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1\1' lśłeCkU 'rozwój tej slriwv lltĄwił na pierwsz,em mie~u i ulgi . w . ddedsła.:e . l8~afne- W po~~ r~gtrankm~j cały
wytłoao- łPT :pr';leaJkodzi~ ewentuaJn~tn\fałM & ~robOtlrmł dodaJą,~"
ufa w , dewizy 1 surowee. '
nar6d nIemIeckI oczekuje tyl~
nem ' dziś 'przez 1'8djo we 11,1'1 ' ł~~09~wyn'l , 'nas~~twom dbt ~
.
W polityce wewnętrznej pod ko jednego, a mialllowieie
hl~rgu, minister: propapl'ld\" j"Jęr~6j' :p~nsł. "
N:elUcom musi s~ę .~dać ~ą·l ję.ta z~ie próh~, zlikwidówa niepodzielnego powrotu Saar~
Rzeszy , dr., Goebhels pne&ta '· .M6 ił" ~ o l'polityee z~rJlw~ gnąć pe'\\<llc uchwytne wymld ma kOnflIktu kośere1nego.
do lUesq.
wił bilans prac rządu narooo ll~i ; ". Gocl)h,els 'JiYł .~vfuie
wo • socjalistycm.ego W' ~ ~ llia. !e .W. spia wi~ n ry. dzięk i
ubiegłym. "
"
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' "
lóiąluym uStęp$tW(}lt). BerIwa
Okres ten - (I''Wlad~r.yI on i l'ary'ia zoSllała wyel1m łoowa,
- obf~t()wat w !Iuk,c8IJY,
at~~rem gor~zki. ' 2ądako~unistów
aJe l'ownleś w eł~e...,
je ~6Wlloup,rawpie"i4 NleJU.lec!
W
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Hebu: NeumaJUl pcnnłmo awoJeJ
,~ ~tna ~aJearskiego donoszą: dostateezne podstawy, uzasadniają·
'Rada awiązkowa ' zastanawiała Ce żądanie Nł~młec. ·Do tego czasu młodości (licz)' zaledwle 32 lata)

lli, ·/ aprobatę ~,~Jyjn ' ~eJ 'się

Dus Jednak system. pa6:etwm.
. narodqwo
soeJllliStyeto~
je t bardztej . eiż pnedtftftl

,

mąeniony.

ud pr03bą rządu Rzeszy co do Neumannowł przysluguJą wszystkie był Jedną z kJerownlC7ych Jedno,'
wy4ania zaar"sztowanego niedaw.,o pnlwnie przewidziane paraneje. &tek komunistycznej partji Niemiec.
" , ' , w Zuorcbu komu!listy-, Hein.Ul Neu- j Plzedew5'~ystkiem ma on prawo od- Po zaaresztowaniu Thaelmana l Tor
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że niebaWem majd4.się środki, . aby albo Głwel'lJć.
Niemcom
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granIcznych, albo dosto&ować
\\<łasną: produkc~' do r~zmj.
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"Gł~lIU ' Poranne

~o" telefonuje!
W dniu wc~o~ą.tSzym ukaza-

ło !1ie rozporzfi~~enl'p mini4;łra
Slprawiedliwo~ei,

pod, porząiłku

jące kwp.stję c j)o~Ł

nołarjat6w

w CAlem paJlstwie,
WedłuR legó roZpOrlflQ7f'nia
(~ólna

ro·

sądu

i kryje

si~

by Kominternu. Jego talent orator·
bki wymacza mu w RosJi nOwą r0lę: Przez ozdć miesięcy uczy Błę
jezyka eb1ńskiego I bierze udział w
walkach rewotucyJnych Chin, Jako
reprezentant ml~ttzynarod6wkl ko
munłstyczneJ. Jest Jednym z glóW"
nych organizatorów powstania 1ł'
Szanghaju w 1928 roltu.
Po powrocIe do Niemiec ZMtaJe
posłem do Reichstagu. Nlpbawem
I tułĄJ wysuwa słę na noło pantykłpatłyineJ.. Rząd Hitlera rozpowszechnia pogłosk" te brał on a ·
dżlał w zamordowaniu dwueh polit'jantów, Aniaura I Lenka, I wysyła
za nim nlJty godeze.. W łlłerpniu
1933 roka Jego nazwisko figuruje
na pierwszej n~cłe pozb~wionycb
obywatehtwa Rz!szy. We wrześniu
7ustaj'3 W)'znacnna nagroda za Jego gfowę. Jednak po zagarnięciu
władzy przez HItlera Neumann wy
("Orał się na dalAzy plan żyda polityt'znego I zarabiał na utrzvmanip
pl aeuJąc w blu,"
'

naJs'arszy dziennik
niemiecki

notarjatów ' w
siedmiu okręgach satdów .P").·
ryi.nvch wynmn'ć)lp,iłzie t83.'
liczba

Pomimo '. paktoma.nji i Jlaeyfist yeznej tonglerki dyplomaeJi etl1'ope jskiej sazucza ~ ",MizlJ
wzrost, zbrojeń.- Państwa obJłc za.jl} siły swoje i przeciwnikó,1r'j tisiłują ilP ' niety1ko iort.wna~ ale
warszawski sąd " ap'e~~jo , ' nJ'~et pnęś~jm6. ArmatY', . ta nki, gazy, 5aroolotJ boQlbG'We, prod ukujelię w aybkłem tempie
r7,,'n .. ,rh '
186. notArjatów, - " dla; .. mmoenienia ·dzieła pQkojJl. Czło~ek ulicy patrąe na to 'tri dycha u.. po~ą.,:
Daj nam wojnę, Panie Boże,
Warszawie.
1>&J
1ł'GjD~ ujne6 gdaW,
pr.zypada 25- ota·,
L_.~Wt · .
F&brytaM6w . .M !'!!leź,
było

grał wybitną

IJrzy pracy kongpiracyjneJ. W roku
1924 jedzie do Moskwy, do siedzi

do cliWil4 gdy rZądowi 'uda' ~~' \.,, ' ' .' - •
podnieśt ot(ólna stopę iyeiową
. - ., w' Nie'i:nezeeh. ' Z,' l1liole.iłni~,ll' ( :: ; ;;,1\ '" .1: ~. • A ,.' . :{ : :
,~
wspomniał miJn, ' Goebbell o
'~ : -, ~
trwającym
,
' .
.
b
konflikcie koście1a,.

'ama.,yl 'e r ••d """.ie pil

Juz

kacyJną lprowadzaJą go do nieoku-powane)ltreły I osadzają w więzie
niu ",Monastyrze. Ucieka, gdy d~
~rowadzają go do sędziego §ledeze

zrozumJe.ie

.ytuaeJi

chłopiec

w młodym aparcle

partyjnym.
W roku 1921 pracllJe '" eharald9-'
rze agitatora w Zag1ębiu Rtlhry,
Jest Jednym z pnywód",ów strejku
l'rzeciwko właścicielom kopalń l 110
staje zaare9ztO\Vany. Drog, prowo

Minister przyznał, U: ' płaC"~
robotnicze są niewysta'rcrs jąc:e.
jednak wyraZl\ nadzieję,' ii.

,

glera on był cementem organizacJi
komunistycznej do ch~ gdy &am
musiał uci.eka~ zagranicę. Jako 19-

letni
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bo-lU NiePliee.

ł'obotuley okażą

Heinza Neumanna

ieb 780.

_ra

przesłał

wychodzić

BERLIN, 31. 12. (pAT). Z NoWfIII rokiem przestał wychoddć w
MonachJum na5tarszy dziennik nie·
mlecld "MUftchan

Augsburger A·

łJenctseltan#", który w styeznlu
193C r. oIteho4złł 325-letal ,lttbUeu8z
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Nikt ua całym świec' e nic
nl(dzie z pewnością żałował r0ku 1934. Nie był wprawdzie
witauy radośn: e j z nadmie...
nym optymizmem, atoli za
wiódł
naisk.romniej.sze Qawet
nadz:cje. Upamiętnił !ł' ę jedynie wyścigi cm zbrojeń w skali,
której ludzkość n' gdy dotąd nie
włdziała, akl'obałycłną niemnl
działalnością dyplomacji, tr.waniem dalsz~o. ostrego ;głltóa.
t"sty~znąil' ilzalllt \lł.fai
nel'ego państw, z Nie łbmi
na
czele, I'dClągaulcm sler depre·'
sii gospodarczej. z l'1ljbuJ1!cem
ludzi .i.~odf Jt~'Ob~~~~O
byl złY"
"', ..

z d rzes a-e ra o

y

ae

chore Drl siebi rsl
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DrZemłlSlowe

