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Wrafenia adw.adw. Nagórskl, Chehlloń- adw. Hofmokl - Ostrowski młodl kich czasów. i walczy o prawo obywatela; 
Nimy Jeszcze zgromadzenie ski, K1a,in, Golk.onł (Łódź), szy, gdyby ten wniosek posła- Na zakończenie wnosi o d) że polacy stanowią ptte. 

adw~kató~ nie było tak liczne Baumbel'g i Rozensztrauch. wił kto inny 7 lał tcmu, kiedy WPROWADZENIE APLIKACJI szlo dwie trzecie ogółu obywate
.lak wczoraJ. Przed południem' Po odc~łaniu 8I?rawoz~anil. nie był on .leszcze adwokatem? SĄDOWEJ. li Rzeczypospolitej i aby utny: .. 
aczkolwiek rozpatrywano tylk~ przez, dZiekana JamszewsJuego, . te W dalszym eiągu walne zgro mać istotną łącmość i zrozumie-
3prawy formalne, dało się Inż w kłorym m. in. poruszona z?," MOwca I DrOwokaCII madzenie przystępuje do gloso- nie pomiędzy tymi obywatelami 
zQ,obserwować pe""""'e podnic'ce słała sprawa słanu ad'wokackle N ł' t b cl- wania wniosk6w. a władzą państwową w wypad-

"'~ - ff ' ...... J "k _oi as ęplłJp. na nr onę WIO- k h gd • ni te 
nie. Stwarzały je ulotki endec. ;~ :w J)~~U~ie .Clę~ a I).,vrua- dzi ADW. HOF!10KL _ o- Numerus nulluJ ae, y są om zmusze ue· 
kie, rozdawane na sali, oraz nie J, w Jakle1 zn~.1duJe się a(IwO STROWSKJ (STARSZY) PRZYJ • kać się do pomocy adWOkMa, 
pewność, czy poszczególne u- k~tura, p~zysłąpiOn? do kryły- IUOW ANY OWACYJNIE Na pierwszy ogi~ń IdZIe ów rzeemlk włnien ~ pbla-
~upowanła dojdą do OrOzu kI usłępu.1ąeych włiulz. RZ Z ZEB YCH M' I SŁYNNY WNIOSEK ENDEC- kiem; 
~ienia p - Jako pierwszy zabrał głos p . E . RAN • o~ca KI O ZAMKNIĘCIiE LIST AD- e) że podobnie jak armia i jej 

Przed połudnlent załatwJono ww. HOFMOKL - OSTROWo :ięk:;: za OkI"::, które, ]a~ WOKATÓW DLA tYDÓW. korpus of1oorskl, jak admJnisłra 
sprawy budżetowe J organiza SKI (JUmOR). Mówca zarzu- ~r. - imR~ ł ~ pl'zewyz- Wniosek ten brzmi następu- eja, magistratura l organy bez
cyinc i wybrano rad" a o - cał radzie adWOkaCkiej nie- sza. 1ft ~eg: i c erp ~n a"

1 
• ~ iąco: pieczeństwa, tak ł palestra jako 

k~dencję ObHczen~ n k:r;:: oszczędną ~ospodarkę ł wska· ł-:- iO z:a. za rOUl a mI :;U . "Niżej podpisani członKowie całość, by skuteemie słuiyć in
wobec '~ielkłego na...Jywu u zal na niedosiateczną Obl'OIU~ tWkC, a e m

k 
W!!~ zawsze nas d • u' izby adwokackicj w Warszawie teresom uarodu polskiego l Hze 

. 'P" cze p a d k ki h Gd • e PI'OWO aeJI, czy to 1'0 ZID'Y • lit • i b ć I stołków trwało do późnego wie ~.w a wo ac c. y .1e~o ez ino ch o.r;o6b. Już mam taki wno~zą, aby walne zgrom~dze- czypospo ej - mus y po· 
czora. Dopiero połym nast ł- oJcIec zosłał aresztowany, DO- J y kiV B d ó ił nie Izby zechciało uehwahć co ska z dlJcha i pochodzenia; 
ło clou posiedzenIa' a mian:!i PIERO PO 7 DNIACH RADA q> )::~ er'k ę kę .m wd '" d nastepuje: f) że jak wszystkie powyższe 
de wolne wnioski' wśród któ - ADWOKACKA INTERWEN!o. II kowca rrtJ l~)~ ra i a wr Mając na uwadze: w~ględy wskazują, jest kóniecz-

h • - , . WAŁA ac ą za niC os a eczn e szy)- nością państwową zapewnienie ;;.C zualazł SU~ wniosek en dec- W z~kol'iczcniu mówca dy- kic i ~orące interweniowanie a) że z dnia na dzień wzrasta polskiego charakteru 3łlwokału· 
k~t~:ll.m:~: nullus (lIa adwo· skułuJe sprawę zamknięcia do- 'W siw8wach naruszenia praw dysproporcja i.lościowa pomię- rze, a polakom decydującego w 

D zy • • stępu do adwokahu'y i WYPO- adwoka!tu:y. dzy a~wokałaml ż!~ami a adwo nIej stanowiska . 
• o głosowania nad tym wnIO WIADA S~Ę ZA OGRANICZE- -,- MOWH~ to, bo JESTEM kataInI polakattli l ze a(lwokacł Walne gro ad enie izby po-

sJdem ~łe doszł~. Adw. Bercn- NIEM DOSTĘPU SZTAMGASTEM W ~PRA- I polacy stają się mniejszością co st~nawia' z pOI:ić zradzie ad'Wo-
Słon stwIerdził, ze wniosek nIe Następnie zab"~ł ~ło" ADW W ACH DYSCY'PLINARNYCH!"'l raz bar(lziej znikomą; kackiej ,.;. Warszawie, aby opra,· 
(otyczy ~raw zaw.odowych~ JAN RVFF. lIJó;'ca wsk'azał ż~ W zakończeniu przemówienia b) że rola adwokatuy w pań- cowała i ~głosiła imieniem sto-
sprzeczny ]esł z ustrojem adwo . ' a,)'" Hofl'IOu-1 Ostrowski {se-' • • .. katu .'. .'. l'ada adwokacka mc(lostatecz 0- ... • Mo - I słwle polskIm malcJe i Zll1nIel- łccznej adwokałUl'y do ustawy o 

• ry, ~est Jedyme mailufesta stro występll~e w o!wonie hO'no uhu' I ŻądlI stanowczo lepszej o- sza się ustawicznie zakres jej 6(1 ustroju palestry wnioski zmleNa 
c.1ią, która kryje za sobą anhtgo l'U ad,~ol{atu~y która jest at~ brony praw adwokackich. działywania co ]·est w bezpośred J'ąee do zamkni"cia Ust ~dwokac 
n zmy narodowościowe ł wy- ". • .. 1 Sk l • J ' k d .." ,". zna • kowana zupełme lllesll.lszl1 . ". o CI (ZJe au l'ally a woknc mm ZWiązku z faktem znanym kich I aplikancklch w całym pań 
A~,;w~e enson ił t I przez niekłól'e organa pl'asowe. kIC~ tłumaczy, DLACZEGO IN· już całemu społeczeństwu, że w słwłe dla żydów do czasu SpI:O-

że dzł~kan r J łs w~az t ' Zru'zl1ty o(lpieraJą członkowie TElłWENC.JA W SPRA wrn l stolicy państwa więcej, niż co wadzenia n~l adwokatów I.,y-
-głosem rz~a zefs ł SiO m rady naczelne.h pl'ezes adw. Wił lliW. HOFMOKLA - OSTROW drugi adwokat nie jest polakiem, (lów do liczby odpowladaj~c~J 
ten wogól: a1a~ I wn osek czyński, l'zeczuik dyscyuIinar- SKmGO NASTĄPIŁA DOpm-! a w izbach adwokackich: lwow- procentowo ludno§ci żydOWSkieJ. 
rzadku dzie=ym~ s ę na po- ny, a~łw. U~banowiez i adw, ~a RO PO 7 DN~ACH. B;Vł to ok~es sk,ie.l i krakowskiej ilość adwo: w Police". 

iIowa ad r Be b ł górski, klory ostro wysł~pu.,e 1!;I'lopowy, mkogo me było w katów spadła do karykaturalne] t d t t • 

". S rteknsłona l ya przeciwko wnioskowi aelw. Hoi Warszawie i dOl)icro po powro liczby poniżej 10 procent; O Zianie tez ... 
Pkrlzek~ywani at' p~. ał a s ę z 0- mokla ~ Ostrowskiego (juniora) cle do stolicy mogła na'ltąpić c) 'że adwokatUl'a ma 'być w as am wywUla a protesty • • .' i t • ł d'j Wniosek podpisany jest ~l'zez 
na pra te 'P 'od' 'w spraWlC zamkmęCla d:l)st~pu n el'wenc]a. Polsce z mocy ustawy tra yeJ 189 adwokatów. Figurują poo'pi 
adw SZI:1/' ci i'z:" :łcz:Cl do adwokahll'Y. Następny mówca, ADW. DO- współczynnikiem wymiaru spra sy 37 ŁODZIAN. I 

salę • w'zy .lalU dsO,za '" .la.
n 

m ~, , Palesu'a -mówi adw. Na~(,r-l MA'SSIU, mówi szeroko o kalo wiedliwości, a dla narodu pol· POdł)isaIi:' adw. adw. Rosz-
, w u",za owallUa k' NIE O S Ę ZA i ki "d" k· k' . dz od godności 'slo Ił o to o O -al ~ l -r O NAS I . w c m Z.lez zle l ws azule na s lego, przyro onego gosp a· kowski, KlIkar, Grochow-ski, 

czą Pl'zcciet~dwok' I c 'W - CZĘŁA I NIE NA NAS SIĘ j zły stosunek do a(lwokatul'Y. rza państwa, nie Jest obo,iętDe, Szwa,idler, Kowalski, Kotowski. 
Nie ~omogło. End~~.ia z adw, SKO~CZY. Coby powiedział Kładzie to na karb obecnych cięż kto urzeczywistnia prawo, broni Gołlwnt, Angersztajn, Bara, Ruł 

Kowalsk!m na czele urz:ldziła kowski, Herman, Kulamowicz, 
demonstrac.tę ł w rezultacie o- Ił ł - ,- Iwiński, Lange, Kobyliński, Fl-
puściła salę, nie nie zdziaław- Z za lipkowski, Kowalewski, Szymań-
szy. Posiedzenie skończyło się" • ski, LipińskI, Waszyński Hen-
tryumfem lisły soc.talistyczncj i ' ryk, Szyffel', Prądzyński, Ros-
klęską endeków... demaltoRit:zng wniolck ad"okaiów łndetkie:b man, Z. Szymaukiewicz, ;Wez· 

ner, Hihnan, Skablczewski, 0-
W obronie honoru KRAKÓW, 28 11. (Tel. wł •• ) STĘPU tYDÓW DO ADWO- Po ostrym przemówieniu adw. kwieciński, Puppe,. Fogel R" 

DoI'oczn~ walne zglomadze- Pod przewodnictwem dzieka- KATURY. (11' • . Woźnia'kowskiego, adw. dr. Ciemniewski, Deczyński, DytWe , 
nIe izby adwokackie. t w Warsza na adw. Gabryelskiego odbyło Rezoluc,ja spotkała się z obu- Pajdaka i In. WNIOSEK ENDE· wiczówna, Szczech, PobI, Kosa
wie zgromadziło 1500 ADWO- się walne zebl'anie izby adwo- rzenłem, wobec czego garstka CJI ZOSTAŁ ODRZUCONY. kowski, Lukomski, TujaliOwskl 
KATÓW NA OGÓLNĄ LICZBĘ kackie.j al)elacji krakowskiej z endeków, nie pl'zekraczająca. ~O Następnie przez aklamac.i~ i Brzeziński. 
2040. udziałem 700 adwokatów. osób opuściła demonstracY.1nIe przyjęto wluosek adw. dł'. Feld- Przed głosowaniem zabiera 

Obrady otworzył dziekan ra- Przed odczytaniem porządku salę· Jeden z adwokatów wycho. bluUla, wypowiadaJący się prze- głos ADW, BERENSON, który 
dy adwol(ackiej Janiszewski, dzielme~o ADW. JAN BARTEL dząc, rzucił okrzyk: ciwko wprowadzeniu konfliktu WSKAZUJE, ZE WNIOSEK 
poczem powołano prezydium W!ZGŁOSIŁ W IM. lENIU ADW. "NIECH 1;YJE POLSKA PAR I do adwokatury, która jest czyn- JEST SPRZECZNY Z PRAWE~I 
składzie: ł'RZEV~70DNICZĄCY ENDEKOW REZOLUCJĘ W TIA NARODOWO - SOCJALI- nikiem współdziałającym w wy-
ADW. SZURLEJ, członkowie SPRAWIE ZAMKNIĘCIA DO- STYCZNA MIAST I WSI". miarze sprawiedliwości. (Dokończenie na str. a-ej). 
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Przem,sl wl6kiennicz, skolekt,wizawan, lub Dad kontrola robotników 
(Od specjalnego korespondenta "Głosu Porannego") 

.Walencja, w listopadzie. wchodzą przedstawkiele komite - Niechaj nam raczej przy- Rouba~x, l6di i Sabadell Z zaciekawieniem ezekam nil 
Hiszpański Moocłu.'ster, hlsz- Łów fabrycznych róźnych gałęzi ślą aeroplany! --- przerywa prze· byłego właściciela tej fabryki i 

pańska Łódź - SabudeIl. Już w przemysłu. Rada ekonomiczna wodniczący. -- Mamy nadzieję, W Sabadell nie pozostało śla- staram go sobie wyobrazić w no 
ósmym wieku rozlegał się tu dostarcza również surowców. - że zanim wyczerpią się nasze za du po starych, średniowiecznych wej roli urzędnika 'we własnym 
stuk warsztatów tkackich, a de- W wielu wypadkach armia daje pasy, zakończymy wojnę domo- budynkach fabrycznych. Kilka- przedsiębiorslwie. 
krctem królewskim z dwunaste· surowce i płaci tylko za prze- wą! dziesiąt lat temu zaczęto je prze· 'Wita nas wytwornie ubrany, 
go stulecia nakazano starszyźnie róbkę. budowywać na parterowe długie szpakowaty mężczyzna o inteli-
wojskowej i niemniejszym zastę Oficjalnie obowią7.Uje 40-go- Portret Zamorr, hale ze szklanymi dachami. Nie gentnej twarzy. Po wstępnych, 
pom urzędników kupować na u· d7.inny tydzicli pracy, ale w ra- rzuca się tu w oczy nagość 7.abu- mało ważnych pytaniach prze-
brania wyłącznie materiały 58- z.ie potrzeby pracuje się znacz- Przed zwiedzeniem fabryk dowań fabrycznych z czerwonej chodzimy do pytań na temat je-
badelskie, zamiast używanych nie dłużej i nawet w niedzielę, wstępujemy do muzeum, by po- cegły, ciasnych i duszuych, jak go obecnego stanowiska w fa 
dotąd materiałów importowa- która pozostała tu oficjalnym znać drogę rozwoju przemysłu w Rouhaix i w ł.odzi. W biel 0- bryce 
nych. dniem wypoczynku. W fabry- sabadelskiego. nych haJach fabrycznych jest - Fabryka znajduje się pod 
Dn~a 8 maja 1853 roku w Sa- ka(!h, nle(!zynny(!h z powodu Na ścianach muzeum tekstyl- przewiewnie i zadziwiająco e7y- konh'olą komitetu robotniczego. 

badell po raz pierwszy zaphn~- chwilowego braku surowców, ro nego wisi stara broń, którą boga- sto. - (',o do mnie pozostałem nadal jeJ 
ły latarnie gazowe. Było to pierw botniJ{om normalnie wypłaca się ci fabrykanci darowali xe swych Na 80 tys. ludności 40 tysięcy kierownikiem, a mój brat - jej 
sze miasto w Hiszpanii i czwar- zarobki, włącznie z ojitło'Szoną o- prywatnych zbiorów. Obok dwa zatrudnia przemy~ włókiennE- dyrektorem techniczuym. Obaj 
tc w Europi'e, które zasłosowało statnio 15-procentową podwyf- oryginalne płótna Goya i duto 0- czy. Ale włókniarze sabadelscy otlziedziczyliśmy tę fabrykę po 
ten wynalazek. Telegraf i tele- ką. Kobiety bezrobotne wyrabia- brazów o tematyce religijnej. - nie gnieżdżą się w ciasnych, ojcu. Pracujemy jak dawniej, 
fO'll zainstalowano tu wcześniej ją rozmaHe rzeczy dla armii _ Oglądamy miedziane Sltemple zl brzydkich domach robotnkzych, dbamy o jak najlepsze funkcjono 
niż w Berlinie. swetry, szaliki i t. p., a mężczyz- XIV wieku, które służyły do wy. typowych dla Roubaix. Rodzina wanie przedsiębiorstwa, acz kol 

Do dnia 19 sierpnia 1936 roku nom powierza się inne doraźne robu skomplikowanych wzorów I robotnicza zajmuje tu wygodne, wiek zyski nie należą już do 
klientami fabryk sabadelskieh za1~eia. weluru; warsztat tkacki z IX w'l trzy - cztero- pokojowe miesz- nas. 
były najwytworniejsze firmy - Kaidy musi mieć co jeść' i kołowrotki z bajek o czarowni- kanła. - Więc fabryka pańska nie 
krawieckie Paryża a także kraw To jest nasza zasada i potrafiliś- cach. W bogatym zbiorz~ pró-, Gdy przyglądałem się tr.mu. została całkowicie skolektywizo 
ey nadworni obecnego króla An my jll uealizować, _ oświad- bek najbardziej skomplikowane stanął mi przed oczyma ohra1 wana? 
glii i innych wyroczni mody mę cza przewodniczący komitetu 1'0 i b~rwne mat~ria~v sięgają głę-, tycia tkaczy. na Bałutac~, gdzie - Nie, moja fabryka ... - dy
skiej. Obecnie Sabadell pracuje botniczego. Przeciętna płaca wy_ bokiego średmoWIecza. war.:;ztat stOi tuż przy lożku, a rektor zmieszał się z powodu 
na potrzeby walczącej armU, nosi 80 pezetów tygodniowo (60 W przyl~gł,Ym łasnrm gmachu dzieci bawią si~ nad rynszfo- niewlaściwego zwrotu. - Fabry 
dla żołnierzy i ubogich chłopów złotych). Kobiety zarabiają prze. szkoły ~łoklenmcze;J spo.st~Zł'-1 k!em obok domk~w o nis~ich. 0- ka zatrudnia 96 robotników, na 
Estramadury. cIętnie 45 pezetów. gam na Jednym z na Jbardzle~ ~o I klenkach. dotvka lą<,veh ZiemI. tomiasŁ ustawa o kolektywizacji * Do najpowa,żniejszych bolą- woczesnych warszta'tów śWlezo, Fabryki sabadelski~ ~ysł~ly I obe.imu.ie przedsiębiorstwa, za-

Auto nasze mknie po asfalto. czek przemysłu włókienniczego utkany portret byłego pr~zyden-: przeszło trzy ~siące mJłicjantow trudnia.iące pOwyŻł'j stu robotni. 
wej szosie, lśniącej w słońcu li. należy sprawa surowc6w. Do. ta Zamorry,. kt6ry tuła Się teraz I na .front. Kazda fa~ryka utrzy· ków. Skolektywizowanie tej fa
trtopadowym. Na stO'kach g6r zło tychczas 30 procent surowców I na WV}{nanlU po kawiarmach mUJe grupę ocbotmków, a idl bryki zależy wyłącznie od decy
cą się jesienne winogrona. a w przywożono z zagranicy -bawel paryskich. rodzinom wypłaca się normalny z.ii robotników. Mogą ją oni we
dole, ponad gardzielami korni- nę I 8zmaty. Obecnie import ZO0 Kierownik szkoły, wenowa- zarobek tygodniowy. dług własnego uznania skolekty 
nów kłębią się fioletowe chmury stał wstrzymany, gdyż wszystkie ny mo~m "odkryciem", przyzna- Krążymy po długich. widnych wizować, lub poddać tylko kon
dymu. SabadeIl pracuje pełną dewizy idą na "artykuły pierw- je, Że uczniowie wciąż jeslcze halach, w których rozlega sip. troli swego komitetu. 
parą. szej potrzeby". Posiadane zapa- arkana artystyczne!lo tkactw-ł hezusŁanku rytmiczny stuk ma· Po lvch słowach umilkł, ale 

ZaJetdfamy przed radę miej· I'f wyltarczą Jeszcze na .ze~~ poz.nają na portrecie wygnanego szyn. Na szerokich warszlatach czuło się w nich ukryte życzenie, 
ską, otoczoną wachlarzami mleslęry. Jeśli sytuacja do tego prezydenta, lamiast na portrecie ręcznych, na warsztatach mecha: a nawet wiara, że robotnicy nie 
drzew palmowych. Pr6cz dotyrh czasu nie ule~ni-e lmianie, pro· Azany lub Largo Caballero. D1.ie nlcznych, na .wa~cac~ apre~ry l będą si,ę upi«:rać, by fabry~ę. s~n 
cMsowycb resortów munieypal- dukeja zostanIe macznie lmniej je się to z tej prostej przyczyny, na. pół.ka~h. ~ skła~zle - wszę- IektywlZowac. tym bardZIeJ. ze 
nych, radzie miejskiej przybył szona f ograniczy się ~łównie do że stworzenie nowe~o precYzyj- dZle WIdu Się tylko ledną bar",ę: ' istnieje argument prawu., 
n?wy, bodaj najwa1niejszy obee wyrob6w wełn1~y~h l krajowej ne.go modelu z: 10.000 kartoni- :le1ono - MUy, zgniły kolor kba- brak ~ż czt.er~h robotnikóW' do 
Ole resort - urządzanie młeJ- wełny andalu~YJskleJ. ków nie jest rzeczą łatwą i nie· . . . przepisowej ltczby stu ... 
8~wym przemysłem skolfktywł - Powiedzcie nas~ przyja. czas teraz o tym myśleć. Po tych PrzedstaWIciel komlteŁ~ ~a- Z punkt~ ~~dzen.! :l finanSOWI 
wwanym I kontrolowanym. clołom zagranicę, by nam przy- słowach kierownik odwraca por brycznego z d~mą podkresla go dla wlaSClCJela Je~,t w!)Z)iith 1 

Burmistrzem mlata Sabadell siali łroehę szmaU - m6wi z: u- tret Zamorry na lewlI stronę 8- wzrost produJtcJI swego ~olekty I jedno, która forma kontroli bę 
jest były włókniarz, generalny śmiechem członek komitetu fa- byśmy lię mu więcej nie p~zy- WU. ~obOlnICY. wy~zuJą. ~u7.e dzie zastosowana. Różnica Dole · 
sekretarz miejscowego syndyka- bryeznego. · glądali.... . poc~cle odpowiedzialnoścI Idy ga tylko na tym, że W f!Wrycl' 
t~, znajdujll~ego się p~ .egidą , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r.' scyphnę· kontrolowa?ej W_ła5c!ciel mote 
ZJ~dnocz.oneJ P.arlil SocJ8hstyc~ • IRKlIIDł IłRDłO'EClIlltllllll • Magn,cl te"slJllni ,,:yka~ać WIększą IntcJatyw~ o~o 
neJ. KIerownIctwo sprawami = ar IODZI. bIStą I to stwarza złudzeme, ze 
przemysłu. spoczywa,,!, ręku In~e = lilA" J. KALINOWSKI' - ~~zie znajdują s.ię obecnie I fa~r~ka jeo;t jeszcze jego włas-
go robotnIka o naZWIsku M<!lx. • 'J Ił i A. SOBCZYK = właŚCICiele skolek.tywIzowanych I nosclą· . . 

Długo czułem mocny UŚ01S'k = "TRIUMF" 8.mio lampowa, '-mlo ! fabryk? - zapytuJemy. - Jaką pensję pan pobIera? 
dłoni rosłego robociarza w krat- • o"wodowa.luksusowa.wspania1vton. - Ci, którzy należeli do "Fa- - Tysiąc pesetów miesięcznie . 
kowanej bluzie. Stał przed lu- = "SYMFONIA" 6·cio lampowa. '-mio = mngl", uciekli z faszystami. Po- Nie .w~ele. mniej pobiera pierw-
ksusowym biurkiem, zarzuco- = obwodowa superheterodyn. • zosŁali w mieście tylko ci, któ- szy mzymer !abryczny. . 
nym papierami. Nie wypuszcza- • "METRO POLIS" s'c'o lamDowa = rzy bądź to nie zajmowali S!Q - Czy proc z pana WIelu fa · 
jąc mojej dłoni ze swojej, przez = luperheł::~~~~!~:r~k~l:om,stowa • w ogóle polityką, bądź też nale· brykantów pozostało jeszcze w 
długą chwilQ rozpyłJwał mnie o .W "EROS" <toro lampowy, 3-obwo- ~ żeli do partii republikańskiej. Sabadell? 
Łódź. t DAJCIE w KP" .dowy w,sok~ei Irlasy .: Jeśli pan sobie życzy, mogę pa- - Czy sądzi pan, ż,e wszyscy 

Pewien wybitny geograf hisz- = R~D10TECHNI~Z~łlHCH "MA1RS naJta~8Z~ z naJlepuyc:h I na,- ! na zapoznać z właścicielem jed' fabrykanci muszą byc faszysta-
. k' ł' K .. . epsly I naJłanslfch. •• h f b k mi? 

pans I wypytywa mme o ra· ~...................... I ueJ z tuteJszyc a ry·. .. 
ków, gdzie był kiedyś na między- • ••••••••••••••••••••••• Zajeżdżamy przed żelazną bn - Ma pan raCję - potWler 
narodowym kongresie geogra- "ZU HI.t-r lubl- dz,-""1- m ze złoceniami. U wejścia dzam. - Synem przemysłowca 
(ów; minister sprawiedliwości, ~ • .., "., widnieje szyldzik: ,,8alares włókienniczego był również Fry 
Andre Nin, był lachwycony J k d I ł d' . k Deu". Po marmurowych scho- deryk ~ngel i przez pewi~n 
:Warszawą, w której bawił kiedyj a. z a a propagan a nremlec a dach wchodzimy do pięknego c~as kierował na,:et przedSIę-
przypadkowo, a burmistrz miar ~~RLIN, ~8 listop~da. I to sprawa ta wykorzyst~na zo- hallu. z barwnymi witrażami. blOrstw~m swego Ojca. . 
sta Sabadell, ohecny dyktator ~Iemey hItlerowskie doprowa s~n!e dla 'propag~ndy lutlerow- Na śCIanach fantastyczne freski, - WIem .0 tym. W archlwu~l 
hiszpańskiego Manchesteru. kU- dZlły swą propagandę panstwoo

\ sklej. W klIka dru po tym nade- a kopulasty sufit pokrvwają bo- naszego ZWIązku zachowało SIę 
kakrotnle wyraził życzenie od- wo - nar?rl0wą zdaje się d? ~zczy sł.ano do .Londynu nie jeden, a gate sztukaterie. Wzdłuż hallu nawet sprawozdanie z pobytu oj 
wiedzenia Łodzi... tu. SpeCjalny urząd - DlImster- kdkanaścle dalszych artykułów . leżą barwne stosy manufaktury. ca Engelsa w Sabadell ... 

W dawnej siedzibie związku stwo propaga.ndy z Goebb~ls~m o tym, jak władca Trzeciej Rze- I tak odmienne od jednostajnego Żegnam uprzejmego fabrykan 
przemysłowców znajduje się 0- n~ ~z~l~ roz~IDą! t~ką ak~Ję, Ja- i szy lubi dzieci. W dwunastu ję-! koloTU khaki. ta pel en. sprzecz~lYC? uczuć. F~: 
becnie kierownictwo skolektywi kICJ swu~t m~ WidZIał. ŚWIadczą zykach ~ozesłano ~odobne art~- Gdybym nie wiedział, że jest b.rykancI. republtkansct ZgodzII~ 
zowanych fabryk oraz sekreta- o tym mekt.o~e ?ane statyczne. I kuły do mnych panstw. OC1YWI-1 to stary lokal fabryczny, pomy- SIę na o~!ary, by ułatwI c rep.ubl; 
riat robotniczych komitetów kon Gdyby 4 7 mIlto~o~ dr~ków pro ście nic ~ie. wspomniano o rodzi- I ślałbym. że jakiś pałac zamieni o ce zwyclę~two.. Co na~tąpI po 
trolnych. pagandowych, Jakle NIemcy wy I cach dZiecI w obozach koncen- ' no prowizorycznie na skład ma- tym zwycięstwie? Czy me czeka 

Ten z przepychem urządzony d.ał~ w roku 1936 ułożono ob?~ tracyjnych. Inufaktury. Sabadell nowa wojna domowa? 
pała~ został zbudowany niedaw- Siebie, powstałby. p~s o <!1UgOS~1 * 
no, ale związek przemysłowców 11.000 kl~., czyh r~wnaJący SIę O zmroku ruszamy naszą "Hi-
istnieje od roku 1559 i z dawnej przestrzem od Berima do Kap- spano - Suizą" w drogę powrot-
siedziby przeniesiono do nowe- sztatu w ~fryc~. W roku .. 19~3 I ną. Rzucam ostatnie spojrzenie 
go gmachu staroświeckie meble by~o na składZie 604 kopn f Ił- na SabadeIl, nad którvm unoii 
i cenne obrazy. ~ow. p~opag~d~wy,?h dla kra- i się dym kominów fabrycznych. 

,W tym otoczeniu udzielono JOW I I!uast memleckI'Ch, w roku . Wytwórnie luksusowych mate-
nam informacji o mechaniźmie 1935 lIczba .ta. wZl'os~a na :.448, riałów produkują dziś gruhf' 
administracyjnym skolektywizo- a ~ .roku ~Iezącrm Jest mewąt- sukno na mundury żołnier ki€-
wanego przemvsłu. phwle o Wiele WIększa. 21 agen- Również fabr~-ka wytwornych 

. tur stoi na usługach niemieckiej' aut .,Hispano - Suiza" wytwarza 

Kliienl i doslawcJI 
Wyłącznym odbiorcą fabryk 

1abadelskich jest obecnie armia. 
a sprzedawcą - komitet fabrycz 
ny. Ceny ustala Najwyższa rada 
~konomiczna, w skład kt6rej 

propagandy zagranicą. O ile ktoś ciężkie auta pancerne, pomalo-
np. z Londynu skieruje do Ber- wane także na kolor khaki. 
lina pytanie - co naprawdę V .. fabryliach i na polach pa-
miało miejsce - czy pawdą jest, nuje dziś niepodzielnie zielono-
iż Hitler rzeczywiście lubi dzie- żółty kolor jesieni j munduru 
ci, pytający otrzyma z Berlina żołnierskiego_ 
bezpośrednią oo'P'Owiedi, a nad- S. L. SchneldermlUł 



I~r. 82~ !9.Xr.-- .~uLOS PORA:NWY'" ..::: 19::16 3,' 
I 

P • • h z BOJler 
zle sobie tło ITI acz stlldi ... i~c~l1I .. ł zleź 
Przemówienie prof. Scllora na J)oSied%en;u r'''~~" o$wjec:enia 

:\Varsz. koresp. ;,Głosu Poran- sunął na czoło obrad w związku - kontrakcja ~e strony władz aka~ 
nego" telefonuje: z nową ustawą akademicką, Głę demickich - mimo, że nie po~ 

Na posiedzeniu Państwowej boko wryły mi się w pamięć slo, trzeba w tym wypadku proro
Rady Oświ,ecerua l'ahin sen. wa, którymi pan premier wów- czej siły przewidywania faktów 
prof. Schorr złożył deklarację w czas lapidarnie i trafnie określił - .lest raczej słaba, co rok slab 
związku z wypadkami na wyż- charakter moralny tych wypad- sza, a w skutkach swych omal 
szych uczelniach. k6w: że bez znaczenia. 

Sen. prof. Schor,r wygłosił r ROZMAICIE MOŻNA SOBIE 
przy tym następujące przemó- "TAM, ?DZIE DZIALAĆ ZACZl TE POBŁAŻLIWOŚĆ WŁADZ 
wienie: NA PALKA I KASTET - A DO UNIWERSYTECKICH TLUMA-

Panie MinistrZ'eI Wysoka Ra- DAJMY DZIŚ I LOM ŻELAZNY CZYĆ: 
do' ' - TAM USTAJE WSZELKA może życzliwością, wiarą w do-
Żahieram <1los w chwili kiedy IDEOLOGIA A ZACZYNA SIĘ brą wolę młodzieży, ufnością, że 

obrady Wys~kiej Rady dobiega ZBRODNIA!" . przecież się opamięta i nawr,',ci 
ją końca, , aby poruszyć sprawę Jedna rzecz uderza przede wszy sama z manowców fałszywego 
smutną, sprawę bolesną. Jesteś- stkim w tych ekscesach na ter e- pojmowania swej niewinności. 
my nie wyższych uczelni, gdziekol- Ale fak'tem jest i smutne do· 
ŚWIADKAMI WYPADKÓW NA wiek one się pojawiają, a miano świadczenie ostatnich lat to 
TERENIE RÓŹNYCH SZKÓL wicie: ich zorganizowany i perio stwierdzają, że 

AKADEMICKICH, dyczny przebieg. Nie są to jakieś młodzież tę pobłażliwość thlma-
które niepokój b-udzić muszą manifestacje spontaniczne" a czy sobie zgola inaczej, jako to-

rP l
leraneję, jeśli nie wprost ,jako 

ODDZIAł W lODZI cichą zachętę· 
Aleja Kościuszki 15' ,!ak d~lej, by~ nie m,oże .. Sytu· 

tel. 191-82 • aCJa staje s~ę mep.okoJąca· 
OTWIERA I PRO\VADZI UCIERPlEC ~IOZE INTERES 

I RACHUNKI CZEKOWE. PANSTWA, 
Wykonuje Elecenla prll!elewowe., z.agrożona jest powaga nauki poi. 

\ przekazowa. - ReaHzuJe czeki kasowe. J skiej, narażone jest dohre imit;: '"',-----------00:-'--------. ---"" młodzieży, kwiatu społeczeń
w każdym, ,kto z t~s~ą patrzy I tym m?-ie! żywiołowe porywy stwa. Czy nie musi zgrozą przej-
w przyszłoś.c. Daleki Jes~em od na tle. J~klegoś ~łębszego ~fektu mować każdego z nas, jeśli na 
tego ~y chCIeć wl?ro~a~zlć w. to i młodzlezy samej, lecz z gory u- chwilę spojrzy w dal: 

wierność I cay.tość odtwarzania-selektywność, daleki uslęg-
0811czQdne lluiJcie prądu. 

ECHO ;~~;&.~;i~ HR lORIl.:: =:1.:!~ 
teki sam lecz na prąd stały Ił 11 -. zł '.1 EJ ..:.. 
3-lampowr bateryJny~O , " 
Sprzedet w większych sklepach radiowych. " 

Państwowe lahładu Tele· ' i Radiotechniczne 
w Warszawie 

dostOjne zebrame Jaklkohvlek planowane i przygotowane ' wY- ŻE SĘDZIĄ RZECZYPOSPO .. 
rozdźwięk. Jeże!i tę sprawę. po- stąpienia. Dobrze wszyscy wie- LITEJ ŻE RZECZNIKIEM I OBROŃ(; \ PRZYWILEJ ZNĘCANIA SIĘ 
ruszam .. to eZYDJę t~ wb~llle ~ my, k\o poza akcją.tui t.am stoi, będzie za Jat kilka ten .młodzlan, PRAWA I SrRAWIEDLIWOŚcI I ,PONIEWIERANIA CZCI I 
POC:U<:1U odPOWl~ZIalnośc~ z matematyczną śClsłośc~ą który ~ prawo uznaje prawo pal będzie ten, eo dziś prawo pięści GODNOŚCI OSOBISTEJ 
swej. Jako. ezło:nk,a PanSlłwoweJ moma mk rocznie. pr~ewfdzle'ć kI, l kastetu" . ma ł uznaje, nlźa l depce god tych, którzy na tej samej siedzą 
Rad~ ~śwlecen~a ,J. pa,rty głosem kiedy się ona . rOZpOeiOle, a Z' l ZE LECZYĆ , BĘDZIE SWOIClI llo§~ ludzką s:Oego bliźniego dla- ławie i nic innego nie pra'gną 
~u~len~a, b? me. mógłbym opu· pewnym pl"aw:.d~podo1>ieństweIn , ". " JłLIŹNICH :,' _ lego, te do mego naldy. wyzna jeno .światła ~~~d~y, pra:fdry,: : ~p 
SCIC tej sah,. me poruszywszy motna też o~~ąlć kres tych ,ten ~"lpl, teraz znęca się 6~,u~ ma lub narodowości. .' jest mofe naJwlęks·ze Dleb~~l?le 
~~ÓraWYd'-I.c 'k' Ć ' -'-- aa!tUrzeń. . ' . łal .. łe nad .. sJałł~ kęłeg~ JobA 'WIreareie- lalst not least . __ ,Q~.eństwo ekscesów , ~~~c-

ra ~II!I przellł a powUJ.U8 . . ' , ,,' " " ",,~ankq, " . ~ do §: 1ć d t gb aż kich że podważiają one ·lftftQllQ-
sumienia wszystkich moralnie I I()t6~ dZl'wne tu nasuwa się .spo- żE WYCHOW'A WCĄ " 'P:'fe w<o no pu c .' o e • e· i' i ' sytec1rą u pods'hlw i 
wrażliwych członków społeezeń strzeżenie: Pode.zas gdy z jednej .' , ,. l by aiUton~ia u'D1wersytecka, m ę. un

t 
wer : żsrzych ucz~l 

stwa '! strony akcja młodzieży jęst do- łiędzie',teil'.sQm., eo łomem że~ąz- będl\ca rękOjmią swobody nau- g:ozą s żrąceniem dW~ uk' ko 
• hrze przya,otowana coraz l ie' . rojpJbija .,)~~ SlVe.U 'kole- 'OIan:ia i uczenia soję Dl 1: wy Y'll praw. y 1 na l w , Zresztą ta sprawa na ' tym wyso-. ' ~. . '. . ep .) nym , ~W'!If ",<"," ŹOSTAł..A BWPACZONA ~ tlinę swarów pohtyeznych. 

kim forum była już na porząd- I slkuteczmej realizowana" lo ue ezy kUletanee, \ ... ~ L Oto w kUku słowach streszczo 
l{~ dziennym - lat temu trzy - ł ' -- " .' NE ne motywy, kt6rymi powodowa 
kIedy ówcz'esny a ohecny tu pre· f:~p~Ry ~I{ItE'M~ 4CE BIBĄ ,SĄ M~I:ł, ~ ny mam zaszczyt przedłożyć Wy 
mi er pan JędT'zejewicz ten pro- , ~" NIEDR()CiIE '1' 'ZDR()WE ł~·<NIEZA.W()DNE sokiej Radzie .deklarację z proś 
bIem, wówczas już poważny, wy bą o jej przyjęcie. . . . 
'_K_' .... re M ,Wobec tego, ie dek1a~acja w 

..... myśl r :egulaminu " ~ańsfw?wej 

(Dokończenie) wokacł endeccy z Kowalskim na l wywołał owację. 
O USTROJU ADWOKATURY, czele nie schodzą z trybuny pre- DO RADY ADWOKACKIEJ 
KONSTYTUCJĄ I DOBRYMI 0- zydialnej. Adw. Kowalski wcho OR~GI NAl!!NE WYBRANI ZOSTALI: 
BYCZAJAMI. WNOSI O ODRZU dzi na krzesło i coś krzyczy. Na PAST I Lti'es Z listy socjalistycznej adw. 
CENIE I NIEGLOSOWANIE. sali ro.zlegają się okrzyki: '-/ ALI).... adw.: STOPNICKI (WARSZA-

-- Ci wszyscy - mówi adw. "PUECZ Z NIM!" T ~ '" WAl - 740 głosów, RUDZIŃ-
Derenson - którzy walczyli ra- Pl'Zewodniczący ncisza salę 1 o ,ST~~~tE_5,Ę,'.li~~Y SKI (W-wa) - 732 glosy, HO-
zem ze mną o prawo i sprawie- świadcza, że prezydium uda si~ GRYPlfiPRlEZ/ĘBIENIU NIGWIL (W-wa) - 728 głosów, 
dliwość w Polsce, będą razem ze na naradę, celem stwierdzenia KEMPNER (ŁÓDŹ) - 583 glo-
mną w tej walce. czy były Jakieś wątpliwości przy sy. 

Przeciwko wnioskowi ad\\'. glosowaniu. Po kilkunastu minu Z listy żydowskiej: ADW. 
BerClIsona wypowiada się adw. łach pl'czydinID wraca i pl'Zc· ADW. SZARKOWSKI WY· ,BAUMBERG (W-wa) - 649 glo 
JOZEFOWICZ. , wOllniczący oświadcza, że ponie CHODZI, A ZA NIM 60 DO 70 sów, z listy endeckiej - ADW. 

Stwierdza on, że wniosek nie waż nie byJo żadnych zasłl'Ze- OSÓB. ADW.: NOWODWORSKI (War~ 
dotyczy adwokatów - żydów, ień co do głosowania, wnioseł.: Nast~pnie przystąpiono do .wy- szawa) - . 374 głosy i ZAGROW-

·Rady Oświecenia nie .mogła być 
poddana pod gloso~ianie, mini· 
ster Świętosławski zarządzil 
wciągpięcie jej do, protokułu. . 

ROzwiązanie 
"Auxilium Akademicum" 

Z Warszawy donos,zą: 
Wczoraj komisariat rządll 

m. st. Warszawy postanowił , z,1i 
kwidować stowarzyszenie pod 
nazwą "Towarzystwo pomocy 
młodzieży akademickiej .,Auxi. 
lium Akademi'Cum", mieszczące 
się przy ul. Tamka nr. 4, 

KonIec blokady 
uniwersytetu poznań" 

skiego już należących do izby adwokac adw. Bcrcusona przeszedł, a borów. Zgłoszone były 4 hsł~: SKI (W-wa) - 348 głosów. 
kiej, przeciwnie akceptuje obcc- WNIOSEK O ZAMI(NIĘCI~ LISTA ENDECKA, zblokow~- Do sądu korpOracyjnego wy- ~OZNAŃ, 28 11. (PAT). "':"" 
ny stan, chodzi tylko o zamknię- LIST ADWOKACIaCH DLA Ż1i nych 7 ~lsk~ch st~warzyszen, brani zostali: Dzisia.i po godz. 19-ej zakoii-
cie list adwokackich dla ndo- nów NIE BĘDZIE PODDANY LISTA KARP u. LISrA SOCJA Z listy socjalłstycznej ADW. czyła się blokada nowego domu 
dych prawników - żydów. POD GŁOSOWANIE. LISTYCZNA i LISTA ŻYDOW- RUNDO (W-wa) i ŚWIĄTKOW akademickIego przez studen-

Mówca DOMAGA SIĘ MERY ADW. KOWALSKI: POLA- SKA. SIU (W.wa). tów uniwersytetu poznańslde-
TORYCZNEGO ROZPOZNANIA CY ZA MNĄ WYCHODZĄ! .,bor, Z Iłsty żydowskiej adwokat go. Studenci opuścili gmach w 
:WNIOSKU. ADW. KOWALSKI OPU- ' SZEJNBACH (W l spokoju. 
. Adw. adw. Rościszewski i Ko- SZCZA SALĘ SAM... DO RADY NACZELNEJ :w~- "owa • -=-_..:..' _________ _ 
ziołkiewicz, reprezentujący en·. fi BRA,NY ZOSTAŁ ADW. SZU- Z listy endeckieJ: adw. SZUR-/ DEPESZE Z FRONTU HISZ-
decję, DOMAGAJĄ SIĘ GŁOSO I .... ,cho Zą MANS~ Z LISTY SOCJALI- LEJ (W-wa). ' PAŃSKIEGO NA STRONIE 13. 
WANIA IMIENNEGO. Na h'ybun~ wchodzi adwokat STYCZNEJ, KTÓRY OTRZY- ............................................... ... 

~rze'Y0~niczący a~w. Szu~lej SZAHKOWSIU. ~:I~zYl~a mówić: ~:~y 7~ig;g~~~~z~~~~~~ MaterIał, naiprzedniejslej iakości . 'I 
~wlerdzl, ze re~uł~mm pl'ze~ld,ll P!zemawia-?I w umClllU wszyst- DACI ENDECCY: ADW. CHEL' J A N K O S 
Je ,głosowanie ImIenne dopICI? kICh polak~w... MOŃSIH (489 GLOSÓW) l AD-] . . ' 
wowcza~, ~dy głosowanie 'pr.~e~ AD.W •. N.AG.onSKI: .J~ pana WOKAT GADOMSKI (161 GŁO i\. ł 
pOdniesIeme rąk nasuwa Jal .. Ies by n a.l I1lme.l me upowazmalem! SÓW) ! Fabryka Sukna Bielsko 
wątpliwości. ADW. SZARKOWSKI: PI'a- • . lód' PIOTRKOWSKA 88 E d kr UCZ~ .. . . "ć :Wybór adw Szumańsklego Sprzedał detaliczna z, • 
Odb~w~C~tę gl!:Owa~i;' nad ~~:~:~:~~a~O_k~~~ml:~:~r~cej sp~tkał się z ogólnym aplauzem ............................... o ••••••••••• ~ •••• e 

wnioskiem adw. Berensoua. sprawie, ale żydzi uniemożliwili R II P 1\' L' T 1\ MĘS Wytw. S. EWIG' II!:'T ZNACZNA CZĘŚĆ OBECNYCH nam poroZDmieuie. Wobec tego GO- , - "Ii ' 
WYPOWIADA SIĘ ZA WNIO- WYJDZiEMY Z NASZĄ WAL- TO- KlE galant. NAnUTOWI.CZA 9 
SKIEl\:I. I{Ą NA ULICĘ. Teraz opuszcza· 'WE ' , męska K 

fla salt powstaje wrzawa. Ad- my salę ... 5 , 
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• ENATU 
Pił!rWIZf , POSifdz~nit wgzDa(ZOD~ na "ior~1i 

Pan premier ~Vg,oS,ii deklarację. "" kt6rel poruszy za. 
gadnienie podniesienia autorytetu parlaftlentu 

Wał'Sz. kor. "Głosu Poranne- marszalkom se.imu i litcnnłu. za-, ZaI'ZądZtllli~ Prezydenta RZP. li I 
~o', telefonu.le: rządzenia te brzmią: tei o otwarciu ses.li zwyczajnej 

" d • n. Zarządzenie Pre,zydcnta RZPli/ senatu. 
#<arzą zemem pana ,-rezy- te.i o otwarciu ses,li zwyczajuej Na podstawie art. 12 punkt e 

denla RzpUte.ł I se.lmu. I ustawy kouslyłueY.ine.i (,twie-

e • 

Bielizn, należy 
oszczędzać przy prgniul 

OTWARTE ZOSTAŁY Z Dl\' Na podstawie art. 12 punkt e ram z dniem dzisieJszym sesję • 
28 B. M. SESJE ZWYCZAJNE ustawy konstytucY.i!wj otwie zwyc~a.lna senatu. 

SEJMU I SENATU. ram z dniem dzisie.lszym ses.ię Warszawa, dnia 28 11 1936. 
Dziś w godzinach pohldllio. zwycza.l11ą seJmu. Prez,-dent RzecZY}lOspolitej 

wych dyrektor biura prawnego Warszawa, (lnia 28 11 1936 l' , l-) I. MOŚUCKI. 
pl'ezydium rady ministrów p, Prezydent Rzeczypospolitej Prezes l'ad~' ministrów 
Władysław Pączeski dOl'~czył f-l I. MOŚCI<:KI. F. SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI. 
zarządzenia pana Prezydenta Prezes rady minisłrtlw ~a mocy tych dekretów mar 
RZDIite,i o otwarciu ses,U pp. F. SŁA WOJ-SKLADI':OWSKI. szalek se .• mu wyznaczył pierw· 

i iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiii.-__ sze IJosi ~dzenie se.tmu wrr *6&W NA WTOUEK. 1 GRUDNIA, NA 

Pan Dremier na inspekcji 
Wzorowy porządek w starostwie radomskim 

Dnia 28 listopada w godzinach 
rannych prezes rady min:sŁrów 
i minister spraw wewnętrz
nych gen. Sławoj - Składkowo 
ski udał się na inspekcj~ do Ra 
domia. 

Po przybyciu do gmachu sta 
tostwa p. premier . Drżejrzał 
księgę nrzyjęć interesantów i 
był obecny przez cały czas 
przyjmowania ludnośd przez 
starostę radomskiego dt Tra
mecourta. 

Dla jednego z interesantów 
b. więinia po1itycznego, p. pre 

miel' przekazał na ręce ~taro
sty pieniądze, potrzebne na o
płacenie półrocznego wpisu w 
szkole. 

Następnie p. premier zwie. 
dził biura starostwa, badając 
sz-czegółowo sprawy, załatwiane 
w referacie karno - administra 
cy.jnym i wojskowym. Za wzo
rowy porządek i pracę dwa.i u· 
rzędnicy otrzymali gratyfikację 
po zł. 150 każdy. 

Po odbyciu konferencji ze 
starostą p. premier opuścił Ra
dom, udając się do Warszawy, 

GOnz. 16-TĄ. 
Na porządku dziennym znaj

duJe się piet·wsz,e czytanIe 
przedłożenia budżetowego. Jak 
słychać, zabierze glos p. pre
mier Sławo., - Składkowski, kto 
ry podobno w deklaracji poru
szy 
ZAGADNIiEKIE PODNIESIE
NIA AUTORYTETU SE·JMU. 
Oczywiście, expose budżeto

we 
WYŁOŻY P. WICEPREMIER 

KWIATKOWSKI. 
Posiedzenie senatu l1,ostałn 

wyznaczone na czwartek, dn. 3 
grudnia o godz. 11 rano. 

Porządek dzienny pOSledze-\ 
nia obe.imu.łe wybór komisji i 
sądu ma.rsżałkowskiego. ' 

Wyprar. czysto I)ieliźnę reft ' 
za mało, należy tq chron.ić w; 

pron/u" by jak najdłużef 
przetrwała. Można to uczynili 
szybka i bez trudu zapom~c_q 
RADIONU. WystarczYJ 

1. Rozpułcić Radi,on~źłmftel 
wodzie ' 

2. Gotować bieliznę p~ 
najmniej 15 minut ' -

3. Płukać wpierw w gorące'. 
potem w zimnej wodzie i 
bielizna staje si, śnieżn~ - -- -~ 

biała. - . 

DION 
idealny środek do prania) 

, il ~ I.: '. ' i1' ... t ,' .. ~ ..' • • • 

.' ;,1,', 5" ; : ,'W:y.ro,b hrmy SCHICHT - lEVER S, A. 
{ . ; 

7 zł. n żki wbu żecie państwiI 
Preliminarz budżetowy na rok 1937 utrzymuje specjalny 

podatek od wynagrodzeń 
WDI,w, z danin i monopoli DrZJnieśc maia okolo 2 miliard6w zlatrch 

IWarsz. koresp. "Głosu poran-I stra, prezesa N, l. K., względnie WYNAGRODZEŃ Z FUNDIT-, (por6wnawczej cyfry podać niel Podatek gruntoWT - 57 mUlo 
nego" telefonuje: marszałków obu izb przenosze- SZÓW PUBLICZNYCH JE. można, ~onieważ budżet min. nów, w r. ub. nleeo wytej niź 55 

Wniesiony wczoraj do izb pro nie kredytów. Przy stosowaniu SZCZE I W OKRESIE OD spraw WOJsk. podano w cyfrach mlJłonów. 
jekł ustawy SKarbowej składa I tego wyjątku jednakże wprowa- globalnych hez list por6wnaw- Podatek od nleraehomoścl 
się z 14 artykułów, załączonych I dza się zasadę, że , 1 STYCZNIA 1938 DO 31 MAR· czych), min. spraw wewn. 6 mi· bez zmian w stosunku do roku 
do projektu preliminarza budie przenoszenia kredytów nie mo- , CA,1938 ROKU. lionów, tak samo, jak w r. ub., ub. 82 młIłoDr. 
towego, przewidującego · gą być dokonyw~e na zwi~k· Wpł~ty przedsiębiorstw pań- min. skarbu 48 tysięcy, a w r. ub. PODATEK ł'RZEMYSŁowt 
DOCHÓD W SUMIE ZŁOTYCH szenle wy~atkown~ .pł~ce.. I stwowych według planu finanso. 60 tys. 245 MILIONÓW, W ROKU UB. 

2.293.7!7.702 Art. VII ~roJe~tu stablhz';lj~ hcz I WO _ gospodarczego mają być na Dochody przewldzłane s da- 231 l\łILlON. 
A WYDATKI 2.:-93.429.624 Z~. b~ fun~cJo?aTluszy adtn1111st~a- stępujące: Polskie Koleje Pań- nin publicznyeh I monopoll w PODATEK DOCHODOWY 800 
,Wobec. tego budz~ł zamyka Się CJI CyWilnej w ramach etatow stwowe wpładć mają 24.5 milio ogólne.' sumie wynie§ć mają l\fILIONÓW, W R. UB. 2M MI .. 
nadwy.zką w .su?t1e 318.078 zł •. osobowych, ustalonych w załą: na zł., polska poczta, telegraf i te 1,922,420,000 zł., w tym same LIONÓW. 

Art. 1V wmeslOnego wczoraj Clonym do ustawy skarbowej lefon _ 24 miliony lasy. pań- DANINY PUBLICZNE WYNO- Innyeh drobniejszych rubry'& 
przedłożen.ia rządoweg? zawiera ,,:ykazie. Zwięks~enie ilości eta- stwowe _ 36,2 miliony zł., fa. SZĄ 1.291.020.000 zł. nie przytaczamy, notując tylko~ 
~owt6rzen!e ustalonej zasady, tow. w poszc~~golnych grupa~h I bryki w Mościeach i Chorzowie Wpłaty l monopoli podali§my te w rubryce specjalnego podał.
ze wydatln mogą być dokonywa moze nastąpIC tylko w raw~ _ milion przedsiębiorstwa pań wyżej. Sumy, które wpłynąć ma ku od wynagrodzeń z fundu· 
ue tylko, na cele i w tych kwo- zmniejsleni~ obsady etatów w stwowe n~ Górnym Śląsku __ 2 ją l danin publicmych w wat- szów publicznych figurnje 110 
tach, ktore ustalono w rupry- grupach wyzszych. I miliony państwowe przetwórnIe niejszych rubrykach dzielą się milion~w zł., a w r. ub. 150 mi~ 
kach bu.dż~tu. W art: I~ wpro: Wprowadzono do ~rojektu u~ mięsne '100 tys., P. A. T. _ 60 na nastp.tlujące: nów, ' 
wIłdla SIę J~dnak .w.yjątkI O? teJ st.a,;y no,,:y.artykuł XI, upowaz tys. zł. i inne sumy drobniejsze Podatki bezpośrednie z górą Podatki pośrednie przynłeU 
zas~dy, a mianOWICIe w r·azle u- nIaJący mInIstra skarbu do po- z poszczedólnych przedsię- 717 milionów, w r. ub. nieco wy mają według preliminarza ogtS. 
zyskania nadwyżki dochodów boru biorstw. " żej, niż 665 milionów. lem 183.5 milionów zł. 
moie nastąpić na wniosek mini· SPECJALNEGO PODATKU on z ... h d I t d 
~ __ ~ - waZnIejSlyc op a o 
-- przedsiębiorstw państwowych 

lmiang w 6da n
' iku wymienić należy następujące: 

do państwowych zakładów prze 
mysłowo - zbożowych doplata 
5.982.000 zł., do szpitali państwo Anglik Stevenson wysok 'm 

ligi narodów 
komisarzem 

wyeh 1.250.000 zł. 

" ~' ,' -f ", ~ ,:" , ~"". ' . • " '. 

