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Rozprawa trwa już sześ,ć dni Swiadkowie -obciążają oSkario,nych, 'którzy teraz mają
miny bardzo rzadkie
K a t o w i c e, 10. 2, Od sześciu dnł narobiła krzyku. Pewnego razu zjawili . Odpowiadając na zeznanIa świ.adka,
toczy się tutaj
się Matyka i Sobota w Jcj składzie, pro- osk. Mat.vka wyjaśnia, że p. Str·okoszosząc. o wystawienie kwitu, gdyż zamie- wei nie jest nic winien, gdyi towar za. sensacyjny 13roces przeciw naczelnikowi
rzają zapłacić resztę należno-ści za napłacił. Twierdzi, ż·e jest w posiadaniu
III urzędu skarbowego w Katowicach, byty towar. Świadek wypisał kwit, kwitów, które w dalszym ciągu rozHę-rzo.wl i towarzyszom, oskarżonym jednak zauważył, że osk. Matyka nie prawy przedłoiy
o grube · nadużycia.
ma zamiaru pŁacić, a chce wejść tylko
W . s o b{) t ę pjerwsz~' zezna\\'ał
Roźprawę. wykazującą nienormaj· w posiadanie kwitu, SŁrokoszowa p·r ze- ,świadek inż. Jel'z~c Weyda , który nn
ność stosunków. prowadzi siQ w bardzo to kwit p·odarła. Dzisiaj Strokoszowa poo,dstawie akt. Ś1. Urzędu Wo.iewódzszybltiem tempie. Codziennie trwała składu już nie posiada,
kiego refer,o\vał sąd·owi sprawę zarejeona, po odliczeniu przerw,
gdyż została zlicytoWana.
stl'owania samo-ch<ldu marki "Ford".
przez 10 godzin.
, 11&_~ _
, L!2S _
Dotychczas przesłuchano około 40
świadków
z 113 wezwanych. Zeznania
Słrono-;cłw 2
niektórych świadków są. baruzo nie.
Ul nU
~
miłe dla oskaroonych i dlate:;o śleduJ.
oni bieg procesu z coraz większem zazebJ"ulu się wc~oraj, te nied~ielę, UJ Wa.rszuuie
.
k' i
któ
db"
.
a 'ch
~lepo o;en em,
.re o lJa SIę n l .
W 8 r fi z a w 'a. (Tel. wL) Przez całą szych zlazdach hędzie miał sposobność
w~~a~~ątkowej rozprawie zeznawała I niedzielę ohrauGw.':.ła wCUiraj Rada bliżs:::f!9 0 wglądania w ważne sprawy
Kar()lin~ Hu pert na temat łapówki I Na.."=elnn ~HronJlictwa NQr(l,d,~we~o. o:·!!:ln.nJz:;.cy.n~.
10QO zł, któ;ą. wzię-ść mfał jeden zlprLc~m!o~~~ obrad 2j:L(~1l były Jzm~a;
Dokt:,n2~o :w,yboru Zarz'l~u ,Ołówoska:-żonyoh. Karolina Huppertow8 .n>: ~.,ann:<!",yln{}. ~aj.~ce ~.a ce.u _r~~ :iCtJO z nal1:lę~illąc:em. Im,.::y~d!um. prokupiła "ldep od świ:ldk(). E
pJ:aw.nl~ c. Y'.obe .. tego, :će :rn:tr.,nv ; _es· Cen. Jose hu Bar,óls.:.e.v.cz, wice.
~
.,
. . .
t::-chme ł l3!.lli!e :rjazdy rady naczel. pre,;esi: 11ll>Seł dr. 'l'a.d.ausz BIelecki, poSz~ca..Ten zwróclł Sl~ .do m~~ l 1I0 le- nej c:;:ynily iej ro:ę kieTownie:-.:ą nic scl dr. Słani:!llaw Jasiółkowiet, poseł
dd
' .n~ł: ZE" 'dn'la ilJoc}śkrlcdn~ka'dktokIlY sp owo- d.ci:ć $k~t~e.::nl?, Rada Naczelna U;W'J - Karol Wic!cnkj sek:re,al'::e: Fose! Sic.
uje wy an e
uczy o sepu. za- rzyia ZC· sWYlJh c:!lOJ:k'liw k!nd!et w faD Sacha i mgl!'. Stefan Niebudek. (w)
mkniętego przez Urzą.d Skarbowy,
liczbie 40 oSńb, który na swych c::::ęstJezeli da 1600 zł dla urz:ędnik3,
_
przyczem wymienił osk. Matyk~. W
.sprawie otwarcia składu wniósł świadek skargę do sądu. Wówczas Matyka
groził świadkowi, że jeżeli nie zgodzi
się
na natychmiastowe wycofanie
skargi i zapłacenie dotychczasowych
kooztów sporu, to bezzwłocznie
spneda skład na licytacji.

Rad:. u:tI[zDln:.u

--=

l Sam~ch6d

ten był zarefe:strowany pod
Urząd Skarbowy zawiado- ,
mił Si. Urząd Woiewódzki, że salmochód został sprzedany w d rod Z·f: l[cytacH publicznej osk. Różyckiemu ·Dopiero w zaświadczeniu. przedIolonem
ś,viadkowi przez osk. Różyckiego, Urząd S.karbowv w llRwL...s.ach napisał. że
samo-chód zosta.} sprze·dany z wolnej
r,ęki.
Spokojne i rzecrowe były zaznania
świadka Leona Chomy, ksiażkowe~o.
Świadek ten zeznał. że zalegal w Urzędzie Skarbowym z kwotą 142 zł. Zajęto mu czterolampow\' aparat radjowy,
a oszacowano go na 300 zł, on ' sam zapłacil za aparat 560 zł.
Pierwsza licytacia nie doszła do
skutku. O innych licytacjach
świadka nie zawiadomiono,
nr. SI 7333.

"':::rodowego

u alu,

:p~~:fiei :~~led~i:tsiL ~ t~~~i, zż:

?..

Św.

Huppertowa ob~wiając sir: tej
takie zobowią.zalJie
zaraz wydal jej o3k
Matyka klucze od składu. Po jaki1!1ś
·czasie Ekład został ponownie zagroźby. istotnie
podpisała, poczem

k'o ł o 5 O zł.
II Tr
d Sk
I .:rz.ą
.' arbowy przez. urzędni

ka. Krzyn:uńsklego wezwał ŚWIadka Je-

, l'zego DZlaczkę. by oszacował obrót w
fabryce Wagn~ra. Obrót był P?dany na
800.eOO zł, a swiadek po oblIczeniach
oszacował ()obrót na 1.200.000 zł. Świa·
dek ten widział jako członek komisji
szacunkowej, że osk. Strzałko·wski
p'rzychodził do biura osk. Matyki. Osk.
Herz wyraził się do świadka Dzi~czkj,
by kupił fabrykę Wagnera,
bo nie będzie licytowana. Na to świa.dek odpowiedział mu, że na to nie ma
pieniędzy. Osk. Strzałkowski wyraził
się do świadka, że zięć jego, Różycki
tanio kupił fabrykę i zarobił na tem

I

10e.8('0
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Sensację wywołały zeznania b. kasjera Spółdzielni Oszczędności i Poży

czek w

mIUlięty.

CAp!\F!L'l.TiiJA GRA W WARSZ1'1.WIE Z S9 PRZEGIWNIKAMI
W przejeździe na \\'ic:ki m:(:jz~ narouowy turn:ei .szachowy w \lo<3k\\'ie zatl'Zym!li
się IV \'Varszu\\ ie najl;,,'nn:f';<3zy sza chista f;~\iala, wielokrotny mi<3trz, I~ubaj'l'
przedmiotów, osIe Matyka namawiał I czyk Capablanra. No. zapl'uclzcnic warszu\\,.,kictl"o To\\'urzyst .... a zwolcnn;l:ów gT)
j~, by zosta.la jego ko,chanką.. Ostatnie
szachoweJ rozegr1l,1 on w salonach towarzystwu Gcana gry rówDoczN3nej, w któr) m
zeznania składa świadek z widocznem
zmierzył się z 39 pl'Zcciwnikami. Na zdi~ciu widzimy mistrza Capablankę "
zażenowaniem i o,burzeniem.
chwili gry z dr. Racią~l\iem. po którego lewej siedzi znany także IV Poznaniu uo ·
Następnie zeznawała Klara SŁrokoslwnaly szachista, pulko dr. SŁeiffer.
Fot. K Jajkowski - Warszawa.
n~~ wł~cici~ka ~l~u 0wa~w '~~'~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~
elektrotechnicznych w Nowej Wsi.
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Katowicach-Załężu ,

Konrada
Dyrektorem tej kasy był
osk. Wicluch. W Spółdzielni tei osk.
l\:1atyka pożyczył na weksel 500 zł.
Wck,Ęel ten bYł żyrowany przez p. Augustyna Rzepkę. Matyka przez kilka
lat nie płacił długu, a gdy świadelc zami·orzał oddać weksel
do protestu,
wtenczas osk. Widuch wyraził się do
niego: "Daj Pan spokój, bo to jest
zwi~,zane z maszynami .. Silesji". Św.
"Vinkler jednak weksel dał do pmtestu. Potem telefonicznie wezwał Matyk«;" by zapłacił dług. Na to Matyka
zażądał, by wydano mu wek~el, a' on
da n~we weksle. _W kilka dni potem
Maiyka rzeczywiście zjawił się w biurze, i zobaczywszy weksel na biurku,
i zabrał weksel, nie wpłacając pieniędzy.
,
Św. Zagórnik kilkakrotnie żądał
zwrotu weksla. Osk. Matyka nareszcie
, zwrócił stary weksel, wykreśliwszy
I jedna~ na nim nazwisko żyranta p.
RzepkI. Następnie wręczył trzy wek, le
na 500 zł., podpisane przez siebie i brata Stanisława Matykę.
Dalszy ciąg rozprawy w ponird zin.lek o ·godz. 10 rano.
Winkleł·u.

Jadwiga WOjtyczkowa, z Nowej Wsi
potWierdziła zarzut aktu oskarżenia. że
pt'zy ~p.o'soJ:mości p1.acenia raty podutkowej w III Urzędzie Skarbowym, -.v1'':cz.yła do rąk osk. Matyld 150 zł. Mimo
jej żądania - osk. Matyka
kwita nie wyda!,
nświadczając. że przy sposobności, grlY
będzie w Nowej Wsi, kwit przyniesie.
Gdy k'w':tu nie otrzymy\vała, posyłała
do Malykl IUęża i p. Sopę, by dowlCd 'd elt ~ię, czy te 150 zł zostały wplac,Q'
tle do ka:::y. W kasie stv:ierdl.Oll0, że
suma ta me wrłJ1lęł~.
Urzędnik, którego o to pytano, octpowi,aclajfi.c jej mężowi, zakrył twarz aktarni i uśmiechał się. W czasie zajmo·
wania w mieszkaniu świadka różnyl!l '

Gd~'

O>

l.. zalane)- kopaln-I

Wę.

gla

miaIa
podatkowe,
zjn.wił !lię
u niej osk_ Matyku
i kupił apaVI
rnt radjowy za około 600 zł. Aparat
ten został mu d,oręczony do mieszka- i TY'łka Jeden sift urutau:ul.• u siedrnłiu nie daje ~ł'tak6w ~ycia
nia. Gdy upomniała się o pieniądze ;
.
Z.a k o p a n e, iD. 2. Wczoraj po po_
za kupiony ap1.rat. osie Matyka wpła- i
Berlin. (Tel. wł.) W sobotę Ooko- stali . zaś znajdujQ się jeszcze pcd złe- ludnlU runęła na Morskie Oko p-otę-żna
ci} f.0 zł. Póiniej zglosHa się żona OSk. , b god.z. :::0 w3kułek zalania wodą kc- mią. Wszelkie próby wydobycia ich lawina. Masy śniegu załamały pow/o. l\'atyki, która kupiła żyrandole i żar j palni w L&.~Yweg w poJJliżu Kohlscheid uje dały dotąd wyniku.
ke lodowa jezi{)ra. ~rub a miei~ami do
rówki elektryczne i również wpłaciła w rewirze kopalnianym Dueren, zaZachodzi obawa, że ponieśli oni 60 centymetrów i zmiażdżyły pomost
50 zł. Gdy Stro.koszowa upominał.a się mkniętych wsta!o w sztolni na kllka- śmierć, gdy~ podjęte próby otrzyma- przy brzegu. 3lti.żacy w lecie d.Q wsiada() za,płatQ i w tym celu zjawiła. się \V set metrów pod ziemlQ 8 górników.
nla od nich jakichkolwIek znak6w ty- nia do łodzi.
mieszkaniu M.:::'?ki, p'róbowaf j~ znie,!erJ.en z nich zdołał resztkami sil ela spełzły na niczem.
,
Wypadku z ludźmi, na szczę.ś~ie, nie
wolić, do czego jednak nie doszło, gdyż , wy(~QCiltać sit na powierzchnię. PoZobyło.

