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-łsudsk-ego

o ile po wyborach Dlarszałek dokona zmian per..
sonalnych ~ S~YIll gabinecie
Zmianą

ustroju.·· Zniesienie senatu. - - Porozumienie z "Wyzwoleniem".·· Jak
będzie wyglądał przyszły sejm? _. CzłonKowie bloku współpracy z rzadem zasiad" w róznych klubach. -. W spółdziałanie ze starymi piłsudczykami --W Polsce
nastąpi przesunięcie na lewo. -. Nowy rZ8,d przystosuje swój skł~d do fizjog;;J
nomji nowego sejmu po wyborach
'
Specjalny wywiad "Głosu Polskiego" z czołowym kandydatem do sejmu z okrt;gowej listy P. P. , s. w r.odzl
prezydente m Bron isławem Ziemit;cki m

Wyb(}ry do Izb ustawo-dawczydh zJbl1żają się. Z pośród mgli
stego c.haDS'U stn"Zecznych interesów, z pośród mnóstwa partji po
lity·cznych. podejrnujacych walkę
o mandaty poselskie, poczeły się
wy'łaniać skondensowane grupy
wyborcze, zarysowały się Wyra
i~ie kon~ury.. zespołonY'Ch w bl?!{I .orgamZaCJl. Listy pa(lS 'owe
JUZ zostały zglo,szone.
Jest rzeczą Jasną do przewidzenia, że widoki powodzenIa
t}"Ch bloków są bardzo nieiednakowe. Losy WSZystk.• od skrajnie radykalnych do zacbowa wero - reakcyjnych. zawisły na
szali wyborów. w którY'ch dec}""
dować będzie a1kt zbiorowej wolI
sooleczeństwa - ooywateli państwa.
.
zwlaszcza
NowY sejm
w abe-cnej chwili wybitną rolę
w życiu RzeCoZYJ)osooJitej jako
czynnik, który postawr wyraźnie trapiącą nas kwestię ustrojow~
J)OCZYIJli Szereg nieLbęd.nycll zmian w ustawie za~ad.'rnczej i miejmy nadzieje ustali i uzdrowi ustr~ demokra!Y'Czno rel!lJblik~skl
na podstawach
na]SZerzeJ pojętyCh zasad p~ństwa nowoczesnego, :rehabJlltując nieco zachwiany prest1ge
polskiego parlamentaryzmu.
..Glos Polsld" w trosce o
wszechstronne l obiektywne in.
formowanie swYICh czy,~elntków
uzyskał wywiady z szereg:em
osobistości. reprezentllljący.ch pO"'
szczególne listy wYborcze; naszym celem jest zapoznanie czytelników z hasłami. z iak. stronnlctwa i bloki idą do walki.. ich
stosunkiem do rządu marszałka
i do .poszczególnych bloków 0r az zary~em prac l zadań przy
szle go sejItlu.
Czołowy ~andydat P. P. S. n~
~blokowanej z N. S. P.' P. 11scie z okręgu lódzkJego, prezydenL m. Łodzi p. Bronisław Ziemłęcki.
zaindagowany
'przez
współpracownika ..Glosu PolStkiego", oświadczył co następuje:
- Według mego .zdania rozpoczyna prez. Ziemię.ck i rola sejmu, który ma być wybrany. będzie polegała na ugrun
towaniu ustroju demokratycznego, WlPIl'owadzenie w życie zasad konstytuc~i, które ni~stety
w znacznym Jes~cze S!OPlllU ?ozostają martwą ll·terą l zreahzo
waniu reform społecwych. przedewszystkicm reformy rolnej i
ustawodawstwa robotniczezo.

oaegd

Nowy sejm - k(}ntynuttje nasz skiej wszcząć akcję w celu jak-· stem przekonany - mówi nasz Zwłaszcza ..WY"Lwotente'· wyJsz. rozmówca - musi odbudo- najrychlejszego zrealizowania tej rozmówca, - że
dzie z WYborów dość mocne.
wać
doniosłej reformy.
z tą grupa P. P. S. nawiąże
Co się zaś ty.ezy bezpartyjneautW'}'ltet przedstawicielstwa luOd przyszłego sejmu - mir
bliższe współdziałanie.
go bloku wsptópracy z rząd.ęm,
dowe2o.
wi :prez. Ziemięcki - oczekują
- A obecna opozy;cja... ?
tD, mojem zdaniem. został on po
za'Przepaszczony
przez
wię- bardzo wLele samorządy.
co
- Otóż do QpozY1Cyjnej polity- myślany przez rząd. jako
kszość sejmu poprzedniego. I mnie, jako prezydenta miasta w ki względem rządu sklonila P. P.
formacja centrowa.
dlatego, uważam. że dzień ukon- najwyższym stopniu obchodzI, S· obecność w gabinecie obee- Niemnie' nie ule a dla
ie lewe
styt.uowania si.ę noweg-o sejmu: \Ureszcie winny bowiem być t,- llym t.:rzedst~wi.cieli ki~runkt • st1:, że .1 po wyb~.rach ~6sI0W'iel
Wił en blĆ dmem
~. . ' j.;:,'zorn: •
l'ea~c~Jllyoh l Illek.t~re lego po- którzy otrzymali od bloku tego
powrotu do rzadów demokraustawy () !amorząd.rie~ . ~umęcla. Nie. zmm~~zyło t~ ~ manda~ zgloszą swój
,
tycmych.
przygotowane pod koniec lstOlC- zadnym stopmu CZCI l UZ'llama, Ja
''.
ale niezbędnym tego warunkiem nia ostatniego sejmu. Również kie żywimy dla marszałka Pil- akces do rÓ7lUYch ugroPOiWan I
będzie, ażeby większość wybra- sprawy finansów komunalnych i sooskiego. Mam mocną nad.zieklubów poselskich. .
ny-ch posłów oprzeć się mogla stosunku do władz nadzorczych ję - dodaje pos. Ziemięcki - że Dla .przykładu mógłbym przytoistotnie na zaufaniu większości domagają się gruntownego opra- 00 wyborach działalność nasze- czyĆ b. posła Polakiewicza. kan
SpOłeczeństwa, to Znaczy mas cowania.
20 stronnictwa da sle bardziej dyduiacego na liście beZlP. bloku
praoCUiących robotniczy;.ch i wloOto w ogÓlny.ch zarysach wa- sharmonizować z zam1erzeu'amł ,wsp.ótpracy' z rządem. UtrzymuściańSikich.
żniej.sze postulaty. które Wysu- PaństWOW() • twórczemł marsz. ję z nIm przyjacielskie sto9Unki l
- Panu prezydentowi chodzi niemy w nowym sejmie już w
Piłsudsk·JC20.
wiem. że jako wYlhittly działacz
o zmiany konstytuojl? - wtrąca pierwszych ;:hwilaoh jego kaden
- Jak P. p.rezyde'nt zapatru- chłopski swych P!l"Zekonań nie
my.
cH.
je się na wynik wyborów? zmienił:
dlatego mam prawo
- Tak jest - od'powiada p.r ez.
Szerzej mówić o llTogramie indaglUjemy dalej.
przypuszczać. że w seimLe wsiąZiemęcJd. - Mojem zdaniem. no P. P. S. nie potrzebuję. Nie Pisa-I - Trudno to dziś powiedzieć. pi do właściwego strollulctwa.
WY sejm ma w~aśnie tern wię- ne programy, ale cała nasza Zresztą ,CZY można przy dzisiejPod koniec rozmowy zadajeksze
możliwości
spelnienia działalność w niepodległei Pol- szej sytuacji wybo.rczej pr.zesą- my szanownemu rozmówcy jesz
swych zadań, ponieważ posiada soe - podkreśla z naciskiem dzić wynik wyborów? Mogę tył
e jedno pytanie:
atrybucje konstytuanty. Dlatego nasz interlokutor - mówią wY- ko powiedzieć to., co jest dla
- Jak ustosunk1)waIab
.
też - podkreśla pre~. ~iemięckr mownie o n~szrch dążeniach. ~e , m~i~ r~eczą nie wątpliwą, mianOJ p. P. S . .po uk.onstytuowan1u : :
- P. P: S. domaga~ SIę będzte steśmy bodaj Jedynem stronmc· WICle. ze
sejmu do ewentualnie wyłoniodok~nama radykalnej zmIany u- twem. które .przez ca.ly czas .poendecja pOniesIe całkOwity "nego Tządu pod egidą marsz.
strojOwej
z'Ostalo zwarŁem. me ~emało
krach
ł PFlsuds.kiego?
mlesi-ema senatu.
swych barw. nazwY. am progra•
;
.
- A dalszy program?
mu.
Pozatem wydaje mi się. że nie
- J·est rzeczą zupełnie pewn,
programie naszych ,prac, . - J~k pan prezydent wyobra- b~rdzo si~. !eż ~o~zczęści blo:~o- - odpowiada prez. Zlemięcki postawuny na jednem z naczel- za sobIe wsp6,tpracę z innemi u· Wl. chr.zescIJańskle) demokraclł z że mars'z. PłłsudsJd. ~>Ste'PUJąe
nyoł\ miejsc kwestję mnfejsz OŚ CI gru'Powaniami?
"PIastem".
po, wyborach do twonenla nanarodowY'C'h i nie zada walniając - Proszę pana - odpowiada - W jaki więc sposób wyrr du. będ~ie usiło:wał OOstosow~
się połowieznem rozwiązaniem nasz rozmówca - jest jasnem, brazić sobie można przysuy u- gO do fiz~lDJi przooSltawlcłetsprawy. 'Popierać będziemy już że rozumiejąc, iż w realnej póU- klad sil polity'c znych w sejmie?
SItwa narodow~o.
w pierwszym sejmie złożony tyce
dla osiągnięcia naszy;ch.
GdYby uklad sil w sejmie nie U'"
projekt
celów. nie możemy być .zawsze
Mo}em i'da.~ieki - od1)O- legł zmianie. zaś rząd obecnYl
autOłJOmii terytorialnej
sami, szukać bedziemy PO'I'Ozu· Wla a prez. Iemlęc utrzymałby się nadal w obeodla obszarów.
zamieSl-kały·ch mienia z najbardziej n~ ideO'" nastapi w Polsce przesuniecie nym skladzi'e. musioeltbYŚlttv naprzez zwarte mniejszości naro- Wo bliskimi ugruDowaniatui. W
w lewo.
.
. dąl trwać w opozycji. Gdyby
dowe ukraińską i białoruską.
myśl tego zawarliśmy blok z so_ To rzecz niezbita _ po- zaś nastąpilo Drz.esunięcie w tePozatem -. ciągnie nasz r9z- cjalistam! niemieckimi i
.
zwalam sobie wtrącić. _ Wy- wo, w c~, jak j11lż zaznaczyłem.
mó:v oo - ~eJm będzIe musLat porozumiewamy sJe r6wnłeż w kazały to wybory samorządowe mocno W1e:rZę
mOle~ .zdamem, dokonać rady- wielu sprawacb ! ...Wyzwole- i obecne nastroie przedwybor- marsz. Piłsudski bezw~tędrt1e
kalnel
niem. '
cze.
musiałby pooczvnłć ntezbedtJe
przebudowy podstaw tinanso- Jak P. P. S. ustosunkowala
Wł ś'
J
t Ik
. k
zmiany -r>e:rSOJtalne
smnym
wvch.
sie
do bezpartyjnego bloku ~ n,Ie.
est. y o .cle a. ,
rz dzi w
na których się państwo opiera. współpracy z r.ządem? -- py- v.: em .w 1ak:m StopOlU to SIę staa e.
Muszą za wszelką cenę ustać da
- Stosunek do wspomnianego me; · ze lewlc,a J?O obecnyc~ .wv- W ~ym to wy.padku
rowizny ze strony skal1bu pań- przez pana komitetu wybor~zego ~or.ach
WYJdZIe
mocmejsza, zIDlenlhnv za:sadirri~zo nasz <tostwa, jak to miało miejsce z ,po- określić jest dziś trudno. Jest to sWla,dczy, ~o zatem cał~ szereg tvchczasowy stosunek do rządu
datkiem majątkowym i klasy pOI tylko blok wY'boFczv. składający okol1c~noscl. Jedna z "mch JeSt
marszałka
siadajace ~uszą bv'ć pociągnięte ~ię z przedsta:vicieli bardzo ró- właśme. klęska e.ndeclI. Jestem i nastąpi ~koordy,nowanie wspóldo odpo,w1ednich świadczeń na z~orodny,c~ kI'erunków. ,~t~r.zy przeŚWIadczony. ze ..
ny'ch zamierzell, zdążającY'ch do
rzecz panstwa.
mezawodme w samym sejmIe
blok Ch. D. - •.Piast zmniejszy odbudowy R,Z!pHtej Polskiej.
pow3ŹI1ILe stan pOSiadania ty-ch
Wywiad był skoń~zony PoŻ'e'
W dziedzinie spraw robotni- zasiądą.w różnych, klubach.
czych na jbardziej palącą iest
W obOZIe rzec~ywlstych "pH2NP.
gnaliśmy
rez
Ziemi 'ckie o
ubezpieczenie pracowników ~n-l sudczyk~w'~ -. CIągnie
PIezy- Pr~esunię~ie w. l~w? ~rj.entacji dziękując wP imj~niu czvt~lntkZw
zycznrch} .na wv~a~~ starośo'. , dent ~IemIęckI - t. z~· ty,ch! p~htycZnel nalezy r~wn!~ przy "Głosu PolskieO'o" za cenne w
mwalidztwa l Smletct
Iktórz y le s z,cz e. prz~d majem byh pIsać walo~om mn~eJ.sz~sCl nru:c: nurzenia.
'"
y
Przygoto wany projekt ustawy współpracowmkaml
marszar.ka dowych blatoruskleJ J ukrampozwoli nam niezwłocznie po u- Piłsudskiego, mamy wielu i dziś skiej, stronnictw włościańsko .
St. GeI.
Ikonstytuowaniu slc ,zby posel- jesz<:Zte bll'skic~ nam ludzi. Je- chlOtlskich i .,Wyzwolenia''.
#
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STANLEY BALDWIN
premjer Wielkiej Br,tanji

Polity

k

a

Ign~('ego toy01ę pobu<iziło jego cząsteczek•. Ta iego wła~-I cy fwipr<izą, it mogą przewi2.8lo~ellia zakonu Jezuitów riwość nadaje gazowi lego je . dzieć kierU;lek i natłŻenie prąmego, profesora sir J. Lam<>ra. zdanie: .Na cóż się przyda L)ręŻIIOŚ'~ nadzwy,·za:i1ą, i jeśli du przy na!bl ż3zyCh wy.borach.
biedziliśmy w bibljotece w ('zło~iekowi zdubycie świata, temp~rablra będzie znyt wysu- Wydaje mI Się, te pTzepowiedf w tt"kcie rozmowy · plzyglą- Jeśli zgubi swą duszę",
ką, mogą się wy\.1arlYć stra:5z- nie ioh sprawc1zalą si~ rzadko
dałem się niezl·czonym pół
My, politycy, mówimy: .Na ile rzC!czy. Wydale mi Się, IŻ kiedy, ~ mało . który z. nich
kom, zastawionym książkamI. coż się przyda zdobyć ŚWiat Aby gaz zachowywał SIę spo- przepo'Wledz at kleJy zmlerzch
- Nie WIdzę lutaJ ani jed- cały, Jeśli można StraCIĆ swój koj lie, konieczna Jest nietyłk o sw~j wla~nej gwiazdy•. Takiem
nej ksiątki, z którt:j moglbym maridlłt pO$etski~"
n ska tem/eratura, ale i pewna ulTIllowaruem pr~wdy me możechuć Cl Ś zrozuntit'.ć.
. ~lie wydaje mi się, ahyśmy I norma ilości jeg? drub!lIek, Je- my się. pochwahć, my P?litycy.
Przedą 1aląc ostatni tom
- BClrdzo mozhwe, - od- mleh w'elu kandyd~tów na LO-I go gęstuŚć. MOJem n~JwaŻlllelparł sIr Lamor.
yolę WŚI ód naszych pol tyków. i szem, za l 1aniem jest wlaśliie "BiJgrafji Narodowej" stwler·
Naletę do tego gatunku baczenie na utrzym~nie wł~ś: d.zil~m kU. swej wielkiej rad ośGdym był iesz~ze mal~m

Przed kilku laty odwiedzl-

lem w Cambpdge przyjadela d"

l

chłopcem, Pl'zYiJOl11Inam sobIe, polityków, którzy nie maja ciwel tern.f:Jeratury
iż pewnego razu OIClec mÓl I żadne o zaufania do
j kn ch gazu.

jego szwagier, sir Edward Pointer. udali si~ WIeczorem na
posiedzenie do Royal Socłety.
O de się nie mylę, odby·
wał się tego dnia odczyt lorda
Rayleigha na temat; .Załamanie ~rzywych·.
Ani ojciec mój, ani sir Edward nfe' rozumieli słowa jedneg.o z wygłoszonego odczytu.
Do ,tego samego przyznał się
te! nieiyjący jut dZJsłał proł.

TomU~~e~u~~;'~guią się przy
tej pracy wyliczenłami rozmia·

rów słońca i gwiazd, ałomami
i elek.tronami, ja za~ - podatkami i świadczeniami. Oni
twietdzą, iż czas i przestrzeń
są to tylko pewne formy zja·
. k dl
.
ś
t
WIS I; a mUle za są ozupełn e reale rzeczy. Oni twoUą coś w rodzaju zakonu j
~kladaią hołdy prawdzie, ja nal' t lk d
kt
O ł
ti~~~Uj~ sfp hOyp~~e/ą·, ta~ J,~:

przem~wień

pę y
• .
Mogę się Jednak p,ochwa1ić
pe~vną. wIedzą . w ntektóry.ch
dZI~d~,"ach naukI, np. zClaJornosc1ą natury gazów.
Zdaje mi się. iż naukowcy
tłumaczą ciepło rozwijane przez
gaz ciągłym, szybkim ruchem

I gęS10!:iCI

zdolnoścł tyoh ludlii 'niestetv
mogę szukać wytchnienia i 01

poczynku tylko w
t

książkami.

obcowaniu

Cieszyłbym

się

bardzo

z powrotu dawnych
c~asów, kiedy to ks~ą~ki były
Ołsane na pergamlme.
Ale
czasu zatrzymać nie można.
Bardzo być może, ;ż niejedn~mu si~ 'Yyda moje traktowame przedmIotu wysoce lekceważającem i frywolnem. Tym
zaś moim. krytykom
mogę
przytoczyć Jako budujący przykład owego skoCZka, który nie
miał ni() innego do zaofiarowania Madonnie, prócz swych
karkołomnych popisów, który
tańczył przed Jej obrazem i
wykonał swe sztuki. Madonna

IZ pewIe~ zasłużony olczyime budowniczy okrętów wo
W tei dzfedzinłe m6głbym .lennych, zajmował Sl~ w wolnawet podzielić Się z uczonY-inycn cbwllach ukiactanim hymmi mojem doświadczeniem.
lnów dla zgromadzenia baptyUczent sq lepszymi jasno- ~stów; inny zaś, poczciwy, zacwidzami i prorOkami, mż my, ny proboszcz wiejski, obok
polityoy.
Przepowiadają oni swych Z8jęC właściwych służył zaś spoglądała pobłailiwie na
jaknajściślej pojawnienie się ko- radą i pomocą w wydziale ar lego wyczyny.
mety, zaćmienia słoń0a, przy- tyleryjskim Mlnisterjum Wojny. Przedruk wzbronion",
pływu i odpływu. Nasi proro- Chciałbym
bardzo posiadać
..
CJ..

Opl-n,ea' Ang Jel- I- Amerylll11
•
•
ZmIenIa

•

· na
ost a t Dla

SIę

Polsce
li·"
O

naszą

orZYSC

W opinjl angIelskiej l amery- (Londyn>. prof· Caldwellllowlada' view" (Londyn) pisał. te utrzy-' śclach !Qz\Voio\V'Ycn l Jej rpotrzenaresz.cie bez o~ródek:
,
, ł manie olb ecn ego st~unku Odad- bach w najbliższej przys:l.t~[,
bardzo WY'ratnle zwrot dawnQ "Czas już, abyśmy anglicy ska do Polski jest ;ednem z pod-\ 'Prz,edrukcwaly najpoważniejsze
pożądany. Coraz rzadziej w pra przestali patrzeć na Polskę oczy stawowych
zagadnień europej-I dzienniki kanadyjskie w bardzo
sie angielskieJ PO obu stronach o- ma dawnej Rosji, albo oczyma ' sklei przyszłoścI. .,Gdańs.k - tak' obszernych wyciągach. Po sWO"
ceanu spotyka się o sprawach naszego progertnańskiego libera- znów pisze prof. Caldwell - z \ 1m powrocIe do Kanady ,profesor
polskich i wogóle środkowo - eu- IIzmu i idealizmu z XIX stulecia. l natury związany jest z Polską a I Caldwell w wielkim politycznym
ropejskich artykuły 1 wzmianki, W swojem położeniu pomIędzy nie z NIemcami· Gospodarcza! "EmPire Cltrb" w Toronto wYgrO
zdradzające w najlepszym razie cbaotyczną Rosją
a Niem~ami, l przysz!ość Gdańska jest nlewąt-I sił odczyt na temat: ,.Nowa środ
ignorancje. a zbyt częSto pozo- których naCjonaliści <mimo Lo- pliwie przy Polsce. A Jeśli Niem-j kowa Europa i imperium brytyjb
'1
...
stawanie autorów pod wpływem carna i St'resemanna) jeszcze, cy, czy to w Gdańsku, qy poza skie" Myślą przewodnią odczytu
go, laK mo~e im byt poty- czynnik6w. zainteresowan ych w za wsze prowadzą propagandę I Gdańskiem, twierdzą co innego, było. te rodzi się nowa kulwra
kczną. a pótnie) wyrzekają Się szerzeniu fałszywej oceny tych prasową przeciw traktatom
o to wplywają na nich nie gospcr światowa, która przez ligę naro·
jej na korzy~ć innej hypOltlzy, spra w zagranicą. Natomiast co- i swoich wschodnich granicach, - darcze, ale nacjonalistyczne l dów i przeź wSIP6łdzlalanJe krawynaleZIonej przez siebie.
r~z cześciej glos za'biera ;ą po~a P.olska je~t ".l:~~zynarod.ową_ ko- i przeciwpolskie pooudki". Nie~cYI j6w Srodk?wei Europy doprowa
A Jeżeli my, człoflko~ie gl naukowe, by na podsta w:ej mecznOSClą. Jesh wolnosć curo- · - pOWIada autor Ch~iellbYI dzl do ogolnego potepienia,
do
długoletnich, osobistych studjówiI py ma być utrzymaną",
Polskę zamknąć w środkowej Eu "moralnej proskI"Y1Pc}l" (moral o
rządu, postawirpy jakąś hypo- sprostować mylne POR'lądy.
Tak,le. .9sa~mc~. uję.cie st~sun rOP!ę, ~ez dost~p~ do mo'rza, któl utlawry) w.szelkieJ wojJ1Y.
tezę, to me mówi się o nas,
Jednym z przywódców tego k? oP.InJ! angIelskieJ d~ ,Polski za re Jej SIę nale;i;y Jakby ~ przyro-I Dla PQ.~OjU i postępu . Imperium
i~ próbujemy sIęgnąć w dal- ruchu ku wyrobIeniu bardZiej Tze s,ug.u.le na .tem bacznleJSZ~ uwa- dz?neg~ pra wa,., bo WIsłę uWa- Bry~yjskIeR'O. ~ak m6wJł dalej w
sze dziedzmy niepoznawalnego, CZOwydl pOgiląd6w na Slprawy e- gę, I.I~ że P~O!. Cald~~ll kilka lat żac mozna za Ni1 polski..
~wolm odCZYCIe . prof· Caldw~l1.
lecz, te J'esteśrny OSłami.
uropejski,e w AngIji i w Ameryce studJ.ow unm ersytec1nch spędził Ąrtykul t7n. ~tóry .om ócz roz- Jest rzeczą. wielkiego znaczema,
jest 1>tof. William Caldwell z unt w NIemczech.
. wa~ań ~ dz!edzln~ mIędzynarodo Ja~ Cucho'słowaCJa i Polska u~ni st\Alier~zają, p~awdę, O wersy te tu im. Mc Oila w Montre W artykUle wy~ej wspomma- . we] politykI zawIera też' bardzo mIary sobie dać radę z powojenHe ]ą odnaleth, w kilku slo- alu w Kanadzie. Od roku 1924 nym autor powtarza to, co jużłwie'le rze,czowycb ·lJ1fo'rmacji o Inym komuniz·mem ...W ch \Vili 00wąch, My zaś zyskujemy uzna- 'pror. Caldwel~ rok rocznIe spę- dawniej
w "ContemlPorary Re· 'Polsce dzlsiejszeJ, jej moe!iwo- becnej Polska zasłania cal(\ resz
n
_ 'I" J
11&'
'BIl 'tę. EurOPTY od wtargnięcia bO lSl e
nie w miarę długości wyola- dzał kUka tygOdn.i w. Czechosło- _ M ;
a
en
P l
I
hkra'
wIzmu. yJko przez granicę p 01szanych przez nas przemówień ~a ,w o sce I w n~Yc
.ski bolszewizm m·AO'J'b". się prze• I
b'
lach t. zw, "zlbalkańlzowaneJ'·
.
'U6
.F
W parlamencie •. )eś i na teramy ł prz.ez -rilktaty pOkOjOWe Europy
ł
dostać do Europy, a Polska te-wody do ust i milczymi, przy-' i w Ct~sonlsmac.h angielskiCh, amu zapobiog~lie. bo cały swój
glądają się nam nieufnie i OD- mery,katiskich I kanadyjskich. w
.
Sl<cz.er.v wYf.ltek slde~ówala K>tt
ie od ~?Jennej umvmavhają za plecami.
odc~ytach w wielu miastach KaprzeClwlto wcieleniu BesarabJi do Rumunja
uSlwolnśle~łu SE
·
.
.
nady
podaje wYnIk swoich stu"
.
owO
CJ
w
urople.
My wyghl~zamy mowy,u- dj6w nie tajac 'iac!nych spostr~e
RYGA, 28 (Pat) - Z Moskwy wa syt.uacja i 10 hU okupacji Be- Obszerne sprawozdania z te!':o
CZem ,- równIeż. Ptzekłttdall1 t żeti UJemnych lecz b~zStronnlt donoszą, t<: od kilkll dni trwają sarabji'\ Przemawiać b~dą Łuna· bdczytu ukazały sio We WSZiYS1·,w rodzaj mów nad naSle.
tstwierdzaja,c ~ostępy dokonane tam pr:ygotoW'ania do specjalnycl1 czarski.. Dąbal, Badulescu i s!eteg 'kich d~iennikach l\ahUdYiski.ch.
Profe,or EddlIlv{Ori zakoń i w tych ,krajach. Trz,e'lwo'Ść l prz~ l uroc~yst, ' sti, jakle organizuje to: inny~łt .polityków sowieckich Tego l Próc~ al'tykutów i odc~y.tów t)ro
ozy·.'l KiedyŚ sw;, °r lkl.:J·p Wll1ikll W OŚĆ !zkOCklegd umysłU prol w
. arzy~two P= ;.I1 ... Pre.cz z . .,rękaml ;amego rodzajU demonsłraćje or- I. feMra, C~I~w~l1a Vi .OPl.~Jl !l. nglv'
"
.
q) t' t . ,
ftsor CalclweIl lacty Z bez. tumun8~ielnt. oCl. Be;;;satabjl z po gatt zOWane /;ją przez kolonje 80- : saksonskleJ WIele obJ(~ Wow do;vlJ
'1a.~t~puJąvy SpO~OD:
. . wz,tlędila otwartoŚCią .uCZone~o, w.?du W·lec a. P~z.ylączetlla B~s.ara. .vleckie Mgranit:ą.
dzi. że tok ub!e~ly tHzyczynil
·..M.c.;:~'lJym tt!tCiZ wytazl~ . który swego sądu nIe pozwala. 011 do Ru.muoJl .. W utoczystosclacł: Oficłalna agencja .. Tass tapo-! sIę do ·uStalenia fzeczowezo sąp~\'''uosc, .12 mu~~a pl Zyv-'ylll ~ krępować. żadnymi ubóc.znymi ~z!ąć mają ~d~.lał kolo~lJe u,;;1I0d.z \viada. że kampal1Ja pod hasłem I du O Polsce.
'
SIę au wz;,zeltellla grali10 1)0-, \vlględaml. I tak w ostatnim ar- aow. z :e"arabJl z ~ałeJ .f1eue.raCjl zrzuceniaregin1e t u terorystycinego
'
M. O.
wama. ale lJęQ~m~ tu . uucdliej t tYKule w ,.Ponnightb· Review" SUO~leCyleJW a ~. ~i~~Chgo~lO.S~/.Z naro~owego l. klasow.ego w JV\oł- ~• .A • .L.:../a. ~ ..."".h.A
1J
•
l'
. !
Kain:
e w zys
aZI ej JaWił jęczącej pod Jarzmem rll. fl""(1'V
vw ~;'~'Wvv ...
/llUJu!1lZuwa,o 1. dUl um \\U.~"
'
~ fi1f!j sZyCIl miastach pr'-Ygotowywane
. '.
.
.
dZYt. jCSjJ tJvWleln, ił ltJoteIlly
są. demonstracje pneclwKo Rumu-, :~au~~~~~, Ś!.:j~tci/r;{.~t~~!OwYi~:~~
łatWIej leJal stwu:!rdz:ć gralJl~e
rtJl. W samej Mosk<Nle. u.ul~ała Sito wypowIe su, . rze~iwkQ wcFeleniu "
Z .."hodnil& ..,.'1
i l'uz1Jlitiry lliew !adomego, kló~R~
b"~ masa ulot~k, odezw 1 ~l~kat~w, Besarabjl do kUmunji.
Artystyczny te/;Ilr rewjowo-kameralnt
re ua' (jta '1. '"
MO'TORV
oraz speCjalny n~tner ZI~nrl1Ka
pou kltno\\lnłc:twerrl M BXUDl!XZONA
:ł
~ a.
"'ĄBLE i "RZEWOONłl<1
_Krasnala Besarabja- ·Wreszcle spe
D • J. 2
d
.' l V
.
bROWKI,ODKURZACIE.
CJalne numery pism i wydawnictw
~ Z~l" PtZfłp:!:~~~I~ a~. 1!~ensa~YJneg~
Mam to wraźeme, gdy,
skończyw:izY w izoie swą moWSlI~~~~V~=~=C:W
ogólnych, ~tóre por~~zają spra~~
Lekar2-Den~'ysta
"SALAM ALEJKUM"
w~, biadam na. 9wem mlejsou.
.1IAJ00000000łll.,·,...._
przyłącze~IA Besarab).1 ~~ Rumu~]1.!
to p!er\\lszorzędnych numeróW orllZ
NJe Odwatylbym się jeClna.k
W d?IU dniU. dZISiejszym (~6,
wle!k8. reWja nOiotltt~ Gminka".
. d
•
b. m.) 111ja m()sluewska Tow. Be- I
Początel{ o godz. 8 I m .wlecz.
przyznać su: otwarCIe.
cze
"fI!~RO"!lEK'n:ł/CUM. sarabskiego urządza w kOlumno-I
ul. Andrzeja 4. Tel. 54.12.
Blletjl do nabyCIa od .;·eJ. p. p.
goś podobnef,!o w obhczu oar* &,ÓOŻ.PlOTrd(Ows<o\ lU,""" wej sali Domu ZW~1~k?w wi~kil (iodżiny przyj~ć od 10-2 i od 4-7
kańskfeJ zaznaczył się
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ndy a 0\\- do sejmu
łódzka

Blasco Ibaneza

kOInisja wyborcza

W dniu wczorajszym złożono na ręce przewodŁodzi
komisji wyborczej sędziego
~ orwin Korotkiewicza wszystkie listy wyborców
Ustalono kandydatury z województwa
do sejmu. Okręgowa komisja bądzie je w ciągu
łódzłiiego
kilku dn , sprawdzała, poczem ustali ostateczną liw dniu wczorajszym w Łodzi odbył się wojewódzki zjazd"Wystą uprawnionych do głosowania wyborców naszepod przewodnictwem b. posła na sp.jm Henryka Wyrzykozwolenia·
go miasta.
wskiego.
.
Jak nas poinformował sądzi a Korotkiewicz,
Po omówieniu całego szeregu spraw, dotyczących taktyki partji
Dkręgowa ' komisja wyborcza już od dnia wczoraj- przy nastąpić mających wyborach, przystąpiono do ustalenia nazwisk
w poszególnych okręgach wyborczych. Ustalono mianowicie, it z oszego przyjmuje listy kandydatów c!o sejmu.
kręgu wyborczego nr, 14, to znaczy z powiatów łódzkiego, łaski ego
Ugrupowania wyborcze ociągają się mimo io i sieradzkiego na pierwszem miejscu listy zostanie wysunięte nazwis<!!e składaniem tychże najwidoczniej z fego wzglę- ko b. posła Henryka Wyrzykowskiego, pozostałe zaś miejsca oddane
du, że nie mają potrzeby ubiegania się o numery zostały do dyspozycji zarządu głównego.
list, które, jak wiadomo są w myśl ustaw iden-: .' Z okręg,u wyb?rczego nr. y>, ob~jmujące~o po~iaty k~ński, kolły-t:zne z numerami jakie odnośne komitet otrzy- i ski 1 słup~ckl na pl~rwszem mle!scu flgurowac będz~~ n~zwlsko b., po
ń t
h
'I
sła Antomego Lan6lera, na druglem gosP9 darz Kammskl, na trzecIem
- t'
ma ł y dl a swyc h I 15 pa s wowyc •
Kupczyk z powiatu kolskiego.
Z okręgu wyborczego nr. 16, obp.jmującego powiaty wieluński,
W związku z rozpocząciem przyjmowania list
kandydatów, przewodniczący okręgowej komisji kaliski, i tu~ecld ka,ndydować ,będą ~in~enty Baranows~i, dr. Mulawyborczej prosi nas o zaznaczeni
bł. rek, Ignacy l TuszynskI z powIatu kahsklego. Na tern zjazd został zae,
"I pe Jlomoc konczony
(ab)
nic"l list składali je w tekturowych teczkach, a to
oelem dołączenia wszystkich dokument6w tyczą
cych się odnośnej listy poselskiej.
chcą się zblokowaf na terenie Łodzi i Warszawy
Na dzisiejszem s_em posiedzeniu okręgowa
Z Warszawy donoszą:
Komisja w"lborcza rozpozna szereg apelacji. (d)
Od kilku dni toczą si~ rokowania o wspólną listę narodową na

Zjazd "Wyzwolenia" w

niczącego okręgowej

Zgon

MENTONY, 28.1 (ATE) W dniu
wczorajszem zakończył tu tycie
Rłynny pisarz o wszechświatowej
sławie, emigrant polityczny rzą
dów hisz D ańskiego dyktatora Primo de Riviery, Blasco Ibanez,

Swietny sukces polki
w Chamonix
CHAMONiX, 28.1 (ATE) Na
tutejszych zawodach narciarskich
o mistrzostwo Europy w biegu
pań pierwsze miejsce zaj<:ła pani
Loteczkowa, mistrzyni tegoroczna
Polski. Drugie miejsce pani Bou·
vier (Francja).
'

Pożyczki zaciągnięte

PO JjodpiSi'niu

traktatu

należy zwr6cif obywate~om sowieckim

Przeszło 13 miljonów mieszkańców
ma prawo stanąc do urn Wyb9rCZych

Warsz. koresp. "Głosu Polski~
go (ld) telef.:
Po wybuchu rewolucji sowiec.
ki ej więkSZOŚĆ obywateli polskich,
zamie~zkałych na emigracji w Rosji znalazła się w ciężkiej sytuacji
materjalnej i musiało zaciągnąć po
~yczki u obywateli sowieckich, po
terenie Warszawy. Rokowania toczą się miE:dzy Blokiem katolicko-na- zostawiając weksle lub zastawiając
l'odowym (lista nr. 24) i Blokiem katolickim "Piasta" i "Ch. D." posiadane w Polsce majątki. Ostatnio obywatele sowieccy zaczęli
"lista nr. 25), i mają być zakończone w dniu dzisiejszym.
W razie pomyślnego zakończenia rokowań oba bloki zgłoszą upominać się od swych polskich
dłutników zapłaty długów.
wspólną listę W Warszawie i w Łodzi.

Warsz. Koresp. "Głosu Polskiego" (K) łeleł.
Według prowizorycznie dokonanych obliczeń przez 64 okręgowe komisje wyborcze,
na terenie całego państwa jest uprawnionych
do głosowania przy nadchodzących w,borach
do ciał ustawodawczych około 13 miljonów
160 tysięcy obywateli.

sprawy c;l.otyczące stosunków 'prawnych między obywatelami polsko
i sowieckimi z czasu przed zawar·
ciem traktatu pokojowego VI RyNa liście nr. 13 (komunistycznej) kandydować ma na pierwszem dze, wyłączone są z pod jurysdyk
miejscu Franciszek Polka, reprezentant zawodowego związku włóknia cji si\dowej.
rzy oraz literat Witoid Wandurski.

Listy 24 i 25

Kandydatury komunistyczne w Łodzi

Traktat litewsko· niemiecki

zostanie podpisany jutro w Berlinie
BERLIN, 28 słycmia. (PAT).J nieważ SltQsunk4 kredytowe w bu osiedlania niemców na LI"Be:rliner Tageblrutt" donosi, że Niemczech Skłaniają j'nstytucje twle. Dążeniem Niemiec będz!e
w rokowa1l i ach niemiecko· u· banlkowe, kt6reby tej POŻy czki p.ajp'ra wdopodobniei skolonizowa
tewskich doszło już do porozn- miały Udzie.1ió, do .poważnej re- nie Litwy.
mienia co do s~c.zegót6w trakta zerwy.
Od dłuższego czasu proponu!ą
tu rozjeanczego. Podpisanie bega
• .Lo~al An.zetg>e 7" twU~rdz.i, że Niemcy zawarcie unji gospodartraktatu pnez lPt'emjera WaJde- kwest.J3 pozyc.z.ki dla Lltwy w czei Litwie, ponieważ jednak
marasa i ministra Stres eman na ostaruiej chwili odsunięta zosta- plan ten sdę nie udal, więc Niem
spodziewać moma jeszcze ~ la na plan daslzy . .
,
cy usiłują przeforsować prawo
tro. Traktat n~emieoko - Atewski
~O~?, 28 s~y~znIa. (A r~), kolonizacji. Zezwolenie na to .!ł;ó
ma nieodhiegać w żadnym punk ,.Lletuva , oma WlaJąC rokowama strony Litwy oznaczałoby em!cie od traktat6w rozjemczych, Waldemarasa ze Stresemannem grację litwinów do Brazyljl a
.
Br'
ta'
b
d'
.,
za:wartyoh przez Niemcy z in- : . e~ IDl.e N~as. naM'a s',,, na wzrost naemczyzny na Lltwle.
nem i państwami. Rokowania w ązemaml lelnIec co d o spososprawie traktatu handllowego po
-stm1ęly się w ciągu wczOlrajszego
i dziJsiejszego dnIa naprzód. Na.
ępowanl8
,
.
_
c~lo wYSUW~ SIę. tu Jrwestla o "oła litewska wywarła złe wrażenie na opinji
slooleńcza Z Jednej gtrony; l kwe
stja, WWOZIlI ruel'ogaciznoy z Li
publi(znej Francji
twY' do Niemiec z drugiiej stro-PARYŻ, 28 stY'cz'nia. (PAT).- zwoity ton tej noty i zaznacza,

I

*

N"leobl"icza Ine pDst

ny~~ . N

W Echo de Paris" Pertinax, ko(PAT). me~tując podróż premjera litew'
'Jak donosi "Vossl.sche Ztg.", skiego Waldemarasa do BerIi ~a,
dalsze rokowania handlowe nie piętnuje w energicznych słomiecko - l:i:tewsJde mają toczyć wach jego zachowanie się w 0się w najbiJższY10h tytgodndach w kresie po ośwtiadczeniach ge3e\1i
· i i K
. Od
_IL.'
k- h A
' .
13 erllD
e
OWIDle.
. tn'zQUlega s tc.
utor za':''Uacza, że z,n1e310
l od W'YI11.ików tych rokowań ma ny na papier:że stan wojenny
ją zale'żeć losY' 1P0życzlci, jaką trwa faktycwie w dalszym c!ą'
Litwa. pragnie zadą~ąć w Niem gu. Moskwa i Berlin są w rów'
czech. W czasie obeonego po- nym stopnau zainteresowane w
bytu premjera Waldemarasa w utrzymaniu obecnej naprężonej
Berli'Ilie sprawa tej pożyczki by sytuacji w stosunkach pol;ko'
la podnie5 i ona na nowo [ rozmo' · litewskich, Waldemaras utl:Jj'eję
wy wst~pne w t'ej kwestH roz- tnie t~n stan rzeczY' wyzyskuje,
wtnęły się szerzej. Zanim jednak uważając, iż obecnie korzystniej
o}cr.eślone umowy mogly być w jest oprzeć się o B erlil.1 , który hę
tej spra'w le zawarte. kola baltt<:o- \ dzie mógł dykto\vać waru nki.;a
we N2emi'ec będą chcialy zapo.c kie będą mu si,ę ,podobały, Pre!T1
roać się blliżej i zbadać potoże- jer litew ski nie powiniei1 2ednak
,
d
L'
J k
nIe gospo arcze
rtwy.
a zbytn~o przeciągać struny, gdyż
twierdzi ,;Vossische Ztg.", Li- marszałek Pilsud~~d może stratwa pragnie pożyczki w wysoko cić cierpliwoś6 i postawić zn~ścl kilkLl miljonów f t. szterl. wn kwestję mi ostrzu noża, ,aK
Doiście tej pożyczki do skutku to miało miejsce w listopadz e.