Powołanie "stu" do organizaCji "Oczepu" 
WarSL koreap. "Glosu Poran- je"zeze gcUle ustalona. WedIng 

nego" telefonuje: pogłosek, nastllpł~ to ma młę-
Wypłaty l monopoli państwo-

:Waru. koreę. "Głosu Poran- ministerstwie spraw zagraniu· wych dzielą się W projekcie Jak Jak SłyCh8~ w kołach polltyez dzy 1 a 6 grudnia. 
ftego" telefonuje: nych. następuje: m()nopol solny 44 mi nych w ciągu pierwszych dni se Ul' U S 

. Z Gdańska donoszą, źe w naj- Również i Niemcy zmieniają l~ony zł.,. tytuniowy ~ 324 .. 5, mi- sjł ma nastąpić publiczne wy- II Ul •.• 
bU'='- J'd t i' . • • bona, spIrytusowy 22/.4 mIlIony • i "1 łk K dla rolnl'ków ~zym Cza5 .. >t zaJ II am zm a- swoJ.e~o przedstawIcIela, a mla· zł., loteryjny 22 i ćwieć miliona, stąplen e orgamzacJ P • oca, 
ny personalne w obsadzie przed- nOWICle konsul generalny Rze-I zapałczany 13 i ćwierć miliona tym razem jednak nie zapowla-' Warsz. k()ll'esp. "Głosu Poran-
stawlcielstw dypIomatycmych szy. niemieckiej v{}n Raddo",iłz złotych. da się ogłoszenia ani statutu Ol" nego" telefonuje: 
Gdańska. Jak wiadomo na miej- zostaje miauowany posłem w Lu Fundusz dyspozycyjny figuru ganizacji ani deklaracji pwgra- Minister opieki społecz.nej W'Y 
lICe p. P8ppeg~ przychodzi z Pra xemburgu, a konsulat generalny je w budżetach następujących mowej, a jedynie krótkie oświad dał zarządzenie o n~wych ul
gi czeskiej p. Chodackl, dalej u- w Gdańsku obejmuje urzędnik m!n!st~:stw: preżydium rady czenle zespolu "tu, którzy ma-: gach w sp~acie ~aleg~ośei n~ 
stępuje wysoki komisarz Ilgi na- t Ił . i t t . ?tllllstr ow 200.00~ zł., tak sa:n? ją być powołani przez pik. Koca i rz~z ubezpleczalm społecznej. 

cen ra mm s ers wa ~praw za ! Jak w latach ubIegłych, mml- • • I o Ile te zaległości można uznać 
rodów p. Lester, którego zastą- granicznych w Berlinie von sterstwo spraw zagr. 8.760.000, do organizaCji obozu czynu pan I za pochodzące od rolników. Ta· ' 
pl~ ma p. Stevenson, referent Luckwind. l;l w roku ubiegłym 8.960.000,lstwowego, t. J. "Oczepu". Dat81kie zaległości rozłożone być ID!) 

lIIDraw Cda.klch w aDllelsklaa' ~in. apra~ wojskowo 8.380.000. leI deklaracji mowa nie jest J, na O'kres lat 1ł. ., 
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Talemnicz'tl europeicz ki król zbro;eń; "romofor 

woien na cale; uli ziemskie; 

CZ:l"y pa .vojellne stworzyły dl:) 
mrod.Ych i;\(lzi dużo "możliwości" 
dawniej prawie niezna9~;vch. Zawód 
"fordau'.:eru", zawód oficjalnego 
"iygolal<a", zawód "oprowadzacza 
po nocnych lok'llach" - oto pler· 
wsze z b~zegu kai'i2i'y, sto!'ice w 
Paryżu otworem dla każdego przy· 
sto !ne,~o Illlodziętka, potbawionego 
prze\]ndów. 

JeJell z nicIl, Boby l\Iac-Le.arn, 
"udoskollalit" ieszcze ~wój fach. Po 
nocach tańczy do upadłego z tą 
śliczną amery!.ańską milbrderl{ą, 
ale i w dziell, jak przystało na za
kochanego~ nie odstępuje jej ani na 
chwilę. Mlllda, rozrzutoica robi w 
Paryżu zakupy. Boby towarzyszy 
jej w!>zęJzie: do jubilerów, do 
kuśnierzy, do wielkich domów mo· 
dy. Poczym, po kilku tygodniach 
cZ2fownej znajomości, następuJą 
llajczulsze pożegnania. 

Miliarderka wraca do Nowego 
'Jorku - ł tu <!zeka na nią przykra 
niespodzianka. Uprzedzona policja 
celna wie już, czego szukJać w jej 
kufrach. I znalazłszy - nakłada 

na paQ'skie f:H:J,łaszld fantastyczne 
cła karne. 

A Boby, ~Ciśle według prawa, 
01rzyll111j'~ jako denullcjlator, swoje 

Bazyli Zachal'ow umiel'al już 
kilka razy. Od kilku lat (O pe
wien czas nadchodziły wiado
mości, że ten sędziwy król prze 
myslu zbrojeniowego zostat po
konany przez śmierć, ale zaraz 
po tym dementowano te ,ionie-
sienia. 

Nieraz dla prz('konanb nie
wiern~'ch zapra zano dziennika 
rZ~T do feudalne.i rezydencji Ba
lincoul't pod Par~'żel11, ;:(dzi(' 
wśród alei ,,:spaniałego parku 

tapu egzystencji i działalności 
"króla broni". 

Zabiegi nie zosŁały uwiel1czo , 
ne całkowitym powodzeniem.
Wciąż p. Neuman~ napotykał 
na ślady starannie zatarte 
przez sira Basila, jego wspólni. 
ków, agentów, oraz przyjaw:vch 
lub wrogich twórców legend.
Jednakże przynajmniej w ogól
n~'ch zarysach udało mu 'Stę wy· 
świetlić prawdc; co do naj-waż
niejszych faktów. 

ukazY\\'ał si~ ni('doł~żny starzec' Na wstt?pie p. Robert N<,u
w folelu na kółkarb. Po naj- mann pisze: .Test to biografia 
świ('ższym tego rodzaju pakazie człowieka z krwi i kości, po-o 
j('den z ameryk~\I1skich repo:rte- dobnie moral~H>go lub niemoral· 
rów opublikował coś sensacyj· nego, jak wielu innych ludzi 
nego. Orzekł mianowIcIe, że ani .,demona", ani też "wie'lkie, 
,,))r3wdziwy" Zacba!'ow umarł go filantropa". Różni się 011 tym 
,iuż (lawno, a rillę Jego odgrywa o{1 lrzedęłnych ludzkich drn-
. iakiś sohowtór dla o~,łoniecia pic:i.nlków, że zdobywał lupy z 
groźll~'ch l11achinarji fahl'yl~an- wi~kszą zt'~cz ością. a ł)rzcdr 
tów broni. Działo si~ lo w ol,rp- Wsz~'stkim ~ ,j-'kszy n sz('z{'ś
sic naigcrt?lsz~'ch dl'hat r:rz('d ch-m uiż inni. Tylko nirbywnlv I 
"'asz~'ngto(lskq komisją senac· l'ozmia r jego powodzell ' spra- I 
ką, badającą . prawy pr~',,·atne· wia, iż równie pot~żnvmi wY"l 
go pr;:emY~łll i handlu ,,"O,;e11ne- dają się jego inlrygi, chytrość i 
go. Od owej chwili przestano cynizm". 
demonstrować sparaliżow~nego 
stnrca w alejach Bnlincourl. 

Tym razem zgon jego jest jni 
.iednak faktem. 

Zaraz po t~'m r.a<;t~puJe pierw 
sza lul,a w hiografii. NieDodob
na stwierdzić. nawet co do 1'0-

ku, daty urodzenia Zachorowa. 
Nar.wisko Zarharowa jest do- Odpowiednie dokumenLy znikły 

brze wszystkim znanc; pisaliś ,. bez śladu, podobno gdzieś spIo
my o nim już nieraz. O'ltatnio nęły. Kilkakrot,nie dla rozmai
wypłynęło ono w zwiqzku 1. tych celów wydobyv,ano z Gre
hiszpall<;ką wojną domową. - cji i Turcji za~wiadczenia róż
Głośno o nim h:do rÓw'1;ci. w ni ące się zarówno w podaniu 
marcu ub. r. z okaz.ii gl'ec:'kie~o miejsca, jak czasu. Jeśli o lata 
powstani:l. Zape,vniano wtedy, chodzi, waha.ią "ię mi~dzy 1849 
że si'\" Basil Zacharoff finansuje a ' 1855 rokiem. P. Neumann u
i zaopatruje w sprzct wojenny l staja przynajmniej miejsce. Sir 
venizelistó v, bqdź obóz monar-. Basil, który w młodości nosił 
chistyczny, bądź też ... obie stro-! imiona Zachariusz Wasyl, uro
ny, co wydać się mogle na.i· dził si., w Konstantynopolu, w 

a.~~~~SK' HAMAMELIS ~ 
użyty przed udaniem się n3 spoczynek gwara.1tuje czystość cery; 
USUW/J zmarSlCZ/-d: ws:elJ..-ie oznaki sttJroici i pf'zemęczeni4. 

30 proc... ---
prawdopodobnie.isze ze w'!:ględu 
na precedens jego kariery. 

dzielnicy greckich nędzarzy * Przepełnionym tramwajem jedzie 
jakiś starszy, szpv.lwwaty jegomosć 
W tewej ręce trzyma nlewielką to' 
I'ebl{ę, piawą trzyma się kurczowa 
likórzanego uchwytu. 

Wchodzi kontroler. 
- Poproszę bilety do kontrom 
Stan,zy pan waha się przeli 

chwilę. Jeśli zwolni lewą ręl{ę, zgu 
bi paczkę, jeśli puści uchwyt, stna· 
ci równowagę. 

Nagle uśmiecha się \V przypływie 
natchnienia i zwraca się do kontro
lera, w.;l{uzując głową na uchwyt: 

- Może pa!l zechce potrzyma4 
chwilkę, tylko wyjmę bilet! ... 

* Nowe zaS3.rty współżycia młodzie 
i.y akatfimiclde.l w Niemczech prze
widują bezwzględny obowiązek u
dzielania satysfakcji honorowej w 
formie pojedynków. 
Tylekroć potępiane przez światłą 

opinię pojedynki rozpowszechnią 

się tedy w Niemczech, stając się 
ohowh!zkiem honorowym. Coraz 
prędzej ... wstecz. -
ODCZYT CZER\VONEGO KRZłZA 
Staraniem- sekcji odczytowej oddzia

lu łódzkiego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w dniu dzisiejszym o godzinie 
12 m. 30 w sali P. C. IC, przy ul. Piotr· 
kowskiej 203/205 p. dr. l:lIrkowski wy
głosi odczyt n. t. ,,0 sposobach rozpo
znawania pewnych chorób na podsta
\~i e krwi". 'Vstęp bezpłatny. 

Niedawno ukazała się Intere
sująca książka poświęcona ży
ciu i karierze sira Basila. Tytuł 
brzmi: "Sir Basil Za harorf -
Der .Konig der Waff(,n". Nie
miecki autor Robert Neumann 
llwzgl<:dnił wszystkie poprzed
nie publikacje o "ta.iemniczym 
europejczyku" z popularny!ll 
studium Ryszarda Lewbsohna 
,.IL'Europeen mysterieux" na 
czele. Praca p. Neumanna jest 
sumiennr., źródłowa, a~zkol
wiek utrzymana w formie t. zw. 
powieści biograficznc.i. Opiera 
się na wielu nowych dokumcn
tach. \" przedmowie autor opi
s I.ie mozolne badania, jakie mu 
siał przeprowadzić dla rozpro
szenia mroków nagromadzo· 
lwch nnol,ół l'nźdego prawie e-

zwanej TatavIa. 

Rodzina pochodziła z Grecji. 
Picrwotnc nazwisko hrzmiało 
Zachario~ Zaclulria lub Sachar. 
Dziadkowie \Yasyla wyw~dro. 
wali do Rosji, gdzie przemiano
WHllO i,ch na Zacharowych. -
Ojciec osiedlił się w Komtanty
nopolu. Cd wczesnych lat \Va
syl pełnił na zmianę funkcje 
"przewodnika" i "strażak;l". -
Tak się to nazywało dla przy
zwoitości. \V istocie "przewod
nictwo" polegało na łow!enłu 
gości i pens,ionarek dla lupana
rów, zaś "służba ogniowa" na 
poszukiwaniu zdobyczy w pło
nących domach. Po jednym z 
wicIkich konstant~'nopoJillal)
skich pożarów przyszły "król 
broni" musiał s('hrollić się 
przed tur"cką fł~1idq 11-1 kijka 

~ 1łIl Pll l przod'7i~ w doborze filmów .,Hl wysokIe] klasy. 

Dziś i dni następnych! Wspaniały o frapującej treści 
film szpiegowski c czasów wielkiej woiny 

"S U V·· 
lmponuj~ca obsada: 

Jean Harlo .. - Franchot Tone - Gary Grant 
Lewis Stone. - Reż. George Fihsmaurice 

Nadprogram: Tygodnik oraz kronika PAT 
CENY MIEJSC NA WSZYSTKIE SEANSE od 54 groszv. 

Sens cja vw •• TABAAINIEIIII 
Od l.-XII. r. b. występy 2 gwiazd Hollywoodu II.HOLLY.SISTEAS·· 

Ila ozele atra~yj~~go P.!flgr.~u. 

llQCRjJfa OŚl1JiRffmWuJq lir. 3 
, . 

OSl'omówld Im] doją 
tan/e .ś U)iarlo~ co 

I, lImoźl/wl'o UŻljW(;1. 
"n/e W/fik SZlich źo. 

rtó we k. .Dla ochro
nł{ oczu przlI Pl-

• I 

S anit./. na m 0s.z'I. 
n/e należ" .J io;, 
s o w.ad z orO'(I)/(; 

n a 65-.l>/m . 

Pro dukule ,J;, na· 
t5. :<'5, 40. 65. 100, t25 " f50-D/m. 

Wi(I"ób polski 

lat do Be'>arabii. ~ tych patriotycznych fundacji.-
Gdy wrócił, zajął się narazie Są to tylko znikome "koszty 

uczciwą pracą. Został subiek· handlowe" wobec Olbrzymich' 
tem u bogatego greckiego ~prze· sum, jakie zgarnia, wyzyskując 
dawcy dyw" nów. Uznał jednak m. in. zaciekłe wsp'ółzaW\Qdni. 
iż szef go krzywdzi, pewnego ctwo obu "sprzymierzollyeh'! 
pi~lmego poranku w charakte- I przemysłów. 
rze odszkodowania "zasekwe.1 Czy odgrywał rolę łnspłrało
strowal" towar i z otrzymaną ra politycznych lub wo.lennych 
zań gotówką zbie~ł do AngUl. poczynań? ... Duto na ten temat 

Niebawem zosŁał odnaleziony krążyło fantastycznych wersji. 
Znalazł się w wi(,'zicniu i przed Książka p Neumanna przY1lłnje 
sądem w Londynie. - P. N eu· wielkie znaczenie 'finł\l\sowe} 
mann podaje krótkie sprawo·- aKcji sira BasUa w zwi~~l"u t' 
zdanie z procesu publikowane wciągnięciem Grecji , do wojny 
w "Times". Niewiadomo jak §wiatowej, a zwłaszcza na tle 
sprawa się zakończyła. Wedtug patronowanej przez Lloyda 
jednych wersji oskartenie zosta G'eorge'l'~ greCKiej wypra~y prze 
lo wycofane, wedrug innych Wa ciw turkom w latach 19'19-20, 
syl, prowizorycznie zwolniony Niemiecld autor usiłuJe nawet 
za kaucją, zbiegł do Aten. Dzia· wykazać, że eKspedycja ta Iłyła 
lo się to w roku 1873. w większe.ł mierze "dziełem" 

\ViE'lka kariera rozpoczyna Zacharowa niż "waIli,isMego eza 
się już w cztery lata po tym, w rodzieja" . .Tak wiadomo, skon. 
paidzierniku 1877. Na ateIlskim czyla się sromotnym niepowo
terenie obiecujący młodzieniec dzeniem. Sir Basi! miał szczęś
powraca narazi e do jednego ze cie tylko 'Ił za obywaniu pienię· 
swych zajrć konsŁantvnopoliłań dzv.,. 
skich. Jec;t znowu "przewodni- Po ,'oku 1923 stopniowo wy. 
kiem". ILecz teraz już wyzysku- cofnje się ze wszystkiCh imprez. 
je ten fach dla nawin-zania wy- Rozmaite machinacje, jakie 
soldch stosunl·ów. Wkl'ada się przypisywano mu w ciągu o
w łnsld ministra Skuhulisa. - I statniego dziesięciolecia, były 
Przez niego otrzymuje począt- 'nao~ół wytworem legendy.
kowo w skromnym zakresie P. Robert Neuman przyznaje, 
przedstawicielstwo :lngielskic.l że przez ten okres sir Basil 
fabryki sp 'zętu wo.łl'nne~o Nor- dość żywo .,inte.'(:sował się" nit" 
tlenfeldt. Wkrótce udaje mu się mieckimi zbrojeniami, lec l. nad 
skłonić rząd grecki do nabycia tą sprawą szybko niemiecki au· 
pierwszych łodzi podwodnych tor przechodzi do porlqdku 
Nordenfeldta, którymi pogar-- dziennego zapewne nictylko z 
dziły mo"ars Łwa. Jednocze,~nip. powodu dokumentów. 
w tajemniey przed grekami I Natomiast dużo miejsca po· 
przeprowadza analogiczną tran' świ~ca długiej miłoslle.i historU 
zakcję z Portą Otomal'iską. - Za<'1lRl'owa. ktOty je<;zcze w t'J
Z!wlei Ro~ia sama .iuż z'lbiega ku 188/ podohno płomienni! 
o łodzie Norclcnfcldta. ,V ślad l' o zkodu~ł się w przecIstawic.ic1-
za nią idą inne wielkie pall.- ce hiszpallskiej arystoJu:lrji, ku 
siwa. zyDee Burbonów, ksi~żnej de 

Zacharow sta.it' sie udz!ałow- l\fal'chena. Utrzymywał "I nią 

j 
eem fh'my N(wdenfeld. Z:.J<;iada niezalegalizowany związek, cze· 
w gronie potentatów zbrojeni 0- I .. a iąc PI'?:('Z lat 34 Ila zgiln obłq
wego przemysłu. \Vciska się 0- kaDe~o jej małżonka. Z myślą 
kr~żnyn,i drogami do naji'Ozma o niej nahył dom gry w ~lonte
itszych, konkurujących ze sobą Carlo. Ułożył plan zdobY<Cla po 
pfzerbi Gbiorstw i koncernÓWJ- id zaślubieniu książ~ce.lmiłry 
Działa jednocześnie w przemy· MQnaco. Istotnie we wrześniu 
śle wojennym angielskim, fran 1923 roku stanął na ślubm'm ko 
cuskim, niemieckim, rosyjskim biercu. Lecz w kilka tygooni po 
! wł0sldm tym l\si~żna ~rarchena - Zrcha-

"'ybu('h dzieJoweJ z:lwieru- r"ow zIharła powalona krótką 
"hy w roku 1914 zastaje go 11 chorobą. Sir Basil sprzedał ka
s7('zyłu sl1kcesó,,:. Przez czas syno, zerwał ze światem. zam
woiny światowe i trzym:> si~ już knął się w ZAmku B. Hn{'ourt. 
wyłącznie Enl(,llIY. [,crz nadal 7.:lpcwneiego rzekome his?:, 
manewrui(' mi~dzy Anglią. a pat'isli.ie zainteresowanie, tale 
Francją. \V obu paJlstw:1ch o- jak i dC'mniemane greckie 7. 

trzymu.je najwyższe ordcr~·. - przed roku należy między haj 
Ze swej strony nie szczędzi su· ki włożyć. , G. p. 
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l b I-e z-ą c u c h d o C h o d d UJ RADioAPARAT. POle[a~!d!~~~~~~~ew modele 
.akupion, u nas I krajowych I .agrante:znyeh l 

~ę~& .......... """"""""""""""""""""""". 

RAUD- I 
na bezrobotnych 
urzędniCY inspekcji 

pracy 
Jak się dowiadujemy, W8ZySCr 

urzędnicy okręgowego i obwodo
wego inspektoratu pracy w Lodzi 
opodatkowali się dobrowolnie na 
rzecz akcji niesienia pomocy naj' 
biedniejszym w okresie 5 miesięcy 
:t.imowych. 
Urzędnicy opodatkowan się w 

wysokości od jednej czwartej do 
l i pół proc. od miesięczwycb pobo· 
rów. Potrącenia dokonywane będą 
od 1 grudnia r. b. do 1 maja 1931 r. 

WYSTAWA RADIOWA. 
Otw:m~ie wystawy radiowej, w 

tŁórej ul'ltiał w(>zmic Jlr1emy . .:ł r&

Jiotechniczny, krótkofalowcy ira· 
dfoamatMzy or:1Z rozgłośnia łódzka 
llastąpi w dniu 13 grudnia w gnla·· 
Chll przy ul Żeromskiego 115. 

Otwarcia wJi~tawy oraz studia do 
kona protaktor tygodnia propagan 
r1y radia, p. wojewoda. Alektlnud.er 
Hauke - Now!lk. 

Rozpoczęły się jut prace monła,. 
1.owe P')81.czególnych stoisk, tak 
al,y na czas przygotować całość 

\\'vstaw 

ZiPanie I iego naltePltwa 
jllk uderzenia krwi do głow,. 
migren, eta. znikaI" .. ,bilo po 
uiyolu ,o~lInnych PIGUŁEK KO· 
WENA (Cauvina'a). Piguł"i te
rOlwah iai'lce i prJ:ecEvszclajll' 
ce. ułllt"iaJą cnnno~oi. organi· 
zmu. Cena pudełka zewler.· 
Jącego 30 pigułek .4. 2.80. 

Do nabycia we wSly,tkich 
aptełłach. 

W,str&ega~ się fal'yfi1catdw. -
Zwracat uwago nil oryginalne 
opakowIlnie z: ftIIplaem .Clluvin· 

• 

Składaicie ofiar, na zi
mowa DomOI dla bez 

roboln,ch. 

Konto P.I.O. 70200 

Naicenniejsza koro o ar 
Poleine br,lant, w insygniach królewskich 

Jeszcze tylko pół roku dzieli da, państwową koronę mOllal'- dzą kolejno cztery krz~·l.e i cztery 
Anglię od historycznej uroczysto szą i cesarską koronę Indii. , lilie, wysadzane brylantami i in
ści korooacji następcy zmarłego Korona św. Edwarda została nymi kamieniami. Z krzyży wy
króla Jerzego V. Przygotowania wykonana na koronację Karola chodzą dwa łuk.i złote, krzyżują
do niej są w pełnym toku. - II w roku 1662 według wzorów ce się pośrodku. Brzegi ich zdo
Wśród licznych akcesoriów ko- korony zniszczonej za republiki bią perły, środek - perły i ka· 
ro~acy:jnych pierwsze miejsce I angi~lskiej. G~ówną jej część. sta., mienie. Z punktu skrzyżowani:l 
zajmują korony. nowI złoty dIadem, ozdoblOny łuków wyrasta jabłko królew-

Królowie angielscy mają trzy I rozetami wysadzanymi drogu'l skie ze złotym krzyżem równie;' 
korony: koronę koronacyjną cennymi kamieniami: rubinami, wysadzanym kamieniami. Koro
króla Edwada Wyznawcy, zwa-I szmaragdami i szafirami, otoczo na św. Edwarda jest tak ciężka! 
ną również koroną św. Edwar- nymi brylantami. Z rozet wycho I xe natychmiast po skończonej 

Edwarda VIII 
uroczy~to:,cl król kladzie drugą 
koronę, t. zw. Imperial State 
Crown. 

Ta korona państwowa. wyko· 
nana została w roku 1838 dla 
królowej Wiktorii. Korona kró· 
lowf'j Wiktorii zawiera ogółem 
2783 brylanty, 277 perel, 17 sza· 
firów. 11 szmaragdów i {) rubi· 
nów. , "a przedniej stronie znaj
duje ię rubin wieU'ości małego 
jaja kurzego, który książę Walii, 
zwany popularnie Black Prince, 

BlflllN4 JEDWABNA J. N r! U MA N otrzymał od króla Kastylii. Don 
.. Pedro Okrutnego. Klejnot ten 

122 PIOTRKOWSKA 122 miał na sobie król Henryk V w 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lhltwie z francuzami pod Az~· court (lH5). Jego wartość oce-

-DAMSKA -

niana jest na tOO .000 funłów 
szterlingów. Pod nim znajduje 
się brylant "Gwiazda Afryki", 
slanowiący część "Wielkiego 
CuJlinana". Jest to 309-karato· 

P 't ł d"k d" h'tl k' wy kamień, drugi według wieI· rzywl a on ZlennI arzy pOZ rowIenIem I erows lm kości szlifowany brylant na śwle 

Ossielzk, jedzie do Oslo 
Nie.t:g torpeduj. naerade No"la, ulianawja· :~;r; ~~~~{ !~~~~i .~~~~" z~ 

ią' "laiDą " "wotie 300.0DO marek ID.ru~i wielki sz~fir, który.wypeł 
Ula srodek krzyza, stanowIącego 

BERJLIN, 28 11. (Tel. wł.).- bla uszczęśliwia go i jest on I konsekwencjach w stosunku do górną. ~zę~ć korony, pochodzi 
Kilku dzienikarzy otrzymało wdzięezny rządowi Rzeszy, że I Norwegii. O ile wiadomo, to I z pierscle":la Edwarda Wyznaw· 
pozwolenie odWIedzenia Karola pozwala niu osubiśeie odebrlu~ lZ!ld norweski uważa, że korni ey •. N.a wlązadłac~ łu.ków znaj· 
Ossietzkyego w szpitallL ~rzyznaną na~rodę w Oslo. Po tet, rozdzielający nagrody NO'I dl!Ją SIę, perły: z ~I~lklch kole z)' 

Ossietzkv przeprowadził z ni- j~dzie on do Norwegii, gdy ty! bla, jest ciałem suwerenn~m i kow. k:olowe~ .E!zblety. T~ naj· 
mi zupełnie swobodną rozmo- ko stan zdrowia jego na to po . wobec tego rząd nie lUa żadne- eeome.lszą dZlsla~ na świecl.e ko· 
wę. Goście odnieśli wrażenie: ?woli, możliwe. że .lUŻ za kilko go wpływu na jego decyz.lt:. Dr. l'onę wkłada kro! coro~zme. na 
że dziennikarz duński, który dni. Sahm oświadczył jeszcze, te je· uroczyste otwarcIe angIelskIego 
przed niedawnym czasem pi- Ossietzky wydaje się być pc· śli rząd norweski nie ch< e na- parlamentu. 
sał o zmianie pOJ{ląd6w laurea- len nowej energii, podczas ~dv ruszyć suwerenności komitetu W rO'ku .1911, ~ledy król Je· 
ta, poprostu się omylił. O!tsietz- pnedtem robił wrRtenie człn. tll w każdym razie musi za.tął. rzy V wybIerał SIę do Indii na 
ky coprawda przywitał swoich wieka zmiddżonego i zr~zygno Jakieś stanowisko wobec przy- koronac.lę, sl!0rzą~zono specJał
gokl pozdrowieniem hitterow. wanego. Coprawda wymaga on znania nagrody Ossietzky·eml1. ną koronę, .lako ze według SUł
skim., ale nie mówił o narodo- jeszcze opieki i lekarz nie u- Odnosi się wrażenie, że rząd rego ob'yczaju korona angielKa 
wym 8Oe_łallmtłe l oświadczył. dlieli1 zezwolenia na wyjazd norweski oz zajęciem stanowi- nie mO'Le by~ noszona pO'Za pa. 
te pozostał takim samym pacy- w najhlihzym czasie, ale po- ska zaczeka na realizację przez ~icaml angIelski. ego ~ółeshJo!t. 
list., Jakim był. Nagroda No- d.,bn-o jui nie ma żadnego ni~- Rzeszę za~roiony~h w nocie Cesarska korona m.dYJsk~ z~wle 

bezpieczeństwa ivcia. Przy sta- konsekwencjI. ra poza bar~nY~I ka~l~n!aml 
rannej pielęgnacji nic nie sta- - 617~ brylantowo "artosc Jej w,! 
nie na przeszkodzie jego oodr5 S a I a. F I L H A R M a N II nOSI 60.000 funtów szt. Z przo· 

t d O I 
n1 . • '.1 NarutoWIGla 20 telefon ;113·84 du korony znaj'duJ'e si .. szma" 

'V o s o. vv ręczellle nagro... J U T d '" ;. odbędzie si dni to _ R o, n. 30 lIstopada 1936 r. ragd mezwykłe] WIelkOŚCI i plęk· 
d I ę w u gru o godz. 2030 wlecz. ności, wagi 34 karaty. 

n A. IV Koncert Mistrzowski O· k k 'l' • Pod~zas odbierania naqrody J T b - b d' 'procz ~ron. ro ow znajdu-
-Już jutro W KINIE 

• • 
• 

PREMIERA .. R I A LI O" 
a.ajwitkszego Ilmu amerykań8kiego wszystkich cJaeów 

AGNGLIA 
W roli gł6wnei: 

IRENA 

BIJNNf 
Niezapomniana bohaterka filPlu 

"BOCZNA ULICA" 

Ponadto: 
12 znakomitych artystó N IIolly",ooda 
148 tancerek zespołu Ziegfielda 
Chór złożony z 200 osób 
3500 staty~tów. Film, którego siEl nie zapomina 

~obla Ossletzky zamierza w _ a I a u e s .1 a u Ją Się W angielskIm skarbcu kró-

I 1
.1. wf' y fenomenIlIny skrzypek śWlałowelliiławy lewskim trzy korony królowych' 

t:. os .:; elką prelekc.t~ na te· Przy fortepilInie: Tasso J/lnopoulo. k k 'l . M .. ~[ <d .
mat "Wspólfycie narodów". Za ·o:~na. "ro owej arn !,.o en· 
(,l'wnił on, te w prelekcji trzv- Środll, dn. 2 grudnia b. r. o g. 20.30 Sk.I~J, z~ny J~~uba II , ~ladem 
ma~ się b~zle zdilla od poH- Fenomenalna tancerk/l hinduska teJze kr~lowej. I kO~~>D~cy]na ko-
tyld partyjnej N 'O t a I n 'O karona kroiowej Maru, zony zmar 

A I . bl k geniusz OlIlekiego Wschodu łego króla Jerzego Y. Najwspa· 
n ,no OWS a w programie: hInduskie tllńce kl/ls)', nialszą z nich jest korona królo· 

nagroda une, religijne. fantllst1c1ne i boba· we.' - wdowy-Marii. Sporządzo· 
. terskle. no ją specjalnie na koronację· 

W mi~dzycJ:8sie rząd niemiec 
ki postanowił, te obywatele nie 
mleeey w przyszłości nie będą 
mogli przyJmowa~ nagrody po
koJu ai do cbwlll, ~dy skład o-
8obowy komitetu, przyznające
~o tę nagrOdę, nie ulegnie zmia 
nie. To oświadczenie ma być 
równiej aawarte w proteście, 
kt6ry poseł niemiecki w Oslo 
dr. Sahm, wręczy w dniu dzj
siejszym. Rząd niemiecki posta 
nowll poza tym ofundown~ na
grodę w wysokości 300 tys. ma 
rek, jako nagrodę literacką dla 
obywateli innych państw. Sta
tut łej nowej nagrody, pomyśla 
oĘ'i wyraźnje, jako konkuren
cja dla nagrody Nobla. nie zo
słał jeszcze ogłoszony. 

Konf'lkt RzesIJ 
Z Norweg;. 

W proteście, zgłoszonym 
przez posła Rzeszy, dr. Sahma 

I 
I 

mówi się o naJdalej id~leycb l 

Bilety llV cenIe od ~.- .do sł. ~.- Na przedniej stronie tej korony 
do nabyCIa w kllsle Filharmonii. znajduje się słynny brylant "Ko-

••••••••••••••••••••• ". •• hłnoor" t06-karatowy. 
WALNE ZEBRANIE K?MBATAN- Największy brylant na świe-

TÓ~ tYDÓ\~: . cie, MO·karalowa "Gwiazda A-
Zarz~d oddzlał~ łódzkiego ZWI.ąZ fryki", największa spośród czte

ku tydow UCZ<l<3truk6w walk o Nie rech części na które rozb'to 
,.otlleg!.)ść Pulski zwołuje na dzień Cullinana:' zdobi k .1 
0,)9 r t d b ( . d . l ) d" , oronacypte • l~ .opa a r .. ' me ZIe a o gt' z. berło królewskie. Lacznie wszy5t 
12.eJ w poludme. ~ lokalu wla.tillyru kie "Gwiazdy Afryki" przM.sta
Drz~ ul. GdańskIej nr 91. nadzwy- wiają wartość około 30 mUlo
",,:\Jue wal

d
n
k
'3. zebdra~e z nast)ępUją. nów zlotych, suma zaś "Gwiazd, 

?Y,? p~rzą le.n zIenny,?: 1 zag~ Afryki" z berła królewskiego 
Jen~e, ~) r~farat o nasz~J 8ytlla~~I jest eztery razy większa od 
l·ohtyc~neJ,. 3) uchwale~le rezolUCjI wszystkich znanych brylantów 

Stawlenmctwo obOWIązkowe pod na świecie. 
rygorem organizacyjnym. \ 

TEATR ROZMAITOŚ:I Tel. 112-25 
Nl.odwo~arnJ. ostetn' tydzIeń gościn
nych ",stęp6w snakom. IIwiazd ameryk. 

Lucy i Misn GERMAN 
Ceny specJalnie zniłone na wszystkie przed. 

. st.awi~nia od 54 gr -2 zł. 
0'1', w ntedz'el~ o a. 4.15 op. i 9.15 wiecz . 

• RACHELS KINDZRo 
Jutro w poniedzilllek o g. 9.1.<; wiec •. 

poras ostllłnl • MATKA I TEŚCIOWA· 

m.d. 

A 
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Ceny miejsc 
1\/1 wuystkie 
- seanse od 

ostatni dz'eń • COOPER p ANKI :! y • PORANKI W r. Ul. Clark GABLE 
Uwala: Jutro w elka Prem"era filmu .. I N T H a N y A D V E R S E-;;- oSł~~~~~!E Marion Davies 
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- SPRZEDAt-

RESZTE 
Olali 

JEDWABI i WEłalnł 
ze 5ztuk 

po clnilch najniższych! 

Tkaolay A. G. B. 
SP. AKC. 

ŁÓD:.t. PIOTRKOWSKA 80. 

OYZURY APTEK. - Nocy dzi
siejszej dyżurują następujące apte
ki: M. Kasperkiewlcza (Zgierska 

-54); Rychtera i S-ki (11 Listopada 
, ti6); J. Zundelewicza (Piotrkowska 

25); S. Bojarskiej I S-ki (przejazd 
19); Cz. Rytela (Kopernika 26); 
M. Lipieca (Piotrkowska 193); W. 
Kłopotowskiego i S-ld (Rzgow
ska 47). 

ZAKł.ADY PRZEMYSŁOWE , W 
POLSCE. - Według ostatnich da
nych na terenie całej Polski znaj
duje się obecnie 226,041 zakładów 
przemysłowych, w tym 178 l ka
tegorii, 119 - II-ej, 309 - III-ej, 
1.488 .- IV-cj, 3,195 _ V-ej, 
7,690 - VI-ej, 12,426 - VII-ej 
(,raz 200,641 zakładów ,VIII-ej ka. 
tegorii. " ~l<-,'L, 

PŁYW ACY UPRZVWILBJOW A 
NI. - Kuratorium szkolne wvdalo 
okóIn1k do dyrekcjhzaklad6w' śle d 
nich naukowych, w 'którYm' podaje 
do wia.domości '1[onczących .tu(1ia 
Erednie, it p'rzy skład:iniu podań o 

, \)tzyjęcie do szkół po'dchorą~ycb 
!Zgodnie ż wyda.nymi ; instrukcjami 

,,:władz wojskowych" pie~wszeństwo 
przysługuje kitlldyd~tołń" którzy 
mogą wykazać się um~6j~t,nością 
pływania. 

ZNIZENIE OPLAT 'ZA WIZY 
ANGIELSKIE. - Władze konsu. ' 
larne angielskie podały do wiado, 
mości zainteresowanych organiza
di, r!e opłaty za wizy udzielane po· 
~indMzom polskich paszportów Ut

grani'~znych, które ostatnio zostały 
podnicsione do 40 zł. obecnie wsta 
ly zniż'Jns do 86 zł. 

TomlISIł" 
NOWY PODZIAL MANDATóW. 

Po rozpatrzeniu rekursów w sprą 
wie podziału mandat(m. do gminy' 
żydowskiej w Tomaszowie, 8t~ro· 
sta Reindł ustanowił nowy podział 
mandatów, który wygląda nas tę· 

- P\ljąco: 

Lista nr. t - 2 mandaty; lista 
nr. 2 - 2 mandaty; lista nr. 3 -
3 lJlanda.ty; lista nr. 4 - 2 manda
ty; lista nr. 5 - 2' mandaty (przed 
tem l mandat); lista nr. 6 - 2 man 
daty (przedtem 1 mandat), lista nr 
7 - 2 mandaty; lista nr. 8 - be2 
mandatu; lista nr. 10 - 2 manda
ty; lista nr. 11 ~ bez mandatu. 

Od tego podziału istnieje prawo 
rekursu do urzędu wojewódzkiego 
za pośrednictwem starostwa w Brze 
zlnach. 

PODPALIŁ STODOŁĘ. 
Sąd okręgowy w Piotrkowie lla 

6esji wyjazdowej w Tomaszowie 
rozpatrywał sprawę Adolfa Nikła, 
oskarżonego ~ podpalenie stodoł~ 
we wsi Stasio las. 

Ustalono, że podpalenie miało na 
eelu uzyskanie ubezpieczenia. Pod 
palacz skazany został na 3 lata wię 
zienia. 
-----_.-------------------

HERBATKA TOWARZYSKA. 
Zwią?;ek żyllów uczef;tników 

walk o Niepodległość Pol~ki, od, 
dział w Łodzi, urządza herbatkI) 
tQwarzyską, która się odbęuzie , dziś 
w niedzielę, o godz. l'i-('j w loblu 
własnym przy ul. Gdańskiej 91. 
Doborowa orkiestra i tani bufet 

1 

" 

., • o I • 
relą.rmą . 'P~~,~ :I ; "rzeciwko 

owanlu emer,'ow .... ", 
SamorządowcłJ za 

labrJ/ 
Wczoraj <rozpoczął się w Ło

dzi dwudniowy krajowy zjazd 
delegatów związków i zrzeszeń 
placowników miejskich Rzeczy
pospolitej. 

O godz. 9 rano odprawione 
zostało nabożeństwo w koście
le, 

Punktualnie o godz. 10 ralf\o 
otwarty został zjazd w sali 
obrad rady miejskiej. Zjazd 
który zgromadził 150 dclega· 
łów ze wszystkich ośrodków 
kraju, zagaił przewodniczący 
zarządu głównego, dr. Barczew
ski, witają'c reprezentantów 
władz państwowych z p. wice
wojewodą 'Vendorffcm na cze
le, delegata miInisterstwa spraw 
wewnętrznych, p. Trzebskiego 
przedstawicieli władz komuna!
nych z p. wiceprezydentem 
Pączkiem na czele i in. 

Następnie witali zjazd p. wi
cewojewoda Wendorff w imie
niu rządu, wiceprezydent Pą
czek, oraz deleg3t instytutu pra 
wa administracyjnego, prof. Hi
larowicz, po czym odczytane zo 
stały depesze od ministra opie
ki społecznej, p. Zyndram
Kośdałi'kowskiego, , prezesa 
związku miast i prezydenta 
Warszawy, p. S'tarzynskiego, od 
oawiąc. w Krynicy na urlopie 
prezydenta m. Łodzi Godlew
skiego&, l ; :in:. 

Pierwśzy; <lzien zJazdu wy
pełniły catKowicie referaty na 
temat . sytUacji ekonomicznej, i 
pr~wnej : ogółu pracowników 
mt~kltli. 

Pierwszy referat wygłosił pre 
zes zarządu głóWlnego, dr. BA
RYCZEWSKI, kt6ry podkreślił 
że zagadnienia pracownicze nie 
mogą i nie powinny być w Pol 
sce tra ktowane w oderwaniu od 
ogólnej sytuacji gospodarczęj 
paIIstwa. W tym' duchu ujęto 
deklaracje, uchwalo! e w dniu 
10 września przez 41 zarządów 
oddziałów związku urzędników 
miejskich. Ogół pracowniczy 
stoi na stanowisku; że Polska, 
odznaczająca się swym charak
terem rolniczym, powinn~ roz
toczyć intensywną kontrolę nad 
produkcJą i nad masami praco
wniczymi, aby przyczynić się 
do wzmożenia . zdolności kon
sumCY.lnych ludności, a tym sa
mym podnieść stan rnlnictwa. 
Niezależnie od tego winna być 
przeprowadzona reforma rolna. 
Na czoło zagadniell wysuwa się 
również Iikwirlac.ia bezrobocia. 
Zagadnienia tego nie rozwiąże 

I " , -----------' / -, '.: 

modnf, .ey~iciłllc;!UUI 
! l ~ UlpacA 

posiadają wody kwiatowe 

HABANITA, 

CALENDAL, 

LAVANDE 

się inaczej, jak przez znalezie- --------------
nie nowych placówek pracy za Leży to w interesie samoWi- w Małopolsce' odbywa się hy
robkoweJ, przez niezatrudnia- dów. które winny pamiętać, że perprodukcja emerytów. StaŁu
nie emerytów, oraz należyte za' los i położenie urzędników nie ty emerytalne' ópracowywane 
bezpieczenie na starość szero- mogą być zależne o,d konjunk- były dotychczas ' przez poucze-
kich TZesz ludzi pracy. tur, ale muszą być oparte o ra- gólne samorządy i toczyła się o 

Następnie gtos zabrał adw. cjonalny interes państwa i sa- nie zacięta walka pracowników 
ORLAŃSKI, który omówił no- morządu. gdyż chodziło o zagwarantowa
we projekt~ usta,; ~ra('ow?i: Nad projektem ustawy o upo nie wysłużonym pracowllikom 
c-lych, o ktorych pIsalIśmy JUZ sażeniach rozwodził się szero- minimum egzystencji. Jednym z 
w , og6lnym ,zarysi~ "wczora.i, ko p. JARZĘBOWSKI, który najważniejszych postulat6w pra 
przyc~odzą<: do wr;IOsku, źe za omowił projekt przeszeregowa- cowniczycJ't Jest zaDłaJiRlrte 
chodZI koniecznośc skoordyno- nia urzędników i .sH~,erdził, te poJltjki prodiiJiowanbr wieI
wanta u~tawodawstwa, pracy t organizacje J)ł'acownicze doml'- kich zastępów młO'dych emery
unormo,w~~a warunk~w. słu~- gająsi~ sprecY'zowania wszysł- t6w, co ui'drowUO'oy ' g05p-odlir. 
by pr~eą~ik6w młe.'.sklch. kich przepis'6w w tym wzgl~~ l{ę miast. 

-~" azJe. , , UstawoCIawca", zdaniem Z" Kolei- p. -ORNOWSJU _. 
tn6wcy, :qlusipamiętać o tym, wił spraw:y oadłtiźenio'we "~
że ,~o,d należytego u:posa:zenia u- 'dników. po<dltreślając, = 
rz~a zależy _ częslokro~ je,go le'dwle 3 pioc. ogółu < prat' " -
WY,daJno~ć, etyka t rUchowe do czego nle jest za(Uułonycl1. 
kształcanłe się. Przeciętne za'dlllt'eni.e wytlosi o

k'oło 1.6()()' zł. 

Urzędnicy miejscy obradują na zjeździe. 

Następny mowca:, p. KRU
KOWSKI zastana'wiał się nad 
ustawodawstwem emerytalnym 
i wyraził pogląd, te w niektó
rych dzieLnicach kraju, jak np. 

Po referatacn o<ktyfano pT'~ 
tokuIy poprzeaniego zJał"du: 
sprawoidf)UIe za:T:I;~du główne
go oraz wnioski kÓ'misji ' rewi
zyjnej, poczym. wybrano komi
sjlę gospo'dar,czą, zawodową, or
ganizacyjną i glóWIIlą. 

,e, o 
ES łt.A4 

b dzie zdrów 
O godz. 1S-ej rozpoczęły się 

prace komisji.' ',., -- ,: 

I ~' 

polet;'iła , zburzyć Komisja mury fabryki Dobraniekiego 

Dziś rano ooradowa"ć oędzie 
klomisja gł'6wna. M. in. uzgodni 
ona formalnie wnioski, ustali 
referaty, kandydatów do no
wych władz zrzeszenia, braz 
miejsce i termin następnego 
zjazdu . . ,,", 

Jak_ się dowiadujemy, w sta
nie zdrowia dow'ó(}cy"II o'ddzia 
lu straży : ogniowej w Łodzi, B. 
Kosa, który wraz z toporni
kiem Ok61skim uległ 
mu wypadkowi w czasie 
nia katastrofalnego pożarru n 
ter'enie posesji fabrycznej 
brl:\mcldego, nastąpiła w cią 
dnia wczor:ajszego dalsza 
prawa. Mimo, iż stan dow 
Kosa jest w dalszym ciągu 
ważny, lekarze szpitalni 

rzystw asekuracyjnych zmusze- strat. Znurzenie muru nastąpi 
ni zostali narazi e przer'wa'ć swe naJprawdopodobtniej jutro, w 
czynności przy oblic'ianiu ponit,działek'. 

O godz. 12-ej bdoęnzie 'sł~ 
posiedzenie plenum, na lftórym 
przedstawio'ne zostaną wynii{t 
prac komisji oraz zosłanie do
konany wybór władz. 

Po zamkniędu zjazdu 'o<łłię· 
dą się wycieczki prac.ownik:§w 
'do Bud Stokowskich ł na . ,PnIe
sle, zaś jutro na~tąpi 1wiedJza
nie faoryk'. (gr 

wątpią, iż uda go się utr ,!!!~!~=!~!!!!!!~!!!=!~:~!! przy życiu. . 

Co się tyczy topornika Okól
ski ego, to wobec uiestwierdze
nia u niego żadnych złam.ań ko 
ści, jak również wewnętrznych 
obrażeń, już w poniedziałek o
puści on szpital Ewangiellcki. 

Prognoza pogody 
przez telefon 

Jak się dalej dowiadujemy 
inspekcja budowlana wydala 
wczoraj zarządzenie zburzenia 
muru spalonej fabryki od stro
ny gmachu sądu olu~gowego. 
~lur ten w każdej chwili grozi 
runi~ciem. Dla uniknięcia wy
padków z ludźmi, spalo!1y bu
dynek zo , tal otoczo~y policją 
i nikogo się do miejsca zagro
żonego nie dopuszcza, tak że 
nawet przedstawiciele towa-

Akcja o umowę zbiorową prowadzona będzie 
także na terenie innych szpitali prywatnych 

Administracja telefonów w O
slo zamierza założyć autom'aty, 
kt6re informowałyby abonen
tów telefonlicznych o najbliż
szych zmIanach atmosferycz
nych Podobne automaty istnie

W dniu WCZOł·~.iszym zlikwi
dowany zostal długotrwały za
targ pracowników z dyrekcją 
zakładu dla psychic~nie cho
rych "I{ochanówka". Związek 
prac. instytucji użyteczności pu 
blicznej oraz dyrekcja zakładu 
zawady umowę zbiorową, u
względniającą niemal wszystkie 
postulaty pracowniocze. 

Po zwycięstwie, odniesionym 

w obecnej akcji na terenie "Ko- ją. już w Sz~okhOllmie i inn~ch 
chan6wki", związek prac. inst, WIększych mIastach szwedzkIch 
użyteczności Dublicznej 'j)ragnie S.zczególną popul~rnością c!.eszy 
umowę tę rozszerzyć na wszyst SIę na terellle st?l1c~ SzwecJI au
kie prywatne i społeczne szpita- toma t, przepowla'~a.Ją('y pogodę, 
le, a w pjerw~zym rzędzie wy- zwan.r powszec~nre "Panna Po: 
stąpi do władz szpitala Poznali goda. 'vV dmach pogodnych 
skich z propozycją trwałego u. ilość zapytalI zmniejsza się, tyli' 
normowania warunków płacy i czasem pochmurna pogoda przy 
pracy persooelu. nosi ze sobą znaczne zaintereso· 

wanie się ew. zmianą atmosfery. 
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Dnia 28 listopada r. b. zmarła po długich i ciężkich cierpieniach nasza najukochańsza 

B. P. 

Z Kelnpiiiskich 

ITZOWA 
prze:i:y1lVszy lat 82. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedpogrzebowego nastąpi w poniedzia
łek, dn. 30 b.m. o godz. l-ej po południut o czem zawiadamiają ciężko strapieni 

Dziec;. Wnuki ; Rodzina. 
U prasza Sl~ o nieskładanie kondolencji. 

Łodzianie orzUSlęDuia do szBolenia Odł!z"a "omii~iu 
niesienia pomocy naj biedniejszym 

Jo.ro oiwart:ie kursów obroDg przfł:łwlotnił:zej WczOI'aj odbyło się w magi_lrae~ miasta ~ sprawie n1ad-
• stracie posiedzenie egzekutywy czen mJeszkanców Łodzi na 

Zgodnie z naszą zapow' edzią l zani do zwalniania z za.ięć pra I nie bezpłatnie, jak również bez miejskie"o komitetu niesienia pomoc zimową dla beHobot-
jutro, w f'oniedziałek. rozpoczy, cowników na czas wykładów płatnie wydawane będą za- no';'ooy"'najbiedniejszym. W po nych. 
ua się na terenie Łodzi przymu które odbywać się będą od świadczenia o uko{lC~zeniu kur- siedzeniu ~zięIi m: in. udział p. DŚWI-ad"zen"IB 
sowe wys~lwlenie ~ieszkaliców godz. 19 ,do 20,50: . su na. ostatni~ wykładzie w I wiceprezYllent Pączek, jako za- u 
w obrome przecnvlotmczo - Z kursow przeClwlotmczo-ga- lichrome przecIwgazowym L. O. stępca przewodniczącego, prez. 
~azowfłj. zowych ludność korzysta zupeł P. P. przy ul. Piolrkowskie,i 1.1 Godlewskiego, starosta Jtl'odzkl, 

Tegoroczny "Salon eliminacYJ ' 
lJy" 1. P. S.-u mial być następstwem 
zorgani7owanyeh w r. 1936 salo· 
nów, Zwią?;ków zawodowych art y
:<tów plastyków i Blok.u zawodowe
go l\rty6tów plastyk.ów. 

Jak już donosiliśmy, wyszko- dr. Mostowski, płk. Vogel, nacz. 
lenie to odbywać się będzie na. Kol~dze lIas'Cemu SzymlcoVl. Lando z o'1wodu ~gonu Wiesławski. 
-:;pecjalnych kursach w 6 ośrod I O ..J C A I Zebrani omówili szereg spraw 
I~ar,h, mianowi~ie przy ul. Sz.ter I wypaJy wap6łc:sucill w ia\u i iIIto ble sldadaill I' bieżących, oraz z.aakceptowali 
lmga 24, 11 Li stopada 27. Slen Wychowawca i Id. VII tekst odezwy. która zdsłanle 

" Glm. Ż·'d. 
Powołany obecnie przez L P. S. 

komitet organizacyjny "Salonu eli
minacyjnego", w skład którego niE; 
wchodzą reprazentanci Związkó" 

kiewicza 11 , Żeromskiego 115 dzisiaj rozplakatowana na mu-
RokiciJl'ikiej 41 i PodmiejskieJ 
21 w mieszczących się tam 
szkołach. 

Sprz~t i inslruktorów dosłar
('za ohwc'jcl miejski LOPP. w 
Lodzi, z 1-tórego inicjatywy po
wstał plan przymusowego wy
'izkolenia mieszkańców Lodzi. 

Na pierw ze ,y:vkłady ILOW. 
za pośredniehyem wła~cicieli 
dom6w nzesłał już 1200 we
zwalI osobom. podlega.iącym 
"'yszk:lleniu, Pierwsze wezwa
nia otrzymały osoby, lamie
.. zkałe w pobliżu lokali ośrod
ków. 

akabr,czn, b. gaz· morderc, ~:'~~:!~:ił~r~~:CjęP~:;;'~~:: 
nyC'b tliJ wzięcia. udzialu w salonie 
w lIpo&!ób nie oparty na. tadDyeh 

Trup studenta-przy)'acl'ela w koszu od bielizny pneslan1.tach objektywnycb, które· 
b, uwzgl~nU, wartości reprezen ' 

t Poll"J'a uatalUa, ił MłckiewłCl t,nrane prze" rozmaite środowiska 
Radomski koresp. "Głosu Poran-I łóżka - rewo wet.... K' S l 

6 ki 'kl Do t d "'astrzeli" - nocy swego kolewę, a artystyl!zne. onusaTZem a onl1 nego" telefonlłJe: Szczetn s zm. p ero o ... ~ 
ki :a.. h "włoki zapakował do kosza, chcąc został mianowany p. TretpT. r" lli,,· 

Makabryczną zbrodnię popełnio< dłuższych p08:tU wan .. c • . -
le prawdopodobnie wYW. letć do waż oKoba p. Tretera lllejctlllokrcH. -

no we wsi Rzuców koło Skarżyska. ODNALEZIONO JEGO ZWLOKl • b ł b'k . 1 Warszawy. Przerazony Jednak za- llle ya oJ otowana przez W1 ;: 
Przybył tam z Warszawy na po- W DUtYM KOSZU, ś'" I t kó ("ft 1\t 

Pewne przybyciem posługaczki i o- ~!O c p as y w wyb .... Wa. w .10-
grzeb ojca, emer.vtowanego oficja- k' B li' B' l t) (ltoj~cym w kuchni, przykryte futra bawial'ąc się wykrycia makabrycz- f!. WIe, er me, lenna e, e c. ; po. 
listy dworskiego, który zmarł na- . .. . t-e mi, bielizną l portretami rodzinny. DeJ zbrodni _ popełnił tamobó)- lIJewa" ZDAn9 są wrogIe wys ąpl -
gle dn. 12 b. m., syn jego, student I &two. lila p. Tret.era. pn.eciwko związ-
uniwersytetu J. P. 29-letni J~rzy m. k dl te' . 'e 

Pracodawcy lO!>tali zohowią- Mickiewicz. Towarzyszył mu przy- ·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Tajeninicę przyczyny, która sklo, tl~ril!t':l~a ~ ::o~~a~lal::~~~[:i 
iacieł 28·latnł Leon Szczepański, nila Mickiewicza do potwornego u:\cyjllt3go" za plOwokację w sto 

'OWE DROGI EKSPORTU POLSKIE
GO DO USA. 

