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LONDYN, 29 kwietnia. WAT)
..Thnes" 'W a,r tykme wstępnym
omawia mo~ H.itlera ! piszf!,
00 następuje:
"Gzasami przemówienia Hit·
lera są nartJędziacui groźby, VIi
innych 7a! wypadksch POX')fnie co najnmlej ~ narzędziami
sam.oobrony. Wczoraj gwałtow
na oratorska swada. gorący emoc,ionamy zapał, którym 00sługiwał się JJiłi1er Pl'%y in'n ych
ok3JZjaeh, były nmi~j widoezn<'.
Już ta ee-cha p.rzemówienia Młmil przez !!ię stwierdza 8~SZnOŚe tezy, ze o-r.ędlzie prezyden·
ta Roo;seovelta było na e7:uie. KaTllClerz HITLER JEST W DE
FENZYWIE.
,P odstawami ~u narooilwo
socja1i.styemego i wład'ZY RUJe·
ra są :rzek~ "uoIIl()btle }lOstu.nowienia" traktatu wi!rsal·
!-kie"o
i dlate!lil tei stanowily
15..
OItle pods.taW'ę '\VIezoraj$zy<!h wy
. wodów ka..ncJ.emft. Wedlłu~ przy

sł<owia
"ten. kto dOmaga się spl'awiedli

woścł,

MUSI MlEĆ CZYSTE
RE.CE".
Ta lq)CI'aWa w spos6b tywot• ~''''A..:Je ' d t z .. t
ny l JJV"' ....... s.~ m o ye y <> o·
suIlików brytyjsko. niemiecki6h: 'Przede '~iystktJn stwier:'-"
l
.lo
W ·B' ~- •
,
\.wac na. etv, ze · . ty'lanxa sta·
la na sŁllin1olWiS'ku. ił niektóre
preteIlisje niemieckie oparte hyły nil sprawiedliwoki i zdrowym ro~ąd:k'U. Dla tej wyh\,ezne,j p1'zyezyny
W. Brytania nit! chcłah prze.
ciwstawie się reOkupacji Nadrenl~ ~schłUS8Owł" Oraz

~łel

ł6w.

To JX)wimto by~ dobrze mlD()
towane i aOftumiane w Niemte kluetr.o-.. .l'"
zdaniem ~orajs;ztgo pn~6witmła byl0 bo, w kM'tym kan.
clerz oś'wiadczył, it nie podjął
tadn.e~ kroku; klóryby Datuszył pt'al'Wa innyoh, ,,'l'imes" za

eZ~~~~~""llj~,

py1ltt.te:

tE .fES
Z
- "JAK
T MO LIWYM,
ABY SLOWA TE BYŁY WYPO
WIEDZIANE PRZEZ CZŁO·
WIEKA. KTÓRY ZNISZCZYŁ
WOLNOSĆ CZECUOSŁOW ACn?
Slkł~hi.ło . to pt'eZ)"de'l1ta USA
do p<)djęcia kT()ku bet preted~n&u w poJityce; a W. Bryłamę do ~dstępst~ od dotyeh~
czasowej pohtJlkl.
BIDet iądał od lwiat., aby
. rt.ql, :łe NIemą mog~ sObi~

l'ł'''''e 'Prawd ~tmle dO
lJHckre&nia niepOdłegłOśei Me

Po
sił
al
HendersOD nie ,o.rzglD I now
LONDYN, 29. ł. (PAT). W. zwiąozku % wiado·
mościami, zawartymi dziś w niektórych dziennikach londyńskich, jakoby rząd bry<tyjski udzielił
a.m nasadorowi BENDERSONOWI ins.trukcji do·
magma sU: widzenia z min. Ribbentropem, eelem my_ania od niego wyjo.śnioenianiektóryeh
punktów mowy Hitlera, zwłaszcza ustępu, ie Hi Her rad byłby wszcząć nowe rokowania z YV.
Brytanią o nowy układ morski, oraz jakoby rząd
brytyjlki był gotów 6p61nie z inny.mi ud~i.elić Niemcom gwarancji przeciwko agres.łi i występuje z inicjatywą tórgani7.owania tak.l~i gwa-!
raneji w gronie 30 państw, wymienionych w orę
dziu prezydenta Rooseyelta, Foreign Office ka- I
teg'OTyezn~ zaprzeczyło powytszej wiadomości.
Rzeczn~cy w Foreign Offiee podkreślają, te
BENDERSON NIE OTRZYMAŁ ZADNYCH NOWYCB POLECEŃ odwiedzenia min. RIBBENTROPA, ant teł domagania Id, jakiehJd)lwłek

du·e
tb ius.ruk'"

sJi, to ze strony Fonłgn Offłee wskazuJą na trud
ności, na jakie tego rodzaju rokowania by się
natknęły w związku z kwestił\ Czecho - SłowacjI.
yv. Brytania nie uznała. okupacji Cucho - Slo
wacji prmz Niemcy i dlatego
NIE MOZE UDZIELIĆ JAKIEJKOLWIEK GWA
RANCn CO DO GRANIC NIEMIE<; W SKŁAD
KTÓRYCH WCHODZIŁYBY RÓWNIEt
CZECHY.
•
~.
l

.raml-da

'

.....

rzea~cl

za-

BŁĄD RÓWNIEZ WIELKI,

JAK INWAZJA

BELGII, STA·
NOWI BARIERĘ W POPRZEK
KAtDEJ DROGI DO POKOJU.
Polska WlCaJe nie odmówiła
rOmlÓW Vi sprawie Gdańska i
konmni'klleji J)«"zez Pomorz~. WiP'l'ost pl'Izeciwnie. Ale- ()be'Cny
u1klad, Iktóry zosta} zamąt:ooy
nie :r; i.nilcjatywy Polski, lee:r; z
niemiec:ldej, u.I.ef.'a zerwanIu. ,
ROZMOWY NIE sĄ WYKLl1
CZOl\'E MIĘDZY POKOJOWO
NASTROJONYMI N1lEMCAMJ~
'A SILNĄ OOLSKJ\.
~ sprawy te nie mogą ~
zala~lone na jakicM:olwiet ift
nyoh w:!lTUn.'kach, zaś
FAKTY DOKONANE NATR!FL\ N~ CZYNNY OPÓR ZABO\VNO 2m STRONY POLSKI,
JAK I KRA,TÓW, ZOBOWIĄZANYCIł DO PRZYJSCIA JEJ Z

LONDYN, 2'.). 4. (PAT). Prasa angielska,
obszernie reagując na wczorajsze przemówienie
kanclen.a Hi.flera, koncentruje swoje komenta.·
ne pnede -.ruyst!kim na stOlftlnkach polsko-nie.
mieckieh.
Korespondent dyplomatyczny ..Timesa" piPOMOCĄ".
ue, eo następuje:
Co C!c; penpekły,wy, DA ...,.
wyja§nień.
"Co się tyczy wypowie<kenła polako - me- I!łdOU, to maniem "Time~",
rni.eekiego ttikładu. o nieagresji,. trndno ~l'ozu. świat, !l ,pIiZede ws'Zys.ł1kim
,W, bryŁyjSkicll koł:d~h Qfkja,lny~h oferta Hitlera m.le ć rozumowame k an~l erza H IlUe r a w tej "ra
-ł'"
HITL.....v STOI PRZED WYBowszczęcia rokowań o inny układ mOTS'ki nie je."It.o.:u.~
brana otbeonie pod uwagę, zwłaszcza wobeo to·
WYPOWI~DZI.Ał. VKŁAn DLATEGO, REM ALBO ROZMÓW, ALBO
zumowania, ja:k ie wysunięte zostało pl'%ez Niem tE 'POLSKA NAWIĄZAŁA SCISLEJSZE STO- WIECZNEGO IMPASU, AłJłO
ey 'W memoriale, motywującym krok niemiecki
N
BRYT NI
TEZ WOJ.N'Y.
wypowiedzenia obecnego układu, Rząd brytyj.
.
SU KI ~ W.
A Ą, ..c-~
W. Brytania, ja,k to niejedno
a Wlęe ~ tym w!a.śme mocarstwem: ~ ktV',rtn H,l. krotnie wykazał pt~miei Cham
ski, jalk oświadczają w Forei,gn Office, uważa
tle.. - Ja'k oŚW'Jadczył ,!cz.ol'8.j i nIejednok~otn~o be
' ~1al'n, """towa J'est nA nokÓJ',
postępo1faGłe Nlemłoo 'W tej tprawłe za podłaedłym
ot ym ~
jaln
11l!)'V
Mone nndsta- I-Inej. Ten sam pogl-d _. prz _
- sam ~ragnle rz yw spec . . le ilparty na 'W'ZajemnilŚći, ale me
(""w
.. J
~e"t
"<I
przY.J8Iłme 8tosunki.
~"
•
.:..
.'.
:A Ne
rażony został eo do jednostronnego zerwania
Oświadcza on, ie mtl1.ł!to'Ily był do terwania W mDleptyln :nopmlU, .nr,. łeftt
. ~,zez
.
Hitlera układu polsko - nJe-miecldego.
1k
.
h J ł
,l.'
ey
U'kła-du, g~y~ Po s, a nIe ,,(aa a przyją\l JegO nł~ zda ona swoich Z'ObOwl"-.t
n
Aby nie zacl10dziła żadna wątplilW~ć 2!e strony propozycp., Innynu słowy,
l
Foteign Oftice pódkr~lOJlo d:li§ J nadskfilem, te PONIEWAZ POLSKA NIE CHCIAŁA POZWo- swego 10m n~ ~askę i ni~ę
stanowisko rZ4dn brytyjskiego wobec tąda6, ja- LIĆ NA OSŁABIENIE TEJ WŁASNIE SUWE. przewa~ zbrO,ten niem.łedt~.
kie Hitlet wysuwa w stosunku do Polski, zostało RENNOSCI, KTÓRĄ HITLER SAM ,w. UKŁA.
BryłyJSka polłłyka pOzOstaje
w swoim czasie sformułowane w deklaracjach
DZIE TYM PRZYRZEKŁ UTlłZYMAĆ.
gOtOwa dO OdpowiedZenia dIrOChamberlll.i.na i lord.. H~lifaxa,
Dopiero polowa terminu, na Jaki układ ~ł "ą rOkow~ dObrą wtlłil'ą na dO
RZĄD BRYTYJSKI POZOSTAWIA RZĄDOWI mwat'ty, opłynęła, gdy kMlclel'Z Hitler go _rwał. brą wiarę, ale DOZBOJiENlE
POLSKIEMU CAŁKOWITĄ OCENĘ, CO STAPo ~hłonięeio Czeeb I Monw Niemą wy- BR 'y T Y J S KlE Z08TANlE
NOWI tfWOTNY INTERES RZECZVPOSPO- lJIIIlęły W' sprawie Gdańska propoąeje, które PRZEPROWADZONE DO KOŃ
LITEJ.
PoI8ka 1UlIlala sa nłe do przyJęeła.
CA ł zapewni odpowiednie środ
PoMano.teuia wzajemnej jfWaI'Mt.eJi pGllsko.bry.
Niemcy olnrinia,k W-. Brytlm~, te spowodo- ki do h~o.ro~nła "'.. pełni rP·
tyju,iej SIł j.aMl~ i niedW'tttDacz'~, nie mogące wała nieugiętość stanowi~ka Pol~ki. W. rzeaywi. bowłązań brytYJskieh •
budzić zad!J1ej "fP1\tpli",ośei co dO swej młerpTeta. słOIŚCi jedlna'k, jak. oficjaln.ie oświadczono 'W Lon,
eji.
dynie wczoraj wieczorem,
Co
jakołły· nęd bf)łrlałd gw .....eJa b-t..
...k. 1JCbIeIona lIOfJhda ftWe:i!a-..."
LONDYN 29 .4. (PAT) . " N ews
i lit łJes1 pogł~
~ Ni
-,PJI'7
zam e ..... uddeJ.I
emeom p_..eJl niNgre- gdy .mnowko ~18kł było juł WJ!'atnte -.fę~. Chronide" twierdzi, tle mowa
Hitlera była interesująca , stanowiąc pierwszą odpowiedź na odi6w
fereaejll mouaebłjlka!
I zuje Da l'WlCllje pl'Opolycfe 'W"O- ~karżenie Chamberlrona o zła i ~enia nimi 'łrbrnr ilch wo
Cała d(),tyełt~a linia DO- bee PoLs i, jato dowód etyslo§ maniu wiary przez Hitlera, ale
li, jako obywatelami dmgiej Ii.~ma W . Brytan~i, jej umiar d swych intencji we wschod- wywody nie były w najmniej.
klasy.
kOwanie i r.h~6 kon.struktywnej niej EUTopie,
'
szym stopniu pNt'koIlYWU,łąec.
TA NOWA REAlKCYJNA I śMIE WSpółpra('y, jt j dobra wola
•
Dlaeztgo więc odrztreiU pOJn- Z dwu i półgodzinneg-o przem6SZNA PlRET'I';NSJA BISTORY- dOwOdzq non.sensown~ twłer ey tę "WSpaniałą'" prOpOZyeję? ' wi~nia wyłaniają s.Lę następują.
CZNA nigdy nie saSlał. prsed- dzeń o .rozmyślnym wrOgim sta
PobSkll postawić !IObłe mTh5łu- re fakty: .leszcze dwa układy !II'lOłOtona premłerowl Cham.beł'lal- nM'P'lsku W. BrytaniI, którym la przede ~?;y5{1kim pyita.nie, słały zerwane. ,Według og61ne~o
nOwi w Monaehłum'"
Hitler "zasadni a zerwanie bry~ dlaczego prOpozye.łU ta zOstała wrażenia mowa była próbą wbi.
Podany w mowie· kanclerza łyJsko • nł~miecklegv okładu
wogóle oozynfPJ1a,
cIa klina między państwa
Hitłera a rgummt , dla którego
mOrsldego.
.ff'~!i eię rwaty, te jej słostm.1d z chodnle.
nie konsułtoWłłnO
premiera
W. Brytania mOiłe .Sobie na Niemcami oparte były na ukla- 'r
Daily Herald" tlwau '"e
CbambeI"laina, poga.tsza jeszcze to J)OZWOIiIĆ, aby
dzie, który jesT.ete na kiJlka Jat
stoi wobee kon~~ośc'
Slprawę·
nie -pnejmować słę zbytnio tym obowią!Zywal.
pl'zekonania swego własnego n~
Los czeeh6w nie był wedłUg!
ztł"wani~
NAJWIĘKSZY BŁĄD. JAKI rodu że jeźelł dojdzie do wojny
Hltlftos 8fWlIWą, łlbeb6dząell W. dOs.kona.le w.ied'ZIłJe, te nie bry- PRZEZ ZAJĘCIE CZECH DY· to .,.;, Hitler, nie będzie ponnełł
Brytanię. Dlltdeg" więc w ta- tybkl polity'ka mi.sZC'zyła pod· PLOMACJA NJlEMm~KA PO. _
_
klm rłflJle zwOłana SOstała kOn- sta'Wy tego ukł~du. Hitler wska PEŁNIŁA OD CZASU WOJNY,
(Dols:ońc~enie na ~tl'. 3. ~j)
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Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że, wbrew pooorom, przem(;włenłe mtlera oezyścłło atmo
sferę w EU1'opie. Odgłosy ze sto.·
lic:: zachodnich pełne są n1OOomówień i zaw,ierają sporo zastrze
'żeń li obaw przed niespodzian'kami. :Wydaje się jednaik, tle te niedomówienia są natury taktycznej, a obawy - częściowo nie

~
~

~dnione.

~

CM; właściwie'

przemlS'W'ienrie
to przyniosło nowego?
Przez szereg lat toczyła si~ w
swiecie giganł)'ezoa gra poJił)'ez
Da, pełna najpuykrzejszych niespocbianek i najetona nrebezpie
ezeństwam,i krółlkłego splęcla

l

makabrycznego wybuchu. Moearsnra zwycięskie po wojnie
'światowej spocz.ęły na laurach i
~wały

nieodpartą nfeehęć

tło deeydująeydt clęł-.

Zdawały

sobie doskonale sprawę z tego,
'że Da nowej wojnie mogą jedynie straeł~ zupełnie niezalemie
'o d tego, uy ją wygrają, czy prze
gnją. Cudzego terytońum nikt
nie pragnął, o żadnych ods~ko'dowaniach materia!nycn - ezy
to w gotówce, czy w realiacli' -nie moina nawet marzyć. Natomiast wojna będzie pl'lZedsięzi-iem nrie""""ohanie kosztow......
"";'
nym, pochłonie hekatomby ofiar
w,

IadzJdcb, :r;nisezy terytoria, kt6re będą jakby wyeliminowane z
obrotów gospOda'l"(:ZYCli, jednym
:sławem s'ta1M eię prak!tycmie
klęsk", nawet gdy jej IowWZ)_ _ .I. b'-.t..ł... _ . d..... wo.
'Z dm~JO; ~ -~ .. "~"
'g iej stronrt>dCollMli .., p'opr-zedniej wo}trile nie na nowej Rwietusze stracić nie mogli, .. ewen-

CAPITOL
Dzi~

i dni

nas~pnych t

NatchnIone arcydzieło realizacji
genialnego 'Juliena DUVIVIER

Wielki Wall"
YI. rolach

głównych:

WIZA RAINER
FERNAND GRAVEY
MILIZA KORJUS

:WspaBiały film Jubileuszowej
produkcji Metro·Goldwyn-Mayer

~~~8tiri~e!!~D~:

(wyciągając

niepostrze2:enle klucz do sytuacji
doweJ) O key I (klucz _ po ang. key)

mlędzynaro-

,
'
w dzie- Anglii, uległo meprawdopodob- w Europie, 'że właśnie Polsce
minie taik modJnyeh dzisiaj "ob- nemu wprost nasileniu. Każdy przypadła w udziale rola owego
szuÓ'W ~eiowyeh", "obszarów d'L'ień z;bl~ szale wagi do rów- dziecięci'a z bajki Ander&ena, któ
"
.
.
ol ł
ó
odzi
!'
gospodarc::zyeh", etc.
nowagl, Az wreSZCIe nastąpił mo re zaw a o: "KI' I eh
nago •
~ tej sytuacji państwa: za- ment, gdy szale si( jakby wyrów I odrazu w całej Europie stało
h~-'
ił
ł
al
Iż'
d
•.
A
111..
t l'
c uuu~
tts owa y
ue~ynić n y, po ezym nawet eJSZ8 0- SIę Jasne po na'U wS'ZeiAą wą p lwszystko, aby łJlko u m1m ąć tąd szala zaczęła p~waża~
wość, że król e~odzł nago.
~n:w~:!;ł::c~cz::~:
woJu:1. Ro.r.poczęła.;ę polityka Pr7JtlZ szereg ostatnich lat klucz Jedna kwestia pozostawała ........ n f '
_t"L---ł l
__
..&
k
-...& _lLta j'
~"..
.... ł .
.
WJ~
e lh! Jeszeze o;i1UU'W.lC e
..,.,~ęp..~w,
cmceS]l, pCUraA c:: 1, europepn.leJ s,P ..acJI spoczywa JeSZC7Je otworem, kwestia bardzo
I
d
ki
l'
•
•
• •
poI~
....;,_a gry na rzwIo.k ę· T o po• w k'leszem. B r l"ma.. P OWO:&I,
po, donIosła:
MIanOWICIe,
czy król wyk
..........nczone pewne esperac e
1__
g""'~J
Ale już tylko desperae0hrle i nieznllCa'Jll.k, k~. wie o łJm, ~lędnłe, ezr się d~ kie... •
zwoJłło ~a&Ul~ alę na konty- woli:
nenełe. Europy DOW~j po~~, lekcJonuJ~e w zanadrzu. ob~lgt, tego przyznaje? Klucz sytuaCjI
G. W.
groźnej p_ez swoje Wleezme me wymyślama 1 mrOD'ty, S'lęgmęto przewędrował do demokracji Za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
zaspokojone apetyty OT8.Z przez do tej kieszeDli i zaezęto klnez chodu - to faktt Ale My Berlin
swo~ desperacką dynamikę. ;- wyclągae Berlin nawet odezu- już si~ zorientował, że mu ten
Rozpoczął się okres stałego na- wał, źe eoś nie jest w porządku, kJucz zabrano, a przede wSZy5t- ł r
z
na
mu
mie k!m,
to ezy
m1eS1ąc l eoraz wy!l'aźmeJ grafą· sIkanIe drogą przyłąc:zan18 ma- Slę do tego przyzna?
cego :wyładowaniem k.atastrofa!- lo wartościowych zasadniczo poZ . ~'.'
k'
'd
,
. ,
.
nlepUl\.0Jem ocze Iwano o • ..
nym.
_•
' '
kOJów, a~e, fe JednocześnIe do- powiedzi na to pytanie. Dało ją
Juź przed poezątk'lmD końca kola tego powiększonego :m:iesz· . tk
ó '. .
'00
CZ1eC!ho-SIowacji w poli1tycznych kania buduje się wysoki, gruby Plą owe przem ~leD1e,. ~l wu . . . .9 •••••••••••••••••••
.
.
'znaczne w treśCI swoJeJ, acz
l wojSkowych
kołach Zachodu solidny mul' nfe do przebyci'a . h' f
d
.
,
,_~_.
:,1_'
ł d
pTzy zae owaDlU ormy awne],
.
.
ś'
.... I --.to.'
•
mIMvuaJDe ozynn1!H..I przysz y o W
--'- ż'
.,
hrhr ł d
'resZCIe w pew'n ym momenCIe na 5ZOZę Cle JUz. n e nruIąeeJ na aresztowana w Ameryce
wni u:JAU,
e I'9tmeJą ape~.., ~J
y- B l'
sł
ł
i
'ki
. ni
namik któ si nl d
_ et' In u ysza po raz p erwtny m m wraże a.
FILADELFIA, 29.4. (PAT) a,al- ~ ę e a~ ~ od dłuższego czasu kategoryczne iWielkie dzieło lioloni,z acyjne
W związku li wykryciem bandy truęłY
eytikdow...: OZI>ła°CZdo tSl'ę we· "Nie!" SIowo to padło z War- Anglii wzibudza szacunek, potę- CIcieli, którzy w ciągu 10-ciu lat
y przyguLowau
ego, co
T'-,
I_
- SIę
' Zł'
ty warun
k'I _
,..l.a.owa
..
UT' Ik' . B
..
---t
Za ty . z.a!uIeg'l
__ ,L"
<tA
ozy
ga _
sW'
Lej_ _
rytaun
W szawy.
____
__
___
___
_ _ _LvvIe
___
__
otruli kilkadziesiąt osób, w celu
podjęcia.
polis
asekuracyjnych,
dwuc::h 'kierunkach: wzmaganie
PODAJEMY DO WIADOMOŚCI SZ. KLIENTELI. ŻE
aresztowano ok. 17 o~ćb. przeważ
własnego potencjału wojennego naszymi TYNKAMI lIz1achetnymI "FET.. ZYTYN" l "SKALENIT" oraz wysoko. nie kobiety, oskarżone o otrucie
i jednoczesna dalsza gra na zwło wartościowym MATERIAŁEM WODOSZCZELNYM "T R O C A L", wykon!t· f;wyr.h mężów.
kę. Ofiara tej"""" padła Ozeeho- nych zostało w Łodzi kilkadziesiąt domów. m. in.: Gmach Szpitala Wojskowetuałnie jeaynie zyskac

cmx:

pi~ci~ r~snęcego mi~s~ąca

że po~walają

rozszerz~ć

jeśl{ się zori.entował,

Banda trucicielek

~'U.....

czę

"ł

Sl~

2 regulamln6w

~arsz.

"Głosu

AdW. Szumans
.. k-I
ułaska lll '- "nr
V

go, przy ul. 2eromskiego. AmbnlatOTium Ubezpieczalni Społeoznej. przy uliey

e" J

Słowaeja. YV; związku E tym rai- Leczniczej, Sanatorium Ubezpieczalni Społecmej w Tuszynku i wiele innycb.
dem ezeskim potęgi germańskiej Polecamy równie! posadzld l okładziny lastricowe. gr8JIlitoidowe i cementowe.
Zakłady PrzemYlIłowe "FELZYTYN i TROCAL"
Repreuntacja w

Łodzi,

uJ. Bandunkiego 12, tel.

m-"•

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

według

~~

DOWrOCl'

=:!tJ:~:,~otpo:::e ~o;:::

Egzaminr dojrzałości

JOleI UiI rD
Lekarz-denl,Sla

I
Od 54 gr.

I!.asste-partout i bilety ulgowe
niewazne do odwołania.

I

CHAMBERLAIN:

zostaje przyznlłlIla i zaakcepło~
waona; nieprzebTane bogactwa
St. Zjednoczonych i ~ch nieograniezone możliwości ro.zwoju zostały przedwstawione ubóstwu
Rzeszy z łte\Zką zazdrości w oku;
polityka zagraDiczna Polski wywołuje jedynie zdziwienie, ale
ani śladu oburzenia. Może w tym
wszys1ikim jest naiwna chęć u·
śpiewa czujności EOI'Opy.
Ale
niewątpliwie jest w tym stwier ..
dzenie zmienionej sytuacji, jest
przyznanie się do ulracen.."a dl'O
gocenDego kluC%a sytuacyjnego.
Czy przemówienie piątkowe
oznacza uspokojenie?
l tak, i nie. Europa nIe pozwom się uśpić. PogOitowie trwa
i trwać będzie. Ale jednocześnie
otucha wstępuje w serca wszyst ..
'kich ludzi dobTej woli, bowiem:
decyzJa należy jnż do tych, którzy wojny nie chcą i nigdy nie
chcieli, a konflikt zbTojny traktują i traktować będą jedynie,
jako zło konieczne, ni'ezbędne do
oczyszczenia atmosfery. Oni na, rzucą, jeśli nie będzie innego
sposobu, moment decydującej
rozgrywki, której rezultat nie po
zostawia już dzisiaj najmniejszych wątpliwości.
Dlatego też ostatni tydzień
"
.
wraz. Zć Jego .fmałe~ Pkilątkowym
uwaza n.a[ezy za Wlej krok Da
łk ••

Łódzkim

Nite]' -zczeg61nione banki, unBlono ..,
Oddliale Zwi\zku' Banków w Polsce,
•. " pnyjmowa6 b~dą zapisy na

POZ·y,zke

Obrony Przell-wlolnl-'ZeJ-

k'oresp.
Porannego" telefonuje.
M'; bieżącym tygodniu w całym
kraju '1'Ozpoczynają si~ egzami•
i
ny dojrzałości. ~obec wprowa·
ozenia. w życie pełnej już refor·
- od godz. 9-ej rano do 7-ej wieczór bez przerwy my ustroju sZlkoinictwa, egzami
ny prowadzone będą według
lank D,skonto., WaRza.skl. Oddz. li ŁOdzi
Sp. Bank PrzemJslow,Oll Ł6dzldcll
dwueh :regulaminów - dotychBllnk HIndio., li WIIRzllwle. Oddz. 11 Łodzi
Ł6dzkl Sp. BIIRk D,skonto.,
czasowego z ośmiu klas starego
Bank ZacllOdnl. Oddzllll 11 Łodzi
Sp. t6dzkl Bank WIOklennleą
typu i po raz pierwszy regulaBllnk Z.IISZka Sp6lek ZarobkowJell.
D/B J6zef Hlrszberg S-"
.
l'lceal nego d wuch kla s 11'"'e
ml!DU
v Oddział łOdzki
D/B Naj-da. B-cia Winter i Weiss
l
h
a ~s~IWlenci licealni rozpo~ną
Bank Sp6łek NiemieckielI w Polsce
D/B Hieronim SchlH Spadkobler"
tg.zammy dojnałości 10 maja,
ŁOcIzlel Bank Depozrtowr
D/B Bracia Taub
arydelegowano około 100 pańI
-k
h.-' ,
.wowych
kon}i,sji egzaminacyj- ' -• •_
Od
obowiązku
nie
wo
flO
ni_ omu
nyeb.
__
_ _ _ _ _ _subskrJPcii
_ _ _ _ _••_
_••
__
__
_ _ _sle
_ _uc
_ _JlIC.
_ _ _. . .~
.

nl-edz-.ele 30 k.-.elnl-a

wirode 3 ma,-a

Vi

Prezydent Rzeczypospolitej na
wniosclt ministra
sprawiedliwoś
ci
w d'1'od.'ze
na 0zawiesił

łaski

kres lat 5 W)"konanie kary 6 mie
sięcy więzienia, orzeczonej prawomocnie adwokatowi Wada-

Szumańskiemu

wowi
za ministra
znieważenie władz sądowych,
sprawiedliwości,
dyr. departamentu Krychowskiego ornz wice
prokuratora Piotrowsk~ego.

Odrzucone protestu•
wrborcze

~arsz. koresp. "Glosu Porannego" telefonuje:
W dniu wczoraJ'szym izba do
spraw wyborczych Sądu Najwyż
szego odrzuciła protest przeciwko wyborom do senatu zWarsza
wy. Jednocześnie oddalono 6
protestów
wyborom
sejmowym przeciwko
w akr, nr. 51
Lida.

I
I

-

Br.m

•

a odpowie Berli

Nastr ie ouinii Dublicznei nie Dozoslaw iaia
Warsz. kor. "Głosu Porannego"' tcleJonuje:
N. temat odpowiedzł, kf6rej
adzłelł Polska Niemcom, mówią, że oczywiście na przemówienie kanclerza odpowie w tej
samej drod2Jc min. Beek mową,
albo na plenum sejmu, albo w
komisji sejmowej do sprmv zagranłemtych.
._
Niezależnie od tego na memo
random, które doręczono w pią

którzy
:referowali
spraw błetąe,.dL

o

stanie

P K

Moltke Vlraca

O~r

oi,,~y

do WarszaWJ
War..sz. kor. "Głosu ,POIranne-go" telefonuje:
Jak słychać w IPMl,j.OOzjał.e.k
pOWlI'aca do Warszawy po ~
giej przerwie, trwają,teej od ~
Jest to odpowiedź l'IOootni:.:wietnia, ambasador Ni.emioo ków na mowę Hitlera.
von Molt1ke

..Granwaler
i "Hold PruskiM

'chawica i Drzelrk"

"Po:1;;.~a Zbrojna·' tak Uijmuh'
zoac'Zenie Gdańska d!la Pohs/ki:
"A co do Gdańska - no-dtyha jn!stne: Idy u uJścia Wl
sły, rzeki od źródeł do morza polskiej. Gdzież tu jest
możliswość 'Oddawal 'ia obcym
tchawicy i przełyku gospodar
czego Polski? Polonizacja
Gdańska jest nieuchronna i
doprawdy szk.,dnhy hvło energii niemieckiej na dalsze
niemczenie BU1łego prowlntek rządowi polskiemu, nastąpi
c.ionalnego milast~ któ~ lo
odpowiedź na piśmie.
Termin
sy są przes:ądl,i;oue, oLZYWiście
udzielenia! tych dwu odpowiena drodze całkowłlck natmal
dzi .leszcze dotychczas nie jest
nej".
ustalony.

WARSZAWA, 29 kwfefnla.(P AT). Pan Prezydent Rzeezy~poJitej przyjął dziś w 'Obecności pana l\{a1'SZałka Śmigrego
RydY premiera gen. Sławoja -

żadnJch walpliwości

Składkowskiego i młn. spraw
.zagranłeznyeh
Józefa Becka,

n

Audiencja na Zamku

"Kurier War&zawsJd" umie-

s.zcm mamienny .,a,r tvlolil''' bez
słów w

fonnie reprodukcji o-

brazów Matejki: ,JGrunwald i
"Hołld Pirulslkit'. Na obu tych obrazach og'lądamy por'- dni::ów HitJlera, wiel!kiol1 młstrzow
:::a'kic:mu KN)1iackie:g o w bam-dzo
róź10ych rolach w stosulnku do
Pols-ki.

Prasa niemiecka
pieni

sl~

na Polsk-:

nie 'zQW9clzi

k" idąeej propozycji, której wieI- przy:!zloM osądzi te kola. !lol~kie,
koduszność czyni jeszcze bardziej które dziś już mćwi~, Ź~ Polska. nie
nłezrozumiałym i
zdumiewającym ma ~'\miaru postawić żadnych proodrzuceaie
propozycji
niemiec pozycji N,i.emcom, albo ina.c'J!ej m"- ._
wiąc odrzuca wyciągniętą wciąż do ·
kich".
"LOKAL
ANZEIGER" pisze: zgody rękę Fuehrera.
,'p0Iska zachowuje mulo wdzięcz
Kiedyż rq,emieccy męzowie stan~
ności za. to, :le Niemcy wycią..,,"1lQ
mcgli si~ odwazyć na. danie nuoły jej ezeskie ka.sztany z ognia".
dOWl niemieckiemu rady, hy rozDziennik dowodzi dalej, ze "nie- Wiązał Il..'l. wschodzie granicy spór'
szczerość atmosfery stała si-ę niedla, dobra ogćlnogo pokoju w spo·
znosn!l od chwili, gdy Polt>ka, po- sób tllk ogranicz2.jący nasze interr· .
mimo p~ktu o nieagresji, który da- ff:y i prawa? Teraz głos naleiy d-,
wał jej wJęcej pewności, niz jakiePolski. ZaDii.edbałt1. OIla. możliwości
kolwiek gwarancje,
wymyślone
05ta.tccznego uporządlwwania swe·
przez "histeryka"Roosevelta, stała
g'l stosunku z Rzeszą przy pełnym ·
się narzędziem londyński'3j polityzlUlhowaruu swych praw terytorialki okrążen1a, odrzucają~ wielko- nych i swej niepodległości, a za·
duszną. propozycję Hitlera,
zmie- miast tego stała się członkiem korzającą. do jeszcze dalsxago i dają
alicji antyniemieckiej.
cego vrększe bezpieczeństwo porozumienia".
Polska ma jeszcze możliwość przy
"HAMBURGER
FREMDEN- wrócenia stosunkćw dobro - sąBLATT" pisze: "Znamy zamiłowa- sh~(lzkich ze swym pct~żnym sąsia
nie Pot "ki do przechodzenia od dem. Jeżeli jednak szowiniści pol-

BERLIN, 29.4. W. związku
z mową. Hitlera "BOERSEN ZEI.
TUNG" Pisze; "Spowodowane przez
Polskę Ee-rwanie układu niemiee.ko·
polskiego zostało szczegćInie ja.Sllt.
Odpowiedź
OŚWIetlone przez wskazanie dale· skr,ajnoścl. do skrajności.
Można
Pod pomnikiem JagieUy w
J:oblelf po włelokrotDreh e14łaeh w ten sposób 0$ią.,"1l~ peWD~ suk.
Kra/kowie i7Jł0łon.o lW'ie1lki wieniec z e:terwon'ycb kwia,t ów i J: tnyllk!lją. nader łatwe .J bez trudu WJ- eesy taktyemt', kiedyś jednak' przyj
prótJlleJll~ oraz prawl(łł~wl\ p~eml~'1 dzie chwila, gdzie trzeba będzie
czerwotnym n apilSem:
nę materM przez uiywanle CodzlennJe,
••
kk'
d
j
"Zwycięzcom z pod Gruwal,. p6ł ukIank.i naturalnej """dy ganidej ~astąPlC ta ty ~ powazną ee~z ą..
FnDcIII&ka--J6Rfa
Z.pyt.
się
Wag.
lek.
ra
chwila
pnyar.ła
dla
POlskI'
l
dm robotnicy PlPS."

robotników

przet.eniafąc własne siły, trzymać będą w stanie alarmu s~ •
'
zbrojną, trzeba będzie po'W.iedzleć?

acy,

fe rozsądek nie jest naJsnnieJsz~
h
Isk'
ha
c:ec ą po legO C rakteru urodowego".
.~

a
(D-okoniczenie ze str. f-e)).
za nią winy. Wątpliwym jest, aby metody zastras'zania, słosowa
ne dotychczas przez Rzeszę, odniosły skutek. Warto§~ teg'O rodzaju ofert, poczynionych przez
Hitlera, ~ostała .iednak pomnlejszona wskutek unaocznienia, jak
Niemcy traktują obecnie pakty
nleagresjl. Dowodem było jedno
stronne z'erwanie układu pol.
sko - n.iemieckiego i angielskoniemi<eckie o.

g

Bezwartościowe
układ, z Niemcami
PARYŻ, 29. 4. (PAT)

która

już

Prasa pa
w kOffi><!nta-

rzach . zflj~ła nH maI jednom:vsl-

nie stanowisko, oceniające z uznaniem postawę, zajętą przez
Polskę, solidaryzuje się z tym sta
llowiskiem.
"Paris Midi" pisze, że Polska,
świadoma
swoJej siły, bynajmniej nic }lrze.ięła się jednostr'Ou

D

pokój umeblowany z osobnym
wejściem

I

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

-=

ry ka,

I

l:
klatki schodowej
od 15 maja
do 'łIVynajęc~a.
Zamenhofa 6, m. 38.

cena

nym wypowiedzenłem akIaaIa SJNlł!meamł nle daje łacln1eł1 pa
Berlinem.
ranejl trwałośel.
"Figaro" w artykule swego 're
2) W; ramach każdego takiego
da'ktora dyplomatyemego d'OT- układu Niemą przypłsuJ.. &Oble
mc9'lsona uważa mowę kanelerza wszystkie prlnta, • odmawiają
jako obliczonI} przede wszyst- jaklehko1włek praw .swemu parkim na użytek wewnętrzny nie. tuerowl. "Wypowiedzenie trakm1ecki i na wpłynięcie na. opinię tatu - pisre d'Ormesson - daje
niemiecką.
. dziś najlepSUl miarę tego, eQlU
W
'00'
Isk
• Jest t. sw. pokój ntemieeki".
: ~OWl zeme. po ~ - me~leckdl~OgO paktu meuagresii.' zdameID
rmessona, u'Strnje tył•
ko dwa f~ty:
SZTOKHOLM, 29. 4. (PAT).
l) Każdy ukW zawarfy li Prasa sz'Wed4a 'tV obszernych

Front nadal zwart,'

ltomentaruełi

redakcyjnycli omawia wczorajsze przemówienie Hitlera.
oc'
. "Dagens Nyheter .p1SZe m.
m., ze kanclerz złagod~lł ogólny
łon mowy z powodu
niepowodzenia w sprawie przycłąganJa Jugosławii do paktu
8I1tykomłnt.ernOWSkiego Olas lUl
wareJa SOJUSZU wojskowego z
JapoAlq, PI'Z1 czym Polska okazała się zupełnie meezuła na
fakt wypowiedzenia paktu o meagresji.

O:tiennik nazywa mow~ kanele.

na poltojowym natardem, dodając, iż

przyniosła OlIla Nlemoom ~
żądanego :rezultatu w sensie ros·
bida frontu ieh przechmłków.
Front ten jest nadal r6wnłet

nie

zwarty.
Negatywne US<tosunkCJIWłl.nie si~
do AngUi i PolsoM jest taC'lej
stwierdzeniem i~tniejącego faktu, aniżeli aktywnym wystąpie
niem.

Sowiet,

milczą

MOSKWA, 29. 4. (PAT). Pra-sa sowiecka zaIpieścila przemówienie Hitlera na ostatnich str'Onicach w kilknnastowierszowyeh
streszczeniach i bez :l:adnych komentatfzy, podkreślając wypo~
wiedzenie paktów angielsko-niJe
zOI~al
Di~ler8
miec'ldego i poosko - niemieckie ..
BERLIN, 29 klwietnła. (pAT)'. gi'erscy zatrzyDNl'li się w hoteluj mier TELEKY i mn. CSAKY go. Komentarzy w najbliższym
czasie spodziewać sit: nie należy.
W ~le1'Ski premier TELEKY "AdI1oo".
-'I przyjęei zostali pn9 kanclerza
wraz z min. spraw zagr. CSAKI
O godz. 15 30 ministrowie wę HITLERA w obecności min.
przybył w so-boł.ę o godz. 14.30 ~ierlScy złożyli wizyt~ min. RIb- Rihbentropa oraz posła niemiec
t. oficjalną wizytą do Berlina.
bentropOwi. O godt. 16.8Ó pre- kiego w Budapes~ie i p05ła wę
gierSkiego w Berlinie.
.
.
Na dworcu. gości węgierskich
Ministrowie w~gie'rSty odbyli
czyste, wygJdne, ciche,
powi.tał min.
RIBQł:NTROP
dłuższą rozmowe z kanclerzem
tanie z wodą bież. ciepłą
WTaiZ z gronem wytsźych ul"ZIęd
R!Cs.zy.
~
-,
i zimną. poleca
ników niemieckiegourzędu
Nas~nie gtlśde w~giersey
~I
spraw zagr., pmywódeów parOdwiedZili pl'emłera OOERINtyjnych i wyższyeb wt>j.sk().
PIOTRKOWSKA 113 (I-sze pi~tro) GA, a p6źniej zastępcę kaillde-j
W WARSZAWIE
wych.
rza Rudolfa HiESSA. Ministroul. Chmielna Nr. 31
od godz. 10-20-ej
""t:~i.er",cy przyjmOIWali re(blisko Dworca m6wn.)
Oprócz goś>cia w.ę:gierskicgo
WSTEP BEZPŁATNY! wic
;;jawił sioQ również ambasadcr
wizyty w h.ot~}u "AdI~n".
Kawiarnia· Bezpłatny garai
. . . . . . .iDiI.i',I. .
wŁoski ATTOLICO. Go:ś.de WIQ-

e -er \Vegi r ki

przUi(tg

przez

"

rlin-

i Ribben'ropa

J

1NVS

HAP-

AVIA

6

110

I

Do al

I3:IiZi_.....

30. IV. -- GŁOS PORANNY -

•
są IlrZycz
CZUcia I t Yną ZlegO s
te dOk' P. Na/et amopo.
Przy h UCl/iwe
Y usunąć
emoroidaCh cIerpienia

cjalDą ga7;etę

~(}l

,.
1.~C%O~

A •

stil

•

LOSJI pokoiu W rekach
rozpo- I
Wrdalanie
r
w Anglió..
hitlerowców
LONDYN, 29.4. (pAT) Woina, cz, pok6i!

stOSUje się

00 NA'YCI

a

1939.

niarni.ecKą.,

brytyjski wydalił z granic W Bryw~r..s.~ 6C:tOPkÓ0&1Jo...... tanij 6 obywateli niemieckich, jako
niepożądanych cudzoziemców.
WśrćrJ. wydalonych znajduje sit:
równi :ź
znany dziennikarz nie·
miecki, korespondent "Essener Na·
tional Ztg." RudoU ROESEL, ktć' ·
Warszawa-Gdańsk ry
mieszkał w Londynie od szereWarSlZ. kOl'lesp. "Głosu Poran · gu lat.
nego" tele f onuje:
~obec wzrostu frekwencji na
Oprócz prowadzenia działalnogci
polskich. liniaeh lotniczyeh, od dZIennikarskiej, Roesel stał na cze
1 maja kursować będą na trasie le specja!nego biura informacyjneIWarszawa - Gdańsk - Gdynia go partii narodowo - socjalistycznej
dwa samoloty, jeden o godz. 9 I i wydavr~ drukowaną w Essen spe

iednego

można

Rząd

ke ..

"'PTE"~ACH

NOWY JORK, 29.4. (Tel.

c

nie l Horc Belisha. Na po~iedzeniu tym
przedyskutowano szereg
spraw,
zw]ąz.a.nych z wprowa.dzaniem powszechnego obOwiązku służby woj-

o nikim innym
nawet pomyśleć.

obraduje

Rząd

~kowaj.

wł.)

I.ONDYN, 29.1. (pAT) We·
B. premier angielski, Baldwin przed dług informacji z kół poinform0wa
opuszczeniem Stanów Zjednoczo- nYt'h, w poniedziałek ma odb'yć
ny<;h w rozmowie z dziennikarzami się posiedzenie rady ministrów,
Oświadczył:
na którym orr.awiana będzi (' sytu- Pokój, czy wojna, nie zalezą acja międzynarodowa, jak~ s.ię wyod W. Brytanii. ani od państw de- tworzyła po mowie Hitlera.
mo1cratycznych. Wojna, czy pokój
Ustawa :> wprowadzeniu pozależne są wyłącznie od
jednego wszechnego obowiązku służby woj
człowieka, a co on zrobi, tego nikt skowej ukaże się w poniedziałek
na świecie nie może przewidzieć.
popołudniu.
Na. zapytanie, czy Baldwin ma
Dziś odbyło się posiedzenie rady
na myśli Hitlera., b. premier odpo- złożonej z przedstawicieli władz
wiedział, że
w związku z jego wojskmvych pod przewodnictwem
m~10zrma,a~qiog~l'I~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_~_ _
15 min. 20, oba z .W arszawy. WAZNE DLA PALACZEK i PALACZYI DE LECi. FRANCUSKIEGO MONOPOLU TYTONIOWEGO W POLSCE
Również i w Iderunku przeciw-I zawiadamia o Ini.żce cen OTO NOWE CENY: BALTO 71/ . gr. szt.. GITANES MARYLAND 8 gr. szt. GITANES
wyrob6w t y t o n J o w y c h
ZI 7
Ń
będ samol ot y sprzedawanych
nvm k ursow.a Ć .ą
w Polsce VI R gr. szt.. WEEK-END 7 gr. SL TYTO FAJKOWY SCAFERLAil zł. 2.50 za 50 gr.

Flota czuwa
PAr~YŻ, 29.4. (PAT) PrMa
raryska. dunosi o wizycie części
(>!!kadry niemi'3ckiej w porcie Ta.ngeru, przyta0zając jednocześnie, że
dc pllru t.ego przybyły ostatnio
kontrtc'rpellowca francuskie "M 0ga(lor" il "Volta" oraz że od kilku
dni znajlhje się tam już kilka angiel!:'kicn okrętćw wojennych, m. in.
pancernik "Ramilles·'.

Samolot

LWD~,~' ~d wW Flota angielska dokładnie obecnie
obserwuje ruchy floty niemieckiej,
przy bł'
y ej do portów Hiszpanii.

~w~a~raz~~y~d~ZIJ.~en~n~le~.~.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~:~~::~~

z
s
St. Ziednoczo e grz,-elr przemÓWienie Hillera z lekcewaieniem

kontrtorpedowców

fra llC:llSkich .
HAlFA, 29.4. (pA T) - Do portu tutejszego weszły 4 brytyjski~
kClltrtorpedowce.

p
.
. ,
owslanle w Geranie.

Ć

.
Wuraz"na kieska

wł.)

g9.4. (Tel.
....
W GIBR,ALTAR,
ckolice Gibraltaru
przypłynęlo

dziś 6 nowych

MM

•

P·lerWIza reakCia
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człowieka

oświadczeIltLem

wszechnianą

,

~r.

d'
b ' czasu zaJą
• si ę mową H
' I pl-ąfkowe
'
z prenuerem D a Ialerem.
Rozmo oeenIe
I tycznego
. przemówiewa ta trwała godzinę i 20 minut tIera, ponieważ pochłonięty jest nie jest pierwszą wyraźną klęPAIRYŻ, 29 kwietnia. - (Tel.
prezydenta Roosevelta
~r~jmowan.iem dostojn.ego go- s~ą ~liiyki Tr~eeie.i Rzeszy, po- ,,~ł.). ,C~ę~~ .granicy francus~o NOWY JORK, 29. 4. Z O k a z j i .
SC13 w OISOme norweskIego na- r mewaz wzbudziło ono w całym hl>szpanskle.l zost~ła zamkiruę\ I
przyjęcia, wydanego ,.. rezyden
NOWY JORK, 29. 4. (TeJ. wl) stępcy tronu.
świecie niezad~wolenie i nieuf- ~r~ez wławze JlJ.Slopall Ik i: ~
cji wiejskiej Hyde PaTik. koło W. kołach politycznych oświadPrasa amerykańska oświ.a.d- ność. W Sf. Złednoczonych ta Z":Ią.ZhU z po,w sta,nlem, Jak~c
Nowego Jorku, na cześć IlIOrwe- czają, że prez. Roosevelt nie ma cza, że w opinii świaJta demo'kra rzekoma odpowIedź na apel pl'e mIało. wybuchtną.c w Gerome
skiego następcy tranu i jego mał
•
•
zydenta R~velta spotyka się pl'~eClW,ko I1Ządom gen. Fran~o,
żonki, prezydent Roosevelt 0perfum,. woda kWiatowa I pUder z lekeewazeniem, na jakie zasłu- ktor.f to rząd z~rnJknąl gramce
świadczył, fe pnr;emówienie Hisporządr;one :J oryginalnych angielskich olejków. guje.
l :?: obawy, aby w13dOJnoś:ć o potlera pozostawia jeaeze drzwi "
I surowców przez Lab. Cham. "D I N O L""
ws.taniu nie rozeszła się zbyt
do rokowań otwarte Da 1!JI'I;et'Os)ybk,o po Katalonii.

Very Well"

::~~~C:di..:::~

prezydenta Roosevelta komento-

::u:~~1t; ~:~ość podję

ro:!':~e ~~ąP~~~

Wioch,
cześf
tJ."orzenie Dowgch

Ula IDO

RZYM, 29. 4. (PAT). Rada mi- nu liczebnego i odpowi.~ini.ch
d t
t' ł
.
nistrów z,atwierdz]a decyzJ'ę wOJ' oos aw ma ena u wOJennego.
skowe, powzięte dnia 27 bm. w
Panuje tu przelwnanie, b poRocca de! Caminate przez Mu<;so wyższe uchwały rady ministr5\v
liniego oraz minisŁ-ra finansów tłumaczą się odkomenderowaSlczeg-ólną uwagę z'WTOciła i SlZefa sztabu ar:nii lądow~J·. De niem macznyeh sił wojskowych
przy tym rozmowa telefoniczna,
jaką prezydent Roosevelt odbył cyzje te, jak głosi komuni' at, do Albanii. W. konsekwencji ""y
polegają na nowych dysbka- ,łoniła się konieczność stwurze.zAPISZ SIĘTOWARZYSTWA
NA CZŁONKA cjach wojsk, a zmierzają do n- n13 nowych f ormacJ)
-l k-tó re zaJŁÓDZKIEGO
PRZECIWŻERRACZEGO' '.
pewnienia aJnIlii wi-ększegJ s.a- mą miejsce oddziałów prze:tie-~~;....,,~-~-...;;;;;;;.;.;;.;;;..--~----------~sianych na Bałkany.

I.

DAMSKIE i

-

"

lormat:ji ma but odpOwiedzi.. na poli_uk.; Jloalii

polityczną, wywołaną przez mowę kanclerza w Waszyngtonie.
Prezydent Roosevelt pozostawał
pTZez'cały dzień w kontakcie telefonieznym z departamentem
stanu oraz z Europą.

M Al(~IAty

ir u· a

LS I

MĘSKIE ostatnie nowoid

na politykę okrążenia, skłer'D·..'3
ną przec\w Włochom i Niemcom
RZYM, 29. 4. (PAT). Projekt
budżetu ministerstwa lotnictwa
na rok 1939-40 przedłożony został dziś izbie. Przew1dziane wy
datki wynoszą 2 miliardy 190
~ionó~ lirów~ a ~ięc. ~ 900 mi,
bon6w hr6w WIęceJ, OlZ w roku

iPoilCzka dla4. Rumunii

ubiegłym.

LONDYN, 29.
(PAT). "FiNews" twierdzi, że

lnancia!

Brauhitscb

W

~ L. S~OSO~SMii S-MB Iją~~~;z~~e r:~~a~:iS~~:~~:
Po

MORluszkl 3. fr. I D.

kreśla, że są one

Rzumie l~'
Brytan!a zgo~ła się udztelJć Rumumi 5 mIJ.bon6w funtów
II

RZYM, 2'9. 4. (PAT). Szef szta
bu Reichswehry gen. BrauMt:.ch
odpowi~dzią przybył dziś wieczorem do Rzymu. Na dworcu powitał generała niemieckiego szef sztabu wIo·
skiego, gen. Pariani na czele sze
regu osobistości wojskowych.

l

szterlingów kredytu
w ramach działalności brytyjskiego urzędu gwarancji kredy·
tów eksportowych.
Tych 5 milionów stanowi
pierwszy kroI{ współpracy finansowej W. Brytanii .1umunii.

...tYdzień

~-------------------------------- ----------.------~

firand -Kino
Pocz, 12. 2. 4, 6. 8. 10

3-ci

TRZY SERCA
Dziś

2 poranki o ~~~~. !~e;s~ 85

na pozostałe seanse

gr. i 1.09

111-1.09. II -1.50. I - 2.20

r-

KINO

W ostatnim okresie wyświetlania

CASI O [eny lnaunie l niione,

P. 12. 2. 4. 6. 8. 10

~

najciekawszy
polski
film
wsp61czesny

•

w~

T. Dolegl-Mostowlua

gł. Brodniewic,,:, Nora Ney, Benita Andrzeiewska,
kl ' ńska, SieJ,, : ski. Junosza-Stępowski, Zelwerowicz

W roJ.

OliS.-2 p O:~~: ANKI
12 -

Hitler Ba try b~nie

R~ichstagu

podczas

piątkowego

przemówienia.

i 2_
Ct"y r '

1

p. P
od

.!, SC

Cwi-

nr se~~so:os 1~~
N

y•

t

od.

,---, ------~----------_I~.------.,
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Palestyną 1

Protektorat Anglii nad

"Biala ksit;ea" zo••anje odloszona lada
LONDYN, 29.'.(tAT) Ko- rądl1 1irytyjeJOego _ JtODler8DOji
respondent dyplomatyczny "Je- londyńskiej l~ li pewnymi modyWlBh ChronicIe" informuje, ta w fikacjami. Okres przejśelow)' ma
IUljbliżRyeh dniach oezekiwać Da.- być skrócony 10 10 do !S lat.
I&:iy

unlknłoay

ł

dz·eń

ału8Zlly rozwł~zanie

brytyjskie przez stworzenie czego
w rodzaJ~1 protektoratu brytyjskie10 nad Palestyq.

ogłoszonia "Białej księgi" H~

.1.mfany te pIne dalej "Je.
KAIR, 29.4. (pAT) Wezoraj
du angielskiego w sprawie Palesty
wish
ChronicIe"
uj&W'1liajlł nie- przybyn do Kalru reprezentanci
ny. Wytyc~ne "aia,łej księgi" n&
ogH odpowiadać będ, stanowisku bezpieczną tendencJ~ ze strony u- państw ar~.bskłeh, zaproszeni pnez
rzędu kolonłalnego lub raczej de- rąd ~pska celem odbycia narady
paramentu wschodnłego Foretgn w spraWie 1'Mwi~Di.. problemu
Olłice, anrzględnlenła dalekoldllcyeh pale8ty1\aki.ego.
żądań muftiego kosztem ljonlstów.
Dziś
Rzucajlł IiQ w oesy ~wne WIęe21
wystawy światowej
nJ~OZ!UD'-Ie
moment, w ode~
w Nowym Jorku
W
nym atanowlsku 8llpelsldm ...... ~
NOWY JORK, 29.4. (PAT)
zn&.eZA W8pOD1Dinne płłlmo. BrytyjI.ONDYN, 29.4. (tAT) ,,'11Jutro, w niedzielę o godz. 11-eJ pkis wojsko t polieja clYD~ wielkie rot5" donosi • WiedDja, ta cbulirano nastąpić ma uroczyste otwar- wysJlti, aby oezyści6 PaleetyDę z ~ni JlAziBtyesni, korsysta.jąe z ciem
~e w)'stawy nowojorskiej. W clą terorywtyemyeh zwolenników mul- ~ Da ulicach WiedniJa podczas
gu dnia dzisiejszego na terenach tiego, na.tol1liast nasi za.rądey ko- alarmu lotniczego, napadali t bill
wystawy pracuje 50 tysięcy robot- lortia.Ini i dyplomui uwa.tają ehwi. łydów. Wielu tyd6w wiedeńskich
ników, przygotowując tereny i bu- lę obecną za stoeown~, aby ugiąć pobitych zostalo przez szturmowdynki Da przyjęcie publlcznoścl. kolana pned deportowanym, bUD- eÓw w kawiarniach.
~ybito. łet
W mieście hotele Dybko wypełnia toWIIiczym. prowodyrem, jak gdyby e~yby w. niekttryeh mIeszkam a ch
ją się przyjezdnymi. a wzdłuż dróg on ~totnLe reprezentowa.ł eałą opi 1 tydCiwskieh.
rozkładane są obozy. Szosy zata- I1}~ arabską. w Palestynie. Je~li 19'1
Lekarz ameryKańsKi dr'. OsJ{a'r
rasowane są rałkowicie przez sa- żadnym razie nie mołna czeka!! I Lawino, który pobity zosttll Właz
mochod)' tur~tów,
apieszących prowizorycznym nawet
rozwłąza- % dwiema. sta.rszymi kobi~tami, w
do Nowego Jorku.
niem zagadnienia palesfyńsklego w cbwili gdy Oput!czał kawiarnię,
Dla uświetnienia wystawy u uj- obecnej krytycznej chwili, obydwie złożył sbrgę w konsulacie amery·
strony przyjęłyby Jako krok nle- kaÓskim.
ścia Hudsonu stanęło na kotwicy
37 okrętów wojennych naJroz·
lllajtsz)'ch ka terprii.

otwarcie

Awanlur, ant,i,-.

do.sllle

Wiednia

Za 20 łcvpooow, wyciętyoh z opakqwoń mydła Terpenłynowego Schichfa
otrzyma Pani t
kg mydła darmQ.

h

Wyrabiane z najlepszych sycowc6W
mydło Terpenłynowe Schichła mlJ
specjalnq zdolność ro%pusz~z(lnia.
brudu a pr;y łym nadaje bieliźnią
miły zapach świei:ośc; i czysłośer.

I

Aulo-da-Ie
W Ilaipedzie

Palenie ksiątek
litewskich

ol

Samolot IIrz,mUSOWD
l

lądowal

KOWNO, 29 .•• .- FunkejoMriudr ł
.
n
sze S. A. or8%. Geetapo, z poleceNOWY JORK, 29. 4. (pAT).
op an ten Jest plotowany
nia. niomieckich wład~ okupacyj- Samolot KOKKJNAKIEGO. któ_jPrzez .~ALFA BOpRDONA. .
prz"'prOWft.:lzill' r,runtown"
l' ł
M k
·G
PolIcja kanadYjska stara Slę
II)'''h
. ,
""
au
'"
..... ry eela Z
os wy przez ren'.oC
k t-~-t
l tn'k'
tewizjQ w kła.jpedzkjtlj bibliotace landiQ do S1. Zjednoczonych, nawląza..,
on i.U\. .. z ? I lem
mi j~kioj. W wyniku tej rewizj~ z ZlDll8ZOny był do przymnsowego przy pom~y stacJI krotkofa!obibliot~ki zostały wyeofane wszy- ładowania w zatoce §w. lWa- wych, a. poza. tym .up~zedzl~a
·tl· k'" 'k' l'te""'kl'e ktćre na- - ' .
łt d .
. h -d wszyS'lłne stał1kl, maJduJące SIę
li oe
SI.. Z l 1 ""
,
Iwrzvnca na po l 'IlIQWV'pobIiż
"SC O b l i '
..
tepllie zwalono w stos' podpala- od . t k' H d
w po zu ~leJsca prz~mll~owt'·
Ogółem zniszczono ~ Uln spo. wy;yok~. Ed~!::;:: .-; lotnisk.~ \ g? l!ld~wama, wzywając. je ~o
E'b koło t sillea poz e" wśród FI •.A B
lt
t towal h D1~lenlA pomocy Kokkmakleo. o
'!
. y lI,
o".... enne
wys ar
y- mu,
ktorych ~n!l.Jdowal0 SI~ doś6 duto dropIan, eelcm niesienia pornoNOWY JORK 29 4: (PAT) -cennych egzemplarzy bibliotilskicb. ey lotnikowi sowieckiemu. Hy- Samolot Kakki~aki'eg~ ma dwa

M:

sknydła ł śmigło złamane,

ODU •cil Parli
Gafencu
udekorowany wielkim krzy2:em Legii Honorowej
PARYt, 29.4. (pAT) -

Minister
Bonne~ przeprowad7;ił dziś ostatT ią. rozmowę z min. Gnfencu, w Cf,a
si.e ktćroj minister francuski wrę
czył swemu rumuńskiemu koledze
insygnia ... riełkiego krzyia l.egU
Honol"&we}.
Pu rozmowi.e tej wydano nast~
pnjący komunikat oficjalny:
W czasia swego przejazdu przez
Palyi !'I1muńlSk1 minister spra.w zagra n,jc znych Galencu przeprowadził szereg rozmów z premierem

• motorów

jeden

nłe .t.dała, tak, it dal

sze kontynuowanie lotu jest w
zupełności wykluczone. Noe obydwaj lotniey spędz.il,j w samo,locie.

Daladier I ministrem !pr. ugT.
Na poosławłle otrzymanych do
Bonnet. R07.IDOwy te pozwoliły na tychczas informacji sądzą tu, te
pcdda.nie dokładnemu
zhad:miu do ranka dnia jutrzejszego uda
wuystkich zagadnień, dotyC'Ząeych się pnetransportowatS Kokldnastosunków francusko: rumuńskich kiego ł Jego towarzysza na lą(),
zy pomocy h!droplanu,
oraz utrzymania pokoju europeJ- albo
skiego.
lub tez statku 1j"b9.cklego. W ak
Ministrowie wyraz", zadowolenie eji ratunkowej władze kanadyj·
z doskl)nałeJ ident)'czno4ci s")'eh skie i amerykańskie pozostają
pogl,dó1ł.
w §cisłyrn konta'kcie.

v:

p
w zatoce Iw.

.

°

którego pospieszył: pomocą sa waya:' 'Zd<dał wylądować w. odIa
mołorowi "Moskwa, pUołowane głOŚCl 1500 m. od wysepkI, na
mu przez KOkk.łnakłego, b. amb. kt6r1ej uległ katutr~ie Kokki. ki KUTUZOW
t
k'
sowlce
w owarzy na L I

Muzeum im•
utworzone bt:dzle w
(Z

spraw wewnę
trznych, prowlldznc akcj(! prewencyjną w st,o, unku do zawodowych przestQpe6w, zagrażają
eych całości mienia, zdrowiu i
ryciu I'pokojnc,i ludnogci, ~ie
rowało <10 mi.e.t en odosobnienia w p'rrczic Kartu ki ej, na
podsto.w i<, pncpi$Ów o miejeRch
odo.;obnlenta.
dalsllt
~rup.~

niep.oprawnych

przt!lslęp

cÓw.

M. in.

wvłani zo~tali:

Z W:łl'szawy: Slanisław Bronz,

zawodowy organizator lotnych
domów gry hazardowej.
Z

wOl.

łlt.l:lId c "o SendcX' Sen

biał081oeJdeg~: Mieh'ał
Skrz~zyl'i5ki, trudniący sIę ta-

Z WOJ.

wod'Owo potajemnym ll1bojem,
za~ratającym zdrowIu łunności,
karany 9-kr<*nje za potajemny

Kariani, sie

i

został

wiąuj wluność mnarłego, rome
pamiątki, poświęcone
zar6wno

jego oS'Obie, jalk ludziom i marze
nioro MstOl'ycmym, zwi~'Dym

z Radawica.mi.

erJl lek.- dla chorwa U~\V'

w nowym

rządzie

.

zgłosił

Francuski pOI

ł

komunistyczny

pozm'cm załatwiania
man i Franeis7,C'k Krf'ślaczc, 7nani ,JO(!,.:[CjL ~ nwantumky. w U l'Z r.do "h.

f·

M ksuk.

CY-I

.MEKSYK, 29.4. (PAT) klon zn1szczył północną. częŚt) <\t'1,
Im Nueva Leon w pa~ie o dlu- '
g-08cl ok. 720 klm.) a szeroko~ei EO
klm. Na skutek cyklonu przerwanr> zostJ\ly połączenia t le~rafirzn"
Ich s'p raw i telefoniczne. 6 osób zostało z~1hit:y('h, Q, 30 o']nioJo rany.

nn-

Rząd Cwett[owlcza poda .llę do
dymisji, po ~ym misja utworzenia
nowego gabinetu ma być powierzo
na dr. Maczkowi. Dr. Maczek mi.
sJi tej jednak nie przyjmie i powołany będzie nowy rząd premIera
Cwetkowicza) w którym cztery te.
ki powierzone będą .chOi'watom.

zaaresztowany

O lU

derowicz, Lajb Sendcrowicz,
Krzepko Józef i Alojzy Jar01\- cie z zawodowymi llcytaniłami
oraz Eichenbaum z Lublina j
zawodowi przcmytnicv.
Z woj. krakowski('~Hl' '\ron Griinberg z \Vol'ko\.... yska, znwo
Bor), organizator hond pr 7C: 1\1 Yt woli interwŁ'nienci i madlt'r7V
podatko,wi wyłud-zają.ey ()'fl
niczych.
Z· \Vf)j. htbclski('f(o: hl' cin Ro iwnych klientów pielliąJdze pod

Jugosłowiańskim

I

Z Katowie donoszą:
W dniu 29 bm. zgłosił się do
BURGOS, 29.4. (pA'Ij Pod
ubój.
prokuratury w Katowicach Woj. przewodnictwem gen. Fra.nco odby
Z wo,ł. wUeńsklego: Franci- ełeeh KORFANTY, ukrywający Jo się posi"Jdzecie rady mlni!<tr6w,
~z('k Pawpel, 'Vadaw Pawpel się od kilku lał zagranicą.
r:1 którym zbadano sytuację poli,
i Jan Bo.r111dewicz, ezJ'o,nkowie
Na zarządzenie prokuratorll tyczną oraz przedyskutowa.no szo
:zajki srulerów kareta.nych i Kodanty został aresztowany l 0- reg zarządzań nat~ry technicznej,
organizatorzy potajemnych do- .,a~ony w wi~icniu do dyspo- zwlą.7i~nycb głównle ze sprawą demów ~I'V bazadro ;f{'j,
zyeJi 8ęd.dego
śledczego do mobIlizacJI.
Poza wymieniouymi wysłflui \$praw WY.lątkowego znaczenia ~VI
zostali do miejsca odosobnic- :Warszawie.
który prowa(1ztł
nia: S. Widawski, wła4cieiel ~! przeelw niemu śledztwo sądodomów czymLSzowy.ch w Kali- we.
fałszując weksle na
szU. trl1dnillcy się zaw~tlowo.
Ul
Warszawski kore!lp. "Glosu Polichwą i pozostający w korntak•
II
ranego" telefonuje:

(uklon

Racławicach

De tam Dędą w zagr~, stinto

,W aTft. koresp ... Głosu Porannego" telefonuje:
Komitet uczczenia pamięci
płk. ,W alerego Sławka P ostan 0wił U~ol'zy.ć ~ ~adawieach mu
zeum Jego ImJema. Zgromadzo-

ZAGRZEB, 29.4. ROUlOW)'
PARYt, 29.4. (pA~ - O ~odr..
NOWY JORK, 29. 4. (PAT). między premierem CwetICowiczem a
1830 minister Garencu opuścił Pa- Donoszą tu z New Brunswick, dr. Maczkiem zostały zakończone
ryż ~pril3ilOOl rzymskim.
że pROł ANDERSEN z C3nadian osiągnięciem porozun1łenia serbAirways zdolal dotrzeć do samo sko • chorwackiego. W chlru dnia
lotu sowłeekłego. Jak się okazu- dzisiejszego ogłoszony będzie k~
munil{at informujac.v o jego zasadach.
złodzieje I interwenienci

Ministerstwo

rZJńca

..
o KIN KI
_L-ł_ .
,
Je, pIlot K .K
A
ma dama- IKW~ dwueti 1"08~...
ne dwa zebra. To~arzys:zący
Samolot ten me ~~ołal Jednak
mu GORDIENKO nIe odn1Ó8ł wylądować w pobhzu samolotu
d
h b -~ ń
K..J1-k· k'
rtA • ok--~ _I
ża nyc o l'...,.e •
.
v .... Ina. l~gO, 6"~z
- - INIt
MONCTON (New B~~lek), myt eł~, aby 0Slą§e na ten29. 4. (~AT). Przedsła',Vl<:lele rzą nie b~. Z~łoga. samolotu
du sow1:eckiego wynajęlI samo- "AmfIbIa zauwazyła jed'Ilok, te
l ot typu n' ID f'b'
"
.J'l d' l t nI'k And ersen z tO C..l·
I la , na p.,... a 'ZJe
an..'l·ulan A'Ir

Osadzen" W erezie Kartuskiej
pr emytnicy,

a

Naskutek ro-zesłanych przez
Hcję francuską

listów

gończych

po-

zo-

,1al wczoraj are ztowany w Wari8zawie
niejald Henrylt ROTMAN,
oszust na
Rotman na

Hi

ni ,

powr6c1ł

do ojczyzny

CERBERE, 29.4. (pA'Ij - Do
stl.mo~bodem,
eskortowany przez polcjantów MS7paIiskicb, komunistyczny depnłowa
ny francuski, TILLON.
TIllon został swego czasu za.t.rzymany w Alicante pnC'L wkraezaj~ef'
oddziały wojsk gen. Franco.

Port Bou przybył

e

r,s

ą

450 tysit:cy frank6w
skonłował i z podjętą· umą zbiegł

do Pol ki
W Warsz.awie

podawał '!Ię za
przemysłowca francuskiego i I~gl
tymował się fałszywym nazwiskiem

W lokalach stolecznych trwonił pie
~iądze. Wreszcie zostal przez poliszkodę Jednej z fabryk w Paryżu cję zatrzymany i (}Sc'l'11ony w wi~
(!opnścił się fałszerstwa weksli na zieniu ..
sumę 450.000 fr. fr. W lesIe zdywielką skalę.
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Ar men ,. k
Lond~ w kwietniu.

przez oajsrel'.ue sfery pubłiema rem

rzekonaia I i I

beztpiecreń'- Aby rozpro~zyć wiSzellkle wątpli la

problemów

koneen.tracja sił i a'l'gumen-

OIczywis,tość i jasność wyda· ~i p~zyjętta z wieNdm zadotwo- s twa , jak w okretSie oooonym. woślci dodał, że nie dotyczy to łów przed rozstrzygającą od
neń ~ie1skieh jest tak
po- leniem, to z dlr:ugiej l!iItr{)ny Aby dać jedynie najba~dziej 0- środków polkryda ewentualnego lat batalią dyplomatyaną, a
t~, że nie tN-eba, jalk to za'· wybór dr. Borglna, ' doskonałe- gó1ne po»:ie ro.zmiarru tych budżetu nadzwyezajnego, kt6ry może i wOjenną. Europa prag-

J!Wyczaj w artykune poli'tycz· go adwokata t znaweyt wielu Ję
nym bywn... pow<lływać na zyków, włąezająe w to Japoń'świadka przyszło§ć dla oceny ski, budzi pewne zasłI'zeźeula.
(Jale'kosię!tlll<lści wypad'k 6w.
Oczywista nie !kierują się one
, Nłe .łesteśmy 'W stanie poko- pneeiw osobie nowego miJl1ilu - jalk to stwiero<ził premier stra, kJt6ry dał się pO'Zuać jako
W. Bry.tanii i to ni~h sl'Ufy za doskonały ol'gaJllizator. TIo tenajwatlIliejS'Ze ' wyjaśnienie 'za- go widocme,go niezadowolenia
gę~%lCzenia natłoku i rulwałn hi- sfer par:lameIlllJamych jest inne.
storYC7lIlych
wy.padków.
W GłóWlnym szermierz~ sprawy
przeciwieństwie
do kryz:ysu MinilStry of Su;p ply przez wiele
wrzeMli<1Wego zeszłego roku lat był Wlins(On Ch1ll'ehill znonIe .....dm.... wf-J' świadkami komJł~fn
J
. . . . . - · 0 ' ZIla'Wea problentó';' mili
~Wiłelkleh<i6 (i wąłipJ.iwej warto- tarnyd1 ł politycznyeh 1mpe~ podróży najwyłszyclt do- rlum bryłyj8lde.eo zar6Wln'O ze
8lojnlkn państwowych
dla sł·rony teoretyczne]., jak l prruk_AlJ-anła
-Iewu innych tyc7lIleJ' C:hurohiffil ostał' w wo
",.,..on-e
sa.w
.'.
,
z.
o .•S.
CIostojników państwOwych..
1m ozasle z.aaiłakowany naJlllleNerwdwość jednak przewab. słulsoztnie'j i w nie'7iWyłkły, w cy'J~ <ma wynikiem tyClh podą- wi!lia;olWanym: św.iecie, sposób
~ięć ~'1l angielskiego i in., przez Hitlera ł GOebbelsa. Zoktóre Jakkołwiek INliej demon'- sW ()IIl umieszczorny wprMł na
stn.eyjn.ie, nit w roku pCiprze- lłśde prOSkrypcyjneJ. Dla tych
an.imt lIl~mniej 'jednak' śwład- oowodów niezadowolenie k6ł
eZIł o powadIle sytBaejL
pailła:mentamycll jest moone,
W'tęe w pie~ym ~iie DO n~e tyl'ko nie korzysta si~ ze
$łwouen~ mlnł8łeJ'Błwa uabl'O'- zln,akomitych usru.g wieIikipgo
ljeDla, p!Neciw ezemu: premier brytyjczyka, aJle daje' silę do pcChamJ:Jlerlain Nonił się dzi~l>Die wnego MDplllia do pomalni~, ż-e
pT"U'Z pT1Zeszto dw. lala:. W O- presja niemiecka odnłlosła skustaiłJD.im tygooniu S.p!"aWa ta 7.0'- r tek. 'I'TlZeba JednaK p!l'zymnć,
litak po.s.t8!DOWiOIUi w ciągu kit ~I że 10jalłln~ posłów ł prasy w
kligodzitnnej na·r ady ~abin~tu S'toswnktt (lo rn.owomianowa'ne<J.la umożłliwienia ueorganizo- go mllDi'stra była wielka ri spra~nia dOstaw materiału wo.ten- wa 7JIlikb szyb'k.·o oz łam6w pnuego dla i*mtt. Maryn:arlta wo- sy ł " dyskusji polliJtyemyeh
i loitniel'wo pO!Zostaje na- parbmentu angielskiego.
razie 'PWA za~ chiała1noW rzeczy samej nad Wiellią
'ści tego, ]ok to angli'Cy nazywa- Brytanłfł unoszą się 'W dniu dlZi
'j" Młn.WIr.y lOt Sapply, pooie- !łiejszym dwa: zagadnienia o
'Wał. ddt~hcf:asowe wysllld pO- na1~ym eiętar,ze gatun'kolłnie. ty.eh broni na stopie wytn, wobec Ikltóryeh' na~t naj
~J oknaly, się ,.,.star- t>a:rdziej U!Z8.sadnło:ne Sp!!'awy oSVlee.
'"
I
I
lIooisle mus1!ą U5łąpitĆ na dre'gi
Go 'dO Hin:ł(. _om'a~, \łj t!e Dla. 'z .adni.enla te, lo tiacJf:et
e,>tła ~ lIłIma ennł1 l IJi'SY'IihiSOWłi shd1Ja wojskoterytorIalnej lJlal"zudła natyc-h- we. Stoiją One w ~tslym s(osun
mialStowe r..a:dama ł tak' prze- 'ku Cło siebi>e.
dfłlłooemtt pmemysłowł wo}eD'.hlde~ D~ w ~or1! ł>0łłemti A!łibiontt.
wOjeDnej Am9tid: nie ~ina.ł się
'J~. sama it!ea .,~Wsłanłft lOiCZiny bim8IW d~1iooów i !"enininist.emtwa Ul'Jjro.fenia rosłała (llodów pa&twa tak: pod dębt

:iecma

cię;i· aTów podać nale!y. że ca- by się okazał potrzebny na wy- nie i pCJltrzebuje po,k ojlu. Ale w
łość dochodów i trozehodów 0- padek wprowadzenra
pmymu- przeciwieru.twie do roku po.
maca się w granicach
nie ~owej SIluźby wojskowej. Natu- pro:ecLniego państwa pOkOjOwe
nmiej lIl·it 34,000,000,000 (34 mi ra'm ie, że w mGmende, gdy zda n:lSzego kontynentu dysponują
liardów) złotyeh. Z tego 16 mi'- nie to padało, minister wie- ClZYm~ więcej, niż argumentami

Ka

-

..... I e n l

nieczyszczilna krew moźe powildować
szereg rozmaityeh dolegliwości: bóle
artretycme, łamanie w. kościaeh, bóle
głowy, podenerwowanle, bezsenność,
wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie,
niesmak w ustach, brak apetytu, IWę·
dzenie skóry, skłonność do obstrnkcji,
plamy i wyrzuty na skórze, skłonność
do tycia, mdłości, język obłotony. Cho·
,roby złej przemiany materii niszczą
organizm i przyspieszaj" starość. Ra·
ejonaln" zgodn" z natur" kuracją jen

.
hardów, czyli Około 50 proc.
przeznaczonych jest na. obronę
narodową. Zaiste wysiłek gigan
~y nawet jak lila taik potęt
ne mnean;two, jak WieJlka Bry
tania.
Omacza to, te kOszt
dzienny! szaleńczegOl wyśclgn
zbrojeń wynosi nie ID!DIlej niż
52 n;tiliOny zło~eh, _ o~i~jącycn
k,ieszeme angJel~ego
pila't:nika. Pnzedęt:ny kos7)t rod
ny na gło~ wyn~i pOIł.ad 330
zł. Zrorunuałym }est, te pny
tych kolosalnych wydatkaeh
Chmcel[or of the Exdheąner
czyili aogielgi milnIster skarbu
mU1Siał jes%eze r87; zaa.pełowa~
c.o patriO'ty)nm:l oibywatet<!, zu6
WIlO w
parJamencie,
jak ł
()n6Z radio. i prosić o podwyłueDle nłekt6ryeh podatków
jak od samochodów, eukru, tyfonlu ł podatku spadkowego.

E

brie edyje t,lko mial
nam

w

-...._J.

••

następnym

KINIE

tł

to

sz---"_JO'

'pomyełow~oit

s~

to

I

' .
d.ZIał,

.. _
..
'.
te odpOWIednIa decyZja
gabillle'fU, na k>t6rego posiectzeniu był obecny, jut zapadła.
Nie byto łatwą rzeczą dla gabinetu. Oh~erlain~ wprowa:
dzeme. p~m~ow~J służby ~J
słkoweJ. W tej mlene bowiem
pil'emier był Wiązany nie łyIkD
swym pnyrzeczenłem wyborezym, ale takłe słlnq nłeehęelą społee.zeństwa angielskiego
... 8~1I do pnlfDlVl!FQ wojskowego.
,
Jeże'l.i jednak: mimo taBt po.'watnycb za'Słlr1zeZeń skt~ tę
wprowadzono, to pr:zyezyna na
pew1ll0 nie lriy w A!lglit
"CODscrJptlon", jak ~ey

•

t·

' -•••"

..

'.'

o

laureatem nagrody naukowe) Im. N. Eltingona
,WARSZAWA~

Wyłonione

POdpalono
cala dzielnice

w

mfeście rumuńskim

....-..

, DO AMERYKI NA WYSTAWE SWIATOWA
.

CAU ETTE
OLBERT

W roli tytułowej kapitalna.

[

na czele świetnej obsady

If.

ł

Wyjaldy indywidualne i zbiorowe.

D O P A L EST Y N Y -

Wyjazdy indywidualne

LETNIE WYCIECZII MOASKIE

na. m/s "Piłsudski" i m/s "Batory."

Do Anglii. Belgii, FranCji, Italii, Wegier. Rumunii

Wyjazdy w dowolnych terminach.
Wyjazdy indywidualne do: ArgenlJlJ. BnzrllL Bolhrll.
Kanadł. I'br. loJumbll i innych kraj6w europejskich i
zamorskilh.

FlANCOPOL

l6df. Plo!~~:~ka 104-a

,.--._------------------~
głośnej

powieści

HUGO BETTAUERA

"ULICA BEZ RADOŚCI"

roriiok IS I

D.TA PARLO
ALBERT PRE.JEAN

kobiet z zaułka
\

Dr. E. Slein

tynent. Dn-ia 26 kwietnia olm:y
CZERNIOWCE, 29.4. (pAT) mat Ś'Wiat
odpowiedl
na'
tea
za
W
mieście
Ba.lti (Besarabia) wy~
I I '
I
buch}
olb~".,..; potar, ktt'P'V'
uli..zw~.
. '
J
-"'"
euzył dutą część mwtao Ogieil po'fy'd!Zlen' ostatni stal \pOił ma wstał w domu tydowskiej gminy;
kiem wyj __ ~ej ak'tywno§ci wyma.niowej, skąd przeniósł lItę
dyplom.a~ji światowej, tak: zna.. J.~e nn sąsiednie budynki!.
mierm~j :w ostatnich killku la..JI..'
ch k.Tyrr.:1~W.
_A
P nyez,,__
".,.., .. po"-bO lo .....! faW
taCH
me\lJSł.aInn'Y
1o<W1.l
y ......JP
-

W

potężny dramat obyczajowoerotyclny, ilustrujący życie

F. E. THOMA~.

29.... (PAT) P przez kolegium profesorów Instytutu nauk Judaistycznych
)ary w 090baeh prof. dr. Mo Seborra
i dr. M. Braadego, przyznało nagro
dę naukową im. N. Eitłngona Da
rok 1938 w wysokości zł. 500.rektoroWi Instytutu nauk Juda.
Istycmych Edmundowi Ste1nowi, za
Naljwamie}s~ym argtlm.ent~m dzieło "Ideały jndaizmu".
h:itlero~6w jest, te jak cDugo
w Anglii niema ,płl"zymusowego

Kina

»RIl\LTD"

Wzajemne gwarancje polskobrytyjskie. Gwarancja W. BrytanU dla Grecji i Rumunii.
Postęp w rokowaniach 1w1tyjsko - turecldcbi ł brytyjsko •
rosyjskich.
Apel p'l'-.rdenła R:oosevelta S
~-J
domyślną
zapowl~ą inlerwen.e.ti Ameryłd na ~ demo
krMJji..
Zbrojenia Franej1 • W1ełkłe'J
BrytanJlł.
Powszedlna 8Iołtia 'wOjsk&'Wa cDa ~ 20 i 21-Jełnłdi w .:AngHf..
Lista: jel!lt mupOlnuiiąri. ~
1061 pokoju zależy od moln'O§Cł
Niemiec ~nła ntebezplet'z
nyeh JD.IIł"Zeń ., panowaniu nad
światem. Jeże!li nie posiądą. oni
tej u.d0iln~i, to zlmbą się peWIDego dnła w pozycji dalekO
nłewygodn.le~ej, nit fa. z 11 H~ 1118 JOJm.

na?:ywa~ p0'W\9zecłuty obowią

ze1t w,o,jSk'owy, został W{n'owad.zony w 08t.ał1D1m dułu pObytu
rmmuisldego mfnfstra spraw Dl
gwalÓt':myeh po Gafeneu.
M,e b}'ło t8ljemnicą,. ~ I)y
p.G6fenlOU S'laTał się Ola siebie
moh-o.'Wa'ć, ił w e~asie TO!lm()WY
' Hi~erem., praktyeznOU eweDtualneJ 1JOJIl0CJi brytJ1*~ dla
RtlmonH ł Polski zostaJa tJiO'P8Ż
nie potłaDa W WlltpłłwoM.

ty

Zlnamieniem tej działaln~i by dopodobniej podpalenie.

bo.mom!

to

szczy' eketrawaganeiH

I

Dwudziestoletnie doświadczenie
'W chorobach na tle złej
p.rzemiany mll:te~jj, chronic.znego zapar
CIa, w kamlellJaeh iółclOWYch, żół.
taczce, o.tyłości, artretytmie mają la.
stoSC7Wanie
z i o. ł a
l eczn i c z e
.,Choleklnaza"
H.
Nlemojewsklego
Brilszury bezpłatnie wysyła Laboratorium fizj. chem. "Cholekinaza·· H.
Niemojewskiego,
Waruawa, Nowy
Swiat $ Maz opteld i składy apteczne.
rek.

wykazało, te

Wg.

programie

o,szczycić si~ wieN<.Imi osia-

CI01Are

~a:~~o~~~!~~~%a.:;;
:.;u=.k:U~~~~!

PALACE

lm

W

Z

powstają wskutek złego funkcjonowania wątroby ~nięciaani w ostabni-ch kUku
Wątroba jest filtrem dla kTWi. zaolnormowanie ozynnośei wątroby i ne. godniach. Należą do ruch:

Kaidr wie co robie z Dieniedzmi,
~ k"attly:m rarem,
ktoś sze) ~p'e'W'Di~
mają łwleta
Da
loterii,
'Z\'\łas:zc.za
nń..
ftlll p-dość
i
ł'8tI
na uwsze
~;;y",,&
y~
, '''-''~um'',IP~-'''
si"
,,wszy
nnzjba:Wli'
ó
trosk
i
"-'~t6w.
.
ka
Lill ... .,.
'"
J uaJ"t
,,~ł'~
IIU'UI'"
sey w d1ooł>o:
~y.'W.iście, ie ł>i~e sa- Co pan
prmI ~oł>l Z: me p1'1Z~ si~ tnie (J·a~ uczę'Cia,
tymi pienL~1Jtni"
SZIC~§(:le 1M w nas samych.
0..1.... """..: edt jest prawIe . - Me ftietnin~:ze potrafi" dać nam
. . . .
<l"A'
'ł>
...'I,Slze...,J."V".
,jOOln®rlZllDiiąca:
za to mo()'ŻJ1()'~ć
tak.iego
1Jll'IZąd~~ Je9I'JCZe nie wiem.
nia łycia właMlego i DaJ'iiblit~
Ta nidwi·aoomdś'oć jest OICzy- ~yeb, b~y byli }aJk. najnmiej
wiśde ~e'1Inie Zirozumiała lU n8'rateni na przeciwno'śei 00eu1.
każldeg.o, na kogo ZIlDłana jeg·o NajwaWiejSlzą wi.ęIe n:ecz, j~
dotyclllOZalSOwych
wanulllków mieć pi'en.ią,dJze, a sposób nalematerialnych spadła na~e. Spo żytegd u1okowania ieh nwne
8Ób, W jaki naleźy ulokować si~ majd'Zi~. I dlat* lIlależy
wygrane p ien i Ilidze, jest prob1e kOr'Zy:ttać s ka.tdej nadal"Z'lljąmem7Jbyt ważtnym, by go mo- ce'j się spO!Sobności 'UIC1JCiwe.g.o
'me. !l"o.z.stIiZY.g.nąć ~ ~~zego sposob'u. zdobycia gotó'W'ki, by
namy..
móc ni" rClZpQ~ć lWI btPiJ'Ia'Wlda', U w ~tycli ~ dej chlwilfi.
kWIcZlnOŚiCilieh żyeia z.as.ta.na~ LOterii Klasowej ~e
wiamy M~ nieraz, co byśmy zt'() si~ stać właŚlD.ie źródłem takiej
bm. gdyby się nam udało 000- spOlSobności !Pami~ajmy więc
być wi~ g<Ol6• . Nasuwa- l) nabyciu go, a llllOte jut naj~, iSi~ nam Włt~zalS rcmm·a ite bHmze
ciągnienie llRyniesie
projek.ty, kltóre w wyooraźni na nam po-myŚllne wynilki.

sprawJedJiwości I słuszno.~.
Blolk pokojowy Europy może
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Spoleczeń, WO

GLOS PORANNY -

,
s
Dowita owac,jnie maszeruiaee
••

W ZWią.Ziku z nadcho>dzącą nOOci 7a losy Państwa Polski-e148 rocznicą konstytUICji 3 ma· go; na t'l'adycji walk niepodlegja komitet obywatelski obcho- łościowych, w których nie oglą
du uroczystości wyda~ Odezwę dal~śmy się na wletko~ć ofiar i
do spCłeczeń&twa łó(lzkiego tre- ()<..święceń; na ni-eusłsępliwej wo
li budowania wielkiej p;rzysdoś
ści następująeej:
ci na.rodu, który nie ustanie w
Obywa~le!
Dz.ień 3 maja jest
rocznicą swym wysiłku ,.aż sie rozsypie
to karla wizytowa słońca no twarzycz.
wielkiego duchowego wY'SiTku w prOch i pył·' w1'Oga zawieruce Pani. Te brzydkie żółte plamki USIJo
narodu polskiego, ktMy posta- cha.
wa się niezwłocznie po użyciu kremu
nowił napI'Iawić błędy .swego ży
Przykład
mądrości poIityc~
cia U/Stro.rowego, a J)rzez stwo- n!'.i da~ naro właśalie 3 maj 1791
rzenie silnej armii i zasobnego roku. Dziś wiemy, ze tyllko naskarbu nniezależnić byt pań ród, który umie zd'Obyć się na
stwowy od wpływów potęg ob- wieI,k i wysiłek l ofiar-ę. jest szaPERFECTJON
cych. .
nowany i rośnie w potęgę.
Dzien 3 maJa 1791 rOIku poDlatego Toc7.r.iea 3 maja maj
zostanie na wieczne czasy do- duje r-a$ l.jednoez-onych, silwodem mą,drośd poJi.tyc.lnej
Krzytami Zasługi
Pdlsld, dowodem nmiej~,ości
w dniu wczorajszym. łódzki sta. i roolnośd do składania na otro!\ta grodzki, dr. Mostowski, ude- tanm OjczymlY przywilejów i
kOł'ował Krzylaroi Zasługi 27 osób, niedlęci stanowych.
KoIli$ły1ulcja 3 maja stała się
w tym 11 osób srebrnymi krzyza~
m), & 16 osćb brązowymi krzyzami. testamentem ludzi s'lJlachetJnyeh,
Dekoracja. nastą.piła. za z,'\.8ługi kt6n:y poka'Zali, .fak naldy P'OIpołotone na polu pracy społe c!tnej ~ce mądrze l Ofiarnie służyć.
W InsurekcJi K0śclUSLkow
w instytucjach ubezpieczeń spolecz
s
klej
przekazał
naród następ
nyeh, " sh1.Żbie kolajowej, oraz w
nym
pOkOleniom
testament wal
zwią.zku z podniesieniem sta.nu 8&nitarnego i estetycznego miasta.. ~l) ki zbrOJne.ł o Niepodległość aż

I

27 osób ude or

VlBRO

Odznacze -e
P.

Stanisław

Rogalski,

światoweJ' Organizaeji

dyrektor

Podróży "Wa-

gons-Lits /Cook", został odznac zony
za pracę na polu tury~tyc:mym Zło·
tym Krzyżem Zaaługi.
P. Stanisław Rogalllkt praeuje lU.
tym polu 'Przeszło :li lat ł jest piooie
rem w tej Ihiedzinie.

W,cieczka samocho....a do BudaDesztu

dO ostatka.
Obywatelt>1 Dz,iś Pdlska jest
wie]kim mocarstwem, dz.i'§ śwłę
ci~ J'()CZDteę konstytucji w wa
runkach wyjątkOwych, ale zasadnj.czc wskazanja PQlityczne
zostałv te sam·e.
Rzą~ SkIU'b ł W ojsliO!

DzfA

wfetkog~ swOją

7

1939

oddział

nych i przeświadczonych, że 3 maja b. r. na godz. 8 ra,no w
nie tyl:ko sami jako p(}t~'a się lokalu związku przy ul. Zwirki
ostoimy. ale skupimy innyl"h Illr. 8.
<;łabszych wokół siebie idea
Polski Jagielloll!.kiej żyje jako
cei i wskazania dla nas wszystkich,
-:;
Rząd l Armia NaJja'śnie}sleJ
R:zeczypospolitej temu celowi
sIutą, w życie go wcielają i 'Pol
!dcę nowym bla'Skicm p.rzyozdobić potrafią.

Najjaś,niejs'Za. R'Zecz:pospolita,
Prezydentt prof. I~acy Mościc
ki, Armia Pol-ska i Jej wódz
Marszałek Edward Smigły
Ryd'Z ~ lIlieell .tyją!
Pnewodn1czący !toroitem

Antoni

Purłal

wieeprezydent miasta. ...

Ode7JW1l ltoiiezy &ię wezwaniem: "Witajmy Owaeyjnłe ma
szet'Olą~ Odd2:iały wOjskowe!"
W t~ZDym. pOchOdzie 3majOwym włnnł wmą~ uddał je

dynie organizacje,
polu ob1"Ony

praen~

państ'w8.

-

Podobnie Jak Inne dn. .8 opiera, .
slQ atakom wichru, tak alin, .,.
ganlzm człowieka przecIwatawla . :.
sllł skutecznie wszelkim pneclw.
ng§clom, nie ulega łatwo chOl'oble ani "YCZ'8tpanla.
Wzmocnij wl,c "'J organllm.
PIJ codziennie na 'niadanie
Ovoma ltynQ, koncentrat odłJw
czo-wltamlnowy o wybornym
smaku, kt6ry wprowadza •
ustrojll na; wainleJsze substancjI
o dżyw c ze w łatwostrawnej I cał
kowicie pnyewajałnej formie.

na

Inne

związki, Instytucje i organizaeje GgI'RJlteza się ~ wysyłania

tylko

del~ji.

(Bt).

Nie bedzie Dochodu
endeCkiego
~two ~dzkJe załałw80
p~ Słronnllctwa

odmoW'llie

Narodowego 'fi( Lodzi ClI adzie1eale JleJlM)leaJa Da ~. . .
de oardmełlo poehottD.

n.

buduJe-

my na: Annii pOlskiej, której
trzonem i podstawą 5ą masy rtt
botniero ~ wło§efaMkle, wycho
wane w poocrodtt odpowłedzl:tl

*

Zarz~ i komenda kOła og(5lswią7JkU podoficerów re'-

.....,. w

Łod:zł,

wxy WW W\UySł
." CI.

kłeh' ezłOnk6w Dłl mlórłk.,

D I

Pol~ki

TOItlrmg - Klub organizuje w czasie Q.d 21 do 31 ma
Ja ·r. b. wy.eiee4~ buystyCZDIł
do Budape:ał& Koszty wycieah'i wyą1iCllSą, 1:ł. 8ó dcl ()Soby.
na ta obejmuje eenę pa:S~OTtu
indywidualnego, wjz i koszty
manipul1acyjne pr'lZy uzyskaniu.

ee..

dew~ '
Wła§eicl~e

datkOWlo

woz(Sw DlOIgI\ 'do-

otrzymać

dokumenty
d1a Iprzejawu gran.iey saaDOlChodem: jak trY'P,tyk,
~ynarodowe świadectwo sa.
ntochodowe i międzynarodowe
prawo ,jazdy za dodatkową opłatą, ;d. 20,
Na wydatki os~e ł na uKUp materiałów pędnyeh, katdy z uezestn1i'ków może zakupić
niezbędne

waluty za maksymalną kwotę
d. 215, t. j. 180 pengo.
Wyja7Jd r; dowol!nej miejseowości w czasie od 21 do 31 ma
ja. lPl"zejaz.d p;ranicy w Siankach w dlniu 21 maja.
Pr!zy z#oszeniu n~ety wpła
~

rulle:bno%

raz

ilbo,żyć

za

wyciec7Jkę

nast«>'ltją.ce

o-

doku-

menty:

l) dawny pas7:jpOrt ug,r anietny 100 dowód otiobisty z poświadcT,ouytD obyw-atelstwem;
2) lIezwolcnię mLejscowcgO

starostwa na wyjzad

J trzeisz, obc ód cialisl,an,
'Degoroozny oOehód rot)otD1Mego
1 m.a.ja odbętbJe się "t8mach skromn:ejszych, niż zazwyczaj Ze względu na. stanowisko
wt.a.dz, które nie zezwoliły w tym.
roku. r.& zebrania publiczne pod
gołym niebem, Udź robotIliieza ma.
nifestować bc;dzie swą solidarność
w "alce przeciw hitleryzmowi i teakcJi n wolności" I demokracją
Da licznych zgromadzeniach,
zwolanych pr'!:ez OKR do różnych 10kall i sal zamkniętych.
Zgromadzeń takich PPS urz2ldza
jutro 7, & mianowicie w kinIe
"Bajka" (Franciszkańska 31), w
4więt&

l

.,!aehęła'" C74iersb !I),
w obydwacb teatr1aeb mieJskich,
w sali filharmonii, w kinie "Ton"
(Kop<'rnHn 16) i w kiWi' "Rekord"
(Rzgowska. 2).
Zgromadzenie w Domu sw. dW.
(WySok3 45) 7..ostało zakazane.
Na zgromadzeniach przcmawja,ć
będą pp.: prez. Jan KWJllplński, wio
ee-pl~z'ydenei Szewczyk ł Walczak,
H. Wachowicz, J. Potkańskł, W.
StawińSki,
S. Goliński, łatwnik
Mallnows[{!, adw. HartmaD, G. Moskiewlewwna, J. ZaJdlowa, H. Henrykowski, W. Jarczak, ławnik Andrzejak, B. Kruczkowski i Z. Szui-

JdIde

t\
A\
lEW
kobieta z pieprzykiem •••
Całe. niemal
prasa europ ej~~a drukuJje ostatnio w rubryce
treści nagłówek:

"Ameryka ma

3} doku.menty wdjsllwwe (ofi- dobry smak"l
Cóż spowodowało tak naglą
eerowie rezerwy zezwolenIe P .
i
jednolitn
:>:mianę opinii StareK. U. na wyjazd za ~ranic~);
go
Swiata
w
od-lliesienhl do SIna
4) dwie fOll:ografie.
SKLADAJClE ILUSTROWANE PISM~
DLA ŻOf..mERZY
Polski Blały Krzyż zwraca ",ię li: Ił·
"elem do społeczedstwa łódzkiego o
składanie w sekretariacie pny ul. 11 Li
stopadlI. 83 w godz. od 8 do 15 (gmach
DOK.) starych przeczytanych już ilusłrowanvch pism.
W wielu domach poza aktualnymi
jeszcze numeram,i ozasopiml ilustrowl\
nych znajdują się stare komplety róż
nych tygodników i miesięczników, któ
re leżą bezużytecznie. Z wydawnkt'V
tych żołnierz chętnie lwrzysla.
Poniewaź w świ"t1icach żołnierskich
oraz .." obozach ćwiczebnych odczuwa się bra'k pi~m ilustrowanych, Pol
ski Hi a ły Krz y ż nprluJr do sPOłCCZl' li
stwa o skł ad a n i e' tak ich wydawnicl\\
ł,ko daru dla naszych żołnierzy.

7..20 Mazyka poralUla

4Ia wd

łt16

A1ldyeja

t.15

Na.bofeństwo

10.50 Koneert orkiestry 'WOjskowej
11.20 Tranmlisja z otwarcia Targó,v
:w PCWlaniu.
11.45 ~eghłd ezuopbm
..aD.
n.03 Poranek aymfoołemy
'13.00 WyJlłtki I Pism lÓ1l1ełt PDmd·
Poza .". pnemaW!a6 ~ pneC1
sta.wieiele stow. b. wlętniów polt- lkiego.
13.05 "taby budzą się ze snu" - po
tycznych, Str. Ladowego i Str. J)e- gadanka
mokratycznega.
13.15 Muzyka obiadowa
PPS wyda" octezw., " b6rej 1 U.tO Rezerwa muzyczna
podaje it święto robotnicze odbe15.0?" Witaj Majowa Jutrn:emco" . ' andycJa słowno • muzyc~na
· .' od h te
d Złe
SI.ę p
as Ul obrony Nlepo15.30 "We wsi Jakubowo musi być
dległo4cj i DemokracjL
inaczej" - słuchowisko
W związku s obehodami, słuo16.30 Reportaż dłwiękowy I rewii
SU grodzki łódzki wydał na dzień lotniczej ~ Warszawie_
"
• I
16.50 "Pleśń o skrzydłach mon1 ma j a zak az sprzed azy podawa- taż poetycko _ muzyczny
nla napojów alkoholowych w skle- 17.30 Podwieczorek przy mikrofonie.
pacl1 i zakładach «astronomiczHU5: Chwila biura studiów.
.
DyCh. Zakaz ten obowiAzywM hę19.30 Chór męski z Pabi~ic
.
bł'· 6ft d
20.00 ,,2ółty krzyż nad zlelon'l PU!!
d~e
nil. o s~arze Cli. ~o m.tlUh.... oczą" _ felieton
8amego rana do godz. 22·eJ.
20040 Dziennik wieczorn.y
Winni przekroczenia tego zakazu .~1.20 R(}botn~cy po~scy w hołdzie u·
karani będlł gn:ywnlł do 500 zł mu - reportu dZWlękowy
'-b
tern d o 4 t ygo d'
.,
21.50 Sląska po.zytywka wesola
.. u
areM
Dl., przy- audycja
~ym obie ta kary mogą być nało22.30 Muzyka taneczna

Starostwo wydało zakaz sprzedaży i wyszynku alkoholu

7..a grani- recena;ji fi'lmowych jedna'k owej

~;

DZISIEJSZY PROGUA~f
RADIOWY

ku amery\kan? W.szak ':otąd europejczycy 'fi( .poemciu swe}
wyź'szośd
intelektualnej na.d
" yankesami" wvrażali się z
przekąsem () amerykal'iskim po
czuciu humoru i dobrego smaku.
Oto ukazał sic: nn e'Krana-c'h
nu.inows-zy film z za oceanu pt.
.. Panna Ewa". Jest to niezwy.
kła komedia intryg i nieporcnumiolł,
wykonana r za~rana z
l~,k niC'bywnłą maestrią,

oofitu-

jqca w tak doskonale pomysły
i hUJll10r wysokiej klasy. ?e zaćmiewa na i,l epsze z dotychcza'iO Wyclt komedii ('uropej sk1ch.
_ to jes l powodem , że cała pra-

żone łą.cznje.

(g)

AUDYCJE ZAGRANICZNE
PARYt (lł48)

sa europe,j,ska z niekłamfiDym
'
zac h wytetll pOWItała to arcy·
dzieło doweipu, gry, retyserii i
dobrego smakU, pt"ZVzna j:tte, ic
"PalJlna Ewa" stano'Wł~ m'Ożc
wzór dla renlizator6w ~UTope.i· ,
skich.
~====~====~=~_
Rolę tytułowll odtwarza Clau deŁte COtlbert .. , kobieta II pie·

P

rzy'kiem.
Tak nazywa

tę jedną

świ,at

mntowy

20.30 Uwertura "Cisza morska" Met!dclssohna, Koncert na flet Mozarta,
Etiuda Schmitta, Koncert wiolonclclowy Dworzaka I Symfonia G.dur,
Riviera
. KOENIGSWlJSTERHAUSEN (1S71)
20.15 Uwertura "Luiza Mucller" Vrl'·
diego, Poemat symfoniczny "Sard\'-

I

nia" Porriny, KOI cert na skrzypcf'.
1 wiolonczelę i fortepian z orkiestr:,
Beethovena, Suita na smyczki Corel·
I lego, Fra~~enty Malipiera i Uwertura RosslDlego
Z
W admInistracji '
RA~mURG (32)
Głosu Porannego"
20.30 Fragmenty z oper R. Wagnera
1
SZTUTGART (523)
"Nuza Szkoła" składA na FO~ 00.00 Uwertura Glucka. Symfonia NI '.
zł. .114,50, na "Scigacz" zł, 25.
3 .Frydery.ka Wi~~.kie?o, "Walka ludz
Zamiast kwiatów na grćb koch~
klc~ namIętnośCI Dlttersdorfa, Sym
"0 to
•
~
A
Z·
f oDIa G-dur Haydna, Symfonia Hnaj ra. weJ D. p. nuy legi! nn moll Szubertn. Uwertura Schumana
FON zł. 50 Alfredostwo i Tadru· f
MONACHIUM (40S)
SZObtwo Zigi'.
120.15 "Cyganeria" - o[lera Pucciniego

..
ło..one

Oltar,

I

!

z najbardzi~j urocz'-"ch
gwiazd e'kiranu. Młoda, śHemn,
Z'gra~a, ~a w s()~ie tyle pełnej
wdzaęku plIkanterll, tyle subtel·
neeto
filutel"l1~go uroku zc trud_\
r>.
.,
,
, '
no Sl~ :1~.J. opr~ec.
_
P(}n~l1Ja.l,ąc llJezaprzee~,one w.a
lory hlmu ",P anna ~wa ,~US1UysZ3.rd Marian Szapowa.ł DIt F ,
BUKA.RES~T ..<365)
. .
mv przyznać, te lwu) częŚoĆ wy· O N ł 2
,_0.00 "Samson l Dahla - oratoflum
• .
'.
~
. • . Z.
.-.
Haendla
,lątkowego p.owodzenlu ZUWdZl<:
RZYM (420)
cza on osobIstym 7.aletom od·
21.00 Sonaty Bacha, Giuranny i Franc
twórczyni roli głównof.
.
OSOBISTE
ka.
,.Pannn Ewa" wv~widlana
IlaeleJ. KRZElUIENlEWSKI uzyskał _.
~fEDIOLA~ (3~)
.,
,
.
~ et
' .'
dyplom l tytuł magistra nauk ekono- l,.la Andante GI'IDlanuucgo, 'Psa'lm
kst w O'bcCI1) m p.o,.,ram.lc 1,Jl1:1 miullo - /'(loll'cznydl na 'Volnrj
:-\r. 9 Pctrassirgo i S"m follia IX _
"Palace".
Wszechnicy Polskiej w Warszawie. : Beethovena
•

J"

I

l?

I

8

W dniu 28 b. m.
DY:2;URY

dZisie~szej

APTEK.

dyżuruj~

-

Nocy

następujące

apteki~

M. Kasperklewic.'z (ZgierI!1ka 54); A. Rychter i Łoboda
(11 Listopada 86); M. Zundelewicz
(Piotrkowska 25); B. Bojarski i W.
Schatz (Przejazd 19); Cz. Rytel,
(Kopemil[a 26); M. Lipiec (Piotrkowska 193); A. Kowalski i S-ka
(Rzgowska 147).
SYTUACJA WE WŁóKIEN
NICTWIE. - Wczoraj odbyło się
p>siedzenie międzyzwil-ązkowej komiSJi robotnikćw przemysłu włó·
kienniczego, na którym omćwiono
przerieg i 'wyniki odbr..ej konferencji z głównym inspektorem
pracy, inż. Klottem. ktćry bawił
w tym tygodniu w Łodzi Insp.
Klott apelował, jak wiadomo, do
uczestnikćw konferencji, aby
nie
wywoływać w obecnej sytuacji kon
iliktów z przemysłem, wnosząc ()
J::rzedłużenie obowiązującego

ukła

du na 1 rok.
Komisja, która opracować miała
wczoraj tekst nowaj umowy i ustalić nowe żądania, postanowiła
decyzję odroczyć do przyszłego t ygodnia.
MAJSTROWIE JADĄ DO MINlW poniedziałek,
STERSTWA. _
1 maja delegacja związku majstrów fabrycz:Gych udaje się do War
szawy, celem interweniowania. w
mjn opieki społecznej w sprawie
wysuniętych ostatnio postulatGw, a
omówionych już podczas pobytu w
Lodzi insp. Klotta.
LUSTRACJA BUDOWLANA. W ciągu ostatnich dwu ch dni władze p.dministracyjne przeprowadziły na terenie mia13t& lustrację li&nita.."IUł i budowlaną.., badają.e M.an
przeprowadzonych robót na.d reD10ntem domćw.
Wydano szet't>g zanądzeń porzą.dkowyc.h ~o do odreBta.urowania
domc'W,
budowy
parkanóW'
itp. _
_
__
__
___
c

POKAZ

D.

L

I

żona

W

powiecie

łódzkim

w dniu

dzisiejszym w powiecie
łódzkim odbędą się wybory do rad
miejskich w Rudzie Pabianickiej,
Aleksandrowie, Konstantynowie j
Tuszynie.
KINO

EUROPA
P. 12.2.4. 6. 8. 10

Borys

NAJWIEKSZA
SENSACJA
$WIATA I

arlo'f

ciężkich

po krótkich i

cierpieniach

p.

lekarza

Odprowadzenie drogich nam zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w niedzieI~, 30 b. m.
o godz. 3 po południu z kaplicy na starym cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Maż.

i slo

Rodzice; Rodzina

umowe

rozwiązala

teatrami

Z

Kiero'Wnict1Aro powwierzone zostanie do kofie.
sezonu zrzeszeniu artyst6ww

Konkurs na Do"ello dgrek.ora.·:Proces Wrotzgóski-Po.llańlki
S[>rawa teatralna Łoo,zi! 'We- rząd milejs1d odbył W'CZIOI'aj spe Clefinitywtnie zerwane i magii- rywają praey i k~tYlluowac )ą,
sZll:a; wczoraj w nową, przewi- ejalnq naradę, w wyniku której strat. jeszcze przed przesądze- będą nadal do fortmaJnego usta-

d~ianą zreszt~ fazę. Po ogłosre: pOstanOWiono z dniem wczoraj
do1ycbczaJS.()lWeJ szym rQZWiązać umOwę, łąeząspółce dzierżawnej WIl"OICzYIlski cą samorząd ze spólk:. prOwa- ~oryciń~i, jasnym się stR- dzącą teatry miejsJde.
mu UjpaOloś(:l

ło, z~ dyTelre.la nadal nie utrzy-

lPowodem rOzwiązanła mnoma S1~ ~ ste~ tea~ów, tym wy jest, jak twierdlzli: !r:agistrat,
bardZIeJ, IZ de~I(:yty s:ęga~y JUź UJpadl'oślć spó1lk~ co pokrywa
z;nacmych sum, a gaze m~ ze- się z i11tencj~ jedn~ z all"ty-

Sltały w~acOiIl~. zespołol~''l. .
0 .tez artyścI l ~rtysłlln zwr6
clh 5H~ za poSlredJrudwem swegO' pellnomocni'ka adw. Józefa
ILoo~ do syndYka- m~sv u,pa(f~o§cl, adw. Pawtowsk~?, kt6reD?''ll zaJkanw~ikO'Wab, n zrywalą. Z dyre!,c~ ~wafając, tt ta
rOZWląlUlła z mmI umow~ pr12leZ
niewyrpłacenie zaleg~L
Jedn~ze~ie. aJktoro/ festIróW' ;rmejsacich ~1 staranIa Udo
władJ; mtejs1dM., zmierza

."F

jąee

Oba

pnejęcla

ecen.

tak.,

k~

aby nie

byłO'

odbędsie się we WTOREK dn. 2-'0
maja o gods. S-ej popoł. punktulIlnio sezonu, t. j. do 1 wrześnJa r. b.
wlokallu Kursów Gospodarstwa Do- na pOld'staw;reh t. 'lJWJ ..,.dzialów-mowego to Ż. T. Ochrony Kobiet Ikli"".
CegielnIana 21.
Celem ~ygni~Ia tej (to-

wyborr

światem

AnnA l tABDllft~KI[B WIKI~RIWA IlffiI

kOńea

Dziś

z tym

Ś....

;t::~:r~ ~
"Dieta wiosenna-- ~~~
prOwadIIenie teatrów dO

...- - - - - - - - - - -...--

rozstała się

Nr. 138

1939..

M. IV. -- GLOS PORANNY

niosłej

dla! mia5'ta

kwestii" za-

kllłów kOlIl.traktu mi3lSta ~ dyrekcją.·
Jeoo~z.eSalie zar'iqk! mreJs1d
we1JWal dyrektorów W'l"'oOCzyilslkiego i MO'ryci.ńs'kiegO' dO' wyd!aJnia miashl w terminie dO' 1
matja 11". b.., i. j. do jutra obydwu
gmachów i mają!tkll miejskiego (kostimn1, rekw~ dekoracje), pozooają.cego pod pieczą spółki.
W ten spOsliti ~, ~
miasto z b. cJ,rekejtl z08tałJ')Id

PRYWATNY

niem całej sprawy przez radę lenia nowego stat'll's qb(J..
miejską 1 wysłuchaniem wniosJednocześnie delegac)f ~
ków "komisji pięeju" - stał się łożyła włeeprelZ. !PIu.rtalowi! ofj..
panem sytuacji.
cjalnie p!"Ojekt pn;eJęda kle..ow
ułetwa teatrów do kOńea ~
W mąiZ3tu z wybworzdnym nu i prOwadzenia ich Da pOcIsta
SiŁaJneIn lf'1Jeezy przybył ~j waeh "dzłałówkiH w OpareIu o
do Lodzi sekretarz ~enerałny SDlbweneję mi"?jsk 2J. ..
zwiąZku aktorów scen T)Olskicb
Zarząd miejski usłostmkow'ał
(ZASP-u), Doblesław Damięek~ się przychylnie dO' tego wni08<
który wraz z delegacją zespOłu klL
artystycznego odbył rauo k~
ZaiWalrlei'~ oO;powti:oonieJ ttm(\ ferencję z resortowym wicepre- wy naS'tąrpl prawdopodobnie
zydente~ p. l\ntDlIllm Part. p~ tygodniu.
Iem.
Wam 'Wit5lJe~ p~~,
Na lionrerencJr
Omawiana Ze wobec J'Q7:wiąnuia lIDlowy z
była "'Pra.1Wa dalszych losów dotycheza~ dyrekcją., magiłód1Jkich scen miejskich.
s1lmt, na '\'reZO'ra;s.zej nanld'l.~e',
W~cepr~ PtmI:aI przyjął ifO postanO'wl1 rozpisać kOnk1lJ'8 nA
wfadOm08ei ~adezeale clele- stanowisko oweg
dyreld"r
~jł, Ił arłyśd lócłzey nle prze teatrów "
a
1939-40.
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ZAKłAD

KOEDUKACYJNY

DLA DZIECI TRUDNYCH DO PROWADZENIA, NERWOWYCH
flrzyjmu~ dzieci od lat 6-eiu do 14-tu. --- Zakład prowadzony jest pn:ez fachowych psychiatrów przy wapółpraey lekarza JlL'J'Chopatolosa dr. Zoffl Rosenblum. .-. Na miejscu: nauka, warsztaty, ogrodnietwo. Pi(me połotenie,
komfortOlWJ' lokal, doskonałe utrzymanie.
In'ormaeJe w Warszawie: tel. 688-94, (3-6) lub lIa miejseu: SopUeowo to Sr6c1borowa, ul. Redutowa, willa "Switezianka" (tamże listy).

Ze

iIIIPNW_

łeał!l:Vw ~-'y. się

śeime proces, wytOiCmlIlY' prrez
Wroozyń.'sMego jednenm z re
cenzenJt6w teatralnych. ~()ce!!
ten zostar., jak wiadomo, odroczony celem ~ł~nł:f JJow:ych
świadk6w•
J).

Ni.etale&.Ie

Minis er Koidal owski li lodzi

.

o« fel sprawy

we

wtorek., dnia 2 maja !'. b. odbę
dzie silę W' sąooe groidzkianJ dru~

gi proees p. WrOcZyńskiego
przet';twko prezesowi frakcji P.
P. s., rad. JózefOwi Polkańskie
zlustrował
i zapowiedział
mu, któreg., dyr. WrOflZyński
skarży' o zniesławiente, uwata,iąe gO' za prOmotora "sprawy
Miasto n.asze odwiedził
zasadami finansowymi budowy na KONFERENCJA: NA TE- teatraluej"'. któl'1 pierwszy po)'aj niespodzianie mJnłster opie- domków. Domy te zbudowan.o MAT POTRZEB INW~TYCYJ stawił Z8!1"ZUty dyrekejł z _tr.l'buki 8pOłeem~j Ma~lan: ZYN- przy pomoey Fnudoszo IPtracy. NYCH I ImEDYTOWYCH ua- uy rady młejskiej.
DRAM " KośCIAŁKOWSKI.
Ze Stoków min. Kośclalkow- szego w,o.fewództwa ł mIas~a w
Rad. Potkall&'ki'ego,
~ry
Przyjazd ministra pozostawał ski odał silę na BUDY STO- ścisłym związku z sytuacją bez- bral także uooat w pracach
w związku 7J zabIegami prez. KOWSKIE, gdzie zlustmwał robotnych sezonowww.
"komisji pięciu" br<mić ~ą
KW APIŃSKIiEGO 01"_ delega- p:rO":vadzOne tam robO'ty inweMłnfsfer
Kośeiałkowski '0- adw. adw. HaI'lłlIllan i Loos.
c.'ji związków roboliniczych w stycyjne, zaznajomn się z bu- ~wiadezył, że odnośuie robót
Proces W7Jbudzil ZlroZUmiałe
przedmiocie zwiększenia kredy- dową zbiornika podzienm~ publleznych Łodzi, to liczba za zainteresowanie.
(Gr.
łów na roboty publiczne i rOzla dla przysrdyeh wodoelągów łódz łmdn1onycl1 sezouowców ufny _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(1owanie bezrobf)Cia:
kich oraz instaIaeja~ koJękto- maaa zostanie na poziomie zeP. minister przybył Clo Łodzi rów itp.
szłoroeznym. MINISTERSTWO
MATKO!
Po dokladnym zwłe4zeniu PRZYZNA ŁODZI NIEZBĘn..
Chcesz mieć zdrowe d~iecko,
o godzinie tS-ej I nIezwłocznie
'
t
tw'
•
i ..........ze ..tekt6-1" "__ y_to.. _..:I
NE KREDYTY ua ten cel, tak, cieszyć się swym niemowlęciem u dał 81ę W owarzys le WIO.le-.,~
JUS
>.1""'" J.JJ.U ~ vu.b
ih...hr
ni
wody ł6dfZkiego, JÓZEWSKIE- cinków robót mwesłyeyjnyeh a y l'O---0.1 mogły
ebawem zapisz się na 2-tygodniowy kurs
dla M~tek: "Jak wych~wy~a.ó nieGO i prezydenta miasta, KWA- min. Kościnlkowskl pojeehal ruszy~ pe:Inę parą naprzód.
PIŃSKIEGO oraz szeregu wyz- do gmachu 1II'Zędu wojewódzO gOlk. 17-ej minister Koś- :n owlę • Kurs rozpoczme SIę 8 maszych urzędników ua STOKI, kiego, gdzie przy udzinle woje- cjałkowski opUŚci1 Łódź, uda- J~. 0: ~~;. ~8p.2~ ; 10~ah~03Kro
1 a
gdzie zlustrował osiedla robot- wody ł prezydenta Łodzi oraz .iąe się w drogę poWl'Otną do p JO..J:ta , u
10 r ow~ a.
ni.cze TOR-u, fnteresująe się wa wyższych
urzędników 'Woje- Warszawy. (G).
..1"..... ~ UIS ,!!nosI. z.ł :-.
runkami mieszkaniowymI oraz wództwa odbyła si... dwugodzin
13hzszych informaCJI udZIela. bIUro
..
tow. ,,;Kropla ?llleka"+ Pi'Otrkowska
103, tel. 142-45, w godz. od
a
Hie,apomniana .Cslbl i .Piotru~·
9-14 i przyjmuje zgłoszenia do
dnia 30 kwietnia r. b.
Dla kob~et zawodowo pracują·
cych,
oraz żon urzędnikćw paliw
swe1
najnowszej,
arcywesołej
komedII
Dt.
Kilińskiego 123
stwowych i samorządowych o.{lłata
y • MiOd01ArY MieSiąc."l za kurs wynosi zł. 5.
\..Pocz 9 godz. 12 w poło

roboty inwestycyjne
przyznanie kredytów na zatrudnienie wszystkich sezonowców

wezo-j

I

k

j

w rewelacyjnym arc) dziele
grozy i niesamowitości pt.

nr

FRANKE SIEINA

11Zi~!~~~r ~r.
i 2

• ___________ii

Franciszka Gasi
W roI. gł. król tenorów

Potężny

kiego kompozytora,
owiany
film o
Wiel. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gzarem melodii najpi~kniei
szych jego utworów
Trz, plekne
w jego irelu -

1'-____________ - ...

85 ur.

Beniamina GIGU

miłości

koblełJ

10

D2ZiŚpOOgR·pl~2yKi02!

STOW. INZYNIERÓW I ARCHlTE·
KTÓWW ŁODZI
urządza w czwartek, dnia 4 maja br.
o godz. 20.30 w sali odczytowej StO'\\'8
rzyszenia przy ul. Pi<ltrkowskiej 53 od
czy t inż. Jana Majera z Warszawv na
temat: "Automatyzacja urządzeń elek·
trycznych".
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Wojtez kowa-oli ra apad

•

Zagadka makabr,cznego mordu nie zostala dolą

Na gorącym uczynku kradzlełl
przed domem przy uL Piotrkowskiej
Wydział 61edezy W Lodsi pod
42 z wozu pacz-ki towaTu, na szkodę
Eugeniusza JACHMANA, zatrzymany kierunkiem nadkomisarza Polaka.
został złodziej Jerzy FLORCZYK (Pa· nie ustaje ani! na. chwilę w pracy
łacowa 5).
lirzy rozwikłaniu zagadki makaPociągnięty został do od~wiedzial brycznego mordu, jaki
dokonany
D ości karnej Wojeleeb PIOTROWSKI
wstał na. oscbi~ 80-It>tniej
Jćzefy
(Pomorska 101) za wylewanie do ście
Wojtczakowej,
kU
rej
zwłoki,
jak
k<1w uliunych nieczystości z dołów
to wesoraj "GłOIl Poranny" obszer
biologicznych.
W mieszkaniu roozków przy ul. Wi nie dOI!J.ósł, zostały po morderstwie
dzewskiej 20 na tle niesnasek rodzin- poćwiartowane i porzucone w wornych targnęła się na życie 16-letnia kach w 3 punktach okolicy bałuc
Janina PIESTRZ1'ŃSKA, zażywając kieJ.
truciznę.
Zda.m:.ło się, że z ehwil~ ustalenia
Prz-y uL Oszmiańskiej 4 'doszło do tożsa.mościl zamordoW&llej, do czego
rózprawy nożowej. Clętko ranul saetał
przyczyniła sję 74-letnia Małgorza
54·letui Franełszek CHORĄZY.
ta PAPIERNIKOWA (Marysińsk3.
W fabryce przy ul. Wierzbowej t8
nr. 3), u której W ojtczakowa. miesz;
spadł z II piętra 31-letni Stanisław
NAWROCKI (Przejaz-d 48), dOlZiDając kala w charakten:e sublokatorki,
pęknięcia czaszki.
ezyuKo zdoła się ująć sprawcę i je.
Przy ul. Admimlskiej 61 oez-panski go niewątpliwych wspllników. Sta.pies c:lężko pokąsał w brrueh 41-let- ło się jednak inaczaj. Z kaMą nieniego Władysława KUSIAKA (Wierzbo mal godzi.nll tajemnica nie~amowi
wa 101).
t?j zbrodni gmatwała. się eoraz bu.
Pm:y zbiegu ulic Piotrkowskiej i Ce dziej. Przypuszczano początkowo,
gielnianej do<szło do bójki, w czasie • t ktoś
od'
W J
k
•
któ . eiężko ranna została 28-letnia ze o
z r ZlRy o teza owej
Ire~:J ~IERTA (Lipowa 44).
zgładził staruszkę i dla uniknięcia
Przy uL Zamenhofa 15 upadła na G- odpo~e~zialnoś~i zwłoki poćwia.rto
licy 82-letnia M1ehallna KUZMA, doma ~ wał l usiłował Je w ten sposób u·
jl!e złamania nogi.
CkryĆ. Po bliższym badaniu ewen·
Na ul Śródmiejskiej upadł i złamał t- tua'ność ta odpadła.
rękę
16-letni Salek REITBERGER
Naaunęła Się więc :mćw hypote(ST6dmiejska 26).
za, io Wojtczakowa padła. ofia.rą
zbrodni, popełnionej przez jaki'agoś
I wyrafinowanego mordercę o skłonwojew6dztwa ł6dzkiego noś ciach wybitnie patologicznych.
W Rudzie Pabianickiej przy ul. St8Zrodziło ~ę jeszcze trzecie przyszica doszło między kilku osobnika1l\i puszczenie, że W ojtczakowa. padła.
do bójki, w czasie ktcilej ciężko po- ofiarą. n3.paQu bandycki~go, jakkol
strzelony zostal z rewolweru 25 -lelni WiE'K bowi~m była ona kohietą. bied
Eryk TYSZER.
n~. to je-ina.k według krążących

I

-k
.t k
KrORI a repor ers

~4

.

,•

~9~

rozwikłana

5tarnsUa. jest bardzo

przejęta
Mimo nasuwająeych się ogrom· nresztowano nikogo, a zatrzyma.no
Wojtczakowej, która. miesz nych trudności przy wyświetl eniu j('dynie kilka os ćb, ktćre po przekala 11 niej od grudnia ub. r. Pny- tej ma.kabrycznej zagadki, władze słuchaniu zostały zwolnione.
jęła. j. za. pośrednictwem jakiejś łCdzkie nie tracą nadziei, że spraw
I'ugn9b Wojtczakow ~j odłiędzie
zna.jomej kobiety.
~y zost.an<,lo IIzył>ko ujęci.
eię dz.iŚ o godz. i) po poło z prosek'
Uaniem PapierniKowej Wojtcza
Wbrew pogłoskom, dotąd nie torium miejskiego. (Lip.)
kowa otrzymywa.ła. regularnj~ mie
I!i~znhl od syna. 30 zł., kttre przy-

emierci~

Sadziła, ~

ubranko
dzWcka jest białe •••

chodziły poc,.tą..

Zapyt9.n,'l. przez D..<\,s, kto mógłby
zamordować jej sublokatorkę, IItaruszka. zsJa.muje ręee i twierdzi, ~e
"chyba sam diabeł", bo nie wyobrm !lObie, r.by człowiek mćgł
być zdolny do takie h potworności
Po opuszczeniu Papiernikowej,
baclaIlly >ej sąsiad6.w, kUrzy jednak nic Dde mogą o W ojteu.kowej
powiedzieć, gdy! znali ją jedynie
z widzenia.
Wychodzimy na. ulic,!, gd%Je na.tknęliśmy się na. grupę wywiadowców z kierownikiem I brygady wy,.
działu śledezego komisa.nem
Kowalczykiem i jego zastępcą, lit. pno
downikiem Joaehimiakiem II& czele.
Przedstawiciele władz od sam&go rana. Pm'!prowa.dza.~ wywiady
w okolicy domu przy ul. Ma.rysiń
s~j 8. BadaLi są mi~S2kańcy,
właściciele sklepów itp.
"Jeet to
robota bardzo tmudruL - m6m, nam
komjsa.rz Kowalczyk .- ale mamy
nadzieję, te może tu n.atraf'uny 1m
jakiś ślAd".

W

ciągu

*

dni.a

wezora.is~o

wsplłpra.eownik "Głosu
Pora.nnsgo" l'Alo!ał u!!talić jeszcza niekU,re

••• dopóki nie porównała ,g o z wypr~
w Radionie bluzką przyjaciółkii

cioka.we szezegćły, odnośnie oso-

}lcgłoselt,
miała.
zaoszczt:dzoną by umordowanej Wojtez&kowej.
W koloru1 Grzymałów, pow. łaskIego J ~ Kwotę p·enictną., któl'l\ Okamje się, te prćez ~ ma ona

l . .
w zagrodzie Władlsław. BONCZA}łKA.
VI cza~ie kO'-pania nowej studni obsun~ 1nOSIła. lltaJe w woreczku na. pIer. jesuze córkę ~ wdowę, ma.tltę 4-ga
la się z-iemi.a, zasypując pracujące~" Siach. Woreczka. tego s pJaniędzmi dzieci FrancJszkę JASKÓLSKĄ,
na dnie 20-letniego MarimB BONCZAR przy zwłoka.eh me zrul.leziono.
zam. J)rZ1' ul. Marysińskiej 88.
KA. Nieuczęśliwy robotuik pDnlóil
Takie i tym podobne wnIoski
W ojtcza.k.owa. ma.r.a. była m złe
śml~ wKutek adUSUDła.
••
ł d
•. b
6-aL
•
d'
v. ~_
.
:mtS1lW3t:rą Się
wazom
l 080 om. go LnIoIi.towama. Zleci. ""ę......1 fIJ''--t- -"
•
_. kUł'e znały WojtezakC)wlł- Celem nem i eórklh a. ma.t.k.:ti ezęsto do' __L'
Na pl)J~ WSI "U r~O-Wlee. t j - bad'
--'-6
. • h ch _~ ...J do kI • P ·aA.....ł
Widzew 31-letni stolarz Józef PIERZ- % ama W'arWJ..II.. W, W Jakic
o\Uq"o
ótni. O J"""'''J S ta'CHAŁA li: Pabianic (Targowa 17) wy- .(:f!ta.~ tyła. W ojtezaJtowa., wsp61- kich kłótni przed kilku la.ty, .,n
strzałt'm s rewolweoru w powę _bU !,TIK'O~ "Głosu Porannego" udał W ojłcakowej 1I8iłował
odeb~
IWą 5-letnlll e6rkę Jadwigę, a następ- I!ię wczoraj przed pol do domu eobi~ łyeie.
nie W)'sl1.'Zalem w osta pozbawU elę ŻJ
ul M
.... ski j •
O........: __ ~.. _. __... Woc._-t;o
cia. Jaik ustaliło do.lchodzenie, do krwa przy
• Sl'y!w .e 01.
."~ . - WlU70UWIU
~
wego drama lu doszło z powodu zł 1!(\
Na. ulicy zwraeaJlł uwagę ~ WIł w kodę. Oś'VI~ezyła ona Pawspółżycia Pierrehały 7t'! IW" fon", ludzi, ływ'o komentująca straszną piernikowej, ~ uda.je się do jaki.
kt6r" pooejN:ewal o zdm(l"
zbrodnię. W ehodz.fmy do jednopo. go6 krawca Da. Ba.łutaeh I od tekojo wago mieszkania. na pert.erze, go ezaeu z.nikla.. Naswisko krawea.
Popularny "Ił' Radomsku kupiec Zyg· gdrło mi9S"'...ka Pa.pien.ikowa, OBlat- policja Już ustaliła, n.ie mołe by6
munt RZUCHOWSKI, właściciel skle·
~.:.,pa kolonialno _ spożywczego, nagle Im gospoU~ Wojtczakowej.
ono ~ jeszeze uja.wniam.
zlikwi dowal swe przedsi ęb iorstwo i Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
zbiegł w niemanym kierunku. Okazalo się, że Ezuchowski pozostał ~in~eI?
wielu dostaweom duże kwoty pJent~z
ne, z- tytułu zakupionych na kredyt to
Propaganda potyczki obrony przeciwlotnicze)
warów. Polieja zarządziła dochodzenie.
(l)
W dniu dru>iejszym między i4 najW'ytuy ezM, aby" tak pO'
godt. 17 a 18 nad miastem na- wa1mej chwm, ~ PoMa prze
Sąd starościński
szym ulkaźą. się
grupowym lo trwa. całe społec.zeńlstwol pocle
eSkadry
samO'lotów
WIOjs.'k()- śpieszyło. do kas, celem subskry
skazał:
wycb llla,;noWlS'Zej polskiej kon- bdwania potye7Jki, która bęc:bie
J6zefa WYPYCHA (Przędzalniana IstI'lUlk'C ji.
obr6eona lila W'1lIIlOCDienie na10) na 3 tygodnie bezwzględnego artsz
Lot
ten
bęCłzie mial enaraK- szycll ~ powJernmyeh i Armii.
In za wywożenie nieezystośe1 ua pole.
ler propa~aondowy, celem spoPl'Z1 ul. Tkackiej.
Abrama ZAJDLERA (Lipoowa 83) n:l. pullaryrowania wśród szerokiclt
Jutro ~ gocko 2O-e) pned mi3 tygodnie bezwzględnego aresztu, za rzest mie!1l'k.ańców Lodri Poży k,rofonem 1'07Ą$ośni łódzkiej za
niewpłacenie do ubezpieczalnI społecz
czlki Obrooy P.rzecitwlło1lniczej. bierze głos w zwdązk.u z: alkcją
ne.i }lotrącanyeh pracownikom skłaKrąlŻąee
nad Lolkią eskadiry sa potye.zjkową b. biSkup Jasiń
dek.
(1)
IIlJ()1ołów wojskowych
mewąt ski.
pJiwie p1'IZypomną wszystlkim,

'Długo

noszona, często prana była ta BliD":"
ka, a jednak lśniła idea1nq białościq. JakI

szare wydaj Q się przy niej majteczki dziecka.'

Tak, jest tylko Jedna prawdziwa białoŚĆ - - '
białość radionowa. Bo Radian usuwa z me.'
1iznv brud całkowicie: niezliczone pęcbe-~
rzvki tlenu wylwarzajqce się podczas goto.~
waDia bielizny w Radionie -przenik.CÓQ me-'
limę na walao& Da.ki temu brud znika bez śladu.

.*

*

'

Samolot, woiskowe nad miastem
w

*

TEATR i SZTUKA

TEATR MIEJSKI
o godz, 16 i 20.30 historyczna
slltuka W. Sardou "Madame SansGene". '
TEATR POLSKI
Dziś o 16 i 20.30 komedia Bus Feke·
Dziś

lego "Jan".

Na

ławie oskarżonych

Za
lienie' narodu DOlsk,ego
skazana na 8 mlesi«:cy bezwzgl«:dnego wl«:zienia
Jak jurt donosi-liŚ'lIlY, w c:łniJu
28 kwietnia :r. b. toczył się
przed sądem okI"ę,gowym proces p1'!Zeciwko byłej robotnicy

Nowe linie tr mwaiawe
Subwencje dla patronatów nad więźniami i nad nieletnimi

DZIECI NA FON.
Dziś I) godz. 12 szkoła powlYochua
lP'1JId J)'l'%e'WOdlnilOtwem ..rez.
nr. 11 wystawia w teatrze Popularnym Kwa,pińJsikieg.o .obradował wezo
piękną bajkę ze śpi~~ami i, ~~~ami ra j magi'S'trat łódzki.
•
B. Hertza pt. "TrzeWIkI Szczęscla . Do
'V
·n•• _
'
. •
chód z przedstawienia przemaczouy J ~ wymwu ?ibl'llld 2'aTząld mIeJ
jest na FON.
.siki jpotS'tan~ wezwać dyrekOSTATNI DZI~ WYSTAWY
, cję KEI. dO w,budOwanta w 1'.
Dziś nieodwołalnie ostatni dzień wy- b. dwoob nowych lhrli łJ'amw L
slawy: \Stow. art. graf. "Ryt" oraz wy- jOwyeh, a mianowicie: na Osiestaw mala:skkh : Władysł~wa Lama dle im. lfOntwiłła Miree.kiego
ze Lwowa J Marka 2uławsklego z War (b'
AJ U .. od 11
szawy.
.l"e-~ą, pr:zea;
. IIlJ.I . '.
Zamknil;cie wystawy nastąpi o go- ILIstqpada do ua. BoIrowej, SIeW
d~inie 20·ej. Instyt~t w.parku Sienki,:-, ną do grantc miasta, długoślci 2
Włcza ot, 'arty codZlenme od 11- 20-eJ. i ,Pół km. oraz linię drugą -na
"DZIWNY DOKTÓR".
ul. Łagiewnie.ką od ul. BiegańDziś o g. 12 i HU5 teatr dla dzieci 'k iego w kierurruku UJl gen 5<>"Kot w Butach" (Al. Kościuszki 57) .. ~.,I).'
d".'~-·· 1 __ " • 7"'0
gra wesołą bajkę "Dziwny Doktór" w "l1Jt:1'Alego, t''''fi""",l o~o .,
nowej inscenizacji, uzupenioncj :szerc· moc.
Iliem wesołych ' wstawek.
" Magrstrat zaikoll1lt1l1].ikował, że

~eja KEI. ~ się 'fI"1'"
budOwa~ W' tym roku narazie
tylko tę drugą linf.ę, która bę

Dla tow.

opiekł

mi - "Patronat"

nad

więźnia

f. Hiffrichter, 25-łetJliej . Melid,,:ie HERZOG, oskarżonej o łże
nie i wyszydzanie narodu pOlskiego.
Robotnicy finny 'zaią(lan llsUlI1ięcia robotnicy t pracy i celem: popa'reia swe~'o tądania,
przystąpili do strajku protestacyjnego. Jednocze§nie sp;raww:
skierowano do sądti.
W dniu wczorajszym: wznowiony został proces, celem 'Prze
słuchania dodatkowych Ś'Wiad
~ów, którzy jednak do sprawy
nic nowego nie W1Di~li.
W wyniku rozprawy sąd slia
zal MeIidę Henog na 8 miesię
ey bezwzględnego więzienia.
W motywach sąd p odk.'remł ,
że oskarżona w ordynarny sposób lżyła wszystko, cO pQlskie.
ujawniając Od dłutszego czasu
wrogość do państwa pOlskiego
i wySZydzając wszystkO, cO dOtyczy~ pol sld.

pOstanowiOno
wyasygnował subwenc.ię w kwo
dzie pOwa7Jnym udOgodnieniem tOO 3 tys. .zł. oz Iktredytów lIla wy
k9munikaeyjnym dla mieszkań datki ni epl"reWidzian e, bowiem
e6w Jnllan~a, Marysina .oraz ta mstyłucja ~ełnia zastę.pcro
Radogoszeza.
dla miasta f1.lJIlJreje ()piekuńczą
NastIlIpnie magiis,t rat wydele- nad więźniami i reh rodzdnami.
gował dO I'ady gazowni jakO'
swych przedsławkieli pp. wi.cePałrOnaliOwł nad nieletnłmi
prezydenta Adama Walczaka, !,lI'zyznanO subwencję w _kwOcie
wiJceprez. A. Puf'tala Ora'L ław- a łys. zł. z tych samych mot ynika E. Alldrze.iaka.
wów. Pa~ronat wyręcza mi,asto,
Do rady zarządzajacej
Ka- utrzymJu~ą.c
zakład,
będący
nalizlreja i wOdoclągl~' WYdele- f czymś pośrednim między zakla
~()IWa!IlO wiceprez. \Valczaka, dam wychowawczym, a 'popraw -ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA:
wiceprez. Szewcz'y/ka i ła"mika czym.
ŁÓDZKIEGO TOW ARZYST.W.N
Milmma ..
PRZECLWŻEBRACZEGO"~ -
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Dar arodoWI 3 Maia

Komitet zbiórki Polskiej
Micierzy Szkolnej
z ' inicjatywy

•

CJ!
lotniczej

Kola Łódzkiego Polskiej Macierzy ', Szkolnej w dniu 5·go
kwietnia r, b. w Domu - Pomnik Mar·
szałka Piłsudskiego, odbyło się organj
zacyjne zebrallie Obywatelskiego Ko
,
miletu zbiórki na "Dar Narodowy Trze
Izba przemysłowo - handlowa l
J bowanla POP. i jednoeze§nle został 'W3'
ciego Maja'l.
w Łodzi l)rZeprowadza kontrolę Komisarz generalny pMyezkl obro- Związek robotniczy przemySłu sp 0- łonlony komitet, który będzie sprawobrony ny przeciwlotniczej po dokładnym ros żywczego w Polsce oddział w Lodzi dzał, czy wszyscy obywatele spełnili
Zebraniu . pr~ewodniczył ~. dr. Mi- subskrypcji pożyczki
chał RzadkIcwICZ, dyrektor Izby skar·
i l tui
.
ś'd f
patrzeniu wniosków Polsk. _. zrze- (PoludnIowa 28) wpłacił na POP. 300 obowiązek w stosunkn do państwa.
bowej.
, przec w O
czeJ W ro S er go- szeń własn. nleruehomej miejskiej u- l zł. nIezależnie od zl 608 _
wpłaeoPożyczkę przeclwlotniczlI subskrs·
W pięknym zagajeniu przewodniczą spodsl'Czyeh okręgu.
stalil obowiązująee uormy mlnlmaine. nych ua LOPP. i 21' zł. 2i gr. na śct- bowali: robotnicy firmy "Pierwsza"
tym celo izba rozesła-I które mogą być podwyższone w zalei gacz woj. łódzkicgo im. wicepremiera 14.500 zł., pracownicy Ubezpieczalni
cy stwierdził, że przeżywamy ouecnie
chwile !liezwy~dcj doniosłości, a ocz:: Ila (lo poszezególnyeh firm 13.000 ności od lokalnych warunków.
Kwiatkowskiego.
spolecznej w ł,odzi zł. 262.460., "Złowsz:ysbltlch skIerowane są na sprawę k i s t i .
t ń
Przy mlesięcmym doebodzle netto:
cień" 800 zł., Wołoczewskl, wl. mają 1dozbrójcnia. Ale obok dozbrojenia ma W ~ onarlUSzy - ~apy a '.
do 160 zl.
2CI zł.
ku Grabina Wola 200 zł., dr. J. Kalisz
terialnego rówl,lie ważne jest dozbrojePieJ'WS'ZC odpOWIedzi, Jakie ponad 160 do 300 zł.
25%
800 zł., F. Neuman 2000 zł., W. Eekardt
nie ?D()ra~e. które przede wszystki~ wpłyn~ły do izby, wskazują na
300 do 400 zl.
35 %
wl. maj. Bądków 200 zl., dr. K. Oksz:I
po~~no SIę streszczać w tym, aby lIle bardzo poważny ndział w akcji
400 do 600 zł.
50%
W powiecie łódzkim
Strzelecki 3000 zl., Stanlslaw Mysz·
uronić z naszych zdobyczy kulturalnobslr~' .
600 do 1000 zł.
75%
K
kowskl 1000 zł., J. Kodasiewlcz 1500
oświatowych, a nawet pomnażać w SD ru.J ł'''Y.1 n ?J.
1000 do 2000 zł.
100%
W onstantynowie pod Lodzią odby zł., notariusz' H. Kless 4000 zł., Powl,.miarę możnQści dobra moralne narodu
Jednocześme '" ponledzłałek
2000 lIł. - 150 % mteslęemego ło lię ubranIe dla sfer przemysłu, lowy Fundusz Emerytalny 15.000 zl,
•
_.:11..
• si
d h
handłu, rzemiosła oraz organizacjI spo W d . ł
i t
~ d i 3000 ł
I państwa. W tej myśli mówca gorąco vuu--:e
ę specJ'alne posiedze- oc
. .d 6
y .
zla. pow
owy
~
N odu netto.
l
I
lecznycb żydowskich, na któ""m koml
III ak
l ' w s.oO
.. ńZ k C 'I. .,
zeci!
sprawę
nadchodzącej
zbiórki
nie
sekcji
handloweJ'
celem
wyonny
dla
nowych
om
w
11
eop
a'
J
UCZOlOWIe
.
gunn
...
e s. .zapl
Polskiej Macierzy Szkolnej społeczeń•
• l
h k ... ]
cających podatku. dochodowego powln san powiatowy POP. przedstawił spra czyńsklej zł. 20.-: I kl. gimn. farb.
stwl.l łódzkiemu, wyrażając przekona. znaczenIa 8peCJ8 nye
QIlu-O e- ny by~ swlększone o 100 proc.
. wę subskrypcji POP.
wyk. 40 zł., W. Dzięgielewski obrońca
nie, że wyda ona należyty wynik.
rów.
Powyższe normy dotyCZll r6wuld
Zebrani IIObowiązaU się do mbskt'1 sądowy sł. 20.W dalszym punkcie porządku dzien
W , związku Z kontrolą każda domów nieodnajętych, • ..mleszka- GRUZLICA Pł...UC jest nieubłaganą J eoroeznie. nie robillc różniey dla płci,
neg~ p. Maciński .pr.ezes koła Polskicj Z firm winna zgłosić się do swej Iych przez samyeb właśeidelL
wieku j stanu, kosi miliony ludzi. PRZY ZW ALCZANlU CHOROB PŁUCNYCH,
MaCIerzy Szkolnej I członek zarządu
g •
'1
I
k
I d
BRONCHITU uporczywego, męczącego kaszlu, GRYPY itp. stOllujll p. p. leka·
głównego, w treściwym referacie zo- Ol' aIllIZaCJ, ce em ••0 azan a
or~e "BALSAM: TRIKO~AN" Gąseckiego, który ułatwia wydzielanie się pIwo·
brazował najdonioślejsze prace Pol- wodów snhsJU'ypeJI oraz dowoelBy, wzmacnia organIzm i samopoczucie chorego oraz powi~ksza w.,ę ciała
skiej Macierzy Sz.kolneJ w dziedzinie «In
wpla'ty
przynajmniej na
dziś przyjmują
i usuwa kaszeL Sprzedają apteki.
kultury i oświaty: dosk.onale.nie metod pierwszą ratę. Firmy które speł
subskrypcję
pracy, rozszerzame zasIęgu l stale po-.
ó· oh-~
k'
•
głębianie treści ideowej tych prac.
mą ~ J
uw Jąze, przyna.lBanki, zrzeszone" łódzklm oddZiale
-.Po referacie po;wołany został Oby- mniej w granicach ustalonych
związków banków w Polsce,
eqnne
watelski komitet zbiórki na ..Dar Na- norm minimalnych, otrzymają będ~
- dla spraW)' mbskrypeJi po_
.
ro~owy 3 ~aja" w następującY.J!l :tkła· odpowiednie zaświadczerua, któ trczkt obrony przedwlotnlCRJ w
W dowództwie okręgu korpusu 2 lig. monet miedziany eh ł 2 BIODedZIe: KODl1tet ho.nor.owy: p. wOJ~?da re winno znaleźć si~ na widocx- niedzielę, dnia 30 kwIełnla I w środę I nr. IV w dn. 26, 27 i 28 b. m. zo- ty srebrne, Eugenia Pryc - 2 oHenryk J6zewsltl, bISkup WłodzImle.~
•
•
Jasiński, gen. Wi,ktOO' Thommee.
nym młe.łseu w kazdym Drzed- dnia 3 maja rb. od godz. \I rano do 7 stały złożone następujące ofiary brączki srebrne, kolczyki srebrne,
wieczorem bez przerW)'.
FON:
l pierścionek złoty i 2 kg. m08łąKomitet wykooawczy: przewodniczą si~lorstwie.
1naKomendant,
ey - dr. M. Rzadkiewic.z, prezydent
oficerowie l cały dzu, M. lP. Gwiaźdzjóski 5 rb.
J. Kwapiński. starosta dr. Mo~towski,
prezes sądu okręgowego Maciejewski,
gen. dr. F. Maciszewski, inż. Kopczyń·
propagują potyczkę
ski, dyr. Reicht'r, dyr. Nowak, dyr. Ma
zaprasza
ny subskrybowanej pożyczki obro cuszek, T. Haltrecht 30 8ztuk
Oddslał łódzki zwlązkn łydów ucze·
ciński, pro.k.Ul'ator
sądu
okręgowego
II
ny
przeciwlotniczej
w
kwocie
srebrnych
monet,
H.
Ołiksman
-dr. Spólnik, inspektor Komandor, in- stników walk o niepodległo§~ Połsld,
2340 zł. złożyli na FON i zwraca- 30 sztuk monet .miedzianych, 43
spektor P. P. Loziński, dyr. Mandecki, który przeprowadzU szeroką akcję
ją
się z apelem
do wszystkich sztuki monet żelaznych, 24 sz ułd
dyr. St. Waligór.ski, ks. Nowicki, prof. propagandową za pożyczką w żydow
(Al. Kościuszki 57)
Lorentz<JfWa, d-rowa Mogilnicka, d- skich organizacjach gospodarczyeh j
K. R. U. na terenie Rzplitej Pol- monet niklowych, 6 koron czeskICh,
rawa Morycióska, dyr-wa Olszewska, spolecm1cb, w synagogaeh l domach
2 monety srebrne, J. Gołdmincowa
akiej, by poszły w ich ślady.
dyr·wa Pl'zedpełska. Prezesi związków: modłlt"1, W1dał wczoraj nMtępuJąeq
na wesołll bajkf) p. l
P. Pacbolczyk Leon, praeowull[ _ srebrną papletomlcę, Cech melegionistów - Koperski, Strzeleckiego ode_ę, kolportowaną na mlcście w
jednej z R. K. U., złożył Jako dar talowców - obligację -ł proe. po- Piwowar, Rezerwistów - DO'bosl, kll~ndzleslęciu tysiącach egzemplarzy.
"Obywatele zyd:d! Dzień 6 maja zbn
POW. - sen. Wjlcz,yiiski, D<JfWborczy.
na Fon: t pierścionek z diamen- życzki narod. za zł. 50., RMr.e1 Koc
ków .,... Miche,rski f Hallerczyków - Si- ża się I subskrypcja POP. zostanie
tem złoty.
- 36 sztuk monet srebrnych, 25
(w nowej inscenizacji)
korski, Kolejowego - Kałuta, Peder. umknIęta. Obywatele żydzi! RzeczIn;iecl
prywatnej
szlioły
powsz.
sztuk
monet żelaznych, 16 aztuk
Polsk. Zw. Obr. Ojezymy - sen. dr. pospoDta wzyw. was. Czas nagli.
D
Karoliny Klar " Radomsku na za- monet miedzianych i 12 sztuk moMusleie wykona~ swój obowIl!zek ~
Fiehna. Prezydium 'Uw. Hare. Pobk. prez. Achenbach, prez. Stopezyński, bywatelskl I niezwiounie subskrybokup karabinu - 366,60 zł.
net aluminiowych, Doiły Koc
prez. WoinillJk.owski, prof. Sadowski, wae pożyczk~ obrony przeciwlotniczej.
P. Kloc:mall Maria (Tylna 6) damski zegarek srebrny, St. folO leMobilizacja finansowa mnsi slll u- Pogodny humor I
prez. Neu gebau er, prez. Wolczyóski,
~ tOO zł,
wjczowa - dotą obrączkę, .. Ku·
dyr. Ring, inł. Wrede, dyrekcja roz, da~ Mo&lmy dozbroić Polskę 11' powieWesołe piosenki 1
P. AdoU Herman Frydrych (Wól rlu LÓllzki" - zegarek :złoty, kol·
glom radiowej łódzkiej, prezydła - trzu. Obywatele trdzi majdą lię w
Zw. Włók. Pań:ttW'a Polskiego, Rodzi- plerwsZJeb szeregaeh subskrybentów.
ezaltska 72) -- 25 zl
ezyki :złote, obrączkę złotll, knyZabawne przygody!
ny Ko~ejowej, Rodzillly Policyjnej, Ro- W obronIe Rzeczypospolitej, w intel'e
Robotnicy,
pracownicy
i
nrma
:iyk złoty, pier§cionek złoty, wisiodziny Wojskowej, dyr. Tritko, red. sle własnym, w obronie życia I mie- ...........................1 Ignacy Fuks (Pogonowskiego 57) rek
złoty, pierścionek srebrny, bran
nia!
GumkowAi. pos. Milewski, ini. Woje·
500 zł., ponadto firma zadeklarowa- soletkę srebrną, 27 monet miedziaObywatele łydzll Dajełe godnlł odpo
wódzki.
ta pożyczkę obrony (przeciwlotnJ.( nych i 3 szoki monet żelaznych,
wiedli Wl'Ogom przu maaow" 1 powsseelmll mbskrypeJę P. O. P.
ezej - 2000 zł.
Helena Cichocka - 4 Doze l " wiZwarci, gotowI, silnI!
SpółdZielczy
Lódzkj
Banlt
Włódelce
pIat., 1 bransoletkę srebrną
Ścigany
przez
policję,
usiSpieszmy do kas!"
kiem1iczy, sp. z o. o., ul. Moniu~zkl i 1 lampkę piat., Czesława RÓŻyc
łował zbiec do Niemiec
nr. 5 - 1500 zł., oraz na ścigacz ka - pierścIonek zloty, SamsOb
Właściciele
W swoim cZlJ.8ie do IV brygady im. wicepremiera Kwiatkowskiego tmłgrod - d. 100, Hind. Poło
wydz.l..'\łu ~ledczego w ŁodZi wpły- - 500 zł...
Jlowska - zegarek złoty, 1 obręcznieruchomości
Dęło zameldowanie,
iż
63-lotnj,
P. KrysJ4l Falkowska, ucz. szko- kę złotą, Abrram vel Alfred Wolofiarowali 200.000 zł.
Uswald ROTMAN
(Ra.dOgo8zcz, ły powsz. nr. 40, (ul. Daniłowskie· kowic7. - 11 rb. srebrn., 12 sztak
ZebranIe pełnomoenlkó" Towany- gen. Bema 12), majster tkacki, do- go 7) złożyła na FON: 1 rb. srebr- półrt'bli, 263 sztuki srebrnych mo~~~~~~~~~~~~~!!I
siw. Kredytowego m. ł...odzi postanowi puszczał się prze, dłuższy okres ny ros., t bransoletkę z monet net, 5 sztuk obligacji 5 proc. poi.
,
«
lo subskrybować pożyczkę - niezale:i czasu czynów lubieżnych z nielet- .rebrnych ros., t bransoletkę srebr- konwersyjnej i 1 świadectwo ułam
ODCZYT CZERWONEGO KRZYŻA nIe od wplat Indywidualuych wlaśeicic
((owe na zł. 5.~, Franciszek AmStaraniem sekcji odczytowej oddzia li nieruchomości i Jch stowarzyszeń - nimi dziećmi mieszkańców okoli- ną i dew~zl\ę srebrną.
Fabryka wyrobów
włókienni- brozlewicz 1 zegarek srebrny,
łu łódzkiego PCK. dziś o godz. 12,30 w wysokości 100.000 (sto tysięcy) zło cy. W cbawie przed I\resztowanlem
/łI7 sali PCK. przy ul. PiotrkowskieJ tych.
Rotman zbi~gł z Lodzi Rozesłano czycb M. Klajman (piotrkowska 6.ą 3 pierśc!onki złote, 1 monet, srebr'ł9o dr. Waldemar Bem, człQnek Tow.
Bówuoezcśale zebranie pcInomoeni za nIm listy gończe.
na zakul' samolotu 24.000 zł.
ną l łańcuszek, Alodia Adamowicz
społecZ'llo - lekarskiego,
wygło.si .od
ków uch~amo wyasygnował'! zlotych
W dniu wczOt:1jszym wydział • "Konsorcjum" sp. z o. o. (Prze- - 6 srebrnych łyżeczek i 1 oblig aczy t n1 . .,Chorzy na serce z uroJema". 100.000 (sto tysięcy) na ścigacz 1m. wl
śledczy otrzymał WiadomoŚĆ, iż Jazd 62) - 1900 zł.
cję 6 proc. poż. narod. na aL 50,
Wstęp bezpłatny.
cepremiera Kwiatkowskiego.
Rotma.n został aresztowany na.
Robotnicy i urzędnicy Zakładów "Ostatnia Wzajemna Posług.
grll.niey
polsko - niemieeki~j w przemysłowych Emila Haeblera "Cbesed-Weemes" -- 2 obltpeJę
ehw11i~ 'gdy za.mieruł nlelega,lniJe (Dąbrowska 23) na ścigacz im. wice 6 proc. poź. narod. na zł. 200. ElItprzekroczyć granicę i zbiec. do Nie. prem. Kwiatkowskiego 2933,49 zł. ma Wegener - ił szt. monet srellrprzy tworzeniu lotnictwa polskiego
miec.
P. Karol Walerysiak, plutonowy nycb,8 sztuk monet źelaznych i 2l
W związku z akcją propagandy po. kojowemu terenach. W dzłsłeIazyeb
Zwyrodnialca pod ł{onwolcmt po- kontr. P. W. - jedną obligację 6 dekagr. metalu, Zdzisław PDlehow
życzkl obrony przcdwlotnlczej, odbyła czasach przede wszystkim będą za gro- licji przywieziono do Łodzi, gdzie proc. ~oż. nar. nom. wart. 5/3 zł., ski - zł. 5.-, 11 monet mtedzłasię w zrzeszelllu przedstaw. hUl1IU. i żone większo skupienia ludności, mia· został osadzony w więzieniU. (l)
oraz jego synek Leszek Karol Wa- !łych i 12 dekagr. metalu, dr. Grzekomisanłów uroczysta akademIa. Wz11l sta l centra przemysłowe.
(erysiak - 5 zł., 1 dynar, pól m.ar gorz Rozenberg - 1 obi. 6 proc.
II ndzlał przedstawiciele MSZ., mln.
To teź przedstawiciele handlowI, Ja·
ki ł
280 b
ł
przem. i. handlu i izby przem. _ bandl. ko przedstawiciele najbardziej spokojn ent., .
r. ros.,
częś~ ko· poż. narod, as zł. 100.
Akademię zagaił wiceprezes stowa , nej iudności, mnszą zrozumieć, że roz. OTWARCIE PRZYSTANI WIO- perty od zegarka srebrnego.
p Zofia L b d li
J tk
nyszenia p. St. Cohn, po czym refer!lt wijanie odpowiedniej propagandy w
ŚLARSKIEJ.
Pacownłcy fizyczni ł umysłow"
u ora z a z ma. u
o znaczeniu paży~zki wygłosił dyre'k.-I celu wzmożenia akcji pożyczki obrony
Towarzystwo opieki nad inwali- "
•
. } Lipie, pow. Rawa Mazowiecka, zło'
top 'zrzeszenla Perl.
przeciwlotniczeJ' jest pJ'erw8zym obo- daUli wOjennymi
.
. hrmy.
F. Schwe}kert
żyła
r"ce starosty nowiatowego
w Ł od Zl. zaWladd W.
ł
_.... Ii w ŁodZI
ś
- na
"
~'
Z ~olel zabrał glos gen. bryg. Za- wiązkiem obywatelskim, jest jednocześ
o Zła gumy - z=ora na clgacz w Rawie Maz. dwie złote obrlłezki
bor.likl, przedstawiciel g4\neralnego ku- nie konlecmoścl" państwow".
da.mia~ że przystań wiośla.rska. na. im. włcepr. Kwiatkowskiego kwo- na FON.
mlsarza P.O.P.
Gen. Zahorski umaczył, że pl'Rd- terenie "K~pieliskA. Zdrowia" w pa.r tę zł 1000
W imieniu gencralnego komisarza stawleiele podchodzą do tego zagadnie ku im. Marsz. Piłsudskiego została
.
.-.
Na FON %łożyli ofiary: RaezaJ(
pożyczki przeciwlotniczej p. gen. Leo- 11Ia poniekąd im znancgo.
c.twarta dla amatorów sportu wjoRobotnicy tej firmy odd~iał Kaz. - 11 szt. pożyczki konwers.,
n. ~erbeckicgo, pod:zi~lrował za wybił
Niektórzy członkowie tej organlz.- śla &k' o
gumy - przyzna czyli swój jedno- Gminna Kasa OszczędnOŚCiowa w
nJe 'obywatelskie' stanowisko.
cjl położyli W)'bltne usługi przy orga·
r aeg •..
• d i
b
N
ł J bl'
•
od
Sp'rawa . p!l~yczki Ilrzcciwlotnlczej nlzacJI 1 tworzeniu lotnictwa pOlSkie-I
Na
Jnle;SCll będzie st&rannlO nowy zaro ek na FON. Ta ofia- owoso ne o · Ig. poz. nar • !la
nie jcst--bynn,jmnlt'j sprawą związaną go, a mlanowiełe: znanym jest og6lnie przestrzegana. skrupulatna. opieka Ul pracy wyniosła 1035 zł. 20 gr. sumę 500 zł., Wartłowska Z. tylko z żołnierzem, związaną tylko z nazwisko b. p. porucznika Zygmunta nad młodzieża i fachowa pomoc
Miejski !tOmitet FON w Łodzi obrączltę i. pierści~ek ze zlota, I.
tym, kłóry nosi mundur i każdej chwi, Deklero, który wyszefll z szeregów < p
t ń' .' t
d' '. l'ł\formUl'e, z'e niz'eJ wyml'ellleni o-I Kae - poz. konsohd. na 50 zł., Pa·
li gotiiw jest stanąć w obr.onle granIc! zrzesseola.
rzys a Jas ~zynna. co ZlenDle
, zag~t~nej ojczyz"y. - .
Następnie zrzeszenie ma w§r6d swo cd 9 rano do zmIerzchu.
fłarodawcy złoźyli na FON:
radowski Józef - oblig. na 50 zł.,
KopCTt jako przl'dstawlcJele bandlu, ich członków czynnych w zarania lot-!
Robotnicy firmy Rudzka Prz~za
tego czynnika;który · jest ' ponlekąd ner nletwa polskiego, to td Ide. tworze.,
WALNE ZEBRANIE S. D. L.
H. Lewkowicz - złoty zegare~ !lubskrybowali na pożyczkę zł.
wem życia- 'pań~twa, l'o2i1mlejl'j dobrze, nla silnej obrony Rzeczypospolitej w
W niedziel~, dn . ., maja o godz.
ł 20 kop. srebrem, B. Kl)sowski - 4180, pracownicy tejże firmy 4200
że w dzisiejszych .czasach wojna nie państwie nie jest lm obrll.
w pierwszym terminie, o godz. 11.15 35 sztuk monet srebrnych, Jędrze· zł. zarząd POW - 200 zł., St.
ogranicza się do wałki na pewnycb li
Dzlękujllc jeszcze raz w ImJeniu p., \V dfugim terminic odbędzie się w )o-! jewska - 10 rb srebrnych ł 4 mo-! M~urer
ltOO zł J Won
dl)g6r'1 upatrzonych tcrenach. W dzlsle,;' gen. Berberkiego, komisarza pożyczki katu Syndykatu przy ul. Piotrkowskiej
t
b
• 60 "'~
h
-.,.szych czasach walka moi e się rozpo- przeclwlotnlczcj, gen. Zahorskl tyczył 101 (siedziba Unii) doroezne walne :Ile. ne y sre rne oraz
rV.Lnyc monet datkowo 1100 zł., 1\1. Krzeezkowcząe właśnie w Ilajhar<lxlej slIokoj- jak najbardziej wydajnej pracy w wiei , branie członków Syndykatu Dzicnnilla starych, p. G3brycb - złote kol- ski zł. 1000, firma "Monolit- llych, najbardziej oddanych życiu po- kiej naszej akcji.
J rzy Łódzkich.
czyki, srebrny pierścień, przeszło 3000 zl.
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WIIolucja nielnieckiej autarkii
Nieraz omawUlQ!iśmy już plI'ONem nUJtarkii ozyli samowystar
r,za'linośd gOlSlpo.da,r czej, wskazu'
ją.<: zwłasZlCza na ujemne skutki autarkii
dla
8Zeł'okieh
warstw ludności; autarkia nieu,.hron.nie prowadzi do bardzo
znacznego standarlu życia \S.7.e
rokich mas, zmuszając je do
00 raz większego zaciskania pa-

stanowi klapę bezp~twa.
Cd do tego drugiego stadium
aUltąrlkiJ znajdujemy bardzo de
kawe uwa~i w pięknej ksią.ż(~e
p. Fe.rdyn. Zweiga "Zmierzch
czy odrodzenie IiberaUzm'll".
" •..1 wieDde mocarsiwa -

pisze
ekonomista krakowski odczuwają ciężar anłarkU i chciały
by ciężar ten umniejszyć drogą dalszej ekspansji terytorialnej, drogą
aneksji i podboju." Kraje autarkiczne, kraje o spadającej stopie
życiowej, kraje poslępującej pauperyzacji nastawione 811 na podboje,
na zorganizowaną i masową grabid cudzych warlośeL- Autarkia
pcha do podboju terytorialnego
przede wszystkim droglł konlecznośd gospodarczych, klóre nakazują
rozszerzenie teJ')'lorium autarkicznego. Im więkBz1 jest teren gospodarezy autarklzmu, tym szkody bę·
dłl mnieJsze. A wlęe jedyną szan'ą
dla aułarkleznyeh paostw Jest podbóJ" Autarkia jest systemem prefe·
raJlłeym wielkie mocarsiwa, a nlszcZłlCJ10 małe l średnie paostwa. W IJStemle aułarkU małe l średnie
paAstwa nie mogli ronriJać się; mu·
. . one weze.§nłeJ UJ p6fnleJ wpaU
... orbitę gospodarczą, a eo za Iym
uczony

sa.
Pisaliśmy jlUź rÓW1I1lef, iż aWtarkia Stanowi właściwie sper.y
fiC1lIlY stan przejściowy, mają
cy dO' spełnienia specjalne zadania; jest to nie ty1e ustrój
gospodarczy, co przejśrcilOWa,
aciikolwie'k na kilka lat oblicw
na poHiłyka g'05Ipodaroza., klt~ra
jest fn.nlk.cją polityk,i ogólnej,
wybitnJe
nacjonalłstyezneJ i
imperialistycznej.
W naszyoh czasa~łi tendencje
au'tarkicme 7lOStały mocno !i;'po-

tęgowane przez poł~ie z t()
łalistycz.ną formą ustroju nieklóry~h państw,
gdy! ustroje
totali.styezlIl~
p-rowadzą
do
~echwład'zy państwa Jl1I()nO-

partyjnego. P,r zejawem 'lej omnipotencji 'Państwa jest nie tylko datek'O iPOlSt1lni~y iIllter\ftn-

=P=7g=k:~

clatyzacja handm zagranic~·
go, ale ogółlIlle Ujpołitycmienie,
~porządkowanłe łycla gospo
darel;ego celom polityoki państwowej, polity'ki par excellence imperialistyczneJ.
II I~
Auta'l"kil8 WIS1Pó!cz.esna:, fu
podporządkowanie ppodarki
Darodowej celom wojennym,
i to nadługo przed wyboehem
;wojny, celom woJny
tyle
obronnej, eo W10jny zaczepłIlej:
Duszą wspóIic'Zesoej gospodarkI
l\utar'kircZlIlej jest mfUł81'yZDl, a
to tym bard'Liej, ił OllSkutek re
wotl1iCyj.nej roliany . łec1miklo
wojelll1lei, która czym 2 \rojny
'WIsp6lczesnej wojnę ~ ca·
łośc gospooa,rslŁwa narod-oweg<)
stanowi! t. ZW. ~jał wOjenny ~ w razie lronflik;tu zb~ojn~go Jest autoomałyem.J.e WClągnIę

me

la

stry kll'Yzys. EkiSpams.ja Dalewnątrz stallIQlWi próbę rałluJnku,