~ĄL;I , 28 stycznia.

Otóż sąd

· WaId emarasa

że.

Kowno

nad,uż.ywa

ciet?l.:w?-

najwyższy orzekł, t~

Rosja chce zakupić WPolsce
przybor6w kolejowych na

sumę

5 miljon6w z.1

Warsz. karesp. ,.Głosu Polskie opatrywań komisariatu ludowego" (K) telefonuje:
go kOl!eI ż&aJznych P. WolejnikoW dmu diZlislejslzym odb}Tła wa w sprawIe udzi.ell ema zam6się w izbie handlowej Polski - wień firmom po1sklim na pnzybo-Z. S· .1(. K. konferencja przy
ry kolejowe. Na kooi{erencji (Y'
dziale przedstawicieli hut pol- mówiono technieme
warunki
skich oraz przybyłego z Moskwy przyjęcia zamówień, które sięgadyrektora centralnego biura za- Ją sumy 5 miljonów zł.
.
----
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Na d·
· , I
zleslęc at
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WięZienia

sąd sowiecki skazał ks. prałata Skalskiego

~O~KW~, 28 (~AT)-W uz~o procesie
ks. prałata Skalskiego, oskarZone.
go o działalno~ć wywiadowczą na
rzecz Polski, oraz o udział w spi?kach ~nt)sowieck~ch na Ukrainie
I ? a~ltację przect:v, wład~om sowlecklm pośród miejscowej ludno
ści polskiej, korespondent Polskiej
Ag. Telegr. donosi, te w toku pro
cesu okazało się, it materjał dowodowy, na którego podstaw!e
pełmemu WIadomoścI