'I

lawina w Tatrach

stwo llłys'kotliwej technice, ambicji i
lepszej orj en tacji.
W wadze półciężkiej Zieliński przegrał z Sigethem (W), a w wadze cięż
kiej Piłat wygrał przez k. o. z Sabo (W).
Punktowymi sędziami byli Czech
Rótlcka i Niemiee Sadlovsky ze Śląsl,a.
Bez głosu decydu.iącego o wyniku prówadlzHi walki w ringu Węgier p, Kank()vscy i Polak p. Bielewicz. W końcu.
pOdkreślić nale.ży wzorowa postawę publicZllOOci P<lznal~skiej, która, .chociaż
, protestowała namiętnie
przooiw niesłusznym
wyn'1' 'Om i pokrzywdzenlu
posz<lZególllY(~.1 zawodników, zachowała jed!1ak \tmia~' i wielką 'Objektywność.
KONIEC
WIADOMOŚCI SPORTOWYCH

'i!i[iifle lol~[J IWJ[i~iiil ~lfÓW ~:1
W,obec 8.000 widzów, W olbrzymlem napięciu odbyło się w Poznaniu, w njedzie', wieezó'r, międzypaństwowe spotkanie bokserskire Polska - Węgry

p o z n a.~, 10. 2. Wcz?raj wleczorem w h~ll reprezentacYjnej Targów
PoznB;ńsklCh. odbyły ~ię tutaj wobec
8 tYSIęCY. WI?-ZÓW, mIędzypaństwowe
zawody pIęŚCIarskie POlska-Węgry.
Po odegraniu obu hymnów pańs.twowych i zwykłej ceremonji powitałoej, rozpoczęły się walki spotkaniem
'IN wadze mUSzej pomiędzy Enekeszem II (Węgry) i Jarząbkiem ~POl.
~ka. ~alka dała wynik re~isowy, acżko"Vlek
Jarz"'bek
zasłuzył na wy, 'an
'e
gJ. Wą.·
. k ... .
..
wadze ogucleJ nles~łustne żwyclęsLwo punktowe przyznano Rotholcowi nad Lovacsem (Węgry).
W wadze piórkowej pokrzywdzono
,bardzo Kajnara, który przegrał sWóją.
walk'" na pUńkty'
Frigyese
M' ł
..
z
m.
la o
~'!'!'!!II'!!'!'!'!'!!II'!'!'!!II'!!'!'!!'!'!'!'!!II'!!'!'!!'!'!!'!'!'!'!!II'!!'!~~_

Pniski Śląsk ~ Niemiecki ŚląSk
3:2 (0:1 1:0, 2;1)
5

I

się wrażenie, że sędziowie cbcieIi nad-

W wadze l~kkiej
wypunktował Węgra

robić poprzednią krzywdę. wyrządzo

ną. zawodnikowi węgierskiemu i dali
zwycięstwo Frigyesowi.

W,3Ine Ob'rady I'ekkoa tl18tó w

War s z a w a. (Tel. wl.) Odbył~
się tutaj w hiectzielę dor-o"Ctne obt"aay
Polskiego Zwią.zku Lekkoatletycznego
l'lcznym
" UdZlale delegat ó w. P' rte• przy
I kowtlkL
wodniczył delegat t Łodzi 8zumlaNowe Władze wybrano jak
t ' .. ..
•. Z ·d· . k'·
.
nas ępuJ.e. prezes .1~lZ. . na.J ows ~, Wl:
~eprezesl ~~t. MlSll'ls~I,. Szladl(nak. 1
. l~.Z, Kucha!, członkowIe. Gul, ~i~nlne"ucz. Foryś, Mił?będzka, kpt. !o.zef B~ran, Sed. SżenaJch, DQ.bl'owski l \VaJs.
Z ważniejszych uchwał ust,a lono na
przeciąg l'ia.jblitszYch lat ośrodld, Vii
k~ófycb bdbędą. się mistrzost.wa Polski.
W roku 1935 rozegrane to.staną. mistrzostwa męskie w Białymstoku, a kobiece w Krakowie, w 1936 w \:Vilnie
(męskie) i w Łodzi (kgl'liece), \V 1937 .
męskie na Ślą.$ku oraZ kobiece na Pó_'
morzu. NA z~bra.hiu był obecllY przed-'
stawideł Państ'W. m'żędu kpt. tJchaćz,
I który przedstawił plan reorganizacji
sporttl i obiecał hl1ienie'in. u,rz'ęau dużą
poil'loc dla organizacji klm;()w i oboi zów oraz angażowania trMerów.

SipiJiskl J)E!imie
Nemetha, wrkazując nadzwyczaj dobrą. kondycję fizyctną. i niewitlziatie u niego tempo.
W wadze półŚredniej Sewerynlak
po ciekawej walcc pl·zagr.ał nieshtśznie
na punkty z Harangim, któremu sę
dziowie przyznali zwycięstwo. Wynik
tlgłoszony spotkał się

z o,gólną burżą.
protestów WidoWni.
Wi,cemlnłster
W wadześredńiej MajChnycki po
ładnej i ambitnej walce wygrał pewŁodzi
nie, jednakowoż niezbyt wyśoko z Jelió d ż, H. 2. W nied1zielę bawił ~v
lesem, który w ~tatntem śhu"cill trafił kilkakrotnie celnie llhedwhika. łJodti urzętłQwo wiceminister o p'i eki
Mll.jchrżycki zawdzięcza swe ,.;wycię.. sJ;Jólooznej p. Jastrzębski.

opieki

spolecz:ne j w

Karłel

.

tUj(#'#Y

cementowy przed drzwiami

.s'ii~ pQnQwnie,.

l

ak'U,..at, gdy

'łiebawe·nt rOłllJOcN-ltie si~

wi,o .senny ruch b'Udaw.lany

nia sprzedaży cementu po jednakowych cenach.
Pl"zem
.. ysłU: -l. ha'ndlu nie wypowiediIało
Żjednocrone cementownie ustaliły
się tloŁychf:zas w sprawie żgłbszófiej
jako granicę górną ceny ceinentu
umowy kartelowej, do której naJezy 3 zł 50 gr Za 100 kilogram6w loC'O fa ...
6 (!emenhlwni. Ministerstwo zbIera bryka. Niewątpliwie w razie zatwierobecnie ~aterjały i pfawdopodobni~ w dzenia umowy cement jeszcze podrocJę.gu na,jbłiższych tygodni zajmie sta- żeje. Pewną. przeciwwagę kartelowi
Łyżwiarskie
nowisl}'O \v tej sprawie. Jak wiadomo, stanowią. fabryki, które nie podpisał~
nowy katteł zaWiązały tr?iy ~upy Ce- umowy, mianowicie: "Wiek'" "Rej'Omentowni, mH\;ni)\"ic~e; grupę cemeą- WiM", "Gól'ka", ;,Wejherowo" i trzy
tó,vni "Wysoka" t "Wołyń\ na ez-ele fabrylU .,Firley·'. SprzedajQ, one ceDwudniowe zawody W j.eźct1zie szybktórej stoi p. HóHmde,r skl, drugą gm- ment po eenach konku'rencyjnyeh. Nie
kiej i fig.U!l'Owej, pań zakoilczył y się w
W
pę t. zw. solvay~wską, do ktorej należą.
jest. jednak wykluczone, że i ont> przyniedzielę. W ie:6dtie szybki~.i misŁrz<lkopalnie
"Gr<ldziec".
gdzie
kieruje
p.
łączą. się do kartelu. Wówczas byllbyśtwo fi pal1ów zdobył Kowalski przed!
:t o n ?~ n. Na mistrzostwach ś.wla!{ułakowski, "Saturn" - P. Prżedpeł- śmy świa,elkami odrodzenia kartelu ceDęoowskim; 1.1 pail beZkonkUrencyjną ta w pmg-p~nguj. w którrch ble:ze
Ńehrihgowa, ktÓl'a 'u.stanowiła 1l1)WY! udzia~ rówmez drUzyna polSKa, wymki ski. Do trzeciej grupy l1ależą. cemert- meńtowego i dalszego wzrósŁu cen ce"Szcwkowa" l "Golesżów'" kM- mentu przed samym sezonem budot-ekord Polski i świata. Wyniki nie- PolskI ,y za~odach druzynowy.ch by.ty Łownie
dyrektorem jeśt p. PoHurak. Kar- wiąiłym, t. j. wówczas, kiedY cement
dzielne były następujące: panie ~ 1500 następuJą,~e. ~ols~a-HolandJ.a 5',0, rych
01: 1. Neh.riugowa 3:07 (now~' rekord P.oIska-IIlandJa 5.0, ~olska l Ind}!3 tel został zawiązany W celu prowadze- jest najbardziej kupowany,
Polski) 2 SutYl'sk ~'28 5000' . 1 5.1, oraz CzechosłowacJa~Polska 5.·i.
. Zawody od,były si-ę w Katowicach.
P'ol<8A',Y byH d'rużyuą lepSzą i w o!tatnich dwooh terejacn atakowali cz('ścid. Szczególnie wYl'óżniił się Wilimbwski, który strzelił wszystkie trzy
bramkli. (e)

War s ź a w 11; 10. 2. M.inisterstwo

I

Mistrzostwa Świata

mlstYlostwa Ploiski

ping-pongu

..

. ~ a ". .
r~...
(c)
Nehrmgowa . 10:54.8 ('reki().r,d! śWIata).
2. Su.tySka. Panowie - 1500 rrt~ 1.
Kowalskll (pQJ.) 2!48.8. 2. Dęb'Ówski
:\ .
.
... b l " Ci d I
2:544. 10.000 b: 1 Debow"ki (p.>!)
. flstrzostwo Will1.a z".o Y po ~ n.. o~
'. 1'''''2'.
') • • "
"
.
w:rch zawodach ZaJe l'ki ptglul W4.f!:Jc- , , ~Kaliłqł!k..i" 'm,arJtfJł.ł"lcldle ·Pł·#Y
2 ..... \ . - "': I o~alski.
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"
ldm i' Lael1manem (w!\zyBl~y oOgm"ka
,
się ~ftjełłił'ł,le, kto jest
. Mislrz6stwo Pol ki w )e~dZH~ fI~u- \ wilellskiego). (c)
..
,rowej panów zdoby.l GI'ober! (Slą.skie
w 1\ r y n i c y odhy)~' s\~ ko-pkur~y
p ł ()
\Valk'i ~~wnętrzne wśród
Tow. Lytw.}. 2. 8taniszewski {WTLl j 3. skokl",', który wy~r:ł Burs~ Jan (SQkół- marjaw~tów wźmagają ł>i~. Wybranegó
p. llwel
Breslat'l€'l" (Śl.). 3. Artur Bre- ZakOpttM\ ~ n otą. 21v,9 !'IIro.kl 37 I ~1-1 pół przeli .,sYnod" na growę sekt3" Fetd•.
.'
m., 2) SłoWik ( WIsła) 215.6 - 38 136m,
'l) h
s1aUer (s'. . \J pan plerwszo ~le]See 3) Mrowca (S<okól) 210,7 - 34 i 41. (c.)
. mana nie uznają. placówki marjA"'ici tni,<5tl',.;ostwo. ~d()była . P:OP<>W ICZO\" a
\VEl 'L w o w 1l'l odbył się hieg na 16 kle poza Pł<Jckl~h1.
W Gą.binie, gd~ie miejsc~wy kapłan
(SIl pr:ted rrels~ową i Zl,alówh4 >oraz klm., w którym zwycięzyl Jan Marusarz
Ct{)l'ówna, (wszystkie ze Śląska). Mi· (SN',r r.) w e'Zasi,e 1 ~, 04:43. 2) Dawidok opowiedział się za Feldmanem, doszło
st.tz().stw() patami z(;\oObyła Para Bil~ (SNTI.) 1~. ~5!t25. 3) Zubek 1 Jt. 06:.20,
do wielltićh aWanttit, tak, tt>, duc,h{)WflY
rownlf i Kowalski flrżed pal'ą OhathlewJ. '. 'W, ~ ~ k Q P lł b e m odby,t ~I~ hl,p.~ , t ma1'jawicki tńu~iał
rat()W;ać
się
mh ·
(W
'
.
.'
pne~k9daml nĄ f "d/ilM ł klm.. ZwYCl~s k ą i l. eUet
arsltawa). 1'rzooie m.leJ- zy} G'Ór!lki (Wi~ła) '" dasie 21:54 2) Orli- UciMi!kę,. We wsI Pepł'Owc; pod 1Jódża~~ . za,ięło rod;tenst\v~ Kaluso\vie orai wic~ (Wi~ia) l2t :ti5. 3) Pi.;ad'iiad '23:13, ł) PO\'V&h'i w swią.tYfli ma.rJaWitlUłl})ó.
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NARCIARSTWO

Sądny dzień wśr6d

I

c'k.