Badania na miejscu w Slo Zjednoczo· 
nych przez Targi Poznańskie, dowio
dły, że najwlaściwszą formą ubiegania 
. ię przez przemysł polski o rynek a· 
lllerykański. jest \\'ys~'łanie towaru o 
"ybitnych cechach indywidualnych, a 
pie naśladownictwo towaru dumpingo
wego przez kilkadziesiąt krajów w U. 
,' . .\ , albowiem ceny tego towaru są 
niższe nawet od japońskich, a cóż do
piero od kosztów własnych polskiej 
produkcji. 

równieź akad~mik. Zgon t. P. Tad. Cler- czynu, obaj koledzy zabrali ze so- punku do ogólu związkÓW. 
Po pogrzehie obaJ przyjaciele I II'· bą do grobu. W czasie pobytu wy· Zorganizowany w ten sposób 

zamieszkali samotnie w partero- uncza IlWICZa nikały między nimi co prawda .. Salon Eliminacyjny" nie może re 
wym domku Mickiewicza, składa- b. dyrektora Banku twaśnie, lecz były t°tk!ylkkOI ~ie_s~!~ I:rezf>utnwać rteczywistych wartoś· 
jącym się z pokoju i kuchenki, e :znaczące spnec I o er.en ci wl!llółc~esnaj plastyki polskiej. 
przy .,:zym onegdaj mieli opuścić Polskiego w Łodzi MinlO skrupulatnych poszuki"ań Uwatnjąc, te tego rodzaju wv . 
RZllCów, udając się z powrotem do OnegdaJ zmarł w Krakowie nie znaleziono żadnyclt ~Iadów. kt6 tościowanie prtedstawia w fałsz,-
Warszawy. ś. p. Tadeusz Czerlun~zakie. re naprowadziłyby na wyjaśnienie wym ~wił3tle rzeczywisty stan 1 po-

Poprzedniego wieczoru młodzień wicz, b. wieloletni dyrektor od- -zagadki. Odkryto jedynie list, pisa- ziom współczesnej plastyki pol. 
cy zamówili konie do stacji w Szy- działu Banku Polskiego w Lo- oy przez Szczepańskiego do Jrod~i. bkieJ, a. wprowadza. natomi&lt 
dłowe'l, a Imbiecie, która im tlslu· d' ny, treść tego listu nie roz I18n a wręcz stkodliwą i nieuzasadnio~ 
giwa!a, polecili zbudzić się o godz ZI. jednak zupełnie tajemnicy zbrodni kwalifikacje, artystów _ wstrzyma 
7 Ś. p, Czerlunczakiewicz był camobo'j·stwa. rano. - c jemy tiię od brania udziału Wf 

Na tym jeduym 7. najtańszych na Posługaczka wcZeSn~TD1 rankiem kawalerem Krzyża Ofieerskiego W portfelu Mickiewicza znalezlo wszelkit~h imprezach, zorganizowa 
świet'ie rynków, jakim jest U. S. A. w przybyh do dnmku Mickiewicza Orderu Odrodzenia Polski. no przeszlo 1.000 zł. w gotówce. lIyeb ~ udziałem p. Tretera 1 prow. 
chwili obecnej, możemy w setkach wy Na !)IIKlnie ;eJ' J'ednak nikt nie od, • b ł ł • ki . 
padków powtórz)"Ć to, cośmy uczynili. Dyr. Czerlunczakiewicz zmarl Ojciec Z!abólcy y cz oWle em za stujemy PH9CjW: 
w dZIedzinie szyn ck w puszkach, któ- powiadał. Przyszła po p6l godzinie, po ciężkiej chorobie w wieku możnym, posiadającym m. in. kilka 1. Biurokr2.tycznym sposobom 
re w najwybredniejszych restauracjach zn6w j~dilak pulmła nadal'emnit:. lat 67. Został pochowany w tysięcy zł. na ksiąr.eczce oszczęd- urganizowania tego rodzaju salo-
od N. Jorku do Los Angelcs, są wy- WrEsz~i~ O godz. g-ej zjawiła się grobie rodzinnym na cmenta- ności. Przy Szczepańskim znale'do-llIóW. 
szczególnione pomiędzy strasburskimi po raz trzeci. Gdv, zaczęła stukać l Ik 9 ł 2 F ł tol._- ani 
gęsimi wątróhkami, salami węgierską, rzu w Krakowie. no natom ast ty o z. . a szywemu war ~IOW u 
o,trygami z Vancouver i innymi naj- do drzwi, niespodziewanie we, P------Ilir-------------.. -----11 roszczą\lemu sobie pretenaje do 
droższymi pecjalami. wnątrz dom!{u . dicjalnego znaczenia. 
Pragnąc zademonstrować typ art y- ROZLEGŁ SIĘ STRZAŁ. MIESIĘCZNE BILETY TRAMWAJOWE 3. Przeciwko nazwie "Salon Eli, 

kulu, jaki interesuje Amerykę, Tarlli Posługaczka za:tlarmowała solty minacyjny" l. P. S.-u :. 19B7, nie 
Poznań.b-ie zawarły umowę z Pohko· 
AmeryJ;, Izbą Handlową w N .. Jorku, sa, który przybyl w towarzystwie IndJw:dualne !n,iki do Z A K O P A N E G O mającej nic wspólnego z rzeczy-
by la ostatnia na przyszłe Targi zebra· killw 'Di:;!szkańców wsi. Rozbito l wistą eliminacją, lecz wpro'/\'n.il7.a· 
la kolekcję wzorów kilkuet towarów z szybę IV lufciku jednego z okien Wycieczki do Palesł:yny jącej w błąd opinię publiczną, gdyż 
dziedziny produkcji drzl!wnej, włókien l<nchell'lych, Wpuszc7ając tamtędy ~alon ten reprezentuje nie vrze1,ró.1 
niczo - konfekcyjnej. galanteryjnej i • uki l k" l 
spożywczej, z którymi Polska mogłaby ÓO mieszkania !nIlmletniego chłop · Karty okretowe do A ERYKI i zdobyc~e szt po s lej, ee'/ 
pod własną firmą wejśc na rynek a· ca, Idó.y następnie otworzył drzwi gust kilku wpływowy(:b biurokra-
merykański. wejściowe, zamknięte od we· ZA LA 'J'WIALJIE WIZ W OIA,GU l DNIA t0w, usilnjąeycb narzucić sztuc·., 

Ten praktyczny wysiłelt organizacji wnątrz l €'l'~menty zacofanb artv:>tyl'.7.ltE'go 
polskil'go e~spo~tu jest, wszędzie ~\'ita- W pokoju na łóżlut leżal w ble- / k l O O i reake.ji społecznej. 
ny ~ u~nan~em J śclągme ~1a ~argJ Po , I liźnie Jerzy M:cIdewicz hez życia Wagons-Lits COD , PIotrkowska 68, te. 17 ,,7 I Związek Zawodowy Polskicl1 
znanskle WIelu fabrykantow l ekspor- . , '. - , 
terów polskich, Jednocześnie przybę zz~r~a:n~.!~p~o:s~tr~z:a~ło:w:a:.-~s=.{:ro:n:l:... _~O:b~OIi~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_~A~r~I.}~·s:t:óW~P:I~as~t~y:!t~ó:w:' :w~Ł:o:d/.:j. 
dą ze Slo Zjednoczonych odbiorcy, -
zarówno komisjonerzy wielkich przed
siębiorstw jak i samodzielni kupcy a Reprezentacyjne Kino 
lUcrykanie i polacy. w celu na' ... · iązania .. I A • 
l<ontaklu 7. przemysłem polskim na pod R • 
• tawie wystawionych wzorów arnery- , 
ia,ńskich i ckoportowej prod.l1krji pol- Dziś po raz ostatni!! 
sklego przemysłu, pohazanĘ',1 na 'J ar· C ., . ! 
.:acb. \ eny znacznie znlzone 

w na]piękniejsr:ym 
filmie sezonu pi 

Ił 
" PAŁAC we fLAnDRII " 

Dziś o g. 12 i 2 

2·P~H~fiKI ~r . 
Ceny miejsc od 



.. Nr. 32~ 

3SUPERY 
MAGNAT 
~LAMP.7oswood"" 

ARYSTOKRATA 
4, LAMPY Z OKT.,s oew. 

LORD 
3 LAMP'" 1 OR 1 .. 11 OBW 

4-~y PREMIER 
3ZA I:CV. A~~t'y 

SpecJaino konstrukcro glosntka elektro. 
dynamicznego. Piękny I do złudzenid 
naturalny fon. Nowoczesne lampy. Re. 
gulacja selektywnośd i szerokości za. 
kresu dźwięk u.. (wstęgi akustycznej). 
Wskaźnik optyczny do dokładnego 
dostrajania. Szeroki zakres samoczyn. 
nego wyrównywania fadingów (zaniku 
fol) .. Płynna regulacja barwy dźwięku 
3 zakresy fal. Pięknie oświetlona dużo 
skala z nazwami stacyj Luksusowa 
~krzynko o nowoczesnym kształcie 
, drzewo eg%otycznego m a k a s s Q r 

I okuciami ehromowanymi lub 
I POlIopJlSU kol :>ru kości słol'liowe; 

u 
ODBIORNIKI FONOPLASTYCZNE 

UWAGA: ZAMÓW 1E tilA ~VKONVWANE 
SA WEDtUG KOLEJłłO~CI ZGtOSZEŃ 
POKAYY 

i SPRZEDAZ: 
RADIO-AUDIO~ ISKRA-RADIO 

Traugutta 1 Narułow'cza 9 

A L F A • R A D 10 R A b lO-M U Z A ,,~LEK'AODOM" 
Hawrot 1. Nerutowlclł8 18 Piotrkowska 115 

,'.... . ' ,' .~". :-' ~- - - ... _. -'.~'. ~ 

Roz estww ony tłum 
usiłuje zly"czować człowieka I 

w edlu~ informacji, . które niekłamanym zainteresQwa-
n.adchodzą z Ameryki znowu niem. Naogół spodziewają się 
miał tam mie.isce niesłychany niezwykle surowego wyroku 
wypadek usiłowania lynczu kMryby na przyszłość mógł po 
tym razem Jednak na białym hamować zbytnio wybujały tęm 
człowieku. Rozwścieczony tłum perament tłumu. 

~9.xr.- ;,GLO!'S PO.-:..;,R;;.;;A~N_N.,;;Y_"_--=.19:.:~.;.:;~:... -__ ._-_-._. -___ -.,;._-.,;.-...:;._:;,;.... ___ ~....;.......:9~ 

o 
W związku ze zbliżającym się l cowniczych pl'zypadających 

terminem wypłaty wynagrodzeń I świadC(zeń na rzecz pomocy zi
pracownikom na 1 grudnia, na mowe.i za m-c grudzień, NIEZA-

I czelny wydział wykonawczy o- LEżNIE OD TEGO, CZY DANA 
,gólnopolskiego kOlLitetu pomo~ INSTYTUC,JA PŁACI UPOSAl cy zimowej bezrobotnym zwra- ŻENIA Z GÓRY CZY Z DOŁU. 
ea si~ z apelem do wszystkich Dotyczy to zarówno pracowni
pracodawców o inkasowanie ków umysłowych, jak i fłzycz
przy wypłacie wynagrodzeń pra nych. 

'* 
Pozar w . fabryce watr 
Wczoraj o ~odzinie 7,30 wie

('zorem wybuchł pożar na po
sLsji M. Morgenszlema przy u
dcy Solnej 11. 

y 

d7.one w pobliżu zapasy waty. 
Ogień szybko się rozszerzał. 

1aalarmowano strat ognio
wą. Na miejsce przybyły od
działy l I II, które po blisko 

Zainkasowane zgodnie z nor· 
mami ofiary należy wpłaeać IlU 

konto czekowe P. K. O. pOSZCZl' 

gólnych wojewódzkich komite
tów pomocy zimOW1!j bezrobot
nym. 

niszczą delikatn. 
ręce Pań domu. 
Należy chronić 

ręce przed 
opierzchnięciem 

i zgrubieniem 
s k Ó r y IIdelikal
niającq t wybie
la i QCQ golcfretkq 

W mieszcżące.i się tam fa-
bryce waty Chai Klafersak 
wskutek krótkiego spi~ia za 
paliła się draparka. 

godzi n n ej akcji ra l u nk owej zd') I '::aiII~..,.t'Ir'!illiili;:-'rlllIIE' __ ""' ___ _ 
lały potar :tlokalizować. I 

Od ognia zaJdv się naaroma 
'Yysoko§ć strat nieusłalona. ~c;...-~~~~~~~~IIU". 

Tea r. uzyka i 
TEATR MIEJSKI WYSTAWA OBRAZóW 

Dziś o godz. 4-ej .. Moralność pani! PROF. A. LASZENKI. 
Dulskiej". O godz. 8.30 sztuka Werne- Jak się dowiadujemy, w pierwszych 

\ 

ra .. Ludzie na krze". , dniach grudnia r. b. w salach domu 
W poniedziałek o 7,30 subtelna psy. przy uL Piotrkowskiej 113 (1 piętro) 

I chologiczna sztuka Amiela "Męż- zostanie otwarta wystawa obrazów . j 
I czyzna". drzeworytów orientalnych prof. Ale-

Na ukończeniu pod reżyserią Ludwi- ksandra Laszenki. Na całość wystawy 
I ka Solskiego głośna historyczna sztu- złożą się: około 70 naj nowszych obra
ka Adolfa Nowaczyńskiego "Fryderyk zów, pochodzących z tegorocznej po
Wielki". W roli tytułowej - mistrz dróży mistrza na Wschód, oraz. oby-
L. Solski. dwie teki (Wschodnia i .. Myśliwska") 

"ROZMAITOŚCI" drzeworytów. 
Powodzenie Lucy i Miszy Germanów Wystawa potrwa do pierwszych dni 

w sztuce "Dzieci Racheli" skłoniło dy- stycznia. 
rekcję teatru do przedłużenia wystę- "MOJA SPOWIEDŹ ARTYSTYCZNA" 
pów i, celem dania możności obejrze· W dniu dzisiejszym, to znaezy w o
nia powyższego spektaklu szerokim statnim dniu trwania wystawy, w lo
warstwom, obniżono ceny biletów od kalu instytutu propagandy sztuki, 'tV 

54 gr. do 2 zŁ parku Sienkiewicza, artysta _ malarz 
Dziś początek o godz. 16.15 i 21.15. Konstanty Mackiewicz wygło.si odczyt 

TEATR POPULARNY 
Dziś, w niedzielę i dni następnych 

świetna komedia Hieksa i Dukua 
.. Stare wino~'. 

W próbach nieśmiertelne .. Wesele" 
SL Wyspiańskiego pod rdyserill Hu
gona Mo.rycińskiego. 

Przy chorobUweJ otyłoścI, otłuszcze
niu żołądka, terca lub wlłtroby, 
~ szklanki w o d Y g o r z k I e j 
FrancIszka.' - 16zefa uana, w obiad 
i na wieczór pół godziny przed posił
kiem jest doskonałym środkiem lecz
niczym. Zalecana przez l e kar z y. 

n. L: .. Moja spowiedi artystyczna". -
Po odczycie dyskusja. Odczyt rozpocz
nie się o godz. 20-ej. 

DZISIEJSZY PROGRAM 
RADIOWY 

8.18 Koncert poranny. 
9.00 Transmisja nabożelbtwa. 
10.30 Artyści mediolańscy "La Sca· 

la" (płyty). 
12.03 Koncert rozrywkowy " wyk. 

małej orkIestry z udz. Korolklewicza 
(śpiew) i Schmaubelta (cytra). 

13.00 Felieton p. L "Z pod kominów 
fabrycznych na szczyty Tatr" - wygło 
si Franciszek Janowski. 

STRASSBURG (349) 
17.00 "Boże Narodzenie" - .oratorium 

J. S. Bacha. 
RYGA (5t4) 

18.30 ,.Ksląfę Igor" - opera Borodin. 
BERLIN (366) 

20.00 "Jaś i Małgosia" - opera Hum· 
perdineka 

LIPSK (382) 
18.00 "Walkirie" - opera Wagnera 

RtlDIO ~:Ę~r JKtADOWE 

ŻI\Ro' WKI ELEKT.ROMOTORY 
mllterjał instalacyjny 

"F E 8 R O-E L E K 18 I C U M" 
ł-ódi. Piotrkowska 123 

w podw6uu Telef. 111-611 

Filia Zgierska 56, tel. 111-09 

SZTUTGART (523) 
20.45 Koncert fortepianowy A-aioD i 

Symfonia Nr. 4 Szumana 
00.00 Dawna muzyka 'tV wyk. .,u.e6", 

Koncert na tll.rzypce, wlol'nclelę. 
klaweayll I Imyczk.ł Telemana, U
wertura .. Euryanthe" Webera, .U
twory lortepianowe, Pieśń. 

SZTOKHOLM (426) 
21.10 Symfonia B-dur Bf'ethoYeDa 

MEDIOLAN (368) 
20.46 "Turandot" - opera Pucc:iDiego 

RZYM (420) 
20.46 "Stenterallo" - operetka Cuscf· 
"y.-

podpalił więzienie i usiłował Zarówno scena podpalenia 
dokonać samosądu na osobie więzIenia, usiłowauia lyru:zu 
niejakiego \Vheelera. Wobec iak i sama sprawa są.dowa po-
Zdecydowanej postawy 'lumu sJuivły wytwórni M. G. M., .ja- WE WTOREK SZALAPIN 

. ł d b ł l k t t d . kI . We wtorek śpiewa Szalapin w te· 
U.OO .. My aW3J1garda" - słuchowi-

sko. ,.DAl MĘtA, DAl MĘtA-" 
mleJscowe w a ze y y zupe· -o ema o mezwy ·e emocJo- atrze Miejskim. Oto wiadomość, która 
nie bezsilne. Dopiero prtybyły nuj,ą'Cego filmu D. t. "Jestem zelektryzowała całą Lódź. Nic zresztą 
Oddział wojska zdołał opano- nIewinny", w którym gi:ówue dziwnego, bowiem koncert Szalapina 
wać sytuację. W wyniku śledz· role kreują Sylwia Sidney w teatrze Miejskim będzie Jedynym w 
lwa 22 osoby zos'.ały postawi o Spencer Tracy. swoim rodzaju. Genialny śpiewak wy 

ne W stan oskarżenia. Wielki Premiera we wtorek, 1 gro- romansów i arii operowych. Reszta 
\ 

stąpi z programem złożonym z pieśni, 

ten proces jest IOczekiw.:l!lV z dnia, w ,.Grand Kinie". biletów do nabycia w kasie teatru. 

Film o zakochanych dla zakochanych! - Przemiła bajeczna 
wesoła. wiedeńska komedia filmowa 

Dziś l dni następo yeb ! 

Poe •. 0,.12. PORANKI 

od ur. E nową 
rewelaoją 

ekranu 

E FEL 
stworzył film najwyższej klasy 

aky 

JU WY~IKI~( IA~[lY WAl[A ... 
W roli głównej HANS ..JARA V mezapomniany 

s niedokończonej Symfonii i I A II: N A A G A V 

Wkrótce "" Lodzll 

14.25 Polska kapela ludowa. 
15.30 Audycja dla wsi. 
16.15 "Z dymkiem papierosa" - re 

portat z fabryki wyrobów tytonio
wych - wygłosi red. Stelański. 

16.30 "Za broń" - reportaż histo
rycmy. 

17.00 Koncert symfoniczny. 
19.00 Wyspiański i "Noc listopado-

wa" - szkic literacki. 
19.15 Koncert rozrywkowy (płyty). 
20.40 Przegląd polityczny. 
21.00 "Na wesołej lwowskiej lali". 
21.30 Recital skrzypcowy Weinter-

lelda. 
22.00 "Abecadło panieńskie wzglę

dem wyboru męża" - lekka audycja 
muzyczna. 

22.40 Muzyka taneczna (płyty). 

RADIO ZAGRANICZNE 
LONDYN (261) I DROJTWICH (1500) 
19.35 Muzyka kameralna (Kwartet Mo 

zarla na flet !j smyczki, Kwartet D
dur Pizzettiego, Wariacje Tony'a 
Da flet l smyczkI). 

LONDYN (342) 
22.05 Sinfonietta Go05ensa, Koncert 

fortepianowy G-dur Mozarta i Pieśń 
z wysokiCh gór Deliuu 

WIEDEN (307) 
22.40 Sonata wiolonczelowa R8ch-
mani nowa 

BRUKSELA (322) 
21.00 Uwertura "Coriolan" Beethovena, 

Koncert fortepianowy Prokofiewa w 
wyk. Muenzera, Koncert skrzypco
wy Haydna, Nokturn Agrevcsa i U-

Dawniej panny czekając na .1pęza 
wygrywały tęsknie na fortepianie 
"Pieśń dziewiey"; dzisiaj jest wiele dużo 
sprytniejszych sposobów, aby zdoby<' 
a przynajmniej wywrózyć sobie pTZ~' 
szłego m~ża. Na tym tle osnuta ~ostałl1 
audycja słowno - muzyczna ro.::g:ośui 
poznańskiej w opracowaniu Shnisła 
wa Wasylewskiego. Audycja p. t. "Abe 
eadło panieńskie względem wyboru mę 
źa" nadana będzie o godz. 22.00. 

,.NOC LISTOPADOWA" 
Wyspiański przed napisaniem .,No· 

cy listopadowej" odwiedził Warszawę. 
aby na miejscu robić studia do zamie
rzonego dzieła. Był oczywiście w La
zienkach i pod wrażeniem wspomnieA 
belwederskich powstały studia, zapo
wiadające dramat. Jak wyglądały Ła
zienki w oczach poety? - Temat ten 
będzie przedmiotem radiowege- szkicu 
literackiego ,Tuliusza Saloniego o godz. 
19.00. 

"AIY AWANGARDA" I "ZA BRON<>. 
Hufce junaków poszły do pracy w 

teren. Ich trud (przy regulacji rzeki), 
pracę oświatową j zabawy w świetlicy 
zobrazuje nam słuchowisko p. L "My 
awangarda", które nadane zostanie o 
godzinie 14.00. Słuchowisko rozpocz· 
nie pieśń "My awangarda", której 
tekst i melodię stworyli sami junacy. 

Historyczny reportaż Jerzego Ostrow 
skiego p. t. "Za broń", osnuty na tle 
wypadków nocy listopadowej roku 
1830, nadany zostanie o godz. IS.30 
z Wilna. 

wertura Brussełmansa OTWARCIE LOKALU BAR KOCHBY 
PRAGA (470) Z okazji przebudowy lokalu "Bar 

11.25 Koncert wiolonczelowy Vivaldie- Kochby" odbc;dzie się w piątek, dnia 
go, Rapsodia na wiolonczelę z orki e- ł grudnia b. r. o godzinie 8.30 przy ut 
strą Blocha i Poemat symfoniczny Piotrkowskiej 111 urcx;zyste ot,,'arcie 
"Taras Bulba" .Janacka lokalu. 

20.05 Uwertura "Karnawał" Dworzaka, Na program uroczystości składa się' 
Fragmenty ze "Snu rooey letniej" - przemówienie prezes,. klubu. dr. J. 
Mendelssohna, 3 arie włoskie i Sym- HandzIa. recytacje i fuonologi w wyko 
fonia A-dur Beethovena naniu specjalnie zaangażowanych pier 

KALUNDBORG (1250) . wszo rzędnych sił artystycznych oraJ; 
21.26 "Giuditta" - operetka Lehara I popisy grup gimnastycznych. 

(płyty) . Zaproszenia specjalne zostały wy· 
PARYZ (431) I słane tylko do przedstawicieli prasy i 

21.30 "Fragonard" - operetka Pier-I klubów. Członków, sympatyków i go-
nClo. ści zaprasza się llł droglł. 
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pro_~si jf PRZEZ 

orZildzfnlu iam zbiorni mi~j5"ieł 
Na posiedzeniu prezydium stwo pożarowe i kradzieżowe. 

władz miejskich zapadła niedaw- ,Wobec tego, niżej podpisani 
no uchwała, że magistrat odnaj- właściciele nieruchomości i 
mie towarzystwu pl'zeciwżebra· przedsiębiorstw uprzejmie pro
czemu w Łodzi posesję przy ul. szą, przez wzgląd na bezpieczelI 
Kątnej 10 ze wszystkimi zabudo stwo publiczne, o łaskawe uchy
waniami gospodarskiimi i inwen- lenie decyzji w przedmiocie u· 
tarzem. rządzenia zbiorni dla żebraków 

Budynek ten ma być przez to na posesji przy ul. Kątnej Nr. 10 
warzystwo ąoprowadzony do Opinię codo stanu bezpieczell 
"tanu używalności, tak, aby moż stwa może wydać XII Komisa
na urządzić w uim zbiornię m:c-j r,iat P. P. 
ską dla żebraków, przytułek dla Łódź, dnia 27 listopada 1936 r. 
starców j kalek oraz osób ze Oryginał podpisali: 
znmiejszoną zdolnością do pra· Przędzalnia Bawełny S. Dan-
cy. cyger i S-ka; Łódź, Kątna 618. 
MTiadomość o tym projekcie Przędzalnia Wagonii M. Piotr-

władz miejskich, wywołała pro· lJiowski i S-k,a, Łódź, ul. Skrzy
test ze strony właścicieli niem- wana 9. 
chomości i przedsiębiorstw na Bielnik, Farbiar. i :Wyk. "Po-
ul. Kątnej. i okolicznych. lesie~' Sp. z o. o., Łód~, Kątua 
, Pod adresem zarządu miej- Nr. 16118. 
~kiego w Łodzi skierowano pi. Firma Allart, Rousseau i S-ka, 
OSillO następującej treści: Łódź, Kątna 19. 

Do Zarządu Miejskiego Kurt Giinther, ł .. ódź, Kątna rl. 
m. Łodzi T·wo Akc. Ludwik Geyer, Sp. 

Dowiedziawszy się, że przy A'ks., Łódt. 
ul. Kątnej Nr. 10 ma być urzą- T-wo Akc. F. W. Schwei!kert. 
dzona zbiornia dla żebraków, Lancl.au i Weille, Łódź, Skrzy-
1j>ozwalamy sobie zwrócić uwa· wana 5. 
gę, że s:ąsiedztwo zb~orni jest w Union Textile w Łodzi, Spółka 
naszej 'dzielnicy baa-dzo niępożą- Akcyjna. 
'dane. Firma "Kątna", Sp. z O. O., 

. l'N. pobliżu znajduje się wiele ł.Jódź, KąŁna 12/14. 
zakładówpTZemysl<owych, dh Klinge i Szulc, Spółka Akcyj-
których zbiornia w ' znacznym na, Łódź, Kątna 20/22. 

Karol Hoffrichter Ak-

SKRADZIONO 
formułą morderozego gazu! 

;" ,ZQINĘŁY 
plany ' konśtrukcyjne ' nowego motoru! 

GDZIE ' SĄ 
plany stra.tegiozne armii 1> 

•• taby •• piegovw.kle 
przystępU]1\ do a.koji I 

cyjna, Łódź, Kątna 15. 
. ,;Soiv'er" Sp. z O. O. Łódź, Kąt 

na 5. 
Ubezpieczalnia Społeczna w 

Łodzi 
Józef Babad. 
Jak więc widzimy, sprawia n

rządzenia zbiorni przeciwżebra
czej natrafia na duże trudności. 

Poprzednio, jak donosiliśmy, 
zbiornia miała być urządzona 
na ul. Brzeźnej. Mieszkańcy tej 
okolicy zaprotestowali, uważa
jąc, że zeszpecony zosŁanie willo 
wy charakter tej części Łodzi. 

Tym razem są inne mOltywy, 
przyznać trzeba, natury głęb
szej. 

Protest właścicieli nierucho
mości i prte'dsiębiors'tw w oko
licy ul. Kątnej wymaga dokład
nego rozpatr~enja i godny jest 
za>s,tanowienia. 

Skoro ze względów czysto e
stetycznych uchwalono ni.e urzą 
dzać zbiorni na ul. Brzeźnej, mo 
tywy mieszkańców ul. Kątnej, 
którzy poruszają kwestię bezpk 
czeńs1wa pożarowego i kradzie
zowego wydają się być tym ba,r· 
dziej ważne. ---.....-
Iłowy . wiceprezes 

łódzkiego sądu okrę
gowego 

Jak się dowiadujemy, posta-

fi] 
• • 

NAJIDEALNIEJSZY tlDBIORNIK ROKU 1936/37 
ZIOIOBĘDZIESZ 

CAŁY $WIA'III 

Ołwar(i~ " I ku(bni 
nowieniem p. prezydenta Rzpli- dla najbiedniejszych mieszkańców Bałut 
te.i z dnia 14 b. m. sędzia są- Wczoraj o godzinie 12 w po- byE p. starosta grodzki, dr. 
du okrę,goweR? w 'Y~rsłzawiie łudnie odbyło się w lokalu Hen.ryk Mostowski, wicfłJ)l'ezy-
p. Zygmunt NlezgoozIllsk m a- l' "".,. k" 32 dent miasta, p. pa~zek, kom.en-przy u ICy J.V.11ynars lej uro- ..,~ 

nowany zostal wiceprezesem t t' t' b dau" polic]'j na m. Lód~, insp. . . czys e a warcIe czwar ej ez- '. 
sltldu okręgowego w Ło~zl. . płałlnej kuchni dla najbiedniej- Elses1,er ' ~ Niedzielski, nac~el-

P. wiceprezes Niezgo'dZiński szych północnej dzielnicy mia- nik w'ydziału opieki społecznej 
ooją'ć m~ kierownidw~ _ sądu s~·. Kuchnia uruchomiooa zo- WiSJaW1Ski, przewodniczący ko
g!oozkieg.o w Ło'dzi po przenie stała przez dziel!ni'cowy komitet miletu dzielnicowego p. Filip
slOnym do warszaWIskiego sądu " b' d . . i I czyn' ~kl', oraz komisarz 'Aln'iłdak . " ' . ' pomocy naj' le meJ,gzym : " . 
o~ęg~wego, wlcepr~zesH~ p. zgodnie z wolą tego komitetu, Po p1l;zemówieriiach oko~i~z. 
Ottome Vecsile. I1;la ODsługiwać . komisariaty I no~ciow~ch wydano naJble. 

Kiermasz' 1, u 4, III. 'dniejszym ponad 600 porcji o· 

Czerwonego Krzy ta N.a. 'uroozystośćotwarcia przy biad<:wytl}. . _ 

młodzieży k K d t S 
W okresie zbliżającej lię zimy, kie- ,Ba' nk 'KUPI-ap o· re ~ I\VY p. 

dy wszyscy myślą i pracuj" nad tym fiU tJ.' 
jakby za'pobiec przyk,rym jej następ- vw. Lodzi. ul. Piot:rkol''Wska 29 
stwom - młodzie! Polskiego (}zerwo- .. 
nego Krzyża w Lodzi stara lię podtuy- l' K S O 
mać wspomnienie oiepłych promieni 
słonecznych z plaży nadmorskIiej i stąd 
powstał projekt urządzenia doroczne- L O K A 
go "Kiermaszu" p. n. "Morze". Nietyl
ko ta !IlYśl była pobudkll do urządze
nia Kiermaszu w chaTakterze mor
skim al'e i wielkie przywiązanie do pol 
skiego morza. 'Vszystko to, co mło
dzież umiłowała, stara się odtworzyć 
w dniu ' 6, 7 i 8 grudnia r. b. w snli. 
przy ul. 11 Listopada nr. 4. 

Nie wątpimy, że starsze społeczeń
stwo zechce stwierdzić osobiście jak 
pomysłowe są kioski i piękne ekspona
ty wykooane przez młodzież czerwo
nokrzyską. Przecież i cel, na jaki u
rząd7.amy "Kiermasz" winien zacbęcić 
do poparcia tej imprezy. Pomoc naj
biedniejszej młodzieży szkolnej wszyst. 
kim leży na sercu i wszyscy bez wzglę
du na wiek, stanowisko czy wyzJlo3.uie, 
winni dać wyraz zrozumienia dla po .. 
czynań P. C. K. młodzieży, przez jak
najliczniejsze przybycie i poparcie fi-

BANK TWYM 
WSZELKIE 

& 

DORADCĄ i POUFNYM PRZYJACIELEM! 
UDO'GODNIENIA DLA KLIJENTELII , 

Now, w'SI D kasiar~, 
Włamanie do lokalu związku zawodowege 

"Praca" 
w czoraj rano wydział śledczy tam kasa o~niotr~lała, w kt~ 

w Łodzi powiadomiony został o zu: w krytycznym czasie zoajdoWiiO 
chwałym występie kasiarzy w loka- się około 5000 zł. 
lu związl<u zawodowego "Praca" Przy pomocy świdrów zł~czy6g, 

, nausowe "Kiermaszu". 
przy Wodnym Rynku 13. w trzech miejscach aczyrtill p'r.~J. 

W godzinach nocnych poprzez są rozprucia żelaznego p'anr.erza. Vlir
iiiiiiiiiiiiiii_iliiiiii.iii ... iiiiii.,. siednie boisko od strony ul. Wad- siłki ich okazały się . jednali nada

Autentyczny dokument z tajnych akt wywiadu i kontr
wywiadu dwuch mocarstw europejskich. 

PAEMIERA 
wkrótce w kinie 

•• EUROPA--

DIALOG MAŁŻEŃSKI. 
On: - Znowu masz swoje bó

le głowy? 
Ona: - Moje bóle głowy? 

Czyjeż bóle głowy miałabym 
mieć? 

Dziś o g. 12 i 2-ej 

~ PUAHKI 
Ceny od gr. 

nej dostali się na wspomnianą po- remne. 
sesję n!eujawnieni dotąd S}lrawcy, 

Przepilowali oni kraty u okna, 
wiodącego do lokalu związku 
"Praca" na parterze. 

Celem włamywaczy była stojąca 

W międzyczasie naJprawdopodoll 
niej ktoś spłoszył kasiarzy, zbiegU 
oni bowiem, rezygnując z łupu. 
WJ.aman!e spostrzezono dopiero 
nad ranem. 

Arcywesofa, melodyjna komed.ja "Iedeńska 

zl. 

Friedl Czepa, Leo Slel'ak, 
Hans Moser 

Nad prograftl: Reportaż z 'pobytu Mar ••• 
Śmiglesą. - Rydza wre Francji. 



t6df, 29 listopada 1936 r. GLOS HANDLOWY Łódź, 29 IisłoDada 1936 r. 
n = 

(oraz mDi~j DowOśc;i ." pońt:zosznic:fwie f Mi~~:=!=~a~o~!!~' 
Nieuczciwa konkurencja paral:tuje twórczą injc~atywę tego przemys:u I .' Na ryllk~ walorów ~azl!aczyłO 

• , .'. q Się wczoraJ dalsze osłabteme kur, 
o Z pośrod WIelu bolącze~, tra- mysłowe ma swoje własne obli- Naśladowca nie ponosząc tad· nie trzeba znać system Taylora, sów. 

!>~ą,cyc~ n~sz przemysł POTlCZO~Z cze, cechy charakterystvczne, nych kosztów doświadczalnych, żebv f.o zrozumieć, Ponieważ nie było notowań ofi· 
nI,czy Jest Je.dna, naz~wnątrz me odrębny organizm, Ta indywi. robiltc rzecz już wypróbowaną Celem ninie;szego ar~y'kułu cjalnych, a notowania przedgiełdy 
~vIdoczna, przez ogoł lekcewa: dualnoś~, . to oblicze staolwi o przez kogo innego, jest 'w sta· jest podkreśleniP, szkódliwych ograniczyły się tylko iJO kilku pa· 
zona" ale nad wyraz bol.esna l poziomie i wartości przedsię. nie sJJrze~!łWaĆ ten sam aI·tykuł dla nas?;epo życia gospod:lf(~ze- pierów, tranzakcje były bardzo sla
z~amleIlna, przemysł. ~on~~osz. biorstwa, W naszym przem~'śle po niższej cenie. O metoda~ch i go skutków, będących wyni- be. Nielicznych obrotów dokonano 
nrczy w Polsce rozwllał SIę W oończoszn'czym jest. niestety, formie dowiadvwania się o tym. kiem, istniejącego w przemyśle t)'lko stabiliz:łcyjną, dolar6wką i in 
warunka~h anormalnych, - inaczeJ. Mamy howiem szereg co robi konkurent - Iepie.i już oończoszniczym stanu rzecz'~. westycyjną · . 
W przecJą~1I 10 '7 15 lat ilość fabryk pońezo:szniczych nie po. nie mówi~, Powoduje to u przed Uniemożliwienie obniźellla cen Kurs 7 pro\!. pożyczki stabiliza· 
?UlS7:Y!l poncz(łs~mc~ch w kra- siadaiących nie tylko wła~m-'ch siębiorczych przemysłowców, wyrob6w pończoszniczych, obni cyjnej utrzymał się naogół na p~ 
.IU zWlf~kszyla SU~ kIlkakrotnie. cech indywidualnych, ale nawij!. wzgI. ich kierowników technicz zanie poziomu jakości, ,>oowo· ziOlnie poprzednim, a mianowicie 
P~w.sf~ła nowa ,po~ężna, o war· plann produkc.ii. Sporo f~hryk nych niechęć do tworzenia no- dowane niezdrową konkuren· 465 kupno, 467 sprzedaż. 
~OsCI, mwestY~VJllel,. p:ze~racz.a pońezoszniczych , nawet dobrt~e wych artyknłów. opracowywa- cją ł wreszcie całkowity r;anik 4 proc. prem. paZyczka dolarowa 
.I:tce! sumę kIlkudZIeSIęcIU mI· orosperujących, nie posiada nia pumysłów. Szkoda czasu i eksportn, oto są rezultaty przed (dolarówka) lekko obniżyła się. 
honow złotych, gałęź przemysło żadne~o, przez siel!ie wypraco- pieniędzy, o.rl pewnego cza!'!u stawionego przez nas stanu rze· Obracano nią [10 46·w płaceniu, 47 
wa, mająca ~szelkie wido~i dal wal1e~o artykułu. Nieliczne tyto na naszym rynku pończoszni- czv w Jedne.i gałęzi przemysłu w żądaniu, co oznacza spadek o 50 
szego rozwoJU. Dla przykradu: ko firmy pończo!;znicze prezen. ezvm .fest coraz mnie" nowoścI. włókiennicze~o, mające.i wszeJ.: punktów. 
przemysł k?tonowy. stanowiący tuią dwa razy do roku (!'ezon Wszyscy robią to samo, - Za· kie widoki dalsze~o rozwoJu. -I 3 proc. pożyczka inwestycyjna 
0drębn,'" dZla~ przemysł'! poń· zimowy i sezon letn;'~ własne miast speci::\lizować się w pew· Apelujemy do sfer zaintereso-', nie wykazuje zmian. Za lem. pła
Czoszl1lczego. l k0!l~e?truJą('y w kolekcJe przez siehie onrat:owa. ne.i nie, .. ielkieJ liczbie arlykl1' wanych, abv zechciały tą spra- cono 64,50, żądano 65,50, za II 
Po}s('e w dnm dZlSleJszym oko· nvch artykułów, ·Reszta naśla- łów, idzie się drogą naJmnieJ- wą się zainteresować i otf)CZVĆ lem. 63,50 kupno, 64,50 sprzeda!. 
ło !~O zes",?o:ów. m~szyn :) zdol- dn,le. Naśladuje sie nie tylko szego oporno A przecież przy spec.i~lną opieką te firmy. kł6' 1 4 ~r~c, pożyczka konsolidacyjna 
nOS,CI produkCYJneJ, dochodzą- charakter. towaru, ale niddedy oewnej ,spedaIi1:acii m<Jżna z re me s'1:czedząc wysił1{ÓW i rówmez bez zmian, kupno 48, sprze 
cej do ~,5 miliona tu~inów. rocz nawet i nazwę, nume., 'lob inny łatwością obniżyć koszta włas- kosztów, nie ~ważaią,c ' na prze· l daz 49, grubsze - 49,50, 
me, ponczoch da~kIch, illlwe· znak danęgo artykułn. Cnpraw- ne produkowaneJ!o towaru, pod szkody, cilH!łą i svstematyczną \ 5 proc. listy zlJstawne m. Lodń 
stuJe.w dalszy,nl CIągu. Sprowa· da nasza ustawa patentowa jest nOS1:ąc jednocześnie .ie~o .ia· pracą podnoszą poziom prze·' ser, X K. kupno 48, sprzeda! 
dza SIę do kra.lu nowe maszyny. dość radykalna, ale zan1m si ... kość, Jest to dla nas rzecz nie· mysIo. Michał X-skI. 48,50, 
lpdące ostatnim wyrazem lech- stwierdzi, że dany artykuł Jest zmiernie wa7.na i pożądana, _ ......................... Kursy papierów, które wezoraJ 
nUd, Pod tym wzgl~deni dolny podrabiany przez kogo. :r.anim Zamiast tandety - dać konsu- rZIl1łOni['1 "r[1t"lt"fVj"no lIodatkowe były bez obrotów są następaJąee 
mu.iemy kroku zagranicy 1 nie się zbierze dowody. sezo)l miJa. mentowiwvsokowartośdowv JU I!ł li mi ~I" -1/ (orientacyjne): 
dajemy się jej wyprzedzić. _ - -- "'- - produkt po niskieJ cenie. ' Sta.fe Organiza eia, prcwac'zen;e 6 proc. poZyczka dolarowa kup-
Rzecz jasna, że ma to swo.ie złe BIuro 8u'l1ta'f!łry;""'~II.,.t.,,'rtn8 się to szczególnie ważne w nber i rewizja księ""owości i bi- no 65,50 - 66, sprzedaż 66,50 -
i dobre strony. Jedną Z" roważ· S. Ił R" \WJ ~" ~ II nej chwili w związku z p o lit y- le""ów 67, 5 proc. pożyczka konwersyJna 
niejszych przyczyn, przem:twia· t6df, Płołrkows1ca 17. te'. 242-27 ką eksportową nasze~o r7.~du. JAK o", B F A I L kupno 5O,'ro - 50, sprzedaz 51 -
jących przeciwko tak g\V~ltow- Zresztą , czvż potrzeha blifel' 51,50, 3 proc. renta ziemRka kup· 

13?'o'll'Rd!ł od sle?'e!tu JRt ksielf; hllndlo· 
nemu sprowadzaniu m~szyn we dlft w'elruvch i mnie;'''zvch n"o;ed. tłumnc7,vć korzyści płvnllre ze no 63, '>prze:łaż 66. 
jest brak od!)owiednich sil fa· slęb;o'sfw na l1'ielseu i w binr%p,Wvns- specializacii w produkcli prze. Zaprzysiężony Biegly Księgowy Rynek akcjowy był zupelnie bez 
rh owych i technicznie nie\vyko. ~o~!enie Dr:O;V!l~epne. Info?'ma,evi uc'lie· mys~owei? Są to rzeczy dziś po- Łódź, Sródmieiska 74 obrotów. K!lrq orientacyjny akcji 
nnlne lch szybkie wyszkDlenie. Ja SIę belpłfttme w godl, bIurowych. wszechnie znane i nie koniecz. Telefon 130-57. Banku Polskiego 106 .-'- 107. 

Sk utki brak u odpowaednich sił ... iii.liiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
fachowych są aż nadto wyraź- 22 
ne. 

Pragniemy jednak obecnIe 
zwrócić uwagę opinii n1 pro· 
blem, wydający się nam w tej 
chwili b. waznym, 

Eksporll: dla chalupnik6w 
Prz'emysł wł6klenniczy projektuje reorganizację tej produkCji 

Za!Zadnienie ~halupnlctwa w niczego polega na tym, te tad-' W dzisiejszych warunkach cha- prawnej. ale ekooQmicmej i II 
przemyśle włóklenniezym, kt6. ne formalno • prawne rozwią- łupnictwo potrafi dać zatrud- cjalnej, uwzględniając :nataraJ.. 
re ostatnio niepokoi sfery prze- zanie kwest.ii tej nie będzie sku I nienie wielu rolnikom, ale przy ne tendencJe chałnPD.ietwa. -

Każde przedsiębiorstwo prze-

WYJASNIENIE- mysłowe, stało się przedmiotem teczne, poniewaZ chałupnictwo wielkim przyroście naturalnym Wzorem dla Łodzi, jak twl. 
W związku z wiadomością o per dyskusji i rozważań Olganiza- słało 5i~ dzisiaj zagadnieniem wsi oraz przy przemysłowym dzą koła przemysłowe, mogą 

tl'aktacjacb w sprawie wydzierA' cji pl7.emysłowych, Np. w ta. nietylko ekonomicznym, ale nastawieniu ludności wie,lskie.i być stosunki w Czechosłowacji, 
wienia przez firmę ~,N. EitlngOD kich d:r.iałach, jak tkactwo ba- p .. oblemem secJalnym. mofe to doprowadzić do klęski gdzie istnieje rozwinięte na sze
i S ka" przędzalni na Księżym MI) wełniane, jedwabnicze, farbiar- ' C.hałupnictwo dzisiaj <.zęścio- Cała mlodzief wiejska będzie roką skalę chałupnictwo wł6-
nie Zjednoczonych Zakładól\ ,two pończosznictwo galante~ wC) uDrzemvsławia wieś, która kierować się do chałUJpnicłwa kienicze (szczególnie dziane) 
Scheihlera i Grohmana, dowiaduje- ria':'-' problem ten je~t naiwaf. w pewnych częściach kraju, o- Chałupnictwo wiejskie na dłuż· nie tylko nie stanowiące trud
Ol! się z •. mir.lr.odajn.ego, iród!a, ~e ąieJszy, bo zakłady iałamują się bok produkcji roJnej, zaJmuJe szy okr. czasu nie potrafi ""chlo. ności dla produkcji przemysło
wJadon~os~ ta Jest meśclsł~ ł ze me \ pod naporem konkurencji cha. 'li~ wytwórczością przemysłową nąć nowe.i armii pracy i dla te· weJ, ale przeciwnie, uzupełnia· 
IO.CZ~ :'ę ~ad11e pertraktacJe w spra lupniczej. Zjawisko to z perspektywy dal- go nieuchronnie ta rezerwa pra jące ją w niektórych działach 
WIC dZlerzawy, "rudno~ć zagadnienia chałup śzej rodzi trudności socJalne.- cOW'llików chałupniczych zosta Chałupnictwo polrafi najlanie.i 
:!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i ~e skiero~na ze w~ domiad produkować. d~ ~go tet cze~ 
IJI gdzie spot~g11.ie falę bezrobocia stara ią sit~ skierować całe cha· 

W 
• 1937 Dawniej problem ten nie łnpnictw~ na ~dcinek e~sp'or-niesione w r. 1935 •• rozDalrzane w r. przedstawia się tak gromie t~wy, gdZIe tama pr~dukc.la Jesł 

gdyż chałupnictwo wiejskie by, pIer~szym .warunklem, 7doby· 
"owolne załatwianie odwołań pcdd~owych stanowi dotkliwąbo:ączke lo przeważnie reczne. Przerzu- wama rynkow zagranIcznych. 

W . k . 'J d . ' b ó'? K' d t k' canie się chałuoników wiej· Chałupnictwo' czeskie pT1.ewat-
ZWląZ u z poczyn~mamł l lowych .le<;t wszakże zawsze ze I z .)ł P zno le y. w a ~r.n ra· k' h d • t bł' ·z nie nie produkuje zarobkowo 

j zadu w celu zatamowama kry szkodą dla płatnika który jest kIC będą odwołama płałJl1ków s IC o mlas y o Z'Wlą7.ane ' '. . ., " '. '.: I ' t k' . k . trudnościami oonieważ c11ałup· ale na wł2sny rachunek, Przę-
zysu l rozwoJu oraz ozywlen1l'ł W(,ląŻ ZWIązany I terminamI .. o ,'c o o aze SIę -omeczne, rOl ' . d l' t k' d' l h . , ' .• ' .... 'k ,. 'k' k I tn" za llIe ,wo czes Je u ZlI! a c a-
:ryCIa gospodarczego są clymo- wJadŁe skarbowe nigdy. I tak patr70ne? n,I wlełS l, omp e l~ me o· ł'k . h b 'f'k t' 

f N
' b ł S bk.r:ć I Iti!. o I rlentował SIę w lechmce pro- upm om powaznyc om 1 a 

'lC pe ... VllC re ormy. Je o esz o w wi~kszości wypadków wsim· zy o., sprawno8':: p s ę- d k .. . D 'ś h przy nabywaniu przędzy do-
s i ę takie bel reform, a :lawet teJ- dokonanej rewiz.ii ksią~ powania władz skarbowych za· u C11 maszynowe]. ZI c a· ., , . l h . • t i I łupnidwo wiejskie pro~uku;e I'hodzącvch do 25 proc., jełetl 
ZIntan persona nyc na tereme h:mdlowych zdarza się koniecz· t'owno w pos ępowan n wym a- " h ł 'k k" d ' . d . • , . l ni na warsztatach mechanicznych ~ a nom wy aze, ze przę za: 
wOJewó ztwa łónzkiego w izbIe nośc ud~IeIema dodatkowych rowym, ,fak w post~po",a o k h d łu -:akupiona została znfyla luf 
~kn rbo"-CI' ło'dzkt'eJ' .• '. ~ , • t" g d I odwoławczym J'est na',nzem za uoywanyc o przernys , , • . , ''. . "' . ..• ,~~.IaS~Ien, spr~~ ~wan nlez o' ,.,.', I"" , . ' 16- ororlul\:Cle artvkułow eksporto-

~\e oi! rzeczy będZIe wlaśme ny';!'! mformacJI ltd" wszystko! ChWlh l zyczemem wszystkIch d?sko,nale .1es~ obe.znane z w. wych W ten 'sposób nie ogra-
tv chwili obecne i wskazanie na, to wymaga czasu i przygotowan płatników podatkowych. ~lennICzą !lro. t~kC.1ą:aszY3ow§ą niczając ustawowo p'oIa działaJ 
te bolączki, które dolegają płat- i odwleka Jeszcze włęee,i poslę' J. Fali. I.prhzy na.lmmIe.lsłzyc . tŁr;t nOt' tJośc l ' ch3łupnktwa i wYI~sku. 

'k. .' l dl - . d C su ..... J ,'l' • - clac w tym c la upmc w:e. s n- ' . . 
ni OW I 0(1 uzsze:,>o ZU., a l powamc wymIarowe. eze.\ zas •.. I' jąc naturalne tendencje C~echo 
które dotychczas nie zosŁały u· wy;uiar nic będzie po linji sa. BIUI'o Rut'halłeryłno - RewizyJne rać SIę 'lnO bedzIe J)1ZerZnc C do ~łoV\'a<cia potrafi 'r~z~ikla~ 
wz!Zlęd:lIone. i:H'gO płatnika, to w takim razil~1 II'OI,D PRAWEQMAN "~zemysłu w charakterz~ robot spt'll:ecmnść pomh'dzy chalnp. 

Nieiedno.kl'otnie i dość obszer wn:esIen;e odwołania nastąpić I Łód~, ~.o.w. tS,. tel .. 1'15-85. lUkóW, nictwem a rzem ·slcm. 
nie była na lamach "Głosu" po- moź" d(lpiero w roku 1937 zal·zap:o~a~za \;.r0wad~ld~s~ęgoW!~g;! Sfery przemysłowe Łodzi Dra P) 
rusza'na sl)rawa powolne~o tr~' · l ok 193G. ~~:~~)~W~C~ p~ur::n~~~l ~rzy~7~pnych. gną zagadnienie chałupnictwa Koła przemyslowe ~odzi prl 
bu l'ozJl'>łrywania odwołal~ pIat Czvż nie jest to rzeczywiście Biuro czynne od 9 - 2-ej i od 2 - 7-ej rozwiązać nie w płaszczyinie gn~ naśladować PO,wyzsze wz~-
ników, Obecnie wvhnia si~ ie<;7 ry u nas, Jeden dZIał chałupnt· 
cze iedna nader ~ażna sprawa i-M'MA ,i&W"'" .;~ .... e ....... ZZ&ZiSiid&a .. Aiili'lS ... 6l\A'i1JiIiL& t .. JI1B ctwa - konfekcyjny - w Lo-

Otóż neLaw,·czL,· do kolon,·,· an",- ielsL,·c'" el7i zdał juź egz.amin eksporhl' 
w wi"l,szośd fh'JU przemysło. " ft K ~ //I '" n wy, Należy wyzyskać czynni1t 
"/T. ch i b:mc1lowych. J)rowa(f-':4.· p . kk" .. Ł' aJ ' , • k t !lodatni produl{cii chałupnicze.} ",' cm'mo on urencJI zagran:cznel OuZ nie rezygnuJe z e spor u .. 'ść • ć" 
cycu "~'awill~<}""'Ve ksj,.~i handło. leI tamo ' i sklerowa Ją wy· 
we. nie zosłały jeszc:il..2 spraw·· Jak już donosiliśmy, eksport rę- dała się dotKliwie odczu>~ konkuren nie kupowano na "skład". łącznie na eksport. W tvm ('elu 
dzone księgi ~"'. rok operacY.iny kawiczek, który w przeważnej mie- cja przemysłu czechosłowackiego, Wypłacalność klientów jest do - naleiv zO'l'~anizować chalupni. 

19~fl-ty; rze Iderowany był do Si. Z.iedn{ll~zo kalkulującego w zdeprecjowanej tychczas poprawna i narazie nie wi ctwu kredyt ballknw~'. wlglęc1-
w ten sposób nie uskuteczniono nych orclZ Afryki połudn, doznał walucie, to jednak udało się eks· dar znliany sytuacj!. r,ie stworzyć specjalną in<.:tytu· 
ieszcze u tvch płatników wy- uszczuplenia z Jlcwodu dewalU<lc,jl porterom llasz;y111 ulokować pew11e ........................ r:ję kr'~dytową dla chał~pni-
lUlam norlatku o~rotoweC!J za f,zeregu walut zachodnich oraz trud partie na tych rytkach. ctwa (dzięki tym krerlvŁom cha. 
rok 19?>5 i poil::\tku (lnr.hndov''', ności przy otrzymywa11iu pomocy, Bilans sezonu zimowego na ryn· Składarc;e oirar" na zi- łuonictwo produkowałobv samo 
!to Zil rok 19~n-y. Wohec 7hlt· Obecnie pomimo tych wszystkicb ku kra.lowym był naogół pomyślny, dl b dz;pJnie. t. j. na własny rachu· 
7ającego sie iuż 'ro1m HU, iest trudności, przemylił ręliawiczanv Zakupy rękawh:zek lJokonywane by mową Domoc a ez nek) udzielać chałunnikom ul~ 
to' IZe~zywiśde dość późny ter· I podjął eksport do kolonii angiel- ły przez kupców slopniowo l regu- robo~n!lc". przy naby\vaniu p0lf ahrvkatów 
r:lin. . "l ~ldch. do których kierował ręka- tarnie w miarę opróżniania się skła Kanto P..K.O. 70200 a wresz;~jf' seenfraIizować cklJ 

Zwlcl,a w wykonaniu formal w~czki haweło!ane tańszych gatun- d6w. Wslmtek tego", tym roku port chałnpnicz~. 
ności :mrawdzenia ksiąg han- kow, AczkolWIek na l-ynkach tycb jest niewielka Dość zwrotów, gdyż •••••••••••••••••••••••• 



" 

Blisko 3 lala trwały w Ameryce prJygotowania do realizaeji filmu "AN'l'HONY ADVERSE~. 
P6ł roku trwało samo filmowanie. Prawie 60 proc. swoich kapitałów włożyła wytwórnia, Wa.,
Der :BroI" w ~ super-produkcję. Bardziej nit naj szumniej brzmiące ełowa właściwe wyobra
żenie o wielkości i tóborodnośei i o niezwykle ciekawej treści tego filmu dać mogił zdjocia, 
kt6le pOni~ej reprodukujemy. - Film "ANTHONY ADVERSE" ueallzowany został przez 
Me~a Le Roya (iwórc~ głośnego filmu "Jestem Zbiegiem" li: Paulem Muni) według powie
ści Rerveya Allens, która osiągnęła na świecie fantastyczny nakład 3 milionów egzemplarly. 
W filmie udział bierze kilkaset aktorów oraz olbrzymie rzesze statystów-tubyleów tych kr~ł6w, 
gdzie ' toczy 8i~ akeja (Afryka, Kuba, Europa). Na czele zespołu gwiald występuj~: FrG,\3ric 
March, Olivia de Havilland ~z "KapUana Blooda"), Anita Louise (I "Pa,stetIXa" i ,,&\0. ~ 

letniej" oraz Claude Bains (słynny "Niewidzialny Człowiek"). . 

Sceny. 'kt6re stały slEt nieśmiertelne 
MODLITWA POJEDYNEK W DZUNGLI . ilOMANS 

Maria (Anita Louise) prosi Boga, aby I Don Luis (Claude Rains) walczy z kO'j Tam, gdzie nie posŁała do,tąd stopa ey 
pozwolił jej zapomnieć o tym, którego chank!iem swej żony. . wilizowanego ezłowieka, rozgrywają 

nie wolno jej więcej kochać. .ię niezwykle sceny. 
I 

Kochankowie, którzy przysięgli SObiej 
dozgonną miłość: Anthony Adverse 
(Fredric MaTch) i Angela (Olivia de 

Havillarid). 

Don Lui! 4 Maral. &cena a I tu. 