Historycy będą. mieli w przyszło· 8Zym producentem samochodów
Socjaliści zaintdrpdowtlli rząd, mimo 8wego faktu sltucznie nadal
ki -wdzięczne zadanie w postaci na ropy, ale dok1adał do wozów, któ- czy gotćw jest poprze6 koncern, '" jJodtrzymyw.l.ua, to jest to wlatnio
pisania biogr:liji Andrzeja. Citroena, re sprzedawał.
rząd odpowiedział odmownie. Cza antytezą. phn!!. Rząd franc1l8~, któ
którego genjusz jedną z nalwięk.
Istniało doŚĆ ludzi, kUrty mu. sn~ interwencji. państwa w. dzi.edzł: :y od':llÓwi~,,~Wego ud~~aht.w jeszcze
i'zych firm pt"lymysłowych na kon, zwracali uwagę na niebezpieczeń- Je gospod~rkl prywatnej mI1lę~, Je~n~J takI~J. wewnętJzDeJ sprzecztynęncie stworzył i doprowadził d(} stwa, wynikające z jego polityki, - oto ,w I~Ilku slo"::lch sons tego, ) nosCI, pos~plł. słusznie z każ~eg?
finansowej ruiny. Bowiem zdaje się ale nikt nie był w stanie powstrzy. co pOWIedZIał. Fl~lldl~.
•
punktu Wld~e~la, z.ar?wno kapItaltlIio ulegać wątpliwości, że trudnoś· mać go w reJ-lizacji jego wielkich • "Rząd uwaza, ze nie na mieJSCU /Stycznego, Jak socJahstycznego:
ei fabryki samochodowej Citroena lJlanćw. Zerwał z ba.nkami, kt-óre go Jest korzYstanie z usług płatnika
.Mimo to z obu stron rządowI te: drogi (}t) !lądll można byłoby u· już 11.ie chciloły finansować a. rad!. podatkowegQ, aby uzdrowić prywat mu zarzucają, że nie powinien był
ni1mą.ć, gdyby zamIast założyciela nadzorcza ustępowała mu, 'jak zre-. ue przedsiębiorstwo".
zgłaszać tak całkowitego desinte·
na czele przedsiębIorstwa stała Ja. sztą zawsze rada nadzorcza ustęp1lJednem słowem: punKt zwrotny ressemen t l'wiele odWagi.•~rzeba b ykaS przecietna jednostka.
Al e
je, gdy nacz9wa dyr~kcja. pozosta uietylko W !)Olityce francuskiej, ale ł o, aby j ed nak tak poet·,/.
ąpJt;.
Sprawa CItro9na przypomina pod je nieubłag3.na. Wszystkie rokowa o znaczeniu mfędtynarodowem.
n.~lety p~ypuszczać, ~e ta odwaga.
Nietylko zły. ale i przejścio- wielu względ3m.i sprawę niemiec- nia w sprawie >lall.>l.cji prowadzone
SIę opłaCI. Zakłady CItroena., oddłll
wy, n' e się nie skończyło, nie kich zakłn.<lów J1IDkersa., kUre przed już C'd tuku z najrozm;Utszymi czyn
Bowiem we wszystkich kraja\~h żone i mote ~mniejszone, zostaną.
sk.rysta~· wwało. Wypadki Ił- trzema laty znalazły się w trudnoś nikanli, rozbiły się o samowolę au, "socjalizacja. strat" była. dotych. prll;wdopodobrue przez kogoś przeję
statui ego roku wykazują pe. ciach płatniczych i skorzystały 2 tokraty, który nie chciał się zgo. czas środkiem, stosowanym pod- te I zaczną pracow~ na. zdrowwne tendencje, wykazują naN subsvdjów państwa niemieckiego. dzić r:a. żadne 0gra:ticzenie, czy WG czas obecnego kryzysu. gdy tylko s~y:h podstawa.ch~ ruż gdyby były
stanie - nawet gwaHo\\'n~ -- Tak samo, jak Junkers, Citroen był góle kontrolę .ie~o finaru:owej swo- chodziło o wię~sze zakłady przemy clęzarem ~połeczenstwa, które nawr7.odów w organizacJi świata. rćwnież zalotycielem
przemyslo body rueMw. Doszło wreszcie do te słowe. W ten spl)sób państwo w prawdę Ole ma potrzeby ponosić
Ue żaden wrzód nie pękł.
wyru starego pokroju, technikieIl'l. go, te firm'ł nie mogoła wypelTl1a6 coru ~k5zym stopniu stawało ofiar praktyczl1ych na rzecz wierzy
PrzeJ'dźmy rMne dziedz.'n)' a nie finansistą. Był OP". · w:my IIwych zt.rbowia'lań i jeden z wielkich ~ę zbi nikłe..m chorYCh przedsię-' cIeli i akcJooarJu8zy zakładÓW CIideą produkowania
sa.mot·uodćw, wierzycieli og'łosił
jej upadłość. 'orstw, kt~re utrzymywało, a.by troena.
po kolei. NaJważniejszą i~t licznych samochodów, dobrych sa. Dnia 22 grudnia sąd hand\uwy w ,o~e ze swej s~rony wytwarzały ~a.
N. T. B.
domena
międzyna.rodoweg<l Dlochodów. Strona finansowa jego Parytu pot:1D")'.vił
przeprowadzi,ć ~l konkurancJę z?rowym przedSIę· ~.........~~o ••••••••
wspóiżycia. Na tym grun....ie ob zakładów interesowała. 'go tylko o "Jiquidathm j1tdioaire". czyU przy. blorstwom Vf sweJ branty, przez
serwowaliśmy przez cały rok tyle, o ile mnsiała. dostarczyć mu musowy ukła.d sądowy. Wylffiaczo. co aniemozlnviały nor~alny r~zwóJ
u.11\·egły niesłycbaue napi~i('. środków do zrealizowania jego pIn. ny przez są.1 kurat.1l
zbada,' czy tycb .zdro~ch zakładowo Ta. lD~er
Przyczyną jego był lakt, te po nów. Jako technik był pionierem. możliwe jest dalsze prowadzenie fir wenCJa panstwa. w. przedslł~blor- jest często przyczyn" wielu eho.
przedni 15-letnł
ustrój poO· Jego fabryka. była wzorown urzą· my pod jakąk.)lwiek postacią'! ja.kt &twach! kt~rych n~zUl.łoWC&m sta- 'r6b (kamienie t6łciowe, artretyczny Europy, oparty na beg, dzona, 400 samocbodćw dziennie procent na.leżności otnymają wie wało ~lę on:> zup;lme przypa.dkowo tyzm, ischias, choroby skóry).
monji Francji na kontynencie, dostarczało jej płótno bez kl,ń(·~,llzyciele.
by!a. Je?ną..z. gLwnych przy?zy;n, Zioła .. Cholekinaza" H. Niemol'unął. Runął,
bo hcgemonjn Była to naiwipk'lza fabryka samo·
u~llemoznWlaJą~ych ;>c.zyszczeme zy iewskiego systematycznie i ener
francuska była oparta na a~ chodów w Europie.
. . . . CIa. gos~odar~ze~:>f,l Jego prawdzi- gicznie wzmagają czynność wąIuŁne., przewadze sił m,"litar
Znacze1ll9 sprawy CItroena. tkWI waj ,,racJona.lIzacJę . Była to wisło trob i wydziela· w ten e _
nych Francji nad siłami l\lil>Ale finansowe fundllmf'nt.y~ na jednak nie w dziedzinie gospodarki cłe mej autyptanowa gospodarka. 'b y k dl"
JIł b
po_
.
ktćrych wszystko staJo, były zbut prywatneJ·' również nie W skutkach Bowiem założeniem planowej go- Id:) kt 8Z o l'~e po °tcz~e prio
mił'C. Dozb.rojenie N. ewee tę ':lł
ć.
_·t
' d k· .
•.
al' u y przemIany ma ertJ un e·
llf'.eemonję wywl.óciłn. Uaz po W1 e , . mI. Jon w wynO"~. apI. olbrz~mleł ruewyph,ealności, ktora spo ar l.. Jest O!ga.~Jz')wam~ g ęZI lIlotliwiając równoczemi~ zole'
ogł
.
d
ć· F~
tał akCYJny fIrmy, a. 1200 md.lonow dotkme SIlnie całe życie O'ol;pnuar- produkCjI ogramczme zgodme z po. l' h
O
•
•
Skł d
ł'111:
m
o• SIę z awa
,~e
.... 11 wynOSl',' y k red y tł·
.
. b
b mi' S . l'
lraDle e Ww rgamZml&.
a
•
nI.
d od
y, wy ączrue k r ótko cze, poruewai
chodZl. metylko
o 19 trze a . :>eJa Izm OZU3,CZ3, to sa- Gl'
N
Ś' t
Z8W
C.l\Il ~ Ol'ęzem w r~u,.
o
e- terminowe. Podczas konjunktury tvs. robotników samych zakladlws mo. Ale jeśli fabryka, której zlllama.
owny,
811!
a. owy W18
brawa 80~ e hegemonJi nie do ,dawało to zyski. Ale podczas kry- aie o wiele tysięcy sprzedawców, we się właśnie dowodzi, te zapotrze 5, oraz Apteki i Składy apłecz
P~. DzISia,ł ta ~wentualno4e zyBtl zbyt spadał. CitrOł'D gonił ry- odbiorców i dostawców, kttrzy tra. towanie jest mniejsze, nitproduk- ne. 2fłdaó bezpłatnych bro~zur.
Ule wchodzi więcej w rachubę., nek, obnitająe ceny. Wre!~eie nie cą egzystencję, albo straellł jU! cja. istniejących fabryk, ma. być po II. ,•••••••••••••••••••••••
Natom.· ast nJe .~t dotąd rze pokrywały. one ~wet
wląsn!cb swe m3Jątki, które z głry firmie
ezą Jasną, czy nda się Iltrwałte I kosztów. Cltroen pozostał najWlęk· wpłacili na. poczet obstałcw:tnycn
PODZIĘKOWANIE.
nowy system polityczny, opu.,
samoc110dów. Ważniejsze od tych
JWPann prof. Tomsslęwiozowi wyralamy l i r
ty już nie ~ hegemonji, ale na,
skutków pryw.:1tno - gospodarczych I,
deozne podziękowanie za udany cię1:ki zabieg operarównowadze. N. e jest też pl'
t • d.'
jest zasadnicZ9 znaczenie, jakiego
cyjny i szczęśliwe wyleczenie. Zyc,ymy dalszego pow,nem, czy Niemcy zadowolni'. ~.ZY_ ez ~~.:e:o po~zez nOWYtó nabrała. cab sprawa przez interped n'a
rac
•
.. lU'wawy '-'IU·""st WOjenny k • I ·
. b' f
k. .
wo ze 1 w P y.
Szpigelmanowie.
SIę równou~r~wnienie~ w za ryby dotychczasową Eur~pę v.a acJ~ w IZ 16 rancus U'J.
-.:..-----------~----...............- - - - - kresie z"'o~en. eFJ !ez pragn~ nien.·ł w gruzy i popielisko?
to równouprawwen. e
wyzy•
skać dla ponownych prób pn~
Dną!i w!elki problem, który
,: robienia karty EW'opy•• Próba stOi. &lslftl przed ~zy~ kon,
puczu w Wiedniu 25 lipca b.r ł~nentem - to pytan e: libera~ D' emnlej
szybka rejterada lizI? czy faszy~, obywatel e.;ą I
R2:cszy dowodzą, że obydwie te pa-nstwo, usł!'óJ totalny ezy n.j
I:lWentuamnB.... ważą się w um)' strój puJamentarny'l Na to
slach niemieckich. Jeżetl Niem I!ytanie r6k 1934 też nie udzie- :
cy wyb:orą pierwszą alternat) I~ł Dam odpowi~dzł. ~ roku
wę ~wlat ~e mial zapewnia-- h eglym widzi~hśnlY ruemal ~
n~ch k.l1kana~ele czy nawet kil I me schorzema,. niedomagana,
kadziesJąt lat pokoju.
Jeiell l wszysklch ustr?jów. N~ prZ)'- ,
drugą, każdy nadchodzący rok kw~e F!ancJi
wid?d ŚIny
może przynieść światu _ W&j- ~hflezen.ia I wynaturzeDla ustra
'ę.
lU t heralno - parlamentarnego.
I.
•
Krwawa sobota 30 czerwca poNo ezależllie. ~ łych dwu.C'b kazała światu naocznie na .fak
Dawno oczekiwany film! Monumentalne arcydzieło filmowe reżyserji
ewen!ualnoścl" lest rzeczą ~a· niepewnych podstawach
mistrza Rexa Ingrama
sną, ze o ile Europa ma unik- ... się państwo totalne i w jak I
uąć w bliższej lub dalszej pr.!y ogromnywatopnlu dyktatuni
szło4ci • kataSb-ofy, nasz koną- barbaryzuje ludzkość. Na to I
n.e~t musi .uzyskać większy 8tO samo wskazuie powrot~ fala
p CD kohezji wewue-trznej, niż teroru w Z. S. R. R. po zabój.
dotąd. Ekonom1cma odhudo' st\\'ie Kirowa Nno~ł stw. erd~;ć
Emoojonującv oramat II ~ycła i walk Wojsk kolonjalnlch w Marokko.
~a. EUI'0r~ jest njemO'llj~a, j~ można~ że moment szczytowej
MiłoŚĆ francuza i araba.
- W rol! 8zeika SI Hamed'a
zeł~ współży~ kUkudzle& ęclU atrakcyjności ustrojów tolal.
paps~ naszej częŚ<.i świata nie nych już minął, nie walka nie I
w roli czarują
zostan e znaC7Jl!e bard7Jej J:nOl' jest skończona, a0.1. też nie z00
cej marokanki
mallzowane, niż dotąd.
. stały dostatet'znie wypróbowa.
Dzisiejszy rozwój techniki j ne h~u1ce i zmlany~
które
II.
óz, sieisze skurczenic przestrze- m~ą system liberalny l puła·
Pierwsly raz w Łodzi! Najpopularn. i najelegantszy bokser·ulubieniee Ameryki
lIi (aeroplan) stwarza nowe bio mentarny sharmonizować naJe-'
loficzne możliwośl dla l'ozw.... Ź1C': e z wymogami skompO".
ja ludzkiego, które nie mm'·· wanyeh czasów obecnych.
by~ w pełn.i, ~zyskaue w gl'aOby ewolucja wypadków w
w niellWYkłym emocjonuj,eym i arcyweeołym filmie p. t.
nicach
dz1Sle.lszy~h malyclł ~wiecie w r. 1935 była Itgo 1'0
pań8tw narodow?,ch, W?'?Iag~ dzajtl, by pozwoUła i nam ptle
~ł'zeto
tworzenia rywdizacJl e~~lić szalę zdecydowan,!a w
kontynentalnych.
kierunku koncepcji pacyflstyfl!
Tego problemu Europa n:e nych, liberalnych ł hnman!larr~związałn w r. 1934, nIe roz- nycb,
bez obnwy narażenia
wilJŻe go zapewne I w 1'. 1935; przez to nfJszych żywotnycb JnDziś początek
a i wflgóle nie jest dotąd rze- teresów na szwank, an° stano·
czą jasną, czy ewolucja od cy- włenia odosO'hnionej wyspy w I
wifzaC'jt narodowych do cywi. Europie, któraby tymczasem I
lhlacjl kontynentalnych jest mo zwróciła się zdecydowanie ku.
żliwa
na dJ'orłz(' pokojowej. odmiennym ifleałom.
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Dziś!

WielBa nOUJoroczna premIera! Rewelacuinu podwóinl prour.

opte-j

I

"Piolr

RO

alchel'

"

Rosila Gar,cia

Billy Sulli

en

seansów o godz. 12-ej.

Nr.

1

1 I

Zbrodnia

Wielc"

\V Kościell

Rewolucjoniści

zastrze'
liIi 5 osób

"GLOS PORANNY"