Klsletówna i Ł-ow<lzyns.ki (LwÓw).

słuchają

WAD,glji

SłQwłtlśkl 123:ó5.

{c}

pol

8otaru8~kow tv 1tlałwhester łnodU slę
glo~ńi-kiem" tf'ansmituJq'Cym ftabo.łe.lst~(i
łŚ, ~i()16'w

KilkUfiastoIetnia egzystencja odroilltone) Polski, lako samodzielnej jed ...
nootki pomi~dzy naI·oda.rni ŚWiata, nie
tlÓ\viodla. ze kraj nasz je.st zuahy Slers~emu OgółOWI zagrałlicy. p()Za sferami rzą.dzą.cemi, które łączą z tłami Interesy polityczne oraz poza przedsię
blorstwa1ni ptżemysłowo-handloWe01 1.,
z ktÓl'emi zdołaliśm)/' nawiązać kontakt, przeciętny -Obywatel za;granicy
wcale lub bardzo małOo \vie o haszy-In
przeszło trzydżieś<Ło-iniljonowyni hatO·
dde. 'fe odgłOSY Q Po-Isće, który w-ychwytUjemy . z p.rMy obcej, tlie są bynajmniej wskaźnikiem naszej Pópu-

~za

Ordona. Prelegent ciesz)'l

wielką popularnośćią,

czów

angielskich

wśt'Ód

(pierwszy

się

tak

słucha

odczyt

przyniÓSł mu w pOCZCie dokładnie 656
listów), że Radjo poczuło się zntewolo-

ne do zaprowadzenia stałej skrzynki
radjowej angielskiej. którą p. Ordon,
poza Innemi odczytami. prowadzi w
pierw~zy i
trzeci czwartek k8.żdł!gG
miesiąca.

Z gtomady sy-sł'eIńatycEnle hapły
listów z WielRlej·Brytanji l
kl'ajów ościennYCh można sIę było dopiero przekonać o tern, co myśli r) Polś· Ce przeciętny 8łucllac~ radjoWY. W danym wypadku obchodzI), na.s An giGlk t
wajęcych

Duży oddźwięk słuchaczek

świ8;1-

,jkilplahki''.

majawilów

l!.,o.IU,o CII l)«.#lIol.·cl -pr~e~()llIcJt'f

obecuie ,,(1'0, q" sekty ,

'.' W 'Z~etzu, który obok Płocka jest
pajsilniejszym ośrodkiem marjawitÓw. doszło do awantury, zakończonej
krwawą bójką.. Likwiduje się zupełnie
placówka marjawicka w ŁowieztI,
miejSCOWY kościół przeją.ł 10 pułk piecbn~.

. M)\.valski Widząc, że nie uda. mu

się &pań'PWać sytuacji, wy\vozi óbehlie

swe rzeezy 1 l\agromadzone lwsztow ..
110sci z kl.aszt<>ru p}ockiego.

Nie do wiat,., co t)a.ll 0 tym nie,lfiahVh1 downych nabożenstw jak t Polski.
kraju tJaopo\viadal, .."
Każdą. nied7:ielę modlimy się, wraZ ż
l tak liez konta, listóW takith na księdzem odpta\\·lają.cym fiabożeI'l.st"Vo,

PI.,;,.a

larności zagranicą.
Począwszy od 1 listopada. r. li)33,
Polskie Radjo W Warszawie wprowadziło stałe odczyty w języku
angielskim, wygłas'Zan~ przez p. ted. Tadeu-

biły się

(c.)

f

azł.esią.tkt.

cOhled#lelq pr:led
~

polskle1ł,

ku-

.

czyló ich }~zcze \'viększ.e1n zatnteresoWat'liu kt'.i,jetń, któreg'O z maleli1!
wYJ~tka1ni ob11H \'V~ałe tWe ż~ały..
"Byłam ptzekc.H'lańa, te P'Olska to
jakiś t\~d~ny ki'atk nad Baa~kiem"."
pisze Jla.ni M. G. ~ Cl1ver haru, Readingo "Zaw 1&0 mi się wydawal() _.
wtóruje \)ant L. R. !Z Blackburll - ze
Pols-ka to jakaŚ pl'()wintja, llosjl i leŻy gdzi.eś dalekOo ba WschodziłL.'
Nn.lonHaet pAhi J. F. z Cheadle,
Manchester kOomUtlik\.tje~ że gdy przed~
siębrała podróż morską. 'ż Anglji do
Gdyni, przyjaCiele odradzali jej tego
ryzyka, "bowiem to jest kraj zupełnie
niezballY i rzadko kiedy lUdtie stamtąd wracają. tali" (tllialo to miejsee
przed dwoma laty)!!
Jedna ze słuchaczek wysyłając prelegentowi ,życzenia n~ Bóźe Naroo.ze~
nić (w r, 1933)) pant D. B. z Bromley,
Kent) czyni to na ttzS tyg'odnie przed
25 grudnia, noWiem ... "nie jest 'pewna,
czy list zajdzie na czas'\ (I)
"Niesłychanie ciekaw)/' i rewelacyj·
ny odczyt! - wypo\Viada się pahi M. P.
z Londynu! -Jestetll pewna, :że teraz
\vielu się przekona, ze Polska nie jest
takim zimnym. p.o.n\J.tyh1 j pół-cywili ..
~",an'Ym krajem, za jaki ją. mają. O Ile oczywiściE! wogóle o niej , myślą:.:'
"Jakże się cieszę, że słyszalahl pa.;
na pr-zez radjG --- pisze nauczycielka
s:tkOły , p6wsZechnej z Che,sham. Bucks)
pani H. Ch. - prosz~ mI przygłą,ć ja.kieś książ.ki o Polsce, bym mog •.a pouczyć o niej moich wychowankóW.

przyklękamy
podczas
podniesienia
Natomiast te słucIHtczki, 'ktÓre 'm a- Hn. Bardzo 'proszę, nieeh pan podzię·
ją. choć słabe pojęcie'" Polsce, pI8~~:
kuje księżom. organiście i świetnennl.
"Przed \VojhQ, ~ pis.ze pani AliCja · chórowi koŚcioła Panny Marji za tę nie..
H~gg z n~'i1 OyłfrY'l1, Półn. Wa1.fa (t zwykłą ucztę duchową, jakI!- nas tac,z,ą,
\.l~ViiaZn. aUt.) --- odWletlt!hl.ifi West- i tJlech })an im 'Powie, że daleko, bal"".
falję· Od te,i ch'\vili tńodlHam się o d:aó daleko, )Jara staruszków tonie w
Polskę, temwięce:l ffi9dlę si~ o fiiQ. te- radości, gdy przez głośnik odezwie ~ię
rMz b:y za."hlannl, słł-~ied~i nie anekto- uroezysty głos dzwonka, ozna,jmia.ją~ali ,j~j." Pani lłógg l)rt)Wadd l'ozle- cego rozpoczęcie nabożeństwa".
głę. korespondenCję z prelegentem i
Podobnie o nabożellstwach z Polski
objawia ~dką. w t.akich wypadk!\'Ch pisze pani Itathleen Cornwell z Sandyfnił08ć dla ble:tnatlej lej OsobiścIe Pol- mount w Irlandji.
ski. Mięclzy I.ntHufii pisze, i~ \>oSIada. u
Pant Letherstonaugh z 8andgate,
sieb1~ obra:zy Matki Boskiej CZęsto- ~ent, zachwyca się piątkoweUli kon·
cnowskie,i i Qśtrobrahl!lkieJ., prz~d któ· cer-tan'li z Filllal'mon.ji Wars;zawskiej.
re!fii stnle 'Pali łafrtpk~ bllwną. Jako "Stanowczo najlepsze koncel't'y z koD.przyjaciółka P01sld t:!Z~h~ nhklal1ia tYt\.entu'l.
znajom.yćh do odwiedZenia tJMzego
.,Byłyśmy WZI1lSZ0M do głębi VI
krajU. Gtl y tak namaWiała. swą, przy- tym momencie, gdy ~an mówił Q poojaciółkę z mężem) mmietzają.cemi . je- cie i dziewczynce, któl'a na. pytanie chać na Bałkany, bdparto jej: - 'ICO? gdzie jest Polska - wskazała rękq. na.
NIgdy w zycH!. Za blisko Rosji'\ W serce. Ba, nawet popłakałyśmy się" innym wypadku pani Hogg r~zmawia- wypoWiada swe wrażenia pani L. B.
~a z pewnym przedsię.biorcą. na temat z Plymouth.
Dowodziłoby to, że ten
Polski. Powiedział jej dobitni~ chł6d przypisywany "sztywnym An"Pani bic ~na. teg6 kt'ajti, prże'cleż to glikom, tzy Angielkom" hie jest u.zażydowski naród, tam język oficjalny i 'Sadniony.
szkolny je!>t żydowski. Ź'ydki tam na.- ,_ 't-Uezateinie od odczYtów prelegent
~tw4Ją. się Polaka.nW'.
rozwhlął sieć korespondencji pomię. "Wielka szł{oda --- \'vYtata się pani dzy Polkami i Angiellcf\mi, którq. n~
A. U. z Liverpoolu - że Polska jGst wlaseni tnó,vi~c z.ainicjowała wybitna
tak h'lało zntltJa w tyIh krajU. ilhewąt- Polka, palli br. T . .z Taczanowa pod
I pliwie bliższe jej pozna.nie miałoby te Pleszewem.
I dobre stróby, i@ ojczyzna pi:t11ska zy~
Która z naszych czytelnic7:ek życzy
fikałaBy w,tele, naŚri'ńpil.tji i po~i>C W łaby sobie naWiązać takę. ko :.e ~ 1)~n;;.
strony Oldrowo myslących Angltków". dencję, oczywiścio w .ięzyku a 11';-: 01.
Pani Jł1D1es Faulkńe'r z Mancnester ltkim, może się zwrócić do prele~E)'1 t a
(z uj>ówazn. autOl'ki) z6Cnwycasię p. ·Ordona w Pol!'k:em Radjo w Warwraż z tnęzem naboielll3twami 'l. ko- szawie Z prośbe, o kOl'esponde.ntkę lub
tH:idin Marjackieio \V Kl'Ą.ko\\-iE'. ..Nt- korespondenta.
(200)
gdy jes,z ew nie Słu~hRliśniy tak 'CU- ,

·elkie
zimowi bywalcy Zakopanego ma·
w świeżej pami~cj wielkie
świt'o narciarstwa europejskiego, doroczne l-. _ "'ody FIS. które rozegrane zosta.ły
w 19t9 r<l1\U " idealnych wprost warunkach śnieżnych . Była wówczas sroga zima. niepami~tna od dziesJątek lat i od
tef!o cza!'u uczestnicy mistrzostw F. 1. S,
marzą tylk,) o warllnka~h. pociobnycb do

święto

świeci najpiękniejszy gwłazd~zbiM: zł

narciarstwa

, mowy w bieli drogi mlec~neJ,. Orl~n,
Do gwiazdozbioru dostał Się OrlOn la,.ko wielki myśliwy mitycz~y gwałc'ł
ey bezkarnie córy króle~skle. Oc~ywl"
ście przy nim jako myśh.wy~ znajduj.",
się gwiazdozbiór .psa Wlel~lego z na~~
jaśniejszą z gwIazd na fIrmamenCIE!
Syrjuszem.
.
Firmament nieba tak dziś urozmaicony niestety kryje się zwykle VI

SŁali

j" jeszcze

zakopiań~kirh

Wskutek

ostatnich

obfitych opodów

śnieżnych tegoroczne mi!itrzost wa F. 1. S.,
odbywaJące ~;ę o miedzę od Zakopnncg(). w Tatnj('h c'zeskich zapowiadają się
niemniei · imponująco . . Przygotowania ' do
ni,ch w Tatrzańskiej Ł()mnicy, w Szczy.,.b-

skiem Jeziorze i w Starym Smokowru
ukorir-zone. a zjazd ~ości i zawodni·
ków ]e"t coraz liczniej:;'zy. Ul'zestniczyć
będą reprezentanci
16 ' pań"tW Iluropej·
skich.
.
. Otwarcie zawodów nastąpI \V środ~'
13 hm. w Tatrznńskiej Łomnicy o/()dz, 13
ouegraniem
hymnu czosko!<lowackiego.
B~zpośJ'ellni o potem odbędzie się start do
biegu sztafeto\\ ego 4 razy 10 km, w na·
stępuia.cei kolejności:
1. Wę!Zry, 2. Au·
strJa,
3. CzechosJowacja
4. Fin landja,
5. ŁOtwa,
6. Jugosławja,
7. Rumunja,
8. Szwecja, 9. Norwegja, 10. P o l 8 k a,
11. Niemcy 12. Francja.
Czwartek 14 bm. poświęcono na wycieczki górskie, w piątek natomiast odbę
dzie się o ~odz. 10 bieg 18 km., do którego zgloszono 307 narciarzy. Start j me·
ta tego biegu są w Szczyrbskiem Jeziorze.
W S-lootę o godz. 13,30 rozpoczną. się
<;ko~i do kombinacii na skoczni Jarolim·
Rą

mgłach.

