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Stosunki między Polską a Z.S.R.R. 
op rte są nadal na istne ących umowach I pakcie o nieagresji. — Oba rządy 

zdecydowały załatwić pozytywnie wszystkie zaległe sprawy 
Wynik honferencyj ambasadora lirlybou/SHiisgo z kom. Litwinowem 

PAKT TEN, ZAWARTY NA 5 LAT, A 
SPROLONGOWANY DNIA 5 MAJA 
1934 R. NA TERMIN DALSZY DO 3 
GRUDNIA 1945 R„ POSIADA DOSTA

TECZNIE SZEROKĄ PODSTAWĘ, 
GWARANTUJĄCĄ NIENARUSZAL
NOŚĆ STOSUNKW POKOJOWYCH 

MIĘDZY OBU PAŃSTWAMI . 
2) Oba rządy ustosukowują się przy

chylnie do 
ZWIĘKSZENIA WZAJEMNYCH OBRO 

TÓW HANDLOWYCH. 
3) Oba rządy są zgodne co do ko

nieczności pozytywnego załatwienia 
szeregu bieżących spraw, wypływają

cych ze wzajemnych stosunków umow
nych, a zwłaszcza spraw zaległych, oraz 
likwidacji powstałych w ostatnich cza
sach incydentów granicznych. 

• • • 
Polska Agencja Telegraficzna upo

ważniona jest do ogłoszenia następują
cego oficjalnego komentarza do komuni
katu w sprawie stosunków polsko - so
wieckich: 

Grzybowskim i komunikat, ogłoszony W, 
wyniku tych rozmów w prasie są wyra
zem 
TRWALEJ I NIEZMIENNEJ W O L I 

OBU RZĄDÓW REGULOWANIA 
SWOICH STOSUNKÓW WZAJEM
NYCH NA PODSTAWIE ISTNIEJĄ
CYCH UMÓW DWUSTRONNYCH 

PRZEZ LOJALNE WYKONYWANIE 
TYCH UMÓW. 

Ta obustronna tendencja zdaje się 
stwarzać dostateczną gwarancję stabili-

polsko-

WARSZAWA, 26 listopada. 
(PAT) Szereg rozmów, odbytych o-

statnio między komisarzem ludowym 
spraw zagranicznych Z. S. R. R. Litwi
nowem a ambasadorem Rzeczypospolitej 
Polskiej w Moskwie Grzybowskim do
prowadził do wyjaśnienia, że: 

1) Podstawą stosunków między Rze
czypospolitą Polską a Związkiem Socja
listycznych Republik Rad, nadal pozo
stają w całej swej rozciągłości wszystkie 
istniejące umowy łącznie z paktem o 
nieagresji polsko - sowieckiej z dnia 25 
lipca 1932 r. i że 

Mimo militaryzacji kolei i rekwizycji kopalń, związki robotnicze posta
nowiły strajk powszechny przeprowadzić na terenie całego kraiu 

Itzcgfl zagroz i ł og łoszeniem s ianu ob lężen ia 

Rozmowy, przeprowadzone ostatnio 
przez ludowego komisarza spraw zagra
nicznych p. Litwinowa z ambasadorem zacji stosunków na pograniczu 
Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie p. sowieckim". 

i Wiadomości, które napływały do Pa 
ryża w ciągu dnia sobotniego z prowln-

!cji, potwierdzały fakt, że 
AKCJA GENERALNEJ KONFEDERA

CJI PRACY OBJĘŁA CAŁY KRAJ. 
Rozporządzenie ministerialne o 

REKWIZYCJI KOPALŃ 
zostało wykonane .dzisiaj rano bez incy | nocne], unieruchomionych 
dentów. Kopalnie i kolej pracują normal, kujących górników 
nie. Fabryki metalurgiczne, które do
tychczas były okupowane przez robot-
nikó wsą ewakuowane przez wojsko I 
policje. 

W głównym ośrodku strajkowym 
Yalencienne na północy Francji 

ZOSTAŁ' UKONSTYTUOWANY SĄD 
WOJENNY, 

złożony z oficerów okręgu wojskowego 
w Lille, który ma rozpatrywać na miej
scu wszystkie wykroczenia przeciwko 
militaryzacji zarządzone] na niektórych 
odcinkach kolejowych we Francji pół-

przez straj-

Rząd Jest zdecydowany podobno o-
głosić 

STAN OBLĘŻENIA. 
Paryż, 26 listopada. 

(PAT) Generalna Konfederacja Pra-

akcji strajkowej na terenie całej Francji 
zajęła już sprecyzowane stanowisko co 
do dalszego rozwoju wypadków. 

Wszystkie poważniejsze syndykaty 
pracownicze zgłosiły już na ręce G.K.P. 
swa gotowość zastosowania się do na
kazu strajku powszechnego, który tym 
razem, jak się to zapowiada, przybierze 
istotnie charakter powszechny 1 może 

SPARALIŻOWAĆ NA 24 GODZINY 
NORMALNE ŻYCIE KRAJU. 

Strajkować mają również urzędnicy 
bankowi, giełdy, personel wielkich za
kładów spożywczych, hal 1 wielkich ma 

cy, która formalnie objęła kierownictwo gazynów towarowych. 

Gabinet Daladier zachwiany 

Paryż, 26 listopada. 
(PAT) Sytuacja wewnętrzno-poli 

tyczna we Francji nadal Jest napięta. Na 
czelna rada kolejarzy uchwaliła przyłą
czyć się do strajku powszechnego. Pre
mier Daladier zdecydowany jest prze
ciwstawić się wszelkimi środkami unie
ruchomieniu Instytucji użyt. publicznej. 

W piątek wieczorem w prezydium 
rady ministrów odbyło się posiedzenie 
z udziałem prem era Daladier, prefekta 
Sekwany, prefekta policji, komendanta 
paryskiego okręgu wojskowego Paryża 
gen. Bouret oraz generalnego sekretarza 
ministerstwa obrony narodowej. 

W czasie te] narady przedyskutowa 
no wszelkie środki zmierzające do za
pewnienia normalnego funkcjonowania 
instytucji użyteczności publicznej. j 

Wszystkie fabryki w okręgu przemy i 

S , 0 S O ' S \ T Ł F , ^ próba s i ł . - L e w e skrzydło radykałów również przeciw premierowi 
PRZEZ GWARDIĘ l.OTNA I POLICJĘ. | P a r v ż 2 6 listopada. i fakt, że kampania lewicy poczyna odbl-,1 utworzenie „gabinetu pojednania", któ 

Sytuacja gabhietu Daladiera coraz • jać się coraz bardziej w łonie rządu 11 ryby miał na celu załagodzenie wzburzo 
nych nastrojów. 

Charakterystycznym jest, iż apel 
Bluma spotkał się z poparciem dziennika 
radykalnego „Oeuvre" reprezentujące
go zazwyczaj opinie lewego skrzydła 
partii radykalnej. Największe więc nie
bezpieczeństwo w tej chwili grozić mo
że rządowi właśnie ze strony kół rady
kalnych, zbliżonych do „Oeuvre", a na
wet ze strony szeregu ministrów czu
łych na odgłosy opinii lewicowej. 

Nie ulega więc wątpliwości, że naj
bliższe dni t. j . do czwartku, do chwil 
ogłoszenia strajku powszechna^, będą 
decydujące, dla sytuacji rządu lub nawet 
dla dalszego rozwoju polityki w r r : cirz 
nei Francji. Zarćwno fłr^lna hv.**'' :~k 
pr.: :?r Daladier przygotowują się do 

Praca jednak w tych zakładach nie zo 
stała podjęta. Również w deparłamen-
t:':ii północnych wszystkie fabryki m e - ! S 
t : ; nlezne w o k r p p a n h n r 7 « m v c i « w i r o ł , . 

bardzie] staje się niepewna. Mimo, że dzi, stronnictwa radykalnego, 
iczne w okręgach przemysłowych S ' ' e i S z a P , " a S a P r a w l c o w a c o r a z w y r a ź " B l u m n a , a m a c h »P<>P« l a , r e " ^ystę-

Valeuciennes, Rouen, Hayre 1 Lille zo 
stały ewakuowane. Ruch strajkowy na 
Północy objął jednak dziś rano poza me-1 
talowcaml i górnikami także przemysł 
budowlany. j 

W sferach robotniczych na północy! 
duże wrażeni? wywołał dekret, który u - ' 
kazał się dziś w Dzienniku Urzędowym, 
2ar/adza]ący 
M ( ) P " t 7 \ c i F NIEKTÓRYCH I OKAL 

NYCH LIN'1 KOLEJOWYCH, 
obsługujących miejscowe kopalnie uru
chomione przrz strajkujących, jak rów
nież mobilizację obsługi n'<;ktflrych ko-
Dalń państwowych. Ws7vs^v pracowni
CY kolejowi objęci tym naka/em milka- j 

niej udziela swego poparcia premierowi J puje dzR z osobistym apelem pod adre-
Daladier i stara się zcementować pozy- sem premiera, pisząc, że Jedynym wyl
eję rządu, sytuację premiera pogarsza I śclem z sytuacji byłoby ustąpienie rządu 

Ribbentrop odroczył wy,azd do Paryża 
w związku z zapowiedzianym strajkiem powszechnym 

PARYŻ, 26 listopada. 
(PAT) Prasa paryska potwierdza, że 

wizyta ministra spraw zagranicznych 
Rzeszy von Ribbentropa w Paryżu, któ
ra początkowo, zgodnie z propozycją 
rządu niemieckiego miała nastąpić w po 
niedzialek przyszłego tygodnia, odłożona 
sos*Ma do piątku. 

Decyzja ta spowodowana została n u m j u w i t i o j ę c i l y n i naK37em multa- J uecyzja l a s p o w w u w a n a z v s i a i a 

*teacjl stawjii się dziś rano do pracy. I względami na sytuacje wewastana 

Francji, a przede wszystkim ze względu 
na zapowiedziany na środę strajk po
wszechny. 

• Jak się okazuje, ambasador niemiecki 
w Paryżu Weltschek w czasie swej kon
ferencji, jaką odbył w piątek wieczorem 
z min. Bonnetem, wystąpił z ramienia 
swego rządu z tego rodzaju inic ;»• ," rą, 
która zresztą bardzo odpowiada P*rjM próby s [ \ t 

akłm kołom rządowym, 
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Wicepremier Kwiatkowski wygłosi expose 
w czwartek, dn. 1 grudnia, natychmiast po otwarciu sesji zwyczajnej.— 

Nowy projekt nowego regulaminu obrad sejmowych 

Gen. Skwarczyński przewodniczącym koła parlamentarnego fl. Z : M. 
Warszawa. 26 listopada. 

Dziś rano odbyło się w gmachu sej
mu inauguracyjne zebranie kola parla
mentarnego 0 £ N przy udziale prawie 
wszystkich nowowybranych posłów 1 
senatorów, należących do OZN, oraz 
6 członków rządu, którzy u/yskali tnan 
daty poselskie, bądź senatorskie. 

• W zebraniu, które otworzył szei OZN 
gen. Skwarczyński wzięli udział min. 
Ulrych, min. Zyndram - Kościałkowski, 
min. Kaliński, min. Grabowski, min. Śwlę 
tosławski i min. Roman. 

Obszerny reierat polityczny wygło

sił sen. B. Miedzlński. Następnie poseł 
Szczepański zreferował projekt regula
minu koła parlamentarnego OZN. który 
bez dyskusji w proponowanym przez 
władze organizacyjne brzmieniu został 
przyjęty. 

NA PRZEWODNICZĄCEGO KOLA 
PARLAMENTARNEGO OZN. ZOSTAŁ 
POWOŁANY GEN. SKWARCZYŃSKI, 
A NA WICEPRZEWODNICZĄCYCH: 
SEN. DABKOWSKI I POS. SOWIŃSKI. 

Do zarządu koła parlamentarnego 
OZN weszli m. in. pos. Szczepański, pos. 
Stahl, sen. Błażej Stolarski, pos. Marian 
Wadowski, sen. Tadeusz Katelbach i In. 

Warszawa. 26 listopada. 
Nadzwyczajna sesja inauguracyjna 

sejmu i senatu, której otwarcie nastąpi 
w poniedziałek nadchodzący o godz. 10 
rano, przez gen. SławOj-Skladkowskiego 
potrwa najprawdopodobniej 2 dni, t. j . 
przez poniedziałek I wtorek. 

W poniedziałek rano w sejmie, a na-
stępnie popołudniu w senacie premier 

gen. Sławoj-Składkowski odczyta orę
dzie Pana Prezydenta RP. oo czym obie 
Izby przystąpią do wyboru swych mar
szałków i wicemarszałków oraz sekre
tarzy. 

Utrwaliło się przekonanie, iż mar
szałkiem sejmu będzie prof. Makowski 
a marszałkiem senatu sen. Miedzlński. 

Na temat nazwisk wicemarszałków 
sejmu, dzisiaj w kuluarach seimu wy--
mienlano nazwiska płk. Wendy, dra 
Stahla, dra Surzyrisklego, pos. Długosza 
i działacza ukraińskiego pOs. dra Wasyla 
Mudryja. 

Również w poniedziałek, po doko
naniu wyboru swych prezydiów powo
łane zostaną komisje regulaminowe, 
które już na wtorek przygotują dla obu 
izb projekty zmienionego regulaminu 
obrad. 

Jak donosiliśmy, najistotniejszą zmia
ną regulaminu będzie 
WYKLUCZENIE MOŻLIWOŚCI SKŁA
DANIA WNIOSKÓW USTAWODAW-

Ludowcy małą mwńt Witosa, 
aby wrócił do kraju I oddał sią do dyspozycji władz 

Warszawa, 26 listopada. 
Jutro, t. j . w niedzielę, dnia 27 b. m., 

odbędzie się w Warszawie posiedzenie 
Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, 
na którym omawiana ma być sytuacja 
polityczna, wytworzona po wyborach 
do sejmu i senatu. 

Według uporczywych pogłosek, kur 
sujących w kołach dobrze poinformowa
nych, Rada Naczelna Stronnictwa Ludo
wego ma oficjalnie wezwać Wincente
go Witosa do powrotu do kraju, nawet 

licząc się z tym, że Witos wymierzoną 
mu karę półtora roku więzienia — bę
dzie musiał odsiedzieć. 

W ostatnich dniach za złamanie dys
cypliny partyjnej wykluczono ze Stron
nictwa Ludowego 7 działaczów prowln 
cjonalnych. Powodem tej decyzji władz 
partyjnych Stronnictwa Ludowego był 
stosunek pozytywny wykluczonych 
działaczy do wyborów. 

J ECOROL 
M A C . A . B U K O W S K I E G O 

ZWIĘKSZA WACE .WZMACNIA OCCSLM6 

S T O S ó w A N f Jm: ZAMIAST 
TRANU 

SMACZNY; SKUTECZNY 
W UŻYCIU PRAWIE OD POL WIEKU 

CZYCH PRZEZ POJEDYNCZYCH PO
SŁÓW. 

a wprowadzenie obowiązku podpisywa
nia wniosków ustawodawczych przez 
większą liczbę posłów. 

Po przyjęciu takiego nowego regu
laminu obrad, we wtorek sesia nadzwy
czajna obu izb byłaby zamknięta, a rów
nocześnie nastąpi OTWARCIE ZWY
CZAJNEJ SESJI SEJMU .1 SENATU. 

Inauguracja tej sesji ma nastąpić w 
czwartek dnia 1 grudnia — iak zwykle 
w ostatnich latach — przez wielkie prze 
mówienie gospodarcze wicepremiera inż. 
Kwiatkowskiego. 

W CZWARTEK 1-go grudnia 

OTWARCIE zimoŵo 
W ODNOWIONE] i POWIĘKSZONEJ 

„VICTUAL 
P I O T R K O W S K A 6«* 

Londyński świat podziemny 
Nauka na usługach policji. — Zmieni ł się typ przestępcy. -

Daktyloskopia jest najpotężniejszą bronią w walce 
ze światem przestępczym 

Londyn, w listopadzie, i 
JV londyńskim Westend zapraszają 

eleganckie autobusy żądnego sensacji 
cudzoziemca na „przejażdżkę przez 
świat podziemny Londynu", zapowiada
jąc zwiedzenie Chin.i*«wn, Liim house 
i nędznych d mielnic, rozpościerających 
się między dokami portu. Niejeden tu
rysta, czytając te zachęcające afisze, po
czuje zapewne, jak ciarki przechodzą mu 
po ciele i włosy się jeżą na głowie. W 
wyobraźni swej już widzi skośnookiego 
Chińczyka, czyhającego nań ze sztyle
tem za węglem domu, lub też czuje, jak 
ustępują pod jego nogami jakieś tajne 
drzwi a on sam wpada do głębokiego 
kanału, by już nigdy nie powrócić na 
światło dzienne... 

. Turysta taki dozna rozczarowania, 
gdyż tego rodzaju świat podziemny ist
nieje tylko w filmach i powieściach kry
minalnych. Dzisiaj każdy może żarów 
no w dzień jak i w nocy bezpiecznie wę
drować po najciemniejszych uliczkach 
londyńskiego Eastend. Powoli znikają 
osławione rudery „Slumsów", a na ich 
miejscu powstają jasne, nowoczesne do 
my mieszkalne, wzniesione kosztem za
rządu miejskiego. 

Właściwy londyński świat podziem
ny mieści się zupełnie gdzie indziej, 
mianowicie w pełnym światła i blasku 
centrum metropolii, na eleganckich uli
cach dokoła Piceadilly Circus, zwanym 
„sercem świata". Tu, w wytwornych 
klubach nocnych i małych kawiarniach 
dzielnicy Soho prowadzi Scotland Yard 
niewidoczną i zaciętą walkę przeciwko 
gangsterom stolicy. 

Elegancki gentleman w doskonale 

stoliku ze znudzoną pozornie miną słu 
cha muzyki jazzowej, jest może hersz 
tem bandy przemytników opium lub 
handlarzem żywym towarem. Owa pię
kna blondynka, nieco zbytnio wyszmin-
kowana, w wieczorowej sukni, importo
wanej wprost z Paryża, zaprosi cię mo
że za pól godziny na jakąś „party", któ
ra okaże się potem jedną z licznych za
kazanych jaskiń gry. Jowialny „ojciec 
rodziny" z Kanady, który właśnie wda
je się w pogawędkę z tobą, zostanie mo
że już jutro zaaresztowany jako niebez
pieczny hochstapler międzynarodowy 
lub złodziej kieszonkowy. Albo też oka
że się, że jest to inspektor X ze Scotland 
Yardu. Jakże często bowiem zdarzało 
się, iż „ofiara", której wyrafinowany 
oszust był już zupełnie pewny, była 
właśnie detektywem. W ten sposób uda
je się zapobiec w porę licznym prze 
stępstwom... 

Niektórych detektywów zbrodniarze 
boją się, jak zarazy. Po większej części 
nic znają ich osobiście, lecz wiedzą do
skonale o kogo" chodzi, jeżeli jest mowa 
o „Johnny", „Issy" lub innym znanym 
agencie Scotland Yardu. Jeżeli zbrod
niarzy nawiedzają nocą „złe sny", z pe
wnością odegrał w nich wielką rolę 
„Nutty" Sharpe, kierownik „latającego 
szwadronu". 

Scotland Yard zna około 90 proccent 
członków angielskiego świata ljodziem-
nego. Działalność tej najsłynniejszej w 
świecie policji oparta jest na wykona
nym z matematyczną dokładnością sy-

Jedna z tych kar 

sy: „Blizna na lewym policzku", „Zaroś 
nięte prawe ucho", „Brak zębów w gór
nej szczęce" etc. Inna kartoteka znów 
ułożona jest według typu i metody do
konanej zbrodni. 

Doświadczenie kryminalno-psyeholo-
giczne bowiem wykazuje, iż zbrodniarz 
zawsze popełnia zbrodnie tego samego 
rodzaju, stosując stale tę samą metodę. 

Kierownikiem najważniejszej karto
teki, zawierającej odciski palców, jest 
inspektor Cherrill. Została ona przed kil 
koma laty zreorganizowana przez super 
intendenta Harry Battley'a i obejmuje 
dzisiaj z górą pięć milionów odcisków 
palców! System ten wprowadzony zo
stał w roku 1901 z Londynu do między
narodowej kryminologii. Metoda odcis
ków palców pierwotnie wypracowana 
została przez słynnego antropologa Sir 
Francis Galtona, który w ten sposób i-
dentyfikował dziesiątki tysięcy chińs
kich emigrantów, napływających do Sta 
nów Zjednoczonych. Ponieważ dla Euro 
pejczyka „jeden Chińczyk wygląda jak 
drugi", trzeba było znaleźć metodę, któ
ra stwierdzała bezapelacyjnie tożsamość 
każdego z nich. 

Według obliczeń Galtona istnieją 
w teorii 64.000.000.000 różnych od
cisków" palców. Jeśli wziąć pod uwa
gę', że ludność globu ziemskiego wynosi 
1.500.000.000. wtedy dochodzimy do 
wniosku, że liczba odmian odcisków 
palców przekracza czterokrotnie liczbę 
palców na świecie! Inny statystyk obli
czył, że identyczne odciski wszystkich 
dziesięciu palców zdarzają się raz na 
4.660.337 stuleci! 

Dalsze badania wykazały, iż niemoż 
liwe jest zmienić sztucznie rysunek pal
ców... Nawet po usunięciu skóry z jakie 
goś palca, odrasta ona w identyczny 
sposób i wykazuje pierwotny rysunek. 
Osławiony gangster Dillinger poddał się 
pewnego razu podobnej operacji. Po za 
gojeniu się skóry, okazało się, iż zabieg stemie kartotekowym 

totek ułożona jest podług charaktery- był bezcelowy, 
stycznych znaków szczególnych. Na po- Odkrycie metody odcisków palców 

Pierwszy wypadek, gdzie dzięki zasto
sowaniu tej metody utożsamia zbrodnia
rza, zdarzył się w roku 1905. Zamordo
wano wówczas w brutalny sposób star
sze małżeństwo w Deptford kolo Lon
dynu. Na terenie zbrodni policja zna
lazła kasetkę, która siłą została otwo
rzona. Po starannym zapakowaniu ka
sy odesłano ją do Scotland Yardu i pod
dano badaniu, przyczym odkryto wy
raźny odcisk palca, który sfotografo
wano. Policja, w poszukiwaniu spraw
cy, zebrała odciski palców wszystkich 
podejrzanych, co wreszcie zaprowadzi
ło do zaaresztowania dwóch braci. Do
wód uważano za dostateczny dla wyda
nia wyroku. Z początku pobierano od
ciski wszystkich dziesięciu palców, do
póki superintendent Batley nie prze
szedł na system ..jednopalcowy". 

Dzięki nowoczesnej nauce krymino
logia zdobyła skuteczne środki w walce 
ze światem podziemnym. Scotland Yard 
dysponuje nie tylko wielkim oddziałem 
fotograficznym, lecz także bogato wypo 
sażonymi pracowniami chemicznymi. 
Analiza kurzu, osiadłego na ubiorach, 
może policji nieraz dać cenne wskazów
ki. Niejednemu przestępcy wina została 
udowodniona przy pomocy jegc butów. 
Usuwa się poszczególne warstwy kurzu 
i brudu, i stwierdza się pod mikrosko
pem, czy właściciel butów jechał koleją, 
samochodem, czy też szedł pieszo. Na
wet okolicę, z której przybywa można 
ustalić z całą dokładnością. 

Te nowoczesne metody badań sa 
dziś dla przestępców większym postra
chem, aniżeli detektywi. Zawód zbrod* 
niarza staje się coraz bardziej utrudnio
ny. Lecz świat podziemny Londynu mj 
mo to istnieje nadal, choć może w innej 
postaci, aniżeli przedstawiają go w po-
wieściach i filmach kryminalnych. 

Amerykańscy statystycy obliczyli' 
iż świat przestępczy kosztuje Amerykę 
5000 dolarów na minutę. Wprawdzie W" 
Anglii tak źle nie jest. ale mimo to Scot" 
land Yard czuwa w dzień i w nocy.^ 

skrojonym fraku, który przy sąsiednim szczególnych pudełkach widnieją napi- wywołało rewolucję w kryminologii, f 
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 k a i d e J kobiety jest gładka skćra I delikatna, jasna cera. Łatwo to 

można uzyskać. Małe Piccioraczki są tego żywym dowodem. 
li 

m 
j Z początku kąpano je tylko w olejku oliwkowym. Następnie dano im mydło 

^ Palmolive. Ponieważ olejek oliwkowy — użyty do wyrobu mydła 

I PaImolive — okazał się dobroczynnym dla Pięcioracz- '^jfe*' 

•! ków, niewątpliwie bjdzie on równie dobry i dla 

: Pani 1 Zrób jeszcze dziś próbę, która przekona 

: Panią I Użyj mydlą Palmolive nie tylko do twarzy, 

; lecz również do kąpieli. Mydło Palmolive za-

: wdzięczą swój zielony kolor obfitym ilościom 

• olejku oliwkowego, użytego do jego wyrobu. 

„Ułatwienia" dla Żydów w Niemczech 
celem szybszego ich wywłaszczenia. - Centrala skupu biżuterii 

Berlin, 26 listopada 
(PAT) Pierwsza transza kontrybucji, 

nałożonej w wysokości miliarda marek 
na Żydów niemieckich musi być zapła
cona do dnia 15 grudnia 1938 r. Celem 
„ułatwienia" Żydom wpłacenia tej kon
trybucji, w Berlinie utworzona została 
centrala zakupu biżuterii i dzieł sztuki, 
znajdujących się w ich posiadaniu. 

W centrali tej czynni będą specjalni 
eksperci, których zadaniem będzie osza 
cowanie tych przedmiotów. Trzy na
stępne transze będą mogły być wpła
cane na zasadzie zezwolenia ministra fi
nansów walorami hipotecznymi i giełdo
wymi. 

Berlin, 26 listopada. 
Wśród 50 Żydów, których dziś zwol

niono z obozu koncentracyjnego w Sach
senhausen, znajduje się przewodniczący 
Reprezentacji Żydów Niemieckich dr. 
Otto Hirsch oraz dyrektor Reprezentacji 
dr. Artur Lilicntal. 

Policja berlińska nakazała zamknąć 
sklepy żydowskie, które zostały ponow
nie uruchomione po pogromie. Zarzą
dzenie to nie dotyczy przedsiębiorstw 
żydowskich, które należą do obywateli 
amerykańskich, angielskich lub irancu-
skich. 

Aczkolwiek trudno jest operować 
dokładnymi liczbami, przypuszczają jed
nak, że blisko piątą część sklepów ży
dowskich zdołano uruchomić w ciągu 
ubiegłego tygodnia. Dekret Gocringa, 
który całkowicie eliminuje Żydów z han
dlu detalicznego, wchodzi w życie z dn. 
1 stycznia. Żydowscy właściciele przed 

Nowy poseł litewski 
w Warszawie 

Warszawa, 26 listopada. 
(PAT) Pan Prezydent R. P. udzielił 

agrement panu dr. Jurgisowi Saulisowi 
desygnowanemu na posła republiki l i tew 
skiej w Warszawie. 

Poseł Saulis piastował dotychczas 
stanowisko posła republiki l itewskiej w 
Berlinie. 

Dotychczasowy poseł L i twy w War
szawie minister Kazys Skirpa przecho
dzi na inne stanowisko w służbie dyplo
matycznej. 

R o z b ł s ą s a m o l o t p a s a ż e r s k i 

Nie many las 15 pasażerów 
BATHURST (Gambia), 26.XI. 

(PAT) Samolot niemiecki towarzy
stwa „Luftliansa" dokonujący lotu prób
nego z 15-tu pasażerami spadł dziś po 
południu na las palmowy w pobliżu lot
niska Jeshwang. 

O losie pasażerów i załogi brak do
tychczas wiadomości. 

H iście p § ™ 
najbiedniejszy!) 

siębiorstw winni wypłacać pensje perso 
nelowi do 1 stycznia. 

Ostatni nakaz policji uniemożliwia 
B 

kupcom żydowskim zdobycie jakichkol
wiek dochodów w ciągu bieżących kilku 
tygodni przed Nowym Rokiem 
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Papież wraca do zdrowia 
Citta del Vatlcano, 26 listopada. 

(PAT) Papeż spędził noc z piątku 
na sobotę dość spokojnie. U wezgłowia 
Ojca Świętego czuwali sekretarz mgrs. 
Venlni, lekarz papieski prof. Milani, oraz 
sanitariusz O. Faustlno. 

O godz. 7-eJ rano w sali sąsiadującej 
z sypiali.iq papieska odprawiona została 
Msza Święta, której Papież wysłuchał 
w łóżku. 

Ojciec Święty przyjął Komunię Św. 
o godz. 10-ej. Papież za poradą lekarzy 
opuścił łóżko i zajął miejsce w fotelu, oo 
czym w swej bbliotece przyjął kardy
nała sekretarza stanu Pacelli'ego. A h -
dłencjc nadał są zawieszone. Komunikat 
urzędowy stwierdza, że poprawa w 
zdrowiu Ojca Świętego trwa nadal. 

Czworaczki 
Porto Alegro, 26 listopada. 

(PAT) W miejscowości Tatuny, w sta 
stosy jedwabi i wełen na gwiazdkę—tanio, okazyjnie! Piotrkowska 101 nie San Paulo urodziły się czworaczki. 

Po tragicznych wypadkach na uniwersytecie lwowskim 
Wiceminister prof. Aleksandrowicz wyjechał wczoraj do Lwowa 

Warszawa. 26 listopada. gijnych 1 Oświecenia Publicznego prof. 
Poseł dr. Sommcrstein interwenio- d-ra Świętosławskiego w sprawie do-

wał w sobotę u Ministra Wyznań RelH konanego na terenie Uniwersyjeju_we 

Krwawa bitwa w Palestynie 
Podczas walki z wojskiem padło 10 Arabów 

JEROZOLIMA, 26 listopada. 
Między Akko a Karszia, w Górnej 

Galilei, rozegrała się krwawa bitwa 
między wojskiem a terrorystami. Banda 
terrorystów została rozbita, tracąc 10 za 
bitych. 

Wojsko ścigało uciekających terrory
stów, zagarniając w pobliżu wsi .Terka 
wiele broni i amunicji. Kilku terrory
stów odniosło rany. W akcji pości&owej 
uczestniczyły również samoloty woj
skowe. 

Niedaleko Har - Kastol terroryś.i 
arabscy zestrzelili samolot wojskowy. 
Lotnik zginął. W Beisanie terroryści 
podpalili ambulans sanitarny. Władze 

natychmiast proklamowały stan wyjąt
kowy, 

JEROZOLIMA, 26 listopada. 
Na dziedzińcu więzienia w Akko wy

konano wyroki śmierci na dwóch arab
skich terrorystach, skazanych przez sąd 
wojenny za zaatakowanie wojska an
gielskiego. 

3 tys. dzieci żydowskich z Niemiec 
@»racąslB»jć raios n a t f c f c h & n ś a s t f d o A n g l i i 

Londyn, 26 listopada. 
Żydowskie organizacje pomocy ti-

chodźcom w Londynie badają obecnie 
dokładnie projekty kolonizacyjnc w Tan 
ganicc i bryty jskie j Gujanie na podsta
wie oświadczenia premiera Chamberlai
na. — 

Jak sądzą, ogólne projekty Chamber
laina będą skonkretyzowane dopiero na 
konferencji biura komitetu eviańskiego, 
która odbędzie się w Londynie w pierw 
szycli dniach grudnia. 

W ramach ogólnej deklaracji Cham
berlaina, Rada dla Źydowstwa Niemiec

kiego opracowuje obecnie konkretne 
projekty dotyczące umieszczenia dzieci 
żydowskich z Niemiec w Angli i . Wnios
ki te mają być zatwierdzone przez rząd 
angielski. W tym celu pod przewodnic
twem lorda Samuela odbyła sic narada 
działaczy żydowskich, na której oma
wiano praktyczne rozwiązanie tego za
gadnienia. 

Projektuje się w najbliższym czasie 
sprowadzić do Anglii 3000 dzieci żydów 
sktch z Niemiec. Wielka liczba rodzin 
już wyrazi ła życzenie przyjęcia tycl i 
dzieci na wychowanie. 

Lwowie napadu, który spowodował 
śmierć studenta-Żyda 1 ciężkie zranie
nie trzech innych. 

Poseł Sommerstein naświetlił szcze
góły tego skrytobójczego mordu 1 pod
kreślił konieczność wydania zarządzeń, 
któreby skutecznie zapobiegły gwałtom 
wobec żydowskiej młodzieży akademic
kiej. 

Minister oświadczył, że do Lwowa 
wyjechał wiceminister prof. Aleksandro
wicz dla wszechstronnego zbadania po
ruszonej sprawy, co stanowić będzie 
podstawę do wydania zarządzeń. 

Warszawa, 26 listopada. 
Zabiegi o przywrócenie w prawach 

studentów żydowskich, którym odebra
no indenksy za niestosowanie się do za
rządzeń rektora o zajmowaniu miejsc, 
nie odniosły skutku. 

17 studentek i 2 studentów Żydów, 
słuchaczy wydziału humanistycznego 
UJP. stanie jeszcze przed feriami Boże
go Narodzenia przed uniwersyteckim 
sędzią dyscyplinarnym. 

W ostatnich dniach młodzież endecka 
wywołuje systematyczne zajścia anty
żydowskie na Politechnice Warszaws
kiej, uniemożliwiając normalne odbywa
nie studiów. 

W związku z tym dowiadujemy się, 
żo złożony już został władzom akade
mickim odpowiedni memoriał, który za
wiera szczegółowy op's zajść oraz na
zwiska poszkodowanych. 
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Przed zmianą rządu we Francji 
Podczas gdy Chaimberlain i Daladier 

konferowali w Paryżu, w stolicach obu 
państw zaprzyjaźnionych w kotach do
brze poinformowanych mówi się o „mę
żach opatrznościowych jutra", miano-
wlcfe o Edenie i Herriocfe. 

Anthony Eden jest bezsprzeczni.; u-
ważany w Angli i za człowieka, pOw°la-
nogo do przejęcia dziedzictwa po Chaiu 
berlainle — nie w roli kontynuatora je
go taktyk i , lecz jako jej „korektora" . 

B. minister spraw zagranicznych 
Wielk ie j Brytani i jest członkiem partii 
konserwatywnej, znajdującej się u ste
ru rządu. Oddawna już minęły czasy, 
kiedy w Anglii istniały tylko dwie par
t ie: ta, która ma władzę i ta, która jest 
w opozycji. Dziś różnice i rysy po
wstają zarówno wśród konserwatystów 
jak i liberałów- Lecz i w łonie trzeciej 
part i i — latoourzystów — nie ma całko, 
whe] Jedności. Przeciwnicy i zwolen 
nicy kursu Chamberlaina są w© wszyst 
kich obozach. Nawet w part i i robotni 
czej istnieją ludzie, k tórzy stojąc odno 
śnie zagadnień pol i tyki wewnętrznej 
kraju na stanowisku radykalnym, w 
dziedzinie zagadnień pol i tyk i zagrani:z-
nej glosują za „pokojem za wszelką ce 
nę" — a więc nawet za cenę „kapitu 
•lacjl". 

W sposób gwał towny rośnie jednak 
.we wszystkich kolach partyjnych A 
glii niezadowolenie z pOwodu „mona
chijskiego" kursu. Anthony Eden jest 
człowiekiem, k tóry niezadowolenie to 
„skrystalizował", nadając jej zorganizo
waną formę polityczną. 

Mówi ło się w Londynie ostatnio 
wiele o zamiarze utworzenia przez Ede-
lia nowej partii opozycyinej. Jak się 
zdaje, b. minister spraw zagranicznych 
zrezygnował na razie z tego planu. Nie 
ulega jednak wątpl iwości, że nie zrezy
gnował z zamiaru skaptowanla sobie 
większości konserwatywnej. O ile rr>U 
się to n.e uda, wówczas uczyni praw
dopodobnie to, czego od niego oczekują' 
przystąpi do nadania tendencjom anty-
nfsnachfiskim formy wielkiej niezależ
nej partii politycznej. 

Dobrze poinformowane koła stolicy 
brytyjskiej wyrażają nadzieję, że kro
ku tego da się uniknąć. Liczą się one z 
tym, że Chamberlain i lord Halifax, któ
rzy łącznie z Sir Johnem Simonem są 
odpowiedzialni za obecną poli tykę za
graniczną Angli i , po prostu wycofają się 
i areny politycznej. W jaki sposób to 
nastąpi? 

Anglicy, a więc i konserwatywni 
Anglicy, nie zdobędą się na brutalną ak
cję przeciwko Chamberlainowi. Nie
wątpl iwie jednak pozycja prerr.iera i je
go grupy chwieje się coraz bardziej. An
thony Eden jest tym „człowiekiem ju
tra" , na którego się czeka, i aczkolwiek 
panujące dziś tendencje przetrwają jesz-

ze czas jakiś — nikt inny, tylko on bę
dzie w końcu triumfatorem. 

Bardziej naglącą i aktualną niż w 
Anglii jest zmiana rządu we Francji. 

Podczas gdy w Angli i k ry tykuje się 
ro l i tykę zagraniczną Chamberlaina i 
Mólifaxa, pozycja Daladiera. Bonncta i 
Reyuaudajest zachwiana również we
wnątrz kraju. Francuski prezes mini
strów Jest niemal całkowicie izolowany. 
Nawet w łonie własnej jego parti i 
wzrasta gwałtownie liczba jego prze" 
c iwników. Ostatnie głosowanie w ko
misji .budżetowej, kiedy większa część 

Stany uderzeri krwi do g łowy doznała często 
inż w k ró tk im czasie nadspodziewanej poprawy 
przy stosowaniu naturalnej wody gorzkie j 
Franciszka-Józcia, regulującej czynności prze
wodu pokant iow-go. Zapytajcie Wasze::? lei:. 

towarzyszy partyjnych Daladiera od
mówiła mu — premierowi ich rządu i 
przewodniczącemu ich partii — śWPgo 
ppparcia — jest wymowną ilustracją 
sytuacji premiera. Gdyby nie ostatnia, 
wizyta angielskich mężów stanu w Pa
ryżu, kryzys rządowy we Francji by łby 
niż przed kilku dniami faktem dokona
nym. 

Wc francuskich kołach parlamen
tarnych wymienia się już nazwiska e-
w enltialnych następców Daladiera. Naj
częściej wymienia się nazwisko Edwar
da Hcrriota. 

ł ier r io t był przed Daladiercm prze-
wianiczącym parti i radykalnej, a gdy 
ustąpił miejsca młodszemu, został je
dnogłośnie wybrany prezesem honoro
wym partii. Człowiek ten cieszy się 
wielkim autorytetem. Już od !at od
grywał on wc francuskim życiu polity 
cznym rolę „arbitra". W ciągu z górą 
dwuch lat ostatnich Herriot miał nieje
dnokrotnie sposobność wysunięcia się 
na czoto rządu. Nigdy tego jednak nie 
uczynił'. Trzymał się w rezerwie aż do 
momentu, w którym mógłby sobie po 

Niemieck 

wiedzieć, że położenie stało się rozpa
czliwo. 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że 
Edward łierriot był brany w rachubę 
jako kandydat na stanowisko prezyden
ta republiki, które zwalnia się na wio
snę 1939 r. By ł on do niedawna kandy
datom, posiadającym największe szan
se wyboru. Jest nim może dziś jesz
cze. Zrozumiałe jest więć, że wzdra
gał się przed rzuceniem się w wir par
tyjnej walki politycznej. Pewne jest a-
t i l : , że gdyby Edward Herriot przez Je
den moment tylko uważał, że jako pre
mier uratować może swój kraj i reżim 
republikański — nie zawahałby się po
święcić dla . dobra ojczyzny swych 
szans jako kandydat na prezydenta re
publiki. 

Według wszelkiego prawdopodo
bieństwa, Herriot nie będzie się już w 
najbliższych tygodniach tak „Oszczę
dzał*. Dziś, bardziej niż przed niedaw
nym czasem, byłby on skłonny do prze
jęcia władzy. Być może zatem, że w 
niedalekiej przyszłości zostan!e on prę
żniom ministrów. (F). 

y w CII 
Pos. Kundt wzywa Niemców czes&ćch, aby nie optowa

li na rzecz Rzeszy 
Praga, 26 listopada. j Kun d ta, z dniem 1 grudnia rozpoczyna 

(PAT) Przewodniczący klubu parła- |Swą działalność nowoutworzony n"e-
mentarnego narodowo-socjalistycznych . miseki urząd pracy w Czechosłowacji, 
posłów i senatorów niemieckich w Cze- j powołany do życia przez posła Kundta 
choslowacji, poseł Kundt, udzielił wy- J w porozumieniu z rządem Rzeszy i rzą-
wiadu przedstawicielowi jednej z pry-',ceni Czechosłowacji. 
watnych agencyj niemieckich w Pradze, 
w. k tórym omówił stanowisko ludności 
niemieckiej w Czechosłowacji w stosun
ku do wewnętrznej sytuacji politycznej. 

Poruszając kwestię: wykorzystania 
przez ludność niemiecką w Czechosło
wacji prawa opcji na rzecz Rzeszy, po
seł Kundt oświadczył m. in.: „Wierzę, 
żo większość Niemców pozostałych w 
ramach republiki czechosłowackoj, ma
jąc na uwadze tysiącletnie dzieje wywal 
czottej ojczyzny, nie będzie korzystać z 
prawa opcji". 

Jak donosi biuro prasowe posła 

Jednocześnie w najbliższych dniach, 
w oparciu o kredyty, dostarczone przez 
rząd Rzeszy, zorgauzowana zostanie 
na szerszą skalę akcja pomocy dla ubo
giej ludności niemieckiej w Czechosło
wacji. 

Praga, 26 listopada. 
(PAT) Premier gen. Syrovy, sprawu 

jąc na zasadzie konstytucji funkcje pre
zydenta republiki, zwołał posiedzenie 
cbu czechosłowackich izb ustawodaw
czych na środę 30 b. m. o godz. 10.30. 

Jedynym punktem porządku dzienne 
go jest wybór przez zgromadzenie pre-

M O T O R 

dramat złamanych serc i dus», co nie 
poddają sic w walce z okrutnym losem 

gSGRANP-K INA 
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f i lm, osnuty na tle znakomitej powie
ści Heleny Mniszkówny, 

Symfonia miłości i śmierci , to 

G e h e n n a 
W ro!. g ł ó w n y c h : 

ĆWIKLIŃSKA. 
I . WYSOCKA, 

BENITA. 
SAMBORSKL 

FERTNEk . 
W O S K O W S K I . 

HNYDZlNSKł 

P O L E C A M 
NIEZAWODNY ODSIWIACZ 

ZNANY OD LAT 25-CIU 

ORIENTINE 
PARFUMERIE d'ORIENT S.A. WARSZAWA 

zydenta republik] czechosłowackiej. 
Debata nad ustawą o pełnomocnic

twach nastąpi dopiero po dokonaniu wy 
boru prezydenta republ ki, a nie przed 
tym terminem, jak pierwotnie projekto
wano. 

Jak podaje prasa, czynniki czeskie 
gotowe są udzielić przedstawicielom 
Słowacji odpowiednich gwarancyj, 'ż 
pełnomocnictwa konstytucyjne, jakie u-
chwalone być mają dla przyszłego rzą
du, w żadnym stopniu nie zagrożą swo
bód autonomicznych, uzyskanych osta
tnio przez Słowację. 

z zaliczeniem aresztu śledczego. — Wyrok sądu apelacyjnego we Lwowe 
Lwów, 26 listopada. , szyriskiego, który — Jak wiadomo — ( 

Dziś toczył się przed sądem apela-j skazany został na karę 3-ch lat wiezie-1 
cyjnym we Lwowie proces inż. Dobo- nia za zbrodnię podżegania do rabunku; 

R E S Z T K I U T R A J S T M A N A 
SpoIKame Króla Karola z Goer.ngiBm 
Omawiano zagadnienie stosunków handlowych między Rumunią 

a Niemcemi 
BERLIN, 26 listopada. • Z przebiegu rozmów, przeprowadzo-

(PAT) Kró l Karol rumuński przybył [nych przez króla Karola w czasie jego 
z Sigmaringen do Lipska, gdzie spotkał 
się z feldmarszałkiem Gocringiem. W 
rozmowie uczestniczył również poseł ru
muński w Berlinie. 

Według wiadomości urzędowych, 

pobytu w Niemczech, wyniosły pali 
tyczne czynniki Rzeszy, jąk oświadczają 
w Berlinie, dodatnie wrażenie. W roz
mowach tych, jak można wnioskować, 
główny nacisk kładziono n? stronę go-

król Karol przeprowadził z Goeringiem' ipedarczą 
wyczerpującą rozmowę, dotyczącą prze- Co do strony politycznej przeprowa 
de wszystkim stosunków gospodarczych t dzt nych rozmów zachowuje się tu cal 
między Rumunią a Rzeszą. kowite milczenie. 

na posterunku P. P. w Myślenicach. 
Od wyroku tego prokurator wniósł 

odwołanie przeciw zbyt niskiemu wy
miarowi kary oraz mylnej kwalif kacji 
czynu, żądając ukarania inż. Doboszyń-
skiego ule jako podżegacza, lecz jako 
sprawcy rozboju. 

Rozprawa teczyła się w nieobecno
ści oskarżonego, który przebywa — jak 
wiadomo — w więziep u w Siedlcach. 

Obrońca dr Pieracki prosił o unie
winnienie klienta, wzgl. o obniżenie mu 
kary za udz ;ał tylko w zbiegowisku. 

Sąd, pod przewodnictwem s. o. dra 
Januszewskiego, w wyniku narady uw
zględnił apelację prokuratora Olberka 
odnośnie kwalifikacji czynu, lecz zmniej
szył przy tym podsądnemu karę 
ZA UDZIAŁ W RABUNKU DO 3 I PÓŁ 

ROKU WIEZIENIA. ZALICZAJĄC 
ARESZT ŚLEDCZY. 

Dobo&zyńskiemu pozostaje do < %;lady 
wania w więzieniu jeszcze 13 miesięcy« 
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OYOMALTYNA 
a a s a rtoAć p o k a r m u . 

1 -20 
M c a ł y t y d z t o A . 

Dr. A. WANDĘR, S. A. 
Kraków. 

20 żołnierzy czeskich 
zbiegło na terytorium Polski 

Warszawa, 26 listopada. 
Z pow. turczyńskiego w Małopolsce 

donoszą, iż granicę słowacką przekro
czyło w ostatnich dniach 20 żołnierzy 
armii czechosłowackiej, którzy oświad
czyli władzom polskim, iż nie chcą słu
żyć w wojsku czechosłowackim. 

Wszyscy dezerterzy są narodowości 
ruskiej. Zostali oni internowani. 

Bu za nad La Manche 
LONDYN, 26 listopada. 

(PAT) Dziś przeszła ponownie gwał
towna burza nad kanałem la Manche i 
południowymi wybrzeżami Angl i i . 

Statek „Jell icoe Rose" wyrzucony zo 
stał przez wzburzone fale na mieliznę. 
Załogę statku zdołano uratować. W za
toce Thorpe zatonęły dwie rybackie 
bark i . 

Korespondent ,Jlmes va" 
w Warszawie 

Warszawa, 26 listopada. 
Londyński „Times" delegował do 

Polski z siedzibą-w Warszawie stałego 
korespondenta, p. Archa. 

I I 

ŁUPIEŻ POWODUJE WYŁYSIENIE 

ŁUPIEŻOL" iu&U 
Nie można zmieniać imion 

Orzeczenie N.T.A. 
Warszawa, 26 listopada. 

Najwyższy Trybunał Administracyj
ny wydał zasadnicze orzeczenie o zmia 
nie imion na tych obszarach Polski, 
gdzie wpisy metrykalne podlegają nad
zorowi władz administracyjnych. 

Wedle orzeczenia N.T.A., o ile rodzi
ce brali dla swojego dziecka imię w o-
kreślonej formie (w konkretnym wypad 
ku dotyczyło to imienia żydowskiego— 
Szyja) a imię to zostało w tej formie 
wpisane do księgi metrykalnej, to oko
liczność, iż to imię mogło być wyrażo
ne także w innej formie (Oskar) nie stwa 
rza prawa domagania się sprostowania 
wpisu w księgach akt stanu cywilnego. 

Wielki wzrost ceny złota 
mmmm g i e ł d z i e l o n d y A s h i e i 

LONDYN, 26 listopada. 
(PAT) Złoto osiągnęło dziś nienoto-

waną nigdy jeszcze cenę 150 szylingów 
za uncję. Rekordową tę cenę ustano
wiono dziś w notowaniach oficjalnych, 
ale później i ona została przekroczona w 
tranzakcjach nieoficjalnych, w toku któ
rych płacono 150 szylingów i 4 pensy za 
uncję. 

Poprzedni rekord notowania miał 
miejsce dn. 6 marca 1935 r. W obrotach 
nieoficjalnych płacono wówczas 149 szy 

bież. roku cena złota wynosiła 139 szy
lingów i 6 pensów). 

Mimo soboty, obroty na rynku złota 
w Londynie były dziś znaczne, docho
dząc do 147 sztabów, przedstawiających 
wartość około 441 tys. funtów sterlin-
gów. 

Główną przyczyną tego olbrzymiego 
wzrostu ceny złota był stały spadek kur
su funta w stosunku do dolara. W dniu 
dzisiejszym kurs ten wynosił 4,63>/J do
lara za funt szterling. Ogólnie jednak 
sądzą, że notowanie to w najbliższej 

• • ' , . ; , - * ' - — J | OWflŁŁC}, « U U l i r W O L I W V U W I1U.J 

X2mS2^lJl_P^nsow (z początkiem maja przyszłości osiągnie poziom 4,50 

P. 4 / 3 8 a 

f&M W S Z Y S T K O 

Ambasador Wiison 
w rezydenci! pre?. Rooseyelta 

Waszyngton, 26 listopada. 
(PAT) Ambasador Stanów Zjedno

czonych Wilson, który przybył dzisiaj 
rano z Niemiec, odbył wkrótce po przy
jeździe konferencję z zastępcą sekreta* 
rza stanu Hulla-Sumnerem Wellesem. 

Po południu Wilson udał się do 
Warmsprlngs, gdzie bawi obecnie pre
zydent Roosevelt. 

KINO 

31 PALĄCE" 
POTĘŻNY D R A M A T 
obyczajowo - erotycznyl 
ARCYDZIEŁO, które 
wstrząsnęło światem! 

K R Z Y K 
U L I C Y 

(LA MAISON DU MALTAIS ) 
Wielki ten film jest 
rewelacja ekranów 
stolic europejskich 
i oklaskiwany przez 
m i l i o n o w ą 
szerzę publiczności. 

W rolach głównych: 
GWIAZDA — G W I A Z D 

V,VIA E ROMANCE 
oraz 

DALIO, PIERRE RENOIR. JANY 
H O L T . LOUIS JOUVET. 

Dziś o g . 12 i 2 
2 PORANKI 

Ceny od 
80 gr. 

1 P A C Z K A N A 30 L I T R Ó W W O D Y 

. . . . O T O W Ł A Ś C I W A M I A R A ! 
D o m o c z e n i a b i e l i z n y u ż y w a l c i e „ H c . i K O " 

NACOT 
P A S T Y L K I 

D R A W " N D E R A 

(tajemnicza zbrodnia w £odzi 
Strza ły do p r z e c h o d n i a na ul. Okrze i 
Wczoraj o północy dokonano na ul . | Tadeusz Lesner (Górna 47), którego 

Okrzei przed domem nr. 31 tajemniczej! w STANIE BEZNADZIEJNYM PRZE-

zbrodni. Około godz. 23.20 rozległ siej WIEZIONO DO SZPITALA ŚWIĘTEJ 
n a g l e 

WYSTRZAŁ REWOLWEROWY 
i równocześnie jakiś młody mężczyzna 
Z W A L I Ł SIĘ NA ZIEMIĘ BROCZĄC 

OBFICIE K R W I Ą . 
W tej samej chwi l i jakiś osobnik 

RZUCIŁ SIĘ DO UCIECZKI. 
Do rannego wezwano lekatza pogo

towia PCK., k tóry udzieUł mu pomocy. 
Jak się okazało rannym był 18-letni 

RODZINY. 
Policja prowadzi dochodzenia celem 

ustalenia nazwiska sprawcy i t ła zabój
stwa. 

Jak się dowiadujemy w związku z ty 
mi strzałami zatrzymano pewnego osob
nika, którego nazwiska ze względu na 
dobro toczącego się śledztwa ujawnić nie 
można, (k) 

OSTATNIE 2 D N I ! 

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

„Prawo do n e i t f e i a " 
(OSTATNIA BRYGADA) Dziś 2 PORANKI o godz. 12 1 2 

Ceny miejsc 85 i 1.09 na pozostałe seanse 1-09, 1,50 i 2.20. 

Dz ś obsadzenie Jaworzyny 
i terytoriów nad P 'radem 

Warszawa, 26 listopada 
Dowiadujemy się, że obsadzenie 

reszty przyznanych Polsce dawnych 
terytoriów Słowacji nastąpi szybciej, 
aniżeli w dn. 1 grudnia r. b., jak to było 
przewidziane w podstawowym porozu
mieniu polsko-czechosłowackim na ten 
temat. 