~~~~ ";~ k'at(J1i

inna

forma gospodareza lub SIpOłecz
na, pOO.'lega: prawu diaIJCiktyki,
przechodzi przez rÓŻlne fazy roz

\\'o.fu.

W piel"Vt'S'Z}'1ll sta:(ii'UIn autarlla izoluje państwo gospoclar~, czyni , t gospodarłki na·rodowej mm'k.illli~ obsa:a.r J:'Ospoda:r
czy, kltóry pookry'wa ~łę z grani
cami terytor,i-a,l nymi danego
państwa.

Jest

l'0eCzą

tlą, i'Ź fi'llozof
'(starszy) ju!ź

orue'1o

oharagerySty'eZ'niemieciki Fiehte
w 18()() ,r. wydał

,,PaństwO handłOwe za.-

Jn.łmłęte"~

l2!aŚ

e'kOl11!Om&s!ta nie-

miecld TlrliIIlen w r. 1826 ~
sił dzieło pod cb:arakltoe.ry.stymDym tytułem: "PaństwO IzolOwane". Nie mll1iej charakterysłycmym. jest faikt, łt jwż pier\V5l oryginalni l wybi1łlni ekonomiści niemioeeey, jak Pryderyk Hel'T'IIlann lub Frydery'k
List byli za.sadIniczymi: ~ytyka
mi indyw1iooali.styemego sy5temu goopooaI"O'Ze.g{) i d~yli do
skonst.ruJowa.niia ..,kolnomii o oli'tycm.ej nie na podstawie liberalnej,
illl.dywidualł.styo~ne.i,
lecz na pocJstawJe Interesu
l'OwQścl" inJteresu narodoweglO.
Po pewnym oIkrelSlie eza5u to
pierwsze iz'olacjonilStYCZlIle stadium a utarlkili. ustępuje miejsca d'r ugiemu stadilUlD., które
można o]{,reśllić jaiko stadium
przekroczenia . terytorialnych
ram narodOWych, jako stadium
eksparus.ji pOlZl8.terytoriaLnej.
Jedllą z przyczyn tego prT.e'jścia aultarkii z jednego stadium do dr~iego jest fakt, iż
polityka
samowystarcmlillo~i
\V bardzo krótkim czasie wy~
deńcza gospodnrczy organizm
~rodOWy, wywvłuj:}:c w nim 0-

_lo

Idz1e I

pollł)'em.

wlelkleh

mo.

i""

ł j FAm-

IRynek pieniężny
Urzedowa ceduła
giełdr warszawskiei

••

canhr".
~ie: eAnglii ~l~J~a_ w~;y
Uwagi te pOic.zynił prof. F. nić swe UJZuq>cl!nienie 8'OSpod'9.r.
Zweig pO' imkOliJ)Qraeji Austrii cze, sw'" ~J.-...~.. przestrzeń I;y.. - 3 UJu<t>
pil"Zez Niemcy, ale pT!Zed an.eeiow,..
ksją
Ktajpedy, Czech, Moraw,
Je!5It jedlnak
rzeczą oor<:bo
SI·o wacji ora'Z przed IJl.OICDym wątpliwą, czy ta zaborcza poligospoda'r czym
usadowieniem t',/!,a uratuje niemiecką autarsi~ Niemiec w Jltlgosławii i "'" :1....
kie lOa dłużs'zą metę, a~bQIWlem
RJUmunii (a morie i na całych te podboje poliJtyczne i ~'O;spO>Baqjkanach)'.
dareze niechybnie dOJ)l"Ował}zą
" ":.INi
.1_ k
nikt zb'
Trzecia Rzesza 'd~y
uu uczyemcy.au on
u
roJnego
nienia Z tych krajów swego ro- z AngUą i Francją oraz z sojusz
dzaju zaplecza, Hinterlandu go- nlkami tych padstw.
spodarcrllego, ptl"zy czym kraje
iKOOltfli1k.t dta pangerm·rurrl71Dlu
aarame maJ'·... spełniać rolę kO- m~i si" skO'ńczyć nnrażką, a
!'>'
. . . ' "
r~
lon~ t. j. dostaromć Niem- ły.m samym ł utratą zwasallzocaro ŚIt'Oclków żywttJ.Oki, rótn~- wanych
terytoriów etU'O})ejgO' r.odzajti lSUlrow~ów f zarazem sIdcli.
sfużyć d!Ia Niemiec jako rynki
Po1iJtyk"a aUltall1kii i sławetna
zby~ jakn odbiOlrcy wyrobów pol'i1yka ~óWiIlOwagi sił i zbrOi}
niemieckiego prrzemys1:u. Co do ne>go poikojti prowadzi d>o autoistnJiejąJCego
w tych gos.'Podar- destrukcji, do skutfków, które
CZo leDlDyC!h krajach prz·emysru, s~OIW:ią tragic7lIle prz·ecf.wień
to ma on być Il'llbo w ogóle ska- 'stwo eelów. które ta polityka
sowany. albo tet d~aDY stawia.
do ogólnej polityki prnmysłoPdliiły1l[a m"ooziła niemiecką
wej T!l"ZeCiej Rzeszy.
au:tar'kiię, polityka słanie się jej
W ten s,p06ób dąty 'Ifteei'a traglezną zgub...
Drał.
Rzesm metodycmie do tego, by

i pół proc.
poi. in
westycyjna lem. 86, 3 proc. inwestycyjna II em. 8.~0, 5 proc. kolejowa
63.50 (drobne) 61,50, • proc. pot. dola
rowa 41.50, 4 proc. poi. konsolidacyjna 63.25 (drobne) 62.75, ' 5 proc. listy
przemysłu polskiego 82.50, -4
i p6ł
proc. listy ziemskie ser. V 5-9 - 59.25,
5 proc. listy warszawskie stare 73, 5
proc. listy warszawskie, 1933 r. 69.60
(drobne) 70~O, 5 proc. listy warszawskie 1936 r. 69. ó proc. listy Lublina
1933 r . .'}9, 5 proc. listy łódzkie 1931 r.
61, 5 proc. łódzkie 1938 r. 59.50, 6 pr.
obligacje warszawskie 6 em. 76 - 75.
AkeJe: Bank Polski 116,50, Cukier
38,25 - 38,50, Węgiel 36.50 - 37, Lit·
pop 91,50 - 92, Modrzejów 20,25 _
20,M, Norblin 107. Ostrowiec 83 - 8ł,
StaTachowice 57, Zyrardów 62, HabMbuseh 70.
GIEŁDA ł.ÓDZK.(

Papiery procentowe:

Na wczorajszym zebraniu giełdowym
... Lodzi notowano:
Trans. Sprzed,d Kopno
Dolarówka 41.50
Inw. I em. 86.00
Inw. II em. 8• .50
Konsolid. 68.15
.wewo. 62.00
Bank Pols'k i
117.00 116.00
5% Lotki 1933 r.
61.25
62.00
5% Łodzi 1938 r.
60.00
59.60
KoL EL L6dzka
680.00 570.00
Tendeneja cokolwiek moeniejua.
GIEł.DA Z80tOWA
tylo
16.25 - 16.50
Pszenica
23.25 - 2•.50
Pszenica zbler.
22.75 - 23.00
Milka puenna 30 % 42.00 - ~.OO
35 % ~1.00 - 42.00
50 % 38.00 .- 39.00
65% 36.00 - 37.00
~5 % 33.5().-.M.50
36-65 % 32.50 - 33.50
2UO - 27.50
eo---& % 25.50 - 26.50
60-70% 2UO - 25.50
razowa 95% 29.25 - 29.75
Milka plzenna śruto_
eksportowa 12.75 - 13.7i
W,ka łybńa 30 % 29.50 - 30.00
55% 26.75 - 27.25
raJDOwa 95 % 23.25 - 23.75

Importerzy, kt6rzy nie subskrybowali P.O.P.. nie otrzymają przydział6w
towar6w zagranicznych
Komitet przywozowy rady
bl o nadsyłanie do błura kO-1 nfłCuJe, ile złożenie Odpowłed
nłeh dokumentów przez firmy
przed dniem ó maja bież. roku,

jako ostateeznym
terminem
sahsk.rypeji
p o j y e s k I ohNny przecl.wlotnłezeJ leiy w
interesie f~
gdyt wydanie
JII'Z1działów Jl kontyngentów okrem maj - ezerwiee będzie
mfaIo miejeee tylko w odnłesfenJ.u do tydl Ibm, kt6re wykdą w tej fwmłe swój lojalny
......... wobee państwa.
ftrmy, keóre połyadd otirony pneciwłołniemej nIe zaJurpl.., 7JOSłan4 '()O'I.bawione prawd
obzyw).w_ta pozwołeA IJI'Z1wam.

50-&5"

M!Iłta żytnia śrutowa

eksportawa 12.15 ......
Uł.50 12.75 -12.50 12.00 Siemie lniane
59.50
Kasza gryczana:41.óO Kasza jęczmienna
33.00 Rzepak ozimy.
56.00 Rzepak jary
48.00 Lubin niebieski
13.00 Groch Victoria
37.00 Słoma żytnia
4.00 Siano luzem I gat.
9.00 Groch polny
29.00 Wyka jara
22.50 Peluszka
26.00 -rendencja spokojnL

I

Preferencje dla imDorter6w
obowiazujał
k
d
J d
i
I

przydziały na o res o ma a
o s erpn a
Wezorajszy "Glos Poranny" porterzy otrzymują nOnnałnłej słęcy~ t. j. na okres maja, czerwdoniósł o przywrócenio t.
przy przywozie surowców.
ea, lipca i sierpnia. .
preferencji importowych, dla
W związku z tym dowiadojePreferencje przyezynić się win
finn importerskich, które trud- my się, że preferencje uzgodnio ny niewątpliwie do wzmożenia
nią się również eksportem.
ne zostały jnż pl'ZJ podzłale obec eksportu.
Prefereneje te wynosić mają nie dzłelonyeh Irontyugentów na
10 proe. przydziałów, jakie im- okres najblłższyeh eztereeh mie

Dodatkowe

zw.j

7FT

POLTOUR

41-"

ja

Polskie Biuro PodmiJ
Telefon "20-37

organisuje popularne wycieczki DO FRANCJI,
ANGLII,
BELGII. WŁOCH,
HOLANDII,
SZWAJCARII, ~OTWY, ESTONII, LITWY,
RUMUNII i WĘGIER.
TANIE WYCIECZKI DO PALESTYNY.
WYCIECZKI MORSKIE STATKAMI:
M/S "PIŁSUDSKI" i M/S "BATORY·

Sztokholm - Kopenhaga

Antwel'llia -Lond,n

Do Anglii. Belgii. francji, Szwajcarii, Wioch

Og6lny obr6t:

Onegdajsze :przemówienie Hitle-I
ra nie wywarło żadnego wpływu
na giełdę. Kursy walorów, ktare
od kilku dni kształtowały się zniŹ.
kowo, były wczoraj utrzymane,
prZJ .czym tendencja byla naogół
mocmejsza..
Kursy kształtowały Się następu-

1

jąeo~

.. i pól proc:. państwowa pożyczka
na pozio
Wyjazdy rodzinne i indywidualne do ARGENmte poprzednim. Za grubsze i drob
TYNY, BOLIWII, BRAZYLII, KUBY. KANAne odcinki płacono 61,75, żądano
DY. PANAMY. AMERYKI i INNYCH KRA62.25.
JóW ZAMORSKICH.
3 proc. pożyczka inwestycyjna
SPRZEDAJE BILETY LOTNICZE i KARTY
również nie zanotowała zmian. I
OKRĘTOWE PO CENACH NOMINALNYCH
I em. obracano po 85.75 kupno, 86,2~
ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I sprzedał, za II em. płacono 84.25,
r"
I żądano 8(.75.
DO
5 proc. pozyczlia kolejowa podIndywidualne i zbi~rowe wyjazdy.
I niosła Się o 50 pkt.: grubszymi od.
c:lnkami obracano po 63.25 w kupNew York WYSTAWA SWIATOWA 1939 r.
nie, 63.75 'tV sprzedaży, zaś za
Wyjazdy indvwidualne i zbiorowe
drobne płacono 61,25, żądano 61,75.
Wycieczki Letnie Morskie
5 proc. pożyczka konwersyjna
nie była wczoraj oficjalnie Dotowana. W obrotach prywatnych pła3lfV - 5/VI
13 - 21/VII
eono za ną 66,75, żądano 67,25.
"proc. prem. pożyczka dolaroJndywldualne wyjazdy w dowolnych terminach.
wa (dolarówka) poprawiła się o 50
Indywidualne i rodzinne wyja.zdy do Argentyny, Brazylii. BoliwII,
pkt. Obracano nią po 41,25 w płaKanady. Stan6w Zjednoczonych i innych krajów europejskich
i zamorskich.
ceniu, 41,75 w żądaniu.

PALESTYNY

Jęezmie6 przem.
Otręby pszen. gr.
Otręby pszen. 'r.
Otręby iytnie

1łG6

13.50
20.00
13.00
12.7i
12.25
150.50

12.50
3 •. 00
69.00
61.00
U.OO
ł1.00

•.50
10.00
31.00
2UO
28.00

tona.

Giełda nie reaguje
na piątkową mow,= Hitlera

'eep

l6df. ul. Traug ulla 2

•

pOŹ. wewnętrzna 62.- 3 proc.

Pozbaw· ~Di~ zfzwol~ń przgwozu

handlu zagraniemego wystoso- mitetu najdalej w k!rmlnJe do
waJ do wszystkich idJ przemy- 10 maja b. r. wykazów stwlersłowo. handlowych pism.o~ w dzająeycb. tę okolicznOl4ć Je pokt.óryni zawiadamia, że mini- daniem wysokol§el aabskrJbostentwo przemysłu i handlu za waneJ połyedd w odniesieniu
rądzIIo, bY' pozwolenia na przy do firm tak załalwianyeh eenwóz towarów z zagraniey były tra'l!nie, jak l regionalnie.
wydawane jed,.e tym fir.
.
mom, które wywiązały się z...
Wskasaoym wydaje Ilę swr6
howitpiku zakupu potyczki o- CDlfe uwag!, ~ ~yIJowabrony przeclwloliniczej.
ne kwoty odpowłada:l4 eGlUłjW zwłąs*u Jl tym konńteł JllD.iej doIJItowolnie usbl1ony.m
pnywoza. JII'IOSłł:
ntłnlmamym normom dla poal o sprawdrlJenłe CC! wwy- ST.efle!gólnyeh kategorii pr~
SCJ importerzy s rejonu danej l8łębłorsłw prse1I1')'lIIłow,-ch lub
organtzaejl spełDHi ten zaszezyt bandlowyeb.
Dl. wohee państwa obowiązek;
K~et prz,wowwy mm.

30 kwietnia 1939

wewnętrzna utrzymała Się

I

odcinki nadal płacono 63, fo4datto
63,50, zaś za drobne 62,50 kupno.
63 sprzedał.
"i pół proc. listy zasławtte zlemskle ser. V również nie doznały
zmian. Nadal płacono za nie 59, ~.
dano 5950.
'
5 proc. listy zastawne m. Warszawy miały tendencję niejednolitą: Iitlty stare bez zmian 72,75
kupno, 73,25 sprzeda;;"
Listy z
1933 roku - grubsze odcinki 69.25 kupno, 69,75 sprzedaż, ..
drobne o 50 pkt. mniej niż onegdaj
- 75,25 kupno, 70,75 sprzedaż.
Wreszcie za' listy z 1936 r. płacono
68,75, żądano 69.25.
5 proc. listy zastawne m. Lodzl
za listy z 1933 r. płacono o 100
pkt. mniej niż poprzednio - 60,75
kupno, 61,25 sprzedaż, zaś za listy
z 1938 roku - 59,25 kupno, 59,75
sprzedaż.

6 proc. obligacje m. WarszaWY.
VI em. obniżyły sIę o 100 pkt. Piarono za nie 74,75, żądano 75,25.
Na rynku akcJowym - tendencja utrzymana. Akcje Banku Poł
skiego poprawiły się o dalsze 50
pkt. do poziomu 116 kupno, UT
spr..zedaż. Za akcje Zakładów t yrardowskich płacono 61,50, żądano
". proc. pożyczka konsolidacyjna 62.50.
.
.ui~ zanotowała mian: za Imb§ze

I
I
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1,6dt, dnia 30 kwietnia 1939 r.

.
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la ••
umu
o
skaHebda gral cal" czas
swe; formJ1

automobiliści

przybyli Jut do Orleanu

Pol8cy autOilDobiliki: Maz...
rek, R;ządkowsld. Koper, przybyli w pięJtek o ó-ej raaw do Or
1~3IDtU, kończąc w ten sposób
piel"WM:y etap n/\ dystansie
Z twanaawy donoszą.:
2.000 kJm.. A1l'tamobi~ljści majWczoraj rozpoczął si-ę w Wardują się w.dobrej fonnie.
szawi'e na. kortach "Legii" mię·
:P o kJr6ł1UID odipoezynku uda· dzypaństwowy mec'z tenisowy

poniże;

ciekawe. Hebda grał nJer6W1lo" gdzie go rumun stale mijał. Poza
poniżej S'Wej formy, wykazanej [tym Hebda był sa mało ruchUna treni,n gach. Polak dawał się WY.
,
niepotrzebnie wciągać do siatki,
Dzisiaj, w drugim dniu meczu

odbędzie się gra podw6jna. Poza tym ma się odlbyć gra pokazOWa JĘDRZEJOWSKA - KON
CZAK.

_~ ~ w~_ *~,~~a-bm~~ &~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

przy czym ' drttgi etllip prowadzI munii bronią SCHMIDT l TANA.
do Madrytu.
CESCU. Ze strony polskiej wal_
•
czą HEBDA i BAWOROWSKI w
singlach oraz TŁOCZYŃSKI st:dzill meczu ł6dzklego B~WOROWSKI w grze podwój
neJ.
_
BelgijsJd związek piłkal'Ski
Pierwszego dnia odbyły si~
zawiadomił P. Z. P. N. je zga- dwa mecze w grze pojedyńezej:
Śll-J.i OZRN. nie ma iakoś w
,
B A W O R O W S K I pokonał""'"
.,chi:a się ~ kandydaturę ~ie- SCHMIDTA 6:~, 6:3, 6:2, a TA- ty~ roiku. su%ęŚcia: •
zakcmgo 8ZW'8,tearskiego Wunderlina, NACESCU wygraJ niespodziewa trakłowan~a at~a,kcYJneJ ~mty
jako Rł'biltra meczu Polska - nie z HEBDĄ 6:4) 6:0, 4:6, 6:2. !1y zagrallU'cmeJ. "\V\sl:ystlue pro
Belgia, który się odbętłzie w
Pierwszy mecz był dość i'n tere .JC'k~wan~t m~TIa (UB ~a~tą)
dn1_ 27 maja w łJodzt.
mjąey. Obaj zawodnicy grają z pras:: _..ł ~
~,.t .~;'6ar-lą
-.
głębi kortu, ale Schmidt ez~- zosta"., u.uwUlla'o :. V"" 8Ilu'1() pościej chodzi do siatki Baworow dał Śl~l Om>'N., te mkontrak
I
ski był bardzo szybki i górował low~ł ~Ż)~'ę l\Ianchest~1' c~~,
wycofał sit: z ringu
przez cały ezas nad przeciwni- ZlUaJduJącą ~1~ na. ós~y~ m!eJkiem, wygrywając stosunkowo se';l --:v tabelI drugIej hgl an,glcl•"!N ~oznant~ ~była ~lę .uroczy- ta two wszystkie trzy sety.
sklej.
stos... pozegnanJa ?Ję z rmg!em zna II Drugie spotkanie było mniej
Sł
'drt1Ż
leI Ide' za~
nego boksera, Witolda Malchrzycarf.
y~y. 8?g s
J
kiego po 14-letniej chlubnej dziapowiedziano .'fUZ Jak? pewny,
!
.
tymczasem
się,
łalnoscł, w czasie ktorej popularó le1J· d()wJ,adujemy
ten
nie do'
ny na wszystkich ringach Polski
ze:r wn
l
meez
::t'
~,Majthcr" stoczył 220 walk, 24 piłkarza sosnowieckiego
walki tylko przegrywając i 26 re·
Jeden z zawodniJk ów p ilika rmisując.
skich 't SOS'Oow.iookiej Unii kuiJl1'laJchrzycki dwukrotnie zdobył ~uzjowM1y w ~wę 1\3 meczu
'wicemistrzostwo Eur()py, a 7 razy Zag'l~bianlka _
Unia; stracił
piast()wał zaszczytuy tytuł mistrw przytOlIIlJIlośić po skollczonych
Polski, rekord dotychczas nie po- zaWiddacll.
bj
W P!'%yclym tygodniu rOlety.
Po ocUlCf.lli'U okuałd ~u:. te Il.ll"aIIly zostanie w Lot:bi DlOO2 o
~JIlaJąe się z ringlem, Majchrzye pillkam laniewi<l!ział. Po&lany puchar PotlBlki międ'T.'V reprezen
ki nie rozstaje się jednak z bo- opiece lelkarskiej
po d'wtlCh laejami Lodzi i Śląsk.a. Repreksem, gdyż w dalszym ciągu ma za-! dJnia'Oh wrócił do ~drolW'ła. Ja'k zentacja Sl~a
wystąpi w
miar służyć swym bogatym do- się okł\,zało, niedom8fCanlie wzro swym najsiJniejszym składz.ie,
'władezeniem w szkoleniu bokse- kowe wywolaiJle było kopnię- Opartym na gtraIClaM 1igowego
rów.
cienI \'V g'f0lm' RUJChu i AKS. Oto ll'8zwiskn:
'__~==:=::;:=:=;::;;::::;;;;;:;i;;;:;i;;;;;;z:m;;~~a~::i.JI~~:::l2=='11 ·. bramkaT,z - Zde>blok (PGgł)ń),
rezerwa Ml"1l!gala (AlKS.) , obl'Olo'
J nil Gemza i Brom (Ruelt),
pomoe I - Mi'kunda (Ruch),
Piec II (NaiPm6d), Fica (Ruch),
ailak -- Pi~ I ~NapriZód.), Pią-

Anglic,

SZWajCar Wunderlln

za drodzJ dla nas

Sil

l'IaDebes.er (i.g nie przgjedzle do POlslii
do:

.'
kMalchrz.,
.