sIanu w karJlkalurze

meżowie

~~c

MEKSYK, 31. 12. (PAT). Okołe
!GO młodych rewolucjonistów z o
krzykami "śmierć lwściołowi" wkn
czyło do ko~doła katolickiego v
Ouycacan, gdzie zabito wystrzałam
karabinowymi 5 osób i raniono sze
rE'g innych.

~~~
c~~
5) .
~

bekarze litewscy
są

zwolennikami stery,
lizacji

BERLIN, 31. 12. (PAT). Z Kown~
tam zjazd le
karzy li'tewskich, którzy uchwalił
lłrzedłozy~ rządowi projekt wprowi
dzenia przymusowej sterylizacji 'II
~toswlku do zbr9dniarzy, alkoboli
ków i umysłowo chorych.
Ctonoszą, że odbył się

Roosevelt, prezydent U. S. A.

"Iran"
Persja zmienia

-

.-

:Mussolini, dyktator

Włoch

J..Iitwi":10w, komisarz ludowy ZSSR
944

(ena
(okro spadła I
ale jesi za io nowg podaiek

W&rsza.wski koresp. "GłolU P
rnnnego" telefonuje:
Poselstwo perskie w Warszawl
otrzymało zawiadomienie z Tebe
nu, że od 2t marca t935 roku, c
li od perskiego Nowego Roku, p
WARSZAWA, 31. 12, (PAT). ~
stwo zmienia nazwę i będzie się na W "Dzienniku Ustaw" R. P. nr.
zvwało odtąd Iran"
110 z dn. 31 grudnia 1934 r. ogtoszo
•
".
ne zostało rozporządzenie ministra
skarbu. z dn. 31 grudnia 1934 r., ~
dane w porozumieniu "Z ministrami
przemysłu i handlu ora~ rolnictwa
na śledzie
wr sprawie uregulowania ceny cu·
Warsz. kOT. Głosu POl'ann. kru.
go" elelonuje: ,.
Na podstawie powyższego rozpo·
Od N
R
'
rządzenła najwyisza cena cukru,
0Wego
.
1
oku. aż do 21 pobierana przez cukrownie za cu·
h:tl~go .9~ r. oboW1ą1Zywą': ~~ kler, sprzedawany na rynku we.
((71.~ młżka -eema ~a ś1t'dzl~ wnętrznym, została ustalona na 75
lnlZkQw~ 0 WY~O.s.l~ henn zł. 50 gr. za kwintal bialego· krys~a
dla śledZI ,zywy{!h I Ś!luętych
tu, loco wagon stacja odbiorcza
złoty od 100 kJg., a na śled,.i wraz z opakowaniem i opłatą na łun
solGne - 16 zł. od beczki.
dusz pracy, nie Ucząc podatku 8pO'

ZniSka celna

c:t

Iiywczego i dodatków od tego po'
«(atku.
I Omawiane rozporz.1dzenie wch~

tlzi w życie z dniem 1 stycznia 1935
['oku, a równocześnie traci moc obo
wiązującą rozporządzenie ministra
skarbu z dnia 30 sierpnia 1934 r.
Należy przYPoUluieć, że popr2'.ednie
rozporzą(lzenie, regulujące cenę cukru, okre~lalo Ją na 80 zł. 5{) gr. za
kwintal. Ohe<!nie obowiązująca cena
.jest więc niisUl a 5 zł. lIa 1 q.
W "Dzie:lI1iku Ustaw R. P:' nr
110 z dni .. 31 grudnia 1934 r. opu.
hlikowana została ustawa z dnia
31 ~rudni<l 1934 r. upoważniająca
ministra '!ka,'bu do pobierania do
podatku spożywczego od cukru do

P4.AZQ1!4IAM...iL

ad s

~AARBRUECI(EN, '1. t2. (pAT
tJbległeJ nocy ~pa. komunisto,

napadła na przewmeśC1u Saarbrtte
ken na kawiarnłę uczęszczaną przłf
członków "Flontu nłemieckiego04 I
dała przez okno dwadzidcia killo
~trzałów rewolwerowydl, ranf~:

,Jedną osobę.
.Zajście to łąnnie z zerwanien

"VolksbundaK katolicklelD
i poranieniem jednego z Jego przr·

Wiecu

I

ładunkiem

ropy

naftowej

STRASSBURG, 31~ ~2. (pAT). a dworcu towarowym w porcie
sirassbur9kint pociąg, t:łożony z 30
wagonów - cystern, wioząc tran~
port ropy nartowej zderzył się z lo
kom~tyfVą pociągu towarowego.

Spowodowało to zapalenie alę ~
gwałtowny wybuch jedneJ z cystem z benzyną. Ogień przenlÓlł .tę
' w krótkim czasie na atoJllce w pobliżu wagony, powodaJąe -odJ
j materjalne na przeszło mUjon
ków. Ofiar w Judzfach nie bylQ.

rnuto

ministra Becka do Kopenhagi i Sztokholmu

SZTOKHOUf, 31. 12. (PAT). -tu minister Beck z małwnł<ą, witany na dworcu przez posła
87.wedzkiego w
Bohema. , . .
. , na, sekretarza Sandlera OervaUa
.
., .
oraz personel poselstwa polsldego.
o~iłka
Warsz. koresp. "Głosu Poranne·
~
p
q
. go" telefonuje:
wódców prze~ przeciwników poli· ' Ze strony zwolenników status
~ powodu podróży min. Beelia
tyczny~h, ś.wiadcz~ o powazllem za (IUO W::Slh '~Ile j~st obecnie żądanie 11l0~i~, że w~prawa jego do .Kopen
ostrzemu SIę walkI politycznej nil aby zeorallla polttyczne odbywały hagI 1 Sztokllolmu, aczkolWIek ma
terytorjum Saary. Poprzednio tego. się Ilod ochroną wojsI, obcych.
charakter prywatny, jednakże nie
rodzaju akty terroru nie miały
jest pozbawiona pewnych celów po
miejsca.
SAARBRUECKEN, 31. 12. (PAT) litycznych. Chodzi mianowicie o
W kolach komisji rządzącej ~aj· Jak donosi organ frontu niemiec- wysondowanie gruntu, czy nie dało
ścia te wywołały zaniepokojenie<. kiego, ilość członków tej orgar.iza- by 3ię stworzyć szersz~go bloku
Na noc sylwestrową zarządzono po cj!, grupującej zwolenników przyważne wzmocnienie służby bezpie. łączenia Saary do Niemiec przekro
czeńsłwa.
czyła obecniz 500.000 osób,

ił

z

Politrczn, cel DOdrói,

l

S g I ..., ., f ., r"" S a r z
obt:bodzOD b"dzie pod
woiska
. . ."

datku w wy~okości 5 zł. od 100 kg.
c1lkru wszy3tkich gatunków, orali
do wprowadzenia osobnego dodat·
!,u do podatku fipoiywczego od cu,
kru w głowach, kostkach i I,awal·
kach w wysokości 3,50 zł. od 100
klg.
Od dodatliów tych nie będzie pobierany
tO-procentowy dodatek)
wprowadzony na pOdstawie ustawy
z dn. 12 lutego 1931 r. Ustawa we'
szła w Zycie z dniem ogłoszenia.

Posiąg spłonął

Przybył

~

Warszaąie

I

I bałtyckiegO

J:

udziałem

pdsN'

skandynawskich, aby złagodd6 •
co utworzony niedawno blok bIJ.
tycki, do którego, Jak wiadomo, : sdy: Eston)a, Lotwa l Utwa..
.
Nowa koncepcja pontyesna alt
jest w~mierzoną przeciwko ~
blokOWI, a stanowić mlalab1 jaIr.
gdyby jego rozszerzenie.
SZTOKHOLM;. 31. 12. (pAT). Dziś w godzinach popołudniowych
p. minister .JÓzef Beck zostal przyjęty na specjalnej audiencji przez
Jego Królewską Mość króla Gustawa .

Zmian, w prasie sto ecznei

Zuchwal, napad na ban

"A.B.C." łączy siEł z .,Nowinami Codziennemi"

Warsz. kor. "Głosu Pora"ne I sir. już, jalko wydanie Wllr~/aw
go" elefOinuje:
ski/'
Z dniem Nowego Roku zacho
,.Gazela "-nrswwslw " lI"lqp '
rizą w prasie stbłecZlnej następu ta z drukarni. " . kló['('j d r uliojlące zmiany: Dziennik wieclO
wala się jlU? od wieln ln1. zmie
kfóry p!łdł na miejscu. Urzędnicy
rowy .,ABC" i dztennik polr an - nia fOtl'ilDUl na większy i lIka7(~
hanku i niektórzy z kliJeotów zaczę
ny "Nowiny Codzienne" - f) . się dzisiaj w nowej sZ:J c:e ("od
li r6wnież stl"tetać wywiązała
ba Ol'gany dronniclwa narodo . naczJll.uą redakcją SC'I1. Kozicsi~ obustronna strzelanina, w wynł
w~go ~ l;ączą się w jeden pod I<f'~o. Dodać nalc?y. że Wl 111:;Itu które.t jeden z bandytów padł
red. St. Strzetelskieso. Nowy, szynie w drukn rni , na kI órcj
zabity. Dwaj pozostali zbiegli, nie
o:rgan ulmz)'wać się bęnzie w k'hkallaście lat lloczon o ()ril:I"~
zabierając 7. sobą żadnego łupu.
godzmach porannych.
ny organ stronnictwa narod;)·
W czasie oltrzelaniny wymieniono
Redakcja "Czasu" krakow · wego, drukować siG br.,dzir 1.nn
około 20 strzałów. Dwueh urzę(tni
skiego została całkowicle prze- ~erwalywny "Czas" g(ly ż mn·
ków banlm i jeden z kliJentów od- niesiona do vVarszawy. Dzisiej szynę tę nabyli
n'l \,. I :I~Il(1M:
nipśll cłężt<ie rany.
zy nUilllE'r tego pisma uka. że' kon5erwatyŚICi.
Napad mial miejsce w czasie naj·
wj~kszego rucnu interesantów.

Bandyci zastrzelili kasjera i ranili kilku interesantów
BUDAPESZT, 31. 12. (PAT). - / wego, jednej z powainiłjszych inMiasto ?!o!ltało dziś p0rt18Z0ne nie· stytttcji finansowych, znajdującej
zwykle zucbwałym napadem ban- się na Placu Wolności, w&iegło
d~TCkim, dokonanym w biały dzłeJi trzech osobników z re1!l'ohverami ".
na jeden z banków.
rękaclt, skierowali się oni do kasy,
W godzinach przedpółuClniow eb rhcąc zrabować pieniądze, pr3y'
do filji węgierskiego banku ban o czem zasypali strzah:mi kasjera.

l

;

Al. Smlr o
pod zarzut m "

,dalon,
Z partii
portunizmu prawicowego"

MOSKWA, 31. 12. (PAT). Ale·' partji w styczniu 1933 r., razem z
lisallder Smirnow, jeden z naistar· 1 prawicową grupą Ejslltonta.
szych bolszewików, zostal ponow·
Po pOllownem przy.jęciu do par.
Pogłoski o zerwaniu rokowań włosko-francusKich
Jlie wydalony z partji pod zarzutem Iji pracowal ostat.lio w mieś(!ie
prawicowego oportunizmu, który rrnnze (republika kirgiska), gdzie
RZYM, in XII. (PAT).
połową slyr7:nia .
Nagroda literacka im. Juljusza
miał polegać na kry~'ce w rozmo' lIliał okazywać "poblażliwo~ć wohec Reicha we Wiedniu podzielona zoo \V roko\Y3111ach
rrallcusko ParyskI korcspom1cJll " r~,·
włoskich,
którf' '\IV ostatnich \"oro Fa, cil:,{a" przyta cz a k r:1 h
wach prywatnych
kiero nictwa elementów kułackich".
stała ponliędzy
dramaturgów Rodniach miały przebiC'g' bardzo ce w Paryżu pogłoski o rz!'kopartyjnego.
Jest to pierws~a represja, zasto' berta Lantza, Jadwigę ROSSI, orb ożywłony, nastqpiło dziś wy mem zerwan~u rokowu ó fran
Smirno ,v, były wicepremjer R. S. Sowana od 2 lat, wobec wybitnego poetów Fryderyka Sachera , Her·
, :I~lli('llli(' sytUtlcji o tylI'; że ie~t cu:~ko - włoskich llaskulek tm F. S. R. oraz: sekretarz centralnego <!złol1ka b. opoz,)'cji prawicowej.
h~ria Strutza.
Jur wiadolllt'm , iż mbl. Laval , dnoś<,i, jakie wylonl'ć siQ Ima l
komitetu partji, był wykluczony z
• niC' przyjcd1.iC' do Rzymu pn: ~ .l w ostatniej ,!pwiIi.

Laval nie Dojedzie do z,m l
I

1.1- "GLOS PORANNY" -

Plot"i
W roku 1932 Andree Citroen, znaj
dujący się

wówczas u szczytu powo
dzenia, zwiedzał zakłady Forda
w Detroit.
przed
Henry Ford wycbwalał
swym europejskim rywalem nfezwy\te sprawną organizację pracy.
- 'Po upływie godziny ł pięci1&
minut od chwili, gdy pierwszd śrub
ka znalazła się w rękach pierw8zego robotnika, auto opuszcza fabrykę.

-- To jeszcze nic, monsle..- Ford
- odparł Citroen. - U mnie po
godzinie i pięciu minutach pierwszy
przejechany przechodzeń 'eży Już
w szpitalu!

*

Na Jakietnś zebraniu towarzyskiem, w którem brał udział Karol
Szymanowski, Jedna z pań popisywała się grą na pianInie.
. Po .odedgr~niu paru utworów zwr6
ctła Się o ompozytora:
- Cóźby pan chciał teraz usły.:)
sze,( dro .... mistrzu?
...,

b·

- Cichy trzask zamykan~o pia
uina - odparł Szymanowski.
.

*

Znany komedjopisarz K. mieszka
stale na jednem z letnisk.
Sąsiedni domek zajmuje Jakaś
bardzo liczna rodzina, z którą K.
szybko się zaprzyjaźuU.
Pewnego dnia sąsiad spytał go:
- Czy nie miałby pan nt\: przeciwko temu, żeby moje dzieci bo..
wiły się w pańskiem ogródku?
- Ależ proszę bardzo! - odpowiedział uprzejmie literat. - Dzieci
moicb przyjaciół są mojemi dziećmi.

*

Pewien ekscentryczny lejtomość
raz z Warszawy do Zakopa·
rego, siedział w wagonie dla niepaJących, w którym prócz niego znaJdowała się tylko jakaś starsza dama.
Było to w lipcu. Słońce prdyło
lliemUosiernle. W przedziale bylo
potwornie gorąco i duszno. W p~1t
nym momencie "Ramii" zrywa
z szyi kołnierzyk i krawat. Potem
zdejmuje kolejno buty i skarpetkl,
marynarkę i kamłzeUtę.
Nagle
zrzuca koszul~, ukazując nagi tors.
Starsza dama woła ze zgorsze.
niem:
-- Boże, co pan robl?!_
Witkowski patrzy na nią R spokojem:
- Dopóld nie palę, nie ma pani
nic do gadania! - mówi chłodnym
tonem i zabiera się do ściągania
!modni.
ja"ąc

Rok 1935
rozpocznij kupnam
losu u Wolanowa !

Najważniejsze .

wJdarzen-a

ku 193

18.2. Tragiczna śmierć króla bel13.4. Minister propagandy Goe~ 9.10. Z':lmach na króla Ąleksangijskiego, Aloorta.
bels przemawia w Warszawie.
dra i ministra Barthou w Marysyljt.
23.2. Powolanie nowego mir.istra
15.6. Minister Pieracld oflltrą za 15. 10. Zgon Poincarego.
oświatYI Wacława Jędrzejewicza.
machu. Rząd wyznaclył 100.000 z\ 20.10. Wizyta premjera węgier23.2. Koronacj~ I{róla Leopolda nagrody za schwytanie zabójcy. bi{iegQ Goembo~sa w Warszawie.
HI w BmkseU.
18:6. Dekret o obozach izolacyj 7.11. Zmarł Teodor Sztekker,
7.3. Zakończenie wojny celnej pol nych w Polsce. Masowe aresztowa ::.1ynl1y zapaśnik polski.
ska _ niemieckiej.
nia.
8.11. Dourmergue podał się do
18.3. Włochy, Austrja i Węgry
25.6. Marszałek Piłsudski przyją dymisji. Flanlłin na czele nowego
podpisały umowę przyjaźni.
szefa francuskiego sztabu generalrz~dt1 we Francji.
cego.
14.11. AmbaSlldorowie
Polski i
Wizyta ministra Barthou
29.6. Bracl'a Adamowl'cze
le",Niemi.ec
składają swe listy uwierzy
w 22.4.
Warszawie.
"" I i