Z padołu ziemskiego s~erczą ku
gwiazdozbiorom nieba nagle drzewa.
gałęzie topoli, brzóz,. starych dębów.
buków, grabów, olch l klonów~
.
Olchy są teraz zimę. wielkleml dobrodziejkami niektórych naszych ptaszków, są. olle stołem gościnnie zasta• wionvm dla małych czyżyków. śpiewa
jącyc'h nam nawet zimą i dla ~ch
krewniaczek,
miłych,
weselutklch
czeczotek, naszych gości z dalekiej
pólnocy. Pr7ylatują on.e t~lko wówczas do nas razem z Jem loluszkami.
kledy u nich zima jest nad~wyczaj
srogą i nla~y śniegu pokrywaJą pola
i lasy.
Teraz właśnie dojrzewają nasionka.
olch które są tak pożądanym żerem
Fragment ze Szczyrbgkiego Jozi()l\"!l.
czyżyków. Zaopatrzone w biały ,Pu~łl
Cze~h()sl()wacjl,
rozenranych
w
szek,
wiatr strąca
S. są dziesIąte z rz~du, będą mia ł y za· stwa. . , . . .
. z. nagich gałęZi I
tam bardziej uroczysty charakter. W 1'0- końcU' stycznia w Bań"kiej Bystrzycy l'ościela niemi ZIemię·
ku ubiegłym odbyły się one, przypomina· Wówczas w biegu na 18 km. zwyciężył I
Olcha rośnie chętnie nad wodą,.
my. w Szwecji. w S<llleftea. RJZJ)O('zęły Bronek Cz~ch przed Simunkif'm i Sem I \\ ieńczy nasze stawy i potoki. Drzesię 22 lutego biegiem 18 km. Z powodu }.itnerem (Czeeho"lowacjal,
4. Karpiej
wo jej jest szczególnie odp?rne na
na~lej odwilży bieg musiano przełoży6 do
wilgoć i mimo to, że korzeme .a cz~Granningen, a ze 150 zgłoszonych za·
sto pień znajdują się we wodZIe, Ole
wodńikó"w stanęło na starcie tylko 126. •
gniJ'a._ i zachowują d.rewno białe i zdroWielki sukces odnieśli wówczas FinnoI h
wie. zajmująt" trzy pierwsze miejS<'a:
we. Dlatego właśme Z drewna o c
1. urmel,
2 Veti Saarinen,
3. Mattl
budujemy młyny wodne, koła, na któLappalainen. Piel'v\:f.;zym z Polaków by!
ryrh pluszcze woda, wbijamy w wo~ę
Stanisław Marusarz. który zajął 13 D?iejjej pale pod mos~y i wykonujemy.takze
sce. drugi Bronhlaw Czech - 16 miejsce.
niektóre naczyma kuchenne, uzywaW kombinacj Polacy odniebli niebywRły
ne do wody, jak konwie, stągwie i łyżBukc('!' w postaci siódmego miejsca Stanł'
ki. Taka J'est praktyczna wartość 01sława
Ma,rusarza. Pohił on wszystkkh
Szwedów. Niemców. Austr,jaków i Finnów
chy.
za wviatkitlID Lauri Vałonen&, który by!
\\' na.szym krajobrazie stanowi 01piąty: Br()nislaw Cz!?('b uzyskał w kom·
cha moment bardziej dekoracyjny ablnaCji 13 miejf:(,l" v,.' "ztafecie 4 razy 10
niżeli kruche wierzby lub z czernieją.km. po zmy!enłu o'a"v przez Sz\',,~d6w i .
cemi listkami rokity. Listki ma o~.
Norwe~ów pierwsi byli Finnowie. przed'
cha ozdobnie wykrojone, elipsowate.
NiemcRml. Szwecj" i ~orwegją oraz Pol·
r.!{ą.
W biegu na r-O km. zwyciężv1
\'" górze nieco przytępione. Teraz ma.
\\'iklund (Szw('c.la), 2. Englund ISZWC
bazie pręcikowate, zwisające. jak ma.cia), 3. Reenen (Finlandia). W "kokacb
le kitki, oraz bazie słupkowe z cennym
()h"artyrh: 1 Johan~en (1 'or\"egJa) skoki
dla ptaszkÓW żerem. Listeczki olch
51 i f,Q mtr. '? Ho\"de 'orwegja), 3. Erik
są pięknie pomarszczone, przy,?omina,.
SOn !Szwl'cja) Polacy znaleźli .. ię na dai·
.i n listki buków i grabów. Juz. to. sa...
szych roie j5'cach. 11 w biegli na 50 kIT'
y
ó
wogółe nie etartowali.
010 świadczy o pewnem wyr znJenJu
olchy wśród innych drzew z pospoliDobra forma naszycb narrlarzy, wyka·
rtk'
. I' tk
.
zana na mistrzostwiłCbF. I. S. w roku
tf'mi gła lemliS aml.
ubiegłym nie byli! nI ,,-padzi anka,. ~dyf
Olchę lubimy dlatego, że rośnie
11dowodniU ją jut poprzednio na ml&tr7..oni.etylko w lasach, jak buki, klony i
graby, ale upiększa
i
urozmaica.
pozbawione monotonji łęki i błonia.
Stanir:ław Ma~sarz,
który na mistrzo· l wody rozlane po łą.kach. w których
stwach F. 1. S. w r()ku ubiE".olym zająl się kokieteryjnie przegląda. Chwalebsiodme miejgce, bijąc WSZ} ~tkich Sl.wet!ów,
ne i to, że daje możność gnieżdżenia
Niemców i Aust.rjakow.
się ptaszkom, urozmaicają.cym
łą.kj
(Polska). Sukces ten Polacy je~zcze wlę· swym śpiewem.
Wyrasta w gru·
cej umocnili w kombinacji Zwycię~ył pach malowniczych i mamy także caHr. Czech, 2. Stan Marusarz, :'. Hr()mad· łe ga2e olszynkowe.
ka (Cz), 4. Łuszczak (Polska\, ;" I\adavy
Jedna zwłaszcza olszynka zdobyła
(Cz).
W skokach otwartych . zwyciężył
St Marusarz skokami 67 i 67 mtr., 2. Łu· sobie sławę w całej Polsce, jak długa i
szczak 63 i 63,5 mtr.,
3. Marusarz A. szeroka.
57 i 59 m!r., 4. Lukes (Cz).
Dla na.s olcha posiada jeszcze szczeEkspedycja polska na tegoroczne mi- gólne znaczenie historyczne, bowiem
strzostwa F. T. S. składa się z 34 czołil w lasku olszynowym rozegrala ai~
wych narciarzy. Do bie/(u na 18 km
wylosowali oni oastępujące numery: A główna część słynnej bitwy pod GroMapka terenów, gd-zie rozegratJle wsta:ną Marusarz - l3 Michalski - 21. Boche· chowem; z olszyną Grochowską. zwi'ł
tegoroczne mistrzostwa. F. l. S.
nek - 35. Czeeh WIad. - 42. Czech Bron zalo się wspomnienie mężnej obrony
- U, Słowiński - 46, Motyka - 56, Da· głośnego pułku czwartaków. A Konwldek - 118. Grodkiewicz - 128, Gut stanty Gaszyński poświęcił jej osobny
Szczerba - 139, GÓNlki - HO, Ben'ch wiersz.
lU, Kozdruń - 146, Legier~ki - 182. Or- "Witaj, gaju Grochowa, polskie tennolewicz - 190. Lankosz -1.93 Hal'atyg pile,
204. St. Marusarz -- 213, J Marusnrz 217, Łuszczak - 241, Skupień - 242. SI· Twe olsze potrzaskane sterczą na mo-gile,
tarz ~ 249. Karpiel - 266, Mrowca - 302.
Do b:e~u n'a 50 km. nasi narciarze wy- Jak kolumny pomnika, - a poległych
lilsowali następujące numery t;tartowe:
kości
Czech Wł. -27, Skupień - 49, Legier· Lśnią, jak glo5:ki napisu ...••
ski II - 62, Słowiński - 66. Mirhllłski Tu wrzał najzaciętszy bój, tu m-:ż
74, Motyka - 81 Karpiel - 83. Berych nie bronili lasu żołnierze 4-go pulku
86, HarSJt·YIl - 92.
•
J
piechoty, a nad ich głowami
.
~---"Powiewała olszyna, zbielona szronami,
niby ba.ldachim z skrzydeł orla lub

l

Bronh'lI/llW Ozech, nal/'ciarrski misf,rz Pol-ski
1 Czechos!ow-acji na rok 1934.
ka w Szczyrbskiem Jeziorze. Zgłoszo·
nych jest 148 zawodmków. Na tej samej
I!Iko('zni odbędzie się w niedzielę o ~dzi
nie 12,30 otwftrty konkurs, do kt6rellO zapisało si~ 163 zawodników. Wreszcie
w
poniedzialek 18 b m. rozel!l'a si~ ostatnia
k()nkurencja mistrzostw, bieg 50 km. ze
startem o Ilodz. 9 w Starym Smokowcu.
ZgłM'zono 135 zawodników.
Warunki śnieżne, jak jut wytej zaznaczyliśmy, 5ą w chwili obecne.i doskonale.
Z najwiękslem zainteresowaniem oczekuje się wyniku skoków na specjalnie prze·
budowanej skoczni Jarolimka.
Wieta
l':jnzc\owa ma 50 metrów wysokości. tor
zjazdowy aż do progu liczy 82 metry dłu·
gości.
Teoretycznie, przy wykorzystaniu
calego zjazdu możliwe są skoki w grani·
cach ód 80 do 85 metrów. Trybuny zawieraią
1000 miejsc siedzących i 600. stoją
cych, a przyglądać mota aię skokom
15 ono widzów.
P<miewal tegoroczne mi~trzostwa F. I.

.

Z naszej przyrody

Firmament ni eba zim, Nłedźw!e·
dzica ł Orjon - Flirt Marsa - Na pa.
dole ziemskim - ,- Nasze olchy dobro·
d ziejkam i ~zyżyków ł czeczotek - Ol·
szynka w h lstorji naszej
Nietylko

ziemię

oblekła

zimową,
take zwisający nad
nami gwieździsty firmament nieba
zmienia na zimę wygląd.
Znany nie-astronomom także Wóz
Niebieski, jeden z największych i naj-

dostojniejszych gwiazdozbiorów, noszący jak
wiadomo nazwę Wielkiej
Niedźwiedz~('y -:- nad nią na północ
bobruje na aro'llze m lecznej Mały
Niedźwiadek - przybrał już swą postawę zimową
bo skierował dyszel
prostopadle ku horyzontowi. Z planet
zajął stanowisko na wschodzie Mars
w karmazynach i uprawia flirt z
świecącą. właśnie naprzeciwko na zachodzie Wenerą (słOWiańską bogunką

któr:J.da

RoZŚwiŁf.).

, Ma

firmamencle

miał osłaniać

święte

bohaterów
czoła!

potrójnym szturmie gęste
wrogów strzały
Szczyty drzew opiekuńczych kulami
T gdy

w

zima w

zatę

'-egOtrOcz.ne mi>ltrzostwa F. I. S. l'O'Zegra.ne ~tan_ w WJ'sokich Tatncb,
urok uwidaCUli... nam powy'1S.'Ze zdjęcie :& ,PopradlzJdego J$:lor&.

anioła,

Co

strącały,

Tch gałęzie. spadając na rycerzy głowy,
Przystrajały ich skronie, jak w wie.niec laurowy!
O, gaju święty dla nasI Olszyno Grochowa!
Pamięć o tobie Polak w późny wiek
przechowa !"
Wiersz poeta kończy słowami. Że
.,Kiedyś w dniu odrodzenia, w tę chwały godzinę

Szczepiąc

drzewo wolności, - zaSZC7-&,
pim olszynę."
Dzięki tej bitwiE' olcha zajęła miejsce wśród naszych drzew pamiątko
wych. obok historycznych dębów i lip_
Zdaje się nam, że knźc!a olcha I1ziś
jeszcze szumi pi~śnił olszynki Gro-

Chowskiej.