PRAWO PIERWSZEJ NOCY BIĆ NIE POZWOLĘ! :w IMIENIU PRAWA DZIECI BotsTANIE 

Claude Reins i Anita Louise w jednej 1 Gorący przeciwnik niewolnictwa Oj-J Podejrzarny o szpiegostwo Anthony Ad-j Anthony Adverse (jako dzie1Jko) przy-I BurzlIwe życie rozłącza kochanków 
le scen filmu. ciec I?-.... nciszek broni katowar>e,\o verse zostaje aresztowany w drodze sięga miłość aż do śmierci swej ró- (Fredric March i Olivia de Havilland) 

wię:tllia. . do PaTYza. .wieśniczce AngelL 

Ju_ro 

Zebranie wierZveleli 81. aIIC. l. 
odroczone Kostało do maja "19a7 . rollu 

IJak Jut donosUlśmy w 8pra- lo I18leło~d za· ma..JdttJQee ~ 
wie upadłości w posIadaniu tego banku 1~~ 
SP. AKC. LUDWIK GEYER, zastawne Towar,zystwa . K~ed;; 

sąd handlowy zezwolił zarządo- towego Przemysłu Polskiego 1f 

wi masy na dalsze odroczenie kwocie 175.952 funtów ang. 0-

ostatecznego zebrania wierzycie raz za obligacje, które firma emt 
li masy do 8 listopada r. b. to wała na sumę około 139.219 
Wpłynął na lo fakt, iż minł- zł. (z zaległymi odsetkami). 

sterstwo skarbu dotychczas nie Prokuratoria Generalna, ZMtę 
wypowiedziało się co do należ- pnjąca w tej sprawie Skarb Pań 
ności Bankn Commerciale Italia stwa na pierwszej rozprawie 
na odnośnie zapłaty, której zaakceptowała wysunięte przez 
Skarb Państwa, jako poręczyciel bank propozycje zawieszenia 
za zobowiązania spółki,. odpo- sprawy i po nzyskaniu wniosk!l 
wiada, a także jako wierzyciel z idącego w tym kierunku od sYn 
tyłułu podałków. dyka masy upadłej spółki, zgo-

Do tego doszły obecnie je- dziła się na zawieszenie sprawy. 
szcze inne okoliczności uniemo- Z uwagi na to, oraz wobec nie 
żliwia.iące zakończenie postępo- rozpoznania dotychc~as przez 
BONEK sąd apelacyjny w Warszawie 
ZEBRANIE 2 sprawy co do oznaczenia otwar 
wania upadłościowego przez za- cia upadłości, zarząd masy zgło
warcie układu. sił wniosek do sądu handlowego 

FiJ'ma "Banca Commerciale o dalsze odroczenie terminu ze
ltaliana" wytoczyła przed są- brania 'wierzycieli na dalsze 6 
dem okręgowym w Warszawie miesięcy. 
proces pl'Zeciwko masie upadło Sąd przycbylił się do tego 
~ci ł Skarbowi Państwa o zasą- wniosku i zebl'anie wierzycieli 
dzenie sumy zł. 2.844.900 z tytu- o(b'oczył do maja 1937 r. 

Ozorków i lduńlka Wola 
coraz silniej konkurują z Łodzią 

ZdUJiska Wolll stanowi ostatnio 
powainą konkurencję dla Łodzi, 
przeważnie w artykułach bawelnia 
nyl'h. . 

Ostatnio zanotowano Iwnkuren
cję Zduńskiej Woli w dliale jed
wabniczym. Przyczyną tego prze· 
rzucenia się fabrykantów zduńsko· 
wolsl{ich do nowego działu produl! 
cji jest )wnkurencja pomiędzy pro-

ściśle z likwidacjami tkalni łódz
kich, od których drobni fabrykanci 
i chałupnicy w OZQrkowie nabywa
ją l,rosna kortowe. 

W związkll z powyższym produ
cenci przewidują, że w przyszłym 
\1ezonie Ozorków, bardziej jeszcze, 
aniżeli dotychczas, konkurować bę 
dzie z LodLią. 

ducentami w Zduńskiej Wcli w NOTOWANIA BAWEŁNY 
dziale bawehlianym i związku 2 LIVERPOOL, 28/XI 
tym - poważny spadek rentow· Otwarcie: styczeń 6,49-6.50. marzec 
uości w tym przemyśle. 6,48-6.49, maj 6,46-6.47, lipiec 642, * październik 6.21, grudziell 6.49. 

Ostatnio zanotowano wzmożony I Ot, .. BREM~, 12286
/JfI 1273 .. '\\ arcle. styczen . ", marzec: ., 

tuch lllwestycYJuy w tW.lctwie w O maj 12.75, lipiec 12.77, październik _ 
Izorkowie. Ruch ten związany jest 12.49. 

cmleraw Inlł! ,,(ił " 

~e A M ~ Jf Jp:nmr 
r.; Woo OFIAR-
KRZYW' S.ara·BeZłlEJ 

(FURIA) 

W ROL. GŁÓWNYCH 

SPIN':!R IBlllY 

hiterat w,grał 
3 i pół miliona ... po 

podejrzanych o nadużycia podatkowe śmierci 
Z Warszawy donoszą: 
W ostatnich dniach osadzono w 

areszcie właściciela sklepu włókien 
niczego Mojżesza Baumgarta (Gę
sia 7), Izlltaka Markielewicza (Gęsia 
10), S. Munk (Gęsia 8), Adera (Gę' 
~ia 4). Celem przesłuchania wezwa· 
no w charakterze świadków prze
szło 30 osób. 

Dochodzenie to pozostaje w 
związku z dokonanymi ostatnio re
wizjami i aresztowaniami wśród 
kupców branży włókienniczej, RO' 
.1ejrzanych o nadużycia podatko 
we_ 
Władze skarbowe zbierały szcze· 

gółowe informacje o obrotach i do 
chodach podatniltów. Okazywało 
się niejednokrotnie, że w aktach 
brak tych materiałów, na których 

podstawie można było dokonać ści· 
słego wymiaru podatków. Brak da· 
nych uniemożliwiał wymiar. 

Równolegle do to('zącego się w 
szybkim tempie śledztwa, odbywa· 
ją się dalsze are&ztowania. 

4+ _ 

Dutą popularnością cieszyli 
si~ w cią.gu ostatnich dwudzie
stu pięciu lat piszący stale ra
zem bracia Alex i Max Fische
rowie. Mniej więcej dziesięć lat 
temu bracia pold6cili si~. Alex 
Fischer zaskarżył swego brata 
i wydawcę Flammariolla o 1 mi 

KAROL XII A POLSKA lian 800.000! franków\ odszko-
W poniedziałek, dnia 30 listopada dowania .. Alex Fischer wygrał 

b: r_ o go~z. 8-ej wieczorem odbędzie sprawę w pierwszej instancji. 
SIę stara.mem To;w~rzyslwa ~~lsl~o: ale założył apelację. \V druniei 
SzwedzkIego w sah rady mIejskIej . .. . n '. 
przy nI. Pomorskiej 16 w Łodzi, od_llllstancJl przyznano mu trzY.J 
czy t wielkiego przyjaciela Polski p. I pół miliona franków. ~1nx Fl
Karola Feleniusa p. t. "Karol XII aPoli scher i Fl:lmmarion z:lnowie· 
ska". dzieli kasację. I otóż tf!rn.; , w 0-

OdC'zyt będzie wygłoszony w języku statniej instancji , Al (:' ~: Fischer 
niemieckim, przy czym będzie ilustro- . 
wany wspaniałym filmem długości 3 ty wygrał sprawę , ale ... w 13 mil' 
sięcy metrów. si~cy ))0 swo.ie.i śmicl'C'i l 

Wstęp na odczyt bezpłatny. 
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y a woisk rządo c 
Wczorajszy dzień przynl6s1 duży 

sukces Madrytowi 
Rada ligi narodów zbierze się dnia 7 grudnia 

PARYŻ, 28.11. (PAT) - Agencja I dotarły w okolice Talavera, POwio , pomocy ~l1amitu, przecinając w 
Havasa donosi z Madrytu, że po mo wi lokrotnych ataków lotników len sposób drogę, prowadzącą z 
22 dniach oblężenia Madrytu, moż powstańczych. Jest więc rzeczą. Grado do Oviedo i odcinając po· ~ 
na, jak się zdaje, stwierdzić, że tak prawdopodobną, że na skutek tej wstańcó'N od ich bazy żywnościo< i 
tyka zastosow,ma przez powstań· operacji powstańcy zmienią swój l wej. ' ~, 
ców celem złl.naoia oporu milicjan plan ataku i dokonają przegrupowa Na ptawym skrzyd:e oddziały 
'ów nie wydała rezultatów. nia wojsk. rządowe zdobyły zajmowane przel 

Jak wiadomo, taktyka ta polega Pomoc zagran·lcu przeciwnika pozycje na Monte de la 
la na posuwaniu się klinem naprzód , Parra. Na odci mu GruUos wojska 
celem przerwania frontu, bez zwra· MADRYT, 28.11. (PAT) - Jak rządowe zajęły wzgórza Monte Ci-
cania uwagi n~ ochronę tyłów. donoszą z Gijon, rankiem dnia 27 i mero w pobliżu wioski Grado, 
Otóż, jak dotąd, ofenzywa zawio· b. m. wojska rządowe podjęły ! gdzie rezyduje '{en. Arnada. Na od
dla, a obecnie siły rządowe są na· gwałtowną ofenzywę na rozmaitych I cinku Colloco Lugones oddziały rZll 
leiycie zorganizowane i rozpoizą- odcinkach frontu Asturii. Oddziały I dowe zajęły przedmieście Vanta· 
dza),! dostateczną ilością materia- rządowe po silnym b'"mbardowaniu l nielles. Pod osloną tanków mllicjao 
łu wojennego. Tymczasem nie do- I przez arty!erię i lo11lików zajęl~ I ci dotarli at do Gadellada. Dalsza 
stateczna ochrona tyłów wojsk po- wioskę Valdupo. Pomimo przewagi alicja w toku. 
wstańczych umożliwiła wojskom liczebnej powstańców mi1icja."i DUBLIN. 2811. (PAT) - Z LI. 
rządowym podjęcie akc,ii, zagrażają posuwali się naprzód, obrzucając I verpoolu odpłynął do Lizbony nc
cel mia·;tu Talavera. W istocie bo- I gęsto przeciwnika grillllatami ręcz.' wy oddział 80 ochotników irlandz
wiem oddziały rządowe pod do· nymi. Oddziały powstańcze opuści· kich pod dowó1,dwem pIk. Coughli
wództwełl?l~~. Urribarri i Castro, ły również most w Valdupo, który I na, b. oficera armii irlandzkiej Orga 
wyruszywszy oil strony Aranjuez następnie górnicy wysadzili przy nizowane przez gen. O'Duffy od· 

i iiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dzialy ochotnicze udają się do His:!! 
.- panii, by walczyć po stronie po· 

N~JP1ĘKNIEJSZA mUZVKĘ wstańców. 
Gen. Franco 

----------':!'" 

-' • 

chce rozeimu! 
PARYZ, 28.11. (PAT) - Havas 

donosi z Londynu: Ambasada hisz· 
pańska oświadcza, iż nie otrzymano 
z oficjalnego źródła potwierdzenia 
wiadomości, podanej przez jedną f 

agencji zagranicznych o tym jako· 
by gen. Franco ,usiłował nawiązać 
rok«Jwania z Walencją w sprawie 
rozejmu. 

Irlandia Drzeciwko 
gen. Franco 

DA CI WSPANIAŁY ODBIORNIK 

DUBLIN, 28.11. (PAT) - W cza· 
sie delJaty parlamentarnej, która 
zakończyła się odrzuceniem propo· 
zycjl zgłoszonej przez Cosgrave ua 
rzecz uznania rządu gen. Franco, 
de Valera odpowiadając Cosgra. 
\'owi oświadczył: Rząd wolnego 
państwa Irlandii nie lOa powodu do 
uznania obecnie rządu gen. f'ranto. 
!\togłoby to nastąpić, gdyby świat 
otrzyruał dowody, iż w Hiszpanii 
nastQpiła stabilizacja 8tosunków 
wewuętrznych. Mówią, li ·uznanie 
rządu w Burgos Jest w Interesie VICTORIA - ELEKTRIT . chrześcijaństwa. ' 

Ptęciołampow,a superheterodyna 
Okłoda.duodioda. Anłifading. Siedem 
obwodów. Cztery zakresy fal. WielkI 
głośnik dynamiczny. RegulaCja siły, mo. 
dulacja łOllu. Urządzenie grarno'o-·:i'I"e. 

Filtr lokalny 

W ATYKAN NIE UW AtAL JED· 
NAKtE ZA STOSOWNE TEGO 

UCZYNIĆ. 
Nlenlcy l Włochy uczyniły to z 0-

czywistych względów politycżnycb. 
Zarówno nie wierzę w teorie faszy
stowskie. jak l w komunizm. 

MadrJt W gruzzch 

00 NABYCIA W RAD105Kl. W CAŁYM KRAJU 

LONDYN, 28.11. (PAT) - 6-clu 
posłów izby gmin, a mianowicie 
trzech konserwatystów, dwu ch la· 
bourzystów i Jeden liberal, którzy 
udali się do Madrytu, celem prze
konania się na miejscu o stanIe 
rzeczy, nade!tlali alarmujący tele
gram, w którym pOIlI(rdlają ko
nieczność podJęcia bezzwłocznie 
akcji neutralnej, aby uchronić Ma
dryt przed skutkami bGmbardowa
uia. Posłowie izby gmin stwierdza
Ją, ze jedna czwarta część Madrytu 
leży w gruzach i ze ludność milio
nowego miasta powięltszyła ~ię t) 

kilkaset tysięcy głów, wskutel, 
skupienia się ueho<lźców, a zapasy 
żywnościowe się kurczą. l\'lia~tu 
grozi głćd i wybuch epidemłL 

....................................... e ........ . 

Makabi CBerlin) W lodzi Rad:) lig; s~e zb!erze rozegra 'mecz pięściarski z Hakoahem 
LONDYN, 28.11. (PAT) - Spra 

ale wszystko ","skazuJe na to, że wa z\"olania na(tzwyczajnego po~ie 
u,jrzymy w Łodzi żydowskich dzenia rady Pgi narodów, stC51:W' 
pięściarzy z Berlina. nie do ż~danła I ;ądu hiszpaliA'l"go. 

1. bardzo cenną inicj'ltywą 
występuje łódzki Hakoah. 
Korzystając j!: faktu, iż "V nai 

IJ!iższym czasie gościć będ7ie w 
Polsce drużyna Makabi berIi6· 
~kitj, która rewizytować będzie 
j)ólskich sportowców, sekcja 
pięśriarska Hakoahu nawlązała 
pertraktacje z berliIlczykami o 
zorganizowanie meczlJ bokser
~kłef(o w Łodzi. 

Pertraktacje nic zostały jesz. 
cze wprawdzie sfinalizowane, 

Makabi posiada w swym skIf, będzie nielt .. wem rozstrzygnie:~1 
dzie pierwszorzędnych zawodul Prawdopodobnie decyzja o miejscu 
ków, to też spotkanie zapowia- i dacie otfbycia posiedzenia rady za 
da się jako atrakcja sportowa padnie w ciągu weekendu. Istnieje 

Hakoah zaproponował jako małe prawdopodobieństwo, aby po· 
termin dzie6 27 grudnia, niE: siedzenie rady odbyło się poza 
jest jednak wykluczone, że ter- Genewą, np. w Londynie. Bardzo 
min ten ulcf'nir 7mianie na po- prawdopodobnym jest, ze rada zble 
łowę stycmia. I rze się w Genewie \T l'ollied7,iał~k. 

• 7 llrudnia. 

---

................................................ 
J 

P.A.L.n 51 ....... 
Pierwsze uroczyste pOSiedzenie poza Warszawą 

KATOWICE, 28.11. (PAT) -- Po \ stość delegacja ludności . polskiej ze 
raz pierwszy od chwili powstania I $Iąska OpOlskiego. '. 
polska akadem~a literatury zebrała O godz. 17,15 prezes Sieroszew 
się na uroczystym posiedzeniu po- ~Id otworzył 10·te Uloczvste zebra 
za Warszawą. Posiedzenie 10 odby· nie P. A. L. poświęcone 'Ziemi Ślą 
lo się dziś .popołudni~ w Kaiowl' skiej, po czym zabrał gros wojewo· 
cach w sab obrad sejmu śląskiego. da dr. Grażyński, wygłaszając prze 

Na pO'Jium miejsce zajmowane mówienie. 
zwykle przez mars:t:ałka sejmu za· 
jął prezes P. A. L. W. Sieroszewski, 
obok niego zaś zasiedli: sekretar2 
gen. J. Kaden - Badrowski l L, 
Stan, a dalej akallemicy J. Szaniaw 
sld, prof. Kleiner. 'T. Boy • telen· 
sld, prof. T. Zieliński, B. Leśmian 
ł K. Irzykowski. 
Wielką salę sejmu zajęli przed 

stawiciele władz z wojewodą ślą
skim dr Grażyńsklm na czele, re 
1prezentanci instytutu śląskiego. 
szkolnictwa, sfer n.aukowych, arty. 

\ 

stycznycb, literackich i teatralnych 
posłowie do sejmu śląskiego ltd. Ga 
lerię wypełniła tłumnie publiczność. 
Wśrórl obecnych zwracała uwagę 
!pecJalnie przybyła na tę uroczy~ 

nle~r6l1Jnane 

o I:.OWKI B RUn 
<+ ..... ·gf 

................................................. 
Dr. med. DR. MED. 

H. llJB (Z.J· att.: 
ch.)r. wewnętrzne i dziec,j Spec. chor. ak6rnvch. wener,canJch 

i seksualnych p O W R Ó C I Ł 

ii;b~dSki'~;~ n69~ Pio~r~owska 6. te1.144-95 
(Róg NarutCiwicza) tel. 141-32, przYJmuJe od 8-11 i od 4-6 w, 
Przyjmu'e od g. 8 -10. 12-2, 5-8 .• - ' -

w niedziele I §więta od 9 11. • ---_ .. _------
Dr. med. 

1'1. tilJllEIł 
Choroby skórne I wen." .. ne 

DOWrócił 
Zacbodnfi. 64 

telefon 1 Ba·4~ 
pr.,'mule od 111- 2 l od 7 - 8.30 •• 
wniedaiele l 'wlQta od 10- ta wpoi. 

Minister Antonescu 
opUŚCił Wa rszawę 

Warsl. kor .• ,Głosu Poranne. 
go" telefonuje: 

W dniu wczorajszym wyje-

Specialista chorób skórnvcb 
wenerycznych i seksualnych 
Południowa Z8, fel. ZOl .~.~ 
przyjm. od 8-11 rano i 5-8 w. 

tV nled.lele i §wi~ta od 9-12 pp. 

~r. me~. 
Spec. chor6b weneryclfnych, mo

cacplclowych I dtćrnvoh 

DOWrócił 
Traugutta 8. Tel. 179-89 

Prll,'mule od 8-11 i 4-8 wlecz. 
w nled.lele I święta od 10-1 pp, 

chuł do Bukaresztu rUIDllIlski .!II _________ mmllJ! 
min. spraw zagranicznych An· 
tonescu. 

W ostatnim dniu swego poby 
tu w \Varslawie min. Antone· 
scu odbyl dłuższą konferencię 
z ministrem Beckiem, w cza
sie którei dokonano wymiany 
dokumentów r~tyfikacy.inych 
konwencji i protokułu, dotyczą 

I ~ych wytyczenia gr'mic P01<-l\O'l 
; j'ulllunskich. 

Gabinet kos meł,ki 
lec:anicze'l I toale'oill/e l 

.5Z· A 
dyplom Umwersyteck! 

Moniuszki 1, tel. 127-H9 
W zftowłła prz, jącirl 

U6~,wanie W8:lel}::ch 
defekt6w cery, 

Usuwanie bezpowro'nle I bel: 
ślad6w 2:l:pecących włosów 
Przilmu)e 10-2 i 4 - 8 wiec;; ... ..... _~_IECDI .... 
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TRANSPORTY WEŁEN na podarunMi BWiBZdMOUJB JUl nADESZŁY I w najnowsze gatunki i lVi~zania, jak: laki, lam, gładkie. 
klejone I wytłaczane, koronki czysto-jedwabne i wełniane 

• 

oraz rewelacyina sprzedaż 

Ił 111ft 
TRWA NADAL! 

antylopy, Crepe Romainy i t. p. poleca ' 

I Z • Dział JEDWABI KASAKO'WYCH 
na suknie balowe bogato zaopatrzomy Łódź, PIOTRKOWRKA 10. Tel. 218-84 

N6h*WP bW5ii.'. 

SZCZYT SELEKCJI! 
ŻĄDAJ DEMONSTRACJI N O W EG O MODELU 

I " 

~ Jah f·IOO 
M!! 

Za iadomiente. 
Doroczna sprzedaż res.tek w nasxvm sklepie fabrycz
nym W Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 43, 

jut slEł rozpoczęła 
Dla reklamy kupony wełniane męskie i damskie po 

cenach rewelac,jnie niskich I 

Sp.l\kc. H. Landsberg I 
Tomasza"" Maz. 

'" ' ~ PIERWSZA I 

ZANIM KUPISZ ODBIORNIK " flł 111. PIOllłH.OWSI{4 33 
NalmodniejslIe fasony damskie. Specj, dział m~skiclll! 
obuwia r~ozneJ roboty. - - Ceny b. przystępne 

4&8 35*". 

UJjf\Nj 
10-2..4-8 

bl.2.01-89 

KUPUJESZ 
~r.tOWI E! 
DAJ/\,C TVLKO 

"O L LA /I 

~ etow~ naj/~u. 
'~.J~. 

", ĄO-LETN!E OO~WIADCZCN I E FACHOWE 
,! 5 NOwOtIEiNtE U RZĄDZONYCH FABRYK, ' 
s:; PATENT AMER. DR.BAlOGA N~.1959701 l!! 

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

l
, DO' SPORTÓW 
, ZIMOWYCH 

p ASKI- LASTEXY 
POLECA l~(ZDi(a S~oma~oIOei(zna 

, ZE STAŁYMI ŁóZKA~n D. SlfNB1DfiOWll 
PRZEJAZD 6, M. 2. - TEL. 105·86. 

DOKTOR 

J. Sadokierski ' HENRYKOWSłll 

Dr. med. Sirdokierskiego D ~. ~ ;.ED. 
Chirurgia zębów, szczęk i jamy ustnej MarkowIczowa 

PIOTRKOWSKA 56 - TEL. 129-77. choroby skórne i weneryczne 

ItIoniulzki ~ Pnyehodnill czynna od go d .... 9 do 12. 

Dr. med. 

Z
'AROPAnE H t t SPhanDID" tel. 166-35 Specjalista chorób wene.ryc.zoyob , ~~~~~r~:~" al ' , Godz. przyj~ć: 8-9, 4-7 po poło stomatolog skórnych i seksualnych 

-', UL. PlERACKIEQO 10. - T~LEFON 10-99 P t PRZYCHODNIA PRZEPROWADZIli -SIę rr8ulluJfa 9 front, I p 
pod sIm. Drawa) IIbraflDDUlIJ I HelBny HanBmllndwny rywa na na ul. Piotrkowska 56 g , Tel. 261-98 

Otwarty od 1 grudnia. - Od 1-20 grudnia cena snacznle zniłona. WBftBRObOliłCZKI\ : ~el.129~17 P!:V~~d~~ ~~w%t!\~OL~i,:O ';, 
ZgłoszenIa 1Ir Łodzi do 30-go liśłopada vrzl'jmuje Dr-owa Abrutlnowa, chor. skórne i wenervczne - - ---------
Piotrkowska 152 m. 8, tel. 216-36. Od 1 grudnia Zakopane "Splendid- ., D ed =--_________________________ 1 Od 8-el rano do 9 wiecz6r, r. m . 

w niedz. 9-1 po poło Ii I K h 
Panie przyjmuje ,lIobieta lekal. us al o 
reilRIOWSIlA '111 

PORADA 3 ZŁ. 

DOKTOR Dr. med. ł 

~-------------- ----K L I li E R S~pe~c!~ !!c!' 
sp~; chor. seksualn~ch, i wenerycznych Dr. med. 

, weDeryC~~~~6~) skórnyoh UL. PIOTAKOWSKA 90 ID ł P 1'Ilł N 
speoJallsta 

AKUS~ER - GINEKOLOG 
ul. Piłsudskiego 51, tel. 170-03 

Przyjmuje 8-10 i 4-8 w. 

.Plille 
chor. wewn~trzne 

(Spec. chor. Reumatyczne) 
Sienkiewicza 40, tel. 146-11 

przyjmuje od 4.30 do 7 wiec •. 

Gabinet fizykalnej terapii 
----------_.. ---------Jłndrzei,a .. 2, 1el. ,132-26 łel. 129-45 specjalista chor6~ wenerycznych 

, :Ę>upJmuJe ad 9-11 'rano I od 6-8 w Pr.yjmuje od 8-2 l od 6-9 wlecz skórnJoh, moczopłclowJch 
/ ~_ -.\y , illed~lel~ I święta od 10-12 • W nieds. ! ~wleta od 8-2. Zawadzki 6. tel. 234-12 Dr. B. Hurwiez ' DR.l\'lED. 

IEWll\żSKI '-._.~ , I ! Zakład pPllyjmuje od 8-11 r. 2-4 i 6-9 w choroby skórne i weneryczne 
Leczniczo-wychowawclY Piotrkowska 10 Speo}alłsła chorób wene,yoanych 

Zatwierdsona przeli władze państwowe h 
nr. med. 

Paulina Lewi d la dzIeci nerwowYCr l cofniętych S Z HO tA KOSMETYCZnA Przyjmuje od 8-11 i ~d 5-9 A .::"rn!ChSi selcsualnyo 
Dr. med~ W~zS~:ktorowej w niedz. i święta od 8-1 ftM .. lel8, ta1ef. 159-40 

Jostat ponownie otwarty pPly ulicy DR '.It!WI"SDłłD\V~J pl'2lylmuJe od 8-11 rano i od5-9'. 
Choroby kobiece i noło~oieze WOlczańsklel188. MED. UI.I n li w nłedmle i św~a od 9~2 

~ PlIl' zakładzie komplety nauczania (II' 'k d d M HELLER' LEKARZ - DENTYSTA " 
Sdańska 117, tel: 221-61 dla dzieci dlJchodzącyah. Informacji lerowm P. Ine. • H I H I "' -- .,..- ~.---.- · l 

przyj. od 12-1 i od 4-7. ~.ti;:~·:~~~18Vi.~:~f~~~:.~m.:!t: K~~~i:;~;~~;.r.:::'t~~.i e ena a pern '" .KDr!l'· med

n
;, .ka. 

D B li U · Informacje i %lIpisy~~_~ieJ9c~ NARUTOWICZA 2 łJ. łJ . r. n Dr. D1orlMowICl A t Dr. amed
• · Godz, Pt'Zyję~~~ g~9~ i 4 _ 7.\ Chor. (~~~r~; : :1I~::)'c.n. 

ul. Cegielniana 4 przeprowadził sie na r ur anasz -. .------ Slonklowlna l4 tel81 11-10 
wen:::::::~~ i';ii~~:inYCh Gdańska 42 Chlr~rg;~~~I09 ~!~t~lt~a~!ę~!l~ godc •• ~". od U-I I 3-!. pp 

prsyjm. od 8-1, 3--4 I od 7-9 W. tel. 123-27 przeprowadził się dzi, Wólczańska 27, przyjmuje Hnnl"enl to ZdrOW"181 
w niedziele i .wif,:ta od 10-1 - na ul. Piotrkowską 121 zapisy na następujące kursy i YIJ U -

, --~ --- Dr. med. , • tel. ,138-88 warsztaty zawodowe: 

Dr SI Blbergll f. WOłkOWYSkl o-r -LUdl-l~h-Falhl !~f:i~~II~:~3:h~;~~:::I::ne •• u Spec. chor6b weneryc.nyoh, Wyrób swetrów l rękawlezek, 
h b k . seksualnych l sk6rnJcft Krawiectwo damskie i kr6j, 

C Oro y 8 ornO-Weneryczne I BI l't· t . •• ó' 
powrócił e l nJars wo I .. r lo 

i seksualne. C . I ~ 11 t I 236 02 Choroby skdroe i weneryczne gOdelcia.rst~o i ~pój, 
Zawadzka 10, tel. 106-30 egle nlana ,g. • Nawrot 7. tel. 128-07 Kan~el~rj~Jac~y~'::IO~~~zjennie od 

ord. 9-11 i od 5-8 Pnlytmuje od 8-12. 4-0 w. godz. 9·ej rano do 7 -ej wieczór. 
" nledsiele i śwleta od 9-1. w niedz. i święta od 9 do 1 po poł przyjmuje od 10-12 i 5-7 CZESNE OBNIŻONF .. 

~e~~::-:!:zn~-::y: f f D O tl" J 
O cia carskiej Rosji p. t. " C • 
• wg. sztuki Wiktora Sardou. W roli głównej: M A A I Et El li: L L 

!S Nadprogram: Piękny dodatek w kolorach. O 
Go Passe-t>adout i bilety ulgowe nieważne. Ceny miejsc od 54 gr. .. 

Cyklinowanie, drutowllnie i fro
terowanie posadzek, czyslIcze
nie wystaw i okIen, spulłtanie 
biur i pokoi. odkurzania elek. 
troluxem. Reperaeje linoleum. 

J. HUPERT i S-ka 
Piotrkowska 44. 

telm 202--14. 
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K~R1Y~InA IK4111 
ZAWODom USAMODZIELNIAJĄCE • 

UlgOWB mies. zapisów do 2q.HIJ SZYCIA i MODELOWANIA AL. I-go MAJA 20. 
Dla krawczyń specia]ny dział mierzenia i kroju nOWOC7.esnego - damskieQ.'o i dziecinnego 

1·::·····OGLOSZIENIA DROBNIE •••••••• 1· 

KOLOSALny. 
WYBóR! 

.I 

tENY 
NlEBYWALE 

NISKIE! 

.. ,?~ ~ _ .• ~ __ ~c:.. 

II nallka i wymamaała I 
... ,A C - .. 

BUCHALTERJI podw6jnej nau
czam gruntownie w ciągu mie-
5iąca (metodą praktyczną) l gw'l 
rancją samodzielnego prowadze
nia ksiąg, miarodajnych dla 
władz. Cena bardzo przystl!pna. 
Nauka pisania na maszynie weał 
z dokfadnem objaśnieniem kOb' 

shukcji zł. 10.- Adres: Wół 
czallska 43 mieszko 32. -- ------ .. ---
DYPLOMOW AKY nauc.:;o;ydel szko· 
ły powszeclvlej z kilkuletnią prak 
tyką, pi':!rwszorzędny pedagog, po· 
~zukuje stanowiE'ka wychowawcy 
lub korepetytora z::.. skromnym 
wynagro1lemem~ ewent. za miesz
kanie i c?;ę~ciowe utrzymanie. OCer 
ty sub "Dyplomowany" • 

. \BSOLWł:NTKA uniwersytetu za 
granicznego udziela angielskiego, 
francuskiego indywidt.alnie, grupo· 
wo. Tel. 213 10, 2 - 5, lub Piłsud· 
;;kiego 23, m. 6. 

DYPLOJroW AN A pedagogiczka 
udzieli gry fortepianowej za fraIJ 
ru:;,ki lub niemiecki. Oferty sub 
<,Wymiana". 
-----_ .. -------
BEHI.ITZ! 12 rok szkolny. Kur8y 
,'~7.yk:)w Obcycn (angielskiego. 
trbllc'15kiego. njen.ierkiego i ""lo 
!-ldeg .• ) ;v nlcilych, ściśle dopranych 
glllpa.::b j t·roczne KUlsy Handlu 
we. (Ii·pjmujące: kE'ięgowość wszyf!t 
kir-h systemów, arytmetykę i koree 
r,'m,I .. ~nr.ię nandlową. llEtawodaw· 
&two handbwe. sorj.alne iskarbo· 
we, :-tenografię, maszynę do pibania 
i an~iel5ki ję7yk. Informacje co· 
(lzic'uoie od 12 do 1,30 i od 5 do 8. 
Andlzeja nr. 3. 228-3 ...-------- - ----
. MT~S MARY udziela angieh;kifl!o. 
franc'J5kiego, niemieckiego. Zalat
wia wszelką Korespondencję· Przyj-
1lluje l:? - 2, 4 - 8. Piotr· 
kowlSka 24, m. 7. 

75 GR: angielski, hebrajt:tki, kon· 
firmacja. judaistyka, przedmioty 
.,!!:ólne (korepetycje). Tel. 187-59. 
Kamienna 10. m. 8. oli 9 - 10. 
W-a. 

m.wit·· cM M 'II ZAKOPANE. Do pensjonatu 1).a 
Uzdrowiska ')kres zimowych wakacji zabiera 

_____ ~ ___ ... ., młodzi0ż szkolną. pod EWą. opiekę 

ZAKOPANE. Zarząd kolonii Maria Frp,nkenbergowa. Piękne po
"KmiŁa" z "Vłodzim\erzowa u- łożenie wśród lasów. Tarasy. -Bie .. 
ruchami a pensjonat dla ucz- iąra ci~pła i zimna wotla w poko
mow -nic w Zakopanem. - jacb. Lazienki. Kuchnia wykwintna. 
Utrzymanie 4 zł. dziennie. Za- Radio, patefon, telefon. Kurs nar· 
pisy do t(' grudnia. 6-go 5ierp- ('jarski. Zgłoszenia' Łódź, 'li. Ster

t NIEDOROZWóJ Dziecko 1\pOś!c, nia 10 m. 36. Al. Kościuszki 31 Iin?:a 18, tel. 262·21, od 9 do 12 
I ozone. Korepetycji udzieli dyplo· m. 14. 12481-2 i od U (lo 17. 899-2 
. mowany speCjalista Zgłotlzenia - -- -

W administracji "Z. W:' KOLONIA - Pensionat w Zakopa· 
.. _ _ _ _ nem pod kierownictwem l. Grund· DO ZAKOPANEGO. Bela Halt

recht - Cukierowa zabiera pod 
opieke grupę młodzi.eży <;zkol
nej na okres wakacji 7imo· 
wych. Wiadomość: Wólczańska 
62, m. 16. telefon 168·74, I!odz. 
9 - 12 i 2 - 4. ił824-2 

ABSOLV\7~NTKA uniwersytetu IlIana, t.nancgo ze swojej ptacy 
warszawskiego poszukuJe lek- z Karwi, czynna od 22 grudnia. 

I c,ii. Tanio. Tej. 206-43. Willa skandizowana, rentr. ogrzew. 

BUC'IL\I.TERfI (pełny kurs trorii 
z praktyką) wyt1cza b. kierownik 
Kursów f(anilbwvrh, buchalter na 
tttann wi"kll. Leon Krell, Piotrkow 

. (tka 7f1. m. 40. Tel. 145·64. Oplata 
bardzo pnystępna. 

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

Ueż. ciepła i zimna woda w poko· 
jach. P',łożenh? wspaniałe - kilka
dziel!iąt kroków od Lipek. Wyciecz 
ki codziennie. Knrs narciarski. Inf. 
i zapi .. y codz. od godz. 18 . do 19, 
tel. 200 na i 'od godz. 19 do 22 w wy 
rOiY("'!tlni książek "Lektor'\ Śród
lnieJRka. 7. 

------------ ----------
ZAKOP ANE. Ruta Zelwi3ńska 
r-r.zyj(\,o1lje na ferie zimowe młodzież 
i dzieci w wieku szkolnym. Ma!!i· 
~tracka 1, tel. 147-75, 6 - 8 po pol 

BUCHALTEBJI włoskiej iame-I.l ______________ .. ____ a.-. 
rykańskiei oraz pisania na ma
savnie ~nmtownie wyucza za 
25 zł. Skróflony kurs w cią~u 
l miesiąca zł. 15. Pisania na 
maszynie 5 zł. Udzielam rów
niet korespo~deneii i arytmetv
ki handlowei i stenografji. Ki
Ji{lI!kiego 50. Poprz. oficyna 
l piętro. Dl8 18~i8uillcych się 
w b. m. 20 proc. 

-----------Dzmcr cofnięte w rozw-oju ltIr.ly· 
słowym uczy zdolna. pfldagogic7,ka 
Wiadonlość: W ólcza.ńska. 7, tn. 23, 
god2:.1 - 2. 

STUDENTKA udziela. lek~ji. Spe 
cjalność! M:.tematyka, polski, histo 
da. Pierwszorzędne referencje. Tel 
~09.42, godz. 5 - 7. 

MATEMATYKI, fizyki udziela dy
[·Ioml.wany naucLycid. Przygotowll 
je do matury. Ceny przysf,ę'pne. Po 
morska 2'2, m. 25. 

fiaJprZBdniejszB małsrlal, nalni!sze cen,! 
WEŁNY, JEDWABIE, AKSAMITY 

w sztukach i resztkach poleca: 

l. Rzepkowiczowa 
ul. PIOTRKOWSKA, Nr. 152. telefon 132-75. 