Po obsadzeniu w dn'u wczorajszym 
ziemi Czadeckiej, przystąpią oddziały 
polskie w dn. 27 b. m. do obsadzenia Ja
worzyny 1 skrawków terytoriów nad Po 
prądem. 

Wypaliła oczy 
Straszna zemsta Kobiety 

Przed domem nr .7 przy ul. Wawels
kiej, niejaka Marcela Os (Wawelska 5) 
chlusnęła w twarz swemu znajomemu, 
Józefowi Bincakowi (Wawelska 7) kwas 
solny, wypalając mu oczy. 

W stanie groźnym poparzonego prze 
wieziono do szpitala. Zbrodniczą kobie
tą zajęła się policja, (k) 

Wyskoczył z III piętra 
Wczoraj późnym wieczorem usiło

wał pozbawić się życia przez wyskoczę 
czenie z II I piętra Zdzisław Lipiński, 
zam. przy, ul. Przejazd.86. Wrócił on do 
domu w stanie podchmielonym i po 
sprzeczce z rodziną podbiegł do okna 
wyskakując na podwórze. Lekarz pogo
towia stwierdził ciężki stan i przewiózł 
go do szpitala, (k) 

WYDAWNICTW. „ R E P U B L I K A " 
Sp. z ogr. odp. 

Admnis t rac ja w Warszawie 
Ul. Wierzbowa 11, tel. 31018 

SALA FILHARMONII 
N A R U T O W I C Z A 20. Teł. 213-84 

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii. 

W czwartek, dnia 1 grudnia rb. o godz. 8,45 w. po wielkim sukcesie, poprzedniego koncertu 
wystąpi 

H a n k a O R D O N Ó W N A 
niezrównana, nasza pieśniarka. 

SALA F ILHARMONI I T , I . 313-81 

Gościnne \vvst<;py zespołu Folk.-nn Jugnt Teatet 
Kier Klara Segalowlcz. Dyr .Zarz. M. Mazo. 

Dziś oraz dni następnych 
D godz. 4.15 popol. i 9.15 wieczorem. 

P O W T Ó R Z E N I E PREMIERY 
Hvietnej komedii muz I. Pregiera w 3 akt. p. t. 

„MEJLECH FREJLECH" 
Inscenizacja i rcż. Dr. Micha! Weichert. Muzy
ka: Iso Szajewicz. - Dekoracje i kostiumy: 
St. Dobrzyński- - Choreografia: Zina Krusz. 

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii. 

I 
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Dnia 27 listopada 1918 roku odbyły 
sie w Łodzi uroczystości w związku z 
ogłoszeniem przez pierwszy rzad polski 
dekretu o ośmiogodzinnym dniu pracy. 

Entuzjazm robotniczej Łodzi nie miał 
granic, nareszcie zrealizowany został w 
niepodległej Polsce postulat walki bodaj 
trzydziestoletniej. 

Ogłoszenie dekretu o 8-godzinnym 
dniu pracy nastąpiło równocześnie z opu 
blikowaniem zarządzenia o wyborach do 
sejmu ustawodawczego, wyznaczonych 
na drugą połowę stycznia 1919 r. 

Autobusy miejskie obok tramwajów 
Plan rozbudowy komunikacji w związku z rozwojem Łodzi. — 

Pertraktacje Zarządu Miejskiego z dyrekcją K E Ł . 

Wschód słońca 
Zachód słońca 

7.14 
15.35 

Sprawa rozbudowy środków komu 
nikacyjnych, zwłaszcza linii tramwajo
wych w Łodzi jest bardzo ważnym pro
blemem. Łódź rozrasta s«; szybko, ar
terie komunikacyjne stuią sie coraz 
dłuższe, a to z kolei wymaga odpowie
dniej rozbudowy najtańszego i najwy
godniejszego środka komunikacji, jakim 
sa tramwaje lub autobusy. 

Urnowe koncesyjną z KFL miasto za
warło w roku 1923. Um »va ta przewi
dywała, że koncesjonariusz musi wybu
dować 16 ł pół kim. nowych linii tram
wajowych. Ale gdy prace te zostały u-
kończone w roku 1935. o^.zało sie. że 

w międzyczasie nastąpić tak znaczny 
rozrost miasta, że linie te nic wystarcza
ły. Powstało więc zaga łn.jnie. co ua-
IIIHIIH IM!! i l l i l lPI • I IWI I l imi lUM p IUI 

W . K O Z E C Z K O W S K I 1 S-KAf 
WARSZAWA CZERNIAKOWSKA 199 | 

7 0 3 - 0 9 

Wschód księżyca n te 
Zachód kt l t iyoa 
Długość dała 
Ubyło dnia 

21.00 
8,33 
8.29 

KASY WMURÓWKI —KASETKI 
poleca 
F a b r y k a K a s O g n i o 
t r w a ł y c h I M a s z y n SS^ggl 

Karol Zfnke.Łódź 
Tel 224-19. Przejazd 16. 

x i 

odbędzie się w poniedziałek, dnia 28 bm. o 
godz- 5 popol- punktualnie w lokalu Kursów 
Gospodarstwa Dom- Ł.Ź.T. Ochrony Kobiet. 

C E G I E L N I A N A 2 1 
• • • • • • • • • • • • • • » • • • • • » » • • • • • • • • • 

Krótkie wiaflomoSrJ 
P R Z E M I A N O W A N I E ULICY PODLEŚNEJ 

aa ul. Mar i i Skłodowskicj-Curie odbędzie się 
uroczyście w obecności władz państwowych, sa
morządowych, reprezentantów świata lekarskie
go i instytucyj społecznych we wtorek, .2?-£° 
listopada. Uroczystość przemianowania ulicy po
zostaje w związku z 40-leciem odkrycia radu i 
w ramach ..Tygodnia przeciwrakowego". 

* * 

J R Z Ą D S T A N U CYWILNEGO W LODZI 
będzie wzorem dla Warszawy. W mieście na
szym bawiła przez dwa dni delegacja komisaria
tu rządu m. st. Warszawy w osobie p. Szczuc
kiego i gminy wyznaniowej żydowskiej w War
szawie w osobach posła Seidemana i Grynszćoj-
na, która zapoznawała się z organizacją urzędu 
stanu cywilnego w ŁodzL 

* * 

•REDUKCJE NA ROBOTACH SEZONO
W Y C H w Łodzi nastąpiły w dniu wczorajszym. 
Z miejskich robót zwolnieni zostali robotnicy, 
którzy uzyskali ju i uprawnienia do zasiłków zi
mowych, w liczbie 400 osób. Jeszcze przez 2—3 
tygodnie zatrudnionych będzie około 1,500 se-
zonowców. 

KURS ALKO HOLOGI I organizuje państwo
wa szkoła higieny w Warszawie p. n. „Alkoho
lizm 1 jego zwalczanie", z Inicjatywy departa
mentu służby zdrowia ministerstwa opieki spo
łecznej. Na kurs ten udaje się z Łodzi kilkuna
stu lekarzy. 

'** 
-4JTRO, W PONIEDZIAŁEK, urzędować bę

dzie dodatkowa komisja poborowa dla PJC.U. 
Łódi-Mlasto I I w wydziale wojskowym zarządu 
miejskiego przy Al . Kościuszki 79. Zgłosić się 
winni mężczyźni rocznika 1917 1 starsi, którzy 
jeszcze nie stawali do poboru, a mieszkają w 
obrębie 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13 i 14 komisariatów 
policji państwowej. 

NA 1WICKSZY 
C U D 
K I N E M A T O G R A F I I ! 

KINO 

CASIN0 
Pocz. 12, 2, 4, 6, 8, 10 

K r ó l e w n a 
Ś n i e ż k a 

Pierwszy d l i ignmctrażowy f i l t r 
W ALT A DISNEY'A 

2 PORANKI 
Dziś o g. 12 i 2 

Ceny od 
85 gr. 

Z Ł A P R Z E M I A N A M A T E R I I 
p r z y s p i e s z a s t a r o ś ć 

Zanieczyszczona krew wskutek zlej przemiany I naturą kuracją jest normowanie czynności wą-
materli może powodować szereg rozmaitych 1 troby i nerek. Dwudziestoletnie doświadczenie 
dolegliwości, bóle artretyczne, łamanie w koś-! wykazało, że w chorobach na tle złej prze-
ciach. bóle głowy, podenerwowanie, wzdęcia, 
odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w ustach, 
brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do 
obstrukcji, plamy i wyrzuty na skórze, skłon
ność do tycia, mdłości, język obłożony. Cho
roby złej przemiany materii niszczą organizm 
i przyśpieszają starość. Racjonalną, zgodna z 

miany materii, chronicznego zaparcia, kamie
niach żółciowych, żółtaczce, artretyźmie ma 
zastosowanie „Cholekinaza" H. Niemoiewsklego. 
Broszury bezpłatnie wysyła laboratorium 
Fizjologiczno - Chemiczne „CHOLEKINAZA" 
H. Niemijewskiego, Warszawa. Nowy-Swiat 5 
oraz apteki i składy apteczne. 

Odezwy wszystkich ugrupowań 
biorących udział w.wyborach do rady miejskiej 
Od dziś za trzy tygodnie odbędą się dalej odezwy komitetu wyborczego 

już wybory do rady miejskiej w Lodzi 
Zainteresowanie wyborami zaczyna 
wzrastać, na co wpływa ujras większa 
tlcśe plakatów i odezw wyborczych p.r 
szczcgólnych komitetów, którj po ra* 
pierwszy pojawiły się wczoraj w takiej 
mnogości, że zalepione zostal> niemal 
wszystkie mury miejskie. 

Odezwy wyborcze wydały wczoraj 
m. in.: Komitet Zjednoczonego Polskiego 
Świata Pracy, który apeluje do ludności 
m. Lodzi, wskazuje na cele i zadania 
przyszłego samorządu w dziedzinie gos-
podarczej i społecznej, a nie politycznej. 

PPS l klasowych związków zawodo 
wych wysuwających hasło wielkich ro
bót publicznych, odezwy OZN, Stron
nictwa Narodowego, Bundu i t. d. 

W ciągu dnia wczorajszego odbyło 
sie 19 wielkich zebrań przedwybor
czych, zwołanych przez PPS., Zjedno
czony Polski Świat Pracy, Obóz Naro
dowy, Stronnictwo Pracy i Falangę. 

Na dzień dzisiejszy zwołano 43 zgro 
madzeiiia, na których przemawiać bę
dą czołowi kandydaci poszczególnych 
komitetów. (i) 

TYSIĄCE 

RESZTEK t a n i o u 

stosy jedwabi i wełen na -gwiazdkę—tanio, okazyjnie! Piotrkowska 10 
A. RABINOWKZA 

leży czynić dalei i w zw'ąv.l'u z tvm po
między zarządem miejskim a zarządem 
KPŁ podjęte zostały per;nktacje.- ma
jące na celu osiągnięcie porozumienia 
odn°śnie dalszej rozbudowy linii tram
wajowych. 

Pertraktacje te posunęły sie iuż zna
cznie naprzód. Zarząd ICI-i* zapropono
wał przeprowadzenie no\\ vch linii na cc 
ryferiach oraz w nowopowstałych i świe 
żo zabudowanych dzielnicach miasta, a 
mianowicie, jak to już donosiliśmy przed 
kilku dniami: do końca Narutowicza, na 
Wodnej. Dąbrowskiej. Łagiewnickie! do 
Kolonii, Alei Unii, Srebr/yiisk ;ei, Karo
lewskie! Itd. Poza tym plan KEŁ prze
widuje wprowadzenie komunikacji au
tobusowej na razie oczywiście tylko tam 
gdzie na to pozwala star. bruków łódz
kich. 

Ze swej strony zarząj miejski wy
chodząc z założenia, że nie można prze
widzieć co będzie za lat kilkanaście, w 
jakim kierunku pójdzie rozrost miasta, 
d tym samym, jakie linie I gdzśe maja 
być rozbudowane, wysunął następującą 
koncepcję: ustalenia ja!«o wytycznej, że 
co roku przybywać bodzie 3 kim. linii, 
ale gdzie one mają :yć uktadane. ustala
ne będzie co roku, a nie już teraz na dłuż 
szy okres z góry. 

Pertraktacje trwają ; nie ulega wąt
pliwości, że porozumienie pomiędzy za
rządem miejskim a zarządem KEŁ będzie 
osiągnięte. Rozbudowa linii tramwajo
wych rozpocznie się już w przyszłym 
roku. 

Jeśli chodzi o komunikację autobu
sową — uruchomienie jej w Łodzi nie 
jest rzeczą łatwą. Na przeszkodzie w 
pierwszym rzędzie stoi woju^ć ulic, a 
z drugiej strony zły stan bruków łódz
kich. Poza tym obliczano, że nie na 
wszystkich ulicach rriożnaby uruchomić 
autobusy. Ustalono nprz. że gdyby, 
miast tramwajów, uruchomiono amonu 
sy na ul. Piotrkowskie] to przy obecne] 

frekwencji pasażerów w tramwajach, 
musiałby się ulica Piotrk°wskq posuwać 
jeden nieprzerwany szinr autobusów. 

Najracjonalmejazy/n więc rozwiąza
niem tego zagadnicia w Łodzi jest ko
munikacja mieszam. traniwajoAyo-auto-
husOwa. przy czym autobusy mogłyby 
kursować tylko na pewnych odcinkach 
komunikacyjnych, fil 

Majstrowie są rewidowani 
przy opuszczaniu przez nich fabryk. — Protest związRu 

majstrów.—WalKa o nowe umowy zbiorów 
Związek majstrów fabrycznych zło 

żył wczoraj w okręgowym inspektora
cie pracy memoriał, w którym, powo
łując się na wyniki ostatniej półrocznej 
konferencji jaka odbyła się w inspekcji 
pracy z pracownikami umysłowymi, wy 
suwa szereg postulatów. 

W pierwszym, rzędzie majstrowie 
proszą o odpowiednie naświetlenie w-
ministerstwie opieki społecznej sporu 
majs'trów z przemysłowcami w sprawie 
układu zbiorowego. Następnie majstro
wie domagają się, aby zaniechano rewi
zji osobistych majstrów podczas Opusz
czania przez nich terenu fabryk, wska-
zując przy tym, że rewizje te często

kroć są wyjątkowo złośliwe — majstro
wie zmuszani są do rozbierania się do 
bielizny. 

Dalej memoriał wskazuje na bardzo 
ciężkie warunki pracy majstrów, prze
ciążenia ich pracą. W przędzalniach 
zgrzebnych i mniejszych tkalniach na 
porządku dziennym są wypadki zmu
szania majstrów do pracy no 12 — 16 
godzin na dobę, w ten sposób, że jeden 
majster obsługuje dwie ^zmiany robot
ników. Wreszcie, po za* szeregiem in
nych jeszcze postulatów majstrowie pro 
szą o mianowanie płatnego asystenta 
inspekcji pracy specjalnie dla spraw 
majstrów fabrycznych. 

Codzienne używanie kremów 
Eukutol 

zapewnia piękną i zdrową cerę Eukuloił 

Związek zawodowy pracowników 
ubezpieczeń społecznych podjął akcję o 
zawarcie układu zbiorowego we wszyst 
kich instytucjach ubezpieczeń społecz
nych. Związek przesłał do ministerstwa 
opieki społecznej do zaopiniowania pro
ponowany przez siebie tekst przyszłego 
układu zbiorowego. 

» * * 
Jutro odbędzie się w inspektoracie 

pracy pierwsza konferencja dla omówie
nia sprawy nowego układu zbiorowego 
między właścicielami nieruchomości a 
dozorcami domowymi. {* 

• . • 
W dniu 28 bm odbędzie sie posie

dzenie komisji rozjemczej dla' ustalenia 
układu zbiorowego dla przemysłu filco
wego w Łodzi. Jak wiadomo, po strajku 
w przemyśle filcowym obie strony zgo
dziły się na wydanie orzeczenia droga 
arbitrażu. 

• • • 
Dziś odbędzie się walne zebranie k°-

tOniarzy (robotników przemysłu pończo* 
szniczego), celem omówienia sprawy 
likwidacji pra c komisji mieszane], usta
lającej dodatkową taryfę płac. Robotni
cy mają uchwalić wniosek o przekaza
nie prac taryfowych komisji arbitrażo
wej. 



„REPUBLIKS" ar. 326. Niedziela, 27 listopada 1938 r. 

Wrażenia z Centralnego Okręgu Przemysłowego 

Polski kauczuk produkowany z kartofli 
posiada wszystkie właściwości kauczuku naturalnego. — Kapitał 

prywatny coraz silniej angażuje się w COPie. — Fabryki 
pod ziemią, osłonięte gęstym lasem 

W obecnym stadium realizacji Cen
tralnego Okręgu Przemysłowego, po
wstaje na jego terenach w rów.iych nie
mal rozmiarach całości budowanych, 
bądź uruchomionych obiektów przemysł 
metalurgiczny i przemysł chemiczny. 

Przemysł włókiennicza jest w zaczą 
tku: — zakłady Krusche 1 Ender w Pa
bianicach budują, w Baranowie, pomię
dzy Mielcem i Sandomierzem fabrykę, 
której specjalnością będzie produkcja 

Budowa żelazo-bctonowcj hall fabrycznej w 
wysokopiennym lesie sosnowym 

t. z w . „kordu", tkaniny bawełnianej, nie
zbędnej do produkcji opon sannehodo-
wych. stanowiącej mianowicie podkład 
pod gumę. Budowa tej fabryki jest więc 
pierwszym krokiem przemysłu włókien
niczego na terenie COP'u. Wicepremier 
toż. Kwiatkowski wskazywał je uczest
nikom wycieczki, jako widomy znak an 
gazowania się w COP' ie kapitału pry
watnego. 

Fabryki prywatne 
Jak dotąd bowiem — w zasadniczych 

działach przemysłu COP'owego. metalur 
gii i chemii — inicjatywy prywatnej wi 
dać nie wiele. Nie jest to zresztą bynaj
mniej zarzut pod adresem przemysłow
ców, czy kapitalistów. Kapitał polski nie 
rozporządza środkami w tych rozmia
rach, jakie potrzebne są dla uruchomivnia 
zakładów tak gigantycznych, .iak te. któ 1 

re buduje inwestor państwowy. Nato
miast zakłady, na których wybudowanie 
i uruchomienie potrzebne są wkłady sto
sunkowo skromne - powstają z prywat 
nei inicjatywy, znęconej wyjątkowo wiel 
kimi ulgami podatkowymi i innymi zre
sztą. Tak więc powstają na terenie 
COP'u fabryki prywatne akumulatorów, 
ceramiki, obuwia (firma „Leo"' w Miel
cu"), huty szklane, fabryki konserw o-
wocowych. zakłady przetworów mięs
nych, odlewnie metali półszlachetnych 
i inne. 

Powstaje również kosztem 12-tu mi
lionów zotych kapitału całkowicie pry
watnego olbrzymia fabryka mas plasty
cznych (nprz. ebonit i In.) oraz środków 
wybuchowych sp. akc. „Uginoza". 

W dziewiczym lesie powstaje 100 
(sto) budynków fabrycznych i 35 budyn
ków mieszkalnych. W buJr.wie jest już 
z tej liczby 79 budynków, przeważnie 
wykończonych. Oglądaliśmy z szeroko 
otwartymi oczami n iezwykłe budowle, 
do potowy ulokowane w ziemi. D°kryte 
ziemią, t rawą, porośnięte misternie po
sadzonymi drzewkami. Po prostu pagór
ki leśne, w których wnętrzu wre praca 
nad sporządzeniem środków wybucho
wych, używanych w górn :ct>yie : sygna
lizacji morskiej, ale przede wszystkim w 
dziele obrony państwa. Rodzaj proJuk-
cji, a także względy bezpieczeństwa ogó! 
nego dyktują specjalne rozplanowanie 
tych n iezwykłych zakładów fabrycz

nych. Las pozostaje na miejscu, nie wy
cina sie niemal nic. p°miedzv drzewami 
ułożono dziesiątki kilometrów toru ko
lejowego i dróg kołowych, łączących 
poważnie od siebie oddalone budynki. 
Pod ziemią, poprzez las. prowadza rury 
centralnego ogrzewania i przewodniki 
potrzebne] zakładom energii, a u ogro
mie dzieła niechai świadczy Jedna licz

ba: — „Llgnoza" zajmuje obszar fiOO 
hektarowi 

Przemysł chemiczny 
Podobne w charakterze produkcji i 

założeniu budowlanym dzieło, tworzy 
w okolicy Przeworska • Łańcuta, pod 
miejscowością Sarzyna !nnę przedsię
biorstwo przemysłu ohemicmego. a mia
nowicie sp. akc. „Boruta" w Zgierzu. 
Zakłady te. należa;e Jo korrernu prze
mysłowego Banku Gospodarstwa Kra
jowego przystąpiły rlo budowy wy twór 
ni nitrozwiązków orgunfcrrnych. będą
cych materiałami wyjściowym' dla fa
brykacji barwników i celulozy oraz ma
teriałów wybuchowych dla przemysłu o-
bronnego. 

' Zaczęto prace wiosną r. b. ale kieru
jący całą budowa inż. Piasecki ze Zgie
rza mógł nam przedstawić już wstępny 
bilans dokonanych robót, w :/.-.iżajacy sic 
w wykończeniu 9-ciu wielkich budyn
ków i 12-tu rozpoczętych. 

Zarówno „Lignoza'', jak „Ni t rcza", 
siostra przyrodnia „Boru ty" zgierski-.j. 
stawiają sobie za cel oparcie produkcji 
na surowcach krajowych. Cel ten osią
gną — bawełnę podobno udało sit z nro-
dukcji wyel iminować, znal': ' i i in•> ni.ne-
rial zastępczy, ponoć wspar/ały. Jaki?— 
inżynierowie uśmiechają się i spogląda
ją na towarzyszących nam wojsk >wych. 
W COP'ie nie wolno się pytać zbyt 
wiele... 

Bez wypytywania go opowiada nam 
natomiast dr. Piotrowski pod Dębicą. " ' 
hali, mierzącej 250 metrów długości i 38 
mfcr. szerokości o planach produkcji opon 
samochodowych i rowerowych, jakie 
zakreśliła sobie poznańska fabryka „Sto 
mil", budująca siostrzane zakłady w 
COPie. 

„Stomi l " rozwinął swą poznańska 
produkcje opon nadspodziewane. Mo-i 
że się poszczycić tvm. że kiedy w 192') 
roku przywieziono do Polski opon za 
13,4 miliony złotych — to w 1^37 roku 
już tylko za 4,4 mllj. zł . Reszle zapo
trzebowania, wcale zresztą nie maleją
cego, pokry ły opony krajowa, ale... pro
dukowane z kauczuku, oczywiście spro
wadzanego z zagranicy. 

Polski „ker" 
Kauczuk jest produktem krajów pod

zwrotnikowych. Kauczukiem „włas
nym", za który nie trzeba Płacić z usz
czerbkiem dla zapasów złota i dewiz po
chwalić się mogą tylko te kraje europej
skie które posiadała p°d zwrotnikami ko
lonie, łnne — płaca, lub starają sie zna
leźć produkt, zastępujący kauczuk. Na 
tej drodze do wyścigu od lat kilku stanę
ły Niemcy I Rosja Sowiecka. Wyścig o 
sztuczny kauczuk wygra ła fcdnak... Po l 
ska! Rzecz cała trzymana była w 'aiem 
nicv gtębokiej i sekret nie wydal się. mi
mo iż nad otrzymaniem sztucznego kau
czuku metodą polską pracowano już od 
1932 roku i to nie w glucl-yrn lesie, w 
niedostępnym czarodziejskim .laborato
rium, ale w sercu kraju — w Warszawie 

w z l jożonym przez proS. dr. 'gnącego 
Mościckiego — Chemicznym Instytucie 
Radawczym. 

Podstawą poszukiwań było ustrze
żenie sie przed... realizacja przysłowia 

l .zamienił stryjek siekierkę na kijek", 
i Trzeba było nranowicie t i n sztuczny 
kauczuk „zrobić" ?. takiego produktu, 
którego poddostatk'em jest w Polsce, 
którego nie trzeba bv sprowadzać ż za-

' m m . 

Nieświa
domość niebez
pieczeństwa! 

w. 

C z y zostanowial iście się k iedyko lwiek nad niebez-
p i e c z e ń s l w e m , jakie przedstawia k a m i e ń nazębny ? 
N i e czekajc ie aż k a m i e ń obluźni W a s z e zęby I 
Już od dziś zaczni jcie u ż y w a ć regu larn ie Ka lodontu , 
jedynej w Polsce posty, zawie ra jqce j Sul lor ic inoleaf . 
Ka lodon l zwa lcza k a m i e ń nazębny i zapob iega jego 

p o n o w n e m u tworzen iu się. 

K A L O D O N T 
granicy, znów z uszczerbkiem dla bilan
su handlowego. 

W Niemczech zakłady ..1 euna" wy
pracowały metodę otrzymywania sztu
cznego kauczuku, nazwanego „buna" dro 
gą syntetyczną. „Buna" — zdaniem fa
chowców jest niezła, zastępuje kauczuk, 
nie daje jednak całkowicie takich rezul
tatów fabrykacyjnych. jakie otrzymuje 
Me przy użyciu kauczuku naturalnego, a-
le — nie to jest jej wadą naczelną. 

Szkolenie młodzieży rzemieślnicze] I techniczne] 
w Zakładach Południowych w Stalowe] Woli. 

Główne zło — to kosztowność meto
dy. „Buna" jest tśnilokrOmle droższa 
od kauczuku. Rzecz prosta, że przy nie-
mii-ckicj metodzie gospodarki pieniężnej, 
nie warto na ten temat przesadzać... 

Rosja Sowiecka poszła drogą inną, 
nie syntetyczną. Sztuczny kauczuk so
wiecki jest produktem pochodzącym ze 
spirytusu. Fabrykacja daje rezultaty do
skonałe, otrzymano produkt lepszy od 
Ju iny" . ale równie jak cna niesłychanie 
drogi. 

Chemiczy Instytut Badawczy w War 
>7awie opracował metodę fabrykowania 
.-•ztucznego kauczuku posiadającego 
wsz.ystk'o właściwości naturalnego j ty l 
ko podwójnie kosztownego Ale — i to 
najważniejsze — sztuczny kauczuk pol 

nazywający się „KER" P°chodzI ze 
spirytusu, pędzonego z kartofli, a tych 
Polska zawsze posiada nadnrar. Niemcy 
systemu polskiego i sowcck.ego stoso
wać nie mogą z powodu braku karto
fli nawet na rynku spożywczym. 

Opony z polskiego kauczuku 
Biało-żólta. lepka, c ią j j iwa masa. w y 

chodząca na nasze ręce z w ^ c ó w fabry-
|k! „Zakłady Chemiczne Df.blta'' — to 
kauczuk sztuczny. „Ker", r J o w i t y po
tomek polskiego kartofla! Każdy spiry-
tu.. jest dobry, nawet najgorszego gatun
ku. Można sobie z łatwością uprzytom
nić olbrzymie koizyści dla r, l i ! 'ctwa DOI 
skiego i przemysłu gorzelń czego, pły
nące z oparcia produkcji sztucznego kau 
czukii na szeroką skalę na ich podsta
wowym produkcie. Tymczasem fabryk* 
w Dębicy jest mała. raczej doświadczal
na, ale opony, zrobione z „Keru" widzie
liśmy — nie do rozróżnienia <>d pocho
dzących z surowca naturalnego — w i 
dzieliśmy również z „keru" robione na
sady I rurki masek gazowych gumc twar 
dą do pudełek akumulatorowych, izola 
cle, wszystkie dosłownie produkty prze
mysłu gumowego. 

Mała fabryka w Dębicy posiada jed
nak olbrzymie tereny i w kró 'k im cza
sie będzie rozbudowana d j rozmiaru 
wielkich zakładów, produkujących ma
sowo. Eksperyment jest bowiem udany 
w 100 procentach. Aparatura, zaprojek
towana w Chemicznym In;rytucie B a 
dawczym i całkowicie wykonana w kra
ju funkcjonuje znakomicie r^ ia la nie
mal automatycznie. Przy 'dość dułej 
produkcji obecnej za t rudn icych jest za
ledwie 78 osób. Olbrzymie piece i wy 
chodzące z nich zwoje rur — pracują sa
me, w milczeniu I w tajemnicy. Do pierw 
szego zbiornika pompa wtłacza spirytus 
(,.ile tej wódy marnują"... — wzdycha 

'.ktoś za mną) — w ostatniej sali ;.i1orvc-?-
r,ej do zbiornika z wodą solywa steżaia 
masa kauczuku. Tajemnicy 'ego. co sie 
.!:'.iejc pomiędzy faza początkową, a koń
cowym prasowaniem jasao-żółtei masy 

- strzegą wynalazcy 

W i a d . Best. 
f 
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Zawody pływackie 

o mistrzostwo szkół średnich 
W basenie YMCA rozegrane zostaną 

w dniu dzisiejszym mistrzostwa pływać 
kie szkół średnich. Cieszą sie one rekor
dowym powodzeniem o czym świadczy 
olbrzymia ilość zgłoszonych zawodni
ków. 

Walka o pierwsze miejsce w konku
rencji panów rozegra się miedzy gimn. 
Niemieckim, a gimn. Żeromskiego, w 
konkurencji żeńskiej o pierwsze miejsce 
walczyć będą gimn. Niemieckie z gimń. 
Rotertówny. 

Początek zawodów o godz. 16-ej. 

Dwa spotkania 
o mistrzostwo klasy A 

Sprzyjające pogody jesienne umożli
wiają kontynuowanie rozgrywek piłkar
skich o mistrzostwo klasy A. 

W dniu dzisiejszym rozegrane zosta
ną dwa zaległe spotkania. Na boisku UT 
0 godz. 11-ej grają gospodarze z SKS, a 
w Pabianicach odbędzie sie 45-cio jninu 
towa dogrywka przerwanego meczu 
ŁTSG - PTC. 

L w ó w w a l c z y z K r a k o w e m 
o puchar Polski 

Sprawa miajsca finałowego meczu o 
puchar Polski im. P. Prezydenta R. P. 
została ostatecznie pomyślnie załatwio
na i mecz odbędzie się dziś we Lwo
wie. 

Do spotkania finałowego stają osta
tecznie zespoły reprezentacyjne dwuch 
bodajże najsilniejszych ośrodków piłkar 
stwa polskiego: Krakowa i Lwowa. 

• Składy drużyn na mecz dzisiejszy 
przedstawiają się następująco: 

Lwów: Zub, Lemiszko. Jeżewski, 
Olbert, Schmidt, Sumara, Kaźmierowicz, 
Żurkowski, Walicki, Matias I I . Majew
ski. Jako rezerwowi przewidziani są 
Albański, Henig i Wolanin. 

Kraków: Madejski. Kotlarczyk, Sztt-
milas, Góra, Griinberg, Majeran, Habow 
ski, Młynarek, Gracz, Pazurek. Zemba
czyński. Rezerwowym bramkarzem jest 
Radwański. Poza tym Kraków nie wy
znaczył rezerwowych. 

Poświęcenie lokalu 
łódzkiego Automobilklubu 

Łódzki Automobil Klub obchodził w dniu 
24 b: m. uroczystość poświęcenia i otwarcia no
wego lokalu sekretariatu Ł.A.K. 

Uroczystość zaszczycił swą obecnością do
wódca O. K. gen. Tommce oraz reprezentujący 
pana wojewodą nacz. dr. Wrona I reprezentujący 
pana prezydenta miasta dyr. Kalinowski. Przybyli 
liczni reprezentanci władz ze starostą grodzkim 
dr. Mostowskim, komendantem woj, P. P. dr. 
Torwlńskim i komendantem P. P. m. Łodzi insp. 
Elsesser-Niedzielsklm. 

Gości po poświęceniu lokalu podejmował 
lampką wina Zarząd Ł.A.K. z prezesem dr. 
Schichtem na czele. 

Poświęcenia lokalu dokonał ksiądz prałat 
Kaczyński. 

Zakończeniem uroczystości była wspólna 
kolacja. 

Zniżki kolejowe 
dla członków B . Kochby 

W t rem lat ubiegłych korzystają zrzeszeni 
narciarze również i w bieżącym sezonie (od 15 
listopada b. r.) z indywidualnych zniżek kolejo
wych w wysokości 50 procent normalnej taryiy 
wszystkich klas pociągów osobowych i pospiesz
nych. 

Dla członków „Bar Kochby" zniżka obowią
zuje z Łodzi do wszystkich stacji podgórskich i 
nadmorskich, oprócz tego do wielu punktów tu
rystycznych jak Zakopane, Krynica, Żegiestów 
1 t. d. 

Prolongata legitymacji na r»k 1938—29 już 
się odbywa. 

Bliższych informacji udziela sekretariat „Bar 
Kochby", Łódź, Piotrkowska Nr. 111, codziennie 
od godz. 16-ej do 22-ej. 

Dyżury aptek 
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki: 

L Steckel — Limanowskiego 37, Sz. Jankiele-
wicz — Siary Rvnek 9. T Slonielewlcz — Po
morska 91, A Borkowski - Zawadzka 45, B 
Głuchowski — Narutowicza 6. St. Hamburg I 
S-ks - Glóv"<» 50. L. Pawłowski — Piotrków-
ska 30?. 

Za spokój duszy nigdy niezapomnianej naszej najukochańszej córki i siostry 

IZABELI M U S I A B B W H Y 
vel Muszalskie j 

w dniu 29 listopada (wtorek), w ósma, rocznicę Jej zgonu, odbędzie sie o godz-
°-ej rano żałobne nabożeństwo w kościele XX Jezuitów (ul. Podleśna), na które 
zapraszają krewnych, przyjaciół, koleżanki i kolegów zmarłej, pogrążeni w smutku 

RODZICE i SIOSTRY. 

nasza najukochańs: a żona i matka 
Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła wczoraj, dnia 26-go listopada r. b, 

U. P-

Ewa Rozenholcowa 
przeżywszy lat *

 U r " GutS*tacSi 
Pogrzeb odbędzie sie dziś, o i-odz- 1-ej uo pol. z domu orzedpogrzebowcKO. 

o czym zawiadamiają pozostali w ni'-utulonytr żalu 
MĄŻ i DZIECI 

Koledze SALOMONOWI A B R A M C Z YK OWI z powodu zgonu 

B P OJCA JEGO 
wyrazy ( M a k i e t o współczucia składała W 1 K , W 1 | „ , „„cowoiey l .bryhl Z £ W 

T E A T R , 
m m -

Łódzkie audycje robotnicze 
wywołują oddźwięk w całej Polsce 

Rozgłośni Łódzkie), która działa na terenie 
największego okręgu przemysłowego, zatrudnia-
iącego w samym przemyśle włókienniczym 
około 160 tysięcy robotników — przypadło w 
udziale organizowanie audycy] robotniczych) 
nie tylko lokalnych, które wypływała z nasta
wienia programu radiowego, (ile również audy
cy] ogólnopolskich. 

Stąd też ogromne zainteresowanie Rozgło
śnią Łódzką w storach robotniczych całe] Polski 

Onegdaj Łódź nadata ciekawa audycję w 
opracowaniu Eugeniusza Alnenkla p. t. „Robot
nicy w walce o nlepodlogłość". — Audycja ta 
przygotowana przez Rozgłośnię z wielkim pie
tyzmem 1 wykonana przez robotników wywo
łała silny oddźwięk w sferach robotniczych, 

powodując liczną korespondencie z wielu miast 
Polski. 

Najbliższą taką audycję dla robotników Roz
głośnia Łódzka nadaje dziś w niedzielę, dnia 27 
listopada o godz. 15. Tym razem pomysł audy-
cji zaczerpnięty Iest z laktu silnego popierania 
przez robotników łódzkich wszelkich akcyl Ligi 
Morskiej i Kolonialnej- Jak wiadomo bowiem 
robotnicy łódzcy gremialnie biorą udział w 
zbiórce na śclgacz- Tak więc wśród fundato
rów śclgacza, który zakupiony będzie przez 
Łódź dla Polskie] Marynarki Wojenne] kosz
tem 60 tysięcy złotych — nie zabraknie robot
ników łódzkich. Będzie to audycja, w której 
słowo łączyć się będzie z muzyką, podkreślając 
ofiarność społeczeństwa łódzkiego, a przede 
wszystkim robotników. 

TEATR MIEJSKI . 
Dziś, w niedzielę, o godz. 4-ej po poł, „Ską

piec" Moliera z Ludwikiem Solskim w roli ty
tułowej. 

Dziś o godz. 8,30 wiecz. „Major Barbara", 
W poniedziałek teatr nieczynny. 

„JAŚ I MAŁGOSIA". 
Łódzka Rodzina Radiowa urządza w nie

dzielę, dnia 4 grudnia b. r, o godz, 12- ej w poł. 
w Teatrze Polskim w Łodzi, ul. Śródmiejska 15 
poranek dla dzieci. W programie tańce oraz 
przepiękna bajka Maykowskiego p. t. „Jaś i 
Małgosia". — Przedsprzedaż biletów odbywa się 
już w sekretariacie Ł.R.R., ul. Piotrkowska 106 
w godz, od 16-ej do 20-cj, w dniu przedstawie
nia w kasie teatru. 

TEATR POPULARNY I W SALI GEYERA. 
Dziś, w niedzielę, dwukrotnie: o godz. -1.30 

po pol, i 8.15 wiecz. komedia Fredry „Pan Jo-
wialski". 

W poniedziałek przedstawienia w Teatrze 
Popularnym zawieszone. 

W teatrze w sali Geyera dziś, w niedzielę, 
o godz. 4.30 po pol. i o 8-ej wiecz. komedio-
opera Kamińskiego „Skalmierzanki". 

TEATR D L A DZIECI „KOT W BUTACH", 
(Al. Kościuszki 57). 

Dziś, w niedzielę, o godz. 12-ej w poł. i 
0 godz. 4.15 po pol. grr.na jest piękna bajka 
„O Żaczku-Szkolaczku i o Sowizdrzale, co je
den kochał szkolę, a ten drugi wcale". — Bile
ty od 25 gr. do zl. 2.20 w kasie teatru na godzi
nę przed przedstawieniem. 

DZIŚ POWTÓRZENIE PREMIERY W FILHAR
MONI I 

Dziś o godz. 4,15 po południu i 9.15 wiecz, 
odbędzie się powtórzenie premiery komedii J. 
Pregicra w 3 akt. p. t. „Mejlech Frejlech". . 

W Y S T A W A PRAC PROF. W I P P L A 
Wystawa prac prof. A- T . Wippla „Krajobraz 

Polski" (Piotrkowska 113) otwarta od 10 — 21. 
Piękno naszego krajobrazu, urok naszych gór 
1 morza... 
C<XXXXXXX30COOOGOCOCXXXXXXXXXXXX) 

jedynie najlepsze 
w Polsce 

słuchawki i glośnice 
Zadajcie wszędzie. 

OOCX>OOCXXYJLXX}OUT»C0300000000000 

B E T E C 

K L E R O L — maść, wsysa się całkowicie 
w pory skórne, nie brudzi i nie plami. 

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych. 

Awanturowali się na ulicy 
stawiając opór policji. - Sąd skazał obu na karę więzienia 

z zawieszeniem 
W dniu 10 listopada obchodził Kazi

mierz Laskowski bardzo hucznie fakt 
przyjścia na świat syna. Wespół z Alfon 
sem Kieszkowsklm, gdy już byli pod 
bardzo dobrą datą i gdy znaleźli się w 
tym stanie przy zbiegu ulic Śródmiejs
kiej i Piotrkowskiej — poczęli z nad-

komisariatu. 
Obaj przyjaciele stawili policji opór, 

a Kcszkowski schwycił płytę żelazną i 
uderzył nią jednego z posterunkowych 
w głowę, drugi policjant również w tym 
zaiściu ucierpiał. 

Wczoraj obaj odpowiadali za te a 
miału energii rozbierać drabiny z rusz- j wantury przed s.ndem okręgowym, 
towania i układać je nlczem barykadę Saa skazał Kieszkowskiego na 8 mic 
na ulicy. .sięcy, a Laskowskiego na 6 miesięcy 

Zjawili się posterunkowi Starzyński więzienia z zawieszeniem wykonania 
i Wydra, by doprowadzić pijaków do 'kary. (1) 

NIEDZIELA, dnia 27-go listopada. 
7.15—7.20: Pieśj „Serdeczna Malko ' . 7.20— 

5.00: Koncert poranny w wykonaniu Orkiestry 
Rozgłośni Poznańskiej pod dyr. Eugeniusza Raa-
bego. 8.00—8.15: Dziennik poranny. 8.15—9.05: 
Audycja dla wsi: 1) Gazetka rolnicza. 2) Prze
gląd rynków produktów rolnych. 3) Gra orkie
stra Jana Różewicza. 9.05—9.10: Muzyka (płv-
>v). 9.10—9.15 Odczytanie programu. 9.15—11.45* 
Regionalna transmisja z Białegostoku: a) Repcr-
taż wstępny prof. Henryka Mościckiego; b) Na
bożeństwo. Kazanie wygłosi ks. kan dr. Jan 
Szmigielski (Wr.)i c) Koncert zespołów muzycz
nych. 11.45—11.57: Audycje szkolne w progra
mach radiowych — omówi dr. Irena Skowron-

kówna. 
11.57—12.03; Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 
12.03—13.00: Poranek symfoniczny. Wykonaw
cy: Orkiestra symfoniczna Tow. Muzycznego w 
Katowicach pod dyr. Jana Niwińskiego oraz 
Margerita Trombini-Kazuro — fortepian. 13.00— 
13.05: Wyjątki z pism Józefa Piłsudskiego 13.05 
13.15: „Białe ząbki" — pogadanka dla dzieci — 
pogadanka, wygłosi Anna Frelkiewicz. 13.15— 
14.40: Ze wszystkich stron — muzyka obiadowa. 
Wykonawcy: Orkiestra Rozgłośni Lwowskiej 
pod dyr. Tadeusza Seredyńskiego, Helena Szem-
lej — sopran, Jan Karpus — harmonijka ustna, 
Bogumił Brydak i Zbigniew Wyskiel — luet wo
kalny (ze Lwowa). 14.40 — 15.00: Rezerwa mu
zyczna. 15.00—15.30: Audycja robotnicza —„Ro
botnicy w szeregach L.M. i K. „Budujmy ści- 1 

gacz". 15.30—16.30: Audycja dla wsi: 1) Zablo-
cie idzie ku światu — obrazek z życia wsi, w 
opracowaniu Stanisława Dębowskicgo. 2) M u 
zyka (płyty). 3) „Noc listopadowa w Cieszynie" 
(1918 r.) — nowela Gustawa Morcinka, w cprac. 
Ludwika Brożka (z Katowic). 16.30-17.00: Re
cital skrzypcowy Wacława Niemczyka. Przy 
fortepianie Irena Kurpisz-Stefanowa (z Torunia). 
17.00—17.30: Tygodnik dźwiękowy. 
17.30—19.30; Koncert rozrywkowy. — Wykonaw

cy: Mala Orkiestra Polskiego Radia oraz so
liści. W przerwie około godz. 18.25 Cb'"ila 
Biura Studiów. 

19.30—20.00: Egzotyczne utwory fortepianowe w 

wykonaniu Arno Heintze. 
20.00—20.10: Na horyzoncie łódzkim - (elicton 

wygłosi red. Czesław Gumkowski. 
20.10—20.15: Wiadomości sportowe lokalne. 
20.15—20.55: Audycje informacyjne: Zbiorowe 

wiadomości sportowe. Przegląd polityczny-
Dziennik wieczorny. Nasz program na jutro. 

20.55—21.00: Przerwa. 
21.00—22.00: Koncert polskiej muzyki operowej: 

Orkiestra i Chór P. R. oraz soliści (trans
misja do Niemiec). 

22.00—22.40: „Woltyżerka Dropsy Mops" — W»-
soła Syrena Andrzeja Nowickiego. 

22.40—23.00: Muzyka taneczna (pMy) -
23.00—23.05: Ostatnie wiadom. dziennika wie-

czornęrjo Komunikat meteorologiczny. 

KNIPPENBERGA 
F a b r y k a , W a r s z a w a , O k o p o w a 14, t e l . 2 : 0 - 9 4 

T A P C Z A N Y — K O Z E T K I — W K Ł A D Y do Ł Ó Ż E K 

Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 116 
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Lekarz 
i kobiety 
...Gdy mówi się inaczej; niż 
się myśli... 
...Pacjentka przygotowuje się 
do badania... 
...Przesilenia polityczne a... 
żołądek... 

Zwierzenia 

medycyny 

estem lekarzem o'd 
W piętnastu lat. Co-

, dziennie, jak żoł-
_H nierz na posterun-

i ku. odbywam war 
J te w swoim gabi

necie. Przez ten 
czas przewinęło sie przed 
moimi! oczam: kilkanaście 
tysięcy pacjentów różnej 
pici. wieSu. zawodu i pozy
cji społecznej. Jestem leka
rzem t. z w. chorób we
wnętrznych, t. zn. prawie 
wszystkich. Oglądam, lopu-' 
Ikaije. macam, liczę uderzenia 
pulsu, ouserwuje języiki i za
pisuje lekarstwa. Tak ro
bili wszyscy moi poprzed
nicy od tysięcy kit. Niekiedy 
namyślam sie głęboko, albo 
sięgam po jakaś książkę. Są 
to jednak gesty natury hand
lowej. Zdaje sobie sprawę, 
że jestem kupcem i pragnę, 
ażeby mój „towar", t. zn. 
usługa lekarska, uuał iaknajiepsze „opa
kowanie". Pozatym ptagne wyrobić so
bie opinię lekarza poważnego i opiera
jącego sie na prawdziwie naukowych 
systemach naukowych. 

W rzeczy samej sprawa przedstawia 
się imaczej: mam taką wpraw? w ocenie 
pacjentów, że najczęściej zgaduje ich 
dolegliwości przedtem, nim otworzą 
usta. aby mi oośkolwiakbadź zakomuni
kować Olbrzymia większość pacjen
tów, któnzy zjawiają sic w gabinetach 
lekarskich — to iudzie cierpiący na 
drobne dolegliwości, wynikające najczę
ściej z ich sposobu życia i % warunków 
materialnych, w których się znajdują. 
Dalej są choroby wisku. To wszystko 
daje sie ocenić na pierwszy rzut oka, 
to poznaje się po symptomach zewnętrz
nych z pierwszego rzutu oka. Oczy
wiście zdarzają sie i uernienia poważne, 
Wymagające grun dawniejszego rozpo 
znania, postawienia właściwej diagnozy 
oratz metodycznego, długiego leczenia 
To są jednak wypadki rzadsze i o nich 
nie zamierzam mówić. Gdyby lekarz 
mial żyć z tego rodzaju pacjentów, 
rychto • zachono wali)V sam. 

— Dzień dobry panu doktorowi/ 
Pacjentkę widzę po raz pierwszy. 

[Tęga jejmość około czterdziestkt. ubra
n a , iakgdlyby liczyła dopiero dwadzie

ścia. Mogę założyć sie z góry o każdą 
kwotę, że będzie skarżyła się na żołą
dek i na serce. Z całą pewnością je 
zbyt dużo i to rzeczy niestrawnych. 

Zaczynam ją rozpytywać. Przewidy
wania zgadzają sie co do joty. Pozatym 
donosi mi jeszcze, ze Jest bardzo ner
wowa i podejrzewa, że j j j cierpienia po
wstały na gruncie nerwowym. Właści
wie mógłbym już teraz przepisać Jej le
karstwo i diiete. ale to równałoby się 
,z mojej strony samobójstwu. W- ogóle, 
jeżeli chodzi o kobietę, to momentem 
niezbędnym dla niej jest rozebranie się. 
Kobieta, której lekarz nie każe się roze
brać, po prostu musi sie obrazić. Wiele 
z nich' jeszcze przul przyjściem do le
karza, przeżywa ten moment i wstydzi 
sie na zapas. Jakżeż uczynić im zawód? 
Pozatym wszystkie kobiety uważają, że 
są dobrze zbudowane i w gleb'1 duszy 
pragną, aby lekarz >e obejrzał. 

Kobieta wchodzi za parawan i roz
biera się. Przez ten krótki czas mogę 
pomyśleć o tym, co mówił mi mój stary 
profesor: 

— Dzisiaj, mój kochany, jest inaczej 
niż dawniej. Baba dmuchnie i jut jest 

maga. Dawniej, rozumiesz, kobieta no-
,'siła conajmniej sześć Halek i wielki gor
set zapinany od tyłu. Elegancki lekarz 
musiał pomagać zarówno w rozbieraniu 
Jak i w ubieraniu. A 00 przy tym było 

ceregieli, wiele wstydu, zapionlcń i per-
swazyj. Dzisiaj, mój kochany, wv mło
dzi lekarze, nie macic o tym pojęcia. Ale 
za to dzisiaj łatwiej sie bada kobietę. 
Dawniej prędzej chyba można było zna
leźć igłe w stogu siana, aniżeli domacać 
się jakiegoś orgau poprzez pokłady 
tłuszczów, szozególnie w okolicy brzu
cha. I to się nazywało 'ładne. 

Ale mój profesor nie żyje. a pacjent 
ka właśnie wyszła zza parawanu. Oczy
wiście, że jest tak. jak odrazu przy
puszczałem. Ale lekartz — dobry tech
nik życiowy, wciąż jeszcze nie może po
wiedzieć choremu dragnozy. Kobiecie 
trzeba pozwolić sic wygadać. Ale nie 
za dużo. Wtedy bowjiem ryzykuje on 
to. że część czekających pacjentów znie 
cierpliwi sie i pójdzie do domu. Bardzo 
dobrze jest przypisać lekkie dolegliwości 
pacjentki nie tylko jej nerwom, ale także 
i przepracowaniu. Nic to.nie szkodzi, że 
pacjentka od urodzenia nudy nic nie ro
biła. Najleniwszy człowiek na świecie 
jest zawsze głęboko przekonany o swo
im przepracowaniu. 

Zapisałem już lekarstwo — najczęś
ciej zupełnie niewinny środek — i chciał
bym teraz powiedzieć tak: 

— .Kochana pani, za dużo pani żre. a 
pozatym nic parni nie robi. Dogadza pa
ni sobie, jak można, smakując co najlep
sze. Obwozi pani cielsko samochodem, 

pali pani papierosy, maluje gębę nie
przyzwoicie, a Jedynym pani ćwicze
niem fizycznym jest taniec w'dusznym 
dancingu. Musi pani zmienić tryb życia, 
odprawić dwie służące. Sama wziąć sie 
do garnka i do szczotki. Za to jeść tyle* 
wiele pani dotychczas dawała jeść swo
jej służbie, t. zn. nie za dużo. 'Jeśli wie
czorem pójdzie pani jeszezs na dobry, 
spacer, a rano wstanie, ażeby dać mę
żowi i dzieciom śniadanie, to wszystkie, 
pani choroby zginą w ciągu trzech mie
sięcy i to wraz z-nadmierną tusza. 

Tak jednak tylko myślę. W praktyce 
mówię inaczej: 

— Nic niebezpiecznego nie znajduje, 
niemniej jednak pani D.-ezesowa musi na 
siebie bardzo uważać. Oczywiście teraz 
jesienią nie ma mowy o wyjeździe, ale 
już na wiosnę radziłbym pani podrepero
wać zdrowie. A tymczasem nieodzowna 
jest ścisła dicta. A wi^c rano sucharek, 
sok z grapefruitu... Na obiad kotlet 
z drobiu na parze... 

Nie będę powtarzał całego jadłospisu. 
Umiem go na pamięć i dobierani nie tyle 
wedle choroby, wiole według ilości 
pierścionków na palcach. 

Bardzo często kobieiy chorują na... 
swoje matki albo przyjaciółki. Mama, 
albo irnia pani wykazuje istotnie sympto
my choroby, a córka podświadomie imi-t 
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tuje te symptomy. Lekarze rodzinni 
iłoskonale znają takie wypadiki. 

— Proszę. następny 
Do gabinetu wchodzi szczupły, niski, 

szpakowaty Jegomość. Skarży sie na 
dolegliwości żołądkowe, niekiedy wy
mioty, ściskanie, kwasy, traci na wadze, 
nie może spać w nocy", chwilami we dnie 
odczuwa takie zdenerwowanie i lęk, że 
nie może pracować. Próbował zmieniać 
rodzaj pożywienia, ale objawy choro
bowe pozostały le same. 

Badam, sprawdzam — wszystko się 
zgadza. To jest typ człowieka rzeczo
wego, pozornie spokojnego, A jednak 
jego choroba ma niewątpliwie charakter 
społeczny, i zależna jest jedynie od ner
wów. W okresach przesileń politycz
nych i ekonomicznych chorych takich 
jest niezmiernie dużo. Jeden z moich 
kolegów niemieckie!' opowiadał, że 
w okredc prześladowań rasowych w 
N omc/ech il°ść zaburzeń żołądkowo-
nerwowych w zmogła sie wielokrotnie. 
W Ame:y:e okres krachów giełdowych 
wywoIS. oibrzytni w/.r.>st tego rodzaju 
ci ry .11 wśród bankierów, spekulantów 
i finansistów. Więcej jest ludzi chorych 
na giełdę, podatki, wojnę i prześladowa
nia, anieżli na żołądek i serce. 