.K,r. 1.

wie k z -e za zmi ni

I

byt w przyszłości wybierani bezpośrednio,
a głosowanie ma byt tajne i równe Nawet bolszewicy doszr do wniosku,
że z rz~dzeniem bez oparcia sie o naród ~alej nie ujadą

Do kongresu sowietów delegaci
(Od
M o s k w a, 7 lutego.

tu

Oczywiście,

i praktyczną. działalność rlą
du Zwię.zku S. R. R., - tak brzmiała
formuła uchwały, zamykająca pierwszą, sprawozdawczą część obrad kongresu moskiewskiego. Oprócz referatów: Mołotowa. dotyczęcycb głównie
sytuacji międzynarodowej Związku
Sowieckiego, oraz Tuhaczewsk iego
o gotowości wo;ennej czerwonej armji.
wysłuchali zebrani na kongresie <lelegaci frapujących mów komisarza (ministra) handlu zewnętrznego Rozenholca i komisarza ciężkiego przemysłu
Ordżonikidze, Obaj rzucali olbrzymie
cyfry, obaj kreślili oszałamiające perspektywy - wszystko w zakresie niebywałego, gigantycznego rzekomo rozwoju sowieckiego przemysłu.
W końcu zabrał jeszcze raz glos
przewodniczący ..sownarkomu" zwil!zkowego M%tow. poświęcając główną część swego przemówienia polemice z japoń!'kim ministrem spraw zagranicznych Hirotą. który właśnie wystąpił poraz drugi w parlamencie japoilskim z przemówieniem na temat
stosunków japońsko-sowieckich. Min.
.
. '.
Hlrota podtrzymał stanowIsko, zajęte
przez siebie w pierwszej mowie, wy-'
głoszonej przed tygodniem, a. miano·
wicie. że jest mocnym zwolennikiem
pokoju między Ros:ą a Japonją. jed-

politYkę

I

..

'.

.

syjsko-Japonsk~.

Pa aprobacie polityki i dzialalnof2.Q.du Związku S. n. n. w obradach
kongresu nastąpiła przerwa. I wtedy
ścl

wybuchła bomba polityc1.na, a odgłosy

wybuchu obiegły już w depeszach caly świat. Zebrał e-ię mianowicie centra ny komitet
Wszechzwiązkowej
Partji KOPlunistycznej (bolszewików)
i upowo.żnił Mołotowa do wniesienia
pod obrady kongresu imieniem ..sow·
narkomu" (rz~du) związkowego proj&ktu reformy konstytucji sowieckiej.
Nowa konstytucja ma Iść po linii rozbudowy demokracji (?). Wybory na
kongres Sowietów maj'ł być b e l p 0$ r e d n i e. Niedawno \V jednej z naszych korespondencyj przedstawiliŚmy długę. drabinę wyborów w Rosji
Sowieckiej. gdzie najpierw wybiera

się delegatów do sowietów m iejscowych, następnie so\\iety miejscowe
wybieraię. delegatów do sowietów rejonowych, te znów do sowietów obszarowych (obłastnych) i t. d Odtąd wy-

borcy wybieraliby delegatów wprost
na kongres.
Następnie
wybory mialyby być
równe i tajne. Przymiotnik: rów n e
należałoby rozumieć w ten !'pOl,ób, że
ilość delegatów danego okr~gu wyborczego byłaby proporc';onaina do
il05ci zamieszkującej go ludności,
gdyż dzisiaj pewna okręgi miejsko>
robotnicze były wyr.atnie w tym WZSłę-t
dzl.~ uprzywilejowane.
.
WreszcIe t a j n ość wybor6w - to
byłaby istna rewoluc~a. Ąle pisma sowieckię leję. już zimną wodę na zbyt
w gorącej woLlzie k~panych.
- Niech się nikt nie ludzi - pt.
.
..
szą - ze tajne wybory umozllwlę. ]8,·
kiemuś •• kulakowi·· znalezienl~ się
wśród

delegat6w.

Władza

proJetarja-

własnego

korespondenta .. Orędownika")

nadal czujna -.
dopóld projekt nie zoo
sŁanie zg/oslOny,
trudno o 111m roś
osŁatecznego powiedzieć.
W każdyni
razie zapowiedź zmian wywola1a tu
poruszenie. Delegaci kongresu żywo
dyskutuję.. I{ol'espondenci pism zagranicznych posyla;Q. lasłyszane szc7.egó·
ły w świat. OpowiaLiane są rzeczy bar·
dzo sensacyjne.
Przedewszystk iem
mówi się, że sama ofiCjalna nazwa
Zwięzku
Socjalistycznycb Sowieckich Republik (Z. S R. R.) ulegnie
zmianie. A mianowicie odtąd kraj Komunistycznego ustroju nosiłby nazwę
"Rosjj Soc~ałislycznej".
Objektywnie wypada przyznać, że

VII. Kongres Sowietów aprobuje
sprawozdanie przewodnicl.ęcego Rady
Komisarzy Ludowych Mołotowa oraz
wogóle cał~ zagranicznę. i wewnQtrzną

na.k wyrazIł zyczenie, zeby RosJa ZOlszczyła swoje fortyfikacje na granicy
mandżursko-;apońskiej, gdyż istnienie
takich fortyfikacyj ma być niezgodn~
z traktatem w Portsmouth z 5 września 1905 r, który zakończył wojnę ro;
.

będzIe

mają

laka nazwa odpowiadałaby fstniejQCe-,
mu stalIowi rzeczy. Nie ulega bowiem
w~tpliwości, że
\V lakresie polityki
I.agranicznej dzisiejsza Hosja Sowiecka nawi~zała już w pelni do tl'aJycyj
i dQ.żeń dawnej Rosji carskiej. Natomiast w polityce wewnętr1.llei jest
dzisiejsza Rosja - socjalistycznQ. Nie
w tern znaczeniu, żeby Istotllle vanowala w niej równość uspołecztJiona,
ale w tym sensie, jaki przed,.tllwia
socjaJllm wogóle dziś w świecie., a
mianowicie, że jest czemś, co odbiega
od normalnego ustroju gospodarczego,
ten ustrój rozstraja, a. nowy ustrój
wyobraża
sobie mgławicowo. Otóż
mgławicą
socjalno,gospodarczł
jest

k

a Ni

Rosja dziRiejs7.a niewQlpliwie.
Czy jedllak z nazwą .. Bosji" da ~iO
pogodl.ić kierunek bUl'zycielski, j~ki
idzie z niej do illnych pań~tw, lmlerzając do wywolania w nicb rozstroju
I wojen domowych? Naszem zdaniem,
ten moment nie otibiega od tradycji
dawnej Ilosji. która też 7.awsze uważa
la się la posłanniczkę jakiejŚ ogól.
niejszej zasady, a to bizantynizmu,
pra"oslawia. ustalonego porządku itd.
~ie zmieni się więc nic w charakterze
Rosji, jeŚli dziś będzie pos/annicl.ką
socjalizmu
komunizmu w calym
świecie.

SZALAWA

•

TaJdyka De. lIna zmierza do l.vskanla na czasIe I przewie '{ania rokowań, aby całko
wie~·c zm-ontD'wać p{)D'nlow~c bD}owe Rleszy - S,owlely pOlyskały FranCję dia swej
.
akcji?