za objektywny środek dowodowy.
Nie większą wartość miały zezna
nia niektórych świadków, brzmiące wprost fantastycznie, jak np. opowiadanie niejakiej Wliszyńskiej
o istniejącej rzekomo w Zytomierzu organizacji kontrrewolucyjnej
pn•• Orzeł Biały" do której nale:tał ks. Skalski. Organizacja ta po
siadać miała własny sztab, ~zyfr.
wydziały wywiadu oraz propagandy oraz trybunał, który wydawał

~~~r~~~~~fen;o ~OS~~ł~yż~::ar~~~~~ :l.rs~i afs~::~~ z~~Z:t~,~ :!aw~:l~

ŚCl Wars:awy l, ze oc~y'w~~~~ ~ stępstwa, jest nader nikły. Mater- cTył z propagandą
tencJą

LItWY Jest umemOZltWIĆ
wszelką ugodę z Polską. Wielki
czas - pisze
dziennik - aby
mocarstwa eurorpejslde wezwały
d
•
k
. ..
O uszanowaDla tra tatów mu;
dzynarodowych to małe państew
ko, dokąd cywilizacja trafia d.:>tycl1czas bardzo powolnymi krokarni.

Podwójna misia
przedbtawidela pra sY
litewskiej

ateistyczną

jał ten w szczególności nie uzasa- wśród młodzieży polskiej na Ukra
dnił zarzutu głównego przestęp- inie. Wyrok sądu potwierdził postwa, jakiem miała być rzekoma wyższe uwagi o nikłości materjału
(jziałalność ks. Skalskiego na rzeci dowodowego oskarżenia. Wyrokiem
obcegD. państwa..
tym ks. prałat Skalski zwolniony
Częsć materJału dowodowego, został z zarzutu szpiegostwa i ska
stanowiły okólnjkowe oświadcze-. zany na 10 lat wi~zienia z 5,lenia poszczególnych jednost~k, zd,o tn,iem pozbawieniem praw, jako
by te w drodze poza-sądowej, kto- wmny przestępstw, wymienionych
re 7e względ~ na swój charakter w ~ozostałych punktach aktu oskar
pol1tyczny, me mogą być uw~~,~

Pociąg

w nurtach rzeki

ZbrodnicJ!e ręce rozkręciły szyny na , moście

RANGOON PAT, 28. \.v·edług otrzymanych tutaj wiadomości na
W,a rsz, koresp, "Głosu Polskie ti~ji kolejowej Mandalay Rangoon mniej więcej w odl~głości 109
go" (K) -telefonuje:
~Il. od Rangoonu doszło do poważ,lej ka,tastrofy kolejowej , MianowiJak się dowiadujemy przy- cle dlłokomotYWt at ddwa wdagoMny b aĘaz o~e II trzy w,agol,n y trz~c~ej klas
"
.
,
. spa y z mos u o wo y. aszyms a l pa acz zgtn~ 1 na mieJscu.
Jazd prof. B'rzyska z Kowna do
RANGOON 28 PAT Według dalszych wiadomosci o katastrofie koWarszawy pozostaje w ŚCis!ymllejOwej jaka wydarzyła si~ ~la linjl Rangoon-Mandalay" kilkanaście
związku z powierzoną mu sekre wagonów spadło do rzekI l 70stało całkowicie zniszczonych ..
tną misją dY1Plomatyczną.
W,obec t~go, te sZ~ZątkI tYl.:h, w~gon6w n.ie zostały dotychczas
Prof Birżyska ma być pr-.v_,UP!zątntęte,.mepOdobna Jest określIć lIczby zabitych. Do chwili obec'.-.
'
,"'- ne] odnaleZIono 40 trupów.
.
.
ni'e będzie mozto nastąpić, ' zda'
"Par i $ Midi", pisząc 0 nocie Jęty prze~ mm, ".a1csklc g O t mar
Podejrzewają, że zachodzi w danym wypadku fakt ;:;brodniczego
niem dziennjk~, zbyt prcdkJ, po iitcwskiej,
p o dkr eśla J1iepczy.- szatka B.ils-t'.dsk1ego.
'~alDachu i że szyny zostałv w miejscu katastrofy cclowo rozkrecone.

t
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przedwyborczy

Ru~h
w Tomaszawie

W dniu 26 bm. odbyło się w
Tomaszowie Mazowieckim w Bali
rady miejskiej zebranie przedstawi
cieli rotnych odłamów spoieczenstwa żydowskiego m. Tomas~owa,
na które to zehranie lic2;Ule stawiło sic: grono osób. nie solidaryzu
jących się z ideologją bloku mniej
szości narodowych.
Zebranie twołane~ zostało % iniciatywy p. Władysława Landsberga
\1/ sprawie utlllonenia bezpartyjnego żydowsKiego bloku wybor·
czego.
Na ~ebraniu tem jednogło~n!e

Pot

-

o

•

m

Nt. 29

1928.

•

eszpieg ":kow

wysłany został

Dalszy

ciąg

procesu o

ukraiński

o

Werbicki

zabójstwo kuratora

Sobińskiego

LWÓW, 28 stycz,nia. (AW>. -!przyczem bardzo chl;tnie rozdaOpowiada, iIż opuścił miesZlka· 'Nowak-P.rzygocl{l. Atamańczuk .
Ławy dl~ ~~ilcznoś~i. zajęte. zo wal. znajomym swoje fotograf je. nie swoje tuż tPrzed wieczorem z zapytany o to, czem ttdowodni,
stały dZLslaJ calkowlcle. WIele Moze się kiedyŚ kazaJ fotografo zamiarem udania się do ktnema" Lż od r'Oku 1926 prz.ebywal·x
osób stalo. Znaczną qęść słu~! wać z Werbicklm, z którym nie tografu. Wyszedł bez książek i Stryju, oświiadcza, iż żadnc ':~o
chac~y staIlowią rusinil w tern' utrzymywał przyjazny-ch stosun- wrócH równie! b~ k!\iąiek. Pod świadka przedSltawilć nie może.
wl'ele dziewcząt. Pośród p'Ublic~ k6w. którego jec1na~ z widzenia kreśla raz Jeszcze, ii o dok-:'\na- Z kolei! nillStępuje przesłuchanośei polskiej widnieje kilka 0- znal.
sobistości z ku:ratorjum lwow-· Z działalnością

nlru mordu dowiedzlHl się naza- nie Iwana Wer'bickiego. Wyph;SZlpiegowską jutrz po popełnieniu zbrodnl. Byt ra się on zdrady głównej, wy'pie
powzięta nastęDuiąc~ uchwałę:
sk!ego.
nie mial oskarżony nlc wspólne- w kinoteatrze z kol·egą Doty- ra się udzialu w mordzie, nato.Zebrani postanawiają wyłonić
R07.prawa rozpoczyna siOO o go. Ponieważ prokurator zapy- kiem (którego nie odnaleziono), miast ~zyz.naje się do U'Prawla
bezpartyjny tydowski komitet wyborczy w Tomaszowie Mazowie- go<binle 10 przesłuchIwaniem 'Oł tuje. czy oskarlQny pisał listy ~wiadek sąsiad Atamań,czuka nia szpiego.stwa. a ozem m6wi
widział kirytyczn~ następująco:
ckim, zło~ony z 15 os6b, którego dalszym ciągu Wasyla Atamań- w sprawie wysyłki f,mob'u". A- stwierdza,
zdaniem będzie porozumienie się czuka.
łamańczuk przyznaje, że listy go d'nia Atamańczuka, wycho-.,W roku 1925, gdy powróci-

te

z innemi grupami, stoiącemi na
gruncIe popierania rządu obecnego z uwzględnieaiem słusznych
praw żydów w Polsce.
Komitet ma w ciągu 2 tygodni zdać sprawę ze swej działaino
ści i po -, ać kierunek dalszej swej
akcji do ogólnej aprobaty·.

Prokurator Ła~iecki zapytuje pIsał, lecz nIe dotyczyły o.ne dzącego z domu z k.siai3rami, wi
podsądnego skąd otrzymywał spraw ,,mob'u" (akta mobUizacYJ dział gO row.nieri wracającego z
środki na' utrzyman~. podczas tle), a jooynte wysvlki ,.medu" książkami. Atamańczuk raz jesZ'"
swego potytu we Lwowie. Ata- (mIodu)..
..
tczę przeczy zez:nanlom świadka
mańczuk ~ całą stanowczością AtaJlanczuk wY'Jaś:ma dalej co Sztrl,e g?
podkreśla, że ani osoby, ani o- czynił w dniu mo.rderstwa, doDalej ~apytu1e oskarżonego
sób, które mu dopomagały fi- konanego ~a osobIe Ś· p. kurato- pełnomocnIk Todzłlty po zamornansowo, me wskaże.
ra• Sob1ńskIego.
dowanym k,,-ratorze. dr. _
adw.
Al
_

EpldBm!a szharlafyny
nawiedziła Moskwę
Nawiązując do zeznań Wc«>MOSKWA 28.1. W związl\U z rajs~ych Atamańczuk prl~~naje,'

odwiltą daje się zaobserwować w że był swego czasu w KIJow!e,
Moskwie ogromny WZfuSt zachoro- jednakie tylko jako żołnierz 11'"
~ia~r~:br;:.Pfio~a~hc~r;~s~~lf;';!: kraiński. Czarniawskiego, który
.
h '1' b
. l' b
k
mial go zaopatrzyć - wedle ak
Ją w c WI I a ecneJ
ICZ ą o rOl t
k' i
'e ląd i
gło na 10 tys. osób. Równidwzmo u os arzen a w pl n ze
gła się liczba zachorowań na szkar. fals.zywe dokumenty, oraz wylatynę•. W szpitalach moskiewskich magać od niego
materjałów
prze~y\Va 1.600 osób złotonych szpiegowskich. nie zna i uwa!a
płOnicą·
go za osobę fikcyjną.
.
Ponieważ Atamańczuk wypierał się znajomości z Iwanem
Wer'bickim, prowa tor zapytuje
w jaki sposób fotograf ja jego
wraz z Werbickim znalazła się
w sekreta,rjacle organiza.:!i szpie
gowskiej,
wykrytej w Krakowie.
Georg Obrien, Lou Telegen
Atamańczuk wyjaśnia, iż fotoOlive Borden.
grafowa~ się dwa razy do roku;

l
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UCZCIWI
HULTAJE

!& •

OrnaD
II
na d StanamI· Amerykl·
Huragan

zaskoczył
W

Chamberlina

czasie lotu

~OwY JORK, ~8.1 - Tel. wł. zami kilka os6b. W Rio de Island
• Ol. Pat- Orkan. który nawiedził zastał porwany przez burze; statek

południowo-wschodnie stany Ame- rybacki i rzucony na wybrze~e,
ryki północnej spowodował ogram gdzie uległ zniszczeniu. Na słatku
ne spustoszenia. Osada rolnicza, nie było ludzL Z Attoona w Pennskładająca się z kilku ząbudowań sylwanji donoszą, że znany lotnik
Lallg w stanie Kentucky, została amerykański Cham berlin, kontynuzniesiona pr~ez h.ur~gan. Stwier- iący swój lot podczas burzy zastał
dzono 5 zabItych I kilku rannych. zmuszollY do Jądowania. Jedno
W okolicy Nowego Jorku burza skrzydło samolotu została urwane
spowodowała uszkodzenIe wielkiej' Samolot
poważnie uszkodzony.
cysterny służącej jako zbiornik wo Cham berlin jednak wyszedł z kady, a stojącej na dachu 11 piętra tastrofy bez żadnych obrażeń. W
domu towarowego. Została ona ur Holmes Crees w stanie Tennesy
Na tern roz;pra wy przerwano,
wana i rzucona na sąsiedni dach szalejący huragan wy Nr6cił gmach odraczając je do peniedzial'ku
przełamując 4 piętra, niszcząc po-, szkolny. W chwili katasłrofv szkoprzysuegO' tygodnia.
łowę gmachu i grzebiąc pod gru- la była pusta.
-

I

i
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ne zastrzeżenie odwatył się podnieść tylko p. Bartłomiej
BEnEDYKT HERTZ.
Popij, właściciel ret;tauracji z gabinetami.
..- Pewno - mówił - i ja także samo calem sercem stoje za moralnością narodu. Przecie, co tu gadać,
•
•
moralność ta grant i niema a czem mówić.
Ale zno\vu
trza rozumieć, te w kaMej s; rawie powinna być miara
Wiadomo, ~e ani szczęście. ani nieszcz«:ście w poje- Bo jak kto chce za dobrze, to bardzo czt:sto OIC z tego
dynkę nigdy nie chodzi. Sprawdziło sic: ta na aptekarzu nie wyńdzie i ani tak, ani siak...
W Ameryce zupełnie
w Kołtul1owie. bolasamprzód p. Marcjan Pic:tka odebrał z Z8K;,zali pić, a czytałem, że się urzynają, me trzeoa lepiej;
Warszawy wiadomość, te stryja ł\leofasa szlag trafił i sta nawet z tego wojny domowe wybuchają. Więc moje pań
ty kutwa powędrował w lepsze światy, nie Wyjawiwszy stwo, ja P?wiedam: co zanadto, to niezdrowo.
Owszem,
swej ostatniej woli. Tym sposobem p. Marcjan stał się zgadzam Się, żeby w śródmieściu tego zgorszenia nie byniespodzianie warszawsldm kamienicznikiem, choć oddaw- lo, ale żeby znów i na końcu miasta, gdzieś tam przy
na pogodził siCf już był z myślą, że stryjaszek zapisze rogatce ...
wszystko w połowie Sodalicjl Marjańskiej, a w połowie . ,Nie dano mu dokończyć. Powstała wrzawa, a raczej
pannie Lali Kuperek. nadobnej swojej gospodyni.
plsk niewiast, zajmujących stanow,sko krańcowo nieprzeZanim nagły spadkobierca zdążył oswoić się z nieo- lednane.
czeldwaną poprawa losu, już spotkała go nowa miła nie- Zadnych ustępstwl . - wołała tona pocztmistrza,
spodzianka. Mianowicie, kołtunawieki oddział • Towarzy- utleniona p. Emilja Zaraz. - Albo kładziemy kres, albo
stwa Ratowania Obyczajności Publicznej" na walnem ze- go nie kładziemy. WłaŚCIciel domu, który w wynajmie
lokalu widzi tylko źródło zysku .•
braniu członków obrał Piętkę SWOIm wiceprezesem.
Dwa te przyjemne zdarzenia pociągnCfły zaraz trzecią
l w dalszym ciągu domagała się jaknajsurowszych
rozkoszną zmianę \V życiu aptekarza.
Oto, jego dozgon· represji, mogących jedynie opamit:tać niesumiennych ka·
na Konstancja przeobraziła się raptem z Ksantypy w Pe- mienicznik6w i skłonić ich do wi~kszej dbałości a maralnelop~: przestała tytułować męża starym idJotą, lecz ność publiczną, niż a marne zyski pienieżne.
O'd~ie 'tylko mogła nazywała go prezesem.
Należało się
Pan Marcjan przyznawał w głębi duszy trochę racji
fa p. Marcjanowi tern bardziej, ~e oficjalny prezes, od sze- Popijowi. Gdyby nawet udało się uniemożliwić ludziom
regu lat chory na tabes, bardzo mało się oddawał sprawom: wszelkie bezślubne rozkosze, bardzo źleby się to odbiło
towarzystwa.
na handlu temi właśnie artykułami, które, mimo cię1;kich
Ale zwrot w usposobieniu p. Konstancji - kiedyin· \ czasów najlepiej jeszcze w aptece idą: Ale obecne 5tadziej tak potądany - obecnie okazał się trochę niewy. nowisk~, opinja ...
- Ha, trudnol - westchnął i wygłosił piękną mogodny. Wpłynął on bowiem ujemnie na humor prawizo·
ra Kukułki, który raptem podziękował za posadc: i opuścił wę na poparcie tez pnedm6wczygi, poczem obiecał wyKołtunawice razem ze SW" gitarą, przy której cudne ro- słać niezwłocznie da Warszawy rezolucję zarządu oddziału
manse cygańskie wyśpiewywał pani aptekarzowej. Ta o·
Aliści stała się rzecz nowa. Wróciwszy da domu; p.
koliczność nie pozwoliła p. MarCJanowi pOjechać do War· Marcjan zastał list swego doradcy prawnego.
sz.awy i wszystkie formalności suk~esyjne łłypadło załał.
S
Pan'e! _ pisał adwokat _ Pismo PańWIĆ przez adwokata
. • zanowny.
1.
.'
.
. . .'.
..
.
. skle odehrałem 1 - zgodnIe z życzeniem - obejrzałem
~ 1 em gorhwlel Ujął SIę .'łV1Ceprez~s ~lf~tka sprawamI szczegółowo posesję Nr. hip. 794160-222.
Jest ta stara
Towa zystwa. Aby ~ać dowod. te me Jest malowanym rudera na Powiślu. Rentowność jej ratuje ta tylko okolitaLletl\le~, postanowIł całą f~rsą r'ato"'a~ o.bycza) ność, czność, te gnieżdżą się tu jakieś indYWidua z pod ciem~ub,j~tną. .Nlebawem też od~zlał .k('lłtunowlec~l ruchllwo- nej gwiazdy, niełatwa znajdujące dość wyrozumiałych goSllą sw~ zalmponow~ł. ce~trah. NIetylko .wymogł na cen l spadany. Najlepszą Pańską lokatorką jest właścicielka
trem o~łoszellle długiej lIsty, nakazów .1 zakazów, . ale, tajnego domu schadzek, która - dla miłego spOkoju ~
l\ p1yną1 na posJankę t>kro~lIlcką, by wnlOsła da Sejmu i me korzystała z ochrony lokatorów i płaci, co jej się
pru;el\l 1l0Wf)óO ~rawa. ~lało. 0110 nakł~dać olbnylllle I katc:" •
kary na gospodarzy do~()w, ktorzy tuleruJą w s~ycll me·
_ Pan Marcjan wypuścił list z ręki.
!IlC1l0mo::;(lach up~awlarll~ 1I:t'rządu, roztoczyć. śCl~łą kon_ Ładna historjal - pomyslal nasamprz6d.
trvl~ J,ad ho\daml. pok~J~ml um~blowaneml ltd., ltd.
.: -" OKropność! - szepnął po chwili.
·
..
- Mogę SIę podZlellĆ z panst\\'em nader pomyśluą
wiadomOŚCIą _ mówi! na posiedzenIu zarządu p. Marcjan. . - PSIakrewi '- zaklął wreSZCIe. - Nlech to jasny
- 'W łaśnie odebrałem list ad posłanki Skromnickiej. Pi- pIOrun trzaśme!
.;ze mi, te nasz projekt zyskał zwolenników zarówno na
W czasie objadu nic mu nie smakowało, zupełnie
prawicy, jak i na lewicy. Wkrótce wic:c moiemy się do- stracił apetyt. Jednocześnie przyszedł do wniosku, te paczekać ustawy, która kres położy szerzeniu d~moralizaajj. ni Konstancja jest pospolitą kwoką, materjalistką, dla kt6A \\'~wczas będziemy mogli z dumą zawołać: górą Kołtu- ł rej żadne nie istnieją ideały, byle tylko miała chleb pownowIce!
szedni, gruba masłem posmarowany. Chciał wyznać żonie
Oromki oklask zeb ranych Dokrl'ł słowa mówcy. Pew-te domu iadne20 nie <.:' .ce. że nie vrJfZ:nie brać po st.rYJu

Tryumf sumIenIa,

...

~ ~--

lem z Czechosłowacji. poznałem
niejakiego NUlka. Ten mnie zao·
patrzył w pienfądze i połecil
zbierać dla niego materjaly wojskowe. Wysłarty przezeń zostarem do Lodrd, tu jednak ba:wi
lem krótka, gdyź rue miałem adpawied-uilch dokumentów. WÓWcz,as ze strony Huka spotkały
mnie wymóWlki. Huk powj,erzyl
mi wówczas do p'r zechowanta
teczkę,
w której znajdował się
rewol~, m:łJSka gazowa i filmy, które następni'e znaleziono
podcUllS rewizji w mojem mieszkaniu.
Sekd-eta rki organizacji
s,zllkgowskiej w KrakowLe, Pilpczytiskiej, nie znal'em".
Zapytany prz<e:z prokuratora w
kw-estji wys:{łan~h przez się
do narz€o~z.onej listów. w któryah pouczał, jak ma zezna wać,
Werticki plą,cze się w odpOWiedziach i daje wYjaśnienie chao·
tyczne i niejas'ne.

JP

majątku,

-,

zdobytego mote krzywdą ludzką; Źt. dtanowisko
wiceprezesa tak~e mu nie imponuje; że całe to ratowanie
obyczajności to tylko błazeństwa, zawracanie głowy; nic
nic więcej; ~ pogardza blagą niemniej nit marną mamo·
ną... Wszystka to. mi ał aptekarz na końcu języka, ale ze
strachu przed sWOJą kotuchną, trzymał go za zc:bami Mimo to, pani Konstancja zauważyła melancholj~ małtonka.
Dała mu łyżkę rycyny i .kogutKa· na ból głowy.
Oba
środki przyjął z rezygnacją człowieka, który nagle stracił
tdolność kierowania własnym losem.
Nazajutrz odwiedził restauratora.
- Masz pan kompletną słuszność - mówił, odstawiając kufel jasnego piwa i wycierając wąsy najgorsza
rzecz przesada. Wszystko musi mieć granic~. Ale, niestety, nasze panie zrozumieć tego nie chcą, a mając wic:l,szość w zarządzie ...
- O, ol właśniel - przerwał p. Bartłomiej - to
całe nieszczęście. Baby nas za łeb wzięli, a my bedziem
tera głupstwa rooić! Wszystka dobrze, moralnośc pięknI'
rzecz, owszem, nie mówić, ale ich zara•••
.... ~aturalnie.
- .No nie? Przecie od czasu do czasu człowiek.
choćby święty byLe
- Oczywiście.
- Byle nie było publicznego zgorszenia.
Gror.t.
panie, żeby nie gorszyć. Na nie?
- Swięta prawda.
Po tej dyspucie aptekarz i restaurator postanowilt
działać wspólnie dla pomiarkowania zbyt daleko Id'lcego
radykalizmu, który poprostu juz zaczyna wyglądać na boI·
szewizm.
Wywiąz~ła się wskutek tego nami~tna walka w łanie
zarządu oddztału Tow. Rat. O bycz. Pub!.
Pan Marcjan,
coraz jawniej biorący stronę p. Popija, zaczynał już budzić ogólne szemranie. Formowała si~ przeciw niemu 0pozYCJa, projektująca wyrażenie votum .1ieufności wiceprezesowi, który wpadał w coraz WIększą rozterkę ducho-,
wą. To kołatało w nim sumienie, to wzgl€fdy na rentowo
ność kamienicy ...
Aż ato pewnego dnia, gdy właśnie bił się z myślami
co robiĆ, pa kto rej ostatecznie opo'viedzieć sj~ stronie nadszedł z Warstawy nowy list.
.. Szanowny Panie! - pisał adwokat. - Z przykraś·
cią muszę donieść, że znalazł si~ testament ś. p. stryja.
Dom zaplsany został Sodalicji z dotywotnią emeryturą dla
panny ~uperek. Odsyłam wi~c plenipotencj" i pozostaję
gotowy do uilug.....
Grom ~ junłgo nieba.

Tegoi dma nil zebraniu zat%ądu RatOwnik6w Oby.
p. Marcjan wYił\.lsił wspaniałą mowę,
bezwzgl~dnie pot~piającą stanowiSKO restauratora.
- W walce z rozpustą - wołał --żadnych ustępstw
~adnych kompromisów!
._.........__ --'- .
Bra\vom i oklaskom nie było końca.
- .Co pana tak raptem ugryzło? - spytał na boku
skwaszony p. Bartłomiej.
- Sumienie, panie - 'Odpowiedział aotekarz. - Nie
wowf'I i~rać z głos~m sumieni~
czajności. Pubhc~nej
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Zjazd drużyn konduk.torskich

me

Teatry prowino n Ine wRosji sowieckiej
Najlepiej

rozwijają się

sceny mniejszosci
narodowych

Moskwa, w styczniu.
Zycie teatralne w Moskwie i w
Leningradzie doznało pcdczas rewo·
lucji si~nego rozwoju. Jest rzeczą
zrozumiałą, że wpływ dwuch tych
ośrodków daje się również we
znaki na prowincji, ~tóra usiłuje
pod względem kultury teatralnej
dorównać głównym miastom ZSSR.
Wida.ć to najlepiej z repertuaru
teatrow prowlnq~nalnych. które
dażą systematyczme do wystawia·
nia na swych s~en,ach rzec,zy naj·
n~wsz'ych. ~naJ~uJemy ~lęC na
af~sz~ch sowieckIch teatrow pro·
wlnCJonaln~ch obok sztuk hlst~.
ryrznych. I .klasycznJ:ch, sztukI,
o~ ~wlercta~ralące . wspoł~zesne ży.
,Przeciętna pu·

Cle w sowietach.

W tych dniach

as

i

odbył się

w Warszawie czwarty doroczny zjazd delegatów okrE:gu warszawsldeO'o
zawodowego związku drużyn konduktorskich.
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Amerykańskie

Powiedzmy. że mieszka'! on w
domu nr. 3013, na ulicy 157 w
New Yorku. Tam opowiedział mi
on poniższą. rzeczywiście osobli,

zdarzenie

czy. okreg-Iy owal twarzy i mo- me sztuczki. Udało się zln akomi~~lową fi~urę. Z y~d-em nauczy- i cie: ' Amery ka mówi o drugim
I!lSmy g-o ,J.ego roll I muszę Drzy '\ WJl,lramsom,e, nazywa się on Sing
znać. że gorał ją potem nie bezjlof i robi furorę. Lecz ta gra
wą, historję.
talentu. Kosztowału to moc pie'! zniszczyła moje szczęście oso'
_ Panu mogę to wlyznać _ niędzy, ale nie szkodzi, pieniądze~ biste. Muszę panu wyznać, że
rzekł _ pam wraca do BuJropy 1 te śv.:-ietnie. się oprocento.wały:1 mimo mej brzydoty. bv,tem zako
o He pan sie niechcąco wygada. Bez meg-o me odJJy'Wata Się am chany w bardzo ładnej inteligent
orzekną,. że pan tr-oche fantazju' Jedna zabawa og-rodowa. ani je' tlej panience. Czy to moja wina?
je. Pan pyta mnie dlaczego je- dno przyjęcie. czy premjera w Mój Boże jesL-em nieco romanstem taki zd-eoomowwany? Ot, op.erz~. Bv,ł on .za\\'sze w odpo' ty,cznie usposobiony 1 PTzoecież pi
całkiem POprostu dlatego, że w wledmem ubramu ,i na twa.rzy s.zę wiersz,e. I. może się pan bęubiegłym mies.iącu
umarlem. jego gościt wiecznie ten sam u- dzie śmiaL posiadałem trochę
Pan te,!.!o nie a:-ozum:e? proszę śmiech.
g-lupiego zadowolenia. wzajemności. Byto to bardzo
więc niech pan posłucha:
Codzień zaopatrywałem g-o wI dziwne, ale jednak tak bvlo. PeCzy słyszał pan o wielkim po- zręczne po\viedzenia i głębokie wnego dnia ona przyszła do
ecie Williamsonje? Może nawet uwagi, które z trudem wbiiałem mn:·e z tomikiem poezj( Singlofa
spotkał go pan w jednym z na' mu dD g-łowy· Powtarzat je ~ar-ł w ręku. Zaczęła czytać na ~dos
szych najelegantszy.ch salonów. dzo ,niezręcz.nie. I'e-cz ludzie i. czy.ala cudownie l ObOje byiiśmy
Portret jego podziwiał pan na- tak Je słyszelI, a mv Już za.imo·l \vzruszeni do lez i chciałem illŻ
pewno setki razy w .czasopl- waliśmy si'e tern. abv powiedu', objąć ją za szv.ie i przytulić do
smach. gazetach i oknach wysta nia jego i uwagi znajdowały się siebie, lecz na~dc ona' zerwała
WQtnTy.c'h. By~ on jedną z najele' w wieczomych dz!~nnikach. I!e i się. EgzystUje dla niej tylko Sin~antszych osobistości
Stanów ra.zy "fotografowall'smy go. Wie gIof. Ko.cha tego. kto tak cudnie
Zjednoczonych i g-dv w ubie- p~n Sam: na plaży. na piacu ten-o pisze. Od teg-o dnia mówi'la i śni
gJym miesiącu zmar1, cala Ame' nlsowYI?, w. aucie. na koniu,! la tylko o nim. W mej duszy ,to
ry.ka zalewa/a się Łzami. Mój przy bJUrk·u l t. d. Deklam-owan czy,la się ciężka walka. CodzLefl
drogi, tym WiUiamsonem jestem on również moie wiersze. Robił' chciałem jei wszystko wyz:nać
ja... Widzi pan. dziw t się pan! to okropnie. $lyszałem to raz w lecz bylem związany kóntrak:
Lecz przecież jest pap.w Amery-- życi~ i mal? bra~owal~. abym się. tern· Interes je's t interesem. Moja
ce ~ Chc.ę panu własme opow1e' rz,ucIl na. ~Jego I udUSił g-o. Pu·; ukochana chciała wreszcie po'
dzleć. klm by~ zmarly Wiliam- blIcznoścl Jednak podoba lo się to,i znać Singlofa. Miałem nadzieję
s0J.!. Byl o'n uważany za naszego i ~ czasem do dobrego tonu na' , chciałem. aby IrO poznała. Ona:
najlepszego p-oete. za najelegant· lezalo sluchanie moich wierSZY,! taka intelig-cntna, wykształcona
szego bohatera sal·onów i najdo' czytany.ch przez tego osła. Poe'l rozczaruje się i powróci d~
wcipniejs.z,ego causeur'a. Zaś w zj,e moje doczekały się dwunastu mnie. Niestety. stalo się inaczej.
.rzeczywistości był on naJwię' wydań. Jak na Ameryke. nie'; Kobiety sa niezbadane. Olśniona
kszym b.alwanem. ~~ki:e,g.o p~n z,":ykt,e wpr~~t powo.d~e'llie praw' je.go . sławą, zakochała się w
moze sobie
Nie Ima l , d.zIWeJ poezJI: Tomiki
mm I
za niego za
on za pensa rozumu l ~y~~~ tYl' Sl~ cora~ ,drozsze. Ody' nagle ten Obecme wIe nacuralnie wszystko o tern. abY' dobrze ZJesc l Wy OSIOł WI.Jhamson zrobll straszne ko. Zna ona naszą tajemnicę I
pić. Lecz ... byt on J>ięknym męż· głupstwo: umarł· ]edy,ne, co mial jak prawdziwa amerykańska ko'
czy,zna, mial pierwszorzędnego czynić, to by lo : żyć. Na wet te' bieta, piUnie jej strzeże. Ty.lko od
krawca i był niezwykle śmiały. go nie potrafit \Vpadt pod auto' chwili. w której Drzejrzala. czu·
Właśnie my. t. j. mó.i wydawca 1 mobil i został zabit.v. Zostałem z je sie g-leboko nieszczęśliwa. To
ja. poszukiwaliśmy takiego ,cuo" memi wierszami. Obe·cnie piszę jest moja wina. Nigdy sobie tego
wiel{a, ze względu na ,.bUSI· jeszcze wi'ersze. pozostałe w je- nie wybaczt:. Pod wpływem nie'
ll1ess". Pan jeszcze nie rozumie? go tece pośmiertnej. ale cóż bę- szczęścia zacząłem pisać cudow'
Ach Wy ~urQIp,ejczyCY nic nie ro dzie dalej? Cal y interes pójdzi,e ne rzeczy. lecz mam już tego
zumiecie! Pan sądzi .iż ja jestem do djabla. .
dosyć. Czuję się bardzo nieszczę
Jamesem Dilkens, literatem. któTo wszystko us.tvszatem w śliwy, a szczeście bYło tak hl!ry czesto pisuje anonimowo. lub roku 1912 w domu nr. 3013. na u sko! PoeCi są męczennikami!
pod pSeqjdonimem, zręczne, war- licy 157. w New Yorku. Ody w
Były to ostatnie słowa, które
tościowe. a czasami bardzo ostre roku 1919 p.rzy.bvtem ponownie z je~o ust słyszałem. Ostatnio
artykuJv w gazetach i czasopis- do Ameryki. usłyszałem dalszy przeczytałem w gazecie, że za'
mach. Tak' jestem nim również. ci~~.
służony puUJlicysta James Dil·
Lecz n'aibardziei
in~eresuj.ą,cej
James Dilkens bardzo się ze- kens zmarł w New - Yorku. w
części mej osobowości nie zna starzał. J,ego sity duchowe bar' 52 roku życia. Gazety podejrze-pan. Tą cześcią jest poeta WH· dzo os~abły j oCZY zmatowiały. wają, i'Ż sam odebrał sobie żv
liamson. Tak. dobry panie, piszę
- Pan powie, że mogę być cie. Wiadomość ta wstrząsnęla
wiersze i musze sam to powie-- zado\volony, nieprawdaż? - za- mną do głębi. Po chwili zaś po'
dzieć, rzeczywiście piękne wier- cząt drżącym golasem. Znale' myślalem: CÓŻ pocznie teraz
s.ze. Lecz cóż miałem z nimi ro' źliśmy zastępcę na miejsce Wił· wielki poeta Singlof? Życie jed·
bić? Amerykanie nie znają się liamsona. takiego samego idjotę, nak jest cieżkie.
na poezji, a specjalnie na dohrej' jak zmarły; robimy z nim te sa'
(Tłom. Dw.)
'Joezji. Należało więc wynaleźć
coś, przy pomory czego można'
by. przelansować mOje wiersze.
Ja. jak pan widzi. dQ te,z o się nie
Niezwyciężony król humoru
nadaję. Jestem nicwY'Ioki. jedno
rarnlę mam w yższe od drug-iego,
ubteram się źle.iednem S{OW-cm
posiadam tdpydl(ł i ,~cą powierz'
w szampańskiej, tryskającej werwą,
cho\vn-ość.
WSzYstko to są ce'
humorem i temperamentem farsie p. t.
chy niemo;~liwc dla poery. Tu' .
taj w Amervce trzeba się stat!'
slawn\'m nrzez kobietv a, te n-f
., \
znają
tylko
mClczyzn
Pię'l
Następi1Y program \~. "Grand .. Kinie".
lmych i cleQ"anck lch. 'VIęc. mój
wyda \yca odkry t Williamsona.
Miał
011 przcpic!<.uc b-Iękitne 01

1

wyobraz.~.

stawały

'
l

H

ROL,

.wys~ta

maż.

bli.czność ~el!tralna w R,osjl wycho·
dZI powoh z ~ego stad]um, w kt6·
rem 'dosłowme pochłam ała ten·
dencyjną treś~ rewolucyjną naj.
nowszych
dZIeł dra.natycznych,
zaniedbując inne dziedziny sztuki
teatralnej.
"
.
~ząd sowiecki. zorgamzował
n~wet przy gubernIalny~h instyt~.
c~ach ośwIatowych speCjalne korni·
sje, które stale badają poziom in·
~lektualny p~błiczności teatralnej
~ na podstaWie ,tyc~ ~adań us.tala.
!ą repertuar,. najl.epleJ o~powlada.
Jący. nastrojom I życzemom lud·
noscI.
Największy. ro~w6j ze wszystkich

~eatrow p.~owlnCJonalt:y.ch ~~kazu·
Ją w ROSJI teatry mmelSZOSCI narodowych.

. Stwierdzo~~

to

Y'

szczeg6ln~ścI na Uk.ralnle, .gdzle
teatry panstw0"Ye cieszą SIę odszeregu ~at mebywałem :-vpr?st

powodzemem. W CharkOWie 1st·
11.ieje od roku 1922 .Teatr. "Ber~.
zd założony przez llczebme dosć

słabą grup~ m~odzieży .ukraiń.s~iej.
Teatr ~en, kt?rego. ~le~own1klem
art.ysty~~nym le~t meJaltt Kurb~s,
st~)1 ~ZIS na t~klm sa~ym POzlO'
mle, Jak naJ~I~ksze tea~ry sto~e~z.
ne. TendencJ~ ;deowe kl.er<?wmko~
te.atru .!3erezl~ . ~ą wybitnIe leWI'
caw~, ~le mmej jednak repertuar
ob.eJmuje tu obok sztuk .~ewolucyj,IlY~~" . cał~ szereg dZIeł kla~
~lczneJ lIteratury dra matyeznej

lak n. p. grano ~am przez dłuższy
czas z p~w"odzem.em ,,~ackbetha",
"Jacquen,e .(M~rm.e), 1 m.
W ~Ilowle IstmeJe teatr Fran·
ka. Głownym reżyserem jest tu
zdolny artysta G. ~ura. Teat!. te~
~la .repe~ruar zaro~n? ukramskl,
Jak I ogolno·europeJskl, a co do
sposobu .wystawi~nia sztuk, zbliża
Się raczej do r<:ahstycznych teatrów
klasycznych, mż do teatrów nowo-

Bardzo dobrą opinją cieszy si4
teatr im. Zar;Ikowieckiej
w Poltawie. Wystawiane są tu z
powodzeniem obok sztul. współ
czesnych autorów ukraińskich również rzeczy klasyczne. Znaczenie
kulturalne
teatru tego polega
głównie na tern, iż objeżdża on
stale okoliczne miasta jako to
Nik?łajew, Kremienczug,'Czernihow;
gdzIe urządza regularnie przedstawienia. Odesa posiada obok dobrego teatru rosyjskiego (im. Łu-;
~aczarskiego) również świetny te·.
atr ukr~ińki. Teatr utworzył na·
\'Ze.t medawno .ruchomą filję-,
ktora urządza przedstawienia w
poszczególnych przedmieściach ro·
botniczych Odesy. .
. WielKim powodzeniem cieszy
s~ę dalej scena gruzińska w Tyflisle. (Teatr im. pety Rustavelil.
Teatr ten jest jednak pod wzglę·
dem narodowym tak mało tolerancyjny, że wykluczył ze swego
repertuaru wszystkie sztuki autorów niegruzińskich. Pozatem istnieje w Tyflisie teatr rosyjski. przy
którym utworzono specjalną sekcj~
gruzińską. Charakter teatru tego
iest wybitnie robotniczy.
Z wielkiemi trudnościami p\>łączone było organizowanie teatru
tatarskiego w Azerbejdżanie, gdzie
trzeba było zwalczać rozmaite
przesądy religijne. Do niedawna
jeszcze w Baku nie wolno było w
teatrze występować kobietom a
~szystkie role kobiece grać :nuSieli m~żczyżni. Obecnie jednak
stosunki w tym kierunku uległy
jut zmianie na lepsze, tak że VI
teatrach tatarskich widzimy na scenie ni~omal co wiecz6r prawdziwe
aktorki i statystki.
W ~ieście Wierchnieudinsku
Y' r~~ubhce burjacko mongolskiej
Istm~Je. stały teatr, w którym przedstawlem~ o~~ywają. si«: w języku
ludnOŚCI mieJscowej.
. :reat! narodowy za,ło~~no równtez l1ledawno w mleSCle KzylOrda (Kazakstan). Teatr ten ob..
jeżdża miasteczka i osady okoliczn~, . W yw~ c. ~śród . ' ludności
mleJscoweJ wlelkl entuz jazm.
Jak z kIlku powyższych przykła
d?~ wynika, teatr w ~?sJi sowiec·
kle] przeżywa obecme stadjum
swego rozwoju. Tak wdzi~cznej
publiczności, jak na prowincji 50·
w~eck!ej, nie ~natdziemr ch~ba
mgdZIe na ŚWIeCie. Miarodajne
czynniki sowieckie uświadamiają
sobie to znakomicie i dlatego też
stąrają się stan ten wyzyskać dla
celów agitacyjnych.
C. P.
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W Paryżu utworzono towarzy.
awantur ł _\ltł Sl,~ ze słomy l wys~edł z cha- stwo, które ma na zadaoI'e zwalt kił
d ć
l
•
yn I, wo a
pr~e~ę Z1.
noc n,a czanie wzrastającego wciąż fizyczko się rozczcUowali na kobkl1ch I
Pewna londyn~ka gazeta, n1e-ldwor~E', podczas ~nteŻnel n,awałm- nego i moralnego
zmpinieniąPrzyczyny tego są tak 'samo 10Z' dawno temu opisała dzie ,e new- I cr, mż spać z kobIetą pod tednym kobiet.
»
'S
matle, jak skutl{i.
nego pustelnika, który od 50 lat dachem. .
•.
Do towarzystwa t"go naIez' ą
Czł"
' k
ł b' Ił'
Ró,wnle,,:4 smu,n~
t
do ś,wla dczenla mp!czyźnt', którzy uważaj",
..
.)wlek l'1lę rotWO ..I"
~JZI, Slegl po mlesz a w g ę I asu, we wasneJ,
I'Ż koI
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St I
tony, u ca ego meWIeSClego SWla a wyso 1m murem.
en ro- rO~le, mlas a, an ~y, ~ ame9'- me wówczas, gdy chce ona naśla'
rodu.
m<łlJtyczlly eremita, który obecnie kansk~m stame. ~lscOnStn, o Ile dować zewnętrzne cechy mętczyzKilka tygodni temu, dobr!e ze s,wą długą białą ,b~odą . wvgl~- obeCnie połą~1.yh Się pod wspól' ny. Kilka osób, którym zapropoz~opatrzona mot~rówka z dZlewlę· da, lak postać z baJkI, nazywa SIę n ym hasłe!?
.. war on women, nowano przystąpienie do towarzycloma pas~tera,?l, opuś~lła zatokę James ,Ma,son. Jego owbhwe po, (wolna, kobietom!).
stwa, odmówlło, motywując swą
San Franclsk~ I udała SIę na wys i S~aI10Wle,n!e zosj~ło. spowodowane ł
ZWiązek. zwa.lcza po~stęp~e odmowę tern, iż jest już za późno.
pe Santa Marla, le~ącą w pobl.lż~ 'I ntes~częslt wą, mlłosclą., W owym i metody, ,ktoreml posługUJ ą sle
Pewna dama (bardzo kobieca)
w~brzeży ,El<wadora., Mężczyzn~, c~asle pri,Jslągł, ~e me spOjrzy I młode dZI~w~zęta ze. Stenley, w oświadcza, ie nie pojmuje dlacze.
ktorzy. wS,le~h do tej motorówki, I nlg~y na twarz kobl P Cą, - zdobył celu zw?b~en~a chłopcow do Jarz- go kobiety mają się odróżniać od
zobowląz~h Się , nawl.~Jem, że bę~ą l sobIe kaw~ł~k la~u, w Którym dZIś l ma małzensKlego.
mę7czyzn.
t.yć n.a t~., 1 wyspIe cał~tem samotnl~, :eszcze mle:szKa 1 .razem z bratem,
Sławna jeit nie nawiść do koMogą one tylko zyskać na tern,
bez k~blet. N~ wys~le ,Santa Ma~)a zbudow~ł domek ~ !Il ur• .
.1 biet Adolfa Menda. Zarówno w gdy zewnętrznie i wewnętrznie hę.
dzie\\ lę~1U n,lrprzYJaclół kotJH:t,
Oba] męt.czyzm żyli, w ,teJ rsztuce, Jak w życiu, kobi~ty były dą mJgły konkurowac z męzczyzsoot,<a :sfę z klłi<?m~ towarzyszami,! c?a,tce cailHem samotnie, lak l dla niego bardzo niesympatyczne. nami.
ktor~y pJprzedmo J?Ż tam . ~y)e::dZlcy..
IJ~dnemu ze swych
przYJacIół,
Kobieta musi być kobieca, ale
chal,l ab~ na łoOle troplk~lne), ,Brat umarł JUż ?awno, ~ason
l
oś.viadczył,
że
nie
malował
on
nie
miękka.
(w I
,
rosl1nnOŚCl, zbudować domy mlesz-' żYJe . na.~al w swe I samofr . . do . nigdy portretów pięknych. kobIet,
ka}ne.
.,
. .
ktorei IlloJy nt~ ~eszła ,kOJleta.! puJlleważ każda z nich przekracza-.
• . . . . . . . ..
,Mężczy.ŹnI CI ,rzeczywIścIe ~trasz, Inn~, ll1eprl~l,acI~l kobiet spę- ląC próg jego atelier, chce aby
me rozczarow~t su: 1l~ kobietach. dZlł ży\,;le na J1~JWjzszych . sz~zy U vaiano ją za stworz:-nie z innego
.
Trze~h z lll~h rOZWIOdło, Się, ~ tach Alp, aby me sD<;>tkać tllewIasL swiata. _ Lecz, _ dorzucił, -czy
<:hore kOblet,y, otrzymują przez
pozos,tah zosta,h. opuS~C.':~nl prze~
?Jy pewne,go WIeczoru, poj- możesz innemi oczyma patrzeć na' ~~yc:e naturalnej w o d y g o r zżony, lub sami Je opusclh. .
cząs straszh~el ll1ep~go,dy ukrył I żeńsIuego krokodyla niż na m~s . . kle J F r a ~ C.I S.Z k a J ó z e f a
oswvbodzem z · SJę w schrolllsj{ u alpejSkim, spot· kie o
'
lekkie wyprózmeme, przyczem po- Je~teśmy
władzy
kobiety, ośwlaJczył I kał się tam z mespodzlallym goś,
g .
łączone to jest nieraz z nadzwyczaj
l{ierownik wyprawy, _ czeka nas ' ciem; pewną holenderKą, znakamiE, W'
dobroczynnem działaniem na chore
życie pełne harmonji i szszęśda, I tą aJpm,stką. SamotniK wyglam"o
organy. Autorzy klasycznych dZieł
o chorobach kobiecych twierdzą, iż
pomyślne dZiałanie wody franKARtlECIK MODNISI
ciszka Józefa potwierdzają rezul,
taty ich badan.
,Od ,c1,.as6w

Adam, a

.

w.

"

ladomo, pozbawione kłótm,

prz~'jęju jedna kobieta zaczyna 1.
t
ż
kt
I
kó
sip nuóow,a~ i m?.1ować, mo men- .e IS nlelą m~ czvznt, ony f'!orz- rac lUI~ w . .
l'

'I

•

łaJnte wSl.ystkie obecne kobrety

wyciągają z torebek przybośr y
toaJelowe i czyniG\ to samo. My ą
one catkiE'm logicznie prawdopo .
dobnie mÓJ· nos rÓINJ1iei się świecI
i trzeba go u')udrować, i prawdo.

l

~

fyO~~~niblad~j1 ~;!;~ r~:ll~~ś!\~:
Ć

ży •

Rzeczywiście podczas dnia,
kobieta musi kilkakrotnie retu~zować swą twarz, mimo to, iż zrall3
zaimowała się nią bardzo dokładnie.
Specjalne poprawki takie są
potrzebne po jedzeniu; chociaż
kobieta je jaknajbardziei ostroinie,
ślady jedzenia pozostają na war,
gach, z których starła się farba,
pozałem od clepłyctl potraw J wina, tub innych napoi wyskokowych
twarz· zaczyna się błyszczeć.' Należy W1ęC s~ybko SIęgnąć do torebki i naprawić usterki.
WIE'le jut mówiono o tern, czy

t~w~~łye ~yp~rar~;ion:Oj~~~~~::zni
Pcałą
pewn('ścią należy stwierdzić,

I

I

i

że bardziej estetyczne jest odświet.enie twarzy, niż pokazywanie
błyszczącego nosa, bladych ust i
nieświeżych policzków. Dlatego
też kobiety, kt6re przez kilka godZin
nie mogą podejść do swej toaletki,
powinny z zupełnym spokojem
zrobić
użytek z zawartości swej
~
.·~9f1DCl!~
torebki, w postaci: p.uderniczki,
,
pamadki do ust i różu do policzPo perłach przyszła kolej nal1.wyczai1iśmy sit: biżuterją nazywać nie zbyteczna i niecelowa. Taką
ków. Naturalnie w torebce musi
Sl~ równiet znajdować grzebień, złote jaszczurki i wieże.
tylko kamienie drogoeenne i szla· est jeanak modal
mały, składany, ukrytu w ładnym
I to się jednak sprzykrzyło chctne metale.
Natomias t dostosowanie torebki
ap~ USZOWIU
etui.
s~ybko, jeszcze szybciej od peret,
Uziś bez kryształu nie (!>ejdzie do uoioru głowy i pantofdkó~ -:Rewolucja?
Rewolucja w od
Zagadnienie czy kobiety po- moda wprowadziła więc inną no- się żaden modny naszyj ni l<. A w t~ale~ach bal~wych., o,czyw~ścle lat prawie niezmiellionym rytmie
winny się malować, 20stało dawno WOść - kamieniE' górskie, szla- znów ustaliła się JUż moda, żeby - jest I ładne l h~rmol11jne l te· damskiej toatety", Reforma ta nie
roztrzygniętę twierdząco. Koblpty chetiliejsze od sztuczllych ŚWieci- nosić coś ilit szyi i każda suknIa mu pomy:.łowl mozna t)'lko przy · tyczy si~ całej postacI - tymczaszminkUją sic: w całej Europie i deł, nieszano.vane jednak przez bez naszyjniKa, czy WIsiorka wy- klasnąć. ~ore~ka, ze s,tarego bro- sem tyll<o głowy. Tam, gdzie dokat~ ~ apltKaCjaml, tak.leż panto- tychczas krolował samotnie dzwow Ameryce; stanowczo zaś stwier- nasze prababki, które odrzuci.yby daje SIę niekom pJttna,
dzić należy, ~e s1:mlOką brzydkie i oburleniem, propozycję włożema
Siu,szna tendenC!,a do h~rmoni. felKI, l pomysłowy strOj g,ło\~y Zl nek lub mała podniesiona z przozowanla barw w ubIOrach 1 dO J1!O- du mlnującyl1: sreornym odclentem, du foremka, chce obecnie zapanokobiety, czyni mniej brzydi<iemi, czegoś podobnego na SIebie,
Teraz jednak kamIente uralskie wadza Jednak czasem do absurdow. tworzy całOsć wpełl11e skonczoną wać nowa zalotna aureola.
a ładne _ upiększa. Nafuralnie,
że i w szminkowaniu należy za- i wszelkiego rodzaju górskie są w Tak więc elegantki m~ją, teraz za'I' i eleganCką· Dostosowanie t.ych
Wielki~ paryskie modystki 1anchować miarę. Kobieta, która się łasce u mody. przedewszystKlcllI p ~s ~ótrH'go gatunku unltaCjl ~a· iruch rzeczy nadaje odrazu pIęt. sują lub probują
lansować,
za mocno szminkuje, wygląda ~o. zaś krysz~ał,Y·,
111.'~nt drogocennych, ktore . znl1~- ' no całej sylw~~ce.
"
lkapelUSle o szerokich rondach.
NaszYlntKi ~ r~nl~tego ,kryszta- nlają w. naszYI n,lkach odpOWiedniO l . W,e Fr~n"cJI 1 AnglJl damy ,.u- Plerw:;z~ modele przeznaczone na
rzej, niż kobieta wogóle nie malowana. RowIllet wstrętne wrażeo łu, w połączemu z ImitaCją ame- do koloru suknI. Krys ~aty, zostałą , bleraJące Sl~ z:vracaJą na ,to uwa- Riwierę są zrobione z de mnego
nie robi kobieta, która co pięć t~stów,. szmaragdów, Sl.aflrów (ru- zawsze, ale moina. zmle lIać np. gę nawet ,w zyClU, c,odzlennem. filSU, przybrane wąskiemi jedwabminut wyciąga kieszonkowe luster- b~ny llle są. modne) - ~~adą do szma: agdy na szahry, ,lub , amct,Y- jle d na k że lest t? wle,!n luksus, nemi wtitążeczkami 9 lUiędzy głów
ko i pracuje nad swą twarzą, któ- clemn~ch wizytowych sukIen ele- sly, To sa~o .pra i<ty~ule SI ę z .I~- gdyż trtebilby ml~ć Inną torebk.ę . ką, a rondem. i'<OWY kapelusz jest
ra staje się tak zasmarowana, że ganckle damy. Bransol,ety kryszta~ ~ą b ~L1t~rją. ~agranlcą wyr~blalą d,o ,katdego obUWia. Zresztą włas· drogi, ponieważ robi go SIę tylko
przypomina indjanina udającego łowe, pr~ełamulą~e śWla.tlo ,lamp l JUŻ ~lersclOnkl, z zapasoweml k~~. clwle, wywołul~ to efekt tylko ~ ręczuie 1 10 z najlepszego materjasię na plac bo ;ul Tego sIałego I żyra~doh w oŚ~letno~el sah, efek- mlent~mi, które ,można . dowolme pokOJU" ,a tracI go n~ ultc~, l łu, Nosi S i ę go głęboko, na jedpoprawiania twar~y, nie zobaczy- towme wyglądają na 1ch smukłych wstawiać do tel ,samel opra~y. l przewazOle-;- przy SUk111sch wIe · nym uchu, rondo jest z tyłu podmy nigdy u kobiet posiadujących rączkach.
.
Tutal można śmlał,o pow i edz!eć, czorowyc~ 1 balowych, A. to ~uz mesione
lub całkiem
obcit:te
Kry~ztały WIęC są p'odst~v,.r~. z~- że dbałość o, harmonlę posuniętaj me. będZie. ,naslr~czało zadne] z l wymagają tego wysokie kołnierze
smak estetyczny.
sadą w t. zw. bltuter]l dZ1SlejSZe), jest do dużej przesady, gdyż har- pan trudnoscI.
H. N.
palt). Na wiosn~ przeWIdywane
są takie same formy z nuwego
w dawnern poj~ciu bowiem przy- monja w tym wypadku jest zupełrodzaju jedwabnej słomki. Czy
moda ta ma oznaczać powrót dużych kapel uszy ze wszystkiemi
następstwami? (Bowiem do duo
żych kapeluszy należy nosić szer·
. Telefon 13-84.
szą i dłuższą suknIę i wyższy stan) .
Czy też i te dążenia rozbijają
się o długotrwały uniform stroju
Ni,e dziela, dnia 5 lutego 1928 r. o g. 430 p.p.
kobiecego?

I
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w szlagierze najnowszej produkcji I

od osłoną nocy"
Na I·szy seans wszystkie miejsca po 75 groaZ7.
Począteko godz. 1 po poło

Szkoła

Rytmiki i Plastyki

J. MIECZ· SKlEJ
WYSTĘP

GRUPY TANECZNEJ

Udział biorą

22 osoby
TAŃCE PLASTYCZNE, AKROBATYCZNE, POLSKIE,
STUDJA WYRAZISTE, KOMPOZYCJE RYTMICZNE.
Bltety od zł. 1.50 do 6,-zawczasu nabywa~ można w I<,,-sie
Fllharmonji od g. to.CO do 2"ej oraz od g. 4 do 1 Wiecz.

Ubezpieczen~e

pracow-

ników umY.ilowYCh.
Ukazała się w druku
składek, obowiązujących

tabelka
od dnia
l-go stycznia 19~8 r., na ubezpieczeJlle pracowników umysłowych
i uwzględniająca szczegó.lowo po·
trącenia emer)talllu i na wypadek
bralm pracy.
Praktye.zna i zwięzła ta tabelka
jest do nabycia w sklepie p. f.
,Izabella ", przy ul. Głównej 22.
696-4

•
29·1.

filazotU
bokserem

QŁOS

POLSKI -

1m

•

Do~łór

Walka z c orobami Weneryczneml

Opracowany dekret mote się przyczynić do poprawy stosunKÓw w tej dziedzinie
W najbliższych dniach ma się sienia wszelkiej policyjnej kontro-j stwa Zachodu?
wenerycznych? W jaki sposób
. ukazać dek.ret o zwalczaniu cho- li nad prostytucją, ponieważ reWzorem w tej wake są pań- zostanie .zrealizowana ustawa?
rób wenerycznych w Polsce. Za- ' glamentacja kobiet przez swoją stwa skandynawskie, a to wskuSpołeczeństwo nasze iest nie"
wiera on ca.ły szereg nowYoC'h po" jednostronność wyrządza k.rzyw"l tek ieh specy~icznych warunków. uświadomione. Skutki chorób we
stanowień, które sprowadzą waI- dę kobietom , gdyż przez społecz" W końcu XVIII wieku Szwecja, nerycznych nieznane.
kę z chorobami wenerY'cznemi na ne uznanie
handlu ciałem ludz" po ciąg,łych wojnach, była doNie zważając na znaczne mz·
nowe - być może skuteczniejsze kiem, jako zawodu. przedstawia szczętnie zarażona. Wojsko, po- powsze'chnianie się chor& wenetory. Zmienia on o tyle do tych- sob<\ paktowanie społeczeństwa z wróciwszy do ojczyzny. stopnio- rycznych,
zostają one zawsze
, czasowe przepisy. że znosi regia występkiem. ponieważ ogranicza wo zaraziło całą ludność. do te- jeszcze sekretnemi; chorzy są
mentację prostytutek w urzędach wol ność osobIsta obywatela- pro" go stopnia, że w końoo nie było bezwzględnie przez zdrowych po
. sanitarno - obyczajowych. wpro- stytutki. Abolicjoniśc ! żądając sa-I szweda, wolnego od syfilisu. Po tęp'iani. Społeczeństwo nasze coś
~ wadza obowiązek le.czenia się we nitarnej opieki
nad prostytucJą, pewnym czasie weneryczne cho- 'niecoś posłyszy Q tej ustawie,
nerycznie chorych i obowiązek u" twierdzą, że reglamentacja prosty roby J)'rzestaty być w Szwecji wytłomaczy ją sobie. jakO' nowe
nikania WSzystkiego. co mogłoby tuc;i pobudza mężczyzn do sto- chorobami .. sekretnemi". przesta- sZY1kany, jakO' oddawanie żyda
spowodować zarażenie innych o" stiu ków pozamałżeńskich. pozor- ty być chorobami, otrzymanemi pkiowego ludności pod kontrolę
sób. W wypadkach nieprzestrze" nic :o;warantuja::: im bezkarność- li tylko przez stosunek pt,ciowy, lekarsko, - policyjną. Chorzy bę
gania przez chorego D'TZepisów le nicp raż enie· Reglamentacja wal" lecz w wielu przypadkach odzie dą wystrzegać się lekarzy, będą
karza, ustawa obowiązuioe leka", cZ', u,I ko z ta.iną prostytucją, pod dz'i,czone (sylfi:lis wrodzony), czy się mniej leczyć. albo będą zwra"
rza do zgłoszenia przypadku cho- czas ,gdy jawna prowokuje otwar też otrzymane przez dotyk (sy- cać się do znachorów.
Ustawa
,roby lekarzowi urzedowemu, któ- cie na ulicy meżczyzn.
fi1is niewinnych). Dlatego stała minie się z celem. o ile nie zosta
Na uniwersytecie w Heldelbergu ry ma prawo zmuszenia choregoj AboliCjonistom udało się w 1883 się też możliwą otwarta dysku- nie wyjaśniona do,statecznLe , o ile
asystent profesora chemjl, Brux, do leczenia się, względnie ukara"; roku wywalczyć zniesienie .regla- sja nad tą chorobą. gdyż syfilis, nie będzie przez ogół zrO'zumiana
Wreszcie zOboWiązuje; mentacji w Anglji. Na ostatnrch w pojęciu szweda, nqe różni się Bez uświadamiania. bez szeroporzucił swój zawód I poświęcił nia go.
związki samo.rządowe i organiza-~ międzynarodowych
kongresach niczem od innej choroby· Dla te- kie.i propagandy. system przymusię pięściarstwu.'
cie społeczne do zakładania ambu~ hygjeny
dla zwalczania chorób go też zasada przymusowe'g o sowego leczenia jest u nas nie_~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~, latorjów i szpitali przeciwwene- ,' wenerycznych
przyjęte zostały dla wszystkich badania i lecze- realny. Wątpliwem też jest. czy
• ,rycznych.
-rezolucje o zniesieniu reglamenta- nia chorób wenerycznyoh mogła wstrzyma ona rozszerzanie sIę
lA FILHARMONJI.
Prostytucja - sprzedaż swego cji, jako środka nieskutecznego i być lekko przeprowadzona i mia chorób. o ile warunek ten nie bęSA Il.
ciała jako zawód - istnieje na o zap,rowadzeniu obowiązkowego la rację bytu. - Bardzo raoio- dzie spełniony.
całym świecie. Azja przoduie. Pro leczenia się chorych i karania o" nal,ną w tej walce z choTObam~
Inaczej przedstawia się sprawa
GościnnE występy art. z Ameryki
stytucja tam kwitnie. jak nigdzie. sób, roznoszących ,chorobę.
wenery,c znemi
iest
przyjęta z zarażaniem innyCh osób·
Jak
W Chinach t. zw. ..kwiaciarki"
Nad temi zasadami prowadzone prze:z parlament zasada leczenia często.słyszy się od chorego, kto
sprzedają swa milość w .,błękit, są namiętne dyskusje. Zwolennicy chorydh na koszt gminy i pań" remu się zwraca uwagę na całą
Dziś. o godz. 3,30 po pol.
nych"
domkach, albo na .. kwiato- reglamentacii twiel'dzą. że przez stwa bez względu na zamożność Obrzydliwość jego postępowania
Miłość Palestyńska
wych" łódkach, w Japonji - po- zniesienie reglamentacji ilość pro obywatela. Nawet lekarstwa są - świadomego 'zarażenia innego
Dziś, o godz, 9 wiecz.
etyczne gejsze w herbacianych stytutek znacznie się zwiększy, dostarczane darmo.
człowieka, że .,mnie za'I'azJ.l1.
Zaślepione Kobiety
domach. w Indjach - bajadery.
że dotychczasowa stała sanitarna
Najważniejsze
postanowienia to i ja mogę zarażać".
Udział bierze cały zespół :ty d , teatru.
Ale prostytucja nie jest obja" opieka zostaje de facto skasowa- szwedzkie są następują.ce:
Podług projektowanej ustawy,
fAlCE1DiJldiJlAIwtEl[AJ~CiJti:lr:&J'" wem tylko czasów nowoczesnych na, że zamknięcie prostytutek w
Chory obowiązany jest się le- zarażenia świadome będą karane
w:IL-.:lI:i:lI:i:l~OO&:.;l~I:i:l~I:i:l~ Już w czasach biblijnych u żydów domach publicznych
zmniejszy czyĆ, obowiązany jest w razie I stusznie.
\'1
istniała prostytucja. u innych sta" znacznie ilość alionsów.
a nie" zaniechania leczenia u jednego
Czy doc!hodzenie źródła zararożytnych narodów jako kult bO-\ eksploatowanie prostytutek przez lekarza dosta'rczyć mu zaświad" żenia ma jakieś praktyczne znagiń miłości <Astarty. Afrodyty). alfonsów da kobietom możność 0- czeni.e innego lekarza o leczen~u czenie? Napewno nie. W SzweW Grecji 600 lat przed narodze l szczędzać i wrócić z czasem do się. Lekarz w wypadku. gdy cho cH ty~ko w 10 proc. wypadkaclt
niem Chrystusa prostytucja dO- j życia ..porządnego".
ry nie spełnia jego zleceń - 0- "źródeł", podanych przez chosięgnęła takich rozmiar .. że zmU t "Pogląd. że wystarczy skosza" oowiązany jest zawiadomić
o rych. udało się stwierdzić prawsiła Golona do uregulowania tej I rować i wyleczyć jedną połowę tern inspektora zdrowia.
który dziwość zeznań. Z drugiej strony
sprawy. Heterom zostały wyzna-Iludzkoś,ci, t. i. kobiety, aby i dru- znów upomina chorego i ma pra" będzie to p~yczyną rozmaitych
czone specjalne domy - by~y to ; ga połowa by ta wyleczoną - nie wo przy pomocy policji zmusić nadużyć.
pierwsze domy pubIiczrre , opodat- ' wytrzymuje krytyki. Gdytby na" chorego do leczenia się.
Kto będzie bezpośrednio pilnokowano je i w tym celu musiano I wet można bylo izolować nietYlTajemnica lekarska musi być wał wszystk,ich postanowień uhetery reglamentować.
ko wszystkie chore prostytutki, wszędzie zachowaną. Chory mu- stawy? Jak będzie funkCjonował
Bardzo rozpowszechnioną byla ale wogóle WSzystkie chore ko" si podać osobe. która go zarazi- aparat policyjny? Ustawa o tern
prostytucja ,również \V Rzymie. ' biety i wyleczyć je chorobY ta, która znów może zostać uka- nie mówi. Obok zniesienia reg-laKulminacyjny rozwój OSiągnęła 0- weneryczne nie byłytby wytępio- raną i 'p rzymusowo leczoną.
menta'cH najwainieiszem w prona za czasów cesarzy·
ue.
W czasie unieszkodliwienIa
Ustawy szwedzkie żądają sze" jektowanej ustawie jest wzekaW średniowieczu wie1u panują- chorych kobiet przez izolowanie rokiego uświadomienia chorych zanie walki z chorobami wenecych bezskutecznie walczyło z Ich w szpitalach, Wielka ilość cho przez lekarzy· Podobne ustawy rycznemi samorządom. Słuszne
prostytucją. W XIII wieka istniał rych mężczyzn zarazi doty,chczas o zwalczaniu chorób wenerycz- to zarządzenie może doprowawe francji specjalny roi des ri" 'I· zdrowe kobiety. Ponieważ w roz ny,ch mają Norwegja i Danja. Me dzić do znacznego zmniejszenia
bauds (król. prostytut:k). najwyż ł powszechnianiu .chorób wene~ycz tody te, zasto-sow~n: w ~ysoce chor?b w~nerycznv:ch. Walka .ta
szy urzędlllk do walki z p,rostytu , nych oba rodzaje rodu ludzkiego kulturalnych i uswladOmlOnych pOWInna iść w kLe runku ZWlecją.
bio,rą udział w jednakowej mie" SPOłeczeństwach dały bardzo do' kszenia propagandy. w kierunku
. W najnowszych czasach fran" rze. żadne jednostronne policyjne bre rezultaty. Ilość wenerycznie , uświadamiania mas o skutkaca
Cla była pierwszem państwem. w środki nie mają realnego znacz e" chory-ch PlO wprowadzeniu ty-ch chorób wenerycznych.
którem w 1828 roku wprowadzo- nia.
ustaw znacznie się zmniejszyła.
Powinny być urządzane wrono nietylko reglamentację pros t yZniesienie reglamentacji, ogra"
Projektowana ustawa o zwal- rowe stacie profilaktyczne. amtutek, ale i sanitarne badania ich. niczającej wolność obywatela, slo czaniu chorób wenerycznych w bulatorja i szpitale.
Wzorem w
Bylo. to dalszym 'krokiem w ~wall wem zniesienie środka poUcyjne- Polsce wzoruje się w całej roz" tej dziedzinie walki z chor?b amL
czamu chorób
wenerycznych, go. który zawiódł, należy powi" cią'głości na ustawach szwedz- wenerycznemi są Stany ZJednogdyŻ wprowadzone w 1815 roku tać z uznaniem.
kich, ograniczając jednakowoż · czone Amery'ki Północnej. Przeregularne badania WOjskowych
Choroby weneryczne w pań- darmowe leczenie tylko do nie" szlo
60.000 lekarzy poświeca'
dałY' bardzo dobre rezultaty. Sy stwach z wprowadzoną reglamen zamożnych,
swój czas tej sprawie, rniljo<DY ustern .reglamenta,cji i sanitarno - tacją prostytutek - jak we fran"
U nas wprowadzenie projekto- lotek. odczyty. filmy. wyświetla
obyczajowej kontroli prostytutek cji, Austrii. Polsce - szerzą się wanei lustawy nasuwa pewne re" ne w tysiącach kin. wystawy i t·
został przyjętY' i stopniowo wpro z zastraszającą szybkością, p.od- fleksje.
Czy dla społeczeństwa d. Wszystkie te imprezy cieszą
wadzony przez wszystkie pań- i czas państwa bez reglamentacji- naszego okaże s~e ta ustawa re- si'ę du'żem powodzeniem i są 1f
stwa Europy. Dopiero pod koniec ; jak Al1g1ja, Szwecja, Norwegja - alną? Czy nie szykuie ona s'pole" częszczan e przez miljony ludzi.
zeszłe'go stulecia powstała reak- wykazują
stosunkowo znacznie czeństwu wielu przykrych nie- W Wyższych klasach szkół urzą
cja 'przeciwko .reglamentacji z jej l' mniejszą ilość chorych wenerycz" spodzianek j. szykan?
Czy nIe dzane są pogadanki D ,c~o:robach
czarnemi i wltemi książeczkami,· n i e . '
będzie na tern tle niePOrD'zumień wenerycznych. Wszystkie te spo
powstał w Anglii l1uch abolicjoni-~ Jak walczą z chorobami wene- i nadużyć? Czy zapobiegnie ona soby walki powinny by~ i .u naS'
sty,c zny. Abolicjonizm żąda zniC- l rycznem i kultmalne spoleczeń" u nas
rozszerzeniu się choJ:ób zastosowane. Zasada ,.SI fiS pa"
cem. para bellum" w zastosowaNiezastviona
nLu do chorób wenerycznych POdo stałego użytku () Dlezrównanej
winna ' brzmieć: ••chcesz mieć po
moc" orzetwiaj,ceł·
kÓj - ~drowie - walcz z cho_
Eti
robami wenerycznemi".
O jednym zapoml1iano - o taił;
Pracownia sukien
:zwanych przedślubnych świadec
i okryć damskich
twach zdrowia. Zostały one
wprowad!Zone iuż od dłuższego
czaSIU w niektórych Stanach A-'
l meryki Północnej i dały dobre
rezultaty. Dlaczego w projekto·
mieści się obecnie
wanej ustawie nic o tern niema?
Czy może będą one w dekretach
przy ul. Narotewioza nr. 49.
.
o zwalczaniu innych chorób?
I p. front, tel. 52"36.
Nie trzeba też zapominać. że
żadne dekrety, lub najSillrowsze
represje policyjne, nie zmniejs,zą
. iloś'ci p.rostytutek, IUlb chorych
wener)/lcznie. o ile dobrobyt ludDr. med ..
ności nie podniesie się.
Projektowana
ustawa
jest
znacznym krokiem naprzód w
zwalczaniu ,c horób
weneryczSpecjalista chorób skórnych, wene
nych.
Czy
nic
będzie
ona oderrycznych i ł'!1oczopłciowych.
waną od życia, czy nie wniesie
PrzYJllluje 0.:1 5 do LI Wlecz,
zamctu do życia społecznego Sienkiewicza 34, tel. 59-40. 29-5
czas pokaże.
1V wileńskim clomu oficera nastąpiła uroczyste portpisani~ aktu połączenia organizacji woiskowycl1..
Dr, S. Niewiażski,
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W dniu 28"00 b .. m. po długich i ciężkich cieretieniach
l'Da!ukochaóaza matka, baboia i prababcia

ł'oz5tała

się

z tym

światem

nasza

B. P.

przeływ5zy

lat 80.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się z domu przedpogrzebowego na cmentarzu
iydowskim w n.i edzieltJ, dn. 2S-go b. m. o godz. 2-e) po południu ..

PozostaU· "" nteutulonym.

żalu

'Synowie, synowe, wnuczki, wnuki, prawnilk i rodzina.

Ole
•

Uboga

ludność

przedm- esć

W dniu wczorajszym od~yła rJocz{'śnie prezydent RapaIski o·
w urzędde w?jewódzki?1 . kon· świ:tdczył, że-o ile uie dOidzie
ferencja, w sprawle OSlągnt~Cla po do poroz.umienia 1!li<;dzy .zalOtere
rozumienia pomiędzy lód klem to· SOWa!le l') stronaml- .l1}aglstrat m.
warz'Islwem Kolei Elektrycznych a tO.dll zmuszony będZie 'p~zeprowa
r A. łódzkich kolei dojazdowych dZ1Ć obok Łl<D drugą hnl~ .elek.
odnośnie uruchomienia miejskiej trycz~ą miejsKą,. za~ na uhcaeh
komunikacji tramwajowej w gra. wąsk}ch-komufll~aCJę autobusow~
nicach miasta na linjach. ŁKD. .
W dalszym ~lagu kO~lferencjl
W konferencji tej WZIęli udZIał podkreślano konteczn?ść lOterwen
I)rzedsta wicIele ministerstwa spraw Cli %e strony czynników rządo·
wewnętrznych pp.: S. Kowslski .iwych.
.
J. Rozwadowski oraz przed~~awlKo~ferencla %~ko~czona zosłała
ciele ministerstwa komUnikaCjI pp. dyskUSją nad Wnioskiem p. lv:\. Za
J. Zajas l inż. H. Jezierski! z urzę kr,e,?,skiego,. o wprowadzeme w
du wojewódzkiego naczelnik wydz granIcach mlasta bIletów korespon
samorządowego p. M. Zakrzewski, dencYlnych,
posiadacze. których
oraz naczelnik wydziału drogowe- mogliby korzystać z przejazdu na
0"0 p inż. Adolf z ramienia magio tramwajach miejskich
i dojazdo~trat~ przybyli ~a konferencję pp. wych. Wobec rożnicy zdań, co do
wiceprezydent S. Rap!llski, naczel· wysokości ceny biletów koresponnik wydz. przedsiębiorstw ~ie.i' dencyjn~c~, p. wiceprezydent Raskich inż. E. Berliner, z ramlema palski oswladczył, ze miasto. me
tKE: pp.: dyr. Rin~ i. mec. Stoż· zaaKceptuje wyższej taryfy, mi okowski oraz z ramlenta ŁKD. pp.:
dyr. G~rhcz l Łyszkowski.
.
!:#
KonferenCJę zagaił. p. J .. Zala~
oświadczając o celu 1 możbWOŚCl
polubowne~o zalaiwienia sprawy.
Dyr. KEt. p. Ring, wyjaśnił, że
UCZCI~ll
ŁKlJI. może przyzneć za utywante
w granicach mlasta tOnt ŁK0. odszkoaowanle w wysokośc:i ~u tys.:
złotych rucwie, zw.racając jedno-'
cześnie koszt zużycla prądu I amor li
Oeorg Obrien, Lou Telegeo
tyzaqi taboru.
Ulive Borden.
Dyrektor dojazd6wek p. Gerlicz
OŚWIadczył, że gros ruchu pasaz.c:r-

I

sklego spoczywa
strefach,
"Yłączonych
obecmew do
terytorJulU
midsta, i z tych odclnków t1\U.
oSląga 30 proc, ZySKU orutto, co
wynosi blisko 1.500.000 z.ł. rOClnle
czystego dochodu. Takiego Wl-:C
oQ~kodowama musi żądać dyrek·

l

3 HULTAJE

becna miejska z korespondencją
25 groszową·
W rezultacie dyskusji wyłoniły
się wniosKi.
1) Dyrekcja Ł.I< D. wprowadzi
specJalne pociągi kursujące w
granicach miasta co 5 do 10 mi·
nut.
2) Zostaną wprowadzone mle·
sfęczne I zwyczajne bilety korespondencyjne upowafnia \ące
do jazdy na obu tramwajach.
3) Cena za bilety nie mot e
przekracz ,ć ceny biletu koreo
spondencyjnego w mieścIe t. j.
25 ~rQszy.
..
~echn czne. l ftna~owe op~aco
wanle sprawy l sposob wykuncze·
nja powytszego. pozostawiono dyrekcjom oou zalnieresowanych to·
warzystw, z tern, że pyr~KcJe te,
najdale) do dnia l kWH~tnta prze
ułużą odpowiednim władzom konKretne WIlIoskt.
Celem pru wadzenia dalszej akcji o dogodną komun:KaC\~ na
krańce miasta magistrat m. Łodzi
w bieżącym tygoUlllu zwołU je kunferenq~ z P1zeustawIClelauIl Jlolei
doJazJ.vwych l tram.v"JQW lnlejSl<,\.:lI.
!
Istnieje nadzieja, że ludność
przc!J1nltŚć t. l. I{ran~ów l1lt~: Kon-l
stilutynow::>K1ej, .zgl\~rSkleJJ AleKsan·1
drow:SkicJ l ::>zosy ~aDjalllCI{lej uzy- ,
SKa taUle PQil\\.:zen1t! ~ centrum I

I

miasta.

przyczyni

się

do przeprowadzenia planu rozbudowy
droże.i, Łodzi i budowy domów ł"obatniczych

może płacić za · przejazd tramwaiem
aniżeli ludność śródmieścia

się

Rząd

.

Celem usta?ilizowania . cen ce· rkreślenia, te cegielnie, które kow ZWIązku z rzystać będą z wspomnianych kre •
tern ożywleme ruchu QudowlanE'go dytów będą równocześnie zobowią
szereg właścicieli cegIelń wniosło zane dostosować cenę swej prow swoim czasIe do ministerstwa dukcji do norm ustalonych na ryn
robót publtcznych memoriał z pro ku przez czynniki rządowe.
śbą o kredyty obrotowe l inwesty
W ten sposób, rząd pragnie
cYlne.
.
• .
.
wywrzeć .skuteczny wpływ i presje
Jednocześrlle zwroclły SlEC w na paskujących dotąd na głodzie
tej spra,vie do czynników rządo· mieszkaniowym i częściowym ruwych organizacje mieszkaniowe i chu budowlanym właścicieli ceposzczególne sam.orządy.
gielń, zmierzając do zmniejszenia
W ub. tygodnlU wpłynął w od· ceny tego tak bardzo ważnecro ma
powiedzi na powyższe memorjały terjału budowlanego.
b
d~ ~rzędu wojewódzkiego okólnik
We wspomnianym okólniku mi
m!ntsterstwa, pow . adamlający o wy nisterstwo powiadamia rÓ"'llei o
daniu bankowi gOSpodarstwa ha· wprowadzeniu specjalnych kredyjoweg.o od~oślJ~Ch z~rzą.dzeń w tów dla samorządów na zakup cespr~\V.l~ udzlelema c~glelnlom po- gły dla prowadzenia robót budo.
wazll1eJszych kredytow obrotowych wlanych nad wznoszeniem blldo~
l inwesty\.:yjnych.
~wli publiczn.ych.
Sensacją okólnika jest fakt pod ~
...
- -- ...
gły budul~o~el, a

I fili

.11 mi II

•

•••••

III.

(m)

II!~~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~~!!~~~~~!!!~!!!
.-

Wolne posady
Są

do

•.

obJęCia

przez

p U
_ •

U

a- •

D
.i-.

cja J~j).
ś ie dyrektor Oer~
Państwowy urząd pośrednictwa cera automobilowego, ldóry potra
e ~~cze n iel:;oŻ!1woŚĆ uzgo. pracy w Łodzi, Kilińskiego 5:l, po fi lakierować aparatem jJowletrz.
lCZ, ~l ząc ,n
h o l' t w . s%ukuje kandydatów z dobreml nym, oraz emal ; ować na gorącu w
dnteI11~ . wza,emllyc p st~ a o • I świadectwami i referencjami do! różnych kolorach. 10 przędzarzy
~odkre~lli g~ow~~Ćpst!;wrr~~~~~~ I obsa~zenia następujących posad w' na lute: w~kwalifikowan~ch w
o. ~aJ a szy
u
d j d
. Łod7:1:
swym zawodzle, dWle rodzmy, kt6
~men w komumkaCJI o az owej,
ryeh członkowie robili w ceglelni,
taK
. .
tła miejscu
4U strażaków, 6 formierzy na ma·
szyny rolmcze, 1 majstra do wyobmteme taryfy do ~o gro·
szy w granIcach mIasta.
W oddziale dla ~łutby domo. robu kieju.
oraz
wej: 10 słutących.
W dd dl
'kó
o z. a pracowDl w umy
W oddz. dla robotników i rze
uruchomienie wi~kszej ilości
słowych:
wozow. w t"n sposób, te
mieślnikow. .
.
1 nauczyciel14-~ do dwóch dzie
tram waje OdCHodzliyby stale
4 ry1ow~lków,. ~ specjalistę d~a wczynek z gruntowną znajomością
co 6 do 10 mmut.
Wyko~ywama re!1fow pluszowydl jęZYKa Jrancuskiego i muzyl<i f~rWiceprezydent J.tapalski otwisd do taf et, s~ory l~p.
Iteplan \ wyksztClkenie gImnazjalne
czył, ze ouc:cny stan fl.ec&y wyma
W. ol1dz. dta ln\'all~ów wojen, W ~ddz. dla inwalidow wtJjeuga uezwzględnego uponądkowa· nych. 4 robotnlkow ntt!wykwahb. "ycll: [l-ci u roooiników nlewykwa.
uia.-kowanych.
bfikowanycn do różnych rooót.
. Przes~łoś 150 tysięcy mie.
•
SZt\ClIlI.:ÓV.' prłedllllesć, kor:y
"a wy!azd w kraJU
wyjazd do FranoJi
staJącycll z KomUfukat;jl tram
W oddz. dla robotników i ue5 tkaczek na krosna takardowajowt!J, opla\:C1 po-'!wóJUle
mieśJników:
we.
3 pr "Ildki na ceWJ(l hlb ciąga
za p:zej<ll.d.
10 Iobobllk6w do wyrębu lasu
gdy tym . . Z1\Eeill uueszl<ańcy cen- t własn~tnł naufidzlami pl"ł:icy tpi- c'Ki. ~ pnądelc do pr~~dzenia cią
trum tl:!b O me oa,,:~uwdlą. Ponje- ty i sieKiery), ~U rob?illlków le- iłeioł 4 PlZlldki dl,) wrzeCionek.
waż wy JateK tell OPCIąta ludność sny ch do l\.arCZOW80la pniaków
',..
'_,H ._,"
uboższ'l, zl:Hl1ies~kaHl na krańcach sosnowych z własnemi naiz-:dzia· •:-:. : . '
_
mlasta, sprawa Jest tembardziej pa mi pracy (siekiery i rydla), I miląca. Samo Wz~oż~01e r~chu i ob- "'trza studniarski~go, 4 frezerów,
Olteme ceny btletow me usunie 3 tokarzy, 6 tapIcerów do robót
ł
I.r ...
jeszcze różnicy \V cenie przeją~du skórzanych tj. wyrObu foteli klubo
dla miestkańców przedmiesć. Jed. wvcb. kanao itp•• 1 lakiernika-tapi CZ ODIlOW
o _ • •

r

na

Zapl·SU,-Cl-e sI-e na

L OP P

z

II lAS
WY IICIO
UB ITRZA'A!
SześciOCJlindroWJ

motor II WCDty!acf, 1IlOCQ.

nizmu. która zapewnia mo długotrwałołć,
Słynny sJedmiołotylkOwy wał Chryelen,
Uluwając

najmniej~

włbnc:ię.

umoiliwfł

lZJbłde i r6wnowmierne pnyłpieszanie.
SłynDchamulcehydraulic:zneChrysleradziałaf,

momentalnie I równomiernie. Blastyc:zny
motor umożliwia regulowanie szybkości od S
do loold1ometr6wDII godzinę, na bezpośrednim
biegu. Kierownica nowelO systemu daje eię
regulować. Karoserie. o niebywale pięknych
barwach emalji i kształtach budowy. Obejrzyjcie t)'p ~ w Wf'tawowyc:h salonach
Chryalera. W1PfObujcle niesłychany komCort
cel muzyny i jaj ch6d-nic was to me będzie
kosztowało i do oIczego was ole zobowią:te.
Obcjnyjcie tet Chryslera 80, 72 i '2-Chrysler
buduje 1IIUzyJlJ rcmnaitych typów ł •

romnaityeh cenach r

B1URO TECHNICZNO·HANDLOWE ,.INŻ. M. & I. l'OZNAŃSCY' •
ŁÓDŹ, PIOTRKO \\ISKA, 90.
Chrvsler Sales Corporation, Def..,.j.
S A.
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uSłyszymy dziś

przez radiO?

WA~SZAWA

(HH m.).

Transmisja naboieustwa z
ka tedry Piotra i PawIa w Katowicach
12.00 - Sygnal czasu, heinał z \Vic~
iYl?~1tOa.rja1c4koioej. _ T
.i
FilharW dniu wczorajszym na gO-', go, iż zeznania jego o wsp61u-', wal mieszkanie i znęcal się nad nie okazał najmnie;'zej s)ml-~hy.
rl10~ii war~z.awskicj rl~~~~:~~. z Wyko- dzinę 10 rano zostalo wyznaczo , dziale w morderstwie na osobie żoną. OkoliCZ'IlOŚć, iż RydzcWSiki Na zasadzie powyższego sąd po
I1 lWCY: O!l(estra f:\han1\oniczoa
pod i ile ogloslcnk motywów wyro- l: ś. p. prezyldenta Cynarskiego ZO (ilczył zaledwie 21 lat, a Walasz" stanowU zastosować do Ry·
dYr. J. Oz.imińskic,go.
J. Turczydska ku, s }~azującego Kazimierza Ry- stały wymuszone przez: policjQ cz;yk był znacznie starszy, nie dzewskiego karę śmierci, przewi
(śpiew), prof. M. Bauer (skrzypce) i dzewskiego na karę śmierci. O biciem
może być uważana za łaogdzącą. dzianą wart. 455 Dunkt 12 k. k.
Pl"kof. ,.~. ursKtein (ako~lP'k)! Id' ID) Zda1k" godzinie 10 rano do gmachu sąpie zasługuje na wiarę,
gdyż
wiek ten dowodzi, że
l paragrafie 15 przepisów prze'
.
.
·OWS';l':!. apr,ys w~oS· ·. . z a e
du orzec.hów. su;Ł" _ wykona orkie- dowcgo zac,z;ęty naplywać gru- gdyż podczas badanta Rydzew- Rydzewskl Jest typem nawskroś chodmch ż rok'11 1919·
strat 2) CZajkoWSki: a. ArIa z OP. "Da- py publiczności, której gros sta skiego w urzędzie śledczym ozbrodniczym,
Przez cały czas odczytywan!a
ma Pikowa", h) Pieśni - odśpiewa p. nowili znajomi i krewn.! skaza- becni byli komen<lant pollcji m. który uczynił Walaszczyka po lnoty\\'Ów Rydzewski zachowy·
Janina . Turczyńska. II. 2) Qtazunow: nego.
todzi podinspektor Elzesser-Nie- wolnem narzędziem w swych rę- wal się zU'Pełnie spokojnie, dopie
~olt1cBert ~l:ypeoGrwy - WWYkjo~ pro!. Punktua;nłe () godzinie 10 prze dziel ski, zastępca jego nadkom!· kach. Że Rydzewski namówił ro w momencie, gdy sędzia WLlHl
auer.... :l.zunow· .a c AVncer- wieziono Rdyzewskiego- z wię- sarz Izydorczy,
k
' kowski odczyta t wyro k A
.'
i
~()~ _ wykona orkiestra.
nacze l111'k wyw W a laszczyka do zamor d
owall'a
~mlerc.
1.:5.15-17.20 - Transmisja z Filhar- zienia śledczego przy ulicy Ko· dzialu śledczego
nadkomisa:-z prezYdenta Cynarskiego, świad- załamał się: zaczvna chusteczką
/non.ii warszawskiej. Recital fQrte.piano pernika do gmachu sądu krytym Weyer oraz przedstawiciel urz ę -, czy również i ta okoliczność, że ocIerać naplywaja·ce do oczu łzy.
wy Carlo Z c c c h l .
samochodem. W aucie tern prócz du prokmatorsklego. $wiadko- , PO aresztowaniu męża Walasz- Wobec tego, ii motywy nie zoo17;ZO-17·4O :", LRozn;3.kilt.~Cł - wy- Rydzewskiego znajdowało się 5 wie, który'ch powolał Rydzewski l czykowa wpadała do mieszkania stafy jeszcze pneplsane na ma~owle p. LUdw',,.. a'WIOS l.
.
W Ś lad za samoel10 na u dowo dni eme
.
. dó
• l'
, . .
19,53-20 00 - Odczyt p. t. .•?rzc;>, po l'ICJn.ntów.
swego a l'b'
I l,
SąSI9- w! za wOla a, ze mąz jej szynie. zostana. one doręczone
At\.all,tyk i 'pus,zczę brazYlijską." - wy- dem jechało 2 pO'!icJantów konzemalł zgodnie z rzeczywiwpadł przez Rydzcwskiego. Ry- Rydz:ew'skiemu w poniedziałek,
glos! P. ZbIgniew KaruewJckL
nych. Rydzewskiego osadzono
wistoścJa,
dzewski namówił Walaszczyka dnia 30 stycznia b. r.
20.30 - Kon.cort wieczorny. Wyko- do czasu ogloszenia motywów Li o godzinie 11 mln. 40 dnia kry ł do dokonania zbrodni, gdyż !'ito'
Po odczytaniu motywów RY"
nawc.y:· ..OrkIestra
P. R pod dylI'. Józek
l'
dl
t
6
ty
D d
k'
b
'
l
'
k'
.
Jrena Zapws
.~, k wyr u w ce I
a aresz ant w. w . cznego
~,y zews l y~ na po e sune
Jego
dzewsklego
wyprowadzono z sa l'l
f a OzIm ms kI eg{\,
p.
a
K
k "
• 1
(śpiew) i prof, Ludwik Urstei'n (akom- g-rnach~ .sądow~, skąd dopIero SIU o?~tantyno~s l.em.
do osób, plastuJących Jak~KQl- do celi aresztanckh~j. poc~~m: ska
paniament) Cz~ć I. 1. f. Now'owiejskl: o godZinIe 2 mIn. 40 po'prowadzo K9rnlSJe poliCYJne I sądowa 0wiek władzę, był zasadmczo
tego odwiezIono do wlęZlel:a
Uwertura "Swaty pOlskie" wykona or- no go na salę nr· 37. Rydzewsk i bliczyły, że szybkim krokiem z!1
wrogl ,
przy ulicy Kopernika. (~)
kiestra 2) ~) F. Srop sk i .Barkarola. b. pod eskortą 6 posterunkowych, ulicy Andrzeja 4 na polesie Kon- czego dowodem jest, że nosił się
a. Ro,gulskl: L:ćcle myśli, c) N!ewla- których prowadził
podkomisarz stantynowskie do kwatery w z zamIarem zabicia posterunko- AUbiści
doms.lo: Amo.r J serce - odśpIewa p.
...', .
. • _.
1. Zap<>lska 3. Tad. Joteyko: Fam,tazja zachowywal Się Ztlpehlle SPOkOl- ktroeJ pracował Rydzewsh skra wego AILmana.
przebywają dotychczas
na tematy z op .•,zygmunt August" - nie.
cając sobie drogę przez Plac tlalZbadany na krótko przed wyna wolności
wykon~ ,?rkie~tra. Część II. 4. Delibes: I Na salę publiczności nie do- ler~,
"
•
konanie~ kary śmierci w char~k
W związku z pogłoskami, ja..
"CopelJa " SUIta bale(c\V~, 5. a) Del! puszczono. Motywy wyroku odo, mQzna dojsc w CIągu 25 do 30 m. terze ŚWIadka \Valaszczyk, wJe- koby bezpośrednio po procesie
~cQua: Vlllanel1a'"b) Dehbes: K~rYsan- czytywał sędzia Wilkowski wl W trakcie przewodu sądowe- dząc, że i tak go już nic nie mo· Rydzewskiego niektórzy świadkoka z op. ,,Lakme , c) Oehbes. ,.Les
.
.
wie t w
lib'śc'"
a s1.:utek
fil1es de Carlix" pleśń hisz.pańska. 6. obecności prokuratora kameralne gO, prowad.zonegO w trybIe dora- ze uratować, ze~nal, ~e nie mial ł
. z.
a I. l
n . d'
R Strauss'
Walc z oP. "Kawaler go Markowskiego. Obrońca o- źnYtn przeCiwko Walaszczykowi nigdy złości do Rydzewskiego, ~żonyc:; fr:e1. nich o~~zna~~ pr~"
S;ebrnej R6ty" wykona. orkiestra. .
skarżonego ad w. tlartman nie i Rydzewsk1emu I w trybie zwY wobec czego
k~r~i~i~ zbsfa~{' :~~sztoC!~~i _;
ZZ.30-2J.30 - Transnus!a muzyki ta przybył_ Motywy wy ro k:u w I kłym przeciwko Ry-dzewskiemu
nie uwikłał go rozmyś~e
dniu Wczorajszym zwróciliśmy się
(!e~:~utry (491.8) _
stresz.czeniu hv orygl'nale bo- ustalone zostało, te Rydzews-ki w sprawę zabójstwa prezy<lenta do proi<u~atora ~-ra Markowskie,go,
22.00 - Koncert
(M. in. Uwertura wiem zajmują one 6 stronIc drob był złym dUchem Wa1aszc-zyka, C~'l1arskiego. Bardzo ujemnie o który wladomo.s~. tę . całkOWIcie
"Leonora nr 3" Beetllcvena. Ra.psooia nego p!sma ręcznego) brzm1a iak czego najlepszym dowodem jest Rydzewskim świadczy to, ii w I~dehmentował, tOSWla~CZ31!ąb~'t~e d?hm
P
t·
. .
.
.
t r,,-ama
'
\yc czas aresz owanla ~ \ IS o\V(a)me
na atl ch6!.' l. ark'lestr ę B
• ~,a sa. oc- nas ępU}e:
ze
za namową R y dzew'Sk'lego czasIe
s'1 e d zt wa l. na zarządził.
mat s.ymforuczny •.PolonJ.a 'figara, U.
Tłomaczenie się Rydzewskle- \Valaszczyk dwukrotnie sprzeda- piZewodach są<lowy,ch
twory fonq>!anowe).
9.00 -

skazuJącego

Kazimierza Rydzewskieg na

Harę śmierci

CI

9

Rydzetvslfeqo

l

I

f

I

I

I

HlłversulU (1066) -

14,20 - Koncent (Septett op. 20 Beethovena, CYlkl Jlleśni ,.Plę.km.a m1ynarecU:a" i Ok:tett P-dur Szuberta).

Hułzeo

I• e

(1965)

20.40 - Koncert (Allegretto ben moderaw
~randka., Romans F-moll Lało,

prądu

z

-

MIEJ_KlEJ CiALERJI SZTUKI

Hał'jan

Na • dwa 'e tygodnie ar~sztu sKazał
sąd
.,
_.
"CIchego ab lnenta eteKtrowRI łodzklel

PuttHe,

l"lIeczysław SieplińsłU,

A't
d Te r l eCul.
k ' Wacław Dobi'owols~l·
I re
l~

Nieubłagana śmierć wydarła !1)OWaż.nemi studiami p.odpatrJ"wa~
nagle wśród gorączkowe]' pracy i '
d
'· ·
I
!
MedjoI8JJ (5050)
Dnia 21 października r. ub. pra tcd~ka utworz;yła cały szereg lot t . '
.• d
nm porzyro Y. Wleczme zlt1 cnne.,
' . . .
. .
.
worczegQ rOlwoJu m,Q e, pełne a zawsze zaimui ,,\ 'cj dln 'natU21.00 - TransmIsIa opery Blzeta "Po cowmcy elektrowlH ł6d~kl-eJ pod nych komi,sjI l w wypadku stwler nadziei, życia. Wystawy pośmiert. ~
t t '
..
,
raWla
. cee pe reJ".
. ... t I 't
t·
d T d'
.. ,
w e~o ar '\TS y.
czas .rewlzJI. ms a.q s WJer ZI l zenla kradzlezy prądu, postę..pu- n.e dZieŁ artystów plastyki stają
A.1fred Ter'lecki wy5ita.d 4 oka'
WlIOOedOÓ,
(K517,Z)
{S ~
_t,.
W mleszkamu Zchga Adlera, za'. je Z całą bezwzględnością kient" Sl~
dokumentami,
umyKającymi
zalą
wystawą tatrzali "kic h kraio
1 . oncert
Uha OIll\.lestrowa
.
,
.
'
całość
s ' łk .
t ó
'h
.
Co
'
P"
'. S
mlcszikalcgn przy ul. Wolczan- jąc wszystkie takle sprawY do
wy I o~ w rc<!}c .
braz6w. Wśród pcdllalat\skiclI ar
uI>Of1'na. leśnl 1< ()Irlu~stn, t r a u s s a . .
WvstClwa dZlet Ś p art nlal
t6
T II!
..
d
Symfon.ia. nr 4 Mahlera)
sklej 21 włączenie Jl1stala.cji do sadu.
i M
J
/}
f f k' • .' d .' tyS w er ce ~ za 111lUle pr;r.o !l.
.
'
. . l k"
.
'
, j
ar J a n a r U
e me aJe j ą c e miejsce. Zal11ic <;z ~':J f,' sta:~
18.30 -:- } ran5 mis.1a opery Wa,gncra SteCI e e t:o~m, bez uprz· e~l1Iego
spokojnego wglądu w rozwój i w Zakopancm pozna! i ;t!m chat
"Lohen.grm •
~awiadonl1cma o POWYZSZCI11/!
'zamierzenia artysty, le~ jest krzy" góry. które widz! nIc o.klem torvLeningrad (Z~,g ł 1010) Ł6dzki.ego Tow. El. Sp. Akc.
.~-= ~
kiem r.wącego się do życia talentu sty,
lecz ku1tywowana, '; rctl l c'"
19.30 - Recttal skrZYl'coW'Y.
. '
D
Ą
d '-l
j·t6
~
ł "
b'
' "
,
...
'+
Mo~kwa (1450) _
ZawladomIOny
przcz: elektro\\"yr~kt(;r:
Jtre ..,trauch
\ ry 04nalaz . JU~ ,w 50 Je kąt suhtelnc~o artysty.
1830 _ O
Ni l ' W • 'ru- l1i~ 1 komisariat policji w drodze
Tel. 1::1-"4.
I patrzenia ~a zJ.awJsi<ą przYfCIdy,
Terlecki jest Jednvm ~ nie licz·
~, w=a" co al '1 cso.c
d h dz . " t n . z r A
Sala Filharmonji
. stateczny l dOJrzały. M. Puffke nvch malarzy pol kich. ktńrz~r
łr10s I Z
Ort~ •
,oc o e~l~ u.s a l, z~ . C Jg 1 kształcił się w KrakowskieJ
Aka- kuHurę swa oplera'ą lla \)I' z •.,dz:iw
Brno (441,2) _
aIer dopusClt SIC; kradzIczy prądu.
DZIś o godz. l~"ej
'<lemji i umIłował ponad wszystko nych zdobyc4':ach i ll~jst~ 'a \: il .la11.00 - Foą-a!tek. symfonlCZ!l:Y (_Ivcr Po zakończeniu dochodzenia spra
w
połudn it:
I polSKi krajobraz.
P0t1SK1'eJ' sztukI'. Z pra\vo 7. ;wą a.
twa do ,Wesela FIgara" SYmfonia nt.
.
J .
. . t
1
..
6 Czadk~sk!ego. ,.Za1>ro;zenle do tań- wa skIerOwana zostala do sądu
aKO
p,e1.zazys.a u e~ał ~pły- sją artysty,ezna wv z.uku.1C najca" Webera)
pokoju 4 okr. m. Łodzi.
wo~ ~apa.ckleg~ l Kęd~lersklego. trudnIejsze zesła\\' icnic barw ł
(
W"
b
ł
OyrHlent;
lnaJduJi-lce SIt: na obecnej wy- posluguie się bogata skalą póHoBudlijJ8SZt 555,6) dmu 27 stycznIa r· . staną ,
stawie obrazy p t PotOK gOfskl" t nów. Nic zna trudności tecll\1icz~
12.30 Koocer,t (Symfonia 100001'0- przed sądem Zelig Adler oskarWalKa Jeleni'''' 'p"rz;ed werendąK nych w perspektywic powietrz.
s-ka
Ha:Ydna,
Koocert
skrzypcowy
Gold·
żony
na
mocy
581 art. K. K.
;raz
nafeża. dQ naJ bar- ne'.J
a "
w', 'sol~a kultura malarska
marka, Uwertura do Wesela Figara"
.
.
d . "indyki"
.
MO~31rta)
"
Przew~d sądowy w ?:upclnoścl
S"list!-:a
Zlej f do~rzałych p:ac.
Dozwala mu wirtuozyjnie Wytwlt
Wrocław (322.6) _
ustallł wInę podsądnego i tylko
v.. d~H!łaCn tych .. artysta wypo: rzaĆ. pefne dc!ika tnCRo od""zucla,
- Utwory Brahm-sa (Sonata na
na jego
wiek,
t'earnet z fort:p.lalllcm op. 120, Pieśni. na jak równIeż I z tego powodu, że
kow, stwarza SpOKOjne w nastroJu, kiego pod tył. ..Jarzębina" ora1:
.nor~ 3 Ca,pncJa z op. 76 na fortep ian, wyrządzone elektrowni straty A-I
(.::.I,rl:)ipee ,
synlentyO'Jl1e QJęle, obrazy.
,.OkiSć". uważać możemy 7;3. nlaJ
PieśnI).
dl er ~wrOCIl
··t
d
S.,.,. . . egóły w pr"'gramach
M 1. e c ~ y $ i a w ..,<l .e :m.l .n s k'l sterszt-v:'k
' lczcsne~('} DO1sl\le~
1~
_ ..(!)__
dobrowo lnIc, są"v .
w~oo
skazał go na dwa tygodnie aresz.
Bilety od l zł, do 4 U.
wy.stą,pil ~ ~atą. serJą ObraZkÓW, go ma~arst\Ya.
.
tu. Wyroknlnł.ejszy powinien być
II II bywać maina w kasie
oj~l~YlCb mate~o formatu. znakoZa~meszkaty od rueda wna
w
łłocne dyżury
Filharmonji.
nUCle zastOsowanydl do dZlsiej- ŁodZI artysta Wadaw Do.bmwol
szych warunków ekonom.h.:znYCh., ski wysta\vił dwa barwne POl""
• Dziś w nocy dy1urują następu p.rzestrog~ dl~ lllnyc,h, gd1Z J~l\
SIę
dowladuJemy elektrowma
Niejeden z; r~etelnych mitośników tretv kobiece, oraz jeden węgio'
Jące apteki:
sztuki pragnątbv oiyw:ć i udu- wy rysunek. Prace powyższe
M. Li pea - Piotrkowska 192,
chowić
wnetrze swego mieszka- świadczą, iż ~fów71ym kanonem
E. Millera - Piotrkowska 46, W.
nia, 'lecz, niestety. środki finan- artysty iest nadanie wlaściwych
Groszkowskiego - Konstantynowzłodzl! sawe stoją \V nhklYm stosunku do wartości rysunkowi.
który opaska 15, A. Perelmana-Cegielniana
upodobali poiskiego inteligenta. nowal z rzadką w dZiSiejszych
64, H. Niewiarowsldego--Aleksan.
M. Siemińskieg.o Drawzorem jest czasach dot<ladnością. Natomiast
drowska 37, S. Jankielewicza-Sła
Stanislawski. Niedo,ścigniony ten wymaga pewnej korekty stosu·
, została
w Łodzi
ry Rynek 9.
mistrz stal się dla artysty buso· nek artysty do modelu. Oko porJes%cze w grudnlt\ r. ub. w fa" na trop szajki :łodl;ieisldej, która l" w u,ęciu krajobrazu na malej trecisty nie może posiadać WY'"'
bryce Maliniak i Wajs przy ulky ud dlutsze-gu czasu operowała na plasz.czyźnie. Dla SIemińsl(lego łącznie zalet socze wki fotograZakątnej 34, skrad~lano większą terente Łodzi.
niema rz.eczv ani tematu ba.nalnel ficznej. Do kompozYCJi portretu
ilość przęJ:y wado~ci kilKU t yDzięk energIcznie prowad:o. go. W każdym obrazku Wyczuć P?·trzebona iest ~dębin DsycholosJt';cy złotych.
noemu ~ledztwu os~dzono w aresz· można sumienność i serdecznoś~gl.oCzna oraz smak WYrobiony na
Obecme dochodzenie ustaliło, cle peoet Bergera )eSlCZe notofyc~" w stosu.uku do malarSkiego Pr%ed .lrulttlr~e zachodniej sztuki. Niete przędzę tę ukrywa Li SIebie za- nych złodziei Abrama Wnjnberga miotu. We wszystklich vracach wątPliwie, iż OobTowols1ti osi~
mieszkały przy ul. KiIi(lsldego 89, Zakątna 17, pawj~a Ajzf!1sna, pOd-I przewija się sz!aC'hetną nIcią dll~ gnie n1ebywa!e sukcesy miystycz
niejaki Berger, zawodowy p3ser, rzeczna 29, l ChanM Zmgera, za. sza artysty, ujrnują::a szare tno~ ne,
jeż·eli znajdzie sposobnośĆ
u ldórego tez CZ ę 8C rrz<;d,:y zna- lI1ie~zkałegl) przy ul. Zgierskiej 20. tyw~ po.~skleg() kl'a.j.ob~azu \~ har z~ycia się i wczu~ja W tetno prllleziono.
~b)
monlJną l barwną cato-sć. NaJdrob dow współczesnej francuskiej ł
Równocześnie policja wpadła.
nieisze prace M· S~mi·ńsldego są angielskiej sztuki.
L. M.
Koncert

k131T1le~wy Mozar~a,

wolno kras' c'

pańska de Fałh).
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Poranek symfonl'czny

IGNACY

~117.45

~e względu

aptek

•

IRENA QUBISKA

młody

•
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Banda paserów l·

ele

zlikwidowana

DAMA EZ
ZASŁONY.

, ZIII OAGOVER ~~~F
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w

przy udziale trzech

sobot~ o goriz. 10 rano odbył

się

w

tysięcy

osób

Notat".n •

kinoteatru .Imperjal" wielki wiec przedwyborczy Bundu, połączony z koncertem.
Na wiec ten przybyło około 3.000 osób. Dłu~sze przemówienia wygłosili znany działacz Bundu B. Nichalewicz, czołowy kandydat Bundu
W Łodzi radny Lichtensztajn i
Jakubowiczówna, która przemawiała
w imieniu organizacji robotnic żydowskich .JaU". Po przemówieniach
orkiestra symfoniczna wykonała szereg pieśni robotniczych. Wiec zakończony został powzIęciem rezolucji głosowania na listę Nr. 4.

lv-r 2'J

TEATR

Wiec przedwyborczy Bundu 1
odbył się

1928.

sali

,

•

l

TfATR MIEJSKI
Znakomity artysta teatr~ narodowego, senlQor utQorów poiskilch, i'ubila.l
Mieczysław frenkiel, po ukończeniu
obecnych wy..stęp6w na scenia warsZ3IWskiei, przybędzie do Łodzi i w
sobotę najbliższą, dll1ia 4 lutego, wystąpt w teat'rze miejskim w komedii M.
Ba;uc.kiego ",Grube rY'by".
Zamówienila na. bmety na sobO'tnle
'przedstawielllie przyjmuje już kasa ;z; a-

TEATR LITfRACKO - ARTYSTYCZN\
..GONO"

rJm chrystusowy .,Król królów". któ
ry w Nowym Jorku szedł przez SZCJ"eI
miesięcy przy wyprzedanej sali, ma ()..
becttie roz.pocUłć
tryumfalny poohód
przez inne miasta St. Zje!lnoczooych. Na
tę drogę forma leco zostanie "skorygowana". Akcja została
w ten spQoSób
zmfenioua, że żydzi nie mogą być już uważaoi za W'mowajców ukrzyżowania.
Reżyser Cecll B. de Mllle stwlierdz.a to mawiań.

000-

n az·lra
n wywarła na mnl· e
Jaka 1151·
I- dlaczago
tł.
-WI- eks'zy wnłyW
I'
f~
C

Dziś jlQwtŁórzeni.e onegdajs.ze) premie
ry wielki'ej fanfary p. t. "Jubi1eu s~ Gor
gU", która z miejsca zdobyta sobie 01brzytluie powodlzenie. Najwjększem powodzeniem cieszą się skec21 "l(obic ta ,
wino, ś,plew" w wykonaniu pp. Cz. P,
pi el e wSki ej, Cz, SkQniecznego, S. Sie lańsklego ł A. NOWOSielskiego, numery
p. Larisy Alexj! oraz ,.JubHeusz Go ngu" w wyko.naniu całego zespoIu.
Program ma zapew!llione powodzenie
na czas dluższy.
Dziś trzy przedstawienia: 5.45, 7.45 i
10 wiecrorem,

w specjalnie dorobimJym prolo:u, a liczMieczysław frenkicl wystl\pi na nane zmiany w tekstach napisów zwalają szej scenie tytko czrery lub pI ęć razy,
Znana
literatUlraCkiego dla laureatów ogłoszone- całą winę na Kajfasm" .,przekuplonegIJ poczcm wyjeżdża na dłuższy Wl'1>Oarcykapłana, sługę państwa rzymskiego cZY'Ilek do Z'lKOpanego.
,y pięknej .Czytelnia Nowości" dą go konkursu i zapowiada publika- j imIych s!Uź.aicÓw despotyzmu, który
DziiŚ dwa przedstawienia: o godz. -1
żąc do rozwoju czytelnictwa śród cje odpowiedzi nagrodzonych w trzymał żydów w jarzmie". KQI'cktura po raz o!>ta tni "Peer Gynt"; wiecz~jaknajszerszych sfer ogłasza w dzi trzech kolejnych numerach dodat nastąpiła na podstawie protestu żydów rem komedtl a amerykatlska "FenomeWYSTĘPY p. Z. JANCZEWSKIEJ
siejszym numerze • Głosu Polskie- ku literackiego.
amerykańskich i wskutek specjalnej In- nalna umowa",
W WARSZA WIE.
go· swą pierwszą ankietę p. t.,
K~eruj~cćws~~,stfich, ~am~erz~- terwencjl amerykańskllego oykt.atora fil- "Aby żyĆ" grana będzie w bieżącym P. Zenobja Janczewska, klerowuicz •
w. on U~~l.~ moweJ:o Willi00l3 Hayesa
tygoOJliu trzy razy: jutro, t. j. ponIt:- ka szkoły plastyki tlIIneczoej w Łodzi,
• Jaka książka wywarła na mnie hącycd W:l ą u Zl~
najWiększy wpływ i dlaczego?"
o o no nego og osze~la, w
o
'"
dzialek (przedstawienie dla związków powróclla z WaJI"SLawy, gdzie dała szc
Redakcja
"Głosu Polskiego", r~m podan~ są szc.ze&ołowo .w sze~ Celtzura angielska zabromła wystawić robotnLczych - początek o g. 7 m. 3D), reg przedstawień p. t. ,,Eksperymenty
pra,gnąc poprzeć poczyna.n~~ kier?- kle :varl:1nk.l, nad~lemamy, 1 od operetkę znanego fr.an(;usklego komedjo- oraz nas oępnie we ś~odę i w piątek artystyczne". Ory:lnalny sposób łącze
wmctwa .Cz ytelnI NOWOSCI otwle powledzl me ~owmny przekraczać pisarza ł aktora Sachy Ouitry
p. tyt. po cenach pCl'Dularnych.
nia recytacil z plastyką WyWOłał wiel.a łamy niedzielnego dodatku ltte- . trzech stron pisma maszynowego. .,Zamaskowana miłość". (Sacha (łu!itry
Wtorek i cz\vartek "fenomenalna lt- kie zainteresowanie wśród sler arty.
OOO~jest m. In. autorem gmneJ u nas nledaw mowa".
stycznych i fachowych stoldcy. Prasa
no .,AsekuracJl wierności").
CZ'w:m-t~ po południu przed zeJ- warszawska przyjęła pok-az p. Janol<
~cLem z afisza "Ta~fun".
czewsldeJ nader ŻYczllwie, POOnosząc
DRUOA MASKARADA CZERWONEGO lO
KRlYtA.
Premjera sztukJ Franciszka Laułnera
W sobotę po poJudniu "Kredowe nielylko Jej walory cboreogr.aflczne, a
le ł zalety pięknegO głosu I dykcłl, jaMjmo dość d1u,giego okresu, dziela,ee- "Peryferia" wystawionej w Medjolanie koło",
go od II maskarady Cz.erwonego KrZY- l przez zespół teatralny Dario Nl-ccodcmłe
ko artystkJ dramatyczneJ. P. Janczew
ża, k,omitet ,2lItluszan.~ jest udzi~lić .na- , go, odniosb niezwyklY sukces u publIcz • JUBILEUSZ W TEATRZE MIEJSKIM. ska recytowała także szere&: własnych
stępujących m~(),l"ItIacJt, w odpowIedzI na l n{)ŚQi i u krytykI. ,,Peryferia" ma być
Dnia 11 lwtego odbędzie się w
utworów poetycznych z którymi wkrót
łiczn~ z~pytall1a. A W,lęC maskara~a ~ ! jeszcze w bieżącym sezonie wystawio- trze miejskim iubilleusz 25-letniej pracy , ce wystąp) przed PUblicznośclą łódzką.
będZie SIę d. 18 lutego r. b, w sall f!J- , na w teatrze łódzkim.
pQopularnej artystki AIIltoniny Dunajewhar~onji; ~ekoracje, nad któ~ych Wy~O
sidej. Utalentow:wa t~ ar"~stka . o~
.,OONO".
naDJe selocla dekoracyjna juz od druz- ;
szeregu lat pracUJe na łodzkl e] sceme I
,
,.
szegQo czasu pracuje, wspan:aroścla, swo · N.a zakończenie .swYC;h występów
zdobyła sob:e zasłużO'n e stanowisko I
Dz!ś poW/torzen!; p.remJoe~ progran11l
ją prześclgllą wszystkie dotychczasowe : Nowmy Jorku zesP~~ Re.uhardta wysta- \ sympatję zarówno wśród kolegów jak r "JubIleusz Googu , ,z u~IZJarem. całego
""'z"<Try\"ały
bez "'"zer
' wił "Żywego
trupa • z Molsslm w roll
t pu bl'ICZJno<SCI.
.. Na ś WJę.o
' t swego ju bO
z ulubleUC3ml
pubILcz. n()ścI
Do ta ńca będą y.
J....,
ł'"
•
.....
IIeu- , zespołu
ł· A-k' . Al'
,
.
wy dwie doskonal"! orkiestry;
bufet, tytUłowe!. Publicznosć z zapartym U'U- . szu Duua'j ewska wybrala sztukę Za- l Ouu; I~J
eXlą" Jaśkown"l, StIm.l1.lecziak zwykle obficie zaopatrrony po b:łr dechem śledzi~ akcję dramatu od pierw polskiej .,Moraln,ość pani Dulskiej", w \ nym l Slel~ńsknn ~ czele., Wyjątkudro niskich cenach,
oolatem niespo- szej ~() ostatniej sceny ! darzyła wyko- której kreować będzUe rolę tytutowa,. ł WI~ jlQwodzem.em CLesza Się s:k~e z
dzianki i atrakcje.
nawcow tak burzliwymi oklaskami, 1-8.-,
TEATR POPULARNY
j udZlaIem S~onjecznego, aktualna pIOsen
Bilety wejścia
w cenie zl. 6 mOŹlna ki~ nawet w Now~m J()rku są rzadkoDziś dwa przedstawienia ~ goldz. ł k~ "ŁódZJk!.e t'y!Pk i" w wyloonan~u Hanwcześn:ej nabywać w billlTze Czerwo- ŚC·lą. (Teatr ml.ejsk I ~ ~I Ułpow1ada i 4,20 po pol. i 8,20 wiecz. operetka w 3 okI !Zunowieck!;ej z kaifY~atur3ml znane
nego Krzy-la Piod'rkoWoska nr, 96 w go : na niedaleką przyszłClsć goscinnc wystę- aktach K ysia Leśniczanka"
go art. maj. Dobrzyńskier;o.
dzlnach od 9' _ 3 pp.
'
py Moissiego, m. in. właśnie w "Żywym
r
•
Dziś w niedzielę trzy przed5tawie.
TEATR POPULARNY W SALI
nia o ~odz. 5,45, 7,45 i 10 wiezc,
trupie").
• :(: •
GEYERA.
Dziś dwa przedstawienia o g<><U.
"DZIEJE ŁODZI".
Staraniem łódzkiego oddziału JX)lsk!eS~~1ił Sl~ do~e~nIe ~eatr n,:;o:o.w: 4,20 po pol. i 8,2D wiecz. "Wiarusy
go towarzystwa historycznego odbędZie, w ~: I~ZU. 'k ~ aiogu twa. ransa u yn,e I s7.,t andarów f'rancii".
się 29 b. n1. W sal; rady miejskiej (Po- zo:..a. 00. OW'lC e s rawlony przez p
.BAL KOSTJUMOWY U HAN.
morska 16) odczyt dr. J, Siemieńs.kiego: mienie. Nie zdo:ano uratować ani jednej
DZISIEJSZY PORANEK
DLOWCÓW.
z Warszawy, dyrektora archiwum głów drobn()stki. Ofiar w ludZllaclt nic byłu.
SYft1.fONICZNY.
. Zarząd związku handlowców polskich
ZYWE SŁOWO".
nego P. t, "Zr6dla do dziejów Łodzi",
Teatr narodowy w Niszu był najstarDziś o godz. 12ei w południc od'bę- ; podaie do wi adomości, iż w dnłu l
W niedzielę, dnia 29 b. m. o godzullic . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
szym teatrem serbskim na terenie JUgo- dzie się zapowiedziany poranek sym- IU1!Ym odbędzie się w lokalu własnym
11 rano w teatrze miejskim, przy ulisławj'.
foniozny pod dylrekcją świetnego kapel wielki bal Iw s ijumowy,
cy Cegie!Jnlanej nr. 63, odbędzie się sta
Ralph.
mistrza Ignacego Neumarrka. Jako saPięknie udekorowana sala, doskonaranlem zarządów TUR. l O. K. Z. Z.
TEATR ROBOTNlClY U SCHEmLE- Iis:ika wystąpi zn akomi>Ła skr7.ypa:zka
poranek warszawskiej PJacówki ZespoRA lOROHMANA.
Irena Dubiska. W programie: Wstcp ty kwintet p. Pilarskiego, Qbficie zaDlu Żywego Słowa, na program którego pisząca biegle na maszynach róź
Dziś
o godzinie 5 po połudn.Lu w do op. "Lohengrin" Wagnera, Koncert PaJtrzony bufe,t l mnóstwo atrakcii każą
złożą się: "Lilje - Balada" A, Mickitl- nych
systemów
poszukuje sali "Ognish" przy ul. PrzędzaJnianej skrr"zypcowy Cza./kowskiego, Symfonja przypuszczać, Ż)e bal te·n wy,padn~
w!cza, ,.Dziad l Ba.ba" ba,jka 1. Kra-] praktyki biurowej. B. po· 68 zespól artystów teatru miejSkiegO, nr. 13 Go{jur Haydna ()raz Suita nr. 2 ws-vanlele.
szew<Slkier;o, Pieśni ludowe oraz pasto- ważne referencje. Oferty do admi- odegra wesołą komedię Manners3 "Naj L'ArlesLenne Bizeta. PrOlZram porall1ku
Początek o godzinie 10, wejście tyl.
je9t niJezmiernie interesujący.
ko za z;a,prQszeniami.
ralki kolendo~.
. 0'0"
.d., ' o.'. nistracji .Głosu Pol." sub .P. R." droższa moja Peg".
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potężne

gwiazdy ekranu oraz 2 szlagiery w

Akcja

napięcia

nie do

pomyślenia,

tempo

jednym nadzwyczajnym programie!

porywające,

wykonanie mistrzowskiel

Estella Taylor i Ricardo Cortez
w niesamowitej swej kreacji w 8-mio aktowym dramacie :tyciowo-sensacyjnym pod tytułem:

Dziś

i dni następnych!

Niezwykła
bieżącego
Całość

atrakcja
sezonu!
wiS-tu akłach!

Początek

o
i

w dni
powszednie
godz. 4 po poł., w soboty
nie ri ziele o godz. 1 po poło

Teatr lit.-art.

"KIEDY KOBIETA KOCHAL."
:~::n::rtuozi Bebe DanieIs i James Hall ....
A
·
·
l"" \
~~~o~iułem:
W an turni ca
w swym znakomitym obrazie, który posiada wszystko: łzy i śmiech, ale posiada on jeszcze daleko