I
!

N-lezw,kIa IconI UZJa
. .

dze ~iełSJkiej. Pertraktacje w
imieniu śl~ego O~\N. prowa
dJzi zamieszkały stale w Londy«
nie dzien.niikarz poh<;iki p . Soko-

tble do skutku; a'D~ilCy, jak podaliśmy, mQ31iby ~jeehać do
Pdlski, w razie zapewnienia im
o~ereeh meczów, za cenę 1300
funtów (rotoł>() 32 tys. d.). WysCllkie kosZ!ły SIl więc w pderwlSI'Zym rzędzie przesz!kodą w za-

łów.

Qk'ręg MąlSIki p'()~tanowił

na ws.zellki wypadek perkontrakt~'lliu ~ików .
tralk./tO'Wać z Lodrzią i Wanłza
W 1JWiązlku z trud'lloociami w wą. W ra®ie gdyby okręgi t~

spr.owadzenilU anglików obrado vgodmły się na zalkonłrak't owa·
onegdaj ~ąd śląskiego ttie a~i!k.ów, śI1ą}S1ki OZPtN. 7Jde
OZPN. l postanowił zasadniczo cydowatlby się ewentual'n ie na
odrzucić ofertę Manchester Ci- spr.owadzeni.e Man-chester City,
fy f pertraktować" łuną druży ale jes.t to bardzo w:vtpliwe. W
ną (?), a mianowide ze Stokt: każdym bądt Il"arzie Lódt nie
City, zespołem,
majduJąeym może refllelktować na ·a nglików.
s~ na 10-ym mie}seu w .1-ej Iłwał

ł

rfZfD at-a

a

na me(z z todzia o pUlbar Poll i

A

C
H
A

Program
na

genialny aktor, autor
i reżyser

",śdgiw
dziań

...

głównl\ rol~

SlEOł"Z~n4 reprezentację,
mecz
śToddWy
ryska
wiele pod
~em SlpOlr'itowym. NieatetJ,

'WI parze 7! S!Jlruaunł
zwyeięs1lwo. W t}'ICh
warnlllkaclt spadają. one do mi ·

Dli.e idzie to
Lo<hi na

nimum.

konnIch

dzisiejszy

.

p. t.

Nasze tJp,

LIZEłSKI "

Jest *o ol~niewaja.o~ 'wido r::B~E~
wisko, c~arodziejska lekcj
historii Francji w uj~ch
genialnego artysty!
W pozo st. rolaoh:
znakomity komik ,'"

Lacien 8arouI

i JUClueline Delubac

Jednodni6wka
jubileuszowa tKS-u

oraz
najwybitniejsi artyści
scen paryskich

DO SZTOKHOLMU i KOPENHAGI
311V -

;kt~onlitet bt'eddakCyjnYH' ~b skłka~

orego wc o zą pp. • l.l aws,
I dr. Łukasiewłcz, sędzia Sal m ł Z.
Rąbalski, opracowli\ł juy: jednodniówkę z 01\3z)1 :lO·lecia Jllblteu<;zlł
r..KS·u. Jednodniówka zawiera bo
gaty materiał informacyjny, doty. j
czący
klubu od jego PO ,.·I
wstallia,hIstorii
aż do czasów ostatniell.

./

w inie liC SI

ba: a GoIdcm Da ~ w
wypadnie adawah.)teo, wó....
oz,as kto wie, tn:y włamie w tstkim składzie nie zagra ...~
Polski na meczu z. Belgi•.
Z. WTERftędu Da. to.. Ił ~
?decydował llię p"rą~ła.ć pierw-

Elim,i nator pól 1Crwi p. w..
GONITWA V
~łoty dla" let. i st. koni; dys.t an. d!ińskiego.
st. koni
około 2400 m.
GONITWA vm
d)'Stans około 3.200 mtr.
dla 3 tet. koni; d1Stans ... 1600 ..
lfetil'&8ka - ' po Kotlarenmj
OstAwa ...... p. KrtUkow!kieJ.
Pedwalla. - p. Szwarc~ta.j1lll
Tęe~yn - p. Jackomkiej ,
La. Veine - hr. Rostworow8kj~o
Dw&rza.nin - p. Daoileznka.
Addis Abeba - p. Bukowski~o
Potok - p Karskiego
Plaine de Charme - po Gawio·
TęeJyn p. Jackowskiej
GONITWA II
wicz&
RoyaJ Fo,~ - p. Olejnie_a.
d1a ł leł. i It. koni d7stana
Parafl1WA - p. Pł~zaj@~j
ok. 2100 mtr.
GONITWA VI
l~la 4 let. i st. koni; dystans 2100 m.
Pride - p. WćjcJka
Thaiii - p. Ga.włowicza
TaroM - p. Olejniczka
PJrandello - p. Boryckiego
Omen - p. Filipowicza
SarAgOe8& p. Kotlaremkłej
Nebraska - p. Kotlarewskiej
D<nIka - 'p. Pł08za.jekiej
K.ostrzewa - p. Boryekiege.
Elf pół krwi - p. Wodzińskiej
Ta.ig& - p. Bukowskiej
NeJly Anes - p. Wć.jcika
Elba. pół krwi - p. Wodzińskjej.
Derwisz ID - p. Bronikowskioj
GONITWA III
dJ.a 3 teł. koni; dystans ok. 1600 1ft.
('&c·ko II - p. Płoszajskiej
Gonitwa. I: Potok.
Fens~ek p. Peretiatkowicz&
Oppeln - lit. Podbalanka
Gonitwa. II: Sa.mum n, Eleonon
Klucznik - !>. Peretiatkowlc:i(!\
F&rnasiu& - p. ZielenJewskiego
Szra,pnel.
Busyry,s - p. Andrycza.
J a.sM Pani - p. Bronikowskiej
Gonitwa IV: Neon.
GONITWA VII
Amorek - st. N!\ł~ez
Gonitwa. V: La Veine, A~di
Eleono.ra. pł,ł krwi-p. W odzińslq, dla 3 tet. koni; dystans ok. 1300 m.
Abeba..
Pristilla - p. Szwarcszta.jna
Sa.mum II -,- p. Enderów
Gonitwa VI: Elf, Pirandello, FlIlI'
Chwat - p. Stokowskiej
Szrapnel - p. Bukowieeklego.
szek.
HrodM - p. Zieleniewskiego
GONITWA IV
Gonitwa VII: P ontul!, Grodna, Ja·
d1a 4 I~t. ł star. ogier. i kto
Pontus - st. Krasne
sna Pani.
dystans ok. 2100 m.
Jerzy II - p. Bronlkowskiej
Renta. - st. Podhalanka.
JltSna Pani - p. Bronikowskiej
Gonitwa vm· Tamar, KOdtrZf'·
Nrdstrom - p. Szani:l.w~kieg(J
Tama.!' - p. Olajniczaku.
wa, Parafr:J z:l.
Neon - st. Krasna.
WYCIECZKI MORSKIE:

w którym sam kreuje

""KR6TCE

_

GONITWA I.

nowe
wielkie arcydzieł

"POLA

~_L)

tek (AlKS.), Gad (~, W ...
mowski ł WodaJlZ (Racb)'.
NllzwiSika tyeh zawodników
mówi" same za siebie. W *ła
dzie tym wid'Zimy at 8 reprerentaJIltów Pdl.Ski, Pl'!ZY ozym .ataik gra niemft!1 .,.. JrompłeeJfl.
J~t stynll'la pan Ruchu Wili.
tnomJti .- Wodan:.. jelt mailI.
prawa. $tr()llll\ reprezentacyjne·
go n8lpadu 'P otUi Piec I - Pi,teJk. W Ślrodku ~gra qod, ka'n;
dydat do reprezentaCjI Po18kl
Ul. ~wł'aśnj e poIZJIC);' Je!'M. pr6

p~ody dla 4 lel ł

NAPOLEON FILMU
EUROPEJSKIEGO
wyczarował, sfilmował
i wyreżyserował

Je5'1'-

~e

O"

l

I

5!VI

DO H E L S I N E K
15/VI - lS/ VI
D
An&-erp.-.-..... -

I

--IIiii___
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13/Vn -

21 / VlI

-

25/ VlI -

9/ VIlI

-

N O A W
ZapillY i Informacje:

d

I

zł.

200.-

zł.

90.-

Y

nu

zl , ~12J,.-

71. ."} 20,-

Wagons-UłsIlCook.
68. tel.Illi~
110
70_•
Iiiii___Piotrkowska
...____ia___
_.._

Nr. 118

30. W.

GŁOS

lU HI«
~ Pl leZ imt~rt~~~~!~,~l f,CD-HA" ~m!! 18

PORANNY

13

1931.

ZAWADZKA' ~ Zm6wi~nia
pnylmule
orygln.

PLASZCZE

Sl~ •

impregnowane i peleryny po cenach )}
fIJIrJan,ch poleca znana wytw6rnia

telefon 255-70
pr. of. I piętro

•

matel'iałó" anglelskich i 'IIW O L A"

i

o

KONKURS

Zarząd MiejsIki W Łodzi ogłasza konKurs na
prowadzenie Teatru Miejskiego w Łodzi, poczyTylko oryginalne nając 00 dlnda 1 sierpnia 1939 roku, na następu ;
ją~ych warunkach zalSadmiczych:
1) kandydat lnb kandydaci prowadzić będą
teatr wławym staraniem i na własne ryzyko;
2) termin umowy - trzy lata";
3) Zarząd Miejski oddaje Dyrekcji do użytKo·
wania bezpłatnie lokal teatralny, przy ulicy ŚródmIejskiej 15 oraz pnwo bezpłatne
'go kor:zysŁania z miejslkicb ru~homoś~i teatralnych.
Ponadto Zanąa Miejsłm zobowiązuje się ao
~::;~~~~fcle) wypłacania Dyrekcji w raŁach miesięctznych z do
łu subwencji w wysokości zł. 240.000 rocznie
z przemaczen.item jej wyłącznie na wypłatę gaż
poleca
personelu
teatralnego, wyłączając pobory DyrekApteka p. f.
cji Teatru.
RefltEjkttanei wmm nadsyłać do 'dnia. 15 maja
." Lodzi, ul. Główna 50,
r. b. do Wydziału Oświaty i Kultury (Łódź, ulica
tel. 218-61.
Pliramowicza 10) umotywowane ofel'ty z dołącze
_ .........-~-----........---,- niem życiorysu, opisu dołyc'hcza.sowej działalności teatralnej i, planu pracy.
Blii'szyoh informacyj oraz warunki umowy
•
•
otrzymać można w Wydxiale Oświaty i Kultury,
Oddział Kultury i Sztuki.
chorob, wewnętrzne
Ł6di, dnia 27 kwietnia 1939 roKu.

idealnego golenia!

G

li
Y06DOIJRI

,

YOGHOURT O OCOWY

St. Hamburg i S-ka

Ir FB

n

Pomorska 25, fel. 192-89

ZARZĄD

MIEJSKI :w. ŁODZI.
Przedsięb.

Ini.
Elektromechaniczne
I .anztatt RepenKJlae

wsk
Piotrkowska 152

D.

Zygmunt
", Naprawa wszelkich

Przystępujący

maOJD elei:trycznych pr"du stalego i .miennego, budowa nowych kolektor6w I t p.
Sprsedllł, zamiana i wypożyczanie różnych mIlszyn
elelttr"czny.h.
W"konanie solidne. Ceny prz"st"pne.
. ,
, ..
UWAGA: Stacja pr6bna na wszystkie napięcia roboclle
ora. specjalne uFZ/ldzenie do suszenia silników.

ca.

.-.

Dziś i dni następnych!

tel.

Dr. LudwiB alB

226-0!~

Choroby slulroe i weneryczRI
Nawrot 7, tel. 1~8-07
tO-f! i 5-'l

Higiena
to zdrowie.

Molor, elektrrczne

Cyklinowanie, drutowanie i froterowanie posadzek, czyszczenie wystaw i okIen, sprz/ltanie
biur i pokoi. odkurzaJ\ie elektroluxem. Reperacie linoleum.
Pakowanie okian i drzwi.

J. HUPERl i S-ka
Piotrkowska 44,

tel. 202-"4•

Warsztat ReparacJin,

Instalacja Sil, i
W61czafiska 35. -

w dni pows:tednie o godz. 4.el w soboty, niedziele i

Dziś

i dni naatepay[b i

Wielki film reżyserii
J. LEJTESA

święta

E

y' A

EKSPEOIEN KI
"

o godz. 12-ej. Na pierwszy seans wi!zyf'tkie miejsca po

W rolach głównych:

II

,

tilmie p. L

Tel. 205-59.