\V a r s 7 n wa. (Tel. w1) Y{orespon· samQlotów bombardujących iM Al~ to jemneJ pomocy. Lonl1yn je~t inn~go
wszystlw ma lIa celu wprO\\ad/ellle po zdania Spra\\ v. lllaJJuJące SIę lIa podentdPary~ki. ,.Kbur.era wkar:>k-za\\B'skll~'
go" onO:H. ze o ecna la ty a er' I· dobllych llnian w al·mji frallcu:'oklej.
"7.ątlk U Jllellllym. f,l0\\ illl\~ być t1y~ku
na 7mierza do wVllrallia na cza:;ie, aby
\VidzQc. że Angl ja pou'zy kr/) wem tO\\ alle ró\\ lIone""ie i 1.a\\ arIe dopieprzeprowadzić pr%y~oto\Vapia militar- okiem na ,bliżellle frallcu!'lko·~owiec·
ro po wyc7Pl"paniu ;;porów 01'a7 11/.flOlł
nc. Według twierdzeń wtajemniczonyth kie, Berlin coraz \\ yraźlliej tiQ.zy do nieniu stanowisk \\ s/ystk ich ~tron
sparaliżowania akcji oJllowielll8 !l0l.aiłlteJ·e~o\\'allvch.
Je!"t to plan \Iac
na" iosnę p~zyslłego roku armJa nie·
f',:a /lcja pra \\ dopo'iobll ie
miecka bę".lue zupełnie zmo/lto\\all~. iuszu mi~d1.Y Paryżem i .\lo!"k\\Q J tu Oona/tla.
pói.łlie
po linii życ/eń ~o\\'lel'kirh.
a pogotowie wo.ellne - o:<tateczłlle na \\ idownię wyst~puie Rosja.
zOI·gnnlzowane Do!'konaly stan bojo.
Pne\l"?ała :zrę niemiecką.. 1.mipna i ę.
Jak wYllikal .. E c h o li e P ar' s"
wy zbie~n ie si~ l najs1abszym I'ucm idyplomacja sowil:'rka \\' Paryżu pod· CI) rło pogpebania \\ ynlków rokowań
kiern rekrutacJi we Franc;! jako pozo· jęła 1.apiclli prl.eciwko meto,ł7.ie lilia.· łondyń~k ich oraz dokońr/enia pr/y~o
lania. która 7l1aln1.la swój wyraz w lowań zhroieniowych \V najbliższych
stalości:) \\OjllY światowej.
"fnlach spodidewa iO sIę nowei .1ek la•. L'O e U v re" potwier(17a. źe dy- uchwalach londyń~kich :2:ą.1a miano·
wicit'. aby WS7elk ie rozmowy l Berli- racji rrarll'u!'ko-~o\\ ierklej. zapowiaplomal'i~. niemiec·ka. is~otnie \\ ytę~a
wS'.yst!(le. !;II/y w Paryzu I \\" LOlldylllr. nem były uzależnione od jetlnello wa· .tającej rychłe przystąpienie do 1.aaby jak na '111użej pf7ewlec rokowania runku: natychmlo!ltowcg'o przy~ląpie warcia paklu \\'~who"niep"o. a tell" ~a
nia rło pal<tu wschodniego, opartello mem rmwiE'\\ II 'ę('ej pe\\ ne 1.Iuol/enia
i ahy żalłnn dpcyzia nie 1.apa,lIa przed
na układlie wielostrollllym i na w la- niemieckie, Ił może nawet i anJ!'iel~kie.
Iwńcem rolm hieżl;1reg-o Jeżeli łlZe!l1a
deklaruje 'l'a!lalłnic1.o 8\\'0'1,1 1.godę nn
prnł)a"~nd(t
Brow~ka
pakt łotnic7Y. to dłate/lo. aby ul.ysknć
równouprawnienie militarne w powieGwałtowna
rządowi
trzu.
Berlin wysuwa argument. że wobec
Jeszc7e wir;-ks1.e powikłania \\ywo- poprostu od o~oby do osoby. a wielką
ogłos7.enia pnez SO\\ iety url.ędc\\ )'ch
tują donie~ienia z Wiednia. iż ('entra· f rolę odgrywa t. zw. klub ntemlecki
<"yfr, olino"7ących !'ie do potęl'i mili- la berliń>:ka wydala polecenie, apy na pod kierowllicl\\ em sen. Bartlolffa.
tarnej ZSRR. r7.ąd niemIecki nie może terenie Au!'trii zaczęto r07.wi!ać pro- Klub ten wskutek swego dwu7.llaczneWZięĆ żadnYCh lobowilpań co tio o.
pagandę plebio;crtową i że akcia ta
go stanowiska wohec zamachu lipcogranic?cnl!l swoich sil woisko\v\'Ch w zacz~'na już wyda"'ać owore Propa· wego zostal znmkni~ty. ale obecllle odpr7Y!'lłei kom"C'ncil
Proponu;e o~rll· g'anrła ta ;!1erzy się narazie bUlbo żyJ i uprawia intensywnę. propagandyskretnie, ale niemniej inteusywnie, dę (\VI
nicąć dziaJa clQżkiego kalibru. lic/bę
W i e d e ń (P AT). Od dłuższego
----------------czasu radykalne u~)'upowania Op07.yfyjne prowadzą ostrą kampanję przer,iwko rządowi. \V kampanji tcj biorlł
,
U
.
udział zarówno hitlerowcy jak i socjał.
demok,·aci.
NaroJowf socjaliści r07.\vijajIJ gwał.
wania.
rv..Aez!ls
które"'o
47
deputo1\'ath\\ną
akCję skierowaną przeriwko
p a r y ź. (PAT) Prasa omawia· ob'"""'...
pClszc1.egółnym członkom r7.ądu. M. in.
szern ie sytuacir: na terell ie pa rla mell- mełł radykalnych
wraz z socjalistami kanrler7. 'AustrJi i jego roJz.inn otrzvtu i potll\J'eśła. że llabi net ore m,iera
~ło():'()\\alo orzec!wko r7.lIdowi.
muje często listy z groźbq śmieł·ci. \V
Flandina oplE'ra się na coraz bardziE'j
p a ryż. (PA Tl S~'I uacja wewnętn- I ych lista ch 7.Oa~dują się zapowiedzi
niepewl1\:ch podstawa('h . .. La Llbt>rte" na za('z\'na budzić poważne obawy w urzQclzcnia ataku gazowego na '!mach
uważa. że o:;talni cz,,"arte.k był czarnym
tutejszych kolach politycznvch W dniu urzędu kanclerslde~o. W zwią7.ku ~
dniem dla obecne,g'o gabinetu. gdyż na \\'czoraisz~'m w \'fa zih' się one również tern. zaloga odwachu wo'skowego za.
plenum Izb\' rzad uz~'skał tylko wi~k
swść 45 glosami. II. w komisji projekt silną zniżką na ~ieldzle. ZWla:ilCZa w opatrwna wstała w maski gn1.Owe.
Działalność socjalistów ~kupia !Ii"
dziale rent oań·st\\·ow\·ch Na It'It'łdz.ie
rządowy o porozumieniach orze Iłl \'slo- zadawano sobie oowiern odan!e. czy na rozwijaniu energiC7.nej propaganwych doznal J)orażki. W kuluarach wskutek rywalizacii w~'borczej OOSZClt'- dy w związku ze zbliża.iąc~ się roczniIzby zacHll!da się tworzyć intrvgl, a ,\,ólnych partyj nie zostanie la~l'Orony cą powstania lutowego. Wyst~Pl1j;>c
spotkanie prznvódcy socjalistów, Blu- byt gabinetu. co mogłoby naraził na przeciw tei agitArji w/arb:e 7.nl.7.Qdzily
ma. z przywódcą grup\' radykalnej, Oel- szwank przeorowad7.aną obecnie \la- liczne rcwi7.je. Polir'a dokolIala przyboso uważane jest za pierwszą oznak~ prawę sto'unków Jl'ospodarclyeh i fi- tern wielu aresztowań. Wellłu~ inI01"ooradzania sil? kartelu. Grupa rady- nan~owych.
macyj wladz policyjnyCh wi~k"70Ść
kaIna postawiła premj~rowi Flandin
Powód do tych pogłosek dai. p't'Z~- I;rzywódców ~ocjalistyczr.ych zlla~duje
ultimatum, d.omagajac się .. aby w ciagu dews7vstklem wynik gl~owłłnla w ~!ę w areszcie.
__ _
miei5~ąca wycofał wniesi?~~ do Izby de- Izbie. gd~ie w c~a~ię socialist\"e1!neJl'o
kret~ o emeryturz.e. N,a.l\\ lększ~ chnll~- wystąpIenia przeciwko q:;;tawom dery - ~daolem dZlen01ka - zblora w: kretowym premier Flandm uzyskał 7.8w nllj.b1iżuei prż\'szłości w czasie dr- ledwie 299 .. ło:oów przeciwko 2M.
skusH nad sprawozdaniem o wrpad. Wprąwdzie nlfl PO:ltlł",il M'Z'"tem kw~ka-:h z 6 lutego i nad projektem f OZ- 5tH 18ural'lia. ale w kolach pOlih'czParyż. (PAT.) Minlsterjum Mnwiązania l i g . .
.
n\'ch i finans·owych uważ"j" ~i4gnl~- rynarki ZAwiadamia, że jeden 7. robot. W.. kołach pOlltycznvch zwracają ta ?rzez rzad więk:;zośĆ' za n!ewn\tar· ników, ciężko zranionych poclc1.as wyrownlez uwa.gę na to. że lewE' skrzydło t~alllca, mOl{llca stawi!lć 000 l"aklt'm buchu w pl'orhowni w ('herht1r~u.
radvkaJ6w zajmu te n ie.przejednane sta- nie.pewnoŚCI pr7.eprowadzenie O~1,e%~d-l zmarł. W ten sposóh lirzha ofillr kanowisko w ctosunku do dekretów. co n ości budżetowych 1 ra.tyfikacji dekre- tastrory wynosi 2 zabitych i 3 ciQżko
w)'raziło si~ w eza.sie ostatniego gloso- tów.
rannych.
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!~t!~~~~t!la!~~~~~l~!i Oszczercza k mpanja "żvdo-sanacji"
P&d wplyłłJt'!'łn tej kllłJ"luuaJi "sctlweuj,te" ~wif(t:'ki ,~Cl'łC OdOłCe
wydaJy klamlhce 1flotki
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Godziny przy jęc dla interesentów

ł:-,Ó d i, fi. 2. Jak już .wzmiank(}waltsm~' w numetze wczorajszym, Iódzka prasa. "żyoowsko - .,sanacyjna" ro/,Poózęła niesłychaną w formie i obrzy-

od 10 -12
Dyżury

aptek

nocn

Nocy dzisiejs2.ej dyżurują apteki:
J.
i 'o\\omiejsl,ll. 15.
S.
TI'tlwlto,:" kiej Dl'zezil1ska 5li -- 1\l. Rózeilbluma, Śt'ódmiejs!,<! 21. - M. 13al'tosze\v
s~!ogo, ~iotrko;\81Hl !J"J, ~Kwar~zyń.
sl{lego. hąłnn ,.t - L C:t:nflkIOjl'O, Rokl'
cińsJta 5:3.
~\()pl'oW, kiego,

l!-

Teatry

łódzkie

Teatr MieJski - ,.KwiecIsta droga".
Teatr pOpularny ~ .. Kto prezydentem".
Alhambra - ,. 'i przypiął, ni Wl"Pia,ł",

Kina

chrześciłańskie

i
,
i

c.hee zniszczyć. i
byt robotml,a, wyrohnll<.a,
,,·oźnyeh. dQzoreów, urz~dników, ~hce
; >'o'&szerzyć głód i n~~ę, aby zgł-odnlał~'
d1iwą kam~an.ię ?rz.8'?iwko narodowe~ i ~vyczerp~ny ro~otr;t.l,k sezonowy ehoirtu kluboWI raCłuccklemu i OboZOWI .l ,q} nag'O I boso Ihi ,
TarOOQwemll \Vo-góle () lo, ż.c radziecki
Treść tej ulotki jest tak jaskra'wo
klub narodo,"'V odmówił konli5arzowi D:>zczercza, 00 siłą rzeczy musiała. wy~
Wojewódzkien'l,u 'podpisania wekJa na wołać politowanie dla autorów ulotki,
~umę 200.000 złotyc.h, która to !luma prz:\'wód.eów "f'una.cji". Taki zwrot, te
miała być prze.znaCZOłla dQrlatko\Vo na
klub radziecki, który w większości
materiał
WOClIOCill/Z'o\\'o _ kanalizacyj- składa się z robotników, dąży, aby robotnik chodził nago i boso, jest wybitni 'ÓbliczQną M, głupotę ludzką, bo temu żaden ro~ ądtl c&ło- 'lek nie uh'jere. '
!ak ń .t'nhl ul tka nawołuje
do piętn anl
h 1 jel, andecj'

ki h'.
()

cA

Óasino ~ ,,:o..1o,;,l.;.ie\\'c5\de nocc".
Capltol - "F.sltimo",
Czarv -'- .. Postrarh :o.tek~yl<u"
Corso - .. _'ana"
Grand Kino - "Bal w '::::avoyu".
Mimoza - "Rozkosze Du\.łieństwa",
Mirat - .. O"tatni z GolowIewych",
Mewa - .,Bul'za'·
Pałace - "Piotruś".
Przedwiośnie - "Pieśń zdoby\va 8wiat"
Oświatowe - "Dama z nocneg"O klubu"
Rekord - .,Fortanc('rka"·
Stylowy - "Pezeol' T\ordccki -. obroł"
Częstochowy".
Słońce .,Kot i r;kl'zyPCO",
Zachęta ,.Demon wielkiego

7-3

usiłowane

wtama-

nie do plt'banii na 10 mlesl~y \\'i~zi('njn,
?:a \vlamanif' (lo {lltencji pocztowei na ~ lat a 'wil1ziehia
Za G,50 zł 6 mies. więzienia. 00 niejtikiego r,uznnowRkieflo i Libery, zam .. w
nla5zkach (PQW hnliski) zp:losił Rię agf'nt
\\'~drown~' Józef ~lunzel' z Łodzi. któl'"
zaj)roponował im kupno dzieł ~lic~iewit:7.a
;;o.... 5 zlotych 50 gr.
Nitika c'cna skllslł~
obydwóch. wJ'(lczyll agentoWi ~otóWkę. l
oczekiwali tll'zesylki ksi~żek. DŻiel,a nip:
n[lrleszl\'.
Pomyslo\\('{lo all'('ot(\ U.l~to . I
ohecnie' sąd Rl'odzld skazal g'O na 6 mie~ię('y wi~zienia.

yt~~~ pOOlI.j'ttly

m.

p. prezydent SulisH'o\\:sld Ol'nz \vlr~pre
zydent p, Siwl'k 'Ohejmą urzęcto\\'amc \v
kali~kjm ratuszU,

••

o dzień n:psie

........._------o
wielką Łódź

L ó d Ź, l L. 2. W związku. z planem
,.rzdaczenia te-rCIlU Chojen, Stoków
I etldni do Lodzi. pl'Zepro'xadz;onc są
przez specjalną komi"jl: mihisterjolna ba I,ania i pomlary ~f. i. zami~rzo
ne jest .przesuni!;'cie toru lwlejowego w
ChDjnach dt> !I,'falHc P'l"ojel\to'v\le.nyeh w
J11'ZYSZ!Óści.
Ponadto projektUje ~ię
ul'ządzen ie ::-i1eejal ne,~ wiae! u l, tu nad
tOl'em, kl~ky zÓl'talby <>bniż'on~' i umi(-ZCZOllY W .I'cclalnytn ''''ykopie.

miasta",

E sekcji elekt
Ontćrów w LOdai. Elekttomonte1'zy m, Łodzi i \Jkollc, sku·
pienI są w stO\val zyszenilł Chl'ześcljań
skłem przy Zjedn, Prac, Rzem. Hz.cli)'po·
6l)Olitej }>olsl(!ei, oddział w Łodzi p. n.
,.Sekrja ElekŁl'OU1<lnlerów'\ któta mieści
si przy ul. Przędzalnianej 1. Dnia 13 ub.
mies, na. ogólnetn zebl'aniu członk6w !'lek·
~H wybrano nowy zal'ząd w naat~p\ljąc m
sl,łanzie pp,: pl'eżes E. dajzner, witppl'ezi! t. Cieplińi'ki, ~l{a.l'lmł~ - J
8zaHnvfcz, "Ol'p. !(ozlo\ 'Ski. sektełal'z - .J. Szmij.!iel. Do kotlli.ji )'cwi1:Y';naJ pp.: Fajac. 'dla, hl'\l~ielew~k1.
Sekcj Elektrom nt el w rozlxn'zl\ ta du!Ą !!alł\ do odCz·t ~ ,zahaw o 'Arz: kich
i T\l"zedsta" ien t alt aln 'ch,
E
atr
lejs ł gO, DzH" ~ ponie~Iiałek i ~ 'rod~ komedja I"atajewa pt.
:,ł{\: leci!'ta droga. We wtorek pelen Werw! f humlJl'u fltn~'cznetto ,.szlem bez
atu" Chrznno~ Idej<O, Cetlr ha
flłow;kil te zni?C'ne od 40 gr do 2,tH ił,
" próhacn llO\{ ret.:!'Ierl \VI tte ~eŚll
.... '00\'0<1 'om j
~t. n dl'~:,\,"le
go ,Ten 1 \amt n .
\O a le um.
nlu 7 bm. pod
prz&wodnktw m J. F., k., hl kull6. ił1', K.
T()\'ńc%al{ł\ 'Odbyło sl~ posle{h:enlt>, p'retydjuń'l l.odl!kia~o Ob 'wateł ldelto homltetu Rato\vl'tn!a archlltOleilHtly W Tum!e pod
Łęczycą. Okazuje si~, te 'praca około zabetpieczenia f wzmocnienia :vid AwH\tyni tutu ki eJ posuwa się l'ifale napl'Zód......
Prace fe, prowadzone )łod tacboweln ki etownłctwem Hrzędll konserwatorskIego,
łlnan owane !';l\ cz~ścio'\\;,o Tlt'zez Pl1nstwo·
wy Fundusz Pracy, a częściowo ru"Z~z Oby·
watelski Komitet w Łodzi I w Łęczycy, Obecnie dobiega l\Ońca restauracja Jedni!j
wIaty, Praca około dru/:!,iej wieiy pot'rwa·
ją Hiszcze do 3 miesięc)t. W len !l))OSób
wykonana zostanie pierwsza i najwainiejsza. set'ja robót, które uratowały zlt)n'OM·
ne runięciem wie~e staroźytnei archikole·
;rJaty. W dalszym ciągu przewidywana
test konserwacja. i l'estauracjll, wnętrza
swiątyni. połl\rzona z pl'zywrócenie~ jej
rlaWlle!to Z prze<l wieków wyglądu. Ptace
te wymagać będą funduszów, których nale~y się teJ!o sJ)<>dziewac - nie 'r><>skąpią na ceł tnk oobry eni wladze i)ll.t1stwowe, ani sPQleczeń<;two, nl'\l~ą nowf1żn{\
sprawą, która zajmuje uwag-ę T<omltetu,
jilst projekt nrzyg-oto\Vania pracy nai.lKoWel o architekturzp i zabytl\ach artystycinych w Tumie. W sprawie zrealizowania
tego znm:al'u T)J'owadzone SEl, pertraktacje
z pewnym wybitnym uczonym j)Olsklm.