głęboką mądrość

Dziś
!

!

l"~
Wielka

I
w lokalu
Kinoteatru

"luna"

pod kierownictwem
Walerego Jdsin:ębca,

więcej:

UDZIAŁ

-

w

"

sabały

i lIiedziele

3 przedstaw.
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• •

~ komitej
(Jośclt;lnepieśniarki,
występy zna·
art y

Mi'

stki

tęatrów

paryskIch

mllCOWO l

l-s2)' seans od 50 groszy.

LARISY ALEX)A
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Program lf~ 10 p. t.

G "

fanfara w 12 częściach pióra dr. Piełraszka, Słarskiego, Toma, Roma, Nela i Jasłrz-:bca.
Muzyka Sygietyńskiego, A. Golda, Kag a na, Lidaue"a i innych.
BIORĄ: Larisa Alexja, Władysława JaŚKówna, SetaHna Talarko, Hanka Runowiecka, B. Kamiński, S. Laskowski, A. Nowosielski,
S. Sielański, Cz. Skonieczny, oraz bąlet 1r składzie: M. Bargielskiej, J. Borowskiej, Z. Duranowskiej, J. Kozłowskiej,

Z. Liszewskiej i 1(. Pałczyńskiej, z primabaleriną ireną Soboltówną i baletmistrzem E. Wojnarem na czele.
2) Luis Roderer.
3) 100% mężczyzna.
4) Larisa Alexja.
5) W parku.
6) Jubileu~z Gongu.
7) Błędny ksią~e.
8) Cykliści.
9) Łódzkie typki.
10) Kobieta, wino, śpiew.
11) Idylla strażacKa.
12) Daj mi swe serce.
Zapowiada: Bolcio Kamińsld. Reżyserowali: Walery Jastrzębiec i Cz. Skonieczny. Kierownik muzyczny: Tadeusl Sygietlński. Kierownik literacki:
Jerzy NeJ. Karykatury i proje!dyrysunków: art. mal. J. Dobrzyńskiego. Baletmistrz: Eug. Woinar. Dekoracje S. Frasiat{a. Koncertmis trz: W. Udauer
Codziennie dwa przedstawienil.l: o godz. 7.45 i 10 wiecz.
W niedziele, święta i soboty S przedstavlien1:.t o godz. 5.45, 7.45 i 10 w.

1) Gdzie moja mamusia!

z

"łGł.OS POLS~ih

Lód':
29 st1cwa 1928 r.