ceny I'niejsc: od 54 gr.

~~~~na~j~e-S~e~ISZ~ej~kO-~~e~dH
Pcczątett

światla

I loi. S. Lebenhafl, tÓ~1
lascunUjącym

i 2 -

Marii Helman

\a1...........
Wykw_alifiko..-waneJ.siły)·_1
..

Godz. przyj~ć od 9-1 i od 3-8

I

zarządem

Informacji udzlal a w l.odzi tell 120-84; listownie:
poczta PUJgł6w - pensjonat .Zdrowie(Zaulld pensjonału przyjmuje na okres wakacjI
młodzleł • wieku szkolnym, zapewnlalllC opiekę

..
i dni naSl8pnUCh!
Eroll FIlnn. Belle Davis w
ALKA
ze
XKAP
DOBROPOL"

CI

marki .Rubber·
LOpÓWEK
LEZAK6W, HAMAK6W
ROWERÓW i clraJD
t,6df, Piołrlrowse 73
... podw. Tel. 159·90

__ ZDAO""IE··
pod gospodarolym

ul. Piotrkowska 165

Wielki wyb6n

. 11..ótEK
komodowych
WYżYMACZEK

=DZiŚ
I~

Sienkiewicza 40, tel. 141-22

HfBRYK l fJl fRI WI[l

Hopułtle
Z .1-110
źródła
.
._ _
_OIIE.11111

W6ZKdW dzfec:iI:c,ch
l..6ŻEK metalowych
MATERACY wy§cielanyc:h
MATERACY sprężyn.
.Patent"
l.OżEK polowych
• fabryc3nym
- - skład.ie H

do przetargu obO'Wią
rękojmię w wysokoś·

~Y jest złożyć
ei zl. 2.000.Lódi, dnia 29 kwietnia 1939 r.
Komornik: (-) Leon Wąsowskl

..

I

TE--

KORDtał.

LEKARZ .. DENTYSTA

lelef.: 1&0-90 I 170-17

----------Km. 23 3!i
SygnaturaOXVII
OBWIESZCZENIE
LICYTACJI
NIERUCHOMOSCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi
rewiru 17·go Leon Wąsowski, ma.iąCY kancelarię w Loczi przy uJ. Cegiel.
nianej Nr. 55, na podstawie ut. 681
§ 3 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 czerwca 1939 r. o
godz. lO·ej w Sądzie Grodzkim VI
Łodzi w sali nr. 4 odbędzie się sprze·
daż w drodze publicznego przetargu
nieruchomości, położonej w Lodzi przy
ul Narutowicza Nr. pol. 134 oznacz.
Nr. hip. 1335, rep. bip. Nr. 2500
Nieruchomość oszacowana
została
na sumę zł. 20.000.- cena zaś Wywo ' l
lania w pierwszym termm:e wynosi
1/.15.000.-

WojdJsławski

lOD!. PRZEJAZD 6,

przyjmuje 9 -2 i 3-.8 w.

IERZóW

Dn. 10 maja 1939 r. nastąpi OTWARCIE
odrestaurowanego PENSJONATU p. n.

Dpi. wiedeński.
TRAUGUTI'A 8, I p., h. Tel. 213-81.
GodziD)' przyjęe: 11 - 1 l 4 - 'I.

wio Stefania

dawno f-ma Jdzef Knaplk

tel. 174-93

r

kie zabiegi kosmel Lampa kwarcowa.
GABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ

HElKA

Przyimuje od 4-6.
LEKARZ - DENTYSTA

USUWANIE WŁOS6W

szpecących, bezpowrotnie i bez śladów,
najnowoeześniejszym aparatem. Wszel-

L.

54

gt'OS'l:C'.

Żeli(howska

M. Cwiklińska
J. Pi(helski
K. Junosza-StepowSki i WI. Grabowski

Nast~pny program: "LOKAJ JASNIE PANI" w rol. gł.: ANNA BELLA i WILIAM POWELL
Conv miejsc: I m. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem za1mowania dowolnych miejsc
W iiiedliele i świ~ta niewat.ne. Pocz. puedst W. dni powsz. o godz. 4. W soboty, niedzieli i świ~ta o godz. 12

14

~.

IV.

GLOS PORANNY

Nr. 118

193t.

" t M~~HI(Jó -HA JKf

"

sp. akc.

przepisowa 10 tetnla gwarancJa

odchodzą

z

Przedst. na

z

i woj.

I " l6dź
•

II

WiśnIowej

Łódź

Ogrodowa 9. tel. 202-0a

Łodal

do

o godz.: 8.30, 10.30, 12.-, 15.-, 16.40, 19.30
o godz.: 6.50, 9.-, 11.-, 14.10. 15.50, 18.30

ł..odli

PostOI prz, ul. RoklclAsk!ej 126.

Informllcje tel. 181·60
Dr. med.

'"I
GABINET

ŃS

DOKTÓR

.1---....-- E

tel. 206-66

front J piętro
Cafnna od 9 r. do 9 wiecI.

Sr6dmiejska 28

Pora,.

J zł.

telef. 240.to
prs,JmuJe od 21-2 I od 4-8 wiece

Dr. mR~.

Chor.

DOKTOR

Oodzinr prsylęł codziennie, pr6az niedziel I ~wil\t, od 16-10

Przedzlllaia

uhordb kobIecych I akullsrR

wener.czn,ch
Zawadzka 1,

AL. KOSCIUSZKI 52. m.1. TEL. 277-47

I

tet. 264-53
wykonuje modele drzewIle do wszelkich odlew6w pg. wzorów i rysunk6w

specJellsta

chorych

LecEenie chorych weaePJc.nyck,
seksualnych i sk6rnych.
Lecsenie pl'omienlami Rentgena .
• Analizy krwi i wydzielin.

przeniesiony s ul. Piotrkowskiej nr. Ut do n o w e g o lokalu
urslłdzonego elegancko w.dług ostatnich wymagafl

ZAKLAD MODELARSKI
ul. :Z:wirki 5 (Karola),

Przychodnia Specjalna dla

()

HOSfdEIYCZnV .»
JERZY 10

Bulina Le

Czesankowej MARKUS KOHN. SpOłka Akcyjna " lodzl
Bilans na dzień 31 grudnia 1938 r.

Tel. 174-41

Przyjmuje od 6 -

Specjalista ch0'I'6b sk6rnych,
wenerycznych i ~eksualnycb

STA~ CZYNNY. Majątek siały. Grunty 697.155.56, Kanalizacja 45.07?60, Bu{młodszy)
dyn1u: a) fabryczne 2.052.216.69, bl gos.podarcze .157.378.12, cJ mIeszkalne
•
•••
Cborołiy żołądka, kiszek, wątroby 417.080.62 razem 2.626.675.43, UrządzenIa techlllczne: a) Ląkowa 3/5
i przemiany materiI.
8.437.276.00, b) Pabianice 1.048.089.67, c) Leonhardta 1.261.673.28 razem '
G
9.747.039.03, Inwentarz zaJdadowy i biurowy: a) żywy 1.-, b) martwy 1.-, Południowa
tel. 144-18 razem 2.- Majątek płynny. Gotówka w kasie i bankach 1.643.532.26, Papiery
f
•
Pnyjmuje od 5 - 8 wieez.
procenrowe 66.333.25, Weksle w portfelu i inkasie 717.481.61, Akcje i udziały pl'Z)'Jm. od 8:-11 rwo. l
w.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'W innych przedsiębiorstwach 875.883.- Materiały:
a) surowe 907.111.39,
Za wyjlłtk1em niedZIel I .Wllłt
b) pomocnicze 203.246.45 razem 1.110.357.84, Półfabrykaty 1.492.154.87, Gl}DR. MED.
• towe wyroby 1.105.42-1.4;), Dłużnicy: a) odbiorcy 862.71e.47, b) dostawcy
32.682.90, c) różni 589.836.50, d) wątpliwe należności 1) weksle protestowane 6.139.43, 2) inne 18.222.66, razem 24.362.09, razem 1.509.MI7.96. Sumy przechodnie. Wydatki dotyczące okresu przyszłego 16.391.26 razem 21.653.100.12.
Sumy pozabilansowe 2.887..532.96. STAN BIERNY. Kapitały własne. Kapitał
AKUSZER - GINEKOLOG
zakładowy 6.000.000.- Kapitnł zapasowy 2.000.000.Kapitał
rezerwowy
1.030.000.- Specjalny rachunek prz<"jśc. różnic kursowych 43.610.95, Rezerwa
na podatek dochodowy 300.000.- Kapitał amortyzacyjny, Saldo z roku 1937
teJ. 107-13
9.687.676.62, Odpisano 158.428.09, razem 9.529.248.53, Dopisano M4.48tl.92
Przyjmuie od 6-8 w.
razem 10.073.72'9.45. Zobowiązania: a) akcepty 140.975.- b) dostawC'f
743.902.61, e) odbiorcy 62.203.14-, d) rótnl 187.375.61 razem 1.134.456.42. Dywidenda nie podniesiona 238.980.- Dywidenda za r.otk 1938 480.000.- Sumy
~edycyny
przechodnie 4!8.203.72 Zyski: aj z lat ubiegłych 120.000.- b) za roJt 1938
Dr. med.
113ł.U5.liIB ra:zem 254.125.58
razem 21.653.100.1.2. Sumy pOlabilaasowe
2.887.632.<96. Uwaga: Zobowiązania zagraniCtJllf) d. 710.573.2'9.
RACHUNEK STRAT I ZYSK()W ZA ROK 1038
BlłZY
WINmN. Koszty administracji ogólnej 221.919.64, KOllZly fabrykacJi
speojalleta
10.861.265.-88. Koszty sprzedaży 411.347.09 Koszty finan.sowe i kredytowe
1I.U~.29, Koszty przynależno do organiucji 80.087.49,
Poda1lki państwowe,
Akuszer Ginekolog
.komunalne i opłaty stemplowe 634.230.89, Zap!. I rezerwy Da pod. doeh.
Piłsudskiego
tel. 170..Q3 259.220.12 razem 375.010.77, Inne wydatki 51.600.71 r&leD\ 12.004.767.87, K.pitel. 116-27
tał amortyzacyjny: Urządzenia techniczne 10% 183.091.22, Budytnkl fabryczne
Przyimuje 8-10 i 4-8 w.
_________________________
od ,.8 -IOJauoI4 -li wleczA
3" 61.5'66.51, Budynki go~od81'eze 1 Y, % 2.~0.68, Budynki mIeszkalne prsyjmuie
- .1 % 4.170.80, Kanalizaeja 7 % 3.155.43, Przedm. %tJtyw. si~ w cI,gu 6 lat
290.136.28 razem 644.480.92. Strata na rO%ebr. bud. gOS'p. 7.897.86, Strata na
DR. MED.
• :tdem.ont. maszynach 555.- Strata na dłutni'kllcll 356.287.22 ralem 364.740.08,
I Rozli12enia konwencyjne 70.527.23, Skonto 93.200.45, Dywidenda 480.000.Rezerwa na podatek dochodowy 350.000.- Po.zostaloŚć zysku 254.125.58 razem 14.161.842.13. MA: Pozostało.ść zysku z roku ubiegłego 120.000.- Różnice
spec. chor6b wenerycznych,
kur,sowe 22.569.40, Różne wpływy 376.16. Rachunek przędz.1 14.018.600.57
CHOROBY WEWNĘTRZNE
seksualnych I sk6rnJcft
rHem 14.161.812.13.
prłeprowl1dzlł ,If: "a

leueme prOml2D1aml

-I

I

Moniuszki 5 -

J.

O

"J D IGI"

28 fBI ZOl.9S
"':-8

17

Klllftsklego 86. telefon 185·4:7
Wszelkie zabiegi llosRlłtJaae.

Lampa k.arco.. 1 zł. - . . . . . .
meacle 75
Godz. przylę6 od 10 rl1110 de S •.

'f.

y

nE\UII\iSKI

speolaneta chot6b . .nuvCllllflllh
eIIo.n,oh I ......allIfOh
AIIłIneia Sw Weł. 1594
,,",Imate od ....a j od 5-09 •
•

WYBOROWE

czn"

wraz z

wodĄ

Od 8-el rano do 9 wiecz6r,
w niedz. 9-1 po poł.
Panie prcyjmuJe hobleta leleara

Z

5-du daA zl.1.10

ZŁ..

•

Ob"i~szcz~Dłe O

LECZENIE PROMIENIAMI Rlllt6EI.

Dr. med.

przyjm. od 10-12 i od 6-S wiec,..

L. NITECKI

DOKTOR

lecznica S

oma~o

ZE STAI.YMt t.()2KAMI

Dr. I!!!!:

IOTRKOWSKA
56
Pn:ychodnia

a-m,

CAJnna od ,oda. 9 do

ł, ~~~f50

HENRYKOWSIl

o

TEL. 129·77.
12

Ił -

Dr. Daniel Hon :-l~~~·m:·,:,~.~
C~O~·wr;:g~~'iE

Kłłlńskiego

16 tel. 228-08

I
i:o·Szwalei:i'E
pzyJmuje od 5-7 po

poł.

Gabinet kosme"ki

edi,zn8

z!!..!Icz~ii~mv~sln!i

AndrZeja

przyjmuje od

litu.a'll

PIERWSZA

płciowe

DIATERMOTERAPlA
(gruiliea i lIowotwory skóry)

TralHlu 9

tel. 209-87

W myśl § 83 rozporządzenia Rady Ministr6w z dnia 25. 6. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnYD!- Władz Skarbowych (Oz: U. R. P. Nr. ?2, po.~. ó.~OI.
podaje się do otó1ueJ Wiadomości, te odbęda\e Się spnedat z liCytaCjI wzeJ
wymienionych ruchomoścI:
2. V. 1139
zł. 1.330.Goldring Leon, Narut<l"lVlicza 37 - I term. ruehom.
8. V. 1939
Alt W.lfisz, Składowa 35 - I term. przędza wełn.
zł. 800.Combrzy6ski Alf., Kilińskiego 60 - I term. owies, otręby
Ił. 1.880.c pol. Nac.zelnika Urzęcla
(podpis nieczytelny)

Tel. 107-34.

166·35

WZNOWllA PRZY JĘCIA

SpecJalista chor"b ."6rnyah,

Ca iernia "ŻRO tO"

Przejazd 1 .

----~~----

Cegiif9!n-ana2

l'Ieniosz".
2
tel.

wenerycznyoh i moczoplclOWJc:h
Nawrot 32. front I ~..o Specjelista chorób wec..-yoao,.
telofon 213-18.
skómycb i sekllQalc)'eh
lh
p,.,jm od 8-9.30 Pilno i od 5.:50-9 w
front, I p
W niedc. i §wlęta od 9 -12 w pol.
i l U , Tol. ~

poleca

PIOTRKOWSKA 161

KINO -'TEATR

ohoroby skórne i waneryczno

przyjm. 4-6

Bodow2t i bislikoptem.

Kolade iarskie

ohor. skórne i weneryczne

PORADA 3

M rkaw"czow

Sr6dmiejska 17, iel. 230-72

Dorcia 5 urOSIU

PRZYCHODNIA
WEłłBRObDG

---

od 9-11

J. PbBS nBR 1!~~s~:n~~!!~~J~

a

Prapłmuie od 8-~2, 4-0 tu.
11łede. i §wiet.a od 9 do 1 po poł

Prywatna

nłedlrłele j łwięta

DR. MED.

LEGION6W 11.

Cegielniana 11, tel. 2lU-OZ
."

......, ...........

DR. llED.

l

Bhordb koblec,cb i akuszerii
5 •

7-ej

Gabinet Kosmet,czn,

OOtDtgnU!

ł

PlOT

wewnętrzne

AL 1-go M A J A 3.

6

Wełny

I. S6R

dyplom Unlwersptecki

I

Moniu81:ki 1, leI. 12'1-99.

U.uwanle
Usuwanie

wszelkich
defekt()w oery.
bellpowro'nle I bel!

łlad6w slIpecących włoe6w

-.z_

Puvlmu!e 10-2 i 4-8 wiees.
. . . .- _ _ _ _ _ _ _

H-ej i od • -

, " ..

Dl. mld. Hn."....,.
LLER
......

Spec. Oh0r6b . .

cao~łOwyoh I ~6rnfOh

Traugutta 8. Tel. 179.88
Pnrllllu'e od 8-tI i 4-a ......
w nled_ieł. I

'.14..

od 1O--ł pp.

LEKARZ - DENTYSTA

Helena

Halpern

Przeprowadziła

na ul.

się

Piotrkowska 83

tel. 279-29
Przyjmuje 10 - 2 i 4 -

7.

Dziś, W niedziele 2 ulgowe poranki o godz. 12 i 2 wSzystkie mieis(~ ~o .54 gr.
i ostatni t»dz eii rekordoweCJo Dowodzenia!
w celu umożhwleOla szerszym ~asom

i Wt

r l'I

publiczności ~bejrzen5a arcy~zieła
Ił
~ U (LIS~.d)O
filmowego w Języku zydowsklm pt. "
~ .
•
• rąa. I.
w roI. gł. Asy sceny żydowskiej: Luc, I Mlschę Ge.r~an_ Maks Bozvk, G. Bulman. Ale"s SzteJn I Inni.
obniiyliśmy ceny miejsc: na I seans w~zvStkl~ mleJS(a PO 4 gr~ •. ~asł~~n.e seanse o~ 54 gr~~~Y.•
Aktualnv film osnut.y na tlo emigracji żydowskIe) do nleznanego losu .• - &ehgllne plesm: ..Kat. NIDREJ ••• At CHET I .1.

f

.. ~-

BYK ty Olhl Jobll i ID

POSADlKI ~rE':.S:~· Illl • OKnA SKAZV'NIE' "AKSYMILlAN JAKUBOWlaS.l
SKUD DRZEWA-TARTAK-PnemylłDnewny

ZEROMSKIEGO 90.

Tel. 157·.,4

f::::.~.

OGLOSZIENIA DROBNIE
•
i 'iriI---=~8 1,"- L~l""I"-'-" I
niekr~puj,cy
WYNAJĘCIA
ŁADNY
B.,
a.a e
z
z
I
i1m

POKÓJ frontowy,
telefon oddam. Mole bTĆ uty,walności/ł poczekalni dla lekaAN<LIK z wył:szym wybztake DO WYNAJĘOIA 2-pokojow8 mi&- na, dentysty, biul'O. Cenłnun
niem handlowym wyucza an- "kanie, wszeIJm wygody n pię- telefon 108-19.
gielskiego dO"kład,nie i szybko. tro, wolno od podatków. O~!rlelnia,.
... I-~a fachowo. wszelkie ko- ...
W'-.:I
-~ć
. b.
POK6J umrebłowany s nieKrępuj~lliltiom\n!
na mIeJSCU u
.~ •
od
dl&
respondeneje. Gou1d. 11 Listo- administratora domu w godzinaeh eym weJD(nem, wyg Y
pana
ptda .1 • 13. Tel 212-82.
15 _ 16.
.
do oddania Lipowa St., JIl. 88, tele~
. '
fon 227-68.
FRANCUSKlEGO króflat.,
~
,

t

._

....,IIIIINIIII...

(-,,,.

.....

matod~ (Anson) n~ue~y ~graru.c~
się ka~dy

~Ia potrzeb w

krajU

l

Absolwent Sorbony. LegIonów 11,
11.18. Daw1dQwA 12-3, 8-10

",o
<1\).

•

podnosi oRka ••cIIuICDle: pierwsze oczko 0.15 gr.. ustePM po

I

..tt;ltJtsz~1

,....,

,-

..

~
4:a od zaraz do wynajęcia.
Do 1Arynajęcia

S
1 J-POKOJOWE mioszkanie
s waselkimi wygodami (haU)
do wynai~cia Piotrkowska 189.

nystępne.

Z

ogr. odpow.
tel. 184-13

prZrJ-mUJ-e subsknlpu-e
POZ-,czke
e

.a

••

ObronJl P.zer,-'"loln.-aeJ-

od"
d 9
zlenme w go z. -

•,_
19 'L""":
lmZ

przenvy

POK6J ładnie umeblowany dla
1 - lub 2-ch pan6w zaraz do
oddania Piotrkowska 104a m. 6
w godz. 11-1.30.

W niedziele. do. 30 kwietnia i • łrode. da. 3 lIIIIa

POKóJ ładnie umeblowany z
wszelkimi wygodami telefonem,
niekr~pująaym wejściem odnajmę. Magistracka 13 m. 7.
----------2 POKOJE komfortowo urządzone,
nad. się na. kancelarię a.wokacką
lub dla. lekarza do wynajęcia.. Wiaclomoeć: Andrzeja 7, ID. 9, telefon
206-41, g. 2-4 pp.

POKÓJ umeblowany dla inteligen*nego pana s telefonem do
wynajęcia. - Piotrkowska 132,
m. 53.
667-2
DO WYNAJĘCIA pokój _ umeblowaniem lub bez r: telefonem
Kołłątaja 10, m. 4, tel. 270-36.
Dzwonić od 2-3j 8-10 wiecz.
666-2

. w godz. 9-14 i 16-19

i
uczy
Kaligraf 1. Barman, oraz popra-

P

Usdrollls1la

CIECHOCINEK. Pensjonat "Zalesie", Bieląca woda, wykwint.
na ku&bnia, tarasy. własna pIała i lasek !OSnowy. Ceny w
maju 4:.50. Informacje ... Łodsi
teL 265-42 od
65-6
PEN&1ONAT ~ Lm!e'" ~'

,-6.

tnew, My Szykier • t.lłtkiercrnj
i Słc60adi lł1I..towej, csJ!lD1 od
1 1llAJa. Jar. td. !75-U, 114·15.
GeDy .. maja JriaIde.
631-3
JU8T'fXÓW
pensjonat
łwłatło

wOla

PI_ak~

B. Fiutelstejnowej.

elektayane, teł. 279-11.

•
4: POKOJE z kuchni, I piełro RUDA P.AIBl.A:NICKA'. LelnWt..·
2 wejścia odpowiednie na lokal Willa 'W' lesie SOSDO'WJ"ID. EIekhandlowy Piotrkowska 35.
POK6J runeblowany :l Diekrępujllrym w'cojściem do wynajęcia. Cegieł~aruL 37, ID. 10.
_
POK6J luksu!!owy frontowy do
wynajęci2.. Winda.. Nawrot 7, m. 12.

'IS':: M_\RY udzi€la angielskieg{l,
'lucuskiego, niemieckiego. Załat
tia wszelką. kor9spondt!Ilcję. PrzYJmuje: 12-1, 7-8 Piotrkowska. -------------~~~--~~~~~~~""""'''''''''''------.-----

~:.~: p~dko pisać

P

46/23, telef. 276-74 od ,3-5 pp.
646-5

.

ANGIELSKI (korespondencja., tłumaczenia), hebrajski, judaistyka.
Mrpetycja. Tel. 165-55, 11 listoJ.1da 24, m. 3 od 2.30-:ł.30. Ceny

P

POKóJ z ws_elkimi wvgodami, ....;
do wynajęcia Sródmieiska 32 ZAKOPANE! Przyjmę Iet.Di4 kolom. 12 I p.
_
nię aUtom:. - dla. dorosłyeh l: wy..
• żywieniem - bez, połotenie doM:.,..
POKóJ z wygodaml ..raz do
ł
k mf
W' d .J.~
..
. . M . ki 1
1 n na e,
o ort.
la omu~,,: m.
wyna]ęcla
OUlUSZ
m.
WaJ'nbetg, lak"......... ""-_ ..... ...:.L_L.: •.
p fronl
~r--"" "WUW.1JUIlAIe"
·
-. - - - - - - - - - - - - - - e.0 ,,0..+..--=--·-.....
.,.. UW.IrlIoU&,.
-~
•
DO ,,!YNAJĘC!A 3 i :.( pokoje z RABKA. Właśeieiel pierwno
kuchmą., ,:m;~lkie wygody, .central- rz~dnego
pełnokomfortowego
De ogrzewa.me - Na.rutowIcza 51. pensjonatu "Jedvnaczka" (hi.i~ca ciepła i zimna woda w

Inf~~r:::crj3~i:~~ 1~t'teto~4~.~~'0 VI Łodzi, Piotrkowwska 2&,

1

_

tIr ~l~l· ~J.I aD~ HIm~ r[y I· DYi;~~~~:~:pn~~,je 1i'oś~i::~

od auez 6-pokojowe mieszkanie li
wszelkimI wygodami, 5-pokojowe mieukanie JI Io"sJlelkimi .. ygodami w domu przJ ul. Pnejazd 30.

POKóJ Diok~puj1\cym wejAciem
dla Pana, wygody, telefon. Sienkiewi:za 9, front, m. 10.

G.10!lł.

ODBIERAMY I ODSYŁAMY I

CeruJe, piene I formuje.

3.POKOJE z. ~chnilłt ws_elki- DO WYNAJĘCL>\ od 1 lipca r. b.
•
.
- - - 1I!1 wygodami l centr. ogrsew~- 3-pokojowe frontowe ~iemani"
BUCHAL~Rn włO'S'k~ej l ame- Ulem w nowym .do:mu Radwan- s~one.('zne z DOWOMe6Dyuu ~~erytańskieJ oraz pi'S8iOla na ma- ska 16 do W'fnaJ~cla.
__ mamL. eon~ym ognewan1em 1 o
·le grontO"woie wyucza za
I dwuch weJścIach pny ul Narntos.....
......
4 POKOJE s kuchniA. wszelki· .
9
I
71
2511. Skrócony kurs w ciągu 1
'&
WlCza 6, te ef. 15 - 8. Wiadomość
mi wygodami i centr. ogrzew.
. .
miesi-ea
zł. 15. Pisania na mad RadwańslLa
\ . . 4a na nueJSCu.
'ł
W nowym omu
- - """'
nynie 5 zł. Udzielam r6wniet od l li
d
.
korespondencji, arytmetyki han
pc. o wynaJęcia.
2 ELEGANCKO u~lowafte poKOdJowej i stenografii. Kilińskie- 3 POKOJE z kuchniIł, wszelki: je do wynajęcia Andnej& 4, m. 6,
go 50, pO'przecma oficyna, I mi wygodamj i centr. ogrzewa- tel. 228-65.
piętro. ZaprO"wadzam księgi i niem w nowym domu Radwań-

" ,",,, ,..",
,_

l......·

DZIDO 155 99 "KLINIKA PONCZOCH" PiolrBowsBa 90 l':k~~~aln:mr:. ~t~(i~.~~~~~:I

1I'IeeL

lporządzam
biIaDlSe.
" J .. L,,'u. _.

DO
od 1/7 5 popokói s niekropującym
koi wygodami front piętro. wejściem od r.araz do wynajęcia
2 pokoje z wygodami III p. z meblami lub bez Piotrkowska
Andrzeja 7, teł. 102-56.
163 front n p. m. 6.
659-2
. '
4 POKOJE z kuchni, front II
POK6J umeb10wa.ny, wm!lkle wy- p Ookal po denłvśoie) Pio'rod'
;&..'
d'
OJ
g . Y,. ~e.u."puJąee we~",:le o "'y- kowska 89 do wynajęoia.
naJęci" dIs. p8D& - paru, AL 1-g0
-----Maja 5, 13.
POKÓJ umeblowany, wejście z
ho1lu wszelki. wygody wynajm~

tryczno§!. 'l"el 1(2.54-.

ETN

'

"

L . JE ~Z~NrA ~ao
tamo ~ ~o]e l 2 pokO")e z
kuoh0l8IIll. UmebJowane, auooe.
słoneczne, w parku tut prz"
lesi? pod 8l Zakowice. Wiadomosć: P"lOtD:oWtJka 220.
660-4:

PłaSZCZe ~~;~;O~!~.g~!~~~ »1II0DBRnB«~~łq~!~~!~10 .::::Po:s:adJ:::::1

Ilia wszelkie brzydkie cbarakte- POKóJ słoneczny II niekr~pu1 pisma w ciągu 15 lekcji, iącym wejściem do wynaięnI. Piotrkowska 169, m. 25.
cia, Piotrkowska 69, m. 41
tel. 103-12.
UDZIELAM lek~ji i korepetycji
li zakresie 7-iu klas szkn:t-- "0- ELEGANCKIE 2 pokoje z hol~'!Zethmej
(Polonistvka, nie- lem oddam kulturalnej osobie,
lIliecki) ul. PogonoWlSlkiego 85, nadająee się dla adwokata lub
lekarza. Tel. 151-87, w godz.
111. 3,2 4, tel. 147·94.
9-11 i 3-5 pp.
642-2
1,25 ZŁ. le'kcia! Francu71ka dy)Iomowana ud'Ziela lekJCji. Kon POK6J balkonowy z niekrępują
wersacja'. Gwaraoci'1 poprawy cym wejściem, wszelkie wygody
llo~,ni. Wypracowa,nia matura l od zaraz do wynaj(!cia. Narutowicza 16 wIeI. 127-66.
ne, Of~rtv "Sorbonistka" ..

POTRZEBNA nczennica i podLADNY POK6J z umeblowaniem ręczna do pracowni sukien.
z wszelkimi wygodami i telefone~ Zgłaszać się Piotrkowska 132,
do wynajęcia. Zawadzka 22, m. 8
69
I
cd 12-Elj do 17-ej oraz od 20.eJ. ,m.
.
----FARMAOEUTKA %dI>Lna, I wie
Ł;\DNIE. umebło~any pokój z
mekr~pul.:lcym weJściem do wy_ lolełmią
prakity1ut, poszukuje
nai~cia Sródmiejska 39 m. 43. ptracy. Oferty. mb. ,.pannaceutKa'''.
4. POKOJ~, kuchnia, wygody.
plerwsze plętro front, od l lipca KULTURALNA osoba pos'Z'Ukudo wynajęcia. Przeiazd 19.
je p~dy samodzielnej gospo655-Z dyni. Oferty sub ,,samodzielna.'
POK6J słonacmy, tialkon, telefon,
dla starszego pana (izr.) do wynaję
cia Składowa 14, m. 19.
POK6J umeblowany duty z halko·
nem, telefonem, łazienką., odnajmę
kulturalnemu panu. Piotrkowska
182. m. 21.

?BloS?
.

'\,

Ą,'GIELSKI, francu~ki konwer
saeja, teoria, literatura E. AspiSOwa, telefonicznie 155-29 od
11 '- 1 i od 4 - 6.

~YCHOWAWCZYNI posZUkuJe kond~ji do dJziocka od 2 lat.
Referencje powaŹlIle. D1Jwonić
180-87, prosić !Lolę.

---------------------S!ENOGRAFII, maszynopisanl a,. angielskiego, francuslkiego
~lela rUJtynowana nauczyciel
l Zachodnia 65 m. 3, - tel.

36'48.

DO WYNAJĘGIA garat, l - :! PHZYJMĘ posadę gospodyni, to..:
POKÓJ z meblami lob bez pokoje umeblowane niekrępu
warzysUci, pielęgniarki. Długoletnia,
przy inteligentnei rodzinie do jące. wiadomość Sienkiewicza
praktyka,
referencje, wym~nia.
DO WYNAJĘCIA 4, pokoje na wynajęcia. Cegielniana 6, m. 18. 29, tel. 204-68 i 220-59.
.
skromne Oferty: "Inteligentna".
letnisko w Sulejowie nad Pilioą
Wiadomość: Łódź, Gdańska 131 POKÓJ słoneczny umeblowany DO WYNAJĘCIA. pok6j po•
m. 4.
balkon, wygody I p. !lolidnemtl iedyńozej osobie, łazienka telepanu odnajmę. Piotrkowska 182 fon Moniuszki 11 m. 5 od 9-12 POTRZEBNY sa.modzi,elny kmwiee
m.18.
i 2-5.
damski a.lbo męski do pracowni !'Ił
ODSTĄPIĘ natychmiast mieszka·
kien na nadgodziny. Ot. .,samode - centrum, 2 !)Okoje z kuchnią
W8zeJke wygody, telefon. Wysoki PO~ÓJ un:eblowany ..f1:ontow; POKóJ elegancko umeblowany dzielny".
z nle~rępu).ącem. welsclem do przy jednej osobie do wynaię
parter. Dzwonić 115-77.
....
oddanIa. Wlad. PlOtrkowska 81 cia Wólczańska 78, tel. 148-74
m. 9 od godz. 3-H pp. . _ m. 8.
KRAWCZYNIĘ wyik.waUf'Jlkowa
POKÓJ ładnia umeblowany w ezy
stym dcmu z wszelkimi wygodami POK6J umeblowany, niekrępujące. DLA ADWOKATA. lekarza 3 ną do ładnie urządzoneJ prado wynajęcia dla. jednej osob). wejście ~ klat~i. schodowe~, wygo-, pokoje hall ~u?1mi8 ume~lowa: cow:ni ,sUJkien w centrum posz:u
Wiadomość: Al. Kościuszki 57, m. dy PJłsudsklego 65 (PlOtrkow· ne do wynalęcH' Al. KośelUszkl kui('. Sub. ,JPl'aca",
• .
..
18, od 12-,5 pp.
318-4 ska 46), 1. of., I w., III p., m. 17. ~ 53 m. 12 10-12 3-i.

-"-----

---_. _---

-

Je.

Po zdrowie
=-____

a.______________ _______
~

=~

IV. -

___________

Najbliższe

II
•••

.118

1138.

GL,'OS PORANNY -

i najwi~k8.& zdrojowisko solankowo-borowinowe ~. . . . . .

1ftala

W' dniu ..
r. b •
Od dnia 1 maja do 15 cz~rwca ceny kart sezonowyeh
___________!_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
kąpieli i utraymania znacznie mitoM.

:3
~
~_=~

]I Wlin~ ~Ia PP. Włai[itiell niern[~omoł[i DRZEWKA
SWIERKI
wIIO~!.!dn:.~:a blODa Kolaczkowskiego

OWOCOWE: Agrut,·
Brzo.kwl~"e. Winorośle

R6,te w P1t:łmym doborze
5Febrlysłe, jodły bIllsamicz·
ne Thllje. Buk.. pan, formo-

,

miejska 21).

wejście.

owa.

IJlel~i JJn~t O.P. L
strażacki

I

.. firmie

K.KOH

5(}L}-2

TYDZllt'i

gr.

ńJ&.

tOa.Telefo,
PIotrkowslcl1fi9
210..aa

Okal,lne, uływane i nowe po cenach naJnljuJcb. Praełqc.nlkl.
gWlad..-trOJkqł I IOzru••nlkl
"łasnego wyroba. Warsztat~ reper.,
pr.ewljanie mas.yu.

Do akt. Nr. Km. U"

I 39

OBWmSZCZENIB

Komornik Sądu Grodzki• • w łACłzi,
rew. 'Z-go, zamieszkały w "odsi.
przy ul. GdanskieJ 67
l1a zasadzie arL 602 K , P. C. OSrana,
że w dniu 4 maja 1939 r. o godz.
12 w l-od.i przy ul. PiotrkowskieJ 31
odbędzie alę pubUczna lerlacJa
ru-

Int. J. IICHER i l-kl.
Poludniowa za. teL 11-000

A. E. G. 100 Sprllwa firmy

K. M. 730 obr. 3000 "olt do sprteoania. Oferty pod "E. P: do :,Gło-

.s.

Piotrkowska 86. tel.

Piotrkowska 1171 m. 11

• ••

Do akt Nr.

III Km. tO;! r 39

tEL 205·21.
NA

TELI!F.

UL.
205·21 UL
ODBIERAMY I DOSTARCZAMY

6-,.,

AKUMULATORY

DO DOMÓW

DB. MED.

ł
;.

Sauen. Adrie== ..

OBWIESZCZENIE
Wólczat\sb 21, tel. 167·15
Komornik Sadu urodzklego w to. przyjmuje sapłsy da bast. dlłaly:

1:

po-

fo!.~w!e!k~i
l.!i1d
poleoa
~~ •• BfIOLfS"
CEGIELNIANA 16

pOSZuk·wane
I

161ae

MEBf.ElPIAMNA odAwłeta.Jafno
we, modernir.uje, polituruje i M.
• peli..... c.r fałnJCaI
prawia apaoJali* - atolars. W.
- -_I
...
d-1..o
111!
MOTOCYKL B. S. A. 600 ccm., gór Tyrkeltaubl .... .uawa -N; sterowa.nit', z przyczepką w do , ~nM: mlec~
--.
brym stanie okazyjnie do ~pr!!;eda, •
Dla., E. Stibhe, J.Jódź, Piotrkowska OORODNIK ukbdll. ..-Ay uble"6·..... •
130, tel. 245-90.
917-2 rA balkony r6tDrmJ kWiatami,
po-

DOBRZE

II...,

w dQ-

-~ hrym. lllenie kupi" Ol. M. ł.l.

tel.efon 185-22.

._----

-,-'-~--

Ul,l

lee& skład _lIDa

zagospodarowane trly- jl\ 1'1, telef. Da!9.
pokojowe mieszkanie w śród - '
?' ..
7"
mieściu natychmias* do sprll8dania, owent. do oddania 2
umebl. pokoje.
WiadomoŚĆ:
• a "Nf\ lełni PRJiIIIł*
tel. 238·31.
cc, cyprysy,

podły,

sosny, buk-

szpany i wiel-e innyc'h w wi-elkim wyborze po cenach przys.tęJpnych
polecaj' ą
srJ~ółlki J.

KRYSDAN WDIIE
wła&ć.:

A. WUTKI!

l6 d f. Piotrkowska 157.

10.000(ddesięć tysięcy) 7JIotyeb
Z-rllrowie, KraikOiWska postukh,aae na hipote-kę nitlol'U
42, Dojazd 15. tel. 119-75.
chom.t łódzkiej, walfltośd: 120
::aoiński,

~

tysięcy
IUityehmiast po 5,000
ty na pbsz<:ze i suknie. Ceny b. (pięcia, tyaią.::aćh) Banku Gos(l'O
NADESZ,LY najnowsze materia tys.

{8ItO. dlwadizieścia)

Z'łQtye1l

przyst~ne.

W ólczalhka 7 m,
23. WW'l"2!yste jedwabie w reszt darst....

..a_

Krajoweg<). La.-.awe
zgłoszeenia dQ adwołkata 'Kazi~~ ____-'-'_ _ _ _....... mierza Dobranickie.go POW 17.

MOTOCYKL O~im!pique z przy{, zepką 500 cm. okazyjnie sprze DYWAlfY. PersIile, li'rajowe, r~a.·
dam PiO'trk.owlS'ka 256 warszta- ne i ruassynowe naprawia. Artyl!tyez

dsl rew. Q-ao, Ignllc, JakowiecIel,
Zllm. • ł.odwł, pt., .l Ma,..tr.aldeJ1G
"a . . .d". ert. G02 K, P. C. o.ła •••,
'e w dni. 8 ..ej a 1930 r. e ••cla.
13 w l-odzl przy ul. Plekars.iel 28
odbędzie sit: publiczna Iic,tacla ruchomG~c:i

a

IIlhtllOlricłe:

aaMQclafcl ,'ł.tętuo"" ! wlr6w'" 3
.lInlkl, bIurko ameryllańskie. Ilomp....

prs,

FIZYKI 1811sler

pełne

kwalifikacje po4zukuje
Dosady. Gimnazjum. Liceum.
Ofer', ńFisyka" cło admłniełr,

LEKARZ-DENTYSTA

•
Watn"cka
NaDI6r1rowskiego es
(róg L'Obelsklej) tel. 172-33
Prz,jmuJe

bafclat

.-.tte
któl.

2. Krawiectwo
3. Oorseelarstn -

ł

t-1

a-8 ..

LEKARZ· DENTYSTA

I(~fllA l~nD~BfB~
SienkiewIcza •

teł.
~

109007.

Prl"'"

10-1, 1-7

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
I

._

""'J.

ł. Błeliźniu,two _ krój.
5. M d I_~
.. I
o Iba.n"WO - _pe uae.

6. OIlda1atJa.

l

DOKTOR

Kbl

lotokopii "InT

I PLANOlV, PO~SZENIA
I ZMNIEJSZENIA
Zamówienia po eeaaell
przyjmuje

Grntn....

DłlII PnJłł0r6. l.to.r.flclI'C~

FOTO-MORGENSTERN

•• NT

Piotrkowska 40

O·· Piotrkowska 80 ~~-9I
.

)

II

t S

miesięczna .,Głosu Porannego" ze wszystkimi do.
datkami wynosi w Lodzi zŁ 4.60, za odnoszenie _
40 grony. t "rzesyłką OOl:ltoW, w krajn _ zł. et-. za graniCIl _ zł. 9..
•
Redakcja rękopiSÓW nie zwraca. "
Za terminowy druk ogłoszeń Admlnistraet nIe odpowiada

RedaktOr: Józef Nirnstein.

Drogiej Pani Linie Kllufmanowel
IderownlczGO nllolJ ._,cla I
.L Sienkiewlen 61 Ml'd....
pocbl~ko.anle .. Jej alnłr1ld. . .
i Jftozoln" pracę składa',.
1IIs......1d Wlłcloroweto In

sor, 1Ia.. ogDIOłrtrała, 3 stoły, plet!Jk
7. ManIcure.
Iaamotow,. pralll do kopiowania IiS
......
t
ekretariat
ezynoy W ..... :& SIL N E J F L O T T WO J E N N l J ł
st6w, 2 mau,n, merceryzac:y Ine••"
wo., do wO'ieDia prsęd.y mas.yna 9-13 i 15-19.
I KOLONU
parowa
o..aco.anyoh. na łllcznll sumę sł.
8540.PRZEIUYSL, BANDEL, RZEMIOSŁO I ZA WODY WYZWOLON!!
które moma ogllłda~ w dnIu licytacji
S:ORZYST~Ia\
w miejscu sprzedat,.. w ez..ie wytej
Ol:naczonym.
L6dt. dn. t7 kwietnia 1939 r.
Komornik: C-) IGNACY IAKOWICKI
Spraw. S. Ch. BUFutyU pakO
fir. B. Lissner i S-k.
DO~TOlV,RY~OW

ty.
lly Zakład JlIlprawy uszkodtonych
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•• dywall~w H. Milgrom, Kilińekiego
379-5
SPRZEDAM kompletne urządze nr. 18, tel. 192-46.
nie wytwórni rękawiczek: 2
SPEC1.CBOR.~RYCZNYCB,S&
sZlleIlaufery, 10 maszyn sanecz W NAJŁADNIEJS,ZYM punkci~ KSUALNYCB I SKÓRNYCU (włosów,
kowych, 13 maszyn do szycia. miasta do wynaj~cia ogród na ul. Przeiazd .. ,
Informacje: L6dź, telef. 176-73 kawiunię. Wiadom{)ść: uaica GODZIN f PRZY1ĘCt od 9-11 l od
1-8. - Tel. 182-23.
godz. 10 - 13, 15 - 19.
. Piotrlkowska; 136.

Prenumerala'

1. Sztuka StOiOW8oa Itwo.

--

Podziekowanie

.,P A A C A"

l

FUTRA do prZeChOWBola

ŚWIERKI, srebrne tuje, jał:o:w

ta_.,

PIItb..... ........

wynai~

Kwarta!:~~:a' ;:Oil=l~beint6

S. BIIND.(B

Dowborc:zy ków 25
promienie infraroug" i to cL)
na zuadaie art. 602 K. P. C. ogłasza
Wznowił
prz,ł~cl.
łe w dnhl 12 mlljll 1939 r. od ,oda.
aL CZGII!:LNWU II, ... i .. .....047
n-u. ł.odał.
uL
Pu,... _ 11-1 l " 3-1.
CegfelnlalleJ es
o~dzie się publiczAa licytacjll ruClhomo~cl a mianowicie:
dwie ....ynJ anowadła .acbaŃ"ne.
• warsatateSw D\uhaniclnych tlrackl'"
onacowa",ch Ila lllczn" sumę sł.
dwa pokoje umeblowane. walel1800.kimi wygodami 1 l'1ływa1n~ci,
które mob ogllldać w dnia Ueył.cjl kuchni od l/VI lab l/VII, parter
w IIllejsca spnedd)'. w eaasie wytej lub I pi~tro. Oferty pod .B. H.•
oln.clonym.
Udf, dnia 20 kwlełnla '959 r.
KORlomllu (-l STEFAN GóRSKI
Sprawa Zarządcy przymusowejlO p.ko
f-mla .W. Masło i S-ka· adw. Z. Wo'
Kur- Zawodowe W.1de
lowsklego.
-ol
-., J!t
• '" • ,
, prą To". Szen:eala Pną Za,..,.
1)0 akt. Nr. KM. 1117 I ~ dOwe) włt6s1 kobiet łJcł. w LodIII

KUPUJĘ BRYLANTY oraz biiu- JAS,N!E ~enłe wra "::
terię· •• Kamea", Piotrkowska 73, mo~amf do ..,zedsz.kola

natychmiast do

WEZWANIE

OBWIESZCZENIE
OKAZYJNĄ BltUTERIĘ poleca rów na suknie, ~tłQ1!ly. palta!, Komornik S"du Grodzkie,o w tGd.ł
. . . . dIIIed I .e........
"Kamea", PiotrkoW'ska 73. tel. Mud<.i, b. talio. f[il.łń&tjego S.6, rewiru
Stefan a6rsJrI, samien· łIIIIaet
Oam.,.
185 -22_
457-58-8 oficyna II w. ł y;.
i
kał, w lOdsi. prr.y ul.
kwarcowa. Leaeałe II........ .......
t -

259-28

PIOTRKOWSIA 167

Sil Porannego".
N SEZON letni resztki je dwa- - - . - - - - - - - - - bi i wełen J; najDO"wlSzyc:h WOLO-

J

E L I T-=-"

POBoiliBUChOii

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOtTCZANIE
AKUMULATOR6W

..

'I

ŁODZI.

Centralna,
łaadownia
I\kumułaloro\V
łódź

SAfIIOCHOOOWYCH
Jt1DTOCYKhOWYCH

Dlulrln- p-ko

Pr. Skl'll,Aakiemw.

L6dt, dnia 17 k'Wlietn.ia 19.
ZARZĄD MIEJSKI :W:

RJłDJOWYCH

chomośc:i.

oszacowanych na łlłcał\ sumę &1.
820.AUTOMATY do robćt fasonowych a miaDowłde: mebli' radioodbiornika
z drzewa., fibry i innych mas, oka· które moźna oglądał 'W dni. Hcylacji
zyjnie sprzedamy. "MH ~zYllotechnl w miejscu sprzedaiJ, w czasie wytej
oznaczonym.
ka", Warszaw~, Leszno 50.
Lódź, dn. 17 kwietnia 1939 r.
Komornik: (-) Si. a .. ińslrl
łPl.ektryczny

Zuząd Miejski w Łodzi poszukuje na cele
biurowe lokalu na paTterze lub I piętrze, S'kłada, •
__ - 'ZE •
jącego się z 30 - 35 pokoi, położonego w śr6d·
PROPAGANDY
mieściu.
od 1 do 6 maje
Oferty na lokaJ. odpowiadający powyższym . .
zł
wymogom składać nal-eży w terminie do dnia · · •
10 maje. 1939 ro'ku w biurze ;Wydziału Gospodar- łllczDle • lec_ni u, kl\plelll n6, I bo
bolesnym usuwaniem odclsll6w
•
czego, przy ul. Zawadzkiej nr. 11 (III pu~tro, po- Pedicure wykonuJq apecJ_lIatkl
kój 57). W ofertach wyłuszczyć należy sZOZ1eg6II Warszawy.
łowe warunki najmu oraz powierzchnię uży,t.Manicure 75
kową oferowanego lOikalu.
~

PEDICURE

w nsjwivbzvm wyborze

IIIOTORY flektr.

MOTOR

Ogłoszenie.

"MINIMAJ I PERIEO

PON0Z0CH, skarpetek, chusteczek
wielki wybór. Ohali, Piotrkowska

m

Przttdzelnlen_ S6, tel. 115-02, tram. Nr. 3.

HVDRA"

418-15

TANIO 2-gi gatunek obrusćw, ręcz
ńik~w, ścierak. Ohari. Piotrkowska 37, podwórze,
1500-2

37,

zimnotrwałe

D1Jnowe

ODKURZACZ elektryczny nie utywany b. tanio do sprzedania. Zamenhofa 6, m. 38.
--3

nr.

Kwiaty

DRSnlCE

PO~CRY, skarpetki, rćwnież I
małymi euzkami. Bielizna damska.,
męska, piłamy, szlafroki. Najwięk
sry wybór. Sprzedaż detaliczna, ceł
ny ściśl"e fabryczne. NarutOwicza
m. 36, front, parter (Dawniej Srćd

Ogłos"enia
za wiersz milimetrowy -szpaltowy '(strona 6 szpalt): l-sza atrona 2 zł.; Reklamy tekstem
"
redakcyjnym zł. 1.50; w ekśeie: z zastrzeżeniem miejsca 60 gr.. bez zastrzeżenia miejld
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 l!Zpalt) 12 gr. Drobne 15 gt'. la w,ru. bajmniejsze ogło!zenie Ił. 1Jł.
Poszukiwanie pracy 10 gr. za Wyraz. najmniejez. zł. 1.20. Ogłoszenia aar,Clynowe i zaślu}Mnowe 12 zł.
.. ,
uenia w dodatku. niedlielnym "Rewia" (str. ó up., l _ł. Ogłoslenia umlej.cow. obliczane Sił o 1i0" dr
firm ngr. 100%,. Za ogłoszenJa tabelaryczne lub fantu, dodatkowo 50%.
oszenia dwukolor. o 50% dra

Za ~Id4QVai4:,ł,w.Q; .GłN P.or~1 -

JaQ Urbach i S ·lu~" EuaepjJIP K1'Qp~ap

W dr~w własllej Piotrk.ows)ul 101,

II

Dzisiejszy numer

•• R~1NII··
zawi9ra:

1.1u
Nr. 18

\Vat1&.
Specjalny dodatek .,GŁ OSU PO RANNEGO" 7 dnia 30-go kwietnia 1939 r.

1. K. Urbach: Proletariat pod sztaa
darem Polski .
l. Balamllki: Wywiad z Rudolfem
Breitscheidem
Louis Elpe: Nowe dzieło Hitl~ra
1\1. Cwik: " Żydowskie państwo".
Cecłl T. Lane: He II gwiżdże Da
NeW'lona.
l. Delewskl: W głębinach oceanu
Dł'. E. W.l ZapO'bieganie no<Wotwo
rom.
W. Lenal: Humor sowieCkiej czyst
. ki.
Germame Beanmonł: La BelIe Suzani!le.
J. Gutkowski: Twórzmy nowe m o
na .
. L Streisenberg: W moim kalejdo
skopie
REDAKTOR
GUSTAW WASSERCUG

.j

ar

Zmarły przed kilku laty czoło ca 1863 roiku pr'zyjeżdżają na 0'1- p ..zypisać tę konsPirację miIcze- klasy pracującej do Spl'UW pol- dą sposobność do wsp'ó lnej mawy działacz niepodłegłoścli owy, brzymi wj,e c rohoŁni.czy do Lon- nia o Polsce? Powstała ona dla- skich i roli, jaką przypisywano nifeM.acji. ... Taką spasołmością
prezes zarządu głów'l1ego Zwi,ąz dynu wysłańcy robotników fran- tego, że arystokracja i burżu8lZja POlsce, świadczyć moŻe fakt, iż jest dla Ila!S i obecny k.ongres
kil Strzelec'klLego, a jednocześ nie cus~dch, aby wspólnie zaiIllan<ife- widzą w mocarstwie azjatyckim w obu międzynarodowych zjaz- mi-ędzynarodowy, na :ktÓTym Z~t ·
jeden z twórców ruchu socjali- stować na l'2!e,cz zbrojnej inter- (Rosji), które rzuca cień na całą dach delegatów partii socjalisły~ znaczyliśmy wdbec bra1nlich nastycznego w Pobce, dT. K. DLU- wencji . w O'bronie polaków. Na- Europę, ostatnią ucieczkę przed cznyeh posze.r.ególnyeh krajów rodów, że robOltnicza PolSka jest
SKI pisał: ~, Dumny jestem z te- st ępuje wymiana adresów mię- falami proletariatu. To zaś mo- ~odniezył polak B. LIMA- w na'Slz ych sercach jedlUą i niego, że należałem do tych pierw- <łzy robotnikami obu krajów. ... carstwo może być skutecznie NOWSKI. Na obu zjazdacih zoo podzielną!... Po naszej stronic
szych, którzy rzucili ziarno suRządy państw europe.tskich, skrępowane jedynie. przez odbn- stały powzięte uchwały, głoszące stanął też wyraźnie i niedwuzn:t
cjali:unu na nietkni~tą dotąd glc wbrew nastrojom i wysiłkom sze dowfłnie Polski na demokl'atyez- i'ż "obowiązkiem wuystkich na· czniJe cały międzynarodowy konbę w Królestwie. Ziarna te kieł I'Okłch mas robotniczych, OpUSlI- nych podstawach".
J,"Odów europejskich jest dążyć gres".
kowały głębOko i wydaly plon czają krwawiącą Polskę ł Mer- N a londyńskim obchodzie rocz- ku temn, aby każdy naród w EuI ten kongres nył świadki e m
Obfity. Socja'lizm polski, prze · nie 'przyglą(lają się okrutnym re· nj·cy powstania styczniowego w ropie posiadał niepodległość "la·
OIbjawów
sympatii reprezentan
chodząc przez różne fozy sweg0 pres.,om carskim.
roku 1875, MaTks, który był ro(lową i wolność polityeztut'. tów wielu narodów dla uciemi(:rozwo.tU, uwieńczo n y sławą boAle robotnicy nie zakładają zmu~zony zwalczać pewne nNa wniowk angielsk.ich roboł żonego narodu polskiego.
haterskich czynów zwłaszcza w rąk. Pertraktacje trwają w dal- przedzenia części delegatów fran
ników,
uchwala ta została po.
o'kresie 1904 - 1908 r., oproJIllie- szym dągu. Dni·a 28 września cuskkh, podal przyczyny gOl'ąiWe wspaniałą klamTę uezue
wzięta prz.~ oklamację i przeniony imionami tydh, co gi'Illęli 1864 roku, .już po klęs.ce powstań cego orędownictwa w sprawie
propolslkich
ludów świata ujął
na sa.ubi,enky ze słowami: Niech czej "zjawiła si.ę w Londynie -- niepodległości Polski. Poze. mo . mówieni'e . Limanowskiego, za , nastroje wszys.tldch · wielki try ,
:iyj1e Polska! - szedł nieubłaga  pisze prof. Kukiel - nowa de- mentami uczuciowymi, podzi- kOllcwne o,k rzykiem:- "Niepodle bun li socjalistta, wónz prolet31.' ia
nie naprzód, jako idea sprawie- pułracja robotników francuskich, wem dla bohaterstwa i męczeń· glo,ść , jest uam poł:,rzebna, jest tu francuSlkiego JAURES, który
nam konieczna; chcemy ją mice
dliwości społecznej, oparteJ na przyważąc nowy od nirdh ad'l"es. stwa najlepS!Zyoh synów Polski i
dał syritez~ patriotycznego rupodstawach naukowo uzasadni o Zaczynał się OOI od gorZik.ieh wyrazem wdzięcznośeI wszyst- i Ją mieć będziemy" zostało prZjr chu socjalistycznego w Polsc(':
nych, odpowiadając rzetelnym słów: "Znowu zdławiollO Polskę kich ludów za krew polską, prze jęte burzliwym en.tuzjastycznJ ~ "Macie również .zupełną słusz
potrzebom i in'teTesom mas pra- we kltwi jej dzieci, a my zostaUś- laną w imię ideałów wszeehludz- aplauzem. Powzięta na tym kon- ność, że dając dowOdy swej mi~ ,
cujących. Zar~ucano nam pierw IUy bezsilnymi WIldzamU".
kich na barykadach wolności ea gresie ucltwala międzynarodo. dzynarodowośei, g,rllJ;ft1jecie się
szym socjaiHstom, że byliśmy
Historycy rru.~hu socjalis:tycz- łego świata, iSltniała jesz~e po- wym świ~e 1 Ma.fa Sp~g!il si~ jednocześnie wokoło -wieczni,~
na zawsze z hasłem walki o niemiędzynarodo~cami.. Czyż ci, co nego hvierdz-ą, iż SlpTawa polsIka . ważna przyczyna ogólnej natuTy
płonącego znicza tradycji nal'Onam zarzut kosmopolityzmu czy była bodźcem do stworzenia politycznej. Rozbiór Polski stał podległy nasz byt. Dlatego teź dowej. Nie jest to żadną sprz~cz
nili., byli patriotami, gotowymi pi-eTwszej międzynarodówlki ro- się cementem, który spajał trzy co ["oku S'Ztandary, które wiodły nośeią teoretyczną, ani history.
do działan,iQ w imię Niepodleglo. bO'tniczej. Faktem jest, H po- państwa despotyczne: ROSję, w dniu 1 maja ma-sy robotnicze czną. ,W; gruncie rzeczy nlie co
Polsk:i do boju o lepsze jutro,
ści Polski??.. Socjaliści polscy wstałe 28 wrześala 1864 r. Ml~- Prusy, 'Austrię. Zmartwychwstainnego zgU'hiło i podz~,eliło Pol·
pierwsi pos1tawiU program nie- dzynarodowe stowarzyszenie 1'0· nie Polski mogło jedynie usunąć miały na czerwonym tle napisy, skę, jalk ślepy egoizm klas uprzy
kt6re spędzały sen z oczu reak·
pOdległości PolskI". ("Niepodle
bołnicze (zwane "PierwSlZą mię- przeszkodę do społe.cznego wy·
cji
i ugody rodz;mej, płomienne wilejowanych. I teraz gotowe są
głość" t. I, str. 234).
dizyna'rodów,ką") zainaug1Bowa- zwolenia ludów europejskich. one zawrzeć pokój ostateczny z
wolność i
Przebieg interwencji państw lo swą d1lJiałaloość od płomłen- Pełne entuzjazmu przemówienie wezwania do walki
ciemięz,cą, byle im tyl'ko, obok
europejskkh podczas powstania nej manifestacji na nooz niepod- zalkończył wódz pro1etariatu zna niepodległoś~ ludu polskiego.
resztek przywilejów feuda'lnych,
;W; roku biezącym mija pół zapewnił nowe przywileje kapistyczni,owego dostatecznie wska- ległoś~i Polski. Duchowy sternik miennymi słowami:
"Polski
zuje powolny upadek sprawy pol pierwszej międzynarodówki i jej chłop, robotnłk ł każdy niezaśle· wiekn od pamiętnej uchwały pa. talistyczne. Wam, więc, socjalisklej ": polityce mi~dzynarodo najpoważniejszy teoretyk Karol piony stanowym interesem po- ryskiej. Charakter i znaczcłlie, stom polskim, przypadł w spadwej. Poza tTZema mocarstwami MARKS juz w roku 1848, w okre lak musi zrozumieć, iż Polska w wpływy drugiej mięc'i.ynnrod6w ku głęboki i niezniszc:zalny dU<'ll
zaborczymi, związanymi ściśle sie wiosny ludów, wzywał ~o od Europie jednego tylko ma sprzy. ki były o wiele znacT.l1iejsze, niż narodu polskiego - i wy go pro
wspólnym interesem likwidacji budowy Polski w gramcaeh mierzeńca i mieć mOże - partię pierwszej. Poważny !~i. był 1.1. wadzłćie . w przyszłOŚĆ".
zagadni,e nia polskiego, wszędzie z przed pierwszego rozbioru.", robotniczą. Niech żyje PoIskał" dział w jej pra(a~n zjl'dnoczonej
GlęnQlKa wiaTa w p'rzyszło~ ,';
panowała tragiczna martwota i dużym pasem wybrzeża morskie
Karol Marlks nie przesadził a- 'd elegacji z trzecn zaLor'ów, po·
obojętność. Stanowi temu na te · go. Znane są jego zabiegi w roku ni na jolf:ę. M~ s'iedemdziesiąty~h wstał.:-j w roku 189~ P ,.lskiej Par Polsk~, w jej byt ni e poclległy, ee ·
reme międlzyuaTodowym odpo - 1863 dokoła stworzeni'a legionu latach U'bie~ł'ego stulecia, zresz- tili Socjalistycznej. Gdy w rói- chowała pierwszych szermiJe!l:zy
wiadały nastroje wewnątrz kra- niemieckiego dla powstania, kt6 tą i później do wybuchu wojny nyC!h zjazda~łl naukowych, czy wolności przed 75 laty, ci~żlkie
ju. Rewolucyjny patriotyzm u- r~ nie udały się z powodu WTO; wszechświatowej, nikt dosłownie społecznych, polacy mogli brać straty i of.iary, do'~kiJ.ilWe klęski.
jako reprezen- czasami bolesne rozClZarowania
stąpił miejsca swoistemu "pa· gtego stosunku władz ł społeł'lZCn poza międzynarodowym ruchem jedynie udział,
triotytZmowi" niewoli, potępiają · słwa niemieeki~go względem robotniczym, nie interesował się tanci pańSiłw zaborczych, to \V nie O'słabiały energii. Solidarcemu heroizm pokoleń powstań. sprawy polskiej. ;W zredagowa- i .nie chciał sobie głowy zaprząt k~resach soejaIlstycznych u- ność z ideałami polskimi i symczy.ch. Zapanował straszliwy u- nym przez llIiego manifeście mię nąć sprawą polską.
czestnłezyła trójzaborowa .iedno- patie ludów całego świata doda ·
lita reprezentacja warstw pracu- wały bodźca do dal's zej waliki.
padek ducha, myśl pogodlzenia dzyna'l"odów1ld, przyjętym przez
Conajmniej czarną niew'dzięcz jących Polski. Również jedynym Spełni\ły się marzenia i prOO'oes i.ęz wolą zaborców: opanowuje zj.azd genewSlki w roku 1866, piność okazuje
dl'iś realkcja po[terenem była międzynarodówk~, twa w.ocl,z a pierwszej międzyna
,vi,ę'k.s,z6ś~ . um;ysł6w warf'iłw _gór · sze Matkl'i o bohałellstWie Polski
sika
lekceważąc sobie"
a nawet na którym nie pogodzono się z r0ld.6wki - Marksoa, drugiej _.
nyeh . sp.ołec:oeI'isrtw.a. polski:e~o. i w,żywa roobotni,k.ów di() ikon-tró·
Z tych pr.zyczyn na tym większe li działalności' rząd6w, gdyż prze ne;,,<TUjąe wi,elkie zasługi pierw- aktem niewoli i protestąrwano J auresa - lud polski już dwu·
szej mi.ędzynarodóWki dOOOroła przeciw prześladowaniom naro- dziesty l Maj obchodzi w Niepodkreślenie zasługuje serdecz· bieg akcJi interwencyjnej reakpodległej Polsce. Groźne chmu·
ny stosunek do sprawy niepodle- cji w roku 18~' odsłonił wstręt z.a.iuteresowam,a opinii publicz- du polskiego.
nej świata dolą narodu polskicNa kong'r esie 10ndYlls,k im axu· ry kłębią si'ę nad światem. Pra·
głości POlski ówc7lCsnego między ne kulisy kancelarłl · dyplomaty
narodowego ruchu soc.lalistycz- e7!nych. Marlks głosi hasło konie· g<> i jego nliepodległego bytu. 'Ale giej międzyna'l'ooówki w 'l'oku wie wszędzie ludy z brondę n
nego. Jedynie ten obóz w cięż czności przestrzegani,a w życiu i po rozbiciu pierwszej międzyna 1896 na ogół bez wi,ększego o· nogi zmuszone są stać na s'tra ;i,v
kkh czasach rezygnacji wc· jednos.te'k - jak i narodów -- rodówkl i przy powstaniu dru- poru przep'r owadza dlt.Jegacja swej wolności i nłepodległo ~ ~i
giej zainteresowanie sprawą polsilm uchwałę o samostanowie- państwow,ej. Polska o wiemość
wnąl'rz kroju był koryfeuszem w stosun'kach osobistych, zarówpolską nie uległo zupełnie zmianiu narodowym. Odezwa de1'ega swego ludu może być spokojna.
po1s1kiej idei niepodległościowej no w życiu poUtycznym "przy..
cji po1skiej z dnia 1 sierpnia Jest 01fi golf:ów w każdej drwili
w opinii: międzynarodowej. rodzonych praw moralności i nie.
Jesz.cze w przełomowych chwi· sprawiedliwo§ci" .
(Wi,e rni,e oIOdaje nastroJe mię 1896 rOiku, podpIsana m. in. w obronie niezależności zło'żyć
lach powsiania s,t yczniowego ro·
Me!nifest jest' jedynym do.ku- dzyna'l"odowy·c h. mas robotni- przez DASZYŃSKIEGO, DĘR życie w ofier.ze. Lud, który umiał
botnicy londyńscy, oburzeni nie - mentem poważniejszym owych czycH u pTOgU powstania dru· SKIEGO, JODKĘ, IGNACEGO zespolić hasło społecznego wyszczerością . interwenc.łi lorda czasów, który głosił postula,t "otl giej międzynarodówki, a jedno· MOŚCICKIEGO, JÓZEF A PU,- zwolenia z postula.tem niepodlePALMERSTONA. wezwali robot budowania Polski na demokra- cześnie w doniosłej chwili u SUDSKIEGO, REGERA głosiła, głości w latach niewoli, a po tym
nlków Paryża do wspólnej akc.1 i tycznych i socjalnych podsta- chwalenia święta 1 Maja - Bo- iż: "Podjąwszy pracę, dążącą do przelał OIbfioie krew za te ideały,
manifestacyjnej na rzecz Polski. wach".
lesław LIMANOWSKI. W stu- tego, aby cały proletariat polsk.i zdoła odeprzeć w każdej ehrwili
~v. ciekawym Komenłar,zu zjaz lecie wielk<iej rewolucji fr3lncu- postępował zgodnie, celem oba- 'wszelkie zakusy nieproszonych
Historyk prof. M. KUKIEL opisuje nam przebieg tych seTdecz- do~ym, opracowanym przez skiej, w r. 1889, r,ząd postanowił lenia podwójnej niewoli: udslku gości.
nych poczynań mi,ędz ynarodo  Marksa, znajd'ltj'e my wyjaśnie  ur'ządzić w Par yż u du ż ą wySll:awę kapiłalistycznego i nlR'l"odowef. K. URBACH.
w~o proletariatu: "Dnia 22 liD - nie milczenia Europy: "Czemu wszechświatową. O stosunkacb go ... clIwy/tamy skwapliwie każ,
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JAK Gl z .. uszczejliw;onei-ĘLA
LBANIA
krain"
Garść wrażeń

Gdy przeminęły pierwsze chwi
le osłupienia, dzielni albańczycy
ehwycili w garść stare strzelby,
które w ich rękach potrafiły jesz
ez.e być bronJą, i pośpi~szyli do
l>0rtu, gdzie działa włos'kie rozpoczęły już
swq burzyóelską
pracę·

(Wł:osJde

dowanie.

wojska

rozpoczęły lą

Przepełnione szalupy

usiłowały przybić do brzegu,
skąd leciały kule i wpadały ze
świstem do wody. Z szalup rozlegały sirę s!łIlwy. W końcu jed!łak udało się wysadzić żołnie
rzy na ląd. UstawiO'l1o natych-

gwałtem

wali

wyraz tego upodobania, go, pT<zypomina obóz wojskowy,
na sobie cały arsenał. wieś, odbudowującą się po zni'lz
Nie rozstawali się z damasceń czeniu przez kule ... i scenę teaską szablą i pistoletem. Obecnie tralną, na której k1lkadziesiąt ty
ubierają się po europejsku i je- sięcy aktorów uczy się odtworzyć
dynie w dni świąt€czne przy- w życiu klasyczną sztukę nowowdziewają dawne stroje, który- czesnego Molier'a "Europejczyk
mi odróżniały się szczepy. Zni- pomhno woli".
knęła już moda noszenia przez
Pierwszy punkt oryginalności
kobiety szerOłkich szarawarów Tirany: Jest ona jedyną stolicą
na turecką modłę Lecz pozosta- w Europie, do której można dola "feredie", zasłona na twarzy, ,jechać wyłącznie na grzbiecie
stanowiąca ustępstwo na rzec! mula, na kołach, lub samolotem.
przeszłośd.
Z "Yalony, stanowiącej ośro
dek
handlowy Albanii, jedzie się
W nLedziele ludność wylega na
do stolicy drogą, będącą w rzegłówną ulkę,
oświetloną elekczywistości bezdrożem, po przez
tryClZnością. Ulioa jest długa na
skały, potoki, rozpadliny. Od cza
dwj, eści.e metrów. Owce, świnie
i psy kręcą się wśród spacerują su do c.za's u natrafia się na śla
cych. Od czasu do czasu przejeż dy dawnych dróg, zmytycb przez
czas i deszcz·e. Można sobie wydża jakiś wehikuł, przypominaobrazić los samochodów na tej
jący pojazdy z epoki l\1erowin"autostradzie". Posuwają się z
gów.
wielkim trudem, narażone często
Sklepy są otwarte do późna. na znalezienie się w jakimś do.Właściciele spędzają czas na le. W takich chwiłach nadbiegarozmowie
z odwiedzającymi ją natychmiast pastuszkowie i
sklep, nie wypuszczając z ręki wieśniacy. \Vprost wzrusza u·
małej fiJiialliki z kawą. Rozmaprzejma gotowość pomocy ze
wia si~ o wszystkim, oprócz po· strony tycb ludzi o twardej twalityki, ze W1Zględu na bliskość rzy z nieodstępną strzelbą, prze"policji", j!łlk tu nazywają po- wieszoną przez ramię. Gdy posterunek żandarmerii, czuwają dróżny znajdzie się wkońcu w
cej nR'd porządkiem i... myślami. stolicy, staje przed ni,ezwyklym
Żandarm albański jest umiarko- problemem, jaki stanowi kwewanie surowy, wobec cudzoziem stia wymiany pieni~dzy. Albaców zaś niezwykle grzeczny . . - nia, klóra pozostała w tyle za
Gdy przybyłem na posterunek w naszą cywilizacją o 10 przeszło
ScutaTi, szef podał mi kt".lesb , wieków, nie zna deprecjacji wa nie przejrzał wcale moich ·doku- luty ani stral nH wymianie. Kraj
mentów i ofiarował mi swoją fo żyje jeszclJe pod znal... iem złola.
tograf~ z dedykacją .
Po przybyciu do Tirany zaczą
dźwigając

miast karabiny maszynowe pod
osłoną nasypów z piasku, kierująe ogień na gromadki obroń
ców Albanii.
MTojsko włoskie
lądowało pod osłoną ognia z
dz.iał oktrętowych. Stu napastników przeciWiko jednemu obroń
cy. iWal,ka była zbyt nierówna.
Strrelcy albańscy ustąpili przed
siłą. MusSO'lini mógł już ogłosić
pTzez ageneję Stefani, że krew
płynęła strllmieni'em i te wojska
jego zajęły miasta albańskie pomimo bohateTskiej obrony miesz
kańców. [Wiadomość ta udelSzy ·
la jego sprzymierzeńców.
MTojna skończona. Na dymią
cych zgliszClZach można już było
zatknąć
włoski sztandar, aby
uczcić sławne zwycięstwo. Gr:lmadad dzieci płaczących u boku
matek, po,trzały na tryumfalny
, marsz w·r ogów. Po 101 wystrzałach arm:aŁnkb, które oznajmiły
w ubiegłym dniu radosny fakt
narodzin dziedzica tronu, rozległy się gnmoty włoskicb dział,
Tirana jest najorygioalniejszą
zwla5tujących
·A lbanii
życic
Położona
,,'l-Zczęś1iwe", uwalniając ją z pod z eurOipejs.'kicb stolic.
w odległości 40 ki,lomeŁrów od
",jarzma" plutokraty.
PozoSItawała jeszcze
w zme- morza u stóp łańcucha górskiechanizowanej naws.'kroś Euro.pie wysepika, gdzie kwitła prosto
ta obyczajów, gdzie ludz.ie żywi
li sIę jęcZIllliennym chlebem i ko
~im mle'kiem i śpiewali pieśni,
ja'kie nucili ich pradziadowie.
Od dziś będą defilować gęsim
krokiem, śpiewać Giovinezz~,
pozdrawiać
po faszystowsku,
dzielić Slzare życie spętanego narodu. Na ich usprawiedliwi,enie
da się powiedz1eć, że nie hyli py
łani o z' godę na tę zamianę.

*

łem szukać pośrednika, pragnąc
wymi.enić pieniądze. Znalazłem
go w kaw~arni. Wyjął sakiewkę
j wyliczył mL 11 luidorów z podobizną Napoleona III za 1.000

franków Banku Narodowego. -Po kiJ.!ku chwilach wymieniłem
jedną z tych monet na macedoń
ską walutę obiegową. "V woreczku moim znalazły się dawne korony austriackie, drachmy,
dinary, liry i leiki. Ws'zystki~ te
znaki pieniężne posiadają kurs
w tym kraju. Potrzebna jest duża odentacja, aby się połapać w
tym monetarnym rozgardiaszu.
.Miasto całe wygląda na ciekawy rynek, gdzie wysławione są
w oszałamiającym nidadzie najnowocześniejsze
sprzęty obok
naj szanowniejszych starożytno
ści. Zwiedzający Tiranę napotyka tysiące rzemieślników, obrabiających drzewo, wełnę i metale najbardziej średniowi,ecz
nym sposobem .. Szewc albański,
sporządzający
"opanki", niewątpi, że szyje obuwie według
wzorów z VII wieku, podobne w
każdym szczególe do obuwia kró
lowej Bathildy, które możn::t
jeszcze oglądać w kościele w
Cbelles pod Paryżem.
Kosmate płaszcze wieśniaków,
kobiety w pa kacb, spiętych że
lazną klamrą, inkrustowaną sre
brem, przypominają prostotą i
naiwnością czasy Merowingów.
\V pobliżu minaretu, z którego
od wieków rozlegają się nawołvwania do modlitwy, stoi budy·
Ii:ek, podobny w części do budynku gospodarczego, w części
zaś do teatru. Mieściła się tu dawniej albań.,ka izba po. cIska, w
której zagnieździły się zucbwałe

Przechadzka DO stolic,
Tirana leży u stóp góry, poeranej wąwozami. Prowadzi na
nią kilka drożyn, dostępnych jedyni,e dla mułów.
Tu lała się
krew aliantów przed 20 laty, tu
walczono o posiadanie tego kamiennego chaosu, gdzie ukryci
w góraoh albańczycy mordowali bez lirtośd zabłąkanych żołnie
rzy ustępującej armii serbskie.i.
Po wsz.e czasy byli albańczycy
dzielnymi wojakami, którzy dostarczali sułtanowi najdzielniejszych podoficerów i żandarmów.
Jak arabowie, ko.<;hali or~ż i da-

"O-

jaskółki.

Ż,cie

d'Dlomat,czne

Garść dyplomatów, akredytowanych w Tiranie, stanowiła dumę albańskiego
urzędu spraw

Przed aneksja
KHka rodzajów lokomocji umożliwia dosŁanie się do Tirany.
Można wsiąść w Wenecji, lub
Trieście, na jeden z ładnych bia
łych statków z krzyżem św. Marka na najwyższym maszcie. Podróż odbywa się wśród ładunku
ŚWi{l i o~iec. Jedzenie na statku
jest okropne i jesz'c.ze okropniejsze kołvsani,e sie barki. Można
r6wnie± z Triestu jechać przez
Dalmację
autem lub koleją i,
przebywszy piekielne drogi Czar
nog6rza, znaleźć si~ w kOllcu w
kraju "Orlich Synów".
Pozostaje jeszcz.e droga powtetrzna, szybka i komfortowa,
trwająca kiJ-ka godzin. Prowadzi z Bri:ndisi do Tirany prz~z
Walollę. Tą właśnie drogą przybyłem do Albanii, którą wszys·:y
uważali już za zagrożoną·

Wiedli tu życie
Przywdziewali
s~rój urzędowy jedyni'e przy wrę
czaniu dokumentów uwierzytel niających. Po odbyciu tej ceremonii jedyną ich troską było, aby albańczycy nie ubiegali ich
przy wyborach na prezesa klubu
teni,sowego.
"Vyjątek w każdym razie stanowili przedstawiciele Włoch i
Jugosławii, którzy rywalizowa~i
przy budowie gmachów, mieszczących poselstwa tych krajów.
Tryumf przypadł w udziale ItaHi . .Wielka willa z czerwonej ce·
gły, gdzie zamieszkuje poseł wIo
ski, jest beZ'sprzecznie najpięk
niejszym gmachem w Tiranie i
zajmuje najlepsze miejsce przy
Placu Królewskim. Lecz poseł
jugosłowiański zdobył się za to
l1Ja sztR'nder, który góruje nad
stoHcą. Reprezentant króla Aleksandra I sprowadził z Belgradu
maszt okrętowy i umieścił go 'v
ogrodzie poselstwa po uprzednim zatknięciu na nim. sztandaru Jugosławij.
W Tiranie znają wartość kraju dolarów. Na jego cześć nos<zą
hotele pompatyczne nazwy: fui
stoI, Splendid,
International.