ZAKOł?A}1E. Kolonie zimowe dla NA FERIE zimowe przyjmuję fre 
młodzieży pod kier. ~f. Kobrowej.' blanki z dziećmi. M!odtieży szkol 
Willa skana.lizo.vana, elektrycz nej zapewnie mogę opiekę nauczy· 
Ilo:ić, łazienka" woda. bieżąca. W po cielską. Zgłoszenia na· miejscu. 
illizu tereny narci:m,kie, ślizgawka. Sienkiewicza 9, ~. 40, ~iędT.Y 1-3 
Inf. 0·-1 15 - 20 ul. Kiliń~kieg\l lub Wiśniowa Góra. Pensjonat 
141, tel. 176-47. 897-2 "Bella." Tel. IS. 896-2 
~~~~UUUUUQQUQ8Q' 

Narciarskie sł:roje 
w dułJ'm w,bo.'.e 

Odziei SDortowa i zawodowa 

• Ceny fabryczne w detalu! 
łódzki Przemgsl Honffk,ging 

Śr6dm:eiska 16, telef. 174·64 

))0 'WŁAśCICIELI Peusjonatów! 
Kuchmi:;;trz ze znajomością. wypie~ 
ków cukierniczych przyjrrpe posadQ 
na sezon zimowy na wyjazd do 
mieJscowośc1 kuracyjnej. Oferty 
!lub. "MieJ,;cowość kuracyjna". 

ZAKOPANE. Komfortowy peJlsjo 
nat ,.Jurand". Kolonia dla doro
słych. Inf. Zelwiański, Bandurskie· 
go 4, tel. 147-75, 6 - 8 po poło 

Różne 

llRZĘDNIK na dobrym stanowisĘ14 
[!rzystojny, brunet, lat 30, kawaler, 
poszukuje w celach matrymonial
nych kobiety, panny, rczwódki lub 
wdowy. Mały posag wymagany 
lecz niekonieczny. Poważne nie 
:lnt>oiulowe zgłoszenia pod uBruneł 
80" do admin. 

- - -- --------
F ARBlARNIA futer H. Szejn
man egz. od 1918 r. Piotrko",· 
ska 8., farbuje wszelkie futra 
na kolory pierwotne i odmienne 
systemem lipskim i pary!kim. 
Sztraichowanie skunksów. Ceny 
niskie. 

(lEPlO 
w mieszkaniu mole być tylko •• , 
drzwi i okna zo.18n, uazcze1Dioae 
najnowszym a)'llemem bermetyc&bJ1lł 
przez bezkonkurencyjnego IpecjaU' 
się A. Frydensona - leler. 285-28. 

Trwałość dłagolelDial ------
JUBILER M. Kombium, PD •• t_ 
go 57, tel. 255·70 (da.WD. Poładafo.. 
wa 8), wyk::lnuje roboty artyatyez· 
ne pg. najnowszycb wzorów up
nicznyeh. Ceny prsyatępne. 

--_. --------
BUCRAL TER - bilansista. M_ ltauf.: 
ma n, Sienkiewicza 67, tel. 118-61. 
załatwia księgowoś6 oru t.ilalłM. I 

&18-1 

HAFTY ręczne, maszynowe,kol'lr 
lami, cekinami, aplikarje wykonuje 
Pracownia Z. Langnasowej, Al. Koł 
ciuszki 29, m. 20. 94.1--8 

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

CIEPl "Omyłki wykluczone" 
sapewni ci 

stalGDaln, Dlec 
przy stosowaniu maszyny ADDO •• 

do rachowania piszące] •• 

CENY ZNACZNIE ZNliONE! 
nowoczesn~j konstrukcJi, łacnie emll
liowany, o p'cknej prostej linii. MI
ni malne Kut cle paliwa. 
Wyrób: HER:< FELD I VICTC RIUS, 

pole ca Józef Leżan. Łódź, Przejazd 4, tel. 102-2a. 

Or .. dzląd •• 
Sprzedał deteliclnl!: 

.cW ........ ..oz n zw,:!JIII) 

(O i gdzie kupie na g1lWiazdk.:t? 

M.OSSEA polecam 1000 RESZTEK za 1/2 CE~y na bluze6zki, spódniczki. lU

kienki i t. d. M. BRYL. Ploł:rko1lWska sa 
..-~, o!.t~r~k~o~w~s~k~a~N!!r~ • ..!9~4:!J.!~~~ I KUPliJĘ i sprzedaję mehle, dywa· 
_ lIy, maszyny do szycia, porcelany 

MASZVNĘ "Si.ngera" do szycia ga 
hinetową, ma.ło używaną sprz("la.m 
zaTU. Wiad. Gdańsk3. 9, w sklepie 
z pieczywem. 

PAN~ A, lat 25, bl'lndynka, prZY-I MI.ODY, zaUlożny lekarz - dcnty 
~tojl1a, intcli~'etłtua, posiadająca ao ~I:L (z zagr. dyp\.) pr;lgnie tą dro 
lirze prosperujący interes oraz ~ą zapoznać młodą. ładną lek.· 
0.000.- złotych szu;~a tą dr(,gą dentystkę z polsko dyl'l. w celu ma
loęia. Zgłoszenia po(l "Przeznacze. trymollhlnym. Oferty nieannuim 
nie 100". An,)fiimy do ko~za. do adrnin. "Głosu Poranuf:go" ~ub 
-----... _- --__ "Szczęście" . 

ZA>{ELDOW ANIA, wymeldowania __ m ... _a&Lt_·<~-

W l~elpie~zahi SpołEczne) usku- I" Kupno i sprzBdai. IJ 
t('czman, za zwr.)t.cm kosztow tram G~, --. .... »c* _, e ... 
wajowyc!J. 11 Listopada 19, m. 3. \ - . 
Telefon 166-78. I PIA ~r:::\(\, fortepian Blitncra tamo 

~l)rzcr1arr:. 'Wiadomość u stroiciela 
(ortepi::qtów. Traugutta 10, m. 21, 
KlepkI). 

REWELACJA! WyUl'Zaill 'tV prze 
('iągu sześciu lIliesięoy grać pr:; bo
jl' na. fi.lTt~pianie i akorrleor:.ie. 
Oferty sub "AllIericair:.··. 

~UFITY, śriauy i tapety cZyBzCZI} 
E'uchym cllemicznym fpo~obem 
Bez kurzu. Prędko. Tanio. 11 List.' 
l'ad~ 75, m. 23, tęł. 126·68. 

-.~---- -----
~Kr .EP kolonialny d<ibrze prospe
rujący ~ okolicy Placu Reymonta. 
wraz z Ilr:llą:lzeniem do sprzedania. 
Warunki no omówienia w Spółdziel 
ui Ran nowej. Piottkowska 152. 

877--8 

(.raz różne sprzęty domowe.. An 
drzeja. 7, front, parter, tel. 258·99. 

12248-8 

MEBLE 
stołowe, sypialki, gabinety, 
krzesła d~bowe, stoły, saloniki, 
tapczany oraF. wszel~ie meble 
naj nowszych fasonów. - Ceny 
niskie, warunki dogodne 

105 Piotrkowska 105 
w podwórzu, telaf. 133-21 

S. BIMKE ------'-_ .. ---
KUPUJĘ włosy: warkocze i wy· 
t'l'et'k.i. Fils'ldskiego 50, m. 18, pra
wa ofillyD3, I wejście, m. 18. 

-- - - --...... _---
WÓZKI dziecinne, lalkowe, FaneCI 
ki, łóika, tapczany w 'wielkim wy 
lorze najt:miej w fabryc.znym skła· 
dr.ie J. Walfisz, Narutowi('za, 36. 

----------
NOWOCZESN A sypialuia, krl'dE"ll5 
nzechowy, stół okrągły, 5 krze· 
:oeł i fotel, 2 stoliki nocne on:ecbo· 
we do sprzedania. Sienkiewicza 52 . 
m.21 

------- - --_.~ 
, ZNICZ" piece przenc·śne, szamotO: 
we, zap('wn~ają. cieplą limę· "Znicz" 
Wodna 12·14. Tel. 105-22. 

------ . - . -----
MIKROSKOP oraz PIANINO oka· ELEKTRYCZNY motor 10 koni, 
zyjnie kupię. Oferty sub "Doktór" r<'gulator sprzedam. Szulc, sklep. 
do "Głosu". Andrzeja 7. 896-2 
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REWELACYJNA --• 

~9JO •. GLOS PORANNY" 

E .. 
n~W~MlfJJKA 
TELEFON i!23-41 

SKŁAD NASZ, JAK ZWYKLE, BOGATO ZAOPATRZONY w: 

Nr. 328 

ORAZ TOWAROW WYSORTOWANYCH :l 

pO CENACH ... IŻSZYCH 

We wtorek d. 1 grudnia r. b. nastąpi otwarcie nowow,bldowa- N - - k - -t" 
n,ch sal w Konsumie i uruchomienie nowych działów sprzedażyalWIe SZ, I nal aDsz~ 
W dniu tym rozpoczynamy po rewelacyjnie niskich cenach dOm towarOWI w łodzi 

bieTi~~i:~~j~~a:::cfi"wfr;::::iej Rokicińska 54. 
Uskuteczniamy wysyłki paczek do Rosji Sowie«:liiej na podstawie specjalnej tel. 182-10 i 216-17. 

umowy z przedstawicielstwem ' Z.S.R.R. Informacje na mIe)SCU. Doj. tramwajami 10 i 16. 

II n MY. ~ •••••• m.s .................................. . 

I ~~łO!l~nia ~rObDe ' 
G A B I N E T K O S 1\1 E T Y K I 
LECZNICZEJ i TOALETOWEJ 

c. urz,ńska ! Z I. dzi do HOllfw I:! 
5 i wsz,stllich miast ZSRR l: poszukuje pokoju .. :.i z holem, dwa pokoje, lub dwa 

OKAZYJNIE do sp1Zedania etół pokoje z kuchnią (bez unądze
okrągły, 5 krzeseł i fotel - kryte nia z wygodami) blisko sądu 0-

Piolrkowska 132, leI. 136-55 

Usuwanie wszelkich defektów cery 
i szpecących włosów. Trwałe przycie
mnianie brwi i rzęs. Naświetlanie iam-

= materiały, obuwie, odzież, żywność, medyka- = = menty, wyroby optyczne w najwJższ~ch ga- .:ł 
8kórą. Zawadzka 23, m. 51. kręgowego lub na ul. Piotrkow- • tunkach, równie~ dostarczone -- wysyła . 1 

i .,IJNION 110YD"t tódź, Piotrkowska łZt ! - -- .. skiej, Alejach Kościuszki w cen pą Perychol. 
MASZYNĘ do pisania "Remington hum. Zgłoszenia tel. 167-25 w 
Portable w dobrym stanie sprze- godzinach od 5 do 6 wiecz. Manicure H,gieniczne = tel. 107-87 • 

= Dostawa szybka, pewna, akuratna. = 
-----------------------

dam okazyjnie. Zawadzka 88, m. 5. - --- ---, --~.- wyklucza zadraśnięcie i infekcję, wy----_._--;---"- w___ P lO S ZUI{I\,:r ANY pokój na gar- dłuinnie krótkich paznokci, popra
ŚWIECZKI i;;krowe (zimne ognie; s onierę. Oferty do .administracji wianic nieforemnych, najbardziej 
I gatunek. Fn:edstawidel Lellga, "Głosu Porannego" pod "Kawa- ,zapuszczonych, popsulych przez nie
Legionów 17, tel. 144.13. ler". -. - - , właściwą pielęgnacjI;, b. długol. pra-

= Stałe indywidualne wyjazdy do Z. S. R. R. i \. .. !II... WYCIE(ZKI DO PALESTYNY •••••• ~ 
cownica f-y EJUnNOWJCZ i KAUCZ 

PIANINO lub fortepian okazyjnie 
kupię. Tel. 181-92. 

Do akt. Nr. Km. 1354 I X\l36 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w to· 

dzi rew. l1-go, zamieszkały w todli, 

_ -..;;; .... ::.....;;;;,.;;;;;;0..--_..:... (Coryse - Salome) p. MARIA LEWAL
MIESZKANIE 4'pokojowe, holI j SKA, przyjmuje w renomowanym za
"szelld3 wygody, całkowicie wyre. kładzie fryzjerskim p. SCHILKIEGO 
montowane, lU piętrO' oraz biuro w GRAND - HOTELU. Rezerwowanie 

godziny: teJ. 215·23. - Zabieg 1.50 zł. przy ul. Lipowej 44 
_____ ' __ ._ ._---~- na zas~d:lie art. 602 K. P. C. ogła-PIANfNO dobrej marki do sprzeda

nia. Wólczaiiska 75, lewa oL, par 
ter, 11 stroi 1iela. WichlińslJ.ego. 

ze składem, całkowicie WyTemOn 
towane, z Cl'ntralnym ogrzewa· 
luem natychmiast do wynajęcia. 
Sienkinwicza 53. Wiadomość u do· 
zorcy. 

Do PorAnl·na pod lakopanem sza, że w dniu 3 ~rudnla 1936 " II o godz. 11 w w lodzl, puy ulicy 
Na v.·akacje zimowe zabieram dzieci . • Zaohod~iej 52 . 

nat komforlowy, stale ciepła i t:imna chomoścl, a mianOWICIe: .. \V AGA osobowa lekarską. do sprze 
dania. Skład żela7a. D. Rozenfeld, 

.Nad Lódką 1b. 

i młodzież w wieku szkolnym. pensjo-\ odbędzIe. się pubhc.z~a hcytacJa ru-

wo'da. Kuchnia zdrowa 1 smaczna. 3-ch warsztat6w do wyrabIania 
6 POKOJOWE mieszkanie kom- SPORTY: narty, sanna, ślizgawka I1retr6w ł snowaclkl 
fortowe, słoneczne, natychmiast, l gimnastyka. ouacowanych na łllCZn/ł sum~ ------.------

POSZUKUJ,Ę gryzeTki (frezllJoszyn· 
ki) lekkiego typu, pionowej. Łaska
we zgłoszenia tel. 239-23. 

d " N t' 44 Opieka troskliwa sl. 3000.-
o. wynaJęCIa. aro OWlCza • Zgłoszenia: CECYLIA ZEMMELOWA llt6\'e. 1!'0inll. ogh~dll.ć w dni .. UCI'Itll.c\i. 
WIadomość u dozorcy. 822-31 Ł6dź, Andrzeja 35, tel. 151-82 w mIeJscu sprzedały, w clasle wytej _ _ ._ __ oznaczonym. 

PRZYJMĘ pannę do wspólnego po Mdt, dnia 16.11. 1936 r. ---------------- -----
DO SPRZEDANIA futro łapki Z~) 
~kunksowym kołnierzem. Zakątna 

koju Sienkiewicza 59, m. 3D. DOCHODOWY DOM Komornik: (-) w/z. L. Naborowsld 
w ,eentrnm mi~l!ta 
2: dulym ogrodem 

nr. 28, m. 27. 2 POKOJE z kuchnią z wszelkimi 
w:vgod:tmi od 1 stycznia 1937 r. 
\Yiad Żwirki 8, u dozorcy. 

Posad, :::._-
MLODZiENIEC z kilkuletnią prak. 
tyką w skłauzie i biurze puszu
l,uje jakiejkolwiek pracy. Wylliaga 
uia zł. 15.- tygounlowo. l~eferen, 
cje pierwszorzędne. OEerty imb 
,:'fextil". 

FOSZUKUJĘ zajęcia w lepszym 0.0 
mu na kilka godzin do dzieci lub 
do pon,ocy w go ~'podarstwie. Mam 
dobre r,~ferencje. Oferty do aUJnin. 
dla "vV". 

POKóJ słoneczny umeblowany od 
zaraz ,10 w,rnajęcia. Zeromskiego 
nr. 11, S(\~nik. 

----- -----------------
POSZUKUJĘ trzypoKojowego mie
Ł'zlwnil1. z 'wszelkimi wygodami w 
centrum od 1 stycznia. Oferty sub 
:,\V. D.". <, 

W WILLI w ogrodzie do wynajęr,ia 
2 pok·)je z kuchnią. z wszelkimi wy
godami. Bałtycka 6·8 (Juli:wów). -SI"O~ECZNE 3-pokojowe mieszlm 

SEKRETAHZA zdolmogo poszukuje 11ie z wszelkimi wygodami do wy 
adwokat. Oferty sub "Samodziel- nllJęcia. Kilińskiego 125, oraz różnp 
ność". szopy. - -----------_.-------------POSZUKIW AN A młolla, inteii~ent POKÓJ umeblowany, SWlezo wy-
na praktykantka biurowa. Oferty \'!:'montowany do wynajęcia. Alldrze 
Ęub "Pracowita". . 46 5 f t II . t Ja ,m., ron, plę ro. 

, ____ _ 0 __ -_-'._-

KANALIZACYJNY technik poszu· POKóJ umeblow:.ny dla j0dnego 
kuje pracy, projektowama na f-tała ewent. ;}wuch panów (izr.) do wy· 
lub dorywczo. Lasl" zgl08zeni3 uajęcia. Moniuszki 1, m. 13; obej· 
pod "A. B," do administracji. l'zeć mo~na 2 - 4 po poł. ..... ~ ................ ---- - - ------

, 2 PA1'ÓW poszukuje pokoju ume· z ra ~chodowej, możliwie w śrudmieściu. 
0f!:'rty pod "Zaraz". Byl'

-n i l.low:mego z wejściem z klatki 

tłumacz prz,siegl, ~WUOKIEN~Y -nie-k-rQ-p-uj-ąc-y-ła-d-
języków: francuskiego, niemiec- lly, um.~hlowany pokój przy inteli, 

kiego i rosyjskiego gentnej rodzinie, łazienka, wygo-

DrZeprowadziła sit: dy. Siealdewicza 39·22. 

na ul. FiolrMOWShą 81" POKóJ .~lIl:COloWa-ny,-z ?-i~k--r~p-ują, 
f t 9 t l 14 --08 l'ym weJ8clem do wynaJęcla. Sród-
ron m. , e . D • miej;;ka 39, m. 43. 

do sprzedania 
POżlldlna wpl~ta. es 125.000 d. 
Oferty sllybko zdecydow~nych u
f1elr.tant6w kierować do Bima ogło
Sień S. Fueh8B w Łodli, ul. Piotr-

kowska. 87, Bub .• Dom". 

Do akt. Nr. Km. 1786 I X I a6 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu GrodzIdrgo w Łodzi 
rew. lO-go, Leonard Naborowski, 
zamieszkały w Łodsi, ul. Zachodnia 41 

na zasadzie art. 602 K. P. C. 
ogłasza, że w dniu 11 grudnia 1936 

o godz. 13 w &odzi plly uliclJ 
Cmentarnej 3 

odbędzie się publiczna licytacja ru
chomości ouacowanych na lącznl\ 
sumę zł. 1126,- a mianowicie: 

kredensu, pianina czarnego, szafy, 
umywalni, ołomany, maszyny do 

szycia, toalety 
kt6re można oglądać 

w dniu licytacji w miejscu sprze· 
daży. w czasie wyźej oznaczonym. 

Mdź, dn. 1'1.11.36 r. 
Komornik (-) L. NaboJowslri 

c.----- --------.. 
Do dobrego interesu 

ODSZUMuje WSDólniMa 
z 10 - 15,000 złotych. Oferty 

sub. "Dobry interes" 

POKóJ umeblowany z uźywalnoś· 
dą. tel,~fonu w środmieściu poszu
kiwany. Oferty sub "Biuralistka.'· 
w admin. "Głosu". 

S·POKOJOWE słoneczne mieszka. 
nie z wdzelkimi wygodami do wy
najęcia. Piotrkowska 189; tamze duo 
ża piwnica. 

ODDAM pOKój 1 lUD 2-m Intelig. 
p:mom. Ul. Piotrkowska 82, m. 85. 

Do akt. Nr. Km. 2214 I 3e 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sl\du Grodzkiego w lod.1 
rewiru 14-go, zamieszkały w todzi, 

puy ul. Piotrkowskiej 132 
na zasadzie a.rt. 602 K. P. C. ogłasza 

!e w dniu 4 grudnia 1936 r. 
o godz. 12 w todzi, przy ul. ~wirkl!O 
odbędzie się publicma licytacja ru
chomo'ci a mianowicie: 
mebli, pianina, radio-aparatu, zegara, 
maszyny do ssycia, la'mpy i łyrandolu 
oszacowanych na łączn/ł sumę 

zł. 1532.-
które moina oglądać w dniu licytacji 
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 
Mdź. dn. 12.XI. 1936 r. 

Komornik (-) W. Trzebiatowski 
Sprawa J. Wimmera p-ka F. K. 

Miillerowl 

.. ' ... :. : 't .... ~ " .~~. " ': I ~: I ' 

ULGOWE PRZEJAZDY 

do Par"ża 
W,rabianie wiz. 

Dla studentów 
wizy: francuska, belgijska, 

niemiecka - zł. 5.-

Wycieczki 

Do Rosji SowiecMiei 
i Pal_st,n, 

ORBIS, Piotrkowska 18 
telefony: inform. 249-33 

tury st. 249-40 

DR. MED. 

A. Kies Cl Is81 
Chirurg-Urolog 

przep!owadził się na 01. 
Al. Kościuszki 60, 

(Róg Zamenhofa) teL 174-99 
Iwtl. tel. 207-10 - pr.yjmuje od 4-7 

.. .. ------ - n iW 

lH. med. 

M.RunDU 
AKUSZER-GINEKOLOG 

POlDorslla 7, teL 127·84 
p,.,jmnle od &-et do lOoeJ raM 

ł od 4-7 wiec •. - DR. MED. 

J. Ktll 

o'. ' 

CHIRURG 
przeprowadził ei~ na ul. 

Piotrkowską 201 
t.lef 121-21 

Dr. med. 

JLIiRZY UD " 
Akuszer Ginekolog 

LEGION6W 11, tel. 11&-2 

letz 
d a 

lek. wet. M. A. Relcha 
\ 

fidańska .ł"-. 
tel. 175-n (róg Zamenhofa) 

I ----- - ------.""-
LO 

I od najmniejszej ilości dostarcza 
B. Rubinek, Południowa 39, 
skład Nr. 43, tel. 148-05 
Punktualna dostawa do mie· 

szkań prywatnveh. 

Dlłenumerala miesięczna ~Glosu Porannego- ze wszysłkiemi do
H O datkami wynosi w ho dzi d. 4.60, za odnoszenie -
40 .,oszy, &: przesylkl\ pocztOWI\ w kr~ju - zł. 6.-, zagranic,\ - zł. 9.-

Rękopisuw redakcja nie zwraca. 

OgłoszenIa za wiersz mtłimetJowy l-sipaltowy (stron,a 5 szpalt): t-sza stl'ona 2 zło, Reklam, te stam 
, redllkcyjnJom zł. 1.56; III tekście: z zastrzeżeniem miejscll 60 gr., bez zastuełenla mieJaca 

50 gr., nekrologi 40 gr. lwvczajne (str. lO szpalt) 1'2 gr. Drobne 15 gr. za wvraz, najmniejsIle ogłosIlenie Ił. 1.!O 
Poszukiwanie prac, 10 gr. Zll WVfu, najmniejsze zł. t.20. Ogłoszenia zaręczjJnowe i zaśłubinowe 1S sł. Ogł~. 
szenia w dodlltkll niedlieln,m "RewJ"- (str. 5 .. p.) 1 Ił. Oglouenia zamiejscowe obliczane 91\ o 50% drotel 
firm zagr. 100010. Z8 ogłolllenia tabela,yane łub fanta •. do6atk. 5()01o- OQloszenia dwukolor. o 50

% drołe 
Za ~ydawnictwQ "Pra~a·". ~y'dawnicza $P" & ~. ~~. Eugępjun Kronma.n. ~ drukarni właspcj Piotrkowska 101. \Redaktor ,odp-. Józef NirnsteiB 
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Dzisiejszy numer 

"Ił f W J I" 
zawiera m. in. następujące rzeczy: 
Karol Ossiełzky: Pokój! 
Romain Rolland: Na pomoc Hisz-

~anii! 
* * * : Europa bez europejczyków 
P. }l-ska: Lewicowy rząd w Iraku 
P. Longus: Papierowa waluta w 

Chinach 
M. Adler: Pamiątld po Marszałku 
W. Tatarlnow: Radiostacja w móz 

gu 
Dr. J. Domanowlcz: 

r>r.- V. Lebzeltl"r: 30 milionów lat 

CHORĄZOWIE POKO U 
It=red Nobel Zyciorysy laureat01N 

do Berty Suttner w 1893 roku 
PRAGNĄŁBYl\I cZĘŚć MEGO MAJĄTKU ZUŻYĆ NA UFUN

DOWANIE NAGRODY. NAGRODA TA ZOSTAŁABY PRZYZNA
KA TEJ OSOBIE, KTORA NAJBARDZIEJ SIĘ PRZYSŁUŻY IDEI 
OGÓLNEGO POKOJU W EUROPIE. MOŻNABY TĘ IDEĘ URZE· 
CZYWISTNIĆ ODRAZU (JEST BOynEM OSL\GALNA), GDYBY 
SIĘ ,WSZYSTKIE PAŃSTWA ZOBOWIĄZAŁY WYST .. \PIĆ JED
NOCZEŚNIE PRZECIWKO PIERWSZEMU NAPASTNIKOWI. -
WOJNA WTEDY BYŁABY NIEMOŻLIWA, ZAŚ PAŃSTWO ZA· 
CZEPNE ZOSTAŁOBY ZłlWSZONE ZWROCIĆ SIĘ DO S.\DU 
ROZJEMCZEGO, ALBO MUSIAŁOBY SPOI\OJNIE SIĘ ZACHO
WYWAĆ. 

Karol Ossietzky 

Pokój! 
~akładem wydawnictwa .,Europa" w Zurychu ukaże się nieba · 

wem książka pod tytułem: "Carl v. Ossietzky, bojownik pokoju 
w areszcie". Autorami jej są Heilar Burger i Kl,Il't Singer. Poniżej 
podajemy wyjątek, nrianowicie przemówienie Ossietzky'ego w sądziil 
w mku 1932 - a więc jeszcze przed obecnym reiymem, gdy słał wo-
bec sędziów. (Redakcja) 

Zwalczałem wojnę od roku 1912. Jeszcze przed wojną nale
żałem do organizacji pacyfłsty~ej. Nie jestem więc ani rewolu
cjonistą, ani pacyfistą listopadowym. To, na 00 patrzałem podczas 
wojny, utwierdziło mnie jeszcze bardziej w moim sądzie o wojnie 
\ o jej taktyce. 

My, zwoleDliicy pokoju, poczuwamy się do obowiązku 'stałego 

zwracania uwagi na' to, i:e 'wojna bynajmniej nie oznacza boha
terstwa. :Wojna sieje w~ród ludzkości zgrozę i rozpacz. Uświada
miamy sobie, ze sytuacja polłłyczna w danej chwili nie jest sprzy~ 
lająca, ale właśnie dlatego musimy mówi~ stylem lapidarnym. -
Zresztą język taki przewija się od Laotse poprzez Biblię i Kanta 
przez całą literaturę. Wszyscy uważali wojnę za morderstwo, a za
wód wojenny za zawód morderczy. Przytaczam słowo: "morder~ 
eą." nie ~ znaczeniu prawnym, ale obyczaJowym. 

Od dwuch tysięcy lat toczą się rMprawy na ten temat. Wy
daje się jakby chodziło o jakość tej kwestii, o wieczny dystans po. 
między moralnością państwową a indywidualną. Możemy tę kwe
stię ująć w formułę: mniejszemu mordercy obcinamy głowę, wię· 

• kszego wieńczymy wieńcem laurowym. 
Nie jesteśmy fanatykami, ani obrazoburcami, ale uważamy 

za konieczne używanie wyraźnych słów. Gdy zwolennicy wojny 
nas atakują, nazywają nas zdrajcami i tchórzami, a pacyfista zda
je się zasługiwać na twierdzę, my, stale atakując ~ojnę, musimy 
używać terminologii, która od dwu ch tysięcy lat jest do naszej 
dyspozycji. 

Uważam ten proces za mącenie kadzi ministerstwa wojny 
przeciwko pacyfistom. Nie jest bynajmniej przypadkiem, że żad· 
na z wielkich organbacji żołnierzy frontowych, Uczących setki 
tysięcy członków, nie czuje się dotknięta. Każdy frontowy żo'lnierz 
przyjmie ten zarzut. Niezależnie od tego, jaki zapadnie wyrok, bę
dę dalej walczył dla idei wszystkimi środkami, stojącymi do mojej 
dyspozycji, które uznam za słuszne". 

Carlos Saavedra Lamas 

liea 
Nie ma pewności -w stosunkach międzynar,odowych bez cał

kowitego i absolutnego uszanowania zawartych z wolnej ręki tnak
tatów: Daremnym wydaje się poszukiwanie nowych form:uł, albo 
interpretacji paktów bez pewności, że będą respektowane. Między
narodowa moralność cierpi na tym, gdy liczne pallstwa związane 
w jeden organizm, przyznają się do tego. że z rozmaitych powo
dów nie mogą spełnić przyjętych na się obowiązków. Czy nie słusz
niej byłoby wobec tego nie podpisywać takich zobowiązań albo j.e 
anulować? Gdyby się państwa zobowiązały na początku wylll
kłych zatargów wspólnie zastosować embaTgo na mat~riały, k~~ 
nieczne podczas wojny (np. nafta), wtedy zastosowanIe SankCjI 
okazałoby się bardzo rychło skuteczne. 

System sankcji podany w zreformowanym pakcie, jest bar
dziej elastyczny i mniej godzący w prawa suwerenności od nieu
giętej i zbyt rygorystycznej meto dy artykułu XVI. Pa~d ~r~formo 
Wlany nie chce zająć miejsca artykułów X i XII w pakCIe lIgI, prag
nie jednak stworzyć dla Genewy spójnię, łączącą ją z czło~ka!1'i, 
nie należącymi do ligi, ale należącymi do tego paktu (chodZI głow
nje o Stany Zjednoczonet. Liga narodów jest hldzkośCl potTZebIJ.a. 

OssielZkJ 
Karol Ossietzky, który obec

nie ma lat 50, urodził się w 
Hamburgu, jako potomek sta
rego rodu pruskiego. Zwrócił 

na siebie uwagę już jako dwu
dziestoŁrzyleŁni młodzieniec pra 
cami, które ogłosił w monachij
skim tygodniku: "Marz", wyda
wanym przez Alberta Langena. 
Pierwsze jego pacyfistyczne wy 
stąpienie nastąpiło w związku 

fi: aferą w Zabrzu w 1913 roku 
kiedy to wypowiedział si~ prze
ciwko pruskiemu miditarvzmo
wi. 
Wojnę odbył w szerę/{ach pie 

choty. Po wojnie jeszcze inten
sywniej zajął się pracą, dokoła 

idei pokoju. Stworzył ty!{odnik 
pacyfistyczny w Hamburgu, zo
sŁał sekretarzem niemieckiego 
zW]ąZ'ku pokojowego! Wl Berli
nie, prowadził dział zewnetrr.
no - polityczny w "Berlinel' 
VollMzeitung" (wyd. Mo.ssego), 
był jednym z twórców ruchu, 
zatytułówanego "Już nigdy woj 
na", 

W 1924 rOKU prowadzi ·dział 
spraw politycznych tygodnika 

= 
ROMAIN ROLLAND 

"Das Tagebuch", gdzie bezkom
promisowo walczy dla pacyfi,z
mu, podobnie jak i na lamach 
"Weltbiihne", której naczdnym 
redaktorem był od 1927 roku. 
Pracował fanatycznie przeciw
~o każdemu burzycielowi po
koju, podawał do wiadomości 
ogółu zwłaszcza tajne zbrojenia 
w Niemczech, działalność .,czar 
nej R,Jchswehry" i sądów kap
turowych i ściągnął na siebie 
srogą nienawiść tych ludzi, z 
pośród których rekrutują się o
becni narodowi socjaliści. 

Republika weimarska ~kaza

ła go w procesie przeciwko 
,,'N eltbiihne" za zdradę stanu 
na 18 miesięcy więzienia. Os
siefzky, który z łatwością mógł 
by uciec, poszedł do więzienia. 
Amnestia uwolniła go z więzie
nia po 7 miesiącach, ale w dwa 
miesiące późni,ej został znowu 
aresztowany, tym razem przez 
narodowych socjalistów. 

Wiedział, że oczekują go cię~ 
kie przejścia, chociaż nie był a
ni żydem, ani komunistą. Publi 
kacje jego były już dawno 
źdźbłem w oku nowych panów. 

. -

Ale Ossietzky i tym razem nie 
u"iekł, jak tylu innych, mimo, 
że został aresztowany dopiero 
po c,zterech tygodniach po u· 
tWOI zeniu się rządu Hitlera. 

Dostał się najpierw do cyta
deli w Spandawie, po tym do 
WIęZIenia w Sonnenburgu, po 
tym w lutym 1934 roku do obo
zu koncentracyjnego w Pappen 
burg Esterwegen, gdzie ci~żlw 
zachol ował. Dopiero przed kil· 
koma dniami zostal zwolniony 
z aresztu i leży obecnie chory 
na gruźlicę w miejskim szpitalu 
w Berlinie. Ostatnie wiadomoś
ci o jego stanie zdrowia pozwa" 
lają mieć nadzieję, :1:'" życie je
go uda się ura to wać. 

La,..as 
Carlos Saavedra Lamas uro· 

dził się w r. 1880. JesŁ pierw
szym amerykaninem, pochodzą
cym z Amel yki łaeil'iskiej, któ
ry otrzymał nagrodę pOlkoju.--< 
Republika argentyńska, która: 
zaws~e stala na straży idei pO
koju w swej polity.ce zagranicz-

(Dokończenie na str. 9 ·ej). 

Na POJDO' Hisl. an-i! 
Wielki pisarz francuski Romain Rolland zwraca się, jako honoro· 

wy przewodniczący światowego komitetu do walki z wojną i faszyz· 
Dlem, z następującym apelem do ludzkości: 

Do wszystkich narodówl Po
móicie ofiarom Hiszpaniil 

Okrzyk grozy podnosi się z dy 
miących zgliszcz Madrytu. DUIU

ne mias'to, ongiś królowa poło
wy staorego i nowego świata, -
ona, która była jednym z ognisk 
proonienjujących kulturę Zacho
du, - zostaje nawiedzona przez 
ogień i śmierć, sianą przez ar
mię afrykańskich maurów i le
gionistów, których buntowniczy 
przywódcy bezczelnie powolują 
~ię na SpJ.'luwę Hiszpanid, którą 

pustoszą, i na cywilizacjQ, którą 
depcą nogami. 

Tysiące kobiet i dzieci mordu
je się, okalecza, spala żywcem. 
Pierwszym celem ich ataków są 
dzielnice, zamieszkałe przez lud. 
Nie oszczędza się szpitali. Stare 
sławne pałace stoją w plomie
niach. Dziś pałac księcia Alby, 
jutro Prado. ,Wielkie sztuki za
padają się pod ciosami wybucha
jącyc.h bomb. Wraz ze swoim 
narodem umiera Velasquez ... 

I właśnie tę godzinę, gdy boha 
terskie miasto, którego królo
wie ongiś uratowali Europę 

przed najazdem arabów, wije 
się w śmiertelnym spazmie, - tę 

s.odzin~ właśnie wybrali Musso-

lini i Hitler, aby uznać rząd Fran 
co afrykańczy,ka, który morduje 
Hiszpanię bronią, dostarczaną 

mu prz,ez faszystowskie Włochy 
i Niemcy! Ręk'a rękę myje. Fran
co op~aca dostawy, oddając na 
łup dostawców bogactwa i punkt 
ty strateg'łczne Hiszpanii... Do
tknięoj obłędem są ci, którzy nie 
widzą, że pewnego dnia krew ich 
zbrodniczych czynów spadnie 
na głowy ich ludów i że barba
rZyIlstwo, które rozpętali, oh
rzuci pochodniami zniszczenia 
ich własne miasta! Po Madrycie 
i Barcelonie (bowiem już jutro 
będzie bombardowana Barcelo . 
na) przyjdzie kolej na Rzym, 
Berlin, Paryż ... Wielkie narody 
Europy, wielkie matki cywiliza
cji, rzucają się, jak wilczyce, pel 
ne wściekłości, na jedną z nich, 
najszlachetniejszą, aby ją roz
sZJarpać, zanim sobie nawzajem 
skoczą do gardła. Biada czasom, 
które nadejdą, czasom, które 
nadchodzą, - które nadeszły! 
Ludzkości! Ludzkości! Do 

ciebie skierowany jest . ten apel: 
Do was skierowany jest ten apel, 
ludzie Europy i Ameryki! Na 
pomoc Hiszpanii! Nam na po·· 
moc! :Wam na pomoc! Bowiem 

wy i my jesteśmy zagrożeni. Nie 
pozwólcie zmarnieć i zniszczeć 

tym kobietom, tym dzieciom, 
tym skarbom świata! Jeśli bę

dziecie milczeć, to jutro wasze 
dzieci, wasze kobiety, wszystko 
co kochacie, zostanie zniszczo
ne. Jeśli się nie przeciwstawicie 
bombardowaniu szpitali i mu
zeów, dzielnic, zamieszkałych' 
przez lud, bawiących się dzieci, 
to wy, jra'ko wszys,tkie narody. 
świata, prędzej, czy później p04 
dzielicie ten los. Kto potrafi stN 
mić niszczący pożar, gdy wy ga 
nie zgasicie w zarodku! Cały, 
świat zginie w plomieniach. 

SzyblwI Jeszcze szybciej! -
Dźwignijcie się, mówcie, krzycz 
cie i działajcie! Jeśli już nie mo
żemy przeszlwdzić tej wojnie, 
to przynajmniej powinniśmy wy 
1l1usić poszanowanie tych praw, 
które gwarantują umowy mię
dzynardowe! Ratujmy bezbron
nych i niewinnych! Niechaj po 
nad wszelkimi różnicami rasy, 
partii i religii wspólna sila połą
czy narody i pclmie je naprzód, 
z pomocą dla ofiar! Niechaj w 
ten sposób w otchłani wojny u
jawni się braterstwo wszystkich 
cierpiących, wszystkich żyją

cych! 
Paryż, 20 listopatla 1936 r. 
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Z EU 
. Pod tym ' smutnym tytułem 

, ~'ygłosił w ubiegłą niedzielę od· 
czyt dr. Józef Loos. 

Prelegent w sposób prż~jrzy. 
c;ty schaukleryzował nasze t~a. 
giczne i ciężkie czasy. 

"Gdy od czterech miesięcy w 
Hiszpanii - mówi dr. Loos -
nie ma ani jednego dnia bez 

trupó '. ~arOdo"'a tradycja hi· 
szpańska świadczy, iź dawna 
Europa ładu i spokoju umarła. 

Swą zaciekłością i okrucień· 

stwem wojna domowa hiszpań· 
ska przypomina okres średnio· 
wiecza, okres wojen reIi~iinych: 
które po przez granice pa6stwo 
wc i narodowe podzieliły E,uro-

J. Prezydent Rzplltej wyjeżdża bryczką my~liwską ua te· 
, ren poohranla w Runowie. - 2. Naczelny Wódz Marsza
łek Smlgly - Rydz na stanowisku. - ' 3. Pies z upolowa

nym bat.ntem. 

pę na d' ... a wrogie obozy. t.yjl". 
my w okresie straszliwej woj· 
ny ideologicznej. Pomimo mno· 
żących się ' konfliktów między· 

państwowych, pomimo zwalcza 
jących się wzajemnie na::jona-

,lizmów - góruje interes klaso· 
wy. Widać to najlepiej na przy
kłaqzie stanowiska, zajętego 

przez t. zw. klasy posiadające 
w krajach, zagro~onych przez 
ewentualny atak zbrojny mili , 
taryzmu niemieckiego. Interes 
klasowy, troska o obronnę przy 

· wBejów społecznych, obrona za 
grożonego shnu posiadania gó· 
ruje nad interesem patistwo
wym i narodowym. Pod nllpo· 
rem tego prymatu interesu !<Ia· 
sowego została rzucona do la· 
musa zasada "mirdzynarodo. 
wei solidarności ministrów", 7.a 
sada międzynarodowej obrony 
legalnych rządów prz-ed bun-

, tern', ' 

lLe~alnemu ,rządowi HiszPll
· nii l~d~we.i inne .rządy nie tvI
, ko nie POm:l~ala, ~Tc nawet .nie 
, d:.'t,ją mo~ności się bronić. 

Prelegent' m6"'i o okrucień· 

slwach ' pO\\"5 tat~CÓw , ciego nie 
· sposób · słumaczyć nawet sławpt 
ną koniecznością woienną. Dr. 
Loos przytacza przykłady nie
słychanych okrucieństw sady· 
stycznych, stosowanych w nie , 
mieckich obozach koncentraeyj 
nych , sł'usżnie utrzymu.iąc, iż w 
porównaniu z praktyką oho~ów 
koncentracyjnych bledną męki 
o których pisał O. Mirbeau w 
tlwym '"Ogrodzie ' udręczeń". -

O ile Europa on~iś płakała , cZ'Y 
tając o~isy Mirbeau, to obecnie 
sama :w okrucieństw:e prześci 

ga swych rzekomych aziaŁyc· 

ki r::h mistrzów. Azja, powie· 
dział prelegent, przeniosła ię 

do Europy. 

.. Równocześilie' z .. tą bal bary· 
zacjąi zdziczeniem, Europa co
raz' batdzieJ się kurczy, ulega 

· duchowej parcelacji. 

Cói pozostało z dawnej wieI· 
kie.i Europy w 'naszych czasach 
wielkich ., ludzi? - zap):tuje z 
irońią dr. Loos. 

. ~\.bv lepiej podkreśli ten upa· 
dek Europy, mówca szldctije e· 
taoy rozwoJu kultury europej 
skieJ. 

Okres kultury reli.~i.ine.i, w 
któryni .po'd znakiem Chry~tt1sa 
Europa d'ąŻ'vła do rze( 'Zywiste· 

· g'o 'zespolenia w . więrze, okres 
drugi, okr·es l<ullury , racjon~li· 

stycznej, myśli świeckiej, w któ 
rym. razu·m i nauka wią~ą ten 
kont}'ńent w całoŚ"ć. Wreszcie 
czasy w!,>potczesne etap cywili
zacji technicznej i jego pr'lewa
ga pro:blemów gospodarczych 
\V którym praca staje się cen
tralnym zagadnieniem bytu, a 

· zarazem środk.iem zespolenia 
narodów i państw. 

Przejścia od jP-lnego etapu dr. 
d~giego nie byty nigdy bezP') ' 
lesne. 

Taką epokę przejściową prze 
·żywa obecnie Europa. Naste 
czasy są s-mutne i ponure. Zyje-

= 

my na przełęczy historycznej . 
nad którą zmagają się dwa wio 
chry, powodując zniszczenie i 
śmierć. Spustoszenie jest tym 
większe, iż lud'de utracili wspól 
ny język: to co jest cnotą po 
jednej stronie, jest uważnne 'za 
grzech po drugiej. Znajdujemy 
się na przełomie dwuch świa· 

tów. Swiat stary broni swego 
stanu poshdania i będzie to czy 
nH do o~laleczn()ści. A PO!l\ tym 
stoimy na pograniczu dwu,ch 
WOlen światowvch - tei, która 
hvła i tej, która n:ldchodzi. -
Traktat wprsalc;ki" jak to prze· 
widyw~ła krvtvk::t soc.ialistycz· 
na, nie u~unął. przyczyn kon· 
fliktów mif'dzvoa';slwowvch. -
Pań<;twa zwycif'żone (Nie,;1ry, 
W pgrv, Rnl"'lria l i nie7.asl"oko· 
jone (Wło<'hv, J;nonla) stano
wią b~()k rewiz,ioI1 istvc7.11'\', dą· 

żącv do n:>we~o poch'ału fer~" 

Łoriów. '· To tez cieżko :iyĆ na 
przel"c7.v (l 'l.{e i')\vej, w ahlln~fe. 
rze c~l'Ii!l"ch burz, wichrów i 
wstrząsów. 

0l)ok Vł"bokip"fl kryzy'>u go· 
sT)()darcze<l'o i politv(,'lne'!o prze 
żywa . współczesność również 

kryz~'s ideologiczny; spowodo 
wanv walką przeciwstawnych 
gwałtownie zwalczających się 

haseł i ideologii. 

Dr. Loos zatrzvmał się w 
IIz1:zeg6lności nad dwoma ha<;ła 
mi, charakterystycznymi dln 
współczesności. Pienvszym z 
nich jest idea wielkie~o ciło

wieka , drugim -- nacjonalilim 

Zdaniem prelegenta soc.ia1i~m 
bvnaimniei nie negu ie znacze
nia wielkich ludzi. 'l. wla!'mvc:t't 
dzie iów socjalizm (lnbrze wie, 
czym pewne wielkie pl)sta~ie 

hvłv dla ruchu socialisłvczIH'''O , 

.iakie miały one znaczenie (lla 
. konkretrr~o rozwoju sO,~lO.h 

ZolU, Świat, powiedział r oos 
nie je~t Jak.imś prepefuum mo· 
bile, jakąś s'łmokr~ca'cą się ma: 
szyną, S 0'3 ia liści zda ią ' sQbie 

, 

jako formę szkodliwej ml~galo , 

manii zbiorowej, którą tak wni 
kliwie krytykował prof. By. 
trP.ll. Przytaczając przykłady 7. 

dzieł :\Ioliere'a i Balzac'a , pre, 
legent wykazał, iż krytycvzm w 
stosunlm do własnego narodu 
może IŚĆ ~ parze ze wzbngaca. 
niem kultury narodowej. Socin. 
lizm zwal~7a nacionalizm ,.a je 

go s'lowiuizm, za . zerren!(' nie . 
nawiści w stosunku do :nnwh 
narodów. Nacjonalizm '\· spół · 

czesny pow0du ie u1)adek naro· 
,lu j rnehód w ('ól. O ile d.'i~ 

'\' jplkość nal'od] huJuie <; ; I~ n~ 

:lcwciu strachu (, 'iem('yl, t ) ~o 

cin1i 7 ITI twie1'fhi, iż wielkim ies' 
nic trn naród, którego si~ inne 
naro(h- boją. tvlko ten, kt6ry 
szanu ją. 

Narodv wzaipmnie si~ l1zupel 
niaia 1razr111 stanowią df)oiero 
Cl1ł0ŚĆ, J"tni..,i(. mif'd,..y n'lroda 
mi w~.)ó1'7::\lp7nn~(., dll1tp~o te~ 

no t"J) O'l~Ś jpst a1ho ogólny, al · 
bo ,n:e ma go wogóle, 

Skomłl)towawslv. iż ~o<;oo, 

d'H'c"o F:l1l"V'a llli'H~a. iż kultu· 
T!! PHrDo~ iska hnn1n'utuje, pnrl · 
kreśliw Z\, charakterystyczne 
ella współczesnej Europy rOf, 

darcie polityczne oraz niebez· 
pieczeństwo straszliwej nowe! 

.. wojny światowe.i-clr. ILoos sta· 
wia pytanie: Co :'ędzie dalej? 

Zda.n:cm dr, Loosa draga ".. 
Pl'lvsz]ość ]est tlie"pe,,-na \ 'Zt\.. 

m!!Iona. Grożą nam okro"ttt! 
w trząsy . i z.awieruchv spoleer, 
ne i polityczne, a przede "Wsz:n; . 
I!:im ~r01.i nowa woina świało 

wa. W wynikU tych katnkli2: 
mów n'Tieiowych naronv i pań 
sh;"n -':;:llrOny h"dą faszvsłow 

ski e alho social;stvczne. Vlobeł 
te"o . . iż i,tpnln'7ia fl'ls7.vstowsk3 
i na('io'u!lt:c;h"czn 'l irc;t z ~runtu 
n; 'T(,lwc i.r

'
c;lza, oe trukcv;na i 

zdolri.a - .jPrlynie do pOl!ł"bienia 

i nateżenie . anh '!onizmów mię· 

dzvn:Hndowych Eurooa będzie 
so"(';~ l:"tvczna a 11,0 też ulegnie 

sprawę z tego, fe masz~:ną kie- zll!'fład1.ie i upadkpwi. 
rUlą ludzie, iż czvnnik ludzki . " 

Europa socialistvczna będzi~ od!:{rywa nleonś1 edn 1 q rolp obok 
Eurooą zesoolpną i ziednoC'lo, . automatycznej logoki rzeczy. -
nąw pracy. Placa nie bE;'dzie Lec7. irTp'I wielkiego człowieka, 
przek le·istwem, lecz dnhrodzlP j to idea klimatu, snrzyja iącego 
stw'elll i eelelll życia. Około te· . dojrzewaniu wielkich rzeczy na 
go ideału \\, ~l)óIczec;ne .i prar.y poszczególnych polach d:tiałal' 
zostaną rozeqrane o .. taterzne bo ności ludzkiej. Soc jalizm zwal- . 

• t . . t łotaI. i-e polit"<'.7ne, gospod:nczt', s·po. cza 1S J.l1elacy w . zw. . _ . . 
h ' . t- h l ' l łecrne I fIlozofIczne. ,\1 poszc?:. 

HYC pa"'~ wae monopo Włe· · , ., 
k _. b ł h 1 t . golny'ch kr'llach Ideał pracy mo 
'OSCJ, a woc wa s wo, pos~wa.· .. 
, .. k • J ze przy I~C rozne formy, ale 
Jące Się, Ja za czasow mpe· , . h b d' h kt 
. '.. wspolną cec ą r Złe ez a-

rltlm BrytYJsk1ego, az do kon· ' , , ł • t . t. lt 
k .. p' B ' T ' sowosc spo eczens wa 1 hU pn 'urenC]1 z anem oglen1. a, .. . l 

. ' _. . cy zorgamzowane] I m :'''l ('('1 
ka Idea WIelkIego człOWIeka po • ' • ' 

d • d d' ł ,. monej. wo uJe egra aC.lę cz oww"a, 
zanik inicjatywy w ·mas!H'h Czplia nas trudna wall\.a: l\i ~ 
biernośe i deprawację moralną spnsób pf7f'wicJ7łeć ani ,l1kl be· 
W 'tych warunkach, jak to mó- d)!ie miała konkretny przeHt'r 
wił Heine, człowiekowi tylko ani jak długo będzie trw:.1!a . -" 
ogon brakuje, by stać się psem, Dawne czasy nie wrócą. ~ Nt' 

Socjaliści zwalczają nar jotia. 
!izm nie dla tego, iż n:e doce· 
niają znac'lenia czynnika tiaro· 
dowego, nie mają zrozuniienia 
dla miłości ojczyzny lub nie ro
zumieją znaczenia tradycji na· 
rodowych. Bvnajmniej. Socja· 
lizm zwalcza r.lcjooalizm jako 
formę bałwochwal twa nllrodu 

drzewie ludzkości narnst ·, 110W~ 
słój. 

, . Połączenie realizmu z idcllliz 
mem wyczuwało się w słowael. 
prelegenta, w pudśt2wowe! kor: 
cCj)cji odczytu, x. 

............ 
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Bagdad, w listopadzie. 
Zmiany, jakie ostatnio zaszły 

w Iraku, są naprawdę godne, a
by, im trochę miejsca poświę
cić. 

Żyliśmy tu cicho, spoko.tnie . 
zdala od gorączki wojennej Eu
ropy, od zmagań faszyzmu z 
bolszewizmem, zdala od całego 
zamętu, w jakim się dzisiaj po
lityka mi~dzvnarodowa znajdu
je. At. tu nagle przyszedł dzieó 
29 października b. r. 'l slmego 
rana został Bagdad zasypany 
deflzez~m ulotek z aeroplanów 
zapowiadających zmiany gabi
netu. VI połUdnie rzucooo kilka 
bomb na Seraj i gmach rady mi 
nistrów. W mgnieniu ok~ stoli· 
cę zelektryzowało jedno c;łowo: 
"REWOLUC.JA!'" Armia stoi u 
wrót miasta". 

Ran iem tego samego tinia 
udał się dzisiejszy premier do 
byłegO' premiera i zażądał od 
niego ustąpienia w imieniu na
rodu i armil. Jassim Pasza od-

.uebnie od tyłu zastrzelił. 
Na czele nowego gabinetu 

stoi HIKIUET SULElMAN, brat 
Mahmud Szowket Paszy, 'który 
stał na czele rewolucji turec
kiej i zdetronizOwał sułtana Ab
dul Hamida w roku 1908. 

W Hikmet Suleimanie, jak 
również w generale Bekir Sidky 
Pasty odży\va tradycja r~wohi
cji tureckiej. 

Trudno .test określić kierunek 
politytzny nowego rządu; w każ 
dym razie .test on lewy. Mini
ster ekonomii l komunikac.ii~ 
KameI CHADERCHI, o p 01(1 ą
dach skra,inie lewicowycb, stwo 
rzył nową partię polityczną, 
ldórą nazwano "Towarzygtw{'m 
reformy popularne.l". Program 
te] nowe.i partii. która prawdo
podobnie zostanie partią rządu, 
jest bardzo ciekawy i zasługuje 
na uwagę. J esŁ on b~rdlo ob
!!zerny, chcę tu więc tylko po-

.uać jego najważniejsze punkty: 
Reforma życia politycznego 

ekonomicznego i :;ocjaln~;:tl w 
tym sensie; że z~'&ki będą prze
znaczone dla narodu w formie 
ogólnej. 

W polityce I:f'wnęłrznej za
cieśnienie więzów między kra
jami arabskimi j wzmocnien·e 
przyjaźni w krajami sąsiarlują
cymi i innymi nil równych pod
stawach. Wzmornienie armii dCl 
tego stopnia, by mogła oblon;ć 
kraj przed atak' em nieprr.y.ia
~Ielskim. 

" Danie narodo'\(ł wolności w 
wyrażamu swych myśIl i, wszel
kich innych swob6d demokr~'y 
czno - , postępowych. 

Słworzenle monopolu 1lań
stwowego, komunikacji, eh'klry 
czności, wody ł wsz~'s~kl('h 
przedsiębiorstw użYłecznośri OiJ 
hUcznej. -

Stworzenie banku państw 'Jw ~ 

go dla kontroli finan.sów . pań
~Iwowych w sposób aktyw.oy 
Podatek dochodowy progreH'w
ny i tJodatek spadkowy (dot,ycb 
czas nie istniał) , 

ZbudoWanie ),owoczesny;:h 
miast i elisploatacja zapu"~czo· 
nych terenów, 

Zredukowanie wysokich pen
sji urz~dników i wzięcie pod u 
y. agę mniejszych urzędnikó .. , ' 

Przymusowe powszechne n~ 
uczanie i ~'owięh.~zenie liczb,,' 
szkół wieczornych. Budowa do· 
mów hygi~niczn}Ch dla ofL', 
rów, robotników i mniejszJ ch 
unędników. 

Walka z alkoholizmem. 
'Wydanie praw, które zabłl.° ' 

pieczą intel'fsy robotników, o· 
graniczenie ich pracy, by nie 
przekraczai:a 8 godzin dzie 111 i p 

Uregulowaa;e płac ro ~)_\I1:; 

{'zych. 

Program ten, który jest wy
raźnie socjalistyczny, stanie się 
więc programem rządu z chwi
lą, gdy nowa partia zo'rtanie 
partią rządową. Ma ' to nastąpić 
w najbliższej przyszłości. ' 

PI'emier Hikmet Suleiman o'< 
świadczył prasie, że ~wal'antn.le 
bez!liccZellstwo lIlllie.iszo§ciom. 
Złożył również wizytę gmioieży 
dowskie_i, zapewniając, Ż~ wy
padki, .iakie miały mie.~see za 
rządów poprzednich .tuż się nie 
powtórzą· 

Ogólny nastróJ w kraJU jest 
wyczekujący, gdyż spodzicdaJą 
się po powym rządzie bardio 
wiele. Miejmy nadzieji;, ;;. e ria
r:eszcie rożwoj ' tego bogat~o 
kraju pójdzie w ' sźybkim tCln
pie. oDŁychczas brak było tył
Iw silnej ręki, gd"ż p'ienl«dlY 
na wszystko . iest p-o (lrl f)~tat-
kiem. . Pr · ~[-ska. ·, 

mówił. Wtedy Hikmet Suleiman 
oświadczy1: 

- Dobrze, :feś1i nie chcecie 
dobrowolnie ustąpić, zmusimy 
was do teJ.(o słłą. 

INFlACJ PRZED ·lYSIA·CEMLA 
Jassim Pasza zaśmial się, nie 

wierząc słowom Hikmeta. Nie
stety, po kilku godzinach mial 
się przelwnać, źe człowiek tA!p. 

nie iartownł. 

Pouczające dzieje papierowej waluty w dawnych Chinach ' 

BekI, Sldky Pasm, główno,
dowodzący armią, to człowiek, 
który nie bardzo chlubnie za
pisał się w dziełach Iraku. To 
on mianowicie kilka lat temu 
brat naJczynnie.tszy udział w 
rzezi Rsyryjezykó'Wi to 'On z nil'· 
nawiścią i- fanatyzniem 1>'rowa
'dliłżołnierzy w ten haniebny 
bój. Ten wławie Sidky Pasta, 
'dowiedziawszy się 'o, odmowie 
J assim Paszy, zarządził natych
miastowe bombardowanie mia
sta, wKroczenie woj~ka i ewen
tualne zaJęcie głównych placo, 
wek pań~twowycłi. Do te~o na
turalnie nie doszło, gdyż rzą(l 
.:atyc~mia8t po zrzuceniu kilku 
bomb ustąpił. 

Odbyło się to wszystko bar
dzo naf!le, niespodziewanie i \V 

bardzo s1.yhkim tempie. Praw
dą jest, że opozycja w stosunku 
do rządu Jassim Paszy rosła 
gwałtownie. - Już od miesięcy 
wzmag,ało się niezadowolenie ~ 
powodu wielkiej prywaty, jaką 
się poszczególtni ministrowie lde 
r.owali. 

Nigdy rząd w Iraku nie trz~ 
'lnał się dłużej. nit kilka mie 
s i ęcy, za wyjątkiem ostatniego 
który przetrwał półtora rfJku.
Przyzwy.c?aJeni byliśmv , do 
zmiany gabinetu. lecz odbywa
ło się' to dotvcllCrll'l normalnie. 
Zamach stRuu z 29 ):>aźdztl'rnl~ 
ka jest pierwszym z historU I
raku. 

Gdy !{upiec Wenecki M.\RCO 
POLO powrócił w roku 1295 z 
podróży do ludU, Mon~olli i 
Chln,- nie mógł dość naojJowia
dać o widzianych cudach i przy 
godach, jakie przeżył. Ziomko
wie słm,bali z niedowierzaniem 
zwła~zcza, gdy m6wił o pieni~ż
'nych obrotach w tych dalek~ch 
krajach. Środkiem płatnlez;rm 
bowiem nie były tam pieniądze 
z metalu, lecz papierki, czyli, 
jak je dziś nazywają banknoty. 
które miał rzekomo wprowa-
'dzić dopiero anglik Jan Law, 
francuski minister finans'ów.-

Marco tPolo opisał dokładnie 
wyrób i wygląd papierowych 
pieniędzy. Papier na nie wyra
biano z łyka morwowego drze
wa. Barwiono go na ciemno i 
krajano na wi~ksze lub mniej
sze odcinki, stosownie do war
tości banknotu. Na każdym był 
podpis urz~dnika pm'istwowe~o 
i pieczęć. 'Wartość banknotowi 
nadawała jednak dopiero pie· 
częć specjalnego kontrolera. 
Fałszcrzy karano śmierci". 

."acznJ środek 
,'atnllz" 

Rzą'd pok'rywał wszystl{:ie swo 
.fe wyd(ltki banknotami. które 
miały wartość w całym pall.
stwie, Za odmowę przy.tęcia ich 
~rozlla śtnlt'r~. Przyjmowano je 
ch~tni(' od swoich i CUcl7c,ziem 
c6w. dla których przewóz pie
ni~dzy W\ postaci lekkich pa
picrl,ów stanowił wielką wygo
dę. Późniejsi podróżnicy zgod
nie potwierdzn1i wiarogodność 
słów Marca Polo. Francesco 
BaJducci PEGOLATTI, członek 
zwią7.ku kupców we Flore'ncji, 
radzi kupcom w swoim "Prze
wodniku podróiy po Dalekim 
\Vschodzi·e", aby się zaopatrzy
li w papierowe pieniądze. Rów
nil'ź słynny IBN BATUTA. arab 
z Tangent. który odbył w roku 
1:H7 podróż na Dnleki W~~hód. 
mówi w notatkach swoich o 
Chinach: 

Szcz~śliwie odhyło się to. 
~zybko I be? rozlewu krwi, cho 
ci aż kilka ofiar w ludzia('h Py
lo. No, łbiedny Dżaffar Pasza, 
minister wojny zJ(lnął zmorder 
cze., ręki, zastrzt'lon-y od tyłp,·
Powiadają. ~e z własnej winy. 
gdyz ostrregano ~o. by .,ie je
chał do' armii, ho jest to dlml 
niebezplec?nie. Jako minister 
wojny ł człowiek warmii har
dzo popularny i Inhiany, ~ł!dZlł, 
że zdoła zbuntowane woi,~ka u
spokoi~. Nie wirdział jc~ln3k o ,,1{upcy chi6scy nie posługują 
tvm że Bekłr Sldky Pasz.'l wy- się w obrotach handlowyr.h zło 
dał 'rozkaz. aby w' razie przy- . t~nni " ~rchrnymi m.onct~mi. -: 
bycia kt6rl'J(okolwłek z mlni- Płacą ~R wszys!ko paplel'kam! 
strów, natychmiast ~o ezustrze- wielkoscl dlol1l: opałrzm~ym~ 
Iić. Dżafar Pasza polt'char wraz cfsarską pit'fZęCUI. Gdy paplcrb 
z adiułnnłem króll"wskim. kt6- ZUŻyją się. ?nnoszą je dr) spe
ry WiÓ1l mallife~t l<róla do nr- cjnlnego mzędu, gdzie wymie
~ii. Oficer oclrhral list króla, niają je na nowe" bez żadnych 
adlut:mtn o(lesłał z powrotrUl opłat. Na 'cu·le lirzędu wvmien
do B3flc1a(lu a Dżafłnr Paszę za nego ,stoi jeden z naj'wytszych 
prosił 'do n~miotu, gdzie ~o ha- urzę,dników państwowych". 

Banknot, z s~rniej 
skór" 

Ibn Batuta opowiada o Rapie
rowej walucie daleko szczegóło
wiej, niż Polo: 

"Nikt nie chce przyjqć monet 
z metalu, dopóki kupujący nie 
wymieni ich na papierki,j. . 

Dowiatiujemy się w ten sp o
sob, że już przed poł tysiącem 
lat istniały papierowe pienią
dze z prawidłowo funkc}mu]ą
cymi instytucjami, . kt6re czu
wały nad obrotem papiero~ą 
walutą; 

Gdzie ł kiedy zostały wynale
złone papierowe pieniądze' -
\Vszystlde dane wskaZUją na 
Chiny. Już w dru~im wieku 
pr~ed Cllrystusem były Jam w 
obiegu kawałki białej sal,'nid 
skót,y wit'lkości stopy kwadra
towej z haftowl!nymi brzc~ami. 
ma.iące wal'łość 40.00Qkl'SZ. -
W sto lat później cesarz W ANG 
MANG puścił w obieg pienią
dze, zastroujące metalową wa
lutę. --"' Za panowania cesarza 
HSIENTUNGA na poezątku 
titziewiątego wieleu w Chinach 
było harcho mało mil"dzi I rząd 
zabronił uźvwaniairj na wyr'ób 
narzechi . nacz·vń. Kupcy, przy
bywaJą~y (lo stolicy. skła(lali 
f!ołówkę w mt'laln (10 kas rzą
dowycb, otl'zymll.iąc wzamhm 
banimoty, zwane "latającym 
llit'niądzl'Ill". którvch wartość 
równała si~ hrzęczflcei monecie. 
Bankontv te przedzierano na 
dwie cz~ści, zanim puszczano 
.lC w obieg. Jedna cz ~ść pozosta 
wała w kasie pai'istwowej w ce
lu sprawdze'nia przy wymianie 
drugiej części. 

Banknot, 'Iistwowe 
I Drifwatne 

BanKnotv z 'ósmego i ,(hiewią 
tego "deku ~pOl'ządzano jui z 
papieru, ~dóI'e~o eUl'opejczycy 
nie zn:~1i nawet ze słyszenła. -
,,, Chinach natomiast znano go 
już POVi' szl"chnie. Zgodnie ze sta 
r:vm podaniem sporzł\dził go po 
raz oierwszv w roku 105 po 
Chrystusie ~u~uch nadworny 
TsaiJun z kory clrrewnei. kona
ni. gałganów i sieci na ryln' . -
Przl"d tym wvnalazldl'lTI l'obio
no pa ler z bamhmm i ledwa
biu. \Yobec drożyzny jl"dwahiu 
i niedogodności bambusu Tsai, 
lun wpadł na m:v~l fabrykacji 
papieru z innych materiał6w.~ 

Dopiero po 600 lafach , zaczęli 
wyrabiać papier arabowie, a w 
czterysta tat po nich zJawił się 
papier po raz ,pierwszy w Eu
ropie. 

Po upływie 150 lat od rhwili 
pojawienia ~ię "latającego pie
niądza", czyli w połowie dzie
siątego stulęcia, za!!zły w Chi
na.ch znamienne wypadki, o któ 
ry~h opowiada znakomity chiń
skI historyk MATUANLIN: 
"Mieszkańcy prowlnc.li Shu 

puśclll ., obłe~ papierowe pic:' 
nłądze ber; wIedzy rządu, gdyż 
ich żelazna waluta była zbyt 
ciętka. Pieniądze te nazywali 
Chiao-tzn, znaczyło to to ' samo. 
co wek!!el. ' Wobec tego; te no": 
wy środek okazał się bardzo 
dogodnym w obrocie handlo
wym, powstał związek 16 z'a
możnych rodzin w celu wypusz 
cienia nowej waluty. Gdy jed
nak rodziny te zubożalv .f nie 
mogły pokrywać zobowiąZU1i, z 
tytułu wypuszczonych weksli; 
powstały liczne spory i proce
sy. 'Vierzyciele zap,roponowali, 
aby obieg weksli został zabro
niony. WObec ' szkody ' jednak. 
jaką krok taki' mógł wyrządzić 
handlowi, zaprOponowano, ' aby 
rząd .iedynie wypuszczał ·papie
rowe pieniądze. ' Zl'(odnie ' z tq 
propozycją rząd otworzył pierw 
szy bank d,o wypuszczania wek
sli wIchbn". 

Dewaluacia ,rze~ 
inflacie 

\Veksle te miały z pewnością 
postać drukowanych bankno
t6w. w Chinach bowiem znano 
sztukę drukarską już na długo 
przed wynalazkiem Gutenber
ga. 

' iVkrótce po tym pow<;Łal w 
stolicy Sianfu p,31'isŁwowy u
rząd do wypuszczania "dogod-
llych pieniędzy". Row<;>li papie
rowa waluta wyparła wszeJl,ą 
inną. Warto..4ć będacych w obłe 
gu papierowych ple.niędzy wy
nasiła w roku 1000 około l mi
liona 700.000 tiao. Tiao równał 
[olię dZisiejszyrą, 30 centom, ' I,ecz 
jego siła llabvwcza była znacz
nie większa, Wobec tego, że 0-

j)ieg papierowy wci~ż się TJo
wi~kszal. ushilono jt'!!O granicę 
w roku 1032 na 1.2~6,340 tlao. 
Granicy tej przestrzegano w 
ciągu najbliiszych dziesiqlków 
lat. 'Veksli nie mozna było do
wolnie wymieniać. Wydano Je 
na pueciąg 65 lat. Wymiana 

mogła być dokonywana co tr~ 
lała w ściśl.e 'oznaczonych teT
minach pod pe,,:nymi warunka-
mi. . 

W roku 1076 wYPuszczol}o 
nową serię wek. li. Pokl'ycie"go
łówkowe wynosiło przez ,cały 
ezas trzy siódme 'WartQści. ~ : 

Gdy w roku 1070 . min~~r 
nowator przeprowad7Jł refOrrtię 
celną na demoltralycznych ' za
sadach, walucie papierowej' tl1-
ezęła zal(rażać po raz , pierwszy, 
dcwaluacja, czemu -jednak ,lIli
n1słer zdołał z-apobiec. W , nn
stę.pnych za to latach zas.zły 
znane , nam obecnie I zjawiska: 
wartość papierowycn ,pienięd:zy 
zaczęła spadić" w' roku HOO 
hyło w' obiegu 20 razy wlę~ 
banknotów, niż w roku 1023;
POkI'Y"IC w'l\'~ll'<;Rl) "",." ... . f' ~~-'l. 

Radzono sobie w tych okolicz
nościach zltj)elnie, jak w, ' na
szych eza ~ach: ohniżono war
tość ~aJut:v, stare h(lnknolY no
minalnej wartości 4000 kesa pe
niono tylko na 1.000. Po killm 
latach ' W3l'łość tysiąekeszo,yęgn 
bankontu spadlfi do 10 kes~. , 

,Nieufnott ludnośd , 
Gdy w roku 1127 tatarzy wztę 

li dó niewoli cesarra HUIT
SUNG, jednego z najznakomit
szych maJnrży 'chi6skich i zdo
byli całe ' północne Chiny, ~dy 
p'atlują,ca d)'nastia ponosiłn ldę
skę za kksl,ą i mu iała plncit 
wielkie kontrybucje, nastąpll 
kraćh walutowy. jak tego r6w
nież 'byliśmy świadkami po 
światowej wojnie. puszczono w 
obielt znaczne ilości banknot6w 
pańśtwowvch, do których przy
łączyły się bo'ny,wydane przez 
poszczególne prowinc.le. 

. Wj międzycza5ie tatarzy pu'~
cHi w obieg własne banknOty, 
których kurs byt rozumie ldę, 
wyższy. nii pieni~dzy wypUS!
czonych przez podlegle połud
niowe ChiilV. Banknóły te wy
puszczono na pl'zeciąg- 7 1Iit.-:])4) 
upływie których zostały wy'liu
pione z potrąceniem 15 pro~~
Ponownie nałożona kontrybu
cja wywołała nowy spadt>k !tur 
su papierów, któremu usilowa
no zapohiec prz.ez drukowanie 
banknot6W\ na częściowo jed
wabnym papier1e. które ,,:yku
pywano nie miedzą, lecz z10ł~m 
i srebrem. 

Skutki tei inflacji, trw ą.jące.f 

(Dokońc:zenle na str, 5·eJ). 



p A ZA K 
'belwederskim-

" ... / ... ' 
Wśród bo~atych, wspaniałych ~i'~ Ma'is~łka (udany Kossaka) chOdziły' 'się telefoniczne · wez" tak Piłsudski nazywał ukooha: dowych szklana, kryształowa 

,'lal zamkowych jest jedna ·L.pełne rzeźb. Jesteśmy w ta.tni wania j ' whu:lomości. I .. ne Wilno. urna, w któ~j spoczywało' ser-
skromna, ale najdroższa . Ogar- prywatnej. wielkiego człowieka Przecbo~ziQlY do.sypi~lni. _ Najbardziej lubił Pił"udski ce Marszałka' nim zostało .,l'7.e. 
nia w niej zwiedzającego wzru- -,vidzimy gabinet pracy; gdzie Na śCianach . wizeruQKi ' rodziny pokój zielony. Na środkUt-plan niesione' do srebrnej szkatuły.· 
szEmie. Stoimy przed ścianą; któ na biurku leży odbitka ręk@pi- ~ siostra' l\{arsźałka Kadfln3;co- Zułow.a w kształcie stołu - dar Stoimy w milczeniu ... 
ra kryje serce Naczelnika Koś- su l\'Iarszałka . Przechodzimy o- wa, brat Rronisłinv i corka fcie- społeczeństwa wileńskiego: '- ' ., ' 1.....' -
ciuszki. To samo uczucie rhwy- bok krzeseł, w których siadaJ, kawe' studium pbrtretowe Wit- W tym pokoju wydał osł.atnie W Belwtderze z czasem 7'0-
ta za serce, gdy zwiedzamy sa- obok stołu, na którym' pisał. ~ kiewic'za). 'A' pod oknem żasu~ khnienie VV'ielki' Marszałek:- staną zebrane wszystkde pami,f 
mo.łinię Piłsudskiego w BeJwe· W tym g~binecie zapadały naj- slOna syberyjska' drżewina. 'Na Zegar zatrzymano na gód:!inie ki po Marszałku; już dzisiaj DlU 
derze, gdy w towarowych pan- w'ainie.fsze · cTećy~.ie ,paIistwowe; ścianie wyh6fny ' kossakowski 20.45 - godzinie śmierci. ' .. W sa zeum posiada ordery, dyplomy 
Łoflach w skupieniu przesuwa- tutaj przyjmował Marszałek ,rysunek . Kasifanki' _ uluoióne. }«lie jest jeszcze brón'zowy od- honorowe' i wiele darów .Ua 
my się przez pokoje, w których tych, któr7,y razem z 'Nim fot·- go' konia, Komendanta, a ' na u- lew maski póśmierlIH~i. Spoglą· ~ar'szałka. WśrM 'dar6w zwra· 
żył i pracował zmarły Marsza· mowali historię . .Tu przychodzi mywali1i 'jej kopyto .. Na stc>1iku da na nas stara, łagodna twarz ca uwagę bożek pogański. otrzy 
tek. li dostojnicy państwow~ z .ra- oboI~ ' łóżka gazety: :Ciytał Mar- Piłsudskiego, nie twarz Marszal many przez Piłsudskiego od ja .. 

Belweder Piłsudskiego "powi. portami i po rozkazy. Tu ręlia szałek stale "Kurier, Porarin'y" ka: ale twarz Dżiadka. Wzru· kuta na Sybetii I precyzv;ne 
ja nas tchnieniem historii, hi .. ~farszałka podpisywała ' akty; i "Ęxpres~.Pora~:v" .. C.odzien~ 'szeni opusz.c:zamy pokój ziela- modele' annały i człogu. 'W po
!otorii jeszcze nieostygłej, nH- tu wyznaczaJ Piłsudski kieru- nie zmienia się gazety. na-świe. uy - salon. . . ' koiu' muzealnym' w szafach wł
m;ętnei , uwielbianeJ i zwalcza- nek polityki. Niędaleko gabine- że. Czy' ni(j lepie,i. 9Y~'O pO:t.osta- Kalllica. W titiejscu, gdzip. 't:Ja sz~ niuł!?ury M:\rsz~łka i ~y. 
neJ. Tu stawała się historia lat tu znajduje się adiut:a.ntl!ra:- wićgazetv z .12 maja 193_5 , ro- katafalku stały zwłoki Mars7.'lł. wllne, CIemne ub'rame. w kt6-
ostatnich, tu pisał ją krwią i w niej czuwaJi gotowi n~ każd~ ku?Nad {óżkiem "panorama ną.i- ka, znajduJe się pod sk.rżyżo~a ry.m ~yst~pirw 'Gene'wie w na
czynem \Vielki Realista. skit:tienje . adiutanci, stąd roz- pięk:ni.e.is~ego :mfasta ~~wiała _ nymi sztandarami powstań narO m'lęfnvch omach zatar~ polsko 
hdrimyw ·p~b~we&~~ ••••••••• __ •• ~.~~· •• ·~~-.' •• ł~'~' •. ___ . _ •• · •• ~'_.·~~· ~ .• ·._~lite~hl~o. . 

skim, Itł6ry był terenem wypadil ' Muzeum belwederskie ' nkaZ1l 
k6w dzieiowych, wielkich zry- ' '. ' . ie 'Piłsudskiego w · tyciu pry-

"'ów i załamań. Wszak niegdv~ . WI-elkl-e' I- pr'" 'os"I"" :na' m' l-e' In' O' :5'11- ·":1.lnvm i ' Jako ·Marszałk#l. Ale w czasach niewoli i roz.larcia dla 'historii Piłsudski' był nft! ty t 
hiałe mury Belwederu gościły t{oo Marszałkiem. Hi!ótoria zna 
carskief.to satrapę. Był Beiweder ł d d - . .' ' .... łod.e~h 'Zi'uka z' wiIcńskie~G 
w tradycji symbolem wrogości U zi aI~kiej p<?~nocy i południa gimnazJum, zna '·łowarzy·sza: 
i obcości, zrósł się z Rosfą i jej 'Viktora, wvda'wcę .:Rrbotmka" 
władztwem w Polsce. Tej tra- Ilekroć W!'itępuje świat w epo- ukazywanie dróg, prowadzących nie przekonywujące, . jak walory zna' obywatela KomendRnhl. 
dvc,ii krwawer.to stulecia prze. lit: narastających , sprzeczn·o~~i .i ku zamknięcią , "kulttiraI1').ych . "Otawy" .. Egzotyzm tej powie- ~"'fl Rrvgadiera Naczelnika 
ciwsfawił się Piłsudski, przeciw wzmagających się burz - pOj~ł- nożyc"; ści nie posiada najzupełniej swe- Państwa. . . 
stawił lata, spędzone w podzie- wiają się ' W· literaturze tenden· Oczywiście dla· I'tas w Polsce go ,momentu odgradzania się pi- Wdzipcme zadanh ~a pT7.ed 
miach konspiracji i lata sybe. cje, . zmierzające . do ucieczki - powieść ta traci. cały swój sens szącego od opisywanej rzeczy, ~oba dvrekcia Muzenm -7.~rl)
ryjskiej katorgi. w wizji artystycznej - w ·dzie- ideowy. Prymity.wu na wsi, pry- wisłości , niejako notowania wra- 'nudzenie dokumentów i pah1i, 

Dn;a 30 listopada 1918 roku dzinę . pr.ym.itywu, w dziedzinę mit:rwu, , wymuszonego przez ż.eń pOdróżującego;· notowania ł(·k z iyci.l Piłsudskiego. S 'rze. 
po uroczystym, przedstawie-niu bytowania nie tkniętą przez 'cy- nędzę, ni-e ,hrak nam. Poiastaje tego, co . się zobaczyłoz ·okna wa ~ólną uwa~ę narC'tv l~ÓC;{- n. 
"Warszawianki" dokonał si(' wilizację" Pozornie zatem z łych więc tylko ' przemoiny urok 'ar- gonu, ·lub · choćby , z ·wy~kości '"atel'taf ·fotograficzny. Foto~ 
akt woli. Piłsudski wprowad~ił w:laśilie te~de~cji: mogłyby wy: tyZl1lU, . kt~l'e,gq 'n~j~st<?tniejszą sań.' fli P;ł~udc;kie~o jest dużo. " a 
si~ do Belwederu i przekreślił ntkać pOWIeŚCI GJOno "Otawa~''-łr' cechą jest prQsłota, ale nie' hę- 'Ale ten ' autentyzm' nie ozna- wśr6d nich wiele, maią"vr:h Ito~ 
przeszłość. Raz Jeszcze ' Belwe- Teki Odulo~ 'JN.a · dalekiej pół- d\lc~ sztucznym owocem' .wyrafi- cza· jeańocze~nie' artystycznego '·,11me'ntaTVC7.ne ' znaczen~e, nit. 
der _ siedziba Naczelnika P~ń n~y", k,t6re ukazały. się "'śwIeżo '-·now~nej. kuItur~·,.' leęz :pr~sto~, prymitywu. Wręcz przeciwnie <:fynnezdięcfe, -d 'kona,, " prle, 
stwa- staje ię 'o§rod'kiem wla- . ~po~un. pJ:'zek~cłZle. Ale ~Y!' płynąća z ~a":le~ po~~wy' ~t~arza. . Sugestywność obrazu: 'umiejęt- "chran~ z ·rysopisem P bud<sk\. 
ozy, tya rauUl _ swojej. W la' ko po~ornIe. Bo' me bez~a~Ię~- wobec rzeczyw.Jsto~eJ. . . . . ność '· zaćhowania arijrstyCżnegO' go. 
fach 1922- 1926 Pii:sudski miesz na ~uc~eczka lecz badawcza ~~- . rEKI O.DV~OK, autor powie- dystansu, 'operowanie 'ob'razem i . Trzeba zda~ sable snrłw(~,łł 
ka z przerwami w . Belwederze. cleCz'kr w tere~~bcy, 1 egzot) ~~ śc:.i ~,Na .daleklej pMnocy" . jest jego w.ybór, oszczędn'ość ' i pro- iest w narodzIe 'pnlrreba bht(). 
Jako cichy widz wyo'adków, ~Ył nhe~ny, ya 00 em tyr pisarzem . najzupełniej. niezna- stota' wyrazu '- ' to wszystkó ryczno~t 'w okre!!le I'l!pwo!J 
które działy się nie po Jego m~·. wtre plsar~y.. . . . riym ' europejskiemu 'czytelniko- w!'ikaziIje, że Teki Odulók jest pi 'lrz~dmiotem kultu bvl(/ · ! i~r-
ś1i. Zamach stanu z maja 1926 Daleka połnoc, zamlcszk;lła \Vi, Daleka. Rółnoc,. olą kraina, z sarzem '- artystą. .' " ołenie, w okresl~ odrO':;'zpni ~l TlIl 
joku oddaie zn"""lł rządy w rę przez ezukczów, północ rilrozna Kiór~J autpr P och'odz i. ongiś czło w;nM riim~vćc).l"'ała. Ch "1'Il:t 
ee Pił!ludskiego , kt6rv z palacu i .clemna, .?,az słoneczne połud: nek jednego . z ' plemion czuk- W krótkiej, pocz(Ści autQbio- .,ajbJtts7.a, clt'~a'atat o cł:ttn1cłt. 
belwederskiego kieru'je kraiem. me FrancJl-:- ~to t~reny, .na kt~ czó,,", 'obecnie praco\VIl.ik nauko graficzńej' p'rzedmowie, zapowi~ J6zef Pilsudski'bd wo<h,~m Po1 
Osierocony przeZ' śmierć Piłl\l.l'o r~ch .rozgrywaJą SIę. ak~J~ po- \'vy w· ~cningra(Jzie., szef elispe- da on dalsze trzy części swej po· -:'1{i w~ l~'1.ąrf\i r w ·mu7.~um bf\!