"ał.OS POLSK l'
ł.6dź

29 It7cloia 1928
••

Bank Polski

"·'0

admierne wydat i państwowe ~w::!!~!~ za!!,!!::,~

u progu 1928 r.
Roczne sprawozdania Banku
Solskiego wydawane od lat 4 w
styczniu każdego roku za rok ubiegły są ciekawym przyczynkiem
do rozpoju gospodarczego Polski.
W sprawozdaniach tych widzimy stsły post,=p i rozwój poszczególnych dziedzin ~ycia państwo
wego.
Najdokładniej bodaj rozwój ten
w sensie dodatnim odZWierciadla
si~ w wydatnym przed kilku dnia·
mi sprawozdaniu Banku Polskiego
za rok 1927.
. Uderza tutaj już ni wst~pie
me zwykle treściwe omówienie wyników gospodarki w r. ub.
Jest to skondensowane, zawarte w kr6tkich lapidarnych zdaniach
strpuczeme
posiadające
przecież wyrazistszą
i bardziej
przekonywującą wymo'W~ faktów,
niż drukowane dotąd W sprawozdaniach rocznych kilkunastostronnicowe opisy.
We wstępie tym stwierdzono
uwypuklenie się \V ciągu rolcu
1927 pomyślnego zwrotu w poło
żeniu gospodarczym kraju, datują
cym sif; od połowy 1926 r. Równowaga
budżetowa,
stwierdza
sprawozdanie, osiągnIęta po raz
piewszy w r. 1926, oparta została
w r. 1927 na trwalszych fundamentach,
dzięki
zwiększonym
wpływom i rezerwom kasowym, a
waluta ustalona własnemi siłami
otrzymała silną podstawę w pożyczce stabilizacyjne. zabezpieczając~j złotego od wpływów niepomyślnych konjuktur.
Bilans
handlowy
wykazuje
wprawdzie saldo \ljemne, jednakże
dotychczas zwiększony import ma
przeważnie charakter produkcyjny,
a jego nadwyżka znajduje pokryc~e w dopływie kredytów zagraOlcznych.
Rezerwy kruszcowo-wa!utowe
Banku Polskiego przed wptywem
pożyczki stabilizacyjnej były wyż
sze o przeszło 15 proc. od - rezerwy z końca 1924 r., kiedy osią
gn~ły poziom najwyższy. Wskutek
zwiększonej siły nabywczei ludności tętne prOdukcji ożywiło się,
czego wyrazem zmieJszenie si~
bezrobocia.
Tyle wst~pu. Pozatem sprawozdanie opiera swe wywody osyuacji gospodarczej państwa i stałym rozwoju w tym kierunku na
długich kolumnach cyfr, obejmują.
cych wszystkie dziedziny gospodarstwa społecznego: rolnictwo,
prl.emysł, pracę, skarbowość, obieg
pieniężny i t. d.

"".,ł4

1'. l

nasuwaia. obawy wzmożenia śruby podatkowej

-~ł
ńs
SVU'lecze
two

ł ki
po s e przyzwyczaiło się pod wpływem ostatnlch posunięć rządu na terenie polijykl gosJ)Odarczei doi pewnych czynników, które traktob
Jako nie zbnA
.....
wane Yć muszą,
"""'.....
w całokS!ztał.cie gospodarki finan
sowej państwa.
Do czynników
tych w pierwSZym rzędzie naleZy równowaga budżetu państw~
wego.

tak wydatDeg()o WlJł'OStu
dów.

docho- to wówczas nIe mote liczyć na
powiększenie dochodów w ty;:h
Pozostają wIęc podatki. Nale- rOl'Lmiaroch. w jatIch wZrosły wy
ty jednak przestrzec przed poY- datki budżetu. Prlzy reallrowadiu
tyką wzmocnionego naQlsku śm- bowJem wPływów poda.tkowyc)1
b ........1 k
ki
y vvouat owej. ~óra przykręco- dwa zasadnicze czynnIki są zana została już dość mocno.
gadnłeniam' podstawoweml: waZ drugiej strony obecny syste:n bania koł1litmktur I związane z
bardzo meróWfi<Jmlemego roz.ło- niemi zdc4t1OŚCl płatnicze spole!enia ciężarów podatkowych nie czeństwa.
sprzyja chyba możliwo§clom uWreszcie nie moźna pominąć
-l
dat f f
h
k
zys allllla wy n e 5rZYc. ~Y- mUczeniem palącej a d<mt~a~j
wów z podatków. Przeciwnie, nJe się jut dawno zasadnJtczego zawolno wątpić że rząd przyJd7je łatwł~ia kwestji uposażeń urzęd
do nowego sejmu z gruntownie ników państwolWych. Zagadnieprze'ą1yślanym proje,ktem reformy ufa te ~uszą z?aileźć swe odbicie
systemu podatk&wego, ponlewat w budżecle panstwa na r· 1928-29
ustawoda'włswo to nie odpowia- który bud2i cały szereg J)0111SZOda potrzebom
poszczególnycb nych przez nas powyżej refleksji.
grup ł wantw spłeczeristwa. OdY
.A. R.
by rząd zdecydował się jednak nał

Jak wiadomo 31 paźdzłeml1ta
19Z7 re,lm rząd wwósł do sejmu

pretiminarz budżetu,

który

me

był jednak zupełnie szczegół&wym i źródłO'Wytn oprac()owywa-

niem potrzeb budtetQIWych państw~ zawierał zupełnie ogólniko
wo pod3!Ile sumy dOchooów i wydatków, nie zawierał natomiast
d·...J.
"'''' I
r owyc h d ",".yc l,
myCZą
cych poszczegó',nych resortów 0raz
przedslębiors.tw
państwo
wych i państwOIWych mQIJOpoti.
Ten prowizorycmy preliminarz
nie wszedł wogóle pod obrady
sejmu z tel prostej przyczyny, że
sejm został rozwiąz.any.

Ż ódł

s s:

_ .

Zwyżka
W

Rynek
Dol ar i akCIB

.. ~

t ĆwIerć.

wszystkich swych członków odnośne zapytania, termin odpowiedzi
na które wyznaczono na dzień 31

b. . m. ~ebrany ~aterjał po opracowaOlU zo~taOle przesłany do
Warszawy.
(sł)

nad finansami
rumuńskierni

Bukareszt. (Ceps)
W tych
dniach przybyła do Bukareszlu
grupa finansistów francuskich, kt6zakupu
towarów drukowanych rzy z rządem rumuńskim podj,=U
kupcy chwilowo wstrzymują się a rokowania w 'przedmiocie pożyczki
to z powodu zwyżki cen i niepo- stabilizacyjnej dla Rumunji. Jak
myślnej sytuacji w handlu deta- się duwiadujemy ze źródeł. miaro·
licznym na prowincji.
'dajnych, pertraktacje te maj" jeWarunki sprzeda1;y są nadal b. dynie charakter tnformacyjllY, wodogodne dla kupców, gdyż pro- bec czego nie należy si~ narazie
ducenci (!)rzyjmują całą naletność spodziewać rychłego podpisania
~ wekslach na terminy . 4 mle- pożyczki.
slęczne.
Finansiści francuscy domagaj"
Za gotówk~
udzielany jest ~ię od rządu ru~uńskiego. daleko
rabat w wysokości 6 proc.
Idący~h gwaranCJ1, motywując swe
Wypłacalność kupców prowin- żądanIe tem, że pożyczka zaciąg
cjońaln~ch jest naogół dość dobra, nięta zostanie celem przeprowagdyttnlmo dośc znacznej ilości dzenia w ~aja ważnych refor m
protestów wekslowych większyc h lctóre na rozwój życia gospodarniewypłacalności nie było.
czego Rumunii bęaą. miały wielki
(rz)
wpływ. PrzedstawicL:le kapitahstów
francuskich domagają się wobec
tego, .dyskretnej kontroli- nad
akCją stabllizacyjn'l rządu. Rz"d
rumuński jest skłonny do znacz"C
niejszych ustępstw, nie mniej jedWysoka 144.nak sądzić wypada, iż pertraktacje
Cegielski 46.50
przedwst~pne w sprawie pożyczki
Modrzcjów 43.stabilizacyjnej tak szybko shnaliZielenle,\sln 165.zowanę nie bc:dą.

. c..
plenlPaZny

równ1eż ł Od prowizorycznego
preliminarza wniesionego dQ sejmu 31 paździe;rttlka
1927 roku,
Na wczorajszej giełdzie warktóry, jak już wlZw3!tlkowalłśmy, szawskiej kursy walut obcych postal się, bez.przedml6towym wo- zostały niezmienione. W Łodzi na
hec rClZwiązania sennu.
~iełd.zie dolary notowano po zł. 8,88
ft

nic;;~ą~\.o~~ie~~!~~ał i~~lne~

uDyskrelna konlrot a'C

na' opóźnienie się sezonu
branz·. y baweł nlane,
-.

Większe wyiw6rnie towarów
ObecnIe dQpiero, w obliczu nowego sejmu rząd uchwallil' na jed bawełnianych wydały w bietącym
nym z ostat"rcb pC!S1iedzeń rady tygodniu. cenniki n~ tow.ary le.tnie.
ministrów nowy prel1minarz bu- Jak wymka z wyd~ycn . cenmków
dżetu.
ceny . to~arów blały~h. wzr~sły
przeCH~tOle o 5 procent, natowlast
Nie znamy jeszcze s!czegóło- zwyżka
towarów drukowanych
wych pozycji tego przedłożenia t. j. tych artykułów co do których
rząd()wegOl, z którego pod3llJe zo- zawarte zostało. porozum.ienie wi~kstały ogólne tylko cyfry. Fakte"'1l szych wytwórnI) . wynOSI 1~ - 20
•.
.
proc. co odpOWIada zwyzce cen
jest Jednak, ze cyfry te wyszły surowca w porównaniu z cenami
poza obręb budżetu roku ubiegłe z przed roku.
Spodziewane w
go. W budżecie tym dochOdy pre związ~u z wydaniem . cenników
liminowane były 1.993 mi1jony, a ożywienie ~ handlu. hurtowym dowydatki o 2 miljony mniejsze. O- tychczas Ole dało ,S1ę zaob~erwować. Co prawda towary bIałe w
.
becnle zaś ucbwalone .PNedłoze- dalszym ciągu cieszą sIę dość
nie usła!a do,chody na 2 nPJfardy znacznym popytem, natomiast od
525 mIlj., a wydatld - na 2 mUjardy 476 mifjonów. Zaznaczyć
należy, że te cyfry są wyższe

ków przemysłowców ankietę mającą na względzie bliższe zapoznanie się ~ł~dz rząd?wy~h z projektowaneml l~ westYCJaml, jakie maj"
br ć p.oczymone w przemyśle włóklenmczym w roku 1928 .
Ankieta ta jest ściśle' związana
z zamierzeniami rządu co do importu z zagranicy i projektowan ~tn
wprowadzeniem. ulg celnych. Podane ~ą w mej. ~zy .zapytani~:
l) Jakle pOwaim~)Sz~ 1DWeSo/~le
zagramczne przewidZiane są 1 tch
rodzaj, 2) przypuszc~alna wartość
mających być sprowadzonemi ma~
szyn, 3) kraj z które~o sprowadzone .b~dą te przedolloty.
.

MEW _

cen ' towBrów letnich

wpłynęła

Min:!~~:n::::s=
i handlu rozesłało do wszystkich z·wiąz-

I

CukJw 72.Nobel 93.20
Li'lpop 40.25, 40Starachowice 59.-. 59.25, 59_.

Tułał nałety z całą bezwzględ. W obrotach prywatnych w toOOśclą, przestrzec IJl'zed nadmier- ~ZI .kurs dolara. wynosJ~ z.ł. 8,87
W Lipsku aukcje· już się
·
poł W w
placemu,
888 8881. poł w Od-,
U',ełdow I:in
d roz- nym pO d
wyzszen'lem
sum bud'ze- Jdawaniu
V'arszawl'e
888
n
pocz~ł y. W s tyczmu
sprze awano
t
IV
"
li
rzertewszystkiem futra rosYJ'skie towycb, w pieTwszym zaś rzę- i pół.
.
LUND" i'.. 23 stycznia - (Pat
s
d tkó
•
N
k k " d' .
I.amn ęCle Slletdy.
P
na rachunek SOWietów. Aukcje te dz,e nonn wy a
w pana ryn u a CJI.
zlen \V~.zorajNowy-Jork
4.87.11 12
cieszyły si~ wielkiem zaintereso- stwa. Zda.jemy sobie sprawę, że szy mlOął .b~z ~mlan. Na giełdZIe
Holandja
12.07.1316
wamem. Bardzo szybko roz:iprze. zaciąglnięcie potyCZki zagranicz- warszawskiej ~Iększość kursów n~e
Fran.c la
lli!4.02
dano lisy czerwone, mniej dobrze e'
łoż
.
.-I
wykazała zmIany w porównamu
~,gJa
54.98.1~2
. ł
n J na Ył() na rZąd powazne ~·ę z notowan ami piatkowemt' a J·e.
lochy
9207
llatomlast prze d s t aWla a sif; kon-·
któ
b ć
I'
,
Niemcy
20 45
junktura dla lisów niebieskich i zary,
re muszą Y regu anue dynie kursy niektórych akcji uleSzw/jlcarja
25,3114
białych. Kuny leśne podrożały o płacooe. tak, jak to ustala plan gły drobnym odchyleniom zniżkoWarsz~wa
40.50
10 proc., gronostaje o 10 proc., stabilizacyjny. Z drugiej strony wym.
Włeden
54'67
tchórze o 10 do 20 proc., murmle jednak ciężary te nie mogą prze-. Kurs dols.rówki zwy!kował z 62
o 15 do 25 proc., natomiast kara- k
k
t
k ł 70 'I! ł 1 pół na 62 l trzy czwarte. Na pozłoteoo:
kuły obniżyły si~ o 5 proc. Bar- roczyć l WO y. ~ ?o
mi . z. gIełdzie poziom kursów Clficjalnych
W dntu ~8 stycznia 19!ł8 r,
dZ0 wielkim popytem cieszyły się miesięczwe, a JCre:I dodamy do został utrzymany (Bank Polsld
Za 100 zlotych:
Londyn
43.50
krety, których cena jednak nie tego nawet sumę około 75 m1łjo- ofiaruje za dolary zł. 8,85 i zł. 8,84
Zurych
5820
zmieniła się. Inne futra utrzyma- nów, którą rząd musi dyspOlDo- za banknoty jedno i dwudolarowe.
Berlin wypt.
46.85-47.25
ły się przeważnie na poziomie z wać dla celów stworzenia r e - '
(rz)
na Warszawę
46.95-41.15
na Poznań
46.95-47.13
•
z aukcji jesiennych.
kasowych, t()o jednak nie Ceduła g-.ełdy P-I' asnii,ężn JW ł.ODZKJM
Gdańsk wypl.
b7.48-57.b'2
Na naszym rynku futer suro·
ż
.
d -t
~ ~
e
na Warszawę 67.45-57.59
wych ruch dość znaczny. Notują mo eU1~ jesz~ze. os rzec przy·
warszawskiej
1W1ĄZKU STENOGRAFÓW
Wiedeń czeki
i 9.5&-79 #)7
między innemi w hurcie nast~pu- czyn mewspołmlcmiego z sumaGOTÓWKA
Praga
378.60
ul. Kilińskiego 93. .
jące ceny za skórę: kuny leśne _ mi budżetowemi j>cdl1iesieIl/la wy
Dolary - . PAPIERY PASSTWOWE I LISTY
Rozpoczęcie
wykładów
grupach
180 zł., kuny kamionki - 135, datków państwowych. Jasne jest
eRKI:
ZASTAWNE.
początkujących 16 stycznia r. b.
wydry - 150, rysle - 190, lisy więc, że poonicsienie wydatków
Belgia lZ4.l7
Dolarówka 62.15
Zapisy i informacje codziennie od
- od 50 do 130, wilki -71., tcho- będzie musiało z uwagi na koHolandia 359.65
Dolarowa 85.2;:. 85.50
fi-8 wiecz.
rze - 40, gronostaje - !l2, tuma- niecznośc i budżetowe pQ<ciągnąc
Londyn 43.44
5 proc. konwersyjna 67.In domowe _ 135, wiew lOrkI _
Nowy J"'rK !'3.W
8 proc. list~ zastawne B1 .. ;'U Cic.iP<l5.50, zajace _ 3.50 zł.
za sobą stworzenie n()wych iróParyż 35.45
darstw:: Krajowego 93
.
I ueł dochodów państw3. Czy rząd Praga 2a 41
Kolejowa 102.-. 101.25
)~ŻV",'_.• k~ am~r\l'rnn' ~tl
zamierza {}O\;,_·ięk.SZyć te dOCho-d!'.·
SZwdJi:1.::.ja 171.6S
5 pro;:. kon w Kolei. 61.-

Rynek fuler.

KURSY
STENOGRAFJ.:

w Londyo',

NotowanIa

Hotowanla

zerw

w
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I tA

I!;I

a1l ~IjAl

..

lJ(i

fi

l. Ii'"

l'! llI,a
~ I
t

Jil

przedsIębiorstw

rentownOŚCI

WieJeń 125.68
Włochy 41.22

państwowych,

kolet i wyoor~b
IV \Va~zyl1gtonle, ~jmepll1(ls potl- nlel iu tych czy irmycb działów
p.isał w. ty~h dniach ~ r~ądell1 gospodarl,j - . ti!g(} ule w. iem.i.1
amerykanSK1!TI LllTIOWę pozyczKOW~. ZdaJ'e "j 'edttak b"ć w<>t n l l,wy.
\ Jrecja c.trzyma w myśl tej UI11O\\ y i :', ,,-, ~~ J '".01' .; ' ; ~"p .. "n.:n,
oj ~lanOw L.Jed1J0c;~();JyC!l pO',;y~;~- C ~ !.l ,P', ': \' .. 1_.lIe adm:n.A: ...,..;11 W!
kę w wy:so,\O:,cl 1:2.11 j,000 Qu- ~ pn:.:d~lęo:ors(\\ ach pa.lstwowych
larów.
• przyczynić siC będzie mogło do
Grecki

minister

p~łnolT!ocny

przez wzmc~e

pro;::. list~· zastawne
sklc 5tl25. 56.35

4 i

komercJalizację

I·'

S proc listy zasva woe zIemskie zl.
In.-

{huk D~ sl.:Jnto,\}' L3lJ. Bank Handlowy 123.-- .
BanK Polsk! 1112.50
Bank Przcm. Lwów 107.-'
Ihuk Z:Hobko\\y .90.30
Spicss 155.Sila i Ś \\jallo 92.-

pół

zi~m_

8 pro;:. E5tS' zast. m. Warsza wy
80.75, 80.50. 80.60
:5 proc. liSty za5t. m. Warszawy

65.-, 6525
S proc. listy zast

m.

Ł ociz:.

76.25

zł.

UCZCIWI

3 HULTAJE

zł.

Georg Obrien, Lou Telegen
Olive Borden.

"Gt,os

POLSKI"

"at.os

AZ TAS

Lódi:
29 st)'cznla 1928 r.

Pot3:1S Il

Łódź

29 st)'cznia

1928 r.

•

Klasa naszych narciarzy

Lekk.a atletyKa

podniosła w bieżacym roku
Bilans pratY olimpijskiego osrodka Dar~iarskiego

znacznie sie

(SpecJalny wywiad "Głosu Polskiego$' z kierownikiem
p. kapitanem Jerzym Łuckim)

ośrodka,

I

Zakopa.ne. w styczniu.
ta, gdyż rozpoczęty tre,ning we-, Bujak Józef, groźny wsp6tzaVV ubiegly czwa,rtek i sobotę j dług ściśle opracowanego prze- : wodnik z ubieglego roku, prawOdbyły się jubileuszowe zawo- zemnie w porozumieniu z p. S~II dopodobnie nie osiągnął jeszcze
dy sekcji narciarskiej tow, ta- mondS'ellem i kapitanem sporto- pelnej swej formy,
gdyż jak
Lrzańskiego, a w niedziel~ kon- wym p. fechcrem, planu, PrQ\va! panu wiadomo, w tegorocznym
kursy skoków na Krokwi o mi- dzony byt konsekwentnie do hiegu na tym dystansie wycoial
strzostwo Zakopanego, \Vs.zystkie kOlka.
się w trakcie biegu po przejściu
te zawody były jednocz,eśnie za
\Vyniki osiągllęl~śmy naprawdQ jednej czwartej trasy.
wodami kwalifi.kacyjnymi przed dobre, Wszyscy zawodni,cy PO'
Wspomnieć należy o zawodniolimpjadą. W tym samym dniu szli rzeczywiście naprzód, Najlep ku lwowskim Kawie franciszku,
zostata ustal~na rep.rezentacja szYm tego dowodem jest fakt, że który dzięki usilnej p.racy l amTryb\)ny obliczone na setki tysIęcy widzów.
Porski na olimpjadę w St. Mo- wybitni narciarze lat ubiegłych, bicji os.iągnąl w biegu na 50 km.
rit~ w składzie następul~cym: którzy nie brali .ud~~at~
trenin- trzecie miejsce, co wobec tak sil !'!!!!!FM!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1r
~uJ~k Józef, ,Czech Brol1lstaw: gach grupy olImpIJskIeJ, w! c~: nej konkurencji jest rerultatem na
-.
egu
zawodów pon,esh prawdę chlubnym, Zawodnik KuCukIer, fr,anclsz,ek" ,KrzePt~wskl(lym sz.e.r:
Andr~eJ I l II, Motyka Stamslaw klęskę .1 to ba~dzo do.t~hwą , raś Józef, zaliczony do szer,egu
n
i Zdzl.staw, Rozm~s, Szost~k K~- WskazuJe to nald~wodmeJ ,na reprezentacji olimpijskiej, ma Jo
ro~, Slec~ka Stamsła w, ,WI!~zyn- sl~szność ty,lekrotm.e podkresla- skonale, wprost w)'lbitne warunsk~ Stamslaw, ~ezerw~, ,Mletel- n~J prawdy, .lak domosłe znacze- ki, Jednakowoż zbyt mało pracuOpracowany kalendarzyk gi.er drużyna Cz·arnych musiałaby bO"
sb Władysław l Kuras Jozef,
ma dla wy.mków sportowych ma je nad soba i bagatelizuje biegi. o mistrzostwo Po'lski dla druży;n nosić koszty 10 wyjazdów i ,tylko
Chcąc zapoznać się ze stanem regularny, racjonalny trening, zaextra - klasy. wskutek przeocze- 4 mecze ro~egraliby w ,pierwszej
wyszkolenia naszych narciarzy I pomocą którego nawet ludzie,
W skokach pierwsze miejsce uia ma cały Sz,e reg braków i nie rundzie na wlas·nem boisku, Pozajmuje wspomniany już Broni- doma~ań: które bez,?"z'ględni~ d? dobnie przedsbawia się i sprawa
zwróciliśmy się do kierownika 0- nie posiadający wybitnych kwall
~ ,.
,
'_ magaJą Slę popra wkJ. Do naJ waz Sląska, Chctc unkna.Ć tych woma
limpijskiego ośrodka narciarskie fikacji, osiągają dobre rezuHaty, s~a~ ~zcch, "w~tny Jest r~w niejszych bŁędów należą nieTóW-jlH za'f'za.d nie zaakceptował opugo p, kapitana Jer~go Łuckiego,
- Jak żyje zawodnik w cza- l1:eoz SIeczka, Stamsla w, ,ktory nomierne r?~d~!elenie, funkcji go- blf~owaneg? kalendarzyka, połe
który udzielH nam laskawie na- sie treningu?
pierwszy pobił rekord polskI w ro spodarzy l sClsle zWIązanych z caJa.c odnosnym organom DOCZYstęIYUJącego wywiadu.
- Mi,eliśmy pod tym wzg:lę- ku bie<żącym, skacząc 55 metrów; J tern ~yj.azd~w ~ruży.n.
nić niezbędne poprawki.
_ Jaki jest skład olimpijskie,go dem szczegółowo opracowany rekord ten poprawił następnej! Dosc pO\l,'Jedzleć, ze lwowska
lfllfto
ośrodka narciarsldego i przepro' regulamin tak dla cywiJlnych, jak niedzi,eli Cz-ech Br., skacząc 61
--1fIoao
--wadzona przezeń p,raca - zapy i dla wojs.kowych. Wstajemy o 7 metr6w. Sieczka posiada dużą am
tujemy na wstępie:
rano, następnie każdy wypija pÓl bicję spor,tową i do?re odbi:ie i
złemy
~
me
- Mamy u stebile dwie grupy, garnuszka mleka z cukrem i jaz- wy:by1e
w powlet~zu, ~Ieste,Jak się dowiadUjemy ze źródła dy - zfy stan fidatJlS()W~ zwląz.
wojskową i cywilną, W grupie da na gimnastykę, potem do- ty Jednak stan zdrOWIa me, p~-' wyso.ce wiarOŚtodoo2;Q na posie- ku i stosunkolwo nisld Douom
wOjskowej jest 4 of;cerów i 12 piero śniadani'e właściwe - ka-I zwala mu na regularne trenmgJ, dzeniu P. Z. P. N. została iuż de- $!rv oolskie2'O footballu. Uclfwała
szeregowy.ch, w grupie cywIlnej wa, chleb z maslem, bułki, Obiad N,a ,wy,różnieni~ zasługują r6\\o"- Hlritvw~ie ~wz~eta uchwała 'iłi~ ta idzie po myśli klubów naszej
?O zawodników W obn grupach l bardzo posilny wedlug ustalonej mez skoczkOWIe Rozmus Aleks:lll obesłama. o.lmJ?~3~y .amsterdam extra - k!asy.
....
, ' ,
..
. d
K -t
1 ' A d 'II M'- sklei r1.ntzyną PIłki ooznej. Powozgromadzeni są najlepsi sportow dyety, specJalme duzo JarZYl1 i er, rzep -ows (I n rzeJ,
'
---.nftfto-cy tej dziedziny s'l'ortu tak w potraw mącznych, POp'oludnio~ chaiski i Cukier.
000
armji, jak
klubach sportJ- we ćw~czenia nie wcześniej, niż
- A grupa wojskowaj panie
1.r
wych. Przeprowadziliśmy dokla- 2 - 3 godziny po posilku. 1<0- kapitanie?
dny i racjonalny trening, oparty lacja między g()dżin~ 6 i 7. O go~
_ O wyniku pracy w tej gruWyjazd amerykańskiej drużyny ków 44, fechtmistr..z6w 14, bokseo ściśle op,racowany program, dzinie 10 spoczynek,
pie najlepiej świadczy fakt, że olimpijskiej wyznaczony został na rów 8, kawalerzyst6w 6, kolarzy
Za\\o"odnicy mieli zapewnioną zawodnicy wojskowi, którzy w dziellII czerwca r. b. Ekspedycja 5, specjalistów w pięcioboju 4,
który trwał od 20 września ubieglego roku i zostal zakollczony stale kąpiel oraz masaż. Polskr
tegoroczna nie b*:dzie jeqnak tak wioślarzy 26, zapaśnik6w 1 1 gimlatach ubiegłych różnili si~ conaj- licz.na jak na olimpiadzie paryskiej: nastyków 8. Co się tyczy piłki
z dniem 28 stycznia Praca nasza komitet olimpijski przydzielił mnl'el' o 2 klasy od zawodnl'kó'",. mla
'st dawmejszyc
"
h 350
' ów, no ż ne j St
. wy b
rane
. any Z'Je d noczone r 6 w·
da się podzielić na 2 zasadnIcze nam świ-etnego masażystę, zna-· cywilnych, w rok,u bieżącym do- honoru gwiaździstego sztandaru nież postanowiły delegowa~ dru215 naJ'lepszych żyn"',
okresy: okres wstępny, przygo- nego boksera - amatora ze Lwo- równują nieje dno k rotnie wy b'l tbronić
- . .bpdzie
.
... l'ednak nie będzie ona skletowawczy, który trwał do pierw wa, p. Dubniaka. Oczywiście za nym zawodnikom cywilnym, Jako sportowców, a wi~c O 135 mniej . eona z .gwiazd- poszczególnych
szych śniegów, to znaczy do po- wodni,kom zabronione bylo użyniż 1924 roku
klubów, lecz zaszczyt udziału początków grudnia i okres drugi _ wanie alkoholu I zalecone ogra- przykład może S~llŻYĆ fakt, iż
Poszczególne gał~zje sportu wierzony zosŁanie jednej, najlep.
porucznik Woydcki w biegu na zostały obsadzone w nast~pujący szej dużynie.
zaprawy właŚCiwej.
niczoenie palenia tytoniu·
25 ~lm" biegając na tej samej tra sposób: lekko-atletów 90, pływa- Na czem polegała praca - Jak pan kapitan ocenia sie, co zawodnicy cywilni, na 18 _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:.!_!!!!_!
pierwszego okr·esu?
rfasz materjał narciarski?
kI
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ł a 18kilome- Celem okresu wstępnego
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pra·cy była gimnastyka, dalej gry wodników cywilnyx;h wybija się
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dant pa t rUlU,
_1
' s t rzel cy
, koraz s t
arSI
k IJ"k aml. ze .::>--t'
opmowem
ZWlęsza
zawodników.
Zawdzięczac'
to
C
h
Wł
d
l
Ż
tk
. ·W.
,
d t
t '
zec
a ys aw, y OWICZ
me~ ,~s anS!U em~ marszu. ł należy jego usilnej, systematycz- Skupiński Jan.
Rezerwowi por.
arsze takre nej pracy, Bronisław Czech nie NiemLec, oraz st. strz. Bathelt Ertru noscl t~renu,
odbywały Się 2 do 3 razy tygo- oouścil ani l'e'Clnego trening' u t
'
'Z aj'd el T a deusz.
.
Ok
.
l'"
wm
l
d1110WO.
res ten ta" SWletme jego myślą byto, aby za wszelką
.
przygotował za wodników i Tell
d
b
'
'k
'
.
k
Skład patrolu Jest bardzo dobry
cenę z Q. - yc Ja naJWlę szą sp.ra
, ,
"
1~.l.
kondycję fizycz,ną
że trener
' , '1
'
'kl
t
Wy.mkl WSZystkIch Jego członl\'Uw
"
wnosc Cle esną l wym spor o
, . , .C '-A..
t t'
nasz, norweg, p. Slmonc1setl, był we, Na drugie i trzecie miejsce są ?tme,J w:~ ej Ł~\~ne:
?, ez
ogromnie zadowolony t stwicr- w
. 1-r.om b'macJI" wy b'"IlaJą SIę
. Kne'p- mozna
zywlc
nadz~elę, ze mIeJsce,
,
"l' .
dzil, że nie spdii,e wal się zaStać t - k' A d . I . R
Al • ktore nasz patrol ZaJmle na o lmows l n rzel l oz.mus e
'd'
'b d '
t t .
tak doskonale
przygotowane:yo
mcy d0-'l pJa Zle, me ę zle os a me.
,
" k san der - obaj' zawo d'
materjatu. .
"
brej ki asy o dużej rutynie, zdo-! - A wię.c pan kapitan jest za'
-:- A drugI okres, pame kapI- by tej p.rzez wieloletnie startowa-! dowolony z rezultabu swej ciężtallle?
nie na zawodach, Ponadto dosko kiej i odpowiedzialnej pracy?
- Okres ten rozpocza.t się po naje Zal}owiada się dzięki usilnej j - Tak jest, mam o,gromną sapierwszym śri·egu, \V tyazie(1 po pracy Motyka Stanislaw, który tysfakcję ze swej pracy, gdyż caf
oswojeniu się za wod1lików z nar ma wcaie dobre rezultaty tak \V kowicie dopiąłem swego celu, pod
tarni po przerwie letniej, Okres biegu. jak i w skoku,
noszac znacznie klasG naszych
ten pracowatem również pra\yie
W biegu na 18 km, wybijają czolo·wych narciarzy,
wytącznie sam, gdyż, nieStety, się na czolo Szostak Karol. MoDziękując za tak szczegółowe
p, Simondsen po 3 treningach u- tyka ZdzisIa w i BujaK Józef.
I informacje, pożegnaliśmy tryskaległ poważnemu wypadko\\"i i do
'V bi-egu na 50 km, wybijają jącego zdrowiem i urodą spal'piero przed ty ~odl1kll1 mó;;l wró się na pien\ szc l11Wjsce Wi!- towca,
cić do pracy,
Jednald:e całość czyiiski Stanis1a w i Krzeptowski I
.l\,fOll.
pracy nfewieJ.e na tCm 1.lcierpia- Amirzej II·.
Eliott Lvnn. na swym aparacie.

:v

Kalendarzyk extra-"Iasy bedzl-e
zmieniony'

N-le Te
-d-

l- - d
na o lmpJa

l

'w

AmerYn8 prze d ol-lmpTa
- da
,

Najlepsza pilotka angielska

,

N-c 29
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Atelier Przemysłu Artystycznego

StOry
Kapy
Serwety

Łódź,

uL

Wyllwintna

a

XL-

_ _ _ _ __=_ _ _ _ _

Piotrkowska 79. fl"ont

S.go SierpnIa 15-17. tel. 53-lO.

I ; II klasa..

ZRODł..O.

l. Refeber ł S-ka

Południowi!

Z8.

Teł.

57.4

Dr. mEd. Z. RAKOWSKl

3D-OD.

(jjenedykta). Tel

4"j

KOnS'RftTYjjOWSHR g, 'El. 17.81
PrzYJmUJe od

ra_

Dl" med.

b
I
I
I
a er B I
-21

.4

d
ent.

ekan

• WSTĘP

I

Z

SzKolna 12

Andrzeja 2 tel. 35-43

Gabinet czynny 10-1 i 3-7.
_
_

...

......

Cale ~e ViBnn~

Warszaw,
ptL);mUJe

ł

moczonlciowe
(Nawrot 41.
leczenie światłem
łelełon 48-2,)
'Roentl1en, lampa od SI.' 10-1 i pÓl.
kwarcoWa).
i od 4-7 Wlecz.
Elektroterapia. Resekcje, Replan·

ne

~

BEZPŁATfjY!

~l3!!§G1t'ID

;.~~~~VW~~~~~~_ Kilińsłliego 113

Gl

WIELKI WYDOR

L

S
t
I 8iei:koJw~ka
I UPe~

12-~ i 5-7.

Lekarz-dentysta

l!
&I

I od 7-8.
Panie od 3-4.

67-2

U:ł.

specjalista ·chorÓ.b uszu, nosa, gardle
I p/uc.

6-cio pokojowy, W centrum miasta do wynajęcia
od zaraz.
pod
"M. G. U do admin. "Ołosu".
825

Łaskawe zgłoszenia pIśmienne

_-!!!S

Monluezll.l ,

a l iurowy

O

prllowe
skladane

ł6żka

"Palma-Patenł'"

Zachodnia 47
gmach kina .. Itnperjal".

Nocny kabaret,

występy

prz\, U6rnvm Kynku, Cer.y lecznic
tel.
przy przystanku (tramw. pabIanickICh)
przyjmUJe. chorych wchorobachwsz~st
KICh specJalno~cl od g 1J rano do O·el
' ospy, ana I'IZy ( mo· Choroby sk""rn"
po po.ł'"ozczep leme
ezu, kalu, krwi, plwocin etc.) operaoje
.. Ol
optltrunki.
I wEnBryczne
POrada 3 złoto Wizyty na miescie przeprowadził sjP.
Laolegl I operacIe od umowy. KąpIele
"
~wlctlne. Elektryzacja.
NaśWIetlania
L
lampą kwarcową
Roentgen. Zęby'
sztuczne, korony zlote, platynowe I mosty
do 104r_. 81 - 2 i
."
"'ta d o rł&0 II Z. l Po poj
.. me dzle l e 1 ś/J
~ l"

po cenach nis ich poleclI

Piotr.Kows~a ~94.

BuranOWSnl
11
II'

fabryka lamp i wyrobów z bronzu
Piotrkowska a7.

-- 1re!erow 21-25
Elektrowni na spłatę

I(onsumentom
ratami miesięcznemi

aWflI!ł&Ii!IłiiiI

POSZU k ·lwany

O

d

pierw-

. k
f b k
k
zaraz przez Wl~ sza a ry ~ su na

dzielny, energiczny

znajomością

działu

farbiarskiego.
~Energiczny· do admin. nin. pisma.

Instytut języków

nowożytnych

łaciny

A. Kretschmerowei i A. UebIchówny

I

i 7.: 0-9.

Niedziela "d 9-1

Dr. med.

~nIMro~

lAJCHTER

Dent.

Konstanlynowska 9.

H. GUTSTft.DT

Il

AKUSZE.R-GINEKOLOG

Spec. chorób kobiecych

I

Dr. med.

H. 8l1b~rstein
Piotrkowska 99
Telefon 28.77
Przyjmuje od 10 1
i od 4.7 li(

Zawiadamia niniejszym, że przyjmuje zapisy Pjłń i Panien na nast. działy:
1) Szwactwo - krój i szycie bielizny
2) Modniarstwo-kapelusze i malowanie relief
3) Krawaciarstwo
4) Manicure i ondulacja
5) Krawiectwo damskie i konfekcja d~iecinna
6) Heft i wszelkie r~czne roboty.
Sekretarjat przyjmuje zapisy codziennie od

Chor. szczęk, dzią
sel, pO(Lliebien!a,

ul. Wólczańska Ił! U!3.
przyjmuie od 12-2 po poło i od Przyjmuje od 12--5 zębodołów I t . p.
Po('~ątek wykladów W grupach jez. an~ielskiel!o,
5-7 wiecz. W lecznicy "Sanitas" i od 8-9 wlecz. Od 1 i pól do 5.
W niedzielę illwiępolskiego, niemieckiego, trancuskielfo. t{urs matuCegielniana 29, od 6-8.
ta 10-12.
ralny ięz. polsk legO)
769-~
Piotrkowska 85,
___.G_ru...p...
y...ję...z•.•n.ie_m.l.ec.k.ie..;g.;.o.d_l_a.d_z.ie_c_i_o_d_l""a_l_5._ _~ ~ ~ WIrI
... ,..
m. 5. front.
-D-R.-M-E;-D-.-

m

RAPEPORT

~r·emed.

Lekarz dentysta

"Praca"

STOMATOLOG

lachod~:l!;O~~~~~:iana 23)

za które ~\\'aran.
tuiemy na 5 latą.
Stale na składzie
ł6żka metalowe,
.. ameryk.
.. st6ł
.. POlowe,
wózki sportowe i
krzesełka dziecin.
ne oraz materace
wyi:1c i e!ane i mięk.
kle. Północna 24
tel. 31·85.
'

Towarzystwo Szerzenia Pracy Zawodowoj
wśród Kobiet ZydowslUch w Łodzi,
Wólczańslla 21.

Tel. 49-00.

akuszerji.

D;-:;;d.

Bufet zaopatrzony obficie w wy-

borowe potrawy i zakąski zimne
i gorące oraz najróżnorodniejsze
Choroby skórne
trunki krajowe i zagraniczne.
ł
e.,eryczne
W b
k'
.
Usu':anie szpe~ą.
yro y cu lernICZe zawsze świecych wlosóW elek
że. - Obsługa solidna. - Lokal
troliza. Leczenie l ogrzany D DANCING. , 6
sztucznem siOlIcem
Ceny przystępne.
wyżynowem
. [ok I tw t
d rł d 8-. .
PrzYlmuJe od o-ol~' a o ar 'I o ",o z. sae.l
wlecz,,'

~i~Z:~4:!::~:h~~

768-4
i

Dr. modo

1I1I1!!• • ł!GU.II.BIi9

Oferty sub.

I

a.1

Dr. HeII er J Sllbpl.lrstrom.
,
na ol Hawrot

Pomocnik ApreturmsJ' stra
ze

22~89.

Winda

.

Ządafcie wszędzio

LAMP ELEKTRYCZnCH ~a~~~i~}'S.~
~;z:~7~~z~rl-J ~~~~~;,~i}~1~;' :;:~:?!:::~:~r:t!:~~
dent;ysłyczn,.
czyn"
Aniołkiewicza.
V
' •.1.

~
~;.. ~

6-go SIerpnia 1. PrzYlmuje od 11-2

WARSZTAT Rf~f!(A(YJ.1Y, naprawa I PRlEWlnfllf.
Inż,

II =.

DNre· ummed
choroby skórne U.
"
weneryczne.
Ch
b
Ir
'
Vrzyjmuje codzien«'I.ro y Smór- G
nIe od godz. (:1·-8 ne l wellerycz"
po po!., W ",edzie·
ne.
le święta od 11-1

• Ginekologiczna

Dra med. S. DRUEBłn"
Sprzedaż i zamiana.

,r~
a

H,·Szu;acher ~

Chustki
Szale

I

_C2_

KLINIKA

NAJTANSZE

B

I(ora\ilwwanie wieczorowych sukien.

Polożlliczo

Elaktr. na wszelkiR wiolkości i obroty.

hlelizna.

damska

Białe
.4i :;;
ł kolorowe • CI:I ~

pi~tro.

I

9 r. -

1 p. p.

9392-1

Grzegorz Rozenberg PI kI eIny ?r. Naru~oWicza 25
... k
. ł d
Spec. ch or. zo 1\ ka, nIsze ł

wątroby

j

wewnętrznych.

Gdańska 44 ( Długa)

telefon 24·44
Przyjmuje od 10-12 i od 1-8.50.
NIedzIela od 10 -1 ei.

Dr.
St. Bi ber~al
Moniuszki 11 tel. 63.22!

R
fi

, tioecledt.e •
l!CZNICZY ŚRODEK

WYPROBOWANY. SPROWAOZAJł\CY
ULG~ w CIERPIENIACH

WYSTRZEGAĆ Sl~ PODRABIA~.
PRAlwZIWY tyLKO WPUOEtKACHIPLOM8ł\
'''JIOSTAWICIELE

NA RzecZPOSPOLITĄ POLSKĄ

•.n
•

Dr. m8d. Ignacy Hargolis

•m
•• ~rzYjmUje

b

I
c h 011:'0 " oczu
I AL. I\OSCIUSZKI 13,
I
tel. b511.

ił

'D

od 12-2 i od 7-8.