W sk1epach jednak mOŻna otrzymać najvrostsze
zaledwie
}lIrzedmioty.
\V skazane
jest
kłaść się pać w niektórycb pałacach a]bańskich, nie roejamJl
.ląc ubrania lub .tesz,cze lepieJ
wyrzec się s.pania w tych
mie 'zczenia'Ch.
zagranicznycb.
patriarchalne.

Emocie naukowe
Dla miłoŚlni'ków wiedzy TiraJla pO!Siada jedno tylU{O mUlzeum będąJCe i!'ltobnie jedynym w
swoim Tod'Zaju. Jest to stara TU
dera, gdzie zdziwionym OCZOlffi
widza ukaru.ie się istny kram i'k
handlarza rupieci: spróchniałe
czasiki, zardzewiałe szable, sta
re posążki, kolekcje owadów,
manekin V w narodowych strojach, maszyny do pisania, stare
s~tandary, a wszy.st:k o w nieła
dzie, który sprawilliv rzetelną
uciechę myszom i szczurom.
Nie potrzeba w~ale wy'k upywać kart wslt:pu do tego przybytku wiedzy. 'V~· starczy stanąć przed budynkiem, ZWTócić
qłowę w kierunku okien pierwszego piętra i. zloż~·wszy dłonie
w trąhk~, wykrzykiwać, Co komu przyjdzie na myśl, dopóki
nie otwo<rzy si,ę któreś z okien.
.,Kustarz" zainteresuje si~ celem odwiedzin i ukaże się po
chwili z pękiem klUJczy. Czło
wie'k ten jest pełen dobrych ehę
ci, lecz .. z pulstego i Salomon
nie nalejc". Cudem prawie uda
ło mu się założyć bibliotck~ publiczną,

1. Gen. (iuzzoni, dowód
ca wojsk włoskicb, któ
re zajęły Albanię, w!
tany przez burmistrza
jednego ł miast. - ::?
Zniszczony przez alban
czyków most na drodza
z Durazzo do Tirany.
- 3. John Simon z maI
żonką przybywa
na
Downing Street 11., aby
przygotować
się
do
przem~ wień
w
parlamencie w sprawie
wprowadzenia przymuf.owej służby wojskoskowej.

złożoną

z

ośmiu tysię

cy tomów. J C\~t to jedna z najlic1Jniej odwiedzam·ch w Europie bibliolek Świadczy o frek
wencji stosunek liczhy czytelni
ków do ilości 1- rzeseł, która wy
nosi 10, podczas gtdy chętnych
do czytania zjawia !Się czalScm
40 na raz. Umies~czają się .iakoś i poły'kają
wprost książki ,
nie przebicrają·c w treści.

*

Ten tan rzeczy ulegnie zmia
nie. Zielono - biało - czerwone
ch or ąJ,.,awi e powiewają na górskim wietrze. Przypominają alhallczyko'l11 pewien święty pią
tek, uczczony Po faszystowsku.
Jest to dJ.a nicb pięlrna pamiąl·
ka.
OpU!szczam ze smuJikiem kra i
ludzi dzieLnych i prOl~tych. Samolot UlDosi mnie szybko w dal.
Widziałem, .iak umierała Albania.

P.s,
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DaWDY lteader niemiedkWej

80-

ejll • demdkJ'acji, Rudolf Breit~hełd. nie bardzo rOżoW() p3ltrzy
w pr~oSć. Jest nawet zlekk:l.
zr6Jl~O'Włl'D'Y.

Jeg.o bujJwy siwy

wło'S n~eslor

·1

wd

nie zdra- tt:yłtt )JOd.
;;A~8ID
dza swych JI1yśli. Milczy. A ~ mil Pląel"~ kJklrego głoWlOybl inłeja
czeniu jego Mży ból, trz~poce torem był sławny traMU!; Bertcierpienie, odbijając się smut- 'ty BABBlJSSE. Gł{)~ny socjalista
nym echem ·na poruszającyoh się hiemiecltl zajmuje si-: pracłł pllnerwowo palcach.
bU()ysty0~ną. którą kieruje 'wł.
Zagadnąłem
siedozącego
nCJ. lol\1y komitet do wlilki s wojną
przeciw za Murkiem ha tefilat je~ l faszysmem.

tlie śpada mu na ozoło. BreitscheUI ber'WoW() targa srebrzy·
sty koIm~ kmiW'ilE! ł>odnosi gło go działalnOŚC!i w Pal'yZu. Rudolf
Pnyltooz~ niikj ~1 tozwę, OsadztmąM ik,w epkicll ha- Bf\eitscheid n,wchęt-n,ie odpowia- mowy, dotycJlĄ~Y polłtyomej 'tfy.
da:
rach' i mowi 1: b61em w głosie:
łuacji ll1ł~dlZynaTodowej. a n1.1~
-- Kto wie, czy Ilie wypadntt
- Moja obecna ddałalrtoś~ cają,cy jaSk'l"4w'e światłb na pronllłD ·jeueze NZ pl"UZyw'ać stra~ jest mało intensywna. Odsllną btan hitlerY':Din'U, z kt6rY'in intel'
sllł.ego kr66Z1D81'U?! ... Kto wie, łem się zresztą od emigracyjne- lOktJtot mój jest dOSs'konalt'l ob·
uy tAlemi. w oosiąknie krwią, g.o ruchu niemieckiego. Wszyst- Z1J\ajmi~ny.
ptzeklnlł pttel niewinnych lu- ko 8prawia mi ból, wszyfIłko
~ SlabOlE hłfter~u ~ dódli... ~, dzM widzieć pok'ojo- mnie zniech~ca do pracy ... Niech wodzi BTeit~hełd jest bez..
wy forwój syhll'lcji, w której pan sobie wyobra.zi, te uchodi- sp~cma, ale ocena jej byW'A et~
pi~ mfoodniany l'egoIaje sto- cy nasi rozproszyli si~ na dwasto d>yt optymi<StyczDlt. iw. Ni~nt
snrrkłt .. pogroż1k.i i echo a.:nnllt dzi.eścia Jkitl!ka poszczególnych u.
czedh istnieje wprawmae mezaświ'3!t pNyjmU~ • .fok odgłoo pies grupowań i org.anirzacji. Zam.iast doWc)Ienłe z pal1oJą". ~Uj
ni - byłoby iluzję, lógtJbną i1.u- akcji. l'mierzającej do zjednocze Jednak Jeeł ono nłflllOf~.
nta, rozwija się dekonsoJldacja. ne ł nłedoJtale. K~eJne suk<ie..
zj" śmierielną...
Mo.;Ol\n~ł ifę'k~, ui!łto op4iścil
gło~ i p.ogrątył si~ -w Zlad!Umie .
Po ehwdli powi6dł wzrokiem dokoła, nad-ąl wargi i z,n ów ~ię zamvślił. PlO oaaeli przymglonych
nie trudno roz'p<1ma6, te popularny paT'lamen'ttłlr~ysłia wei!ll1arski ch' Niremi~ s~ga myślą dałe1,:1 wsłecz. Uty odZywa w pallli~'Ci .jego okres, gdy przez 13
Jat ~u był panem Reichstagu'? Czy budzą Itię VI nim wspo·
muienie. I: ć'm'su STRESEMANNA, gdy jn'k o delegat republ,idiań
sklch NtteD1łl!!t ełe!lZył się w Ildzć
narOdÓ. wyjątkowym StAeub-

Czynione były proby stworzenia ~ agresywnegO' systemu. o~a.bia
wspólnego frontu. Spaliły na 1>a ją tO' nieza.dowoletlre tJm})ardnej
newce. Jakie my, socjaliści, mO- że akty n_ł8tow8~o imperia.
Dlł w

I•

ejaJrni na. rzeoz polkojU i pod tym'if,~'
zjawiSlk. będą pła'~~tykiet11
pr.zyg.o towywab:,,;"
eyfJh .z.aprzeezeniem powyższego nOWe a'k cje. Ozy dołyćhczasowe "'" ""
sądu. lm więe~j dOmów paU Sit doS\viadct~l1ia nie są dOMłecz- ,' "1.
~a, tym 'tVł~ gMd nie- OOj by ..t'óbować gwarantować '~' ..,
bPJIpletJZeństwo własnemu bu- pokój EUl'Opy na innej drOdze,?t;;C:

d1nk9lł'ł.

Systemy

~

Czy istnieją, zdaniem pana·,
środki, zdolne l'lchl'onić od po~rG'f

Breitselieid odciął
podnos~cSłOiS:

rllp'townie.

państw

dyUaŁor- '

mosą być

zaspo
kojone, prtedsięwzięcia ich na
drodze ciągłych awantutniczycb'·
posuni~ć stanowią dla nich jedr ""
ną inożJ.iwośi oszukiwania mas. i ,,;(i,
.T a świadomość WilDJIlil decydo. ,;,,'. l
<y
wać .o -stanowi,skl\.l wi'ellk.ieh mo- '. 1<"
carstw demokratyc,zDyeh wobec ,;~;,
rosnącego nieooz.p.i.ecżeńsłwa ze ":',
strony totalisil:ów.
,,~.
S'kidh h1igdy nie

__ Pr.zykl,adein słutyc :moi<€!
Jdłm:pantll WłOch, sJdft'Owana
p...ehf f'raraćjł. a SlJaraliZowana momentalnie twardą i męz.ną
postawą hancuskiego rządu- -Metody p. Cha'mberlaiJlla, sto ·" ,.
Moda tylłto l Ze odp:i'fCre ci<>sU
SOWlD.ne ostatnio, pozwalają nam ',;' ;
tm.8łi\ł>Uo w clhW'iU. gdy na pół
są:dzi~, it reagowanie pokojo- l'"
'tr'yBp~ lberyjiktm wnslalowa·
wyth elementów w Europie na '; '
4J iii, słły, wtógie dł. Fl'8łleJi t wystąpIenia agresor6w przyjmle ;1 ; .
EUI'Opf. łiły,ktore zachęcą agre 1lO\ty charakter. Dziś chpdzi je- .
~ów do i'ntlyeh jeszcze wysłą· dynie o to, by wiOOizieó ay rzą- ... ' ,.
piet\".
d'y demok.'r atyczne konltynuować .-;.:(Ay d~tOl'Sy ełi~ wojuy? będ4 ~am.icjowaną poli<tykę zde- ,,Nie 1ifł4kę. ZrestJt=t, oełern wojny cydowa'llej wo'li utrzymania pow ' ,'c~
jest ~nie z.yoi~stw. ~y kO'jtl, CliIY rez mtrzymają Slię na '. : "
dylttałOitly europejscy musieli nowoobranej drtHke, p'OIlownie v'r,':,
uóiektlć się do wojny, tiy zdoby. biorąc .m pod!!taw~ swej polity- . '.'
W11C to, tzego chcieli? -- Mona-' ki niechęć ttgl~dania tżeczyw'l .·
dhium pt'Ite/konało nie(JltfiYłn.ie, ze ~o~ci. Powtón;etde 'd awnych llłę
k'0DIĆt'&~, k'łke nieraz są syfiQ- 'dów DZilacJlae ~złe katastrOf~.
'nimłml typowycli an-e;ksji, a któSpokojnie wypowiadane !iłn · .'.
l'1eh d()tnagaA się dyk\Atony, ~9. prżez Rudolfa Btei<tsclleidu f
',,, do 'Ildob~ia bardzo łanim 1[0'. 'm e trtogły zamas'kować jego I'"
mem.
trwożn;yclt 'U.ozue orarz płotnien . ".f"
nJego
protestu.
Gdy w Monachium ~o
·~f

ł>owano

'że

rz, oda su lana labor,

(A'bIdłt~ pNepi'Owadza

'l EHZ\"

1ł:~t;AMSKI)

Co wiem, o tuliDanach :~,.

n~ mają jttt łll.dtfiyeh pretensji
Ostatnie ciepłe dnie rozchyliły
terytorialnych. Pod'Pisane żosli!. barwne kieliehy tych kwiatów,'
ł1 układy, dekUwaeje, ktÓ'te w zdobiącyeh naSze skwery i par~wlollcł mIały na celu ki. S1kąd wr;ięły sii! tulipany?
meułralko.aDłe
ltlooarstw dekrilt8.~I"I,
Już w XVI wieku w ogrodzie
IIlOkratynlllytlb wobec zamierz o pewnego uczonego obywatela
Ilydt b!ld6w 'Pr~em~y. Nas!~ za- Augsburga, radcy HerWRl'ta, zaPmliIM t~ ~o ~Il słr:denia ! owego okresu zna- kwitły ku Ucies'z e sąsiadów dz.iw
r~flM Ilq)ytanłe do 5cadand
lazły w krlltkim czasi'e poltwier- ne, nieZha.ll1e kwiaty, spTowadzo- '.
Ya;rId. Sła'mtą!d rwttyehinłlla.st 'h ane z Konstantynopola. W. parę
desdt1 ~oo1. te ..tnyma dzeni~ w praktyce . .
lat
p6Ź'Iliej sz.ał tulipanowy 0ItI je81 ~ suItmeDl lIl*laJ·
Zlilkwidowa1no pokojuwo Kbjstdm:, który ~ał z Nietniee pedą, Albani~. po których mają gaJrnął całą Europę. Powstała 1st ,
do SlJwl'łjMrlL Wy",olaihe zd,~
na g~ełda tuHpunowa, tlJa kt6rej,
ciQ! o1m!3Ały, si-ę natury ~ełni\ł nastąpić inne "pokojowe akcje";
ludde łradli fortuny. Np. pewien
nieW'iblńej. ,Po ltiMt41 gooif'An.łt1h z Jrot6rJC:lh pań$'lwti totaliJtafil1e
zaltIlJtY'fi1lllflid lułł8ll t ~ ""Itft bynajmniej nie ezy,ltią tdjetnll1i- amalor otiiarował wzamiah Ul
~ ~f!oIJ.ł. no ,,"zyst- cy. Czas fia.jwyb~y, flby odJpo- jedną cebullkę tulipanu, odmiakJreh poslel'U!nJk6W poU4lyjnyoh w'ied'Zliałni kierownicy polityki ny "Vieeroy" dwa ła,slzty pSJzeniar! d() granicy stwajca.rskie.I dn
~y - t. J. około 20 q. cztery ła'sz
no ·mać, k1td ine J)llzejechS:6. europej$kiej zdaU aobie tiloprawę ty zyta, cztery tuczOJI1e woły i 0 Dalsim podróż sułtana odbyli • lłłemO!łlhtotłcl pakłOWl1iIllal ł)'
.gę jutZ bez ,~ł'Jk6d.
mł, eo pakty zrywają! lIlJtletyzm si,e m ŚWIń, tuzin tucznych owiec, j'
dwJe beczułki wina i cztery piw, Gdy sułtaln prz~zedl: <Ja S!13- chęi.hie podrph<iuje llkł:ald, by za.- wa, dwiJe tonny masła, tysi'ą'C fUll ~ •
b'ie Pd ,piel'W1.tzym w.stJrillł$ie, jA demonstrować przed światem
kie wywołAło ar~ztO'wa'llte go, s'Wll wol~ współpracy t ®mokra tów sera, łóżko Z pościelą , całko

le.., ktorg pOdarowal 4011111 .IIU

zO"al aresziowanQ we fr.ancJi lako Izplell

S'ltfta:11 Jllhtllty jest 'jednym ż
ma1:i,;5kidl. NiedaW1no sułtta'n Jaho
r \' do'Żyl wsp.aninly da.r ilittpt."I':mn brytyjsik iemu: na włMIł)'
uU.ibogatsźydh p.otent>/l-Ł6w

lwszt
laia",

zb1idował krąłownilt
jedną l najłl~~'zyc'h

,.Ma
Jed-

lllls.tek bojowych flioty angiel~ kiej. 'A: pl".ted tym pOdarOwał
ju~ ~ krąio\ft1i:ki, któ~ kosztowały· go pół m~a funtów

'

~.ł.

su.tt,llAll

jechał

sainJole'llodem

z Bel'11illlla, gdtzie '" obarakterze
turysty był ()Ibenny

1IlB

UI'OClzy·

, ~O~iac'h

·z oIka,,;ji 50...1etnich tlll'1J'(!:zi,n Hiltl,e.r ll, udajqIC się do
h 'rycbu :i zamierz.ałłatn sp.ę~
1
cl ~ ić kiillk n tygodai. MlOolliOiborn:nłr
r:~lnieclk.a

autostrada

zmęczyła

:!~. Kaz.ał skirę!Cić w bok, p'I"zejc
r hal granicę i Z1Ilalazł się w Ad7rl(;,ji. Widoki alzackie, k'(}ścio

l~',

gmachy, m~as:ta wywariy na.
ni']11 cz-arn.i~ce wraż·eme. Sul,t an
kilk~kl'Oltntie zatflZymywat s,z'Ofe
rn, lVysładal z samoe.h.odu l to

SUL1'AN JAHORY.
ni'czne. Zac:m~to go ŚllealZ>ić l KO
lkoń1C6w nr~szto.wano i odstawiQ'tl!o dlo Sltrasbunga.
Na
J)mesiUJchaniu oświacl'Cz,O!lW SI\lł.

niec

taJJJaWi,

że

.jest

()itl

pOde.łrzany

•

łwi~dkaD'ii

* ..

.

.~

J(o domu. My j~eś'lńy IliaOOt'lly"

'mi.

z komtmhta- lkmu społfkaJ~ 8Ię ~ło "blłl..
chwili; gdy om ód alaku,tą ~ą apruIiatlł NQd6w europeJbez pNerwy?! ~ Cl€Zultncie znaj skłch. I tli 1łtwi ,utdyn6.lny błąd
dujetny się w toźs~e_ :Widocz- d1emoKMeji.. Zd~Y"'llllie eó l1łt
me nle wybiła jesZCIłe godzina, t>() nowych poz,cp prut HMera,
ktedy solroa:I1fiość wysUtp.ień !tta tdo})y-watllie nMlryeh wen'ów
n.owi nieodzowny war\lnek pó · zbot&:; nat\y i nre'tali bQdzie mm·
w-()<henia aik~ji.
lo dla Slłr.()py tyDt elęWe It,.ohSłowa Breitscli~id<a mógły by sek"'wencje, im głębHe łię'dzie
bye myln.i e m,ił'erprettjwa.ne, gdy- wkzenie, :z; jakiltn spot\i~ •
byśmy nie mieli tamaczy'€, że akty, gwab. Błędem jest mnieten doświaaezófiy polł~k' nie- maGie ,pc!w:rtyoh' poutykó'w eut~ wyt,*,' Imiercł na C~eclio-Sł'G1raw
mi.edkl ,Me stoi calkowlde i ~! pejs'lrith'j Da łtł.6rym bpłera 114 eię, IMItowano mun mnówł~, re
kiem otoczenła,_
oeukiwaMr poła..
czyn'n ie na Ulboctu. BREIT- pogląd,
otlhld nMłaUK nowa eJ'a pokojo·
Dawny ~na.kón1ity bratot b'et· SCHEID pracuje. w ruchu, zna- l"d należy pnnować włllSJ1le~go tył weJ l"ekonstr1lkcji Europy. Pt6- - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...iIIIII_ _ _ _ _ _ _ _. .
wrerzy6 dyktatO'fotn,
żem, połączyć 81~

.

('o. ' [

~.

li.......

Iińskiego parlame,n tu

H I

o

S<7lpl~stwo i że zostanIe w każ

wyraził oSO'bi.ści~

Slpoojł1Irn~mu

komisamoWti &w6j ~odzl"" <Ua
crujno6lci, Z jaatą st~letonll jeSlt
g.ra11li~a i dla SłlybkóŚlti, ~ jaką
Do tytułu tii'tykiułu w ubiegł.
dOlk.oniMle ,ZOlS'batlO ru-esZ!ti()wII.nie, .nlUn!0l"JJe ,,Rew.ii"~ poświęconego
p.r'ze:poowadzolńe niQZbędne dO·
nłewydanej pl'acy
l1I.'ł'wowe.f
chOOl1.'enie i wywołanie z'Iljęć. tl.-dwcuśnie
»g8iSłego Alekltóre oczywi,ś!Cie ZQ&tłłv t'Wró. bandra )J()l"nsteinu ~ Fellena,

dym razie ZJatmymtlGly .a~ do
chwhli wywołania dokonanych
bił zdjęcia fotogafiezne.
cooe s~ta'llowi.
przezell zdjęć ...
'
Jestem
~aneDl!
L
j.;oNa g'r n,njICY francusJde.1 sytua
Pra\S1ll niemietcka użyła t~o
cJa jes>t obecnie, Jak wiadomo, rąez~(QWnł się zatrzymany.
im-:ydentu do licznych zło~li·
bardł'JO
nnpręfona.
Crl'owi€- . My znamy ta~dch LSuHIl- wy'Co. notatek' i arty,kuł6w na
kiem, do'konywującyrn zd.i~~f " nów - 5cellt ycr-uic c{1')o\·:io.ritt- . temat przewraż1iwłenin i [Hlzabnte.re1\_Qwały si-ę, w~clze gra- li poHcjaollci.
ni'C1.1I1ych uasŁroiów we Fran.cjL
t'

wirte ubrania i srebrny puchar \\rdodatku. A01a.tor rzadkiej cebul ,;
ki uozynił spust'o szenie we włas
nej spi.żarni, piwnicy, chlewie~ ' \;

owczarni, oborzi8 i spichlerzu nD.~',
2.500 flor'e nów, gdyi ..
tyle to wszystko było warte.
.1Ć:.

łączną sumę

vv.

wku 1600 właściciele uro- '
yzych ogrodów Amsterdamu
ste:iJn ~ Felten był ekonomistą ~ . słali do Konstantynopola specjal.. ·'
8amotnlkiem~ .a nie samoukiem. nych posłów po zapa'!! cebulek,
jak myłom "')'drukowano.
utwie'oozając na wieki sławę holenderskich k'\\~tów.
'
wkradła się pomyłka. Gliodziło
oczyl\'Jjście o to, te b. p. B01'n-

-

W"·_'·';
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Nowe

dzieło

"Żrdowskie państwo·'

Hitlera

Mein Kampf - najpoczytniejszą ksią!ką dwudziesleSlo wieku

Interesująca powleśf

historyczna
Nowa powieść historycma
Marka
Ra,zUlIllll1yja "Zydows.kie paI15.two", wydana niedawno 'W Rydze. zasłuJ;uje na szczc
gó1ną UJwa~ ze wrzględu, że jest
zu.pellnj.c różną od zwykłych hitory.czmy~h utworów.

Gdy pewien wysoko pOlStawiony dygnitarz, Teprezentujący jeden z krajów naddunajskkh,
chcąc uzyskać audiJeocję u Hitle
ra w BerchleLSgaden, poprosił o
przyjęci c go o godzinie czwartej po połudrhlf\.l, sekret,a rz 'kanclerza odpowi€1dział mu: "Będzie
to niemożliwe. Fiihrer mi,.ędzy
h'zccią a piątą po południu pracujc nad swą noW'ą książką".
luna aluzja do literadkiej dzia
łalnośc.i dykta10ra zna1a,zła się w
"Hamburger Fremdenblatt":
"Poza swą działamośc.ią polityczną Fiihrer interesuje się bar
dzo ć' . 1'ą, nie mówiąc już o jego pr!lcy literackiej, którn zajmuje mu dość czasu".
Jeden z najbardziiej zaufanych
współpracowników kanclerza po
wiedZliał pewnemu an.gielskiJelffiu
dY'PI()lma~ie: "F'iihrer jes,t obecnie bardzo zdenerwowany, nie
tylko ze względu na nawał prac
polity~'Znych, lecz również z powodu gorączko~j pracy nad no

HistolrycŻlna' pnzeszłość tonie
zaws-zc ,we ~e. Doc!hodzi do
nas .chroow,lQlgia: wykiryta p.r zez
praco.witych n~iStQryków, docho
rtzą gołe fakty, pTlZYlPomin·ającc.
da WiJlJO minione zdarzenia. Lecz
WlSJkJrzesić "arą.ma.t" przeszłości ,

wą 'książką"·

Jeszcze jedna w.zmialllka potwierdza fa'kt, że Hitler prncuje
nad nowym pomysłem liJterackim, mia'n owide słowa niemieckiego mi'l1'iiStra propagandy do
pewnego amerykańskiego wydawcy. ,W'ydawoa ten przygotowuje biografię Hitlera i zapytywał ministra o sz~zegóły prywat
nego życia dyktatora. Minister
opowiedział, że Hi.t1er pisze dalszy ciąg 'ksiąŹ'ki "Mein Kampf",
prawdopodobnie pod tytułem
"Deuts~hlands Kampf" a zamierza napisać jeszcze trreci tom,
pod tytułem "Europas Kampf".
Ddbl"Ze potnformowane sfery
wspomirna.rą jesz~ze o czwartej
k ifc!żce, którą H~łJler zami~rza
napisać "Erlosung durch Wille
und Gehorsam:keit" (Wyzwolenie przez wolę j, posłuszeństwo).
Była by to ksiąź'ka nie polityczna, lecz zawi~rająca filOtZofkzn~
i religi,j ne idete Hitlera..
Bezwątpi.enia jest Hitler auto
rem ksią:łlld, najbardzrej poezytn<'j w ne.s.zydh czasach. Obliczono,
że w samy~h N~emczech
sprzedano 20 milionów egzemplarzy "Mein Kampf".
Jak pracuje HiHer? "Mein
I\:ampf" napisany był w więzie
niu. Jcst rze~zą ogólni~ znaną,
że Z1anim przystąpił do jej napisani,a, prz~dyskutował wszystkie
sprawy, w niej zawarte, z profesorem Karolem Haushoferem.
Rudolfem HesSl2lffi i Alfredem Ro
scnbergiem.
Nie zasi,ęga on niczyjej rady
przy pis.ani,u obecnej ksiąŻlki. );ie wspominał o niej nikomu,
lecz powiedział o swych planach
Hessowi, Rosenlbergowi i Goeb·
belsowi dopicro, kiedy miał już
gdtowy cały plan.
Hitler dyktuje swą pracę hardzo szybko sbenotypistce. Pracuje zaW5'Ze mi~dzy trzecią a pią
tą po południu. Czyni tak dlate~o, że nawał innych z,ajęć nie
pozwala mu na inne godziny. Jeżeli
z jakiegoś powodu nic
może jednego dnia
pracować,
nazajutrz pracuj,e dłużej, ale nigdy poza piątą godzinę. Jest on
zwolerulikicm dokładnych i stal~' ch godzin w swej pracy literac
kici
Przed szesnaslu laty młody Hi·
tler potrzebował dwuch lat czasu
na napisl.'ni'c swej książki. 'V wię
zieni'1l miał on hardzo dużo czasu. Dzisiaj Hitler jest tak zaabsorbowany prac::tmi, związan~'
mi z jcgo stanowiskiem, jako
głowy paJlstwa niemieckiego, że
dwie godziny dziennie, które u·
dajc mu się poświęcić pisanin,
nic pozwolą mu na szybkie UkOl')
czenie pracy
Opowiadają.
że myślą pnl'"'odnią książki, pisanej obecnie
prz~z Hitlera, jesl koncepcja roz

1. John Simon angielski kanclerz skarbu, opuszcza z uśmiechem posiedzenie izb z tradycyjną walizą budżeło1n\,
po przedstawieniu izbie preliminarza dochodów i wydatków. - 2. Jeden 2 plakatów werbunkowych, kolportowanych masowo w Stanach Zjednoczonych, a wzywających do wstępo"'ania do wojska. - 3. "Najpierw nie.;:h
idą do wojska bankierzy!" oryginalIly wóz propagandowy z plakatami w pobliżu parlamentu angielskiego pod·cza.s budżet0'Yego przemówienia Johlla Simona. - 4. Szalona wichura w Texilsie rozwalała domy,· przy czym
mieS'uańcy byli wyrzucani z chat na ulice. Na szczęście obeszło się bez śmiertelnych ofiar w ludziach.

odświeżyć . do jaskrawości
wvnIaMe ba1"Wy czasu, tchnąć i)-de w daW!no jUż .s(>rtkhtniałe ko
ści, wR!ożyć w ' mik~e od wieków usta żywe słowo, mlOcą
wlad!Czego nakazu zmusić ludzi, spoczywająJCych w mogile,
aby znów żyli, kochali, cierpieli i w:l'l:ozyli, g,tWłOTlZYĆ dla
nich tło dekoracyjne, zdumiewając~ Prawdą i :!ywotnością i
Wll'az z bolhaterami zmusić czytel1l1i1ka, aby wziął żywy udział
w fydu., cieI1Pieniach i radościach
cieni przesz!łlo.ślci - ' to
wielka sZ'l:ulka dostępna jedynie
dla
utalentowanyeh pisarzy.
Srzft:uki tej d.o;ka.zał po mistr7.ow
sku Mall'ek Raoomny.
GłóW1l1~ oSiOiby powieki: ' pię·
Ima Doruna Graz1a Mendes, . 1~.
dąca
wcieleniem żydow k:rh
ci'el"p)cn, słynny rytownik Pogini, 'kłóry JPoloochał Gra:zi
i
na.2'JWał ją w chw-ili najwYŻJ5,lC
go zachwytu .. "Królową Ży
dów",
niezatpomniany ·JÓzef
Nassi, francuski poseł w Konstallt:yn>o,polu de GranchaTnp,
su1:tanowie. pi-r aci, zaikonnicy
stają prtrednami w całym ll~ 
gactwie barw oalekich Clasów
na tle szafirowego włoskip~,()
"il'ba, lDeczetów Konstantynopola, ż:)łty~h piasków Pakstyny i fal morskich.

Ci ludzie, przywróceui przez
awtora do życia, tworzą Clą~t
kę historii' żydow&kiego ludu. Z
MIl1JOlZa.p aici em
fanatycZlnym
rozbudowują.
śiwi~te marzenie
żydów o Ziemi Obiecane.! l giKorzy{c: nowego systemu
zw. podstawowego
ną pod z.waliskami naw1pół już
\V królewskim towarzystwie być możliwie jasnym przez bu- co jes·t wazmeJ~zym,
mo~na
odbudowaneg'J pańsłiwa w wi5<ZIł:uiJd w IL ou«ynic, prof. uni- ' dowanie zdań w ten sposób, a- Rpo,,-odować uczącego, aby to gilię jego urzeczywistnienia. Gi
wersy.tetu w Cambridge, I. A.. by uczący się mógł ze struktury "amo uczynił.
ną pieT'l\'''lSi
piełf,Tolymi
sjonizRi>chard.s>, wYg'łosil {)d~zyt o połów
zorientować się
co do
Jedną z na.iwi~kszych korzymu, lecz na z.roszo1Ilych potem
czą.tkach . i stosowan.i'U t. zw. sy · sbruktury wyrażonej w tych
ś.ci ograniczenia
czasowników : łzami piaskach potomkowie
stemu podstawowego w nauce słowach czynności. Najbardziej przy podstawowym systemie ich przystąl(>ili dziś z nową 'n alln:giels.kiegó, t. j. og·r aniczenia uderzającą ccchą systemu jest jest to, że przy nauczaniu cią dzieją i siłą do ł'ealizacji nie.kzyka do 850 słów. PlTzedstawit ograniczcnie czasowników do gle się ich używa. 'Yszel.k ie Ilau wygas~ego marzenia o własnej
z właslnego doświadczenia tru- sz.esnastu, wraz z czasownika- czanie ich jest równocześnie siedzibie narodowej. Nie wydności
nauctania angiehskicgo mi posH:kowymi .. may" (móc) ćwiczeniem. Ptoniewaz jest tak starcza przeczytać w z.wykłym
w China·ch i wykazał, ja'k uda- i "wi·n" (chcieć). To ' ogranieze- malo tych słów, ich wymowa, tempie powj~.Ść Raw'.lU1Ilyja, nalo się je pokonać przez stosowa nie było właśnie wynalazkiem, Gzas i odmiana stają się tak ja leży studif)wać stronicę za stronie U!pr()(~ZCzOincl sŁrulldtury i 0- który umożliwił stworzellle sy- 1'Inc j wpajają lsię tak intensyw-. njcą, jak stary abbum.. Należy
j:.l raniczonego 9'to,w nictwa ' pod- stemu podstawowego i to ma nie, jak przy żadn~j iu,nej meto wlJ)atrywać LSię uważnie 'W stare
stawowego.
różne pow.ody. Jednym z nIch d.zie. Ponadto różne znaczenia p.ortrety, któr.e przemówiły pod
Trzy zasady, nlł .których o- jest to, że czasowlJli'ki fe, któ- ich, klórc nasmvają. si~ plfzy no piórem autora, należy wdychać
piera się lęzyk p,ods'tawowy an rych trzeba się najpierw nau- wych kombinacjHch, mogą. być len nieokreślo-ny :1fomat dalegielski są:
czyć, dają możność budowania
ohjaśniane stopniowo bez stwa- kiej przestlośd, jak to cZyl1;my
1. Musi ·to być język, służący jasnych zdall przykladowych. rzania zamicszania w umyśle \,. muz.each. 'Vtedy dopiero llws.zystlkim ~elom.
Dwanaśocie z tych czasow1Ilików
::-wiadomimy ' sobie wllrtość tej
uczącego się.
2. Musi się do'stosować do hie są wyraz~m prostych ruchów
w yhitnej powi~śei.
Prof. Richards
wspomniał
żącego sposobu używania
an- ciała i rąlk, a mianow.: "gi ve" wreszcie, ze przygotowuje się
Nic wystarczy jednak c.zylelni
gielskiego . .
(d'ać), . ",g et"
(dostać); "take"
tekst biblii w podstawowym j.ę
3. Musi być ogramezony w (brać), •.'PUlt" (połQżyć); ,,kiep" zyku i że Nowy Testament bę kowi talent pisarza. 'Musi 1Jt\ać
.slowmicŁwie i tak prosty, zrozu
(trzymać),
,,Jet"
(puścić);
dzie
opublikowany w przy- odwit;~zny ból żydo,wISIki, zrosnąć się z nim, pokochać go, po
miały i l'egu:larny w s.kładni,
"make" (rob:ić), "say" (mówić); sZltym roku.
kochać ł'Zy sweg.(} na,rodu., . aby
jak to si~ da pogodzić z jego ,.see" (widzieć), "send" (posyNaturaImic, propaganda j~zy porównać jego mi'nione i obcccelami.
lać).
Pozostałe cztery !Są "do"
ha podstawowego ma głównie ne cierpicnia i z!lkończyć poProf. Richards wyjaśnił, że (cz~'nić) , "have" (mieć), "ue" na celu propagandę polityc~ną.
.i~zyk p.odstawowy
powi,l:ien (być) i .,seem" (wydawać ię), Anglicy doszli do przekonania, wieść, udzielającym się optyhez których żadna forma w :-.Ill- że w wielu krajach ,,'yrulgowu- mizmem i 'Wiarą w s'Z'Czę§liwą
;nzysZ>loś(;
umt;:'C7.0nego tydowiązywania
wsz1elkich między gielsJdm. nie byłaby możliwą. je się ich j<;:zyk i za&tc:,puje głów stwa.
narodowych nieporozumicii. środ To 'odnosi się również do tam- nie j'~zy'kiem niemieckim, a w
Marek Hazumnyj ZIl1a i · kokami pokojowymi. Jeśliby wybn tych ~łów, z wyją,tkicll1 "spnd" Chinach japońl~kim. Vlobec techla wojna, zdy&kredytowała by (posyłać), które mo1.n~ 7aslą go "l1Z11::lliśmy w osLa~nim cza- cha WlSz~-stko, co ma zW'ią,zf'k 'l
pić przez .. mavc it or him go"
sip za s't usznc", kOtlczy prof. ż~'dowskitn narodl'm. wje. co
ona nową leori~ IIil1era.
Ostatnie poważne wypadki (sprawić. aby ktoś poszedJ', lub Richaros. ,.,rozważy(~ C7y nie go boli i raduje. Dlatego podbija
serca c7~-telnilków, dlatego zape
moglibyśmy i nie powinni.~m:v
prawic że zmusiły Hitlera do po cóś odeszło).
wlIia wielkie powodzenie temu
Za pomocą
t~'ch uwumtslu
zrobić wi~ce.i .
niż dotychczas,
rwce.nia podstawowych idei je .
go nowej książki. Czy wydarz"- czasown:ków można, liCZąC Jol'. aby język alllgicl"ki i jdee an- l)istorycznemu op(l·wjadaniu, onajprostsle gielskie utrzymały swoje' miej- wianemu duchem serdecznonia przyszłe będą pomyśh'le db 7adcmollstTować
tych idci? Hitler mógłby na tu r ll:lczcllie, które si~ chce wyra- sce na ~wiccie. Czy poosta wo- SCJ, zachwycającemu mięk'ko-
zić w zdaniach. :\lożna WykOll"
wy język angielski nie mÓFłby :.:cią t()IlÓ~.
p~·tanie odpowiedzieć lepiej. nii.
wać czynn o ść podenh ~Jy si~ sil' sta6 w IYTll l,icrullku na Zq
ktokolwiek inny.
'M. Cwlk•
. Louis E1l)("
'''ypowiacla zdanie i równiej, głÓwną pomocą ?"

850 słów po

aDei~lskD
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Schuschni
Dlaczego Gestapo nie zwalnia swe; ol;arl17
Od roku, eks-kanclerz Schusch
nigg jest \V'ięźni,em w jednym z
hoteli wiedeńs:kkh. Nikt do niego ni,e przychodzi; żadna dotycząca go wiadomość nie przesi;~,
ka pnez mury jego więzienia.
W ciągu roku jego zamknię
cia- wydano jeden jedyny komunikat:
"Schwschnigg jeszcze ŹY.ie;
kanclerz Hitler zapowiedział
przed Reichstagiem, że daruje
mu życi<e. Fiihrer uważa rzekomo za stos'o wne, aby z pewnych
powodów techn~ki sądowej urno
rzyć przeciw niemu pMtępOWlJ
nie i tak prawdopadobni,e się sta
nie ... "
Od tego czasu panuje na ten
temat zupełne millczenie. 'Ale jak
kolwiek dobrze strzeżone jest je go mi'e jsce zatrzymania, nie
mniej udało się ujawnić okrutne
szczegóły długieg'o fizycmego i
moralnego męczeństwa, które
nieszczęśliwego kanclerza dopro
wadziło prawie do obłędu.
Ujawniono równi,eż tajne motywy, dla których Gestapo trzyma go w zamknięciu m~ędzy ży
cilOO) a śmiercią.
HEROICZNY GEST B. KANCLERZA
Bezpośrednio pa Anschlussie,
Schuschnigg był trzymany pod
strażą przez kHka dni w swoim
mi eszlkaTI'iu , sąsiadującym z pałacem belwederskim. Chronił go
presti'ż jego bohaterskiego gestu;
mi,anowide odmówił skarzystania z samolotu, który czekał na.
niego, aby go wywieźć z kraju.
Nie chciał uciekać, aby aż do
końca poz'ostać solida'r nym l Au

sięcy

nie podjął swoicn ()ODO'
rów kanclerSlki,ch.
Jedyny zarzut, który zdołano
sformułowa6 przeciw niemu, był
ten, że na jego polecenile, zwolniano kanta bankowe księcia
Starhemberga, na które władze
położyły areszt.
Na załączonej
notatce było za,z naczone, że ksią·
żę SŁal"hemherg, który stwarzył
i utrzymywał przez lata armię
Heimwehry, oddał ją Schuschni'ggowi pod warunki,em, że pań
stwo austdackie zwr6d mu sumy, wydane na stworzenie tej siły zbrojnej. I to w rzeczywistości się stało.
W każdym razie,
odkrycie to nie wystarczyło do
askarż·enia Schusehnigga o r·oztrwoni'e nie funduszów państwo
wych. -

j

PIERWSZE BADANIE.
W międzyez3Jsie, w toku badania papi,e rów politycZlnych i p'l'y
watnych Schuschnigga odkryta
listy, pisane do Mussoliniego i
otrzymane od niego, .lalka też korespondencję, prowadZIoną z kan
celariami państw wschodnich.
Treść tych listów była sensacyjna. I wtedy rozpoczęła się dla
Schuschni'gga prawdz~wa tragedia.
Pewnego paranka bardzo WCle
śnie pnyjechał po niego samo·
chód głównej kwatery Gestapo .
Kanclem miał udzielić wy jaś
n1eń co do zwrotu, zawartego w
jednym z listów. Schuschnrgg opu~cił swoje miesz'k anie w BeJwooerze W jedynym ubraniu,
które milllł na sobie; ohodziło o
zwykłe prz,esłuchanie l
Rozpoczęło się ono

w hotelu
"Metropol", siedzibie Gestapo.
Z począł,ku gest ten imp'o no- Po tym nagle, Ribbentrop zawał na.Jbardziej fanatycznym na wiadomN z Berlina, że życzy sozistom i przez 'krótki czas można bie osobiście być obecnym DQ
dotyczących
było się spodzi, ewać,
że
willa przesłuchaniach,
dokumentów,
pozostających
w
Schuschnigga będzie korzystałll
z praw eksterytorialności. Strat*' z'wiązku ze sprawami zagranicznazistowskie, ustawIone przed nymi i że przybę.dzie następnego
bramą, zagradzały drogę każde- po'r anka.
Schuschnigga nie odwieziono
mu, z wyjątki,em hrabiny Wez
powMtem
do jego mieszkania
ry Czernin, która bez przeszkody mogła odwiedzać ex~kanc1e w Belwederze, zatrzymano go w
jednym z polkojów na drugim
rza.
Widocznie naZISCl w tych piętrze.
Nieszczęsny kanclerz nie przepierwszych dniach nie wiedzieli
jeszcze, co zfOlbić z SchusC'hni,g- czuwał, że spędzi przeszło rok w
giem; czy ~rzymać go pad strażą tym samym pokoju, nie opuszczając go ani na godzin-ę ...
w jego własnym mieszkaniu? Czy posłać go do obozu koncenWIĘZIENIE W HOTELU
tracyjnego 'I
"METROPOL"
Przypadek zadecydował a wię
POSZUKIWANIA W PAPIEzieniu Schuschnigga; stały się
RACH EX - KANCLERZA.
nim
trzy przylegające do s'i ebie
TymezQs,em wszystkie papiery, znałezione w mi'e szkaniu pokoje, wychodzące na podwóSchuschnigga, jego listy prywat- rze, na drugim piętrze hotelu.
,W szczęśliwym okresie, kiedy
ne jak i dokumenty publiczne
więzienie to była jeszcze prawzostały zebrane i posłane do
dziwym hotelem, Z'aludnionym
główn'ego sztabu austriaekiej Ge
stapo, która miała swą si,edzibę przez be.ztroskicn turystów, te
trzy polkoje były zarezerwowane
w hotelu "Metrapol". Rozpoczę dla gości, życzących sobie aparło się drobiazgowe szperanie. tamentu. Na prawo, sypialnia z
Chodziło o odl<rycie wśród tych
do'kumentów szczegół6w kom- przylegającą łazienką jest wła
ściwą celą SchusC'hnigga. Mały
promitująeych
OSODę Schuschsalon środkowy służy ja:ko pewnigga .
nego rodzaju wartownia; w tym
ZorgQni,zowano rewizję urzę pokoju przebywa dni'elll i nocą
du k,anolerskiego. Może, tak m6 człowiek z S. S., wyznaczony do
wiły sobie władze, kanclerz za- strzeżenia ex-kanclerza.
Trzeci
brał na sw'ó j własny rachuneK pokój .ies,t biurem, w którym odfundusze państwowe, poniewa7 bywają się przesłuchania.
był on jedyną osobą, która dePrzesłuchanie ...
cydowała o kredytach.
Schuschnigg, przed kill'ku dnia
Iw' k'ażdym razie, jakkolwieK' mi jeszcze szef rządu tysiąclet
surowym było śledztwo policji niego kra.iu o dziesięciu milionazLstowskiej, nie mogło ono nach dusz, musi teraz, siedząc
odkryć żadnej winy, choćby naj- na krześle , znosić ogień podstęp
mniejszej, dla obciążeni'a b. kan- nych pytań i na nie odpowiaclerza Schuschnigga. Ten oso" dać. Jego rozmówcy zmieniają
bliwy człowiek żył w sposób pra się; to referent ministerstwa
wie ascetyczny; jego wydatki o- spraw zagranicznych, który zasobiste były małe i - co jest c.ha męcza go w sprawie jego korespondencji z Ducem; tu znowu
raikterystycznym szczegółem odkrylo nawet, że od trzech mie - sędzia śledczy, który ehce postrią·

znać szczeg6lły straeenia Planetty, mardercy kanclerza Do1lfussa; tamten chce wiOO.złe6, kim
była osoba, której udało się przemycić m granicę sp'l"awozdanie
z rozmowy w Berchtesgaden. -"Jest już późno, a jednak czterech czy pięciu różnych refea:entów jeszcze czeka; będą z kolei
torturowaH różnymi pytani'a mi
nieszezęślhvego, na śmiifU'ć znu·
żonego Schuschnigga.
Cały polkój zapełniany jest pa
pierami, o wyjaśnienie których
chodzi; bo Schuschnigg mus,i
zdać sprawę
znajmniejszego
bktu, który się zdarzył podczas
Jego czteroletnich rząd6w ... Prze
słuchanie ci,ągnie się od miesię
cy i może jeszcze t'rwać miesiace. :w hotelu w którym zmuszony jest przebywać, Schuschnigg
poddany jest dyscyplinie wię
zień niemieckkh.
Ex~kanclerz ,
który był namiętnym palaczem,
nie otrzymał od chwili 'swego za
trzymania, ani jednego papierosa; a ki'e dy przesłuchanie przedąga się aż do rana, musi patrzeć na swoich inkwi,zytorów i
wartowników,
palących
bez
przerwy.
DyscypHna WlęZlen niemieekich zakazuje wi.ęźni'owi informować s,ię u swoich dozmców,
co się dzieje w świecie zewnętrz
nym. Od dnia, kiedy przybył do
hotelu "Metropol", Schusclhnigg
jest hermetycznie odsepa,r owany
od życia politycznego świata i
może tytko
z nLe'których słów,
przypadkowo wymykającycli się
z ust ludzi Gestapo. domyśleć się
wielkich wydarzeń na światowej
arenie.
'Ale pooez3JS pierwszoycli miesięcy swego zamknięcia Schuscn
nigg cierpiał głównie dlatego, że
nie miał żadnych wiadomości o
swoim synie, liczącym lat czternakie, o swoim ojcu, austriackim ex-generale, o swoim bracie i wreszde o kobiecie, kt6rą
byłby już dawno poślubił, gdyby nie jego uwięzienie, które
przeszkodziło mu w zTealizowaniu tego proj~ktn. -

BEZPRZYKł,ADNE ZAŚLU

BINY
Faktem jest, że ni'eszczęśHwy
kanclerz nie mógł nocami spać,

Miotacz

płomieni

w akcji

pytając

siA: ciągle z trwogą, co
z hrabiną VV erą Czernin. Pewnego razu, podczas gdy
inkwizytorzy męczyli go pytaniami, wstał z krzesła i pawicdli!ał z emocją. że nie powie wię
cej słowa, o ile nie otrzyma wiadomości o swo~m syn1e i swej
na:rzecZOInej, która w tej chwili
była już jego legalną żoną.
W rzec.zywi'stości bowiem, kilka miesięcy przed Anschlussem,
Sc1)uschnigg pTZedłożył wJ.adz-om kościelnym prośbę o zezwolenie na zaślubienie hrabiny
,W ery Cz,e rnin, która, jak wiadoma, żyła w separacji ze swym
mężem hr. Fuggerem.
Kościół
katolicki, który nie uznaje rozwodu, zezwala na ponowne mał
żeństwo małżonka ro'z wiedzione
go. tyłko w tym wyjątkowym wy
padku, jeżeli popTzednie mał
żeństwo jest unieważnione. Otóż'
zezwolenie Stolicy Świętej nie
nadeszło przed Anschlussem.
Zaraz w pierwszych dniach
swego uwięzienia w willi w Belwederze, a więc, kiedy jeszcze
ni,e był w zupełności izolowany
od świata zewnętrznego , Schusll
nigg, przeezuwając, co się z nim
stać maże w krótkim cza'Sie, uzyskał zezwolenie, by dlf. Hollnsteiner, długoletni jego pr,z yjaciel i spowiednilk, mógł go odwic
dzić. Zaopatrzony w potrzebne
pełnomocnietwa,
Hollnsteiner
podjął pospieszne krOlki w Słoli·
cy Świętej.
Zezwolenie
nadeszła,
ale
Schuschnigg był już uwięziony
w hotelu "Mek opoI" , którego
pod żadnym pozorem nie pozwo
lono mu opuścić.
.Wobec tego HoiI'lnstemer, opiesię stało

rając się na pełnomocnictwa.c.n,
VI które za'Opatrzył go Sehuscłi

n1gg, m6gł z'g odnie z prawem ka
non'icznym, połączy'ć kanclerza
węzłem małżeńskim z hr. Werą
Czernin. DoIkanał tego w Kapl:cy kościoła Dominikan'ów, przy
czym brat kanclerza Artur, jal.o
.lego zastępca, wypowiedział sakramentalne "tak".
W ten spos'ób, w cliwili, kieC1y
Schuschnigg w swym więzienia
derprał najlboleśniej, że nie mógł
poślubić hrabiny ,W ery Czernin
i oddać jej opiece swego syna,
był już, nie wiedząc o tym, regularnie i legalnie ożeni<OJly "per
procUJra" ,
Ale dlaczego ludzie z Gestapó
nie poinformowali o tym fakcie
swego wLęźnia? Mieli ważny powód, aby zataić to małżeństwo;
są<d>ziłi niewątpltwie,
że jedyną
rzeczą, która utrzymywała przy
życiu tego zdenerwowanego i
cierpiącego człowieka, była na-

Jezuitów, że brat jego, który gr)
zastąpił pTZy ślubie,
ws·tał po
tym ares<Ztowany.
Ludzie z Gestapo, którym po·
lecano asystować przy rozmowie, otrzymali mi'sję nie dopus!czenia, by hrabina rozmawiała z
mężem o innych, jak tylko rQdzinnych sprawa-ch. Otóż ten
nieszczęśl1wy, który po upływii'
dziewięciu
miesięcy
zobaczył
istotę ludzką, która nie
należała do jego katów, nie mó~l
się powstrzymać od pytania:
- A co się dzieje wŚoród ludzi
żyjących?

wreszcie

Naturalnie policjanci z Gestapo zahronill i pani Schuschnigg
odpowiedzieć na to pytanie.
;Wtedy rozegrała się w tym
zamkniętym pokoju tragiczna
scena, której jedynymi świadka
mi byli, żona nieszc.zęsnego exkanclJelł'Za i jego dozorcy, sc~na,
która jednak w sposób niezroznmi'ały pTZesi<ąknęła przez te nieme mUJry aż do miasta i wkróke
wana była na całym świecie. Rozeszła

się

pogłoska,

że

Schuschni,gg popadł w obłęd. ~
Faktycznie, nieszczęśliwy zachowywał się w ten sposób, że nie
tylko pani IW era von Schuschni'gg, ale główna kwatera Gestapo i wszyscy obecni dozorcy b~Y
li px,z ekonani, że ex-kanclerz do.
stał obłędu.

Natychmiast sprowadzono do
hotelu "Metropol" słynnego wiedeńskiego specjalistę chorób ner
wowych, któremu udało się uspokoić tego na śmierć storturowanego cdowieka.
DLACZEGO NIE ZWALNIAJA?
Schuschnigg je.szcze nie przyszedł do siebie po tym atalku. Musiał piOzostać w łóźku przez
miesiące i jast nadal do tego stop
nla. osłabiony, że ciągle jeszcze
nie może się udawać do "biura'"
eelem nowych przesłuchiwań
inac~ej, jaJk. wspaTty na kulach.
Oficja1niIC stan jego przypilSują
nerwowej chorobie żołądka. Fak
tycznie u tego człowieka o nerwach zupełnie zużytych, żOlłąde'1i
odmówił p'osłouszeństwa, stąd jego choTobliwe schudnięcie, stąd
jego posiwiałe włosy. Jeśli nie
za:padnie bezzwłocznie decyzja,
któTa zmieni jego obecny los,
stracony będzie na zaw.sz e.
Jaki los pnygotowują mu 0statccmie ?
Pewnym jest, Ze wielki proces
a zdradę stanu, pierwotni~ Z'lmierzony, nie odbędzie się. Na
wyraźne żądanie Mussoliniego,
~ezygnowano z te!{o. FaIk.,t yczme byłOlby trudnym wyłączyć osobę Mussolin,iego poza nawias
tej sprawy_
Dlaczego więc nie zwra~a słe
wolności temu więźniowi, na któ
r~ uie 'ciąży więcej żadne 0sk'aTżenie? Lub dlaczego nlie osiedla się gdzieś na zG.p'adłej wsi
pod strażą człowilelka, który tyle
przecierpiał i nie me: oIbecnre

dzieja, że jeżeli "przyzna sięl' l'
odpowie na wszystkie pytania,
uzyska może za cenę swej potulności pozwol,en.te na małże-o
stwo... Gdyby go natomiast ~a
wia,d omi,ODO', że ślub' się odbył,
byłoby bardzO' możliwym, że
osłaMone nerwy
nieszczęsnego więcej ż.adnego życzenia, jak. żyć
kanclerza odmówiłyby nagle po- w pokOJU ze swą żoną i synem?
słuszeństwa.
Odpowiedź na to pytanie jest
prosta.
I tak faktycznie się stało .

Podczas ćwiczeń armii amerykańskiej,
którym przyglądało się 400 wybitnych
chemików, wystrzelono m. in. 6 pod.
sków, które po eksplozji wydzielają
Gazy zapalające.

DRAMATYCZNA SCENA
Nieco przed 'Bożym Na,r odze·'
niem, hrabina Wera, która już
od miesIęcy nosiła nazwisko pani van Schmchnigg, uzyskała 0 ;1
zwolenie na odwiedzenie maIżonka wobec świadków.
Rozegrała się prawdziwie dra matyczna scena na drugim pj~
trze hotelu "Metropol". Schuschnigg dowiedział się, że jego oj.
ciec, austriacki generał, zmarł
podczas jego uwięzienila; 7,il syr.
jego znajduje się w Kalksburgu,
w gimnazjum, ki,: !owapym przez

-=- . Ni~cy pofrzelYują jes'zC7.C

Schuschn'lgga.

Jakkolwiek nicto wydawać.
tego roku uwięzienia ex-

zwy:kłym może się

w CIągu
kanclerz oddał poważne usługi
Rzeszy. Gdyby. SChuschni,gg nie
był od roku Więźniem w hoteln
,!Metropol", gdyby żył w spoko,JU, nocna rozmowa między Hitlerem .a ~fa.chą, ex-prezydentem. re
,?ubhkl czecho-słowackiJeJ, przyJęłaby całkiem inny obrót. Przy.
kład losu Schuschnigga był głów
~ym argu.m~nt em, który posłu
zył do ugIęCIa Hachy ...

H. S.
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ILUSTAAC.l1

t. PoWti ik'awalerzysta. - 2. Rodzima wielkiego księcia Luxemourgu przysłuchuje się przemówieni~ oU'l'mistrza stolicy podozas uroczystego posiedzenla z c>kazji lOO--ej rocznicy istnienia
Diepodleglego w. ks. Luxemburgu. - 3. Zmarl w Berlinie, przeżywszy lat !i7 ks. proboszcz dr. Bolesław Domański, prezes związku polaków w Niemczech, przywódca hldu polskiego, zamieszkałego w granicach Rzeszy. 4. W 100 rocznicę urodzin pierwszego króla Rumunii, Karola I, zgromadzili się przy grobie najwyżsi d()stojnicy z królem Kawlem II, następcą tronu Micha
łem i premierem Calinescu na czele. - 5. 70 tys. żo~nierzy z marokańczykami na czele defilowało w Sewilli przed gen. Franco. - 6. Ministrowie de Monzie i Ulrych ()faz ambasador Noel w
grc:m;ie dziartwy w strojach regi()nalnych, na szlaku nc>wOl>tworzooej liruii kolejowej SIąsk - Bałtyk. - 7. Znakomity lotni1k, płk. Li!Ildbergh, został powołany na wa:bne :;lanowisko w lotnictwie wojskowym Stanów Zjednoczonych i po przybyei'll do N. Jorku musiał być pod ochq'OJlą policji odprowadzony do samochodu, aby go ustrzec przedobjawami entuzjazmu nieprzejrzanych
tłumów. -- 8. Wciąż nowe ek.'llplozje, których sprawcy uchodzą bezkaI'llllie. niepokoją mieszkańców Londynu. Na naszej ilustracji zniszczone przez wybuch bomby sklepy na przedmieściu
Londynu Cadby Hall. - 9. Ambasa'lior Rzplitej Lipski, ambasador turecki Hamdi-Arpag i nuncjusz aposlolski w Niemozech, msgr. Orsenigo, w lo,ży dyplomatycznej, przyglądają się defiladzie wojsk I)Jiemieckich l!rzed Hitlerem W dn~u 50 roęzlllicy urodzin. - 10. Nieporządki w administracji Marsylii mają być usunięte przez zamianowanego specjalnie pełnomoonika Surleau,
którego widzimy na balko.n·i e w dniu objęcia urzędowania .•'
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Gibraltar

z

gl binach

w

ciągu ostatnich dni, w związ
koncentracją. wojsk hiszpańskich

w pobliżu Gibraltaru, ga.rnizon angielskiej twierdzy został znacznie
wzmocniony, a na redzie pojawiły
r;ię nie tylko angielskie. :: le i francuskie pancerniJri.
Przedsięwzięto wszystkIe środki
ostrożności, choć Gibraltar może i
bez tego wytrzymać długotrwala
oblęieni~,

11 LIPCA 1779 ROI<U.
AngliPY usadowili się w Gibraltarze w 1704 roku, i od tego czasu,
ani razu nie wypuścili ze swych
rąk drogocennego
punktu strate
gicznego, będącago wejściem do
Śródziemnego morza..
W sohodnie i pćłnocne zbocza gibraltaTlskiej &fóry są niezwykle
strome i uwatane są. za. nieprzy
6t.ępnej
zachodnia część jest bardziej przystępna, lecz ;mgUcy tak
j~ obwarowali, że są. w stanie odeprzeć ł'.JI.pa.d.

Hiszprude nie raz już próoowali
Gibraltar anglikom. 11 lipca.
1779 roku, 40.000 armva, hiszpań
ska, przy pomocy 50 wojennych oodbić

krętów,

rozpoczęła

oblę-llenie Gi-

braltatu, kUTegO bronił genllrał
ElIiot i 7.000·ny garnizon. Nie bacąe na !:llokadę, GibraJtar trzymal
się prawila 4 lata, dopóki hiszpanie
nie l>rz.ekonali się, że prc.ba ich jest
daromna i nie cofnęli się.
W&PÓLCZESNy GIBRALTAR.
Po ueadowtieniu się na Gibraltarze, anglioy znalem w skale wietkie pod~jelIUl8 piaczary, z których
kilka. łą.czyło si~ naturalnymi korytarzami. W ciągu wiekćw pieczary
te rO·llua-Za.ły się i pogłębiały, tworzyły ei.ę nowe korytarze, i z CUlstrn 'lir skale powstalo całe. mi~to
p ollzifmne, które może odegrać
wielką rolę 113. wypadek oblężenia.
W tyoh poddemiach urządzone
!!Ił składy broni, !1Woośe! i slodkit>j wody. Największa płeetara
~lalaktytowa , mająca 20 mi!truw
wys okOŚCi i 60 długości, zostala
zamieniona. na. stpitaJ, unądzony
wtdlug ostatnich wym.ogćw nauki.
,~: drugiej pieczarze urządzona. jest
elektrownjp"
zasilająca. w prąd
twierdzę i miasto Gibraltar, mające
15.000 ludn~cL
W pwml:oeci, Jtomendant twierdzy ILtt!!ia.ł się licz;vć tylko z dwiema trudnościami: złą Wentylacją
ywxłzi<lm.nyeh prze iM, kW re szybko
n&pełniały się dymem przy strzelaniu. i brakiem wody, gdyż w Gibr:tltane nie ma źrćdeł.
Wsptłczesna technika oardzo ła
two r~zw~zała. problem wentylacji_
Co I!ię zaś tyczy wody, to i na. to
za.radzono: woda deszczowa, padająca na. sp<lcjalną obmurowaną, hetonową. płasz.czyznę, ścieka do filtr~iW. a. stamtąd odpływa do gigantycznych, podziemnych zbiorników.
NA WYPADEK WOJNY.
Ani jaden wojeu'.Jy lub handlowy
okręt, nie mott! wejść lub wyjść ze
Srćdzi€mnego morza, aby nie spostrugły
go strPlte gibraltarskie_
Nocą cała cieśnina oświetlona jest
Intlcnymi r'3flektorami. Wojenne okręty et!.le d020rują eałą. cieśninę.
Cie~ni na podzielona. jest na arty~
leryjtokie okręgi, :Jrz!, czym na k:lŻ~
dy okręg 8ki~rowane są. lufy tej
lol: innej baterii nadbrzeznej. Dzię
ki temu, w kaMej chWili, każda.
Ctęśó cieśniny, może być ostrzeliWllml przez potężne armaty Gihr:Jltaru.
STARE MIASTO.
Do twierdzy bezpośreduio przyli!ga sta.re miasto, o wąskich uliczk'lch. peL"le tarasów j schodkćw.
t;ibraltarska sItala pozbawiona jest
ta.turaJnej roślinności; wszystkie
za.łoż·,lDe tu pr~z anglików ogrody
- są razult:ltem oiężkiej pracy:
!iemię trzeba. było pn;ywozi~ tu w
workach.
Nawet w oKr~'a pOKoju, dla IJ6ejrzenia. Gibraltaru, potrzebne jef!t
fpł'cjnlne pozwolenie. W mie~cie
znajd'lje s,~ kilka potężnych budynk-~ w: dworzec generał-guberna 
tl)ra. oficerskie kasyno, szkoła ,
klasztt,r franciszkański i koś ci ó ł
jw. Trćj,~y,

OC
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Technika nurkowania. - Metalowa wletyczka. - GI-=tka rura Williamsona. Podwodne filmy. ~ Na głębokości 900 metrów. - Projekt prof. Piccarda
Kallitan Nemo, bohater rantastycznaj powieśd Jules VERNA,
przel,łyną.ł w głp,binach
morskich
k.i1kadziEsiąt
tysięoy kilometro'\\'.
ol\serw·Jwał

faunę morską.,

badał

dno Atlantyku, oglądał ruiny cywilizacji Atlantydy, byłego łądu, pochłoniętego
przez fale oceanu.
VERNE przewidział wynalezienie
łodzi podwonej. W spółczesna łódi
ptldw(ldna nie może jednak PQgrqżyć się w wodzie głębiej, niż 30100 metrów. Nauka zaś dąiy do
zbadania podwodnych obszarów na
głębokości 5-10 kUometrów. l?rol.lem ten natrafia na cały szereg
trudnr~ści Il:ltury fizycznej i iizjolCtgicznej. Czy uda się pr2'i3zw~rcię
żyć je w najł:>lIższej przyszłości'!
Pru!esor PICCARD, znany z badań w stratosferze, projektuje budoW(: aparatu, w którym będzie
mćgł spuścić się
głębin. Jeśli

do

największych

projekt wstanie zrealizowany, ' w dziejach badań głębin
morskich nastąpi jeden z najśwIet
niejszych okresów. Dzieje te prze·
ezly s'loreg etapów, w których każ
dy krok naprzód rodził no~e zada·
Dia. Dzieje techniki pogrążania SIę
w głębiny morskie zaczynają się
od aJ,Jara.tów nurkowvoh. Doskonale
nie ich miało na. celu motliwość
Spu&zczania się cora.~ niżej w oc eauiczną toń.

Na

poozątku

Durkowie

pogrążali

Poniżej wgo po2iomu ciinienie wody stawało się niebezpieczne.
Pózniej maskę zastąpił eLastyczny kostium nurII •. CiSn.ieDie \\'odv
f( zch.;·4ziło
si4ł równomiernie p~
tym futera.le, okrywającym. ciało.
Lecz apara.t umożliwiał spuszczauie się jedynie do głębokokl 100
metrów. Na.wet na takiej głębokoś·
l'i trzeua. było dostarcza.6 plucom
zgęszcz-Jnego powietrza. pod ciśnie
niem, rćwnym ciśnieniu wody. Bez
ta go powietrza, ktćre wprowadzano do ubrania, groziło nurkowi
zmiażdżenie przez wodę. Jut na
głębokości 50 metrów ciało ludzkie
wytrzymuje ewuenie, równe sile
tiS ton.
Druga. tl·UdnOŚĆ. ja.ka. powstaje,
gdy na większej głębokości nie
wprowadza się rlgęszczonego powiatrza. do ela.stycznego kostiumu
uurka, polega na rozpuszczaniu się
azotu powietrza we krwi i różnych
tkankach, zwłasz.cza w tłuszczowej,
w ktMej gaz ten rozpuszcz3. się . w
il(lści sześć razy większej, niż w
wodzie. Gdy nurek wydostaje się
na powierzchnię wody, azot wydz,jela się. Jeśli nu~ak zbyt poŚpieEiznie- :r.cstał wyciągnięty z wody. azot wydziela się tak szybko,
że moie .powodować
bardzo niebezpieczne skutkI, ~to n&we\
śmiertelna.
Dlatego wyciąganie
nurka powinno odbywać się ba.rdv.:o
powoli !< oet.tołDlo vwa6 kilka. godfti,n.
Aby WJ;iJmąć eięt.kich skutków
wydzie!3.nia się a'lotu, prćbowano
pstąpić naturalne powłetrae, pompowane do apallllta Ilurkl, ntucz.,

nym, zawierającym zamiast azotu, w komor:re, przymocowanej do gi~t
bel, który rozpuszcza się we krwi i kicj metalowej rury, ktćra wychodziła na powierzchnię wody. W rutkankach słabiej, niż azot.
Przy spuszczaniu się do wię rze znajdowała się drabinka, umokszych głębokości nie wystarczh żliwiająca wchodzenie do komory
;ui elastyczny kostium. Zastępuja i wychodzenie z niej. W komorze ta
go aparat zupełnie sztywny. Jest kiej IU'Jżna spuszczać się jedynie
te wleiyczka stalowa, ważąca 200 dl) głQbokości 20 metrów. William--400 kilogramów, w której powie. sI,Ilowi udało siQ otrzymać tą. dro~rze odświeża. się sztucznie i nurek gą fOlogr.afio życia podwodnego,
r!.ie pl'dlega ciśnieniu wody. W a- p< trzelm9 do nakręcania filmu. mraratach takich można spuścić i!ię :;renizującego znaną powieść Juliudo głębokośc:i 150 metrów i nurek sza VE~~EGO. Już 'Williamson
ekon~t!ltował
szkodliwą rolę podmOże przeb~wać w nich 2-3 godziny, komunikując się ze światem WOdllych prądów, przeszkadzają
cych głl~binowym obserwacjom. Azewnętrznym :la pośrednictwem te·
lelonu. 1fanometr wskazuje mu głę p·:lCat jego ule nadaje się do badania lIa wi~kszych głębokościach,
hkość, na jakiej się znalazł. Aparat trzyma się w wodzie przy po- h,)wiern ani szkło, ani giętka meta- \
mocy kabla. Lecz nur~k może sa·m łówa rura nie wytrzymują większego ciśnienia wody.
.
wydofltać się na powierzchnię dzię
ki pewnej instalacji. W aparacie
Wiadomo, że w wodzie ciśnienie
tym nurek może jedynie obserwo- na centymetr k,,'adratowy powię·
wać. !'lawet- zaopatrzenie aparatu
k~za. s:~ o jedm kilogram na kaide
w llrzyrządy, podobne .do rąk i nóg, 10 metrów głębokości. Gdy wynieumotliwL'l. jadynie bardzo .ograni· sie ona 1000 metrów, jeden centyc'wne poruszanie się nurka. Wie- metr kwadratowy musi wytrzymać
życzki te oddają jednak duże usłu
siśniellie,
równe 100 kilogramom.
gi przy !)d~ukiwanlu i podnosze- Dla ·:iużych głębokości potrzebne
niu zatopionych okrętów oraz przy :<ą. apuaty, wytrzymujące takie
bad.ania~h dna. morskiego.
Nurek ciśnionio i mogące zap<,wnić bez(!I!grywa w nich ro1ę oka dla rzsło rieczn6 wydo~tanie się na powierz- !
gi statku, pracującego nad wydo- ('bmę wody. Poza tym muszą być
I:yciem zatopionych re8ztek, lecz 78opatrzone w instałacje do autonie moi~ spuszczać się. na dowolną -ma tycznego odświeżania powietrza.
gł~bllkoś6.

Williiam BEEBE, dyrektor wyNic. td d:&iwn6go, iż uezeni nie dualu badań :l.Wlotnikowych przy,
przestawali badać motliwośei spu- t!owojorskim zoologicznym towa~zezanja. się w wodę w celu poznarzystwie, zbudował aparat, w ktcpompowano świeże powietrze. Proru.1. jej fauny w wielkich głębinach. rym
spuścił slę do głębokości 900 •
cedura. ta umożliwiała nurkow.anie
PjerwtJzy llrć'bował bada~ ją an- metrów. Aparat naiwany' "batisledo głębokOŚci zaledwie 15 metrów.
,lik WlLLIAMSON. Sp.uszeza.ł się 'r4", Dla kSl'-tałt sferyczny. średnica
jego wynosi 1,45 metra, grubość
zaś stalowej jednolitej pokrywy 3,75 centymetra. Aparat \\'aży :!:!73
kilograll'lów. W. pokrywi.e znajduj i!
lię trzy okiellka. , kwazcu o śred
nicy :ZO eemymetrów i grubości 7,5
ł
I!~ntymetra.
Na.przeciwko okienek
W Austr3.lii coraz czę$ciej rozle- gQ lasu pOO uprawę trzciny. Plancusie pracy na pla-ntacjach, zuajduje się otwór dla nurka, za.,
ga ~ hasło ,,Australia dla austral· tacje przynofiły duty dochód. f)d.. kt4ca rozpoczyna. się zwykle w kryty okrągłymi drzwiczkami, waczykć,w".
Kryzy.
spowodował
e&erWcu, kończy zae 'lir grudn,j.u, leo żąc)'lIli 180 kilogramów. Aparat
czuwał ~ bzak r,k roboc~yoh i
brak pr~y. Plantacje ba.wełny 1 cudz.Jliemcy, odmacza.jJłCy się roro ją na. poozątku tygodnia.mi deszcze, I'Jluszcza się do wody przy pom0cy
trzciny cukrowej ograniczyły pro- wiem i siłą fiq;yczną., łatwo znajdo- l'{źniej zaś nastf;pują llieznośne u- kabla. o przekroju 22 mm., mogą
uukcjQ. Dla robotmków - cudzo- wali l~rACę. Powoli ;i!dnak wystą. 1,aly. )V, ~dniu kończy się wyci- cego udźwignąć ciężar, przewyż.
ziemcćw wstęp na lą.d Australii
piłf. objawy lU4dprodukcji. Przeata.
nanie trzciny i robotnicy rozcho- szający 12 razy wagę apara.tu. Do
stał si~ niedOŚCigłym mar:teniem.
DQ r07Szerzać
tereny plantacyj. . dzą: sj~ l!zuka.jlłC now~o Utrobku. kaMa przyczepiony jest izolowany
Da wniej Było inaczej. W Talii Praca. na pla.ntacja~h trwa 4-E\ Ci, którzy go uie znajdują, zamie- kalJel elektryczny, w którym mieśrejonie plantacji tril:eciny cukrowej ruies.j,ęcy. yv swoim czasie, :iyją.c szkują w namiotach na brzegu mo- CI l>i~ tIr ut telefoniczny oraz druty,
i cukrownietwa. -, ni~ zbywało na. oezczędn~, robotnik mógł odłożyć rza, gd'i~ łowią ryby i wypoczy- przeprowadzające prąd do elektrycz
llra<.-y. Tu:t za. olbrzym.i,m~ gmacha- '" Ciągli sezonu około 50 funtów. wają, dopóki im starozy zaoszczę nego reflektora. Powietrze odświe
mi: gdzie produkowano cukier, za- Za. tę sumę mGgł wydzieri&wió dzonyeh pieniędzy. Gdy ich zabra- ża się przy pomccy procedury che.
czyna się tropikalna puszcza, roz- aziaJkę lasu i rozpocząć na własne knie. iywią &ię rybami i owocami. miezncj _ kUra zape wnia normalne
tliągają.ca się jak okiem sięgną'~ daryzyku uprawę trzciny. Należało Jedynie alUltralczycy i naturalizo- _oddychanie dWllIll osobom w ciągu
leko i szeroko. CiemnO-Z,ielona ma- przede wszystkim Wfl4bae las. Pod wani cudzoziemcy mogą korzystać 8 godzin.
sa, poVlą.ta.na przez pnącze. PQkry. czas, gdy zrąbana drzewa 8chły' z zasiłków państwowych. Katde
Po szeregu prćb SIJUszczania apa.
ta ostrym\ kolcami, tajemnicza. i przed spaleniem, dzierżawca praco- przepracowane dwa tygodnie upral!ic tlo:;tępaa
Ze wszystkich etron wał gdzieindziej, aby powiększyć wniają do tygodniowego zasiłku. ratu, ~owtarzanych w ciągu dwuch
lat, od roku 1930 do 1932, postawdzierają. sl~ do tej masy jaśniejEwOj~ on\)zędności.
Najwyż~za. !1orm:1. ew.u korzysta-nowiono
pogrążyć batisfer~ do głę.