Mężczyznom o wiele łatwiej powie
dzieć prawdę, aniżeli kobietom. Męż
czyzna jest szczerze uradowany, jeśli 
mu powiadam, iż nie ma żadnego cier
pienia organicznego. Powinien odpo
cząć od interesów i rodziny, wyjechać 
i zapomnieć — wszystko przejdzie, jak
by ręka odjął. Jeśli powiem to samo 
kobiecie, pomyśli sobie o mnie. że Jestem 
złym lekarzem. Kobiety lubią być 
chore. 

•k 
Często spotykanym typem pacjentek 

sa historyczki. Ich cierpienia niekiedy 
bardzo dotkliwe, mają charakter wylma 
ginowany. Niemniej jewnak pacjentka 
cierpi prawdziwie i należy jej pomóc. 
Pominę tu olbrzymi zastco neurotyczek 
seksualnych, bo to jest temat oddzielny 
i nadający sie raczej do piśmiennictwa 
fachowego. Natomiast tutai mogę potrą
cić o kwestie kobiet chorych z racji swe
go życia domowego. 

Bardzo często ciężkie przypadki hi
sterii powstają na tle zazdrości. Miałem 
niedawno pacjentkę, która wmówita so
bie ciężką chorobę sercti. Wszystkie 
zewnętrzne objawy przemawiały za 
tym. ale bliższe badanie stwierdziło, że 
serce jest zupełnie zdrowe. Okazało się, 
po kilku rozmowach z chora, że głów
nym przedmiotem lei trosk jest pewna 
młoda blondynka, która uwiodła Jej mę
ża. Właściwie nie uwiodia. ponieważ ten 
człowiek jest notorvczn'e wierny swej 
.onie. ale blondynka sklortya go do od
wiedzania jej w domu. Moja pacjentka 
zaczęła się rozczulać na-I swoim losem 
jako kobiety, która bodzie w przyszłości 
opuszczona. Jednym z esencjonalnych 
elementów zazdrości kobiecei jest żal 
nad sama sobą. A któż jest bardziej elo-
kwentny od kobiety, która siebie opła
kuje. 

Rzecz prosta, że nic mogłem tej pan; 
powiedzieć, że chciałbym sam mieć tak 
zdirowe serce jak ona. Zwaliłem wszy
stko na nerwice i poiecilcm iei prowadzić 
życie bardziej urozmatecne. towarzy
skie, a najlepiei wyjechać do jakiejś 
uczęszczanej, modnej n ieiscowości. 
Przypuszczalnie wpadnie jej tam szybko 
w oko jakiś młodzieniec i wtedy zapom
ni o swoim mężu i jego blondynce 

Doskonałymi pacjentami są panowie 
koło pięćdziesiątki. Przez cale życie 
śmieli się z lekarzy, aż tu nagle nabrali 
do nich przesadnego przek mania i wia
ry. W każdej Kieszeni mają inne lekar 
stwo. pigułkę, kropelki, drażetki. Ob 
'•erwują dietę nadzwyczaj ściśle. Zaczy
nają studiować medycynę popularna i 
wkrótce dochodzą do wniosku, że wła
ściwie minęli sie z powo nniem — po
winni zostać lekarzuiiil i w tvm kierunku 
maia największe zdolności. 

Po latach dopiero dochodzi do wnio
sku, że svstemv samoleczenia podobnie 
jak i wiara w lekarzy - wszystko za
wodzi. Starszy organizm n'e będzie tak 
działał jak młody. I na to nic ma żadne
go lekarstwa 

Pomięil/v n i it ia len cir ogólnym pa
cjenta a lekarza iStii'*'c olbrzymia róż-

Gdy mil ioner żeni się z mi l ionerką 
W Honolulu, głównym mieście ma

lowniczych wysp hawajskich, wyrósł 
nagle pośród palm piękny pałac z bia
łego marmuru, który miody milioner 
amerykański wybudował kosztem 2-ch 
milionów dolarów jako dar ślubny dla 
swej młodej żony. 

Hojnie obdarowaną małżonką jest 
córka najbogatszego plantatora tytoniu 
w Ameryce, dziedziczka milionowej for
tuny. W najbliższych dniach młoda pa
ra, James i Doris Cromyell. wprowadzi 
się do nowego pałacu, który stylem 
swym przypomina coś pośredniego po
między pałacem rzymskich władców, 
a grecką świątynią. 

Ściany pałacu z białego marmuru są 
bogato inkrustowane nefrytem. Prze
piękna ścieżka wśród szpalerów orchi-
dej prowadzi do pałacu z bajki, jak go 

pałac na śyyiecie. 
Pałac posiada piękną salę muzyczną, 

wyposażoną w kosztowne instrumenty, 
oraz salę teatralną, której pięknie rzeź
biony sufit wsparty jest na perskich ko
lumnach. 

Mieszkalna część pałacu umeblowa
na została w stylu XVI stulecia, przy 
czym każdy szczegół umeblowania zo
stał sprowadzony z zamków francus
kich. 

Opodal pałacu znajduje się własna 
przystań, której falochrony wybudowa
ne zostały z kawałów zastygłej lawy, 
yylasny port lotniczy i szereg inny oh 
udogodnień. Oczywiście, w pałacu znaj
dują się bogate zbiory dzieł sztuki, per
skie dywany, brązy i szereg innych ko
sztowności. 

Właściciel pałacu, mr. James Crom-
nazwał właściciel. Pałac jest częścio-i vell, jest jednym z najbogatszych ludzi 
wo zbudowany ze szkła i w tej jego cze 
ści mieszczą się baseny kąpielowe, ak
waria, zawierające najbardziej ciekawe 
okazy flory I fauny podmorskiej, sztucz
ne jeziora i rzeczki. 

Na dno basenu kąpielowego prowa
dzi bardzo wygodna... winda, czym do
tychczas nie może się pochwalić żaden 

Stanów Zjednoczonych. Jego młoda, 
bo licząca zaledwie 22 lata małżonka, 
jest dziedziczką 150-miliono.wej fortuny, 
od której otrzymuje procenty w kwocie 
8.000 dolarów dziennie. Najbogatsza 
para w świecie zbudowała sobie najcen
niejsze gniazdko * na najpiękniejszych 
wyspach świata. 

W i e ś n i a c y b u ł g a r s c y u d a j ą s i ę d o m i a s t a 

Astrolog Abdul Hamida 
Pewien astrolog, zatrjdn 'ony ra dworze suł

tana Abdula Hamida obliczył, że za życia suł
tana każdy traktat, który zawarty ma być z ko
rzyścią dla Turcli musi być podpisany u godzi
nie 11.40. Dyplomaci państw zachodnich byli 
niemało zdziwieni, gdy dowiedzieli sie, że sułtan 
żadnego z nich nie ch:e pr»yjąć Inaczej, jak o 
godzinie 11 min. 38. Pózniel, gdy się dowie
dzieli znaczenia tego dzianego ceremoniału sta
rali się jeden przez drugiego o przyjęcie przed 
godziną 11 m. 40, by zawrzeć najkorzystniejszy 
układ z sułtanem, który nie wiedział nawet ile 
usług zabobon ten oddal państwom europejskim. 

Co najdziwniejsze, to że zahoSuri ten wpoi l i 
sułtanowi agenci an?.ctsk!e;o Inteligencc Ser-
vice, dla ułatwienia realizacji planów angielskich 
w Turcji. • 

S.O.S.! Bliźnęta wzywają pomocy 
Angielskie radio nadawało S. O. S.! 

„Poszukuje sie karmlcleli dla słabiutkich bliż-
[n iąt pani Dack. Chłopcy wa tą po niecałym ki
logramie, jest zaledwie słaba nadzieja utrzyma

nej jeździe wśród nocy przybyła do Wells, d'0 
pani Dack. Niestety, pomimo tego pośpiechu 
tylko jedno z dzieci zastała przy tyciu, a dru
gie zmarło po trzech dniach. 

Anglii grozi wyludnienie 
Na odbywającym sie w Edynburgu kongresie 

zdrowia, wygłosił znany angielski lekarz 1 uczo 
ny, Sir HHI, wielką mowę, w której wypowie
dział się za wprowadzeniem odpowiednich za
rządzeń, mających na celu powstrzymanie spad
ku urodzeń w Anglii i na terenie całego Impe
rium Brytyjskiego. Zdaniem mówcy rząd an
gielski winien ustalić jakąś kontrolę urodzeń-
Przeciętna liczba urodzeń w Anglii wynosi 15 
proc. i na tej podstawie obliczono, że o ile ilość 
dzieci, urodzonych w 1931 r. wynosiła 9 i pół 
miliona, w r. 1951 spadnie ona- do 5 i pól mi
liona. Na tej zasadzie opierał swe wywody Sir 
Mili, nawołując do energicznych zarządzeń w ce
lu podtrzymania rasy brytyiskiej. 

Psy, które nie szczekają a gryzą 
Na wystawie psów w Birmingham w Anglii 

Miniatury 

nla ich przy życiu i to nod warunkiem, że od - j która odbyła się przed ki lkoma dniami, jeden 
z hodowców zaprezentował nową rasę psów-

\e' nie rzczekają zu 
razu będą karmione piersią. Matka noworodków 
przeszła ciężką operacjo i nie ma wcale po
karmu"-

Ody pani Abott, matka 7-miesięcznej có
reczki, usłyszała wezwanie zawiadomiła na
tychmiast telefonicznie rozgłośnie, i e pospieszy 
z pomocą, mimo, że dziei- ją 100 mil od domu 
p. Dack. Rzeczywiście, pomimo p.óżnej pory 
wyruszy ła natychmiast samolotem i po 3-godzin na kogo się rzucą. 

P3y te wyróżnia ją się tym, 
pełnie. Rasa ta powstała przez skrzyżowanie 
szpiców, chowanych 1 przez Samojedów z w i lka
mi i nadaje się doskonale do tresowania. Psy 
le specjalnie nadają się na stróżów, gdyż nie 
srezekając, nie dają poznać przestępcom o swo
je] bytności, chwytają- jednak każdego i gryzą, 

iitca. o której nigdy nie wolno zapomi- \ ny dla życia człowieka 
nać. Dla pacjenta choroba każda jest 
złem albo tragedią. Dla nas tragedią nie 
jest w żadnym wypadku, a przeważnie 
nic jcs( dobrem, albowiem my. lekarze, 
żyjemy z cudzych chorób. Choroba prze 
wlekła jest dla nas darem Bożym, pod
czas gdy dla pacjenta jest męczarnią. 

T , 

W tej dysproporcji Interesów tkwi coś 
niemoralnego. 

Biorę niekiedy udzia! w t. zw. fcoit* 
sylium lekarskim. Urocz/sto5ć taka od
bywa sie tylko \v A \Olikach bardzo po
ważnych Zamk'ile:i w od-izelnym po
koju lekarze maja wynieść werdykt waż 

yn.czasem mv 
między sobą traktujemy cala sprawę w 
najlepszym razie z zainteresowaniem na
ukowym, w najgorszym .azie jako rzecz 
drugoplanowa, bo i tak przesądzona. 

Nieraz podczas takiego konsylium mó
wi się o rzeczach postronnych; nie ma
jących nic wspólnego ani z chorym mi 
nawet z medycyną. Inaczej z*esztą być 
nie może. My lekarze jesteśmy także 
ludźmi i prace swą traktujemy fachowo 
i chłodno. Jeżeli in.ii. p przede wszyst
kim pacjenci wma^iaj.t sofre, że jest 
inaczej, to jest to U>h wina. i nie nasza 

Dr. S. B. 

Bandyci 
Do komisariatu policji wpadta starsza pani 

której zachowanie zdradzało niezwykle podnie
cenie nerwowe. 

— Muszę złożyć doniesienie! — zawołała. 
— W Jakiej sprawie? 
— W moim mieszkaniu znaldule sie prze

stępca! 
— Włamywacz? 
— Nie. Sublokator! 
— No L.? 
Kobieta zaczęta żywo gestykulować. 
— Jest to przestępca! Straszny przestępca! 

Morderca! Wiem o tym! Słyszałam na włas
ne uszy! Proszę iść natychmiast za mną 1 u-
więzić ł-.o! 

Policjanci starali się uspokoić podnieconą 
jejmość. 

— Od Jak dawfla osobnik ten mieszka • 
pani? 

— Od wczoraj. 
— Czy doszło między panią a nim do ]a-

idcjś sprzeczki? 
— Absolutnie! — zawołała gospodyni, wstrza 

sając przecząco głową. — W tym właśnie sęki 
Człowiek ten Jest niezwykle uprzejmy 1 usłuż
ny. Zapłacił komorne za dwa miesiące z góry. 
Uprzedził, że sam wędzie sprzątał swój pokój, 
Był zadowolony z wszystkiego, nawet z por
tretu mero nieboszczyka męża, który wis] na 
ścianie. Wydało mi się to od razu podejrza
ne. Ale potem... • 

— Co potem? — podchwycił dyżurny przo
downik. 

— Zaczęło się dziś rano, Najprzód przyszedł 
listonosz z małym paklecikioui. Nie Jestem wca
le ciekawa, ale uchyliłam trochę drzwi od kuch
ni, żeby usłyszeć, czego on chce od mego nowe
go sublokatora. Listonosz zapytał o pana Pasz* 
kowicza. A na to mój sublokator: To właśnie 
Ja! 

— I co z tego? 
— Tyle tylko, że on wcale nie nazywa się 

Paszkowicz, — krzyknęła Jejmość triumfująco. 
— Przedstawił się, Jako Stolan Chrząszcz I pod 
tym nazwiskiem został zameldowany! 

Przodownik zaczął się przysłuchiwać uwa
żnie]. 

— Hm, to rzeczywiście podejrzane, — mruk
nął. 

— Ale to Jeszcze nie wszystko, panie wła
dzo. Ostatecznie może człowiek mleć swoje 
powody, żeby posługiwać się przybranym naz
wiskiem. Ale co się stało potem...! Nagle za
dzwonił Jakiś nieznajomy i oświadczył, że che* 
się widzieć z Ryszardem Murskim. Chcę mu 
właśnie powiedzieć, że tu taki nie mieszka, kie
dy na korytarz wpada mó] nowy sublokator, od
pycha mnie na bok 1 wita sie serdecznie z przy
byłym, mówiąc do niego: „Dobrze, żeś przy
szedł, właśnie czekałem na ciebie!" 

Potem zniknęli obal w jogo pokoju. Nie Je
stem absolutnie ciekawa, ale to co usłyszałam, 
przykładając ucho do dziurki od klucza, było 
naprawdę straszne. Cl dwa! zbrodniarze za
częli się ze sobą sprzeczać, a poszło Im najpe
wniej o podział łupu z Jakiegoś włamania. Krzy
czeli coraz głośniej, aż wreszcie padło owo 
straszne słowo: „ M O R D E R S T W O " ! 

— Czy. słyszała je pani z całą pewnością?. 
— Mogę na to przysiąc. 
— W jakim związku? 
Jejmość zaczerpnęła oddechu do rozgorącz

kowanych emocją płuc. 
— Niesamowity gość powiedział: „Nigdy tde 

zdobyłbyś się na morderstwo w Krakowie, gdy
bym ci przy tym nie pomógł" 

Kiedy' przodownik w asyście dwóch poste
runkowych wpadli do pokoju, zastali tam Jesz
cze tajemniczego gościa. Zdołali również po
słyszeć następujący fragment n -zmowy 

— Ja clę zaskarżę! 
— Przeceniasz się stanowczo! 
— Nie można z lobą pracować! Czy pa

miętasz, ile kramu było z tą zamordowana wdo
wą? A wszystko dlatego, żeśmy się nic mogli 
pogodzić! Spartoliłbyś również napad na O-
rlent-Exprcss, gdybym cl nic dał kilku praktycz
nych wskazówek! • 

— Nie neguje tego bynajmniej. — padła od
powiedź. 

— Nie negujesz tego, ale kiedy przychodzi 
do podziału, zaczynasz sie upierać, że cala za
sługa leży po twoje] stronie. Tak było po za
mordowaniu tancerki Izabelli i tak )est teraz! 
Zapominasz, że w ogóle tylko dzięki mnie za
cząłeś pracować w tej dziedzinie? 

— No więc dobrze, zabrzmiał drugi glos 
po chwili milczenia, — wypłacę cl ioszcze pięć 
set złotych, ale na tym koniec. 

— Pięćset? — roześmiał się gość szyderczo. 
— Podczas gdy ly wyciągnąłeś z tego przynaj
mniej dwa tysiące? Samo perły baronowej przy 
niosły cl blisko tysiąc. A mnie? Nędznych '.rzy-
sta złotych! 

— Zapominasz, że to la wszystko spyllłem! 
Nie była to łatwa somwu! — zapalił się sub-

1 5 3 lokator. 
Kiedy przodownik w towarzystwie posterun

kowych wdarł się z odbezpieczonym rewolwe
rem do pokoju, wyraz napięcia znikną! z Jego 
twarzy, ustępując miejsca niepohamowanej we
sołości. Poznał bowium w podejrzanym sub
lokatorze Stefana Chrząszcza, popularnego au
tora powieści kryminalnych, który poti pseudo
nimami Ryszarda Murskiogó I Wacława Pasz-
kowicza zasilał swymi utworami szereg najbar
dziej poczytnych pism codziennych. Szczególną 
popularność zdobyły »)bie lego powieści ..Perły 
baronowej", „Morderstwo w Krakowie" I 
„Śmierć wdowy". 

— A kim Jest ten pan? — zapytał przodow
nik. 

Stefan Chrząszcz uśmiechnął się: 
— Mój stary współpracownik, któremu za

wdzięczam szereg dobrych pomysłów- Niestety, 
kłócimy sie stale nrzy podziale tantiem. 

http://yn.cz
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Babka Ames pracuje na drutach 
Babka Ames była zdania, że brak 

odwagi rzuca hańbę na całą rodzinę. To 
też nie przestawała robić pończochy na 
drutach, podczas gdy woda podpływała 
coraz bliżej pod dom. Znajdowali się na 
wyspie, która jeszcze przed dwoma 
dniami miała trzysta stóp długości. Te
raz miała ich już tylko siedemdziesiąt. 
Zapadał zmierzch. Wszędzie panowała 
dziwna, niesamowita cisza. Nagle z pię
terka rozległ się przeraźliwy krzyk. 

— Zuzia, — pomyślała stara i wzgar
dliwie zacisnęła wargi. Po tym wstała i 
udała się po schodach na górę. Drogę tę 
odbyła w ciągu tego dnia niezliczoną 

le... — Ludzie ginęli... Jednego chłopa-1 Babka Ames coraz szybciej praco wa
lca, który wybrał się na rabunek, uka-jła na drutach. Dopiero kiedy usłyszała 

ilość razy. W przeraźliwy krzyk wmie-l ratowaniu? 

trupiono na miejscu. Zebrał spory łup.. 
Po takich przeżyciach trzeba się po
krzepić. 

Sięgnął do kieszeni i wydobył stam
tąd butelkę z whisky. Babka Ames 
wzdrygnęła się i chciała odejść. Nie 
znosiła widoku pijących mężczyzn. Po
hamowała się jednak. 

-— Mam nadzieję, że pomagaliście w 

szał się słabiutki płacz. Po chwili wszy 
stko uspokoiło się i babka Ames znów 
wróciła do kuchni. Wyjrzała przez ok
no, z którego rozpościerał się widok na 
niezmierzone masy wód. Słońce skła
niało się ku zachodowi, babka zapaliła 
lampę i znów zabrała się do pończochy. 
I znów cieszę przecięły jęki. 

— Zuziu! — krzyknęła stara kobieta, 
— nie rób nam wstydu. Pomyśl o dziec
ku i postaraj się zasnąć! 

— Jest taka cierpiąca. — monologo
wała dalej w myśli, — ale ma za mało 
hartu. To po rodzinie ojca. Ostatecznie, 
zdarzają się gorsze wady. Taki na przy
kład Paweł, kuzyn Johna, ostatni nic
poń. Wszyscy odetchnęli kiedy... — 
urwała rozmowę ze sobą i zagłębiła 
się w pracy. 

Nagle posłyszała jakiś nowy odgłos. 
W daleki poszum przybierającej wody 
wmieszało się rytmiczne chlupotanie. 
Nadsłuchiwała z uwagą. Wreszcie wsta
ła i wziąwszy ze stołu lampę skierowa
ła się ku drzwiom. W tej chwili coś 
uderzyło głucho o ścianę. Ktoś zatrzy
mał obok domu łódź i krzyknął niepew
nie: 

— Halloi Jest tu kto? 
— Jest! — odpowiedziała stara ko

bieta głosem, drżącym radością. — 
Dwie kobiety i noworodek. Myślałam, 
że przyślą motorówkę. Nurt jest taki 
wartki! 

Przybysz przywiązał lódź do płotu,' 
i ruszył przez wodę w kierunku domu 

— Macie linę? — zapytał. — Muszę 
umocnić wiązanie. 

— Pewnie, że mamy! — ochoczo za
wołała babka Ames. — Zaraz przy
niosę! 

Drut leżał w alkierzu, gdteie prócz 
tego znajdowała się flinta męża Zuzi i 
zardzewiałe narzędzia ślusarskie. 

— Czy przyjeżdżacie z Burton? — 
zapytała, wręczając linę przybyłemu. 

Milczący, obrośnięty człowiek wa 
hat się przez chwilę. 

— Jadę z Louisville, prąd mnie 
uniósł... — mruknął. — Pracowałem w 
mieście przy ratowaniu. 

— Myślałam, że przysłał was mąż 
mojej wnuczki. Opuścił nas jeszcze w 
sobotę. — wzruszyła ramionami babka 
Ames. — Zuzi nie mógł zabrać podwo-
dą. bo była właśnie w połogu. Załado
wał wiec świnie i kury. przywiązał do 
woza krowy i pojechał. Obiecał, że 
wróci z noszami i zabierze Zuzię. Ale 
woda zaczęła szybko przybierać... Nie 
możemy już długo czekać... Myślałam, 
że to on was przysłał. Wszystko jedno 
zresztą, — wzruszyła znów ramionami. 
— Wytrzyjcie dobrze nogi i proszę do 
izby. Nic ma tu nikogo prócz Zuzi i jej 
dziecka. Zuzia jest trochę bojaźliwa, ma 
to po ojcu, ale to nic. Można ją śmiało 
zabrać. Mam dość poduszek. Myślę jed
nak, że trzeba będzie zaczekać do ranka. 

— Lódź jest niewielka, — zauważył 
nerwowo przybysz. — Muszę wypocząć. 
Jestem wyczerpany. 

Znów rozległy się przeraźliwe ieki 
Zuzi. Mężczyzna zadrżał. 

— Co to? — wymamrotał. 
— Moja wnuczka. Boi się strasznie... 
— Widziałem okropne rzeczy. — po

wiedział mężczyzna, drżąc na całym cie-

—Pewnie, — burknął przybysz, nie 
odrywając butelki od warg. — Pewnie... 

Odzewnątrz wciąż płynął szum 
wzbierającej wody. Wyspa miała już 

tylko siedemdziesiąt stóp... Dom nie ma! 
żadnego kontaktu 7.0 stałym lądem. 
Zuzia raz po raz wybuchała przeraźli
wym jękiem. Obok niej leżało małe. bez 
bronne nowonarodzone stworzenie. Czło 
wiek z łodzią spoglądał spodełba i głoś
nymi łykami wypróżrrał butelkę. Tylko 
jedna babka Ames była spokojna i robi
ła pończochę na drutach. 

— Jeżeliście pomagali ratować. — 
powiedziała, — w takim razie macic z 
pewnością w łodzi przedmioty pierw
szej pomocy? Potrzebne mi są bandaże 
dla wnuczki. 

Człowiek z łodzi odstawił wypróż
nioną butelkę. Oczy lśniły mu ponuro. 

— Pomagałem ratować tonących, — 
zawołał ochrypłym głosem. — Akuszer
ką nigdy nie byłem. Dość tych pytań, 
stara. Jeżeli chcecie, żebym was zabrał, 
w takim razie oroszę się do mnie nie 
wtrącać. Jestem piekielnie zmęczony! 

Położył głowę na stole. Był istotnie 
wyczerpany i dlatego pewnie działanie 
alkoholu było błyskawiczne. 

— Nic cię nie obchodzi moja łódź, 
stara czarownico! — krzyknął, waląc 
pięścią w stół. — Łapy przy sobie! Zro
zumiane? 

chrapanie nieznajomego, pozwoliła sobie 
na westchnienie ulgi. Ostrożnie podnio
sła się z miejsca i brodząc po kolana w 
wodzie podeszła do uwiązanej przy plo
cie łodzi.P rzy świetle zapałek badać 
zaczęła ładunek i zadrżała... 

Noc była bezgwiezdna. Babka Ames 
spojrzała ku niebu, jak gdyby szukając 
tam sprzymierzeńca. Po tym zaczęia 
brudzić przez dziedziniec do kołowrotu, 
służącego do czerpania wody ze studni. 
Studnia była bardzo głęboka, kołowrót 
zaopatrzony był w linę stalową dwudzic 
stometrowej długości. Babka Ames od
czepiła wiadro i prowadząc linę wzdłuż 
parkanu zbl.żyla się ponownie do łodzi. 
Suche jej palce pracowały zręcznie. 
Z alkierza przyniosła narzędzia ślusar
skie i gwoździe. Nie łatwo pracowało 
się w ciemnościach i do tego pod wodą. 
Ale babka Ames była nieustraszona. 
Lódź kołysała się na falach, zupełnie jak 
gdyby nie była zakotwiczona o koło
wrót. 

Wróciła do izby blada i wyczerpana. 
Zmieniła spódnicę i pończochy, włożyła 
ciepłe pantofle i zajrzała do kuchni, gdzie 
spal obcy. Lampa rzucała żółtawy od
blask na jego głowę. Babka Ames uś
miechała się spokojnie. Z pokoju znów 
rozległ się przeraźliwy krzyk. Stara ko
bieta pobiegła uspokoić wnuczkę. Wresz 
cie wróciła do swojego krzesła i zado
wolona ze siebie natychmiast zdrzemnę
ła sięśf* jggr 

Kiedy po kilku godznach otworzyła 
oczy, lampa dogasała, przez okna wdzie
rał się szary świt. Za drzwiami groźnie 
szumiały fale. Babka Ames natychmiast 
zrozumiała, że nie ma już ani chwili do 
stracenia. Woda podmywała dom. Żwa
wo rozpaliła ogień i przygotowała śnia-

150 tunelów na Jedne) 
linii kolejowe! 

Ukończona ostatnio translrańska linia kole
jowi , łącząca Morze Kaspijskie z zatc-ką 
perską, byta budowana w bard;.) trudnych 
warunkach terenowych. Zastosowano jednak 

najnowsze zdobycze techniki, które umożliwiły 
w stosunkowo krótkim czasie ukończenie budo
wy. Na linK musiano zbudować ISO tunelów, 
które łącznie liczą 60 kim. długości. Jeden z tu
nelów o długości 6 kim. kuty wewnątrz skały 
prowadzi na szczyt góry. 

Kolei te budowało 30.000 robotników. 

Przekopali oni 20 mil. metrów kublcznych 
ziemi. Mostów, mostków i przepustów zbudo
wano v>k. 4000 Porą zimową na niektórych od
cinkach musiano pracę całkowicie przerywać, 
natomiast w tych samych stronach latem paro
wały tak olbrzymie upały, ie można było pra
cować tylko porą nocną 1 przy Świetle icflekto-
rów. Długość tej linii kolejowej wyrosi 1500 ki
lometrów. 

Pierwszą stacją wyjściową nad Morzem Kas
pijskim jest Bender Scha, najbliższa stacją po 
tel jest stacja Kaswin, skąd biegnie przez Sul-
tanabad I Disfue, osiągając krańcowa stację Ben
der Szapur nad zatoka perską. 

Leopold Stokowski interesuje 
się muzyką Lapończyków 

Karol Tiren, b. inspektor kolei szwedzkich, 
poświęcił wiele lat na wędrówdki do Laponii w 
poszukiwaniu dawnych pieśni i mebdyj . Ukoro
nowaniem tej żmudnej pracy będzie wydawnic
two, zawierające -558 „joiktngów", czyli pieśni 
laplandzkicli. Gdyby nie praca Tirena, wiele z 
tych pieśni poszłoby w zapomnienie. 

Melodia „joikłngów" odznacza się jednostal-
nością, przy czym pleśni te dadzą się podzielić 
na następujące grupy: marsze, pieśni żniwiarzy, 
pieśni ślubne, pożegnalne, powitalne itp. 

Najstarszymi z odszukanych „jolkinców" są 
pieśni do bogów. Z pośród, zbiorów największe 
zainteresowanie z punktu widzenia entologicz-
uego budzi „Pieśń bobrów", którą usłyszał Tiren 
od starej Laponkl oraz kołysanka „Tomma, 
Tomma". W poszukiwaniu starych melodyj Ka
rol Tiren odbył wiele najeżonych trudnościami 
podróży av często i pieszych wędrówek. Tiren 
mieszka stale w swym cottage'u „Nuoljalid" na 
daiekiej północy Szwecji. Wielu znanych mu
zyków odwiedza go w zacisznym domku. V / 
czasie swego pobytu w Szwecji złożył mu wi 
zytę Leopold Stokowski, który zainteresował sit 
ogromnie muzyką Lapończyków, tak dalece róż
niącą się rytmem od Innych utworów muzycz
nych przeznaczone. 

danie. Apetyczny zapach topionego smal
cu przebudził śpiącego mężczyznę. 

— Nie można dłużej czekać, — zau
ważyła babka Ames. — Zjemy śniada
nie i czas w drogę. 

Mężczyzna jadł łapczywie. Babka 
Ames widziała, jak ręce jego drżą. kiedy 
mówił: 

— Łódź jest za mała, trzeba się bę
dzie rozejrzeć... 

—Nie ma co się rozglądać, — od
parła spokojnie. — Po prostu trzeba bę
dzie wyrzucić cały ładunek. Inaczej nie 
będzie miejsca dla Zuzi, dziecka i dla 
mnie! 

— Co takiego! — krzyknął mężczyz
na z wściekłością. — Mówiłem ci prze
cież, żebyś nie ruszała łodzi! Byłaś tam? 

— Pewnie, że byłam, — odparła bab
ka Ames. — Bałam się, że lina nie wy
trzyma i prąd porwie łódź. 

— Mówiłem, żebyś się nie wtrącała! 
— ryczał mężczyzna. 

— Kradliśąie w Louisville. prawda?— 
babka Ames spokojnie zbierała naczynia. 
— Po tym ogarnął was strach... goniono 
was, więc jak szalony uciekaliście z prą
dem. Po drodze plądrowaliście opusz
czone domy, może nawet rabowaliście 
i trupy. Aż w końcu zagnało was tutaj. 
Musicie zabrać Zuzię, dziecko i mnie. 
Nie ma na to rady. A kradzione trzeba 
wyrzucić do wody! Nie ma czasu, — do
dała, widząc, jak mężczyzna miota się 
jak szalony po izbie, — woda podmywa 
dom. Za godzinę najpóźniej wszystko się 
zawali! 

Zuzia nawoływała jękliwie, dziecko 
zawodziło cichutko, mężczyzna drżał z 
przerażenia i grozy. Po tym rzucił się ku 
drzwiom parkanu, gdze przywiązana 
była lódź. Woda sięgała mu do pasa. 
Wskoczył do łodzi, przeciął linę i zaczął 
wiosłować. Łódź rurzyła z miejsca, ale 
po chwili zadrżała i okręciła się na oko
ło. Stalowa Ina wyprężyła się i wyj
rzała spod wody. Mężczyzna spoglądał 
na nia z przerażeniem. Lina przytroczo
na była do dna. Nicsposób było pozbyć' 
się jej bez narzędzi ślusarskich. Rabka 
Ames stała w oknie i w burym świetle 
świtu widziała, jak nieznajomy drży na 
całym ciele. Łódź miotała się jak szalo
na. Mężczyzna zerwał się z miejsca i za
czął szarpać linę. wtedy właśnie dosię
gła go kula z flinty męża Zuzi. Babka 
Ames skinęła głową, kiedy ciało jego 
drgnęło śmiesznie I stoczyło się w fale. 
Po tym odstawiła flintę. 

— Trzeba wysłać łódź poduszkami, 
1 — pomyślała. — Zuzia jest bardzo chora. 

Ale w tej chwili właśnie rozległo się 
dudnienie. Nadpłynęła wielka łódź mo
torowa. Dwaj ludzi? dawali babce oży
wione znaki. 

— Widzieli, — pomyślała z zadowo
leniem stara kobieta. — Bardzo dobrze, 
że widzieli... W naszej rodzinie zawsze 
tak samo... 

— Uspokój się! — krzyknęła do wnu
czki na górę. — Przyjechali po nas ło
dzią motorową. Jedziemy! 

Trzecia część globu należy do W. Brytanii 
Jedna trzecia powierzchni globu ziem 

skiego należy db Imperium Brytyjskiego. 
Imperium to jest największym co do ob
szaru państwem światowym. Obszary 
na wszystkich kontynentach świata nad 
którymi powiewa flaga Union Jack'u. 0 -
bejmują 44 miliony km. kw. a zamiesz
kuje je 530 milionów ludzi. t. j . 25 proc. 
ogółu ludności na naszei ziemi. Jedno z 

pierwszych miejsc zajmują wśród posia
dłości brytyjskich Indie. Dominium Utni 
Południowo-Afrykańskiej. dominia: Au
stralia. Kanada, cały szereg kolonii w A-
fryce. Ameryce Południowej i Azji sta
wiają Imperium Brytyjskie w rzędzie 
najbardziej uprzywilejowanych państw 
na świecie.-

Edna Ferber. 

Co doprowadza męża 
do zdrady 

Czy nie zdarzyło się, -że mąż Pani z zainte
resowaniem przygląda! się jakiejś młodej ko
biecie? Pani udawała, że tego nie widzi, r.le w 
gruncie rzeczy wpyrowadzalo to Panią z rów
nowagi. Właściwie nie można mężczyźnie za
bronić oglądania się za kobietami, ale czyż nie 
Jest to wysoce niewłaściwe?! Gdyby pani za
dała mężczyźnie pytanie: cóż ci sie w niej po
doba, — byłby w kłopocie. Bo wlaśicwie jego 
uwagę przyciągnęła jedynie cera tej pani, za 
którą się obejrzał. Idealnie czysta, matowa o pię
knym odcieniu świeżej brzoskwini. Mężczyźni 
nawet sami nie zdają sobie sprawy z tego, iak 
odpychającą rzeczą jest błyszczący nosek ko
biety, a jak wielka silę poclajjajncą ma mila dla 
oka matowa cera. Każda pani może i 1 osiąg
nąć bez najimieU/.eio •wysiłku, używaiąp nie
zastąpionego i bezkonkurencyineju pudm FOP-
V I L 5 Fleurs. (ARP> 



Nie chciałem 
Nowela krymina lna 

.(omisarz policji Leon Bracki zamie
rzał właśnie opuścić gabinet, kiedy za
meldowano mu klienta, przybywające
go, jak twierdzi ł , w ważnej sprawie. 

Człowiekiem, wchodzącym do gabi
netu by ł wysoki męż:zyzna lat około 
pięćdziesięciu. 

— Przepraszam, że przedłużam pań
ską służbę, panie komisarzu. — zaczął 
gtosem niepewnym, zdradzającym brak 
wszeikich stosunków z policją. — Jed
nakże... mam pewną sprawę... 

— Wybaczam. — odparł wesoło ko
misarz. — zwłaszcza, te mam przed so
bą starego druha z uniwersyteckiej la
wy . Jak sie masz, Edwardzie? Czym 
mogę t i służy? 

— Ach, to ty, Lcome. — zawołał Ed
ward Kryński . — Nie wiedziałem, że pra 
cujesz w tym rejonie! 

— Od roku. mój stary. A niedługo 
minie zdaje się trzyhaic ie lat jakeśmy sie 
nie widzieli . Siadaj, weź papierosa, i po
wiedz co sie stało. 

— Tak. wiesz, sprawa rzeczywiśce 
bardzo osobliwa. To wspaniale sie skła
da, że tv tu jesteś. Tobie mogę opowie 
dzieć wszystko od początku... 

Zaczerpnął tchu i po chwii i opdjął. 
— Krystyna jest biedną, dwudziesto

letnią dziewczyną... 
— Ależ. Edwardzie. — przerwał ko

misarz ze znaczącym uśmiechem. — to 
ładna różnica wieku. 

— Nie. nie! — zaprzeczy! energicz
nie Kryński . — Nic podobnego! Nie o to 
chodzi. Musisz mi pozwolić opowie
dzieć wszystko od początku d'o końca. 
Przed trzema laty Krysia była pielęg
niarka mojej maiki i spełniała swe obo
wiązki niezwykle oiiarnie. Musisz na 
to zwrócić uwagę, ł b y m w toku dalsze
go opowiadania nie wydał ci sie aniołem 
z glorią bezinteresownej dobroci wokół 
g łowy. Po śmierci moiei matki długo 
nie słyszałem nic o tej dziewczynie, gdy 
nagle przed trzema miesiącami dostałem 
od niej rozpaczliwy list. Pisała w nim, 
żc znajduje sie w nieszczęśliwej sytuacji 
i zwraca się' do mnie o pomoc, ale żebym 
nie myślał o niej źie. jakkolwiek list ad
resowany jest — i więzienia. Poszed
łem tam. aby dowiedzieć sie o co cho
dzi. Dostała się w zle. demoralizujące 
towarzystwo, to rzecz niewątpliwa. 
Miała przyjaciela --- włamywacza, któ
rego nazywała „Rudi Kasiarz'". On tak
że znajdował się wówczas w więzieniu. 
A co miałem czynić? Zapewniała mnie, 
że jest niewinna i taką chce pozostać. 
Mam znajomego adwokata. Barclaya... 

— Jerzy Barclay? Świetny adwo
kat! 

— Tak', Do niego udałem się z proś
ba o pomoc i Barclay wziął się do tej 
sprawy tak energicznie, ze mala została 
zwolniona od w iny i kary . Pełne dwa 
tygodnie nic o niej nic słyszałem. Aż na
gle znowu dostaje list. w k tó rym Kry 
styna prosi, abym nie sadził, że jest nie-
wdzięczma i że zapomniała co dla niej 
uczyniłem. Po prostu jest chora i nie 
może wstać z ióżka. Oczywiście nie 
mogłem jej tak zostawić bez pomocy. 
Odszukałem ją jeszcze togo samego 
dnie. Szczegóły sa -zbyteczne, komisa
rzu. Ohydna nora, dziewczyna z czter
dziestoma stopniami gorączki na barło
gu, bez opieki. Zapalenie pluc. Pamię
tasz profesora Franka? Ma teraz włas
na klinikę. Zawezwałem eo i prosiłem, 
by mi pomógł. Tym samym autem, któ
r y m przycjehał. zabrał Krystynę do k l i 

niki. Poszedłem tam po dwóch dniach. J dla Krystyny. Gdyby nie ja. dawno już 
Dziewczyna miała sie lepiej i p r z y w i - | leżałaby w grobie. Właśnie dziś wy -
tała mnie bladym uśmiechem. Profesor.'puszczono go z więzienia po dziesięciu 
zapewnił mnie, że będzie zdrowa, cho
ciaż jeden dzień zwiok i mógł ją koszto
wać życie. 

Przed czterema dniami siedziałem 
w swoim biurze. Ktoś puka. Stenoty-
pistwa otwiera drzwi i wraca z zamel
dowaniem: jakiś pan chce sie ze mna w i 
dzieć. Kazałem go wpuścić. By ł to 
młody, małego wzrostu, ale silnie zbu
dowany mężczyzna. Rozglądał sie by
stro wokoło. A musisz wiedzieć, bo 
jak sądzę, należy to do sprawy, biuro 
moje urządzone jest nader skromnie. 
Ot. zwyczajne biuro próśb i przepisy-
wań. 

— Czy mam zaszczyt z panem Ed
wardem Kryńskim? — zapytał gość. — 
Nazywam sie Rudolt Premier. 

— To nazwisko mc roi nie mówi. — 
odparłem, zastanawiając się nad tvm, 
k tóry wierzyciel nasłał mi tego młodego 
atletę na kark. — Czego p i n sobie ży 
czy, papie Prtfnner? 

Gość wyprostował sie z godnością 
i oświadczył, że przybył , aby mi podzię
kować za to wszystko co ucznilem dla 
Krystyny. Domyśli łem się zaraz kim 
jest ten młodzieniec — to by ł w łamy
wacz. „Rudi Kasiarz" przyjaciel tei ma
łej. Nie można te?o wcale wypowie
dzieć, twierdzi ł , i'e dobrego zrobiłem 

miesiącach. Najpierw odwiedził Krysię 
w szpitalu potem pospieszy! do mnie, 
aby mi dziękować. Poczęstowałem go 
papierosem i herbatą i napomknąłem, że 
przy swoim trybie życia, powinien dziew 
czynę zostawić w spokoiu. On jednak 
przysięgał, że ia kocha i na przyszłość 
ustrzeże od wszelki-.ii kolizji z prawem 
i życiem uczciwym. 

— „Rudi Kasiarz" jest z tych najnie
bezpieczniejszych. - - zauważył komi
sarz.—Należy odbezpieczyć rewolwer, 
gdy sie ma z nim do czynienia. 

— To są twoje osobiste doświadcze
nia z nim, — odparł Kryński . — Pozwoli 
że ci teraz opowiem o moich. Dziś rano 
zjawił sie u mnie listonosz i przyniósł mi 
przekaz na tysiąc złotych. Nazwisko na
dawcy było nieczytelne. 1 dlatego tu 
jestem. Nie chce tych pieniędzy. Oto 
one wraz z odcinkiem pocztowym. Bę
dę ci bardzo zobowiązany, jeśli cała te 
sprawę żaprotokutujesz bardzo krótko. 

— Pokaż no! — zawołał komisarz, 
k tóry okazał nagle zainteresowanie. 

Chwyci ł odcinek przekazu i badał go 
chwile pod mikroskopem. 

— Tak! — zawołał triumfująco. — 
Zgadza się! Czy domyślasz sie. że w y 
świadczyłeś nam olbrzymią przysługę? 

— Wam. przysługę?! Nie rozumiem! 

724 samoloty komunika
cyjne w Europę 

Na liniach lotniczych Emropy kursuje 
obecnie ogółem 724 samolotów komuni
kacyjnych. /. czego najwięcej posiada 
flota powietrzna Anglii — ló7. Na dru
gim miejscu sa Niemcy ze 124 samolota
mi komunikacyjnymi, na trzecim Włochy 
— 118. czwarte miejsce zajmuje Fran
cja — 116 samolotów. Reszta państw eu
ropejskich posiada razem 197 samolotów 
komunikacyjnych. 

Efektowne popisy gimnastyczne na olbrzymim stadionie amerykańskim. 

Każdy brylant ma inny układ 
W Paryżu znajduje się biuro rejestracji szlachetnych kamieni 

okazów. Z usług biura korzystać może 
każdy za pewna opłatą. Kamień zosta
je sfotografowany i zarejesirowany. Ta 

Istnieją różne sposoby rejestracji lu
dzi, zwierząt i rzeczy. Są paszporty, 
metalowe blaszki, znaki wypalane na 
skórze, na srebrze, na porcelanie. Ale 
jak np. zidentyfikować brylanty? Obec
nie i to jest możliwe. Istnieje specjalny 
rodzaj miikrofotograiii, k tó ry wykazuje 
wewnętrzny skład krystal iczny danego 
kamienia. Okazuje sie bowiem, że każ
dy brylant ma inny układ. 

W Paryżu przy Surete Nationale znaj 
duje się biuro rejestracji szlachetnych 
kamieni. Posiadają tam ogromną karto
tekę najważniejszych i najcenniejszych 

Dobry sposób 
— W jaki sposób dostajesz pieniądze 

od męża? 
— Oświadczam mu, że jeśli mi nie da 

pieniędzy, to pojadę zaraz do matki, a on 
natychmiast daje mi na koszta podróży! 

ki kamień trudno jest spieniężyć — lacho 
wcy bowiem, wiedząc o istnieniu biura 
sprawdzają, czy zaofiarowany im na 
sprzedaż towar nie pochodzi z kradzie
ży. 

Niedawno zdarzył sie ciekawy wypa
dek, którego ofiarą padl znany na rynku 
paryskim handlarz drogimi kamieniami. 
Zgłosił sie do niego pewien Grek olcru-
jąc kupno wspaniałych t. zw. ..bisln-nio-
bieskich" b. cennych brylantów. Poka
zał mu przy tym dwa egzemplarze, któ
re wyglądały doskonale. Kupiec bez wa
hania zapłacił za karat 16.000 franków. 

Po kilku dniach w biurze rejestracji 
okazało się, że drogą pewnego procesu 
chemicznego można . .wyprać ' tańsze żół 
te brylanty i zamienić te na „biaio-nie-
bieskie". Obecnie biuro rejestracji ma 
chronić od podobnych oszustw. 

— A jednak! Teraz go mamy! Już 
od dwudziestu czterech godzin badamy 
sprawę włamania do Banku Tranzyto
wego. Nie znaliśmy sprawcy. Ale to 
przecież Rudi. Wszystko się zgadza! 
Teraz go mamy! — powtórzy ł z głęboką 
satysfakcja. A widząc osłupienie K ryń 
skiego, dodał: 

— No. cóż stary? Wyglądasz, jakby 
ci było żal tych dziesięciu setek! 

— Nonsens! Ale ja protestuje! Ja 
nie miałem zamiaru go denuncjować. Nie 
o to mi chodziło. 

— Przecież nie uczyniłeś tego! — za' 
wolał komisarz. —• Przyszedłeś tu, aby 
oddać te tysiąc złotych, co było twoim 
psim obowiązkiem, jeśli nie clicialbyć 
uchodzić za współwinnego. Ponadto, 
Bank przeznaczy! soorą sumkę za od
krycie sprawców włamania. Zarobisz 
na tym więcej niż tysiąc złotych. 

Kryńshki wciąż jeszcze nie móg! 
otrząsnąć się z wrażenia. 

— Ależ do licha. — powtarzał.—Prze
cież ja tego nie chciałem Nie chciałem 
go denuncjować. 

Pożegnał sie szybko i wyszedł, pod
czas edv komisarz Bracki , zacierając we 
solo ręce podbiegi do telefonu. 

Na ulicy Kryński przeliczył swa go
tówkę: sześć złotych osiemdziesiąt gro
szy. Na taksówkę starczy. Pojechał do 
kl iniki profesora f ranka i od Krystyny 
dowiedział się, gdzie ma szukać Rudolfa. 

By ła godzina dziesiąta wieczór, gdy 
patrol policyjny z rewolwerami w dło
niach wtargnął do peryferyjnej knajpy 
Tallera. W słabym blasku latarń zoba
czyli policjanci dwie postacie, z których 
jedna przechodziła właśnie okno. znaj-
•dnjące sie^.praWie^mż^rrad rzeka. Pad{y 
strzały. . JRozlęgł sie. głuchy loskot.pada-?.. 
jącego ciała i jednocześnie niemal cichy 
plusk. Ktoś skoczy! w rzekę i zginał w 
ciemnościach nocy. 

Komisarz Bracki rozstawi' 1 swych lu
dzi przy oknie i drzwiach, sam zaś otwo
rzył światło swojej mocnej latarki elek
trycznej. Na podłodze leżał w kałuży 
k rw i Edwaird Kryński. Krew sączyła 
się z dwóch ran na plecach. 

Oczy umierającego by ły szeroko roz 
warte i poznały kolegę. Komisarz przy
s z y ł ucho do ust rannego. 

— Nie mogłem inaczej. Leonie — u-
slyszał. — Po prostu nie mogłem. Nie 
jestem denuncjautein. on mi ufał... 

— Proszę pisać raport! — rzucił 
szorstko komisarz. 

Młody aspirant służby śledczej wyjaj l ' 
blok meldunkowy.i zaczął pisać pod dyk 
ando: 

„Podczas starcia w melinie Tallera 
z osławionym włamywaczem Rudolfem 
Prennerem doszło do wymiany strza
łów. Przestępca zdolai jednak zbiec. 
Natomiast znajdujący siie przypadkiem 
w pobliżu handlowiec Edward Kryński , 
k tóry zamierzał nrjyjść z pomocą po
licji, został zabity". 

J. Sójka. 

SuUnie ze skrzydeł 
T o w a r z y s t w o O c h r o n y Z w i e r z ą t 
w y s t ę p u j e p r z e c i w t e m u w y b r y 

k o w i m o d y 
Panic z bogatych sfer amerykańskich sa Już. 

znane ze swoich wybryków, gdy sie weźmie pod 
uwagę modę. Z biegiem czasu fantazja pod tym 
względem wyczerpuje się I biedno panie nu<jżq 
uciekać się do niezwykłych komnozycyj. aby 
zwrócić .uwagę wszystk'ch, a zwłaszcza plsin 
amerykurisklch. 

Ostatnio stały się modne w Ameryce suknie 
ze skrzydeł motylich. Tysiące barwnych skrzy
dełek nieszczęśliwych owadów w spuclalny spo
sób przetyka sie cieniutkimi niteczkami, a nastę
pnie, aby ule kruszyły sie I nie slracily barwy, 
pociąga się speclalnym, przezroczystym i giętkim 
lakierem. 

Na ledua taka suknię zużytkowule się około 
kilku tysięcy skrzydełek, a koszt wynosi od 600 
— 1.000 dolarów. Towarzystwo Ochrony Zwie
rząt wystąpiło przeciwko produkowaniu tego ro
dzaju sukien. 

http://wszelki-.ii
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Czferu Icuile ponad światem 

Od momentu, gdy „zjazd czterech" Czy surowce, czy kolonie, I choć życie występuje 
Pokojowi niósł ratunek Czy uchodźców ważąc losy Z coraz innym problematem 
— W dalszym ciągu knph slale — Każdą sprawę zaprawiają — Pokutuje ciągle wizja 
Monachijski, mroczny trunek. Tym upojnym, piwnym sosem. Czterech kufli ponad światem. 

W. Drozdowski 



BUNT FLOTY NIEMIECKIEJ 
Nieudała próba ocalenia monarchii i storpedowania rokowań pokojowych 
w r. 1918.—Adm. Scheer zamierzał znienacka zaatakować flotę brytyjską 

.W listopadzie 1918 roku. kiedy w 
Paryżu rozpoczęły się przygotowania 
do konferencji pokojowej, kiedy rząd 
niemiecki zdecydowany byl na wszelkie 
ustępstwa i na przyjęcie wszystkich 
warunków, podyktowanych przez pań
stwa sojusznicze, wyższe koła oficer
skie niemieckie postanowiły podjąć os
tatnią próbę, która umożliwiłaby Rze
szy wyjście z tego ślepego zaułka, do 
którego wpędziła ją wojna na wszyst
kich frontach, i obalenie „upokarzają
cych" warunków zawieszenia broni. 

Na armię lądową nie można już było 
liczyć. Była ona zupełnie zdemoralizo
wana i zdezorganizowana. Mowy nie 
mogło być o tym, by żołnierze ponow
nie chwycili za broń, zwłaszcza, że w 
wielu garnizonach rozpoczęły się bun 
ty. Jedyną nadzieją — była flota mor. 
ska. I przy pomocy floty postanowiono 
podjąć ponownie bój, wbrew Intencjom 
rządu I wbrew Intencjom naczelnego 
dowództwa. 

Plan kół oficerskich polegał na tym, 
że flota niemiecka niespodziewanie wy
płynie z portów, cześć jej rozpocznie 
bombardowanie wybrzeży angielskich i 
francuskich, a część przypuści nagły a 
tak na flotę angielską, która znajdowała 
się już w częściowe] fazie demoblliza-
cyjnej. To zaskoczenie przeciwnika, 
gwarantowało zdaniem wyższych o-
ficerów, powodzenie akcji. 

Nie mogło być oczywiście mowy o 
ponownym, długim kontynuowaniu woj
ny. Ale oficerowie, którzy spisek ten 
uplanowali, przekonani byli. że tą dro
gą uda się osiągnąć zupełnie Inne wa
runki pokoju, że na konferencji pokojo. 
wej nie będzie zwycięzców 1 zwyciężo
nych, lecz rozmawiać ze sobą będą 
wszyscy, jak równi z równymi. 

Rozkaz Ks 19 
Przygotowania i narady trwałykrót 5 

ko. Duszą spisku byli oficerowie, rekra 
tujący się z kół junkrów wschodnio 
pruskich. I w dniu 15 listopada flota nie
miecka otrzymała ro z kaz nr. 19 — „Szy 
kować się do wypłynięcia w morze. Ło
dzie podwodne mają zająć stanowiska". 

W kajucie admiralskiej pancernika 
„Baden" toczą się nieprzerwanie nara 
dy. Gdy tylko słońce zajdzie flota ma 
wypłynąć z portów. O świcie drugiego 
dnia będzie można już bombardować 
wybrzeże Flandrii i ujście Tamizy. 