II
II

tli

l!D.KOCH iW.BORMANN

~

•

przYJmuJe od 8-10 rano i 5-8 Wlecz ,

B

OOM- HANOlOWV

WARSZAWA. OL. BODUENA NQ1.

choroby sli6rne i wenerlczne

P.elberg

&!

•

farbowanie wIosóW
prawdZIWEJ trancuską

pO

med. Szarlot)' Eigerowej, Reitler
'f. i{orjańskiej, Michała Kantora! J. Baom"
, Łódź, Ogrodowa Nr. 10.
Tel. Nr. 13-57.
l j II 1Ilasa.
m

zł.

H E NN A

~ł

18.-

wYkwintny manicure 15 gr.
~l'

wrośmęte

Się

BAU

chor. kobiece
i akuszerja

Al, hOiCl\1szki 27.

prZYIm. od 0-5.

W klinice

U-r . ......... J ...... .,~ ...

.::.II

144

Do aprzedania na prowinc:1i

~ .C{)W_~ ~

Łlektroterapla,

::"ooiux.

(J')'IZ. Prz}'lę~

od lO-b

Dla panów od ~-"l.
f.iowootworzony dzial
cbirurgil estetYCZI1 ej I
dzial hzyk:8l.n_j tera:pji pod kierownictwem chin.a·ga
Łka Z. Lt::.WINSONA, w ~odz. prL')iI- od 1~-ł.
7Ó91

Zygmunt

Datyner

Urządzenie

czowych.
t'rzyjmuJe od 1-2
, od ó-!1 W
~lramOWU:1il

Poleca .najświeisze modele paryskie. pasków i
)akoto: pasy gumowe, kombinowane z gumą l sportowe. - Specjalność dla pań otyłych biustonosze ręcznie robione.
Ut:.vaga; Nadszedł świeży transport oryginalnych
Leczenie śWIatlem
f
k' h
,Lampa KwarCOWa)
rancus le gum.
393-'-:"J
I promlentami 1<0'
entgena.
Przyjmuje od 9-2

...

dZIelna poczekal- (
nia.
,~.wadzka

teL

25~

Ni .,
1\8

1)r.

i

med.

leligsonowa'
~lerpllla

l

I.ro~

Tel. 48.95.

ł'10trKoWSKleJ)

Dr.

Aliuszerja,
ebor. JloJuece,

Leon

we'Ainę

weneryl.::Lue
"Wy.
~"1ł1.:1me u KoD let)

PO~-::::~e:l.
cię~arn;ych

II ,50-1,50 i 5-ti,

nie dz. I święta
5-5. inne godz.
Telefon 35·71
Wladomosc: l. M. Tyger, Ł.eczyca, przyjmuje od 10 .11 1'0 porozumieniu
Tel, 48.6~
l "'d 5-(-· po pv,
ul Kowalska 6
Intratny teren pracy dla lekarza.
__

ogło!iO~C-

Jhoroblj'
tle włosów we~
Ileryczne ł moczop4'Clowe

11 6-'0

Ulgińska)

Choroby

.

p!"zyjmuje

n_a do wsz"stklch
gazet w Polsce i zagran. na dogodnych warunkac;l.

Diatermia, Lam • ~"?t'tJ~.$%~_~~
~
pa kwa .. cowallla:;'~~~_~:JiIl

pę

I

t

FUCHS

~~~~~~ k~~~lt}' i

- Telel ~ 1' 1() -

Jla pań od 4-5 od.

Dr. SDed.

mieszkania SZ8JtrONICI
b'matem IekarSi\im
I,'
wraz
z
ga
I
.
trzne kobiece.

Cegielniana & SD. a. tel_fon 43-."
Chor.• rtóry ł . .ła.ów. Leczeme aetektów cery, Specjalne masaże twarzy i ciala. Maśote odt luszczaJące .
Usuwan\e włosów elektrolizą· .L .am p 3P>twarcowa,! ,

'&1'1$.

Piotrkowska '59

~.?ff.~:~.~~ l~p. PprRZy jm58:·U:l'.'i .~:-K51·' TJlko ,,8 aI~ m~ a" Nawrot 8.
FIk
.
l UdW,Ik a
.~o b1Us~onoszy

l.IlJWII

bekar~łueJ

IJm

ka lekarska usu
Cegielniana 53 wanie wlosówelektel. 63-1)5
trokoas.!ulacją.

Ul"olog.
paznokCIe Choroby nerek,

Pauliny Zylberowej

788-2

Choroby nerek, pę
"herza i dró~ mo·
czowych.
PrZ) lmuje
od 1-:t j 4-8 w.

!1łlA DOI";fNII~R6

's
wycma
bez 1>61u w cnerza i dróg moOdellJablnecie
Kosmety.:znym
.i~

44-10.

lod 4-li

UWAGA!

położniczo-chirurgiczna

02.lema

telefon

Dr. med.
JULJ\1SZ Alln fi l II fiL
t.I ul. Konstantynaw·
' •.1.
ska 40,

PrzYJmuJe od
10-J:l I od 5-7.
_

KLINIKA
bulatorj uua.

Teletort 19.00.

Stan I sław
I
Choroby skórne
Zachodnia 15.
Tel. 31-08 i weneryczne
, -I
lM
t 7
...8wro..
P OWrOCl •
Tel. 28-07.

~.

AIń

prz~:~~:W:;h4_7
"ilwrot 8

~

Lekarz-Deallsta

. . . . . . . . . 11. lA• • • • • • •

D~rów

Choroby nerek
pęcherza I dróg

TrauguUa 8.

... . . . . .,-$' ~~. ~ ._~ . '~ <"C·' <>~v~."

Do Xomplet3 freblowskiego
ptiyjm~

ieucze kilkoro d,dcci vi wieKLl
od lat 4-61/2Komplet prowadzony jeJt najnowszą
metod, (slojd, gimn. rytm. i 1. d.)
Dzieci starsze przygatlwunn do sztcoł'y.
Wiadomość codziennie od godz. 3-7 pp.
A. i H. ltogozlńskie, ul. Główna 9, m. 6.

...·• •~ . . . . . . . .o~... ..-.. . . . .

29·1. -
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19~.

Po raz pierwszy w

Pierwsze monumentalne arcydzieło

L~PQ~LQ
.
polsko-francuskie

Łodzi!

"
Mat carycy Katarzyny II.
Epokowy dramat z dziejów walk naroda polskiego o niepodległość za czasów panowania w Polsoe kr61a Staniaława Augusta, _ Rosji oa.~07
Katarzyny II, osnuty według słynnej powieści H. Dupuy MaJuela w 12 wielkich aktach.

W obrazie

Oszałamiająca wystawał

biorą udział oddziały

kawaleryjs kie
Wspaniały

-,
Przepychl
Shnna sza ..ia ułan6w Polskich.

marszałka

Józefa

PIłsudskiegoi

dw6r Katarzyny II.
Bal w Palaoa
Szarża kozaków • Wilnie_

Zllfto~ ...

--A-P-O-L-L-O· ;ó~~~~~ Edyta Jehanna, Karol Dullin, Piotr 8lanchar. '·O-D-E-O-NCZYTELNIA · NOWOŚCI, ul. Narutowicza 14
ogłasza

PIEl\.WSZĄ

ANKIETĘ

na temat:

'; .

Jaka księlta wywarła na mnie najwięKsZY wpłyW i dlaczego?
Ankieta dotyczy ksiąiek w języku polskim (w opyginale lub tłoma.
czeniu), wydanych po roku 1910 z wyłączeniem ulwor6w rymowanyoh.

ZA TRZY NAJLEPSZE ODPOWIEDZI,
(objętości około 3 stron pisma maszynowego)
kt6 .. e będą wydrukowane w "Głosie Polskim", "Cz~telnla .0_0'01"
przeznacza
premje
następująoe

N/E. .. iaclnveh t2a!/adolJnic/~.'

1 premja .Jan Krzysztof· R. Rollanda (wyd. BibljoŁeki Laureatów Nobla w oprawie)
a
2
•
.Chłopi Wł. St. Reymonta (w oprawie)
3 •
Całoroczny bezpłatny abonament na jedną ksiątkę w .Czytelni Nowooci-.
W ankiecie mogą brąć udział wszyscy abonenci .Czytelni Nowości-, którzy uiścili należność za ostatni miesiąc., Odpowiedzi w zamkniętych kopertach sub. .Ankieta c (z wymie.
nieniem Nr. karty abonamentowej) należy nadsyłać do d. 15 lutego b. f. do .Czytelni Nowości" ul. Narutowicza 14.
891-1

IkYNam Jla(@ 0'1.60 oryginalną

50LOON6~ANA,
Z m.a"~q ocl.J\,OI'2I'2t:ł.
" S ł::.. O "" "

...
~Otj$uwĄ
~DOlE~t.lwOjCINÓG
po

Fabryka Wyrobów

~ . . N6

swetrowych

GlÓwntj.flt'lod na /Jo/skę: [)CEL/Hćn Fl/CHS
WAR.sZAWA

2Jo nabycta

'lo)

I

OGRODOWA I

apteRQrh, J~/ apteC'znqch

i pef'jumef?./ach
• 4

: .

,:

,

....: .

I Nowość I

-

.

..

:'

t

c. )', •

• ;~-w.

~ .I..t~.,;

.',~:

" (

,',

':'.

. ~' ' .. :'.;i'

. ,., "

.

Zawiadomienie. I Nowość. I

Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić Sz. Pub!. że Kolegium PracowniK6w Fotograficznych. otworzyło specjalną pracownię powięKszeń fotograficznych (portretów).
Kto posiada

I

fotografję choćby najmarniejszą,

wykonujemy

ol7gina1ny portret, podwójnie retuszowany, wiei.
kości 35x45. po cenach konkurencyjnych tyłko 8 zł.
Aby przekonać Sz. Publ. o solidnym wykonaniu naszej
pracy, wykonujemy portret pr6bny 3 zł.
Przyjmujemy także wszelkie zamówienia poza pracownią
oraz roboty
w zakres fotografji
wchodzące;
również

l.przeniesiona
Fruc~t~artena
zasIali na ul.

Jeszcze tylko IIr6tlli czas
lJikwidacja Piotrkowska 100
Aby szybko
pozostałych

wchodzą

DZIANO-TRYKOTOWYCH
podług

Na

.6

resztę

składzie towazostały ponownie

rów, ceny
zredukowane i są ł' eszcze na
składzie wiosenne i etnie palta
jak i suknie damskie nadzwyczaj tanio.
Również ubrania, palta i spodnie
j ak i ubiory dziecinne nabyć
mo~na po !Jader tanich cenach

Piotrkowską 61.
Wykonywa wszelkie zamówienia,
ce w zakres wyrobów

wyprzedać

na

Juljusz Rozner, Piotrkowska 100.

najnowszych modeli zagranicznych.

składzie

•• naj wykwintniej sze

posiada

Kostjumy, Pullowery, Golfy.

powięKszenia

dla architeKtur7.
Pracownia czynna od 9 rano do 1 wiecz. bez przerwy.

Koleniom Pra[Owników-fotograflnoy [b
Łódź'

Konstantynowska 33, front II p.

Baczność, Lokatorzy!
dnia 5 lutego r. b. o godz. 10 i pól rano
w Bali Fllharmonji przY ul. Marutowlcza 20
zwołuje

w niedzielę

T Wo .LOKATOR-

"WIELKI' "WIEC
pod hasłem

Specjalny

skład

egzystujący

win i spirytualji
od 1861 roku

M. FELIX

l) tącla.,. wstrz,.1Ilaaia eks1llisji.
2) Protestu}e.,. przeciwko dowolaemu podw7ższaDiu podstawowego CZJDSZU . ko.o,aego
• 1914 r.

Plzemawiat będą: Prezes Zrzeszenia Związków Lokatorów i Subło~atoróW ob. Paweł L8Wkowicz z Warszawy,
Prezes T.wa .~okator· ob. Ur. Z. MierzYński i czlonkoWie
zarządu ob. ob. Jan Haneman i ~taaisrsw Sloniews'k:l.
Lokatorz7 i subtokatorz7, stawc:ie si~ lic:mie!

Towarzystwo "LOkator·'
ul. Piotrkowska 107.

Piotrkowska 20. Tel. 36-78.

Poleca na sezo~ zimowy:
Znane ze swej dobrOCI

WI" n'a wegl-ers"l-e
n
w wielkim wyborze.

Specjalność:

STARE TOKATE
MASLACZE
Oryginalne WINA FRANCUSKIE, białe i czerwone
firmy "Barton Ci}. Guestier"
oraz wina l<rajowe w różn. gatunkach.
W dziale spirytualji : Bogaty wybór Koniak6w.

liSierów i wódeK Pierwszorzędno firm kraj. i zagranicznych

Zakopane
"O
W A"
Willa

RĄ
(ul. ZamOjskiego)
Pensjonat D-wej Abrutinowej.

Willa słoneczna z werandami, skanalizowana, łazienka, stale
gorąca woda, kuchnia wykwintna, na żądanie djetetyczna.
Ceny przystępne.

Jest jeszcze kilka wola7ch pOkojów na lut7

PERFUMERJA

VIOLET
Piotrkowska 83.

Nadszedł ~wieży

transport

flsjmodniejszych perhlm. -
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LE PARY KI Wieczorowych Pracownia E. Zabłockiej
lEJ ZA HOWYKWAL FIK CYJNY:!7.i:;!:
SUKIEN

NAJNOY"SIE
ORYGINALNE
Starani em lód:t. Sto w
ZW. Grv Szachowej organizuje się w Łodzi W pierws~e; połowie lutego br.

________________________

-======== UL ZAMENHOFA 17. ====

TU

•

dla le pszych szachistów amatorów, członków i nieclłonków klubu. Wyznaczone są nagrody pieniężne i upominkowe. Zapisy przyjmuje sekreterjat Klubu codziennie od
Ł6dzkie Stowapzysz. Zwolen. Gry Szachowej. Ł6dź, Moniuszki l, telel 48-40.

a

Sypialnie Panieńskie Gustowne
Jadalnie Kuchenne i solidne
Gabinety hmpleły I pajBd. wyko~anie

..

g.4-7.

NA -SPłATĘ!
W. TYRKELTAUB
I Za

~

go~6wkę

1, &: , ZAWADZKA
~

W

podwórzu.

'~

J

~

nAPISZ DO MNIE!
Jeżeli

Ci brak
energii, r6wno\\<a~l, ieżeli
cierpisz;
moralnie i ale
znasz wyj§c1a.ł'rzyjdt osobigele
lub napIsz do psycbo·gratololl;a
SzylIera - Szkolnjka. autora prac
n.uko~ycb, redaktora pisma .Świt".
Nadeślij charaktel pisma swói, lub
zamteresoWanej osoby lIos TW6t zale
ty Oletylko od Twoich zdoinotki i
czynóW, lecz od ludzI, z którymI sle
tęczysz).
ZakomunikuJ Imię, rok I
mieSIąc urodzenia, kawaler,
żonatv.
wdo\\'iec, Ilość osób naiblliszeJ rodziny, a otrzymasz szczegółową anali zę
charakteru, okre~lenie
zalet, ~ad,
zdolnm~cl i przeznaczenia. OdpOWiedzI
na szcl!lerz,e zadane pytania. jak rów
nlet horoskop słynnego medium M-Ile
E~ignY. Wszystkim L:zytelOikom .Głosu
polskIego· snczegółową analizę wysyła
się 1>0 otrz}'maniu złotych 5.- (zamiast
zł 5.-). można znaczkami pocz.tow;ymi, Osobitkie przyjmuje 12-7. Pro,

TARGI LIPSKIE

są

największą

w Europie rewją
naj korzystniejszym na
świecie rynkiem zakupów. Więcej
niż 1600 grup towarów z wszystkich
gałęzi przemysłu będzie reprezentowanych. 10000 wystawców z 21
krajów zaprezentuje ostatnie zdobycze swej produkcji.
Tar~ ogólny od 4 do 10 marca 1928.
Wielki Targ Techniczny i Budo~Iany od4 do 14 marca. Tar.g Wł6ktenniczy ód 4 do 7 marca. Targ na
Obo\\'ie i Skóry od 4 do 7 marca.
lnformaej l ' udziela 1 z~toszenla
phYlmu!e Urz..,eS Tar.ow"
W' Lip.Ku oraz PrzeeSsła.noiel o~ Pol.KIł
WŁADYSŁAW GLAZER
w Warszawie,
Al , Jerozollm_ka 41. Tehf. 230·65.
wzorów

j

."

.

i:

"

.~,

":

. •

I..'

Kino-Teatr ,

IIłIPlDZ" .Dzi~! dni następnych I
Pot~tny film tragicznej miłości do upajająco pięknej kebiety

" J lonjaP. IZmysł" W"
przeds~aw.ia wstrząsające dzieje dwóch
zazdrosć 1 zawód sercowy , wkłada broń

~6~~;~~: Greła Garbo, John Giłbert i lars Hanson
~r~J;~~~ ••Spowiedź Kapelana"
Początek w dn! pow~zed.n·ie.o g?dz. 5-ej po pot, w sobot«:
. o godz. 4-eJ, w medzlele l ŚWl~ta o godz. 2-ej po poło
~

51eo-l --".. 4Q
.. e,...."o.... " • ..

IIstu~gIOsz,ellle VłYcląc! ł zatllcz~7!~

de I·Unfversft~ de
"Cedfb" ParlI)

Szko1a

Włókiennicza 'II

Choroby skóry I włosó". Usuwanie
zmarszczek. brodawek, piegów, w~
S/rów I wszelkicb defektów cery. Spe
cJalae masate twany I clalL Masde
odtłuszczIIJ~ce. Usuwanie włosów
elektroliz", Elektroterapia Solux
Prz7jJn. od lO-e) do 8.el wieoz
Ulgi eS,. praCUillOych 9W..!

ludzi

ppzyjmui., do DNIA f LUTEGO r. b. zapis kandydat6w na kurs wieczorowy rysunków technicznych i maszynoznawstwa dla metalow06w,
zai~tycll' we dnie pracą zarobkową.
Sekretariat otwarty od godz. B-ej zrana
do a-e; po południu i od 6.30 do a-ej wleoz.
oodzienni , próoz soboty i nledzien.

rąk

ndftnł

PBrl U

Dyrekc1a.

pastę

A. WiĘ~OgZBiCKiEGO

U

I

Poc:z,teK oau.Jli 3 lutego r b.
Kursy htie&zo:L'ł Się W oddZielnym DUdynKu i posiadają gabinet
fiz. chem. orsz najnowsze pomoce naukowe.
NISKIE.

,,,

Dla niehmotD.Ych

.

~lgi. ~

164,

Rzgowska 4

• -

eZUl

W

O. I

posady

podwójna.

MEBLE

wa~unkl

I

I

Marja Malicka, Mąrjusz Maszyf1s!1i ! Jerzy Mart.
Nad progrUl11,

f ragrnenty Z obrazu P. t.: )BiSYNJA';
(CIąg

W

(metody iiz,kaloe)

dSIS1.v).

poc~eKaj(lIaCn

Km8

do goaz. :.eJ audyCje

cod~ldnme
radi~'omci.ne

844-1 - - - - - - - - - - - - - _

SZ W[JS(iW
ANIE
,

D -- A. Szta," nber'"li a połamanych,
~

Markowicz I Nasielski
u.
~~otrt'f. owska

lJ

. . ZaKład lec~"ieZJł" 8 '

g

:i5o!tc!li.lne

1 lutego

"Buchalteria

Oferty sub

Tr*ał

od dnia

1~28 rokU.

głównych:

W rolach

skarbowe-,

komun.ln_mi

uraz

ppsz.ukuje

Wy~wornel

VVYP:a.ZE.DA21

n4EBLl:

EJ:O-.a: ..IilLC> V\7YO:B
w dobrym stanie. Zawadzka oM .1.

Codziennie od godz. J 2--.) p. p. W18.
domoSć u aozorcy_
778-4

Tylko
dla

dorosłych

Od wtorku, dnia 24 do poniedzIałku
dnia 00 stycznia 1928 t. ~lącznie

mi

MEBLI.

..•••••••••••

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Dojazd tramwaJahtl Iti I 10.

Bu'chalte' •
-.bilansista ~~~~t. K~!~k~g~

wytartych części l11a-

szyn gosjJodarc~y(;h,ora~miiszyn fauł. 6-go ~l ...pnł. 3, tel, 4-91. bryczny(.;h, samochodowych i rolniUlJLlL:IUV prLj'Jec !u-l l 4~7.
~żych, na poczekaniu
po cenacb

~~~~~~~~a: r~~:~:I~a~~~~:r~i~~I~~~~~
L• Tal·BRnisk~lhól~1
'li
glmńa$łyką or~onu
u wG &I.

kWElICO\Vą, 50Iux~~m,

pedyatlą, lI1a!Sal~,tJ,

t

10.-

PiołrkoW8ka 146,
tron t, 11 pIętro.

~-----_.----------~
---~1
D'i Wl-atoWy

845-2

Z podałkami

źródło

Opłata miesięczna Zł.

ZapiS}' codziennie od 11 do 8 Wie"-

L1Ll U 1\ llU VEt<.

--.-----r...
Mlel'skl' Kinematograf

rutynowany Obtnajtniony

Celem tego ogłoszenia je~t zwrócić
uwagę na Jedyne w naszem mieście

program:
ZASł.O Ił y"

Muzyka POWlęuJ:ona I
pod nowym ItleroWnlctwem.
Początek w dni powszednie o g.
5,00, ostatni seans o 9,50. VII sODoł>}'. nłedalele l święta o godz. ~,5V
po południu.
Na 1 szy seanS w dni powsz. oprócz
sobót od g. 4 do 5, W soboty, medziele i święta od 2.0l) dO 5.5U
ceny mieJSC po 50 i 60 gr.

Zdolne

SCHICHT i KAHLER.T
8 (O O J
'tó N 4

udziela lekcji angiel~kiego w małych
grupach (nie więcej jak 5-6 osób)
Kursy rozpOCz.ynall! Się W bież. tYli

u WAUA:

~,6- (j

do trykociarni poszukiwane.
Zgłosić się w firmie

Szkoły BerUłza Wlondynie

Następny

w roll glównej'

tel. 715.

Stępnowaczki
'

B".t,., in.fi.uktor

n6tki
na kuli ziemSkiej w pikantne; ko
medji, odsłanialącej kulisy tycIa
nowoczesnyell pameo.

"DAMA BEZ

L. 8ERMAN

English 'or all l!!

~

naiplęknlejs:tel

Anons:

zębóW

ST. BARTOSZEWSKIEGO

u.l. P.l.CJ1;rl.1:..o~sl.s:.a. a~").
Zapisy na rozpoczynający się nowy semestr do klas od
II-ej do VIII·ej wł. przyjmuje kancelarja codziennie od 6-ej do
9-ej wiecz. - NAUKA CODZIENNIE OD GODZ. 1.15 wiecz.

OPŁATY

I

poleca laboratorjum
przy aptece - -

Łódź, Piotrko • •ka

8-kl. KURSY GIMNAZJALNE

Właścicielka

,

Zawadzka 19, front, 1 p.
oaOaDeOaD0D00SD$Q00

ANNRONDRA
",Szan-

(odtwórczyni głównej roli
sonistkach")

pisać uczy

oraz poprawia wszelkie brzydkie
charaktery pisma w ciągu 15 lekcji.

Porywający film o nowoczesnyoh
pannach flolnej młfodci i marteństWie
W roll głównej - SZ'impańslt8

Jrem Olympla na udelikatnienie
twarzy i
oraz
do

1\

Kaliur~

do

SZALO NA FIFI

Beaułe

teL 69-92-

Państwowa

-,' -

Pierwszy raz w ł:.odzł l

Cegielniana 19, m. 8.

::' _

wto~~:ie~~:ł~: ~[CZnia

Od

Institut de Beaute
Anna R7del

_ _ _ _ _ _ _ _ _..;._~

• PRĘDKO
KI'no Spo'ł. P,rac.-fDan'stw. _ŁADNIE
,
.1
. '

tok6ly, odezwy, podZiękowania naj·
wybitnięjszych osób stohcr_ Warszawa,
Psycho-Orafotog ' Slylłer-SzkolnJk, RedakcJ'a .SW, lt·, Nowowiejska SAl Dl. 6.
r~' Marszałkowskiej. (,

(Dłplom6e

przyjaciół, którym
bratobójczą do fllk.

Papierosy nadaj.l:e SIę róWmet dla
niepaiąc.ycb:

"MEDIUM"
Znane ze S \.\1\01 "WistOwe! Ma\tly J)retehł.
oraz innych tirm zagrano poJecli-za:W31!O
~wlete po na]tańszyc,b cetlach

Optyk W. Mayerowicz,
Narł&towioza

UWilgSj

8. tel. 70.Z1.
Ud tnzlna - rUbat.

..IiIll1I1I1.11 g.D
Insłitul

de Beaule

de M-me Jl\arleNeufeld

diplo'ół.e

d. I"&cole Fraftęsai•• d'Orłho_
pedie et Has*age a l'Acadc:t.
2nie de Paris.
~pecJalne hy·..demczl1u-estetyczne Ina.
aate ,warzy. Odmladtanie ~er9. WZl1lacńllmle porostU Wlosów. Radykalne Iti
czellle: zmarszczsk, wągróW. piegOw,
brodawek I krostuwr,ttej cery według me
tody prgt. Jacquel Usuwanie 'iVI09ÓW z
twatzy e}eK trolizq.

GodZIny przyjęć od 5 - 7.
ele!\!ryczhO~clll.
UwaO'a: Wyrób aoar atów i palNa składzie nildowe ~OŻ~<l) lrema, otoltla!1y. st.afy,
ł SM.::,',lenrEl kr'ęgu:>lupa, l:1Iot0!JY ncr-, ' , b
,
_
J<
Wachot1sw<lI ' :i" .k·OO1t, li pię~r ..
rzeczy huc h cldlC l t. u.
klolwe, serl:l:l, lOlPśni sta .."ów, włosów' m!{ow do spawanIa oraz repeqlCJa W LtH':ZllICy na Wólce. PlOtrl'QWska 157
J.-_ _ _IINI~_. . ._ _ _lIIIiir>oi7«IlIiliItoI_. . .""""'..m_ _ _ _ _ _ _ _ ,
sltJry et.<:.
takowvcl>
Tel. ~,O'J. od aodz. 11-1 pp-

11

29·1. -

OŁQS

POLSKI -

od hasleUl: najwyższy
PAL

....

A

Czas króthi-R adzim7

przeprowadza

niebywałą wyprzeda~

usze, ob

ga anterja

spieaZ7ć!

Prz7jtnu!em7 wehsle kupiecliie od

•

ry, drezlny, mebelki dziecinne, w6zki dla lalek,
mnóstwo gier towarzyskich
"
po1eca

pO cenach naj niższych. UWAGA: Klinika lalek na tniejscu.

I..~.~

/)/a dzieci

inwentarzową

PFEFFERPiołrkowska111

firma HENRYK

w wjelkim wyborze. rówRlez samochody, rowe-

ki

najniższą cer.ę

gatunek towaru, za

-

Ceny znitone
od loolll do

Nr. 29

1928.

aJ
__...

-.m_

IBI!mI-=-_ _ _ _ _

34 ul. NARUTOWICZA

bardzo ładne, klaczki ma~cl
ład~ej, zda~ne już; do wyjazdu ,
posIada
na sprzedaż majątel<
.Dłutów, ·poczta i telefon Nr. 89
PabJanice-.
818-2

5p6łdz. Z

ogl'. odp. '" ł. D Z I, Narutowicza 45
Posiada na składde kompletne urządzenia mieszkań od

!:

e

~
~
~o.

są

-. ROBOTKI RECZNE,

smiJcznem pożywienieIII

Wj"koJd nie II$f'PU}ł
fabrykatom zagranic"
nym i $4 ttJl1;e w cenie

Kradzież, Właman\e I Pożar
są zupełnie

niemotliwe tam.
gdzie jest patentowany alarmowy
aparat wiedeński.

Zarząd.

"G.(

PłATKI OWSIANE
nieodzownem I

WSZfdz/~ do

naj skromniejszych do luksusowych jako to: urządzenia pokoi
sypialnych. stołowych. gabinet6w. salonów, kuchni. meble
klubowe, biurowe, tyrandole, ample. obrazy i t. p. - jak
równiet przyjmuje wszelkie zamówienia w zakresie wewnętrznej
architektury.

YJg

W4GROWIECKIE

wełna,

?TaZ wszelkie materlaly do tego:

ryaweł fiol~m~n I

I

1jM. JOSKOWICZ,

-;;S;;;;;i7*;i~TOWA~

jedwab; filoflos, kordonki, rysunki flet, prz bory do
do r,obót ręcznych i filet oraz tamborki poleca

Łódź,

rolne, traw, drzew,
tytoni, warzywne i kwll'tów. oraz
nanedzla i przyrz~dy fogrodnicz ,,·
pszczelnicze) i w. in. polecają skla,
oy L , Jasió.Kiego prowad7.one
od lb70 r. w Łęczycy ul. Poznańska
50, i w Łodzi, ul. Andrzej. 10.
Cenniki wys~łamy bezpłatnie. 872 6

Telef.

w wielkim wyborze

różnych naj nowszych s}-stemów z dokładnem obJagnleniem kostrukcJl j hę\[tografji.
Udziela r4wnieź lekcji buchalterji, arytmetyki
handlowej i koresPQndecj,. Łódź. ul Killńskiego
(WIdzewska) 89, m.8 (obok: poczty;.

Oilloszenia drobne licz a tllf> po tO
52roazy za wyraz. Pierwszy wyraz
liczy si~ podwóJnie. Najmniejaze
ogłoszenie 50 groBzy •

TArtECZNE

n.adeezł:y

długoletnia nauczycielka
udziela lekcji pisania na maszynach

u

Alfreda Lessiga
nawrot 22

22

OGŁOSZENIA

I KUpnO

i

r,

Przedstawidele prowincjonalni
- - - pos%uki~nł. - - -

pIerwszeljakoścI.

llagiery!11
Pł:.YTY

En~elm!!n,

NASIONA

Piotrkowska Nr. 9.

I (JPM(OWANIE !

. RUSSIiA

Leon

Warszawa. Widok 11. "el. 130·88.

artykuły D. M. C., h"ttu, książki

nabycial

34

uee

2

,~
i Tapicerów
........ Zjednoczonych Stolarzy
o
.~

100.-

z·ecięcy"

"' "MAGAZY. MEBLI"

n::t

zł'.

wyrobu laborator)um przy aptece ST.
HAMBUH.(jA I ~·kl w Ł.odzi. Glównaou

667·2

DROBNE

GABINET

G41
-

Dora~ne

Poaotnwie E'e~tllt1~~
"GB l'tlUU\T IJR

• Naprawa

światła i siły.

Ogłoszenia dla
~ez .zględu

pOlzukulllcych pracy
ua 1I01lc! \\fyrazó"
«o.zŁu)" 15 grony, dla oflaruJllc)'Ch
1 zł. 50 grosZ)'.

PRZYJMUJĘ

MAJSTER Tl(ACKI

na biuro lub kawalerowi oddam. Za ' do tresury psy WS7elkiej rasy od 5 z dlugo~etnią praktyką obeznany z
miesi ęcy do roku. Radogoszcz. Szosa krosnamI :!akardoweml poszukuje powadzka 29, pierwsze piętro, front.
861-1 sady. Łaskn.e zgłoszenia do adm.
712-4 Zgierska .Ni 45, A. Sp4chett.
856-3
.GlOBu" .Zdoloy·
DO KOMPLETU
DO SPRZEDANIA
POSZUKUJĘ
przYSlotowawcze () popołudniowego sklep z urządzeniem wraz z mieSZka · Dokoju umeblowanego od l lutego.
POSZUKUJĘ
przyjmę jeszcze kilkoro dzl I'ci , Wiado
niem. Wiadomość: Konstantynowska 10, Pożadany w okolicy ul. Andrzeja,
robotnika do rozwożenIa gilz ręcznym
mość: Zakątna 85 m. 1) (przy Andrzeja) pralnia.
8C2-5 Zielonej, FłiotrkoWskiej. Zgłoszenia
wózkiem. Zglaszać sita z .\fładectwami
między 10-1.
86d-l
Bristol Zachodnia 66.
850-1
?
-,-]~!!!'!- pisemne .Skrzynka pocztowa 514"

"RUKR i \\IYCHD\VRltIEj

i SPRZilORt

::

GIBłłD~

PRRCY ::

I

MEBLE

BYŁA URZĘDNICZKA
POSZUKUJĘ
na raty: sypialnie, stolowe poledyńcze
na sl{rzypcach, mu.:dollnie i gitarze oraz i cale komplety, gwarancja kilkuletnia. się pOkoju zPOSZUKUJe
poszukuje zajęcia gospodarstwem u wychowawczyni do 3 dzieci. Piotrko.·
knchnią. Pogrednlctwo
teorji muzyki. Zielona .N! 25, m. 24, Zamiany. Stolarnia LubelSka 6, przy
samołnego lub Wdowca z dziećmi.
ska 107, KOD
pożądane. Oferty pod lit. .E. P.' dO
m p.
845-1 Napiórkowsklego.
Oferty pod .Katoliczka·.
812-1
' gOO-l aamlnistr•• 00osu Polskiego"
847-0

LEKCJE MUZYKI

898-.

MASZYNĘ

NIEMIECKIEGO

-

SALA,

!;!runfownie udZielam po cenie b, przy- latkow" Siorlera sprzedam, Piotrkow 6d . .. •
.
• PI' trko'" k
A:XC 8'
i5
fabryczna w ~r • mle"CIn poszukIwana .
o
.. 8"a '''''9 m. l t e I.897-2
'tV ' ..
ska 60.-: W iadomo~ć
u d01:orcJo .
rul_ l O S
"fi
terty sub. al.
862-2

-

Lt

"ępna)

_ ,J

OKAZJA

NIEMIECKlEGO

WDOWA

Jeszcze kilka placów z rozparcelowa- przyJmie dwóch samotnych panów na
Slrsmatyka, literatura, k onwersacja
gruntu w Kałach przy przystankij mies~kanle ul , Przędzalnlania 5,
WyuoZ8 indywidualnie doświadczona nego
tramwajowym Łódź·Aleksandrów do mieszko 4.
809-;-1
nauczycielka. Sienkiewicza 40. mieszko sprzt!dania.
Informacje: Chajmowlcz,
9. Zstoszenia 2-4 p. p.
8~4-3
Pańska 15
904-)
----~------------,------

STUDENT

SKLEP
Wy:tszeSlo semestru udziela lekcJi i korepetycji , Zapóżnionym metodą skró- z pokojem i kuchni~ do sprzedania.
coną.
Przygotowuje do egzaminów. Wiadomość : Piotrkowska 253, wskle·
ple.
888-2
Gdańska 23. m. 2, tront, I piętro.
800-5

I.................
ZRIiUB. DOKUMEltTY
--......--

OTRZYMA~ POSADĘ?
Musisz ukończyć kursa fachowe korespolldencyjne prof, Sekułowicza, War
szawa, Zórawia 42. Kursa wyuczają
listo'.lnłe: buchalterii,
rachunkOWOŚCI
kupieckiej, korespondencji handlowej)
stenografji, nanki bandlu, prawa, kati
grafji. pisanIa na maszynach, towaroznawstwa, angielskiego, trancuskiello,
niemieckiego. Po uKończeniu śWIa
dectwo. Ządajcle prospeKtów.
9489-16

CHCESZ

MASZYNISKA

POTRZEBNY

od zapaz młody c.złowiek tonaty bez·
dzietny, który zna froterkę i sl'rzlłta
nie zgłaszać się do zakładu fryZJer·
skiego w (jrand Hotelu od god21 . 2-4
po pohldniu.
841-5

ZDOLNY MAJSTER

do krosien, z pierwszeńStwem dlll
obznajmionych z towarami jedwabnymi
_ do więkslej fabryki od zaraz poszuldwany. Ofert1 sub. .D. Mo 10"
do adm!n •• Głosu PolSkiego·.
821-2

pisz. w jęz. polskim, niemieckim i franZGUBIONO
cuskim, z kilkuletnią p~dyką b iurowa
wycią~ z ksiąS! stalej ludno~c1, wydany poszukuje odpowiedniej posady. Łask '
WILK
z S!miny Rzeszyce, pow. rawski, \\'ieś oferty do adm in.• (jlosu' sub .Maszy.
. 860 - )
10.clo mieSięczny do sprzedania. Wól . Sadykiersz. na nazwisko Pacler Olga nistka P. N.·
POD GWARANCJĄ
czańska 62 m. 12.
899-]
848-2
tI.lykluozaiącą absolutnie wszelKie ryzyNA 1/2 DNIA, LUB NA GODZINY
ko, wyucza buchalterji praktycznie
i gruntoWnie w clagu miesiąca, sąd. rej.
Rutynowana kores pondentka w języ.
rz(ctOzn. z wyższfm wyk&zta!cEniem
ikontrol syno)'k, przemysl,- PrzYJmu
~ _
_ cuska) przyjmie pracę na pól dOla, lub
je również wykonywanie
wszelkich
na godziny, PosIada własną maszyne
czynności buchalteryjnych, bilansowych
do pisania. Oferty su b, .. Pól dnia- do
i re\\lzyjnych.- Jntormacje tylKO w
DU:tY SŁONECZNY
MANICURE
administracji ninie)szello. pisma. 717·2
czWartki, pil!}tki i soboty 6 - ~ w. pokój do wynajęcia. Dowiedzieć się. Cegielniana l;:], front. parter.
PiotrkowSka. 183 1. p.
864-0 Szkolna 24, m, 6.
749-,)
855-1
.- Ogłoszenie Z8 wlersz. mi1imetrówy l szpal t owy
,
miesięczna "Glosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami WyJ strona i wtektłeie tO SZt'oszy, strC)na 5 sZflalt. _ NeKrologi 50 ~r . str. ci szpalt. - Nade$lan.
• r
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy, z przepo tekgcie 00 str. strona 5 szpalt. - Z~1czajne 10 groszy str. 10 szpalt. - Oi!losz:lnia zarę;
tylką pocztOl'łą VI kraju - zł. 5.-; zagranicę - zł. 7.00.
czynowe i z8ślubłnowe 10 zlot. - Oglos~enia zamiejscowe ODliczane Sa o 50 proc. zaś 'tlił
2a~ranic'Znych o 100 procent drożei.
•
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GUSTAW'MEYRINK

Połączenie
Od wCZlesnelf młooości m6wią
że nie należy przywiazywa' wagi do snów' czyŻ dziwne~ jest więc. że ; czasem stajemy się ślepi i głUSi na wszelkie 'wiadomości z tamtego kraju?
Obraz
w kt6rych przemawia
nasz tia'jlep'szy instynkt, uważaozbawione sensu lub za
,
my z~ P
mni ń 'Z ż~cia co~n~zaJ ę wspo e . '
tlennego.
.
.
Bardzo łatwo Jest ~muslć sen,
.<lIby IńówH IPrawde· PllerWszy od
krył te tajemnice Paracels~s. Po1ega ona na d'Okładnyrn sP!isywaniu swych snów: należy więc
prowadzić księgę przeżyć nocnyoh, zami,ast nudnei księgi prze
żYĆ dziennydh. Skutek tego zbadałem na samym sOibie: 'PO pewnym czasie następuie tel~~onic~ne potą,czenie z "tamtym panstwem, i sny stają. się ~y~sze,
bardziej 'kolorowe I Z<b}muJące·
Należy czekać cierpliwie. dopókI
sen - mówca nie nabierze przeko
nania. »ż nie jest wytŚn1iewany i
wyszydzony.
iłam.