skazal włamywacza

Objęcie nnędcwania.
Jal, się no\vlt'l6 wiadomości duipmv, wladżt> nad:rol'cze ustoi"lll1ko\vQ\>ublicaMj
elu ~t)rj nt.owani'a opi- I~'si~ 'pl'Zycby!nie do deeyzji kali?ol,iei r;).mieJRkie.1 w spra wiE' wyboru Pl'ezydenn11, jaklemi t met am! walczy łódz cty
ta i wiceprezydenta mio>1ta. To też naleka ..i. do- • ,,,anacja'l 1t Obozem ~ai'o- ' '-y
t'i~ spodziewać. że iuż w hież. łYftOdnlu

Adria-Metro - .. :o.Uody la''',
Bratnia Strzecha - "Drr.\\'llianc Kr:yte"

botnik~ polSKiego,

z!:mrzyc

Skazanie zuc wałego złoczyńcy. W
ub. miesiącu li s ilowp,l dokonać zuchwa tego tamania do plebanji \V Zbiersku (powiat kaliski) niejaki Stanif;ław Lorenc.
SplosZ<lny jednak zbie~ł. Po nieudaneJ?
włamaniu na plebanję, l-ol'enc włamał f'H~
cIo ttg'cncji pocztowei \\' ZbiorRkll. RI,ąd
7.l1brał 67 zlot.ch oraz rewolwer systpmu
" Nagan"
! 'nstępnc~o dnia po kradzież~
Lorenc został schwytany. Sąd J!l'Odzkl

I".

Figlarz z "LegIonu Młodych"

aresztowany

L ó d ż, j t. 2. S.pra wca rozwieszen i ił
klepsydry o zgonie. prezydenta .TahkHi.;;kie~o w Pabjanica~h. \Vład'vsław Ma-

sleki, t _tal al' sżtowanr.

"Legjoml . Ho łyeh",

al('źr on do

ał
L

lutego li.
leRMnd.ra Nją IVt!iowa n. t.
"Czem kobieta być powinna '!', i p, dl'. Tad.
l~raje\\'~kl .Jllftjena matki", 'v clni1) :,>~
lute~o p .WaUn'ltyna Tu!, 1«1 ,.Jak t>rzyJt'Otó\\'at..t.~ól'kł do, tycła obyw~t 'Iskiego" i
!l. dr. Jadousz MogiIr!cld "PrzesądY ~
wych6\vRniu dziElC!", Wejście beżpłll.tn~.
Ze wiglęlłu 'n a osoby łlł'ele~entó'\\'. jaK ró"
wnież dónh'>!:I6ść zajmdnieJl porll~'t:lny{'h
w tematach, spodzie\vać się nale~y, że
społoC"zenstwó łódzkie tłomnie pOl'lpie!<iy

na

kas}' i d{)tyćhl'z3.·$ó\Va dzialalnól<t' l'zf\dów
komisal'ycznych była szerl;lzym masom
społer.ieństwa mi!łsfa nicznnn:ł.
~a. tem
J1ol'iedzeniu zostani!! floknnl1r.y
równH'ź
"-yh6r kom!!;jl rewiżyjnej.
Znów w roll nnnczycieU, .Tak już <:lo-

MlOiliśm~\ }wzer! kilKllria~!\J
t.'ł!'odl1lami
.. T.el!.Iól1 :\nod~'ch" w~·,"'tf\rił ~\' !"OH doht'OC"zyi1c)",. I)J'!<'R lizujD,ć kur!! dla eńalfabe

I{l\I'fll1 te/m iefloak nj(~ żbrl'aniżo
wat, ponieważ nikt nie ~}ldal się "zapi-

t b\\'.

odcżytj'.

!'ać"

E P~lsk. Tow. "uryst.•K~aloznawczegO,
Dnia 30 ub. tl\ic,o;. odh~'lo się doroczne walne z~rofuadzenje członków mieiRcoweg'}
oddziału P. "r. K
Po wysł~lcłi.anlu sprllwozdanla ka.sowe~ ż dtlllJalnoŚc'i M(}zla·
tu, udzlel'O'no ~Ilrządowi absoJutorjum.
Nast~pnio 'tOstały źl'ef~rowane gló\'ne
punkty statutu. PoC"zem ptzystł\piono do
wybor6w llztipełnia.iąc~leh z3.rzl\dtl, który
po uk"ónstytuo\vaniu się prżedsta\vla Ri~.
Jak nast~puie: 'PP: M, Nalepińska - preZPS, F. Lenartowicz wiceprezes, inż. A.
Nitlepińskf - ~tl'<l'etarz int. Cz. Witkowski ~ zast. sekretarza, Inż. A. TuczyńRki
:-'- Rkarbnik Inz, S. Kraszewflki ...... żast.

na

wykłady idoolo~.Ii

., san.acyjnej".

Dziś lnów ten sam ,.l'''!l"ion :\łłodych" nl'p:anizuJe hll's, tYI1<o tym j'l1zC'tń nic dla
ill1alfabelów. lecz lekcje 1(1'Oji.1 i szycia, -

Jak z 'pówytszelto \"J~nik&. "Leg-jon Mlopol'atct' li lekcja J1auk
dlh analfabetów, l1"ifl1jn to.sklJct,,~ znil'lnack:t mMozipt :tPl~o;ka. UW312'a \' ni~ daĆ

(łych" po ostatnlei
i'ię nahierać!

*ydzi 'vyzysl~ują 'nadal rob~tników. Od kilhi (lni jnź zf1imlliem~' l'j(l speC"jalnie
tydowskiemi 1ahryRamL \V któl'~'('h za.trudnIeni są rohofnlcy Po'llcy. .Takie tllm
I'lttlu.la f'tOlmnki. POl',t:\1'amy si~ pol,rótce

obj:JŚnić.

Wl'ocławskiei
wla~cicllJlami
Z~'rt~i r.o~Z{'llew~l{i. l{upei' ~.!t'l

Przy 111.

skarbnika, M Rybak6wna ~ bibljotekm'ka, B. Witkowska - gospooyni lokalu.

tkalni ilu

ser i lłl'łidn. ŻYd?1 ci nH1i;"liJw lI';aiąć pipr9I's'le Inlp.f/olt'(\ \ Pah i nt\lcllC"h rorl w2;gh,'nt'm w,rzvsk ~ l'Obotnil·ów. nohohll('~'. mimo !'wyćh /otl"ós7.owyl'b z!\l~hl{ów, oh!!, 'i3irt się za"rof stowa~ prt.~ iw wyz"sk , i.
tt\nlH\i"ząC" Fohi(', te rK>łefu nip n'!o~ll t c?e·
gi) ~~ć . Zyrl7.f ot.ZV\ i~de " te1tó Ś'l\ Mrln.
wol~ni I nadał t~bi!\ śWit'tne iliterl"sY 'ńit
kl'zywdzie rOMh,il{ów('hl'7.e~cila'n.· tA
t!'i'4'nil' ki bUd. <tydowl>ldeJ), jlllt "ka:t.
nej inn~h sa dt'lemad. którzy ł'zpl,oJ11o trlł\,ii\ h~:>;!<tr(lnnlp znlat\ 'ia~ Rpraw: pokrzyw
nZ!\\lin robntllików. R:wc,,- ('1!'knwA, ł.e r1!'Ippnd. oznmln. t hl"Onić jnt"re~ó\!' roholni "o:'>t"h, hmt)in ?vd~w.
Pnr."ł ~'ty ~yd. Przy It Sw, TIocłHl
w tkAlni mr><'hf)fllrirne; Fusta Itermntl,~
IŻ':tla) ż?Stnf:t \IT'llchom!o~n lknln,la 'tI:t

W mIl?, zkailiu w\a-nNn pl"lI:\-' l H6; Za leti.'ld ł 1~ popeł
I nil ,'8 rnoboj l \\'0 prt~z zraniel'lle .,ię
I \\'y~tf'7.al m z re\,óh ru :2 "\eth!pl'aoownik Um,'sto" y Joachim Kwi clń
... ki.

W tll~l~ nie()heMO~1 d0I110' niMw
K 'le ili ki trt'lIl ~hle w ~low~. Pttr-

~.Z\I\W 'amobÓj~twa nit! li -tlllónó.
\Y hram e domtl prty u!iĆY palud-

ni<Jwei 12. usHo 'al pozbawić si tycia
pl'zez rrz~i~de $>Obie krial1l brzytwą
2l-1~ln[ b~zrohotnv Antom l"Het-. J)e·
. perata \,,' stan i<e 'P'O'\\'s.źnym przewie'
ziono do szpitala,

d,
L ód i, H, '2,

Dr dki
W s7iplt lu IIbez.\)\e-

czalni przeprowadza kontJrolę specjaJha komisja. Stwierdzono, że służba
ukr~'walli na,czynia, któro przybywa.i~
cr na odWiedziny chorych kradli. ~
ChDrrm przynoszono wódkę, którą "i,ę
upijano: Komisja wydala specjalne zarządzenIa.