~ 13.5. Gabinet Jędrzejewicza podał przez Atlantyk.
tE' n ające..
•
. d d i.i P f K '
k.
30.6. Noc "długiego noża" w Nieli 21. 11. Rz~d lugosłowiansld zanosi
SIę o ym 3J • f o . rzyzanows I czech. Zastrzelenie Roehma, gen skargę do bgi narodów przeciwko
nowym pr~mjerem.
P. Rajchmau Schleichera i in.
ą Węgrom.
ministrem prz~mysJu i handlu.
16.5. Udaremniony zamacb stanu " 2. 7. B-cia Adamowicze lądują, 23.11. Francja zawiera iIOJUSZ
na Łotwie.
Warszawie po prz-elocie AtlantyktZ Rosją sowiecką.
21.5. Bezkrwawa rewolucJa ł oglo
4.7. Zmarła MarJa Curie- Skłod01 24.11. Otwarcie nowej JinJi kllle~zenie dyktatury w BulgarJL
c;ka.
joweJ Kr:tkó..v - Radom _ War24.5. Masaryl{ wybrany po ~
8.7. Walki u1łczne w Amsterda $zaw1ł.
czwarty prezydent repub'liki ('.ze- mle.
28.11. Po ustąpieniu Rans~f"ga
chosfowaekle):
107. Rozwlazanle Obo.... Narotlo- Greiser prezydentem Renata
....
nT l
Mi t Gd ń k
27.5. Wybory do .rady mIeJskieJ. wo _ Radykalnego w Polsce.
ł'vO nego
as a
a s a.
w ł..odzL
17.7. Straszna powódź w Mało ~1. 12. Dygnitarz sowiecki KIro"
..!
ł .:.b ni
1
8.6. Waldemaras lllęga po waauę polsce.
4. 12. Pierwsze ze ra e nowe
na Litwie. Zamach odparty.
. 26.7. NJeudały zamach stanu w lady miejskiej w LodzL
Wiedruu. Kanclerz DoUfuss glnt. zastrzelony VI Leningradzie.
. 6.12. Rada ligi narod6w rormule
z ręki zamachowców.
,2.R. Śmierć Hindenburga-.
międzynarodową siłę zbrojną dla
6.R. Sejm polaków z zagraniq zapewnienia porządku w okręgu
w Warszawie.
plebiscytowym 'Jad Saarą.
11.8. Zmarł błskup Tymien1ec
7.12. ObcbM 3O-Iecła pracy uaw LodzL
koweJ prof. Ignacego Mo~clckiego,
() ~IrJI ~
c.zy Twole irodowisko z.a19.8. Hitler naczetniJ{iem państw~ prezydenta RztJtitej PolskL
~
24.8. Tragiczna śmierć Alel{sandr2 19.12. Spuszc7.enie na wodę nowe
.
~~ wodowe lui s" opodalkowaLednickiego
go statku trattsatJantyckłego "Pll
O
rr~\,: lo na rzeez pow dzlan?
'
·
•
~'
d
sudskl".
8 Ot warCIe mtęUhJ' .. aro ow~
28 .•
20. 12. Poseł Rymar wybraJly lUlI
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!~&!!!!!2 go turnielu lotniczego w WarszawL prezydenta Łodzi.
(Cballen~'e).
. '.
24.12. Abisynja oskaria Włochy
3.9. W1Z)-ta noty
SOWIeckiej \'I przed ligą narodów o atak zbrojny,
świata
Gdyni.
29. 12. Rozstrzelanie zabcSJey KI9.9.
Spłonął
statek
amerykatiskl
rowa
i 13 wybitnych komunist6w.
· f.·-.....~'·
,"Mn.rro Cast1e" z 300 pasa~ramł. .
IL.
13.9. Wypowiedzenie przez minio ~AKŁADEM KSIĘGARNI ł.ÓDZ.
słm Becka w lidze narodów łrakta
KlEJ "C Z Y T A JOl
tu o mniejszościach narodowych.
Łódt, ul. Prez, NarutowIcza nr. 2
16.9. Kapitan Bajan ogloszon~
ukazały się jut
:zwycięzcą CbaJJenge'u.

6.1. Wybuch gazów w kopalm
czesldej Duchcow. J9Q ÓJi;ll.
8.1. Stawiski, największy OSIU.,t
i aferzysta dzisiejszych czasów, zastrzelony we Prancji.
10.1. Van der Lubbe, rzekomy
podpalacz Reichstagu, ścięty toporem katowskim.
16.1 Zmarła Helena Paderewska.
17.1. Trzęsienie ziemi w Idjacb.
Zginęło 10.000 ludzi.
.• Barykady na urIcach P ary• 231
7.8,26 S '
•
.1. ejm przyjmuje tezy nowej
Konstytucji.
.
••
• 26.1. ~olsko - niemIeckI pakt o
meagresjl, zawarty na 10 Jat.
28.1 Rozruchy w Paryżu. Rząd
Chautempsa podaje się do c.yml~ji.
6.2. Nowe zaburzenia w Paryiu.
12.2. Krwawe walid z socjalista.
mi w Wiedniu.
132 W'zyta
młn1stra Becka
.• I
\v Moskwie.
: I·.
14.2. Łamacz lollu "CzeJuskln"
tonie, zgnieciony przez lodowce. Za
łoga uratowana.

1-

O_SCHlA JUŻ ZIEMlAl
-OSUSZMY LZY_

..,

j

Nowy rekordzista

I;:--------------r,

,

r·

ORlECHY WIElKIE60
MIASrA

• 18.9. Rosja sowiecka przyjęta dd
hgl narodów.
"
U
25.9. Balony polskie zwyclęZaJą
w konkursach międzynarodowych
Filmo-romans
(Gordon - Sennet).
2.10. Katastrofa kolejowa ", Krze Szymona Bogdanowicza
Do nabycia we wszystkich ~.
szowlcacb pod Krakow.em.
aarniach.
l.tn. Wybucb kontrrewolucJi w
Cena 2 zł.
HiszpanJ1 i Katalon)L

I

I

PROfESOR

Stanisław Nirnsłein

udziela lekeji gry forłepanowej poezątkując~m
jak i zaawmsowanym.

I.~&M~'"

Lotnili francuski DeImołte pobił w tych dniach śwłatowy rekorCJ szybkości lotu, lecąc z szybl,ością 501,6 72 kim. na godzinę. Na zdjęciu lotnik ze swym pieskiem-maskotą.
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WER NER MOOS

Wysok i pan w szarym pIasz
ezu opu ści ł sklep wynosząc spo
rv paku.o ek. ~ Zapadał już
zm ie rzch . Przed rz ęsi ŚCIe ośw:e
tlon emi wystawami zatrzymywali si r. ludzie ~ ogl ą dali to . co
ich interesow'lło. Pan Beraun
przek rOCZYł jezdnię i zatrzymał
Sl~ obok przystanku tramwa .iowego. Wiqzial skr c;cający w uiiczJ~ ~ l'mmw\łj.
Pocz,eka na
drugi. T ym'?zasem położy ł pakunek na ziemi i kUPfl w kiosku §.la zetę. Ty~ułowa strona
wzbud z iła
j-ego zainteresowa·
nie i przez k'łlk a sekund przykul swój 'wzrnk do zadrukowanych szpalt.
Tramwaj zatrzymał się. Pan
Beraun wsunął g a7,et~ do kie-

Nr. 1

1935

wcale #to narazie nie zatnymująe. Na to miał Jeszcze czas. -:Pozatem był dekaw, dokąd ten
r.zIowiek zdąża.
Złodziej był tak daleee pewny siebie, że nawet się nie o·
glą1al czy jest przez kogo ~ci.
gany lub śledzony. W pewnem
miejscu skręcił on w bocznicę·
Rvła to zaniedbana, pełna wyhojów uliczka, po albu stronach
widniały stare domy, z któryCh

szeni palta. PQczem chciał . pod
pakunek. Na.gle zadr-źał:
paknnek znJtl.
Wtem zobaczył na przeciwh'gI~ej l'.lro'1ie cbod.rtil"u. jakiegoś mężczyznę nio ąeegD pakunek - jego pakune"k! C7.lowick przebijała nędza mieszkańców.
ten pragną.t jaknajszybcie.i się PIczy jednym z domów migooddaI1ć.
tało blade śwlatelko latarni.
Wściekły p'\D Beraun 'podą
Mały r.złowiek z pakunkieu'
żył za złodziejem. Ów złodziej zatrzymał się przed jedną z
krępy, niski męiczyzna, bYł nie bram i po
chwili wszedł do
golony, bez kołnierzyka, mlal \''1l~trza. Tu więc mieszkał.
na sobi'! letnie palto, w którem
Pan Beraun postanowił za.•
musiał porządnie marznąć. Pan czekać przed d omem aż SIę
zJ:l
.
l"
t
Beraun zhliżał się do amatora ",i w pOblIŻU po Ir.Jan, wsza k
~.
cudzej własnośd, poni eważ jed a: u~ial tu pJwować,
by mu Się
n::Jk nigd7.ie wokół siebie nie złodziej nie wymknąt przeehawidz i ał policjanta, szedł niespo dzał się przed domem lam i z
strzeżenie
tuż za złodziej<ePI , powrotem.
W pewnej chwili
nieść

WARUNKI BARCZO DOSTĘPNE
ul. Traugutta Nr. 12
prawa oficyna, ID p

-

przeslla obok niego jakaś kO- lstająC koło ste>łu. Pan Bera~
blE~t1\ z dwojgiem dzieci. Znikły nie mógł słyszeć, co m&wily
w bramie tego samego domu. dzleci, ale błyszczące ich oczy
W jednem z parterowych mie l wyraz promienieją.cych twa·
szkań obserwowanf'go domu rzyczek był wymoWlIliejszy, niż
zabłysło światło. W pobliżu o. naj~10śn iejszy djalog. Dzied h y
kna zamigotała lampka nafto. ty chude, wybiedzone. Jedna z
wa i Beraun zajrzał do wnętrza azicwczynek trzymała na rę('('
pokoju. Nagle osłupiał. W sa p ołamaną lalkę. Dziewczynka
mym środku pokoju zobaczy' pokazywała na stół i mówiła
mQźczyz.nę, którego śledził. _ coś do laik'/. Potem dziewczyn Człowiek ten niezgrabnie otwie ka drobną rączką wzięła sobj(·
raJ skradziony pakunek, po- ze sŁolu duże, rumiane ;·abtko ...
czem zawartość tegoż kładł na
Beraun uczynił COś niezwyk
stół. Co w nim byto? Była tam lego: Nikogo nie wzywał, ab~
duża, śWleia szynka, były ka- l1krÓCi1IĆ samowolę złodzieja_
napki, flaszka wina, ser, owoce, nie szukał policjanta. ,V duszy
duże pudeŁko z doskonałYmi cu pana BE'rauna działo sic: coś nic
kierkami...
zwyk!ego. Stal przez chwiI~ nie
ruchomy l patrzył do wnętrza
Pan Berau," stal, ja wryty -- matego pokoju. Potem rolek ł
obserwując
złodz i eja,
który coś półgłosem, odwTócił się 1
wszystkie te delicje układał na
od"zed1... Z u~miechem na nieubożuchnym stole.
dawno jeszcze posępnem nMiNagle OItwoIł,Zy1y się drzwi. eZIl _ opuścił uI'iczke uhogicll..
TrOJe dzieci weszło do pokoju,

Wr.l

.1.1 -

·.,GLOS PORANNY"

li
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':='---19-35~

Przepwiedniewróżbifó

DiI -1gS5

Straszna katastroi nawiedzi ' Japonję. - Spłonie wielki statek napowietrzny angielski. - Umrze wielki
magnat naftowy-Rockefeller? ~ J~den . z w~adców europejskich zagrcizo~y. - ,~ion ' trzech szefów pańsŁw.:-
Taksówki samolot>we w Anglji. - Restauracja Habsburgów w Austrji~ ··- Upadek hit~eryzmu w NiemczeCh!
~.

'. ""'".' :. " - .; .

Od wielu lat przy kOM kat nieh obaw: owa bur7liwoić. o·
dego roku kalendarzo~~ za w.e . niebezpieczeńStwo będą, kai
hierają glos "Śwlatowej" ta,WY dym · raz~, . u.śmierzoue, . zaie.. jasnowidze"
i
.,genme" ~ane~~. ,
DWUl~mp· OWKl
wrótki, którzy SIlu~ pn«JW;ke , ..Widzę"' powa.tne ~i.by .. dnie na nowy rok. SpeoUśei Plebiscyt w Surze atanie .•ię
ci czytają z gwiazd, z pin a- przyczyn, wielk~ej rorYcz, rzą
tramentu, roztopionego CW1U, da niemieckiego. ' mimo . loJel. .
Unp ręki, kwiató~, kart t. p.1 Doki i dobrej wOlI t...euakleJ,
Zagraniczne dzIenniki · rn.ież I mimo samycb Je«o wyaik6w
w bie.żą~ym rokn pn~iesły t' miaim_ 25 proe. .... lIałIIs
porcję przepowiedni, l rot
I
,
.....,
,
l !J35. Zreferujmy, ·więe .pin~
.,Z. 'l'oeztlłkie. wwy '1_
"jasnowtdz.6w<'· franeuskh,·H r:arysu.ią aię powab. 1106)
~ielskich i amerykańskb,
niepokojcS,.. w Ewropł. łreAo·
nabycia. we wszystkich radi~składnicach w kraju,
PANNA LALLE~
wej. ,a pnedewl.,,~_
Ea
~ Paryża, wrótąea z ka ,t aro- ropie,,·;'&ehodMeJ; ~Jt.ł-M
k.owych . przypomina n!pierw glja, za któremi p6jd~ wkr4!·
Co wł~J, r6wnleł i nast ę·
.
"'., W
... "ł__;'by l·
..uIk.... . Krakata..
...jatrop dzie ·. posiaclało podw6Jny dla.., ~oje zeszłoroczne pr,złOWle· -- "-,,,
nieJ... katastrof, abiegleco raklet, ludzie l wypadki, hasła pny rok. 1936, upłynie w l>0dnle:
Polska, .stalłłl . . eseJe l'8e1tu tul • B-· &'d
Za • ,
Natomiast co do rQku
, .
dl
--.."
k' ....
s ecJa. o;/Ulle ... zarazem
l prą y.
CEnie S1~ ksztalt~· kcju.
.. mowa ,:ednego z sąedmeh ': '_ - a za..-~ .. l~ma 1'0
1937
.
'1
uaJw'.I.-- z btaskol które wać nowa umysłowo~. Kwestje
'
W Nieme.zech sp:sek.. , Czy
p[lli:.Łw zginie, w tragicz1m wy . :~~":7
~
,
~~a; :piii!~ .ate
padku" .. . _ Przepowhnia ta- , h:ę<Izi,e on. podni.~cany przez ge nawłeclq ludzkoU w r. 1935. spo!eezne i RoSpodarcie będą'
pewDego~- u .
pl'awdzita si~ w śmJer. ~'króla n.~rął.~w?, .. 2yci~ ą!tlua w nie Pozałem przepo'wiednta mówi coraz hardziej dominowały'· nad'
Jeden. z astrolog6w rwntca
IJcl~ó\Y .-\'l berta 1... "U rs dwaj bezpieeze~V.~.,. ,., .
o strasmym cyklonie na ame- problE'Illatami politycznymi,
uwagę, te .rok 19~ ....łoi . pod
;.. ,, ~\.',' p:acują en~icznie : ~,Po długich~ "Waha"ńiaeh sy- ijkańskiem wybrzeżu, o powo
Dawni kombatanci
wo~by
nad uspokojeniem
waśnfo- tuacja poUtyema i ekonomiez. dzi w ' Holandji i o katastrofie światowej zaCZ!Jlą tracić , swoje 7.'l lakiem Marsa. : co ' nie pozosta.
•
k
l \.
hl'ol R J....... wplywy.
W szer- kraj6w nie ,bez wpływu Da paltownych stronnictw i nad.oncen- na moze SIę poprawIĆ.
'opa nlaneJ w po ILU U.UJ'
-eświata powoli
naJf: charakterów.
tracją władzy. Udaje iJ się to,
,.Nie widzę" żadnego post-:Około połowy roku pl'zyułcPranej grotę rozrueJly ' w
Iworzą ~abll1et jedno-ś<:narodo pu w zahi~ach dla ułżenia cho go
wynurzy się na widownię poliat)czniu i lutym, które jedna k
weJ".,. Mężami tymi yli, jak rym na raka i na gruilicę..spłonie doszezęłDie n.j-fękay . IJezD" nowa partja.
b~1ł miały przebieg łagodny.
w 'adomo, Doumerguei Flan- Jeden z króló\v, przyjaciel 81lł{ieIski statek napowietrzny. kIerowana przez ' nowych, dtł·
Do krwawyeh rozruchówl ~l
din. . , Około lutego wiki skan
Francjl, jest zagi-o~)'_.,
~ to katastrofa .zbliżona I ląd zupehtie nieznanych ludzi.
.
dzle w Hpc:u.
I
~I
dal finansow: nard duto
Wybuc~ie wiele dziwny ~b do katastrofy halonu .. n. ln1' Kryzys będzie się coraz ......
PnepowiadaJla teł u6tkowrzawy w całym krru" .. , - chorób, 8pÓwodo'wanych po.; . ~ .się tycz,
dziej pogłęblaL
trwałą" ho zaJdewie ośmiodn{o .
Wszyscy mają na us~ 1Ilą.z;vi wsteehnym niepokojem. j "wy- _ _ , bt.trol kolejowych,
W ko~u
pierwszej polo~·
k . _~ wą dyklaturę, poezem nasl'1łp i