•

•
* historii,

Istnie}e tysią~e
kt6re
opowiadają,
IZ sen przepowiedział temu CZy owemu szybką

telefoniczne z

krainą

PęKnięcfa zasmarowali oni gra-l przy,p-rawić o śmierć Sen moJe}
- Czy nie bylby pan tak rafitem. (Pękni~ct~ w aucie .kitem, żony powtarzat się ~ kil~a~rotn:e. skaw poprowadzić mego auta z
na rysy SUmIenia bylo tame slo- Raz, dwa. trzy - \,;odzlen. prz"z nami w C'zwórke, do Garnisch?
wo honoru).
caly tyd~ie~!! Cara .s.praw~ wy_ Chętnie. - odrZ1ekt Ozna~udło było ohydne, lecz z8: pe- dwala ?II SIę tak d~Iwna. ze po- czyJj'śmy dzień.
wmano. m~ie.
ze maszyna Jest ~t~n.o' wI~em ~ozebrac, a.uto ~a CZIo'
Udalem się do garażu i IkazaznakomIta.
SCl l po .dvncze CZęSCl ..SIIHzed.ać. tem ' meohanikowi zbadać doPostanowi'lem
tymczasowo R Pombyslat~m °b.htl stO~Jl hrabI.n~ kladnie maszynę.. a specjalnie kowstawić wóz do garażu. a potem
osen erg-. l zro l em .Jeszc~e Je ta z prawej strony (PrzV'Puszcza
kazać do niego w Garnisch doro ną próbę. Rozlkazatem sobIe sa- lem. iż tam znajduje się defekt,
bić nową karoserJe. Zbliżał slę memu zabranie w krainę snów ponieważ żona moja śniła, iż audzień. w którym chciałem jechać pytani-a: - Cóż mam począć ..aby to .przewróciło się na prawą stro
do Garni'sch, g-dv nagle mOJa żo- uniknąć fatum? - Prz~z dtuzszy
')
na miala następująCY s,e n:
czas żadnej odpowiedzI! Wresz- nę. .
,
Jedziemy w czwórkę autem, cie po pewnym czasie, obudzitem
~ ,samego rana,. w oznal.;zony
ona na tyj\nym siedzeniu. po storo się zrana z jasna odpowiedZią: dZlen. zacz~ly. mme dreCzYC wyd
ni'e prawej. obok njei nasz syn,{.- Zmień oIbraz. który przyśnit ' guty dsuhlleUl!l:
wProwaWasz
z przodu na prawo. ,p rzy sterze, się twej żonie!
.og-u ~c a .~lllne,~o pana
. v.:
ja sam. miast szofera. obolk mnie \ We' śnie żona mOja widzi'ala, tz me~~zPI'e~ze~tfo. ,Skvbkio p(1~
z lewei strony moja córeczka. ' ona siedzi z tylu ~ prawej strony sze em o e ~ onu l . az'k erl} Sl~
Wjeżdż'amy w jakąś aleję. doko- : i t. d.,
ja zaś z prawej strony P? t ąCZY.
z . lego mle5Z alllerp,
la nas pełno rpagÓrków. obok alei. przy sterze. Zarządziłem. iż ona gle ~dązylem {tdnak-. odtzw,ać .~i~.
głębokte rowy: nagle wóz pochy będzie siedziała z lewej strony, OWlem pan
. za .... zą mowlc.
la się na pra\vo. WlPada do rowu, obok .ni'ej córka. obok. córki - I?obr~e.
że P~!1 do mnie
moja żona i d'zieci ciężko ranne, syn. Ja - na ,p rzodzIe z lewej dZWOnI! NIe mog-e dZIS poprowaja - zabity!
strony. a obok mnie przy sterze.·. dzi'Ć pańskiie'go auta. do Garnisc.h;
Nie wi.edziatem co ,począc: au- kto?
mam wrzód na SZVł.! ·
.
to podarować? Nie można:. po- J Zadz.wonilem
do znajomeg,'.
Czy natura posluzyła, SIę wrzo
darunek taki
może szczęśliwca! sprzedawcy aut. patia .W...
dem. aby nam w czworke pola-

l

ć

•

&

• .. rs

RODA RODA

~~::;d~~~f;!~~t~~~W

snów

mać kości?

Polączvłem się

t

Garnisch: - Tu mówi, ten pan,
który stalował karoserie. Pan bę
dzie ' łaslkaw przysłać mi pań~kj.e
,gO szofera!
- DlaczeKo?
- Sam sobie nie ufam, boję
się,
że auto ma
j akiś defekt.
Niech pan zapyta. czy mimo to
pański szofer gotów jest pQ'Prowadzlć auto?
- Tak. jest R;otóW!
Udałem się do garażu.
- Czy auto dobrze obejrzane?
- Tak. ws'z ystko w porządku·
- Niech pan jeszcze raz w mo
jej obecnoś·ci odkręci prawe kola - poprosiłem.
- Mechanik wzruszył ramionami. lecz postll'szn:e wykonal
rozkaz·
- Cóż to iest! - krzylknął na
gle ,podczas roboty. - Nie pojmu.ję. jak moglem tego przedtem
nie zauważyć: kawałek tvlnei osi
jest złamany. Co za podłość: gra
fitem zamazano rvse!
- Czy podczas jazdy. wsku. tek tego. może spaść koło? - za
pyta lem.
Nie, to wykluczone. - odrzekI, - lecz auto może się na-

-

....

60. rocznica urodzin Plsyrinka
,

~i~_Z~~!::1i;t~~:~~p~~k~

Naprzyklad kroniki rodzinne
Ił
Ody auto jedzie wolno, czy
czeskich hrabiów von Rosenberg,
Pewnego dnia 30 lat temu na
Takie gwałtowne przeżycie spot- mu nie pomogłO'.
i wówczas złamana oś jest nieopowiadają. lŻ. kiedyś - za. cza: stole' redakcyjnym Simplicissimusa kało Meyrinka w Pradze. RozpoNastl:pnego- ranka o 7-ej zrana beZlpie·czna?
S?W Wallenstem<l;' -:- ~~W.l1~ hr'a leżały trzy manuskrypty, przy g?' częło si~ od wyzwania na pojedy- siedziałem już u niego w Stam·
- Gdy się jedzie bardzo wolbrna Rosenber.sr. smła, pz Jej mI?" towóne do odesłania autorom, Ja- nek, i toczyło się dalej. Odsądza bergu.
no, to niebezpieczeństwa niema!
dociany syn ~gmąl ~d ukąsz~ma ko materjał, któJego nie moina no go od czci, zadenuncjowano,
O godzinie Ił-ej mieliśmy już,
•
lwa. Poni.ewaz ~azalutrz ~lato l zużytkować.
wytoczono mu śledztwo... wresz- - z ~iczego -:. narzucony cały
W tej samej chwili przybył
się odłbvć w o4cobcy a><?lowame; .~
Ludwik Thoma i Albert Lon- de, wreszcie śledztwo umorzono, ły szk~c komedJI,. a l"0 trzech I szofer z Garnisch. Opowiedziakobj,ec~ l.ogiką.. zabr0l!lla synowł gen sami opowiadali mi później: ładne zadośćuczynienie dla Mey- tygodmach komedJa była goto-, tern mu o bralkach znalezionych
jak Thoma (który wówczas nie był rinka..
wa.
.przed chwilą w aucie. po wyczer
na WZleCle w mm udzw.lu·
Gdy powiedziano jej. iJż w cz.e- leszcze redaktorem) nudząc się, . TrJumf g~ntlemana. został oku- . "Radca sanitarny· - była to pującej rozmowie z mechanikiem
skich lasach niema lwów, odrze- przeczytał leżące na stole manu- plony upad~I~m bankiera.
sztuka niezwykle wesoła: dla nas oświadczył, iż iest R:otów. jechać
kła:
skrypty... Huknął w stół i zawo- . Te dr.ogl I ~ez.droia przez góry lobojga, ponieważ przez trzy tygod- z nami do Garniseh. Usiedliśmy
źć . łał'
l. pt"zepascle,
1 Ich z~gzakow~te: nie pękaliśmy ze śmiechu od rana w następującym porządku: ja na
- To nic nie znaczy. ~y 1 •
J to chcieliście...
odes- sIady odczuwamy w Jego dzre-Ido wieczora.
przodzie z lewej strony obok szu
tak może. - Na wszelki WY'P
łach.
.
.
Nasza komedja nigdy nie zo- fera, żona z tylu z dziećmi. tak
a- łać:;k
dek zamknęła syna na zam u.
W t
6b t
lk'
U
łe Meyrlnka w 1908
.
b'
. t
.
, .
en spos
rzy nowe I 10
...
Jrza. m ,
stała, wys~awiona; ~aran0-:vski chCIał jak pr.zedtem. to so Ie ufozy em.
MIody cZ'lowłek wsciekf~ ~ę- stały przyjęte przez redakcję. No roku we WlednIu.
Próbował on I ją kledys wystawIć w wleczór syl- JechalIśmy mezwykle wolno. gdy
cif ~i.ę dokoła, na~le zau~azYr w welkami temi były: Opowiadanie tam redagować gazetę pt. .Ko- , westrowski, lecz nawet on, od- po dwuchgodzi,nach znależliśmy
kąCIe tarczę z wtzerunkłem. lwa. - Gustawa Meyrinka, - Dyplo- chany Augustynek", lecz gazeta ta l ważny Baranowski, cofnął si~ w się w oobliżu Weillheim. żona u.
Zdenerw~wany uderzyl ipięścIą macja ciotki Barbary, - k.oda- szybk? upadła,
rostatniej chwili.
derzyła mnie w ram:ę i wskazU"'
w malOWIdło l zamruczaoł:
Roda i jakaś hi<;toryjka - Paula
\yldzlałem go w 1906 r. w Mo- Lecz już podczas pisania "Radcy jąc palcem na okolicę, rzekla:
- Przez takie głupie zwierzę, Busson.
nachJum, potem ~. ~ontreux, a w sanitarnego· powstały w nas nowe
- To jest to Wlłaśni,e miejsce.
musze się wyrzec miłego iPolowa
Od tej chwili, aż do wybuchu ro~u .1910 nad lezlorem Garda. pomysły i ideje, Wl~C dalej razem o którym śniłam I
nia!
wojny, tj. przez 15 lat, ani jeden Wldzlałem go tu z drugą żoną napisalIśmy trzy sztuki' Bubi NieR k
I
of o . aby '.
. ukazy- (poślubił
siostrę
Zeg'ar'
a~l~lWIe
e!"" sZI'
er WI,w temp~le
p
t
uderzeniu
odłamał numer S'lmpr'
lClS51musa
me
"k
) ' dswego
o gl'empraskiego
dzieci' wolnica .z Rhodos,
.
c ha lazmoz
wo no.
rzy e m .
.
wał się bez prac Paula Busson, p~zeclw~1 a 1 w J
.
"BLlbl" - satyra na dyploma- najwyżej 10 klm na godzinę I
s~ę ~awa!e}{ sialI z lapy zw:e~ze- Rody·Rody i Gustawa Meyrin- Slbyllą 1. Harr~m. b f ' t cj~, była wiele razy wystawiana Szofer uśmie.clwął się ilronlcz"
cIa i uWIązł VI ręce mlodzłenca. ka
Meyr.1t~k mlał z. so ą. .rag~e n. przed wojną.
nie, ale posłuchał mego rozkazu.
Ran~ ,ta spowodo.wała zak,ażenie . Opowiadania Meyrinka spotka- z powlescl "Gole~ • mmeJ wlę~eJ Po tej czterokrotnej próbie tea- _ Czy pan nic nie styszy? _
ły siE; z niezwykłym uznaniem. około 80 stron pIsanych. ręczme tralnej Meyrink zasiadł w końcu spytał nagle szofer. _ Znów!
krWi l szybka śmIerć.
Całkiem zrozumiale. jest: że ta- Wszystkie jego prace czytano z Przeczytałem ten lurywek I byłe!" do .Golema".
"
.
Tam z tyłu... W tej samei chwLtlf
kie i tym podobne hlstor)e, mu- zainteresowaniem.
ocz~rowany.
D aczego go me
Wszyscy przecleż wle~zą z Ja- wóz o malo się nie przewr6cir.,
szą naprowadzić ludzi na myśl, że
Z jego satyr przemawiała go- skon~zył?
_.
. kim skutkiem - mogę WIęC o tern _ szof.er pociągnął za obydwa
przed swYm losem u~iec nie m~t rycz, pod którą ukrywało się clerN.le .może 1 n.le . c~ce. . StraCIł nie pisać. Nastąpiła: "Noc Wal- hamulce. Auto' stanęło. Gdybyś
na. na wet o me zna Się :-~óry bhz pienie nad błędami i wadami spo- dCl sleble zau~anIe I mgdy JUżtwo- purg ,i", "Zi elona twarz", i w mię- my iechali tv1llko troszkę szybciej
Sie szczeg-óly: IPrzyszlosCl.
łeczeństo/a.
rzyć ~Ie będZIe. . ł
.
dzyczasie niezwykle mocne nowe· WlpadlbbY'śmy w głęboki rów, znaj
Lecz chociaż poznanie 'przyszło
Urodził się ?n w,e ~iedniu,
Wowcz~s pOWZ.lą. em pewl~n le "Nietoperze".
du.jący śie ,po ,Dra wej stronie szości, mało radości sprawia: . nie jako syn .sławnE'J tra~lczkl Mey~r p~an: naplsać powlesć z !,,\e.Jf1nZarzucano to i owo ostatnim sy. Po zbadaniu okazało sIę że
widze 1P0wodu,
aby grać rolę - !ecz fl1~ brał. udZiału w sław le kl.e~ - naplsać raz,e~ z klms po- powieściom Meyrinka - mnie si~ koło nie zesuneło sie z osi.' lecz
strusia· Opowiem tu zdarzenie, \'Ir swe! matkI, pOnIeważ został wcze- WltSĆ! gdyby tym klm~ ~ył na:v et zdaje, że wszysikie te zarzuty nie dzwono kola wyskoczyło.
którym osobiście bralem udział i śnie wysłaI?-Y .de;> Hambur~a, ~o ~eyr1~k, wydawało mt sl~.całklem były trafne. Sądzę, że powieściom
fatum zostałÓ przelamane! l
za którego porawdziwość
zarę- szkoły kupIeckIeJ. Po skonczemu memozhwe. Lecz kome?Ja stwo- tym moina zarzucić, iż przy całej to wskutek moioh dziecinnych
tej szkoły Meyrink osiadł w Pra- rzona p~ze.z dwuc~ autorow? !rze- pełni i mocy treści. nie są one prawie starań.
czarn. ~
dze i został bankierem.
Bankie- ba namo~lć Meynnka, aby Sl~ na dość zracjonalizowane w kom po_ W gwiazdach bY'lo zapisane.
rem z zawodu, bowiem jego zain- to zgodz.lł..
zycji.
że Wy nie zginiecie podczas te-Jesienią .. roku 1921. w owych teresowania szły w zupełnie inM.eyn~k prawIe przez ~ały rok
Meyrink będzie kuł dzieła wie- go '~vPadku!" - rzeklby fataliczas8: ch b~J~cznych, 2'dv. ,~rze- nym kierunku, zajm~wał się s~e- os~aJał Slę z tą mysIą (me zdra- czne z dawno zaniedbanej rudy.
sta lub astrolog.
brzmla~o lUZ dawno wołame. -: cjalnie okultyzmem 1 sportem WIO- dz1łem ~u, dlaczego chc~ pracoBowiem w rzeczywistości jego
_ NiIe. _ rzekłby wolnomyśliOddajcIe swe zł·oto do banku pan ślarskim.
wać z mm razem)..
,kompozycyjne zdolności są .bez ciel. _ jest to dowód. że ezlostwa, - nj·e dlatego.: że ba.nk :pań
Prawie że na wszelkich wyści-" Pew~ego popołudma w I f~e granic: to nie przypadek, że Jest wiek :przez sWą mądrość staje się
s~wa był zmę~zotl:v: przy.unowa- gach na Mołdawie i Elbie można :;tephame w MonachJum rze t o on graczem w szachy, i że przy panem własnego losu!
."
. . d'
k _ okazji zwyciężył Spielmana i ChaMnie się zdaje. że obaj nie mieniem .. lecz .pomewaz ~łoto pozo- było ujrzeć arystokratyczną głowę mme;
stało JedynIe w postaCI koron na Meyrinka.
-::- Mowlłes mI ~le ys . o o rouska.
liby raCji. Ratunek oocoodzi!ł ze
zębach. - posłuchałem rady roz-I
. . . . . medJI... Jestem gotowo KIedy zaNie mam pojęcia, według ja- źródła., biorącego początek w kra
sądku
i kUlOHem za stary papier
Satyryklem mkt nIe staje SIę czynamy?
kiego kryterjum, pruska akademja, inie snów. i t}'lIko to. że uslysza- stary automobil. Sprzedawcy przez długotrwały, 'powolny .rozprzysiegli. że nie jef>t on, ani pę_ ? wój. Aby ~tać Sl~ satyrykiem,
- Jutro o siódmej zrana-od- sekcja literacka. wybiera swych lem jego s·zmer. wystarczyło db
knięty. ani z'.l aman y • lecz Zdajel trzeba straszliwym wstrząsem zo- powie~zia.łem.
~ie wolno, aby członków. Z~umiony jestem, że p?wiązania kJź.nych oczek w siesię. Ż" nawet ich sumienie
nie st~ć wrzuconym do pJekła, lub natchmeme odleCIało.
dotychczas me wpadła ona na CI pr7..eznaczema.
było bez nadpęknięć i nadłamań. Wichrem "a gradowa chmureo~
Mevrin Ir --- eraził si~, ale TlicMeyrinka.
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,yyJiła przygoda .barona de Pradeyles

lez

Nikt bezwatpienia lepiejby

nieJtworzyłem

teke.

rozfożvlem

pa-, ćwierćwłecznej

wierności

mar- tern wSDinanie

było

tak

męcZĄce,' "iczki

widocznie

się zmniejszyła.

opisał niezwyktych okoli:zności'l piery na kolanach i w samotnośCI żeńskieJ i parlamet;ltarnej, pomy- że ledwo oddychałem. Zestarza-I Jeszcze tylko kilka ·kroków .. Tak.

które pozbawiły barona de Pra-lznikl mi z oczu cały świat ze- ślicie. że mialem prawie wtedy ła astma. o którei mvślałem, że ' tak. miałem rację! Te,raz przysta
sześćdziesiąt trzy lata, przy tern str,acilem ją zupełnie. zameldowa j nąt ciemny płaszcz pod jedną z
deyles nie tYlko miejsca deputo- wnętrzny·
w'onego departamentu Sekwany, Mo~dem tak pracować z ,kwa" charakter utemperowany. że cier ta się znowu ... Bytem w strasz- l bram, pod samą latarnią olbrzyale i stanowiska i poważania, któ drans... Nagle usłyszałem prze-I piałem troszkę na s.klerozę arterjl nem pol·ożeniu. Pizyczne moje
mich rozmiarów. gdzie na zielore przez trzydzIestoletnią owoc- ratliwy gwizd. Uniosłem glow.. , i temperame,nt miałem spokojny, le były niczem w porównaniu z ! nem szkle węglem wyrysowana
na dziala\.ność parlamentarną zy- by spojrzeć na zegar, który już ' to przyznać będzieeie musieli. że męką moralną. która mni~ poże- by ta jedynka· O. gdybym zrozlł"
skal wśród konserwy - nikt z przedtem zauważyłem. W tej bylem lepiej od kogokolwiek in- rała. Naturalnie. nie modem jesz mial ogromny wstyd. który kryl
wlększem zacięcit>m od niego sa- chwili doirzalem, że bynajmniej nego uzbrOjony. by móc przeciw cze pojąć wszystkich następstw się w cieniu nieszczęśliwej .iewego. Musimy f)ostarać się o do- nie byłem samotny. Na przeciw- stawić się "zalowi zmysłów. A mego kary.godnego kroku, ale z dynki.
skonała Mawdziwość tonu, przy stoją~ei ławce siedzial ktoś, czyj mimoto - rzecz jest jasna i nie bolesną wyrazistością
przy tła- Z trude dowlokł
. d
.
użyciu którei udało mu sie rrze- wzrok byt usilnie na mnie skiero- daje się zaprzeCZYć w tej chwili czata' mie cala masa potwornych gadkowegr:; faDtom~m SIę cbw~f
'konać wszystkich,
którzy mieli wany.
.
~yłem zupełnie we władaniu ta- szqegótów. Widzialem. Jak czci d brama
~.
112
szczęście z ie~o ust usłyszeć wy- Była to kobieta. Ponieważ od Jemniczei niezna iomej.
godny pan Buffet zajmuje fotel ~ieY zgrz ~ r::~u ako~anJamen
tłumaczenie głębokiego sensu. u- wczesnego ranka padało. była 0- Zdawałem sobie sprawę, że je- prezydjalny, z przyzwyczajenia w kr ca:~a i na chów,. r}'lglów.
k!ytego za parawanem ielro tajem tulona
plaszcz .. k,tórv zasl~nial żeli się nie poruszy. 'p~zostanie- zagłębia sIę weó i PO uchwyce- sl:nla}~'C ci:~ną c:~iJiJ~z~d~
mcze] przygody.
Ja prawIe ,całkowIcie. RodzaJ ka- my tam na ławkach .lak przy' I nlu dzwonka prezydjalnego. mó- 'ko to .nle na
j to
. Is
Żeby oddać gr,os prawdzie, tak 'puz~. z· malinowego koloru wstąż gwożdże."i~, że I?arl.ament . z~ ' ~i: ,Zos!ała wniesio,n,a in!erp.el~ zaufanie i na~ ana 'ondaw!~e~Jj ne
zwykle zaczynał, muszę zazna- karnI. zasunęla na twarz, przez Wszystklem' swo:eml partJaml Cja przecIwko nieczynnoścI mlm- go przywoła/oby d J ostr~t~e ~~~
czyć. że rankiem 30 stycznia 1875 to całkowicie ocienioną, z po- zostanie wvkreślonv z mei pamię stra spraw wewnętrznych ' Drzy
I na. le
r' o i l
o ~I.
'r. nie mo~Jem sobie zdać sprawy śród czegO zdołałem iednak Wy- ci. z drugiej strony wiedziałem. wypadkach, jakie miały miejsce, smut": opo~~1'°~~a ana':: ~~
z tego jak fatalnIe zac!aiy ta da" łowić rysy surowej piękności. ob że będe iei towarzyszył. jeżeli podczas stre}ków w miejscowo- . docq w wieczór' zimo~ OkI
ta nad ma oiczvzna i na iskrom- ramowanej "okami szaro - blond przed odeJściem pociągu poczuje ściach Uro i Pareutis. Udzielam 1837 czy 1838 opowiedz'al r u
nieis~ym z .iei sl~~. Wstałem nor wł~sów. A Wy.ją~k;<>~e. ZuPełnie chęć wstania·.,
gł~~u panu baronowi de Pradey-; fekturze poliCjI: zasadZ1k~ n": t.~b
maIme o SIódmeJ: padało. Gdy WYJątkowe bvłv le1 CIemne oczy. - Wstała.·.
les .
łczłonków
b
b· t6
byłem już o,golonv i ubrany uda- niesamowicie oświetla'ące
nie- Nie zaprzeczę. że ten stary. lut W duchu ujrzałem sPOjn:enia w której je0d o~ mon~c IS W.
lem się do me2'o. ~_abinetu, by po zbadana grotę. w której błysz" tak. czę~to oklaskl'Yany mówca, ws~ystkic~ .obecnych w kierunku tragicznIe zJ~ąr ~~bagl:rbod~
raz ostatni rzucIć okiem na mą czaly·
dOSlęga,13C tego miejsca w swem mO jego mIeJsca, które zawsze by tem do z ik k' l P
za r.
mowe.... która teg,oi. wie:zoru
Przebiegf mną lekki dreszczyk, opowiadaniu. obliczył je nieco na ło zajęte; ujrzałem zawiedzione lem sobfe P~p~ 3:r~iDłc~·YPo.ra~~a
miałem wygłosić w parlamencIe. nie zda wałem sobie jednak spra- efekt. ale i w istocie 'chwila byla twarze panów Luclena Bruna i zbrodnia została dokonana?~ O:.
Szlo mianowicie o Interoelac:e \\I wy. jakleg.o rodzaju byla ta emo- dopraWdy denerwująca.
De Pourton. ~dv tobaczyli miej- kropność była zdaj się t .
sprawie demagogicz.nych rozru- ~ja.
Wstała ... Przęz sekundę czyni- sce moje O'uste, Drzv tak niezwy- Oszalał 'chciał
e
sam.ti
Nielitościwe te oczy wbijały łem lekkomyślne wysit-ki przeciw klej okazji!· Zimny pot zaperlil późno tzyjaś ;~as l~~~
chów w zagłębiach kopalnianych,
notabene wznieconyrch przez kll- we mnie swói wz.rok w ten spo- stawienia się. Napróżno. Już po- się na mem czole. Teczka wySU- na ramieniu
zę a mi
ku znaczniejszych 'Przywódców sób. że nie miałem sit. bv spoj- wstałem, wepchnąlem pomiesza- wala mi się z dłoni· Gwałtowny
.
lewicy· Sprawa tą wyjątkowo się l rzeć na zegar. a tylko pochyli- ne papiery do teki i pospieszyłem prąd powietrza unosił mój {)ara- ..No, wchodzisz. czy nie 1" zainteresowałem· O dziesiątej za- .łem się nad papierami. porządku" się by nie stra'cić z oczu tajemni· sol i ·rzucał mię prawie na ziemię szeptal czyjś glos, wydostaiący
dzwonił do mnie markiz de Ca- iąc bieg Drzerwanych w taki wy czej syreny· Zwinnie i lek-ko prze W tej chwili DTzechodzllem
się z ust wraz z .oparami alko hostelmorou. deputowany Loty j jątkowv sposób myśli.
mykala między grupami, zapel- bok oświetolnej winiarni. znajdu" lu· Szczękając zębami 'PrzekroGaronny. Przyszedł by mnie po- Tutaj muszę powrócić do uwa nia:ącemi perón, kierUjąc się ku jącej się na 'rogu ulicy. Przez czyłem 'Pró~...P.owieś palto w
wiadomić Q tafemnem zebraniu. u I gi. którą zrobiłem na początku. wyjściu. Przy drzwiach natkn ą -, chwilę dojrzałem odbicie swe w l kurytarzu"· )Yyprany z woli unaszego kolegI pana de Rochette, i Zaznaczam. że od chwili POwsta- łem się na jednego z my·ch kole- jednem z luster· Ach, moi przy ja l słuchałem. ..1 ak, a teraz poezektóre odbyło sie poprzed·niego I nia z lóżka bylem w peł·ni swych gÓW ze skrajnej lewicy. pana do- ciele, to bvł rozpaczliwy kawa- Ik~j na mnie pieć minut w salowieczoru przy współudziale naj- władz umysłowych. Nic mi się ktora Clemenceau..,No. Pradey-,Ier - ten, którego ujrzałem! Btal me". Przy tyc;h. słowach .otw'O'"
wybitniejszy,ch członków mawicy nie przytrafiło. nie zdenerwowa" les, już najwyższy czas", zawo- ly włos w nieładzie. cały byłem, Tzyla. przewodmczka drzwi na
j na którym przedSięwzięto środ- lem się, przez co mógłbym wpru łał do mnie· Nie pamiętam, co mu pokryty kurzem, brudny i ciężko lewo l wep.chn~ł~ mnie do naki w celu zwalczęnIa przy na· wadzić się w stan wzburzenIa·. wtedy Odpowiedziałem.
Staną- ! dyszący!
Widok te·n zrobił nal stępnego, ofOwmez ciemnego, sastepnych wyborach rozwielmoż- Jadłem w sam raz; me pltem al- łem na platformie przed dwor- mnie daleko większe wraźellle lonu.
niaiącej się bezczelności radyka" koholu. ani nie uiyl~m jakIegoś cem na deszczu i wichrze, wal- nii wszystkie wyrzuty. któremd Był to niski dość d~y pokÓj.
łów. Tutaj chciałbym jeszcze za- pobudzającego serwy środka, z czy lem z parasolem, który nie się bezustannie
przejmowałem., Gdy oczy me' przywykły już nie
znaczyć. że w każdym razie nie wyjątkiem małego kieliszka likie- dawał się otworzyć· Pogoda by- Przystanąłem na miejscu. Jeden co do ciemności _ m.oglem odr6ż
jestem gorącym zwol~nnikiem po ru, !,rzed chwila sk.onst~towa- la wstr,ętna.. U stóp .moich two- krok ~ ~ychylaia.ca .się v.:łaśnte\ niać niektóre sz.czetltóly-. Matmu-_
wszechnego glosowama· NIemmej Iłem, ze przYl>Omlnam sobie mo- ~zyło. Się. ba lorko, WCIąŻ rozrasta boczluce I cza'r pryśme, Jaz krzy l rowe stolicz.ki Jak w jakiejś kaprzeto uważam, że partje POrząd- wę z wyjątkowa dokładnością .. ··· ląC Się l wydające Obrzydliwy czarem w duszy zwyciestwQ nad . wiar ni prźeplałane lustramI. W
ku państwowe.~o po\v.inny korzy- Ą teraz. ja,kie to jest zadziwiają- plusk: Starałem się zebrać wszYSt so.bą ... Lecz w tej chwlil - razu- zasadzie nie poświecIlem temu
stać z każdej broni -:: broni zrest ce, napróino próbowałem. pochy kle SIły ... W tej chwili rozległ sIę ł miecie. akurat w tej samej chwl- większej uwagi. Od kIlkU minut
ta powszechnie u~yw1lnej - ktć- lając się nad papierami, uchwy- PO raz.ost.atni przeraźliwygwizd: ł lI - odwróciła się moja przewod obawy moje dotąd jakoś nIe~
rą im pozostawlono ' d.o użyt,ku. cić wątek słów· Nie udawało mi to poCIąg parlamentarny ruszał. I niczka, która od czasu opuszcze- raźne, stawa'ly się coraz plastycz.
A ponieważ praw.o głosowania się to.
. Kos~ka rzucona! Przekroczyłem ! nia dworca nie raczyla obdarzyć niejsze. obrazowsze... I błyska.
jest nasiln!ejszą , bronią. byłoby Wiersze skakały p.rzed memi RubIkon.
mnie swem spojrzeOlem. a teru wicznie zrozumiałem: protokół!
zbrodnia nie zrobić z nlei UŻytku. oczyma, myśli poplatały się i po: . Teraz szliśmy, odd'aleni od sie- demon ten WlPatrv'Wał się we Protokół zebrania partji kODser,.Książę de Broltlie. przedstawi ucIekały n'a wszystkie strony. Za ble o trzydzieścI. czterdzieści kro mnie w Jakiś dziwny sposób! Na watywnei! Czyhano na protokół!
ciel monarchistów lpan Raul Du- trwożony usilowalem walczyć z ~ów, prędko pu·ebywając ulicę,- nic wszystkie me wysiłki - by- Wciągnięto mie tu. kazano mi z.o
val, przedstawiciel bona party- , pomieszaniem szyków naiładniej- St. L~zar~.
·
lem jakby ~druzgotany! Zamkną stawić palto. by móc .ie najsPOkoJ
stów. są DO nas~ej stronie", po-: szych mYch zdań: nadaremnIe. ,TaJemmczo otulona
w swój łem pa:rasol. ścI&nąlem mocniej niej, przeszukać ... Zdrada! Zdrawiedział mi markiz de Castelmo- NaistraszUwsza była Jednak uc!- CIemny płaszcz stCllpała lekko jak tekę pod ramieniem i zdałem się da! Drżąc - chwycił'em teczkę
rou. przedstawiaiac mi jednocześ-:' skająca , mnie świadomość. że mi Pee. przytem jak niedosiężna, cl- ?a ła~kę lQsu. jak statek. będący wyrwałem z masy papierów cen:
nie protokul zebrania. - .. A pan; się t6 nie uda. dopóki trwam w ~ha Pen: której się jednocześnie I Igraszką , wic,hru i fal. niewidzą· ny dokument i gpalllem doszczęt
Thiers?" - "Jeszcze się ni~ OPOI kregu tvch "straszrlY'Ch oczu, któ- I ba!em I pożądałem. by rozwia- cy innego ratunku jak właśnie Od nIe przy płomIeniu ~pałki na
wiedział. ale moż,na liczyć
na; re - jak zauważyłem - wpatry la SIę na~;le prz.edetttna ja:k przej danie swego losu tym igraszkom. jednym z marmurowych stolików
przystąpienie panów Dupanloupa ,~ały sic we mnie tak samo usil- rzyst.y o~ok. zachodzą~y w po- . Jak długo jes~ze sz~i~my - Ponięważ szło tu także o mOje
I Baragnona':'
- "Są to atuty, me ja.~ przedtem..
wstaJąc,el ,mgle.:. Przeklmałe~ sa me ma.m p?JęCl~. Bł.ądzl!tśmy tt: ż~ie. doczołgalem się do bramy,
które I?rzysP1eszą nasz. suk.ces", GdZIeś zeg~r. w~blł .trzy kwa', mego sleb!e. Między WSZyst,~leml raz w labIrynCie meznanych uh- nie zdając sobie sprawy. jakie
d.orzuclłem ...CZy zechCIałby mI dra.nse. Byt lUZ na]wyzszy cza~, wyrzutamI, które przechodZIłem, czek· Le~w9 od czasu do czasu niebezpieczeństwo czyha na mnie
pan zostawić protokul?" Chciał" by opuścić ten przeklęty kąt i n~pewno nie bYło bardziej gorz.- wyłaniała się postać Drzecbodnia. w tej mordowni przy pierwszem
bym go jeszcze raz spokojn1e zamówić mleisce w pocią~u par- kiego od teg-o, w którym uwy- lm rzadziej ukazywaly się posta· poruszeniu. Tozt>latalem łaticu
przejrzeć. Oddam gO panu dziś lamentarnym ... Niczego pOdobne' pu~Ial.em sobIe
zd,radzę moich cie - ~tawały się bardZiej po- chy. odsunąłem ry~te.
odrzuciwieczOd"em na zebraniu", ZgOdZilI gO jednak nie uczyniłem. Bezwąt naJs.wletszyc~ ' obowiązków. Na- dejrzanemi. Byłem nawet zacze- lem d,rzwi bramy z hukiem d.o
się·. P~tem mó\,,:!liśmy jes~ze o pieni~, czyjaś wola, silniejsza od P!ózno. Z okIem wvarrz.onem w piony .P'r~ez kil:ka niebu~ząc~;.;h muru i wypadłem na ulicę.
mOjej mterpelac]1' Przeczytałem mOJej.
zawładneła mną, wola, ciemną sylwe~kę przedel!mą, sze- zaufama mdywlduów, ktorzy Jed
Ciągle zdawało mi się że jemu najważniejsze miejsca z po- . która, jak Wy·czuwałem. posiada- dlem cor.az prędzej. I przy.pomnia nak pi~kielnie śmieia~ się. lub stem ścigany. Wyraźni~ sł ys zaczątku i końca mowy.
Byl za-Ira moc wvkoleienia mnie na nie- lem sobIe przestrogę. która bar- wstr ie przeklinając natych-Il em za mną zduszone krzyki i da
·chwycony. O jedenasteJ wyszedł. pojęte manowce.
d~o bl!sko leżaIa mi na sercu. po mia3t się oddalali· Wierzchołki do! lekie sygnałv". Z niepra wdopoporosta wia,iąc mi c.enny protokuł. Im daleJ brnał baron de Pra- mewaz slv~zalem ja czesto z ust mów zdały się zlewać nad naS4e ł dobną szybkością. której w droPrzed~e~ jesz:cze umówiliśmy się de.y.les '?' swem obr~z?wem opo-I mego d~og!ego i zrównoważone- mi głowal!1i. Tu i tam żółte świa- , dze do zaułka nie mógłbym sobIe
na dZlesleć mmut 'Przed drugą w wladamu, tern bardZIeJ ~łos Jego g? prlYJaclela~ starego Tocque- tlo latarm gazowych padało w wyobrazić, pędziłem - swoją
restauracji dworcowej. D.oniewaz tracił na pewności siebie· Wytarł vIlle'a. .
formie jasnych .plastrów na blo- drogą bez balastu futra i parasopociąg wiozący deputowanych ' sobie pot z czoła i ciągnął dalej:' .. ~I~zlsz Pradeyles",
z.wykł;cie, czynjąc niesamowitą ciem· \ la. - które zostawiłem w rękach
do Wersalu wyrus~l .o ltodzinie Dotychczas zaprzeczalem gor- . ~a.wlac ze swym smutnym u-I ność tej jedynej nocy ieszcze bar l w,roga - 'Przez gęsty mrok Prz'
pierwszei pięćdziesiąt pieć.
liwlej od każde~o innego egzy- · smleehem. "nie powi·nieneś być dziej czarną.
zderze~iu z jakiemIŚ . rudem wid'Pani de Pradeyles czuła się te- ~teńcje \vplywów okulistvcznych' tak srogim względem tego. aLbo To. ze na oślizgłych odpad- mem stracHem ieszcze kapelusz
go dnia nieszcze!!ólnie i prosiła o 1 mocy BVPnotycznych. Musze tu tego... Na~'et w życiu najlep- kach ku~bennych i wyboja~h ale mimo to pędziłem coraz da~
podanie jej śniadania do jej po- taj wspomnieć o czem innem. by l szych ~ywaJą. chwile P'Ióby. z blotnistvch nie skręcilern sto raj lej - ściskając przy piersi tecikOJu. Wobec tego jadłem tego wam uprzytomnić. do jakiego które mI naprózno się walczy".
zy karku było najbardziej niepo- kę z uratowane mi dokumentami.
dnia sam i, jak zdołałem zauwa- , stopnia wydają nam s:e niektóre Biedny, drogi Ąlexjs!
Nigdy jęte w tej tajemniczej przy,godtie. Jak somnanbulik przebiegałem
żyĆ, dość skromnie. Z chwila za-I czyny niewytłumaczalnemi, jeże- , me odczułem głebokiej prawdy i W pewnej chwili miałem uczu- szeregi ulic,
najprzód wązkich'
tem olmszczania miesz.kama -nie ' li nie wierzyć w te rzeczy. Z gÓ- ; ~ądroścf tych słów tak 2'łęboko de, że - iui więcej nie jestem pótTIlej szer.,zych. a Mtem jut
sialo się nic takie:g~. c,;oby moglo, ~y .też pro~zę C! przebaczenie. Je-: Jak w tamtej ~OdziI'l.ie. gdy czu- w stanie. Nie mo~lem złapać tchu zupełnie szerokich. " Dosięgłem
mói umysł osz.otomlć.
uh zagubIę SIę w szczególach, 1lem . że gOdzina me,! próby na- NabrzmiaJe nogI odmawiały mi już ja,kiegoś bulwa,ru ,lecz mimo'
t>Osłuszeń~twa.
to wciąż pędziłem. ' Oświetlone
Z mego domu na ulicv de Mos-. któr.ych jednak w interesie praw des zła· .
cou na dworz~ St.-.La.zare ~ro-I d.;v nie wolno mi ~.okryć mi,lcze-I Szerokl~ bulw~ry zamieniałx Dziwne IicZlby. na latarniach wystawy mijałem
w pędzie,
ga trwa zaledWIe dZIeSIęć mm~t. , D1em._ Proszę przYjąć d~ .wladu- Isle w ,:ezs~e u~l'Ce .. a te \y kon- przed domami tan'Czyly w dzik!mj.gdzieś zatr1\bił omnibus ... W cu
powtarzałem sobie' mOŚCI: _ ż~ wtedv bYłem JUZ od 28 , ~u. w wązkle uliczkI. Z clemno- ferworze przed mOjeml oczyma' l kierni dwuch mlesz.ctan grało w
Po d'rodze
moją mowę· Nie chcąc być zacze lat ozemony. należałem do roz" ' SC.lą tego mrowego zimowego jak szale1lie wirui<\cy kalejdoskop spokoju w domino W końcu odpionym w poczekalni. rojącej się . maitY'ch sto\varzyszeń, że nigdy wIeczoru. zmieszała Się mgła. z Myślałem, że lada chwila w jed.'
od TJ{)lilyków i dzieu.nikarzy, skie< - o czem ze spokojnem sumie· powodu czeg·\) zmarzłem na lód· nem bajorku nogi załamią się ~atyłem ~lę Iwolnić bI~g' i !lU'
rowalem się na lew.o, ku odlegle- , n.iem pOWiedzieć mogę-nie zdra" Nogi bvly zupełnie przemaczo· .·podemną. Ale w tejże chwili - a CIĆ wzrokIem na niebieską ta'
mu pomieszczeniu. ' gdzie usia- dziłem swych .obowiązków jur! to . ne. Ulicz.ka, po któ.rej obecnie może podda watem się omamienIu - - - - , - - - - dłem na prostej ławce obok bar-łiako mąż. jui jako deputowanY'łkrocZ~liśmy. była tak stroma, że - zdawało mi się, że przestrzeń,
Dokońc".Die Da stl'oaie ujery do nadawania ba~ażów· O: Jeżeli później zapewpieni o mej zdała się sięg,ać ku nie'bu· Pony- dzieląca mnie od niei oIzew<Xl.t....ej).
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Max Nordau

- Otos POLSKf
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Teodor Herzl

Ci dwaj mętc1yźll-i rozumieli
prawie bez słów , l gdy Herzl
po upływie roku opuścił Paryż i
powrócił do Więdnia, uważał on
za swój obowiązek, zaopatrzyć
swego przyjaciela Nordau'a w
.Neue Freie Presse", której kierunek ' obecnie zresztą się zmienił.
Maks Nordau pozwalał się przekonać, lecz nielależność jego pogląd6w, powodowała często konflikty, ktr)re iednak, dzięki Herzlowi, były szybko łagodzone.
Wkrótce też stosunek Maksa
Nordau'a ,do tego szanowanego i
poczytnego dziennika, stał się
bardzo serdeczny i pozostał takim
aż do jego śmierci. Na łamach
tego dziennika mówił on o literaturze i sztuce, i najrozmaitrzych
aktualnych zdarzeniach i prądach,
które interesowaly jego ducha.

Osiatnło ubuła st, w WłedDła ksłątka, w któreJ c6rka Nordau'a OPOsię
wlada o :tyciu swego olca. (Reda-kcJa).

W roku 1893 rodzina Stephony kiem zapomniał o grubiaństwach
Maksa Nordon<a do jakiegoś tam idioty z Borkum,
przyjazdu nad morze do Borkum.
Po powroci~ do Pary~a, pogrąNordau pojechal tam 1 września żył się znów całkowicie w swej
i spotkał się z niezwykle goscin- pracy. Przyjmował codziennie od
nym przyjęciem ze strony swych l-ej 3-ej, i poczekalnia zawsze
namówiła

przYiaciół.

.

W hotelu, w którym się zakwa-

pełna była odwiedzających.