Decydująca chwila zbliża sie. Nastrój 
na okrętach podniosły. Nikt, prócz ko 
mendantów, nie wie, o co chodzi, ale 
wszyscy się domyślają. W oficerskiej 
sali jadalnej „Badenu" oficerowie sie 
dzą przy lampkach wina. Wiedza, na ja 
ki krok się odważyli. Gotowi sie poświę 
cić dla ocalenia monarchii. Mówi się 
szeptem, iż sam cesarz przybędzie na 
„Baden", łącznie z admirałem Scheerem 
poprowadzi flotę. Oficerowie wznoszą 
nieprzerwane toasty. „Zdrowie najjaś
niejszego cesarza", „Precz z haniebnym 
pokojem", „Za ocalenie 1 przywrócenie 
monarchii". 

.Wśród marynarzy panował jednak 
Inny zupełnie nastrój. Wszyscy prze
czuwali, co się szykuje. Nikt nie wierzył 
w oficjalny rozkaz, że chodzi o strzela
nie ćwiczebne. Pragnienie p°ko]u | po. 
wrotu do domów ogarniało wszystkich. 
Obawiano się panicznie zerwania per
traktacyj pokojowych. Dyskutowano po 
miro nad tym, co ma nastąpić. 

Wreszcie wybiła godzina dziesiąta. 
Sygnał — okręty mają wyruszyć w o-
znaczonym kierunku. I okręty ze stat-
k:'?.\n „Seidlitz" na czele zaczęły znikać 
we mgle. 

Anglicy wiedz el. 
Nowy sygnał dla okrętów liniowych. 

Wyrusza pierwsza eskadra pancerników 
„Helgoland" pod dowództwem wice
admirała Bendcckcra, trzecia eskadra 
pod dowództwem wicc-admirafa Kraffta, 
czwarta eskadra „Baden" pod dowódz 
tweni Hippera i piąta eskadra „Keiser", 
pod dowództwem kontradmirała Meh-
rera. 

VW Londynie w tym momencie zabrzę 

czały dzwonki telefonów. Wywiad mor
ski działał bez zarzutu. W piętnaście 
minut później do gabinetu pierwszego 
lorda admiralicji weszli lordowie morscy 
Jelllcoe i OHver. Przybycie admirałów 
bez meldunku było tak niezwykłe, że 
Churchill zerwał się z miejsca. 

— Już, — zapytał krótko. 
— Tak. Okręty wyruszyły — odparł 

Jellicoe. 
A więc Niemcy naruszyły zasadniczy 

punkt przyjętych przez siebie warun
ków pokojowych. Churchil szybko wy
dał dyspozycje. Po drutach telefonicz
nych pobiegły rozkazy. Flota angielska 
wezwana została do ostrego pogotowia. 

• 
W Spa w tym momencie wręczono 

cesarzowi Wilhelmowi depesze od króla 
austro - węgierskiego Karola: Austro-
Węgry zwróciły się do Italii z propozy
cją zawarcia odrębnego pokoju. 

Depesza nie wywarła jednak tego 
wrażenia, jakie wywarłaby niewątpli
wie w innym okresie. Albowiem cesarz 
czekał z minuty na minutę wieści o wy
płynięciu swej floty. Pertraktacje telefo 
niczne z księciem Maksem Badeńskim 
specjalnie są przeciągane. Kanclerz do
maga się natychmiastowego przyjazdu 
cesarza do stolicy, grożąc w przeciw' 
nym wypadku wybuchem powstania. 
Cesarz nie śpieszy się jednak. 

W gabinecie generalnego kwater
mistrza odbywa się narada. I nagle 
wchodzi zdenerwowany admirał Scheer. 
W ręku tria depesze. 

— Panowie — mówi głośno. — Mój 
rozkaz został wykonany. Flota wypły
nęła. 

Wrażenie piorunujące. Na krzesło 
wskakuje generał Groener. 

— Panowie. Nastąpił czas. kiedy mu
simy wziąć przykład z Fryderyka Wiel-

sławną śmiercią. A jeśli nie zginie — ! — 12 dywizjon torpedowców otoczy 

kiego. Jeśli cesarz ma zginąć — zginie wydaje rozkaz. 

monarchia będzie uratowana. 

Bunt na pełnym morzu 
Flota niemiecka posuwała sie zwol

na ku wybrzeżom Flandrii. Na admiral
skim mostku stał dowódca floty, szef 
sztabu, adiutanci. Nagle wszyscy chwy
cili za lornety. Z długiej linii okrętów 
wypłynęły na bok jakieś dwa olbrzymie 
cienie. 

— Co się stało? 
Po kilku minutach sygnaliści meIJu-

ją — Okręty „Thuringen" I „Helgoland" 
nie chcą kontynuować jazdy. 

„Baden" pyta przez radio: 
— Co się stało? Dlaczego nie jest 

wykonywany rozkaz? 
Z „Helgolandu" pada niespodziewana 

odpowiedź: 
— Nie będziemy sie bili więcej. 

Niech żyje pokój. 
Z „Badenu" nowy sygnał: „Natych

miast wrócić na miejsca. Płynąć". 
1 odpowiedź z „Helgolandu" i „Thu

ringen": 
— Nie chcemy. Niech żyje pokój. 
Na admiralskim statku zamieszanie. 

Przez kilka chwil nikt nie wie co począć 
Wreszcie szef sztabu poleca sygnalis
tom: 

— Nadać ro zkaz. Admirał żada na 
tychmiastowego posłuszeństwa. 

Rozkaz nie wywołuje żadnego efek
tu. 

Ogólne zamieszanie. Szef sztabu, ad
mirał von Trotta domaga sie zastosowa
nia najsurowszych środków. Niebezpie
czeństwo jest wielkie. Buntownicy, nie-
ukarani natychmiast w obliczu całej flo
ty — to jakby K>nt przy beczce prochu. 
1 wstrząśnięty dowódca, admirał Hipper 

„Thuringen" 1 „Helgoland". W razie 
nieposłuszeństwa zaatakować minami 1 
wysadzić w powietrze. 

Zbuntowane statki sa blisko. Syreny 
huczą, słychać strzały karabinowe. Z 
karabinami, toporami, bagnetatri' w re
kach zbuntowani marynarze wpadają 
do kajut oficerskich. Słychać krzyki: 

— Wyrzucić za burtę. Nic chcemy 
więcej wojny. Niech żyje rząd-

I nagle krzyk: 
— Torpedo wcy! 

Akcja spaSlłs na pnnewce 
Dwunasty dywizion otoczył zbunto

wane okręty. Był to paradoks niezwy
kły. Dowódca floty, który odmówił po
słuszeństwa legalnemu rządowi, wysiał 
torpedowce dla zniszczenia okrętów, 
które odmówiły jemu posłuszeństwa, ale 
pozostały wierne rządowi. I kto wie, jak 
skończyłaby się ta niezwykła historia, 
gdyby nie wieść: 

— Bunt wybuchł również na pancer
niku „Kaiser". 

Admirał Hipper zrozumiał, że nic już 
nie uda się zrobić. Odwołał rozkaz dany 
torpedowcom. Cała flota zarzuciła ko
twice. 

W godzinę później telegraf nadawał: 
„Spa. Pilne poufne. Na r e ce admira

ła Scheera. Dowódca floty donosi. Plan 
nie może być zrealizowany, ponieważ 
wybuchł bunt. Szczegóły póznlei". 

A następnie z admiralskiego statku 
rozkaz do wszystkich jednostek: 

— Flota wraca do Kllonli. 
Tak spaliła na panewce ostatnia pró

ba ocalenia monarchii i storpedowanie 
warunków konferencji pokojowej. W e i ć 
o wybuchu buntu w flocie spowodowała 
wybuch rewolucji w całym kraju... 

A. Lux. 

illlllllllllllillllllllllll 

Rozmowa z panią Doliussową 
żoną zamordowanego w r. 1934 kanclerza AustrH.—„Nie mam nikogo 
na świecie, prócz moich dzieci". — Zapowiedź sensacyjnej książki 

W roku 1934 pod kulami zamachów-j 
ców padł Engclbert Dolfuss — mały 
kanclerz malej Austrii. 

Cztery lata od tej chwili minęły, a 
zdaje się, że są to dzieje bardzo, bardzo 
dawne. .W ciągu tych czterech lat Au
stria przestała istnieć, pamięć o kancle
rzu Dolfussie, zaciera się powoli , a grób 
jego mordercy dziś jest miejscem piel
grzymek kandydatów na „bohaterów". 

Co się dzieje z Alwiną Dolfussową, 
cichą i pozostającą zawsze w cieniu żo
ną małego kanclerza? 

Gdzie się podziewają sieroty po zabi
tym. Pamiętamy, że całą rodziną zaopie
kował się serdecznie Mussolini. Ale wte
dy Mussolini był jeszcze „nieprzejedna
nym" wrogiem Anschlussu. Potem pozy
skał jednak innego przyjaciela — a cze
go się nie robi dla przyjaciół... 

Pani Dolfussową musiała sobie szu
kać innego schronienia, bardziej pewne
go, bardziej izolowanego od wp ływów 
śmiertelnych wrogów jej nieżyjącego już 
męża. 

Llandrindod Wol ls — tak się nazywa 
miejscowość, a z nazwy tej sądzić moż
na, że leży ona w W a l i i — w której obe
cnie mieszka „wdowa po... Austrii" wraz 
ze swymi dziećmi. 

Jeden z wielkich dzienników parys
kich ogłasza pierwszy wywiad , jaki u-
dzieliła dziennikarzowi wogóle. 

Oto co powiedziała A lw ina Dollfuss: 
— Nie mam dziś nikogo na świecie. 

Życie moje należy do mych dzieci i je
dynym mym obowiązkiem jest zapewnić 
im szczęście i spokojne dzieciństwo. 

W marcu 1938 roku, dzięki pomocy 
pewnego dyplomaty w nocy, w wozie am 
basady francuskiej uciekła pani Dollius-
sowa wraz z dziećmi z Wiednia. Po dłu
giej tułaczce — ulokowała się wreszcie 
w Anglii w cichym zakątku walijskim. 
Kilku przyjaciół czuwa nad nią. Nie łat
wo jest dostać się do małego domku, w 
którym zamieszkuje... 

N a pierwszym piętrze w skromnym, 
ale typowo angielskim domku wiejskim 
zajmuje niegdyś żona kanclerza Austri i 
trzypokojowe mieszkanie. 

Nie zdjęła żałoby od chwili, gdyż ją 
wdziała po tragicznej śmierci męża. 

— Rada jestem, że mogę tu miesz
kać, w tym małym miasteczku — oś
wiadcza po dłuższej przerwie, — bo po
trzeba mi spokoju i ciszy. Unikam ludzi, 
przeżyłam ostatnio zbyt wiele, by nie 
czuć się zmęczona i zupełnie nieszczęśli
wa. 

Zapytana o zamiary i projekty — od 
powiada matowym głosem: 

— Nie projektuje niczego. Jest mi tu 
dobrze. Nikt mnie tu nie zna. Dzieci ma 
ją również spokój: Rudi uczy się angiel
skiego, a Ewa już chodzi do szkoły i jest 
bardzo zadowolona. 

Gdy mowa jest o ostatnich godzinach 
pobytu w Wiedniu, ta młoda jeszcze ko
bieta wzdycha ciężko: 

— Mieliśmy wybrać się w dłuższą 
podróż zagranicę. Ale Rudi złamał nogę 
na nartach. Nie mogliśmy wyjechać. Gdy 
by nie to — możebym nie przeżyła tego 
wszystkiego w Wiedniu, com przeszła. 

Rudi miał jeszcze nogę w gipsie, gdym z 
nim się wymykała z naszego Wiednia... 

— Znane są chyba moje etapy w tej 
ucieczce. Najpierw kilka dni w Bratys
ławie, później Szwajcaria, gdzie prezy
dent Musy przyjął nas bardzo serdecznie. 
I potem wyłoniła się kwestia osiedlenia 
na stałe, wyboru jakby drugiej ojczyzny. 
I wybór padł na Anglię. 

'— W swoim czasie szeroko omawia
ny był odwrót Mussoliniego od pani i 
dzieci.. Czy to prawda, że pani sama 
zrzekła się jego pomocy? 

Pani Dolfussową wzrusza ramionami: 
— Nie zajmuję się polityką i sprawy 

polityczne Duce nie mogą mnie obcho
dzić. Uważam go wciąż za naszego przy
jaciela. 

Potem rozmowa toczy się wokół 
zmarłego. 

— Mój mąż nie był dyktatorem. Po 
tym wszystkim, co się teraz dzieje w wie 
lu krajach, może świat zrozumie, że nie
kiedy polityka narzuca się sama jej rze
komemu twórcy. Mój mąż musiał tak po
stępować. Ale był to człowiek kromny 
i prosty. Mieszkaliśmy zawsze w tym 
samym zwykłym mieszkaniu... Nie prag
nął ani honorów, ani pieniędzy. Kocha
łam go i kocham go nadal. 

— Czy to prawda, że opracowuje pa 
ni wspomnienia z owych czasów? 

— Propozycyj mam bardzo wie le . -
A le nie mogłam się jeszcze zdecydować 
na ich przyjęcie. Proponują mi sumy ba
jeczne poprostu... Może kiedyś zrealizu
ję ten pro jekt . * 

(g)« 



Śmierć no fotelu elektrycznym 
Jak są wykonywane egzekucje w słynnym więzieniu amerykańskim 

Sing-Sing. — Ostatnie godziny skazańca. — Czy kara śmierci 
odstrasza przestępców? 

Jest godzina trzecia po południu. 
Cena życia jednostki ludzkiej jest w 

naszej epoce tak niska, że — niemal zu
pełnie nie „notowana" na giełdzie walo
rów humanitarnych i etycznych... 
, Dodajmy jednak, zgodnie z prawdą, 
że — nie wszędzie... W tej samej „na
szej epoce" toczą się na lamach prasy 
angielskiej i amerykańskiej ożywione 
debaty na (jakżeż stary już...) temat ska
sowania kary śmierci... 

Istotnie — humanitarny ten postulat 
brzmi — w burzliwej epoce wstrząsów 
politycznych i społecznych — niemal 
paradoksalnie... A jednak prawdą jest, 
że prasa w Anglii i Stanach Zjednoczo
nych rozpisuje się szeroko na ten temat, 
a głosy prasy są przecież pośrednio lub 
bezpośrednio odzwierciadleniem nastro
jów, nurtujących w społeczeństwie... 

W Anglii — jak niedawno doniosły 
dzienniki całego świata — przeszedł w 
Izbie pmin wniosek, domagający się od 
rządu zniesienia kary śmierci, tytułem 
próby, na pięć lat. 

.W ramach toczącej się więc aktual
nie dyskusji ukazał się niedawno w je
dnym z dzienników nowojorskich ar
tykuł pióra emigranta niemieckiego, zna
nego dziennikarza i literata Heinza 
Liepmana. Nie jest to artykuł polemicz
ny w ścisłym tego określenia znaczeniu, 
na treść Jego składa się bowiem tylk na ucov. j e g u siuaaa się nowiem tylko—, uzajr 
opis egzekucji w osławionym Sing-Sing. / nie... 

„Dom śmierci" jest tak zbudowany, 
te z korytarza głównego ma się bezpo
średnie dojście do 39 cel. Trzy cele są 
przeznaczone dla kobiet, a 24 dla takich 
skazańców, których los nie jest jeszcze 
rozstrzygnięty definitywnie. Są to ska
zańcy, którzy czekają jeszcze na ułaska
wienie, albo — na odmowę ułaskawie
nia... Ostatnia z długiego szeregu cel 
ma dwie pary drzwi. Jedna wiedzie do 
„sali tańcr". 

„Sala tańca" 
Tak nazywają więźniowie pomiesz

czenie, gdzie odbywa się przedostatni 
akt ponurego spektaklu. W „sali tańca" 
delikwent zostaje poddany ostatnim 
przygotowaniom do egzekucji. 

„Sala" połączona jest z pokojem, bez 
okien w którym stoi „elektryczne krze
sło" — trzema parami wielkich żelaz
nych drzwi. Drzwi te umożliwiają her
metyczne zamknięcie pokoju podczas 
kaźni. Żaden odgłos nie przedostaje się 
przez nie... 

Dr. Sąuire wprowadził mnie do tego 
ostaniego pokoju. Ściany jego lśnią bie
lą, jego umeblowanie składa się z — 
krzesła, które stoi pośrodku. Jest to dre
wniany fotel, niczym z pozoru nie róż
niący się od.tysięcy innych foteli... Zdra 
dzają go jedynie pewne druty i urządzę 

_ .. .. ... —« 
Ala opis ten jest tak bardzo wstrząsają
cy, iż służy sam przez się jako potężny 
argument... 

„Lekarz trupów" 
— Pojechałem do Sing-Sing, odda

lonego od Nowego Jorku o trzy godziny 
Jazdy autem — pisze Liepman — już j-
o wczesnej godzinie poobiedniej, cho
ciaż egzekucje odbywają zazwyczaj w 
późnych godzinach nocnych. Chodziło 
mi nietyle o zwiedzenie tego bodaj naj
sławniejszego w świecie więzienia (tyle 
razy bowiem było ono już opisywane a 
nawet ilustrowaife filmowo) ile o rozmo
wę z „lekarzem trupów*', dr. Amosem 
O. Squlre'm. 

Takim przydomkiem obdarzyli więź
niowie lekarza, który już od przeszło 25 
lat urzędowo asystuje przy każdej egze
kucji, aby po wykonaniu jej stwierdzić 
śmierć. . 

Jest to mężczyzna sześćdziesięciolet
ni, o twardych, jakby w kamieniu cio
sanych rysach twarzy. Ma wysokie czo
ło, które nadaje twarzy jego uduchowio
ny charakter, padto zaś — wzrok jego 
wydaje się przychylnym i przyjaznym 
dla człowieka, który z nim mówi... Z 
oczu jego bije serdeczność... 

Charakterystyczne jest jednak, że 
więźniowie unikają go jak zarazy... Wi 
docznie pojęcie „krzesła elektrycznego*' 
przywarło nieodłącznie do „lekarza tru
pów" I otoczyło go atmosfera, która na
pawa strachem i odpycha... 

Dwa tysiące egzekucy] 
„Lekarz trupów" zachował począt

kowo pewną rezerwę w rozmowie, 
wkrótce jednak stał się rozmowniejszy.' 
Stwierdziłem w duchu, że człowiek ten 
jest zadowolony, iż może porozmawiać 
z kimś i wywnętrzyć się. Jest to bowiem 
samotnik, którego życie jut od przeszło 
ćwierci wieku upływa w ponurych mu
rach więzienia Sing-Sing. 

Iluż egzekucjom śmiertelnym asysto
wał on już? Nie trudno obliczyć w przy
bliżeniu, jeśli weźmie się pod uwagę, że 
ponure te „obrzędy" odbywają się co 
czwartek, albo' też — prawie co czwar
tek... Zdarza się wprawdzie, że dwa 
lub trzy nawet tygodnie mijają bez eg
zekucji, ale zato zdarzają się też wcale 
nierzadko takie czwartki, w których 
dwie, trzy i cztery egzekucje zostają 
dokonane-. 

Dr. Squire prowadzi mnie do „domu 
śmierci". Jest to niewielki budynek, po
łożony w jednym z rogów całego kom
pleksu zabudowań więziennych. 

Rozmawiam z dr. Sąuire. Lekarz opo 
wiada mi (mówimy o celowości kary 
śmierci) że naprzykład w roku 1927 do
konano w Stanach Zjednoczonych aż 
12.000 morderstw. Z tej potwornej licz
by na same tylko miasto Nowy Jork 
przypadło 376 morderstw. 

Ny^ ła^ j j^y iT i . roku.jw;innymmieście 
o "takiej samej randze pod względem 
wielkości, mianowicie: Londynie — wy 
darzyło się tylko 25 morderstw... Trze
ba w tym miejscu nadmienić, że warun
ki społeczne Londynu pod kątem widzę 
nia dochodów przeciętnej jednostki są 
gorsze, niż w Nowym Jorku. Londyn 
ma więcej nędzy, niż Nowy Jork... Kara 
śmierci istnieje i tu i tam... 

Jakiż więc „nieomylny" wniosek 
możnaby z takPch liczb wysnuć?... Chy
ba ten tylko, że czynnik zbrodni jest 
nieuchwytny — jak wogóle czynniki 
psychiki ludzkiej, oraz, że — w każdym 
razie—kara śmierci nie odstrasza zbrod
niczych jednostek od folgowania instynk 
towl zbrodni.... 

„Nie odczuwam strachu'1... 
Dziś wykonany będzie tylko jeden 

wyrok śmierci. Sześciu kandydatów 
czeka jeszcze, bowiem nie nadeszły 
jeszcze odpowiedzi na ich prośby o u-
łaskawienie. 

Człowiek, który dziś umrze, to — 
młody, silny chłopiec. Był stolarzem— 
popróbował „szczęścia" jako „kidnap-
pcr". Uprowadził małą dziewczynkę, 
aby zmusić rodziców do złożenia oku
pu. Ody policjanci otoczyli dom, w któ
rym się ukrył, a dziecko krzyczało i płą 
kalo i zachodziła możliwość, że w ten 
sposób zdradzi ono kryjówkę kidnap-
pera — zadusił Je-

Wchodzimy do jego celi. Jest bla
dy, jego włosy, zwisające w nieładzie 
na czoło, są wilgotne. 

— Nie odczuwa żadnego strachu — 
oświadcza i usiłuje się uśmiechnąć. Ale 
rMcbardzo udaje mu się to. 

Wychodzimy. Dr. Squire opowiada 
mi: 

— Charakter człowieka nie przeja
wia się nigdy wyraźniej, jak w ostat
nim dniu jego życia, to jest: w celi „do
mu śmierci"... Niektórzy wykazują od
wagę, większość jednak zdradza strach, 
tchórzostwo. Ale prawie wszyscy w o-
statniel chwili -wpadają w apatię. Ogar
nia ich tępota, obawa przed śmiercią 
znieczula wszystkie zmysły... 

Ale zdarzają się i tacy, którzy w o-
bliczu śmierci układali efektowne zda
nia, aby w ostatniej chwili wygłosić je 
wobec świadków egzekucji... 

. godzina trzecia 
Skazaniec siedzi na krześle w swej celi 
i pali papierosa. Naprzeciw niego sie
dzi duchowny — młody człowiek, bla
dy i wzruszony. Przemawia do niego. 

„Marno... Mamo..." 
Na przeciwległym k">:'icu korytarza 

rozlega Się hałas i gwar głosów. „Ro
dzina skazańca" — objaśnia mnie dr. 
Simire 

Wchodzą do celi. Rodzice to — dwo
je starych ludzi. Matka siada przy sy
nu i głaska jego ręce, jakov chciała mu 
dodać otuchy. Jest to staruszka o poora 
nc] zmarszczkami twarzy. Drży i chwie 
je się na krzesełku... Oj-ciec — siwy, 
wysoki — stoi pod zakratowanym ok
nem i uporczywie patrzy na dziedziniec. 
Wr.rg: jego drżą jakby był w febrze. Po 
z:: rodzicami są w celi jeszcze dwie sio 
stry skazanego. Stoją pod ś.-laną, kryj.i 
twarz w dłoniach i p łacą głośno. Ob :e 
są jeszcze bardzo młode. 

Poza szlochem obojga dziewcząt sły 
chać w celi tylko jeszcze przejmujące, 
ciche, powtarzane bez przerwy: „Ma
mo... mamo..." 

Ostatnie słowa skazanego na śmierć.. 
„Mama" nie przestaje głaskać rak syna. 

To, co zwykle... 
O godzinie szóstej przed wieczorem 

rodzina musi opuścić celę. Pożegnanie 
na zawsze. Siedzimy w tvm czasie w 
gabinecie dr. Sąuire. Nagle rozlega się 
dzwonek telefonu. Dr. Sąuire bierze 
słuchawkę do ręki z taką miną, jakby 
czekał na ten telefon. „Ali right" — mó-
2N\^t£CDJ.&&l!&- Ql m e » olsrze z szafki 
kilka środków medycznych"i wychodzi. 

Wraca po piętnastu minutach. 
„To, co zwykle" — mówi do mnie. 

„Pożegnanie zawsze kończy się zem
dleniem, zasłabnięciem... Człowiek przy 
zwyczaił się —..." 

„Lekarz trupów" patrzy przy tych 
słowach znów na podłogę. 

Jest godzina siódma. Sześciu skazań 
ców, których los nie został jeszcze de
finitywnie rozstrzygnięty, zachowuje 
się niespokojnie. Każdy z nich przemie
rza nerwowymi krokami swą celę. Wie
dzą, że niedługo ich kolega wyda osta
tnie tchnienie. 

Kidnapper siedzi w swej celi spokoj
nie. Duchowny przebywa z nim razem. 
Tępy wzrok i absolutny spokój świad
czą, że skazańca ogarnęła Już apatia. 

Dwaj dozorcy wnoszą do celi „ostat 
nią ucztę": kilka talerzy z potrawami i 
flaszkę wina. Skazaniec podnosi leniwie 
wzrok i — macha' ręką. Wiadomo: zre
zygnował. 

Dozorcy wchodzą. Skazaniec — wy 
miotujic nagle/ Dr. Sąuire bada jego 
puls. 

O godzinie ósmej zjawiają się pierwsi 
oficjalni świadkowie kaźni. Ostatni przy 
bywa dopiero o godzinie dziesiątej. Pra
wo wymaga, aby przy wykonywaniu 
wyroku śmierci obecnych było, poza 
prokuratorem i lekarzem, dwunastu oby 
wateli. 

O godzinie dziesiątej wchodzi do 
„domu śmierci" główny dozorca. Towa
rzyszą mu dwaj pomocnicy. W rękach 
dozorcy brzęczą klucze — otwiera on 
„oficjalnie" celę skazanego na śmierć. 

Jednocześnie — innymi schodami — 
wchodzą do domu śmierci świadkowie, 
prokurator i kilku dziennikarzy. Dotych 
czas czekali onj w gabinecie dyrektora. 

Najdłuższa w świecie 
droga 

O godzinie pól do jedenastej rozlega 
się w „domu śmierci" przeraźliwy dzwo 
nek. Wszyscy milkną. Główny dozorca 
otworzył celę i dwaj dozorcy wyprawa 
dzili delikwenta do „sali tańca". 

Jeden z dozorców ostrym nożem roz 
cina jedną nogawicę jego spodni od.ko
lana do stopy. 

„Sala tańca" gości teraz, poza de
likwentem, kapłana, głównego dozorcę, 
dwu jego pomocników, lekarza... Nikt 
z nich nie odzywa się — tylko kapłan 
przemawia cicho do skazańca. 

Teraz główny dozorca otwiera po
trójne drzwi i procesja wyrusza do są
siedniego pokoju. Delikwent odrzucił 
niedopałek .papierosa i zadeptał go sta
rannie, po czym spokojnie dał się popro 
wadzić. 

Dwanaście kroków tylko trzeba zro
bić, aby przejść z „sali tańca" do po
koju, w którym stoi „krzesło". A jednak' 
jest to — najdłuższa w świecie droga. 
Prowadzi od życia do śmierci. 

Potrójne drzwi zostały szybko zam
knięte. Pokój jest bardzo jasno oświe
tlony. Świadkowie siadają na ławie pod 
ścianą. Teraz dopiero zauważam, że 
pokój ten ma jeszcze jedną parę drzwi. 
Wiodą one do pomieszczenia, gdzie 
składa się zwłoki. Tam również znaj
duje się instalacja elektryczna... . 

„Krzesło" stoi na gumowej podkład
ce. Nad nim stoi metalowy postument, 
tj postumentu tego zwiesza się coś w 
rodzaju czapki skórzanej. Czapka ta 
przypomina nieco maskę gazową... .-

Skazaniec zachwiał się u progu, ale 
— dozorcy podtrzymali go. Są oni do
świadczeni, i wiedzą, jak się zachować... 

Każdy z nich już setki razy był świad 
kicm „widowiska". 

Już po egzekucji opowiedział mi dr. 
Sąuire. że dawniej od chwili opuszcze
nia „sali tańca" do włączenia prądu 
elektrycznego upływały cztery minuty. 
Obecnie jednak zostało wszystko dopro 
wadzone do takiej perfekcji, że czas ten 
został zredukowany do 50—60 sekund. 

Dozorcy mają wjwawę — w błyska
wicznym niemal tempie zakładają na 
nogi i ręce delikwenta metalowe części 
machiny elektrycznej i spuszczają na 
Jego głowę ową czapkę. Jednocześnie zo 
staje on przywiązany do krzesła. 

Czapka pokrywa' prawie całą twarz, 
widać jednak p'rzez specjalne jej otwo
ry nos i wargi skazańca. Również uszy 
są widoczne. 

Egzekucja 
Dozorcy cofają się — blady kapłan 

tylko stoi tuż przy krześle. Sygnał. Z 
sąsiedniego pomieszczenia, gdzie znaj
duje się instalacja elektryczna, -rozlega 
Się szum, przypominający do złudzenia 
odgłos, jaki wydaje wprawiony w dzia
łanie aparat Rentgena. Człowiek na 
„krześle elektrycznym" pręży się — 
jakby chciał nadludzką siłą zerwać wię 
zy — nos, usta i uszy, widoczne przez 
ctwory w czapce, czerwienią się stra
szliwie — odrobinka dymu uniosła się z 
nad czapki — w powietrzu rozeszła się 
woń spalonych włosów.... 

Po kilku sekundach prąd zostaje wy
łączony. Dr. Sąuire zbliża się do „krze
sła" i przykłada stetoskop do serca de
likwenta. Bicie serca cichnie — jest co
raz cichsze. Lekarz daje znak — prąd 
zostaje włączony ponownie i znów po 
kilku sekundach wyłączony. Teraz nic 
już nie słychać. 

Świadkowie — stwierdziłem, że 
twarz każdego z nich była biała jak pa
pier — opuścili w milczeniu pokój śmier 
ci. Jednocześnie dozorcy uwalniali cia
ło uśmierconego z więzów. 

Wyszliśmy na dziedziniec. Była go
dzina 10 minut 45. Księżyc świecił — 
powietrze było czyste. W uszach dźwię 
czai mi jeszcze... szum aparatu I^cntge-
na. I wyraźnie słyszałem, jak tuż obok 
nin:e ktoś skarży się cichym, złama
nym głosem: „Mamo... mamo..." 

Dr, Sąuire rzekł do mnie na pożegna 
nie, opuszczając, znów wzrok ku ziemi: 

- - A gdyby ktoś pytał pana — bar
dzo proszę: niech mu pan powie, że ja, 
jeśli chodzi o moją osobę, pomiędzy ty
siącami najpotworniejszych zbrodni, za 
które osadza się ludzi w murach Sing-
Sing, nie znam bardziej potwornej nad 
tę, którą pan przed chwila widział... 



polityczny wodza faszystów w Anglii 
Sir Oswald Mosley ożenił się ze znaną działaczką narodowo-socjalistyczną, 
p. Dianą Freeman.--Niezwykłe metamorfozy polityczne Mosley'a: był kon

serwatystą, komunistą, labourzystą i wreszcie jest faszystą 
Za dawnych czasów, gdy królów, ] że mu nie przysporzyły siwych włosów, i ranku do Bajonny, nad granicę hiszpań-

zwłaszcza w Europie, było o wiele wię 
cej niż dziś — małżeństwa polityczne 
były na porządku dziennym. Przykładem 
jaskrawym pod tym względem była dzia 
łalność dyplomatyczno - matrymonialna 
królowej Wik tor i i angielskiej — „teścio
wej Europy" — która niemal na każdym 
tronie europejskim miała córkę i zięcia. 

Dziś „fach królowania" .staje się co-
razmnie j wdzięczny, tradycje w tym« za
wodzie są w upadku choćby dla tego, że 
i sama specjalność jest w fazie raczej za 
nikowej. 

Ale za to mamy dziś dyktatorów, nie 
ty lko zajmujących stanowisko dawnych 
monarchów, ale górujących nad nimi ho
norami i władzą, „miłością" wiernego 
ludu i splendorem swej aparycji. 

Nie ma wątpliwości, że prędzej czy 
później dojdzie do całkiem wyraźnych 
koligacyj i unii między państwami total
nymi drogą mariażu. Ty lko przez przy
padek stosunki się tak układają, że oś 
Rzym — Berlin nie została wzmocniona 
więzami pokrewieństwa pomiędzy dwo
ma „domami panującymi": gdyby Duce 
miał córkę w odpowiednim wieku — 
napewnoby został teściem swego przyja
ciela niemieckiego, albo gdy ów przyja
ciel był żonaty i miał dziecko, napewno
by spokrewnił się przez nie z potom
kiem dyktatora Włoch. Niestety, tego 
umocnienia oś doznać nie może z braku 
odpowiednich danych naturalnych. 

Pierwsze jednak oznaki tych tenden-
cyj mamy już do zanotowania. Oto na
stąpiła, a raczej dziś została opubliko
wana oficjalnie pierwsza koligacja w 
dziedzinie narodOwego-socjalizmu. Fa
szyzm angielski, w osobie sir Oswalda 
Mosleya, spokrewnił się z hitleryzmem 
poprzez panią Dj fnę Froeman — Mi t t 
ford, siostrę słynnej Unity Mi t t fo rd , naj
zagorzalszej wielbicielki Hit lera. 

Właściwie wielbicielek tych było 
dwie: Uni ty i Diana. Unity była może 
gorętsza, a Diana nieco spokojniejsza. 
Diana była jakby „przyzwoitką" Unity. 
Teraz Diana opuszcza . siostrę — ujęta 
urokami pierwszego nosiciela czarnych 
koszul w Angli i . 

Ten brzemienny w skutki fakt polity
czny miał miejsce jeszcze w końcu roku 
1937. Ślub odbył się w salonach kancie 
rza Niemiec w Berlinie, a świadkiem 
przy ceremonii cywilnej, zresztą innej 
nie było — był sam Hitler. 

Przez rok blisko rzecz była trzymana 
w ścisłej tajemnicy; obecnie uznano, że 
można fakt ten opublikować. 

Przez ten mariaż zmył Mosley ze sie 
bie wielką „plamę", polegającą na tym, 
że jego pierwsza żona, piękna Cyntia 
Blanche Curzon, córka wicekróla Indyj, 
była w prostej l ini i wnuczką Lewiego Z. 
Leitera, milionera amerykańskiego i za 

Diana, Unity — Valkyr ia i Jessica — to 
prawdziwie enfants terribles — tego 
starszego, trochę zdziwaczałego pana. 
Ostatnia, nosząca znów bardzo ekscen
tryczne imię Debory — Vivien, jest ci
cha i poszła w ślady dwóch pierwszych. 

Diana i Uni ty są faszystkami. Jessy-
ka zato jest socjalistką o bardzo skraj
nych zapatrywaniach. 

Dziewiętnastoletnia Jessyka nie za
wahała się zbiec z domu rodzinnego, by 
połączyć się z innym arystokratą angiel
skim tych samych co ona przekonań, 
swym zresztą bliskim kuzynem Esmon-
dem Ramilly, synem lorda, walczącym w 
brygadzie międzynarodowej w Hiszpanii. 

Ojciec Jessyki walczył jak lew o cór
kę. Siostry faszystki rzucały na nią gro
my i dopingowały ojca. Ale wszystko 
byłon a nic. 

Wreszcie matki uznały, że walka 
jest daremna i l ady Redesdale wraz lady 
Romilly, przybyły któregoś pięknego po-

ską we Francji, by asystować podczas 
uroczystości zaślubin Jessyki z jej „ ry 
cerzem republikańskiej Hiszpanii". 

Przez ten czas Unity — Walkir ia i 
Diana były stale u boku Hitlera. Widy
wano je zawsze na pierwszych miejscach 
podczas wszelkich parad i uroczystości 
niemieckich: dwie jasne blondynki, o 
trochę krzyczącej urodzie, młode jesz
cze kobiety zwracały na siebie powsze
chną uwagę. 

Unity, przybywszy na krótk i pobyt 
do swej ojczyzny, pokazała się w Hyde 
Parku ze swastyką na ramieniu. Ten 
znak był powodem poważnych ekscesów 
z kótrych uratowała sięd zielna Walk i 
ria cwałowaniem... do samochodu, któ
rym uciekła pełnym gazem. 

Diana i Oswald — jak mówią — po
kochali się od pierwszego wejrzenia, Nie 
wątpliwie wspólne skłonności polityczne 
musiały w tym wzajemny gwałtownym 
uroku grał bardzo poważną rolę. 

Mieszkają teraz w głuchej prowincji 
angielskiej pol i tykę, która ich w znacz
nej mierze złączyła — porzucili całkowi 
cie. 

Sir Oswold jest tak zajęty rolą aman
ta swej świeżo poślubionej żony, że prze 
stał si ęzajmować polityką zupełnie. Tak 
twierdzą jego przyjaciele. Ludzie pa
trzący na te sprawy mniej pod kątem wł 
dzenia Amora, a więcej trzeźwo, twier
dzą, że Mosley gra tak gorliwie folę Ro-
mea, bo jego rola szefa czarnych koszul 
staje się w Angli i coraz mniej wdzięcz
na. Faszyzm angielski l ikwiduje się w 
Angli i automatycznie. Powodem tego są 
ostatnie pogromy w Niemczech, jak po
wodem likwidacji wpływów > komuni-* 
stów w wielu krajach były słynne pro
cesy moskiewskie i tamtejsze akty te-
roru. 

Czy po tym pierwszym małżeństwie 
politycznym w łonie faszyzmu nastąpią 
inne — to pokaże najbliższa przysz
łość, (gl. 

Wiadomości lekarskie dla laików 
RaK Jest całkowicie uleczalny, o ile zostanie rozpoznany 
w fazie początKowe|.-Na czym polega choroba Krzywicy? 

Do niedawna w medycynie panowało 
przeświadczenie, że rak jest chorobą 
umiejscowioną, chorobą jednego ty lko 
porażonego organu. Przeświadczenie to 
opierało się w pierwszym rzędzie na 
tej podstawie, że jedną z przyczyn, sprzy 
jających rozwojowi raka, jest długotrwa
łe podrażnienie (machaniczne, chemicz
ne, cieplne).- Naruszając normalną' dzia
łalność tkanek, podrażnienia te sprzy
jają powstawaniu guzów rakowych. 

W miarę badań okazało się jednak, 
że same podrażnienia zewnętrzne nie 
wystarczają dla wywołania choroby ra
ka, że muszą iść w parze z wewnętrzną 
predyspozycją do tej choroby. Istota tej 
predyspozycji nie jest jeszcze, niestety, 
zbadana, ale to już zdołano stwierdzić, 
że ma ona ścisły związek z nieprawidło
wą przemianą materi i. Stwierdzono da
lej, że rak nie jest chorobą lokalną jed
nego, porażonego organu, lecz że łącz
nie z nim powstaje zatrucie (intoksykac
ja) całego organizmu. 

Rak leczy medycyna współczesna 
drogą interwencji chirurgicznej, przy 
pomocy, promieni Roentgena i radu 
Promienie Roentgena i radu zabijają ko 
morki guza rakowego, a tym samym 
uniemożliwiają postęp choroby. 

Powszechnie jednak wśród laików 
panuje opinia, że rak jest nieuleczalny, 
że stwierdzenie tej choroby — to wy-

łożyciela słynnych demów towarowych rok^miercr/Mdemade^to, 'jak wykazuje 
„Marschall Fields" w Amreyce. współczesna nauka medycyny, jest zu-

Mosley był wybrany do parlamentu jpełnie błędne. Raka można nie tylko za 

Czy jednak istnieje praktyczna moż
ność wczesnego stwierdzenia tej choro
by? Najważniejsze, czy chory noże na 
podstawie pewnych spostrzeżeń u siebie 
objawów stwierdzić, kiedy powinien 
zwrócić się do lekarza, gdyż jest zagro
żony rakiem? Okazuje się, że t a k 

Chorobę raka poprzedzają bowiem 
na przestrzeni długiego okresu czasu 
wszelkiego rodzaju stany zapalne. .Prze
ważnie ludzie ustosunkowują się do tych 
procesów obojętnie, zwłaszcza wówczas 
gdy nie dolegają one. A tymczasem pro-
fi latyka rakowa polega właśnie na tym, 
by w razie stwierdzenia jakichkolwiek 
długotrwałych stanów zapalnych zwró
cić się natychmiast do lekarza. W 99 
procentach w tych wypadkach uniknie 
się zachorowania na raka. 

Całkowite wyleczenie jest możliwe 
również wówczas, gdy rozpoczyna się 
ono już w czasie choroby, ale jeszcze w 
pierwszym stadium, w fazie początko
wej. Doświadczenia kliniczne wykazały, 
że nprz. rak macicy, tak często spoty
kany, w pierwszym stadium jest całko-

| wicie uleczalny w 80 proc. wypadków. 
W późniejszych stadiach procent wyle-
czalności gwałtownie się obniża (30—40 
proc.) Rak piersi w pierwszym stadium 
jest uleczalny w 70—80 proc. wypad
ków. Rak wargi nawet w 90—95 proc 

na całe życie i dlatego odpowiednie 
środki zaradcze muszą być zastosowane 
już przy pierwszych objawach tej cho
roby. 

Istota zachorowania polega na nie-
dostateczriym przyswajaniu soli wapien
nych przez organizm dziecka, co powo-
duje w konsekwencji slaby rozwój kości. 
Symptomaty tej choroby są następujące: 
opóźnienie rozwoju kości czaszki, zęby 
źle się formują i szybko zaczynają się 
psuć, nogi dziecka są bardzo słabe i czę
sto wykrzywiają się. Często obserwuje 
się deformację kości k latk i piersiowej, 
duży, wzdęty brzuch, puchnięcie sta
wów. Dziecko jest blaMe, małokrwiste, 
źle sypia, przewód pokarmowy niepra
widłowo pracuje. 

Przyczyny tej choroby są dwojakiego 
rodzaju. Albo odgrywa tu rolę nędza ro
dziców, złe odżywianie, brak dobrego 
powietrza, słońca, brak odpowiedniej pie 
lęgnacji, albo też odgrywają rolę przy
czyny o charakterze organicznym: słaby 
/rozwój gruczołów wewnętrznego wy

dzielania i dziedziczność. W takich wy
padkach, nawet jeśli dziecko otrzymuje 
dobry pokarm z piersi matki, nawet gdy 
wychowuje się w dobrych warunkach 
higienicznych, rozwija się u niego krzy
wica. 

Rozwój choroby jest następujący: 
wypadków, rak języka — w 60 proc. wy)Nog i wykrzywiają się, k latka piersiowa 

jako konserwatysta, potem stał się ko
munistą, wszedł następnie do parti i la-
burzystów, był podsekretarzem stanu w 
rządzie Mac Donalda, szybko z tego sta
nowiska ustąpił i założył własną partię 
,,narodowo-socjalistyczną". Jego piękna 
małżonka wraz z nim weszła do parla
mentu, ale cierpiąc na ślepą kiszkę, 
przestała się zajmować pol i tyką i w ro
ku 1933, w maju, zmarła po spóźnionej 
Operacji wyrostka robaczkowego. 

Wdowiec Mosley ma z tego związku 
dwóch synów i jedną córkę. 

Jego obecna żona, rozwódka i no
sząca do niedawna jeszcze słynne naz
wisko męża — Guinness, ma dwócl*. sy
nów. Ale ta pani — jak oświadczył uro
czyście sam premier Goering — jest 
„aryjką stuprocentową". 

Diana jest trzecią córką lorda Redes
dale, mającego aż sześć córek i jednego 
syna. Lord jest znanym germanofilem, 
tym nie mniej ma z córkami wiele kłopo 
tów, choć ki lka z nich idzie w jego śla-
dy. 

Dawid Ogilvy, Freeman — Mit t ford, 
bnany obecnie jako lord Rodesdale, ty l 
ko o dwóch starszych może powiedzieć, 

leczyć, można go całkowicie wyleczyć. 
Zależy to jednak od tego, w jakim sta
dium spostrzegliśmy chorobę i w jakim 
stadium przystąpiliśmy do jej leczenia. 
Im wcześniej stwierdzi się chorobę ra
ka, tym więcej jest możliwości całkowi
tego wyleczenia. 

padków, rak żołądka — w 65 proc. wy 
padków. Dlatego też trzeba zwracać 
kolosalną uwagę na wczesne rozpozna
nie choroby.' 

W ostatnich latach medycyna zwraca 
baczną uwagę na krzywicę. Krzywica 
jest zasadniczo chorobą wieku dziecię
cego, ale jej skutki pozostawiają ślady 

„Teoria snów" na usługach reklamy 
Pomysłowa inowacja w oaryskim domu towarowym 

(j) W jednym z wielkich paryskich 
domów towarowych wprowadzono bar
dzo oryginalną inowację, która zdobyła 
sobie olbrzymie powodzenie. 

Kli jenci tego domu towarowego mo
gą bezpłatnie otrzymywać .wyjaśnienia 
snów. 

Każdy, kto nabył w firmie tej jaki
kolwiek przedmiot, może na żądanie o-
trzymać formularz, który wypełnia i od 
daje przy odpowiednim okienku. Formu
larz ten zawiera takie rubryki , jak: wa
runki rodzinne, wiek, płeć, zawód i t.d. 
Oczywiście trzeba na formularzu tym 
w k i l k u słowach s t rościć także sen. 

Po ośmiu dniach w tym samym o-
kienku klijent otrzymuje wyjaśnienie. 

Nie chodzi tu o żaden tr ick reklamo
wy — wyjaśnienia udzielane są na pod
stawie naukowej, nie mają nic wspólnego 
z jakimkolwiek jasnowidztwem, telepa
tią lub podobnymi czynnikami, 

Pomysłdwa firma jest w stałym kon
takcie z paryskim towarzystwem psy
chologicznym, które udziela wyjaśnień 
na podstawach naukowych. 

Owyjaśnianie znaczenia snów ubie
gają się zarówno kobiety, jak te> męż
czyźni..,? 

deformuje się, mleczne zęby zaczynają 
się psuć (należy wogóle leczyć i plombo 
wać mleczne zęby dzieci, w przeciwnym 
bowiem razie, prawdziwy ząb, który wy 
rośnie w miejsce mlecznego chorego, ró 
wnież szybko się zepsuje), dziecko ma 
opóźniony rozwój psychiczny. Dziecko 

źle się uczy, cierpi na brak pamięci, 
skłonne jest do przeziębień. Wszystko 
to musi wycisnąć poważne piętno na ca
łym dalszym życiu człowieka. 

Co trzeba robić przy stwierdzeniu 
pierwszych objawów krzywicy? Przede-
wszystkim należy zastosować bardzo 

ścisłą dietę, a z lekarstw używać tran z 
f0:1 arem — 10 gramów fosforu wapnia 
na 100 gramów tranu. Następnie dużą ro 
lę odgrywają' witaminy oraz wszystkie 
preparaty wapnia. Najważniejszymi jed
nak czynnikami leczniczymi są światło, 
powietrze i słońce. 

Dziecko dotknięte krzywicą nie po
winno zbyt wcześnie zacząć chodzić, w 
przeciwnym wypadku nastąpi u niego 
skrzywienie nóg. Jeśli zaś to skrzywie
nie już nastąpiło, "w pierwszym okresie 
można je jeszcze wyleczyć przy pomocy 
środków ortooerlvcznvcb_ 

Dr. W . Tg 

J 



ZBLIŻA SIĘ SEZON ZIMO 
Suknie popołudniowe są drapowane lub marszczone.— 

Srebrne i złote hafty.—Płaszcze jesienno-zimowe 
Moda jesienno - zimowa ustabilizo

wała się ostatecznie i dziś m^żna omó
wić jej główne wytyczne. 

Sukienki na rano i na wczesne po
południe są krótkie, opięte, zachodzące 
na szyję, wszystkie prawie zapinają 
się na błyskawiczne zaniki, niekiedy 
przód zdobią drobne zmarszczki, wiel
kie guzy z masy wszelakiego rodzaju, 
olbrzymie aksamitne szarfy krzyżujące 

Są to kulki na nitce, nanizane w niewiel rdzawy, zgńilo-zielony i modna obec 
kich odstępach. Obszywa się nimi wy- 'n ie czerwień. Nadal utrzymuje się w 
cięcie, karczek, dziś prawie zawzse nie-J modzie znany i noszony kolor — nic 
odzowny, a przy każdym poruszeniu, bieski o specjalnym odcieniu. Krój spor-
greiotki te zabawnie podskakują. 1 to ; towych sukien od kilku lat prawie nie 
zostało wyciągnięte z lamusa naszych 
prababek. 

• Bardzo ciekawe suknie wypuścił w 
bieżącym sezonie wielk i Chanel. Za
miast jednolitych tailleurów widzimy 

sie na przodzle stanika, lub na plecach 
tailleura, stebnowarie doły sukien, a jak 
się da, to i podwójne staroświeckie fal
banki — oto co nosi się w Paryżu. 

Większość sukien popołudniowych 
jest drapowana lub marszczona. Te o-
statnie są popularniejsze. Podobnie jak 
sukienki dziecięce ozdobione są m S ter 
nie wykonanymi „nids d'abeillcs' - — tak 
nazywa się ów modny deseń marszczo
ny, na który składa się szereg ukośni
ków, ściąganych jedną nitką. Podobne 
marszczenie widzimy na całym karcz-

tualety t. zw. „deux pleces". Nprz. brą
zowa, trykotowa spódnica, marynarka 
z jasnego, kremowego zamszu, wy łog i 
i kieszenie obszyte wąską, brązową wy
pustką albo inny komplet — czarna spó
dnica, żakiet na plecach również czar
ny ,na przodzle zaś jasny zamszowy, 
czarne guziki i obwódki kieszeni, cza
peczka zamszowa z daszkiem, opasana 
czarną wstążeczką. 

W modnych kolekcjach widzimy tak
że dużo sukien, nadających się do prze
róbki. Więc brązowa suknia ma karczek 
i rękawy koloru banana, popielata suk
nia ukośnie przecięta jest pasem ciem
no - wiśniowym. Widzimy moc czar
nych sukien popołudniowych. Przybra
nie wyłącznie złote lub srebrne. Są to 
srebrne gałązki palm haftowanych na 
karczku, abecadło, wyszyte cekinami u 
dołu sukni, nazwy rozmaitych miast, 
wypisane złotymi l iterkami na . pasku, 
wreszcie krótki aforyzm, szyty złotą 
nitką wokoło wycięcia. A propos wy
cięcia — najczęściej jest ono kwadrato
we, choć spotyka się dużo wycięć fan
tazyjnych. 

Rękawy na większości modeli są 
gładkie i krótkie. Choć oficjalna moda 
paryska przepisuje rękawy zbierane w 
przegubie, bufiaste i plisowane, nasze 
magazyny nie zaakceptowały tej fan
tazji.' 

ny, hafty i aksamitne naszycia nie ucho
dzą już ża nieodpowiednie przybranie 
do iailieuru. Szarfy, kokardy,- ozdobne 
mufki, szeroko rozłożone wyłogi —» 

ulega zmianom. Spódniczka staje siej 
tylko szersza, bardziej kloszowa i krót
sza. 

Płaszcze wykonane są najczęściej 
z ukośnych pasów wełny i karakułów. 
Do najdziwniejszych modeli okryć nale
ży peleryna ze śliwkowej wełny z przo
du nieznacznie przechodząca w żakiet 
1 ozdobiona szalowym kołnierzem z bia
łego lamparta. Trykotowe bluzki w od
cieniu gołębim do bordo żakietów i 
szarych kraciastych spódnic — to spe
cjalność domu Schiaparelli. Połączenie 
koloru popiołu z mlecznym szmarag
dem, łączenie odcieni bleu indigo z ma
linowym I stalowym — to wszystko I 
paleta barw Schlaparelllego. A teraz jc-1 
szcze jeden styl tego domu: kurlk' sznu
rowane na przodzle skórzanym sznuro
wadłem, o wyłogach z aksamitu i haf
towanych epoletach, haft na kołnierzy
kach, złcle guziki, bluzki z lamy lub ró
żowej mory, wytłaczanej w różowe ak-1 futra, 
samitne kwiatk i . Czarne wolurowe bo-1 Nowy tailleur bywa trzech rodza-
ierko obszyte złotym galonem nadaje| jów: pierwszy typ — to.plisowana spód-
się do każdej niemal wieczorowej tua- nicn, towarzysząca krótkiemu żakieto-

wszystko to podszywa się pod pojęcie 
klasycznego tailleuru. Co drugi kostium 
obszyty jest jednym lub paru rzędami 

ety. Tak samo, jak kapturek z kogucich 
piór zawiązany pod brodą. Wieczoro
w y tailleur z georgetty w kolorze błę 
kitnym usiany brylantowymi gwiazda
mi na malinowym atłasie jest kreacją, 
której może się nie powstydzić najbar
dziej wyrafinowana elegantka. 