8ze zielone plamy trzciny cukronia lo ul!iłku wynosi 18 tygodni.
Oc'tyar.czenie ddalki i zasadleni.
bokości 900 metrów. Po k.&żdym
wej. Ka.żdy farmer otrzymuje od
:Wzroet bezrobocia zmusił rząd do jednak wydobyciu jej na. powierzjej pl chła.ni,&ło (·kol(1 3()0 fllnUw.
rządu zezwolenie na uprawę okreradykalnych środków. Zapropono- cbnię !J.parat naI,Jelniała wo1a, do1)0 upływie półtora roku dzierżaw·
sloneJ ilości akrów. Potrzebną mu
wano chętnym zaj~cie się uprawą. chodząca do trzech czwartych jego
llod ul'ra.w~ pr:r.estrzeń oczySU2.& ca. m<.gł przystąpić do iniwa.. Z 10
bawełny na. działkach, odstą.pio
akrów
mcłD&
było
zebrać
ilośó
(· bjęt.oścj,. CIśnienie było tak wielz roślinności. którą trzebi i następ
nych im przez rząd na. warunkach kie, że gdy odśrubowano drzwicztrzciny,
wartości okolo 1000 funnie wypala. Na. przygotowanych 1\1
ulgowych
ki, te ~stab~ie odakaklwały z hutau eposćb d~i,ałkach sadzi trzcinę Uw. CzystY. dochód wynosił około
500
funtów.
W
następnych l&ta~h
kiem armatniego wystrzału. o<sią
ChętDych znalazło I!ię wielu. Zacukrową. Po 18 mi'<!siącach mołna
w
miuę
zmniajszajllcr.ch
aMJ
wygnięto
w kcńcu absolutnie herlUi!częło
8~
kuozowanid
la.8ów,
Zaja!!.
już l)uystą.pić do ścinania. jej. PierniAly łuny wypalanych działek. tyc'zne zamykanie aparatu j, BEEBB
wsze żniwo uchodzi za najlepszo datk(·w dochód rtał.
budowane z wraz z towarzyszem BARTONEM
red względem gatunku. Po kilku
Cel ten o_alo się ciężką prar Wyrast<>.ły domk1.
pugrążyli si~ w toń_ Po dokonaniu
wszelkich
odpadkćw.
JEdnak zbiora::h ziemia jałowieje i ~ą. W ciągu roku lub dwuch 1>0O regular!llł pracę jest w Austra- jeszcze kilku poprawek Beeba '-'puzbiory stajlł il~ coraz ską.p:aze. cz~tklljący d7<i,eriawca plantacji
Trzcinę trzeba sadzić na. nowo.
musi wyrzec bię literalnie wszel- li.i bardlo trudno. NVl czyni się Ścił się w 2ierpniu 1934 rokQ do
Pole karczuje si«: ponownie i sadzi kich stosunkd'w ze światem_ Praca. tam wlmLwdzie różnicy pomiędzy głębokości 906 metrów. Po raz pier
świeże kawałki łodygi. Plantacje
na plantacjach trzciny cukrowej naro'}uwościami., lecz w każdym wfzy człowiek znalazł si~ na. takiej
trzeba często oczyszczać z obfitych jest bardzo nużąca., wymaga. wiel- razie anglicy korzystają. z pier- głębckości morskiej i m ugł obserchwastów. Fermy, rozrzucone pc. kiego wysiłku fizycznego i wy~wa \v~j':eilstwa. Uprawa. bawełny jest wować, co si~ tam dzieje.
(·:Alej okolicy łączą szyny, po kU- łości. Pomimo to eoraz trudniej o lżejsz:I, ~t upra.wa trzciny cllkroBEEBE ugłosił w swych alynrych przesuwają. się naładowane nią, zwła.l!z.cza cudzozxi!mcom. Mu- wej i mnł3j kosztowna_
lIycb dzia łach rezultaty Ilic.z:wytrzciną wagoniki. odwożące zbio!07ą otrzymać tak zwany "prererel!..
Niektćrym plaDtatorom nie pokłycll badail gIęLinowych. Skontó1ary do młynć .w. 'l'rzcinę wyciska ce··, ber. którego nie przyjmą ich wi(tdło 8W wyjątkowo. Niejeden t<}wał jednak ua rówĄi z WILsię i gotuje otrzymany s()k.
Wy- do pracy. Farmerzy przyjmują. ro- st.racił w8zystko z powodu wielkiej LIAMSONEM szkodliwe działanie
[.rodukowany w ten spos<'b oukier botników grv.pa.mi, liczącymi 8-10 Ł'U@IY• .Musiał porzucić swoją. d~iał prlldów podwodnych_ Prof_ PIC- l
Jest ciA:lmny i musi być oczyszczo- ludzi. zaWIerając z nimi umowę Da, kę i szukać znowu chleba, koczu- CAR D zamierza opuścić się na wiel
ny w specjalnych zakładach.
piśmie w obecności przedetawicieli
jąc po lasach, jak prawdziwy wł6ką głębokość w aparacie, nie,. przy- ~
Po wojnie produkcja cukru roz- farmen~ w, administracji cukrowni cz~ga. Na.jciężej lształtuje się sy- czepionym do kabla, co u8uni(' .....
wijała się intensywnie. Rząd budo·
i związk!l robotniczego. Grupa ro- tucja plantn.tora, obarczonego ro- szkolilI we działanie prądćw pod.
wnt 'slbrzymie cukrownie i wydzier botnicza musi dostarczyć do cu- d~iną.
wodllycb.
K. ~-WSKI.
źawiał ch~tny'm działki dziewicze- krewni 32 tonny trzciny dziennie.
J. ~-SKL
się VI wodzie, oaaJQc twarz, okrytą
elastycm/ł mask" uopatrzon,."
kauczukową rurkę, przez którll
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HE II GWIZDZE A NEWTONA
Niesamow;łJ1

W lecie 1908 r. profes'or fizyId KAMMERLlNGH ONNES 0-'
gło sił, że udało mu się skrOplić
gaz heUum. Ogłoszenie to spo-vodowało poważne poruszenie
w całym świecie naukowym i
uważane było
za tak ciekawe
dla ogółu, że lond .. ,Times" poświ<;cił tej sprawie killk a slzpalt.
Aby zlro1Almieć powód tego
'Wiel~ iego zaiIliteresowania
dla
"zysto . akademickie~o odkrycia, trzeba się c,ofnąć do pierwszych lat dziewit':łtnastef;'o stuleC\fI . \V owym czasie angielskiemu UJezonemu Michałowi }<'ARAnA YOWI udało się zamienić
pierwiastek chlor. normalnie hę
dący gazem, na płyn.
Faraday a~gull11entował, że
;:.taz i para wykazują bardw po
dobne właściwości wtedy - i
t.yLko wtedy - gdy para ma
; emperaturę zollacznie wyższą
od swego punktu zg'ę&zczenia.
13ylo ted~, 8lusZlnym przypuszaenie, że gaz, jak pOwietrze.
Jub chlor, Jest w rzeczywisto§ci
bardzo wysoko o~rzaną parą
nnwcł w temperatnrze pokojowt'j. Dalej, pooniewat para mo~e być zamieniona na
płyn
p;zez sprężenie,
mOŻlna
hyło
przypuszczać , że :!az może być
skrOpIOny przez ciśnienie. Po"t~pujllJC za; tą myślą, udało się
FARADAYOWI skroplić wszyst
kie wów(,7as znane gazy, za
wyJątkiem Henu, wodoru, uzn·
tu i kUku innych.
Te wyJątki oKazały sfoęna,r
<ho ważne. WszySiłlkie wysi:r.ki
wiellkiego ba·d acza w kierUlniku!
slnoplenia ,ich nie udały się i
f gazy te maue były pod na,
zwą gaZów "stały~h".
Minęł,o
prawie p6ł wie'ku, nmll skroplo.
nO tlen, a· Po tym przyszła kOlejka na azot, wOdór i inne stałe gazy. Fara,da~T doznał niepowodzenia', poniewaf nie mal je
dUf'go wafne,g o faktu, miallo,vi.
de, że niekt6rych gazów nie
mOżna skrop1i~ przez samo ci~nienie. Trzeba było Jednocze§(lie obniżyć ich temperatUlrę.

gaz.

Płynne

"łórJl

helium rozpowsze{'h-

niło się, aczk,olwil'k is-tnieje :l!e
wi~cej, niż
p-ół tuzina labOratoriów na śwłcci~, kłóre mo~ą
Plodukować d(\wolne
jego ilo-

~c::i. "'ażną rz ': ~zą

(.---'a nowOCWsnej fizy'ki Jest temperatu'I'a,
k.JTą heIium pozwala osiaJ!{'nąć~
nowiem przy tej bardzo niskiej
temperaturze (a przy żadnej innej)qdbywa si,ę szereg nadzwy
ezajni.e eil'kawych i ważnych
zmian.
Przeważna
część
laboratoriów, posiada,ill'cych Uirzadzenia
(lo produkcji płynnego helium,
jClilt wzorowana ua laboratorium w Leyd('n, gdzi,e wvkonana była praca On,nesa, vV tych
Jabora.to,r iaeh skrapla się heHum w trzech fuzach. Na,iIPierw
ytwarza się płynne powietrze
w wi'eJadeh ilośdach; nastt':pnie
sk,r apla się wodór. Pł.\' nne . pnwietne p otrzebne ' jest do ochlo
dzenia wodo'r u, przy czym slo.. u ie się też wielkie ciśnienie. \V
kOlicowej fazie stosuje się ' płyn
ny wodór do wstę:pneg,o C'MoJzenia heli um, który z kolei się
"krapla. Każda z tych trzech
faz wymaga osobnego kompresora ,o wielkiej wy.dajności.
W 1939 r . dokonał bardzo
wielikiego post<;pu w tej techniI'e rosyjski fiz)"k KAPICA. U dało mu silę st'W.ol'7.yĆ maszY'l1(~,
hędącą, syntezą wielu 1l10wy~h
zasad, M6ra sk,r apla helium bez
potrzeby stosowania płynn4\go
wOd()rg. Ty lik.o płynnego powietrLa uZywa się d1a ochładza,nia,
ale nawet hez tego "wina Sifl
obejŚoć; jednak, poniewa.z przeważ,nie laboratoria są wyposażone w lLJ.'Iządzenia do produ!k,
eji pły1lJl1ego powietrza, na,jle.
piej jest używać ~;o, aby sukces
był zatyew1Jliony. Dwie z tych
malSlZyn J\;apicy są ,obecnie w
r IJchu; jedna (oryginał) na: uniwersytecie w Cambrid~e, a dru~a
inSltyt'ucie dla zagadniml
fizykalnyoh w Mos-kwie, na 'u e
Ile kt6rego stoi obecnie Kapica,
Trzecia' maszyma jest obpcn;e w
budowie na uuhversytecie Yale.

w

•

Okolo
począ,tku
l)iezące!,-',o
o;tulecia wszystkie znane gazy
'Ilostały skroplone, z .tednym
,v-yjątkiem. m,ianowide helhlm.
Trn gaz okazał się 6!z,czegóInie
npornym . i nawet jeszcz,e w
1905 ·r. ; wielu słynnych uczom ·ch wierzyło, że nie mote b:vć
,kroplony. Określenie "gaz sz-Ia
"hc!nv" mialo ~'Pec.ialne zluacze
nic dla helium. I s!9,d to wielkie
'''interesowanie
dla sukcesn

.Jest
Jeżeli

l"~ec.zą

gaz

.dobrz,e.

I

z, naną, , że

jesł sprężony,

, ener.
do spl'ężenia go" ujawnia się, jako eiepłota •. Odwrohnie, · jeżel.i spr<;żony gaz
~ia, zużyta

porusza sie wbrew prawu

ekspansji i 'Ilum, są prawdziwymi płynami
wte w pehlym tego ~łowa znaczedy oąhlładza się. WlsiZy st'ko to niu. I tak płynny azot np. zachowuje siQ jak katd,Y inny nor
hyło już oddaw'lla znane; a wre
szcie wiadolllle j'est, że taki pro- maIny płyn, jak woda , lub alko
ces daje się "termodynami'czniF! hol. Zwilża powierzchn1ę, jest
odwr6cić" i staje się
bardzo lepki i przesiąk.a przez 'pay,ier
wydajll1ym. Ta zasada jest nad· fi!Jtf.Q'wy. ,V szczególności . .ic~
zwyczaj ważna dla ~kraplani3 żeli temperatura jest, dość nigazu. 'Vysoka wydajno~ć czy.ni ~ka , mąrzl1i e , twOrząe bryłę, wy
'
pl'zy metodzie Kapicy zbytecz- glądającą jak ~nięg.
nym sto,,-ow:mie fazy płynnego
Płynne h~lillln . nic posiada
tVod,o ru.
.
łl'zech wymiarów; ' bez wzgh:du
Prakt~'czne pr,zeprowadzenie na to, .lak dalece temperatura
tej zasady przedstawia jednak zosta.ie obniżona, uie :lama'r za.
obecnie ' ogromne techni'eT.ue Płynrie helium było by jeszcze
Irudności. Są ohe tak wieikie. pły1l1ne przy abs.olutnym zerze.
że · pierwszorz,ędni uczeni przl'd Jeżeli temperatura płynnego he
Kapicą
dar,e mnie się wysilali. lium jest obniżona (dokazuje
Charakter tych trudności bt':- się tego przez stworzenie czę·
dzie zrozumiały, jeżeli roz-\vaży ściowej
próżlJ.li
nad płynem
my
nal,:teJPuI.il:tce oko liczności. przez silne pomlPY), ,o dbywa SH~
Konieczne fest skonstruowanie osobliwa - i jak dotychczas
maszyny, która m'll pracować w niezbyt wyjaśniona zmiaI).a w
temperaturze 250 st. C. poniżej fizyCZll1ych wa'l3,ściw'oś'Ciach pły
zera. Żadna znana su \>stancja nu, gdy temperatura o~ią~a ok~
nie będzic dzialała , jako smar, lo dwuch stopni nad . absolut:
przy taki'ej tcmpera,turze. Oli- nym zerem. Phmne helillJiq. p.owa, albo tłnszcz, zmarzłyby do wyżej i poniżej tej temp,e ra,tutwardo§ci żelaza.
1'y zachowuje się, jak dwię ZllKapi.ca rozwiązuje trudność pe~ie odmienne subl!lł~ncj~. Atę w nad~wycza.i
pomyslo:wy by je odróżnić, fizycy nazwali
sHosób. DOpuszcza do tego, by te dwie odmia,n y Heli,uf!!. · I
tłok tylko ,Juźno" pnruszał się wlz,gl. Helium II, przy ciym ta
wewnątrz ey1indra, t. zn. w od- ostabnia odnosi się do niższej
teD1Jper.atu~y.
TemperaJtura,
.,.~ępie dwóch tysiącznych cala.
ta na.gla
Używajq.c
ISpecjatn~go loe cha - przy której pow taje
nazywa
ię "punkt
'liz'l1lu, W'p1ra wia tłok w taką p,o 7Jmiana,
czqtkową szybkość, te bardzO lamtbda" (g,r ecka litera ,,1")'.
mało gazu ma czas przedostać
Otóż helium I ~si pOd wi~lo~
się przez szczelinę miedzy tło
ma
względami normatnym ply- ,
kiem a eyliindrem. Dzię'ki szereIlem, jak pły~y ta en , Tub wo- ·
gowi r,owft\:.ów (~ębokośd 0.01
dór, z tym wyjątkiem, że nie
cala), wyrytych dok9la obwodu
może zamarzać przy obniżeniu
tłoka, gaz, znajdnjący się w
szczelinie, słwm'za równomIer- tel1lf>"eratury. Helium skJro.plone ciśnienie dokoła obwodu tło ue pod ciśnieniem atmosferyczku i ulr,z ymuje 1','0 stale w sa- n:vm jlest naturaLnie heliulm I.
mym środku cyliolldra tak, że Zakres tel1l'peratrury . między n01'
maJnym punktem . skrapLania:
tłok i ścian~ cylindra ni~dy się
nie stykają. W t,en sposób drob helium, a ptIlIIlOCtem ' "lambda"na ilość przecjekającego , gant odsŁt':'P około dwuch' stopni C.dzia1a w p'ewnym sem;ie, 'ak o Jest domeną "He I'" (zll1ak chelniczny). Zakres ml~zy abs.o1nt
<\\yó,j wŁa's'ny smar.
ńym zet'em, a ' "punktem lamb·
. ŹWJl"óómy teraz uwa~ę nft sto- da'· - rówlllież okOło dwueh
~OWanie " płynnego he.fnm, jako
stooni C. ~ na'leży do He n. Je
środka badawezego. JcdlJ10 z
:i1:'1i, ja,k powiedzieliśmy, He I
·n ujlbardz,jej e.l1locj.o nuj~cych za Jest nłyncm norm111nym. He II
g:iclnie\'l odnosi się do na t1,!.ry .sa jest bardzo- niełl:0rmalnym pły
mego p.lynnego he1ium. Dl.a ob- nem.
, iaśnienia trzeba zaum7 ażyć,
ie
nłynne gazy, z wyiatkiem hePod kiJ.ltoma wzgl,t':dami , jak
przechodzi w staq.

spe~nia pracę mechanic~illą,
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'~?eźmy

teraz pod uwagę postwierdzenie. że ~n jest
w rzeczywistoślCi parą , która na
wet w temperatuil"z,e pokojowej
,i est daleka od swego punktu
z.ge:szczenia. 'Vvnika z tego, że
u!)lYIlJlienłe stałego ~azu musi
sie odbywać przy bardzo ni"'kieJ temll e raturze. I tak, tlen
skrapla sl,ę 1)rzy 180 sł. C., wodór przy 253 st. C.. R heIium
przy 269 st. C. poniżej ~"ra.

ci"żen;a

np.

co do przewoolZenia

elek-

trycZJllośtei, oba rOdzaje helium
mają id en<
tycznc' . właściWiMcl.
ale pTzeważ,ne właś-ciwości fl'Z)'kai<ne róźrn.ią ' się · ogxomnie. Np.
.epkoś~ He I, aczkolwiek mała,
da się .iedn,ak nnłerzyć, 'Jak II
innych płynów. Natomiast lepkość He ' II ' ,równa się zer ...
o iJe ' prZez p.omiary da się Hi
okleślić .. To zachowanie się ;jest
je'dyn'C w SiWoim rodzaju. Nastę:p!nie wi,ad'Omo, ~e ·feżeli chce
my utyć dobrego prz-ewodnt'ka
ciep'ła.
stosuJemy
metaJ, a
wśród rotnych metaU · s.rebro
stoi pod tym W\ZIględem na p,ierWls:zym
miejscu.
PIr,leważna
c~ęś<ć pil'ynów ,}ęst bard!zo sła
bym: p,I"Zew.qdhiJkicm, kilka tysięcy razy gorszym, niż metale.
.Jednak He II ptzewodzi ciepłO
kiikanQśełe tYsięcy raiy lepieJ,
niż srebro.
..
,
j

Jest wiel'e "]Innych QSo6Hwycli
wla!5lciwoki, ~:wią.ZM1)'"JCh 'z ·He
II. ale ' najosohli'WlSiZą ;je8>t ' ta,
kt6rą odbyto· około tJneeh :młe
si~~y . tronu na ulniwersyteeie w
Oxf.ordzie: Dla zilUSltrowa.nia te
C'G . czarodzie~jstwa

poW'ł6rzmy

v wyobramii dośwtadczenie,
które dop,rowa.d<zi'ło do odł,ry
da. Jest ono ba[od,zo prolSitc.
Wyobra~l11'y

soMe,

te

1nal11 .

wiełkie naczynie s7..i1dane, napeł

nione He H.
Gdy patrzy'tny
sztklJ'o, pOwieJ'Zehnła wyda
Je nam się ~andt'.m. gładka j
wygląda jak: w9da. Przypuśćmy
teraz, re do płyinJ1l zanurza ~ię
małą szilclanlkę: GItem n:l d'ół na
C3JI głt;>ioko, przy cz):"ln s,Zlklanka ma n". cztery --ale dłu~o
śd. Powienchini.a płynu Jest
więc o trzy cale odległa: od 0otwarte~o k'ońca szkla.nki, kUlra nie powilllllla mieć żadnq; o
p ęi}{;ni>ę!Ci a , lu1l .iakiejlkolwiek
skazy. . Teraz s z!kJ al1:ka , zaczynn
się ,nnp'efu1iać He II aż Wreszcie
pozi.om w,ew'1lltitr.z i zeWlrrątr7
s7:Jda'11}ki ·.fes,t ten :lam. To napel
uienie sz~clanki odbywa slę · w
ciągu ułamka ' sekundy.
Doświadczenia wykazaly " 'przekonvwu.iąco, 'f.e he,lum płynęło w
~ó ę po zewnętrznet p~wjerz,cb
ni szklanki, po uad krawędź i
w dół do wnętrza, jak ,Jldyhy
nie. istniało prawo ciążenia. - Takiego osobliwego działania nie
można zaobserwować prz.y He
I, luib jakie,ikol,,-i{'k innej znanej substa'IliCji. Ta'k i p'roc~,
przy którym płyn 7. własneJ ,w o
1: pgsuwa się wbrew prawu gra
witacji, jeSlt abSOlutnym unikałem w dotychcz~~wym :dol'Obkn doś~'lade;p;a)nYJJl.
oł'lzez

w~'ższe

Jakie
w:rtłuma~1.enie te~~
znajduje fizyka? Z koni·eozności musi O:,n.o' być ogóLnikowe,
ponieważ odkrycie tego ",zjawis:ka prze'll<o~zenia" lic.~y ·d opiero
k!'~ka miesięcy. Jednak wydajt>
się W · tej chwili prawdopodobne, że He I nie srucha praw me
chaniki NEWTONA, a słucba
J'aeze,i mechaniki EINSTEINA •
BOSEGO~ kt6ra jest cz~Ją me
ehaniki "kwantów".

Ale natura nakłada ~ranict':
dolnej temperaturze, którą mOżemy osią,g;nąć.
Granica ta nazywa się .,absolutnym zerem" i
wynosi okolo 273 st. C. Mamy
nrzekOn:'lTwuJtlcy dowód, ze ża
dna tt'mpł'l'atura, llizsza 6(1 ubsolułnl'go zera, nie , Jest Jllożli
wa~ warto zanotować, iak bardzo ~bli ~ ony jest ten ostatni z
~ućw stahch do tego najniż
szego punktu.
·(Nt)wocze~ny , ll haaaniom
w

Donio,słoś~ te.g~ zjawIska ' prze
nosze11ia polega na fakde, że
po raz pierwszy mamy moż
)Iqść obserwowania na wielką
s'kałę działania,
kierowan('go
mechanjl\ą l,,\'antów.

ciągu

oslatnie~'o

dziesięci rJlc ·

cia udało s ię wedrzeć w pan :"
stopnia absolutnegu 2;era).

J oozialy młodo ciane wloskie... baliila defilują na Placu \Veneckim przed ·Mussolinim z okazji 26~2 rocznicy
łożenia Rzymu.

Taka b~zppś!rednia ob~crwa.
,' ja na atomach i elektronach
jest naturalnie niel'10żliwa,bo
ezą..~Lecz.ki te sit zbyt małe, aby
je można obserwować prżez jaldekolwi-ek będące obecnie w

Ol] '-~

użydu przyrządy.

fi

CecH T. Lane.
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Cecylia Parker
JUd, Garland

tiwiazdg

W

reslaorac;ji

Apetyt Konstancji . Bennet i rumsztyk GreŁy Garbo . .

Czy · w świecie filmowym, pel
nym namiętności i gorą,crki, ja
da się, tak jak na całym świe
cie?
Cz'y g'wiazdy amerykańskie,
o. szczupłych i wąskiGh ciałach, pilnie trenujące gimnasty
k.ę i przęstrzegające lS1lfOWą die
tę, chodzą cZ!l-sem do restauracji, gdzie spotykają sirę ze znajomymi i krewnymi? Jeśoli 'tak,
to co. wtedy jed~ą? Oto tajemni

ea.

którą pra.gil1~ rozja:śniĘ.

W t~ celu ' udałem się do
najwi~k"Szych
hollywoodzkich
restaUJI:acji,
·jak ' "Blo,s som
Room",
"Doosevelt
Hotel",

dawanym do są ... kdnich stotów.
,loan . Cra)Vford je bardzo ma
lo. Jej najwi~iksze men.u, menu
galowe, składa się z kawałka
pulardy, z sałatką, sponąd-zoną
'l oli wek· z sokiem cytrynowym.
DZIWNA SAŁATKA.
Jak mnie zapewniał pan Joe
Ma1ID,
kierov."'Ilik
"nIo®som
Room'',' jego sławna klientka lu
hi d,ziwną sałatk-ę, prawdziWie
amerykl,ulską, która nawet 0trzymała nazwę sałat:ki Crawford, i".kt6ra. składa się z sera i

bo każe zaWlSze pr.zynoslc swój
lunch do garderoby i nigdy nie
u:ra:rulje ' się :w 'kantynie .' filmowej.
Tajemniczy lUinch "Jest tematem
naj rozmaitszych .. domysł6w, składa się on pr,zcwaŹ'onie
z cienkiego plasterilta żybniego
chleba, kawallka sera llOlender&ki e !'.'O, za'winjętego w cel.ofan i
filiźanki herbaty lnb czarnej
kawy.
.

NAJWIĘKSZY, SMAKOSZ

HOLLYWOODU.
hohaterka serii fi1mow "Rom-i·
. Po'między ~iaZJdQram~ najna sędziego ' Hardy".
nyc d nvą l ey ryną·
~
~~
- ię-kszym ap~tytem cieszy się
"IBl..,rZ~~.ill Derby" i "eafe , Lallirdzo cz~sto na śniadanie Ryszard Dix. PoJtrafi. Oill komu.. v
Joa'n Orawford spoźywa wyłącz mować niesamowite ilości mię-.
IPO wietu wysilokach ~dało mi nie cieniutki kaw.ałek chleba z sa. i jaJrzyn,
których ' do tuncłiu
Charles Boyer, po p()wroei~ z
się pozyskać zaufanie ·s·zefa rodzynkami. ' Jej ulubiooym na podaje mu się zawsze killka: ka Hollywood rozpocznie 'pracę w pakuch.ni, kt6ry csobiście dogłą- Dojem. jest sok z pomarafIczy pustę, g,roszek, kaitofl-e, nie za ryskim studio w filmie podług
., •
..,Achar da. " K orsarz'.
da :przyrządzania . posiłków dla lub . z 'ltapusty.
pominają,c QCzywlscle o kU1\.ury
aztuk·
-l
Mv.rny !Loy i Joan "Crawford.
Ulubionym
daniem Caroli dzy, która jest jed1nym l'. najulu
Watt Disney długo .sie. targował,
["oUlbaro jest puree ze sZ'Pina- bieńszych . przysnia,k ów 'amery- kupują~ prawo sfilmowania "BłęM:ro
_
kr:,auI'ruIUh
,'
kan:
'
ptaka"
łem. rówill'eż okaz"" ' pJrzrirzcć
~
•
D'
'6 ' 1
h
wncu zmuszony
y za.p, aeJC v
J
,
J'<
uiJ napoju używa Ona przeważnie
IX ro:zpoezyna
sw J UIJl(!
tysięcy dolar{tw.
przeważil1ie od ryby, Po tym zaCecil de Mille ro~poezął pracQ
w wios-ennej spacerowej suk.ien· się gw.iazdom podczas l nchu, czystej wody.
czy
obiad\1.~
mawia
wyszukaną
potrawę
z
llad
. filmf-m z' czasów biblijny.ch ,
ce
Na począ,t'ku muszę podkrelJOSKA GRETA SPOŻYWA
mięsa, z najfantastycz.niejszy- pod t.ytułem "Ester". K()~ztorys
'gi~, że kud1l11ia z tamtej strony
.RUMSZTYK.
mi d()datlkami. Po 'zjedz-eniu po- wynosi miI.iJon dolarów.
Atlantyku
Jeśt
z.upełtnie
ódrębsiłku,
płaci
i
natychmiast
opuWolfgang
RełDbardt,
'.....,
Maxa
zdradzaią
Grda Gal"'oobarozo mad!k.o szcza lo'kalI.
~Jna. Wymaga Oilla rlluższego C2a- chod.zi do re'sŁauracji. Kiedy jeReinhardta, będzie reżyee!'owal dla.
charakter człowieka
su, by si~ . do niej przyzwyczaić . . dnak czasem udaje siędo jedne
Pr.zez ' kierowrnUi6w restaura- firmy Warner, film p. - t. "tycie
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Paulina Oaztoft 'iVietór ·Bou-ehe.
wych. ·MR. ARTHUR dowiedział H011lywoodczycy zadawa'laj"ą ·:się
si f:- Żł') j-3Bt on znany ze swej orygi- np. w
killkolna kanap"
ZnakOmita arystka Anna Neaglc,
wl!noj teJri,i o.kreśl!łl!ia charakteru karmi i srklan:ką solw pOD1:lral'i
która gra.ła rolę krÓlowej Wiktorii,
wedbg... o.buwia. Dziennikarza bllr czowego.
została. za.proszl?na. d o - H.o11ywood,
dzo. to. zaintrygo.wało.
gdzie grać będzie głt-wn~ rolę w
ACH, TE :n'ELIRATNE KOWyszukał też orygir:.alnego pucyf~lmie poiw'ięconym ' Edith · Ca.well,
BIETY!
buta i o.to. ct:ego. do.wiedział się:
angielskiej' sj,osti'ze mnosiard~ia.
JeśHoym was za.pytał, }{tto ma
.,Zamiast ględzić na o.gólny ta·
ska,zanej podczas wielki~j .. wojny
najwięks'zy - apetyt
w Hollyu:at, dam paI1u lepiej przykłady.
prze.z niemców na śmierć. .
.
wood, ll1a.peWiDO nie odgad:lihyś
Jo.an CRAWFORD ma obuwie cie tego. Nie jest to bo,wiem
Prace nad nowym filmem Ohapłi
~tartt\ l'ćwno.miernie silnie na Po.na •• Dykta.torzy", zostały lfStrtytaden
gwjaz-dor . w rodzaju
doszwach, natomiast zupełnie do.- Johnny Wds.smu.llera ... ' ' Nie,
mane z powodu tego,' że Pauhltte
bre- na. obcaElach. Jest to właści fest- to delikatna, Z!1'o·low~a,
Godarcl zajęta ' jest , w Param:Ol1ft"
IlOŚĆ osoby żywćtnej, energicznej,
w filmie "Kot i myszka". Chaplin
sz.czuplu,lika Konstanc~ Benpodobno przychylił ' się do prośby
luhiącej sporty i tańce, i jeszcze na
nett...
.
dodatek - ambitnej.
żony :i, wstrzymał pr~ nad - s~n
Kiedy · przyJmuje ona gOSCl
filmem do czasu. kiedy Paramonnt
Lew A YRES zaś jE'~t, jakoy dllt na Śilliaooniu, zawsze ' są oni
ukończy swe zdjęcia.
'
.
kcntr::Ii,tu typem marzyciela. Jego zdziwieni . i ' pebni zachwytu dla
but,y są z reguły starte przy czub- jej niezwylcl'ego \ apetytul. Pod·
kach. To świ.adczy Q skłonnościach czas,. gdy wiele jej przyjaciółek.,
dc' długich spacerów, w zamyśleniu, IIIll1iej lub więCej pe1inych, 'zmo.
J eden z parys'kich fillllllOWycll
gdy nie zważa si~ na drogę i czę szonych jest . zadowalać' się sutygodni'k ów zrobił małą anllcietę
sto przoz to potyka
pośród
francuskich akademichym bi.szlk.opcik.iem i SlUll'ówlkoObuwie Clark.a GABLE'a jest wą sała'ł.ą. KO'IlfS.tancja · Ronnett
ków na temat filmu. ' Pytania
brzmiały: Co pan sądzi o fi·lmie?
:wrelnie jodnakowo. starte na całej nabiera sobie na t lerz dru~'ą
po(lc'~zwie i obcasie. Ch:uakteryzuJak częs10 chodzi poo. do -kina?
P01reję kartofelków i ogromny
i t. d.
je te ludzi, którzy idą zaw~ze w 0- kawal ro.stbefu. A potYm dużą
Paul Valery odpowiedział: ;
kraślonym ' kierunku, nie zawracają, porc.i~ sałaty ze świeżym ma- Ni-ejednokrotnie zapytywanit' wahają si~ i nie potykają. Lu- słeml
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no mniJe, czy uważam, że filbl
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l"omierui·'3 starte.
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To S2.mo dotvczv Roberta TAY. (Jokoieni.
sztuką. bezwątpienia, 'jed,nak. jeLORA, z zastr~eż~niem, że ma on
Linia je.i 'pozQstaj-e idealna.
śli oglądam zły obraz, jest mi
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MI: w·alce z nowotworami

zło

śliwymi możemy

tylko wyjąt·kO
wo Uczyć na samowyleezenie.-Jest O'no tak rzadkie, że tylko po
najdokładniejszym
z;badaniu
wszy·s tkieh okoliczności może
my je przy jąć.
'WJ powstawaniu nowotworów
złośHwych musimy się liczyć ze
zmianą w dJanYln miejscu organizmu, w który'm nowotwór "ro,
śnie", ora" z ogólną podatnością'
do wytw<>rzenia się nowo,t woru.
Rak np. nie jest chorobą, przy..
wiązaną tylko do danego narzą
du, np. żołądką, płuc, macicy,
pierS-i, ale także ogólnym scho '
rzeniem całego 'ustroju. Nie ulega jedna:k wątpliwości, że w U·
stroju podatnym czynniki przez
długi czas w danym miejSf!u, czy
narządzie, Sltkodliwie ddalające,
czy to mechaniczne (ra,k mos~
ny u kominiarzy) , czy cieplHe
(rak skórny), czy chemiczne
'(rak. pęcherza u rObotników fabryk aumny, rak płuc u 1'0botnj!k.ów kO'paln·i chrO'mu) pl'Owadzą do powstania n~otwo
ru. Ogólna podatność do wytwarzania nowotworów zło~Hwych
p ...~wadzi ' bezpośrednio do po.
wsłanła
guza nowotworowego.
Nawet po operacyjnym doszczęt
nym usunięciu nowotworu P07;O
staje skłonność. Od tej podatnO'ści zalety szybkość sZeTzenia się
ra'k a i przerzut6w, od niej zależą nawroty pooperacyjne, któTe
decydują o dobrym losi~, względ
.. ie życiu choregO'.
Zapobieganie musi mieć na ee
lu ni.e tylko un.i kanie, względnie .
\lsuwanie ' cZ'y11nilk ów, <Y,dałają
tych s'zkodHwilC m~e.js<cowo , ale
t6wni<eŻ musi zwaleza~ podatność o'gólną. '
.W os·t atnkh latach uległy wybitnenlu,u. dosk.onalendu- tec·h nieznemu sposoby miejsc,oweS9 usu
wa.nia nowotworów.
Mam. na my
.
śli sposoby ' operacji, Qr~z na·
św~etle.nia Rentgena, radem i.i!n.
Mimo, tylu łożonych trudów spo
soby te zawodziły, dlateg·o, ,;~e
równocześnie ,zapomniano o leczeniu ogólnym i długotrwałym
leczeniu następowym :pooperacyjóym, przeprowadzanym przez
interlł~stę ., Nie wystarcza lecz'e~
nie 'sameg·o guza nowotworowego,~us1 też być leczony ' ezło·
wiek chory tak długo, jak długo
i.s tnieje jeszcze podatność nowo '
twotowa. 'Trzeba o tym pamię 
tać 'za~ówno przy zapobiegani.u
nowotw.o~om, Jak i przy postę '
powaJIlw z chorym na. raka.
Ogólna podatność nowotworowa składa się z sz·eregu cZy'n ni1tów. Jednym z nich są specjalne zaburzenia przemiany materii. Nieodpow~edQi sposób życia,
częste błędy dietetyczne, przekarmianie i zabuT?:enia trawie ,
nia prO'wadzą do wykolejenia
pra,,,idłowej pTZemiany materi. i.
Te zaburzenia przemia ny mate-

które bał'dzo dobrze 'obniżają po
wm cłał tłuszczowych we krwi.
M1ielkie z.nacozenie u chorych
na ra'k a odgrywa również zaburzenie w przemianie witamin,
zwłaszcza witaminy A i wLtaminy C. Chorzy tacy cierpią na
brak witaminy, której właściwo
ścJą jest ochrona nabłonków. Podajemy ją zarówno w odpowiednio dohranym pożywieniu,
lub też jako czystą witaminę
mi1ejscowo, albo douSołnie, u ludzi zagrożonych, zwłaszcza no·
wotworem żołądka. Podawanie
witammy C, zawartej obficie w
owocach '(pomarańcze, cytryny
j j'n.) jest również bardzo ważn~.
Ist~ieją jeszc'ze liczne inne
skomplikowane zaibur,z enia prze
miany materH, kt6rych w tym
miejs<cu nie mogę poruszać. ~v.
kazdym razi,e posiadamy już dzi
siaj bardzo dobry wgląd naukowy w przeDlian~ materii chorych nil raka, który wystarcz·a
do poprowadzenia leczenia zap.)
biegawczego. Leczenie ta'k ie daje wyni·k i, które ścioŚle naukowo
zostały stwierdzone.
_ Przy d~:cie zapobiegamczej oraz przy di·eciIC chorych na nowotwO'ryzłb ślhve podajeiliy bial
ko w postaci ła· łwo strawnej, ... w
miejSce tłuszczów zwierzęcy eh
daje się ro§Iłnne, ograniczamy
cukry. Specjalne badania wykazały, że np. mąka biała jest bar ..
dziej szkodliwa -od ciemnej, że

rU spotykamy u większości chorych na nowotwory złośliwe. -Obejmują one zaburzenia przemiany białek, cukrów, tłuszczów
i witambt.
Jeśli chodzi o przemianę biał
kową' u chorych na raka, rozkład białek nie jest zupełny, two
rzą się trujące produkty pośred·
nie, przede wszystkim indol i fe
noI. Dlatego też u chorych na
rak.a, zwła~zcza przewodu po ·
kal'm()weg·o, musimy podawać
pokarmy łatwo strawne (dokłnd
nych przepisów pooawać nie mo
gę, gdyż zaprowadziłoby to za
d<aleko) Or~ fermenty trawieutle. Upośłedzolla jest r6wnież pr"-~
miana cukrów, czego dowodem
jest podwyższony pozlom cukru
we krwi. To też pOżywienie mu~l być skąpe w cukry, podobne
do pożywienia chO'rych na cnkrzyc~.

'MI przemianie

tłuszczów sŁwier

dzono niekorzystny wpływ cholesterolu, od którego zależy prze
nikliwość komórkO'wa. Dieta. cho
:tycI1 na nowotwór, lub zagrożo
nyotl nowotworem, musi być uboga w cholesterO'I, a więc w po
karmy, zawierające go. priede
wszystkim mleko, masło, żółtka
jaj, tłuszcze zwierzęce i tłuste se
ry. Zamia<st tług,zozy zwierzę
cych używamy tłuszcz'ów roślin
nych. Ro:tporządzamy też specja:lnymi środkami aptecznymi,

Sy~te

yczn

ryż łuszczony gorszy od nlełusl'
czonego, żół~ cukier lepszy od
białego i t. p. , Ważną rzeczą jest
spożywanie pokarmów w stanie
naturalnym, względnie nie wiele zml<enionym. Unikanie mył
niego gotowania, środków konserwujących, glazur, barwików,
zwracanie mniejszej uwagi na
zewnęłrmy wygląd pokannów,
a większej na przyrządzanie. Przy używaniu oliwy do gO'towa
nie. ma pierwszorzędne znaczenie używanie oliwy wyborowej.
uzyskanej w sposób mechanic~
ny, która w gotowaniu nie może
być nadmierni·e ogrzana. Złe zno
szenie pokarmów. przyrządza
ny<ch na oliwie, polega na uży
waniu nieodpowiedniej oliwy.
Musimy zwrócić uwagę na od
powi,e dnie trawienie w przewodzie pokał'mowym i starać się
usunąć wszelki,e zaburzenia, uregulować wY'Próżni,enia. Nie wolno przejadać si~. U każdego ezlo
wieka otyłego istnieją niJejednobalnie PO'ważne zaburzenia prze
miany materH, które musimy
zwalczyć. Ludzie muszą pracować i oddawać się leczeniu fizykalnemu, masażom, kąplelom
. powietrznym oraz zabiegom .",o
doleczniczym, które wszystkie
mają na celu utrzymanie przelniany materii w nOTmie. Z ką
pieli zwłaszcza korzystne są ką
piele jodowe.
Odpowiednią dietę muszą sto-

.w.

spożyw<czym,

najróżnorodnie.i~
z'8wi.erających

szych pr,o duktów,

żrcio~ajne ~!t~m.iny ,w s,t anie
mekiedy bardzo s'koncentrowa~
nym. Bezkrytyczne I przesadnc
stosowanie tych preparatów,
szczególnłe na użytek dzłecl, cho
ryeh, kobiet ciężarnych, lub karmiących, może przynieść często
wi~e., S'likody, niż poŻytku.
Ze względu na bardzo mgHst~
wiadomości o roli witamin w or ·
ganiźmie, ustaleni.e ścisłych re-

.

ze

powyższą ,1i d~,

ntała.

Zwalczanie podatności na nnwotwory złośliwe drogą dietety czną jest jednym z głównych za dań leczenia raka i jegO' z·a pob iegania. Jest jedynym sposobem
usunięcia zabuTZeń
przemiany
mat eT ii.
Dr, E. W.

pOżllw;en;a

gul i nO'rm natrafia na trudności. ny wtedy, gdy, jak' wykazały ba.W ydaje się jednak rzeczą pew- dania', brakowi jedne.l witaminy
ną, ŻIe zespół wszystkich nieod- towarzyszy nadmiar Innej. Zby:Downych witamin w i.!<>ściach tek może więc bye również ako
wymaganych przez organtzm za dliwy, jak brak.
pewnia równowagę jego funkcji
Dobór i dawkowanie witamin
życiowych..Jej zachwianie, spow ' naturalnym pożywieniu, od .
wodowane przez niedobór ja- powiednio urozmaiconym i mie
kiejś witaminy, zaz·nacza się zaś
sw.nym, bM'dzO' dobrze odp·O'wia.
w sp<Osób szczególnie katastTo~ da potrzebom ' człowieka, lub
zwierzęcia. Standa:ryz<O\vana
przeróbko. produktów spożyw
czych przez wielki pnemysł, powodująca często nłsr.lczenie, luh
złotJmi
usuwanie witamin ('np. przy pro
w. niektórych restauracjach no- dukcji konserw lub mąki), wprO'
wojorskich w ostatnim czasie za- wad"enie zastępczy<ch środków
częto podawać kanapki z ~ywymi spożywczych w czasie wojny, a
złotymi rybkami. Taka jest Dowa w niektórych państwach równieź
moda slUakoszów amerykańskich. w· czasie ,p okoju, --- znacznie
Złotą rybkę można otrzymać DIt kompli:kuje
zagadnienie witabiałym lub czarnym pieczywit', za- min łuniemożliwia liezenle na
pijając ją piwem lub mlektem. Za.. natura1ny ich dobór ' w codzienpas rybek stale znajduje się w '01- nym, dowolnie urozmaiconym ja
kwarium restauracji.
dIosplsle.
Jak mówią, moda ta powstała
Powyżs-ze względy nasuwają
wskutek tego, że pewien student w,~ęc potrzebę sztucznej "witawygrał zakład, zjadając złotą rybmini,z acji" pożywieni·a. NajprO'st
kę _w.yłowjoną · z akwarium.- Następ
szym bodaj i najlepszym sposonie studenci zaczęli jeden po dru- bem jest wzbogacenie zasobów
gim zjadać rybki, przy c~ym każdy witaminowych jadalnych roślin
dążył do ustanowienia nowego "re- i zwi<erząt na drodze możliwie
kordu';. Obecnie rekord ten naJeży najbardzi.e j naturalnej. W niedo pewnego przedstawiciela złoteJ których krajach utnymuje 81~
młoddcży, który spożył 50 żywycil np. krowy i kury na specjalne.i
złotych rybek.
diecie fOŚUnnej, bogatej w witaNje zazdt'ośćmy im tego przy- minę e, uzupełnianej tranem i
E-maku.
drożdżami, dzięki czemu z·a rów-

-Kanapki
rybkami

uzasadniający

mi'a nowide w krajach, w których ludo~ żywi się przeważ
nie rybami i używa zamiast thl.1Z
czów zwł.e<rzęcych olłwę, ilość
chory eh nil raka jest znikomo

w·iaminy

Sztuczna "witaminizac;a··
cnwili O'becnej istn~eją dobrze opracowane i stO'sowane na
ska'lę pT\Zemysłową metody ekstra!kcji wiJta.min z materiału rośHtnnego i zw.ierzęcego, prowa '
dzące
do otrzymania preparatów bardzo sko-fl<centrowanych,
a nawet czystych. Niezależnie od
tego możliwe jest w pewnych
wypadkach uzyskanie czystych
wita,mm na drod'le wyłącznie
chemicznej. I ta'k np. chemik
może dziś przy pomocy skompli.
kowanych wprawdzie, ale praktycl<nie wykonalnych manipulacji otl'lZymać witaminę C (prze·
ciw.Stzkorbutową), witaminę A,
wreszcie z ergostbrolu, występu.
jącego obficie w grzybaeh i drot
dżach, potrafi otrzymać za pomocą odpowi,edniego naświetla 
nia lampą kwarcową witaminę
D (przeciwrachityczną). - Sukcesy p~etparacji witaminowej
wvwołały pojawienie się na rynku farmaceutycznym, a nawet

sować lud'zie chO'rzy po operacji,
wykonanej z powodu raka, o ile
cheą uniknąć nawrotu cierpienia. Naturalnie dieta, zarówno
zapobioegaW(!za, jak i lec'z nicza,
musi być dla danego człowieka
odpowi,ed'nio dobrana i dosłos? ·
waua. Sl:tywne przepisy szkodzą bardziej od diety normalnej.
Podczas wprowadzania diet~
koniecme jest badanie ntoczu l
stolca.
Wyniki, zwłaszcza zapobie~
gawczego i pooperacyjnego stO'sowania diety są bardzO' dobre,
cofają się zabur·z enia przemiany
materii i trawienia. Ponadto poprawia si~ również stan ehorycJi
na chroniczny katar jelit oraz na
wrzód iołądka i dwun_tnley.U chorych na nowotwory ad\a
apatia, osłabiellie, oudn08cJ, ustępują bóle.
Istnieje jeszcze jeden dowód,

no mleko, jak i jaja zawiera.ją,
znacznIe więoej wita'min, nn
zwykle. Pr6bowano równid, z
dobrym zresztą wynikiem.
świetlae kury w okresie l . lam
parni kwarcowymi; składane
przez nie jaja zawierały później
wysokie normy witamin,. D l
wykazywały działanie pl'ftelwrachityczne.
Nie jest lO' jednak spOSOD jedyny. IW ; Ameryce n&przykład
st<>suje silę w pewnych wypad'kaoh zupełnie bezp<>śTednie uzupełnianie pokannów preparatami czystych, albo bardzo skoncentrowanych witamin. Ml. wie.lu miaJStacl1 USA. d!Odaje się do
,mleka ekstrakty tranowe, zawierające w~tamilllę D. W całym Sle
regu
gałęzi
amerykallskiego

D.-

pTzemysłu spożywczego uzupeł

nia

się

obecnie produkty rówwiltami'ITami B,Bl, a nawet
C. Aby to ZIl'ealitzować, należało
po'konać wi<ele trudności, wynikających z małej trwałości tych
witamm i łch WTażllwoścl na
wysoką temperaturę i tlen powiell'za.
nież

Oezywiście, w,s.~ystBe te Złl
biegi mus·zą być dO'k'Onywane
pod stałym nadzorem bio1~ó\v
i lekarzy, gdyż ze względów, o
których
wyżej
ws'(>omnion.),
wszelka dowolność moŻe przyuieść wynikł nłetlOŻą.e, a ąawet szkodliwe.
-. ,
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popularrzuje muz, e

ale. niestety. czesto ia
)!kdzynarodowy festival muzgromadził w Polsce szcwybitnych muzyków obcych,
wielu spraw, związanych
problemami kultury muzycz·
'j. omawiali oni sprawy, zwią
Je z radiem. Niektórzy ze zna
kompozytorów wypowia.
" się obszernie na temat swcdo radia i jego mo'artystycznych w dziemuzyki. Wypowiedzi te
I,m ciekawsze, że muzyk, za
. kompozytor, jak i wykopodchodzi do radia ze
wnikliwością, uwzględ

musi

szereg spmw,

któ-

przeciętny słuchaoz zupeł·

nie dostrzega ,
010 kilka hardziej charaktery-

uwag na tematy

zwią

z radiem:

PIET KETTING,

p. Bush uważa, że jeżeli chodzi
o zawodowego muzyka, radio,
podobnie ,iak {)łyta gramofonowa, jest znakomitym środkiem
dla przypomnienia sobie znanego utworu, natomiast on osobiś
cie nie odważyłby się oceniać utworu uowego, zwłaszcza moder
nistycznego, na podstawie audyc,ii radiowej. Kompozytor zaś,
który dla radia komponuje, musi pami,ętać ni,e tylko o odpuw iedniej instrumentacji, ale tak,
że
o możliwościach dynamicznych radia, co wpływa na cały
charaktell" utworu,
ROBERT DE ROOS,
znany koonpo'z ytor holenderski,
,jest entuzjastą radła. Uważa on,
7..e radio posiada d'lisiaj wszelkie
techniczne moż<liwości, dlatego
nie ma powodu dobierać dlań
specjalnej i.nstrumentacji. Nato
miast ważne jest, by w karmoniailh utwór był przejrzysty i jas
ny. - Utwory p. de Roos ozęsto
są przez radio nadawane. Obecnie skomponował p. Roos dla
radia "Boską Komedię", utwór
o podłożu programowym. W o'
góle kompozytor ten uważa, że
muzyka programowa dla radia
nadaje się szczególnie, ułatwia
bowiem public7.llOści radj'o wej
zrozumienie utworu. Jeżeli zaś
chodzi o rolę radia w ogóle, to
uważa on, że jest ona olbrzymia;

zniekształca

tak np. w Ameryce, gdzie do
niedaWlJla nie było OIrkiestr, radio przyczyniło się bardzo do zainteresowania muzyką szerokich
rzesz. Sam kompozytor słuclta
radia chętnie, wybiera sobie
przede wszystikim utwory współ
czeme, których jeszcze ni.e zna
i nie ma sposobności rychłego
poznania.
STANLEY CHAPPLE,
reprezentuje już pogląd nie kom
pozytolf6w, lecz wykonawców,
jest on bowiem wybitnym dyrygentem i podczas fesHva'l u dyry
gował utworami angliik6w. Por-u
g.~a on znowu
sprawę mixera,
który reguluje dźwięk. Dlatego
p. Chapple, dyrygując w radiowym studio, nie może być zupeł
nie swobodny w interpretacji,
stale pozostając w kontakcie z
mixerem, ciągle się z nim porozumiewając.
Także
akustyka
studia odbiega od akustyki sali
koncertowej i wpływa na SJ)Q.
sób dyrygowania, Poza tym atmosfera studła nie dor6wnuje
atmosferze sali koncertowej. Brak kontaktu z puhlicz:rrośdą,
świadomość odcięcia od publkz
ności, lub choóby taka drobnostka, że muzycy grają nie we frakach, lecz bez marynarek, wpły
wa na wewnętrzne napięie wykonawców. Dlatego p. Chapple
sądzi, że telewizja bardzo zbliży

studio radiowe do sali koncertowej i będ71ie następnym niezmier
nie ważnym etapem w rozwoju
radiofonii.
, Przy całej swej doniosłości ra
dioposiada jedną ważną wadę:
publiczność radiowa nie daje owego na sali koncertowej, koniecznego wysiłku własnego,
przez co łatwo się dekoncentruje. - Atmosfero. domu wmz z
d'ZWonkami
reJ.efonicznymi i
zwyczajnym, codziennym trybem życia nie stwaraa nastToj'.l
dobrego do koncentracji muzy·
cznej.
Oto ki'łka uwa,g, wypowied'Lianych na temat radia pil"zez uczest
n~ków festh"alu muzycznego. 1'rzeba jesreze zaznaozyć, że
obok ścis'le teoretycznych ro?:·
waża.ń, omaw.iana była praktycz
na strona działalności poszczególnych radiofonii. Z prawdziwą przyjemnością musimy tu

kompozytor holender'docenia w zupełności doniozanotować słowa
najwyższego
rolę radia, sam chętnie s)uuznania, jakle zagrank"mi artyaudycji radiowych, uważ::t
ści wyrai;ali dla programów muże nIe wszystkie Instruzycznych Polskiego Radia oraz
równie dobrze w
wręcz entuzjastyczne pochwały
radIowych. Uważ,l
dla orkiestry symfonicznej Polże radio wymaga
specjalskiego Radia, która swymi wyutworów, specjalnie dla rasŁępami w czasie fesnvalu zdokomponowanych, należy hobyła sobie ogólne i 7.· asłużone u·
dobi{'rać specJalne in tru'
'Znanie,
Piet Ketting jes.t nic
K. P.
ozy torem, ale rów·
pianistą , to też i :p;
widzenia wykonawcy
się na szereg trudności w
Przede ws-zystkim doJega
brak bezpo~rednłego kontak
publicznością, owego fluidu,
na sali koncertowej łączy
.
l audytorium, Da'l ej krę
wilonem, mówić będzie o n8iSrej Radia d,la. swych słuełtaory <tuia
sprawa technicznego re·
Ud:tiał Polski w ~aniałyrtt
3 Maja. () god!z. 0.15.
siły dźwięku pt'z.ez t.
dziejowej p.rzes-złości.
przeglądzłe dorobku cywilizacyj
mima, który, ja'k wiadom.:>,
Program obejmie na.mępujące
'W
dn,iu
otwarcia
pol5'k·
i
ego
pa.
nego niemal wszystkich państw
drogą meohaniczną nantwory: w części pierwszej - lT
wilonu
Columbia
Broadcasting
siły dźwiękowej i w ten i narodów świata, jakim jest wy
System organiauje, Im uprzed- W'erturę Antoniego SZAŁOW:
wpływa
pośredmo
n~ staw·a światowa w Nowym JorSKIEGO, ,.Symfonię eoneerłan
IIrn~,mi"7n~ st~onę interpretacji.
ku, wypadł zaszozytnie i wspa- nim P'OJ'iozumieniu się z Poliskim
artysta holenderski niale. Dyrekcja wystawy uznała Radiem, wielki koncert symfo- te" KaroJa SZYMANOWSIUEże radło odciąga pubIinkzny muzyki polskiej w No- GO, której partię IOTtepianową
od koncertów, aoczlk 'ol- pawi[on polsk,i za jeden z nai- wym Jorku. W koncercie tym, odegra ST. SZPINALSKI; w er:ę
ksianowi dużą pomoc ckono ool'<biej udanych,
po.z.a. nowojorską orkiestrą fil- ści drugiej - arię Jon-tika z OJ>'Czną dla artystó~.
W dniu 3 Maja nastąpi otwar- harmoniczną, wezmą udZliał ar- ry "Halka" i arię r kwrantem ze
ALAN BUSH,
cie pawilonu polskiego; miIiany tyści polscy o sławie światowej: "Strasznego Dwwn" MONIUSZtor angidski, również zwioozających zap'oznawać się
kapelmistrz Artur RODZlŃSKI, KI w wyko.nanin Jana KIEPUźe radi,o ma swoje dobre
będą z dorobkiem kultuTalnym Jan KIEPURA .i pianista Słanł RY i wreszcie na zakończeni.e
, to też należy nży
mazura z opery "Halka" MOumiejętnie, Uważa mia- i gospodarezym nas7..ego kraju, a sław SZPINALSKI.
p, Bush, że radio posia- 10 historycznych 'sztandall"ów
Koncert ten transmitowany bę NHJSZKl i kompozycję WIECHO
~anlee moż1łwości ar- polskich, powiewających nad pa dzie przez rozgłośnie PolSk,iego :wICZA "Chmiel".
Skala rozpiętości

Rodziński

••

Kiepura

••

Szpinalski

Wielki koncert muzyki polskiej 3 maja z Ameryki

różnymi natężeniami

, pO'l1l'i,ędzy forto i pianie jest w radiu tak wielka,
na sali koncertowej, i to
częstokroć właściwy wy
lltW()ru, Oczywiście może tu
częściowo zaradzić kapelale zupełnie swobodnie
interpretować nawet
I prze.trzystych utwP~IOZARTA. .Jedynie kwa,,smyczkowe brzmią na.izu1'W~1 wiernie. Muzvka romantzna za~, Hp, WAGNER wraz
, przeładowaniem dźwię
nie może brzmieć na·
dobrze,
~'ażną rolę odgrywa także jaaparatu. Dlatego p, Bush
rI IJD0I1n",·o } swego czasu, by naod czasu do czasu aud~
~'lko dla najlepszych aparao program~ch złożonych z
. , które na gorszych apa
hodzą sk<'l.żone. Dobrzmi orkiestra
dzięki temu. że posia
IU~tr'umen':v o dźwiękach 0pr~eyzy.inych,
suchych,
. jeden od drugiego odcina.:ch się; naturalnj'e wtedy, gdy
Jn trumentv są bardzo dobre
"kie tra nfe gra zbyt głosn ,),
. wszystkich tych P:Owodów,

1. Mały synek żegna się na dw'Orcu w Londynie z ojcem, członkiem ()rklesLry gwardii, kł6ra udała się na tournee K()ncerł()IWe do Stanow Zjednoe7:onycb.
2. Turniej kucharzy wojskowych odbył się w Aldershot w Anglii, przy czym zawodnicy, przed przystąpieniem do turnieju, musieli pokazać ()ficerowi
swoje ręce, który badał ich nieskazitelną czyst'OŚć. - 3. 16-letnia Ałma Mardis zarobiła przy rąbaniu drzewa 8 dola'l'ów i udała się z tą sumą do miasta
Memphis, aby po raz pierwszy w żyoiu zjeść porcję lodów i pOMuchać koncertu pr/':e.!l radio. - 4. Mlodl':iutkie czworaczki (Joan, Jeanette, Jeraldine i
.Toyce) nie pozwalają sobie pr/':erwać snu prze/': dwa zespoły innych czworaczków (cl':tery siostry Keys i czterech braci Perrirone), które przys.zly idl
odwiedzić. Oczywiście cała historia rozgrywa s.ię w Stanach Zjednoczonych. - 5, Pogromca lwów Terrell Jacobs wszedł w ~o\\'ym Jorku do klatki z
p.iemikami, trzymając na r~kach J~e 6-tYSodAigXIl pliźni~, ,...,

n.

~e.~--------------~·9--~
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Wmoim BaleJdosBopie
Gdyby marzenia nasze mogły JOię
z chwili na chwilę,
tycIe nie tylko straciłoby na uroku, ale pozbawione by zostało nie·
maI swego sensu, nieziszczalnoM
bowiem marzeń jest źródłam wie.
czystym twćrczego niepokoju, który ludzkość utrzymuje w etanie
tęsknego i jakże radosnego czekania nCl, spełnienie pragnień. Frzecież
każde zaspokojone życzenie zbliża
człoWieka do śmierci, kUta. jest
jakby wszystko kończącym grobem
naszych złudzeń, tęsknot idąten,
st.anowiąc urzeczywistnienie naszego ostatniego i może na.jpiękniaj
szego marzan:a. o życiu wiec!:ystym
lub o rozwianiu się w nicość.
Zdawało by się, że miłość musi
mieć warunki sprzyjają.ce, aby zak,vj,tnąć i dojrzeć. W rzeczywistoś
ci jednak rozkwita. ona. i dojrzewa
często w warttnkuh zgoła nie sprz,y
j a5ących. Ta niezalażność jest cechą wyróżniającą to pojęcie w całej jego rozciągłości. W tym ujęciu
rzeczy miłość, dojrzewająca. w warunkach pomyślnycb j, dogodnych,
traci jakoby prawo do swego miana, stając się sentymentalną igraszką, lub konwencjonalnym, tradycją
uświęconym ceremoniałem,
kUry

.W.WIERE
35 rocznica

,urzeczywistniać

zwykliśmy nazywać miłością.
Jest rzeczą gódną zastanowienia,
dlaczego hk chętnie załatwiamy
!Sprawy drobne, niepozorne, błah"

niemal,

śmierci sławnego

rosyjsko-japońskiej wojzginął D& pancerniJku "Petropawłowsk" 18 l:W\i,etni& 1904 roku
słyF.ny rosyjski malarz Bazyli Wie-

miejscowości, gd~ie toczyła. się bi-

Podczas

1...y

twa. llala.r~ przystąpił do dzieła,
nie ma.j", !)ojęcia. o kraju i jego
mieszkańcach. Na. obrazie widziało
łł.i.ę tłum ludzi, wielu zabitych i ran
Dych, dużo krwi i dy:mu, leC?z ani
znaku pra.wdy.

reszcza.gin.
Zgbnął ltA wojnie człOWieK, litćry
przez całe życie zwalezal wojnę.
Czy m9Źua. walczyć :r: wojną pę
dlipm ~ fa.rb,? Wiereszczagin do'.V'ii,dł,

ze

- Czy to reahzIn! _
\Vie.rEt!zczagin.

moŻJUt.

cierpWeń

i

zapyt,u)e

I odpowiada~
..... Rc;'zlJmie s.ię, ż~ Die!
Artyata. dowiódł całym swym tyej,em, jak rozumia.ł realizm. W twtr
czo!d jeg') energia. talentu koia".
nr.ła. &i42 z odwaglł człowieka.

ARTYSTA WALCZY Z WOJNĄ.
- W ojua. jest śmi2rcią - twierdził lIsta.wiczn.ie. - Istnieje na. niej
bohat.erstwo, lecz jednocz.e.6n,ie ile1;
~eszc:r:ęścial

Z całej spuścizny po' Wi'areszeza..
POCZĄTEK KARIERY MALAR·
ginie na.jdobitniej przemawiają oSKlEJ.
bra.zy treśoi wojennej. Mniej odczuW żyłach Wiereszcza.gina, syna
wał ducha. przeszłości. Ostrze swego byst.rego wzroku i , t9mperamen- ' cbywatela zi,emskiego w Nowotu skiCil'Qwał na wa.lkę z idealizacją gro1zkiej gubi'mii, płynęła tatar~ka krew. Babka jego po kądzieli
wojny'. _-_ była. tatarką niezwykle urodziwą.
- POrzuciłem Paryt i swoją pra- Po matce odziedziczył charakter
e~ -- p~ do Stasowa - nie w niespokojny, vdelką wrazlj wość i
tym celu jedynie, aby dostrzeć i u· potrzebQ częstej zmiany mleJsca
tlwali;ć na. płótDie ten czy ó'W' epipobytu. Ojciac przekazał mu wywojenny, leoz chciałem być bJJ- trwĄ.lość w dążeniu do celu.
żej d~iki~j i wstrętnej prooadury
Ucząc sześć lat,
został Wiere·
vtbijn.nia. nio w eolu malowania,
lecz ab,v: p!ltrzeć, czuć i studiować szczagin 'Uczniem korpusu kadetów
w Carskim S!.ole. Rodzice przenieludzi.
śli go wkrótce do Morskiego KorWystawj&jąe cale serie 'oljrazllw,
pusu, gdzie uczyli, się jago trzej
Wiereszcza..,aiD budził podziw i :r:a· bracia. Już w d~iec1ństwie zdradzał
(hwyt, wywoływał spory i ,oburze· wieIkl1 chęć do rysunktw, którym
nie. Jako bojownik o swoją. ideę pośW\i~ca.l
później
w korpusie
realnej sztuki, nie znał kompromi- wszystkie wcłne chwile. W ostatsćw, kroozył naprztd śmi.'\ło i czę
nich la.tach nauki uczęszczał do
sto zwy~ięsko, odrzucając oficjalne t:z.koły rysunkowej. Inspektor jej
p;i)chwaly. Gdy w roku 1874 Aka- Gerner, mawia.! często,
demia Sztuk Pięknych w uznaniu
- Przypomnicje sobie moje SłO
jego artystycznej pracy nadała mu
tytuł profesora, Wiereszczagin od- wa, tan Wieree:t~zagin będz.ie wa el J.:im mistrzem I
mówił przy~cia go,
llważając
wszelk~ tytuły i odznaczenia w
Dyrektor SZKoły Lwow m6wn:
sztuce za. szkodliwe. Senat akade....... Porzuc~z ryeunki, tak ZO&t&micki post.Gowil wtedy wykreślić
niesz ofieerem.
artystę z groua. ezłonl,ów.
Jak roaJoW'&no dawniej ODrazy
odpowiadał
Przeciwnie .reści wojennej? Wiereszczagin 'W Wierelllcza&iu -- ja ~ bye artya.rtykul~ 3 realizmIe {'powiada., jak stą·
anglicy ZW'rĆeili się do słynnego
Sko1te.~y'I z o~znaezenlem Morski
francuskiego mala!'za., prosząc go o
Korpus
i zrzekł się ka.riery wojsko.
namalowanie obrazu, przed!1tawiają
wej
RodziCa
byli niepocieszeni.
rego ich zwycięstwo nad zulusami.
.Malarzowi opisano odzi<li anglików Ojciec odm,wił mu pomocy mate..i zulusów i pokazano fotografi" rialnej. Matka uważa.la go za. sza-

zoo

podczas gdy wykazujemy
w stosunku do
!;praw' nie zwykłej dla nas wa.gi i
?1Jaczenia. D1J~eja się to po pierwsze dlatego, że o kolejności załaŁ
wienhl. spraw decyduje zazwyczaj
nie ich ważność, lecz drog".l najmnIejszego oporu. Rezultatem tego
j f st, źe życie upływa nam przeważnie na odrabianiu drobiazgow,
podczt',s gdy ważne zadani::. życio
we odkłada.my, licząc na szczęśliw
szy zbieg okoliczności, ktćry nam
ich rozwj47,aWe uła.twj. Drugim powodem da.nego stanu rzac'!y jest,
moim zdani~m te, że spra.wy drohne lerią w znacznym etopniu w za·
kresie naszych osobistych możli·
wości, podczas gdy sprawy wielkiej
wagi wymagają zazwyczaj Z6Sl)olonf.'go wy~,łku i współdziała.nia z nami czynników pozaosobowycb, od
MS często niezależnych. \V tym ujęciu rZJCz,y zrozumiemy, dlaczego
zarówno w zak'e::ie życia jednostkowego, jak i zbiorowego, tyle wa~
Dych spraw J!)ży odłogierr'J
Pienia religijne na cmentarzu
J.aają jakby na celu uśpieni'e naszej
ŻE' me Wypływa onQ z połiudali inczujności i stępienie wrażliwości na.
stynktownych. Mściwość i okrllcień
okrutną. krzywd~, kttra nam się
dzj<'je, e'dy jakaś bezwzględna siła stwo. tak wJaściwo i istotne ludzzabiera drogą um istotę, bez któ- kiej naturze, starano się przecież
rej iyć nam będzie tak ciężko. od wieków opanowywać i łagodzić
drogą
odpowiednio uświęconych
Smętne, łzawym liryzmem i elegijnurm i przepisć'w etycznych. W tym
ną zadumą. pr~epo,joDe słowa nad·
grobnych pieśni są. jakby pieszczącą ujęciu neczy zrozumiillUV. że człD
Wiek wybaczający przeżywa głębo
liaS dłoni.ą Op:l>trzności, która nasz
MI ukoić pragnie i prosić o prze- ki konflikt mi~dzy zwierzęcością
baczenie Ul, rozwartą przed lU\.Illi swej natury,.:lo na.bytym anielstweul
duszy, których wzajemna. sprawctclIłań grobu. Przecież cały niemaI obrzęd pogrzebowy je$t jakby ność utrudnia, a często uniemotliwia osiągnięcie harmonii czy syn1ml1ejętni ~ ad hoc sprepru-owanym
l1arkotykiem, ktćry nas o8załamj:t" tt'zy powyższych wartości. Dlatego
aby stłumić w nas tak daremny wybacza.nie jest, moim zdaniam,
często jedną. z form ma·skowania
zresztą bunt przeciw domniemanemu sprawcy naszej niadoli. który zwierzęcości ludzkiej natury, ktćrą.
~kwapIiW'a,e zatrzeć elę sili czło
często kapry~ni'3
nakreśloną linię
wiek,
pregnący uchodzj,Ć w oczach
demarkMyjną. między iyciem a
swych bliźnich za. istotę na. wzór
śmiercią k~·ź'3 nam uważać w danej
Lh wili Z30 rezultat dz.iałania nieoc1· i podobieństwo Boga stworzoną., a
lIlownej i nieuchronnej konieczDoś tym samym stylizującą swoją. postawę duchową lU\. wzór doskona(~j. Gdy piaśni nadgrobne milkną,
gdy u~zestnicv pogrzebu zaczynają łośc.r~ tchnącej Opatrzności.
się rC7.Chodzić, gdy grób już jest
Ludzie często zajmują się spra2asyp2..ny, gdy kwiaty rozesłane l. wami, które zadnego związku nie
Jl3S7:ych stóp kaią nam żywić ułu mają z ~h zawodem, czy na wykami. To zamiłowanie, czy pociąg 110
dną wiarę, że na.turalnemu porząll
kowi rZ'3CZr stało siEl zadość, pocie- ~praw, wyehodz.'lcych często daleszeni tą myślą wracamy pomiQd:zy ko Iloza ramy programowej pożywych.
wszedniości zwykłych Z3.jęć i inteWybaczanie winy jest często za- rese \v jest, moim zadniJęm, probiedośćuczynienie~ raczej sobie, niż rzem 1ch poziomu kultnralnego,
jtdnostce, kttra. jest w danej chwi- który wszak pozostaje w prostym
li ,10 głębi wzruszona okazanym stosunku tto zainter~sowań danej
ja; dobrym sercom i wvrozumiałoś jednostki dl'lo spr~w i rzeczy, stacią.. Już sam fakt, że religia, musia·
llowiących e~to wręcz antytezp'
ła Ilświ~ ca ć l1:1kaz w:vbac'lania bJir.· j t': (~ llchowe~!'o stanu pOi'!l.:.\dauia.
L. STREISENB.EIłfl.
Ilim krzywd1 świadl} f.Y WrUlQWl*_
wyraźną. opieszałość

zez

leńca.,

....... Rysunki Dj,c dadzą. ci chleo&
do salonów ......

ni~ wprow3.dzą.
tW'~rdzili rodzice.

i

Wiereszcz:tginowi
dopomógł
zostal w międzycza
sie !'akretarzem Akademii Sztllk
Pięknych. łtlłod:r:ieniec wstąpił do
tej uczelni i otrz.ymał stypendium.
Nie podobał mu si~ jednak ,,klasyczny" duch iltarej szkoły. Pocią
gało go "marne" żyde.
Malował
p.r:t.ewa.ini.~ & natury.

LWOIV, kt.ćry

PODR'ó t DO TURKIESTANU.
W roku 1863 porzucił Pet~rs
burg i Akadelllie i wi'ięchał na
KauktloZ.
.-' Będę tam szukał orygj.nalnych
wschodnich motywów. W nich RpOczywa całe piękno ma..laI:stwamówił młody. artysta.
Lecz słabo jeszcze wmda.ł liolorystyką.
Talent jego występował
gU wn,ie w rYl'unku. DziękI protekcji zna.jomych miał lekcje i zarabxal sporo.
-- Jedyni'8 mtodoSc mOla. 1 swoboda obroniły mnie przed udusze
niem EiQ pod naw:lłem pracy zarobkowej - opowiadał Wiereszczagin.
W rOKu 1864 otrzymał niewIelkl
1:padek i wyjech:ll do Paryża, gd7.i(,
zaczął pracować u JcrC\me'a, który
hołdował jes:?:oze starym tradycjom.
Wicreszczagin z trudE-m dawał sobie rad~ z malo~aniem. Po .·oku
wrócił na Kaukaz, gdzie gorliw'le
rysował z natury. Skończył się wre
lizd e ten okres nauki) grO!.lJadZelli'l

malarza

matreria!u, doskona.lenia. się, szuka·
njA chan.k~eru. Artysta. zapragnął
zrea.l,i:l<ować swoje uświadomienie