Pancienci, dziennikarze, którzy
lekarze i literaci przybywali 2.daleka izbliska,
chcieli z nim mówić, szukąli jego
rady i pomocy.
Przyjaźń, która żawiązała się
między Teodorem Herzlem i Maksem Nordauem, stawała się coraz
intymniejsza. Zwierzali się sobie
ze swych nowych literackich idei,
czytali sobie nawzaje,m swe nowe
utwory.

terował, wszystko było według je- pragnęli wywiadu.,

Wiele z jego dzieł litersckteh, 110wel, sztuk teatralnych i apo,w'iadań
- ukazało się wpterw na łamach
"Neue Freie Presse Również na
łamach tej gazety zwrócił uwagę
komitetu, rozdzielającego nagrody
Nobla, na Pawła Heyse.
Jego przegląd polityczny, ktćry ukazywał Się 1 stycznia, był
61'
.
.
og Ole czytany 1 uwaiany za Ulezwykle trafny.
•
C

•

wiedzieć,

it za

odpowiedzialną

sw~ zbrodl1ię czy'!\

całą sw, rasę.
Lecz im bardziej ujawniały się
dziwne okolIczności, towarzyczące
całej tej śprawie, tem głębiej zastanawiał się Maks Nordau nad
osobliwością tej afery.
Był on
obecny przy zdegradowaniu oskartonego w dniu 4 stycznia 189) r.
Widowisko to strasznie go zdener·
wowalo. Po powrocie do domu,

rzekł:

go gustu: jedzenie, kąpiel i służba.
- A gdyby ten człowiek był
Na drugi dzień podczas obiadu
niewinny? Mam na to ważkie doznalazł on obok swego nakrycia
W chwili aresztowania kapitana dowody.
list. Nie mając pojęcia o co choDreyfusa, dnia 15 października,
Wizja antysemHyzmu stanęła
dzi, otworzył kopertę: był to anofala niechęci zalała całą Francję przed nim w całej potędze.
nim, w którym proszono Nordau'a'
Maks :-JoruaL1 był w najwyżi~YI1ł
W lipcu w 1895 roku Herzl po
aby jaknajpr~dzej opuścił Bor·
stopniu zaskoczony i oświadczył, raz pierwszy opowiadał Nor~
kum.
że dał"by się usprawiedliwić każ- dau,owi o swej idei .żydowskiego
- Nie ,tyczymy sobie, aby tu
dego człowieka, który tak , ciężko państwa~ .
• byli żyd?;i, napisano w post scrip·
zawinił, lecz nie żyda, który musi
- Schm mówi. że jestem sra ..
tum. Po obiedzie Nordan pokazał
v
14: e
__~ ___N' lony, - zauważył Herzl podczas
list Stephany'emu który był nim
rozmowy.
niem ile zdziwiony. Następnego
Przez całe trzy dni Herzl raz ..
dnia z116w list, tym razem Nor,
wijał przed przYjacielem swe pla·
dan nie otworzyl go, tylko udał
ny i pytał go o zdanie. Nordąu
si~ do swego pokoju. Od jej
zapalił się do nowej idei. Pó
on na katdym
rozmowy,
chwili
kroku otwarte i umknięte
listy.
do Herzla ramiona
i rzekł:
Udawał. te, listów tych wcale nie
- O ile jesteś szalony mój
spostrzega i troszczył si~ tylko o
h
przyjacielu, to i la również. Jestem
.,
et
tych samych poglądów, co pan i
swych przyj,aci6ł., Przedsięwzięto
przeciw niemu całą kampanję li·
"
.
, • może pan liczyć na moje poparteracką i przysyłano mu coraz orI.
godna jego miłości, mówię o ce- dZlną wYlechała, - nIe zostawIa I cie.
Nap~ze~iw mnie siedzi męż- chach, 'których ona wcale nie po- j~c żadnych poleceń. - Coś się
Na jednym tylko punkie Nordynarniejsze ·listy. pisane prozą i
wierszem.
czyzna l pIsze na kawałKU papie- si.ada. Lecz męż~zytna nie zmie- me zgadzało.
, d a u był sceptyczniejszy od Herzla,
Z zimną krwią przyjmował 011 ru:
ma swego ~dama.
.
. Wprost z ~otelu urzędmk, udał a mianowicie w sprawie ilośei
t~n kon~entryczny atak i nawet. _ Czy mam się ożenić?
Mówi mi, te copraw,d~ me jest Stę do centrah. t<:azał poprosIć obu stronników nowej idei.
me opow1adał o tern swym przy·
Z charakteru pisma widzę: męt- Sch~rman~ern, lecz pO~I~d~ tyle ~yrektorów, ,kt,órzy po~pisa1i li?t.
Całą duszą poświęcił się nowej
ja dołom, poniewat nie chciał ich czyzna bardzo inteligentny, praco- znalornoścl ,natury !udzklel,. ze po t pokazał mi Ich podplsy~ lecz lIst sprawie, mimo to zwrócił uwag,
martwić.
,
wity' posiada siln wolę. Lecz po- tr~fl os~d~lć kobietę" ktorą . od zł?żył tak, te tylko podpiSy , były swego przyjaciela na trudności,
Po dziesi~ciu dniach jednak zate~ widzę jeszc~e coś.
~lelu miesIęcy obserwuJe codzlen- wldocz~e.,
.jakie spotkają na. drodze. Obaj
postanowił wyjechać, ku wielkiemu
Człowiek ten jest chory; chory me..
. .
C?baj p~nowte bez. namysłu u· opracowali wspólnIe szczegółowy
żalowi rodziny Stephany.
t k że 'e ić Sl~ nie może bo
- Ntech pan tdzle przed ślu- znah POdpISY za swoJe. Lecz gdy plan działania.
Zdarzenie to wstrząsnęło silnie U~i~szcZ~Ś~iwi kobietę z którą się bem d,o lekarza, -proszę go przed urzę1ni~ P?kaza,ł mi treść l,istu b~Maks Nordau rzucił pióro, ni~
jego duszą, która była przepełnio. połączy. Grzechy młodości...
odeiścIem. .
. h zd~ml~m. Nigdy tego ltstu me zwracał już uwagi na, gło~ .duszy,
na naj wyższym I ideałami ludzkości,
Czy mam mu coś powiedzieć ?
L~~z ~ Jego wyrazu. tw~rzy Wl- podplsah. .
.
który nawoływał do pisama, zajął
'e że 'est chor Ct dzę, lZ me ma on na)mmejszego
PoszuJ(twama w całym banku się nową sprawą.
O
C
a w pierwszym rz~dzie poczuciem t ż ,zY, n WI" t ~hor? y, Y zamiaru wysłuchać mej prośby...
osob.y, która wręczyła list posłańI _ osobliwa sprzecznośćrówności religijnej.
e 's~~J:~.~cZ~dJ'~s iest f!talna.
ł ~o kilku mie~t~cach do mego cowi, nie doprowadziły do żadne- ~tawał się. tym go~ę~szym sjonistą
Opanował go wstręt do całego
P' 'b.J
d tk ć
te(TO gabinetu wchodZI wychudzona ko- go rezultatu.
I żydem tm bardztej kochał młodą
P'
.. niemiłe
lO Uję
o ną lecz on wy-'
b
b'le ta. Z"Jej chara k
'
Zł'
'
, swym ,przyjacielu, Ry.
oJechał do Ant werplt.
o rzedmiotu,
erut ptsma,
czy,awo any przez. wice dyre.kt ora, wdowę
po
o toczellla.
kręcił się sam po muzeach, nie
g, ~ 'wi domie lub nie. tam, że przetyła ona straszne rze- wkrotce · potem ZjaWiłem SIę w szardzie Kaufmame.
mówił z 'nikim ' ani slowa, nie ~~k~ mt, Stę s a
czy: C,.ęi~ie. choroby, poważne banku_ O~ejr~ałem dokładnie słałKobieta ta, dunka, pochodziła
pisał lisM"j i' przez kika dni był SW1a omle_.
zmartwIenIa, ze ma ona po za so- szowany '11st l znalazłem, że ma- z protestanckiej rodziny i o ty.całK.iem
oderWany od świata. . W koń~u k~źę s~bie pokazać bą, małżeń.st:-v0' które było dla_ niej SZ) n,a, do pisania opuściła jeden dach wiedziała tylko tyle, ile na?ta.~tąd udał. się do swych przy- o.lsmo p~menkt, z ktorą on c?ce nalokropm,el~zą zmu~ą l z ktorego p~zectnek, który został potem do- pisano o nich w bibljL Dopiero
lactoł do Mtddelkerke, a potem Się ożemć\ - Szkoda, co za plęk- pozostał Jej jeclyme: wstręt do ptsany ręK.ą,
w Paryżu óa odczyćie iljornsterne
do Paryta. Po ki~ku dniach po- ny człowiek chce, sobie opaltć mężczyz~. ..
Osobliwe ' zaś ~ył~ to, te znak -Bjorns~na, w p~ącowni' malarza
bytu w ~aryżuWYlechał do Barce- skrzydła \V tym ogmu.
MOWIę Jej to wszystko zupeł- ten me stał oddziel me, lecz był Alberta Ectelfe1dta, ij'owiedziała się
lony, wraz z członkami .ASSO-\
Co mam czynić? Muszę grać nie otwarcie, a ona odpowiada - jakb.y przymocowany do poprzed- ona bliższych szczegółów o tym
ciation litteraire internationale-, komedję; próbUję wytłomaczyć mu, Pan widział już ktedyś mOJe pis- zającego słowa.
narodzie i jedno cześ me o zagadktórej był w~c~prezydente11:l' Cał źe kobieta ta jest wstrętna i nie· mo, panie ~cherman_ . Pokazał je
Przez kilka go~zin przegląda- meniu i celach antysemityzmu.
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!':"._!!_!! panu pewien mężczyzna, przed łem pIsma w5zystl<lch urzędmków
Pewnego dma zapytała Maku
..;
=- którym pąn mnie I)traSZl11e oczer- banku, centrah 1 filji, którzy mIeli Noruou'a:
kł
nił. Dlaczego pan tu wówczas u- coś wspólnego z manipulacjami
- Czy pan chce, abym prze.
czynił?
pieniętneml. W końcu znalazłem szła na Judaizm?
'
.,' "
.. , .
l ponieważ opowiedziała mi analogon: charakter pisma IDłode- - Do tzego to miałoby być
,
'
(Dokoflczenie)
historję swych Cierpień, która zga- go człowieka z dobrego domu i z dobre? odpowiedział Nordau;dzał~ się zupełnie z, mojemi . da~- dobrym podłożem charakter~, jak jeśli pani nawet przejdzie, na j~.
niebieską tabliczkę wp.obliiu la- było na wSlystkich ustach. Krzy' neml przypuszczeniamI, wyjaŚnI- sam rozpozłlałem Było to Jedyne daizm nie zdobędZie pant sobte
tarni: Rue des Martyrs*) O zgro- Clano je., palono m~ ~i~m moje? łem jej prz~czyn~ mych słów. Nle- pismo w, który 'przecm~i nie stały żydo~skich przodKÓW.
:zo! Czy to. znów pocza~ek mego szy! a mlm~-to WClaz Jeszcze m~ stety za pozno.
"
o~dzlelnte, a wtązały Się z ostatPo pewnym czasie" gdy Nor·
męczeństwa.
chclalem Wierzyć. Jeszc~e wątPI
Lecz czyż mogłem rozwlązac tę mą lIterą, poprzedmego słowa.
dan doniósł Herzlowl o swoJem
Osz:klona dorożka przejeżdża. lem. ' I nagl,e poczuten:. lak, ktoS! straszną zagadkę w inuy sposób?
Stanąłem przed zagadnieniem, małżeństwie, ten odpowiedział:
PrzywołuJe ja iwolam stangreto chwyta mnie :pod ramię· "Btedny
11
które rozwiązałem w nasb.pujący
Z k"
śl b'
.
'..
. s osób.
o aZJ1 za, u 10 zyczt: z
wi: ••DwO'rzec Saint • Lazare l" przyjacielu, drogi t11IÓi Agenorze,
:A stang,r et z .niedowierzaniem spo spójrz • no tutaj?"
, W pewnym oddZIale wleden- p Powiedziałem dyrektorowi pan- całej duszy sZCZ*,SCI~. a szlachet'glądaiąc na mój rozpaczliwy wy.. Co. się staro?" - wybefkota- skleg,o ?an~u, poł,Oi(l~ym w, o~- ku który t niecierpliwością ocze- na kobieta, którą wtdzt~łe~ ty~ko
'gląd zażądał zapłaty z góry. Port ~em,
dg-v ujrzałem obok siebie l~głeJ dZlelmcy Wtedma, p~lawl~ ki~ał na rezultat mych badań: _ w przelOCIe, lecz o ktorej wIel~
fel został w lutrze. na sz'częście d wuch dawnych towarzyszów l su; p,ewnegC? ranl~a posłamec .. l Wiem, kto sfałszował ten list. Lecz słyszałem od, Fe1dma?~. potrafI
• miałem w kieszonce trochę drob broni Chcsuelouga i de Pradines'a pr 7 ymósł pilny, lIst od ,~yrekcJI, wiem również że działał on lek- sh~orzyć radośc l SPOKOJ w domu,
niaków
Co "ię stało? Powinniśmy o skIerowany,
do ł zarządu
f11jt.
· l me, vOWIem
.. ' ,
,ktorego
panu' tak bardzo potrzeba.
,
, któremi zapłacić mu mo"~"
L'st' w'er
ol
l'
d' k
omys
W gruncl6
rze- , ż
'
gJem. Pociąg już ruszal, 2"dy prze to właśnie ,pana zapytać! Jak . 1 ZO! I ,a p ece~ e. u anIa czy jest on porządnym człowie- !Są.lze, e n.l,ema p~n raCJI, przy~kroczytem peron. Ledwo zdąży- mógł pan
w tak ważnej chwili · SIę be,z z. . . łokl d? pobhsJ(le~o ho kiem, że żałuje swego czynu, widzi pusz~~ać, tx ludZie będą panu
lem jeszcze wskoczyć. Po takich brakować, nieszczęśliwcze! Ale t~lu, l wr~czem,a zna~zrreJ. sumy an już z tegy. jż wcale nie ka. czynth zarzuty z, powodu tego
przeżyciach
chwila. ta powinna ,chodź
f'ewneJ, okresloneJ, cze- za
p ł so b'le wyp~JCl
~. 'ć pienIę
' 'dzy, ale imleszanego małżenstwa. .
. .
' pan
, z nami. Koledzy, nie
. pl~nlę~1.Y
kająceJ tam osobIe
mi Się wydawać rajem; ale zosta ,POWinni teraz pana zobaczyc. me
P d
k'lk' t t . h d'
przedtem opuścił hotel Dlatego
Gzem jesteśmy obecnte? Oby.
lem opanowany przez myśl. że ręczyliby za siebIe!"
'd °f'l~zast I ułOS a ntlct k!1 1 zla- też tylko wówczas . wymienię watclami idealnego państwa żyt
ł d "
t
I zaciąO'nęJ' ITIl'ę na stronę do rzą
111 o rzyma częs o a te z e"
'd'
któ
11
t
~gO pOd~ u ma_cos -:- C?,, ego l :"'k
"'d ba1ll
T m ' CI'ą cenia ód dyrekcji ponieważ we ~pra,wcę, o l~e mnte pan, zapewm, ?~VSKleg,o"
,re c ce,~y us anc;>me wie zla ł em , a le ze cos po d {ą~1 a po
,{Gilem: a w
W' d
ł' k
t t 'k t IŻ me zi:,llltle paR karjery tego WIC na ZiemI, Jako najlepszą tresć
czas mojej nieobecności w parla- gu sekundY dowit:dzlałem Się o
le pIU panowa a ura, ~ rej e- młodzienca.
naszego życia. O ileby dzieło na.
menci·e zdarzyć się musiało. coś, wszystkiem· Wykorzystując mo- dlefobmcłzny~ Z ~elgo własntle :wzgltęDyrektor zgodził sip. Pn.ywo- sze J'Uż dziś było uskutecznione
., me
. d'
"
b ecnosc,
" k'torą
' - la
' kwle' l uf 'Yo nIemoz
- "
ł
. ,l"UZ naprawie
co SIę
a.
Ja meo
d kIwe
" zapy anIe e
łan o młodego człowieka i poroz- me zabronione byłoby obywatelo.
Wers~al!'" Wyskoczy!em z wa de - spowodowali ,w ~iego~ny e o~lc~ne ~re cJI' ł t lk
t mawiałem z nim w cztery oczy. wi nowego państwa żydowskiego
gonu. Czemptędzei dosleglem ta- sposób. po stworzemu Jednolitel~stanawltaJłące by ~ ,y o ~'Przez kilKa chwil zapierał się lecz małżeństwo z cudzoziemką. Przer
ł
.
t l'
t 'l
d że tS zos a przymeslony me
'
,
k '
I
~~su zam, u.. :' l nag e zrea Izowa ~ gOt tron u J etlC~ P~~hS ~~!l aWa~ przez posłał1ca kasowego a przez pote~l wyznał wszystko.
,c~eż
tym, samym
. s~ałaDy
sl,e mO .1e nal.Jgors.zed p~Zypus~cze t z urmut' ~. en z nl' · ,
po"łańca z u l i c y '
Karć! wypadła bardzo łagodl11e. SIę ona żydowką, me zwazaJąc na
ma. , Z sa I P?sle zen wypłynął 011, \"S ~Plt na ~ry bU~lę I pr~eOb
d"
.
ód"
i MAP
wyznanie. Zresztą może się pan
strumleft lud,zkl z~ s.tra?znym la- pro,wadzlł
S:WÓ~ Oles,amowlty
a po PIsy cz~on~ w yrekcJI,
Efekt konfrontacj~.
powołać na dobre przykłady, o ile
I11clltem. W ZdlllTIlemU I mepoko' wIllosck o zmianie ustroJu...
typ m~szynYd do pISania, - wszYsjP nie mylp to MOJ'żesz był rówWszystko było obliczone po stko Się zga zało. Posługacz zaPewien sędzia śledczy w Pa- ," ..
' ,'"
k b' t
J'u widziafem jak cała ta wrząca
' d"zła ł J ze
'
zeznanie z me...
ozeOlonyPozatem
z o le ąez Obcego
" Się rzecz py. tany, od
masa prze na mnie, Niezdolny do mistrzowsku, Spełnrła
powie
wezwano ryz' u, .pragnac
" wydobyć
~,
ochodzenia.
S dzi
naimniej 'zeRO ruchu stałem w niesłychana. Glosowano za Repu- ' go do banlm, wręczono mu ten czło~leka, osl<arzonego o popeł- P
11 ć
h 'l'
Y, ą
śrÓdku tum'U ltu i słuchałem p-ró- blika
zatwierdzono Republikę ! ten list i j<aZ"lł1O mu go jaknaj-! me me morderstwa, skonfrotltowlJł pan, że c o na c. WI *' zapomm~m
,lJ1ll'aC z teo-o w~zy,.,tkieao r~zr6ż- 1 więk~zością J'ednego głosu
prędzej załatWIĆ.
.go z trupem, pytając, czy poznaje °dPrzYSzłem Zddamu ILldd~~ O Ile
"
'"
- .,
'"
'
, '
f'l' kt'
.
't
u a Slf~ nam oprowa ZIC nasze
nić coś. zrozumieć. poznać.
W W tern mieJSCU nie mÓ.lrł już ,
t.;arządza , ą,y l Ją,
oremu ~l- swoJą o lar ę . ,,,
,.
dZieło do końca nikt nie b dzie
'ko6cu! Boże L·· jak zm,tałem zdru bu:-on pokonać zdenerwow,.nia. , mo wszystKO sprawa wy~ała ~lę
"Wcale nie , ,osw~~dczył . p~d4 miał t lu wro' ów co 'a i «: ano
zO'otan\, Stowo straszliwe slo' Łzv spłynęły z oczu stareg-o try· podejrzana, sam udał su; z ple- sądny, _przedewszysthtem wIdzlaY,
g . , J ,p
\~o sło~vo słO\~o - któr~ nUirTor-1 bUlw '
niędzmi do hotelu.
lem tego człowieka taz jeden, .Bóg nlszczy narz~~zta, kbrycb
sze' oba
'przck~aczalo <!(tĆlre -....:..:.._Tam dowiedział się Jw swe mu przelotnie w nocy, a następnie, użył do ~racy!" brzmI pewne, ma\v gorączko\\'ei \yyobraźn'j mog-to
';') ul, Męczennikó w (przyp , ~Ium) zdumie~l}u" że. osoba, j{t(·;ej. mial tamten st~aszllie wue;;zczaL."
dre prtyslow1e
by się tylko przyśnić, słowo to
wypłaCIe plemądze, przed poł p-nBadall'.e bYło ukonczonel
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_ , Ja _ rzekł nasz przYJ'aciel
Leblaise - spędziłem część mego
urlopu W aucie. Posłuchajcie, ile
to kosztuje.
W połowie sierpnia
otrzymałem następujący list:

Gdy on się o tem dowiedział,
' ktl' k
' t
L ecz nIe
. by- Poza nawiasem tycia.
a 'mnyc hmIas.
Z wyjaśnień, udzielonych przedb~ł .bardzo zły. Lecz jeden z nas liśmy ju1; tak weseli, jak podczas
stawicielom prasy przez proł. Jan.
o~wladczył mu w imieniu wszysJ- wyjazdu.
kICh jego gości, że nie chcemy
Gedeon jeszcze nie otrzymał selme'a, naczelnego lekarza szpiży~ na jego ~oszt, o ile już je- swych pieni~dzy, ńa które czeka- ta St. .Lo~i~, wynika" it dziś jeszcze IstnIeje we Francji około
Przed dwudziestoma laty na~
dZlemy za jego pieniądze autem, liśmy z niecierpliwością·
Mój drogi przyjacielu I
którego użycie też dużo kosztuje.
Auto jechało dobrze, ale po- boa osób, dotkni~tych strasz ną
,' Od wczoraj jestem posia- Gedeon odpowiedział, że chce \V chłaniało nieskończone ilości ben- chorobą trądu, a z tych 150 prze·
.zwi'sko Jar.osława Haska było na
wet w Pradze llieZlnane. Następdaczem doskonałego, sześcio. ka:ł:dym ra'zje zapłacić za jedzenie zyny i psuło zdumiewającą ilość bywa w Pary tu.
Ilie nazwisko jego, poznali anarosobowego auta. Mogę za- swoje j szofera.
pneumatyków.
Z chwilą lekarskiego ustalania
<:hiści, p'rostytutki i policja. Stal
' brać cztery osoby, nie licząc
Aby go uspokoić, zgodziliśmy ' Pried Carcassoną poczuliśmy wypadku, chorego skierowuje si~
on się z.nany pr'zez swój doW'~ip
szofera. Czy mogę zarezer- się· Ponieważ nie miał drobnych się wszyscy zmęczeni, chociaż hu- do s~pi~ala St. Lo~is, gdzie zamy·
ł humor, przez fałszywy śpiew i
wować jedno miejsce dla rzekł: Jest""m
mor naszego przyjaciela Gedeona k~ SIę tch w speCjalnym pawilociebie? Będziemy przez 6 " wam winien 12 fran- był znakomity.
me. utrzymywanym kosztem miaJl'Ochłanianie nieskończo.nej ilości
tygodni jeździli po
całej ków.
Postanowiliśmy wi~c zakończyć sta.
wódki. Pozatem przez swoje nie
Francji.
Uważam zgodę z
Odpowiedzieliśmy:
naszą wycieczkę·
Lekarz wrócił
Jest . to . oczywiście budynek
SKończenie dobre ,serce. Najczyst
Twej strony za prostą for- Dobrze, dobrze - mając do domu, poniewaz wydał już casze i najniebezpieczniejsze cechy
maIność, bowiem o odmowie nadzieję, że on o tern zapomni. I łą sumę, którą pJzeznaczył na ur- absolutme Izolowany od świata
połączone w , jednym stworzenIu.
wcale nie myślę. Bez Ciebie rzeczywiście zapomniał.
lop. Ja pojechałem na poszuki- ponieważ trąd jest nieuleczalny ,
cała podróż byłaby nieciekaTen dzielny chłopiec był bar- wallia małej i taniej miejscowości zaraźliwy.
Dziecko, które , nikomu bi'e dnemu
wa, Odpowiedz mi więc na- dzo zakłopotany, ponie'vat ocze- kąpielowej.
Pozostali przypotnObecnie .'źnajduje się ta,m społub opuszczonemu
'rlie potrafiło
tychmiast, że się zgadzasz.
kiwał w drodze na pieniądze z nieli sobie, że mają krewnych, ro młodych mężczyzn, oraz kobiet
.zrobić ,nic złego.
Poza swemi
Gedeon.
Pary M, lecz wskutek nieobecnósci którzy ich .1iecierpliwie oczekują· którzy komunikują się ze' świate~
książkami. uważał za najwię.ksze
prokurenta - nie rozumiałem tej Sprzedawca antyk6w pojechał do jedynie zap.omocą dozorcy, przy-'
i llf.>idowc,ipnieJ',s ze swe dzieło, uP
..I.
•
bł' d
d
s~rawy zupełnie. dokładnie - pi,e- nudnej, starej kuzynki, a stary ad- n?sz~cego 1m raz na dzień pOży
....
ropozycJa Y a me o o rzu- mędzy, ktore mIał już otrzymać w wokat pojechał do swych dzieci i wleme, oraz lekarza, dokonywują
tworzenie partji politycznej, któ- cenia. Gedeon, którego poznałem ~aval, a potem w Angers, nie było wnuków do Bretanji.
cego raz na dwa tygodnie oglęTa nazywala się:
"Polity,czna kiedyś przy pokerze, był miłym Jeszcze nawet w Nantes.
Gedeon zaś oświadczył nam, dzin chorych.
"
part ja w granicach prawa i umiar chłopcem.
Ge.deon nie niepokoiłby się, że wraca do Paryża i stamtąd oł
d
d
śl
.
.
d
N'
Pewnego
dnia
prawdopodobnie
l
kowa,nego postępu", Na zebrande
a e mla o załatwienia rachunek e e nam nasze plemą ze.
Ie . Szpi!al. je~t właściwi!! dotywotprzez omyłkę, zaczał mi mówić:
i
d d l"
mem WlęZlemem za mepopełnio.
.l-e
zJ
w
·
olar
o,n
w
rot
,
.
.
f
l'ł'
z
szo
erem
za
benzynę
...
,
z
trudem
o
ra
za
Ismy
mu.
wyborcze, kt U!
ne przest~pstwa.
y;
me
osm
e
I em su; potem zwrad
ł
'
.
N'
d
tk
ł
'
d
d
'
.
u a o mi SIę wcisnąć mu 200 franIe awno spo a em Je nego
ku 1911 na przedml'es'cl'e Pl'agI, ca ć'
Się o mego, per: pan, I zo- ków. W Poitier lekarz znów po- z owych towarzyszy podróży. Nie
przybyly masy stucha!cz6w· Te- ~ł1ł1iśmy ~a: ty. ~asze s,to~ui1ki. w życzył kilkaset franków
dosŁał on jeszcze żadnej wiadoSztuczne drzewo.
mat byt bard,zo zaJ·muJ'ący·. "Po- Gedeon
en sposob stałys
SIę przYJacIelskIe.
Nades'
z
ła
d
d'
'
k
mości
od
Gedeona,'
dorzucił
J'edP
'
epesza o pro urenrasa amerykańska , szeroko o:l ityczna sytuacja; darwi.nizm; buł . łd ' ' P~?kU ~czam, ~ra~uJe na ta, że pieniądre są w Bordeaux. nak szybko, że nie jest wskutek mawia wynalazek znanego chemika
garski król i prostytua.ia". Nigd~ g!e zle..
a~ yll! razIe Jest O? Tymczasowo 'fi drodze pękły pne- tego bardzo zmartwiony. Spojrze- nowojorskiego, dr. Sydney Wellsa
sJOstrzence!11, me WIem tylko, kto~ umatvki i _ musiałem _ na koszt liśmy na siebie z litością·
' r t
d
'
,w ży\Ciu nie zapomnę, jak obecny rego stopbma'kpewnego bogatego 1 adwokata _ zakupI'ć nowe które
Drulli towarzysz wycieczki . o- specJa IS y o badąń nad produktat.~. ł
k'
b
znanego an Iera
'
~
mi rolniczemi, któremu udało się
.
k omIsarz,
Cll!\,;Ia za-m' nąc ze ra- . O tym
' 'ó'ł
d ŚĆ bardzo tanio dostałem w garażu powiadał mi, że Gedeona widzia- przekształcić słomę na drzewo.
nie. za obrazę wielkiego księcia
.
wUJU m WI o~ o
w Angouleme.
'
no w Biarritz.
Posiada on jeszte.rdynanda, jak został o.n rozb:o c~ęst? On sam zdawa,ł SIę być
W Bordeaux nowe rozczarOWi1- C2;e swoje auto, co jest dla nas . Dr. We1ls stwierdził p~zede.,
d
.
H k .
k ' J;'ownJ~1! dobrze postawlC?ny. Czę- nie. Gedeor. wrócił z poczty w dobrą przepowiednią. Auto po- ~szys~kiem •. :te słOma pszenIczna.
JOny OWICIpem as a, l w on- sto wl~ywano go w aucIe.,
rozpaczy. Jakaś tam formalność dobno pełne było gości, którzy l~czmlenna ! k~kurydzowa pOSiada,
eu zaChęcony bezustannym pi- • Oma o~naczoneg? spotkaliśmY nie była w porządku i dlatego wyglądali na mocno zatroskanych. Jako główny l?lerwlastek składowy,
ciem mówcy, komisarz obstalo- su: ~a pl~cu, MadeleI!1e=
~eszcze bank paryski nie mógł ILU przy_ Przypuszczam _
kończył cellulozę naJlepszycb gatunków
wal sobie kufel ~wa, Hasek wy- trzej pr~YJaclele przYJęh mIłe ~a- słać pienic:dzy.
nasz przyjaciel Leblaise _ że ten ,twardego drzewa.
. ś . t te0tJę
.' D arwma,
.
proszeme BGedeona.
Owuchmili
[, nich
"" 'kt
' ro.zumlał
.
.
'
' t meuczcl~ymrogą
"
D
b ar d zo Interesującego,
.
Jama
p'rzyczem znałem.
li to bardzo
lu.,1
_ me
o laką
for- Ge de?n . me
Jes
a
wskazał .na obeonego komisarza, dzie: młod y lekarz i s rzedawca malnosć chodZI, nawet stary ado, cz!owIek.tem. O~ tylko za~ard,zo ,dosyć pros.tego pr.ocesuCllem~cz
jako ,na dowód pochodzeńia czró- star~żytnolci i dzieł szt~ki. Trze- w.okat. Lecz na ,dodatek wszyst- ~fa ludZIOm, a ~ ~nteresach Istme- no-mec~a.mcznego przerobił on, w
wieka od małpy. Komisarz poli- dm był pewien pan, w starsz m kIego ,w t~ch dnIach trzeba było Je tyle formalnoscl, na które n~le- obe~noscl na~kowej komisji fachocUi i Basek byli entuzjastytCznie wieku, adwokat, inteligentny j s/m- zapł~clć pIerwszą ~atę z,a auto,,~ ~! zwr.a~ać !l wagę· , Le~~ myslę, weJ, 'odpad~1 . słomy. na ba,rdzo
patyczny. Gedeon dobrze dobrał sumIe 5,000 frankow .. NIe m?gl!s- ~z z~rocl mIon mOJe pleniądz, .a tr~ałe deskI I belkI drewnlane,
pr,z yjmowarii przez tłum. Komi- swych gości.
my prze~ l eż pozos~awlĆ przy}acle- Je,żell. trwa to troch~ zadługo, to mające WYlątk~we wproslzałety uosarz za swą szla,chetność, Hasek
Zachw ceni
rz b liśm
do la w ~aklm klopo~le. St~ry adwo- nIC nie ~ZkO~Zl...
. lacYJ ne, chr?mące od zmian temza swą mowę. Po zebraniu roz- Chartres, y gdzie pje~li~my Yobiad k~t miał przy sobIe ~,tyslace fran- . Leblalse jest do~rym cz!owle- p:ra~ur~
l
llleprzepuszczające
poczęło 'się pijaństwo,
jakiego Auto jechało wspaniale. Było ono kow, a resztę zebr~hsmy mIędzy ~Iem, ale, t:ochę proz?ym;',me mo- dzwlękow.
Praga nigdy' szcze .nie Widziała, najlepszej firmy, i Gedeon zapła- sobą.
ze on zmesć mysiJ, IZ został oszuHa.:sek napisał niezliczoną ilość cił za nie wcale nie wysoką cenę,
Ponieważ nie miałem już przy kany.
Bezsłronnojt sądowa'
książek, z kMn:"""h większa część coś około trzydzieści tysięcy fran ' I sobie wI ęcej piemędzy, musiałem
- Nie - zakończył Leblaise
Pewna młoda obywatelka KrÓ"
• J'V
ków
zaciągnąć pożyczkę u znajomego - to nic nie szkodzi, i nie zerwę
kor'ążyfa niedrukowa,na. tlasek
Gdy nadeszła chwila płacenia w Bordeaux.
, z nim, wskutek tej historji, przy· lewca . utrzymywala
niebardzo
sprzedawał manus~rY'pty swych za obiad, Gedeona akurat nie by- )
l)o Jresnu
Gedeonowi
spadł jacielskich stosunków ... w każdym platoniczne stosunki z tajnym aOPOWiadań, . polity-c'z,nych ar tyku- łOj wyszedł, aby wydać zlecenia kłopot z głowy., druga rat~ miała r~zie ... ,dłuższej ,podr~ży autem. z gentem po Hcyjn'Y'm. do któregoMw, dowdp6w i wierszy każde-' s.zofe~owi. Postanowibśmy podzle- być płatna d()pler~ ,za mIesiąc, a I m~, nigdybym JUż me przedsu:- o ironjo losu! - zy;t6.cił ~się wła
,.
..
"'
. hć mIędzy sobą koszty. Rówme'ż do tego czasu zwrOCI nam nam 'JUż WZlą[ ,
Ś .
.)
kmu, kto poz;yczyl mu parę kraJca- 1zapłaciśmy za obiad szofera i Ge- nasze pIeniądze.
Tłom Ow.
me rogacz - malżone .obiecurow. Te drobne pożyczki, nigdy ' deona.
Szybko zwiedziliśmy Tuluzę i
jąc mu premje w kwocie 300 mk.
nie były regulowane.
...
.t&
t &
za dostarczenie mu dowodów
Istnieje więc masa prac Haska,
,
e
zdrady żony. Zachęcony tak DO·
jest

Scbwejk", praskiego Iiterll!ta, JJlJau
i dziwaka, Jarosława Hask.. Jego
Przyjaciel, Micbel Mares, ol>Ow1ada
ł)OOJżej kilka szczegółów z życia
Haska.
(Redakcja).
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:~~~i~g::~i~~:;~.~i~~:; niBŚlublia
córkapr&zydBnła
SłanÓWI~~:a7;:~~:;?~:l~~YI:;
u·
l' •
" N
B.

'ka", który teraz Święci tryumfy
za granicą, ,nie leżą zakur,zone w
Jakiejś praskiej szufladzie. Basek
.' d
.
.'
t
mg: y '!}ile przypusz,cza , że stanie
się sławny. Najważniejszą spra7
wą dla niego bylo jątrzenie możnych i bawie.nlie ludu,
Co do
swych osobistych dążeń pOosiadał'
:
.'
..

t~,lko ~ed,no, chCIał zasp?k(~lC
wlecznue męcząoce gO ,pragmel~e.
To pragnienie g.o zabiło. 09.Y le-

karz pods~edl ,do jego trupa, Pijań'stwo tego człowie
k
'ł"
, a pr~yprawla o mn:e zawsze , o
szalenstwo. Czegos podob 'lCgO
nie spotkał'em w mej czterdz:estoletniej praktyce. Takiej :.1t)śc t
alkoholu, jak on, ,nde zmiósN.lY nat
.,
we nosor~ze,c.
. , '.
Masek me baf· SIę' smlerc:.
Powiedzial. do mnńe niedługo
,tł'rzed śmiercią:" - Wiesz, der"
pję na o's iem chorób, z k tóry ~h
każda jest śmiertel.na, _ Noca
.
,_ ~
4 stycZlma podyktował on s 'N ą o
stamią wolę. Pie.niądze na trumnę trzeba b~ło zebrać w małym
czeskim miasteczku Lipn itz, To
·
't.
_
H ase k me przepl. to 1:)2
czego
. .
'~'_
dZIelił. Umarl W sam cza~, Z dZl
siejszą cen zura nie <lali)}' sobie
rady'f
rzekł: -

-I,1arlera "lteracKa

. Istnieje wiele dróg, prowadzących do sławy ' i majątku. Kto wyzbył się rozmaitych skrupułów i
w kim dc{żenie do posiadania pienięd?y podporlądkowuje się wszelkim innym wzgl~do~, moźe w
Ameryce zebrać WIelkIe sumy na
ogłaszaniu zdarzeń, które zasadviczo, pOWJllny pozostać tajemnicą.
Matka n? niezwykła nigdzie, nawe~ w Ameryc~, ch~ali~ się przed
ŚW,latem z posladama ll1elegalnego
dZIecka.
Nan ' Britton, trzydziestoletnia
panna-matka) chce jednak zdobyć
sobie sławę i pieniądze, ogłaszając
si~ matką ośmioletniej nielegalnej
córki zmarłego prezydenta Hardinga.
Sława ta jest może wątpliwej
wartOŚCI lecz pieniądze panna Nan
Britton ~dobyła: książka, w której
opisuje ol1a swój stosunek z Hardingiem, uka,zała się dotychczas w
50,000
tySIącach egzemplarzy,
sprzedawanych po 5 dolarów za
egzemplarz. Czysty zysk panny
B itton wyniósł 75.00,) dolarów.
r Książka ta pt. .Córka prezydenta" , cieszy się coraz większem
powodzeniem i autorka jej wkrót.
. ,
ce napewno zostame
mIljonerką.
Jaka jest treść tej książki?
Nan .Britton upiększa historję
swego stosnnku miłos'm·qo 't liar-

. ,a n

ritton

. ,
dingiem tak pikantnymi szczególi- wą l powoli ogół dowiedział su;
karni nawet z dziedziny polityki, o 'istnieniu ksiąZki.
że zainteresowały się nią koła
Olil miłośników plotek i senparlamentarne i dyplomatyczne, sacji 500-strortnicowa książka była
Próbowano wszelkiemi sposobami doorym , kąskiem ~ zamówie~ia
przeszl.odzić ukazaniu się tej książ- zacz«:ły napływać ze wSZyStklCtl
ki.
stron
W pierwszym rzędzie usiłowa- ' Stosunek Nan BriUon z Harnia te wyszły od rodziny Hardin- dingiem datuje jeszcze od czasów,
ge. ,kt,óra naturalnie córki p. Nan. gdy był on senatorem. Uczucie
Anny Elżbiety, nie chciała uznać wstydu jest dla autorki poj~ciem
za dziecko Hardinga_
'
niezro~ull!iałem..
,
.
W czerwcu roku
zeszłego,
OpIsuJe ona całklew szcierże
wskutek polecenia ,~ociety ot the wypadek, który przerwał jej miłe
Suppression oi vice" (towarzystwo sam na sam z Harclirtgiem, w pewdo zwalczania handlu żywym to- nym hoteliku lia Broadway.
warem) zostały skonfiskowan~ maOpowiada 011, że dwaj detektryce tej książki.
Później konii- tywt wpadli do pokoju i rzucili
skat~ tą cofnięto, a p. Nan zapro- się na nich. Gdy na karteczce,
ponowano układy.
przyszytej wewnątrz
kapelusza
Lecz energiczna panna Britton, Hardinga, odczytali jego nazwisko,
odpowiedziała: .Dziecku, chociaż puścili go, lecz ją chcieli z sobą
niepewnemu, trzeba przyirtać na- zabrać. Dopiero na gorące proŚby
leżne prawa!» l utworzyla .,Ligę senatora, poparte dOlarami, zgodziAnny Elibiety·, celem przeprowa- li się ją zwolnić. Oboje jednak
dzenia walki.
musieli natychmiast opuścić ho.
tel.
Towarzystwo . to, ktore ~ocz.ąt:
Na ulicy Harding odetchnął:
k,owo ,s~ładał~ Sl,~ z załOŻYCIelkI 1
- Myślałem, że nie uda się
kIlku Jej przYJaclOł, z~cz~lo p!aco- przekupić ich 1000 dolarów!
wać bard~o energicznIe t kSIążka
Gdy Harding wprowadził się
ukazała SI'" w druku
.
..
,
.
do B'lałego Domu, wskutek ŚCIsłej
Przez dłuzszy czas gazety nie kontroli, nie mógł Się już widywać
wspominały o tern, Lecz w końcu z Nin Britton.
orasa brukowa zaj~a sie tą spra-l
Napisał wówczas do niej:

wIelkIego , trudu, ni'ttwątpliwe dowody zdrady małżeńskiej,
ale
wówczas rozgniewany mąż kate.
d' ó "
"
,go1"yc~nIe. o m WJł wy,p lacenia
umówIonej sumy.
Agent podal
skargę do sądu ,i przeprowadził
sprawę we wszystkich instanciach. aż do Reichsgerichtu (Naj.
T b
wyZszego
~y un~łu Państwo'
wego) . WłąCZ~I~, który ptzyz"nal
mu najZupelllleJS~ słuszność, ska
zUjąc z.dradzonego małżonka na
wypłaceni-e 300 marek uwod.'ZJ.iclt
lowi '
.
Jego zony••..
_
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. - Jeste~ w więzieniu, -Nan, i
me m'ogę uClecl
'
Autorka twierdzi" że przed·
wcżesną śmierć Hatdinga nalet}'
przypisać konfliktowi, rozdzierają·
cemu jego dusze:.
Z jednej strony walczyło tę
skniące serce ojca, a z drugiej O·
bowiązek względem ojczyzny.
Nan Britton mówi:
Stanów
- 29 prezydentowi
Zjednoczonych pękło serce ••.
Nikomu nie wpada na myśl zapr]:eczyć autorce.
Ksią~ka jest rozchwycona;
Nan BritŁon zw,vci~yła.