Jesienna paleta rdzawo - czerwona 
m:\ w tym roku inny wyraz. Co drugi 
kapelusz, co druga mufka — to nowy 
ton fioletu, iuksji lub plyolne. Dzisiej
szy tailleur podlega najdziwaczniejszym 
wp ływom i przemianom. Falujące bor-

Bardzo ładne są suknie sportowe, diury z futra znajdują zastosowanie na 
Dominują w nich kolory jesienne, a więc każdym niemal kroku. Puszyste pompo-

ku, mankietach i wysokich kołnierzy
kach. Przypomina to dawne, nobliwe, 
staropanieńskie suknie. Inny mode! przy 
brany jest grelotkami. Większość pań 
zapewne nie zna jeszcze tego wyraże
nia, które przywędrowało z Paryża. 

Modną sylwetkę osiągnąć można tylko przez 
„Gaine-Corselet", który poleca 
pracownia pasUów i biustonoszy 

D. SZENBERGOWEJ 
Piotrkowska 134 Tel. 105-86 

\v . przy czym takie dcux pieces skła
da się zwykle z dwóch rodzajów mater
iału. Drugi typ tailleura to modele Cha
nel. Luźne bolerka tego „domu" mają 
najrozmaitsze długości, ale zato spódni
ce niezmiernie wąskie. Chanel brzeży 
swoje żakiety ua wzór hiszpański drob
nymi pomponami, co daje niezwykły, 
trochę, ale wcale miły efekt. Bolerka 
yionnet mają krótką linię, przedłużoną 
sztucznie nasżyciami na spódnicy. Schła* 
pareln ozdab a swoje kieszenie' i wyło
gi 'nkrustacjami z futra i dziwacznymi 
dużymi guzikami. Maggy Rouff prezen
tuje żakiety dłuższe od ogóinfe przyję
tych w tym roku, ale zato obciska bar
dziej od innych biodra. Spódnica Maggy 
Rouff jest również dłuższa od spódnic 
innych „Domów", co wydłuża i wysmu
kla modelki tej firmy. Vera Borca doda
je do swoich tailleurów szalowe kołn'e-
rze ze srebrnych lisów, przechodzące 
w obramowanie z przodu a niekiedy 
i całego żakietu l nawet spódnicę ofcszy 
wa się u dołu futrem. Pątou lamuje ża
kiet karakułową wypustką, taką samą 
wypustką brzeży spódnice, 



Konkurs znaków firmowych 

1.500 zl. nagród 
W dniu dzisiejszym po raz trzeci drukujemy konkurs .znaków firmowych, fabrycznych i towarowych. 
Czytelnicy, biorący udział w konkursie, winni odpowiedzieć na trzy następujące pytania: 

1 . Do Jakiej firmy znak towarowy należy? 
2. Gdzie sie. mieści firma? 
3. Co firma wytwarza L U B sprzedaje? 
Zadanie dla Publiczności czytającej i kupującej jest nietrudne, gdyż są to znaki firm powszechnie zna

n y c h ! wyrobów rozpowszechnionych w całym kraju, a niektórych nawet zagranicą. 
Każdy numer „Republiki" w którym zamieszczony jest wykaz firm, biorących udział w tym konkursie (za

opatrzony w odpowiedni numerek) zawiera kupon do wypełnienia. C z y t e l n i e lub Czytelniczka wpisuje swoje imię, 
nazwisko i adres i wraz z wykazem domniemanych nazw przysyła do działu ogłoszeń „Republiki", Łódź, Piotr
kowska 49 , w kopercie zamkniętej z adnotacją „KONKURS ZNAKÓW". 

Ostateczne nadsyłanie odpowiedzi upływa dnia 28 b.m. zaś dla zamiejscowych — w środę 30 b.m., przy 
czym, czy odpowiedź nadeszła w terminie, rozstrzygać będzie data stempla pocztowego. 

Dla tych Czytelników, którzy odgadną wszystkie znaki jest wiele nagród, dla reszty, która odgadnie tyl
ko część firm — zarezerwowaliśmy nagrody pocieszenia. W każdym razie K I L K A S E T osób będzie miało miłą 
I niespodziewaną gwiazdkę dzięki konkursowi znaków „Republiki". 

Jednocześnie mamy do zanotowania, że jedna z instytucyj kredytowych, biorąca udział w naszym kon
kursie, przeznaczyła jako główną nagrodę książeczkę oszczędnościową na 60 zł., oraz 10 nagród pocieszenia w 
postaci pięknych skarbonek. Nasi Czytelnicy będą mogli ubiegać się o te nagrody po napisaniu w nadesłanej 
odpowiedzi krótkiego uzasadnienia cech tej instytucji. 

Nagrody będą przyznane Czytelnikom przez specjalnie powołaną w tym celu komisję. 
Rozwiązanie konkursu podamy już w dniu 4 grudnia b.r., natomiast nazwiska osób nagrodzonych i firm, 

których Czytelnicy otrzymają nagrody, podamy w dniu 11 grudnia b.r. 
A więc — uważajmy na daty. 
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Imię. 

ANDRZEJA 3 

Nazwisko 

Adres 

O Z H ł LEKARSKI 

Dr. KLINGER 
S p e c . c h o r . w e n e r y c z n y c h , 

s e k s u a l n y c h i s k ó r n y c h 
(włosów) przeprowadził sie na ul 

PRZEJAZD 17 
Przyjm. od 9 — U I od 6—8 *viecz. 

PRZYCHODNIA dla chorych 
W E N E R Y C Z N I E 

mężczyzn I kobiet 
P I O T R K O W S K A 8 8 

Leczenie chorób wenerycznych I skór
nych. Kobiety i dzieci przyjmuje ko
bieta - lekarz. Przychodnia czynna od 
9 rano do 9 wlecz. Specjalny gabinet 
kosmetyczny. _ PORADA 3 ZL. 

DR MED. 

JAN POLAK 
CHOROBY W E W N Ę T R Z N E 

I ALERGICZNE 

ul. Nawrót 7 
Teł. 164-21 

godz. przyjęć od 5—8. 

Jerzv Silluiid 
CHIRURG I UROLOG 

Narutowicza 49 ee,e' 

DOKTOR 

H E N R Y K O M 
Specjalista churób skórnych, wene

rycznych I seksualnych. 
T R A U G U T T A 9 , Telefon 262-9? 

od 8—11-ej 1 od 6—9-ei wieczór 
w niedziele 1 święta od 9—12.30. 

DR. MED. 

259-92 
przyjm. od 5—7 po poł. 

DOKTOR 

Sienkiewicza 5 2 
(róg Nowrot) 

Nr. tel. 194-03 
Choroby skórne i weneryczne 
przyjmuje od 6—.7.30 wlecz. 

DR. MED. DR. MED. 

Jerzy Swip I 
4vnc7PD.r . iNFvrt i on I I I AKUSZER-GINEKOLOO 

Legionów 11 
Tel. 115-27, 

przyjmuje od 8—10 r. i 4—8 w. 

W . BALICKA Julian Kapłański 
• ATSŁ mm MAT i AT*. %\m\m 1 m+m* mmm — c O 

Doktór 

W. ŁAGUNOWSKI 
POWRÓCIŁ . 

Specjalista CHORÓB VVENERVC7-
NYCH, SEKSUALNYCH I SKÓRNYCH 
(GablneaRoentgeno-1 śwlatłolecznlczy) 

P i o t r k o w s k a 7 0 T e l . 1 8 1 . 8 3 
Przyjmuje: od 8.30 do 10.30 rano. o* 
1-ej do 2.30 pp. I od 6 do 8.30 wieci 
W nledz. i święta od 10 r. do 1 pp 

CHOR. DZIECI 
przeprowadził się na ul. 

GdańsKa 74 
Tel. 168-32. 

przyjmuje od 4—6. 

DR. MED. 

ALK0PC10WSK 
Piotrkowska 8 

Telefon 232-55. 

Specjalista chorób 
skórnych, wenerycznych 

i seksualnych 
Leczenie promieniami Roentgen* 
Południowa 28. le i . 2ln-!». 
przyjmuje od 8- 11 rano l o«t 5 > 

Wiecz. w nlert7ldp i święta od 9 -

J.ABRAMOWICZ 

AKUSZER-GINEK LOG 
Pomorska 7, tel 127-84 

przyjmuje od 8—10 I od 4—8 w. 

DR. MED. 

S. Kryńska 
Chor. skórne I weneryczne 

(kobiety i dzieci) 

S enkiewicza 34 S f t , 
przyjmuje od 12—1 1 od 3—4 pp. 

D ' R c i c h e r N i e w i a ż s k i 

Ludwik FALK 
Choroby skórne 
i w e n e r y c z n e 

Nawrot 7 tei . 128-07 
przyjm. 10—12 i 5—7-el. 

DR. MED. 

I • EE 
CHOR. WEWNĘTRZNE 

POWRÓCIŁ 

Al IM AJ A 3 
przyjm. od 5—7. 

telef. 
174-41. 

DR. MED. 

Specj. chor. wenerycznych, skórnych 
i seksualnych. 

Andrzeja 5, tel. 159-40 
Przyjm. od 8—11 rano i od 5—9, 

w niedziele i święta 9—12. 

ST. 
FELCZER 
KILIŃSKIEGO 65, tel. 127-97. Wypo 
życzą: wagi dla niemowltti. lampy 
kwarcowe. Solux, Vitąlux, Peryhel, 
Minina, kąpiele żarowe, materace gu-j 
mowe, podstawy sprężynowe, fotele-

wózk i 

& L NITECKI 
SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH WENE 
RYCZNYCH I M O C Z O P L C I O W Y C H . 

r-AWROT 32 . T T M S I S I * 0 

przyjmuje od 8- 9.30 rano 
I od 5.30—9 wiecz. 

W, nledz. 1 święta od 9 - 1 2 w. pol. 

A. GOLDSTEIN 
SPECJAŁ. CHOR. WEWNĘTRZNE 

przeprowadził się na ul. 

Kilińskiego 82 
(RÓG PRZEJAZD) 

przyjm. od 3—4 i od 6.30—8 w . 

Dr. HELLER 
SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH, WENE
RYCZNYCH I MOCZOPLCIOWYCm 

Traugutta 8, tel. 17-89 
prtylmuie od 8—11 I od 4—8 

w niedziele I święta 10-Jb 



TYDZIEŃ JŁUDDOWI 
Mir 

NIEDZIELA 
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE 

POL&KIE. 
7,15 Audycja poranna. — 9.15 Regio

nalna transmisja z Białegostoku. — 11,45 
Audycja szkolna w programach radio
wych, omówi dr. Irena Skowronkówna. 
— 12.03 Poranek symfoniczny z Kato
wic. — 13.00 Wyjątki z Pism Józefa Pił
sudskiego. — 13.15 Z naszych stron, mu
zyka obiadowa ze Lwowa. — 14.40 
„Wszystkiego po trochu", audycja dla 
dzieci. — 15.00 Audycja dla wsi. — 16.30 
Recital skrzypcowy Wacława Niemczy
ka. — 17.00 Tygodnik dźwiękowy. — 
17,30 Koncert rozrywkowy Małej Orkie
stry P. R. — 19.30 Orkiestra B. B. C. pod 
dyr. A. Boulfa — koncert z płyt. — 21,00 
Koncert muzyki operowej polskiej. U-
dział biorą: B. Kostrzewska (sopran). J. 
Popławski (tenor). — 22.00 „Woltyżerfca 
Dropsy. Mops", Wesoła Syrena. — 22,40 
Muzyka taneczna. 

DEUTSCHLANDSENDER — 1571 ni. — 60 k\V. 
6.00 Koncert z Hamburga. — P00 Muzyka 

rozrywkowa. •— 12.00 Koncert ork. dętej — 
14.30 Beniamino Gisrli śpiewa (płyty). — 1600 
Koncert popołudniowy. - - 18.15 Koncert- Sym
fonia D-dur Nr. 35 (Mozart); V I I Symfonia <l.'ee-
thoven). — 21,00 Muzyka z polskich oper — 
23.00 Koncert 

D R O I T W I C H 1500 m- - 150 k W . 
12.30 Muzyka cygańska. — 14.00 Muzyka roz 

rywkowa. — 16.00 Koncert ork. — 20.20 Kon
cert; Suita „Suburbls" (Mompou); Suita z „U-
rtel Acosta" (Rathaus). 

• 
LONDYN — 342 tn. — 50 kW. 

17,00 Koncert kwarteto. — 19.30 Koncert ork : 
Uw. „Otello" (Dvorak); Sc K crzo (Berltoz); No
ce w ogrodach hiszpańsk ;cb (Fa'!a): Poemat 
«ymf. „Węgry" (Liszt). — 22,05 Muzyka roz
rywkowa. — 23.15 .Walce Brahmsa. 

MEDIOLAN - 369 m. - 50 kW. 
*7.00 Pleśni. — 19.25 Płyty. — 21,00 Koncert 

lymfoniczny. — 23 15 Muzyka taneczna. 

/:. 'srnsin 3;riir^D,0n'J/s; < osp* 
PARYŻ - 1648 m. - 80 k W . 

13.15 Koncert. — 16.00 Muzyka na gitarach. 
— 20.00 Koncert rozrywkowy. — 21,30 Koncert 
symfoniczny: Uw. „Medea" (Cherubini); Koncert 
D-dur na skrzypce i ork. (Czajkowska); Suita 
(Labey); Melodia (Delius)- Kaprys hiszpański 
(Rymski-Korsakow). — ?4.tX) Muzyka taneczna. 

RYGA — 515 m. 
12-30 Muzyka rozrywkowa — 14.50 Ptyty. — 

16.30 Dawne i nowoczesne tińee. — 18.45 Kon
cert skrzypcowy. _ 21,15 Muzyka taneczna. 

SZTOKHOLM — 426 m. — 55 k W . 
13.00 Muzyka r o z r y w k o m . — 15.30 Muzyka 

z p ły t — 19.30 Program rozrywkowy. — 22,10 
„Ojciec 1 syn" potpourri melodyj. 

STRASSBURO — 349 m. — 100 k W . 
12 00 Ptyty- — 14.15 Koncert. — 17,25 Muzy

ka rozrywkowa. — 18,15 Koncert symfoniczny: 
Sprzedaan narzeczona (Smetana); Koncert na 
fortepian i ork. (Dvorak); Scherzo (Suk); Karna 
wat (Cellier); Symfonia C dur (Beethoven). — 
21,50 Ptyty. — 24.00 Muzyka taneczna. 

WIEDEŃ 507 m. - 100 k W , 
10.30 Muzyka z płyt. - 1?.00 Krncert połud

niowy. — 15.30 Mozart: Kwartet smyetkowy A-
dur. — 18 00 Koncert solistów — 22,45 Muzyka 
rozrywkowa i taneczna. 

PONIEDZIAŁ 32 
WARSZAWA 1 WS7YSTKIE STACJE 

POLSKIE 
6.30 Audycja poranna. — 11,00 Au

dycja dla szkół. — 11,15 Koncert chóru 
„Light Opera Company" (płyty). — 12.03 
Audycja południowa. — 13.00 Audycja 
dla kupców i rzemieślników. — 13.30 Me 
lodie w śpiewie, w muzyce instrumental
nej, ludowa i artystyczna, dawna i współ 
czesna. audycja dla gimnazjów. — 15.00 
Słuchowisko dla młodzieży ..Bartłomiej 
Nowodworski, założyciel nrjstarszego 

gimnazjum w Polsce". — 15.30 Muzyka 
obiadowa ze Lwowa. —• 16.20 Kronika 
naukowa: Filozofia. - - 16.35 Utwory W. 
A. Mozarta, koncert z Wilna. — 17,35 
20-lecie Marynarki Wojennej: przemó
wienie Kontradmirała Jerzego Swirskie-
go, Szefa Kierownictwa Marynarki Wo
jennej; piosenki marynarskie. — 18.00 
Audycja dla wsi. — 18.30 Audycja Legii 
Akademickiej. — 19.00 Koncert rozryw-

od dnia 27 listopada do 3 grudnia 
kowy z Poznania. — 21,00 „Tempera
menty", powieść mówiona A. Cwojdziń
skiego. — 21,15 Wanda Lewandowska, 
klawesyn, koncert z płyt. — 22,00 W wi
gilie rocznicy Powstania Listopadowe
go, koncert. 

DEUTSCHLANDSENDER — 6.30 Poranek 
muzyczny. — 10.00 Dzieci śpiewają. — 12.00 
Koncert. — 14.00 Od drugiej do trzeciej, muzy
czka na świecie. — 16.00 Kvncert. — 18.40 Mu
zyka fortepianowa. — 20.10 Koncert Filharmonii: 
Trlptichon (Brehme); Koncert wiolonczelowy 
(Haydn); Symfonia Nr. 6 F-dur, pastoralna (Bee-
thoven). Solista: Cassado. — 23.00 Muzyka wio
ska. 

• 

D R O I T W I C H — 1325 Konrert na organach. 
— 16.00 Muzyka rozrywkowa. — 19.40 Koncert 
życzeń. — 22.40 Koncert oik.: Uw. „Iwan Groź
ny" (Rymski-Korsakow); Koncert fortepianowy 
Nr. 4 G-dur (Beethoven); Pieśń (Delius); Muzyka 
baletowa „Marzenia marionetki'' (Sainton). — 
0.15 Muzyka taneczna. 

LONDYN — 12.00 Koncert erk- — 14.00 Pły
ty. — 16.00 Koncert. — 19.00 Muzyczne drob
nostki. — 21,10 Muzyka kameralna: Kwartet Es-
dur op. 20 Nr. 1 (Haydn); Kwartet C-dur (Mo
zart). — 23.25 Muzyka taneczna. 

MEDIOLAN — 17,15 Muzyka taneczna. — 
19.45 Płyty. — 20.30 Koncert ork. - - 21.00 Hra
bia z Luksemburgu, operetak. — 23,15 Muzy
ka taneczna. 

PARYŻ — 12.00 Muzyka rozrywkowa. — 
13.45 Koncert. — 16.10 Ptyty i pieśni. — 20 00 
Koncert rozrywkowy. — 21,30 Transmisja ope
retki — 23.00 Ptyty. 

RYGA — 12.05 Muzyka z płyt. — 15.10 Melo 
die popularne. — 16.45 Muzyka wtoska. — 20.15 
Płyty. — 22,00 Płyty: Utwory Liszta. 

SZTOKHOLM — 12,05 Muzyka rozrywkowa. 
— 14.30 Płyty. — 17.30 Koncert. — 20.35 Kon
cert: Cztery akwarele na ork. (Aulin): Idylla 
Zygfryda (Wagner); Koncert Nr. 1 E :moll na for 
tepiati i ork. (Chopin). — 22.15 Płyty. 

STRASSBURG — 12,50 Koncert i pieśni. — 
14.15 Płyty. — 17,25 Koncert. — 20.30 Rapsodia 
węgierska (Liszt). — 22,45 Koncert wiolonczelo
w y : Suita (Rameau); Pieśń (Gaubert); Habanera 
(Ravel); T r z y pieśni hiszpańskie (Falla). — 23.45 
Koncert z Paryża. 

W I E D E Ń — 12.00 Koncert. — 14.10.Muzyka z 
płyt. — 16.00 Koncert: Sonata D-moll na fe t i 
continuo (1'Oeillet); Aria Sebaldiiia (Pachcloel); 
T r z y pieśni (Telemann). — 20.10 Koncert.-22.30 
Muzyka rozrywkowa i taneczna. — 24.00 Kon
cert nocny. 

WTOREK 
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE 

POLSKIE. 
6.30 Audycja poranna. — 11.00 Au

dycja dla szkół. — 11.15 Marsze i pieśni 
rycerstwa polskiego (płyty). — 12.03 
Audycja południowa. — 15.00 „Mam 13 
lat", powieść mówiona dla młodzieży.— 
15.30 Muzyka obiadowa z Katowic. 
16.25 Z zapomnianych naszych pieśni 
(aud. II). — 16.55 „Polska piękną była 
naówczas". szkic literacki. — 17.10 Pol
skie utwory fortepianowe w wyk Yi. R6 
slera. — 17,30 „Z pieśnią po kraju'4. — 
18.00 Audycja dla wsi." — 18,30 Audycja 
dla robotników. — 19.00 Muzyka polska 
w wyk. Małej Orkiestry P. R. — 21.00 
Koncert Polskiego T-wa Muzyki Współ
czesnej. Transmisja z Konserwatorium. 
Przy fortepianie: Jan Ekier. — 22.00 
..Temperamenty", powiesi1': mówiona 
Cwojdzińskiego. — 22,15 ..Andrzeju. An
drzeju, wosk na wodę leją", aud. muz. 

DEUTSCHLANDSENDER — fi.30 Koncert 
poranny. — 10.30 Audycia dla dzieci- — 12.00 
Koncert południowy. — 14.00 Od druzicj do trze
ciej, muzyczka na świecie. — 16.00 Koncert po
południowy. — 20.10 Koncert: Wariacie symf. 
na własny temat (Roszą): Koncert na skrzypce 

i ork. (Hoeller); Symfonia D-dur (Mozart); Sym 
fonia Nr. 3 F-dur (Brahms). — Kuienkampf 
(skrzypce). — 23-00 „Turandot" opera Pucci-
niego. 

D R O I T W I C H — 13.30 Muzyka rozrywkowa. 
— 14.15 Pieśni neapolitańskie. — 18.40 Płyty.— 
20.00 Muzyka kameralna. — 23.45 Muzyka ta
neczna. 

LONDYN — 13.00 Koncert ork. i wokalny.--
15.00 Muzyka rozrywkowa. — 19-00 Koncert 
symfoniczny: Uw. „Zaczarowany flet"-(Mozart); 
Muzyka baletowa z op. .Faust" (Gounod); Sym 
lonia Nr- 2 B-moll (Borodin). —21,30 „Pajace" 
opera Leoncavalla. — 23.25 Muzyka taneczna. 

MEDIOLAN — 17,15 Pieśni. — 19.30 Koncert 
ork. — 21,00 „Turandot" opera Pucciniego. 

PARYŻ - 13.10 Pieśni. — 15.15 Płyty. — 
17,30 Muzyka ze starych oper. — 19.15 Solo 
Skrzypcowe. — 23.15 Muzyka kameralna. 

RYGA — 12.05 Muzyka rozrywkowa.—15.50 
Utwory fortepianowe Cliopina. — 17,30 Węgier 
ska muzyka cygańska. — 19.30 Koncert. — 20.05 
Francuska muzyka baletowa. 

SZTOKHOLM — 13.00 Muzyka rozrywkowa. 
— 15.00 Koncert skrzypcowy. — 17,30 Muzyka 
lekka. — 19.30 Koncert rozrywkowy. — 22,15 
Koncert: Wariacje symf. na temat chorału (Jer-
ger); Symfonia Nr. 8 F-dur (Becthoven). 

STRASSBURG — 12.50 Koncert wojsk. — 
14.15 Muzyka lekka- — 17,25 Koncert. — 21.15 
Koncert: Uw. „Lekka kawaleria" (Suppc); Ri-
gaudon (Gunc); Rosa Dominos (Fetras); Melodia 
alzacka (Schmitt); Pierot (Macho); Paryż, suita 
ork. (Wood). — 23.45 Koncert z Paryża. 

WIEDEŃ — 12.00 Koncert popularny.-14.10 
Koncert życzeń. — 16.00 Koncert. — 18 15 Pieśni-
— 19-00 Brazylijska muzyka ludowa. — 22,35 Mu 
zyka rozrywkowa i taneczna. — 24.ÓC „Undy-
na" opera Lortzinga. 

SBC JfiA -
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE 

POLSKIE. 
6.30 Audycja poranna. — 11,<X) Au-" 

dycja dla szkól. — 11,25 Arie operetko
we w wyk. R. Taubera (ptyty). —< 12,03 
Audycja południowa. -— 15.00 „Nasz kon 
cert", audycja dla dzieci. — 15.30 Muzy
ka obiadowa z Wilna. —- 16.30 Muzyka 
kameralna z Poznania. — 17.00 „Samo-
sierrą". odczyt. — 17,15 Folklor różnych 
narodów, audycja muzyczna. — 18.00 
Audycia dla wsi. — 18.40 Dyskutujmy: 
„Plusy i minusy rekordów sportowych'' 
— 19.00 Koncert rozrywkowy ze Lwo
wa. — 21,00 Recital chopinowski Zyg
munta Dygata. — 21,30 „Literatura zwia-
stunka niepodległości", wiecz. liter. — 
22,00 Koncert wieczorny w wyk. Orkie
stry P. R. Utwory Milhauda i Demutha. 

DEUTSCHLANDSENDER — 6.30 Koncert 
z Kolonii. — 10.00 Muzyka rozrywkowa. — 12 00 
Koncert południowy. — 14.00 Od drugiej do trze
ciej, muzyczka na świeice. — '6.00 Koncert ork. 
— 20.10 Recital skrzypcowy Lilii d'Albore: So
nata A-dur (Mozart) ; Canto atuoroso (Samarti-
ni); Na okręcie (Debussy): Perpctuum mobile 
(Rles). — 22,30 Koncert nocny. 

D R O I T W I C H — 12.50 Koncert ork. | wokal
ny. — 14.1 SPIeśni Brahmsa, Wolfa i Schuberta. 
— 17,45 Płyty. — 19.35 Utwory fortepianowe De 
bussy'ego. — 21,15 Oratorium llaendla. ~ 0.15 
Muzyka taneczna. 

LONDYN — 13-45 Muzyka fortepianowa. — 
15.00 Muzyka rozrywkowa.—16.00 Konceit ork.: 
Symfonia Nr. 40 G-moll ,MO.;KO: *•'( ta ,-V, rsz-
czanin szlachcicem" (R. Strauss). — 20.45 Kon
cert. — 23.25 Muzyka taneczna-

MEDIOLAN — 17,15 Muzyka taneczna. — 
19.40 Koncert ork. — 21,40 Koncert fortepiano
wy . — " . 3 5 Muzyka taneczna. 

PARYŻ — 12.00 Muzyka rozrywkowa.—1^-15 
Pieśni. — 17.45 Solo fortepianowe. — 20-30 Kon 
cert skrzypcowy. — 23.30 Płyty. 

Cudowny dzwon pod Cieszynem 
Na pagórku w nobl/i: Cieszyna znajduje się 

kaplica, które] dzwon Już n'e raz uratował zbiory 
wieśniaków. Dzwon len, kióry ma przeszło 300 
lat posiada niezwykle doniosły i czysty dźwięk-
llckroć zbliża się burza, wieśniacy wchodzą na 
dzwonnice I bila w dzwon, który ma lc włas
ność, że rozpędza zgiiunAtizcmc chmury I powo
duje, że ulewny desze/ nie josl lak silny, by 
inóftl wyrządzić duże ?zk "'y. AUt-.szkaiicy oko
licznych wiosek sa p«"»>!,'>ltaui, ż.- dzwon ten 
Jest cudowny i dlatu.;o mozo chronić ludność 
ptzed nieszczęściem. 

Naukowe wytłumaczono tego rzadkiego zja
wiska Jest takie, że giiiic tnie głosowe rozchodzą 
się r wysokiego pagórku, na którym Jest zbudo
wana dzwonnica, maja zdolność rozbijania gęsto 
zbitych chmur, a nawet chwilowej zmiany Ich 
położen.'a i kierunku, w którym się posuwają. 

W sierpniu bież. roku. podezAŚ żniw. dźwięki 
dzwonu sprawiły, że w promieniu kilku kilome
trów padał gęsty deszcz, podczas gdy w okolicy 
szalała ogromna ulewa, która zniszczyła zbiory 
I spowodowała powód i 

RYGA — 12.15 Muzyka roz rywkowa. — 15.15 
Koncert popołudniowy. — 17.J0 Muzyk? kame
ralna. — 19,15 Melodie z operetek- — 20.10 M u 
zyka lekka. 

SZTOKHOLM - 13.30 Koncert solistów. -
15.20 Muzyka klasyczna. — 17,30 P ły ty . — 20.00 
Koncert wieczorny. — 22,15 Muzyka taneczna. 

STRASSBURG - 12.50 Koncert. - 14.15 P ly 
t y : Echa z Kuby. — 17,25 Koncert. — 19.30 Kon
cert. — 21,30 Koncert symfoniczny: Fontanny 
rzymskie (Respighi); Rondes (Debussy); Karna
wał rzymski (Bcr l ioz) ; Czwarta symfonia (Bru
ckner). — 23.45 Koncert z Paryża. ' 

WIEDEŃ — 12.00 Koncert po łudn iowy . - 14.10 
Muzyka roz rywkowa. — ,6.00 Program roz
r y w k o w y . — 20.10 Koncert wieczorny: l lourree 
(Haendel); Menuet (Mar t in i ) ; Fcossaise (Schu
ber t ) ; Walc (Volkmann); Oawot (Gl iys) , Walce 
(Fuchs-Tautenhayn); Kołysanka (Mt ic l ler ) ; Pal
my pokoju (Strauss). — 20.40 II Symfonia D-dui 
op. 73 (Brahms). — 24.00 Koncert nocny. 

CZWARTEK, 
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE 

POLSKIE. 
6.30 Audycia poranna. — 11,00 Au

dycja dlla szkól: poranek muzyczny z Ka 
towic. — 11,25 Jan Strauss: Piękny Du
naj, balet (płyty). — 12.03 Audycja po
łudniowa. — 15.00 „Świat w kolorach", 
pogadanka dla młodzieży. — 15.15 „Kło
poty i rady: Andzia dziękuje za służbę". 
— 15.30 Muzyka obiadowa Malej Orkie
stry P. R. — 16.15 „Z życia robotnika", 
odczyt dila młodzieży licealnej. -— 16.35 
Recital fortepianowy Józefa Smido-wl-
cza. — 17,20 Muzyka norweska, koncert 
z Poznania. — 18.00 Audycia dla mło
dzieży wiejskiej. — 1830 Życiorysy in
strumentów. — 19.90 Koncert rozrywko
w y z Krakowa. — 21,00 Rozwój przed
siębiorczości prywatnej, odczyt. — 21,10 
Recital śpiewaczy Ignacego Dygasa. - - . 
21,30 Pochodnie w i e k ' w : „Grzegorz VII'' 
22,00 Najpiękniejsze kwartety i, kwinte
ty klasyków wiedeńskich. •— 23.05 Kon
cert muzyki polskiej, opiewa Aniela 
Szlemińska. 

DEUTCHLANDSENDER — 630 Koncert z 
Lipska. — 10.00 Pieśni ludowe. 12.00 Koncert 
południowy. — 14.00 Od drugiej do trzec:cj. mu
zyczka na świecie. — 16.00 Koncert z Kolonii . — 
18.45 Koncert na trautonium. — 20.10 Koncert 
wieczorny: U w. „Prometeusz" (Beet l ioveui : Pie
śni (Wo l f f ) ; Tańce hiszpańskie (Granados); Suita 
op. 25 (Buddę); Dwie arie z op. „Turandot " (Puc 
etni); Obrazy z wys tawy (Mussorgski) ; Canto 
espagnol (Arriola).—22,30 Komcrt.—23.00 P ły ty . 

D R O I T W I C H — 13.00 Koncert kwintetu. -
14.15 Muzyka lekka. — 16.15 Koncert ork . — 
19.40 Koncert ork-: Symfonia Nr 27 G-dur (Mo
zar t ) ; Introdukcja i scherzo ( W c i n e r i ; Pre lu
dium z „ I rme l tn " (Delius); Divertotiento (Jncoh); 
Polonez (Rymski -Korsakow). — 22,25 Muzyka 
kameralna: U two ry Haendla. — 0.15 Muzyka 
taneczna. 

LONDYN — 12.00 Koncert r oz r ywkowy . — 
14.15 Koncert ork. — 16.30 Płyty. - 19.00 Barw 
ne melodie. — 21,00 Koncert : Menuet, musette 
i bourree (Smyth) ; Koncert na wiolonczel-,' i ork. 
(Boccherini) : Poemat sy-nf. (Sta(l iam): Marze:na 
(Smyth) ; Scherzo (Dvorak). — 23.55 Muzyka ta
neczna. 

MEDIOLAN — 19.20 Muzyka z płyt . - 20.30 
Muzyka taneczna. — 22,00 Koncert ork. 

PARYŻ — 13.10 Pieśni. - 15.15 Pieśni i p ły 
t y . — 16-30 Muzyka kościelna. — 13.05 Muzyka 
kameralna. — 21,30 Koncert symfoniczny: Suita 
symf. „Angar " (Rynisk i -KorsaKowl ; Krncer t na 
fortepian i ork. (Prokof iew) ; Trzecia symfonia 
(Glazunow). — 23.30 Muzyka z Dtyt. 

RYGA — 12.20 P ł y t y . — 15.10 Koncert ży
czeń. — 18.30 Muzyka łotewska. — 19 30 Kon
cert symfoniczny. — 21.15 Muzyka lekka-

SZTOKHOLM — 13.30 Muzyka roz rywkowa . 
— 14.45 Koncert. — 17,50 P ły ty . — 20.55 Koncert 
kwar tetu. — 22,15 Koncert : Suita l iryczna (Lars 
son); Pan i echo (Sibelius): Al espagnol (Dvo-
rak ) ; Intermezzo z ,.1001 nocy" (Strauss); Uw. 
„Raymond" (Thomas). 

STRASSBURG — 12,50 Koncert. - 14.15 P ly 
ty. — 17.25 Koncert. — 21,15 Koncert : Marsz 
(Phi l ipp); Natnuna (La lo) : Menuet (Mozar t ) ; 
Kraina uśmiechu (Lehar). — 22.10 „Madame Tur 
łup in" ooera komiczna Oni ra u da. - 23.45 Kon
cert z Paryża. 

WIEDEŃ - J2.00 Koncert południowy.— 
Koncert życzeń — 16 00 Koncert ork. — 20.10 
Audycja z Ty ro lu . — 24-00 Koncert nocny. 



PIĄTEK 
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE 

POLSKIE. 
6.30 Audycja poranna. — 11,00 Au

dycja dla szkól. — 11,25 Tarantela. kon
cert z n lvt . — 12,03 Audycja południowa 
— 15.00 Zagadki muzyczne, audycja dla 
młodzieży. — 15.30 Muzyka obiadowa z 
Łodzi. — 16.30 Miniatury kwartetowe, 
koncert z Krakowa. - • 17,20 Arie opero
we wykona Michał H-jłyński (ze Lwo
wa). — 18.00 Audycją dla wsi. — 18.30 
Teatr Wyobraźni : „ P o w r ó : " w-g . nowel i 
Conrada. — 18.55 Koncert roz rywkowy 
Małej Orkiestry P. R — 21,00 Chór Po l 
skiego Radia. — 21,15 Transmisja opery 
z Paryża. — 22.30 „ i& jąże Józef w poe
z j i " , szkic l i teracki. — 22,45 Muzyka z 
P ł y t 

DEUTSCHLANDSENDER — 6.30 Koncert 
poranny. — 9.40 Gimnastyka. — 12.00 Koncert 
południowy. — 14.00 Od drugie) do trzecie), mu
zyczka na świecie. — 16.00 Koncert popołudnio
wy. — 18.45 Koncert rozrywkowy z płyt—23,10 
Caprlccio na fortepian I ork. na temat utwory 
Pergolestcgo (Strawiński). Solista: S. Strawiński 
Dyryguje: kompozytor. — 23.15 Muzyka ope
rowa. 

. D R O I T W I C H — 12.50 Koncert na organach. 
— 14.15 Koncert ork. — 16.55 Muzyka rozrywko 
wa. — 20.00 Koncert w . i j 3 k . ; Czardasz: Tnniec 
(Ouiigl): Znpateado (S^rasate^; Krakowiak (Pa
derewski); Farandole (Bizet); Tańce niemieckie 
(Schubert): Tarantella (d'Ambrosio). — 22.45 Mu 
ryka współczesna. — 74.00 Muzyka taneczna. 

LONDYN — 12.00 Muzyka rozrywkowa. — 
14.30 Płyty. — 16.45 Koncert ork. — 18.30 Mu
zyka z płyt- — 21 15 Koncert erk,: Uw. „Ślepi 
z ToleJo" (Meluil); Suita pastorale (Lacombe); 
Tańce niemieckie (Schubcrl). — 23.25 Muzyka 
taneczna. 

MEDIOLAN 17,00 Muzyka kameralna. — 
19.30 Muzyka taneczna. - - 21,00 Koncert symfo
niczny: Z baletu „Apollo Musagete"; Capric:k> 
na fortepian i ork.; „Śpiew słowika"; Suita ^ia 
tematy Pcrgolcsiego (Strawiński). — 23.15 Mu
zyka taneczna. 

PARYŻ — 13.15 Pieśni. — 15.15 Pieśni z ope
retek. — 18.05 Muzyka K a m e r a l n a . — 20.45 Pły
ty. — 24.00 Koncert: Utwory d'Indv. 

RYGA — 12.05 Płyty. — 15.15 Muzyka romałi 
tyczna. — 17.30 Koncert ork. dętej. — 19.50 Mu
zyka nowoczesna. — 22.00 Alelodie z oper. 

S Z T O K H O L M — 12 05 Muzyka rozrywkowa. 
— 14S0 Koncert tria. — 17.H5 Pieśni. — 19.50 Me
lodie z operetek. — 2215 Koncert na organach. 

STRASSBURG — 12.50 Koncert. — 11.15 P ly 
ty: Śpiewa Chór Kozaków Dońskich. — 19.30 
Pieśni. — 21,30 „Król mirńowoll" opera komiczna 
Chabiif r. — 0.f5 Koncert: Dzień letni w górach 
(d'lndv); Symfonia na temat pieśni góralskiej (d' 
Indy).' 

W I E D E Ń — 12.00 Koncert południowy.—14.10 
Koncert z płyt. — 16.00 Koncert z Orazu. — 20.10 
Wiedeń śpiewa. — 22.30 Symfonia koncertowa 
B-dur na skrzypce, obój, fagot i ork.. (Haydn).— 
24 00 Koncert nocny. 

SOBOTA 
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE 

POLSKIE. 
6.30 Audycja poranna.. — 11,00 Au

dycja dla sz!kól. — 11,25 Instrumenty 
dęte solo i w zespołach (płyty). — 12.03 
Audycja południowa. — 15.00 Słuchowi
sko dla dizleci „ W kró lestwe Św. Bar
bary" . — 15.30 Muzyka obiadowa z Po
znania. — 16.30 Hymuika seraficka, aud. 
muzyczno-słowna. — 17.01 Nabożeństwo 
z Kaplicy Małk i Boskiej Na Jasnej Gó
rze w Częstochowie. — lb.OO Audycja 
dla wsd. — 18.30 Audycja dila Polaków 
z zagranicy. — 19.15 Koncert ork. Szko
ł y Więziennictwa. •— 12.50 Melodie wę
gierskie, audycja muzyczna. — 21,00 Hu 
mor i muzyka, koncert rozrywkowy. — 
23.15 Muzyka taneczna z p l y u 

DEUTSCHLANDSENDER — 6.30 Poranek 
muzyczny. — 10.30 Audycja dla dzieci. — 12.00 
Koncert południowy. — 14.00 Od drugiej do trze 
oiej, muzyczka na świecie. — 16.00 Koncert. — 
20.10 Muzyka rozrywkowa. — 22,30 Koncert no
cny. 

D R O I T W I C H — 1200 Koncert ork- - 15.30 
I 1 II akt opery „Madame Butterfly" (Puccini),— 
17,25 Koncert fortepianowy. — 19.45 Koncert ork. 
Uw. „Utopia Limited"; Suita z „Kupiec wenec
ki" (Sullivan). — 22.40 Koncert. — 24.00 Muzyka 
taneczna. 

LONDYN — 12.30 Muzyka z płyt. — 15.00 
Koncert ork. — 17,15 Muzyka taneczna. — 19.00 
Transmisja z Nowego Jorku. — 20.30 Oktet F-
dur op. 166 (Schubert). — 23-30 Muzyka tane
czna. 

M E D I O L A N — 17,15 Muzyka taneczna. — 
19,20 Koncert ork. — 21,00 Kabaret. — 23.15 Mu
zyka taneczna. 

PARYŻ — 13.45 Muzyka rozrywkowa.—15 00 
Koncert symfoniczny. — 18.00 Pieśni — 20.00 
Koncert. — 23.05 Muzyka symfoniczna. — 24.00 
Muzyka taneczna. 

RYGA — 17.20 Pieśni łotewskie. — 19.15 Mu
zyka lekka- — 21,15 Muzyka taneczna. 

> 
SZTOKHOLM — 13.00 Muzyka rozrywkowa. 

— 15.30 Koncert ork. — 18.00 Dawna muzyka ta
neczna. — 20.45 Program rozrywkowy. — 22,15 
Muzyka taneczna. 
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i STRASSBURG — 1.1.50 Koncert. — 14.15 Mu 
] zyka z płyt. — 18-15 Koncert symfoniczny. — 
' 21,15 Pieśni ludowe. — 21,30 Koncert: Suita ork. 
I (Bach); Koncert na flet i ork. (Qii,v>tz); 11 re pa-
| storę (Mozart) ; Aria z op. „Wesele Figara" (Mo-
1 zart ) ; Parysatis (St. Saens); Koncert na flet I 
! skrzypce (Martinu); Sauge flfiurie (d'Indy). — 
| 23.45 Koncert z Paryża. 

W I E D E Ń — 12.00 Koncert południowy.—14.10 
Koncert życzeń. — 16.00 Koncert. — 20.10 Kon
cert. — 22,30 Muzyka taneczna. —.24.00 Koncert 
nocny. 

WELLS i WELLS 
Speakeir i współautor słuchowiska, 

nadanego przez radio amerykańskie, któ 
re wywo ła ło taiką panikę, a przerobio
nego z powieści Wellsa, nosi także na
zwisko — Wells. 

Nasze dzieci 
R y s i o : — Jaik bede duży, to będę 

zarabiał diiżo pieniędzy... tyle... tyle. co 
tatuś! 

K r y s i a : — A Ja bede wydawała, 
tyle... co mamusia! 

Wkrótce śmiałem się jednak z tych 
strasznych myśli. Wszakże leżało w 
mojej mocy skróć.ć czas mojej niewoli". 
Dwie drogi miałem do wyboru : śmierć 
samobójczą lub też ucieczkę. 

W początkach listopada zaczął we 
mnie dojrzewać plan ucieczki z tego 
miejsca, w którym trzymano mnie prze
mocą. 

Dniami i nocami myślałem o tym, Jak 
wprowadzić w czyn moje postanowie-

jnie. W umyśle moim rodziło się mnó
stwo projektów, z których jeden był 
śmielszy od drugiego. 

Wydarzenie, które teraz nastąpiło, 
ujawniło w jaskrawy sposób godny po
żałowania stan mojej duszy. 

Pewnego dnia, patrząc przez otwór 
w suficie, zauważyłem, iż belka, o której 
już przedtem wspomniałem, nagle obró
ciła się w prawo, by potem powol i po
wrócić znowu na dawne miejsce. Ponie
waż i ja w tym momencie straciłem 
równowagę, zorientowałem się, że to 
trzęsienie ziemi. Lorenzo i jego pomoc
nicy również odczuli wstrząsy. 

Wydarzenie to sprawiło mi w k l k ą 
radość, a gdy po-ki lku chwilach znowu 
nastąpił wstrząs, nie mogłem powstrzy
mać się od okrzyku: 

— jeszcze raz. Jeszcze Jeden raz, 
Wielki Boże, ale silniei. 

Przerażeni moimi słowami, które 
uważali za w y t w ó r oszalałego umysłu 1 
bluźnierstwo, siepacze uciekli. 

Ody po ich odejściu Zacząłem za
stanawiać się na^ sobą samym, dosze
dłem do wniosku, i i w razie silniej
szego wstrząsu spodziewałem się zawa
lenia pałacu Dożów i uzyskania w ten 
sposób wolności: co za nonsens! Cze
kała mnie przecież niechybna śmierć 
pod gruzami walącego się olbrzymiego 
budynku. Istotnie, zacząłem już tracić 
kontrolę nad • mymi myślami. 

Te lekkie wstrząsy, które odczuwa
no wo'wczas w Wenecji, miały miejsce 
w tym samym czasie, gdy w Lizbonie 
szalało straszliwe trzęsienie ziemi. 

• 
Chcę teraz bliżej opisać plan więzie

nia, w którym mnie osadzono, ażeby czy
telnik mógł łatwiej zrozumieć, w jaki 
sposób zdołałem się stamtąd wydostać. 

Cele ołowiane, przeznaczone dla więź
niów stanu, są to po prostu komory, 
znajdujące się na poddaszu Pałacu Do
żów. Nazwa ich pochodzi od p ły t oło
wianych, którymi k ry ty jest dach tego 
budynku. Droga do tych cel prowadzi 

Ibądź to przez wrota pałacu i główne wię-

Gwiazdy mówią prawdę 
Urodzeni w czasie od 2 do 6 grudnia 

Powrót pilotów z wielkich lotów oczeki
wany jest w napięciu przez zony. 

Wp ływy gwiazd. Patronem tego tygodnia 
astrologicznego jest anioł nauki, pracy i spraw 
małżeńskich. Urodzeni w tym czasie mają „1", 
lako swą szczęśliwa liczbę, a ich kolorami są 
żółty i biały. 

Powinowactwo gwiazd. Dla osiągnięcia naj
większej harmonii w pożyciu małżeńskim maż 
twój względnie żona powinna być urodzona w 
następujących okresach roku: 21 do 25 stycz
nia. 10 do 14 lutego, 21 do 25 marca, 10 i! > 14 
kwietnia. 22 do 27 'ipca, 13 do 17 sierpnia, 23 do 
27 września I 13 do 17 października. On względ
nie 'ona będzie pracowita, sumienna, pogodna i 

i wyrozumiała. Skłonności do r.chorzeń kiszek. 
Dla mężczyzn urodzonych w tym okresie, 

i Żona twoja będzie doskonała organizatorką, bę-
: dzle się odznaczała energir. I poczuciem hurńo-
. ru. Z natury jest ona wiclkq pedantką, Intere-
' suje się życiem społecznym I nikomu, kto jest 

w potrzebie, nie odmawia pomocy. 
1 Dla kobiet urodzonych w tym okresie. Mąż 

twój może być technikiem, lekarzem-lub dzien
nikarzem. Jest to człowiek zdolny I ambitny, 

szkodzi sobie jednak z powodu braiku energii i 
wytrwałości. Jeśli znajdzie on u swej partner
ki życiowej należyte poparcie, wówczas zdobę
dzie powodzenie-

Dzieci z małżeństwa. Dzieci twoje będą wą
tle i delikatne. Będą się odznaczały niezwykłą 
dobrocią, pogodą ducha i zdolnościami artysty
cznymi. Zarówno chłopców )ak i dziewczęta 
należy chronić przed nieodpowiednim towarzy
stwem, gdyż łatwo ulegają z łym wpływom. 

W tym tygodniu astrologicznym ani jeden 
dzień nie nadaje się do zawierania związków 
małżeńskich. 

Dla ludzi poślubionych. Urodzeni w tym o-
kresie mogą dojść do większet'0 bogactwa przez 
małżeństwo, nie zdobędą jednakże prawdziwego 
szczęścia. Partner twój jest człowiekiem o bar
dzo żywym temperamencie, lubi życie towarzy
skie, posiada zmyst mimoru i chętnie podróżuje. 
T y zaś cenisz nade wszystKo spokój I życie do
mowe, nie dzielisz jego zainteresowań, tak że 
będzie między wami dochodziło do częstych nie
porozumień'i kłótni. 

zienie, bądź też przez wspomniany Już 
most, zwany „mostem westchnień". 

Niezależnie od tego. jaka drogę się 
obrało, trzeba zawsze przekroczyć salę, 

!w której odbywają się posiedzenia in
kwizytorów stanu. Klucz do tej sali znaj
duje się pod pieczą sekretarza, który 
wręcza go dozorcy więziennemu jedynie 
we wczesnych godzinach rannych na 
czas obchodu poszczególnych cel. 

Obsługa więźniów odbywa się wczes
nym rankiem ze względu na siepaczy., 
których tożsamość trzymana jest w ta
jemnicy. W późniejszych godzinach bo
wiem liczni obcy stawają przed Radą 
Dziesięciu, urzędującą codziennie w 
przyległej sali, zwanej „La Bussola", 
przez którą to salę, chcąc udać się do cel 
ołowianych, muszą przechodzić. 

Komory więzienne zajmują poddasze 
dwóch skrzydeł pałacu: t rzy „cele" wy 
chodzą na zcahód (między nimi i moja), 
cztery zaś na wschód. Rynna dachu jed
nego skrzydła prowadzi na podwórze 
pałacowe, drugiego zaś do kanału zwa
nego Rio de Palazzo. 

Więzienia z tej strony są jasne 1 tak 
wysdkie, że można w nich swobodnie 
stać. Jak Już wspominałem moja cela 
była niska tak, że musiałem być stale 
w pozycji schylonej, zaś belka, biegnąca 
nad oknem zabierała mi prawie całe 
światło. 

Podłoga mojej celi znajdowała się bez
pośrednio ponad salą lnkwizycyjną, 
gdzie nocą, po sesji „Dziesięciu" zbierał 
się trybunał inkwizycyjny. W skład tego 
trybunału wchodziło trzech członków 
Rady Dziesięcciu. 

Zapoznawszy się dokładnie z rozkła
dem tego skrzydła pałacu i niezmienny
mi zwyczajami inkwizytorów, doszedłem 
do wniosku, iż chcąc uciekać, będę mu
siał przebić podłogę mojej celi. Do tego 
potrzebne mi by ły narzędzia, lecz skąd 
miałem Je wziąć? Wszak regulamin wię
zienny zabraniał wszelkiego komuniko
wania się ze światem zewnętrznym, 
przyjmowania gości i wymiany listów. 

Do przekupienia jednego z siepaczy 
potrzeba było dużo pieniędzy, a ja nie 
posiadałem ani grosza. Powiedzmy, że 
udałoby mi się udusić dozorcę więzien
nego i jego pomocników — gdyż prócz 
moich rąk nie posiadałem żadnej bro
ni — wtedy na końcu korytarza znalazł
bym zamknięte drzwi. Za tymi drzwiami 
zaś stoi wartownik, który otwiera je t y l 
ko wówczas, gdy mu się podaje umówio
ne hasło. 

Teraz o niczym innym już nie my
ślałem, jak o ucieczce. Moim zdaniem, 
każdy człowiek, który sobie coś posta
nowił i niczym innym sie nie zajmuje 
jak urzeczywistnieniem swych zamie
rzeń, musi w końcu, mimo trudności i 
przeszkód, dotrzeć do celu. Może zo
stać wielkim wezyrem, cesarzem, może 
obalać monarchie — jeżeli ty lko odpo
wiednio się do tego zabierze i jeżeli znaj
duje się w pełni sił młodzieńczych. Ody 
bowiem osiągnie wiek, w k tórym szczęś
cie zaczyna się odeń odwracać, wówczas 
już niczego nie może się w życiu spo
dziewać. Kto zatem chce dotrzeć do ce
lu powinien ufać swej szczęśliwej gwieź
dzie i umieć przeboleć każde niepowo
dzenie — lecz jakże trudno jest postępo
wać w myśl tej teorii. 

W połowie listopada zawiadomił mnie 
Lorenzo, iż pod „czułą opieka Messcr 
grandę znajduje się pewien więzień, któ
rego powomianowany sekretarz, nazwi
skiem Bussinello, kazał umieścić w naj
gorszej celi więziennej. Ponieważ właś
nie ja ją zajmowałem, dozorca oświad
czył mi, iż otrzymam towarzysza. 

(Dalszy ciąg za tydz ień; 



Wesoły 

O S 

Ludzie I c h a r a k t e r y 

Walka o byt 
Słynny profesor,'badacz llo 

ry podzwrotnikowej, podczas 
«wed ostatniej podróży do 
'Afryki, wpadli w ręoe ludożer
cy. 

Dziki ostrzy nótż. Pal na 
ruszt jest po ohwill przygoto
wany. 

Profesor obserwuje całą 

ceremonię i, nie widząc inne
go ratunku, stara sie przemó
wić do sumienia ludożercy: 

— Mtej litość nade mną. 
Mam żonę i czworo dzieci, o 
które muszę się troszczyć. 

— Ja też! — mruczy dzi
kus. 

W i n s t y t u c i e m e t e o r o 
l o g i c z n y m 

— Panie dyrektorze, pan 
Wątróbka zgłasza dymisję... 

— Nie mogę przyjąć do wia
domości lego ustąpienia. Go
tów jestem podwyższyć' mu 
pensję. Bez lego reumatyzmu 
nie będziemy mogli ogłaszać 
biuletynu, przewidującego po
godę. 

M i ł o ś n i k p r z y r o d y 
Letnik w zapale: 

— Jaki piękny zachód słoń
ca! Całą noc przesiedziałbym, 
aby na to patrzyć! 

H i s t o r i a m y ś l i w s k a 
— Zabiłem słonia I wróciłem spo

kojnie do nam'otu. 
— No, a co ze słoniem? 
— Przecież ja mam wspaniałego 

psa. On ml słonia do obozu przyapor-
tował-

M a n i a w i e l k o ś c i 
Ten karzeł wyobraża so

bie, że jest najmniejszym czło
wiekiem na świecie! 

— Tak, on cierpi na manię 
wielkości! 

A m e r y k a ń s k i I n t e r e s 
Po amerykańskie! prohibicji pozo

stało prócz tysięcy trupów moc mniej 
lub więcej moralnych historyjek. 