skie~o Belweder. w tragicznych Wle§et, na ~t6.rych .. wlelkI~ t pro.. (h."C.ł· i dla~ p.o~nauh lu'dQ" w z kra. wieści. Miejmy nadzieję, że .mi·. wedersk<łm musi słę malef~ 

Ste s I d k mo pr'zypadkowo&ci : i .chaosu, dniaeh maia 19~5 roku przyj- , z a~eJ ZIemI J. u.z -lego. 111 iny.lod4 j, llOs:~ . • Ooetu.je. ·on . w mieisce dl1 hlstoriłlat 1~OO -
mu.ie tłumy nolak6w, kt6rzy styn~tu Idące, tryumfUją namlęt- sweJ powje$ci, hędą.cej pierw- panujących u nas na ry:nk1.l pi~e 192Ó - ·P'PC::. !Lcgil.Jn~. POW -
pragną ujrzeć Mal"'izałka j zło- nOŚCI. szym to.m.em . dłuż$zego ·· cyklu, kładów, cy.kl powidci Teki Odu· lló 'tvlko na tle wif'lk l ci epok! 

• M . h . . loka znajdzie .tłomacz.a i, co waż , . u • życ u ostatni ołd. JEAN GIONO- to .J·eden· z czo ~n.ałęriałem . nąjQardzie.j . a. lłten- zatysu ie ' się wieiko~t; c ,J".wIek:t niejsze, wydawc.~. 
. Obróciła się karła historii, łowyen . p~sarzy młodego poko- tyęznym~. ZFie . jego .ludzi, . rzą- . " r ~hwała narodu: . 
pezpowrotnie, całkowicie. 'Miia. lenia francuskiej literatury, pi- dzących ~ię . prawami , natury, . . L.·L-e. . M. Act. 
nie czasu i wydarzeń jest, dą.głe, sarz chłopSiki,radykalny .. "Ot~- jest surow.e. a' ~lamiętności' ty~h. !JI--___ ... IIIi •• _.iIi ....... iIi.~--.-
ale czasem przemija osoba nie- wa" ~ to pierwsza jego powJe~ć Ju~iii s~ potężne ' i , pierwotne . . A 
zwYkła, niecodzienna, jedyna... pr~ełoiotia .na ' ję~yk, polslii. :-7 j~dna,k ~l'OC!e~'a tą, i . d? ni~h ró.w.-

Postacią fedyną w nasze.i hi- Bohater Otawy jest chłopem z ttJe star.e,ją];: pqł\Vll natu1J~, pra-, 
storii był Piłsudski. - Jedyną dalekiej, odciętej od świata, . wy~ ,~.~ sóołeqn~'gQ hv·towai;tia. '00-
przez zasługi i wolę czynu. Je~ II).arlej . wsi. Praw~~ .ktÓre rzą- Cieniią h~ż .. p.sj . l~dzie .. :-:- .iepre- (. 
dyność i wyjątkowość 'Marszał- dzą 'jego iycierll, namiętności, ~ent:ipCik'uJt~ry ' i cywilizaCJi:. 
ka jest aksiomatem, który uzna które nim wstrząsają, są pro~ kupiec, '. os'zuk,ujący czUkC1;QW. 
ją nietylko apologeci, ale i prze- ste, a zarazem potężne jak Oo:itu- zabiera.ląćy · iin ce'n~H~ ' skóry li
ciwnicy. Na podwórcu patrzy w ra. Potrzeba mu kobiety, więc <;ów, ~a. fJaszkę wódKi, ż.andarm 
niebo lufa armatnia. Arm:lta 0- szu~a. jej, jak.idące. na rykowi- i w,reszcie.'póp,: A .i .miejscowy 
kryta jest kwieciem '-- . na lei sko jelenie. Pastwi się nad zahi· bqgacz Eqneczyn wyzyskąie, jak 
lawecie wieziono trumnęMar~ ianymi zwierzętami, rozkoszuje może: biedijiejśzych ,i sł::i.bs~ych. 
szałka w ostatniej wędrówce się ' widokiem krwi i depłych Teki Odulok .. : rÓ"'nie ,tak Giono. 
przez 'War'lzawe. U stóp białego jeszcze ·wnętrzności · upolowane- a~e W ··in.ąyin. ceru .szukasWych 
pałacu narr:cza kwiatów, wień- !;{O lisa .. \ ~dy znajduje wreszcie bohat~rów ~śród Ipdz1 . prYJlli-
ce i wiązanki _ Belwed6r za· kobietę, również jak on gnaną ty\v4: Ni'e" ma 'tti. 'ucjeczld; nie ' 
mienia się w miejsce narodo- namiętnością seksualnego, .wy.- ma ' tei sztik.ariii JlQwyclJ." ~r6g, 
wego kultu 7,ycia się, bier~e ją - jak chi Elb, Celęm - jedynym' i wielkim cc-

Wchodzimy do wn~trza '-do iak powietrze. Odtąd zamieszku, le~ .. ~ jęsL ,!y~?łąni~ ~o~tra
Belwederu, zamienionego przez ią razem; mąż i .żona, a właści- stu miedzy życiem tycp ludzi do 
pietyzm współczesnych w sank- wie samiec- i jego samica. Zacz, roku 19W,-a' pMniejszvm, powo) 
tuarium narodowe, w muzeum ną teraz uprawiać zi-emię i· od- nym, 90~ieranie!ll ułoby'w~~ei .. 
pamiątek po Józefie Piłsudskim najdą w tym. bóską rozkosz. two- bu~ujące.i ' kultury:' . G.i~no nie 
Muzeum belwederskie Jest or'y- Tlenia. A gdy będą mieli dziec- mok . s'wym ~ bolial~r<?m of!aro. 
ginalnie p lmyślane _ zachowa. ko - <><;lnajdą ta'kże i najgłębszy wać ' innego ' życia. A z~esztą .to 
no mieszkanie Marszałka w stu sens życia. in'nti żYCie rii~ ma W ~obie .~i~Te 
nie, Jaki był za .Tego życia i tyl- Powieść ' Giono' jest cha rak te- p~\vab~:·~at:o~iąst~to .życ~e, ~~ó
ko dodano Jeden pokóJ muzeal. rystyczną dla· Francji' powojen· r~, \V~argm.e,_ Ja~ ~u~:ne~, 1. ~nu" 
ny. nej, dla nawskroś miE)jskiej ,kul- Sl~ ~u. J??~~!ll' . ~yz.szy~. p~zp.-

Przez pierwszą poczekalnie l.my i wszystkich tvch ujemnych z~.a~zeplOm ~ cel:am !~.dZl dale
pok6j przelściowy . wchodzimy "tiawisk, któr.e ~echują zatr.ace~ ~1~.1 poJnoey, l?-rzyno~ lm w.arto 

do drugiej ' poczekalni, w któ- l1ie równowagi kulturalnej.· '- Set, k.to~c~ .nle . p'r~e~zu~ah .': 
rej lefą ksl ~gi audiencionalne- U Giono nie ma ucieczki - ' jest sw~ ?dCl~!~~ br~łamJ !~U.I 
jedna dla polaków, druga dla ..................... ~ dłu~ą .. npcą zyelU,_ wartOŚCI, kto, 
eudzozlem~6w. Ostatnie podoi- «f ł '1 'ry~h pa.ilepszym }lćieleśnieniem za 8 .c.e· 'jest sam autor: Teki Odulók. 
sy poehod'lą z okresu żałob- - ' .' . . , . . 
nych ceren, onii. Pokoje belwe- . GIIS Poraaa'," ;. Artystycljlle wa.1Qry powi~ści 
cłrrskie zawieszone są oortreta- II · ! . ,,~a dal,ekiej . półno.cy'" są. rów-

P~pierde 'Mikołaja Kopernika, 

ot}lIłonię~1" uroc~;cie na vniwersytecie w Bolonii, guzie znakomity atłrolHlla 
. . • .. . 'poiski studiował" l"tat"h od ' li9&- 1500 



WpłYW woiny do
mowej 

Hiszpanski kompozytor Ma:· 
nuel de FaUa, uczeń Debmsye 
go, który jeszcze przed wybu
chem wojny domowej udał się 
w celach kuracyjnych na MaI
lorcę, obecnie pod wpływem 
wstrząsających wypadków w 
Hiszpanii, zwariował i zostal 
p r zewieziony do domu dla o· 

nr 

Zbiory Judaistyczne 
Frankfurtu 

W Frankfurcie nad Menem 
wydarzyła się osobliwa historia, 
Narodowo - socjalistyczny za
rząd miasta otrzymał polecenie 
oddania nowo-utworzonemu "in
stytutowi dla badania historii 
nowych Niemiec" w Monachium 
- swego cennego zbioru dzieł 

• REWIA 

milion'ów marek z tytułu repa· 
racjI. Pożyczki zagraniczne wy
niosły dla Niemiec łącznie 
18.200 milioo'6w mall'eK. 

Między rokiem 1922 a 1930 
oodniósł się zaoas złota i 'dewiz 
niemieckich z 1062 na 3046 mi, 
lionów marek, mimo że miedzy 
1923 a 1929 rokiem ruemiecld 
hilans handlowv wykazał saldo 
ujemne w wysokości 15.670.000 
marek. 

nieznany Solnierz. 
przemawia" ~ 

I ' 

błąkanych. 
l\I~nuel de Falla 

23 listopada 60 lat. 
UkOl1cZyt ze wszysŁkjch dziedzin żydow

skiego życia duchowego. Zapro-----I' 
Pii:m6 w dalszym ciagu SW<1-

go artykułu wyraża nadzieJę, r.e 
może tak wielkiemu znawcy fi
nansów. jak SchwerIn-Krosigk. 
uda !'1it;' zadawa~]1ia.iąco obiaśnif 
w jaki SDOSÓh' Niemcy mogq fi, 
nansować nadmiar wwozu i kd 
nocześnie podwyższyc r,nacwie 
Z:1pas złota i aewiz. skoro za· 
nłaciły wiecej zngr::i.nicy, nił (j

trzymały stamtąd w postnci pn· 

Podczas ostatniej roczntcy 'za 
wieszenia broni, którą anglicy 
obchodzą wyjątkowo uroczyś· 
cie, w londYIlsldm kościele św 
Edmunda, przy ponurym oświp 
tI~niu tylko dwucb świec, przed 
łJłtarzem, pokrytym całkowicie 
r.T.erwonymi ~aI\.ami, przema· 
wiał człowiek, ubrany w powa , 
lany bło,tem, zgnieciony i znisz, 
r.zony mundur wojskowy i kas]., 
stalowy, podziurawiony liczny
mi kulami. Wypowiedział dłu· 
gi, wzruszający wi ersz o okrop, 
llo~ciach woinv, właśnie w tym 
miejscu, gdzie w 1917 roku bom 
ba ZepPE'Iina z'llszczvła lwśció t 

Inllacia prZed tysią
cem lat 

(Dokończen ie) 
dziesiątki lat, opisuje l\Iatuan
lin w len sposób: 

"Gdy usiłowano latami utrzy
mać w obiegu papierowe pie
niądze, ludność poczęła od nich 
stronić, ponieważ rząd wszyst
kie swoje płatności dokonywał 
w papierach. W walucie tej wy
płacano żołd woJsku. Mietlziane 
p ieniądze były rzadltośeią. Ma
jątki prywatne topniały" 

~I. ',~ ,I I I' y , 

Organizacia walutowa 
Było więc 'zrozumiałym, że 

towary droźaly, podczas gdy ple 
niądz tracił coraz bardziej na 
wartości. Ludność ubożała w 
szybkim tempie. Wojsko żyło w 
ciągłej obawie głodu. 

Wyniszczo,ny kra.i zosłał zdo
byty przez napierających z wnę 
t r za Azji mongołów, którzy za
łożyli w Chinach własną dyna
sti ę, panującą w ciągu całego 
stulecia. Pierwszy cesarz z teJ 
dynastii, KUBLAJ CHAN, utrzy 
m al nadal papierową walutę 
nietylko w 'Chinacn, lecz w ca
łym swoim pal1stwie. t , jego roz 
kazu powstały w roku 1364 w 
każdej prowinc.li urzędy pań
stwowe, Wypuszczano na po
czątIm banknoty drobnej war
tośc i , podwyższając je stopnio
wo. Po upływie kilku lat było 
w oMe~u banku1ltów na dwa 
miliardy taelów, Jeżeli porów
namy z tą sumą ówczesny bu'd
żet najbogatszego z europej
skich pal1stw, wynoszący w 
przeliczeniu około mili.ard':l tae
lów, zrozumiemy twierdzenie 
Marca Polo, że chan był najbo
gatszym monarchą świata.
Twierdzenie to było może słu
szne, ponieważ chan konfisko
wał wszys~kie zapasy złota, sre
bra i dro~ich kamicni. płacąc za 
n ie banknotami, 

NieDowodzenie W Persji 
Papierowa waluta przeszła 'do 

In dii, gdzie MOHAMMED 
TUGHLAK usiłował wprowa
dzić ją w roku 1330 bez skutku 
wprawdzie. Vlprowadzono ją 
również już z powodzeniem w 
Japonii w loku 1319 oraz w 
Persji, gdzie doznała fiaska. -
KAI KHATU CHAN i minister 
jego rUmDIN postanowili w 
r oku 1294 wprowadzić papiero
wą walutę. Pomimo jednak po
\Y5zechn e~o marzenia, że ta o
rteraeJa finansowa ,,~l'ówna bie
(laków z bogatymi", reforma 
nie udała się zupełnie" W kra.iu 
zapanowało wzburzenie. Po~a
mykano sklepy, Tar~i w Tebry
złe opustoszały. :\1iano nawet 
~!łmordowae ministra Izrudina. 

Ta klęska walutowa w kraju, 
#i ę c ej zbliżonym do ktlltural
nych obszarów Europy, nIŻ po
zosłała Azja, była może przy
czyną, te Europa nie śpieszyła 
sIę z reformą pienj!'źlle~o oble-
glL P. Longus. 

ponowano wypożyczenie czaso-
we lub zakupięnie na własność 
tego zbioru. 

Choć ten instytut stworzony 'do 
naukowego umocniE'nia antyse
mityzmu, ma wśród narodowych 
socjalistów specjalne przywilleje, 
-:- ojcowie miasta Frankfurtu 
odrzucili propozycję swych to
warzyszy partyjnych. Odmowę 

'swą umotywowali "względami 
zasadniczymi", o§wiadczy1i, że 

życzeK. ' 

T.I.'lldno Jest orowaazić jal{jp" 
kolwiek ul~łady ~'finansowe z 
~if.~,~,n;,i, ~ 'd_~Q§~d ' nie ustaną 
Dod~bne enunc.fac.le. 

Mówcą był wikariusz innego 
kościoła, Vincent Howsom. -
Pewnemu dziennikarzowi zwie, 
rzył si ę p'óiniej, że treścią wi er 

sza było tylko to, co opowiadał 
mu o woinie orzehywający na 
urlc>pie brat, który zginął na" 
stepnie na polu walki we Fran
cdi, 

IIle ma nad żołnierza ... 'rozchodzi się o "jedyne i nie za- UJ ł ~. d k 
stą\lione wartości", które są nie- O no~cru U 

• I ltRocznik W o'jskowy" ligi na-
zbędne dla naukowych badań, '''''li' tycn oniacn ogłosił parys· rodów, wydany w 1936 roku .. 
przeprowadzanych na uniwersy- ki.'dzienni12 "Journal" wynik an podaje ciekawe szczegóły co do 
tecie we Frankfurcie. Zbiór ten kietv, ktorą rozp:Ocz~ ' wśr'ód potęgi współczesnej armii świa
jest "organiczną częścią składo- wy'dawcow 7l1):1n1 , pisarz frnn · ta. 

eUliki . Marcel Sauv:1ge. Ankieta O ól l' b' h' , b wą biblioteki lJl1j,eJ'sk i eJ' ", ł nie >" g na Iez a czynnyc o ec· 
ta powstała na ·,,!i.utel{' Ol'Opozy· nie żołnierzy jest taka sama 

można jej pozb'awić go, bez wieI c]l ze strony Niemiec, antT nie jaK w la fach 1912 i 1913. Wy
kiel straty dla cało.§ci. "~ecz,,, za- ., 1r.u . .ti:o.wac 'ża'd~E;,~o'" ;dz1 da, :~ nosi ona (łącznie z marynarką 
rząd miasta gotów jest pozwolić ~,kt2~~~) ~a'czel'I,!lkJ~pce~r\ p~. wojenną) 8.200.000 ludzi, a 
na kOl'ozystanie z tego~llłOru."ta !l1~~,,~~Vt~:.~ w .lakłJ{ol~ek sp o- ; ,,:ięc o 1.7,00.000 osóh .. więcej, 

j li t ,. t " ł,} ... ·.J~:4t l sól).~~a,tany. mt w czaSIe konferenCjI rozbro 
~a, c ę meJ u ~~~~~Ii~Y~ ~~.Z a , ~6a.eta~s.., gay t;Iekł~re . 1ir,!1~ Jeniow~'.l. _ W samej ,Eumpie 
Instytutu • antyseIn:~~!.~O we ._ wyA_icze, , \!l,~ \na,Jilrz ... F:tA. Jest dZIŚ (bez marynarkI, wojen· 
Fm~ltfurcle nad . M~nemlł .. . "." . 11~Q,N,~ P(}Yo:r':<J.?.!#,g:~ ~Ol . nej)' 4.500.0~~ żOłnierzY' , czyli o 

Ale "je<Jynyen i niezIi9tI\Pto'.;_~rlij'J.iJ.trr.aJ'~ ~~.,~~r.:~n. 00- }OO.OOO mmeJ, nit ~ ro~u 1913. 
n cn wartó§ei" j dał ....... _· .. ,.li · .. p6~'Orgnrtłz!,i:1e 't.n'IV.onowe nie ! 'ale o 1.300.000 WIęceJ, ni~ w 

' ~11 ." "dd ~. ~ .. ~e.~n!e :łłl~tn. ą;r~f~~c5'.!l!Ka;\.w - t~J,. sp'ra'-t: eZ~,sie .konfere~eji rozbrojenio
me c cą on'i ... ~ . ać.,nta " ~o" ym -~le\t~e l,firmYi,nIe ~Q,wstrz;r.; weJ w 1932 rOIku. 
soojalistom l~k"'onk'urht\~jL"'-' ~~ły~~I~(f·wYp~owłe'd~n(a:~·swe ~i: '.. . ,* ., , 

" ~.,..~ ::. "' ,.,.' • " RdlZtlanłit. "I, } ", • ! . Od czasu, gdy na SKutek mą· 

PlU880tfftl ' uhle... , . ,,'(5~~k1ót: :" znane} ,~ . ~Ięga~! r 'dryc~ poczyna~ pol~tyki. świ~: 
•• '~ lI>.', .. '~ STOCK t m6wi~ "Jesteśmy me- toweJ, znaczeme ,,:oJnY , l wal 

,r:r.z~~ .. _ k!lk:~~~a mi~~ą~a"mł.,(:;' zatet:nym wyaawni,etwem: i cnce czą.cych ",ba.dzo SIę ,'pod?io~ło 
skradzIOno , tonie ., w,:ęglers~~e'go : my" łńkirrt ' pozd'gtacb 'Ka'tuy wy. ró~ne. p~n.~twa st!raJą. Sl~ .1~k 
generalnego dyrekt6ra'; t pinl' '\da"~ca, goariv 'tego i:nienh~: unio naJ,ba~dzIe.J uprzY.lemn~? zołme 
P th " , • " . .J_ t W lo , k'a' "" W.S7yst1de';o.' co trąci : niepó- rzom Ich poważny zawod. e o, w pOCIągu mlęw,;y - e- i. , , ~, .' _ 1"l .'" " W 'A 1" ł t t ' , . i B 'd - , trzeonym llkanaalem co bbrata: ngu wysz o os a mo roz 
necJą u apesztem torebkę" . . :' '~ "d- 'f "d l b' -. porządzenie, które prostym żoł.' 

, . . bi.!. t i t z' xnillV naru , sze a rzą u, u za-. b d , " 
zaWierającą z;u er ę war O:oJCI - -'A' }" "., U"'" ""a'm' 'J'e'd merzom ez sz'a:r~y aJe prawo 

.... • \, v- . ,. gTaz;a po tOJOWI. , .. az . - b ' d d . . . 
15000 pengo. ~sz~odowana . za:- -·nak. :fe , ze wzglęuu : na' swe \Pó- prze ywama o go zmy l·eJ w 
wiadomiła ( natycnmiast ostra- . gląay Każdv szef ~ządu 'jesf ta- nocy, po:za ob~ębem koszar. , 
cie polic ję' w T.rieście _ wszel- ką ~ samą osoną prywatną, "jaK :POtdoflcer

l 
°ć~led mg °dgą n nato

d
· 

. ił "". ~ " " k" ż'd' b- t lit tnlas "sza e . o o z. ,) na 
kie poszukiwania nie dały , jed- a - ~, mny o ywa e. _ raneni. 
nak pomyśl~ego ~yniKUi. Z'nany wydawca 'AlDin: MI· 

Pani Peth5 zwr'6ciła: si~ wow- CH~.!1 zap,ytu'Je: ,,~o o~nacza, 
, ." ..... ' • t ,-- . , ' . prawda hIstoryczna? Jaką ma· 

cza's hstow.ni~ ; wprost do.",. Mus- - m ~ala nieJ Kontrolę'? Gdzie za-
soUniegó, opisała dokła"dnie wy - czrna SIę i' g'dzie konczy ' traoy. 
padek i PTosiła o pomoc.. c'ja narodu? 2aden z wyaawc'6w 

Niedługo p6 tym ko.usulat 'fra~ncusKtcn nie pozwoli na na· 
włoski w Bu'dapeszcie zawia"do- . łoienie mu wi,ęzo,:"" . . K,a~d~ z 

. , '. " " nas ma póczuCle 'OdpowIedZI al· 
mlł .Ją, ~e na . skute~" OSob.lsteJ ności w stosunKU do. swego za· 
interwencji Mussolimego udało wóau i 'zna Jego niebezpieczen. 
się schwytać w Padwie lnane- stwa, ale potrzena nam w pierw 
go złodzieja koleJowego Guido szyni rzęazie wolno§ci •. a~soh~t. 
L'eissa, który przyznał ' ~ię' 0.0 neJ ~olności, Ju~ cho~.by dla ko 
kradzie~v. · Biżuteria znajduJe r7.yścl sa.mego autora. , 
się ju~ ~ rękach policji b'-uda- I Ronert. DlENOE't, 'jede~ 'z 

, ., młodszvch wydawców mOWI w 
pesztenskle.1. swej odDowiedzi na ankietę: 

Kepar' altJ-e .- pO"yltZk'- "Marsz gęsiego? Nie, 'dziękujęl 
" II " Mam wiele po'dziwu 'dla nie

mieCKich' wyaaw,c'ów. Urzeczy
wistnili oni wielkie 'dzieła. Ale W arlykule wstępnym: lon· 

dyńskiego .j pisma "Financial 
News" czytamy o niedawnej mo 
wie niemieckiego ' ministra skar 
bu von Schwerin~Krosigk'a. Je
żeli minister skonstatował, że 
Niemcy więcej zapłaciły z·a na
prawy, niź wyniosły pożyczki 
zagraniczne, to nie mozna tello 
tak zignorować. . 
Według ohliczen komisji re

paracvjnej i banku dla między. 
narodowych wyplat wyrównaw 
czy ch, Niemcy zapłaciły między 
rokiem 1924 i 1930 sumę 7691 

my we Francji pracujemy we-
dług innego planu i innymi me· 
todami! Nie możemy iść w śla
dy naszych' Kolegów z tamtej 
strony Renul" 

Bernhard GRASSET pisze: 
"Nie potrzena nam ani prawa 
ani międzynaroąowe.l umowy 
Francuscy' wydawcy k.ierują si~ 
jedną i tą samą moralnOŚCIą· -
Decyduje dla nas opinja firmy 
i moralny kredyt, jakiego nam 
u'dziela ·społeczeństwo". 

Manzanares 
'. , ft: .. "~ .... : 't'C"r I 1.7 -

Do.,.medawna: Jeszcze rzeczb 
Mimzanares, która przepływa 
przez Madryt, uważana była 
przez hiszpan6w raczej za przed 
miot kpin, niż za pojęcie ge ll-

graficzne. 
Dopiero walka "o stolicę his"" 

pańską nadała tej rzece, którą 
prędzeJ można nazwać strumy · 
kiem, znaczenie równające ~ię 
dawno llubikouowi. Doty ,,:hcza~ 
Manzanares przeóstawiał pew
ną wartość tylko dla gospody6., 
które przy jego płytkim brzegu 
wygOdnie mogły prać bielizn!'! i 
dla nielicznych właścicieli ła
zienek kąp'ielowych. Żp.gluga 
jest na tej rzece zupehue wy
kluczona. Mieszkal'icy Madrytu 
śmieli się zawsze z małych r07' 
miar ów swej rzeki i gdy przed 
wielu laty na skutek silny"h 
deszcz'ów, przybrały wody w 
strumyku, starzy i młodzi przy· 
glądali się ze zdum\p.niem teml! 
niezwykłemu zjawisku. 

Walki ostatnich dni dowio
dły, ~e iednak l\ianzanares pod 
wzgl~dem strategicznyl~~. nie 
jest bez znaczenia. Imię je!{o 
będzie odtąd zapisane krwawy, 
mi zgłoskami w historii naro, 
du his2;pańskiego. 

• Cd" 5 

Bezpieczny środek 
wybuchowy 

Wszystkie środki eksplozyjne 
odznaczają się tym, że w okre
ślonych warunkach wybu{'hają. 
Taki środek wybuchowy, ldóry 
nie wybucha, wynaleziono obee 
ll'ie w Ameryce. l\'Iaterial ten 
składa się Drzeważllie z nitro
nmrnonium i wygląda jak płyt
ka soli prasowanej, Można z tą 
"solę" robić , co się chce: trzy, 
mać ją nad ogniem, poddawać 
uderzeniom młotka... i nic. 
'Przy zetknięciu z , p10mienieIr" 
" só!" owa syczy i tli si~, ale 
gaśnie, gdy płomieIl oddalić. 
Nic więc nie grozi. Aby ten no
wy środek wyhuchowy pokazał 
.iednak, czym jest, nale~y go ze· 
tknąć dopiero z dynamitem. 
T ylko przy wybuchu kapsla dy
namitowego następu.ie wybuch 
owej " soli", ale wybuch ten i 
jego siła przewyższ.ają wielo
krotnie siłę nisz~tą~ą dynami
tn. 

ParadOKS 
Gazety amerYKal1skie oono

szą, że w sŁanie Delaware w A
meryce utworzyła się partia 
zwolenników pacyfizmu, któreJ 
członkowie, bez względu na do· 
tychczasowe przekonania poli
tyczne, postanowili walczyć o 
utrzymanie pokoju. 

Naj,ciekawszym przy tym Jest 
fakt, że stan Delaware utrzy
muje się prawie całkowicie z 
przemysłu wo.iennego braci Du
pont. 

Potomkowie Imama 
Jak' się dowiaduJemy, w,; łó

nie arabskie.i dynastii k'nęsfwa 
Jemenu, które z powodu swe.i 
nieudanej wojny przeciwko Ibn 
Saudowi było przed dwoma la· 
ty ośrodkiem ogólnego zainte
resowania t- doszło do pował, 
nych konfliktów. - Najstarszy 
członek rodziny, Imam, zebrał 
przez przeszło 30·letni okres Da 
nowania pokaźny majątek, któ
ry stał się teraz kością niezgo, 
dy. Oprócz tego najsŁarszy syn 
Imama, następ.ca tronu książę 
Sef el Islam AcJlmed, fawory, 
zuje armię, twierdząc, że zanie· 
dbanie .lej przez ojca jest do· 
wodem szybkiej klęski, jaką po 
niósł Jemen w roku 1934. Młod. 
szy brat następcy tronu, . książę 
Ismael, próbował podobno za· 
skarbić sobie łaski kilku szcze· 
pów, za co następca tronu ka· 
zał go zaaresztować i jeszcze 2 
młodszych braci: Ali i Ibrahi
ma. Zostali oni coprawda wkr6t 
ce wypuszczeni z więzienia. a., 
le osadzono ich w twierdzy, 
gdzie są pilnie strzeżeni i gdzie 
nie wolno im bez stra~y odda· 
lać się ani na krok. 

Aby im się zbytnio nie nudzi· 
ło, przysłano im do twierd,zy 
starego pobożnego szeika... do 
towarzystwa. 

Zapraso\Van~ spodnie 
Męskie spodnie do pewnego cza 

su nie posiadały fałdy, którą się 
obecnie tak starannie zapraso· 
wuje. Fałda ta powstała w nastę· 
pujący sposób: książę Walii, Ed 
ward, późniejszy król Edward 
VII angielski, b:nvil w Karlsba
diie i na jakimś spacerze podarł 
sobie spodnie. Natychmiast po
słano po nową parę spodni do 
pobliskiego magazynu, w k.tó . 
rym spodnie leżały na stosie, Jed 
ne na drugich, i wskutek te~o 
same zaprasowały się w fałdę· 
Gdy ujrzano księcia w tych spod
niach, uznano fałdę za piękną i 
modną, i wszyscy panowie kaza
li swoje spodnie uprasować z ta, 
ką samą fałdą· 
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l. Mapka Hiszpanii. - 2. Członkowie oddział'", mmeJI ludowej wzięci do niewoU przez wojsb 
powstańcze poo Madrytem. - 3. Na froncie pool MadryteJ;ll żpłnioen oddziału faszystowskiego pne 
wiązuje rękę rannemu maroka6ezykowi. - 4. Mała dziewc.zynka, której cała rodzina zginęła ped· 
czas walk, płacze na szczą.Lkach swego domu rodzinnego na przedmieściu stolicy. - 5. Syn Ptlmo · 
de Blve". został za dziahlność antypaństwową rozstrzelaliy na podwórzu więzienia wAlicante. -
6. Zolnlerze mlllcJi ludowej walczą w Madrycie pod oslon1\ barykad z worków II piaskiem. - 7. 
·FaUsta linia na szosie ostrzega automobilistów w mgliste clni w Los Angeles przed skrzyżowaniem 
dróg-. - 8. ObUcze samolotu F{)kkera. który oglądać moina na wystawie w Paryżu, składa się 
z dwueh armatek 23-milimetrowych i dwuch karabinów maszynowych. - 9. Jeden z naszych par
ków pod całunem pierwszego śniegu. - 10. Przepołowione auto na wystawie samocho-dów w No
wym Jorku wtajemnicza nawet laika w konslrukcję i funkcjonow.anie nowoczesnego wozu. - 11-
Nowe szosy samochodowe w AbisynU przyczyniają się do przyśpieszenia europeizacji tego afrykań
sldego kraju. - 12 GuI:Jo Schm1dł, austriacki sel,retarz stanu dla spraw za-::ranicznych, został przy
jęty w Berlinie przez Hitlera. - 13. Puchar srehrny, ufundowany przez króla uwedzkiego Gusta
"·a V dla narodu, który zwycięży w zawodach tenisowych na krytych kortach, które są l"ngr,rwane. 



(o (lutat' 
LUCILE DECAUX; 
"PRAWDZIWA MIŁOŚĆ NAPOLEONA" 

Zycie prywatne wielkich ludzi sim" 
piało zawsze uwagę pisarzy. Napoleon 
mimo szalonego tempa historii jegą 

epoki, znalazł dość czasu na intensyw
ne tycie osob-isy!. 

Kobiety zajmowały wiele miejsca IV 

prywatnym marginesie życia boga 
wojny_ Z trzema -związał się ściślej, 

był to: jego żona Józefina, druga żona 
Maria "Ludwika i Maria Walews,ka"-pol 
ka. WalewslHej poświęcił powieść" fran 
clIski pisarz Decaux, klory odmalował 
miłośćce arża 'J-pięknej polskiej ary
stokralki z sentymentem i pietyzmem, 
należnym pamięci Napoleona. l\fiłośe 

rozpoczęła się w okl'esie tworzenin 
Księstwa Warsza,,'skiego i acz na od
ległdć, ale przetrwała do śmierci ct'" 
~arza na św. Helenie. 

Spr~gnięcie się rQmansu "i spraw pll 
blicznych zaznaczyło się wyraźnie w 
stosunku Napoleona z Walewską, któ
rą deleg .. cja polaków pod przewodnic
twem ks. Józefa, musiała prosić, by 
zgodziła się na stosunek z NapolE::)
nem, gdyż uważano, że wpIynie to 
zbawiennie na losy Polski. Miłość 

Napoleona by ta epizodem dla niego, 
lecz zaważyła na życiu polki. 'Valew 
ska była jedną z niewielu bezintera 
sownych kobiet, z którymi utrzymy
wał Napoleon stosunki. Zależało jej 
na "Napie", a nie na cesar.zu. 

o tej nami~tnej, pelnej wyrzeczeń 
miłości, opov.-iada ckliwie i sympatycz 
uie Decaux.. Może wyolbrzymił nieCI} 
rolę 'Valewskiej w życiu cesarza, któ
rego obdarzyła pierwszym synem."
Syn ten - -Aleksander Walewski w 
czasie drugiego ce!arstwa był wybit
nym mężem stanu. Powieść Decau'& 
poprawnie przełożona na polski, stil.' 
nowi miłą lekturę. 

Eryk Kaeatner. TRZEJ rANOWIE NA 
ŚNIEGU. 

Literatura ''Współczesna ma obUeze 
ł1owame, łlarmold~ująee s latrolka
nym, smutnym AwlatelD. A'e eąteluJk 
nie zawsze pragnie tycłowołcl, ezęsto 
szuka W)'lwolenla od nieJ" ucieczki .. 
Awlat fantazji i nierealnej fłkcjL Czy· 
teJnIk łaknie uśmieehu. UśmIeeha Jest 
wiele l to W' dobrym ,atunku - " 
żartObliweJ. nlefrasobllweJ książce 

Kaeatnera. Jeat lo Jedna z nielicznych 
powieści dla wszystkich. tart Kaestne 
Ta nie Jest trywialny, ani sztucznie do
J!zeplony - łąezy się z komizmem sy
juaejl. Bohaterami są ludzie z niepraw 
Ilzlwego zdarzenia, ludzie z innyeh 
nit my wzięci wymiarów. Dotyczy lo 
pl'lJede w!lzystkim Kasselbr11.la l Kun
kelo~eJ. Ale nie wymagajmy zbyl wIe 
le - celem autora jest zabawienIe 
czytelnika l to mu się znakomicIe uda
ło. . 

Hlslorla mlllonera Toblera, który 
pod nazwiskiem biedaka Szulc ego Ja
ko laureat konkursu reklamowego 
mieszka w bogatym peosjonacie obli" 
tuje w komedię omtłek. Tobler zrozu 
miał, że bogactwo "czyni" człowieka i 
pan radca Tobler" Jako biedak, jest po 
gardzany w pensjonacie snobów, któ
rzy ,,szaleJą" za pseudo - milionerem. 
Nowa wersja przebranego księcIa, scho 
dZllcego w lud ~Ia poznanła życia na
pisana jest bez właściwego dawnym 
sentymentalizmu, a z poczuciem hu
moru l salyr)"Cznym spojrzeniem na 
ludzL 

Kaeslner 'IV swej wesołej powieści, 

przelołoneJ przez Magdaleuę Samozwa 
nlec okazał sł~ bystrym obserwato
rem ilabostek " śmiesznostek ludzkich. 

URSULA PARROTT: "OSACZONA~ 

Aulorklł-~ powieści jest zagraniczna, 
gorsza odmiana Mniszkówny. Ot/) 
treść -powieści, w której występują za
miast iudzi, marionetki: on zginął '" 
kat!,-strofie;ona była w ciąży, qrodziła 
dziecko, ocaliła honor i wynalazek oa-

. rzeczonego. Po tym wyszła zamąż, bo 
znalazł :się nowy On. POnYinąłem, że 

ono - to znaczy dzieckot zrobiło ka
rierę filmową. Trzeba wstrzymać im" 
porŁ banialuk. 

łIlad. 
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ZA TE PIOR 
Rzad"ranculf(i chce wylepić "gangit.,s, WG "ralowe·'~ 

. "(Specjalna służba koresponde~c9jna ·~Rtwii") , ' 
-.t:. .~. '::~,!,W ~~ '),J: 

Paryż, w listopadzie. kalumnie. Chiappe i Carbucia, ny Rogerze, w tej walce", jak" b~~ , stępstw prasow.ych. 
Istnieją w Paryżu, jak zresztą którego Iączą serdeczne stosunki dzo będziesz "nam brakowal ' w 7) Możliwość zawieszeniapls-' 

W " całym świecie, dwa czy trzy z Trzecią Rzeszą, penetrują w święceniu tego naszego zwyCię- ma w wypadku powtarzania nie-
pisma, których ' jedynym ~poso- "niemieckicll archiwacll wojsko- stwa". " uspl'awiedliwionyćh kalumnii. 
"bem Sllrzedaży i popytu jesł sen·· wych i przynoszą stale "nowe ,Polityc.zne konsekwencje sa- Rząd oddaje ten projekt pou 
,sac.ia. "Prawda jest nieznanym I·ewelacje". Opinia publiczna, mobójstwa " ministra spraw we- dyskusję pod hasIem ,,\\Tolność 
gośc.iem . w przybytkach ich re- pamiętająca jeszcze straszne wn~trZllych dają się już dziś o- prasy, ale nie wolność kalulnnii" 
dakcji, a kłamstwo i obelga - skutki afery Dreyfm:a, nie" daje " cenić. Podopnie, jak po zama-Rząd francuski i franCl.iskie 
najwierniejszymi sojusznikami. wiary oszczerstwom. Izba (lepu- chu lutowym, na Bluma, front społeczeństwo w obliczu nadcią 
Pisma te nie przebierają w środ- tow::mycll w przy~niatające.t wit} ludowy zwarł jeszcze szczelnie.i gającej burzy, w obliczu swego 
kach, które zapewniają im u pu- kszości pit;łlluje kalumnie i 0- swe szeregi. Wróg uchylił przy!- śmiertelnego wroga, jakim jest 
hliczności, łaknącej sensacji, pe- Szczcl'słwal Na 618 deputowa- bicy, lewica zrozumiała wyzwa- Trzecia Rzesza, pragnie jedno
wnej poczytnąścj.. Daleko idąca nych zaledwie 63 daje wiarę o· nie i odpowiedziała apelem do ści, jedynej gwarancji swego bel; 
i wsp"allialomyślna wolność pra- sk::trżeniom "Gringoire", a więe jedności. pieczellstwa i godności wielkiegd 
sy, najstarsza tradycja republiki niespełna jedna dziesiąta. - Sa- Ofiara Salengro nie była lIa- narodu. Wyeliminowanie "gang 
franc us'ki ej, pozwalała im do- lengro jest zrehabilitowany. Al~ rl'nmą. Francuski front ludowy stęrsLwa prasowego" z życ,ia ' pu~' 
tychczas na wszystkie możliwe znużony człowiek, rozgoryczony jest dziś jeszcze silniejszy i bar- blicznego jest pierwszyrn ctrl-, 
w);bl'yki. " ludzką podłością, złamany rp?- dziej zjednoczony. Niedzielne de pem na tej drodze. 

Pisma te, pozwolę sobie na tym pętaną nienawiścią garstki kan- monstracje na placu Bastylii wy- T, N. Hudes. 
mIejscu na zacytowanie ich nie dotierów, popelnia samobójstwo, niosły na światło dzienne t~n 
bardzo chlubnych nazw ("Grin- odchodzi od życia, pozostawia- niespożyty rezerwuar " sił ludo
goire", "Candide", ,.Action Fran jąc przeraźliwe oskarzenie pod wVch. Sh'Zal "Gringoire" okazał 
caise"), są z reguły antyrządowe, adresem swych wrogów. się pociskiem bumerangu.':"'-
antyd'emokratyczne, słowem wro Salengro nie żyje. Ostrze .iego trafia tylko reakcję 
gie wszystkiemu. oprócz osobi- Jaures padł od kuli fanatyrz- francuską. 
sle.i nienawiści ich dyrektorów. nego szowinisty w chwili, gdy W czwartek wniósł rząd na ple 

Jedno z tych pism, dzięki nieu- chciał o'calić Francję od zmory num izby projekt ńowe.i 'ustawy 
błaganej i zakłamanej agitacji, świaLowej rzezi, Sale~gr.o zabiło I )Jrasowe.i, która prawdopodob
prowadzonej od miesięcy, pelm~ oszczerstwo w momeucie, gdy nie w tych dniach zosŁani.e przy
lo w ramiona śmieJ'el ROGER.\. wysiłek rządu ludowego prowa- ję.ta . Ustawa ta, która w historii 
SALENGRO, ministra spraw we dzi Francję na nowe tory, ku no- przyjmie "nazwę "Lex Salengro", 
wnętrzńych, najbliż5zego współ- wej przyszłości. jest rewolucy.inym przewrotem 
pracownika Leona BIuma i nie· Ale pozostało po nim to prze- w ustawodawstwie prasowym. 
strudzO'łlego pracownika na polu railiwe oskarżenie, które stalo Projekt przewiduje mianowi-
socjalnego odrodzenia Francji. się testamentem politycznym cie: 

"Gri'llgoire", którego wlaścicie FrancJi ludowej. 1) Konh'olę źródeł finanso-
lem jest były prezydent policji W niedzielę, w dniu pogJ;zebn wych i subwencji" każdego pis-
pary~kiej, CHIAPPE, a redakŁo- ministra, burmistrza i deputowa ma. 
rem jego zięć, CARBUCIA, rzu- nego Lille, mmony francuzów, " 2) Karalność nie tylko re"dak
eiło na. osobę Salengro knlumnię, zamarłe w ostatnim hołdzie dla tora odpowiedzialnego, ale re

'twier!hąc, ~e miniIiter i bUf-- ~mal'łego:. ślubowaly: .. ".Wino,' c:laktora ' naczelnego, dyrektora i 
mistrz -miasta LUle zde"zerfero; wajey milszą być ukitrani~',. Le- właściciela: 
"wal W," czasie wojny. on BIum ze łzami w " oc~ach po- 3) ' Podwy~sienie kar za prze-

Jak" przedstawia się sprawa? wiedział nad trumną swego przy stępstwa pras.owe aż do 100"000 
Salengro, jako socjalista. zo- jaci~la: ;,Oszezerstwo zostanie franków. 

staje w dniu wyb-uehu wojny za wytępione złamów '"naszejpra· 4) Natycllmias10wlt egzekucję 
notowany przez' władze woJsko- sy, wypalone do korzeni, z ógro· kary. " 
we wosławlonym "Carnet B", du myśli francuskiej zostanie 5) Karę więziauia za oszczer· 
czyli w rejestrze, w którym figu- wyrwany raz na zawsze ten stwa, lub artykuły, na rozpra, 
rowały wszystkie nazwiska lu- chwast, zatruwający nasze ży- wie sądowej nie udokumentowa
dzi, przyznających się otwarcie ci e_ Rząd nie zawaha się przed ne, do lat trzech, 
do socjalizmu i podejrzanych o żadnym krokiem, przed żadną 6) Oddani.e spraw prasowyeh 
antywojenne nastroje. y;, roku decyzją, któr::tby położyła kres pod kompetencje sądów apela-
1915 Salengro, jako szeregowiec, podobnym kampaniom. Jak bar cyj!.1ych i wyeliminowanie są
walczy w okapach, na odcinku dZD będziesz nam brakował, bied dów przysięgłych dla " prze· 
Argonów. Pewnej nocy słyszy 11----IBI·III,--------.... -...... ----. 
jęki jednego z towarzyszy bl'oni, 
tanionego w porannej potyczce, 
śpieszy mu na pomoc ł dostaje 
się do niewoli niemieckiej. Ko
mendant oddziału, znający ,.cy
klistę Salengro", jako socjalistę, 
"wysuwa podejrzenie o dezercję, 
Sąd wojenny zbiera się w Ver
dun i mimo nieobecności osImI'· 
żonego, uwalnia go od wszelkie.l 
winy i podejrzenia. 

Salengro przebywa trzy lata ,,
niewoli. Gdy władze niemieckie 
żądają od niego i jego towarzy. 
szy niedoli, aby pracowali w fa
bryce broni, Salengro odmawb, 
organizuje h'zykrotnie strejk l 
sta.le lIwukrotnie przed niemiec
kim trybunałem wO.ienuym. -
Przed sądem zachowuje się dziel 
nie i tłomaczy, że jako francuz 
nie może wyrabiać granatów, 
które mają masakrować jego 
braci. Zostaje skazany na dwa 
lata wit;zienia i kar~ odbywa w 
twierdzy pruskiej w Cotbus. 

Te fakty wystarczyłyby natu
ralnie" aby każdy uczciwy czło
wiek, jakiegoby nawet był zapa
trywania politycznego, uznał, że 
Salengro spełnił swó,i obowiązek 
względem ojczyzny. Ale ~la łow
ców sensacji, apologetów kłam
stwa, gangsterów prasowych 
"sprawa Salengro" przedstawia
ła się inac:o;ej. "Gringoire", kOl;ZY 

stając z okazji , że zwyci~stwo 
francuskiej lewky wynosi "cy
klistę" do godności minislra, roz 
poezynazakł:imlaną akcj~, do 
wodząc, ze Salengro zostaŁ p~'zez 
trybunał skazany na śmierć. -
Ty'dzieii 'IV tyd.lień pojawiają się 

Nowośc; wydawnicze 
Jo v. Ammers-Kiiller: PORTRETY KO
BIET WYBITNYCH. 

Na książkę tę zloiyło się 11 porlre
tów kobiet naprawdę niezwykłych. -
Artystki, minister Wielkiej Brytanii, 
dzil\łl\c~ki na polu społecznym, twór
czyni kosmetyki współczesnej, dykla
tarki mody kohiecej, wybihla uczona
profesor uniwersytetu opowiadają na 
karłach tej książki o dziejach swego 
życia, niepozbawionych często najbar
dziej "sensacyjnych" i romantycz
nych momentów, a zawsze pełnych 
rzetelnego wysiłku, trudu i znoju. -
Czyta si\} też te historie kobiece jak cie 
kawą powieść - a może nawet z wię
kszym zainteresowaniem i uczuciem 
niż powieść - z kart jej bowiem mó
wi do nas życie, które te niezwykłe ko
bIety umieją kształtować wedle swej 
woli i naginać do swych poglądów i 
celów. 

. Kolliety całego świata czytają tę no
wą lisiążkę Ammers Kiiller z zapar
t)'m oddechem - ale czyłają ją też 
z" nie mniejszym zainteresowaniem ci 
mężczyźni, którzy, patrząc trzeźwo na 
świat, zdają sobie sprawę z tego, iż 
kobieta mądra, samodzielna, dojrzała 
kobieta - odgrywa w nim coraz wię
kszą i wydatniejszą rolę_ 

GENERAŁ, EDWARD ŚMIGŁY- RYDZ: 
"BYŚCIE O SILE NIE ZAPQ.:.\łNIELI". 
(ROZKAZY, ARTYKUŁY, MOWY 1904 
- 1936). W opracowaniu ppłk. R. U
mlastowskicgo. (Książnica - Atlas. -

Lwów - "Warszawa). 

Na książkę tę składa się zbiór pism, 
pochodzących zasadnic~o z okresu lat 
1I114-1936. Poprzedza je rrilbdziellczy 
utwór z roku 1904, jeszcze -z ł/lWY gim 
nazjalnej, niezmiernie charakterystY,cz: 
ny dla atmosfery, w której się przy
szły Wódz Narodu wychowywał. 

Nastl:pnie idą artykuły treści woj
skowej, drukowane w 1914 roku w 
miesięcznikl1 ,.St.rzelec", któreio ob. 

Śmigły był redaktorem, oraz rozkazy 
wojenne z epoki legionó~v i wielkiej 
wojuy. 

Poza tym zbiór zawiera znaczną 
ilość przemówień, wygłoszonych w róż 
nydi okolicznościach, oraz szereg ar
tykułów, dotyczących hIstorii wojny 
polskiej i zagadnień obrony pai15twa. 
, Całość pozwala zdać sobie sprawę 
z idei, jakimi au.tor jest ożywiony i ja
kim służy_ Jest jakby jego wyznaniem 
wiary i stanowi niezmiernej ważności 
:.'ródto dla poznania jednego z czoło
wych przedstawicieli ObOZI!, który pod 
jął hasło zbrojnej walki o wyzwolenie 
Polski. 

L. KOŻMIŃSKI: 
"LES LETTRES D'AFFAIRES". 

Exportatlon. Importation. Bauque 
" Ukazał " się podręci'.nik koresponden 

eji handlowej francuskiej, odpowiada
jący zarówno potrzebom szkół handlo
wych jak i biur 

Na całość książki składają się wska
zówki, dotyczące formy listów handlo
wych, wzory najważniejszych lis.tów, 
uiywanych w handlu towarowym i pie' 
niężnym, dyspozycje wskazujące z ja
kich części składają się poszczególne 
typy listów oraz bardzo bogaty zbiór 
zwrotów, najćzęściej używanych. 

Starannie ułożone ćwiczenia dają 
przegląd najczęściej spotykanych w 
handlu zagranicznym transakcji i do
skonale wprowadzają w słownictwo 
i zwyczaje poszczególnych branż han
dlu. Tak we wzorach jak i w ćwicze
niach , uwzględniono szczególnie tran
sakcje nliędzy kupcami polskimi a kup 
cami krajów, w którydJ panuje język 
frall~nski. ., 

Jasny i przejr~ysty 'układ czyni z 
książki nie tylko doskonały podręcz
nik dla uczniów szkół zawodowych, 
ale i niezbędny poradnik dla wszyst
kich piszących lis,ty handlowe w języ
ku francuskim. 

Ostatni wywiad 
S'alungro .; . 1 

I, ) 

), 

Roger ' Salengro, mihigter' 
spraw wewnętIznych gabinetu ' 
Bluma, popełnił" sal11'ob9.istwo ~ 
powodu nieznośnych OS:l;CZeH,tw' 

j stawianycb mu "zarzutó\~~ . ·Mlę: 
dży innymi posądza-tlo go {l "de: 
zerrJ~ z armii francuskiej pod"
cZas woJny światowej. 
Jedną z wlelu osób, Pl'z-y1uo 

dotkni~tych wiadomoś~ią o zgo 
l1\e tego l~l~ż .a stanu, jest nie,' 
wątpliwie pani Odctte _p,anne· 
tier, zn"ą.l1~ "ze swej kłótIiwó§d, 
Zlbśliwa azicnnikarka, ktCni. eb 
tydzień 'd'rukuje w piśI)11e ,.;Gan 
dide" intęr_wiewy i "" ,,'portf~Jt: 
wielki luazi. O~tatni : jej , ąl'ł:~, 
kuł poświ~cony był wizyci.eu 
7marle"go ministra, o które., Sa> 
lengrGosobiście "" :łape,,;ne nk 
nie wiedział. Z , z~do}Volenięro: 
opowiad:;t ,pani " "Pan}1etiql".~:;.i~1i 
udało się Jej ?S~u}.t~ć; "p ,ocJ~.t~p· : 

, wo tylko oddzwlernego mml~t~r 
stwa, a następnię samego f\\ii.;t,y 
stra. Kaztla s:tllre w tym ('e~ii 
ufarbować wlJ :y, " zaloży'ła ' 118. 

. nos wielkie rOl',owe ,!)jmlaJ' 'Y " ił 
flD śladując akc p.l~ t fi n'eryka j. sl~i 
podała sie za p,7<'d!-'f9wic:eP<ę 
r'ieisłniejącej L'l'C57t[! -gpic y a
m(:l ykm'isl<ie'j ,,~i""?I 'f ~lqgJ.'~p'h"1 
pnychylnie rz '\';;>''J,o u:mr:soh}j 
nt.i dla 1'ZR'łów bruma, '"; j,: <.z bicie~l ser ~1 '- ~pn\\';[ldh: 
da;"d - przeslfan' Oh.(lk ponie
'a: Dość cz~'sł;) ' ..... yrzucat liloie 
; nż stąd". I 

Ale miała slczęśde! Nie P9-
znano w "Miss Sharp" z NO'W~ł 
go Jorku znanej przeciwniczki 
policji paryskiej" ' Podobno u
<'zczt::śliwiony , że pfzyby,wa " tn,lt 
pomoc aż z za oceanu, m:niste'J: 
Salengro otworzył swe ser~ 
przed, a~nerykankąl 

"Nie dziwię się tym w$zysf. 
J{ińl oszczerstwom - rzekI w 
kOJJ-('.u. -Należy jnż" do ,frag
cusldej tradycji, że szkaluje się 
każdego, kto stoi ,pr;zy sterZ/:~I" 

" , Na~łf:pnie opowiedżial ~ hist~. 
rię swego ż:vcia.P,ani Pan-natier 
jest nienasycona, rozkoszu.ie 
się każdym szczegółem zmyślo
nej rozmowy i cieszy ją zwłasz
cza widok (według jej ~ła~nYGh 
słów) okrągłych, z.a.czerwienio
nvch policzków ministra, które 
pod wpływem po2niecenia sta ' 
ią się jeszcze czerwiells.ze. 
Każdą odpowiedź minish:a. 

rozpoczyna jąka,ią<:ym ' s.~ę: 
,;wIaściwie, to"." albo "Moź'ńa 
powiedzieć .. ," i wzbudp . t)'m 
samym w czytelnikuwr:1.żen~e 
iakb·y odpowfadający wahał si~ 
i miał ,nieczyste sumienie", 

Prawdopodobnie nie ' 1Ję"d~ie 
miała pan' Pannetier wieler.a
dości ze swej "psoty dzienni
karskiej", gdy pomyśli o biep 
nym człowieku z "czen"onymi 
policzkami... II 
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Rady 

!~1"~;-:' . :,<. -~, • ~~ ~. Ii 

praeętaby ją w godzmach urzę· nad _ Inszystka .. s' CII_ 
dowych odrobić. .' W 

Wsp6łpracownik jednego z ame· ' " ,Rj','e-, )s' ~y l'-,,·.' 
rykańskich tygodników, podający . łQsl,mek do Ptzełożonych sta-
się za starego urzędnika z Wastyllg no -i .Qddzielny rozdzIał. TrzebalUadryt. N,a ,uUcach ""n w~ka, 
tonu, udziela rad, w jaki sposób dokładnie. poznać iCh zwyczaje 
moz'na utrzymać si" na stanowisku ' . ., . . zi~mla' zionie ogQ.ienJ, a powie-

.. i słabostki. Jednemu trzeba, po- ' 
.i ;/:robić karierę, nic przepracowu trże bombami, w domach ś~iera-

chlebiić, z ilm'--m i:.!rać w golfa, , '. (-
jąc się. Pod groteskowym bumo- J ~ ją. się mąż z, mę:i:e~, Kl·to, nie cbce 

" M k T . pOk,-era lub. brydża, 'z' żo. na. trze- ' rem, przypommaJącym - ar 'a wal być zamo.rdo~wanyru, ,musi Sam 
na. kryje się gorzka prawda, okrul ciego tań~zyć. Należy wypełniać mOl'dowae. .Doko~a paąika i prze 
ne wyszydzanie amerykańskiej po- każde P?lecenie sie'fa, chociażby· 
lityki partYJ'neJ' i zepsucia. Rady a- rażenie. W Iych iediu'lk częściach 

najbezmyślniejsze. ' Trzebastwa- . ' '.. - . 
mcrykańskiego "fachowca" bawi q mlas~a, dokąd nie, dotarł jeszcLe 
i zara~em pouczają w pewnej mie- rzać samemu cyfry i oceny. O&ta p~felew k~lfi, życłi,. ja~'zapew
l'ze ludzi, nie znających ameryhil- lecznie ws'zelkim . statystycznym ni.apn przynajB)niej , do niedaw-
skich stosunków, oblicz~niom nie zbywa na. fał- na, '"pypęł~ zwykłym trybem'". 

(Redakcja) szu. Czasami zdarza się 'dowie- Lud~ie - odda'wa~i \ si~, jak ,przecI 
Każdy młody' urzędnik musI dzieć o ważnym pDSunięciu rzą- tym, pracy lub Jepistwl1, sicdzic

dążyć przede wszystkim do zdo- du, które wpłynie na obroty gieł li przy warsztafach , łub ' biur
bycia sobie wpływowego przy ja- dowe. Nie należy nigdy spekulo~ kacb,~lbo .tei; próżuowali po ka 
ciela w każdej z wielkich partii. wać samemu. Najlepiej jest ~. ta- w~łlrniaeb, kiD~q~raly ł madryc. 
Jeśli rozpoczyna karierę pod wła kim' wypadku. porozumieć się z ka rozgłośnia w ćieńiu zIiiszcze
dzą demokratycznego reżymu, szefem jakiegoś domu bankowe ma słała' w ś.wiat transmisje 0lle
powinien nawiązać stosunki z re go i udzielać mu informacji. - row(i. Mhisto nadrabiało mina. 
publikańskim senatorem lub po- O ile na nich 'zarobi, okaże się Lud,n'ośe stołicy s~łajcdnak ~ 
słem, aby zabezpieczyć się na z pewnością wdzięcznym, jeżeli ogonkac.l •. P'n:cd' ~nJ? Przed 
wypadek zmiany kursu politycz- straci, poniesie sam skutki wła- lombardainł miejskimi. Zaiste, 
nego. Wszyscy członkowie kon- snej nieostrożności. ' prawdżi"'y- Sy~o" życia tych, 
gresu przywiązują wagę do zna- Jak widzimy, życie urzędnika kt.órzy' n,il" ~ wają ńic ' do straee
jotUOści wśród urzędników w . nie jest łatwe. Kto jednak posłu- nl~ ponad to życie" toczące się 
kaldym departamencie. 'Wobec cha moich rad, nie wyjdzie na "z.wyklym trybem''" w najbar-
interesantów należy, naturalnie, tym źle. lIzi\!j niCżwyklych warnnkach, 
l1c1~Jwać, że się jest bardzo zaję- Te szeregi ln.rzkłe przed lombar-
tym, lecz ~mimo ~o chętnym do . halaJąca , kobieta dami~ ,stojące -w grzm'otach zn;sz 
usług. W zadnym Jednak wypad '_,' . ' ezenia, ezy.ż nie \są ~yrazem czci 
ku nie należy dawać klientom .' W?weza!l była - ~nstytutką, <!- dla boga~ który nie·zos.al wpraw 
poufnych "bilecil:ów". Gdy cho- .. ,becme spadochromarką; wtedy dzic zesłany przez ' królującego 
dzi o niebezpieczną śprawę, trze- wo~a!a "ach", obecnie: ,,~cl~:'" w niebie, lecz j.zą~i I na ziemi, 
ba wyrażać swoją "życzliwość" 'ObIe podobn~ .s~ .teraz do s~ebl~: partąje nad' WOJńą i ' pokojem? 
\vięcej oczyma. niż ustami. Do- Trudno r-ozr-ozmc, kt6ra S~editl, \ ~a. im'ię tem~ , b. og. u, - ,' ,pie .. iądz. 

a która' lala. Jedna ma pl"kna 1 :;wiadczolw urzędnik musi posia . '" . Co poll'zebn". jest człowiekowi 
dać sztuk~ tego manewrowania płeć _ dzięki system~w~ wycho- dopókiżyj~': Płeni,!cke. NIe, ani 
~v takim stopniu, żeby interesant wan~a, dru~a :-: dzIękI p~ze~y- najwyżSze, iliebeq,ietzeństwo, Q_ 

l1\ógl mówić do swoich .R~zyja- wan'lU na sWlezy~ll. pOWIetrzu. n" bUska ' zguba ' nitl zwalniaJ4 
dół: N~e mają. żaan.y~h brzydkich my g~ z . koJu.~zn~i po'stawlenbl 

16wilem 'l. panem X. Jest . śb -oble bUJaJl\ w obłokach. . 11* kat:tę ręsZtek, .. . aby ost.DłlĆ 
ab ołutnie po naszej s~ronie. Zawiązują się ~wa romanse. pierwszą w szeregu nłe.ztiędnych 

Instytutka wyszła za mąż za lot potrzeb żyełowyth ..:.-. pieniądze. 
nika, spadochroniarka za ofice- .W ')i~dJ'1~e' bi~dak' ~eSie do 
ra. Lotnikowi przestała się ~vkrót ' 

Join~~rćh~ ostat~ą. s1Uduelnę, za 
ce podobać "lądowa" żona, oft, 

Gdy interesant poru~za spra
wę ponownie, daje mu się do zro 
zumienia, że się stanowi" jedynie 
drobne kółko w wielkiej maszy
nrie. Podczas następnych "wizyt" 
napomyka się o trudnościach, o 
własnym zniechęceniu do eięż· 
kich ' i odpowiedzialnych obo
wiązków. ~Iówi się o związanych 
rękach. 

której k~~ .. z ~hwyla go jut 
cer dyma się na latającą mał- ~i,erć.. Płen'i~dz : Je~t ~Unlej8zy 

. żonkę. Żony nie rade są z mę od śmiertl. Mówią- wpra~dzie 'to 

Ważnym orężem w rękach do
;wiadczonego biurokraty są for
mularze. Należy dawać ich wie
le do wypełnienia interesantowi, 
dawać mu brosz-urki z wyjaśnie
niami, nie żądając za nie pienię
dzy, chociaż zaznaczona jest na 
nich cena. W ten sposób jedna 
się sobie klienta. 

Zaproszenia na obiady i her
batki są przyjemną rzeczą. Moż
na się często dobrze ubawić w to 
warzystwie ładnych kobiet. -
Znam kolegę, o którym mówią, 
że nie wydaje prawie nic na u
trzymanie dzięki ciągłym zapro
szenkml przez klientów. 

Wielu urzędników ma istot
/lie dużo pracy. Inni nalomia ~t· 
bardzO mało, Ci ostatni muszą. 
jednak udawać zapracowanych .. 
Powinni zabierać różne papiery 
do domu i przynosić je nietkni~, 
te ~ powrotem do biura. Sztucz
ki tej jednak nie należy powta
rzać czę!oto. Zamiast dokumen
tliw można kłaść do teki różne 
niepotrzebne papiery i przyIlo 
sić wzamian do biura prywatną 

żów z tych samych przyczyn. sl.lmo ',o młło~e~ ,i wierze. Lecz 
Zaczynają się swary: dowody o tej ieh WyźszOSci·· nic 

- Posiedź choć chwilę ml pfzjbier'ają łąk " ;,Ctelesnyeh" 
miejscu. kształ!ów; jak dowody suprema-

PóźnieJ zazdrość, bo tamten cjl pieniądza, występujące .na 
spotyka się z tamtą w niebio- każdym kroku, Zarówno w wieI
sach', a ten tancz)' 'wciąż z tą na · kj(~h faklach, jak' w· drobnych co 
zien;i. Powoli rodzi się świado- dzienn3'ch zdarzeniach. 
m_ ość popełnionych błędów. . i A' p. 'Id .' , o ... ar. 

Pe\'mego razu,~dy "lądowa'; 
para leżała na plaży w Biarritz, 
przelatuje naą. nią samolot, 'a na. 
jego skrzydle siedii gotowa do 
skoku spa.dochroniarka, Obie pa 
ry widzą się wzajemnie i 's(?ado
chroniarka mówi do lotnika: 

- Odlecimy gdzieś nazawszl', 

Lotnik zgadza się, naturalnie, 
ku radości parki, leżącej na pla 
ży. _ -astępuje wymiana małżon
ków, lecz ,""szyscy poz.o~tają 
przyjaciółmi i ~zęsto g~aią we 
czwórkę w brydża, gdy pOgOd:l 
nie dopisuje. 

Jednak -- przysięgam, 'że nie 
hywam w kinie i nie piszę sce
nariuszów! A przecież za' taki\" 

> ' 
sensacyjne tematy płacą grube 
pieniądze i je'stem p'rzekonany. 
że' ukradną mi ten temat; o ile 
nie wykorzystano go już dqtych 

Osorgin., 

n-elorlunae ... ~gł 
, Sy" pańSki ~dal maturę - z odznaeze 

u!em. T.o ~yl.o ' do przewidzenia. Gdy 
się mę 'lik, b.ogatec.o, C)jc:a." · 

$ ' 

Dl~eze"o. wlalÓclll·ie .' edrka pański 
nie wyc~.odzł za . mąt'? _ Pruclei już <Id 
dawna,. jak mi się zdaje, Jest w .ocTp.o
\nednlm. wl~'ku_ .. ' 

*: , .. 
\Vlr1s~ojt; 'Pllnu zarętz)lł . /lÓrki. Hm, 

gdybym tó i ja łowniei m6g1dać mo
jej dzlewcZJ'lfle . taki p.osag; .. · 

, * ! 
C~' !lyu ~.ński jeŚ. j~~eze 'wciąi 

be.z ' posady? . Ten · mtody X naptzy' 
klad ... . '. .' "" , . . ' .: .. .. '*', 

Winsltuję'" s~~dtte~je awans.u. Ale -
. patul: to rllicz 'zu~e~'~le zrozumlala -
ptq>; takrej proteltdU , .*. 

Został pan Re;doJlowan)'? przykr.o 
'ni 'nlewtruoimłe, ale tak się już .obee 

nie dzieje - tylk.o najdzielniejsi mu 
gę' się utrz,mać na p.owferzcbnl". 

* Dlaczego pani nic wychodzi za mą7.'l 
Czyżby brak bylo chętnych? Niech sl~ 
panł nie marlwi. l\I.oże. pani śmiało za 
czekllć jcszc:!c kilka miesięcy. 

* 
.Jak si~ p.owodzl paui mężowi'? Sp" 

tykam go t'zęsto z panią Z. Wygląda 
nR bardzo za.i~h'!!o. 

H. CalU 

Bernardiana 
Barnard Shaw nie eleszy !olę zbyt 

wlf)lką sympatią angIelskIej Ilrysto
kracji. Wielu potomk.om możnych ro
dów .jest solą w oku fakt; że ten 
"brudny pisarz" przyjmowany jest na 
królewskim dw.orze, 

Podczas jednego z poufniejszych 
przyję-ć w pałaeu Buckłngbam, na któ 

re wśród Innych · znak.omltoścl Ulera 
tury I naokl z.ostał rówoleł ZlprollJO . 
ny Shaw, miody lord L. znalazł alę" 
pobliżu genialnego kpiarza. Postano
wił skorrystać II okazji I upewnlwSZJ 
się, ic na świadkach nie będzie Iby
wało, zapytał dnmnie wielktego pisa
rza: 

- Cz,r prawdą jest, panie Shaw. h 
.ojciec pański był zwyczajnym kraw
I'em'l 

....... łra~ jest, milordzie - odrzekł 

e uśmiechem pisarz. 
- Dlaczego. więc nic został pa 

również krawcem? 
Shaw uśmlechnąl :Hę: 

. - Czy prawdą jest - rzekł grzeet 
nie - że .ojciec Jlruiskl, milordzie, b7ł 
genIlemIlnem'? 

- Ależ naturalnie - zawolał lori 
z obUJ'zenlem. 

- Dlaczego więc pan nie zosia, 
również gentłemanem? - brzmlal.o IłY 
limie. 

1. Bardzo szykowna jest powyższa dzieciuna suki~llka l'ęeznej robcty. l)w •• 
naście oczek prawych i lewych imituje sierokie faJdy. Lewe oczka odejmu
jemy ciągle tak. aby przy zetknięciu się z karczkieln zostało tylko jedno. -
Do tego bluzeczka w kratkę orange. białą. zielonll i niebieską. - 2. Oku 
małpy, zdobytej Da polowaniu w Borneo przez słynnego podróżnika i m1' 

śliwego, dr. Marcina Johnsona. , 
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(Dokończenie) 

tlej; zosłała dzięki swemu mi
ristrowi pośrednio zaszczycona. 
" Saavedra lLamas jest mężem 
stanu, który z największą gorli
' -ością i z powodzeniem praco
wał dla idei pol\oju i ligI naro
dów. 

CARL VON OS~IETZKY 
VII okresie swej pionierskiej pracy w 
,Wellbuehne", a więc przed Hitlerem. 

• WeltbUhne 

Imię jego związane jest po 
wsze cza'i'y z paktem o nieagre
sji, k~óry nosi jego nazwisko.
Pakt ten - to pierwszy: 'mię

dzynarodowy instrument, doko
ła którego skupiły się w~,~ystkie 
paTlstwa Ameryki z wy.iątki~m 

p 

• 

Z 
Kanady. ?akt ten odrzuca woj
nę zaczepną, obowiązuje do nie 
uznawania zdobyczy wojen
nych, stosuje sankcje przeciw
ko opornym, które wprawdzie 
nie są tak rozległe, jak sankcje 
ligi, ale zdaniem autora są bar
dzieJ realne, a więc skuteczniej
sze j przewidują sądy rozjem
'cze dla wszystkich spraw spor
nych. 

Godne uwagi jest, że pakt 
ten nie ogranicza się do Ame
ryki, :lle jest także podpisany 
i ratyfikowany p,rzez europej
skie państwa - Włochy, Hbz
panię, Portugalię, Małą Enten
tę. Dla Małej Ententy pakt ten, 
podpisany w grudniu 19M roku 
w Genewie, jest punktem zwrot 
ńYm w jej ' hiistoryczne,i l~nii: 
dla zademonstrowania jedności 
pakt został podpisany przez Ti
tulescu, który dostał pełnomo

cnictwa' od wszystkich' trzech 
paitStw. . . . 
, Poza tym Saavedra : wpłynął 

na złagodzenie konfliktu. o Gran 
Cha co. Znaczenie i wpły\v ' jego 
ośoby -znalazły w.yraz, gdy na 
sesji jesiennej w lidze narodów 
zostal wybrany przewodniczą-. , 

ł. &Iussolinł l premier wc:glerskl Daranyi, .który przybył Rzymu z wizytą 
w towarzystwie regenta Węgier, II<p·thy'ego. - 2. Ribbentrop pOdpisuje za
warł4 między Niemcami i Japonią umowę przedwko k~munizmo,\·i.' Ka le
wo poseł japońslti w Berlinie. - ;,. No"cgo typu pompll stra7:lckR przez,na· 

Clona do ga zcnia poi:arów sam'Jlotnw 

.' . ' .. _.3.1& ~ . i ,.-
9 

JU 
Poprzednicy 

Pierwsza na-groda pokojU'-
. 'j:-tk również i inne nagrody No

bla .. - została przyznana w ro-
1{,1,l 19.0.1 . Otrzymali ją: twórca 
Czerwonego Krzyża, HENRY 
DUN(\NT. wspólnie z franem-

. PRZYJACIELE ' OSSIETZKY'EGO 
odprowadzajIł' go do więzienia'w'1932 roku, gdY ' z~stał skazany za propa
gandę 'pacyristYCZ'PJłna półtora' roku więzienia. Naprzeciwko O~siettky·e.ęo 
(x), stoi w ~apelusZl1 (twarz . niewido<;zna l ', popula~nv; dramaturg i pisarz, Er-

nest TolIer. 

Emil F_ktor opowlacla', .~ - swyeh Tam ezekallśmy na Ossietzky'ego, po 
wspomnlenlaeb: ' .. ,'., ~ ' . ' kłórf'.go. do mieszkania ' po zła pani Ja-
-' Było to w drugiej JIO!~e kwiel- cobsohn, podówez~s.jeszcze żyjącawla 

nia roku '193~. Kaw' d~leiźkr mrał , ~c1c~elka , pisma ."We.~tbn"ne" l adwo
rOą)oezącf' odśladYwaale' ·kary. ·1Jerliń- kat. Ossietzky ukazał się na pół godzi
sey lUerad pośtanowfJł pt'ijścf ... śliady ;,y prz~d -terminem rozpuezęela kary 
swyeh ,paryskleh kolegów._ Gdy ,pubU- więZlenia. · My wszyscy; przeszło 60 o
eysta AHonl Dandeł ~~poeząl edsia- sób, uś'eisn~lIśmy mu serdeeznle rękę. 
dywanie kary, w/lZYscy "qle~ odpru- Rozmawiał z każdym z nas; zdeeydu
wadzIU go do włc:zl~nia. 'jj~i,imnłkarze wany był z. wytr.walością i . energią 
radykailnl llewleowi nie' 'zwra~ali' '0- przetrwać, t.ę· pfóllę. eierpU,wośei. Gdy' 
wagi na to, ż'e ' ebod~j G.)'rawreowegs powiedzianO' mu, że ró1VDież prasR' 

· radykala. Po'włed~iCl $oble,.·że elerpi mleszezań~ka· odezuwa potrzebę "zado
GD zą 'swe przekonania; OdprowadzUi kumentowanła swej sympaUJ, był ba" '0 wl~ do · wJęzle~. , . do , ~lltalnlej dźo :zadowoIGny. , '" 
ehwlU starali !iłęP.~l.Dl?~e. ,G ~ ~., ~n- , ' ,Mwqkat .pGjrzał na zegarell, 'I. \ Dly 

· eha. . . , . _ _. .'" milczenia zbHiyUśmy slęai 40' bra
· Z tego ~ego' powoda -&ebra1ł8!,DJ ,.my. wlęzleJlla •. Honorowa świta ezeka
.tę , w' p6lnGeno' - *SchGdnleJ. ezęAcł i. dO' ebwlll, a~ naeiśnlc:łG n. ci~o-
BerU"a, w pobU:ht. WltlleDla TegeJ •. ...,. ad.-' . 

... ~apitał, .zr,eali.Eoy,ra'l\Y .,p'r~ez nłęeia,' albo zmniejszenia licz- . 
·fundatora, w papierach' wa~toA- by zbrojeń, jak r6wnkż szerze
ciowych, jest f~duśzem; 1.d6re- nia idei pacyfizmu i kształcenia 
go roczne proeEl1ity; w formie wtvm duchu. . . 
nagrody przYlfnan~.~ ~~u, ' ' Nagrody z' chemii i fizyki ~
kto w' poprzedzającYlll .. ro~u.ł>o · 'dą przydżielilOe przez Szwedzką 

.łożył naj:"vięk~ze', ~asłi!.gi dla I,łka~emię umiejętności; z psy
ludzkości. I roeenty 'poozielóne cho~ogii' i medycyny - przez 
są na 5 częśd. _ " . Instytut Karola w Sztokholmie; 

kim politykiem FRYDERY-
łfIE!\I PASSY. pl'zyjadelem 
ludzkości , współtwór<;ą :towa
rzyszenIa miłośników pokoju. 
prezydente'm unii mi~dzyparla. 
mentarnej. 

Ostatnio otrzymał ll;l~rod~ 

ARTUR HENDERSON' zawoje 
tragicznie hez kułecznc usiło

wania w sprawie ograni~zenia 

zbrojeń. 
Z pośród znanych laureatów 

wy~ienią należy: 1904 _ TEO
POR ROOS~VELT; 19Q5-BER 
TASUTTNER . za po,,,ieść: 

"Precz z wojną; 1919 - WIL
S~N; 1922 - ' SVANSEN'; 1925 
~ A. CIJAMB.ERLAIN W1!lz 7.: 

GEN ,DAVESEl\I, : ojcem planu 
reparacyJnego; ' 1926 -RRIA.~ 
i STRESEMAN~ za ILo ·~amo; 
1919 ~ KELLOG; 1933 - an
gielski puł}licy ·ta NOR~A:' AN 
GELL. 

OtrzYl~ały także nagrorię ' Ol'

,ganizacje Illiędzynarodowf, a 
,więc 1004 - In~tvtut dla prawa 
mi!~dzynarodowego w Gańda-
wie (Belgia), 1910 - Międzyna

rodowe biuro . pokoju w Bernie, 
. w 1917. Czerwony Krzyż. Sie
dem razy nagroda nie była roT.

-dzi.elana, . Wśród lat pominię-
-tych znajduje ' się m.uezę!\n~' 
okres 1914 - 19.18 . 

Jedna. ~zęść przyPadnie łemu, z' Iiter~tury .-:..' przez Akademię 
kto w dźiedzin·ie· fizyki. doko- ~ S,ztokholmie, zaś bojowni
nał ll~jw.iększego odkrvci;t lub kom pokoju przydziela na~rodę 
wynalazku; . drąga. część ' .teplu, komisja z piędu osób, wyłonio
kto w dziedzinie chemii coś u- na przez norweski parlament. 
doskonalit albo do.konał C\dkry- Wyrainie podkreślam, że ży
cia; część .temu, kto d~kon3.ł 'czę sobie, ' aby na przydzielanie 

· największego . odkrycia w dzie- nagród, nie wpływały wlględ,; 
dzinit! fiz,iologii a'lbo_' niedycy- przynależności do jakie~okol
ny; część ' temu, . kto w -literatu- wiek narodu i aby ' na,ibardzi'e.i . 
rze . stw'lrzył coś wspaliialego, godnyotrzymal 'nagrodę, tlieza- . 
zblitonego 'd.o _id~ału. Część te- leżnie od tego, czy jest skandy- . ' 
mu, kto. "laibardziej, albo naj- nawczykiem. czy tez nim nip. 
lepiej działał w kierunku zbli- jest" OSTA'L -m ZD.JĘCIE 
żenia Iudó:w .t yi. kierUllkll USll- OSSIETZKY'EGO .•. _III!I_."_~_ •. _____ .. __ ...... ' już po przejściu części martyrologii w 

obozie koncentracyjnym. 

: KONIEC' 'ROMANSU 
Przed rokiem' gazety podały . ralambi była sz~zęśliwa, mąt 

sensacyjną wiadomość:· (;órka jej jednak, który marzył o bar
króla Iraku, Feisala, księtni(',z- wziejbłyskotliwe.i karierze, W)' 

· ka .Essach. poś-lubiła w· taJemni-, rażał . coraz częścip.; swoje nie
cy greka z wyspy Rodos - A- zadowolenie. Między małżeń
nastasiosa Haralambi. K~ię,ż1l1j-' stwem. wynikały nieporo?:umie
czkabvła niemłoda, a AnasŁa- nia, .król, do którego zrozuaczo-

. sios cieszył. się sła,,~ą Don-Jua- na , pani Haralambi zwróciła si~ 
na ·wyspyRodos .. , , . o pomoc. _ oomówił. V{ ówczas 

z· Iraku · nadeszło ,ultimatum: przędsj~biorczy Ana.stasio~ zao
król Gha~' I żądał,. aby . m,lłżcli· fiarowaI swoje usługi w Holly~ 
stwo to zostało naty-dl}Diast wood" nalazł się przedsiębiorca,' 
rozvdązane. ale pani Hanlambi Idór~' chciał dać ki~injczce i 
l,ądanie ' wego królewskiego je.i. mc:żowi 15.000 dolarów za 
braŁa pomil1pła milczeniem. .. - ,film, k tóryhy . opiewał ich prze
To też wkró.t~e zo fałapozhn- ';ycia i w którym mit!li w~'st~
wiona .. tv:tuluc.Mtęi.n\'Ozki ,j sta- pować. ,lZsii>niiezka kateg r~'cz
łei .npnsji, Pie.n-iądzę,': Móc ' ,po: '1\ie odmówiła . . : . 
. iadała. wyczerpah- 'Się·s·~~bko:" •. : 'Y' u~ieg~ym t~·~odniu za obo 
\fł " da para .musiała zrecluko-.·. pplnązgoda małżonkowie roz
wać swój ,bupźt\t j w:v.najtlĆ w .. "ta,li si~. K~iężnic7,ka wróciła 
Kairz(' małe. dw lP<;>kojowe do Traku. a Ann tl'<,io. lidnł "it:: 
mieszkanko, . ,lo Hollywoodu 

Mimo niepowodzeń pant Ha-

Dynamit ,tryumfuje 
Pudczas gdy w Oslo komitet ol/rado· 

wał, 'końm przyznać nagrudc: Nobla. w 
południowej' F'ran'cjl, wyleciała ". pn· 
wictrze jedna z tych nlezllczonycl! fa

'bryk, wktórycl! dzg - we wszystkkh 
czc:śclacb świata - robi sl~ właśnie ten 
procli, na którym sl~ zbogacił Nobel • 
Sc.ki łudzi zustało e1ężko Jloranin
nych, Ił. 53 robotników :r.ghl4:ło \\' liro
zach. 

'Od cztercch miesil;'·Y hrzmlą slrzllly 
w 'domowej wujnie. 'IV Hiszpanii. Hist
pańscy górnicy próbowali w~'slldzi(: d,· 
namltem w powietrze Alkazllr i "A
zl'm z nim setki swr(')' WSllólbrl\('I, 
którz~ się tam znll,jduwllli. 
Również dynamitellI uiszczl! WQjhkCl 

~eD. Franco hiszpańskI! słolic<: . 
Armaty 'ą dziś znów "ażuiejsLc, nI! 

JllaSło, przemysł zbrojcllio1\'y we 
wszystkich lU'ujul'i1 pt·Z(·żywu na nn
\\"0 wspanialI! 1.:o111111,lnr~ - ft dyna· 
mit tryumfu.it'. 



w. Tałarinow 

RA I ZGU 
Suenalg radiowe I roilinu. - Pr •• lenle "zroItu. - Anteng D ."adó" 