w pOB~i całkowitycb obrazów.
Podrtż do Turkiestanu w calu po·
życia i obyczajów uczyniła

.wmia.

z Wiereszczagina. malarza batalistę.
Z08t.a.ł przykomenderowany do szta
bu generała. von Kaufmana. Podczas gdy ten ostatni walczył z bucharskimi wojskllIlld. uzbekowio oCoezyli. Samarkandę. gdz.ie znajdował się Wiereszczagin i
musiał
cbcąc nie chcąc uczestniczyć w hitwaen z nieprzyjacielem, szturmującym miasto w ciągu ośmiu dni.
Gdy nadesda. odsiecz. wszyscy
twierdzUi~ że energia i odwaga artysty uratowały Samarkandę. Gene
rał Kaufman udekorował Wjer~ .
szczagina oficerskim krzytem św.
Jerzego,
odP.wtym od własnej
piersi.

PIERWSZA WYSTAWA OBRAZóW.
Kilka mieawcy, spędzonych w
'l'urkiestanu nasunęło artyście myśl
otw&'cia. w: Petersburgu wystawy
turkiestańskiej w roku 1869,
na
której jedna sala. pomieściła. obrazy W1ereszczagina.. Wystawa stal),owiła nowość dla Petersburga.
Nlewiela mtereaowano się jej artystycznym znaczeniem. Więcej za
ciekawiała.
etnografia dalekiego
kraju, podbitego niedawno przez
HosJę. Obraz ~alacre opium" zduwe wal realizmem oddania postaci
ludzi, kUny w narkotyku szukali
ostatniej pociechy po utracie dobre bytu. Dwa obrazy z wystawioneoj kolekcj~: " Po sukcesie" i "Po
klęsce" artysta ofiarował cesarzo·
wi Alilksandrowi II.

W s('rcu Ri
w klasztorach buddy'
skich zajmcwał się gorl1wie maI
wanlem. W listach swoich Wvra!~
7.dziwieni~ z, powodu bliskj1ago p~
,lobieństwa iudyjskiej architektt1l1
i pieśni do rdzennego rosyjskieg'
budownictwa ludowego i pieśni 1
dawnej R.osji. Artysta Jllusl:1ł opu.
ció Indi9 z powodów k1imatyct
nycb. PBywiózł z ~obą mnóstw
szkiców i zabrał 8ię do pracy
Paryżu. Ukończył już część obra
zów, gdy wybuchła wojna Rosji
Turcją. Wiareszczagin udał się m'
Dunaj.
Indyjska. se-ria zos
pr70'arwana.
nopol i

Aleksandrię.

malajćw,

WOJNA TURECKA.

PodczM tureckiej kampanii ar
tysta przebywał w najniebezpiecf
niejszych punktach. Fczestniczyl,
ataku na ture~ki mODitor i unn!
w biodro, leżał przez dwa mie8i~~
w szpitalu w BukareszOi,e. Wyzdr~
wiawszy, przeszedł z armią. genell
ła. Hurk! prze:?: Bałkany.
MAlował przez ca~y czas litero
nje pod ogniem nieprzyjacielskil
))0 Ad.rianopola wszedł z oddzjl.
łem Strukowa Przez pewien e!li
pełnił obowiązki naczelnika szt"ll
Pcdcza.s pertra.ktacji pokojowyr
był sekretarzem rosyjskiej dtJ!.
gacji.

W rOKU 1878 artvsta wrr,el/

Paryźa. Zapomniał j~ż o ind ~ I'
Mi!lł~ powstać nowa na
tllreeki~j wojny. W ciągu njesr,e;
Da pćłtora. roku namalował i
sta,wil w Paryż11 20 obraló'
~lezegól~ wyróżniał się obra:

Berii.

wr

"S~jpka - Szapowo", na. którym gt
neraJ Skob9lew pozdrawiał wojeke
na. przednim. za~ planie widać by!:
, Po upływie roku Wioreazezag1Jj nieuprzątnięte jeszc:r:e ciała Z3
znala.zl: się ponownie w Turkiesta" tych. Obraz "Na Szipee spok~
nie, skąd P,Ojecbał do Chin, a pćź Przed!taW',iM 'tV trzeeh poetaei
niej wr60il do Monachium, gd'lie zamarz!l.ją.cego na postarunku 1111
pcsiadał pracownię. W ciągu trzech
tł,wnika.. Obraz bud~ił ogtlne wp/I
lat 1WIl2.1ował DQWą serię turki'a- e%11cio. Artysta. potrafił doamll
ska.ńakich obrazów. Z.amiaat burych
człowieJta. równiet w turkach, I
i sZ:l.rych barw, zalewa. je światło, azjatach. Był to nowy element
l:łc.ńce. Wiereszczagin wykonał epo
jego S'l.tuCIa
~ję bohaterską pod tytułem "BarŚMIERĆ NA POSTERUNKU.
barzyńcy". Wśrćd obrazów wyróini.aly si~ szczegtlnle: ,.Otoczyli Około rok'u 1880 Wiereszezagi
genią", "Napadają niespodziewazaczął m~lować na tematy ewangl
>!ItlI', "Tryumfują" i ~łynna "Apote· liczne, lecz nie udawały mu sil
oza wojny", gdzie na tle spalonego prz,y Końcu 19 Wieku namalow
stepu wznoSi. si~ piramida ludzkich szereg obrazów, do których łrej.!
cza6zek, nad kt~rą krąży słado kru :!Mzerp'ląl :r; wypadków wron
Mw, Na ramie artysta. umieścił ru.. 1812. Port.rst jednak nie był spepi,, :
cjalnOścią. mysŁy. Postać NaDol~

,~Ol:lra.z,

poświęcony wszystkim

' ''iełkim zdobywcom przeszłym,
rażr.iej:lzym i przyszłym".

te-

Wiereszczagin zawiózł ca.lą kolekcję do Londynu. Wrażenie było
pQ.t.ężne. Krytycy tWierdzili, ~a obrM.y są straszne, poniewaz są,
prawdziwe.
Z Lo.ldynu wystawa powęarowa
ła do Petersburga, gdzie miała tak
wielkie powodzenie, że policja zmuszona była czuwać nad ruchem publiczności. Stasow Pisał wtedy:
- W obrazach Wiereszczagina
r€.'zbrz,miewa głos oburzenia i protestu przeCiwko barbarzyństwu, okruciellstwu i zwierzęcoŚCi
bez
względu na osoby sprawców. Artysta. występuje tu jako meubłagany
i zucbwały' realista.
Wystawie nie są.Uzony był spokoj!lY koniac. O~karżenia. padające
ze strouy amii, spowodowały zniszczenio przez arty~tę obrazów
"Zapomniany", .,Otoczyli gonLą' i "Weszli". Generał KauCmaL.
oświadczył, że oddzi~lły jego nie
}:orzucały zabitych na polu bit", J .
Wy.stawę przeWieziono do Moskwy,
~dzie kupił ją P. Tretiakow.
Podczas pobytu wystawy w P l' tersburgu i ~IMkwi e "\Tiel'e8Zrza gilJ
poj<.'chai do Indii przez KOiJ:ita uty-

ona.

był?

blada.

Frak'wencja Wystaw Wieresltllo,
giua była kolosalna. WWiednI
zwiedziło je 110.000 osób, w Belini
.... 145.000, w Petersburgu 200.000
CieKawe
clw.

są

zdania, cudzOtiem

-- 'l'en potran wszvstko ~ me·
wił nIemiecki malarz "Manzel.
- Jest to coś nieoywałego 
mówili francuzi.
Krytyka. zarzucała czasami Wje·
reszczaginowi niedbalstwo, jak np
w obrazio "Panichida", gdzie arty
sta posługiwał się jednym i tyn
samym modelem w celu etworzani
postaci
księdza.
i m1nistranta.
V'lszyscy jednak uznawali jeg~)
wielki talent i :znaczl:lnie społeczne.
Wieres~l)zagin oburzał się, gdy
~łyszal, że obraz jc~t miłą. ozdobą
Sam bowiem widział w swojej pra·
cy narzędzie wpł:rwu na szerokie
masy i z tego powodu wstęp n'
przeważną. liczb~ jego wystaw by'
L e zpłatny.

Idąc

z:\ głosem r1n~7.y Wier"
post. m o,',; I JW, początki
rosyjsko - japoń "ki t'.; \\'ojny llUbO
tl ę na mi<'jsC'1' fl z;:1 1)11'1 \yojcnnycb,
flt' lagiCl

t'ł lzi i'~ z'l ... k ,-)('I'.' ··i,l

:

fl

~. nir j'l~.

Mile wnetrze

w czt9rech

ścianach swego pokażdy człowiek wię
kszą. część życia i dlatzgo wygląd
mielSzk:l.1l6.a odbija się na usposobiel'iu jego właściciela. Oddziaływu

koju. s~dza

jąc

ciągle

na.

człowi<:>ka,

gr) wesolo, lub smutnie,

Ilastraja.
inspiruje,

lub pnygnębia.
Wystarc7.y uświadomić sobie, że
lIiekiedy, sk~adając wizytę naszym
lllajomym, czujamy się u nich źle
i meswojo, mamo, że towarzystwo
j f ~t miło. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że winę ponosi
t. zw "rhartwe otoczenie": mable,
b"iGlny, sufIt i t. p. 'tV tym "martwym ctJczemu' razi nas jakiś dyronans; ludzi wrażliwych na barw)
i kształty razi tak samo, jak ludzi
Iiluzykalilych sfałszowana melodia.
W przeciwieństwie do tego w
lllektórych pokojach czujemy 31~
tak Jubrze i swojskG, że ni~ mamy
o'3hoty ich opuścić. Szczególnie silnie oddzi2.ływuje mieszkanie na
człowieka w chwilach,
gdy jest
~am w pokoju; wówczas uwaga )ego siląf'leczy koncentruja się na
Jllartwym otoczeniu.
Mieszkanie wtedy 8pełnia swoje
zadanie, j9Ś1i nas zaprasza, a nie
odpycha. Gdy zmęczeni pracą powracamy do domu, mieszkanie powinnu I13.S uspokoić, dać możność
odpoczynku. Powinniśmy się w nim
('żuć tak dobroo, "jak w domu". Naturalnie z czasem przyzwyczaja się
człowiek i do złego. Przebywając
kilka lat w~rćd tych samych przedmiotów, 9rze3Łaje reagować na· nie
i zatl'Ma krytvcy.zm. Ale nic ni'a
l'uzostaj9 bez śladu.
::-.'iUl prz'3 j1ę do konkretnych
WlJl0Skćw w sprawie "miłego wnę
trza" muszę wspomnieć, o d-v.'Uch zati'ldni~zych

rodza.ia~h

urządzania

nueszKania: o świadomVffi urzadza~
nin i njeFi\viadomym. Njoświadome
urząclL:1nie .l3st zwylde .stasowane
I\' braku
~roc1k(w materialnych i
czasu. Wynajmuje się możliwie l:aj.
tau,7U J:li0S'l,kallie, kupuje się najtańszy garnitur mebli, ustawia !lię
je podlug przepisów, k.ttrym hołdo
r:dy !lasze prababki, wiesza się
. ·t'zydtkia obrazy, jakie się ma, a
kolGru ścHn nie harmonizuje się z
otocl:enjem. Ten obojętny stosullek
cio w.:1~trz nie jest gloźny wskut·
l.~ ~h, tak urządzone lliieslkanie ma
chamktcr !jpOl;:O~lly i bezprdcnsjollvluy; nje je3t ani złe. ani dobr'~.
Gorzrj iest ze ~wiadolIl.vm urzą
dzaniem mbL<:ka!lja, jeślI :eg'o wla~cl c i 0 1 pragn;e sam być architbktcm i dlce 'llrz:!d:c:ć, 8we mieszkanie
tak, ~by wszyscy goście rozpływa
li ~ię w zachw.'7Uch na widok jego
:tl)l!-rtal1l~ntów. J e~li właściciel ·ar
l'hitekt jest modernistą i maluje
każuą. ścianq innym kolorem, sam
llJ'\\J aktl.tje meble i t. zw. komhinowane szafy, ktćrym dziś brakuje
tylko schronu g-azowego, aby hyły
kompletne, - wówczas mieszkanie
~taje się grożne.

Dals~ym

bl~ucm w świadomym
micazkanja jest traktolIanie mcLli, jako jedyl~ej i decydującej cz~~ci skJadowaj pokoju. W
rzeczy\Vistości meble nje są 'waż
Dlej.5ZC ~d obrazćw, dywanć-w. kak·
tusów na okuie, fil anek i t. p.
~rzydk:l. lampa może zeps-uć naJ"
btara:...uicj wyrc:i.yszrowaną architekturę wu~ trzn., nie m,:wiąe już o
tak decydujących rzeczach, jak kolor ŚCj::'u, lub sufitów.
urząllzauiu

Często zdarza się, że młode malŻCll~t\YO,

zmieniając lb'upokojowe
IJI1('~zkalli<l w nowym 0011111 na

trzypokojowa w starym (ta11sze,i i
tylko dwa komplety U10\:'1i
-- Inada, co zrobi6 z trzecim pokojem Zag:td tJi'3 11ic. sprowadzi6 można
do kU[Jlrl. je.lllcgo dużego dyw:tll1tj
z j:tllalllego lub ~ypiallli "kradnit:.
uę
dolik, dwa fotele i trochę
k\\ia(c..w - i :_pra\\':J. tlTZądZ.:'lli a
trzl:ciego pJkoju jest !·ozwiązaua.
Przy .odrobilde doOr·~j ch~ci możm
zmusić przYJacicJ't do podarowani:t
u\lżej "hiń ~kiej wazy ~ pJ'zyjacicl 11
li e oi~ ni \) m 'l na nią mie j8ca) i po·
Ha\\ je .i~ 11'1, lIi-killl p~stulil~ncic,
1'0, wbrew /?ow:::zel:hUC!IlH zdaniu,
mając

1. Poranna przejażdżka angielskiej następczyni trOlllu w towarzy.stwie ojca 'j siostry po parku windsorskim w 'dzień ukończenia 13 roku życia. - 2.
W dniu 20 kwietnia obchodziła jubileusz 50-lecia pracy sceniczno· artystycznej jedna z najbardziej zasłużonych artystek scen polskich p. Wanda Sicmasz>kowa. W.ielka artystka występuje obecnie w teatrze katowickim, gdzie w sztuce Żerómskiego '"P,onad Śnieg" odtwarza postać Rudomskiej. - 3.
Przenośne łóżeclIko, do którego specjalny . miech :wdmuchuje oczyszczooe z trujących suąstancji powietrze, jest dobrym
zabezpieczeniem ' niemowlą!
przed ata·karni ·gazowymi.

Humor
's
w-e
k-ei
'"
'51
Donosicielstwo
w Rosii
rozmiarr
przybrało

najpopu- ' cy. W zapadłym kącie aktibiń
ski ego okręgu miej'scowy sekretarz zdołał "wyczyśdć" dwie
trzecie komulllistów.
niesamowieie gorliwych "konDo' pewnego biał c ruskiego
Lrolerów", ucieka się do przy- mial<lteczka przybył wY!iłaniec,
kładu Gogola,
jako do geniu- zaopatrzony w "mandat", klóry
sza dowdpu. Uczynił tak czlo- umyślił z,realizowaoĆ czystlką, z
nek politbiura Żdanow.
ddldadnością. mogącą. mu zape
Resumują.c na . oR'tatniin Z.Jez- wnić ·odznaczenh:. Miejscowa
dzie wyniki partyjnej czystki, .()Tg'runizacja Jiczyła 18 człon
przytoczy1: dla charwkter~'styki k6w, którzy z polecenia przyby
u. to."uniko)va'l1ia się "kontrole- łego kontrolera zaczęli się W7,a
10W" dQ członków partii nastęjemnic oskarżać. ,,\Yyczys.zczo.
pujący
monolog Sobakiewicza Ho." w ien spos6~ 17 członków.
z "Martwych dus,z";
JedYDt'mu. który jes1zcze pozo- Lotr! Sprzeda, ()szu~a i w stał nie objęty "czystką", koncłodatku zje z tobą obiad! Znam troler wythimaczył, iż musi go
ich ws:zy~tki.ch: same łotry, ea- os,zczedzić, ponieważ nie ma
łe mial<\to jest takie łoŁr na już nikc.tgo, ktoby głosował za
łotrze jeid~i i łotrem
pogania. wykluczeniem go z partii. PoSami Judas-ze. Jedyny p-rzj·1.wo dc~zyt go jeduak, 1'e mofe się
ily c.złowiek,
lo prokurator, ~podziewać .,czystki" w najlecz i ten, urawd~ mówi~~c, bliżH:ej przysiłośd. Jak SobaJcst śwunią.:.
};i·ewicz, ,,"iedział, że ten oslaW sLenogramie przemówi e- tni iest również - "świni~".
nia tdanowa figuruje w I~:m
Niektórzy z kotroler6w pramieJsclI uwaga: - Śmiechy na cowali tak jntens~'wnlc w sprasali.
".:" czystki, że zWiralCali się póDcler:aci, uczestnicy w z.iet- 'hiej do 7wierzchnik6w z proś
dzie i biorą.cy udział w dysku- hą o udż;elen:3 urlopu wyposji nad re fera'tem , . śmieli si~ Cl~·llkowego.
('Z~ISltO i przytaczali
Iicme wyROln troler.zy postf~p'owałi cz<:padki, świadczące, je ,.nic. wy- sto według opracawanego z gó
gaśli jesz,czo pot.oątkowie S'Jbaty planu. ,Teden n[l. z sclu(;tnk!e\\'icza i p,rzedostali ~,ię na- rz~' w irkuckim okręgu wymywet do partii. \Yspółcześni so- ślił nastc:pujący 'ysŁem prac)'.
wieccy Sobakic'wiczowie naśla- Istnieją trzy grupy 1"1'0dąi~l swego przodka.
Referat gów. Do pierwszej należą luZda'nowa i pow tala na jego tle dz~e, którzy odznaczaJą si~ akdy<>kul;'ja roją ~i~ ou złośliwych Ływnością. Śledztwo wykaże z
anegdot.
pewnością, że ma ię tu do czyJeśli
rozpoczęto
party.rną, nienia z wrogiem. Drugą grupę
, . czystk· ę", to trzeba skorz~'stać stanow.ią opieł<izali, którzy okaz okazji zdobycia pochwały·- żą sic: w kOllCU równie~ wrogap o m~'śleli sobie ,.praprawnuko- mi. Do trzecicj gn~pv Tlal<:>żą luwie" Sobaldewicza i - przysta dzie, którzy są ~,'orliwi, bo siG
pili do dzieła.
.
bojll. Ten rodzaj jest niewątpli
Sekretarz partyjnego 1,:Omlte- wie wrogiem reżymu.
tu w .la~\.ię.iś mieścinie ArchanInny sekretarz podzielił pod ·
gid. ki~o okręgu pOIJe.cał ki.lr,- lega jących czyslce na .. wielkich
dcmu .kO'muniścic "wy zukać wrogów", .. małych wro·g ów" i
.. wroga ludu", zapewniając, że .. zaledwie godnych tej nazw'Y" ,
..nie doma przykrości za zbyt- traktując każdą z t~'ch grup
ni:'! gorliwość". [>o,leceni~ wy- odpowiednio do s,topnia je.i wro
];on"\\'ano z ,,100 procentow(! ((iego Jlastro.lu. Metoda cZ~'<;[ki
dokladnością". "'wgo\vie wy· ouznaCZa1c( się ' systematycznomshlli jak grzyb,: Po des.7-Cz~l. 4cią i dokladnościq. Na poczf)ttjorlhvol'-ć "poszUJkiwacz~'" 1'0- ku drma<;.kowano ,.wl'ogn", na~ła
tniar~ odle.głośc~ ~d ~ ~tępnic wl::-1Cf,110 go do wi~zienia, później zaś 7nhierano si~
-ln jego "otoczenia". Za pl'Hciągle jcsl.cze ,:est ładne. }:iestety
jnźó
z wrogi<:>ll1 "dpowiadala
nie 1ll0Ż1I3, dai} gwarancji, że t:t re·
przede w"?;w l1kim Ż rllUl. Kast~J)
rf'])t:l w kaid>'Ul wypadku ' zado·
n:c prz~'chodzila kole.i na zn:1woli zmysł estetyczny wia~cil!·icl:1.
:nl11\'cll. . Liczha ,,\n C7YSZelOJlI ic'zkania.
llych" z powodu .il'dn·ego· .. " 1'0.
A'N.· R\BIXO\YW'!.
q~" ura-.lala ch ],i1kudiirsirrill
(iD;:. ' arch.) .
IIs61>. ,\Yypnu
. ek lnki zaslcclł w
Gogol jelst obecnie

lalrnieJ~zym

klasy~dem w Sowietacb. Gdy ktoś z wiPływ.Q!wych działaczy chcc zalkpić z

w:

zastraszające

. 'll.mhowskim o'k!r~gu, położo
nym .stosunkowo ni'edalelk.o od
Moskwv.
. Nie głowiono się długo nad
wynaJdywaniem powodów do
oskarżania
członków partii o
w.rogi nastrój.
Jeden z uczestni'ków zjazdu
przytoczył wypadek wykluczenia z partii za .,odstęps-two" histo'l'~·czne. Jakiś cztonek partii,
należący do kółka naukowcl"o
chciał
zaimponować . inp.ym
~1\Yoją wiedzą. Przeczytał życio
rys Iwana Groźnego i wyraził
się na posiedzeniu kół1ka
pochlebnie o tym pa,nującym, któ-

rego nazwał "mądrym carem" .
- Ja-k to może bYG- Lo- t:ast-ana,wiała się organizacja żeby
ClU bv? 1l1ąrlry,
\Vs/'vscy caro'wie byli ghlpi i tylko ,.wróg"
może się odważyć na przypisywanie im rozumu. Postanowiono wykluczyć z pa,r tii ello,w ieb, który ośmir.lił się pochwalić nim.

referował Żdanow -

zaopatrysZipi·
~al:ne,
stwierdzaj~e ich niezdolność do roli "w['oga ludu"
z pow'OdUl słabego umysłowego
rozwo.łU!. Jedno z takich Ja·
świadcz~ń brmnia1:o:
- Towarzysz N. na podstawie stanu zdJr>owia l "śwjad'O
moś~iH lilie może żadnym klasowym WlI"ogom okazać pomocy
w osi,ągnięciu ich ceIów.
Dok'umCllllt, opatrZ'O'lly podpi·
sem i Ulrzędową pieczęcią, zoo
stał wydany w Kijowie. Gz«,·
wiek wolał uchodzić za 'idiotę,
niż ściągllląć na siebie niebezpie
czeństwo,
zwią:zane 7J mianem
"wlr oga ludu".
Zupet1lnie nies;amowićie wyglą
dało postęlPowanie pewneg.o ~tu
dl'nlta, czt.onka partii. Zade,nuncjował 19 towarzyszy i nagle
zląkł się, że kt'oś rzuci ·na. nięgo
IHlmego podejrzenie. ,Oska,riyl
się witęc sam,
podająlC jako
przyczynę swej "nieprawomy,śl
noki" st['yja, do którego urząd śledczy zaJstosowal repre.
sJe, jako do podejrzaneg() ()
wrog;ie zamiary wZ;l!le.dem. reży
wali

się

w

zaświadczenia

,.Odst~pstwo" religijne poczy
tywanc jcs~ za daleko ciE,:ższy
grzech, niż ,.od:,;lt,:pslwo" hi~to·
~~·~z'lle. z:'ol'odnią jel$t również
stos\l[lek z "klasowymi WTOgU- mu.
111 :':. , z kułal.qllrLi np" na wet w
NajciClkawlszą w . całeJ ' te.ł
wypad!~ach, gdy slosunek opit!- iprawi<.> była okolj~z;no'ć, it hi·
f::l si, ę
na pOlkrewiel1.stwie. Pe- stOtl'ia o sIt ryju. bY'ła zmyślona i
wi(!n knmt1uista " znaJazł ' się po- uba'wiłĄ niezmiernie czlQnlków
Za kadrami partii zuto jedynie, zjazdu. _
że: rodzice jcgn mlcli . niegdyś
Nic zruwsze ]edm.ak . 'OISIKarle.
należeć
do bogatych mi..'sz nia o wrogi stosunek do "ludu"
('."111, balika zaś by ta lichwiar- mają. podtoże ideowe. Zdrurzaj"
się wypadJki donosicielstwa W
kli·
'V jarosławskim okr~gu surO celu kOifzyści marteriałnej. Na
wość k.ontrolerów
zaszła jesz- zjeździe opowiadano o pewnej
cze dalej. Pocią,gnieto do odpo- nauczyci'e lce z KiJowa, ~tÓTa.
wiedzialnośd partyjillej sekre- cią:gnęta z denuncjacji pokaźflG'
tarza komitetu ' za "nieodpo- zy~kit d~óki nie zo·mała zdeowiednie związki rodzinne". O- mQskOWa'l la i p'rzypłaciła wyMępny
proceder dbt~oJ.eotnilll
kazało się, mianowlcle, że oj. ciec jego zmarł po powtórnym wi~zieniem .
Cha,ra'kteryztlJ.Tąlc og6LnIe ,.113
ożenieniu si~, a macocha poślu
biła naslępnie ' "wroga . ludu". s7jUJki w aczy" wro.gów reżymu,
Przytaczając ten wypadek, dele l'dp.rent tdanow nadnliellił, ił
gaŁ jarosławskiego okr<!f:\lt do- glównym motywem ich g orli·
wo§ci były interesy os<>bi's te .
dał:
-- Towarzysz Stalilll pOUClu Każdy z bohaterów "oiy.s tki"
nas, że syn nie odpowiada za: widział w polowaniu na ,;w,rogów ludu" drogę do zdObycia
oica.
Referent Zda,Jlow zauważył je- wyższego stanowiska w pa,rtii.
dnak, że oheśla'llie POlitYCZllf'j Referat nic ,,~~pominał zu,pf'łnie
"poszukiw1ł
fizjognomii robo(llIka nu pod- t) pochodzeniu
JLawie osobislości l,rewnych i C7y" i nie p·odawał przyctyu;
przodk<iw sIanowi 1'0zpowszech które umo1.1iwiał:v im rolę kon
irolerów lojalnośd współoby·
nione zjawi ko.
Ah~- si~ llwr.lnić
od przrś1a "\\ ateli.
(10W:'11\ zc ,< Itron~' partyjnych Sa
ILudzi lia:wn,! anegdoty, ~ro
l~ f'kic···iClów. zainteresowani lIdzone nu tle działalności' wyko.'
cieka .!ą ~il~
tlo nie~amowilych lLawców "czystki" i to im ' '''y.
wybip~ó",.
<;.larczało. Dobra 11 negdota ll;(
- t\icklórz)' <:7łonkowie ,_. I.\·rmaga \',;omenł':lrzy \\'. Lrnat

- -
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Porad, kosmel,czn
LAMLIWOść

PAZNOKCI.
pa.znokci bywa częstiJ
powodowa.na. ohorobami wewnętrl'
nymi. Ozęsto wywołuje ją artre.
tyzut. Oczywiscie należy wówczas
LatnIJwość

lcezyć s~ w~wn~trznie
Jako ~ro.
dek zewnętr~ny polecić mozna ma·
sowauie kilkumitlutowe kawałkiem
eyLl'yllf; .. le~.ej jeazcze 1 proc.
lóaści\ł

H

lecylynow:t-

paryski

OZPROW ADZANIE KRBMU iJO
'tWARZY.

ftlonst:ru;ą kOBlnet:ykl

d

sa~ne

Aby zapewnić utrzymanie 8i~ l
przylega.n,ie ~1idru do twarz1, liii.
leży ~okl'yó twarz kremem; jadnak
w~ierajlle g<ł bezpuŚrednio

nie

8kórę,

rożsma.rowujllc

letlz

śi.aj baemą u1fagę

w

uprze l

WLOSÓW.
Środki, sIużą.ce do rozjaśniania.
wlo€ow są doA~ rttnorodne. Ni'cktćre z nich, gUwnie chemikalia,
IJrZepalają cebulW. włosowe. Ohcą.c
zmienić odciet'l włosów, a j~dDt).
czeiJme ioh nie zniszczyć, radzimy
paniom etosowdÓ Arodki rośttnne.
A wtęe, gdy ohcemy, nby włoey
tuu~za mia,ły kolor
złoty, a przy
tym lekko pachniały, płuczemy je
w rt1mi~tJ.. Piękny, poplehttopIa tynoll'}' ott.,tot'l nada włoeom
Sl8łwj&. Odw~ IJ łusek cebuli tabarwl& włosy Jla doto-rudy kolor.

binn.e

i wzm&

włosy. Jedwabisty połysk,
miękkość i piękną płową barwę ft-'
siągniemy przea my~ie wlollów vr
gałąa:ok jodłowych.

Cz, umiesz odpoczlwał!

1)

Używała,ś

za dui,o sportu!

Lekarstwo.

rE1Jo nie odczuwasz z powodu narl·
miernego i1.tn~czenia. Masa2 mięśni
i klevanis ,
Lekarstwo.
dziewięć do

(hic~jr,ci,u godzin, Krótkie ~pacerki
na świeżym powietrzu, l<.>kkie po-

siłk.,
~)

gimnastyka oddechowa.
Zn.jtnujesz się motonl1!1 prMą~
Lekarstwo.

Postaraj się znależć w sobie samej tródło ~interegowa<nla, którego ml\:l dnje ci twa praca. Czy lu·
lJlsZ sport, sztukę, języki obce?

Spróbuj zrea,liwwać swe zaintere- ,
s\Jwa.mr.. na innyln polu, praca twoja. wyda. ol si~ wtedy mniej mono·
t.onna
4) .Jesteś przeptaco~ana'

Nie oaloiy sądzić, 'że kobiety
cho&:ą najchęlniej do kina lub
kawiarni. Największe tłumy ko-

biet można spotkać na dorocz·
nych rewiach mody. ,W restaura
cji, lub na dancingu narzeka si~
na natłok i cia'snotę, lub niewyg.odne krzese~ka. Na rewii mody
'WszysllkO' jest dobre. Jeżeli pani

nie

Lekarstwo.
Jeśli Jęl!t t() pracłł. intelektualna,
loajlepazym środkiem bqdzie kilku.
dni waka.ójl, jeśli nie możesz ich
uzyskać, staraj się ' puebywaó w
lioznym i wesołym towarzystwie,

może

otrzyIl1ać siedrąeego

miejsca, stoi całY'mi godzinami,
sobie depta6 po no·
gach, byle tylko ujrzeć najnowsze tttodele. Nie należy się tez
t,en'lU 2'Ibytnio dlZiwić. Suk'lllie odgrywają w życiu kobiet niepo-

monstrowania
najnows'Zych
kosmetycmych. Fabry
kand kosmetyk6w oddawna już
przestali między sobą konkuro·
wać. Doszli do W'lliosku, że moż
na z.arobić więcej, jeśli się sobie
slednią l'OIIę.
'1łfzajemnie pomaga. Dlatego też,
Na tegoroczny~h zagrahicz- od niedawnego czasu modelki,
nych rewiach mody, r.ozpoczy- demonstrujące wspauiałe modenano prlZede ,""stystkim od de- le wi~lkich domów mody, wypoi pozwala

SZYi. ·..... Y

podług

ruchu na świeźym po~'i~trzu, leltkjch. rozrywek.
Jeśli jest to praca fizyczna, po-

Należy wziąć pojedyncze cz,ę
§Ci kroju, ezylJi patronu, zmteuye je i zmienić według wymaganej miary, a dopiero po tym
kroić materiał.

Jeżeli patron chcemy powię 
kszyć, należy wyciąć go dokład

b,ł

--

vv

jednaj ' ~e 8żk~ł lIeóskich \li
H'j!lister (Kalifornia) prżeprowadzo
no między uctennicaIIli wyższych
klas ankiiCtlę, która. wykazała. ze na.
1(){l dzit'w(;zą.t tylko 1 chciała po
sk)ńczemu szkoły wyjś~ zarnąż i

si,

życiu

rodzinnemu,
le&zta zaś wyraziłtlI chęć dalszego
li:szt.ałceLia się i zdobycia w życ~u
eamodzielnos"j i uiezałeżn• .1.

krOju
s'Ztulką·

staraj Się 'na przeciąg dni cdernlł·
.stu uohylić 'od wszelkich. za pros zen,
kł~.dź się wcześnie , spać i spO~y'Waj
li'kkie posiłki.

Amer,kanki chC.
samodzielne

środków

ZIlllien.iać je stosownie do ~weJ
miary. Krawiectwo. jest wieliką

używać dużo

pcświęp.ió

pięlknydl

Suki'enki tegoroczne S'q bardlu
sk'lomne. Prz,eważnre kr6t,k ie rę
kawy. $zet()1de paSiki i kt6t:iul·
kie spÓdnic.zk..L Zmieniają Me
w!lzystkoo kobiety na niłtJd~ pensjooarid, en napeW'ho zostało piJ·
wiltane z entu!tja!'them p~z (\
gól kooiet.
takiecilki odznaczają sit bgromną rozmaHośt:!i.ą.
Nosi się
krócllltkle bolerka, ktor~ są zre·
sztą faworytem sezonu, obełsłe
&kieclkł zamykl\ne nłt zattlek
błyskawiczny i IłJtbe narzutki
w pastelowych kolorach do ciłml
nych sukienek.
Sensacją
niody tegc1l'ONnej
jest; ja jUj; zapowiadaliśmy, ha
leoZlka, daWba, słłlroiwleeka .ty
woa halectka S tafty, hili • ,blalego matel'mhl, OiiiIoblon~o falban.kaml ł hafeikaml. Do wielu
sukile n nosi Sli~ Je w te'D 5posób.
ze widoczny jest rąbek z llod
spódnicZ'ki, co daje Itupełnie nieocz,ekiwany ef~kt.
Naturalnie modelki M tegorocznych rewiach zademon:Sttowa
ły odpowiedni chód do tych siro
,iów, kołysanie się 1\7 biodrach,
co unosi sukienkę i uk8I!Uje 'IłY
glądo.jące z pod n.iej haleerki.
;\Vieczotowe suknie są ~raz
bardziej romantyczne. Stani~!kj
ja'k najbardziej obcisłe, w p8$le
1Il0żIIwle najcłeńS7A'!ł a U dnłu
rozszerzające się w nieptfl'Wdopodobnym przepychu, 00 ~ńlU'
sza ich _łaścicłelki do z8:k upu a·
s,tronomiez'n ych Hoki materialu.
Płaszcze na te krynoliny no·
szone są również bardzo szerokie z szerokimi> rękawami i prze·
ważnie bez kołnierzy.
Figura 8 na naszej rycinie
wskazuje również model płazo·
wej sukienlki, z czerwonego w
luatkę kretonu, skladłłjącego slę
z krótkiej, w fałdy sukienki i ma
lego żaki,edka dla osłonięcia ob<

:J) Byłaś ohora!
sypiać

w

odwame zestawienia barw.

Gorąoa. krótka. ką.piel lub płłgo
dzinny wypoczynek pn.ed posił
kiem, dla. od~yska.nia apatytu, kU...

1'0 grypie

I materiałów

pastelQwych kmorach.
Ostatni modeł, jaki P-:tż 1ft
wje, to płaslCczyk, kłóreso stanik jest obeiMy. a dół 'blóiony 'fi
bogttte i sute fałdy. Rękawy !tą
kroju kimt>no i tnOChó pOltzeno
ue w ramionach.
, Sukienki na ułicę Słl łak satDo
urozmaN:one, jak płaszele. Pięk
nie wygląda szafill'ow. spoonicz
ka z oben.łym ia·kieclkiem 'W
kratę purpurow, i Mafi'rQwą.
Bal'd:zo modne są również lui
De tweed1>W'e pła~t~tyiki, Il6lln.
płaszczyk z żółtego mal-eriału w
czarną kratkę, sukbenka zas cha
browa z różowym szatilkiem. Na,leiy 5twierdzi~, że W tym l'O&U
DQsi s~ bll'l'dzo k.omrastnjąee i

cnili.

oowarte

łDłl·

i były pnyjemne dla oka.
Po pokazalliu k'Omletyoz'nych
preparatów,
demQnstruje się
wykle najnowsze ll10dele t>łaAz
ely. TeRo rdkll, jak wiemy; !tą
()ne ~yj4łlkowo piękne. Jedb.1kowo lic~nit reprez.ttto..,l:l\e :tą
p1aszosIe taeł'Okłe I la_e, jak j
dopUOWMt i W'C1~te ~blKGłY.
Niektóre z tyen płaszoty lltrtymaM są w ja$krawych ktJllota~li
i deseniadl, iInne zn47tru ~ .to-

R~AśNIANIE

rozjaśnia.

to, by

bą

krem tozsmarowaó ~ekko po '~arzy,
(ruch tamponika z wa.t.y musi lnt~ó
kierunek kolis~y od brody ku skrouiom, nigdy odwrotnie). Następnit
twarz osuszamy r~cJtniki~m i dupie,'
rtJ pudrujemy.

pokrzywy

da

fa·
nachi

te-up hatmoniz(,,-ntl z toolełą.
by kolory hatmonilzow4ły ze So-

dnio na watce, zmoczonej w zimnej
wodzae. Nl18tępnie dopiero l1a.le~y

Korzeń

Sil .. ostatnie zdobycze i

środki k()S1nety~~ne. kt6re
brylJtlłnci chcą l11.t\~()waó VI
stępnym sezQóie. Zwraca si.ę

)

/A.

~~
Niema
prawdopodobnie
dw:uch ludzd, którzy byliby do
siebie absolutnie podoJmi. Nie
p1>winniśnty się zatem dlZiwić,

:te gotowe kroje, które kupujemy, nie zawsze są zupełnie od·
powiednie. Nie należy się ich za
tern kurczowo trzymać, lecz

nie i po tym tak obie cz'ęści od
siebie .oddalić, jak tego wymaga pożądany rozmiar. Na to
mie,lStCe podłozyć papiex i przy
piąć go.
Nasz rysunek' wlSka·zuje, Jak
należy powiększać

i zmniej,gzać

kupowane gotowI) kroje.
1) Przód!
2)

plecy,

:J)

rękaw,
proSIła

sp·ódiliC7k<,
5) kloszowa spódniczka ,
4)

111lżonych

pleców.

Lato pr1z yniesie nam

większą różnobarwność

jestcze

i całe

mnóstwo zachwycajĄcych kom,
pletów i f)owiewnych wieczotó·
wych sukienek.

Coleltt.

--·---------------------~·e")~---------------------,------
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"Tuwim. Słonimski.WiHlin na szubien·ce!"

W związku z arakami endeckimi na "żydowskiC'h poe- wysŁąa>il prreciw'ko defetymtotów pacyfistów", powtórzonymi na ostatnim pOlS-iedz.eniu' wi, a w 1929 r. wydll'ulwwał w
łódz:kiej rady miej,s kiejl tygodnik "Czarno na Białem" za- "Wiadomościach
Literackich"
miesreza naS'tępujące uwagi:
a-rtY'kuł pod tyt.: ,.Ze WSPO'mniell byłegO' pacyfisty".
Od czasu, gdy p. Laszo-w ski który ma świadczyć o defetyzAJkJt O'skarżenia zwolennika
się awanturami prasomde ,,'iIJtHna, rO~QezYTi'a się od szwbi'e nicy p~ciwko Tu'WlimO', gdy szeM do pobicia re- słów:
wi zawiera dwa ,pun!kty. (iło§.ny
lwowskich ,,sygJna"Szepn~ wam do ucha,
wiersz "DO' prostego człowieka"
gdy wypisy·wal makaoraz wieT'Sz
,J)<> generałów".
Słówtko, co zakli.na
brednie o tym, jak to
,' Vier5z "Do generałów" jest u~
imię Ojca, S)'Ina
W
polskie wyrzucały przez
tworem ałlegO'rycznym, gdyż
Ducha".
nauazyciela - cz.echa i
pod słO'wlem "generałlowie" zoz tego tytułu stal się popuOclywiśde,
bojo~'lI1ik prze- stali w przenośni poetyokiej zoosobistoś,cią, niejeden się
ciwlk o defetyzmOwi .,zapom- brawwoani mo ŻIIi i tego ś,wiata.
Po podobne lawy. Oto z ko- niał" Q tej pierwS'zej str.ofie, Wiersz "Do prO'stego czlowiep, Piet~kiewicz, ktÓiremu no która dkreŚlla religij/IlO - nastr·o ka" w zamierzeniu pot!ty miał
wielki tom wie1'5zy nie przy jawy charakter wiersza, zapo- dotyczyć wojen imperialistyczsławy, pos'zukal sobie lamina o tym, lcied~l :wJ,ersz ten nych, zabO'rczych. a nie O'bro,n liiejszych laurów na poliu pu- został na'Pisany - t'
pro- illych. Tuwim oglOlSil do nieg'O'
~icystyCJZlllym i pope11nił w piś'
sto z mo·sm, oceniaJąc na pod- komentarz, w ktÓirym wyjaśnił
mie "Jutro Plracy" napaść na "lawi.: d'WrtLClh dowolnie wyrwa- swoje intencje i podkreślił ~w,o
90elów JUliana Tuwima, Anto- nych frag!lll'entów całokszla1lt ją so·lidanność z postawą obronniego S1011imskiego i Józefa pracy pisa'r'Za tej miary, co Wit ną Pol,ski. Antysemita i rlOjali~'ittlina. "Gooiec Warszawski"
tliJll. A przecież "ritłil:in swój sto sta Cat - Mackiewicz, pisał 0nr, 104) uważał za wslkazan p
sunek dO' wojen niepodległoś:cio S'tatnio, że Tuwim j.est!: najwię
owego poety przedru- wych 'kl'eślił w ksiąlŻce: .,Woj- kszym wsp6łczesnym poetą pol
na, pokój i dusza poety", gdzie skim, dla p. Pietril deWicza zaś
Autor nawoil'uje do rozpra wy
poetami pochodzenia żydow
a więc Tuwimem, Sło
':Vittlill'em, i to przy
szubienicy. AlIbowiem
podstawie kiliku wyjątków z
wierszy To-r quemada posta, się "u'dowodnić", że są. to dy
- Pan prosił, abym opowie- ścier Może, gdybym z nim po, najohydniejt_ze łotr)" dział panu o monsieur Papeau.
zedł, nie wróciłby z La Belle S l
.d. 'lało tt>go: aultorów pra- Chętnie to zrobię, IC{!z zazna- zanne.
wysłać na szubienicę, irh
cz.am, że jest to dziwna historia.
- La Bellt' Suzanne? . zaś, i to w'szystlkie be-z Niech pan myśli o niej, 00 pan
- Tak. Był to okręt w butelspali'ć na sto ie! ,.Żą
chCE', ja zaś opowi-cm ją panu I'e ~fały, błękitny okręt, którekonfiskaty w zystkicll bardzo dokładnie . Nic nie do- (la imię wyryte było szkarłat.'!m
,iątek wyżej w pomnianych
dam, ani nie ujmę. A więc zaczy- =t~ dzie-bie: La Relle Suzan';le
jak.o wł'og'ich pan- nam:
Piękny mały okr~cik, o którym
wu".
- Ta w111a, w k,tórej pan sic: si-ę nie wie, w jaki sposób doPo kolei wi-ęc należałob"y spa majduje, a którą mons·i eur Pa· stał się on dO' butelki, z ma-s zta·
tli powie,~ć ~'itt1jna ,,S61 zit'- peau polecił mi, jako swemu mi j żaglami i całym urządze
mi", do kt6reJ z sympatią od- 'pnzyjacielowi, wynająć komuś, niem. Pan wi.e napewno, w jaki
~il! koła wo.itskowe i któ- może dać panu dokładne poi~ sposób ok~ty wchodzą. do bute
ra u>slala wyróżniona prz.~ cie o tym, j!l!kiego rodzaju czło lek, lecz istnieją ludzie, którzy
(ral/cuski •. Temps", gdzie szła wiekiem jest, a raczej był on. -- są tym oczarowani, i ja należa
\\" odcinku. l'lależy o- Niższy urzędni,k państwowy, któ łem do nich do czasu, gdy mon·
spalić "Odysg,eJę" w ry z,ebrał sobie trochę pieniędzy. sieur Papeau kupił La Belle Su·
e \Vitt1ina. StrasuJa Kapitalik ten był dogodnym do- zanne. Pl'!zyz~aję, że podziwia·
zaprawdę
jest pI'lZewi- datkiem do tygodniówki, lecz łem ten okręt i poradziłem panu
na "'ittlina, że po wojnie świa nie wy,SItarczyłby, aby żyć z nie- Papeau, aby postawił go na ko"",ej (1919 r.), gdy wsz,ędzie go bez pracy: 'Vi-dział pan te wy minku w stołowym pokoju, zauólowały nas1Jroje po.fednania, ściełane fotele, chińską porcela . miast marmurow'e go zegara, któ
lapisał on wiersz ,.Kołysankę", nę n.a komin'ku, solidne stare ry pan tam znów teraz widzi. którym nawoływał: .. Porzuć lampy naftowe - w willi nie ma Zegar poszedł do szafy, a La Bel
nr~ż(', s7,able,' karabin.v, bra cl p'ktrycznegO' światła - zielony le SuZ{inne została umi,eszczon:ł
. ojcze. sym·, m<'żel". \Vier,\z obrus z frcndzlami, i sypialnia L tam z ' wielką pompą.
II
'.
';
.; napisany w r . 1919, tuż po powiększonymi
W kilka dni później, gdy wstą
foto~rafiallli
. światowej, został wy- przodków rodzinnych. W całej piłem do niego p(') kolacji, zastaw piśmie, redago- wiilli nie ma nic luksusowego łem go zagłęhionego w . ogląda
przez p. Jerzego Hule- lub oryginalnego.
Przecięlny niu swego okrętu przez powię·
w Poznaniu i odczytany kO'mfort - to wszystko. Miesz- kszające szkło.
tratrze Pozna{iskim. Utwór, kanIe, które może należeć tylko
- Okręt ten jest barką;
do llajprostszego i najmniej bez rzekł. - Zajrzałem do en~yklc}·
pret-ensjonalnego człowieka na pedi i i znam teraz wszystkie nazwy jego masztów i żagli.
,
świ,ecie, aż do chwili, gdy ...
I zaczął sypać nazwami. któMuszę powiedzieć panu, że codzielt szedł on do biura, jadł '). re znają tylko wytrawni, długo
biad w mał('j re!>tauracyjce, a letni marynarze.
- Czy pan n.ie uważa, wieczorem wracał tulaj na kohcję, którą przygotowywała jego rzekł do mnie w kilka dni póź
gO'spodyni. Po kolacji palił faj- l1irj - że ten okręt jes't bodi·
kę w jadalni lub w tym małym cem dla imaginacji?
Miał on całkiem nowy wyraz
ogródku, razem ze mną. Gawę
dziliśmy i plotkowaliśmy. Dwaj oczu. Oczy jego były jaśniejsze,
s-tar,z v kawalerowie, bez rO'dzi- głębsze i dzi'wll'i.c przen.i1kliwe; i
ny i dalszych krewnych. Tak się gładził bute1kę, jakby to była
miały sprawy przez długi czas. jakaś najd'roższa rzecz.
Po paru dniach. rzekł do
I tak było by ks.zcze i dziś, gdy
by pewnego dnia Papeau :ni\.) mnie:
- Byłem w muzeum morudał się do handlarzy starożyt
ności. Ktoś z jego kolegów biu· skim. Ach, La Belle Suzanne je5t
rowyC'll powiedział mu o no· niczym, wO'bec tego, co tam wio
wym zainteresowaniu dla pew- działeml
I zaczął mówić Q brygach, kor
nego rodzaju starych mebli, z
których kilka sztuk znajdowałO' wetach, kliperach, jakby był na
si·ę w jego willi. Postanowił więc morzu od dzieciństwa, a ja prze·
i.przedać te mt'hlc, za które P,)- cież wiedziałem, że jedyny okręt
na którym byl kiedykolwiek, ~\)
dobno dobrze płacono .
. Pewnego piątkowego wieczo- par-o wiec rzeczny.
Wprost go 'ni,e PO'znawałem.
ru rzekł do mnie:
- Przed spTZedaniem tych .Tak człowiek może się tak zmic
mebli, chcę zorientować się w nić! Człowiek spokojny, . zrówPitlsburgu w sIanie Pensylwania, cenach, zamierzam więc roze.i- noważony, domator, spędzał teBarńett skonstruował robota ,,1.::. l'zeć się w antykwarniach na .;t. raz każdą wolną chwilę na wy·
, który chodzi, mówi, pali pa· Quen. Czy pan chciałby iść ''1- brzeżu, gdzie rozmawiał z maryi liczy na swoich palcach '10 zt'J1l ze mną , jutro po południu? narzmni, którzy 'zabierali gO' na
~Iierzy on lS;) clm. wysok,)·
Nie moglem iść z nim razt':l~. swe łodzie lub żaglówki...
Po jednej z ta'k ich wycieczek,
ś~i i waż)' 1'>0 l,ilo.
Ach, i tO' było właśnie nieszczę

jest lOiIl żydem, piszącym po pol
slru. Nie jest meczą nas'zą, wykazywanie i~totnego wtkładu i
,w agi poezji Tuwima w literatu;rze polskiej, ale nawet palenie
na stosie jego poezji napewnO'
.nie wystarczy,
aby wytępić
wpływ jego na pokolenie
oraz
.na współczesne
języksol2ma wsłtwo w iPo1rsce.
Antoni Słoni llllSk i,
najbardziej wymQW1ly, s'a m .tu'Ż ,obrO'nił swoje wj·ersze, wykazując w
,.,KrOiI1ice tygodniow.eJ" w lIWia
domościach Literackich" przed
ki~lkJU tygodniami nicość i obłu
~ oskarżeń, wysuwanych prze.
ciWko jego poezji.

sr"

Tyle

*

wymowa faktów.

Nie

zajmowalibyśmy się S'troną faktyczną .obecnej kampa.noii prze-

ciw'ko t. zw. legionowi "pacyfistów żydowskich", gdyby to by
ły wybryki nieplOczytal'llego, po
żeraneg-o zawiśdą wiens.zoklety.
Nas obchodzi w tej spTawie m-

lL SUZA

oświadczył

mi:
Byiiśmy parą zaśnied-zia
łych lS,tarych kawalerów, monsieur Octopan. - Mogli§my umrzeć, nic w ogóle nie widząc.
Marynarz, który włożył La Belle Suzanne do butelki, zna mo·
że wszysl'kie porty Indii, Chin i
JapO'llii . . I wyspy mórz południo
wych! Niech pan pomyśli tyl!ko:
wyspy mórz porudniowych!
- Dzięl,\.uję _. odparłem. Co się tyczy wysp, absolutnie
wystarcza mi nasza Cite.
Lecz O'n nie zwrócił uwagi na
moje słowa.
- Niech pan ~obie wyobrazi.,
że mógłbym umrzeć jutro, nie
'Przeżywając
nic osobliwego i
nie widząc dalelkiego świata ...
To był koniec. OpuściJ' go spo
kój i dobre samopoozucie. 'Wciąż
palił swą faJkę i cały wolny c'z as
spędzał nad ksi~żkami podTÓż
niczymi i awanturniczymi. Kupił sobie wielki zbiór map. Prze-

stał interesować się swą pracą ,
tracił na wadze i bardzo źle wyglądał. Był zajęty wyłącznie

swy

książkami i mapami. Obawia
łem się, że lada dzień zapadnie
na zdrowiu. Trwało to pTZez pe·

mi

wien czas, a po tym ...
Monsieur Octopan zamilkl.
Był dziwnie zafrasowany.
- Umarł? spytałem ze

p.ełtnie in/file zagadnienie. Ob~ho
cizi nas tłlO poIitycme i slJołecz
ne tej kampaniL

Nie mamy zamiaru insynuonikomu, że jest agentem hi
tlero'Wskim. Nie UJWatamy obe.<:
nej pO'lityki naroodowościowej,
a szczególnie pO'lityki oficjalnej
wO'bec żydów, za. zdrową. Ale
z,glo dna kampania pewlIlego odłamu pra's y, pis'a nie ozydach sz:piegach podczas wojoen boduj
czy nie napoleo-n,skich, szczucie
przeciwaw wybitnym poetom
pols/k im, .odwracani'e uwagi spo
łeczeństWla od istotnych nieuezpiiCc.zeństw .są to objawy pewnej akcji, za którą, bez wiedzy statystów, kryje się r~ka
pr,owokatora i dywersanJta. Zda
jemy sobie sp,raw-ę z tego, fe
tak j,alk w CzC{!ho - Słowacji raz
bno.,jO'llo na1sh-oj'e paŁirlotyc~ne
pogrO'mami żydO'W\Sklmi, jak w
Słowacji .ł'zucon,o masom na po
żarcie sklepy żydoW1Skie ' - tak
samo i w P,o lls ce będą usiło-wali
wy.ladować nastroje antykapitu
laThckie, patriotycZi11e w akcji
antY'semickiej. Prasa, która bie
rze się . obecnie
d,o szczucia
pl'zeciwlko żydom, prasa, która
nic lepS>7;,ego dO' 'T1oboty nie ma ,
jak przedorulkowywanle łajdackich,
nieuozciwych, wykr~lnych,
notov.miczych nap aśd,
pra a, która podejmuje świado
mie czy nIeświadomi e akcję od
wracania uwagi społeczetl 'lwa
od rzeczywistych wrogów za
~a·nicami przeci", k,o U!ro.ion~·11l
wrogom w l\:ifaju, przeciwko
tym, co wnieśli dO' kultury pol-.
ski-e:) d1oj,rzllły oWO'C SWlOich tale:nJtów - ta p.r'asa s'pełnia obec
ulie bardzo ,osobliwą rolę.
Nie polemizujemy z pismami, . jal{ "Jutro Pracy" alho
"Merlkuriws'Z", ani z bandą ł.!a
szow<skkh i im p,odobnych. Ale
.,Goniec 'Varszaw ki", który
tak dobrze z,na metody imperia
!izmu hitleroWlskieg,o,
ktÓIT
wcią.ż ma pełlne wsla Francji i
Anglii, zapomina .o tym, te Daladier zabronił agitacji antysemickiej, bynajmniej nie d},a mi
łO'ś, ci doo żydów, al'e diatego , że
zdaje s-obie Slprawę. co 'KryJe siQ
I.'t agitacją tego rodzaj'n.
wać

I nie '0 poetów jak Tuwim
nam chodJzi, których ,,,IJ.~lJ'ad do
literatury sam się obroni, ..,... a·
le -o ważniejszą sprawę: czy P-o l
ska hędzie obyczajową kolonią
III-ej Rzeszy, czy też obo.wią
zywać tu będzie nadal k'lllltura
europej-Sika.
Szperacz.

współczudem.
- Wyjechał

odparł monsieur Octopan. - Zabrał swój
mały kapitalik i wyjechał
na
morze. Stało si~ to już prawie
rok temu. Przysłał mi pocziówki z Marsylii, z Port Saidu i z
Singapore. W ostatniej pocztów
ce poleci.ł m.i, abym wynajął komuś jego dom, gdyż nie zamie·
rza on powrócić; pisze, że czuje
się całkiem innym człowiekiem ...
Zapadał wi.eczór. W ogrodzie
monsi,eUT Papeau było SipO'kojnie i przytulnie. Lekki wiaterek
poruszał
gałęzie drz'e wka bzowego, rosnącego przed willą.
- A La BeIle Suzanne? - spy
tałem.

MonsieuT Octopan wska'zał na
pagórek, wznoszący się u
stóp drzew~a bzowego.
- Jest.łam - rzekł. - Nier.h
nie sieje tu niepokoju. Monsieur
Papeau był sam na świecie. Lecz
wi,e pan, La Belle Suzanne mogła
by zarazić innych Judzi... Ja ...
Pan Octopan nie skończył. Po
upływie miesiąca, chciałem znóW'
ROBERT WADLOW:
gO' odwiedzić, lecz powiedziane.
mi, że sprzedał swe ruchomości jest niewątpliwie jednym znajwyż.
~zych ludzi na świecie, bowiem mi,)·
i wviechał na morze.
rzy 2 metry 77 ctsa.
G. BcallIDonł.
mały
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Genialoy plan. którego realizacja mogla by
Kiedyś

Sahara

była

nic tak dratowyeb Sahary
ne do uprawy.

martwą pustynią, jak dziś, i wicI
kie jej połacie na kraw~dziadl
północnych były uprawiane. 'ICrótkGwzroeZllość jednak i nieoględność ludzka, które p02\VOHły zniszczyć trzodom domowym roślbuność, pokrYW<ł.jącą

piaski, liczne wojny, które zruj,
nowały urządzenia nawadniają
ce, oddały te tereny piaskom na
zagładę,

a dziś zbyt już zmioCnlł
się lam klimat,
zbyt rozrosły
wielkie tereny pustyni, by móc
cokolwiek uratować i naprawić.
Chyba tylko jakaś genialna idea
mo~łaby zniw~zyć skutki dawne.i . ludzkiej nierozwagi.
I otóż idea taka powstała. Po·
wstała w umyśle człowieka, który pracował nad rozwiązaniem
problemu ożywienia Sahary, pro.
gnąc ułatwić ludziom życie i do-

Gdy zaś weimiemy pod uwaterenów suchycli, nt81ary~by i
nlerooSny dla kolonlst6w klimat gę spływ wód do morola Śród
Równol'e gle do teg.o zagad11le. Konga zmienił by się zupełnie, z1emnego, to powstają zupełnie
główna bowiem jego przyczyna nowe możliwości komunikacy,ilIia opracowany jest równieź
l'ozlewislka wodne - został9 ne wzdłuż całeJ północnej Afryplan stworzenia morza Wiktoria
by
usunięta.
ki. zaczynającego się przy mieście
Livingstone nad środk.owym bie
Nie wyczerpuje to jedna";W~elk~e wodospa-d y ogromneJ
giem r.zeki Zambezi w pobliżu wszystkich k.orzyści, jakie da.ie lamy zachodniej przy spadzie
potęi-nego wodospadu .\'Vilk torii. ten plan.
wód z wysokości 500-metrowej
Ten ł'ezerwat znowu mógłby
mogły by poruszać -elektrownie.
Nadmi1a t wód morza Konao
zwalczyć nłezdrowy klimat dodaJące potężną siłę.
l'zeeza Zambm i udosh:pnić dla nie spadał by w postaci wodospa
Zamiast piętrzyć wody aż do
uprawy Dustvnne tereny Kala- du, lecz przepuszczany przez ślu
zy um&łliwil by komunikac.ię wysokości 500 m. i w ten spoIlari.
wodną. Obok wiełkiej tamy, od· sób dopiero otrzymać spływ wo
iWracając jeanak ao z.asadni- grad:zającej rz.cl>.ę Kongo od A- dy do Czadu, można hy było
czego planu genialnego ~nżynie tlantyku, powstały by podobne przekopae nieco niżeJ tunel, która, trzeba zrozumieć i drugą wicI śluzy i w ten sposób niedostęp l'ym woda spływała by na pół
ką korzyść, jaką 011 daje. Mia- na dziś w wielu miejscach dla noc.
Z'roolizowanie planu teg.o genowide, przy odprowadreniu nawigacji rzeka Kongo słała by
tak wiełkich ilości wód i przy zu się ogromną arterią komuniku- nialnego człowieka pozwoliłoby
wielu milionom ludzi osiedlić się
żytkowaniu ich do nawodnienia cyjną·

pomóc w ich poszukiwaniach no
wych terenów pracy i osiedlenia.

OlbrzymIa rzeka Kongo, staogromny zbiornik wód
zarazem rozsadnikiem
zabójczej wilgoci na przestrzeni
tysięcy kiłomeł!rów kw., zanim
odpr.owadzi swe wody do Oceanu Atlantyckiego- musi 81-: prze
bić przez \t-y8()kie wzgó ...:za, ota-

nowiąca
.i. ht;:dąca

czające zewsząd je_ł kotlin~.

Jest

hl' tAJat·

znalduje
"Ci~a

woda" je'St .od pew:nego czasu niewąltplitWie je'dną z najJwięikJszycih s~cji
chemii, al ostami:o fizjol.ogii i
medycyny. KHika lal ternU uczeni ameryk:u'i·s cy stwierd,zilH. że
zwykła woda, którą dotychcz3JS
u:waZan'O za ciało zupełnie jednorodne zarówno pod wzgl~
dem chcroib-znym, jak i fizycznym,
Sik.bda się wprawdzie
przede WlSZystlkim z tego, coś
my dotycbcza:s z w ył{J1 i by.Ji uwa
żać za wod.?, t. m. ze zwiąZlku
p.ojedyńezycll atomów tllenu 7dwom~ at<llmami wadoru, al"
za:wier't obok tcogo zawsze domieszkę "i'm1ej" je's zcze wody,
której eząl5teczkr 71budowane
sa z tegd samego atomu tlenu,
aj.. z zwpeł\nie innego. już "r,j~ź
kie'g o" wodoru.

woda"
pralituczue zaltolowanie
k~

wody "cięŻ'kie]"

pneciętnie

w S'tosuDlku 1 :4000. Wydobywa
nie jej ,przeprowadza się dziś ,w

Go wla~c1'Wle stOI na przeszł.
dzie realizacji tego programu
Nic w nim nie ma nicrealneg
wszystJm .fest obUezone i n
przekracza ludzkich moiIłwtl~(
Kapitały, potrzebne na wyki
nanie tego dzieła, powinny b
się znaleźć. Przeci~ż w obłędnYi
wyścigu zbrojeń wydaje Europ
rocznie wi,e le miliardów; tu W)
starczył by jednoroczny budżf
wojenny.

przygotowało.

Dlatego też
~realizowany

mO'te 1 n'Ie ZOS'lank
ten piękny, m~dn
badalTliach przemiany malterii i głęboko pacyfIstyczny plan rÓl
zwierząt są najJeplsizą na to py- wiązania jedne,i z największyt:
bolączek EUTopy.
tanie od'Powied.zią.

wielu laboraJt<>riaJCh pop>czC'Z roz
kbd elektroli'tycz'llY na s.kalę
póltechricz.ną.
Cena
"wody
ci~iej" spadła oStaturo i ..",-ynosi IQkoło 5 złotych za gralIl.

Z·e w1zglęC1u na to, że wła'śd
wości chemiczne ciężiKiego izot<JipU wodoru - deuteTtium
są.
nietna'l ideontycZ'ne z ~ci'wo
ściami wodoru 2'JWykłe~, moNajprawdopodohnie) z cza- ż,na orrzyma'Ć cały szereg zwiąrz
sem wyzys5{a \SIlę przy rozdziela ków organiamych, zawierają
niu obydwu rodzruj6w wody z eych wodór, jaik op, t1usz.e're
mi'eszanitny OOmienne właści'w'o czy cuIk'ry, w których mieJsce
gei fizycZine wody cręż.kiej, kló- legoQi Z8,jmsuje G.euifenum. Włas
,ra zamarza Już 'W temperabl- no~~i onemi<lllne i o'dżpveze
ne blislko 4 stop. powy.tej zera, ,,ei_iego" tbuslrozu, ałI)o CliW1l7!e 101,5 st. C.
km:, pozosfa}ą przy tym De% wy
raZ;neJ
ZIIIliany. Fakt ten posiaSp,rawa budowy chemictne]
d
a
wiellkie
i wprost nieobllc.zał
wody ttwataJIlo ją w ci~
ne
znaczenie
dla fiijologii .odtJ
-g d killk.ud.ziesfę,eiu lat ~a rozwiania.
Doły'clicza,
~, jeMi KM"sbrzygniętą OIStatecmie i
nie·
miono
ZiwiCINę doświadczalne
wl\lłlPHw1e - nie została jednak
wyoezer,pa!I1a nawet po odlkryciu jaJldmś poll{'a.rm.em i usił<J,wano
oTazotrzymaniu t. zw. wody pr:?:eśledzić }ef.'O zmiany w orga
lliźtnie, na1trafiano na ogromne
ciężkiej. Jest Dowiem rzeczą
stwierdzoną
i~tmienie
wody trudności, gclyz JYOka'l'm, z etbwi
L. gdy p'l'zenikał di() uwi i tka~
"polcięiikiej", kJtórej ezą.stcczki
neok',
mieszał się tak odkładnie z
zhudowane są ze zwykłego tlenu, jednego alomu wod-oru nor 5whs.taillcja.mi, Z!llajduj~ymi się
tam od daiW1tla, że było wręcz
ma'ln~o i jednego wodoru dęt

to wąwóz, szerokości czterecn
Jdlometrów, wyżłobiony przez
istniejące w tym miejscu swe~o
czasu morze. Pozostałe po spły
nięciu do oceanu wody stworzyOd daWlIl3 wiadomo, że atoły dzisiejszą rzekę Kongo.
my
różnych
pierwiastków wyG{lyby w tym wąwozie zhudo
wać wielką tamę (4 klm.), ~o '"t~uJą częMo w kil,ku odmianach,
na'7)wanyeh iaoo,topami.
byłoby przedsięwzięciem imponującym. bynajmniej jednak nie tzołJopy posiadają zaWlSze .tedna
niemożliwym przy dzisiejszym
kowy eleikrry<:zny ładunek dostanic techniki, powstałoby znodaltni
jądra atomow~'O, co powu wielkie mOrze Kongo.
dttrga: za sohą z regtllły i~entycz kie~'O. Ale isłmie'je poza tym ot
""Voda, po spiętrzeniu do wy- ue wła'ŚCiwości chemiozne. Z re
pe'W'nością druga odmiana izosokości pięciuset metrów, zalag.d
powodu
wydzielenie
izototopowa
,t lenu, zaś rozw~:Zania
ła by całą kotlinę i zaez~a by
się przelewać przez na.lniiszll pów z miesz3lniny ,ies-t rzeczą teoo:-etyczne pl"Lewidu:ją przyna]
część wału,
otaczającą ją, to bardzo trtudną" sta',le się ~Ś
mniej Jeswze awie odmiany wo
znaczy w stronę jezioca Czad, a w ogóle moż,lilwe tylfko dlatego,
(loru. Elementarne, zdawałołJy
tym samym i w kierunku Safą jądra: atoruowe rómycb od- s~, za.gaidnienie budowy chebary.
mi.'a n i.roto,powydłi ołowiu, f{)S- micZ'Ilej ta~ prOlSltego związku,
Jezi't1ru uzaa, poatrzymywane
foru, wodoru czy innych pie:r- jakim jest woda, k;ompliikuje
przez nieliczne i często wysycha
wiaslJków, n()s'ząJC ten sam ła się wi~c dość niespodziewanie.
jące, ostatnio zaś stale zmniejszające się rzeki, uzyskało by po dunClk', posiadają pmy ł,ym roWarto nędzie w tym mieJscu za
ny clęr!ar. - tężny dopływ wód. Leży ono zre
zna~c, że WOlIna od domiesztą o 100 metrów niże., od poszek
,,prawazi'Wa" woda zb'uiIolPodczas, ~y np. wOdór "Z'Wy
ziomu przyjętego w zało-i;enin
wailla
z norma·mego wodoru ()
mOrza Kongo. I tu jest już po- Idy" posiaJd-a ciężar ałmrlJOowy
eięitarze
atoonowym 1 i ,.1dadejście do same:j Sahary: oto two róWlIly jedności.
Jego "ciężki"
rzący się nadmiar wód w jeziosyemego"
tlenu o ciętane atlokaJt waty awukrotoie w~eJ.
rze Czad spływaJby aż do morza
mowym roWill'y m 16, została do
Je:~t to 'Wzrost wagi ba'l"dzo raŚródziemnego, przechodząc okopiero
zupełnie nledaWlIlo okzydykalny;
w
wypadku
łZlOltopow
~o pustynnych gór Hogga;ru. ~
Powstałby drugi potęiny NU, JJonych pie.rwia.Siłlk6w, których ma.na Po przezwyciężeniu wiektóry nie tylko nawodniłby zn~ cię-.i;a;r 'a tomowy !WynOsi kilka- lu trudności ",rzez dwuc'h bada:
czne pałacie Stiliary, ale przez lla5~ie J!urb kakadzie51-ąt, różnice czy, H, Wahl'a i C. Vł"ey'a.
w~tkie nagromadzenie wód zmtc
'o je'dną lub pa'l'ę jedno,steik' milę
NalS>uwa slę py;łalIlle, czy przy
niłby radykalnie i jej klimat,
~oczone odkrycia,
stanowiące
gdyż wngoć sprowadziłaby opa- dl.y pO'Szezeogól'l1ymi ndmia'llami
nielada
osobliwość
z
teoretyczizotopowymi
posiadają
stosundy. nego
i
pomaW'czego
pwnktu
wiKOwo
mniejsze
znaczenie.
Dwu
Przez stworzenIe tego drugie·
go potężnego rezerwatu wody, kro\!nie
większe
cząlSlłeczki dzenia, mogą młeć też Jakieś
który tw6rco. tego gigantyczne- "cięilkiego ,.-odoru". kIlóremu ~maezenie i zl1isoosowaJIlie prakgo planu nazywa mor,z em Czad,
na!dano na7JW~ aeuterlum, są tyc1Jtle. Wyniki, Jalkie otrzymali
i przez odpł'owadzenie nadmia·
ru jego wód do morza Śródziem do,ść łaJtwe '<kJ wydzie1enia. W ,O- ostatnio biolo'gowie, pOS~<1Ują
nego, 2 miliony kilometrów kwa da na-tJl:r.ail4lazaw.~ęr.a: dmn.ies-z- Ch sl.ę ",yQd<!-r~m ci~ilkilDl" P..~

w dostępne.l pod względem zdt
wotnym Afryce, znaleźć tam PI
cę i dObrobyt, .<l w dalszej kom
k wcncji nastąpiłoby kolosaln
odciążenie dla przeludnionej r
uropy. - Zmora nieustając~cl
zbrojeń i widmo grożącej WOjbl
mi' kły by z życia nieszczęśliw"r:
i zmordowanych europdCl'
ków.

Największą przeszkOt'fę sł_
wią armaty, które trzeba do ..
goś użyć, skoro się ich tyle lai

,,(iełka

Byr nIm belg ini:ynier SoRGEL

Plan jego obmyślony w każ
dym calu, poparty obliczeniami,
nie jest bynajmniej fantazją, le~z
ma zupełnie realną wartość.
Należy zaznajomić się z nim
choć w krótkości.
Zaznaczy·';
przy tym jes.zcze trzeba, że plun
ten jednocześnie rozstrzyga kilka zagadnień, a więc nie tylko
użyźnieni~ Sahary i zwalczenie
fatalnego klimatu kotlin środ
kowej Afryk:, ale i uspławnienie
na.lwiększych l'Zek C~nego- Ladu.-

były

uszcześliwić

r
wiele milionów ludzi

,•

ni.emożliwOOci:ą

za~~wa

nia he~p'oślreoni~ 'p .rzemian, jakim p.o~legał. Onec:nie trudność ta
zoStała w macznym
stoPlIliu pll".ze1JWycio~·ona:.
.;Cięzka woda"

a:'Jł}o "ełęZki

do tlkaill OK i są
w nich asytllllilowaille Z'Upclinie
taK sam.o, 'jafk normaiLny tłuszcz
i wo'd a, a~e o iłe ()rgani~ nie
cZ)'lIli między uimi r'óż'1licy, ()
tyJe z PUItlik'tu wiklzeonia metod
fiijo~o~ doświadcza'lneJ
nie
~nikajl\ Oine nez śladu, l~z mogą być wyKryte w tkankach i
organach'. Oc'Zywiśeie, nie choOizi tu tyLKo o wodę lub tłuszcz,
ad,e o w.szystkie związki pooch<Od
00, kt6re z ni'ch pow5lta.ną j w
kt6rycll za~le nędą tkwiły atomy aeutel'ium.
Fizjologia
J)Ir.1.e'Iniany materii wzyskała w
ten Slposób zupe1lnie niespodzicwmie wspaniałą met.o~ badawczą, 1ctóra p.otlI'Woli na pewno' w krótknn czasie wyjaśni~
wiele t.rudnych i zawiłych pro-

brez"

WIIlHiiją

l~lern6w.

J. A.

Dopier.o po najblizszeJ ~}nłł
niezliczone masy lu
dzi, d.oJdzie się do przekonam,
że dzieło niszczenia i zabijub
nie da ludzkości zamlerzonJfł
wynIk6w i te jednak szezę§liw
szą była by reali:zacja tego ntpł
znanego do~d twórczego 1,1
kt6.ry nie uważa ludzi za mięli
przezn.aozone dla armat, a " II,
łozenm swym kieruje się M ~
ko mozgiem lecz i seroem.
'J eny Gutkow8kl.
~dy zginą

ludności
z przed 4 tys. lat

Spis

Najata.resy sPiS llldDoloj" o a.I>
rym mówią za,piski historyeue, li
był się w Chinach w roku 22&:
rrzed naszą erą. Po strasznym lf!
lewie rzeki Homgho, k1try mis
czył olbrzymie połacie kraju, pt
dzielono państwo na dZ!i.esięć prt
wincji i zarządzono spis ludnoiel
ktćry wyk zał, że w państwie środ
ka mieszkało wówczas 39,800,000.
sób. Ilość rodzin, ustalona ~
sPis, wynosiła. 13. 533. ~3.
Rlwnież egipcjanie i grecy pt
wadzili statystykę ludnoścloWł
Najsystematycwiej jednak prowadzil,i ją rzymianie, i to nie tylko III
pćłwyspie a.penińskim,
ale we

wszystkich

kr2.jach,

podbityei

pn:cz oręż rzymski
Z OKref.'U cezarów mamy 0yłr11
dotyczące zaludnienia poszczegtl·
nych c:r.ęśc,j, świata.. I tak w E~
pie naliczono 45 milu. ludności,'
Azji 27 m.iln., w Afryce 16 mila
Oczywiście cyfry te dotyczą jedy'
lIje ludności w krajach, skoloniJł
wanych przez rzymian., kićrzy'
tej 'apoee panowa.Ii nad 88 milio
mi ludności.
Ponieważ w tym oKresie ezt"
czytani..a, i pisania była. przywiJ
jem niewielu ludzi, radzono scj
w ten sposób, że w voszczeg01ny\l
okręgach oddawano zarządzającyt
pewną ilość sznurć w
białych d\I
kobiet, szarych dla mężczyzn, itI
tych dla dziewczynek, a ezer~
ny<:'h dla. chłopców. Kiierująey ep!
sem - ludności urzędnik robi! na od
pDwiednim sznurze supełki sy&tt
mem dziesiętnym' supełek na kal
dych 10 osób. ność supałkćw III
końcu sznura, oddzielona. od Q~e
SJątków odpowiedrio dużym wę
złem, oznaczała jednostki. W UD
sposćo nawet

znajodleglejszycll

okolic imperium otrzymywano bar'
dzo (lokladne lV'Ynik~ I!pittu lllł

u*t

.