Oto jedna z -licli: 
— Znałem człowieka, Który za bu

telkę whisky sprzedał swoją żonę. 
— Potworny zanik moralności! 
— Na drugi dzień odzyskał Ją prze

mocą. 
— A wlec ruszyło go sumienie? 
— Nic podobnego. Mlnł znowu 

chęć na wódkę. 

Ciężka choroba 
— Dlaczego jesteś taki bla

dy? 
— Nic dziwnego, dziś po 

raz pierwszy od trzech mie
sięcy wyszedłem na światło 
dzienne. 

— Ale to musiała być cięż
ka choroba? Co ci się stało? 

— Zabrakło 4 tysiące w 
kasie... 

U f r y z j e r a 
— Szszanownnkol Jaśnie pan so

lenie? 
Tak. 

Po chwili klient jest już ogolony. 
—• Ile płacę? 
— Siedemdziesiąt groszy. 
— Jak to? Przecież w cenniku wy 

raźnie stoi że za golenie bierze pan 
pięćdziesiąt groszy. 

— Tak pięćdziesiąt groszy za go
lenie bez komphkaeyj. Ale ja zacią
łem pana brzytewką I zacięcie posma
rowałem ałunem, więc dochodzi dwa
dzieścia groszy za dodatki. 

M i e d z y w a r i a t a m i 
Inspekcja w szpitalu waria

tów. Naczelny lekarz oprowa
dza komisję. 

— T u jest — objaśnia — 
sala tych, co zwariowali z mi
łości. A tu sala polityków. Na 
tej sali leżą ci, którzy zwario
wali na punkcie automobili-
zmu-

Członkowie komisji patrzą 
na salę. Stoi tam kilka pustych 
łóżek i nie widać ani jednego 
chorego. 
. — A gdzie są paflwnci? — 
pyta ktoś. —Wyszli pa spacer. 

w ~ Nie — odpowiida doktór. 
— Leżą pod łóżkami i napra
wiają motory. 

N o w o c z e s n y t a n t a l 
Rozbitek u;s bezludne] wyspie, po

zbawiony żywności, umierający 
z gtodu, słyszy przez radio, (jedyny 
sprzęt, który ocalał po katastrofie), 
następująco stówa: 

— A teraz podamy państwu prze
pis kucharski na doskonałą w smaku 
pieczeń huzirską. 

R o z m o w a na p l a ż y 
—Czy interesuje pana, gdzie 

byłam operowana na ślepą 
kiszkę? 

— O panno Irenko, mnie 
może pani pokazać śmiało. 
Dyskrecja rzecz honoru... 

— W szpitalu w Grodnie. 

W o s t a t n i e j chwi l i 
U r z ę d n i k : Czy pragnie 

pon poślubić pannę Balbinę 
Klopsik. 

S, z c z c i11 i w y n a r z e 
c z o n y : A... a... jak ml oan 
właściwie radzi?... 

Tajemniczy „żołnierz 
Prawda i 
Lawrence 

Wkrótce po odbyciu służ
by w lotnictwie, Lawrence 
przybył do Bovlngton Camp 

gdzie stacjonował korpus 
tanków. Było to z począt
kiem roku 1923. Minister
stwo wojny udzieliło mu ze 
zwolonla na tę służbę. Za
ciągnął się jako zwykły re
krut I przybrał sobie Imię: 
„T. E. Shaw". Oczywiście, 
wyżsi oficerowie wiedzieli 
z kim mają do czynienia, a-
le trwało wiele miieslęcy 
ilm zorientowała się w tym 
lałogn. 

Od razu zwrócił uwagę 
żołnierzy wyjątkową bra
wurą, z Jaką popisywał się 
na swoim motocyklu, A nie 
łatwo było zaimponować lu 
dzlom w formacji motoro
we j ! Posiadał luksusowy 
uotocyKl marki „Brough", 

jedyny w cale! okolicy, co 
•ak na rekruta, także było 
dość dziwne. 

Poznałem go w trzy ty-
'odnle po jego przybyciu do 
naszego obozu. Byłem wów 
czas leszcze podoficerem, I 
stałem przed garażem, do 
którego zajechał Shaw. \ -
by nawiązać rozmowę, po-
wiedziałem, że jego maszy
na sprawia zapewne trud
ności przy posługiwaniu się 
ulą w n.leścle. 

—- Tak — odpowiedział 
— to lest dzika bestia, ale 
sa to pozwala ml w wolnych 
godzinach doskonale poznać 
całą okolicę. 

Byłem zdumiony jego glo 
sem I spokojną pewnością. 
Nic nlu było przypadkowe
go w Jogo słowach I ges
tach. Wywiązała się dal
sza rozmowa, w czasie któ 
re] opowiadał ml o nrodzle 
prowincj i Morą zwiedził 
wzdłuż I wszerz. 

— Uważam, że tu znaj-
du|ą się najpiękniejsze pej
zaże Anglii. Wspaniałe lasy, 
łąki I Jeziora czynią ten 
kraj wymarzonym terenem 
dla malarzy. 

Byłem zdumiony tymi u-
wagaml zwykłego rekruta. 
Zadziwił mnie leszcze bar
dziej, gdy w trakcie dalszej 
rozmowy wykazał nlezwy 
ufa znajomość malarstwa 
współczesnego. 

Odbyłom z nim szereg 
wspólnych wycieczek. Do
piero, gdy znaleźliśmy się 
razem w Salłsbury, dowie
działem s'ę z kim mam do 
czynienia. Mówiliśmy o lot 
ulctwic I Ja napomknąłem 
coś o „tym Lawrence", któ-1 

y zaciągnął się Jako zwy- ( 

ty rekrut do służby powie-, 
zuoj. Wyrazi łem przypu

szczenie, że ta „degradacja" 

legenda wokół postaci pułkownika 
'a, „niekoronowanego króla Arabii" 

Trzy lata mijają od tragicznej śmierci pułkownika 
Lawrencc'a, „niekoronowanego króla Arabii", który zgi
nął w wypadku motocyklowym, a Jego niezwykła postać 
nie przestaje ciągle zaprzątać uwagi umysłów. Romanty
czne życie tego człowieka, który w czasie wojny świa
towej zorganizował rewoltę Arabów przeciw Turkom, 
pełne jest niezwykłych, tajemniczych zagadek, z których 
wiele dotąd nie zostało wyświetlonych. A. W . Lawrence, 
brat „króla Arabii" zebrał wspomnienia, napisane przez 
Jego przyjaciół z różnych okresów życia I wydał je w 
książce, która w ten sposób stanowi mozaikową biogra
fię tego geniusza przygód 1 dyplomac],!, romantyki I wy-
raiinowanla, pełną niezliczonych legend. Poniżej druku
jemy Jeden z rozdziałów te] książki, opisujący okres po
wojenny, kiedy to pułkownik Lawrence z własnego w y 
boru został zwykłym „żołnierzem Shaw", I służył w od
dziale tanków, miał Jednak czas 1 na to, by napisać Ksią
żkę autobiograficzną p. t- „Siedem słupów mądrości". 

to zwykły bluff minister
stwa lotnictwa, które w ten 
sposób chciało zyskać atut 
•Ha propagandy rekrutacji 

:ić, ża jest zarozumiały. To 
też miał szalony wpływ na 
masę żołnierską; każdy wi 
dział w nim „swojego" czło 

Pułkownik Lawrence w stroju arabskim. 

lotnicze). Moja uwaga roz
bawiła go. Roześmiał się 
l powiedział, że nie przypu
szcza, by to był w ton spo
sób pomyś.any bluff. 

— To bardzo trudne py
tan ie . — dodał — ia sam 
bowiem jestem l.awrencem. 

M e dziwię się, że dokoła 
i«SQ osoby powstało tyle le
gend, I że stał on się Idea
łem młodych ludzi. La 
wrence bowiem był nictyl-
• o uosobieniem odwag], ale 
ta'tźe człowiekiem niezwy
kłe] kultury I niezwykłego 
umysłu. Umiał on wszyst
ko, nie wyłączając np. szo
rowania podłogi, gotowania 
itd... Jako z w y l ł y żołnierz 
iiyl to prawdziwy unikat: 
nie pił, nie palił, ule grał w 
karty, nie szukał kobiet. Nie 
mial żadnej manii sporto
wej, ule pasjonował się w y 
ścigami konnymi. A mimo 
to nikt nie mógł mu zarzu-

wleka. 
Niekiedy, ale bardzo rzu 

ilko, us.»v.;ł o Arabii, a szczc 
golnie- o wpływie, jaki nn 
niego wywarło życie wśród 
pustyń. Podkreślał trud, na 
który trzeba się zdobyć, by 
pracować dla obce] sprawy. 
Ale gdy ]uż raz człowiek 
odda się takie] sprawie,..ale-
sposób Już wrócić do daw
nej skóry. „Mam ciągle w 
ustach smak plasków pus
tynnych" - powiadał. 

W Rlerwszym okresie 
służby w oddziale tanków 
nłe był Lawrence szczęśli
wym człowiekiem- Doku
czał mu dryl wojskowy, 
t i k sprzeczny z jego indy
widualnością. Mimo to był 

•orowyra, obowiązkowym 
żołnierzem. Po kilku mie
siącach, w porozumieniu z 
władzami, wynaląt sobie od
dzielny pokój w Jednej z 
chat wiejskich, gdzie miał 

pracować nad swoją książ
ką. Sprzedał wówczas pię
kny, złocony sztylet, I za u-
zyskane pieniądze urządził 
sobie chatę w ten sposób, 
ze biota się ona piękną sie 
d/.i: i. I'oz-i półkami ksią
żek i obrazami ważnym 
sprzętem w pokoju był gra-
moion, do którego „żołnierz 
Shaw" sprowadził sobie 
mnóstwo płyt. Jego ulubio
nymi kompozytorami byli : 
Mozart I Beethoven. 

Prawie każdy week-eno 
spędzałem w Cluds llill (tak 
nazywała się wioska, gdzlł 
zamieszkał Lawrence). -
Prócz mnie przebywało tu ]e 
szzce lulku wojskowych. La 
wrence umiał sobie dosko
nale dobletać towarzystwo 
1 Świetnie prowadził dysku
sję. Palli ogień w komin
ku, częstował nas osoblśdki 
zaparzoną po chińsku ber-
jatą, nastawiał płyty, I czy
nił to wszystko w sposób 
pełen czara. 

Niekiedy rozmawia Iśmy 
na tematy polityczne. L~t-
wrenco twierdził, te Izba 
Omin sprawia na nim wra
żenie cyrku, 1 przeciwsta
wiał się podziałowi spote-
r.zeństwa na rozliczne par
tie. Kpił także z aktualnego 
projektu prawa kło cti dln 

żołnierzy, twierdząc, że woj 
sko wykazuje bardzo ma
ło zainteresowania dla po
lityki. Jako dowód przy
taczał, że owego wieczoru 
gdy upadł rząd Lloyd fleo. 
•ge'a, żołnierza o wiele wię
cej mówili o foothnlnufych 
nzjrywKach tego dnia, nie 

zwracaląc zupetule nńaaJ 
na ewenement polityczny. 

Podczas służby w Ho 
rlngtoi wielokrotni* przy
bywali do „z'.»)nv-"n Sha-
,vu" pvzedstawlcle'o rządu 
proponując mu nblęcle sta-
łowisk bądź to na 151'sklrr 
Wschodzie, bądź w Innycn 
państwach- Sam byłem 
obecuy, gdy proponowano 
,im objęcie poważne! plo-. 
lówkl w Egipcie, Lawrence 
admówit. S I M a a a a l 

Na krótko przed moim 
wyjazdem z Anglii, gdy o 
dawałem się t dyspozycfil 
mego banku (byłem luż w 
oywilu), na placówkę na D» 
V<lm Wschód/ii-, widziałem 
?,o po raz osta łni. Spotkaliś
my się na Jednym z bul
warów londyńskich. Był w 
mundurze lutnika. Pełen 
werwy I humoru zwierzył 
•ni się, że udaje się z misją 
do Indy]. Więcej Już go nie 
/idzlaicm. 

Alec. L. !) i x o n 
literat ' urzędnik bankowy 

Tylko dla kobiet! 
Niezwykła instytucja k redytowa 

Wino w Kanadzie 

W Amsterdamie Istnieje bank, którego klientami mo
gą być tytko kobiety I organizacjo kobiece. Kobiety za
sięgają rad w „swoim" banku, lak ulokowui kapitały, 
sprawdzają za Jego pośrednictwem wymiar podatkowy, 
kontrolują zarząd włościami, powierzała wykonanie te
stamentów itd. 

Bank kobiecy udziela na żądanie Informacji o roz
woju każdego rzemiosła, przemysłu lub handlu, udziela 
pożyczek I ułatwia podróże. Jeśli interes zawodowy, cho
roba lub urlop zmuszają kobietę do opuszczenia miasta, 
może ona powierzyć wrzystWe swe interesy bankowi ko
biecemu. 

Drugi tępo rodzaju bank istnieje w Chinach, 

Znany artysta malarz Walentynowicz wrócił do kraju 
z Ameryki Północnej, gdzie poza studiami zalinnwał się 
również badaniem źródeł nasze) emigracji zn oceanem. 
Między innymi natrufii w Kanadzie na osadę, składająca 
się ze 100 rodzin emigrantów polskich z Kaszuh oraz 
Wielkopolski, którzy założyli tam osadę pod nazwą Wilno* 

Wielkie obroty hasdlsrzy narkotykami 
Funkcjonariusze urzędu do walk) z narkotykami 

aresztowali w Filadelfii nleiaklego Wiliama Webera, któ 
ry był kierownikiem wielkie] organizacji sprzedaży nar 
kolyków. 

Jednocześnie aresztowano w Nowym Jorku trzech 
Innych członków te] organizacji, która sprzedawała he
roinę, kokainę I in. za przeszło milion dolarów rocznie-

^ 
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Alicja, jej mała Alicja stała przed lus
t rem, poprawiając włosy. Ernestyna 
patrzyła na swoją córkę ze wzrusze
niem. By ła jedynaczką 1 cala miłość 
wcześnie owdowiałej kobiety skupiła sie 
na tym dziecku. 

— A wiec mamo, mam nadzieje, że 
przyjmiesz pana Andrzeja odpowiednio, 
— mówi ła Alicja, wielce zajęta swoim 
uczesaniem. — Nie bądź zdziwiona, że 
ujrzysz starszego pana o szpakowatych 
włosach... 

— Co takiego? — przerwała zdumio 
na matka. — Czy dobrze słyszę? Za
praszasz przecież człowieka, który ży
w i względem aiebie poważniejsze za
miary. Czyżbyś rzeczywiście oddala 
swe serce starszemu mężczyźnie? 

— Tak jest. mamo. Nie powinnaś się 
temu dziwić. Dzisiejsza młodzież zupeł
nie mi sie nie podoba. Zresztą Andrzej 
nie. jest znów tak bardzo stary. Może o 
pięć lat starszy od ciebie. Fakt. że ma 
siwe włosy i ki lka zmarszczek na twa
rzy, o niczym nie świadczy. Za to moż
na na niego liczyć w każdej okazji i jest 
przy tym bardzo mądry. 

Ernestyna wydawała sie szczerze 
zmartwiona. . 

— Poznałam Andrzeja na korcie te
n isowym,— wyjaśniała Alicja — gra 
świetnie, znakomicie tańczy, a gdv go 
prosiłam o udzielenie k i lku rad. okaza
ło sie, że jest bardzo mądrym i nieoce
nionym towarzyszem. Zresztą poznasz 
go za chwilę... 

Dalsze słowa przerwał dźwięk dzwon 
k~a. Obie kobiety drgnęły. Dzwonek 
'dźwięczał jak sygnał losu. 

Służąca wprowadzi ła do pokoju An
drzeja Bernadettę. By ł to starszy pan 

bardzo mi ły . rozmowny. Umiał opowia
dać ciekawe historie, nie wyjmując z ust 
nierozłącznej fajki. Alicja słuchała go 
z nabożnym skupieniem. 

Podano herbatę, słodycze... Po Her 
bacie wszyscy przeszli na werandę. 

Potoczyła sie żywa rozmowa i rzecz 
szczególna, Andrzej, jak gdyby zapom
niał kto go do tego domu zaprosił, coraz 
częściej zwracał się w rozmowie do pani 
Ernestyny. Świeża' cera tej czterdzie 
stoletniej kobiety, żywe sparzenie i mło 
da sylwetka uczyni ły na nim silne wra
żenie. 

Alicja przeprosiła obccnycli i wyszła 
Z pokoju, by wydać służącej dyspozycje. 

"—r Moja córka wiele mi o panu opo 
Wiadała. — powiediziała pani Ernestyna, 
aby przerwać milczenie. 

— Alicja opowiadała ml również o 
swojej matce, twierdząc, że jest młoda i 
bardzo ładna. Nie brałem tego zbyt do
słownie, albowiem każda matka wygla 

da młodo i powabnie w oczach córki . 
Stwierdzam jednak z przyjemnością, że 
obraz odmalowany przez Alicje nietyiko 
odpowiada prawdzie, ale był niezbyt do
skonały. 

— Moja córka mówiła mi wiele o 
pańskich zamiłowaniach sportowych — 
zmieniła temat rozmowy zmieszana pa
ni Ernestyna. 

Jakby nie słysząc tej uwagi. Andrzej 
odezwał sie: 

— Cieszę sie. że córka pani jest do 
niej podobna. 

— Podobieństwo nie jest zupełne. — 
zauważyła pani Ernestyna. — My. star
sza generacja możemy się wiele nauczyć 
od młodzieży. 

— To raczej wiele młody :h kobiet 
powinno wziąć przykład z pani. — po
wiedział Andrzej, nachylając się w kie
runku pani Ernestyny. 

— Andrzeju, czy napijesz sie jeszcze 
herbaty? — zapytała Alicja, wchodząc 
na werandę. 
; Matkę przykro uderzył poufały ton 
córki. 

— Nie. dziękuję ci, moja droga. —• 
odpowiedział gość. 

Andrzej Bernadotte był odtąd czę
stym gościem w wi l l i dwóch kobiet. Pa
ni Ernestyna nie była tym zachwycona. 
Aczkolwiek Andrzejowi nie można było 
nic zarzucić, ale jak na narzeczonego A-
licji był o wiele za stary. Pani Ernesty
na nie chciała narzucać córce swej woli . 
Może sie to jeszcze wszystko zmieni...— 
wzdychała, schodząc do salonu. Ilekroć 

pani Ernestyna jawiła się przy stole, roz 
mowa stawała sie żywsza i ciekawsza. 

Alicja, aczkolwiek bardzo poprawna, 
nie okazywała jednak wielkiego przy
wiązania do swego przyszłego inęża. Pe 
wnego razu. w dniu. w k tó rym Andrzej 
miał przyjść na kolacje, Alicja zatelefo
nowała do matki z miasta: 

— Moja droga, bardzo cię przepra
szam, że spóźnię sie nieco. Przeproś w 
moim imieriiu Andrzeja. Jestem u Pauli-
nv i bawimy się tak znakomicie, że nie 
pozwalają mi odejść. Przyjdę dopiero za 
godzinę. Przyjmi j mile Andrzeja i staraj 
sic go zabawić aż do mego powrotu... 

Nim'pani Ernestyna zdołała cokol
wiek odpowiedzieć. Alicja odwiesza słu
chawkę. 

Andrzej nie okazał niezadowolenia z 
powodu nieobecności Alicj i. 

— Dobrze zrobił Robert, że nie przy
szedł ze mną. Nudziłoby mu się bez Al i 
cji. — powiedział pan Bernadote. 

— Robert? — zapytała Ernestyna. — 
A któż to jest? 

— Mój syn. Czy Alicja .nie mówiła 
pani. żc mam syna o trzy lata starszego 
od niej?... 

Pani Ernestyna zbladła. 
Gdy po upływie dwóch godzin Alicji 

wciąż jeszcze nie było w domu. w sa
loniku zapadł już zmrok. Nie zauważyli 
tego ani Ernestyna ani Andrzej, zatopie
ni w ożywionej rozmowie. 

— Ernestyno, to był wspaniały po
mysł twej córki, aby nas zostawić tutaj 
we dwoje. — powiedział Andrzej. — Pa
ni jest kobieta, której od dawna s;'.iika« 

Za co została nagrodzona Helena EHckson 
Miesiąc temu ogłoszono w Nowym Jorku kon

kurs, którego celem było znalezienie dziewczyny 
amerykańskie), posiadającej nalidealnicjszy cha
rakter. Jury konkursowe po starannym zbada
niu wszystkich uczestniczek przyznało pierwsza 
nagrodę w postaci 10.000 dolarów — 18-letniej 
Helenie Erickson- Cale otoczenie tej naidcal-
niejszej dziewczyny, mianowicie rodzice, nau
czyciele, lekarz, proboszcz i inni złożyli zezna
nia, że w czasie swoich osiemnastii lat życia 
urocza Helena ani razu nie straciła równowagi, 
nia dala nigdy nikomu ostrej odpowiedzi i nie 
uniosła sie. 

Po nagrodzeniu dziewczyny przez jury przy
szli do niej pewnego dnia reporterzy. W czasie 
wywiadu roztargniony dziennikarz niechcący 
wypuścić z palców tlącego się papierosa, który 
upadł na suknię Heleny. Po raz pierwszy w 
ciągu swych osiemnastu lat dziewczyna straciła 
równowagę i nie tylko ostro zwymyślila repor
tera, lecz dwukrotnie go sojliczkowala. 

Teraz komitet konkursowy ma trudny orzech 

do zgryzienia. Nje wie, co ma robić, mianowi
cie, czy zdyskwalifikować Helenę, która Już. 
zresztą dostała pieniądz*, czy te:': uznać, że 
roztargnienie reportera oylo tak skandaliczne, 
że najidealniejsza dziewczyn* n* świecie nie mo 
gła nie stracić panowarm nad sobą. 

Nieporozumien ie 
Do administracji dziennika przycho 

dzi panna Hela. 
— Chciałabym dać ogłoszenie o mo 

im ślubie. Ile to może kosztować? 
— Dwadzieścia groszy za milimetr. 
— Mój Boże. to strasznie drogo w y 

padnie! Ja mam metr siedemdziesiąt 
wzrostu, a mój narzeczonv metr osiem
dziesiąt dwa! 

lis i .anielskiej 
Kró lowa Mary pragnie ujrzeć swego m a r n o t r a w n e g o syna. 
— Pani S impson, n iedoszła k ró lowa angielska, uda się 

wkró tce w r a z z m ę ż e m do Londynu. 
Wytworny hotel „Meurice" na bulwarze Su-

Chet w Paryżu stanowi objekt zainteresowania 
całego świata. 

J3o hotelu tego, w którym przebywa od pani 

su swego małżeństwa. Mówi iię głośno o tym, 
że spotkanie to nastąpiło z inicjatywy samej kró 
lowej-matkl, która u schyłku życia postanowiła 
zapomnieć o swej zranionej dumie, nawiązać 

tygodni książę Windsor ze swą małżonką, przy-i[stosunki z nieznaną sobie synową, i doprowadzić 
do porozumienia między Edwardem a jego kró
lewskim bratem, Jerzym V I . Pierwszą swą w i 
zytę u brata swego w dawno niewidzianym Lon 
dynie ma złożyć książę Windsor jeszcze w bie
żącym roku. 

był z Londynu książę Glaucestcr z małżonką. 
Jak wiadomo, ex - król Edward V I U poślubił 
mlstress Simpson, tracąc koronę I zrywając 
wszelkie stosunki zarówno z rodziną swą. jak] 
1 z narodem. Jako książę Windsor, któremu par
lament przyznał stalą pensję, podróżuje on ze 
swą żoną, wytworną panią Simpson, po całej 
Europie. Jedynie do Anglii nie ma on wstępu-
Od dwóch lat książę nie rozmawiał ze swą mat
ką, królową-wdową Mary, najbardziej zgorszo
ną mezaliansem syna, który zrezygnował z obo
wiązków i zaszczytów, dziedzicznie na nim cią
żących, dla kobiety, w której żyłach nie płynie 
ani kropla błękitnej krwi, i która na dodatek.'jest 
dwukrotną rozwódką, co wedle pojęć arystokra
cji angielskiej jest szalonym „shocklngem". 

)bą Książę Gloucester jest pierwszą osob( z ro
dziny, z którą książę W i n d w widz! się od cza 

Wszystko to są 5ednak domniemania, bowiem 
obaj bracia jak I Ich żony aczkolwiek widziani 
są na ulicach Paryża, to jednak zawsze pozo
stają pod eskortą I dziennikarze nie są do nich 
dopuszczani. Hotel „Meurice" Jest dokładnie 
strzeżony przez policję I żadnemu z dziennika
rzy nie udato się dotrzeć do znakomitych gości. 
Nawet fotografowie prasowi niewiele mogą zdzia 
lać. Tylko jeden oficjalny fotoreporter z Lon
dynu dopuszczony jest w pobliże destojnych go
ści, prnsa^aryska zaś zadawalać się musi zdję 
ciami, dokbnanyml ze znacznej odległości wzglę 
dnie demonstrującymi... fasadę wnętrza hotelu 
„Meurice". 

...Andrzej nie wyjmował fajlii z ust... 

lem. Ty lko tv mogłabyś mi dać jeszcze 
szczęście w życiu.. . . 

Ernestyna zbladła! 'Wstała z fotelu, 
na k tó rym siedziała i odezwała się. t łu
miąc z trudem wzruszenie. 

— Proszę sie nie zapominać kto pa
na tutaj zaprosił. Mam dla oana wiele 
sympatii, ale nigdy.nie stanę wpoorzek 
zamierzeniom mojej córki.,-Mam wraże
nie, żc po tym co zaszło, opuści pan mój 
do mi odtąd przvchod!zić''Dcdzie ty lko 
podczas obecności Alj^fL-

Andrzej skłonił sie w milczeniu przed 
panią domu, składając przeciągły poca
łunek na podanej sobie dłoni. 

W tci właśnie chwil i wbiegła "do po
koju Alicja. By ła roześmiana, zarumie
niona, a oczy jej błyszczały z podniece
nia. Rzuciła sie na szyję Andrzejowi i 
ucałowała go w obydwa policzki. Pani 
Ernestyna odwróciła wzrok. 

— .Powinszuj mi Andrzeju . i tv. ma
mo. Jestem dzisiaj najszczęśliwsza istotą' 
pod słońcem. By łam u Pauliny i... za
ręczyłam się z Robertem, k tó ry by ł tam 
również. Nie patrz tak na mnie. Andrze
ju... Tak jest. z twoim synem... Kochamy 
sie zresztą od dawna, ty lko, że on był 
feki nieśmiały i dziś dopiero mi o tym 
powiedział... Mam nadzieję, że nie bę
dziesz się o to na niego gniewał?... 

— Nie. Nie będę — uśmiechnął się 
Andrzej, k tóry odzyskał już panowanie 
nad sobą. — Powiedz mi jednak w jaki 
sposób, kochając Roberta, kokietowałaś 

(jednocześnie jego ojca? 
— To jest... To by ło bardzo proste... 

— mówiła Alicja, u tkwiwszy wzrok w 
ziemi. .— Pomyślałam sobie, że gdy ja 
wyjadę z Robertem, mama będz ;e taka 
samotna... A tv. Andrzeju, jesteś przecież 
najmilszym przyjacielem i najukochań
szym papą pod słońcem... 

Andrzej złożył ojcowski pocałunek na 
czole Alicj i, oo czym spotrzal na panią 
Ernestynę i podał jej rękę. Na biada 
twarz matki Alicji wystąpiła luna ru
mieńca. 

Królowa Mary. matka obecnego króla Anglii 
księcia Windsoru | k?Uc!a UIoucesteriŁ 

Pigularz 
— Wciąż myślisz o swojej aptece. — 

uskarża się żona. — W dzień i w nocy 
w głowie masz tylko pigułki. Założę się. 
że zapomniałeś kiedy przypada rocznica 
naszego ślubu. 

— Rocznica naszego'ślubu? Czekaj... 
cży to nie było przypadkiem tego same
go dnia. kiedy w Budapeszcie odbył się 
międzynarodowy kongres farmaceuty

czny? 

Rckopruw Redakcja nie zwraca. 
Redaktor odpowiedzialny: Stefan Pietrzak. Od
bito w drukarni własnej. Wydawnictwo „Repu
blika", Si ćl Z ogr. odp. Stefan Pietrzak, Łódź, 
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Lustracja sanitarna miasta 
przeprowadzona przez p. staro

stę dr. Mostowskiego i insp. 
Niedzielskiego 

. W dniu wczorajszym starosta jftodz 
lei d i . Mostowski, w towarzystwie ko
mendanta policji insp. Flzesser-Nieizicl-
skiego przeprowadził lustrację sanitar
na miasta, celem zbadania w jakim sto
pniu wykonane są zarządzenia o utrzy
maniu czystości na ulicach, czyszczeniu 
chodników, jezdni i t. d. 

Jak się okazało, wynik i zarząd^ema 
są dodatnie. Stan ulic poprawił się w du 
t y m stopniu. P. starosta dr. Mostowski 
wydal szereg dodatkowy.'l i zarządzeń, 
mających na celu dalsze podniesienie 
sianu sanitarnego Łodzi. (i) 

Uroczyste nabożeństwo w Katedrze 
z okazji 20 rocznicy istnienia Ligi Morskiej i Kolonialnej 
', l,D, z i ś. ,T niedziele 27 bm Liga Morska Z okazji 20-lecia w niedziele, w ko-

Kolonialna obchodzić będzie 20-lecie ściele katedralnym o godzinie 10-tej ra-
swego istnienia. W roku 1918-tvm Liga 
występowała jeszcze pod nazwa „Ban
dera Polska". W dniu 28 listopada r b 
mija również dwadzieścia lat od cli wi l i . 
gdy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
wydał rozkaz o powołanie do żvcia pol
skiej Marynark i Wojennej. Rocznica ta 
jest specjalnie droga dla Lig i Morskiej 
i Kolonialnej, która postawiła sobie za 
naczelne hasło rozbudowę polskiej floty 
wojennej przez urządzenie zbiórek na 
Fundusz Obrony Morskiej. Obecnie prze 
prowadzane są zbiórki na ścigacze, przy 

.czym każdy okręg funduje jedną jed
nostkę bojowa tego typu. 

TO przeważnie of iary 

z ł e g o o ś w i e ł l e n i a . 

Zachowa l i by d o b r y 

wzrok, j a k im obda

rzyła ich natura, gdy

by stosowal i deka lu -

m e n o w e żarówk i 

D U111D W^dtdm/Md 

no zostanie odprawiona dla członków 
Ligi Morskiej i Kolonialnej uroczyste na
bożeństwo z kazaniem okolicznościo
wym. Oddziały LMK przybędą na Plac 
Katedralny ze sztandarami i transpa
rentami. Tegoż dnia o godz. 15, p u n k t u - ! ? P l e r a S 1 ? na tysiącletniej historii, wy 
linie w sali Klubu Pracowników przy 

Zjednoczonych Zakładach K. Scheiblcra 
i L. Grohmana (ul. Przedzalniana 68^ 
rozpocznie się audycja radiowa w zwią
zku ze zbiórką na ścigacza łódzkiegJ, 
po czym zostaną wyświetlone dźwięko
we f i lmy morskie. W niedzielnych uro
czystościach wezmą udział przedstawi-

' ciele władz i społeczeństwa łódzkiego. 

TAJEMNICA PIĘKNYCH RĄK 

IPOLEGA NA SŁARANNEM ICH UTRZYMANIU. PRZED WYJŚCIEM NA PO
WIETRZE I NA NOC NALEŻY NATRZEĆ RĘCE UDELIKATNIAJACYM I WYBIE-
' JJQCYM KREMEM PRAŁATÓW, PRZENIKAJQCYM W TKANKI SKÓRY. 

Apel do Inspekcii I f eszkanfowej 
o przyspieszenie trybu załatwiania podań lokatorów 

Do Inspekcji Mieszkaniowej wp ływa 
ostatnio szereg podań uboższej ludności 
naszego miasta, o wydelegowanie kon 
trol i , celem zbadania warunków miesz
kaniowych i ewentualne wydanie gospo
darzowi nakazu dokonania koniecznych 
napraw. Podania te dotyczą w wiciu 
wypadkach przeciekających dachów, ze
psutych pieców, nieszczelnych drzwi 
itp. skarg sezonowych. Niestety jednak 
podania lokatorów załatwiane sa w tem
pie bardzo powolnym ze względu na 
szczupły personel Inspekcji Mieszkanio
wej . Warunki atmosferyczne i zbliżająca 
się zima nakazują pośpiech w przepro
wadzaniu inspekcyj i wydawaniu naka
zów remontu. Pierwsze mrozy i śniegi 
mogą zahamować tok koniecznych ro
bót. 

Zdaniem szerokich rzesz lokatorów 
konieczne jest powiększenie personelu 
miejskiej Inspekcji Mieszkaniowej tak. 
aby załatwianie podań ubogiej ludności 
odbywało się możliwie bez -zwłoki. 

W sprawie tej Związek Lokatorów 
i Sublokatorów woj , łódzkiego złoiżyl 

Podziękowanie p. wojewody 
P Wojewoda w imieniu własnym i 

wojska przesłał na ręce wójta gm. Lu 
tomiersk pismo z wyrazami podzięko
wania dla mieszkańców wsi Czołczyn 
i Czolczynck z racji szczególnie życz
liwego i obywatelskiego przyjęcia kwa
terujących tam oddziałów wojska z dn. 
29 września i 9 października r.b. 

do władz miejskich obszerny memoriał, 
który jednak dotąd nie został zała
twiony. 

Pierwszy ścig acz-darem Łodzi 
A k c j a z b i ó r k o w a o b e j m u j e c a ł y o k r ę g ł ó d z k i 

Podnosząc hasto dozbrojenia Polski I ników Gry Szachowej w Łodzi — wy-
morzu Liga Morska i Kolonialna j asygnowało z ogólnych funduszów na 

budowę ścigacza zł. 200.— i wpłaciło na 
konto F. O. M. w P. K. O. Nr. 42008. 
Więcej takich ofiar, a ścigacz gotowi 

• . • 
Wydawnictwo „Republika" otwiera 

listę ofiar na ufundowanie ścigacza swo
ją ofiarą na ten cel — w sumie zł. 100.—. 
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kazującej, że i na morzu tylko siła ZBRÓJ 
NA może zapewnić bezpieczeństwo pra
cy, wolność komunikacji, poszanowanie 
bandery handlowej. Liga wierna zasa
dzie ,,cudzego nie chcemy — swego nie 
damy" nawołuje do stworzenia takiej 
siły na morzu, któraby mogła w razie 
potrzeby bręnić słusznych PRAW Rzeczy
pospolitej. Pragnąc przyczynić się do 
urzeczywistnienia tych haseł, Liga Mor
ska i KOLONIALNA podjęła się przeprowa
dzenia zbiórki na Fundusz OBRONY Mor
skiej. Z zebranych dotychczas fundu
szów został narazie wybudowany okręt 
podwodny „Orzeł", w budowie są teraz 
ścigacze, przy czym każdy okręg Ligi 
funduje jeden ścigacz. 

Jak wiadomo, w celu przeprowadze
nia akcji zbiórkowej na ścigacza okręgu 
łódzkiego został powołany specjalny Ko
mitet Obywatelski, którego posiedzenie 
organizacyjne odbyło się w dniu 25 bm. 
w sali Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 
Zbiórka ofiar zatoczyła już szerokie krę
gi. Ostatnio na apel dowódcy O. K. IV 
p. gen. W. Thommego rzucony przez mi
krofon Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Ra
dia odezwało się Łódzkie Tow. Zwolen-

GRUŹLICA P Ł U C jest nieubłaganą i corocznie, nie robiqc różnicy dla piel, w ieku i stanu, i 
kos, mi l iony ludzi. - PRZY Z W A L C Z A N I U CHORÓB PŁUCNYCH, BRONCH1TU uporczywe-. ' 
go, męczącego kaszlu. GRYPY i t. p. stosują PP. lekarze - „ B A L S A M T R I K O L A N " Gąsec-
Kiego, Który u łatwia wydzielanie się p lwociny, wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 
oraz powiększa wagę ciała j usuwa kaszel. — Sprzedała apteki. 

Ho jest ludzi na świecie? 
Według statystyki L. N„ przeszło 2 miliardy i 150 mil 

Według statystyki Ligi Narodów, | ulż 100 milionów; Rosja sowiecka ma 
świat UczyJ w końcu r. 1937 2 miliardy j 178 milionów mieszkańców. 
134 miliony mieszkańców, w liczbach Europa bez Rosji ma około 397 mi-
okrągłych. W ciągu roku sprawozdaw-' lionów, w czym Niemcy oo obecnym 
czego ludność zwiększyła sie o 18 ml-1 powiększeniu terytorium — 79 milio-
lionów, czyli o 1,1 procent. , nów, Wielka Brytania 47. Wiochy 43, 

Więcej niż połowa zamieszkule Azję; Francja 42, a Polska 35 
gdzie w samych Indiach jest ponad 375 
milionów mieszkańców, a w Chinach 
450 milionów. 

Ludność Stanów Zjednoczonych A-
merykj Północnej przekroczyła obecnie 
130 milionów. W Ameryce Południowej 

Japonie zamieszkują obecnie 72 mi-1 zamieszkuje około 90 milionów, z czego 
liony; imperium japońskie liczy więcej połPwa w Brazylii. 

KINO 

Ł U J R O P A 
Pocz. 12, 2, 4, 6. 8, 10 

Gigantyczny f i lm 
real izacj i M I C H A E L A CURTIZA 

twórcy „Kapitana Blooda" i „Robhi 
Hooda". 

„BATALIA NIEUSTRASZONYCH" 
8 0 «r . gl . O L I V I A de H A V I L L A N D 

i GEORGE BRENT 

Dziś o g. 12 i 2 
2 PORANKI 

Ceny od 

m§M-\ n OB • jWB śWfa jn, «-— Wspaniała, niezrównana, jedyna niezapomniana bohaterka f i lmu „La Habanera". M A L T O 85 ZARAH LEANDER 

Życie powiatu łódzkiego 

Akcja wodno-melioracyjna 
W y ż y n a łódzka dzieli powiat łódzk i na dwie 

zlewnie zbiorowe, w k tó rych bierze początek 
duża Ilość strug, rzeczek I rzek,, o charakterze 
wód nizinnych, zasilających arterie wodne - W i 
sie i Warte. 

Prowadz i to do zabagulcnla terenów zalewa
nych, do zmniejszenia powierzchni uży tków r o l -

) nych, lub do obniżenia ich wartości . VY celu ra -
dykaluc l zmiany tego nienormalnego stanu rze
czy, samorząd prowadzi systematyczni! akcie 
mel ioracyjna w powiecie. 

Oprócz tego dużq uwagi poświecą sic regu
lacj i rzek, przep ływających obok ośrodków prze
mys łowych . 

Jednocześnie starostwo powiatowe w Lodz i 
prowadzi planowa akcie, zmierzająca do oczysz
czenia ścieków fabrycznych przed wpuszczeniem 
ich do tych rzek. 

W latach 1937 I 1938 uregulowano rzek na 
terenach mleisklch I podmiejskich — <>.(, k l in. , 
rzeczek I strug na terenach wiejskich - • 15.8 
k im. oraz r o w ó w — V.8 k l in . 

Roboty na terenach miejskich lub p o d i n b j -
sklch zostały wykonane przy pomocy l inansowci 
Skarbu Państwa I Fuduszu Pracy z udzialcts 
samorządu w połączeniu z akcly zatrudnienia 
bezrobotnych. Roboty zaś na terenach wiejskich 
wykonane przez zainteresowanych (t. zw sposo 
bom szarwarkowym) przy pomocy f lnansowel I 
technicznej samorządu powiatowego. 

Dziś o g. 12 i 2 2 PORANKI 
Ceny od 9"^' A R N O T R A W N A CÓRKA Mieście p o m o c 

najbiedniejszym 
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„Czystka" w Lidze Narodów 
3rxed R E O R G A N I X A C F Q instytucji £enen>sfoiej.—ftanon>iśfta 

ligowe, obsadzone przez socialistón>, są tiftwidowanc. 
Pierwszym dyrektorem Mledzynaro-. 

dowego Biura Pracy w Genewie byt je-J 
den z leaderów francuskiej socjaldemo
kracj i , Albert Thomas. Trudno sądzić, 
czy to było przyczyną, czy też z łożyły 
sie na to hm. 1 czy .n ik i . al? tak się stało, 
że pierwszy personel tej instytucji przy 
Lidze Narodów składał sie wyłacznlo z 
socjalistów różnych narodowości. Od 
tego czasu stało się tradycją, by wszyst 
kie wakujące stanowiska w miedzynaro 
dowym biurze pracy obsadzać orzez so
cjalistów. 

Gdy organizowano sekretariat Ligi 
Narodów, nie liczono się zupełnie z po
l i tycznymi przekonaniami i pogiądami 
kandydatów, ale wyłącznie z ich zdol
nościami i wiedzą. I dlatego sekretariat 
L ig i , k tóry mógł nie l iczyć sie z wydat 
kami, zaangażował szereg najwybitniej
szych specjalistów z dziedziny ekonomii, 
finansów I prawa międzynarodowego. 
I faktem jest bezspornym, że żadne mi 
nisterstwo spraw zagranicznych na 
świecie nie dysponuje takim oddziałem 
prawnym jak sekretariat Ligi Narodów. 

W ostatnich latach, zwłaszcza po w y 
stąpieniu z L ig i Japonii, Niemiec i Ital i i , 
tak się złożyło, że w miarę wakujących 
stanowisk obsadzali je socjaliści. By ło 
to oczywiście rzeczą przypadku, nie 
mniej nie ulegało wątpl iwości, że ta oko
liczność musiała się odbić, acz w bardzo 
nieznacznym stopniu na prawach sekre
tariatu i na jego ustosunkowaniu się do 
tych czy innych zagadnień międzynaro
dowych. 

Nie należy jednak tych w p ł y w ó w 
przeceniać. W p ł y w y te działały prze
ważnie za kulisami przy przygotowani i 
raportów, doborze materiałów, w roz
mowach z dyplomatami 1 t. d. Nie je^t 
tajemnicą, że na początku sesji ogólnego 
zgromadzenia L ig i w roku 1936 wyżsi 
urzędnicy sekretariatu przyczynili s.ę 
do tego, że uznano za rzeczywiste peł
nomocnictwa delegacji abisyiiskiej, 
wbrew naleganiom delegacji francuskiej 
i angielskiej delegacji, co w rezultacie 
spowodowało wystąpienie Italii z Ligi. 

Ciekawą rzeczą było, że w tym wla 
śnie okresie sekretarz generalny Lig i 
Avenol z polecenia Londynu i Paryża 
Omówił w Rzymie sprawę rozwiązania 
zagadnienia ablsyńskiego. Według tege 
porozumienia oddział prawny Ligi Naio 
dów uznać miał pełnomocnictwa delt: 
gacjl abysyńsklej za nieważne. Ale wyż 
si urzędnicy sekretariatu zdecvdowah 
inaczej. I w y w a r l i cały swój wp ł yw , a 
by biuro prawne w taki, a nie inny sp'. 
sób zainterpretowało tę sprawę. 

Dodać należy do tego, że polityka 
zajmują się w sekretariacie Ligi nie tyl 
ko urzędnicy sekcji politycznej, ale na
wet takich sekcyj, które pozornie nr. 
wspólnego z polityką mieć nie mogą. W 
Genewie wszyscy wiedzą dokładnie, że 
dyrektor sekcji higieny ma olbrzyn i 
wpływ na rozwiązywanie zagadnień po
litycznych. 

Nic dziwnego zatym, że przy istnie
jących obecnie w Londynie i Paryżu m 
strojach, przy pragnieniu uniknięcia 
wszystkiego, co mogłoby być uznane za 
walkę ideologiczną dwóch bloków, fa
szystowskiego i demokratycznego, o r / y 
dążeniu państw demokratycznych w Kie 
runku porozumienia się z państwami to
talnymi, zwrócono uwagę na skład per
sonalny sekretariatu Ligi Narodów. An
glia i Francja w dalszym ciągu dążą d • 
utrzymania Lig i Narodów. Bvć może 
znajdą w końcu jakieś rozwiązanie, ob
myślą jakiś plan reorganizacyjny, k tóry 
umożl iwi Japonii. Niemcom i Itali i po
wró t do instytucji genewskiej. I dlatego 
postanowiły z góry przedsięwziąć sze
reg kroków, które być może pozbawią 
sekretariat Ligi szeregu zdolnych urzęd
ników, ale zapobiegną dalszym zarzu
tom, że wszystkie odpowiedzialne sta
nowiska zajęte są przez soclalistów, a 

w każdym razie ludzi o lewicowych 
przekonaniach. 

Pretekstem, który umożliwi ł Angli i i 
Francji przeprowadzenie tego planu by
ło zredukowanie budżetu L ig i Narodów, 
wskutek wystąpienia szeregu państw. 

To musiało spowodować znaczna reduk 
cjc personelu Ligi i to zarówno sekretar 
iatu jak i wszelkich instytucyj pomocni
czych, między innymi Międzynarodowe
go Biura Pracy. 

Na wniosek Anglii powołano specjał-

l i W & I HA! 
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ną komisję, która miała zrewidować i 
zlikwidować szereg stanowisk ligowych. 
Komisja otrzymała specjalne instrukcje. 
I już opracowała wniosek, w kierunku 
likwidacji 56 stanowisk, głównie sekcji 
politycznej, gabinecie sekretarza gene
ralnego oraz Międzynarodowym Biurze 
Pracy. I co najciekawsze, a co icsł na
stępstwem całego planu — zl ikwidowa
ne mają być całkowicie stanowiska za
jęte przez urzędników o przekonaniach 
socjalistycznych. 

Ta „czystka" sekretariatu Ligi Nu • 
rodów, masowe zwalnianie lewicowi -li 
elementów z instytucji, której główny
mi podporami są państwa dcmokratycz
ne Anglia i Francja, jest w chw ! i i obec
nej bardzo znamienne. 

Jak już wspomnieliśmy, ma to być 
wstępem do zupełnego zreformowania 
Ligi Narodów, w tym kierunku, aby u-
możliwić wstąpienie do niej państwom 
totalnym. Anglia w dalszym ciągu żyw i 
przekonanie, że z chwilą, gdy przedsta
wiciele tych państw zasiądą do ogólne
go stołu w instytucji genewskiej. zm'°nl 
się ich ton, zmieni się ich sposób postę
powania i łatwiej będzie można porozu
mieć się z nimi odnośnie najbardziej pa
lących problemów współczesnej Euiopy. 

W jakim kierunku pójść ma* reorga
nizacja Ligi Narodów — narazie niewia
domo. Istnieją wersje, że właściwy plan 
już został opracowany przez lorda Ha-
lifaxa, że plan ten został zaakceptowany 
przez Chamberlaina i że obecnie jest 
przedmiotem studiów rządu francuskie
go. Czy tak jest istotnie — trudno twier
dzić. Nie ulega wszakże wątpliwości, ze 
jeśli te dwa państwa wniosek taki zgło
szą, mogą liczyć, i# większość człon
ków Ligi go zaakceptuje. To jest pewne. 
Nie jest jednak pewne, czy spełni się 
wówczas'marzenie Angli i , by państwa 
totalne wróc i ły do Lig i i bv to miało do
prowadzić do powszechnego porozumie
nia i ogólnej pacyfikacji w Europie. 

L. N. 

Wywłaszczenie Żydów w Niemczech 
ma pokryć Koszty mobilizacji oraz zasilić tajny fun

dusz wojenny Trzeciej Rzeszy 
Prasa zagraniczna twierdzi , że przez 

wywłaszczenie Żydów i katolików 
Niemcy chcą pokryć nie tylko koszta 
mobilizacji, lecz nadto zasilić tajny fun
dusz zSota, stanowiący rezerwę na wy
padek wojny. 

Na temat zapasu złota banku Rzeszy 
oficjalne źródła podają, że Trzecia Rze
sza posiada 75 milionów marek w zło
cie. Natomiast tajny fundusz wynosić 
miał w połowie 1937 r. 520 milionów 
marek. Dodać do tego należy sztaby 
złota wartości 250 milionów oraz walut 
zagranicznych za 250 milionów, które 
przypadły w udziale Rzeszy po przyłą
czeniu Austri i . 

0 ile oficjalny zapas złota Trzeciej 
Rzeszy starczyć moż'3 na 6 dni wojny, 
o tyle zapasy z funduszu tajnego po
kryją wydatk i , związane z 2-miesięcz-
nym okresem wojny. Oczywiście jest to 
śmiesznie mało. Dlatego też Niemcy 
czynią wszystko, ażeby zdobyć dalsze 
trwale wartości drogą „operacyj" wy
właszczeniowych wewnętrznych. 

Głód złota skłania Niemcy do spo
glądania tęsknym okiem na zasobną w 
złoto Danię, a przede wszystkim Szwaj 
carię. Szwedzcy rzeczoznawcy wojsko 
wi wyrażają przekonanie, że wkrocze-
rie Niemców do Danii .nastąpiłoby 
prawdopodobnie już w pierwszych 

dniach działań wojennych. Wiadomo jest 
powszechnie, że nawet w okresie po
kojowym Niemcy bardzo zdecydowa
nie „interesują" się Szwajcarią. 

Bardziej niż jakiekolwiek inne pań
stwo, Trzecia Rzesza na wypadek woj
ny posiadać musi wielce zasobny fun
dusz złota i dewiz. Niemcy bowiem, 
mimo największych wys i łków, nie po
siadają pjioduktów I sur°wców w iloś
ciach niezbędnych do prowadzenia woj
ny, to też będą za nie płacić gotówką. 

Oto. kilka wymownych przykładów: 
„Niemiecka Gazeta Górnicza" wy l i 

czyła, że Trzecia Rzesza z własnych 
zapasów produkować będzie mogła za
ledwie 5 milionów ton stali na 26,5 
miliomów ton, stanowiących zużycie w 
czasie jjednego roku wojny. 

„Rolnik Niemiecki" zamieszcza w 
dniu 1 kwietnia r. b. ar tykuł , że Niemcy 
posiadają tylko 2-miesięczne zapasy ba 
wełny. 

..Niemcy zbrojne" twierdzą, że rok 
Wojny pochłonąć musi 12,750,000 ton 
paliwa, podczas gdy „Rolnik Niemiec
k i " wymienia nawet cyfrę 15 — 20 mi
lionów. Jeżeli wziąć cyfrę przeciętną 
17,5 milionów ton, okaże się, że Rzesza 
swą produkcją oleju syntetycznego po
kryje okojo 1/9 części (2 miliony ton) 
swego zapotrzebowania wojennego. Po

nieważ do produkcji syntetycznego ole
ju ziemnego używa się węgla brunatne
go, Niemcy dla wydobycia niezbędnych 
ilości tego węgla musieliby zatrudnić 
dodatkowo 15 korpusów armii górni
ków, ao jest oczywiście nie do przo-
prowadzienia. 

Niemcy nie mają niklu, i tylko jed
ną dziesiątą swego pokojowego zapo
trzebowania miedzi oraz jedną czwar
tą pokojowego zapotrzebowania cyny. 

Niewiele pocieszającego da się rów
nież powiedzieć o zaopatrzeniu żyw
nościowym. Mimo wszystko, co się w 
tym kierunku czyni, stan aprowiz.ic.ii 
Niemiec na wypadek wojny jest zupeł
nie niedostateczny. Urządzono wpraw
dzie specjalne magazyny aprowziacyi-
ne, lecz zgr°madzone w nich zapasy ob-
llczciia są na tygodnie, najwyżej na kil
ka miesięcy wojny. A potem? Potem 
i dla pokrycia potrzeb aprowizacyjnyeh 
będą musiały Niemcy płacić za granicą 
dewizami i złotem. 

Pomiędzy faktami powyższymi i ak
cją _ wywłaszczeniową istnieje ścisły 
związek, którego pic można nawet u" 
'kryć. Wic o tym cały świat, przeczuwa 
to także naród niemiecki. I zapytuje: 
,.No, pięknie, a gdy Żyda wydoją —cóż 
będzie dalej?".-.- I n.a razie nic znajduje 
na to pytanie odpowiedzi... (F) 

Pomagając bezrobotnym, spełniasz swój obowiązek obywatelski 
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S p e c j o l n o S ć : ' bransoletki 
do zegarków — chromowane. 
double (pokry te i l o l e m ) . 
1 0 - l c l n l a g w a r a n c j a . 

Żądał wo wszystkich tjclspoch 
juollorslco > zogar mistrzowskich 

Nadmierna pobudliwość, skurcze i wyczerpanie 
to skutki demineralizacji organizmu t. j . długo
trwałego pozbawiania go dostatecznej ilości 
składników mineralnych. Stan ten wynika z 
niewystarczającej zawartości substancyj mine
ralnych w spożywanych pokarmach. Zapobiegać 
temu można przez wprowadzanie do organizmu 

soli wyrównawczych. Minerogen F. F. uzupeł
nia brakujące w organizmie sole. stanowi re
zerwę mineralną i zapobiega wyniszczeniu or
ganizmu. Apteka Mazowiecka, Warszawa, Ma
zowiecka 10. 