Jak wg~IUmiltlut przelo~u~p •• ,,6w. - Ele".rgcZDe pro'.lg " orllanlfmle 

falft mól...... - Hrzu •• ~. D. ' ~ lładi.~dblorDik duszg 
Biologom wiadomo oddaw!lla, waniu. Jeden z referentów LA- je nazywają, promienf wzro- wlaJęcy cJ!lowieka na tle krajo

te żywe organizmy są niesły- KOWSKI oświadczył, te nie tył stu, lub tycia, nalety Sluka6 w brazu. Malarz pracuje z jedna
chanie wrażliwe na elektrycz- ko rośliny, lecz wszystkie ływe elektrycznych proce!lach, odby kową uwagą i zapałem nad każ 
ne promieniow!lnie wszelkiego organizmy posladllJII &we"o rO- wa,il\Cych ęlę w organizmie , dą częścią obrazu, lecz krzywa 
rodzaju. Słynny hinduski ucw- dzaJu radiostacje odblorcse I Wiemy, te fłzłolo~cmyrn IImia- fal mózgowych w chwili, gdy 
ny BOSEU dowiódł, że nlektó- nadawcze. nom, zathodzlłcym w Qr~anlz- maluje krajobraz i kreśli por
rc rośliny reagują na prądy o Wszystkie prawie skrzyolałG mle, towarzyszę wyładowania tret człowieka, nie jest jedna
sile półtora mikroampera, któ- owady posIadaJą odbiornikI h- elektrycznMcl. Wystarczy west- kowa. Przy rozwiązywaniu za
rych nie odczuwają ani ludzie, Iistych p1ron1ieni, istniejących \11 chnąć głęboko, zamknąć oczy, dań matematycznych krzywa 
ani zwierzęta. Boseu kierował powietrzu. Odbiorniki te nos7.'l lub poruszyć językIem, aDy w encefalogramu zmnieJsza !lię, co 
za pomocą małej radiostacji fa- nazwę "anten". Lak'owski twler danej ezękl ciała powstał pl'ąd wskazuje na koncentrację my
le eteru na rośliny, które po aził, fe zdumiewaJąca matema' elektryczny. śli. Ciekawym jest, że przy mno 
swojemu reagowały na nie: tvczna pra",!dłowo~ł Jotu owa, Ze IIzczeg'ólną inłensyW1il.o- żenlu, działaniu trudnle.lszym, 
slaby prąd przyspieszał wzrost d(lw da sIę jedynie wylloma- ~cią odbywaJą się elektryczne zmnIejszenie lo występuJe wy
rośliny, slIny - hamował. czyć tym, że kieru.fą nim Jakle4 procesy w centralnym or~anie ,.tnl~J, Biż przy dodawaniu. -

Rosyjski biolog HURWICZ fale, mające prawidłową mnte systemu nerwo ego - w m'óz- Rozumie się, że trzeba' będzie 
szedł jeszcze dalej i ustalił, że matyczną postać. gu. Amerykaósty baClacze obna jeszcze setek tysięcy obserwa
rośliny mogą same promienlo- Jeszcze wymownieJ występu- :Ayll w mózgu kr611ka De", słn cji, zanim uczeni zdołają okre
wa~, czyli potrafią być nie tyl. je zjawisko promieniowania u chu I połątzyU ~o przewodami ślić, jaki m6~gowy proces wy
ko odbiornikami fal, lecz rów. ptaków. Przeloty ich na wio- z zwykłym telefonem. Każde obrata dana krzywa, czyli in· 
nież nadajnikami. W ekspery- S!1ę i jesienIą, gdy robią" po- słowo, które szeptali do ucha: nymi słowy, zanim otrzymają 
menta~h Hurwicza cebula wletrzu t~'siące kiJome~r"w beJ! królikowi, słychać było wyraź- graficzny obraz ludzkiej myśli. , 
zwrócona ogonkiem do drugiej faklcbkoJwlek oznak zewnętrz- nie przez teJefon, Mózt królika Obecnie badacze są dopiero w 
cebuli, powodowała w tej osta- ilCJ orlenłac,fł, l.lOgą być wy tłu- odegrał tu rolę mikrofonu, za- posiadaniu gaści faktów niezwy 
tniej wzmocnienie rozwoju ko- maczone tvm, że wyczuwaJą o· mlenłaJą~go fale djwlękowe na kle ciekawych. ' 
mórek na stronie, zwróconej IW 'V powieh"!u .iakic~ promie- elektryczne, które '" telefonie Do nich należą tak zwane 
do pierwszej cebuli. Hurwicz n;e. Przf'll rozpoczęcieni lotu zamieniły si~ znów na dźwięko- ,krzywe snuu, zareJestrowane 
wnioskował, ż,e cebula wysyła ptaki wykon11ją kołowe ruchy, we przez doktara MAKSA. Pomi-
promienie, których istota nie jakby szukały kierunku. La- mo, że spędzamy we śnie pra-
jest jeszcze znaną, powodujące kawsk i przypuszcza, f-e ptaki Jakie si, dziele wie trzecią część życia, stan ten 
przyspieszenie wzrostu w in- szuka,łą promieni, wskazą.fą· "złOwle.a kry,ie w sobie wiele zagadek i 
nych roślinnych organizmach, cyc h potrzebny lm kIerunek. II n każda nowa obserwacja !\twier-
Uczeni wykryli, że oebula wy- Posiadają w tym celu narządy, Na,fnow~te badania ustaliły dla, że sen Jest proce&em nie-
wOły,,'ała takle same z.fawJsko tak zwane kanały pół-cyrklowe, te mózg' Indzki wysyła również swylde z10ł0nym. Wiadomo, że 
przyspieszonego wzrostu rów- graJące rolę radiogonomelra, z fale charakte elektrycznego, sen nie przerywa funkcji móz
nież w komórkach mózgu, pomocą kt6rych odna.ldujll tr6 Składa sIę, jak wiadomo, z. wie- gowych, ani kontaktu mózgu z 
krwi f tkanek embrIonalnych dło i kierunek fal radiowyeh. lu specyficznych ooclnków, po- otaczającym 'wiałem. Cllłow~k 
niektórych nlfszych organł~- Ciekaw~'m jest fakt, te 'dy sffdft~~eyeb' własną budowę. _ odbIera we 'nie Wl"uenła szu
mów; kultury bakterii słenn)'ch pracuje silna stacja nada_UlI, Kom6rki ich poza biO-cłi~miez~ m6W' ł ałwf~.6w; jedne nie 
pod wpływem takiego "świa- gołębie pocztowe, WypUUł!ZODł nyml funKcJami wytwarzają przerywają snu, inne powO:d~,i!\ 
tła" mnotyły się w niezwykłej z pobllskłe.t młejseowoleł, b_o prĄ<ły elektryczne, 8. eleJttro. przenudzenie. - Intensywno~ć 
ilości. tą długo niespokojne I odJatuJ4 magnetyeznymł rezonatorami. d:fwlęku nie odgrywa tu roli, 

Odkrycia: Hurwicza wywoła- w prawidłowym kierunku do- roOźącynrl ł cnwytaJą,cymi eleli prrebudzenfe powoduje reakcja 
ły z początku niedowierzanie, piero po przerwaniu nadaw.. łlryczne fale. Fale mózgowe za· na pewien okrdlony 'diwłęk, 
lecz zostały wkr6tce powt6rzo. nia. Widocznie nadawanie "lipa rejestrował pier'łł'lzy profesor eo wlkuuje na fakt, te m6ZłC 
ne -przez innych badaczy. Istnie , lało" fale, które pomagały gołQ- BEBGER z \Jeny. litolJ'l wsta- fOD"łnla dIwlęki r6wnlet we 
nie wykrytych przez Hurwlcza biom do odnalezienia lderun- .181 do mOIgu Ctwle 'gl1, 04łgry lnie. 
zjawisk potwierdziły w zupełno KU. , waJllee, rolę elektrod6w ł Iqez,t We'tmy np, , człowlelia, który 
~ci czułe aparaty, skonstruowa- Nie możemy, niestety, ustalić ,Je II galwanometrem. Aparat ni~ ~ peWlIlych powodów J)oi się pa-
ne przez RAJEWSKEGO I dotychezas istoty tych fal, Wie poruszał eię, aop'ókt pacjent ni~Uliel złodziei. Osobnik taki 
DESSAUERA. dza gromadzi dopiero fakty z miał oczy otwarł~ SKoro tylt(6 mołtf 8pa~ kamłennym 8n~m 

Odkrycie ,Hurwlcza Dyło po- daneJ dziedziny, Co się tyczy zamknął je, wSKazowt{a galwa- pocJezas najsIJnlej8zej bUl'zy. 
czątkiem studi6w w dziedzinie fal Hurw.icza, to udało się nom~tru stwier'dziła powstawa- leCI! ~udzi się natychmiast, gdy 
biologicznego promieniowania. stwierdzić,że są bardzo krót- nie elektrycznego prą~u. Ekspe p08łyszy słaby obr6t klucza w 
W roku 1933 odbył się w Pary kie i letą w uUra • fioletowej rymenty te udoskona1qno pM- ZlUDku. 
żu pod przewodnictwem fizyka części spektora, niej w ten sposób; źe .elektrody Eksperymenty aoktora Mak
d'ARSONVALA kongres, poświę Pierwotriego źródła biologicz ustawiano na czaszce t, 'Włącza- sa oowodzą. że sen nie .iest ]ed
cony biologicznemu promieni o- nego promitniowania, czyli, jak no do 'sieci amplifikator, wzma nolitym procesem L- fale krzy
C: cniają<lY fale oraz elelr,trograf,' 'We 'Wciąt zmieniają postać i 

Wal z b6Ie.l~ 
który notował automatycznie wielko~ć w zaletności od tego. 

wi udało się zarejstrowa~ sny 
kłJknminułowe. 
Dość przykre wrażenie czyni 

encefalo!?am, obrazują atak 
nerwowy we ~nłe, o którym nie 
wie nic ani sam śpiący, ani o
toczenie, gdyż cały ten proces 
psychiczny nie wyszedł poza o
bręb mózgu i nie wyraził się w 
śnie. Ale rozmiary krzywej ro
sną, linia faluje gwałtownie, roz 
miary przewyhzają kłlkakroJ
nie normalną wie1J{ość. Postac 
krzywej mówi wYJ:'aźnłe o praw 
dziwej burzy elektryczneJ w 
mózgu, 

Procesy elektryczne w m'6zgu 
są zjawiskiem tak mało jetzcze 
znanym, że rozsądniej lię(lzie 
nie budować narazie co do niell 
żadnych hypotez. Wiemy tylko 
dotychczas, że biochemicznym 
procesom w żywych organiz
mach towarzyszą zjawiska elek 
tryczne, mające najwidocznie,' 
charakter ruchów elektromagne 
tycln)·ch. Nil' dziwnego, że ru
chy te rodzą w otaczającej prze 
słrzeni fale, wpływające na in
ne organizmy i aparaty, o ile są 
dość czułe. 

W ten sposób większość ży
wych organizmów ma w sobie 
pewnego rodz-aju radiostacje nil 
dawcze i odbiorcze. - Nale.ty 
przypuszczać, że siła i kieruneK 
takiej s\ac,li SI\ rMne u kafdego 
rodzaju istot, a mote nawet u 
katdego oCjobnika i każdy orga
nizm moZc wysyła~ ł odbleral 
tylko le fale, kt6re sam wytwa. 
rza i których potrzebuje z ze· 
w·nątrz, Być może, że ezłowie1c 
ustępująey. pod względem roz· 
woju zmvsł6w wielu "niższym" 
tworom, wytwarza mnieJ inten· 
sywne bio·ehemiczne prom'e
niowanie, J óżne u r6żnych lu 
dzi. 

Nie jest wykluczone, l.e taki. 
mi właśnie mózgowymi czyli 
nerwowymi falami dadzą się 
wytłuma"'zy~ zagadkowe. lecz 
istotne zjawiska, jak zd3Ino§~ 
o~ientowania się, reakcja na 
zmiany pogody, zdolno§ł prze
,,'fdywania .fej, widzenie na od· 
legło§ć, .fasnowldztwo, czytani, 
cudzych myśJl, hypnoza. Wszy· 
stkle te zjawiska nie występu,~ 
u wsżysłkich ludzi bez wy'jątJiu, 
Aby 8łyszeł stat.fę I naCJawcltl! 
trzeba posIadać dobry odblor
Ilik, nasta,,'łony na fale odpo
wiedniej długości. Bardzo b'y~ 
może, że analogiczny proces za
chodzi w dzl~dzfnłe zjawłsk da
cha i umysłu. 

Dnia 16 października 1846 ro 
Au amerykański lekarz MOR
TON wykonał w chirurgicznej 
klinice w Bostonie pierwszą o
perację pod narkozą. Gdy pa-
~jent po przebudzeniu go zapy
tał, czy operacJa jut się odby
ła, liczni świadkowie zabiegu 
nagrodzili hucznymi oklaskami 
wyczyn Mortona. 

Medy'eyna nie zadawala się 
jednak osiągniGtymi sukcesami. 
W obee tego, że wszelkie stoso
wanie narkotyków działa szko
dliwie na psychikę pacjenta, 
wiedza lekarska dąży ohecnie 
do bezbolesnego operowanIa 
bez pozbawienia chorego przy· 
tomności, czyli do miejscowego 
znieczulania. W tej dziedzinie 
osiągnął duży sukces profesor 
SAUERBRUCH. 

ruchy, Na taśmie elektrografu czy sen jest "głęboki", czy "lek 
pojawiała się ,('harakterystyc~a ki", Gdy krzywa zaczyna nagle 
falista krzywa. której forma I wydłuiac! się ł rosnąc!, oznacza 
ampJłtuda szyb kb się zmlf.nfaly. fo, ł.e ezlowlek wldzf jakl§ sen! 
lec~ przeciętnie krzywa pozo- te w m'ózgu zachodzą inłensyw. 
stawała stałą. Gdy elektrody łą- ne procesy. Doktór Maks stwier 
czono Dezpośrednio z m6zgiem. dzU również, że psychologowie 
obnażonym przy trepanacji mylili się, utrzymując, iż sny 
czaszki, falista krzywa występ o- trwają ułamki sekundy. Makso· W. T~. 
wBla. wyrainiei · j je,j ro~mach -======-====================i:I:::Ilt 

W ciągu 90 lat, które upłynę
'Y od tego czasu, nauka o nar
iozie uczyniła olbrzymie postę
py w zwalczaniu bólu. Połączo
nym wysiłkom chemików, far
maceutów i chirurgów udało się 
opanować bolesność, towarzy
szącą chirurgicznym zabiegom, 

Stosowany na początku jako 
narkotyk chloroform zastąpio. 
no obecnie eterem, któremu gro 
zi również wyparcie w krótkim 
czasie, Lekarze coraz- częściej 
konstatują, że wdychanie nar
~wtvków szkodzi narządom od
(Jyc'hani2 f zaczynaJą stosować 
zastrzyki, s'Prowadzające "en w 
ciągu kilku sekund, W ciągu o· 
statnich trze~h lat zużyto około 
dwuch milionów ampułek z 
narkotykami, usuwającymi ból 

Nowy ten sposób czyni zbed· 
{ Aą przykrą procedurę nakłada· 
,nia maski. 

Przed operacJą wprowadza 
~rodek znleczula.fący do stosa 
pacierzowego. Narkotyk jako 
lżejszy od mlecza, płynie 'do gó
ry. jak oliwa, wlana do wody, 
Dzięki td procedurze chirurg 
przez zmianę kierunku nachy· 
lenia ciała może ściśle określIć 
.takie miejsce zostało znlet'zulo-
ne. 

Analogicznego sposobu u1.y· 
wa się w celu ulżenia cierpie. 
niom beznadzie,jnie chorych. -
Narkotyk wprowadza się 'do 
mlecza i zmienia położenie cia· 
ła tak długo, dopóki środek 
znieczulRJący nie dostanie ślę 
do n1óz!lu. - Posh~plłje się tak 
przy raku, aby uniknąć koniecz 
ności częstego stosowania ~or· 
finy, 

zwię]{sza! się. Świadczyło to nie 
zbicie, ze fale powstają w móz
gu. 

W Camł)ridge wyKryto, fe fa:
lp m'ózgowe najlepie.' dają się 
ba'dać na tylneJ cz~cf m'ózgu. 
najbardziej oddalone,t od oCzu. 
Proces wIdzenlIt pr:zeszkad7a wi 
docznlc jednoczesnemn ruchowi 
komó1'ek f przy otwartych o
czach fa1a występuje słabo. po
mimo, że niesłychanie czułe a
paratv notują ,jluż prąd nil' 
nrzekracza iacv milionowe.t częś 
ci wolty. Krzywa fal m6zgo
wych, zanotowana! za pomocą 
elektrografu na ta~mie, otrzy
mała nazwę "encefalogramu" , 
O'na pierwsza otwiertt drogę na
ukowemu i. obiektywnemu po
znanht proces6w mÓzgowych. 

Ustalono przede wszystkim. 
~e różne procesy m'6zgowc daJą 
kirzywe r6tne _ pod wzgl~em 
postaci f wielko!d fal. Oto np, 
malarz mahtJe oIJru, przedsła-

Dusznita bolesna 
prawdziwa. I wmówiona 

Dusznica Dolesna jest obecnie 
najbardziej "rozpow~zechnio
ną." chorobą. Ludzie nerwowi 
gotowi Sił nazwać anginą pecto· 
ris na.flł.e,Jszy ból w okolicach 
serca, najmniejszą trudność 
przy oddychaniu i uważają sie
bie z góry za straconych, - Nie 
da się zaprzeczyć, f-e eieroieniE' 
to napotyka' się po przeżytych 
podczas wojny wstrząsach i pói 
niejszych rewolucjach daleko 
częście.i, niż w poprzednich spo 
kojnie.fszych czasach. - Cieka. 
wym jest, że cjerpią na tę cho· 
robę ludzie, za.fmujący oapo
włedziaJne stanowiska. W wi~k 
szo~ci jednak wypadków ludzie 
wmawiają sobie dolegIiwo§~, -
Dla profana obJawy anginy pcc 
tori! l nerwicy serca sa te sa· 
m •• 

Słynny wiedenski k-ardiolog 
dr. SINGER wygłosił niedawno 
odczyt o prawdziwej i wmawis 
nej sohie anginie pectorls,
Prawdziwa dusznica bolesna po 
lega na utrudnieniu dopływu 
krwi do serca, skutkiem cz('~r. 
uli taje dopływ tlenu d;:> tego 0T 

ganu ,co wywołuje ból. - Je ,,( 
więc rzeczą zro~umiałą, że 9-

gina pecłor;s je~t chorobą zuprl 
nie określoną, której objawy 
może stwierdzić jedynie lek3r-.: 
Cierpienie to me ma nie "sp6J 
nego z tak zwanym nerwowym 
bólem o;erca, który dr. SingN 
scharakteryzował w :oIowach: 

__ Wmawianie sobie !'!~!1'\J 

pectoris oznacza lo etraC'h 
przed orawdziwa dusznitą bo 
le sną. 
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Nerle Oberon 

Z Ameryki .donoszą, że znako· 
mita ,artystka filmowa Sylwin 
Sidney . wychodzi zaiT~1\.i. za zna· 
Iiego reżysera Fritza Lange, któ· 
ry stworzył .;~Ietropolis", ,,:\ibc· 
lungi", ,,\Vampira z Dlissel
dOTfu" i t. d. Z tej racji George 
Baton podaje w .,Paris·Soir" cie 
kawe dane o pochodzeniu Sylwii 
Sidne)'. 

Po uk.ończeniu szkoły śred
niej w~tąp.iła na kur.s" d.raI1lU-, 
tyczne. Bardzo zdolna i obiecu, 
jąca • . natychm'iast' pO · ukońc~e-' 
niu kursów dostała się do pierw 
szorzędllego teatru "GHd", który 
wystawiał sztuki Pirandella. 
Claudela i Dreysera 

\ ' 
sału pierwszy k6nlrak z Pal'fi~ rJ.O,~J.":/'S';;,, 

słynna angielska artystka filmowa. na 
~tatku "Queen Mary", który w tych 

dniach zawitał do Southampton. 

Grand Prix t9B6 
Jury, które mają zatwierdzić "grand 

prix" kinematografii francuskiej za r. 
1936 wyróżniły 11 filmów, mogących 

rywalizować o pierwszą· nagrodę. S1 
to: "Zew milczenia", "Iłomans szule
ra", "Klub kobiet", "Miłnść Beet.h~ve

na", .. Król", "Helena", "Odrzucone". 
"Anioł domowego ogniska", .. \\Tino. 
wajca", .. Nowi ludzie" i "Poczta porano 
na". -

W HOLLYlVOOD 
Yfarzeniem każdej młode.i ar

ZAJDENBERG Z KISZYNIO\YA tystki jest ekran. To też w krót-
Bohaterka "Metyski", ,,'iJada· kim czasie Sylwia Zajdenberg 

me Ęeterfley" i w:elu inny.ch zdob:vła list poleca iący do ROll· 

znanych filmów ujrzała świaH0· bena Mamouliana, którego {-{wiaz 
dzienne w KiszYlliowic w rok,,· da właśnie wówczas zaczęła 
1911, jako córka dentysty Zaj- . wschodzić i udała się do Holly· 
denberga. Na początku wojn~' wood. 1\famoulian zaopiekował 
rodzina dentysty przeniosła s;~ się serdecznie młodą artYstką, 
do Odessy, a następnie do Am.t>.- która za jego radą przy.ięła na
ryki. Sylwia miała cztery lata, zwisko Sidney. Po raz pierw"?y 
kiedy przybyła do Ameryki, to otrzymała rolę w filmie, w któ
tez nic dziwnego, że wkrótce za- rym grali Kay Francis i Robert 
po~niała języka ojczystego. Montgomerry.,W r. 1931 podpi, 

l1lounŁem, .następni<. pra$}O'w:UU'" 
7 ,Sternbergiem i King Yi:dorem. . 

FRITZ LANG 

Sylwia Sidney uchodzi w Hol-. 
!ywood aa bi~łego kruka. Nie
nawidzi reklamy, pr.owadzi się 
bardzo skl'onuiie, nie urządza u 
siebie bogatych przyjęć i prawic 
nigdzie nie bywa. Pokpiwają so
bie trochę z jej niezależności, a 
równocześnie zazdroszczą jej. 

Fritz Lang z,iawił się w Holly· 
wood niedawnn. Opuścił on swo· 
ją ojczyznę, nie · chcąc żyć i pra
cować w kra iu, rządzonym przez 
hitleryzm. Pierwszym· filmem 
swoim p. t. •. Szaleństwo" zwró
cił na siebie uwagę krytyki i 7,a· 
interesowanie publiczności. W 
filmie tym rolę bohaterki gra 
Sylwia Sidne.Y. 

Ch·apli jedzie do Rosi.i? 
Gazety ll,merykańskie donoszą, 

jakoby Charlie ChapIin mial za· 
miar udać się do Ros.ii i tam wy· 
świetlać swój następny film. 

wieckiego lIollyv'Qod'u - kifl(~· 
matograficznego miasteczka, któ 
re otrzymałoby na1..wę . "Kino
grad". Bvłyby tam studia. wypo 
S27.o.ne we wszelkie najdoskonal
sZe aparaty. 

80 procent kin amerykaIlskich 
wysŁawia jedynie filmy; opatrzo 
ne przepustką "Office Heissa". 

Chanl:n w roli właściciela 
przedsiębi'orstwa filmowego p. 
t. .. Uniterl Artist", acz niechętnie 
- musiał zwródć się po ocen· 
zurowanie • "Dzisiejszych cza
sów",. Heiss wymusił na nim 
wiele zmian i poprawek w fil· 
mie, . który wydał mu się zbyl 
rewolucyjny i wolnomyślny. -
Chaplin poddał się, ale publicz;
nie Zapowiedział, że skorzysta .z 
pierwszej możliwości, aby prze· 
nieść swoje ,studio do kraju 
mniej purytańskiego. Podobno 
obec.nie ma on zamiar słowa te 

znana artystka filmowa, podpisujE' 'II 
slldLie w Los Angeles dokument, upo 
wllżniający ją do posll1gtwallia si~ tym 

;>rzybranym nazwiskiem. 

(lJiUon k,rOD 
slweckrch 

dla n:.eznanej gwiazdy 
. 'Wytwórnia "Ufa" zawarła o

sta.tnio umowę z artystką szwec-
ką, panią Leander, na mocy któ 
rej artystka ta grać będzie ",. 
trzech filmach. Jako honora
rium otrzymać ma ona 1.000.000 
koron szweckich, które. zostaną 
złożone w banku w Sztokholmie 
S~ra LeandC'r jest gwiazdą, ·od. ił 
kf)'t.ą. przez Maksa Hansena, kt6· 
ry, jak wiadomo, mieszka ł prn· 
cuje po'za obrębem Trzeclej'RzH 

W roku bieżącym obowiązuje suro· 
we prawo, w myśl ktorego do konkur· 
Sll mogą przystąpić jedynie stupro· 
cenlowe francuskie filmy, t. j. filmy" 
w których biorą udział sami francuti. 
Cały szereg filmów, w których biorą. 
l\dział cudzoziemcy, uie został dopusT. 
czony do konkursu. Nie dopusz.czono 
filmów takich, jak: ,,'Meyerllng" (reży

ser rosjanin Litwak), "Kruszynka" (rl. 
żyser Mogil, "Na dnie" (scenariuSl 
rosyjski), "Dr:r.wi na ocean" (rosyjsld 
fotomontaż) i t. d. 

"C:nemonde" ustalił pochodze 
nie tej informacji. Okazuje sift, 
że pewi,en amerykański inżynier, 
pracujący w dziale dźwiękowym 
jednego z większych moskiew
skich studiów, zawiadomił swo· 
ją fkmę, jakoby między Chap li
nem a Szumiackim, który zajmu 
je w kinetnatografice sowieckiej 
czołClwe miejsce, prowadzone by 
Iy pertraktllcje w sprawie plano
wanego przez Chaplina przyjaz
du do Rosji. Szumiacki przedsta 
wił radzie komisarzy ludowych 
opracowany przez siebie projekt 
Id6ry polega na stworzeniu so-

Idea przeniesienia się 1,10 Ro
sji dlatego przede ~"sz};stk\m po
ciąga Cha~liIia, ·że z 'Ó1C~ "Dzi" 
sieiszvch czasów;" wybuchnął 
konflikt międz.y nim, a. t. zw. 
"Office·Heissa" •. Jak wiadomo 
Heissodgrywa rolę wszechwład
nego cenzora, któt;ego decyzji 
podlegają do~rowolnie wszyst
kie wielkie przedsi~biorslwa: fil
mowe. Zwraca on uwagę, aby w 
filmie nic nie naruszało moral· 
ności publicznej. przyzwoitości, 
uczuć religijnych j t. d. p.r~iło 

wprowadzić w C'7,yn. 
'l ., S1;y. Występuje OUO obecnie w 

Katalog statyst6vw 
"Cinemonde" uważa to za bardzo 

niesłuszne i podkreśla, że w Ameryce 
na konkursie narodowym pierwsz'l 
nagrodę otrzymał film "New - Jork -. 
:'I{jami", zmontowany przez włocha Cn
pro, a złoty medal, przeznaczony dla 
najlepszego artysty, otrzymał anglik 
\łat - Lansleu 

Najweselszy w świecie spis na 
zwisk i adresów - to ka·talog 
statystów w Hollywood. Są w 
nim nazwiska, adresy i numery 
telefonu wszystkkh statystów, 
występujących. w filmach, zarów 
no niemych, jak i dźwiękowych. 

\Vesoły ten i interesujący ka
lalog informuje, że w Hollywood 
żyje ai 20.000 "pomocy filmo· 
wych", w tym 17.500 ludzi i 2050 
zwierząt. Wartość zwierzęcia Plr. (l!i~key (lJnuse 

Przycz ą W "elu trosk l' przy jest r6wna wartości człowieka. yn l . -
fu'Ości autorów amerykańskich Przedsiębiorstwa filmowe nie 
jest prawo, na mocy którego każ mają własnych ogrodów zoolo· 
dy obywatel może zaprotesŁo- gicznych. I pocóż miałyby się 
wać, jeżeli przypadkiem bohater trudzić przy utrzymywaniu wla· 
powieści, czy scenariusza filmo. snych zwierząt, gdy·w sposób 
wego, nosi jego nazwisko. I cho- bardzo dogodny mcJgą wyPoży
daz pisarze starają się wymy- czać potrzebne im zwierzęta. -. 
ślać dla swoich bohaterów jak- JeŻ~li~p. ~,y~wómia musi mieć 
najdziwniejsze, jaknajoryginal-. d? Jaktegos fll~u czar.nego, C1y 
niejsze nazwiska, zawsze znaj- bla~ego kota, k.lerowmk rekw!
dzie się ktoś, bodaj gdzieś na głu zyto,,: wyszukUje w kat.alo.g~ .a
chej prowincji, który w1aśnie dres l numer t~le~onu własclcle
tak samo się nazywa. Taki "wla~ la c~ar.nego, czy bł3łego kota. ~ 
~ciciel nazwiska" procesuje się Tak~ bIały, ezy czarny koŁ - staty 
tak drugo, az nie zostanie zaspo sta. ;Jest t~k sa~no płacony na 
kojony większą sumą pienh:dzy. dmo,,:kę, Jak bIały, czy czarny 

człOWIek - statysta. 
Zdawało się, że Walt Disney, 

który stworzył Mickey Mouse, u· 
ąrzeże się od tej przykrości. -
)fyszy nie są chyba tak obraźli
we, jak ludzie. Aż oto ol),azało 
się niedawno, ieo-w słanie Dako
ta żyje człowiek, który nazywa 
się ... Mickey Mouse. Człowiek ten 
powierzył swoją sprawę adwo· 
katowi, który zażądał od WaIta 
Disney'a zniszczenia wszystkich 
filmów, w których występuje 
malel1ka myszka Mickey, jak 
rówmez zaniechania dalszych 
z nią filmów. l-je ulega wątpli
wości, że Disney będzie musiał 
wykupić się powa;iniejs7.Q :mml1. 

Przeglądając ten katalog widzi 
my, że wśród "pomocy filmo
wych" znajduje się znacznie wię 
cej mężczyzn, niż kobiet. 

Na 17.500 statystów, jest męi<.. 
czyzn 11.540, zaś kobiet 5.930; 
15.650 dorosłych i 1.950 dzieci. 
Wśród dzieci jest 355 niemo

wląt, które również należą do 
,.pomory filmowych". 

Poza tym ludzie dzielą się na 
cały szereg grup. A więc: olbrzy
mów jest 887; karzetkó,v 1.153. 
garbusów 89, różnych kalek -
605; chórzystów '-o 7.500; tance
rzy - 4.t>50; l>Tzcciętnych stat~·· 
(iŁów -·6.3&0; panów t 'w11 am; 

3.740; panów z· brodą - 1057; 
panów z łysiną - '907; ;tęgich 
pań, ważących po 200 klg. -
352; starszych pań po sześćdzie
siątce - 851; dawnych oficerów 
do ról oficerów i gwardzistów-
3.185; arystokratów - 1053. wie 
śniaków i chłopów - 2076; chiń· 
czyków- 444; murzynów -
615; różnych dżikich - 953. 

Wśród 2050 zwiet ząt 'lnajduje 
się~ 

psów -- 750, koni - 510. by
dląt - 83, osłów - 17, w;elbtą
dów - 21, kogutów, kur, gęsi 1 

kaczek - 94, krów - 5, małp--
32, papug - 14, kotów - 20, 
słoni - 57, niedźwiedzi - 7, 
krokodyli - 3, różnych zwic
rząt - 442. 

Osobna rubryka poswięcona 
jest zwierzętom,. nadającym się 

Karol Schaefer 

do filmów dźwiękowycb, u min
nowicie: 

Psów, kt6re na życzenie, czy 
żądanie, szczekają jest 75, krów 
kt6re ryczą - 15, osłów krzy
czących - 4, gadających papug 
- 14, miauczących kolów - li;, 
piejących kogutów - 2. 

Poza tym na liście zwier7ąt fi· 
guru.ie 32 ludzi, którzy doskona
le naśladują głosy zwierząt. -
Jak widać z tego spisu, katalot'! 
"pomocy filmowych" w Holly
wood jest bardzo bogaty. Za to 
same Le "pomoce" są biedne, jak 
myszy kościelne. A propos my· 
szy: mieszka w Hollywood, pe· 
wien człowiek, który wypoży
cza do zdjęć filmowych myszy 
Ma on specjalną skrzyneczl'ę, w 
której hoduje 50 myszy. Na .żą· 
danie zgłasza się de ",,'yl wórni 
wraź ze swoją skrzyne,czką· 

au.sfriaelri mistrz łyiwierski łeni się w styczniu z Krystyn!!. Enzel
mahn, córkll WJnallucy Sltvcznego lodu. 

. 'Viedniu w sztnce Pawła ·Morga
na p. t- .. ,Aksel u wrót niebie
SKich". Jeszcze nigdy nie gr31u 
w filmie. 

~ic lepiej nie charakteryzuje 
Trzeciej Rzeszy,' jak fakt. że ry
zykuje ona lak ogromną sumę. 
aby zdobyć ńrly ' tk~ o nazwisku, 
które przyciąga 'publiczność. Mi 
lian koroo, płatnych w Sztokhol· 
mie, za gwiuzd~ filmową. Cieka· 
we, co m.ówi o tym pan Schacht? 

Marlena s~ę s"óźnia 
Dyrektorzy. teatrów 10ndYli

skich zwrócili się do Marleny 
Dietrich z naslępującym zarzu
tem: Marlena, która bawi obec
nie w Londynie, gdzie nakręca
ny jest nowy film z nią pod re
iy erią J aques Feydera, często 
bywa w teatrach. Spóźnia s:ę jed 
nak stale i przychodzi kwadrans 
po rozpoczęciu przedstawienia. 
Przeszkadza przy tym bardzo al 
tystom. bowiem zainteresowanie 
publiczności odrywa się od sce· 
11Y i koncentruje na znanej i lit
bianej gwieździe. Dyrektorzy te
atrów 'proszą, aby przychodziła 
do teatru punktualnie i starała 
się nie przeszkadzać swoim ko
legom, występującym na s~enie. 

Marlena przyrzekła. że uczyni 
zadość tej prośbie. 

Ś:ub Barrymora 
O'dbył się ślub jednego z naj

popularniejszych w Hollywocd 
artystów, .T ohna Barrymora I. 

miss Heleną Barry. Panna Batry 
liczy 21 łat, John Barrymore --
54 lala. Był on dotychczas jui: 
cztery raz~- żonaty. O~tatllią. .if'~O 
żoną, z którą rozwiódł się przed 
kilkoma ty~odnifl'l,i h·fa n~l(')
rcs Castello. 
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DZIEŃ PIĘKNEJ PANI 
~ ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I s N I E ·G - I · N A . A T V . Sensacyjnypol(~zmód 
~ Snieg od kilku tygodni pokry- lecz wygodne tylko dla narcia- wiczny zamek. Kapis7.0n, który .W bon dynI B 
~ wa doliny i wzgórza, a miesz- rek zaawansowanych. układa si~ wokoło szyi, jak szal, ;Wielką. sensacj~ wywołał po~ 
~ kallcy miast, wi~źniowie szarych Panie niższe i pełniejs'ze wy- podcz'as niepogody, lub wIatru, kaz mód, urządzony w Londy,,, 
~ domów, z utęsknj,eniem spoglą· biorą klasyczne knicker, które świetnie ochrania głowę, uszy i nie przez Glorię Morgan Vander~ 
~ dają ku górom. Tam niebo jest w tym sewnie nie przekraczają twarz. bi~dt i Thelm~ Lady Furness. _ 
~ bardziej błękitne, niż latem, tam kolan poniżej 10 cm. Pod anorak należy nosić ciepłą Cieszył się on takim powo<:kle-
~ kipi młodość, dźwięczy śmiech i Z wie.rzchniego odr.ienia bez- bluzkę z flaneli, lub wełniany niem. że musiał być powtórzony, 
~ życie wydaje · się znowu natural pull-over. Nowością są flanelo- sześć razy. Udział w nim brały 

~1I1111.1I111111 •••• II"lIjl.1l111111111111111fr:11 ne i proste, jak kiedyś. we over-alle, rodzaj kombinacji panie o starych. znanych nazwi. 
- - - --- . Zrozumiałym się też staje, że obciągniętej i długiej, które nosi skach, a szczególne zaintereso-

No
' z· L,· zaproszenia na brydża s.tają się się zamiast bluzek. Kolory? Bia- wanie budziła oczywiście osoba 

K r.oraz bardziej obojętne, że loka- ły, biały i jPszcze raz bj::tły. TTc- Glorii VanderbiIdt, znanej ze 
Je nocne wydają się bezbarwne chę szarego, błękitnego i ziela- swego procesu rozwodowego i 

W historii mody kobiecej 
fakt, że kobieta posiada nogoi, 
staje się od czasu do czasu wieI 
kim ewenementem. Ni stąd, ni 
zowąd, z fałd lub kloszy wyła
nia się zarys nóżki pięknej pa
ni i... nogi stają się modne. 

GEOGRAFIA MODY. 
Moda ładn,ych nóżęk sięga 

różnych poziom!Sw. Zaczyna się 
skromnie, od samej s.topy. Sto
pa wówczas ml'l.si być bardzo 
mała. 

Ale pani ma możność odsło
hić nóżkę i nieco wyżej. Królo· 
wa Elżbieta angielska, która 
szczyciła się swymi pięknymi 
nogami - wprowadziła modę 
krótszych sukien. 

Zuchwała, rewolucyjnn. mo
da niezszywanych po bokach 
sukien dyrektoriatu odsłoniła 
strzeliste nogi kobiece aż po bio 
dra. 

Przeminął dyrektoriat i n'óżki 
zniknęły w powodzi falbanek, 
długich, szerokich sukien i des
sous, sięgających do kostek. -
Przestało się wogóle mówić o 
nóżkach; wyszły z mody. Oglą
'dać je można było tylko w ba
lecie, p'l'lyodziane w różowe trv 
koty, 

STARY WYNALAZEK. 
O tym, że ka1:da kobieta ma 

nMki, przypomniały dopiero 
na początku bieżącego stulecia 
tancerki, które ośmieIily się u
kazać na scenie bez trykotów. 

Bez trykotów taIiczyły gwiaz
dy baletu Diagileffa (Karsawi
na) i, ukazując bose stopy, tań
~zvła !zadom Dll'ncan. 

NOGI .. NA CODZIEŃ". 
VV okresie powojennym, 'dro

żyzna materiałów, konie~znośk 
zreformowania stroju kobiece
go, nastawienie sportowe i pew·· 
na wrodzona skłonność do prze 
sady - sprawiły, że z pod krót 
kiej, coraz krótszej sukienki 
pięknej pani - ukazały się no
gi, odkryte aż po kolana. Co 
za bezwstyd! Zgroza! 

Ale że wszystko powszednie
je, więc wkrótce i odsłonięte 
nÓŻki przestały bv~ atrakcją. -
I znów od paru lat zakrywa je 
dłuższa ~.uknja _ 

DEFEKTY I IEFEKTY. 
Ale krótkie sukienki nauczy

ły metodą. poglądową od'różniaf 
ładne nogi od mniej ładnych.- . 
Od zwykłej śmil!rtelniczki, któ
la pretenduje do tytułu posia
daczki ładnych nóg. wymaga 
się, żeby nogi jej były możli
wie długie, niezbyt szczupłe i 
niezhyt okrągłe, ponieważ zbyt 
szczupłe mogą być kościste, a 
zbył okrągłe - są grube. Nale
ży dodać, że pożądane są cien
kie kostki i wysokie podbicia. 

C:ly nóżki pani odpowiada ią 
tym wszystkim wymaganiom? 

Naturalnie, cóż to za pvtaniel 
Pani ma śliczne nóżki, które u
kazuje śwjatu, gdy jest w ką
pielowym !::h sportowym ko
stimnie, lub też kryje ' je w klo
m'!r.h wieczorowej sukni 

I te nogi na boisku, opalone 

i mdłe, a dyskusje polityczne w nego. walki o prawo do dziecka. 
salonach coraz mniej gorące. Pończochy, rękawiczki i ewen Przed rozpoczęciem pokazu u-

Już wyba()za się z łatwością ., tualny szalik jaknajjaj'-krawsze: kalała si~ przed błękitną kurty-
swemu partnerowi nieuzasadnio pstry, zielo'1Y, rudy, niebieski, ną pani Vanderbildt i wygłosiła 
ne "trzy bez atu", spogląda się fajansowy. krótkie serdeczne przemówienie. 
ze smętnym uśmiechem na mo- Nakrycia głowy różnorodne, Po wręczeniu paniom wiązanek 
kry od deszczu asfalt i widzi s,ię zawsze w pierwszym r7ędzie Z3- kwiatów, rozpoczął się właściwy 
tylko śnieg, śrueg, śnieg! leżne od tego, w czym pani jest pokaz. Każdy model demonstro * U rok i Illlo d ość, do twarzy. wały jednocześnie dwie model-

\Vybierając się w góry na na,r- czys;tq i delikainq cerę z a - Cią'gle noszona jeszcze jest ki: brunetka i blondynka, szczu-
ty musimy skompletować sobie pewnia codzienne stosowanie czapka norweska z daszkiem, pIa i pełniejsza. Szczególne za·· 
strój narciarski. \Vszystkie tego- mydła i kremu Herba.Mydł'o często berecik pstry 1 fantazyj- dowolenie i poklask audytorium 
roczne sportowe modele stoją Herba usuwa defekty skóry nie nasunięty na włosy. Można wywołała praktyczność pokazy-
pod znakiem: . elegancja przez jak pryszcze, wqgry, piegi itp. nosić: kapU7.~, 'lub zwykłą wel- wanych modeli. vVszys,tkie suk-
prostotę, linia przez wygodę! -,..' Krem Hęrba udelikatnia cerę nianą chusteczkę, związaną na nie były do noszenia, bez ekstra, 
Stąd zwycięstwo anorak, bluzy. M y D Ł O iKR E M ' przodzie ' głowy w dwa końce, wagancji, bez przesady. 
eskimoskiej, "lekkiej i nieprze- można nosić wszystko, byle było Pochód weselny zakOl1czył to 
makalnej, stąd koszulki ciepłe i wygodne i . ładne.' interesujące widowisko. Zamiast 
jaskrawe. Trzy rodzaje spodni Jakże często, po szybkim zjei wplonu panna młoda nosiła ka· 
będziemy nosily. Panie szczuple dzie w dolinę; niecierpliwa ręka pelusz, przybrany tiulem i mir-
i wysokie wybiórą sl'odnie nor- szarpnie cZiapkę z głowy i młody tą·-
weski~ swobodne, lekko przerzu apelacyjne zwycięstwo odniosła głos rozbrzmi echem wśród oś nie 
cone na bucik. Lub też bardżiej wyżej wspomniana bluza eski· żonych gór - radością i zachwy
en vogue tego roku spodnie au- moska anorak. Wciąga si~ ją tem. 
striackie, ściągni~te w kostce, przez głow~ i zamyka na błyska- Kr. 

N01AlOści jesienno-zirno1Ale 

Skromna codzienna wełniana 
sukienka z materiału w supełki, 
z modnymi rękawami, posze
rzając}/p1i ramiona. - Bardzo 
świeżo wygląda biały pikowy 
wykładany kołnierzyk zestawio 
ny z dwuch trójkątów. (potrze
ba: 2.10 m. matl?riału 130 CI1:1 .. 

szerok). 
2. Sukienka z przetylmnej 

welny, z przodem nieprzeClę
tym. Nadaje się dla tęższych 
paiL Rękawy u góry poszerzo

Ile uzyskujemy . przez ;WSŁll\vie
nie. specjalnych częścL (Potrze- · 
ba 2'.75 m. materiału 130 ' cm. 
szerok.). 
3. Ta skromria suknia z liln wel 
ny, tworzy z obok umieszczo
nym żakietem elegancki kom
plet pod futrzaną peleI yrą. -
Brzy sukni, tak jak i przy plasz 
,:z1.ll modne rękawy. (Potrzeba 
4.30 m. materiału 130 Clll. sze
rokości). 

4. Elegancka suknia z wdny 

angora w kolorze rdzawym z 
Ilałożonymi kieszeniami i duży
mi guzikami, z odpowiednią 
klamrą u paska. (Potrzeb'l. 2.20 
m. materiału 130 cm. szerflk.!. 

5. Ładna toaleta jesienno·zi
mowa, składająca się z sukni z 
~z!lrnego sukna; bluzkę ożywia 
kamizelka koloru czerwonego i 
zielonego. Żakiet, obramowany 
futrem, mocno poszerzony w ra 
mionach. (Potrzeba 3.20 m. ma· 
teriału 130 cm. szerok.). 
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i w skarpetkar.h i te dwa poe
maty w' wieczorowych panto
felkach - są zachwycają'ce. 

,JAK PANI TO RQBI? 
Te nogi silne, złociste OlI słoń 

ca i gładkie ~ to wynik spor
tów i pielęgnacji. Te w wizyto
wych. (',zy wieczorowych panto
felkach - to dzieło umie.iętne
go wyboru pończoch i obuwia. 
Pani wie doskonale, że ciemne, 

niezbyt błyszczące pończoszki, 
bez strzałek - wyszczuplają no 
gi, a pończochy .JaSl1le.J~ze ze 
strzałką - zaokrąglają kształt 
nóg. 

A harmonijny kształt pani 
stóp? Pani ma i w tej dziedzi
nie zasady. Przede· wszystkim 
nie wolno męczyć nóg zbyt wy
sokimi obcasami; korki nosi się 
tylko wieczorem. 

Sam fason obuwia też .iest 

ważną sprawą. Przy niskim pod 
biciu unika się czółenek - na
tomiast nosi si~ obuwie fanta
z.yjne, lub wiązane na kokard· 
ki. 

Jeśli stopa jest szeroka _. na· 
leży wyrzec się sandałów, za
równo wieczorowych, jak i SDa 
cerowych. . 

Tak wyglądają obowiązki pa
ni _ właścicielki pięknych nó
żek. 

Kapelusze 
Wybór kapelusza nie jest rze4 

ozą łatwą. ;Wśród powodzi zimo
wych modeli należy odróżnić 2 
typy: na dzień - kapelusz z ron
dem, na wieczór -- bez ronda. 

Kapelusze z rondem I filcu, 
antylopy, lub velcuru, mają 
główki wysokie, tyrolskie, lub 
ścięte. Przybiera się je sznurka
mi z wełny lub jedwabiu, cz~sto 
w dwuch kolorach. 

Luiza Bourbon robi kapelusze 
na wzór kasków wojskowo ch, 
bez ronda z tyłu, wydłużające 
się ku przodowi. 

Na popołudnie panie wydają 
się mieć predylekcję do tego, co 
nazwałabym "bibi". Jest to w rę
ku nic, a na głowie wygląda bar 
dzo szykownie. 
Małe toczki z filcu, aksamitu, 

futra. Berety z wełny, płaskie; 
berety - aureole zupełnie cofnię
te na tył głowy; berety policyjne 
i b~rety szkockie, wszystko, co 
mi~kkie i co na głowie układa 
się w modę, szyk, linię! 

Rady i wskazówki 
Perfumy eleganckiej pani muszą by~ 

całkiem indywidualne. Osiągnąć to łl\Oż 
na, mieszając różne esencje. Należy 

to robić umiejętnie, aby nowy zapach 
był rzeczywiście równie mil:, jUk ory
giualny. -

* Włosy, podczas dnia zwinięte w wa· 
łeczek, wieczorem muszą być ułożone 
w loki. Na większe uroczystości trzeba 
je oz(lobić klamerkami. Klipsy Ilo u
szu i inne ozdoby muszą harmonizo
wać z klamrami do wlosów. 

* Nowością są puderniczki, wygląda· 
jące jak wielkie pieczęcie; wyrabiają 

je we wszystkich kolorach, lecz naj
ładniej prezentują się one w kolorze 
czerwonym. 

Torebka powinna byt'! z tej same! 
skóry, co pantofle. Torebki przedpo
łudniowe są większe i praktyczniejsze, 
niż popołudniowe. Na wieczór llrzezna 
czone są śliczne modele z miękkie! 

skórki lub iedwabiu, w różne orna· 
men ty. 

* Paryż lansuje ostatnio gumowe po6-
czochy, które, nie ;oóż;;iąc się nlncm 
od zwykłych pońezucll, m,:lują Dod"," 
ładniejszy ltsztalt. 
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Humor w Trzeciej 
RZBSZY 

~v Trzeciej Rzeszy pewien ro
botnik przypłacił tyciem niezna
jomość ortografii. ,W dniu po
wszechnego plebiscytu i.. entu-
zjazmu wyborczego, gdy wię· 
kszość głosów miała brzmieć: 
"tak", zabrał się on do wypeł
nienia kartki, służącej do głoso
wania i po dłuższej chwili kło
potliwej pracy, spytał przewod
niczącego komisji: 

- Przepraszam pana, czy 
"nein" pisze się przez "a", czy 
ptzez "e"? 

* Dr. Wertheimer z Frankfurtu, 
co rok wyjeżdżał na urlop letni 
do Tegernsee i stawał u Seppla 
pod "Złotym Niedźwiedziem".
W tym mku jednak wynajął po· 
kój nie jak zwykle, a w hotelu 
pod "Zielonym ,Wieńcem".-

Pierwszego zaraz dnia na dep
~aku spotkał go Sep pl. 

- Cóż to, Rerr Doktor, dla
czego nie wprowadził się pan do 
:nnie? 

- Widzi pan, jestem przecież 
żydem, a mówiono mi, że pan 
tu jest bardzo czynnym człon· 
kiem partii narodowo - socjali
stycznej ... 

Seppl rozkłada ze zdumieniem 
ręce i woła: 

- Ależ, panie doktorze, ja 
mam być hitlerowcem? Teraz, 
w pełni sezonu? 

nOWY prZeWOdnik · 
dla JadrO.l1yoh 

W "Punch'u" wydrukowano prze· 
.łodnłk dla porozumienia się w ob
łym języku w podr6ży, z uwzględnle. 
nlcm obecnych clllRs6w. Nprz.: 

W HOTELU. 
Czy w mieś cle jest duży ruch poU

iyezny? Nie. Wobec tego zostajemy. 
Prosimy o pokóJ, . którego okna nie 

wychodzą na uUcę. Co to . za halas? 
Ezy to karablńy maszynowe cz)' bom· 
by? 

Paolenl\a będzie lak grzeczna Izbie 
ue te kule. Którędy się tu idzie do 
olwnlcy? 

NA ULICY 
Nie, rewolweru nie mamy. 
Nie, nie chcemy fotografował! żad

Ayeh przedmiotów wojskowych. 
Proszę nie uderzał! rewolwerem, bo 

moie wystrzellI!. 

ZASIĘGANIE WIADOMOSCI 
Czy można zapytał! o drogę tego 

pollejanta? 
Nie, bo może nas areszlowa/!. 
Tak, lo mój paszport. Noszę go zaw

sze przy sobie. 
Nie, nie śmieliśmy si't z republiki, 

armii, "fiihrera", dyktatury, proleta
riatu. Wogóle nie śmieliśmy się. Czy 
ieste~my wobec tego wolni? 

W WIĘZIENIU. 
2ebyśmy tylko nie zgubm naszego 

bagażu. , Raszych pieniędzy. Nie, nle . 
mamy Ilrmat w walizkach. -

Nie, nie jesteśmy marksiści, faszy
ści, rewolucjonHcI. Od,bywamy - bar 
dzo przepraszamy - podróż dla przy
iemnośei. Tene kraj jest piękny. 

Nie chcemy braI! udziału w walce. 
Ile kosztuje przyzwoity pogrzeb? 
Która partia zwyclę:!yła? Niech żyje 

Ił Duce, la republIque, la lIbertad, 
fiihrer! 

A teraz prędko z powrotem do do
'!1 ;). -
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I. I. FARIEON Humor szkoaki 

Wizgi bUlDorglig 
W. pewnym piśmie szkockim 

ukazało się następujące ogłosze
nle: 

"Inwalida bez prawej nogi 
szuka partnera, któremu brak 
lewej nogi, w celu wspólnego Za 
kupywania butów, skarpetek, 
kaloszy i getrów. Numer obuwia 
39". 

Napewno słyszeliście już o Jo
nesie Lattinerze. Pisze on hum o 
reski, których wesołość jest przy 
słowiowa, komedie, podczas któ
rych z nadmiaru humoru ude
rza się siedzącego obok sąsiada 
w bok. Jest on pełen humoru,. 
jak Mark Twain, dowcipny, jak 
Oskar ,Wilde i sarkastyczny, jak 
Bernard Shaw. 

Pewnego dnia przybył on do 
nas na herbatkę. Całe przedpo
łudnie radziła się moja fona, 
"jak prowadzić rozmowę z hu
morystą". Odpowiedziałem jej: 

- Nic się nie mówi, tylko się 
słucha. 

- Ależ nonsens - odrzekła 
żona. - Należy podtrzymać roz 
mowę, przecie! jesteśmy tymi, 
którzy gościa przyjmują. 

Al(' ja uważałem, że rozwe!\{'
lit JOll{'sa Lattinera jest równo
zl1aczne z wyścigiem na bieżni 
z mistl'zem olimpijskim Owen
!jem. 
. Jednak tona poshwiła aa 'iWU 

im i uchwaliliśmy podtrzymy
wać rozmowę pfzez dorzucanie 
własnych uwag, a nawet otrzy
małem polecenie, by w odpo
wiednim momencie opowiedzieć 
dowcip o "przekąskach". 

- Dowcip ten nie jest tak zły, 
Jak sobie wyobratasz - rzekła, 
.- A następnie wtrąć uwagę o 
'iiezrozumiałych kobietach. Ja 
już naprowadzę rozmowę na ten 
temat. 

- Nie wiem, dlaczego tylko 
ja mam wtrącać wszystkie uwa
gi do rozmowy . 

- \Vcaie nie musisz - uspo
koiła mnie. - Zobaczysz, .te i ja 
nie dam się zapędzić w kozi róg. 
Musisz tylko naprowadzić fOZ
mowę na temat radości pracy. 
Czy aby będziesz umiał? .. 

* 

Łualnie nie humorystycznego. -
Ale udało nam się wydobyć z 
niego tylko, że mamy ładny 
dzień, te taksówka, którą przy
jechał, kluczyła po mie~cie, nim 
przywiozła go do naszego domu, 
że jedna z jego ciotek ma takie 
same firanki w oknach, jak my, 
że nigdy nie używa śmietanki do 
herbaty i wreszcie, te woli chleb 
czarny od białego. 

Nim doszliśmy do numeru plą 
tego, sytuacja nasza była bezna
dziejna, lecz właśnie numer pią
ty pozwolił nam sięgnąć do re
zerw. 

Oblicze mojej żony rozjaśniło 
się i wymieniła ze mną znaczą
Ce spojrzenie, a następnie rze
kła: 

- Ponieważ akurat mówimy 
o chlebie, więc mam nadzieję, że 
lubi pan grubiej smarowany 
chleb, gdyż nasza służąca zwy· 
kle grubo smaruje masłem. 

Nastąpiła krótka prze,rwa. -
Szybko wkoczyłem w szranki: 

- Tak, ona z'awsze tak czyni, 
- rzelkłem z nagłym ożywie· 
niem. - Zwykle mówię, że ona 
nie chleb smaruje mjl:;łenł, lecz 
odwrotnie, masło pokrywa lek
ko chlebem. 

- Naprawdę? -' mruknął Jo 
nes. 

Gdybym był z nim sam na 
sam,-j>uściłbym to płazem, lecz 
żona moja to natura wojowni
cz.a i. obdarzyła J onesIl złym 

MŁODE MAŁtE~Sl'WO 
- Co byś ehciał dziś na obiad, mój 

cukiereczku? - pyta młoda \onka nie 
dawno poślubionego małżonka_ 

- Przecie wiesz, moja wisieneczko, 
co ja ~ajwięcefIubię: .. 

- No tak ... - odPowia-da "wi~ie
neczka". - Ale jeść. też t.ątiba! 

Jones Lattiner okazał się ku NA '.WYCIECZCE MORSKIEJ 
naszemu zdumieniu b~~dzo ską- j Pani, która piet~zy tU jedzie wJel . 
pym w prowadzeniu rozmowy. kim okrętem, oświ~dcza wSżystkim. 
Początkowo usiŁDwaliśmy go_ ii: ubóstwia morze. Daje tego' dowód, 

sprowokować przez ' wtrącanie zawzjęcl~ flirtując z pierwszym oflc.-
dykteryjek i krótkich anegdo-' rem. . . 
tek. Daremnie. Następnie staraHś _ Nasz statek - mówi oficer - ro-
my się, by coś powiedział, ewen- bl osiemnaście węzłów na godzinę .. 

MY RZĄDZIMY ŚWIATEM ... 
Markiza de Curzon wdowa po 

wicekrólu Indii, zagorzała ten ni
sistka, mówiła kiedyś w salonie: 

- Nadejdzie jeszcze dzień, kie 
dy kobiety będą rządziły An
glią! 

,W tej chwili d<l salonu wszedł 
sir Austen Chamberlain, usły
szal te słowa, i skłoniwszy się, 
rzekł: 

- A wiec nic się nie zmieni. 

ZĄB ZA ZĄB 
Podczas przyjęcia na dworze 

angielskim, pewnej damie wy
padł przy stole sztuczny ząb, któ 
rego w żaden sposób nie można 
było znaleźć. 

Na drugi dzień jeden ze w~pól 
biesiadników przysłał jej pudeł
ko z zawiadomieniem; że zwra
ca odnaleziony ząbek. W pudeł
ku znajdował się jednak ząb 
wołu. 

Dama odpisała natychmiast: 
"Znam pańską życzliwość, nie 

przypuszczałam jednak, że da 
pan sobie wyrwać ząb, z przyjaź. 
ni dla mnie". 

- O Boże! Panie Stachu. i pan to 
wszystko musi rozwiązywać? 

TO, CO NAJWAZN1EJSZE. 
. Do doktora X. przychodzl\ znajomi 
i nie zastają 'go w domu. Przyjmuje 
ich sześcioletni synek doktora, Jaś. 

- A gdzie tatuś, Jasiu? - pytają 

goście. 

- Tatuś poszedł zrobić operację z 
lokalnym znic'!iuleniem. 

- A czy ty wiesz, co to znaczy? 
- Jeszcze bym miał nie 'I\'ledzieć' 

To znaq:y sto złotych ... - odpowiada 
Jał. 

URYWKI Z POWmŚCI 
..Mary chciała coś powiedzieć, ale 

drzwi się nagle otworzyły, zamykając 
jej u$la". 

* "Twarz murzyna stala się nagle bia· 
la, jak kreda". 

"Detektyw, wspatbzy się obiema rę
koma o parapet okrętu, obur_ct trzy
mał morską lunetę i wygrdll.ł plę'eią 

znikającemu na horyzoncie wroBowi··. 

* "Nad stawem siedziała dzjewczyną 

i doiła krowę, a w lustrzanej tafli wo
dy odbijało sie to odwrotnie". 

spojrzeniem. Nie mogła mu prze 
baczyć, że nie zauważył, jak dow 
oipny jest jej mąż. Aby jednak 
wykazać, że dobrze wyszła za· 
mąż, rzekła, podsuwając mu 
marmeladę: 

- A czy wie pan, panie Jones, 
ze liczba rozwodów znów pod
niosła się o siedem procent? A 
przy tym wcale nie jest modne 
być żoną niewyrozumiałą. A co 
pan sądzi o nierożumnych żo
nach, panie Jones? 

Podczas gdy J ones rozmyślał 
nad odpowiedzią, żona nastąpiła 
mi na nogę. 

- Ta.jemnicą nierozumnej żo
ny jest - zacząłem - że ma 
czas pomyśleć, czy mąż ją rozu
mie, czy nie. 

Jones spojrzał ze zdumieniem 
na mnie. Coś musiało się stać. -r 

- Tak, to jest rezultatem te~ 
go, że coraz wię~ej trosk zd~jmti 
je się z bark żony, - jechałeIIi 
dalej z ognieni w oczach. - Czy 
nie znajduje pan zresztą, ze pra~ 
Ca jest to najpiękniejsza rzeci 
wogóle, panie Jones? . 

Nim Lattiner zdołał coś odpo,~ 
wiedziC!ć, odezwała się moja żo~ 

* W Anglii prawo wymaga, by 
w każdym wypadku stwierdzano 
przyczynę śmierci. Pewnemu 
szkotowi upadło pół pensa na 
szyny kolejowe. Kiedy schylił 
się, aby je podnieść, porwały go 
koła nadjeżdżającego pociągu i 
zmiażdżyły na śmierć. 

Orzeczenie brzmiało: 
"Śmierć nastąpiła z przyczyn 

naturalnych". 

* Szkocki baronet odznaczający 
się wyjątkową brzydotą, spotkał 
na ulicy swą dawną niallkę, pro
szącą o jałmużnę. 

- Kic nie dostaniesz - po
wiedział - skrzywdziłaś mnie 
okropnie. 

- Ja, milordzie? Czyż to mo
żliwe? 

- IW niemowlęctwie byłem 
piękny jak anioł, a tyś mnie za
mieniła w kołysce! 

* - A więc to wszystko jedno -
. . • _. pyta knw,~a pan Mac Carty, oczy· 

. -: Mme praca fascynUJe .. Lu'- wiście, s!.kot _ wszystko jedne 
na: 

bl~ Ją tak, f~ mogłabym godzma· jl'lkieg0 WLrO~tt1 jestem? Ubranie 
?'lI patrzeć l patrzeć, jak pracu- h~dzi~ zawsze kosztowa.ło 10 fun 
J~ . 

'J- . L' . 'ł . Łów? 
• . ones. att mer '\IVY~l Jeszcze ..:.. Tak jest, chocby pan był na. 
J~dn, fUltankę kawy 1. poźegnał wet. o metr wyżs~y. 
S!ę. Po IIześclu tyg()dn~ach uda· _ Dr'skonale. W takim razie pro 
hśmy się ~a premierę Jednej ze ~zę z re3zty uszyć garnitur dla me· 
·sztuk L'OthneU. go synka. JeO'o wzrost W~llO~i do 

Usłyszeliśmy wszystkie dowci· kłndnie jeden'" metr. J 

py i uwagi, jakie wypowiedzie-
liśmy podczas tej wizyty, a reSZ
ta to pewnie były dowcipy, które 
usłyszał p'odczas herbatek u in
nych znajomych. 

Ale żaden z jego kawałów nie 
podobał się ta).:, jak dowcip mo
jej żony ojej umiłowaniu pracy. 

-- Ty rzeczywiście maSz nie. 
raz dobre kawały - rzekłem do 

. żony, gdy widzowie zaśmiewali 
. sie. 

- To nie ja - odrzekła - to 
Oskar ,Wilde. 

GALANTERIA 
Słynny filozof angielski Hu

me, który na stare lata utył nie
zmiernie, jechał kiedyś okrętem 
wraz z piękną lady ,Wallane. -
,W drodze zerwała się gwałtow
na bur~a_ 

- Staniemy się niewątpliwie 
pastwą ryb - oświadczył w pew 
nej chwHi filozof swej towarzysz 
ce. -

- Ciekawa jestem, kogo one 
wpierw pożrą, mnie, czy pana? 
- zapytała piękna lady. 

- Żarłocme rzucą się zapew-
ne na mnie - odrzekł Rume,
ale za to smakosze wybiorą so-

,

ie panią, milady. 
BAJKA Z ZYCIA ZWIE.RZĄT 

- Lepiej jest tyć na wsi, jak w mie
ście! - mówi wiejski wróbel do miej-

Iskiego. . 
- E! Co te! kolega opowiada! -

sprzeciwia mu się wróbel warszawski. 
- W mieście jest ładniej! 

- Na wsi ładniej. Kwiatki, trawki, 
krowy, konie tak ładnie prychają ... 

- No, to w mieście samochody trą· 
bią jeszcze ładniej ... 

- Tr_bill ... trllbią ... Ale czy samymi 
.bietnlcaml motna tyć? 

LOGICZNIE 
- Tatusiu, C1.y to prawda, ie nalety 

płacić dobrem iOa złe? 
- Tak, moje dziecko. 
- No, to niech tatuś da mi złotów' 

kę. Właśnie stłukłem szybę. 

DZISIEJSZE CZASY 
- Potycz mi dwa dote. 
- A czy mi aby oddasz? 
- Nil pewno. 
- Słowo honoru? 
- Słowo honoru. 
- A jakli motesz mi dać gwarancj.' 
- Drugi numer hipoteki na moi. 

zegarku. 

ZAGADKA. 
-- Dlaezego w batach przed katdya 

miejscem jest w ścianie luaterko? 
- 2eby goście więcej pili. 
....- J8kt01 
-- Bo smutno przecież nie mieć do 

kogo przepijać. 

KOMPLEMENT 
-- Pani wygląda co dzIeń piękniejl 
- Przesadza panI 
-- No więc:, powiedzmy, cc c!~'Il dni. 

ROZMOWA W KNAJPIE 
- Co twoja tona robi cały dzień? 
- Przebacza mil 

u WRÓtKI 
- Czy pan chce poznać przyszło~ 

swojej przyszłej? 
- Nie! Chcę poznać pueszłość mo

jej teraźniejszej. 

PRZEZOR.NY. 
- Mąt pani mówi zawsze prze~ 

sen. Pani profesorowa zna więc za
pewne wszystkie jego taJemnice? 

- Niestety, nie, mówi zawsze pc 
vreeku. 
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NA B. DOGODNYCH WARUt\KACH r ~ s " n, Przyjmujemy pożyczkI p~stwowe-

FUMEE, 
PERFUMY i WODA TOALETOWA 

OSTATNIA KREACJA 

L 'UBIN 
PARIS (F,anc~) t t Rue R,,!ale 

l"rzed.ł.tA Weinsletn. Wgrszawa, Poz.nań.ka 1 4. 

--------------------
mu~oł~tnia ora[OWniti 

I'irmy "Ejtminowicz iRaucz", 
Piotrkowsk.l 16, 

MARIA, 
pracuje obecnie w łłrm\e 

"Sch,ilke,U 
w gmachu "Grand ł:fotelu" 

_ .. ---------
~ \fENTOPINOL . ' GLOB. środek prze· 

ciw gruźlicy, astmie i ciiraienlom 
" dróg oddechowych • 

. . "UNJWERSAL" leczy reumatyzm I 
_ wszelkie nerwo-b6le; 

.. HERBOLIN", środek przeciw- lisu· 
jom, egzemie i łuszczycy. 

BOBO • GI.OB, przysypka dla dzieeł. 
Polera LaboratorJum przy AptE'te 
Dł'. t~.r. Sł. Trawkowsk''''j w Łodzi, 

ul. Brzezlóska 56. 

ŻAMBUR wyciąg roślinny usuwa prey
czyny i skutki złego trawienia o· 
raz reguluje żołądek. 

. .\NTIHEMOIł wyciąg ziołowy, środek 
przeriw Hemoroidom. 

" Oto środek do pra~ 
, t :. _ ~ ••• 

nia, .którego używ,o 

każda d'zielno go .. 

r - spo,dyni. oszczędza. 
.iqcQ' s W Q bieliznę, 

. " .. 

PIERZE, BIELI i DEZYNFEKUJE:· 
./ 

f ~' .. . . 

Do moczenia bielizny: HE/f,KO, soda_do .prania ibielenio. 
• ~I • <I,; . " 

K U R~,Y: . ", ~ _- .-
KRO lU, SZYCIA l MODELOWANIA 

:aaew. 1'r.ez M.' W. R. , ,I O. ,P. 

MIRY ORY-nHLATT PROSZEK - GLOB od bólu głowy. 
KREM· BOBO dla dzieci. istnieiłl~e od '1902 r. 

Poleca Lahoratorjum przy Aptere l'Ułi Z ."rADZlłA 36 3 te' 231 03' r 

Dr. 'Far. ~~: I:r~:~~:::i:l w Lodzłt I UI'L, II ft ,n ,m. ..' '. . . 
I __ • ' CAtKOWITY KURS nauczenia TYL"O 75:- ZŁ. . 

Dola 6. 7 i"S"l(lUdnia 'i-.b. odbędzie się w sa-
hiob Ba~ateJi- przy ul. Piotrkowskiej Nr. 94 

13-:, Dowszer hoU ookuz (wUSława) 
drobiu i .wierząt do
mowych, urządz. przez 
Łódzkie Stowarzyszen ieRo
dawców Drobiu i zwierząt 
domowvch, 

Wystawa obeimnje: 
Drób, gołębie, ptaki, 

króliki. zwierzę ' a futer
kowe i psy rasowe. 

_~~~i'= Wejście 1.- zł.. ucznio-
wie i woi~ko ,)0 gr. W porriedz alek dn. 7 gru
dnia dla szkóp w grupach po ::.0 hl': 

I ~J ._~-- ,_ .~---

Załotona w roku 1891 

I LecznIca ~18 Zwierząt 
, , Mao. Wgt. H. WRRRIKUFFl\ 

ul. KOPERNIK'\ 22 Te.I. 112-0T. 
ODDZIAŁ.Y: wewnętrzny i chirurg czny 
SZCZEPIENIA ps6w ikon' 
STHZYŻENIE psów i koni, kąpiele 
dla . Ds6wI . 
KUCIE KONI, niłowlmie kopyt. 
Przy;ęcia w prz~choc!ni od 8- 1 i 3-6 
CelonIłowie towar:ys;wa opieki . nad, 
zwiarzęłami płacą ull!owe ceny. 

-~--------

ZABA
·WHI Po cenach konkureneylny.h w wielkIm wyborze p o I .. c 8 

R.łłERL',~~9~ 
, .. 

KDpułci~ 
Z l-gO źródła _ .. ..,..~ 

Wielki wyb6r: 
WóZKdW dliElcięcych tÓŻEK komodowycb 
Ł6ŻEK mefałllwyeh WYżYMACZEK 
MATERACY wyścielanych marki "Ru lber· 
MATERACY sprężyn, l.ODOWEK 

I 
.Patenta, LEŻAKóW, HAMAK6W I 

ŁOŻEK polowych ' RO NERÓW i drezyn 

, "fabrvcanym 0'0· BRonOl" Łódź, Piotrkowska 73 
I - ."- skład. le " r. ·w po::l,.., Tel. 159·90 

l I. = _c:WW 

~, Paczki 2 szt. 25 gr. 
Cfastka 10.20 gr. 

, . Kupui\cym od S-eiu eiastek 
, 15 proc. rabatu . . Kończącvm śwla:fectwa. K~ncelari. c.,nna od 9-f l od !-7 p. p. 

~ ł B l f S Ż KOŁ A I WILCZEH PIOTRKDWSKA Izn ltiauka odbywaaię w "rup~ch I 
PIER .SZORZĘDNEJ, JA~OŚ~I IOBrJ IELEF. 2JZ-11 11 j po;edyńczo. ,Nil żądanie w 

liUltdzenla kom.płetne I p l)edyncJe TA n c li lU prywatnych domach. '- Ce~, umiarllowane 
nowe I uiywane U Specj. k6łka zamknięte dla Pan • towarzystwa 

oraz salon antyczny machonio", ," w po.niedz, i czwartki od S-S' 

..' KOLACJE }ARSKIE 
wraz z óbslugą ,. - zł. 

poleca 
CUKn~RNIA ' 

''' '' ZRODtO'' I -A~'W4kj(;iNI- KURSY," SI~[IJ, MIEfilfllA LI iłY I( A U ~ M ~ N, 
• SIENK~WICZA 8 t J. 191-00 ROJU I MODtlOWAJlIA Sl.nklewlc~a M:..~ teJ. ' przYJmu!e ,codzIellnie I 
v I e , l L li r6g 1\8.rot va 1t3-51 :lapIsy. . " . 

. ~lZEJAZD 1 TEL.' 209-';~ 

MOLL .. Dz~ś i dni 
~ . nasteDn,chl 

Swiatowej sławy 
g:wiazda 

PICON 
• najnowszej komedii produkcji polskiej p. ł . 

..... U ·DEL GRA NA'. S 'KAZ'"P,CACH--
~!.:....J Dzfś i dni nasteDD,ch ! ~ . O' , " ,. . wg. opery . 
~ ~ N~jwspanialszy f~lm polskiej ' r s.. '71 D g " O r Stan~s-awa 
~ = produkcji p. t. ~ #LI . MoniUszki 
~ === W filmie tym Luc,na Sllleualiska znana śpiewaCLka z występów w radio czaruje s'ym głosem. '. 
i~ W rolach głównych: M. Masz,ńskl. Sł. ĆW:klińslca. 51. S~t·ański, H. crrDssóWna" W. Contl 
N CI::: . Następny ' program: "BĘDZIESZ ZAWSZE MOJ ,\ '\ . W roli głównej: GRACE MOOH.E l 

::: c:::::a.:. t.eromsl<leeo 74/76. leI. 129-88. Pocz seansów o g, 4, w niedz_ i święta ' o g. _~1.2 •• c.·e.n.y.niiiliE:.jS;.;O.: ~l .Ul., ~1..09 .... i.I·D.l.iii9.0.g •. I.Il.·nllll .•. 50 •• g .• K.h.P,.1l.'g •.• 70.g •. ____ _ 
.... ~ .......................... _ .............. ~ • r= 4 

Dźwiekowe klno 

RAKIETA 
.t 
Sienkiewicza 40, tel. 141-22 

NAJNOWSZY TRYUMF 

Jadwigi SPlDSĄRS~I·EJ 
.( jej partnerzy: Aleksander Żabczyński, Mieczy.s.ła" a 

Ćwiklińska, 1Jicbał Znicz 1 Sr; Sielaiiski. 
, PoczateJ- w dni powszednie o 4. w nied7iiel~ i święta o 12'ej. - Na pierwszy seaTJ;:; ws"ystki(;l mIejsca po 54 gr. 



16 29:xI - "G{;OS PORANNY" -- 193n N 3')8 /~~ ______________________________________ ~~~~~~~~~~~~ ____________________________ . __ ~~r~.~_~ 

011(41'11' P'ONIISlf f Y: 
IIIh'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"111111111 

UTOMOBILOWE 
części zamienne. OPONY MICHELlN 
WSZYSTKO do pańskiego auta! 

najfaniej dostaroza hurtownia 

JORDHI'" IiI!RSOn ŁÓDŹ, NARUTOWICZA l':' 
--.. - TELEFON 128-30. - V 

~ Wejście % ul. Mars •. Piłsudskiego. 

ia "'LGROM 
Piotrkowska 36. 

NAJNOWSZE MATERJALY BlELSIHE NA UBRA
NIA I PALTA DAMSKIE I MĘSKIE. 

Nowoczesn, Salon Dziecka 
Łódź. ul. Piotrkowska 82. tel. 233-13 

POLECA 

Wszelkie Art. Dziecięce i Zabawki. 

ZAPNIK HERMAN 
ŁÓDŻ, UL. PIOTRKOWSKA 111. TELEFON Nr. 163-7~ 

NAJWYKWINTNIEJSZY 
ZAKŁAD KRAWIECKI I 

Wspaniały wybór materialów angielskich i krajowychl 

ZEKOlADE wykwintną 
DLA SMAKOSZY w 50 ODMIANACH 

poleca Skład Czekolady i Cukrów 

"DOROTEA", SrÓdmiejSMa 6 
zerwone wina 

lecznIcze naturalne wqolerskla 
EORI BURGUNDI (Burgundzkie s EI/ri) »Voros"-wytrawne 
dla chorych na cukr&yc:ę .Edes· - słodkie dla łoł~dlrowo
chol',ch §wlatowej marki I. Herc&, Budapeszt. Cena but. 
tł. 6.-, lla but. sł. 3.50. tł\dalcle wlllęd&iel W,łllcsna 

~~r~~:t "HALWUf Ud!. POlno[0110. Tel. 219-40 

IAMENr D •• I;,ódź 
z 111111 d I kil I. fBI. t48-01 I Plłludsklego 50, fil. Z07-&5 
P1ofrkowsra 45, fil. ZłO-U ftowomlB)lka Z4, tBI. 149-4Z 

- poleca-

WfDLlHY i PARÓWKI KOUfRnf HAJWYi~UJ JAKO~[I 
- Zam6wienla telefoniczne z dostawił do dom6w. 

EKTRODOM" 
PIOTRKOWSKA 115, tel. 134-42 

polec a: Radjoodbiorniki firm: Philips. 
Eiektrit, Telefunken i innyoh oraz elektry
czne: czajniki, kuchenki, piecyki, telazka wen-

tylatory, żyrandole, żarówki i t. p. 

UTRA W BOGATYM RWyAaUORZE 

NA NADOHODZĄOY SEZON 
- poleca długoletnIa i lnana firma -

I TIG I:R ładdź. Piotrkowska 29 
• .. - TELEFON 213-22 -

FIRMA EGZ. OD R. 1903. 

RMANI Allred 
ŁÓDŹ, KILIŃSKIEGO 136/8. 

TELEFONY: 184-21 i 211-01 

Wytwórnia resorów. Walsztaty samocho
dowe. Dział elektryczny. SpawanIe elektrycz
noścli\. - WuDtani&acja. - Garaże. -~ Ben&yna. - Smary. 

UŻ pierwszorzędne konwalje 
WŁASNEJ HODOWLI 

Również pięlme b e g o nj e nalnowszych odmian poleca 

l. G. van de 'WEG 
Ł6dź, PIOTRKOWSKA 96. Telefon 208-65. 

CZŁONEK ~FLEUROPU~ 

APELUSZE meslfie 
czapki, kapelusiki dziecinne oraz berety 

pol.eaa •• S Z IE A LAU N S" 
-fllma ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 10. - TEL. 281-09. 
Stale na składzie wielki wyb6r najnowszych fason6w. 
Upuejmie prosię Sz. KI. o ł.sslrawe odwiedzenie mojego 
interesu. - OBSŁUGA SOLIDNP. - CENY NISKIE. 

"VICTUAL11 

Piotrkowska 64 Tel. 112-35 

WI N A, we D KI 
C o Ci Ił A C' I, L I K I E A Y 
TOWARY KOLONIALNE 

DELIKATESY 
Ceny na wSlystkie towary 
zniżone 

UEKTftynnA PAlARniA KAWY 

"MO A u 
tel. 236-53 l6 D t. tel. 236-53 

CENTRALA: PIOTRKOWSKA 44 
F I L J I- PIOTRKOWSKA 309 

• PRZEJAZD 2 
POLECA: KAWY, HERBATY, 
KAKAO W NAJLEPSZYCH 

GATUNKACH. 
Kawa stale !lwie!o pnIOM. 

Z. ZAęi,CZYK 
l U D,". 

SALON OBRAZÓW 
PiotrkowsI<a 165, Telefon 249·91. 

FABRYKA 
LISTEW DO KUl I FIRANEK 

UPERHAN Piotrkowska 8 
NA,JTANIEJ SPRZEDAJE 

RESZlIlI i ZE SlllJKI . 
WEŁNY, JEDWABIE i AKSAMITY. 

onlekcia damsMa i m8SMa 
fUTRA, KOŻUSZKI ZAKOPIAŃSKIE, GALANTERJA 
Przybory sportowe: narciarskie, lytwiarskie, hokejowe 

i wszelka konfekcja sportowa 

Franciszek · HESSE 
Piotrkowska 144, tel. 146-20 (tóg Pierackiego) 

lieg; handlowe ~;:~;~~; 
- i na lam6wienle Pll .• pecjalnych schemat6w.
DZIBNNIK WEKSLOWY, patent. polski nr. 21734 
"WSJystko dla buchaltera i buchalterii- poleca 

S. ""!'lUlIRSIl Pio~~g~sKA 4~ 
WYKONANIE SOLIDNE! • CENY NAJNIZSZEI 

aźn;e rz"mskie. 
~liplele lec%nlcze. pływalnię, wanny i parówkę poleca 