~ko Stawisk'lego. "Zgl głowy kolejeniem si'ę''- ·nerw.Ó'W, W Hl.
' .,.
ra .,a"" . st
'
"
.
to -dwie
z nich wywrą speejal- 1935 roku w dwuch
opnlOwe
uspok 0JeDle,
Q .. rząEuropy zajdzie wielki
paIlstwa w jednym krajów, szpanji niepokoje... Stan~ się
nie ąidlne wratenle. Obie wydady przejdą w ręce pewnegb
europejskich będzie raI donio one szczególnie p~ażne w dm rzą 'si ę w ostatnim kwartale przewrót społeczny, lecz 1tę- dzaju dyrektor18.tu.
sIc konsekwencje·' ... flyi nie giej polow;e 1935 roku. Wc przyszłe<1o rokn: pierwsza we
.'e on bezkrwawy_
llya
ł t
. .3_ t ragl(~Z. l Włos zech gor ąca walka, spowo Francji, ~ w bliskości Paryża, We Fran~
'I
2'4rUenl zapowiadają
o przepOWIeU1Ill
nastąpI znacznf.;
nego zgonu króla kksandra dowana chęcią utnym~ia war druga na .terenle'Austrji.
w~OY1le,rue ai~ : władzY,' i eo
dute suk-ełSJ kobiet,
.' ugosłowiańskiego?"
tośCi Hia. -'
będzie. poc'zął<kicm krouenia. kt6re uzyskają jn-~wo głos~~aWróżka chce w tl sposób "Na ogół biorąc ' rok 1935 hę- Jeśli ehodzł. o "wypadki hi- 'dz~ip.jszej 'republiki ' .,
nia ł odegrają ditią ro~ w źy.
. d .
I
storyezne", to zaliczyć do nich
du pOlitycznem. ·'
prze k'onać
o
pr:1dZlWOŚCll ue, gorący l ·bu
. r_diw.y". .
k
~_J...
i ni d I-I..' J
ł
lDaldy ~zcze dwa zgony.
u P~y-J f' 8 ~e
Z
.3:'" " ń'
swych przepowiedJIll,l na rok
PANI FLOBIDA.,
_ mOll8l'clljl.
,Zag8unle . _ ~6Imiejszych
1,9:->5 gIo. i tylko dobJ nowiny: ~ ;.:yTaJ'~'ca przesilo~ć z rodo- Ame"'kę dotknie jmlerl. jedae- J aponja zawrze kisły ~ ehoe pr7epowiada ~
ID
::.; ~h " ~
l
.. Liczba bezrobotu.h zmniej poniego ołowiu, snu'"
nastiOnu
go z mandatów,
tajny - sojusz wojskowy II odkrycie mikrobów raka, '
~...,.
"I:) się niebawem.
ie będzie jąc.e boro~kopy: ' .
kt6ny w tej chwili trzęlą na. NlemeamL
st.auraeję Habsburgów w Au...
i(')1 jllż wkrótce zup:nie ...
.;Narody poszezególfte .11:: ftowymi koncernami (Roeke* j i I upadek hlUeryzmu w
wy Rok nie przVl1'liee an'! wOJ- ~ . d'
. ',;~. ' . odo
.
feJler') Eurofta 0"-'" ź.ało""
W czerwcu bib lipcu w wielu
Niemczech.
.1"
... "-a'Ją,
o ml~y.Jlar_
wegnc =J'''.
y",
"'J~-'
UlI
miastach japoń.skieh ' wybuc}"
11) ani rewoluc 'li... śiatowe po lozumienia i osląga' ją le.
n"k
nagbi śm.'eri wladq.
Dal rozruchy c IiRkt
Wreszcie - , straszliw:e kata Obawy ' pesymistÓW'
przed ł
- I) da ra
erze ~po !ltrofy w ~otnictwie i marynarrozumiMlie, - NiellY. Anglja, '."1-5 nie: hęd,zie je~t::Zf' wo:l"jJ'
·ł h
. . ~ . bU ,i:
.•
,\
.'
'
, .
eezno • Rospo rczym.. Słany.... f
ki j,
oc y. a moze : ~Sja l .c.ą c.d k~56.W· ,powa~":tcb·.t.nl:'.ft." . przyszłą wo~ i tym .,·r.uem.. ZJe'dnoezone ezeka 'nader f!iCł.~ ' """. rancus e
ii' do ·Francj. MitZynarodo śr: fitnansowych. łłos';' i Pr.. ieszcze okałą się tylko przykrą ka ehwila:
. spowodowane przez jakł~ bb
we intf'resy stają sitCoraz bar r-!a idą ku . ukłaQo~r .haudl;'wemarą. «dy! rok ' 1935 'D1e .~&j~ --:.ua...... _, 1 " : - _ . _';'IL~.
Ile mocarstwo.
lzie i oi:ywi~nel" ,,'\idzę" wieJ "1111. Pod. tJlll Z'l1akletn IX"-""", rokiem wo-,.
..........-:- P"""-- ~-W aumie - rok ' i935, mimo
k'
t
. ,
N
,
'- , .
~'e .... załaml' 1 pol', ęp w aWJa'.
., owy Sl( dla nICh era . 'lowego ' dobro·
Rok 1936 ~zie r6wrałet 1"0~
-.
lieznych wstrząs6rw, upłynie w
Hok ~lJ'(~ będzie lep~ od stare· b~ tu.
Idem wynalazk6w. ' Ameryka- ~hot nie znisŻezy to osobiste,ro pokoju i mofe być uważany za
!.(o".
AMERYKANIN BRAGGA
nin dokona rozbicia atomu. A.n aUłoryllełlu J)ł'ezydelllła ' RDoae\· zavowiedt lepszej i jaśnielSzej
•
. ł
.
velta.
'
(.' l yt aJąca,
gwIa
opraeował
prz~wlednt'e
JUl gtJ'k skonstruuje
przyu:l-lo-i
~ •
P. KRYSTYNA NORA '
r, 1935. •
. W lIajszczęśliwuem połołe . . . . . . . . . . . . . . ł. <»4-~ .. "' .... ...
t - -.
"
.
. . . .ólot. wmoaqe1 Iłę prOsto. nl'u znaU"'I'e ' SI'" Ana'J'a, którn
oW~'ez. pr~ypomII, , ze prze
"Rok ten będzie miał jakoby ,
~
'"
"J
padle s złem.
7ac'znl'e s"ybko
Sl·.. "bl:~-1. d'"
pow/P..dz lą la R rok1934 k rwa· GWa oblic78.:
jedno racłOltł'~.
..
. . . LIoa"
,.
we dm 6 lułeg " pNrót do wIa drugie ponure. B~dzie on
R6wnież w AnglJi zostamą uru- kr~su gospodal"r.lfl~o kry7.ysll, FOTOGRAF
dł
· ..·
c.homione pierwsze '
W ..ł, PRASOWY
dz .J'awneg~ ,
~as ul.OIl1ego rok cm straszllwyeh kała8ł~f
~u 1936 ' roku umne
~reD~jera'",(Doumenle'a'). zgon ł rokiem szybkiego p08ł~u
taksówki samolotowe,
.. trzech szefów pańaIw.
wybltnego:nt~ża s u (Poioca,
wiMzy ludzkieJ.
natomiast
próby, wysyłania W d!iedziIDie lite-rat'ury wy.
re'gQ) i t · d, 'Na ro 1935 p. No Jeszcze zanim słonce wejdzie JJoeztv z Amervki do Európy r.!y sIę ewenement epokowe,,'
e-go Sierpnia 9
ra przepowiada:
"'znak Rarlln.
(w "n;11 21 przy pomocy rakicły,nie uda- doniosłości: uka!e siC
'.
(SFINKS) ;6, W61CAUkfej
"Nile chcąc bya;nnniej na- .1larca}
światem
wstTząŚln:e dza się .
geaJalae .rądzłelo,
Wykonuje zdi.ocia praśladować . zlowróżJlei KaSSćln- WIeść o
PANI LUCE vmJ,
kt6re stan;e się punktem wyj 8owe, z uroczysto!a!,
dry, mogQ powiedeć, źe
-'itl'ąszłiwem tnęsłenłn 7j..mi słvnna · paryska wróżka i mr 'la ścia powszechnego nawrotu th sportowe, g r u p o w ..
rOk 1935 u:e będZ! bynajmnIej
powodzi,
w Europie znawczyni astrologji ldealizl1lU.
wnotrza, wystawy .klelepszy od poped~iego.·
~1{r8 tysiące japollczyków P·)-. ?głasza sw6j hnroskOt; . na 193-6. Na iwaźnięJSzr.. je~t to,:~
~owe, kopje obrazów.
"Widzę" -jak będ:e burzliwy. 1h"w'j dachu nad głową.
rok. '
.'
:~~zy~ćy jasnowldze ' ztłodni są
a t a log i i t. p,
niek ,tedy niebezpczny. NieKatastrofa ta
rozmiaramł ' W ' iblifającim sle . roku _ .... ': jP.dn-em:
pO ce.1ach b. niskich.
chaj to jednak ni budzi' zbył· swoimi zaćmi nawet wyhuch pisuLpani .Vidi - ~szy&tko b~. w ,'ro!! _~93ó wo~y ale bęIIzle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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anacia 'Dolega ."acznie na gnebienlu lekarz, I
&

W swoim czasie była kasa
Omttwła;ąc pracę tego Y'Ypo dziś dzień lecznica wspochorych, a obecna ubezpiel!zal działu, komiSja zaollserwowąła mniana nie jest wykOIietooa,
nia sPO'leczn
następ~ljące punkty:
mimo, ii upłynęły już dwa lłl
była lustrowana przez specjał- I lLec7;ni~a przy ul. z'tinnej, ta, a prace uko.ńczo.ne miały
.
ną komisję ,
wbrew
1apowiedzi wydziału, być w r. 1931.
zwlą.zku kas chory~h. Komisja , nie została w f)kreślOllym .,·7UPrace nad hudOJW!j. sa,naio
tnya spO'rządziła protokul, PO'J j sie wykończołla.
Rozpoo~~łą. dum w Tnszy1l1ku roz1bi:yła ka·
plSaJny przez dyr. DwO'rsld~I'). bud{)wlę trzeba byłO' kosztem sa nil ]d].~ lat, mimo to jfJd·
ldóry stwierdził, że z raporlem' znaez'tt)'r.b sum zabezploozyć, I T'~k
zgadza się w ztlpełif1okl.
by nie tdeglia zniszczeniu.
I co': l'Ok J)l'UkL'ucZ8nó pl'el~tDi.
Wydawałoby .ię, ż-e w ci~u
Ze s-wojej drony mo:i.emy do
na.rze budZetłnł'e.
l.Itok długiego okresu czasu, jaki dać. że
I
1{ostlo:rys roMt drogow~h
d 7.)~ l nas
wIzy t y k OJDISJl
_
• I"
od'
"
1u '~~~~~~~!!~~!!!~!!~~~~!!~~~~~~!
słraeyjnej,
.. ubezpieczalni'
7m.ien i lIię wszystko ba lepsze.

I

NOCNE DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują nltStęp~ją·
ce apteki: Suko. K. LeinwElbera
(Plao Wolności 2), Suko. J. Ha.rtma
na. (Młynarska 1), W. Danieleckiego
(piotrkowska 127). A. Perelman&
(Cegielniana 32), J. Cymem (W tł
czańska 37), Suko. F. Wójcickiego
(Napi6rkovvskiego 21)0

I

tYCZENIA NOWOR()CZNE
w Nowy Rok p. wojewoda
Hauke ~owttk przyjmować będzie
że podplsaJllY pner qyrf'ktnra
'IV sa.lach reoepcyjnych urzędu wo·
jew6dz!dego o godz. 1 pop. i:yc7I6- protokuł, zawi-era~y wytycz_
nia nowol oczne dla prezydenta, Rze lIe dalszej pracy i
czypospolitej i rządu.
wytknięcie starych błędów .
O god~. 12 w sali konf~rencyjnej
mag'istratu komisa.!'z rządowy, inż. s~ow~duje nieodzowną. reorga-ł
W ojewód'lki pr~yjm')wać będzie ży nIzacJę.
(;zenia noworoczne.
Cóż zawierał ó-w protoJwuł j
"0 uczyniono.
by uspra1Rłit
OśWIETLENIE ULIC
pracę w ubeż'pieclllltni?
Ogólna liczba ulic Łodzi wynosi
ReasUmUJą.c wyniki p~eszlo
840 klm. Z tej liczby 200 klm. ulic
'l-tygodniowej
lustracji łódz
7,'1stało oświetlonych
elektryrzno.
ścią i z ~ćrą 50 klm. ulic gazem. kiej kasy chorych, komisja lu~
Pozoiltałn do oświetlania nie cało 90 stl'acy jua
w uwagach og61:
khn. niel)świetlonych ulic.
ny<:h zaznaczyła, że łódzka kaOłlOROBY ZAKAlNE
lia chorych rządzi się w sposób
W czasie od 23 grudnia. do 30 con9.jmnieJ dzilwny. Skanstato-.
grudnia zgłoszono do wydziału zdro waJlO' szereg O'dchyleń od norm.
wotnoElli
publicznej następujące przyj~tych przez związek ogól,
przypadki zachorowań na choroby nopolsk~. stwierdzO'nO't że
.
zakaźne: dur brzuszny' 13, plonica
16, błonica 24, odra. 15. r6ta 2, go- w Łodzi rob· ono eksperymenl'l!czka. połogo fi, 8, krzt11Siell a. O- ly. czt.sto fatalne w skutkach
gółem zanotowano 80 przypadków . Wydzjał cenilrali i oddziały
w tygodniu poprzednim 126.
administracyjnC'-7 PO'dstawowe
Iniś,

r

WYJAśNIENIE

jedJnO'stk'ł organizacyjne kasy-

KO'mlsarz rządowy inż. W0'0wódzki progi o wyjaśnienie, te decyzję w sprawie opłat na rzecz komitetu rozbudowy miasta powziąJ
wyłą.cznie w zastępstwie magistratu
a. nie w zastępst-wio magistratlt i ra
dy miejskiej, Jak to mylnie podaliśmy. ~ c~wi}ą. bowie:n '!konstytU~l'Varna SIę rady mieJskiej wykóntlJo on ezynnfJŚ'.li tylko w żastr:p-<;twie magistratu..

pracował nieskOth'dynowame, '
bez jakichkO'lwiek instrukc.id.,
r.zy l'egulaminó'Y'. Kompetencje
i O'dpowledzia1ność kierowni.

rlf tl al1}'

I

"

.,

jakgdyłJ.-y oddtlelne'

Jl~ezwifłtatI1e ZI:l sobą.
.
.

Jako szczeg6f specJabtłe chs
kondsJa pod1t:tt
śiiła
że miesięczne preIlm.ina·
ł3ktetystyczny

"Wyoctiósł

t)'l!.

o

pięć

l':WY tyle,

O tł. i je9Zcze pO' dziś
dtieti ie je&t wykońcZOIny, r.ho
caź ~ebywają, tam jut piel"
sin d chorzy. NiedawnO', nie
wiadOl(j poco, W)"budoWIl'llO' w
Tusz u

om kosztem 30
, Pię aehiJ:1tł ową
gO!I'Po(rczego jest
te

w ub.

tllmia,

łJ8. zł.

wydziału
JJiewątpJi·

tOł\U

na

szczę

ltlilhvidowaila. OIbli·
r.zono, e roboty w idłej wyko-;
oai1e, Iły drotsze, nit gdyb~
wtko.nra1l je prywatni przed·)
slębłotl.

r.

W saIIiym 1932

sltciła

kasa

słoJam

na

.....

SIdo 1000 zł.
.1akO' rorrUJsUIDl lWS11oez,p
tttO'Źih3. ~kt.

pll,

na

U

jednJ1ll
kWlII'łe słraeouo 238 d.
Szwala pracowała G 66
proc. dtej, ni:ź inne, prywat
ne, a JJtlO', i:t kasa posiadabl
14 W'ła~h aut, koszt przeł)y..
cia Jednro kilometru kalkul.,.
zdUIUI W

wał się

drotej,

jeżdł..ooó

gdyb)'

I

...

ks6wkainł,

gdyź

70 \. za kilonietr•
biura
PÓWI' toalegtoki u r6łnych
dMtawcÓl wzrastały z dnia na

_11-

.leżeli Łodzi Q

dtień.
1 sam~

ków nie była dostatecznIe okre
.;lIMa, posMzególne WyMiały

pracO'wały

nr'

w T ynku O'kreślO'ny na 44.5
tys
"tratał ł1C ilm:orY(,:lny,
bO'wi(l na ozęść tyeb TołlM
wyd8), 62,5 tys. zl
Kot budo'Wy
pjerwl!ze~o
pawi' tJ, prze\'Iidywany nR 50

a
odsld

rok

Jdosłi14 ~

\v

, szya
.

tldm
,

Jalo

~:fDa

Redakcja "Głosu Porannego"

w,:

.tJeIa.
6aMZ~,

'd~yt~lttik~w i Przyj ~ oiołom' naszym żyozymy :!~~!~:rwowała

"DOSleGO ROKU"

19~

lCIIDisjll,-

lmniej~~

lampek ełek~
nyeh w r-aeh i ubłbejaeh
kasy•••
Od ezas1blldań kom1syjnycli

OSOBISTE. ,
I
MSJ.
Łodzianin ;). Witl)ld B!1illdewlcz rie 'budżetowe· sport~żiłfy ód
ukończył studja akademickIe M wy
.
f1zi91p inzynier.ii lądowej politechnj. dZIa1y admlfnistracyjl1e i obwo.I
nic
po:ta...
ki warszawsl~iej oraz- zloZVł ost&1 dy hczni:~e: a nie ~chaHer~la, '
twą· Zmst uedukować ]t.,..
teczny eg'zamlil dyplomowy uzycku· f'...<J OCZywlSC1C mUSIałO' pocIll'
Porąbany siek erą tan cerz zmarł w szpitalu
szt\T adm1ntracfi, redukuje się
:iąc tytUł. jnzyni~ro. urżądzeń j ko· gnlló za sobą
W
Pa'bjani(Wl,0h
przy
ul.
K8Jrolf.wrólicja.
wdrożyła
rQwnoeze~uie
leka~zY'
i ś adezeniaj zamiad
munikacjl mhjskich.
bl d
..... :
t Y D. wet Z888UlNCH.
skh j 67 na. odbywającem elę tam doch!xlzenie. Zabójcę ' w' kilka. go.. zre-w d()wa~ własną ,ospodarMimo tO', o.we preliminarze bra weM1tt miała. młeJsce krwawo zakoń ddn plźnie.j ujęto w mieszkaniu kę, przeplWadza się OIUCZ~·