Za stosowanie teroru podczas strajku 
sąd skazał siedmiu oskarżonych po 1 miesiącu aresztu każdego 

Akcja dożywiania dzieci 
rozpoczyna się Jutro 

Jutro rozpoczyna się w Łodzi akcja 
'dożywiania dzieci w szkołach powszech 
nych i przedszkolach. Akcję prowadzić 
będą każdy w swym zakresie: zarząd 
miejski, miejska rada szkolna oraz korni 
tet pomocy dzieciom i młodzieży. 

Ogółem akcją dożywiania objętych 
będzie 10.500 dzieci. Jest to jednak licz
ba niewystarczająca. Według opinii na
uczycieli szkół powszechnych, do doży
wiania kwalif ikuje się conajmniej 1S.000 
dzieci. 

Najprawdopodobniej jednak komitet 
pomocy zimowej, po całkowi tym zorga
nizowaniu swych agend, akcję dożywia 
nia dzieci rozszerzy, (i) 
ZE STOWARZYSZENIA I N Ż Y N I E R Ó W I AR

C H I T E K T Ó W W Ł O D Z I 
Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów 

w Łodzi urządza w czwartek, dnia 1 grudnia 
br o godz. 20,30 w sali odczytowej Stowarzy
szenia przy ul. Piotrkowskiej nr 53 odczyt Inż-
H. Farbera na temat: „Najnowsze osiągnięcia 
elektrotechniki w świetle prasy tachowej". 

W Y S T A W A DROBIU I Z W I E R Z Ą T D O M O 
W Y C H W Ł O D Z I 

Wzorem la-t ubiegłych odbędzie sie również 
W roku bieżącym wystawa drobiu i zwierząt 
domowych w teatrze „Bagatela" (Piotrkowska 
94). Zawierać ona będzie duży dział psów ra
sowych w specjalnej obszernej hali. 

Informacje i zgłoszenia: Lek. wet. Mikołaj 
iWarrikoff (Kopernika 22, tel. 172-07) lub sekre
tariat stowarzyszenia Sienkiewicza 62. najpóź
niej do dnia 28 listopada b. r. 

Przed sądem grodzkim toczyła się w 
dniu wczorajszym sprawa przeciwko 
sześciu robotnicom i jednemu robotni
kow i f i rmy Wik to r Kinstler, fabryka ce
wek przy u l . Suwalskiej. 

Oskarżeni odpowiadali za stosowa
nie teroru strajkowego. 

V/ sierpniu r. b., gdy jedna z robot
nic została z pracy wydalona, inne, u-
ważając, że wydalenie jest niesłuszne i 
że tłem jego jest niewłaściwe traktowa

nie robotnicy — ogłosiły strajk, do któ
rego jednak nie przystąpił cały personel. 

Oskarżeni mieli się w związku z tym 
dopuścić aktów teroru przeciwko pozo-

j stającym przy pracy robotnicom i robot 
nikom. 

Sąd grodzki pod przewodnictwem 
sędziego Salomonowicza ogłosił wyrok, 
skazujący siedmiu oskarżonych po mie
siącu aresztu. (1) 

Echa poświęcenia osiedla 
im. inż. Eug. Kwiatkowskiego 

Zarząd Stowarzyszenia Właściciel i 
Domków im. inż. Eugeniusza Kwiatków 
skiego (dewniej w Marysinie III) składa 
serdeczne Bóg zapłać za ofiary z okazji 
uroczystości poświęcenia Osiedla jakie 
wpłynęły na cele kulturalno - oświato 
we Stowarzyszenia od P. P. WiceprC' 
miera i Ministra Skarbu inż. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego zł 200. TOR zł 250 
Tow. Kred. m. Łodzi zl 200. P. Prezy
denta m. Łodzi Mikołaja Godlewskiego 
zł 100. p. notariusza Bronisława Wi t 
kowskiego zł 20 i in. 

C o d z i e n n e u ż y w a n i e k r e m u 
b i o l o g i c z n e g o 

z a p e w n i a 
p i ę k n ą I z d r o w ą c e r e j 

2a.dajcie wszędz ie 
obuwia g u m o w e g o 

m a r k i 

Nasz reporter zanotował: 
W mieszkaniu włnsnym przy ul. Niskiej 1 

w Rudzie Paibanickiej usiłował pozbawić sie ty 
cia 60-letni Józef Orłowicz, który w czasie nieo
becności domowników zażył wielką ilość lumi
nalu. Lekarz pogotowia skierował desperata do 
szpitala, orzekając stan ciężki. 

• 
We wsi Rogi. tuż pod Łodzią, ze stawu 

N. Nykla, wyłowione zostało przez przypadek 
zawiniątko, w którym ujawniono zwłoki nowo
rodka, liczącego około 3-ch tygodni. Ciało było 
opakowane w szmaty i przewiązane sznurkami. 
Niewątpliwie niemowlę zostało w ten sposób 
utopione w stawie. Władze wdrożyły dochodze
nie, przesyłając ciało do prosektorium. * . • 

W mieszkaniu pracodawców uległa popa
rzeniu wskutek wybuchu toerpentyny Melania 
Zyss, służąca, zam. przy ulicy Piotrkowskiej 64. 
Poparzonej udzielił pomocy lekarz pogotowia. 

* ^ • 
W mieszkaniu własnym przy ulicy Piłsud

skiego 63 uległa zatruciu po spożyciu nieświe
żych ryb 34-lctnia Estera wnksman. 

Chorej udzielił pomocy lekarz pogotowia i 
pozostawił ją w stanie osłabionym na miejsca. 

Na ulicy Rzgowskiej Nr. 75 została potrąco
na przez taksówkę Mania Licht, zam. przy ulicy, 
Rzgowskiej Nr. 97, odnosząc ogólne obrażenia 
ciała, Rannej udzielił pomocy lekarz pogotowia. 

* . • 
W domu przy ulicy Łącznej Nr. 16 wynikła 

zbiorowa bójka na tępe narzędzia, w wyniku 
której zostali poranieni: 25-Ietni Czesław Mar
cinkiewicz z ul. Pabianickiej 5; 32-letnia Jadwi
ga i 36-letni Marian Witasiakowie oraz 56-letni 
Stanisław Angiel, zam. przy ul. Łącznej 16. 

Zajście zlikwidowała policja. Wszystkich 
rannych opatrzyło wezwane na miejsce pogoto
wie ratunkowe. 

bcKuiGikjert 

• 
20 TYS. DZIECI W TEATRZE „KOT 

W BUTACH". 
Wspaniałe przedstawienia Teatru „KOT, 
w BUTACH" (Al. Kościuszki 57) oglą
dało już 20 tys. dzieci łódzkich. Każde 
dziecko wychodziło z Teatru radosne, 
wzruszone, szczęśliwe! Widowiska 
„KOTA w BUTACH" są dla dzieci ra
dosnym przeżyciem, każde dziecko ma
rzy o tern, aby pójść do Teatru. Każda 
kochająca matka powinna spełnić nie
zwłocznie to pragnienie swego dziecka! 
Przedstawienie Teatru „KOTA w BU
TACH" (Al. Kościuszki 57) odbędzie sie. 
dziś, w niedzielę o godz. 12-tej i o 4.15 
po pol. Bilety od 25 gr. do 2.20 w kasie 
teatru. 

Zwiedzamy wieś polską 
Inicjatwa gospodarcza i społeczna wsi piotrkowskiej 

IL 
Po Żarnowicy, gdzie nam gospodarze, 

szarzy obywatele — działacze wiejscy 
naświetlają zagadnienia wiejskie nie ty l
ko w perspektywie piotrkowskiej — ale 
w skali ogólnopolskiej — jedziemy do 
gminy Bogusławice, mającej swą siedzi
bę w starej osadzie Wolbórz. Polował 
tu niegdyś Władysław Jagiełło, a jednym 
z pierwszych wójtów osady był Frycz 
Modrzewski. Wita nas tutaj dzielny 
wójt Bogusławie — p. Samborski, piękna 
sarmacka postać chłopska. Towarzyszy 
mu sekretarz, p. Makosza. W izbie 
gminnej stykamy się z przybyłymi dzia
łaczami gminy młodzieżowymi i oświa
towymi. Wszyscy nam obrazują dzisiej
szy stan wsi. Charakterystyczne jest 
przemówienie działacza kółek rolni
czych: 

„Dzisiejsze rozdrobnienie wsi zmusza 
chłopa do szukania nowych dróg, aby 
wyżyć z rodziną. Rolnik musi pomyśleć 
o uaktywnieniu życia oświatowego, aby 
przez oświatę dojść do uzyskania no
wych rezultatów w walce z losem o byt 
codzienny. Rzecz w tym, aby z naj
mniejszego choćby obszarem pólka dro
gą najracjonelniejszej gospodarki uzy
skać najlepsze wynik i . Kultura rolna 
ziemi jest u nas — mówi dalej śmiały 
oświatowiec wsi piotrkowskiej, człowiek 
zresztą ze starszego już pokolenia 
dostateczna — chodzi jeszcze o podnie
sienie stanu kul tury łąk i stanu hodowli. 
Ale i w tym kierunku czyni się wiele". 

Tak wieś piotrkowska, całkiem opor
na na dywersyjne hasła nienawiści — 
reaguje na konieczność skie/ow^nia go
spodarki rolnej na nowe tory, przede 
wszystkim na tory racjonalnej plano
wości. Im głębiej przenikają hasła te 
w gromady — tym absurdalnicjsze wy
dają się opaczne hasła „rozwiązania" 

Żyda". W kulturalniejszych środowi
skach wsi — a tych jest coraz więcej — 
problem odrodzenia wsi, gospodarczego 
i społecznego, rozwiązywany jest nie pod 
kątem „żydowskim", ale pod kątem wy
dobycia ze wsi maksimum energii, po
mysłowości i skierowania tych wartości 
na hasła: „w jedności siła", na hasła 
spółdzielcze i oświatowe. 

Wieś sobie radzi. W. Żarnowicy oglą
damy gospodarstwo wiejskie obywatela 
X. Posiada 5 ha. Murowany dom miesz
kalny. Obywatel X jest rezerwistą. 
Bierze udział w życiu kółek rolniczych, 
żcua w kółkach gospodyń wiejskich. 
Wnętrze domu czyste, obejście ładne. 
Radio. Obywatel X bierze udział w 
straży ogniowej i w orkiestrze gromad?-
kiej, Na 5 ha daje sobie radę podniesie
niem hodowli i pszczelarstwem. Z ta
kich ludzi składa się dziś wieś piotr
kowska. 

Ale powróćmy do przeciętnej gminy 
piotrkowskiej Bogusławice. Włodarzy tu 
jak wspomnieliśmy, p. Samborski Wła
dysław. 

Gmina ta jakże ciekawa, jeśli chodzi 
o zagadnienie pracy społecznej. A pod
kreślamy, że nie jest to gmina specjalnie 
wybrana — lecz ot, przypadkowo tylko 
będąca terenem wypadu dziennikar
skiego. 

Gmina obejmuje obszar 142 km. s , na 
których znajdują się 23 gromady, w tym 
tylko 2 gromady bez rad gromadzkich, 
oraz cztery majątki ziemskie. W gro
madach jest 2.307 gospodarstw, z któ
rych do trzech ha jest 1 1 % gospodarstw, 
od trzech do pięciu jest 657, od 5 do 10 
ha 401, od 10 ha do 20 ha 46, oraz 4 duże 
majątki ziemskie ponad 200 do 1.000 ha. 
Struktura rolnicza typowa i charakte
rystyczna. 

Na terenie gminy znajduje się fabry-
•<vielu zagadnień drażliwych wsi wyłącz- ka włókiennicz-a w Moszczenicy: znów 
nie drogą niepoczytalnych ataków „na ten sam problem co gdzieindziej: podat

k i z firmy tej, mającej zarząd w Łodzi, 
wpływają nie do gminy Bogusławice, ale 
do Łodzi. A gmina na rzecz firmy po
nosi cały szereg ciężarów w związku 
z posiadaniem na swym terenie dużego 
kompleksu przemysłowego. 

Zgodna współpraca sąsiedzkiego Zw, 
Kółek Rolniczych z Zarządem gminnym 
ułatwia zrozumienie znaczenia rolnic
twa. Gmina w budżecie przewidziała 
odpowiednie sumy na subsydia i na kup
no zarodowych stadników, na pomoc 
dla utrzymania instruktora, prowadzące
go poradnię żywieniową. 

Istnienie wreszcie 6 f i l i i Powiatowej 
Mleczarni podkreśla, w jakim kierunku 
idzie rolnictwo, a wszak kilkanaście k i -
szarń mówi o postępie rolnictwa, wresz
cie zapisanie się 573 rolników na człon
ków Spółdzielni Wełniarskiej dowodzi, 
że hodowla owiec zajmuje poczesne 
miejsce w rolnictwie. Zalesiono 410 ha 
nieużytków. 

W dziale kultury ogólnej gmina do
piero w ostatnich latach ożywiła swoją 
działalność, przez otworzenie 6-ciu ru
chomych bibliotek, otwarcie w r. b. Uni
wersytetu Niedzielnego i prowadzenie 
kursów dla przedpoborowych. W tym 
dziale mogą pochwalić się większymi re 
zultatami same' gromady, które budują 
własne remizy i domy ludowe, posi.Ydają 
własne choć skromne bibl ioteki; posia
dają 12 kół Młodej Wsi, które w tym ro
ku urządziły dożynki. 

Dalej w tej pracy rywalizują inne 
gromady. O ile chodzi o stan organiza
cyj w gminie, to oprócz 17 Kółek Rolni
czych, 12 Kół Młodej Wsi, 9 Kół Gospo
dyń Wiejskich, 17 Straży Pożarnych, 4 
Spółdzielnie Spożywców o 7 sklepach, 
1 spółdzielnia zbożowa, 2 Spółdzielcze 
Kasy Stefczyka, b. dobrze prowadzone, 
6 spółdzielczych mleczarń, 4 Koła Mło
dej Polski, 4 Koła Ziemianek, 4 Oddzia
ły Związku Strzeleckiego, 1 oddział Ko
lejowego Przysposobienia Wojskowego, 

2 Oddziały Zw. Rezerwistów, 4 stowa
rzyszenia Mł. Kat. i 2 kluby sportowe 
pi łk i nożnej. Radio aparatów w gminie 
jest 567. 

„Wieś dzisiejsza — mówi towarzy

szący wycieczce z ramienia Wydziału 
Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, inż. 
Z. Gajewski — musi pozbyć się dawniej
szych przesądów, a naginać do koniun
ktury drogą podniesienia wydajności ro i 
nictwa, drogą rozwoju przemysłu rolni
czego — musi być choćby w części na-
razie realizowane zagadnienie wsi. Go* 
spodarstwo wiejskie musi być niejako 
sklepem, gotowym na przystosowanie 
się do aktualnej tej czy innej koniunktu
ry, gotowym na podołanie żądaniom, ja
kie aktualne przed gospodarstwem sta
wia takie czy inne zapotrzebowanie 
rynku" . 

Próbę takiego podchodzenia do prob
lemu znajdujemy w fermie rolniczej 
w Milejowie. 

Kierownikiem fermy, postawionej na 
wysokim poziomie kultury rolnej, jest 
p. Dębski. Wycieczka zwiedza poszcze
gólne działy fermy, rozporządzającej 
obszarem kilkuset ha, bogatą gospodar
kę hodowlaną i t. p. Jednym z zadań 
fermy jest promieniowanie kultury rol
nej fermy w teren sąsiedzki. Na terenie 
powiatu piotrkowskiego znajduje się 
największa państwowa stadnina ogierów 
„Bogusławice", rozporządzającą zawsze 
przynajmniej setką pierwszej klasy roz-
płodowców. Są między nimi sztuki po
nad stutysięcznej wartości. Dowiadują 
się dziennikarze przy okazji, że racjo
nalna hodowla koni jest jeszcze dziś bar
dzo kosztowna: za jednorazowe spotka
nie ogiera liczą dziś właściciele — ho
dowcy po 500 i więcej złotych. 

Ze wsi wycieczka po gościnnym po
dejmowaniu nas przez p. Dębskiego śnia
daniem — powróciła do Piotrkowa, 
gdzie zaczęliśmy zwiedzanie miasta od 
starego zamku. Jest to jeden z najstar
szych zabytków w Polsce. Potężne, b l i 
sko trzy metrowej grubości mury chronią 
dziś b. cenne muzeum, zawierające wiele 
ciekawych eksponatów, m. in. o charak
terze regionalnym. Wiele sztandarów 
powstańczych, broni powstańczej, moc 
historycznych sztychów, monet. Jest ta 
także dział etnograficzny. Eksponatów 
mamy ponad tysiąc. 

J A N WOJTYNSKL 
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Nowe ognisko 
poprawy 

instytuty koniunkturalne wszystkich 
krajów — również i Polski — zgodnie 
określają dzisiejszą fazę, jako fazę po
prawy w skali międzynarodowej. Zgod
nie wskazują jako na ognisko tej popra
wy , te same Stany, które przecież jesz
cze przed niedawnym czasem by ły nie
pokojącym świat ostrym ogniskiem de
presyjnym. Przy wadze, jaką dla ukła
du gospodarstwa światowego posiadają 
Stany — nic dziwnego, że w miarę jak 
stwierdzana jest stałość objawów polep
szenia, rośnie optymizm w świecie. 

Jakie są elementy i przyczyny owej 
nagłej poprawy: 

Przede wszystkim silny rozwój bu
downictwa mieszkaniowego , w dużej 
mierze zapewne spowodowany niedawną 
liberalizacją przepisów o kredytach hi
potecznych. 

Dalej — „uruchomienie" dawniej w 
sensie kredytowym zesterylizowanego 
złota. Złoto to stanowiło tak zw. „Fun
dusz nieczynny". Fundusz ten został te
raz bądź zmonetyzowany, bądź zużyty 
jako pośredni lub bezpośredni podkład 
emisji. 

W dalszej kolei — Istotne by łyby 
zmiany ustawodawstwa podatkowego, 
wprowadzone na wiosnę (swego ' czasu' 
tu omówione). Przypominamy, źe głów
ną treścią tych zmian było odciążenie po
datkowe nie wydzielanych zysków w> 
spółkach akcyjnych i w ogólności odcią-, 
żenię podatkowe akcyjnej lokaty kapi
tałowej. 

Wskutek nastrojów ogólnych — sto
sunkowo niezbyt zresztą wielkie — za
pasy towarowe poczęto intensywnie uzu
pełniać, dając tym impuls popytowi. 
Wreszcie państwo na szeroka skalę, 
wznowiło z jednej strony swą akcję sub-' 
sydyjną, z drugiej — wielkie roboty pu
bliczne. | 

Różnolitość wspomnianych elemen-' 
tów pozwala' zwolennikom różnych dok
t ryn na przypisywanie poprawy różnym 
przyczynom. Zwolennicy „nakręcania 
koniunktur" przypisują ją najchętniej 
subsydiom i inwestycjom państwowym; 
znów inni, kładący akcent raczej na ele
menty pieniężne — desterylizacji z łota; 
bardziej wreszcie klasycznie nastawio
ne umysły — odciążeniu podatkowemu, 
przedsiębiorstw. 

Donioślejszym od wytłumaczenia po
prawy jest rzecz prosta fakt, że ona real
nie istnieje; wystąpiła przy tym ze zwy
kłą dla tamtejszych stosunków, gwał
townością tempa odmian koniunktural
nych (istna „wywrotność koniunktur")— 
wskaźnik aktywności od lipca do czerw
ca podskoczył niemal o całych trzydzieś
ci procent! az. 

Z są u handlowego 
Do wydzia łu handlowego Sadu Okrę 

gowego. w Łodzi, wpłynęło iy>wództwo 
w sprawie f-my Przemysł Chemiczny 
„Dato l " przeciwko firmie „P lacówka" o 
zaniechanie rozsiewania fałszywych wia 
domości o „Dato lu" , a w szczególności, 
że rzekomo nie posiada ona unrawnienia 
dd sprzedaży własnego nreparatu dezyn 
•fekcyjnego do odkażania aparatów tele
fonicznych oraz o zapłatę odszkodowa
nia w kwocie zł. 5.000 za rozpowszech
nianie takich pogłosek. 

Na rozprawie dnia 17 bm. Sad wydał 
na korzyść f-my „Dato l " tytuł wyko
nawczy, zabezpieczający to powództwo 
w formie zakazu rozpowszechniania 
wyżej wspomnianych wiadomości, za
kazując równocześnie „Placówce" poda
wania się za przedstawicelkę produktu 
„Dato l " . 

Wiadomość ta interesuje wszystkich 
abonentów telefonicznych, którzy zaku
pują Datol i odkażaia anaraty telefonie/, 
nc we w t " c n v m zakrop'" 

Poważne zamówienia amerykan ie w Łodzi 
Rozmowa naszego współpracownika z importerami amerykańskimi. — Produk

cja rękawiczek do marca 1939 r. przeznaczona na eksport 
W ubiegłym tygodniu bawil i w War- amerykańscy zapoznali się szczegółowo, ralnych możliwości. — mówi p. Kovar— 

szawie i w Łodzi przedstawiciele f i rmy z możliwościami produkcyjnymi ręka-1 pO|ska produkcja wiókienn cza posiada 
Jiilius Kayser et Co w Nowym Jorku, wiczek w Polsce i w rezultacie przepro- na rynku amerykańskim dość znaczne 
jednej z największych na świecie fabryk wadzonych pertraktacyi poczynili na szanse. Okoliczność tę miałem okazję 
pończoch, rękawiczek i bielizny, pp. miejscu zakupy wstępne rękawiczek dla stwierdzić już za pierwszym moim po-

Charles R. Kovar. dyrektor działu ręka- Stanów Zjednoczonych. bytem w Polsce przed pięciu luty. kiedy 
wiczek i Paweł R. Walter dyrektor za-, W wywiadzie udzielonym naszemu tó podobnie, jak obecnie przyby em do 
kupu na Europę. 1 współpracownikowi, pp. Kovar i Walter Europy dla poczynienia zakupów dla 

W czasie swego pobytu w Polsce p°dkreślili przede wszystkim bardzo do- Stanów Zjednoczonych. Wtedy to. zwró 
reprezentanci tego wielkiego koncernu godny dla pogłębienia polskiego ekspor- eiliśmy się do szeregu krajów europej-
przemysłowo-liandlowego odbyli szereg tu do Stanów Zjednoczonych moment, skićh. jak Czechosłowacja. Polska. Fran 
konferencyj zarówno z czynnikami ofi- j jaki zaistniał od chwil i zmiany granic cja itd. z konkretnymi propozycjami han-
cjalnyini. jak i z poszczególnymi f irmami [ Czechosłowacji i przyłączenia Sudetów dlowymi. Ofertę nasza wykorzystała 
przemysłowymi w Warszawie i w Ło- do Niemiec. podówczas tylko Czechosłowacja 1 przez 
dzi. zainteresowanymi w eksporcie do Ameryka w Niemczech nie kupuje, ostatnie 5 lat była ona jednym z najpo-
Stanów Zjednoczonych. W Warszawie odpada zatem dla rynku amerykańskie- 1 ważniejszych importerów anierykań-
pp. Kovar i Walter byl i przyjęci przez p. go poważny do niedawna import sudec-j sklch. Obecnie Polska ma taka okazję 
wiceministra przemysłu 1 handlu Sok°- kich towarów włókienniczych. Na to i zadaniem polskiej pr°di:keji włókiertnl-
łowskiego oraz odbyli konferencję z izbą miejsce jednym z kandydatów może być czej jest moment ten jak najszerzej w y 
przemysłowo-handżlową. W Łodzi kupcy polski eksport włókienniczy, przede! korzystać 
amerykańscy przeprowadzili szereg roz-' wszystkim w dziale wywozu rękawiczek' 
mów z przedstawicielami izby przemy- szalików I kwiatów sztucznych, których 
słowo-handlowei i odwiedzili głównych to artykułów Stany Zjednoczone Inpor-
eksporterów rękawiczek, a mianowicie tują rocznie z Europy za przeszło 5 ml-
f i rmy: N. Eitlngon i B-cia Radziejewscy. I lionów dolarów. 

Podczas pobytu w Łodzi importerzy! iNezależnie od obecnych, koniunktu-

AuKcje wełny krajowej w Poznań u 
Sprzedano 226 partii, wagi 68.083,05 kg. 

Na aukcjach sprzedano 226 partii, łą
cznej wagi 68,083.05 kg. 

Wystawiona na sprzedaż wełna by
ła na ogół ciężka i obłożona. W niektó
rych wypadkach znać było na jakości 
wełny i wykształceniu włosa, ślady 
przebytej pryszczycy. 

Zainteresowanie aukcjami było wiel
kie. Sprzedane na aukcjach partie na
byl i kupcy z Łodzi, Tomaszowa i Biel
ska. 

Następne aukcje wełny w Poznaniu 
skie 5 parti i wagi 1,973 kg., warszaw- odbędą się w drugiej połowie Stycznia 
skię 22 partie wagi 5,826 kg. ' 1939 r. 

Przydziały ponadkontyngentowe dla eksporterów 
Zarządzenie Ministerstwa Przem. i Handlu ustala ściśle warunki 

dodatkowych przydziałów 
Ministerstwo Przemyślu 1 Handlu wydało eksportowe, winna wystąpić o taki przydział! Izba przemysłowo - handlowa winna wskn-

reasumująco dotychczasowe przepisy w sprawie do Ministerstwa Przemysłu I Handlu za pośre-| zać" termin, w iakim przerobiony surowiec zo-

Dnia 22 b. m. odbył sie w Poznaniu 
w hali Targów Poznańskich 46 z kolei 
Jarmark Wełny. i 

Na jarmairk ten zgłoszono 379 partii 
łącznej wagi 127,980.05 kg. W szczegół- \ 
ności wojew. kieleckie nadesłało 19 par- , 
tii wagi 51.114 kg., lubelskie 7 parti i wa
gi 2.046 kg., lwowskie 2 partie wagi 135 
kg., łódzkie 6 part i i wagi 1,563 kg., po
morskie 191 parti i wagi 69,869 kg., po
znańskie 126 parti i wagi 41,329.05 kg., 
śląskie 1 partię wagi 125 kg., tarnopol-

Zapotrzebowanie rynku amerykań
skiego jest bardzo wielkie i przekracza 
ono znacznie potsk!e możliwości ekspor-
owe w tym dziale. Podczas naszego 

pobytu w Polsce zamówiliśmy tyle towa 
ru, ile tylko zainteres°wane iirmy polskie 
sa w stanie wykonać do miesiąca marca 
1939 r. 

Pod koniec rozmowy z nami p. Ko-
var wspomniał, że pewne utrudnienie w 
handlu pomiędzy Polską a Stanami Zje
dnoczonymi stanowi zbyt mała liczba du 
żych okrętów polskich oraz zbyt długo 
trwające przy eksporcie czynności natu
ry formalno - administracyjnej. 

— Jeżeli zamówienia wstępne — koń 
czy p. Kovar — które poczyniliśmy w 
Polsce zostaną na czas i ku zadowoleniu 
odbiorców anneykańskich przez Łódź 
wykonane, to spodziewam się w pierw
szych miesiącach 1939 roku znowu zawl 
tać do Polski i poczynić dalsze zakupy. 

. Z Polski goście amerykańscy wy je 
chali w dniu wczorajszym do Francji, 
skąd następnie udają sie do Szwajcarii 
I Belgii. (u) 

udzielania ponadkontyngentowych przydziałów dnlctwem terytorialnie właściwe! Izby przemy-
na Import surowców względnie półfabrykatów, słowo - handlowe), która, uznając korzyści go-
służneych do przerobu na rynku wewnętrznym, spodarcze z proponowanej przez łlrmę trans-
a następnie do wyeksportowania w formie wy- akcji Importowo - eksportowej, winna zobo-
robu gotowego. wiązać się do przeprowadzenia kontroli nad 

Przepisy te odnoszą się do wszystkich tych prawidłowym I zgodnym z wymaganiami ml-
wypadków, gdzie nie mogą mieć zastosowania nlsterstwa rozwiązaniem taransakcjl. 
przepisy o obrocie uszlachetniającym. Przy imporcie surowców z krajów o rózra-

Mlnlstcrstwo Przemysłu 1 Handlu będzie chunku clearingowym eksport może mleć miej-
traktowało przychylnie wnioski o ponadkontyn- sce zarówno do krajów dewizowych Jak | clea-
gentowy Import dla celów wyżej wspomnianych, ringowych, przy imporcie surowców z kra/ów 
o Ile te wnioski hęda odpowiadały następni;)- o rozrachunku dewizowym eksport może mleć 
cym warunkom: firma pragnąca uzyskać ponad. miejsce tylko do kraiów o rozrachunku dewi-
kontyngentowy przydział Importowy na cele I zowym. 

Leiszym 

Świadectwa przemysłowe na r. 1939 
są w myśl nowej ustawy traktowana jako 

zaliczki na podatek obrotowy 
Z dniem 1 stycznia 1939 r. wchodzi izby rzemieślnicze i przemvsłowo-han-

w życie n°wa ustawa o podatku obro-' dlowe zwrócone nie będą, t. zn„ że płat-
towym, wprowadzająca w szeregu w y - nik musi je efektywnie ponieść, 
padków wyższe stawki podatkowe, niż Potrącenia dokonywać sie będzie w 
dotychczas. Natomiast nęwo wydana u- ten sposób, że przy uiszczaniu zaliczek 
stawa o opłatach rejestrcyjnych wcho- na podatek obrotowy w ciągu 1939 r. 
dzi w życie dopiero od 1. stycznia 1940 orj każdej zaliczki miesięczne! odjęta 
roku. | będzie jedna dziesiąta, a od każde] za-

Na roku 1939 należy wobec tego wy- liczkl kwartalnej jedna czwarta kwoty 
kupić świadectwo orzemysłowe. jak do- /.a świadectwo przemysłowe, podlega-
tychczas z tym, że cena zasadnicza za jąca zwrotowi. 
świadectwo przemysłowe plus 15 P r ° c . Jeżeli w ten sposób nie zostałaby 
dodatek na rzecz Skarbu Państwa z°- zwrócona cała podlegająca potrąceniu 
staną płatnikowi zwrócone drosą po- suma, to reszta zostanie potracona z 
trąceń z podatku obrotowego za r. 1939. ostatecznie wymierzonej kwoty podatku 

Pozostałe dodatki na= szkolnictwo obrotowego w nakazie płatniczym, 
zawodowe, samorząd terytorialny oraz 

stanie wyeksportowany | nadesłać do minister
stwa przemysłu 1 handlu sprawozdanie o do
konaniu przez firmę eksportu z powołaniem się 
na dokumenty eksportowe. 

Po przychylnym załatwieniu wniosku przez 
Ministerstwo Przemysłu 1 Handlu Izba zostanie 
upoważniona do wydania firmie odnośnego po
zwolenia przywozu. Kopie dla banku dewizo
wego wydanych na tej zasadzie pozwoleń przy
wozu będa zaopatrzone klauzula — „na celo 
eksportowe"-

Firmy, zgłaszające gotowość zapłaty za Im
portowany surowiec względnie półfabrykat ze 
swcuo konta dewizowego ,,E", inoga uzyskiwać 
przydziały ponadkontyngentowe na cele eks-
ortowe .iez konieczności p.'duawai ia dokony

wanego eksportu kontroli Izby przeuiysłr-vo-
handlowej. W tym celu firmy winny wskazy
wać sumę dewiz, figurująca na koncie ..E" w 
momencie zgłaszania wniosku z tym Jednak, że 
wartość ponadkontyiigentowcgo przydziału nie 
może przekraczać salda konta „E" na tę datę. 

(pp) _ 

Ponad 20 mil. franków zysku 
n/ykazujti Schnt' der-Deu ot 

Donoszą z Paryża, że francuski kon
cern hutniczy Schneider - Creuzot wy 
kazuje za rok operacyjny 1937/38, za
kończony 30 kwietnia br, czysty zysk 
w wysokości 20,6 miln. franków franc. 
Towarzystwo wypłaci dywidendę w 
kwocie 80 franków od akcji nominalnej 
wartości 400 franków. 

Fabryki zbrojeniowe koncernu upan* 
stwowiono w roku 1937. .PPJ 



„REPUBLIKA" nr. 326. Niedziela, 27 listopada 1938 r. 

Giełda pieniężna 
Na dzisiejszym ?cbr.i,lu Kitidy plerr ^iiej 

w Warszawie tendencja dla o.io.erów procen
towych byia mocneisza. przy wiekszycn obro
tach 4 i pól proc. wewnętrzną. 

Notowano: 3 proc. inwestycyjna I em- 83.50 
seria 93, I I em. 82.50, seria 91,25, 4 proc. do
larowa 42, 4 i pól proc. wewnętrzna 6450, 
4 proc. konsolidacyjna 66,25, 5 proc. konwer-
syjna 69, 5 proc. Warszawy z r. 1933 73, od
cinki po 1000 zl 7375 — 73.50, 5 proc War 
szawy z r. 1936 72.50, 4 i pót proc. listy zast-
ziemskie 64.38 — 64.50, 4 i pót proc listy zast. 
Lwowa 64.50, 4 i pól proc listy zast. ziemskie 
poznańskie seria L 64.25 — 64.50, 5 proc Łodzi 
z roku 1933 — 65. 

AKCJE- Na rynku akcyjnym tendencja była 
rfwnież mocniejsza, przy większych obrotach 
akcjami metalurgicznymi. Notowano: 3ank Pol
ski 130.25, Cukier 35.50, Bank Handlowy 50, 
Węgiel 34.40 — 34.50, Lilpopy 88-75 — 89, Mo-
drzejów 20.50. Norblin 92.50. Ostrowiec 64.75 
Starachowice 43-50, Haberbusch 57 — 57,50. 

W obrotach prywatnych: 3 proc. państwo
wa renta ziemska odcinki po 5000 zł. 53.50, po 
1000 zł 53-75, po 500 zł 59.50, Rudzki 11,80 w 
zaofiarowaniu. 

Z GIEŁDY ŁÓDZKIEJ. 
Na wczorajszym zebraniu giełdowym w Ło 

dzi notowano: dolarówka 42.00_41.75, poż. in 
westycyjna I-«za em. 83.50—83.00, poż. inweuty-

Wyjaśnienie Komisji Dewizowej 
w sprawie z g ł a s z a n i a mienia Polaków zagranicą 

W związku z ostatnim rozporządze
niem ministra skarbu, ustalającym obo
wiązek zgłoszenia Bankowi Polskiemu 
posiadanego za granicą mienia, komisja 
dewizowa wyjaśniła, iż wobec zgłosze
nia w Banku Polskim przez Związek 
Obrony Mienia Polaków, poszkodowa
nych przez wojnę i rewolucje na tery
torium ZSRR, ponowne zgłoszenie przez 
poszczególne osoby posiadanego w Ro
sji mienia jest zbędne. Są również zwol
nione od obowiązku zgłaszania Banko
wi Polskiemu osoby posiadające należ
ności u osób fizycznych i prawnych, ma 
jących miejsce zamieszkania lub sie

dzibę w Niemczech z tytułu wierzytel
ności waloryzacyjnych, które podlegaj.} 
rozliczeniu w sposób ustalony w po ro 
zumieniu polsko - niemieckim z dnia 17 
października 1936 roku. 

Wreszcie zwolnieni sa od obowiązku 
zgłaszania należności od zagranicy eks
porterzy z tytułu eksportu towarów, 

wywiezionych w ramach układów roz
rachunkowych, w takiej wysokości, jaka 
została określona w świadectwach roz
rachunkowych; to samo dotyczy kosz
tów ubocznych, związanych z takim eks 
portem, o ile ich zapłata ma nastąpić 
w drodze rozrachunku. 

Aresztowanie córki Guczkowa 
B. minister rządu Kiereńskiego, miał matkę Żydówkę 

Olbrzymią sensację w rosyjskiej ko
lonii w Paryżu spowodowało aresztowa 

cyjna il-ga em. 8 2 ; 5 0 ^ 5 . " ' p ^ . r " w ; ^ t 7 z ' m i | i i e . , w d o ^ y . p o angielskim kompozytorze 
64.75—64.50, poż. konsolidacyjna 66.25-66.001 r n l e - c ó r k l Z ł ianegO rosyjskiego poll 
Bank Polski 130.50—130.00. Tendencja wyeze 
kująca. 

Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ W ŁODZL 
Wszystkie notowania bez zmiany. Tendencja 

ipokojna. Ogólny obrót 1512 ton, 

Kursy porównawcze walorów 

Nazwa papieru Dziś Wczo
raj 

Przed 
mtes. 

Przed 
roklen 

3o/ f t Inw. I. em. 83.50 83.75 84,— 73.25 

4«/«°/<; Wewn. 64.50 64.50 65.88 57.50 

Iio/n Konwers. 89.— 68.75 67.88 6 3 — 

Dolarówka 4 2 — 41.75 4 3 — 39.75 

4 V i L'. Ziem. 64.50 64.25 63.88 5 7 — 

6o/nL.Warsz. 1933 7 3 — 73.50 7 4 — 62.75 

So/„L.ŁÓdz. 1933 6 5 — 65.25 65.50 57.50 i 

Bank Polski 130.25 130.50 125.50 107.75 

Lilpop 8 9 — 88.50 8 8 — 53.25 

Żyrardów —, 59.50 5 7 — 

tycznego działacza Aleksandra Gucz
kowa. 

Ojciec aresztowanej należał do naj
bardziej znanych postaci przedrewolu
cyjnej Rosji. Pochodził ze znanej mo
skiewskiej rodziny kupieckiej: urodził 
się z ojca Rosjanina 1 matki Żydówki. 
Wywiera ł znaczny w p ł y w na rosyjskie 
życie polityczne, był członkiem Dumy 
państwa i kierownikiem partii „oktia-

bristów", wziął w 1916—17 roku udział 
w spisku przeciwko carowi Mikołajowi 
II . i, jako delegat Dumy. odebrał od cara 
w Pskowie w marcu 1917 roku akt ab
dykacji. Następnie został pierwszym mi
nistrem spraw wojskowych w rewolu
cyjnym rządzie tymczasowym i na tym 
stanowisku nie przeciwdziałał wydaniu 
głośnego rozkazu Nr 1, k tóry zapocząt
kował rozkład ówczesnej rosyjskiej ar
mii. Na emigracji mieszkał w Paryżu, 
zajmując się akcją polityczna, o charak
terze i w zakresie bliżej nieznanym, i 
umarł w dniu 14 lutego 1936 roku. 

CHORZY^ CYKRZYCLY 
V a s z e p r . p y k t y 

N O T O W A N I A B A W E Ł N Y 
N O W Y JORK: Loco 9.08, grudzień 8.68—69, 

styczeń 8.49, luty 8.46. marzec 8.44—45, kwie
cień 8.34, maj 8.25, czerwiec 8.14, lipiec 8.04, 
sierpień 7.93, wrzesień 7.83, październik 7.72. 

N O W Y ORLEAN: Loco 8.65, grudzień 8 . 8 3 -
8.80, styczeń 8.60—61, marzec 8.55. maj 8.36, 
Jipiec 8.15—16, październik 7.82, grudzień 39 r. 
7.85—86. 

L IVERPOOL: Loco 5.22, listopad 4.86, gru
dzień 4.86, styczeń 4.87, luty 4.87, marzec 4.88, 
kwiecień 4.87, maj 4.86, czerwiec 4.84, lipiec 
4.82, sierpień 4.77, wrzesień 4.72, październik 
4.68, listopad 4,68. 

„Glza": Loco 8.21, listopad 7.62, styczeń 
7.73, mamzec 7.73, maj 7.69. 

Egipska Sakcll,: Loco 8.31. 
Upper; Loco 6.41, listopad 6.29, styczeń 6.32 

marzec 6.34, maj 6.35, lipiec 6.37, wrzesień 6.37.J 
październik 6.28, listopad 6,16 (39 r.). 

BREMA: Loco 10.21, grudzień 8.94, styczeń] 
9.04, marzec 9.26, maj 9.35, lipiec 9.37, paździer-] 
nik 9.35. 

ALEKSANDRIA Sakell.: Styczeń 14.18, ma 
rzec 14.36, maj '14.44. 

„Giza": Styczeń 14.05, marzec 14.13, maj 
14.21, listopad 13.68 (39 r.). 

Ashniouni; Grudzień 11.11, luty 11.19, kwie 
cień 11.25, czerwiec 11.25, październik 10.83, 

Posiedzenie likwidacyjne S.E.O. 
W związku z likwidacją Syndykatu 

Eksportu Odzieży, o czym swego czasu 
obszernie informowaliśmy, dnia 5 gru
dnia br. odbędzie się w Łodzi ogólne ze 
branie członków tej organizacji, w celu 
powzięcia formalnej i definitywnej u 
chwały o l ikwidacj i . 

Innych spraw, po za l ikwidacją, po 
rządek dzienny zebrania nie nrzewidu 
je. (u) 

Parcele budowlane 
przy ul. Krzemienieckiej i Retkińskiej 

D O S P R Z E D A N I A 
Zgłoszenia do p. Hermana, ul. Piotrkowska 51, prawa 

oficyna, I piętro od 10—12 w południe i od 4—5 po południu 
w dni powszednie 

ZAWIADOMIENIE k 
Niniejszym mamy zaszczyt zakomunikować SZ. P. T. KLIENTELI. H 

iż przedstawicielstwo fabryki naszych odbiorników 

„ T R I O " I 
na W O J E W Ó D Z T W O Ł Ó D Z K I E p o w i e r z y l i ś m y firmę 
„ALFA-RADIO" wł. Mikołaj Ritt, Lódź, • 
Centrala N a w r o t 1, tel. 183-60 i 183-71 — Filia Piotrkowska 287, tel. 124-68 

Z poważaniem 
S p ó ł k a I n ż y n i e r ó w E l e k t r y k ó w B 

TRIO - RADIO Warszawa y 

B M s ^ DYWANÓW PERSKICH grand ho te l ip. 136 
IR I I 9 C-Ciiv b nrzvstcpnc 
LLHŁ " y c h n a d z w y c z a j n e O k a z y ! Obejrzenie nie obowiązuje do kupna. 

T R A L i s y damskie 1 męskie, karakułowe, tapkr.we 
srebrne, niebieskie, polarne poleca 

L ' H I V E R P i o t r k o w s k a 1 3 . tel. 154-37 Najnowsze modele zagraniczne. 
Życzącym ilustrowane prospekty bezpłatnie NajdOKOdnielszo warunki Spłaty. 

C I Ą G N I K I 
benzynowe M O R R I S COMMERC1AL (nowe) najnow
szej konstrukcji, nośność brutto 12 ton, normalna cena 

zl. 16.000, sprzedajemy po cenie reklamowel ZL. 11.500, 
oclone loco Warszawa. 

GEN. PRZEDSTAW. NA POLSKĘ M f l D D I C 
KONCERNU S A M O C H O D O W E G O i » r l U H I \ I J | > 
. A U T O M O T O R " . Warszawa, Al- Szucha 7, tel.916-26 

w 

4-

PEWNOŚCI 
ORYGINALNE TYLKO Z TYM ZNAKIEM 

f a b r y c z n y m * 

V 

przy PRZEZIĘBIENIU, 
[GRYPIE TKATARZĘJ 

I patent franc. nr 7S0.504 
PATENT AMF.R NR 1.038 7 0 l 

Dr, med. 
Spec. chor. wenerycznych, seksualnych 

I skórnych 

CECJ •« 
Przyjm. od 8 - 1 2 i od 4—9 
w nledz. I święta od 9—1. 

LIELNSANA 11 , e l e l 

Dr. R. Bernstein 
chor. wewnętrzne (spec]. żoł„ 

wątroba, przemiana mat.) 

Traugut ta 9 
teł. 223-06 

Dr. mm. 

WŁ ŻADZIEWItZ 
STOMATOLOG 

Spec. chor. I chir. zębów I lamy 
uitoel. 

PIOTRKOWSKA 164, tel. 125-26 
Przyjmuje od 3—7. 

RF.NTGEN. 

S p r ó b u j c i e 
K U P I Ć U N A S 

CHLEB 

sn^czr\e i. zdroue ,2X.bsoVut.rue 
nieszkodtlue dla dla.bet.vjkou». 

Doić eToclow&wî ,ouakctY*' moio 
spokojnie t\ajeśc się do syla^Y1^ 
co m u r z c c s y r / t i c t c s m a k u j e . 

LEB 
L ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 7 J 

Społeczeństwo łódzkie na FON 
Z okazji 20-lecia odzyskania Niepodległości 

i istnienia pułku Stowarzyszenia i Zakłady Prze
mysłowe Łodzi i okolic oliarowały pułkowi 
„Dzieci Lodzi" następujący sprzęt wojenny: 

Firma Krusche i Ecder w Pabianicach: Trzy 
ciężkie karabiny maszynowe z wyposażeniem, 
biedkami, k< m.ii i uprzężą oraz ręczny karabin 
maszynowy bez wyposażenia. 

Firma Karolewska Manulaktura w Łodzi: 
1 ciężki karabin maszynowy z wyposażeniem, 
biedkami, końmi i uprzężą. 

Firma Prussak w Łodzi: 1 ciężki karabin 
maszynowy bez wyposażenia i 1 granatnik bez 
wyposażenia. 

Cech Tapiserów i Dekoratorów Chrześcjan 
w Łcdzi: 34 maski przeciwgazowe. 

Cech Stolarzy Chrześcjan w Łodzi: 1 ręcz
ny karabin maszynowy z kompletnym wyposa
żeniem i 1 karabin ręczny z bagnetem, żabką, 
ochraniaczem i,2-ma ładownicami. 

Firma Anna) Dziembor w Łodzi: 5 karabinów 
ręcznych z wyposażeniem i 10 ładownic. 

Pracownicy Łódzkich Wąskotorowych Elek
trycznych Kolei Dojazdowych w Łodzi; 2 ciężkie 
karabiny maszynowe z wyposażeniem, biedkami, 
końmi i uprzężą oraz 2 granatniki z wyposaż. 

Pracownicy i Dyrekcja Ubezpieczalni Spo
łecznej w Łcdzi: 2 ciężkie karabiny maszynowe 
z biedkami, końmi i uprzężą. 

Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Łodzi: Trzy 
ciężkie karabiny maszynowe z biedkami, końmi 
i uprzężą. 

Firma Ludwik Geyer w Łodzi: 4 ciężkie ka
rabiny maszynowe z wyposażeniem, biedkami, 
końmi i uprzężą. 

Sprzedawcy i Pracownicy Gazet w Łodzi: 
1 granatnik bez wyposażenia i 1 karabin ręczny 
z bagnetem, ochraniaczem, pasem, żabką 1 2-ma 
ładownicami. 

Grcno Kelnerów Hotelu Manteulłel w Łodzi: 
1 granatnik bez wyposażenia. 

Pocztowe Przysposobienie Wojskowe w Ło
dzi: 1 Radiostację korespondencyjną. 

Zakłady Przemysłowe J . Krause w Andres
polu: 1 ręczny karabin maszynowy bez wypo
sażenia. 

Firma Karol Buhle w Łodzi: 5 ciężkich ka
rabinów maszynowych z wyposażeniem, biedka
mi, końmi i uprzężą i 1 granatnik z wyposaż. 

Firma Union Textile w Łodzi: 4 ciężkie ka
rabiny maszynowe z podstawami, biedkami, koń
mi i uprzężą bez wyposażenia. 

Pracownicy Elektrowni Łódzkiej: 1 stację 
radiową krótkofalową nadawczo.odbiorczą, zbu
dowaną przez pracowników E'cktrOwni. 

Zwięzek Rezerwistów, Kolo Bratoszewice: 
1 karabin ręczny z brgnetem i oporządzeniem. 

Stowarzyszenie Szkolne im. Wł . St. Reymon
ta w Łodzi: 1 ciężki karabin mcizynowy z ko
niem, biedka i uprzężą. 

Wszystkim wyżej wymienionym iirmOm i 
pracownikom iirm — dowódca pułku „Dzieci 
Łodzi" w imieniu własnym oraz Korpusu Olicer-
skiego i podof icerskie j ra ich pełne zrozumie
nia poczucie obywatelskie — składa jak najser
deczniejsze podziękowanie. 

• * 
Dowódca pułku ,,Dzieci Łodzi" zawiadamia, 

że z dniem LXI I 38 r. nie będzie nadawał prawa 
noszenia odznaki pamiątkowej pułku byłym żoł
nierzom, którzy służyli w tym pułku w latach 
1918—1921. 

Wzrost eksportu węgla 
Ciekawe zestawienie eksportu wę

gla ze strony największych producentów 
przynosi „N : tionai Ztg." 

Tabela obejmuje wywóz z końca 
września r. b. w porównaniu do tego 
samego miesiąca r. uli. Na trzecim miej
scu po W. Brytanii 1 Rzeszy uplasowała 
się Polska i dopiero po niei ida takie 
państwa, jak Francja, Belgia i USA. 

Polska posiada poza tym w tvm okre 
sic największy wzrost eksportu, który 
Wyfaża się kwotą 216.0S8 ton. Poza Pol
ską ty lko Francja wykazuje wzrost eks
portu węgla, a mianowicie o 96.847 ton. 

(pat) 

Nieście pomoc 
naibietimefszym 

http://42.00_41.75
http://2X.bsoVut.ru
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PLATERY. SREBRA, ZEGARKI I B . B E R N S T E I N , 
F I R A N K I S T O R Y 

K A P Y 
O B R U S Y 

cS 
O 
AJ 

"o 
C L 1 4 . G O L D B A R T 

Piotrkowska 
t e i e f o n 1 3 5 - 3 6 -

U W A G A : S p r z e d a ż m a r k i z e t , t i u l i 
k o r o n k o w y c h f - m y S Z L E M K I E R 

po cenach f a b r y c z n y c h 

r; M E R Y S Y 

nie decydują o urodzie. Skóro 
zdrowa I Jwleża, cera delikatna, 
młodzieńcza, powabna oto wa
runki p i c k n o | c a ł o l c i . Obok 
pielęgnacji skóry, o świeżości 
i aksamitnej delikatności cery 
łłanowl naturalny, Idealnie miał
ki, nie zatyka|qcy porów, (po-
rządzony z cebulek lilii b l a l e l 

Adam Handels 
k s i ą g o w y - b i l a n l is ta 

PRZYJMUJE PRACE na godziny 
UDZIELA PORAD 

KORESP. POLSKA I NIEM 
Zglosz. telef. 189-73 

godz. 3—4. 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE. 

Centralna lecznica zębów 
I CHIRURO.II JAMY USTNEJ w LODZI . 
PRYWATNY OABINET DENTYSTYCZNY 

ul. PIOTRKOWSKA 164, tel. 127-83 
Ord. od 9 r. do 8 w_ w niedziele 1 święta od 10—1. RENTGEN. 

S t o m a ł o l c - f l P N Y L M M J E o d 9 - 1 1 . LEK.-DENT. ZADZIEW.CZ. 

11 URZĄD SKARBOWY Łódź. dn. 26 listopada 1938 r. 
w Lodzi 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI . 
. \V myśl § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.C-1932 r. o postę

powaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr- 02, poz 580), 
podaje do ogólnej wiadomości, ze celem uregulowania należności 11 Urzędu 
Skarbowego w Łodzi i innych wierzycieli odbędzie się sprzedaż z licytacji 
niżej wymienionych ruchomości: 

Dnia 28 listopada 1938 r. 
I termin. 

Gelberg Jakób, ul. 6 Sierpnia 25, towar i przędza, cena szacunkowa zł. 1.425 
II termin. 

Pllicer M„ ul. Sienkiewicza 61, towar biały, cena szacun. zl. 800.— 
Frajnd Moszek, ul. Piotrkowska 114, meble, cena szacun. zl. 750,-» 

Dnia 29 listopada 1938 r. 
I termin. 

Laufer Maks, ul. Wólczańska 62, meble i odpadki, cena szacun. zł. 5.730— 
Dnia 30 listopada 1938 r. 

I termin. 
Zmudzińsk Andrzej, ul- Nuwrot 87, meble, cena szactiukowa zl. 660,— 

I I termin. 
Kapelusznik Rywen, ul. Sienkiewicza 52. meble, cena szacunkowa zł. 695.— 

Dnia 1 grudnia 1938 r. 
I I termin. 

Łęczyckiego Dawida Spadk., ul. Roklcińska 7, motory elektr. i pila, cena 
szacunkowa zl. 595.— 
Zajęte przedmioty można oglądać w dniacli licytacji od godz. 10 w lo

kalach wymienionych wyżej zobowiązanych. 
Za NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWrOO: 

(—) podpis nieczytelny. 

M 
9 

i polecam 
Pań 

Niniejszym komunikuję Szanownym 
Paniom, iż jako uchodźca z Niemiec 
z wieloletnia rraktylci mistrzowską 
otworzyłem 

pracownię okryć damskich 
się łask względom Szan. 

Robert BlBlajwer, 
ŚRÓDMIEJSKA 25, m. 9. 

r • __ .. .. 

CAŁA 

TRZYPIĘTROWA 
OFICYNA 

(parter i 3 piętra) składająca się i 
4 sal o 7 oknach każda i 4 pokoi 
o 2 oknach każdy i nadająca się nn 
Urzędy, biura I t. d. od zaraz DO 
WYNAJĘCIA. Adres ul- D-ra Sterlim-a 
18. Informacje: tel. nr. 156-71. 