~~~~. R. BEUTLER ~~I~if~~~\~~8~ 13q 
MaSllt, oedicure, frs&jer-ka na miejscu. - W czwartki łainie 
wyłlłcsnie dla pań - '" pllłtki i soboty dla pan6w. - Zakład 
clynny cod&lennie od 8 r. - 8 w., w piątki i soboty do 9 w. 

EBLE Sł. Gabal" 
Łódź, ZWIRKI 1 (daw. Karola) 

Oddział sprzedaży: ZAWADZKA 1. Tel.133-66 
K O l'osiada kompletne uJZlidzeni.: 
lÓL~dA BRUSY Pokol sypialnych, stalowych, gabinet6w, prtedpoko-

FI 
M. G O L D BA · T _-:==-~=o=ra=z=m=e=bl=e~p=Oj=ed=Y=ń=cz=e,=d=u=t~Y="=Y~b=ór=fo=te=li~kIUbOWYCh, tapCJanów. otoman, kozetek i t. p. 

~~ 
Ł.ódź, Piotrkowska 62 

Tel. 135-35. 

ZIOL 
LECZNICZIE 
= ŚWIEŻEGO ZBIORU = 

- poleca-

SKŁAD APTECZ NY 

l'I. I{ 1111 .: B 
- t6Dt,-

Główna 52. Tel. 181-29 

PRAIaniA CHEMiCZnA 
i PARBIRRnlA 

F. ROZENBERG 
t. Ó D Ź, 

POMORSKA '1, filia CEGIELNIANA 1 
Tel. 167-49 

Pośpieszna prasowalnia parowa, mę
skiej garderoby. 

CENY NISKIEIII CENY NISKIE!!! 

KALOSZE 

H. BOY i S-k. 
Łód., PIOTRKOWSKA 154 

S UWIE damskie, ~ęs~ie! uczniowskie 
l dZlecznne === 

W NAJWYZSZYCH GATUNKACH 
PO CENACH PRZYSTĘPNYCH 

polecI. Urma 

J Wln0D1An ·1 Syn ładdź, Piotrkowska 35 
• - TELEFON 112·23 -

OPOCZ!l!~ka~t T,l,jon 149·95 

SKŁAD TAPET i ZAKŁAD MALARSKI 
poleoa na1nowsze wzory tapet 
PO CENACH FABRYCZNYCH I 

Na składale linoleum I chodniki kokosowe I 

lAT IIt!RY - WYŻYMACZKI -
.. • WYROBY STALOWE 

I ł. ·Y Ż W Y 

S Gelon Nowomiejska 3· 
• • -tel.187-91-

Wsaystkie puedmioty gospodarstwa domowego. 

HURT nRCZynlR KUCHE""E DETAL 

rlumer;a •• Vlole·ł" 
PiOTRKOWSkA 95. TEL. 158-59 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
preparatów kosmetycznych Elizabeth Arden 

New- York - Londyn 

ORE8KI ; parasole 
- NAJNOWSZE MODELE
NABYĆ MOŻESZ NAJTANIEJ 
-- TYLKO W WARSZAWSKIEJ FIRMIE-

"SPbEftDID" -=-=--=H. ~HAD1===US===IEW=ICZ~, UL~. PI~O'R~HOW~SH~A 5~2~ 
Ł ó D ź YICWINTNY 

ul. Piotrkowska 119 Salon Fryzjerski dla Pań i Panów 
POLECA Pierwszorzędne siły fachowe. - Najnowsze apllraty. 

I
w Salonie dla Pan6w jedyny w Łodzi aparat kosm e-

wykwintną ga anterj~ dla tyczno-tlenowy. 

wytwornej pani R SHlmLKI! = Ł ó D Ź, = 72 (Grand-Hotel) 
dla eleganckiego pana • II .. PIOTRKOWSKA telefon 215-23. 