łłowi Sędziowie
I no były pDd uW'ag~ przy ro.zwa- etolla. bćjk.1'..
tnajonty'ćb, gdzie się llkryw:d.
dnoścl na .. ~ar6wkaeb....
W ucwil) weselnej brali 'Ildt:ial ~~~~~!!!!~!!!~~~~~~!!!!!~!i!~!!!~~~~!!
::I1ianowani nJJ st,J,lloWlska
j
in. Feliks :Ptaus i Jan Kubisż. ..
ćlziów sądu okręgowego w Łodzi
yv u~le czynnO'.scl, wobec bra- lil.
Około góck. S między obu 1f'yiej
pp. Józef Walczak j Mamllr Wa- ku skooldynowania pracy, wy- wymier-jonymi wynikła gwałtowna
Nie!wykły wido~
wrz~.łee ob.lęli urzędowanie, a. miar kcmywanO pO' kilka razy.
~przec2'łka, która. _krÓWf.1 zltmienlla.
nOWlClf': sę:lzła Walczak w I wy- hl d
•
d · J.." się w bójkę. Kubisz wybiegł do
dziale cywilnym, zaŚ! sędzia ~Iaurer . ę y OTgaruzacYlne po waJa~J
kuchni i użbtojony w siekierę po
w IV wydziale karnym sądu okl'ęgo
koszty.
chwili W1skO'ćtył do pokoju, ~dde
we go w Łodzi.
(a)
Jako przykła1 posllużyć moźe właśnie Prans tańezył.
'lbw6d lIl, gdzie na 2,6 tysięcy
Kubisz r~ucił się na. Praull3 'j załlibf'zpieezO'tIlych zatrudnlano. 24 dał mu kilka. ~tężnyeh ciosów ostrzem siekiery w głowę i pItol'Y.
osolby persO'nelu atirnłnisłracyj
Ranny padł, wsrtd uezestniktw
nO'woczesny sprzeda m
ue.:;:o.
zaś powstało zamiesza.nie, li czego
z powodu wy!a-zdu,
W knt1.cu , ko:tni3ja - otzekła ko skorzystał Kubisz, porzucił siekierę
Ofe!'tv 811b. ,.Do:hdd-.
nlecz'l1O'ść pTzeprowadzc:nia re ~ ukrył si~.
Powiadomiono pogotowi& i poU.
fr,l"m" h00wiem w 'Q'ch wa.ntncję. Przybyła. karetka P.. C. K. pIW
~ach, jl1kic istniały,
kasa nie lUote IIIp..10;~ ać swych wioda. l'a.nnegó do miejscowego,
lIzpitala,
gdzie Praus
wl rótce i
zadań.
komendantem głównym
zmarł.
Jak z tegO' wynika, komisja •• o~
policji?
.....

' na we elu
Smle t Ina b Ik.a

się nf~ienHo

D.~

I

ł

sę. żan:~ch gO'spod~r~zych.

I

l

De • Kordian-Za..
mor ki

rlio

była

~a~hWYC07l!J

łódzką

Podaliimy wiaoi>ffiość, iż główna
komenda pollcji państwowej uleg- kasą chorych.
Poniewaź rO'zpatrywanie canie reMganizae]ł. Krążą pogłoski,
że płk. Jagrytn - MałeszcwsJd powo lukslłałtu . zagadnień,
związa
łany z08ta'1ie na stanowisko wolenych z ubezpteczalnilł, zRj~loby
wody tarnopolsIdego>. zaś na komend nta głównego potłcjł po ola- l.byt wt'ple miejsca, , narazie 0ny zostanie zastępca f-zefa sztabu 'uówimy tylkO' wydziai gO'SPOgłównego, gen. Kordjan - Zamorski d.arczy.

~słftuf d~ -eeauY

l-orno
Piotrkowska 121
poprz"czna oficyna, l
TeL 155-55

piętro.

I 70-})iętro-wy gmael1 towarzystwa ra djowego w Now~ Jorku
reflektorów.

ł

w śwłet1e
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Hażdu turustu l Orbisu kowsta
kup BILE'!' w P. l P.

1935

Hl-II er·· osk·
arzon,

k
o omu I

II

II

"OARI "skazan,

został

łódzki na

wczoraj Drzez sad

Piotrkowska 18, tel. 29-13 Wczoraj toczyła się w sądzie uchwał, art.ykulów itp. oraz JieZl:e
PIotrkowska 65, tnlII. 11-0.I o~ręg0'YYnt
sp~awa o k.om~nizlU·l"wskazówki" służące do· o~bij~nia
Na ławIe oskarzo'ttych zasledh Sen- o~ezw. W drodze do kOmlSal'jatu

7

6 lat wiezienia

Id 11m centnarów bibuły komuniProlwrator uważa winę oskariostycznej i że miał zostać technikiem lIych za całkowicie udowodnioną i
P. K. P. na całą Polskę. Na pyta- żąda surowej kary, szczególnie dla
-_Ii!i'lIZ!:tl'·Mk!illli::.n
. ._ _ _ _ _ _ _der Ze!wer, lat 36; Hela Braude, lat usiłował Zelwer przekupić strzegą- 1~1.a obr,)ńców świadek wyjaśnia, że Zelwera. Po mowach obrońców,
26; oraz Estera Seidengart, lat 19. ('ego go funkcjonarjusza, proponu- zmienił przekonania polityczne i że ILąd wydal wyrok, na zasadzie któZelwer, jest uciekinierem z Nie- ~ąc IUU udani:! się do ~klepu z bie- uawet wygłosił w towarzystwie e- rego Zelwer został skazany na 6
llliec i przybył do Polski w począt- lizną na ul. Piotrkowską, gdzie o- migrantów 2! Niemiec odczyt o ideo /lat więzienia, Braudówna na 2 lata,
w kartach wizytow 'ch ku 1933 r. A~t oska·rżenia stwier- trzyma 100 zł.
ologji mars:!. Piłsudskiego.
a Seidellgartówna na 1 rok.
,
Histo;'ja otatnich 20 lat, o?wie- dza, że władze poHcyjne zaobser..
Po areilztowaniu Zelwel'a, władze
dziana zapoml>cą... kart wy to- wowały w mie'.iiącu maju rb. poja- policyjne urządziły w jego mieszka
wychi Oto ot'yginalna próba, odję- wienie się ogromnej ilości nielelł'al- ui.u zasadzkę, która doprowadziła
Towarzystwa Pielęgnowania Chorych
ta !lrZeZ .jedno z pism paryskh.
nej Jiteratury komunistycznej:"' W w (jniu następnym do aresztowania
Zarys historyczny otwieral na- tym czasie ·.vpływały konfidencjo. pozostałych oskat'Żonych, które by
;tępująee wizytówki:
l1alne meldu?ki, że emigrant poli-l ł~ ł~\~znikmlli między partją a te chJoZEF PILSUDSKI
tyczny z NIemiec, ukrywający się 1I'lką.
podają do wiadomości, te w miesiącu styczniu 1935 r.
1914. Redaktor naczelnydzien- pod pseudonimem "Hitler" ~stał
Wczorajszej rozprawie przewododprawione
będą naboMństwa 1ałobne w Synagodze
Jlika "Rl)botnik", Warszaw (Ro, Iderownikiem techniki okręgowej niczył sędzia Merson- osImrżał pro
Towarzystwa przy Placu Wolności 10, na które zapra~.i(l).
Komunistycznej Partji Polski ł ja- kurator Skąp ski. Na ławie obroitszają krewnycb, przyjaciół i znajomych, a mianowicie:
1934: :\Iarszałek Polski. l\nister ko taki rozwija oZywioną działal. czej zasiedli adwokaci: A. Kempner
wojny. Warszawa.
ność; przyczem władze otrzymały P. Kon, Fnrelle, Kauczyllski i Mosz
dn. 1.. ..
S-ej rano s& b. p. Dawida Friedensona
BENITO MUSSOLINI.
dokładny jego rysopis.
.' .) kowski.
" 1" " ta i p6ł pp. .. .... Salomona Szyka
1914. Redaktor "Avaułi". 6:łollek
Oskarżeni do winy się uie przy" 1.. .,.
1 po poło ".." Markusa Weylanda
li Zet
Dnia 7 wl"ześnła otrzymano pou!komitetu w.ykonawczego II liędz"-• d
• •
zna.
wet' oświadczył, fAl niele" 2" .,. 12 i pół p. p,,, ..Ol A. 1, Ostrowskiego
" ue Wla omoscl, że prz~d domem na
Ilarodówki. Turyn.
lot-.
galne druki otrzymał na przechowa.. 4" "
S-ej rano
lO.... MQjżesza Kahana
u. L-eromskiego 54 zjawi się nI"Z- •
1934:. Premjer. !\-linister sI'aw za
-,;
" 4.. " 12 i p6ł pp. .. .... Natana Czamańskiego
C2yzna l paczką zawierającą lit., Ule. od niejakiego Rollera, równlei
Rranic'7.nych, wOJ·n"',
ma,r~i{i...
emIgranta z Niemiec. Sam jest prze
" 6,. ,. 12 i pół pp. ,. .... TeofUi Nenfeld
"
ratur~ komulllstyczną·
i .
c wmkiE'1l\ komunizmu i interesuje
lotniciwa _ luólestwa ItałjiRzym.
"
6""
1 po poło .. "" Salomei Gu~man
GHANDI.
Wydelegowani na miejsce funk- się nim jedynie ze wzgl~dów nauko

ZO lat historii

I

I

,,~'K~~ [H~lIM" i Komitet "UlD~~WI~Kft"

i

1914: Dokt-ór praw.
1934: Mahatma. Pl'olOk.lndji! ,
MUSTAF A KEMAL
1914. Oficer armji J. M. ,ułtana
Turcji.
....
1934: Prezydent republil 1ur~Ioiei.
AHMED ZOGU.
1914: Pastuch. Tinma.
1934: Król Alhanji. Tirat.
ADOLF HITLER.
1914: Pracownik malal'sJ. Monachjum.
1934. Fiihrer i kanelel':!!: Rzeszy,
Berlin.
IT ALO BALBO.
1<)14; Student literatur. l\Iedjo ·
lal1.
1934: Marszałek. Gltbeultor Cy·
rE'najki. Trłpolis.
ADMARAL RUSI.
1914: Minister marynari. Peters-

(Ijon"rjusre V brygady zauwazyli
mężczyznę z paczką, który wszedł
do wskazan·~go domu.
Przytrzymany na schodach, rlucH paczkę mówiąc: "Macie, weźcie
~obie!" At'esztowanym okazał się
Zelwer.
Rewizja, przeprowadzona w poko
ju, który odnajmował Zelwer w domu przy ul. Z':!romskiego 54 ujaw,
nUa ogromny skład wydawnictw
nłelegalnych w
postaci
odezw,

........................

R-ĄCZKI

-

~
~

LlLJOWEJ BIAŁOSC.
delikatne i

j)1(rg.

1934: Buchalter. Rue Madelnoł
s{cJle. Paryż.

II prot!

miękkie

jak aksamit, świad
czqce o kiJlturze u·
rody, zQwdzięczajq
Panie subtelnemu
kremowi .Prałatów-

tiR-Em

--

..

wych.
Oskarżona

Brauae twierdzi, iż
domach i sprzedawała
lalki, które sama robiła, zaś do
mies~kania Zelwera trafiła przypad
kowo.
Oskarwlla Seidengart zeznała, jj;
widywała Zelwera t;ylko dlatego,
iż tell utr:tymywał bliskie stosunld
7. .jej siostrą, a ona chciała go od
tego oclwie5ć.
Kier. brygady, komisarz Brylak
szc7.egółowo opowiada o działalno
ści oskarżonych. O przebiegu are~·
towania zeznaj~ inni funkc)onru!uEoze.
Św. Kolander, który odsiaduJe
karę więzienia za komunizm i ktQry
))rzez szereg mle~~' siedział w
!ecJneJ celi l Zelwerem, opowiada o
zwlerzeniach Zel wera, który się rze
I,omo chwalił, Ze przechowywał w
swem mieszkaniu wielokrotnie po
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KRYZYS
70 lat i pracuję po 18 godzin na do
Chlllury na poIityczl1m firma- bę. Również wszystko inne jest w
mencie rozejdą się jesielą przyszłe zU!'lełnym porządku.
(J ustyn ChristolIeau,
go roku. Nie widzę wOiY' Kryzys
I~karz paryski).
potrw!! do 1940 roku.
(Marion Claue, wróżąca
z kw'tów).
Musi pan ;jedynie Si\ój rad.lator
centralnego ogrzawania
ustawić
równoległe do szerokości łóżka w
FOTELE I TRtNY
Fotele ministerjalne, 'ony, a na- nogach. Wierzchołek łóźka musi
,
"
wet Ufltroje chwiać się Idą. Widzę, być skierowany na północ. W1edy
',.\
1.1
powstanie
naturalne,
ozdrawiające
ie 11a północy spada j ~na korona.
1 \
'CI
R2.~T m traci wybitnego l1ęia stanu. pole magnetyczne.
(Ten sam)
(Lucie iW, wróżka
z plam atr;llentowych).
RZUT OKA WSTECZ
Słynny fabrskant samochodów
ZA PIĘĆ L .T
Za pięć łat eodzieM dwukrotna Citroen wydal przed kilku dniami
ftomunikacja lotnicza 2Ameryki do clbrzymł bankiet. Sześć tysięcy hoEuropy będzie tak Sal) oczywista, marów i dziewięć tysięcy naszek
.iak dzisiaj normalnR wmunikacja szampa,n a przetransportowano do
lotnl c7~ w Europie.
odświętnie udekorowanej hali montazowej w Javel.
(LolS Bler/ot).
którego llapewJlo nie było w planie
(Notatka prasowa
~
z gntdnła r. b.)
KOSMETYKA I E[fETYKA
Serdeczne Życzenia
Amer.yka zuzywa Wccej farby ~o
różu do twarzy, niż o malowania
FR AGMENT Z ANGIELSKIEGO
~:ł <; c>d domów.
LISTU
Wzrost
obrotów towal'Owych
(E. Pat/':-- Tholl!Jlsol1)
podczas ślub'lego tygodnia !ts. Meryny z ks. Kentu wynł6sł według
GALĄNTEJA
Na kuli zielUskiej iylo dotych- powainej oce.,y 15 mUjonów łun
~tel. 163·40
I
czas około 30 miłjaiów łudzi. Z t6w szterlingów, a ludzie do dzł
pośród nich tylko ysłęcy o!yslta- s;~jszego dnia stoją w ogonku, aby
lo sławę historyczną . Wśród tych c;bejrzeć podarunki ślubne, wystapięciu tysięcy było aledwie dwie- wiol~e na widok l)ubliczny, przyelem dochód z biletów wejścia złożone w administracji
~ . . ie kobiet.
("Neues \V!uel' Journal") idzi~ na cele dobl·oczynne.

7..

25"

..

12 i pół pp. .. ....

Heimana Dobranickie
go
8 rano
,. • ,t Luojana Kona
12 i pół pp. .. .. ,. Hermana L. GrO.napana
U i p6ł pp.
" .,. Heleny Witoldowej
Król
1 po pol. " " " Michała Lindenfelda
10 rano
" " .,. Eljasza Pańskiego
12 w pol.
.. " .. Louis Abramowicza
12 i pół. p.p ..... " Bencjona S.wmana
1 p. p.
.. .. ,. Marii i Władylława
8 rano
NeufaId
,.
Suohera &ep8&
8 raDO
.. .. .. Saymona Goldbluma
12 i pół pp....... Bedy ObaIrinowej
8 rano
.. .. tł Chan, !lalki Król
12 i pół pp_ .. ,. .. Izydora Wisn.era
8 rano
.. .. .. Jakuba Prusaka
8 rano
" ,. .. Ezriela RosiDa
12 i pół p.p. , .... lakuba Marko~
8 rano
.. " " Marji Btein
Rosalji RoHDblat
8 rano
w Ił ..
8 rano
.. " M Leonii Pomańakiei
8 rano
.. " " Gołdy Prywesowej
12 i pól pp. , .. .. Natana Engelmana
1 po poło .,,,,, Dyr. Alberta Kona
1O rano
.. .. Ił Felicji Rozental
8 rano
.. " II Hindy SalomonowicJ
12 i pół pp. " .. .. Józefa Gzamańskiego
12 w poło
""Ol FeUla Wolfa
12 i pół pp. "" .. :Maksa Szretera
Stefka Sllbersteina
1 pp.

..

....

Biurokracja w ubezpieczalni
powinna przedewszystkiem ulec "reorganizacji"
W czoraj około godziny 9 ra- pieczalni. Przy tei okazji ur.zęd
no przy ulicy Piotrkowskiej 15 nik p~olow;a bYł niesłychanie
miał miejsce trafj:czny wypa- opryskliwy i w brutalny spos61i
dek. Shlżąca pp. Faktor scho- przerwał rozmowę. Nie pozod-ziła ze schodów, lPoślizgnęił:a stawało nie innego, jak wezwat
się , upadła,
przyczem stłuk.ła prywatne pogotowie,.kltórego
butelkę i odłamkami s1.k~a clę lekarz stwierdzłł poW1l!f.lny MaIl
Żlko pora,niła si~ w ręk~ , nadwy ofiary wypadku.
Oburzający stOsunek urzęd·
ręiająe arterię, tak, te nastą.pił