• I R B I i y i P damskie, męskie 1 dzle-
U D U W I b cimie •/. najlepszego ma
teriału krajowego i żperan. poleca 

Pracownia Obuw'.i Wykwhilucgo 

ST KIEŁEK 
SIENKIEWICZA C R przystępne 

DO WYNAJĘCIA 
w nowym domu 

2 i 3 pokojowe mieszkania 
luksusowe wyposażone. — Centralne 
ogrzewanie, woda gorąca bieżąca, 
dźwig. Łazienka dla służby. Piękny 
widok na ogród. Wiadomość na miej
scu. Narutowicza 93, w g. 11—1 popoi. 

Do sprzedania 

P O L S K I FIAT 5 0 8 
czterodrzwiowy w pierwszorzędnym 
stanie. Przebył 14.000 kim. Wiadomość 
tel. 278-34. 

2 .sale 
fabryczne 

(szetowe) 300 i 600 mtr- kyyadrat, ra
zem lub oddzielnie DO WYNAJĘCIA 
od zaraz przy ul. Wysokiej 20/22. — 
Wiadomość na miejscu. 

Do akt Nr. Km 1452/37. 2154/38. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik ^ąclu Grodzkiego w Ło
dzi, rew. 3-go Ludwik Hollas zamiesz
kały w Łodzi, Aleja 1-go Maja 17 na 
zasadzie art. 602 K-P.C. ogłasza, że w 
dn. 1 grudnia 1938 r. o g, 12 yv domu 
przy ul. Nawrot 17 odbędzie się publi
czna licytacja ruchomości a mianowi
cie: dywanu, 2 fotele, tapczanu, ma
szyny do pisania, szafy do książek, 
biurka, dębowego kredensu, pomocni
ka, stołu, 10 krzeseł i 2 fotele, osza
cowanych na łączną sumę 1,140—, 
które można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 

Łódź, dnia 2 listopada 1938 r. 
Komornik: ( - ) L. Hollas. 

Do akt Nr. Km 1562/38. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Ło 
dzi, rew. 3-go Ludwik Hollas zamiesz 
kały w Łodzi, Aleja 1-go Maja 17 na 
zasadzie art. 602 K-P.C. ogłasza, że w 
dn. 1 grudnia 1938 r. o g. 12 w domu 
przy ul, Sienkiewicza 63 odbędzie się 
publiczna licytacja ruchomości, a mia
nowicie: dwuch szaf, lustra, Murka, 
umywalki. 2 otoman, kredensu, zegara 
szafki dębowej, pomocnika kreaensu, 
stołu jasnego, 12 krzeseł, maszyny do 
szycia i biblioteki, oszacowanych na 
łączną sumę zl. 700.—, które można 
oglądać -w dniu licytacji w miejscu 
sprzedaży, w czasie yyyźej oznaczo
nym. 

Łódź, dnia 2 listopada 1938 r. 
Komornik: (—) L. Hollas. 

Z A P A K C B E STOLCA 
Z A T R U W A O R G A N I Z M , P O G A R S Z A 

S A M O P O C Z U C I E , O D B I O R U A P E L Y L , 

O R A Z C H F ) C I Z D O L N O I Ć D O P R A C Y . 

Z I O Ł A Z G Ó R H A R C U 
D R A LAUERA 

S T O S O W A N E P R Z Y Z A P A R C I U ( O B 

S T R U K C J I ) S A Ł A G O D N Y M N A T U R A L 

N Y M Ś R O D K I E M P R Z E C Z Y S Z C Z A . 

J Q C Y M , W Y D A L A | Q N L E S T R A W I O N O 

R E S Z T K I P O Ż Y W I E N I A , S T O S U J Q sią. 

R Ó W N I E Ż S K U T E C Z N I E W C H O R O , 

B A C H N E R E K , W Q L R O B Y , P Ę C H E 

R Z Y K A , I Ó L C L O W E G O ( K A M I C Y ) 

R E U M A T Y Z M I E , A R L C E L Y Z M I E , 

H E M O R O I D A C H I O T Y Ł O Ś C I . 

Z I Ó t A Z GOR HARCU 
DRA L A U E R A 

DR. 

Dnia 8,9, 10 1 11 grudnia od
będzie się w salach teatru 
„BAGATELA" przy ul. Piotr
kowskiej Nr. 94 

XV Wystawa 
DROBIU I ZWIERZĄT DO-
AlOWYCH, urządzona przez 
Łódzkie Stowarzyszenie Ho
dowców Drobiu i Zwierząt do
mowych. 

Wystawa obejmuje: drób, gołębie, ptaki, króliki, 
zwierzęta fnleiko wc I psy rasowe. Wejście 1 zl., ucznio
wie i wojskowi 50 groszy. W piątek, 9 i sobotę 10-go 

grudnia dla szkól w grupach 20 groszy. 
Komitet Wystawy. 

OGŁOSZENIE. 
Zarząd Miejski w Łodzi poszukuje 

w centrum miasta lub w pobliżu lokalu 
na pomieszczenie Miejskiego Instytutu 
Higieny, składającego się z 30 pokoi. 

Szczegółowe oferty wraz z planami 
lokali składać należy w biurze Wydz ia łu ' 
Gospodarczego przy ul. Zawadzkiej 
nr. 11 w terminie do dnia 1 grudnia 1938 
roku. 

Łódź, dnia 23 listopada 1938 roku. 
ZARZĄD MIEJSKI w LODZI. £ 

> — W W M — — 9 M — — — — — — — O 

Faiiii Administrator Di i i 
z wieloletnią praktyką w Niemczech i pierwszorzędny

mi referencjami 

poszukuje administracji 
lub zaięcia yv tym zakresie, Róyynncześnie załatwia 
sprawy domowe i H I P O T E C Z N E W Berlinie. 

Oferty sub. „Ucliodźca" do Admin- niniejszego pisma. 

REWELACYJNA NOWOŚĆ! 
dla Upośledzonych Słuchowo! 

Kierując się naszą zasadą jaknajbardziej 
udogodnić noszenie aparatu słuchowego — spro
wadziliśmy nowoczesne modele: douszne i za 
pomocą przewodzenia kostnego-

Mało yyidoczne «— oddające glos czysty bez 
ubocznych szmerów- CENY PRZYSTĘPNE! 

Polecamy nasz „NATURALNY T O N " nie
elektryczny, lekki w noszeniu, prawie niewi
doczny. Dajemy na próbę. Cena: Zl- 36-—, oraz 
akustyczne aparaty — przywracające słuch —-
specjalnie starszym osobom. Cena: od zl 25. 

Informacje yv godzinach: 10—2 pp. 5—7 w. 
„SANITAS", Warszawa, Marszałkowska 108-12a 

Uwaga: Zamieniamy uszkodzone aparaty na 
nowe. 

•m&IAIGMI&rafinHBBKBBM? 
6 PRZETARG. 

Dyrekcja Gazowni Miejskiej w Ło
dzi ogłasza przetarg nieograniczony o-
fertnwy na: 

1> 7.wózkę węgla z kolei (st. Łódź-
Fabryczna) na teren Gazowni; 

2) dostarczanie furmanek fabrycz
nych dla Gazowni. 

Ślepe kosztorysy oraz warunki prze
targowe w cenie po zł. 2.— za każdy 
komplet do nabycia w biurze Gazowni, 
ul. Targowa nr, 18, pokój nr. 4. 

Oferty składać należy do skrzynki 
w Biurze Gazowni do dnia 15 grudnia 
1938 roku godziny 12 w nieprzejrzystej 
i zalakowanej kopercie nie uwidaczna-
jąc na niej nazwy f i rmy. 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Ga 
zowni w dniu 15 grudnia 1938 roku o 
godz. 12. 

Łódź, dnia 26 1 stopada 1938 roku. 
DYREKCJA GAZOWNI MIEJSKIEJ 

w Łodzi. 

Do akt Nr. Kin 689/38/11. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Ło 
dzi, reyy. 2-go zamieszkały w Łodzi, 
ul. Przejazd Nr. 40, na zasadzie art. 
602 K.P-C. ogłasza, że w dniu 2 grud
nia 1938 r o godz. 12 w Łodzi, ulica 
Główna Nr. 8 odbędzie się publiczni 
licytacja ruchomości, a mianowicie. 
50 swetrów wełnianych, oszacowanycii 
na łączną sumę zl. 750.—, które nioz 
nu oglądać yv dniu licytacji w miejscu 
sprzedaży, w czasie wyżej oznaczo
nym. 

Łódź, dn. 10 listopada 193S r. 
Komornik: 

(—) ANISEREW1CZ. 
Sprawa K.K.O- m. Łodzi, p-ko Eerd. 

Pętzoldowi 

Do akt Nr. Km 2394,38/11. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Łc-
dzi, rew. 2-go zamieszkały w Łodzi, 
ul. Przejazd Nr. 40, na zasadzie art. 
602 K.P-C. ogłasza, że w dniu 2 grud
nia 1938 r o godz. 12 w Łodzi, ulica 
Piotrkowska 234, odbędzie się publi
czna licytacja ruchomości, a mianowi
cie: Urządzenia sklepu, 80 kg. u.ydta 
5 kg- grzybów suszonych. 50 pud 
szprotów i skumbrii. 50 pud. mydlą 
„Blask", 50 kg. obwarzankowi' 2 kg 
herbaty, 2 wag z niosiężn. talerzami 
i lustra, oszacowanych na łączną su
mę zł. 660—, które można oglądać w 
dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w 
czasie wyżej oznaczonym. 

Łódź, dnia 14 listopada 1938 r. 
Komornik: 

( - ) ANISEREWICZ. 
Sprawa W . Rassalski, p-ko Wikto

rii Lenie. 

T . J A N K I E L Ó W I C Z 
CHOR. ŻOŁĄDKA, JELIT 

I WĄTROBY 

Stary Rynek 9, g*, 
Przyjmuje od 4—7. 

L E K A R Z - D E N T Y S T A 

Jankowska-
Llfszycowa 

wznowiła przejęcia 

GdańsRa 56 
tel. 123-85. 

Z. 

OABINET KOSMETYKI 
lecznicze] 1 toaletowej 

1 5 " * 

I I I R A 

dyplom Uniyversytecki 
MONIUSZKI I. telef. 127-99. 
POWRÓCIŁA 1 P A R Y / A . 

Usuwanie wszelkich deiektów cery. 
Usuwanie bezpowrotnie I bez śladów 

szpecących włosów. 
Przyjmuje 10—2 1 4—8 wiecz. 

H | | n 
a Bil l i 

P R Z E P R O W A D Z I Ł S I Ę 

na ul. 

Piotrkowską 132 

WIAWUIMIUUMUU, 

Do akt Nr. Km 2073,38/11. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sadu Grodzkiego w Lo
dzi, rew. 2-go zamieszkały w Łodzi, 
ul. Przejazd Nr. 40, na zasadzie art. 
602 K.P-C. ogłasza, źe w dniu 2 grud
nia 1938 r o godz. 12 w Łodzi, ulica 
Główna Nr. 17 odbędzie się publiczna 
licytacja ruchomości a mianowicie: 
pantofli męskich i damskich, pólbucl-
ków męskich, 2 par lakierowanych 
pantofli damskich, 2 par lakier z zam
szem, skóry chromowej brązowej i 
czerwonej i skóry na podeszwy, osza
cowanych na łączną sumę zl . 786.—, 
które można oglądać w dniu licytacji 
W miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 

Łódź. dnia 15 listopada 1938 r. 
Komornik: 

( - ) ANISEREWICZ. 
Sprawa R- Apelbaum, p-ko W l . Ci

chemu. 

I piętro 
tel. 186-22. 

DR. MED. 

*FJS 
CHOROBY USZU. GARDŁA 1 NOSA 

przeprowadził się nu ul. 

S i e n k i e w i c z a 4 2 
. tęj 209-97. 

Sekcja 

poleca pielęgniarki na dyżury i wszel
kie zabiegi, wchodzące w zakres ple-
lęgniarstwa Adres: 
PRYWATNE POGOTOWIE LEKAR

SKIE. LEG.IONÓW 6. tel. 12-333. 

ANGIELSKIEGO udziela rutynowany 
nauczyciel Zawadzka 21. m. 8a. front 
zastać od 4—8 po pol. 

http://CHIRURO.II
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Posady 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 

LECZNICA l$a I JAMY USTNEJ 
LEK. - DENT; H.PRUSS 

PIOTRKOWSKA 142. tel. 178-06. 
Egz. od r. 1900. 

D- Sommer 
C H O R Ó B * SKÓRNE. WENERYCZNE 

I KOBIECE 
6 S ierpnia 1 

tel. 220-26 
Przyjmuje od 9 - 1 i od 5 - 8 . 
W niedz. 1 święta od 10—1. 

DR. MED. 

CHOROBY ŻOŁĄDKA. JELIT. 
W Ą T R O B Y i PRZEMIANY MATERI I 

Łódź , Gdańska 2 6 a 
tel. 269-24. 

Przyjmuje 5—7 pop. 

Łucja MA KO WER 
CHOR. SKÓRNE I WENERYCZNE 

LECZENIE W R Z O D Ó W 
(kobiety i dzieci) 

6-go Sierpnia 7 £ 2 4 3 
Przyjm. od 8 do 11 I od 5 do 8. 

Dr. 

powróciła 
SZKOŁA K O S M E T Y C Z N A 
MED. LEWINSONOWEJ 
(kierownik dr med. ^ . HELLER) 

ŁÓDŹ, P i o t r k o w s k a 8 8 
Kurs nauki t e o r e t v I praktycznej 

4-o miesięczny. 
Informacje I zaplsv na mlelscn-

DR. MED. 

LEK.-DI:NT. 

Helena Halpern 
p r z e p r o w a d z i ł a się 
na ul. Piotrkowską 83 

tel. 279-29. 
Przyjmuje 10—2 i 4—7. 

SZKOLĄ PSÓW, wyuczani bezkonku-
rencyjnie wszelkiej rasy psów, Rado-
goszcz, Szosa Zgierska 47, „Adolis". 

ZAGINĘŁA suczka młoda (wilk). Od 
prowadzić za dużym wynagrodzeniem 

Kilińskiego 105, m. 8, Sobczak. 

IWIAIIMIIIMIWII MII — 1 JL 

Kupno I sprzedaż J 
•IIIIIIIIIIII •••IIIIII iv 

PLAC do sprzedania w Helenówktt 
52x56 mtr. Wiadomość ul. Piotrków 
ska 35, m. 7, od 10—12 godziny. 

PIEC szamotówkę w dobrym stanie 
tanio sprzedam, Gryn, Zawadzka 17. 

SPRZEDAM kwit lombardowy na ka 
rakulowc palto dużego rozmiaru z nur 
kowym kołnierzem. Telefon 244-43. 

SPRZEDAM wytwórnie lemoniady i 
wody sodowej wraz z zabudowaniami 
w Lutomiersku. Pośrednicy pożądani. 
Oferty pod „Dobry interes". 

OKAZYJNIE do sprzedania, tapczan i 
kanapka, Wólczańska 52. u tapicera 

OKAZYJNIE sprzedam stołowy pokój, 
orzechowy oraz tapczan orzechowy w 
dobrym stanie, Zawadzka 23, ni. 51 

FORTEPIAN w dobrym stanie okazyj-
nie do sprzedania, Główna 51. m. 14 

ELEGANCKIE urządzenie pokoju pa
nieńskiego całkowite lub częściowe 
okazyjnie do sprzedania, Narutowicza 
39, ni. 10, od 9—11, 2—4. 

TANIO! Z powodu zmiany miejsc* 
pracy sprzedam sklep bławatny, ulica 
Rzgowska 37. 

ŻAKIET karakułowy trzy ćwierciowy, 
okazyjnie do sprzedania. Wiadomość: 
Piłsudskiego 51, front 3 p. m. 7 od 10 
—12, od 15—17. 

SKLEP kolonialno - galanteryjny dob 
rze prosperujący do sprzedania w dob 
rym punkcie Wiadomość: Targowa 10 
m. 1. 

PIANINO czarne sprzedam okazyjnie, 
za 300 złotych, Grabowa 13, m. 47, 
front lewo 3 p. 

choroby nerwowe 
SPEC. N E R W I C E ORAZ CIERPIENIA 

NERWOWO-SEKSUALNE. 
ALEJE KOŚCIUSZKI 27. tel. 175-50 

przyjęcia 5—7. 

D Z W O N Y alarmowe LOPP. po niskich 
cenach, Cegielniana 44, skład żelaza 

OKAZYJNIE! Skunksowy kołnierz i 
mufka do sprzedania, Narutowicza 75c 
m. 7. 

RESZTKI na palta, kostiumy i suknie 
w najnowszych wiązaniach j kolorach 
ceny bardzo przystępne, Wólczańska 
7, m. 23. 

5—7 TYSIĘCY złotych złożę kaucji za 
otrzymanie posady, ewentualnie przy
stąpić z współpracą do interesu. ~ 
Oferty sub. „Maturzysta 
POSZUKUJE się starszą pannę w za
wodzie gorseciarskim z egzaminem 
czeladniczym z praktyką od 6—8 lat 
Zgłoszenia do pracowni gorsetów Po
morska 17. Tabakowa 
WYSIEDLENIEC z Niemiec korespon
dent niemiecko - angielski poszukuje 
pracy, również na godziny. Łask. zgl. 
Nejman, Pomorska 15, tel. 211-69. 28 

28 

WĘGIEL i KOKS 
na zimę, ze składu i Bwagonowo CEMENT, ŻELAZO 

oraz wszelkie 

mater ia ły budowlane 
poleca 

" Sp. Akc. Handl.-Przem. Ł J. Borkowski 
M Łódź, KILIŃSKIEGO 70, tel. 101-73 

204-94 

M Ł O D A panienka wysiedlona z Nie
miec poszukuje pracy Jako „krawco
wa domowa". Łask. zgł. tel. 270-32-

2K 

ZDOLNA podręczna do krawcowej, po 
szuknje posady, tel. 256-42. 

WYSIEDLENIEC z Niemiec z polskim 
prawem Jazdy poszukuje posady szo
fera na auta ciężarowe 1 osobowe. — 
Łask. zgl. Szlama Rozenfeld, Sród-
miejska 78. 28 

ZL. 100 wynagrodzenia za otrzymanie 
pracy, w ekspedycji lub do pomocy 
samochodowej. Oferty sub, „T. C." 

POWAŻNA parowa fabryka poszukuje 
tylko rutynowanych fachowych specja 
listów - majstrów, świadectwami dlu 

-letniej praktyki w pierwszorzęd
nych fabrykach do działów: 1) maso
wego wypieku keksów, pierników, 
biszkoptów, wafli. 2) Wyrobu czeko
lady, desertów i t- p. Oferty Adminr-
stracja pod „Majster". 27 

KORESPONDENTKA angielsko - nie 
miecko - francuska, biegła stenotypist 
ka poszukuje posady, ew. na godziny. 
Oferty „Wykwalifikowana 
TECHNIK - akwizytor, pierwszeństwo 
absolwent średniej szkoły techniczne] 
na pensję 1 prowizję poszukiwany. Ot. 
sub. „S. F." do Administracji. 
POTRZEBNA samodzielna modystka 
do pracowni kapeluszy „Ewa", Połu
dniowa 1 , 

FREBLANKA (izr.) potrzebna na wy
jazd na wieś. na okres ferii zimo
wych, do prowadzenia kompletu 10— 
15-ga dzieci. Referencja pożądane. — 

Oferty sub. „ J . K," do Adm. Republik 

CHEA1IK, młody, zdolny analityk po
szukuje odpowiedniej posady. Oferty 
sub. „Chemik 33' 

BUCHALTERIE zakłada I prowadzi 
pierwszorzędny hchowlec. Tylko na 
godziny. Wiadomość od 14—16-ej tele
fon 209-80. 

R U T Y N O W A N Y michalter-hllarisista 
przyjmuje prowadzeni k<iąg godzino
wo. Zgłoszenia TELSINN 163-52 w go 
dżinach od 15—lii ej. 

PANNA z hebrajskim do dwóch dziew 
czyuek na poobiedzie poszukiwana.-. 
Tel. 147-19. 
LEKARZ - dentystka dyplom polski 
przyjmie posadę lub propozycje w y 
łącznie na Łódź „Praktyka". 
DR. C H E M I I , dyplom polski z kilku
letnią praktyką fabryczną poszukuje 
posady. Oferty „Chemik" do „Rep." 
RUTYNOWANA bucljąlterka - bilansi-
stka poszukuje pracy na stałe lub na 
godziny. Oferty sub. „R. E. B 
W Y T W Ó R N I A jedwabnej bielizny po. 
szukuję agentki do sprzedaży na raty 
Oferty „Jedwabne". 
WYSIEDLENIEC z Niemiec poszukuje 
posady korespondenta, również na go
dziny. Zna języki: niemiecki, angielski 
i francuski. Łask. zgł. Hillman, P O W . 
18, u Nowińskiego 
Z A Ł A T W I A M korespondencję polsko -
niemiecką, angielsko - francusko-hisz
pańską na godziny. Tel. 213-39, 1—2 
i pól. 
INTELIGENTNA PANI poszukuje kon 
dycji do dziecka 3—8 lat, cały dzień 
lub przed południem. Sub. „Kondycja" 
FABRYKA cukrów poszukuje szofera-
mechanika oraz wybljacza (-kę). Ofer 
ty „Kwalifikowany". 
POTRZEBNA wykwalifikowana sprze
dawczyni Ozr.) do branży obuwia.— 
Wiad. L. Wolkowicz, Pomorska 3. 
SZOFER, kawaler, czerwone prawo 
jazdy, poszukuje pracy. Administracja 
Republiki pod „Jotka". ' 
R U T Y N O W A N Y buchalter - bilansista 
znający korespondencie polsko-niem. 
uciekinier z Gdańska, poszukuje posa
dy, ewent. na godziny. Referencje naj 

lepsze. Oferty pod „U." 

MŁODA wykwalifikowana kierownicz
ka pensjonatów, posiadająca wiele zna 
jomoścl poszukuje pracy w tym za-
kresic. Sub, „Zdolna". 

W Y C H O W A W C Z Y N I 6 lat praktyki 
dobre referencje, poszukuje posadę do 
dziecka, tel. 256-42. 

KOPERNIKA 16, teL 140-72 

DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH! Blaskiem urody, skalą talentu, promieniują na 
.świat cały JEANETTE MAC DONALD 1 NELSON EDDY w oszałamiającym 
.fi lmie muzyczny „ZŁOTOWŁOSA" 
. Początek w dni powszednie o godz. 4ej p. p., w soboty o godz. 2-ej p. p j 

w niedziele i święta o godz. 12 w pot. 

MŁODZIENIEC ukończył buchalterie, 
szuka bezpłatnej praktyki. Ładne pi
smo. Oferty „Bezpłatnie". 

I" 
1 Nauka 

I wychowanie 1 
UZUPEŁNIJ braki w T w y m wyksztal 

ceniu! Dorosłych, młodzież zaniedbaną 
w nauce szybko i gruntownie doksztai 
ca rutynowany nauczyciel polski, ma
tematyka, nauki ogólnokształce. -
Przygotowuje • do egzaminów, Aleja 
Kościuszki 13. front. I p. m. 3. o 
ANGIELSKIEGO i niemieckiego me
todą konwersacyjną szybko wyucza 
Kryszek, Pomorska 15, tel. 171-28. Za
stać od 2—3. . 
NAUCZYCIELKA gimnazjum udziel; 
lekcii francuskiego dorosłym i dzie 
ciom, prowadzi komplety dla małych 
dzieci. Tel. 155-50. 2" 

ŁACINY, francuskiego, matematyki 
udziela magister filologii klasycznej.— 

Przygotowuje do egzaminów. Ceny 
przystępne.- Tel. 259-80. 
FRANCUZKA młoda z wyższy mwy-

ksztnlceniem udziela lekcji, Konwer-
sacje, Korepetycje, tel. 182-22. 
MAJSTER TKACKI. Instruktor kursów 
tkackich. Czynny w przemyśle. Udzie
la lekcji w zakresie tkactwa. Porady 
fachowe. Telef. 259-19, godz. 20-21. 
BUCHALTERJI (pełny kurs teorjl z 
praktyką) wyucza b. kierownik Kur
sów Handlowych, buchalter na stano
wisku, Leon Krell, Piotrkowska 79, 

tel. 145-64. Oplata przystępna. 

• malte 

N O W O O T W O R Z O N Y zakład fryzjer
ski przy ulicy Kilińskiego 80 naprze^ 

cfw poczty gł. M. Godlewski i W I . Za
borowski, b. wl . Zrzeszenia fryzjerów, 
Piotrkowska 67 ..Pasaż Casino". 27 
CIEPŁO w mieszkaniu, gdy okna ' \ 
drzwi zostaną uszczelnione „gumofil-
cem". Nowy wynalazek A. Frydenzo-
na chroni najskuteczniej od zimna, 
przewiewu i kurzu. Ceny niebywale 
niskje do L X I I br. Dzwonić 173-57, 
Piotrkowska Nr. 7. 25 
DRUK natryskowy (Spritzdruk) na 
obrusy, firanki, apaszki etc, oraz na 
wszelkie towary bawełniane mercery-
zowane i z sztucznego jedwabiu w y 
konywa wlasnemi deseniami firma 
„Fałkowa", Odańska 61, tel. 230-44. 

P IERWSZORZĘDNY korepetytor przyj 
muje lekcje. Gimnazjum, liceum. Bory 
cki, Narutowicza 63. 
HEBRAJSKIEGO judaistyka, konfima 

cja udziela rutynowany nauczyciel po 
cenach niskich. Tel. 123-70. 18 
RUTYNOWANA nauczycielka udziela 
lekcji i korepetycji w zakresie 7-miit 
klas szkoły powszechnej. Specjalność: 
(polski, języki obce) 6—8 prócz świąt 
Pogonowskiego 85. m. 3, tel. 147-94 
STUDENT matematyki, fizyki przygo 
towuje do egzaminów w zakresie gim
nazjum, liceum (matury eksternej l ) . -
Specjalność: matematyka, fizyka, nie 
miecki. Ceny przystępne. Tel. 127-02, 
2—5-ta. 
UDZIELAM lekcji gry fortepianowej. 
Kto nie posiada pianina, może ćwiczy 
na miejscu, Wólczańska 112. m- 9. 
U DZI ELAM lekcji angielskiego 1 hlŚS-i 
pańskiego. Tel- 213-39. 1—2 i pól. 

DO M A T U R Y gimnazjalnej, licealnej i 
do wszystkich klas przygotowują pro
fesorowie gimn. Nawrot 34. m. 2. 
W Y K W A L I F I K O W A N A dyplomem Uni 
wersytetu w Lausannie udziela lekcji 
francuskiego, angielskiego. Warunki b. 
dogodne, tel. 135-95, Narutowicza 29, 
m. 6. 
BUCHALTERIA i nauka pisania na ma 
szynie Zaprowadzamy księgi handlowe 
i sporządzamy bilanse. Informacje, Ce 
gielnlana 25, w biurze. 

UDZ IELAM języka angielskiego, meto
dą skróconą, dialekt .amerykański. — 
Tel. 225-23. Oferty „F .F . " 
BUCHALTERJI podwóinej z gwaran 
cją samodzielnego prowadzenia ksiąg 

miarodajnych dla władz udzielam po 
cenach niskich. Zawadzka 52, m. 7 

KALIGRAF Berman, poprawia wszcl 
kie brzydkie charaktery pisma w clą-1 

gu 15 lekcyj, Piotrkowska 109, m. 25 

SPÓLNIKA z kilkoma tysiącami zło
tych, do branży odpadków wainienych 
poszukuje wieloletni fachowiec w y 
siedlony z Niemiec- Oferty do Admin. 
pod „Pewna egzystencja". 
NA BIAŁEJ harmonii, fortepianie w y 
ucza szybko, tanio solista 1 kompozy
tor, Różana 12. m. 17. , 
O D Ś W I E Ż A M sufity, ściany, tapety, 
suchym sposobem, bez brudu i kurzu. 
Wiadomość: Samuel Wiatrak, Mała 2. 

przy 6-go Sierpnia, w sklepie, telefon 
234-04. 
FACHOWIEC kapitałem orzystąpi do 
interesu radiowego. Oferty sub. „Ka-
pltal". 
ARTYSTYCZNA pracownia haftów ma 
szynowych „Modes", Łódź, Zamenhofa 
6, telefon 217-99. 
SPERLING RYSZARD zagubił matry-
kułę wydaną przez Gimnazjum im. ks. 
Skorupki. 
I. DOBRZYŃSKI zgubił kwit inkaso
wy Nr. 724723 wyd. w KKO. w Łodzi 
Oddz. 11-gi Pomorska 3. 
ZAGINAŁ kwit kaucyjny Elektrowni 
Łódzkiej zl. 10.— na nazwisko A. Af-
zenherg. Żwirki 1 c. 
DYSKRETNE trafne kojarzenie mał
żeństw w sferach inteligencji uskutecz 
nla szybko „Informator". Piotrkowska 
121. tel. 257-04. 
MŁODA, ładna, inteligentna blondynka 
pozna inteligentnego pana izr. Oferty 

„Przyjaźń". 

PRAGNĘ przyjaźni milej, sympatycz
nej, kulturalnej do lat 30. Łask. po
ważne zgłoszenia do Republiki sub. 
„Perfect". 

MAGISTER farmacji, lat 26, przystoj
ny izr. pozna córkę, właściciela apteki 
dobrej, rodziny. „oPdchorąży" Nowa 
Reklama, Lwów, Szajnochy. '_ 

NOWOCZESNY swat przyjmuje cały 
dzień, ul. Kamienna 22. m. 17. 

DWAJ mili panowie pragną poznać 
dwie również miłe, przystojne, inte
ligentne, młode panie celem wspólne
go spędzania wieczór. Oferty sub. 
„Wesołe wieczory" do Administracji. 

KINO-TEA I '< 

RZEDWIOSNIE 
Ż e r o m s k i e g o 7 4 - 7 6 

te l . 1 2 9 - 8 8 
Dojazd tramwajami 5. 6. 0 I 8 do rogu Koper

nika I Żeromskiego. 

I r e n a Dunne i Gary Grant w filmie 

M a o a p r a w d a i i 
Dziś i dnS nasiennych! 

Najlepsza komedia sezonu. Temat, jakiego jes cze nie było. Film, który zdobył 4 złote medale: Jako najlepszy film roku, za najlepszą reżyse
rie (Leo McCarey) , za najlepszą kre.ic ę kobiecą (Irena Dunne). za najlepiej zagraną rolę drugoplanową (Ralph Bellamy). 

Ceny miejsc I m- 1.09, I I m, 90 gr., I I I m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowolnych .miejsc. W niedziele I święta.nie
ważne. — Początek przedstawień w dni powszednie o godz. 4-ej w niedziele i święta o godzinie 12-ek 
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E N I A D R O B 
I Lokale 
W — . . . » . J 
ZL. 125 KWARTALNIE 1 pokoi z ku 
chnią i wygodami. 
ZL. 180 KWARTALNIE 2 pokoje z ku 
chnią. 
3, 4, 5—6 mieszkania, pokoje umeblo
wane (garsoniery) od zl. 20 „ZENIT", 
ul. Piotrkowska 82. tel. 260-25. 

POKÓJ umeblowany, słoneczny, tele
fon, wygodami odnajmę solidnemu Pa
nu, Piotrkowska 37, m. 21. Zastać od 
2—5 p, p. 

BIURO „POLKUCH", Piotrkowska 83, 
telef.. 141-02, poleca mieszkania, loka
le, domy, place, pokoje umeblowane 
p<i rsoniery. / 
POKÓJ, wszelkimi wygodami, ew. uży
walnością kuchni, dla bezdzietnego 
małżeństwa, Pomorska 41 a, m. 67. 
DUŻY, frontowy, ładnie umeblowany 
pokój, z wszelkimi wygodami, dla pa-
na. Wólczańska 65, m. 2, 
FRONT I p„ Piotrkowska 89, 6 pokoi 
z kuchnią nadające się na składy, biu-
ro. mieszkanie. 
POKÓJ umeblowany z całodziennym 
utrzymaniem dla 1—2 osób, Sródmiej-
ska nr. 12. Tel. 126-87. 

C E N T R U M 1 Ładny umeblowany pokój 
odnajnię pojedynczej osobie pracują
cej poza domem. Piotrkowska 53, do-
zorca wskaże od 2—3 pp. i 8—9 w 

DO WYNAJĘCIA 2 pokoje z kuchnią 
z wszelkimi wygodami, centr. ogrze
waniem w nowym domu. Magistracka 
28. 1 p. front. ' 

POKÓJ umeblowany dla solidnego pa 
na do wynajęcia ul. 6 Sierpnia 33 
mieszk. 26. 

M Ł O D E małżeństwo poszukuje pokoju 
nieumcblowanego z wszelkimi wygo 
danii w śródmieściu. Oferty „Wypła-
calne". 

POSZUKIWANY pokój umeblowany z 
absolutnie niekrcpującym wejściem na 
kilka godzin tygodniowo w godzinach 
17—22. Oferty pod „Przyjezdny", 

POJEDYNCZA osoba poszukuje do 
swego pokoju inteligentną panienkę na 
dogodnych warunkach, Cegielniana 35 
m. 85. 

POKÓJ umeblowany słoneczny, w y 
godami przy cichym małżeństwie, ul 
Śródmiejska 40. m. 16, godz. 14—15. 

POKÓJ z wszelkimi wygodami dla 1 
osoby przy izrael. rodzinie do wyna
jęcia, Narutowicza 45, 1 p. m, 45. -
Obejrzeć od 3—5 

DO WYNAJĘCIA od zaraz mieszkanie 
4-pokojowe, kuchnią z wszelkimi wy
godami. Żwirki 20, I I p., front. Wiado
mość u dozorcy domu, albo teleion 
172-81. 
MAŁY niekrępujący pokoik, wszelkie 
wygody dla jednej osoby, Zachodnia 
39, m. 28. 

NIEDROGI słoneczny pokój umeblo
wany niekrępujący do wynajęcia. Te-
lefon, wygody, Przejazd 55, m. 5. 
DO WYNAJĘCIA ładny pokój dla po
jedynczej osoby z niekrępującym wej
ściem z używalnością łazienki, Za 
wadzka 9, m. 35. 
NA INTERES — biuro pokój frontowy 
dwuokienny z urządzeniem odnajmę. 
Piotrkowska 34, front I I p. m. 17. 
JEDEN, dwa pokoje nieumeblow ane. 
odremontowane, niekrępujące, łazien 
ka, wygody odnajmę, Pomorska 38/6, 
godziny 12—2 1 od 4—6. 

6 POKOI, służbowy, kuchnia, central
ne ogrzewanie, front 1 piętro — do 
wynajęcia w nowym domu — Naruto
wicza 107. 

POKÓJ z wszelkimi wygodami do od
najęcia w czystym domu, Kilińskiego 
30, m. 22. 

DO WYNAJĘCIA pokój dwuokienny z 
wszelkimi wygodami przy rodzinie — 
Wiadomość: Piramowicza 9, m. 7. 

POKÓJ słoneczny komfortowo ume
blowany, wszelkie wygody vis a vis 
parku Staszyca, Cegielniana 82, m. 19, 
do odnajęcia. 

POSZUKIWANE 2 młode panie ( i z r j 
względnie 1 do dużego umeblowanego 
pokoju. Dzwonić 229-90. 

POKÓJ z wszelkimi wygodami dla 
Pani lub małżeństwa (z używalnością 
kuchni) do wynajęcia, 11 Listopada 
37a, m. 5, w podwórzu. 

POKÓJ ładnie umeblowany, wszelkie 
wygody, telefon, front I p. odnajmę 
kulturalnemu panu, Żeromskiego 77, 
tri. 11, godz. 3—5 i od 8 wiecz. 

F a r b i a r n i a Futer i Skór 
Chem. G. SCI IOENMANN, 

przenieś.; N » T U t C i U * < C 7 R f i front 
z Piotrk: 166 i i f l i m o w i c z A 3 0 p a r t e r 

Wszelkie futra — Lisy żółte na srebrne — Zżólkłe bag-
dady do barwy pierwotnej — Kurtki, torebki, obuwie, 
zamsz, renifer, cielęca i wytłaczane. — Ceny niskie. 

1 I 2 POKOJOWE mieszkania oraz 
sklep w nowym domu do wynajęcia 
od 1 stycznia, Zachodnia 32, 185-95. 
POKÓJ umeblowany, wszelkimi w y 
godami odnajmę inteligentnemu Canu, 
Mielczarskiego 17, m. 10. 
POKÓJ ładny, umeblowany z wygo
dami (łazienka, telefon) do oddania, 
Piotrkowska 62. m. 9. 
DO WYNAJĘCIA 1 pokój umeblowa
ny, frontowy, 1 piętro. Aleja 1 Maja 29 
m. 5, dla izraelity, 
D W A pokoje z kuchnią, wygodami 
pięknie wyremontowani w centrum-
Zwrot remontu. Wiadomość — Piotr-
kowska 69, m. 18. 
POKÓJ umeblowany, wygodami do 
wynajęcia od zaraz, Gdańska 35, ni. 12 
POKÓJ umeblowany z wszelkimi wy
godami i niekrępującym wejściem do 
wynajęcia, ul. Andrzeja 31, m. 2 

POKÓJ umeblowany, wszelkimi wy
godami, I piętro, łazienka, telefon, ew. 
całodziennym utrzymaniem. Dzwonić 
259-65. Sterlinga 18-
POKÓJ duży, umeblowany, wygody, 
telefon, do wynajęcia, Żwirki 8, m. 4, 
1 p. front. 
POKÓJ frontowy, umeblowany, nie
krępujący, wygody, telefon do wyna-
jęcia. Kilińskiego 30, m. 6. 
SZUKAM współsublokatorki ewentual
nie pokoju do 30 zł. mies. Oferty sub 
„Biuralistka". 
SŁONECZNY pokój umebl. wygodami 
do wynajęcia od 1.12. Obejrzeć od i 
do 8-ei w. Zawadzka 9/18. 1 p. p. ot 
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany, 
słoneczny, I p. Żeromskiego 3, m. 11, 
Oglądać można od 8—10 i od 2—4 pp 

MŁODE małżeństwo poszukuje pokoju 
umeblowanego na Głównej od Piotr
kowskiej do Kilińskiego. Of. „Młode". 

POKÓJ z korytarza wygodami zaraz 
do wynajęcia, Mielczarskiego 17, lewa 
ofic 1 piętro na prawo. 

DO WYNAJĘCIA pojedynczy pokój 
Sienkiewicza 67 oraz sala fabryczna, 
Kątna 5. Plac narożny do sprzedania 
przy ul. Kątnej 1 Nowo-Pańskiej, tel. 
255-03-

DO WYNAJĘCIA 
umeblowany pokój z wszelkimi wyr 
godami, centralne ogrzewanie, telefon 
w luksusowym domu dla solidnego 
pana. Oglądać • od 3—5. Gdańska 43, 
m._2. 20—2 

POKÓJ ładnie umeblowany, niekrępu
jący, świeżo wyremontowany do ud-
dania, Al. Kościuszki 26, m. 19 od 2—5 
popol 

WYSIEDLENIEC z Niemiec poszukuje 
przyzwoitego pokoju wzamian za lek 
cje angielskiego i niemieckiego. Ofer 
ty sub. „Angielski". 28 

POSZUKUJĘ nowoczesnego 4-pokojo 
wego mieszkania w nowym domu. — 
Oferty sub. , .J. S." do Republiki. 

OD ZARAZ w nowym domu mieszka
nie 4-pokojowe ze wszelkimi wygoda
mi do wynajęcia, P. O. W. Nr. 8. tel 
161-66. 

DO WYNAJĘCIA od zaraz Andrzeja 7, 
front 3 piętro — 3 i 5 pokoi z wygo
dami Narutowicza 9, front 3 piętna 
5 pokoi z wygodami i parterowy lokal 
handlowy 2-pokojowy, Piotrkowska 
111, lokal handlowy I piętro, oficyna 
15x24 metry. Wiadomość na miejscu 
lub telefon 102-56. 27 

DLA SAMOTNEJ starszej pani poszu 
kiwany jest duży elegancko umeblo 
wany pokój wraz z łazienką z peł
nym, dobrym utrzymaniem. Oferty 
pod „Irena" do Republiki. 27 

ODNAJMĘ pokój. Pomorska 13, m. 21 
Oglądać godz- 1—3. 27 
POKÓJ umeblowany z wszelk. w y 
godami i telefonem do wynajęcia. Lt 
powa 20. m 8, tel. 109-59. 27 

GARAŻ do wynajęcia. Informacje Ce 
gielniana 34, sklep tytoniowy, telefon 
226-22, 27 

POSZUKUJĘ jednopokojowego miesz 
kania, nie umeblowanego, wprost od 

gospodarza. Oierty sub, „Niedrogo". 
27 

POKÓJ umeblowany wynajmę poje
dynczej pracującej osobie 6 Sierpnia 
30, m. 12. od 12—18. 
PIERWSZORZĘDNE 3 pokoje z kuch
nią, słoneczne, 11 piętro, wszelkie wy
gody, natychmiast do wynajęcia, 11 
Listopada 37a. 
ODNAJMĘ duży, umeblowany fronto 
wy pokój z balkonem, słoneczny, nie
krępujący. Łazienka, Plac Dąbrowskie-
go I, mieszk. 29. 
POKÓJ umeblowany z niekrępującym 
wejściem do wynajęcia, Żeromskiego 
11, front m. 22. 
•I POKOJE z kuchnią, wszelkie wygo 
dy, 1 piętro do wynajęcia. Wiadomość 
tel- 265-78 lub 220-27, 
UMEBLOWANY pokój z wygodami de 
wynajęcia, Narutowicza 47, m. 2. 
UMEBLOWANY pokój oddam panu 
(izr.). Wygody. Telefon, Żwirki 8, m. 
10 
POKÓJ umeblowany, słoneczny z 
wszelkimi wygodami, telefonem do od 
dania, Narutowicza 36, m- 19. 
D W A pokoje z kuchnią i wszelkimi 
wygodami do wynajęcia od zaraz, 11 
Listopada 76. • 
2 POKOJE z kuchnią z wygodami do 
wynajęcia w nowym domu Zagajuiko 
wa 30. Dzwonić od 8—12, tel. 270-11. 
POKÓJ frontowy dwuokienny. elegan
cko umeblowany wszelkimi wygodami 
dla pana, 1 piętro, Zawadzka 1, m. 7 
ODDAM pokój solidnemu Panu, ws*el 
kie wygody, ewentualnie z telefonem 
221-29, Gdańska 6, m. 10, 

POKÓJ umeblowany (lub bez) z wszel 
kimi wygodami od zaraz do wynaję 
cia, Narutowicza 58, m. 16 od 2—4. 
ODNAJMĘ pokój umeblowany, ciepły, 
czysty z wygodami, panu, Żeromskie 
go 77. m 7. 
GARAŻ do wynajęcia, Legionów 16-
Wiadomość u dozorcy. -
POKÓJ balkonowy z używalnością 
holu. ewentualnie pokoikiem przyleg
łym, wszelkie wygody, I piętro, Śród 
miejska 7'22. 

ODDAM pokój dwuokienny z wygo-| 
danii solidnemu panu (ni) od zaraz, 
Legionów 8a, ni. 20. 

DO P. KOMENDANTÓW O. P. L. 
Spiżowe, przepisowe / 

D Z W O N Y i GONGI 
do nabycia po cenach bardzo niskich, 
w Mechanicznym Zakładzie Mosiężni 

czym i Odlewni Metali 

B-ci TABAKSZMEKER 
Łódź, OGRODOWA 9, I I I podw. 

Telefon 257-19. 

NIEKRĘPUJĄCY pokój dwuokienny z 
telefonem i wygodami. Radwańska 55, 
m. 16. 

Matki 
Zapisujcie 
swe 
niemowlęta 

(1 o 

F E M I I M A L 
tO ŹRÓDŁO 

' KOHIETY 

w sprzedaży aptecznej. Znajduje się 

DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany 
dla 1 osoby. Telefon, łazienka. Oglą-
dać godz. 16—20, Wólczańska 23, m. 7 
POKÓJ umeblowany oddzielne wej 
ście z wygodami, front I piętro zaraz 
do wynajęcia, Wólczańska 112, m 7 
ELEGANCKI sklep z mieszkaniem, 
niskie komorne do oddania. Wiado
mość 11-go Listopada 49, m. 29, lewa, 
parter. 
6-POKOJOWE mieszkanie na 3 pię
trze z windą Moniuszki 1 do wynaję-
cia. Tel. 113-76. 
POKÓJ słoneczny z wszelkimi wygo
dami ewent. z utrzymaniem do wyna-
jęcia, Piotrkowska 79/9. tel. 232-59. 
WYNAJMĘ razem 2 nowocześnie u-
meblowane pokoje, sypialny i stołowy 
z wszelkimi wygodami i całkowitą u-
żywalnością kuchni, Piramowicza 8, 
m- 4, 2—5. 
POKÓJ frontowy na biuro ew. panu, 
wszelkie wygody zaraz do oddania, 
Piotrkowska 64. m. 3. Tel. 106-34. 

REFLEKTUJĘ na fabrykę do wyrobu 
lemoniady. Oierty kierować pod „Re* 
flektant" do Admin. „Republiki". 
„ZNICZ" — piece przenośne szamoto
we zapewniają ciepłą zimę. ..Znicz", 
Wodna 12/14, tel. 105-22. 

POKÓJ umeblowany z niekrępującym 
wejściem z wygodami do oddania od 
zaraz, Lipowa 3J. m. 31. 
PIĘKNY pokój frontowy 2-okienny, 
świeżo wyremontowany z umeblowa
niem lub bez, może być dla małżeń
stwa, łazienka, telefon, Narutowicza 31 
I p. m. 5. tel. 239-79. Oglądać 2 ^ 1 tj 
7 - 9 . 
POSZUKUJĘ pó" sklepu z wystawą 
— Oferty podaniem komornego sub. 
„Centrum wystawa". 

W W I L L I w ogrodzie umeblowany 
pokój z oddzielnym wejściem do wy-| 
najęcia. 50 i 70 zl. miesięcznie, Gdań 
ska 94-

POKÓJ umeblowany do wynajęcia, 
6-go Sierpnia 10, front 1 piętro m. 14, 

POKÓJ ładnie umeblowany (ew. 2) do: 
wynajęcia od zaraz, Główna 5, m 10 
od 12—8 wieczór. 

DO WYNAJĘCIA pokój ładnie ume-| 
blowany, wszelkie wygody. Obejrzeć 
do godz. 18-ej, Sienkiewicza 145, m. 9 

POKÓJ dla jednej osoby front I piętro 
Ceidelmana 4, tel. 134-72 do oddania-

POKÓJ z korytarza dla Pana. wszel
kie wygody 60 m., Piotrkowska 56, m. 
57. 

UMEBLOWANY pokój do wynajęcia, 
telefon, wszelkie wygody, Piotrkow-
ska 37. in. 11-

ELEGANCKI, dwuokienny pokój fron
towy na II p. z klatki schodowej w 
ładnym domu od gospodarza dla no-
jedyńczej osoby do wynajęcia natych 
miast, ul. Andrzeja 31 : 

ODNAJMĘ pokój niekrępujący panu, 
Al .Kościuszki 22/75 (Piotrkowska 79). 

DO WYNAJĘCIA pokój, Krymołowski 
Cegielniana 25. 

1 POKÓJ z kuchnia z łazienką i wy
gódka itp. wyremontowane ewentual
nie 2 pokoje z kuchnią do wynajęcia, 
1 Maja nr, 40 u dozorcy. 

ODNAJMĘ pokój niekrępujący wej
ściem z wygodami solidnemu panu 
Zawadzka 40, m. 24-

POKÓJ umeblowany z klatki schodo 
wej poszukiwany. Oferty sub. „J. T.' 

POKÓJ umeblowany z niekrępującym 
wejściem wszelkimi wygodami, Naru
towicza 4t, pr- of. ni. 17, 12—4. 

POKÓJ w centrum ciepły, niekrępują
cy z wygodami dla 1—2 panów z u-
trzymaniem, Piotrkowska 101, m. 10. 
front. 

K R A W C O W A poszukuje na pracownię 
sukien 2 umeblowane pokoje, parter 
'ub 1 piętro. Pod „Wypłacalna". 

FUTRA damskie i męskie, lapkowĄ 
fokowe, karakułowe, liry, wydry pa 
cenach najtańszych. Warunki najdo
godniejsze, poleca H. Luft, 11-go Listo* 
pada 7. tel. 259-27. Urzędnikom rabat. 
MASZYNY do pisania i liczenia nowel 
i okazyjne na dogodnych warunkach 

poleca S. Wróblewski, Łódź, Piotr* 
kowska 46, teł. 236-69. Wsmjana uży* 
wanych maszyn na nowe. Przyjmuje 
reperację maszyn biurowych. 27 
RESZTKI nowości sezonowe w wiel-> 
kim wyborze na palta, kostiumy, u-
brania i suknie. Piotrkowska 79 (dom 
przejściowy) Al. Kościuszki 22. 
OKAZYJNA BIŻUTERIĘ poleca „KA-
MEA", Piotrkowska 73. tel. 185-22. 
KUPUJĘ BRYLANTY oraz biżuterie. 
„KAMEA", Piotrkowska 73. tel. 185-22 
GABINET KOSMETYCZNY do odstą
pienia zaprowadzoną wytwórnią kos
metyką. Oferty składać pod „K." 29 
DO SPRZEDANIA dobrze prosperują
ca drogeria - perfumeria w Bydgo
szczy z powodu wyjazdu. Oferty „A-
L." 27 

GAŚNICE I HYDRONETKI przeciw
pożarowe i O. P. L. dla strychów. Ła
dunki. A. Wajs, Piotrkowska 79, tel. 
272-63 w podwórzu. 

DO SPRZEDANIA fabryka w śródmie
ściu 3800 metr kw sal fabrycznych, 
także fabryka w śródmieściu 1300 mtr. 
kw. m\ fabrycznych, elektr., kctiem 
parowym. Alt Repuhl. pod „Fabryczne" 
SYPIALKA i inne meble tanio do 
sprzedania Piotrkowska 199, ni 4. 
POŃCZOCHY. BIELIZNA trykotowa. 
Największy wybór, również z małymi 
skazkami. Sprzedaż detaliczna, ceny 
ściśle fabryczne, Siódmiejska 21 lewa 
oficyna. 5.12 
RADIO w dobrym stanie tanio do 
sprzedania. Tramwajowa 3, m 2), od 
8 do 10 wiecz. 

KASA ogniotiwala w dobrym stanie, 
tanio do sprzedania, Południowa 23, 
m. 32. od 2—5 popol. 

RESZTKI na palta, bluzki, spódnice 
oraz jedwabie na suknie balowe i u-
branla męskie b- tanio, Kilińskiego 36, 
oficyna II w., 1 p. 

Kedakclt 1 Administracja. Piotr k< 
dział mleiskl: 133-23; dział gospod 
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PRENUMERATA 
„ R E P U B L I K I " 

w r.ijdzi t l . 4.—. za odnoszenie <k> domu 
40 gr. miesięcznie: z przesyłka pocztowa 
w Polsce zl 5—. ..Reoubllka" i „Ex-
press" w Łodzi c odnoszeniem do domu 

zl 7.— miesięcznie. 
Konto rozrachunkowa t/>di 1. konto Nr. 4. 

OGŁOSZENIA! Powierzchnia stronicy 420 m m X 280 mm. Stronica tekstowa dzieli sk a* 
4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli sic na 10 szp»'i po 28 mm. 

CENY OOI.OSZEN: Zwyczajne 12 gr. za wiersz mm. W tekście — 50 t r . za wiersz mm. Na 
stronie 1 — cl. 2 za wiersz mm Nekrolog! — 40 gr. za wiersz mm. Zaręczynowe 1 zaślubi 
nowe w tekście zl. 10. Adwokackie ryczałtem zl- 25.— Drobne za słowo 15 gr. nalmniej 
i l 1.50: poszukiwanie pracy za słowo 10 gr„ naimniel cl. 1.20. Opisowe w tekście redakcyj-
nym cl. 2 za milimetr. Ogłoszenia cagranlczne 100 proc drożej. Ogłoszenia fantazyjne 1 tabe 
laryor.ne 25 proc. drożei. Za terminowy druk oeloszrti Administracfa nie odpowiada. -

Słuszne reklamacje będą uwzględniane, 
o de wniesione będą najpóźniej w clagu 
tygodnia od ukazania sie pierwszego 
ogłoszenia lub nlezn {ocznie po ukazaniu 
sie dru«'«go z rzędu ogłoszenia tel sa
mej treści co pierwsze, — Omyłki, które 
zasadniczo nie zmieniają treści ogłosze
nia nie upoważniała do żądania zwrotu 

canłaty lub oowtńrzenia ogłoszenia. j 

za wydawca: Wydawn. „Republika" S t . a a*r. odo. SUlan Dymek, — Redaktor odp. Stulaa Dymek. Druk „Republiki" w Łodzi Piotrkowska 49 1 <*. 