adw. J. Adamowic~ - radca prawny, inż,
Pociąg zabił woźnicę
1. l:łtzG1.O\V ki tlbll\l n:l.dz6r nad r:ichunOoprowanzenie do Rkutku tello zamierze- k."ó\\'ośrll\ ł kierownictwo w~'cleczel{ miejnla 'bYłoby hill'dzo fIOi~·tec7.ne: rozszerzy- . kteh St. tlóhlckl - 'p o '{\dzt'"i~ ~~'iet1i
łobY i pogłl.'hiło wiedzę o llaflzej okoliCY, ~ 1 \VYdeczKi zarn!l\jscówc, t. Francew
L ó d ż, \ i. 2. Na tOl'Ze t'lf'lS wsi
n naato wzbo~a('ił'Oby bistoril! sztuki w - I'!h'Mltól1)~ ztert'nta. 00 komisii rewio
\Vójnowicc na przejetdżG.l·ą.cogo przez
Pol"ce cenna mOnDlrl'afja,.
_ źyin 1 ;vM~H 'PI'U M. nlińskl, :\-. l\ahjtn~'
przejazd 'deśniaka Stanil'ililWa Je\viJiPoza tern Komitet czynl statania. ce- t n. Mirhfll.
lem zorganizowania przez rad i~ Mctyt'U
,kiego naj~hał pociąg. Jewi1\::;ki za'bi·
kons"rwafora tt1"zędu ,,'Oj~\\'ódzl<ie~o. p.
ty został na mil?iscu. Rownie,ż robita
in~. Sawic~ielro o Tumie l konsl'rwat 'I".
7.Dslab' (1'\ 'R kOt'l!1e, a wóz pOtna. kany
skkh I'ohot~('h tam wylwny\ anycll.
IH\ kawałki.
•
Odcryły dla matek. rajolicki<> St<lWRW nnirzy~zenip !{ohiM dleC'('zJj L6d?'~l f or~ani·
hli:t 23'ch dfllach ro Łanie z\volane posi('ł
zuJ~ w tl'ZY nA.~I('T'111ia('e P<l sollle czw1l.'I't1d,
(henie rady mil!j8kieJ, filt któretn ma być
tj. flnia tł, 21 i 28 lnfeao hr. '; ~oib:iMch
wytóniQtlt\ Korni ja flnansowll\ Ad~t map;lL ód ź, li. 2. \Tel.ł.. Na polu
od 7~9 wiec;>;Ql'em
1'3 II f>ol'nu l{nłOJtc·
tł". t chCe oJlrtlOOWll.Ć btldtet i rozpocząr
prz}" ulicy Majowej 3 zna.leziono zwlokie~o przy ul. Gd~ńAkiei 111. rylk odczy· SWl\ dzIałalnoM 'na terenie Rzkolnl lwa. dWIe 7.ml~1w. ~\'d pr7.Y.l~1 zale1wlf! kn· ki 39-1el "
A to '". p"
kI er
kn
rooott1ikó\',
('h()~ift~
Pl'ft<'YII'!'ł
Mii,~lI€gO
n~ ule ()
Ilar~ 1),,0,
tów flh małpI" Pl'O!ITam: Hl lute~
a prz 'gdem "osieozenlu, 1.łt'lrc >odbędzie I
r1yr. Mieczy"'łr>Wh Wiśnie, ska wVl!'lo~t re- ~ię phwdo~dobl1il' \V .all inn .. 1 'owo- l miar i Mtrtldnlpni. ('hc(\c pofl.olnt 000. ?amle:,?-K,tlego W Stokach. .Jak ustaloferat n. t .. 7., ~Allnfenie wychowawcze \V śd", z:lrz:\l\ mlej!llld zda spt'llwozt!nnie ze "'Iozkom, mU!\ip!lb~- 1lracowoć Po kłlkn-Ino, Pt.1al"ki upił 'ię i padł w polu,
okresie 8zkoly lX>ws1,echnej",
dniu ~l S'i ej dzlałałnoścl korolsltrYcen j. Stnn nll.Śclt' p;oi:hdi1 d~iettnle.
gdzie nil l~pn e zli1a zł ha śmłerc.

I

"'1

I

id

Up.'

k nie

i zm r na

I

na m:~II\C luty 11\33 r<*u wl/lezrue d attÓ\\' t, łOOniO\vf(:h .• łntIy·,
i keiątkowego d()ilat1u po.... le§cioweeo.
Pozrt8.l11·u
ębrPdrCjj
-zł Ul.>, w 8.C'I!ncjlU)b " 2.10.
nOl!!~n!fl do. 'omu ił 2.
r\
prowindi na pocztach jllŻ
oonos1:eniem do dOl]\u ltwartal.\HI,. 7.0 łllle!l!ewf\le 2,3. j)OO
lpa~okll mie3:~ZlIie w Pol~c~ ~ 6,00, \ot illa11.ch Ii:tII~lcb SI 11,00. Prl
-flIiU "h-vi.nlach tv.rod·
tll!)",o k ztuje ..OrcdoW'.uik" mieEoie07"nj~ 2,ł9 al hd odn06U!it~ do 001\1. W razIe wy.pailKllw
-powo,Jo<wanr.ch eUa y+.s~ą. prze&tliód \li> ti\lthlrlt!..e,iltI'alfl6\>( I t, p, 'Wydll'Wn.łctWó mt' ool!t)·
Vlllda za oQ.orlarczenlE' plema. a abonenci ~ mi" ~.w. domalitf\le le ńlMOII arcroi\)'(!b
lUlDerÓW lub odszkodowania,
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Powrót F anke
lest pewna kategorja filmów, wypełnio.
nych niesamowitemi, fantasycznemi historjami, w których grają główne role potwory,
wylęg~e w mózgownicach autorów scenarjuszy. Można się z niemi zgadzać lub nie, moż
na je uważać za szczyt techniki filmowej, jak
naprzykład sceny
na dachu niebotyku
w "King-kongu", lub też zaliczać je do tak
zwanej "szmiry filmowej". Są gusta i gu·
ściki. Nie to jest ładne, co jest ładne, tylko
to, co się komu podoba.
Trzeba jednak przyznać, że filmy tego
typu są niezmiernie p,opularne i kasowe. Na·
le':'y do nich przedcwszystkiem, prócz wspo·
mnianego już "King.konga~ "FL'ankenstein",
znane chybJ. wszystkim bywalcom kinowym
przygody pół obłąkanego, pół genjalnego
człowieka,maszyny. Film ten, prawdopodo.
bnie głównie dzięki wspaniałe.i kreacji Kar.
10Ha w roli wlaśnie samego Frankensteina.
zdobył niebywały sukces i przyniósł jego
twórcom sławę i złoto.
Film ten kończy się śmiercią potwornego
bohatera, który ginie w plonącym młynie.
Punkt, kropka. Zdawałoby się, że temat ten
jest pObrzebany raz na zawsze. Entuzjaści
filmu byli pewnie smutni, że ich bohater
zakollczył życie, przeciwnicy odetchnęli peł
ną piersią z ulgą. Wreszcie przestanie ich
straszyć z ekranu Frankenstein.
Tymczasem jakże srogo się zawiedli. Do
au ~ol'a scenarjusza Johna Balderstona, za·
częly nap~y w ać liczne pro śby mił03ników
kina, ażeby powołał potwora znowu do życia.
Cóż miał robić autor. Napisał nowy scenarjusz, w któl'ym znowu bohaterem jeJt Frankenstein. Kazał mu się poprostu w jakiś cu·
downy spo3ób , uratować z pożaru i odbyć
jeszcze raz wędrówkę po tym padole płaczu.
'Taka jest geneza nowego filmu pod tytu·
łem "POWTót Franl, cnsteina", który nakręca
już reżys er James Whale. Ujrzymy go też
niedługo na naszych ekranach.

na ekranie

"Zagra"ć przekonywu}ącą scenę miłosną , mego cieszyly się bardzo wielkiem powona filmie, to ,chyba najlruJuicjsze zadanie dzeniem.
aktorki."
Ohecnie piękna wiedenlca zaangaźowana
Tak twierdzi Mady Christians, słynna bo· została do Ameryki, do wytwórni Metro.
haterka "Czaru walca" i wielu innych euro- Goldwyn·Mayer, gdzie kończy pierwszy sw1ij
pejskich filmów, które za czasów filmu nie· amerykański film "Wicked Woman" (Grzeszna kobieta), reżyserowany przez Charlesa
Brabina.
"Miłość", wywodzi Mady Christjans, "jest
uczuciem, które przychodzi stopniowo, po·
trzebuje dni, tygodni, miesięcy... A na
filmie musi się pokazać publiczności uczucie to skondenzowane w ciągu kilku minut.
I na dobitek publiczność nie wierzy w l,Iliłości
od pierwszego wejrzenia. Jakże rozwiąz!lć
należycie ten problem? Jak pokazać miłość
z kinematograficzną szybkością i jak przekonać widza, że to właśnie tak dziej~ się na·

Podobna zresztą ' historia była z "King.
kongiem", po którym trzeba było sLworzyć
jego syna.
A autor Frankenstein zrobi! karjerę. Ci,
którzy znają tajemnicę wzruszania Iłumu,
wygrali wielki, los.

prawdę?"

ScellY miłosne, nagrywane przez Mady
Christiaua, słynne były swego czasu na kontynencie, a przez te kilka lat przerwy. występy 6ccniczne w cudowny sposób rozwinęły
talent wielkiej ,artystki.
Charles Bickford, partner jej we filmie
"Wicked Woman" nie ma dla niej dość słów
zachwytu. Twierdzi, że w całej swojej karjerze nie gr al jcszcze z tak uduchowioqą
artystką·

Drugą Gretę Gar ,b o
ujrzymy w ,el nowym filmie "Kolorowa zaslonq.". W obrazie tym
Greta dOlj'chczasott'a, d:,moniczna, tajemnicza i z:warldciels/:;a /;oli~, ta
sfinks zmienia się w m!odq radosną, ro::('Śm;anq dziewczynę; co id
wysz!Q ~yl1.o na 1.orz;yŚć.

N ajbUższy fUm Cbevaliera

Więcej żadnych kobiet . '••
"No More Laclies", według 6zluk~ A. E.
Thomasa pod tym samym tytulem. O,to , tyl~1.
najbliższego filmu Joan Crawford, dla wy·
twórni Metró.Goldwyn·Mllyel'. E. H. Gdifith
będzie reżyserem. JQ;an ukOiiczyla' obecnie
nakr .. canie filmu ' "Fol'saking AU O ,hers",
w którym partneremi jej są Clal·k Gat.le i"R.obert Montgo~ery.

Pclak Eronisław
zaan.gaŻ'n'vJany

P,arillcrl.q I,allghtona w jego nowym filmie
będzię znana artystl.a o tragicznym wyrazie
twarzy, Za su Pius. A oto jej karyhatura.

Kaper

de Mdta

M. G. M. ' zaanga':,owało obecnie ..dwóch
znanych kom.pozy.orów : eu:-opej~kich do slałej współpracy, w '.wytwórni. Kompozytorzy
ci to słynni Walter Jurmarl, wiedeuski mu- ł
zyk i kompozytor i Bronis!aw Kaper z Win· ,
szawy, kompozy~or, który pisał wazystki" naj.
lepsze pioscnki Kiepury do je;;o filmów. Obu
tych kompozytorów zaangażował Louis , B'I
Mayer podczas swojego p'Ohytu ,w, Europie. ,

I

W Anglii przygotowuje sic; olJ(?cnic nowy !ilm ,l,istorycznrz' dziejów'angielsldcl! walk
o pl.lnolVanie nad ocea~ami z flotq hiszpańSką. Na zdjęciu rozmowa między.. hólowq
IlTJ8 i eultq Elib.i etq (Alkenu Seyler) i znakom~lym żeglar.zem angielskim' Drake ,(MIJ>

,

Maeton· Lan,J.

Poza fil.Q1em "Pl\ryż, Folie Bergere", naj.
hliższym filmem Maurice'a , Chevaliera, nakręconym dla ,w ytwórni J.\II~tro·Goldwyn
C h e v a l i e r G z y n i e C 1t e v a li e riMayer, będzie ohraz ' p. t .. "TheCardboard . Tcit dystyngowany pan, to rzeczywiścit> Mau.
Lover" tPapierowy kochanek). Jest to korice. Tak będzie wyglądał w nowym filmie
med'ja Jacquesa Dcvala, ~tóra odnosiła nie·
pod tytułem: "Paryż; Folie Dcrgere". Trudno
dawn? wielkill sukcesy 'na H!'Odwayu. Reży
nam go poznać w tej nowej jego "sl:Qrze!',
ser jeszcze nieustalony.
pamiętamy go jeszcze zawsze jolw pieśniarza
prze,dmieść, Paryża. Chodziły w zwią~ku
Greta Garbo' l 'Fredr1c March
% tym filmem pogłoski, że partnerl.q Chevaw ",Ann.io Kareninie"
liera będzie. Liljan H aTvey, shończylo się
Gre.ta Garbo i ,Freddc Marc~ przystąpili jednaT. na plothach. Zaangażowana :została
do ,pracy nad, tołstojowską "Anną Kareniną".
do tej roli Merle Oberon.
Prou~centem tego filmu jest ,Dawid O Selznick, ił rei:y.serem słynny George Cukor, któ- . swojej 'służby, lecz zadowala się personelem
ry ,właśnie wykollczył ' "Dawida Copperfiel. wytwórni, jak każda dru:;orzęuna gwiada'',' ~ Fl'edcic March ukończył niedawno na. ' zdeczka. Częstokroć musi cierpliwie czekać
kręcanie filmu z Aim'ą Sten.
na garderobianę, która jej była potrzebna
'
,
' ", ,
przy wielokrotnej zmianie kostjumów.
.
Marlena l slułąca
Pezy tej sposohności oponiadają, że Mar. ',Marlen,a ' Dietrićh j~st ' ,jedY,ną gwiazdą lena ma. u siebie dotychczas tę samą slużącą,
w lł(J~lywo,od, któ,~a n~e sprow,:d~a do atelier którą ~ohie przywiozła przed laly z Niemiec.

Nowy film Laughtona
b.t:tlzip. k?m<>tliq, w Taóre; ,genjalnr a"lor .~ra poczciwego służqcego. T'),tul anrdelshi
filmu JU~ ustalony: "Ruggles ol Red Gap'. Raz;em: Laughtoncm gra w tym filmie
"""homilo aktor/co charak'er)'.')'cano lu" Pi'... TV~ ich Ul oboie.