ubez,pi~za1Jni
poważny krwotok Zatelefono- nilka pOftołowia
do
wypadku
musi
być naprętnQ
wano do pogotowia ulhe7.nieczal
gdzie jednak polecono, aby wany i powinien być przez d y ()mdlała dziewczyna sama sta- rekcję odpowiednio pof..rak to-

nI.

WIlI\V,

-----------------------
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OlIary

"Głosu

NOWE Ż"CIE
W ciągu ostatn!c dziesięciu lat
sypiałem stale w pol elektromagne
tycznem. Czuje się wiele bardziej
~zeźki, niż przed ten Liczę sobIe

COOOOOOOOOOOOOO

Morze i kolonie
to Dołega Polski

PIANISTA
mieszka obecnie

Al.

Kościuszki

Porannego"

Ceny kryzysowe

Właś'ciciel

klLwiarenki ,,'reatralna" Z. Polanowski - zamiast ptwinsllowań noworocznych dla sym·
patycznych gości _ skfnd:t zł. 5.na najbiedn'iojszyeh.

53, lewa oficyna II pietro.

Pamięlal

OfunduSZU ObrnRD

mDrs~)9j!
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1.1 _ "GLOS PORANNY" -

1935

Nr. 1

~-------------~----~~-=~~~~~~~~~~~~~------------------------------~--------------~--~,

Będziemy ~ę bawić w karnawale. mamy wy1rową kuchnię i znan,
To nIe ttl.~ga wątpliwości. Były do- w Lodzi oJtugę.
bre i złe ~Lasy, a jednak zawsze wy
- W Gi::1d-Hotelu mołna Jeść
szperaliśmy trochę gotówki,
by całą dobę: wieczorem w "Mallnogodnie czcić wesołego króla:
wej", rano 7 §niadalni w "Cukłe·
KARNAWAL!...
J rence", w tiad w "Piccolo"!_
Karnawał 1935 r. nie będzie gor- .
szy od innych. Ma być nawet JepRzy
"łanłeufel"
T.ak przynajmniej. o~iecują . właś2~~
W najstarzym w Łodzi, bar(tzo
cI~le, dYl·eld?rzy. I k,ero~::,cy oaJ- miłym i pelvm
tradycji lokaJu
większych ł(}dzklc~. !okah. rozryw- przy ul. ZaOld;:iej, w "Manteunu"
ko~ch, res~a~:~cJI I. barow,. do przyjmuje oc długoletni właściciel,
ktorych ~wrocllIsmy Się z prosbą o sympatyczo~. J. PetrykowskL
infQrm~CJ~.
.
• .
_ Od 50 at lokal ten znajduje
się w rękaclnaszej rodziny, mamy
A WIęC posłuchajmy uwaWle:
J

"M:llinowa"
Właściciel tego najbaHlzieJ repre
zentacyjnego lokalu
w Lodzi, p.
Wałkowski zapowiada w "Mali;;owej" w tym roka wyjątkowo wesały karnawał.

więc wyjątkuo dużą praktykę. Dą
żymy do t1r~yjemni2r.ia
gościom
pobytu i nad
robić
będziemy
wszystko, b~lokal l1trzyma~
na
c1otychczaso~ poziomie.

.- - Na kamwał 1935 przygotowujemy pubIimo§ci szereg nłespo
dzianE'k. Będ1: doskonała
orJde.
stra, atrakcy~ numery artystyez.
ne, wśród ktcfch znajdzie się nł~
jeden rcwela~jny. SZCZE'góły nie
"l1ciałbym z r;;nyc!t w2.gIę~ów publikować...
- Na okrE zabaw karnawało
wych otwor~iy Białą Salę, znaną już z ticzl1ch udanych ilali
ł
zabaw, pOlem,latem, jak zwykle.
uruchamiamy ~ódek.
Polecamy nąo:a kuchnię i obncie

- Będziemy mieli jak zawsze
najlepsze programy. Na styczeń za
angażowaliśmy bardzo dQbry
ze8pół muzyczny Messinga, złożony z
7 osób. W prog..amie artystycznym
uwzględniliśmy numery taneczue ł
śpiewne. Sala "Malinowa" połączo·
na zostanie z "Marmurową", a oble,
na okres karnawału będą wspadale
udekorowane. Efe!dy świetL:e dopełnią całości. Duży nacisk kładzie
my na rozwinięcie naszego coctailbaru, który zaopatrzyliśmy w pierw zaopatrzoną pinicę.
szorzędne trunki. Wytrawny mix-,
"
ter robi z nich cuda...
"Ltuvre
- S~dzę,. re nadal nas bę~~ie od
Kierownik teo, cieszącego sj~
wledza~ najlepsza p~blicznosc, my I powodzel!iem I~alu, p. Fred Lott
ze swej strony uczymm.y ,!,szystko, kłaść b~dzie, "ja nam obiecuje, spe
by prz~Jąć J'ł
jaknaJ.leplel·
W cjalny nacisk ł dobór programu
~~Wartkl, soboty, .niedzlele 1 wtor- artystycznego. '0 wielkim sukceki urządzamy ,,faJfy", połączone z
~')"słępami artystycznymi. Pozałem
(Dok'lńczenie a str. następueD.

l
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Gdzie

Karnawał

!')

1935
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1935 rou
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(Doi;:oilczenie\.
sie, jalil odnieśli w Łodzi sp va'
d zent• przcz niego "Dancing
J lis"
(duet llmrzyński), p. Lott sz uje
na miesiące karnawałowe dw ' Tze
bojowe programy. Będzie to .alle
w Polsce i zagranicą , Trio endid", popisujące się w .jeździ na
,·not~acb) oraz "Trio Jrians·'.wykonuJące numery eks centry o-a
T.robatyczne.
Te dwa programy - 1wier . w.\'
trawny znawca p. Lołt - ś gną
l11~wątpłiwle do "Louvru"
UOl)
Pllblicznosci.
Będzie pozatem nowa dobl orkiestra i .tak zwykle "faJfy" występami. Kuchnia pierwszo ana,
piwnica zaopatrzona, na sali IImor
i werwa.

Teatr w karnawale

1

••

tygodniu przedt\wią.teczuym
dało się we wszystkich niemal tea.tra ch
polskict
zaobserwować
znaczne osłabienie frekwencji _ co
zresztą. jest zupełnie normalnym
obja wem. Niemniej tydzień taki odbija się potem boleśnie na całokształcie budżetu teatralnego.
~limo tej "tradycji"' teatr kra.kowski nn.wet przed świętaml grał
przy kompletach _ co jest zasługą
.. zczęśliwie dobraneg'o repertt1art~
Oto teatr im. J. SłowackieO'o wystawił w tym czasie przeb"'ojnwa,
pełną świet.nej werwy, humoru j
nawaJowej beztroski komedJ~ Licb-

-

•• MIGO··
Komedja M. Acharda
Teatrze Miejskim
l
W

,Jest to jui drugi w bieżący1l1 se
z~nie debiut autora francUlSkiego.
PIerwszym była "Dama w bieli'.
Jako utwór sceniczny była ta "Dama" o całe niebo lepsza. Aczkolwiek treść nie grzeszyła wielkim
sensem, to jednak była próba odmalowania epoki w akcie 2-im, próba
naogół udana. Pozatem autt). usiło-

::! ~tnSekwboe~tntie, p~zetPrOwadz!Ć

kar.

r

w

ery

a ~row

1

o mu SIę

?e,::"y~ stopnIU powiodło. . W

cyrku

Jak. się dowiadlljemy,. w zwią zki
z mistrzostwami indy-widu aln l'l1l i
Polski w boksie, ktćre odb ę J ą ~i "
w połowie kwietnia w Lodzi, l .\
rząd ŁOZB od dłuższego czasu pr:.._
wadzi pertraktacje z wJaŚcicir1 .11' \;
cyrku Shniewskicb w celu wYCh,jl'l
żawienia namiotu, mogącego pomi f'
ścić 3 tys. widzów. W ostatnim cz:!
flie bawił w tym celu w Wnr::;zawi,
specjalny delegat zarządu ŁOZ8.
jednak
sprawa wydzier~awicni J.
namiotu nie została dotychczas zakończona ze względu na. wygórowa
ne warunki, stawiane przez właś c i
cieli cyrku.

Premiery teatralne

'IN

łłamiot

.na mistr%ostwa bok "
serskie

we zupełnie dobrym. Wprawdzie
odtwórczyni roli tytułowej, p. ZakUcka, która w tej sztuce zadebiuto
I wała na IlaS7,;ej scenie, nie stworzyła wysokiej miary kreacji, ale w'kazała, że można się po niej wiłe
spodziewać, że posiada talent, który
tym razem nie został odpo"iednio
wykorzystar.y.
Bardzo dobrze spisały się pp. Benita i FiszerówDa. Szczególnie ta
ostatnia miała w drugim i trzecim
akcie momenty wysokiej mia·ry.
Miły epizod stworzyła p. Malejówna.
Główną rolę męską grał p. Wo·
szc;.-:erowicz. Zdolny ten i inteligentny artysta stanowczo zbyt wiele
chce dać z siebie, wokutek czego
jak to się mówi "zgrywa się" kosztem prostoty i bezpośredniości.
Piotrek powinien być sympatyC%nym, kochanym, prostym, romantycznym i kapryśnym chlopczykiem,
a nie .,kreacją". Naturalniejsze podejście wyszłoby tej roli na poży
tek. JJez zastu;eLeń wypadły kreacje pp. Macherskiego i Winawera .
Całość w okresie
świą tycznym
niewątpliwie będzie się cieszyła powodzeniem.
Zastępca•

te~berga ,,2:~ ~ecz ma.łiel\~ki'" ,,~lg.O mema
tego wszyst~lego
dziś
ktcra podobme, Jak w wlirszaw- a~l sl!ldu. Pseudo. - psycholOgIczna
w
Stuttgarcie
skiem "Ateneum" zdobyła w Kra- mdość ta~cereczkl. do zwykłego sutenera, w\Odą41a az do zamachu re·
Powsta'lie tego, znanego izerO- ko,,'ie rekord powodzenia.
Miem Ligi - Ruch po eennem
wolwerowego na ulicy, a nas.tępnie
ko w Lodzi lokai u sięga 191 roku.
zwycięstwie nad drużyną. Bayern w
\\yborna ta farsa znalazła się- przykładne zycie tej samej dziewOhecni czterej właściciele p: W;:
MOllacbjwn rozegra w dniu dzisiejl'ówni:ż na, afi~zu teatru łódzkiego. czynki przy boku !omantycznego ł
wrz~'nie{' Gerbicb, Józef Idilwski,
szym
drugi z rzędu mecz w NiemPremJ~ra "Meczu małżeń!\kiego" od sentymentalnego męża - fotografa,
Jan Ma.iczak i Alojz~' Nited są
czel'h, 3. mianowicie z VFB Stuttbyła SH~ iI' Noc SylwE'strową, po- podczas gdy sułener ginię z ręki naje(lnocze~lIie założycielami .'ivoH"
gart w Stuttga.rcie. Jest to druży
czem ze względu na: swój karnawa- stępnej ofiary - oto treść niewyna, która pretenduje w tej chwili
.. Tivoli" znane jest prze 'sży'st łowy chu.rakter przejdzie do normai bredna, naiwna i nieprzekonywudo mistrzostwa w lidze wirtember·
kicm z do~kollałej kuchni, . wspa llE'go repertuaru.
jąca. A przytem dowcipy, szczegół
ski ej•
ni:'lych bankietów, jakie sięam od
.' nie w akcie 1-szym, na poziomie
h. ' wały i odh~·wa.ia oraz z ltniego
J·rzc.lmieścia. Drugi akt, w którym
TEA
u,!!ródi,a: jed~ Ilego obecnie w Ł'J'
..
TR MIEJSKI
wogóle nic się nie dzieje, jest wiełdzi.
. Dm;, we wtore~ 3 pl'Zedstawie- / kim warsztatem sieczki djalogowe),
, "Ti,oh" lila obszerny 1001, złe ma: o. god7~" 12 baJka dla. dzieci jałowej i nikomu niepotrzebne).
Dopiero w akcie 3-;m znajdujemy
Zfl:ł;>' z <:aIi główne,i, bufetocj, we- .. KopcHlszek .
rCł1?~' zimowej oraz licZll.
gabi- . ~ ~:OIlz. 4 pop. "Ten. który wró- łllrzebJyski normalnej komedji, zaado ,,', niezależnie od og'r ' a i let cił .
równo djalogowo, jak sytuacyllie.
(Priebudzenie kobiety)
liej welcl1d~'.
O godz. 8.30 wierz. ..2:2 Mecz
Wykonanie "Migo" stało na pozio
. ,les t to lokal Q dużych trady- małżeński" .
qach, znall~' 1ylko z dobr, strony.
Te odbywały się najwiękte przyTEATR POPULARNY
.:ęcia, bankiety i t. p., jawp. ball- I Dziś. we w".,orek, o godz. 4,15
I iet na 1200 osób, z okaz przy by- l c,15 wiecz. "Adien Mimi".
l:la do Łodzi~. Prez. Rz 'tej, 10012:111 .i~bileusz majstr6w :ackich i I
TEATR W SALI OEYERA
"Iele mnych.
Dz'Jł;, we wt.orek, l) god~. 4,15 ł
_ •
o puhar Lady HamilŁon-Russell
L~tem 1 zimą. w lokal ~U~
li' 'C,15 wiecz. dwa przed-t 4ł'ienia koW sierpniu 1935 roku odbę (1935) turniej pań o m:istrro.
).~rodku przygrywa staJ gośeioJD medji "Człowiek. ktćry oieru1 się
stwo Polski, poezem czołowe
dzie
się w Polsce pod protek
1>H:'r-wS7.orzędna orkiestraW karna z niemowa." i Człowiek kt6ry reda.
szachistki wezmą udział wolim
toratem
PaJDa
MarszalJka
Polski
,,~łe z~ś. w "Tivoli" . zabawa gował ga,;etę ';olniezą":
Józefa Piłsudsk-~eg.o najwailnieJ pjadzie saachowej. Upraszamy
pl zy dzwtękach
dobo ",'ch GrIdestr.
•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,
szy meetin.g szachowy - tur- panie, refi-ektują,ce na udział w
niej narod6w. Polski '!Urnie) tumie~ o qrl.aszanie sl~ do
liNO
Szachowy roz.pocz!łłł już prace L6dzk1ego Towarzystwa Zwo"Hotel PoJs i"
przYrotowawcze i org3Jnizuje lenników Gry S1!aehowej MoRestauracja Hotelu Poklep ma
tUfmeje
przedolimprJls kie celem niuszki 1, codziennie od godz, l
ua jest wszystkim smak;zom. Wia
wyłonienia
najsilniejszei dru- 18 - 20, do dnia 20 stycznia 'I
iomo pows?:echnie,
~ "dobrze
żyny panÓIW. Jednoeze'ś'nie pod 1935 r. Ilość zgłoszonych nieoNarutowicza
20.
~ieść nloZna w Polskim".
c·z as olantpjad)' szachowej w Pol granic~ona. W miarę napł}wa
P. inź. Piir, obecny fsoółw'a~ci
Pocz. 12, 2, 4, 6, 8, 10. sce odlbędzie się również tUT' jących z,gloszel} kierownictwc
rie! i łderownik tej re. uracji, ma
Dziś i codziennie
niej pań o mistrzostwo świała, klubu zorg3JJlizuje trening
,
' któ- najcudowniejsze 11z ; I~j O miłośc)\
[łuzo do po\viedzenia ohistor;i 10ry
składać się będZie z teorety- jakie kiedykołwj(' k pokazano na
t.
zw.
"turniej
o
puhar
Lady
ic~lu.
NAJWIĘKSZA
cznych ćwiczeń i studj6w oraz ekranach.
Hamilton - Russell".
REWELACJA
- Powstał 011, oczyiście nie w
z gry praktyc7mej. Wykła~'
WKRóTCE!
O ile turniei drut. panów i zeoheclle.i nowoczes~ej lrmie, jesz- POLSKIEJ
srachowe powierzone będą jed
stawienie
silnego
zespoht
nit'
cze w zaraniu Łodzi. Pierwszym KINE1J:ATOGRAFJI
n€mu z najslniejs?yeh mi·
sprawia specjalnych Łrudnośc'
wł~śc~cielem był Ben) 'n Jakobi,
strz-ów łódzkich.
1,10ry w r. 1845 załoil tu resłau ..
- o tyle wysluk3lIlie reprezenr.~ cję, picrw:>zą w Lod, W dwa la
tantek godnych swych męskich
ta pÓinie,i 'iprzerlał ją :nglowi, któ
'wlegów napawa Polski Zwią
ry ochrzcił lokal miarm "Hotel
zek Szachowy poważną troską.
Największy hydroplan świata
Polski". W r. 1884 wył -estaura wedłng głośnej sztuki
Dotychczas bowIem nie jest
cję p. Karol Klllkow iokal porosta JANA ADOLFA HERTZA znane w Polsce a:n: jedno naJe w rękach tej rodz~. Jest to Reżyserji 1. LEITESA
zwisko
szachistki,
któraby
pierwsza łóozka ' restaracja, która
przedstawiała
siłę
gry
na
pf):lio
Wspaniała obsada aktorska:
pamięta narodliny na:ego miasta.
mie gracza II kategorji. Tem
OlJecf1i~ lokal jest rzebudowany B O G D A, BRODZISZ,
Dlemni~j nie jest wykluczoo~,
i stanowi mUz miejsc rozrywki.. JUNOSZA· STĘPOWSKI, że posiadamy w Polsce panie.
lO: uchnia jest znal{oma, <f dobra JARACZ, SAMBORSKI,
które po odJpowi~edlI1iem iPrzyorkiestr<,
uprzY.terria gościlUll ZNICZ, CYBULSKI,
towaniu, mo!?łyb,- wchodzić w
('zas.
rachu'bę
jako reprezentalJ.ltk~
WALTER, TRAPSZO,
Na karn::t.v.tłl>,Hot Polski" obie
Polskł.
Woibf>c
tego zarząd Pol
TURKOW, ZAOHAREWIOZ
cuje wiele l1iespod~..ek._
skie,qo Związku Szachow~o or
BALOERKIEWIOZÓWNA, ganizu.;e w roku przyszl'ym

"Tivoli"

I

l

Ruch gra

••••••••••••••••••••••••

"UWlflIIABA"

--

SZACHY

Turniej pan

EUROPA

Młody

'łBach "

Właśddel

I

tirand·Kino

--

Las

••••••••••••••••••••••••

BIEGAŃSKI, HALSKA.
Dziś

2 poranki o g. 12 i 2 ••••••••••••••••••••••••

tej resltJracji, cieszą 
po cenach zniżonych
cej się w mi~~cje drem uznaniem,
p. Wiśniewsld jest tarym fachow
cem. Jeszcze pnedwojną prowadził on w Łodzi giłronomję i jaz ul.
ko go podarz dał ~, poznać go- prowadzi oddzielne wejście
Narutowicu.
ściom z jaknajepsz, strony. ZawNa górze przygrywa gościom otsze uprzejmy i uslmy, dba o zakład, który tei ro}'iJa si~
coraz kiestra, na dole rozlegają się mUe
pomyślniej.
stonowane dtwięki radia.
Specjalnośc:'ą "BachUlla" jest doStosunkOWi) niec.wno lokal zo·
!:konała kuchnia, Ił szczególnie obstał rozsLerzony. N pierwszem pię
trze w milej i gu t.wnfe pomy~la· fite i tanie dani:t .,l; kociołka".
Na karnawał p. Wiśniewski za·
nej sali ~blldowal' jeszcze jedną
Jadalnię, obok ob;.~rne, wygodne angażował dobry zespół muzyczny
«.ahineiY i senarali. do kt.órvdt i zaopatrzył obficłe piwnice.

TEATR ROZMAITOSCI
Cegielniana 27, tel. 112-25.

Oo~clnne wy!lt~PF

ulubIonej subretki

REGINY CUKIER
D.z:iś, we wtorek, 4.30 po cenach ulgo·
wych, caly pap tel' 1 doty
.Mll.OŚĆ KAUKA8KAo g. 7.30, cały parter 1 złoły
"WIECZNY GŁUPIliC"
s M. Lipmanem.
o god". 9.30

"ICYKL SZOŁ TYKI'
komedia muzyczna tv 2 akt.
z Regin" Cukier. - Jutro, w środ"
"Dos c".zendl", cen1 bllet6w 1 d.

••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

W Tuluzie buduje się olbrzymi by droplan pasaż~r Bki. llWjąCY o,lbypodróie między Fr:mcją. a Południow8" Ameryką. Uyuroplall ten
wa.gi 22 tonny, ms. długości 32 metry, t'ozpiętoM skrzydeł 50 m. Zaopatr:-.ony jest w 6 motorów o sile 85 .HP kaŻ'ił.y. BędziE' mógł rozwijać I5zybkość 230 kIm. na godzinę. Hydroplan będzie mćgł przewozi('
64 pasa'lerćw, którzy korzystać będą w czasie podrÓŻy z wszelkiE'r'o
komfoM, m. in. łazienki i baT1l.
wać

l.,
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Uczta Lukullusa

,pnOdUje be2)tlacyjnie. Niema w
Lodzi elegan:iego mężczyzny, kt6
?d~by Lukullus chciał teraz urzą ryby nie ubi\lł się w myśl wskadZlC Jedną ze swych historycznych . zówek A. Gessena, niema ołowie
ucz~, napewn? wszedłby. w konta~t ka, któryby ~ na tem
wyszedł.
z hrmą Br~cla· I~" lato":lc~, Ta flr- Tu obejrzeć .żoa zawsze najnowma - to nt;oeento~e zr~dło z~I{U: eze żurnale, ąd wychodzą
na
p6w ~szelkl.ch dehka!eso,:,", Will l świat najlepi~krojonen fraki, nad
owocow, ktara ~tanowlą DI.:!O~zow: którymi pracl! osobiście właści~
ne akcesorJa kazd.ego przy~ę~1a on ciel, dypłomo\Uy we FraIJcji
skromnego do naJwylwornt~lsz!'g!). Niemczech krezy
Sldep n.a ul. Pi~trltows~iej ,12!7
Z trudem olhv~my wzrok od gd
powstał ~lea:tW110 Jalm fiłJa zl.ane stownej wystay, by ruszyć dalej...
go od wielu Jat magazynu przy ul.
Piotrlmwskiej 96. Firma BRACIA
Łódzi Herse
IGNATOWICZ istnicje już od r.
1914 i jcst najpowai.niej~zą nletylVis a vis, n~1.
Piotrkowskie)
ko w Łodzi, ale i w ·cale: Polsce, do 113, odwiedzao łódzkiego króla
kąd wysyła swe pierwszorzędne..4» konfekcji.
wary.
HENRYK P~FFER glo~i szyld
Zarówno Gprzedai. hurto\,a jak i nad piękną d~kienną wystawą.
detaliczna są zo.·ganizowane na mo- Przez wSl'anialeięzkie drzwi webo
dlę najnowoczaśniejszy(:h przedsię- dzimy do partowel sali. Uderza
biorstw. Specjalnością Braci Tgna· wspaniałe wnętl\, szykowne i eletowicz jest kawa i herba~a. \yhl ~ ga':ckie, wysuwące ten sklep na
kim nakladilm IWSltów sp:'owadzo pierwsze mbjsclW Łodzi. Wzdłuz
Zapadał wl:tśde mrok. Z.uplonę·jno z zagra ~ i·~y najnowocześniejsze Ecian niezliczone1ości szafek I póła pierwsza lampa. Potem, jak od- I maszyny (' '- ' "yczne do
palenia łek. Pani Z!lajd3 tu wszyslko od
liczaj=1cy w' sze:egu :i..olnierze, zapa I t.awy To
'v tej dzi~dzin~ie fir- pończoszki do ~ełusza, pat:owie
liły się następne. Piotrkowslca ob';, ma pn;odi:~ ,ezapela!!l,1jde na ryn od buta. do nakcia głowy. Speuziła się z poojl:d ..iego le~a g:t do , Im i zatrad .:ia pneslło 30 os:b, sta cjalny dzial poś~cony został kon
]mlsujęcego życiem wieC,'zoru. R'\- I nowiąc powai.ną placówkę handlI)- fekcji dziecięcej m. lon. ~rzepiprezentacyjna arterja Łodzi rozbIY-, wą.
. .
sowym mundurk(J szkblnym.
sła setkami reklam, trys;:ęly
I:a . Wi!rY~lY obu s.klep6w '>ą zaw~z~
Trzeba napraW) dużo czasu, by
cbod'liki świ.ltła witryn
s!d?po- i':~kme I s!a :anr:te ~o~rane" a . pm- dokładnie wszysf) qbejrzeć. Tyle
\wch gdzieniegdzie roz~ozył się J11ce a . PI<Jtdmwsl{1eJ 96 I ':otr. tu pi~knych rzecz ~ takim gustem
~kac;ac ' b1ysk neonu.
lww:slucj 123 zaw~z~ wypel..lOne ułożo"ych i wystvięnycb, ze na• y
doborowymi trunkamI.
prawdę l'iewiadoD na ' czzm dl u'
Łódź siała 'lię inna., pi~kl1l:jl'za.
zej wzrok zatr~ym:: Wszystko nęMrok zatarł ko · tury domów, SWhlDykt-tor mod)
ci, wabi...
110 uWYlluldHo tylko to, co Łódź
chct" pokaza~.
Po parzy!ltej stl'O::Iie rzura się w ' Na doJe konfeka, na górze w
OI'Zy orYI~jl1alna i gustowna witr~;-I długicj, ze smaki Ci urz~dzonej saPrzy akompanjam~ncie
dzwon· na łćdzlde~o
dylctat(}ra. mody I li .- g:lfd2~?ba. ~:a, fut-a
m~
k6w tramw'łjowych, sygm:.łów aut i A. GELASSEN - to na.iwl~kszy \\" skie. damskIe, . dz'mne, wszystko
odległego turkotu
zapóź;:ionycb Lodzi, zl'any w cal ej Polsce
za- w pierwszorz~drynp.:atu '- ku i w
"OZÓW tow:1fowych, który zmbsz.ał !dad krawh!!ki. St~d: z Pio~;kow· wisJ1e:m wyb~rze. (ole ~la~"a pr~
się z l"Ozgw:\r~m prlelewajłeego się gldej 1 t 4, dyletuje SIę panom mo- COWl11a krawIecka,: ktQreJ setkI
tłumu, wychodzimy na wieczorną dę. Łódzld K"ite ma lcontakt z Zf\- mod~1i wędruje w śiał. P. He" ryk
wędrówkę po ';11. Piotrk.:nvskieJ.
granicą. Sprowadza nainow~ze mo- rr2ffer rcpr;;z2iltuiErla.iwi-:ksze fil"
Zaczynamy od uJ. Nawrot. Idzie- dele, najwspanialsze wzcry mat~!"- my zagranh:zne. J\1l!WyJczną Sllrze
lałów. Od 27 lat firma A. Geląssen daz kapeluszy Haba i Borsalino,
D1l wdÓ"!•
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przedstawłcielstwa

naJwłęliszych

firm angielskich. Mimo kryzysu -ceny umiarkowane, a obrót wzrasta nieustannie.
Moma śmiało rzec, Ze niema w
Łodzi roddny, któraby nie ubierała sie u Pfeffera •.•.
W maju zasłuzony ten
kupiec
obchodzi 2O-letni jubileusz .vytrwałeJ pracy.
Nalpięknie; sze

tkaniny

Tuż obok na ul.
Piotrkowskiej
109, znajduje się stosunkowo niedawno powstała, ju~ dobrze w Ł0dzi znana fi rma B. LITWIN. Tu, w
doskonale rozwiązlU1ym arcruteKtonicznie lokalu,
znaleŹć
można
najwspanialsze w mieście tkaniny.
Jedwabie, wełny i aksamity w naJwyższych gatur:kach i naJpiękniej
szych wzorach. Każda z el~gan
ekich pań nabywając w firmie B.
Litwin materjały ma stuprocentową
gwarancję, że kupiła tanio i dobrze.
Wyjątkowo grzeczna
i uprzejma
obsługa zachęca coraz większe rzesze łodzianek do odwiedzama magazynu. Sklep jest ponandto zaopatrzony w wieltd wybór bielskich
materjałów mę!ikich.

Firma ma komisową sprzedaż ma
i lmnfekzji S A. Widzew
ski eJ Manufaktury.
terjałów

W królestwie

w

trykotaży

najruchliwszym Jlunkcie mia·
sta, przy zb:eg.l ul. Piotrkowskiej
i Przeja'!:d mieści się pierwszy od(lział znane.i faryb!d wyrobów dzia
n~ch L. PLl HAL i S-ka. Każdy "..y
tworny łodzianin, J{aMa piękna 10ńziarka, ka:idedzlecko wie juz, te
w sklepach PHbala nabyć mor'a
najwytwornieJszą bieliznę,
naJlepsze pońezocb;y, najelegantsze rę
kawiczki wełriane
i Jedwabne.
Sklep PUhala zarwn'l pierwszy przy
Piotrkowskiej 100 jak i drugi przy
Dł. Piotrkowskiej 36 Bą
perełkami
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kunsztu architektoniczllego. Ich wy
stawy stallowić mogą przykład dobrego smaku.
Co dz!eń wieczorem, już zdała
pieści oko łagodnym światłem niebieskiego neonu pr"!it~" a tak jednocześnie wymowny napis "Plihal"_
Okno wystawowe od PiotrkowsKie.j
reprezentacyjne wejście przez ścię
ty w murze narożnik, dwa inn~ okna od ul. Przejazd b!yszczą śwła
tłem, przyciąg'łją barwami doskona
le przystrojonych manekinów i pięk
nych wyrobów trykotowych. Niema
przechodnia ktÓTyby zdołał op:-zeć
się urokowi wspar.iale rozplanowanych ",itryn i choćby na cbwilę nie
przystanął, by podziwiać gust i ele·
gancję, lansowaną w Lodzi
przez
Plihala.
Kaida półeczka w kamej szane
mieśCI w sobie coś
ntezwyk,łego.
Obok pończoch wszelkich
gatunków, znajduj.~my tu bieliznę męską,
damską i dziecięcą, kostjumy ką·
płelowe, komplety narc!ars!de, r~
kawiczki, wszystko wreszcie co w
jllkilrolwiek snosób łączy się ~ wyro
bami dzianymi.
Drugi sklep pr7)" uJ. Płotrkow·
skieJ 36, choć lJlniejszy niż pierwszy, nie ustępuje mu pod żadnym
względem. Znowu wspaniała elewa
cja, eleganzlco urządzone wnętrze,
wrtworność połączona
z wielkim
wyborem najl~pszych towarów.
Taki~h
sklepów ehcieliby§my
mieć jaknajwięceJ._

TalemnIca
Whol-Worthu
Drugi ',l aroznik przy ul. Piotrkow
skiej i Przejazd zajmuje
naJwię
kszy i jedyny w Łodzi dom towarowY "WHOL - WORTH" Jego wła
ścicielami są przemysłowcy, każdy
z innej branży, reprezentowaneJ w
sklepie. Ponieważ ponadto pozosta
Ją w kontakcie z włelkieml rabrykand ł dzięki blosalnym zakupom

otrzymują

największe

rabaty, moje klijentowi, sprzedawać swoja towary po konkurencyjnych cenacb. Oto tajemnit'a powodzenia Whol-Worthu ...•
W Whol-Worth nabyć
moina
llszystko, czego dusza zapragnie,
od butów do kapelusza, od mydła,
do futra. 105 stoisk pod jednym da
chem pozwala, bez większych trudów, zaopatrzyć siebie i rodzinę we
wszystko, w dobrych gatunl{acb i
wyjątkowo tanio.
gą, oddając

Dorównu~ą

angielskim

materjały

sprzedawane przez łódzki
firmy KAROL JANKOWSKI I SYN w sklepie przy ul.
Piotrkowskiej 96. Firma ta istnieje
od przeszło 10n lat i produkuje naJ
lepsze i najwytworniejsze ruaterJa·
ły męskie, damskie i wojskowe.
Firma poatanowita unlez,deżnlc
rynek polski od napływu obcych,
angielskich, czy innych materjałów,
udoskonaliła produkcję do tego sto
pnia, że obecnie nietylko z łatwo
ścią konkuruje z wyrobami angielskimi, ale nawet eksportuje
Bwe
twory na cały świat. Materjały Jan
kowsklego wędrują do Indji, Ameryki, kraj6w północnycb, można le
nabyć w Rio de Janeiro czy Beyrucie, ws?;~dde bowłem Istnieją Jej
przedstawicielstwa.
W sam!J Polsce firma poSiada 30
oddziałów, a od chwili utworzenia
etalicznej sprzedaiy, od r. 1931. da
tuje się ten wielki rozw6J.
oddział

(Dok. na. stronie
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Wieczorowa
wedrowka
po ulicy
Piotr~owskiej

(Dokończenie)

9.00 Gimnastyka i m-qzyka. z płyt
r. ł przez caiy ten szmat czasu nie·
1030 Trn.nsmisjg, naboieństwa z
podzielnie rlri~rży prym .iako ~aj i, u ścioła św. Krzyża w Wars:e.:1.wle.
większy zakhd jubilerski w Ludzi
12.15 Ponuek z filharmonji wari województwie. Laureat Nobla Rey szawskiej. W programie polska mu
mont w swej wspaniałej "Ziemi o · .~
bi~canej" wsp\)~ina o zalożyci~t1
firmy jako "Aro,lie Biuro", który
przy pożarze fabryk "Gdańskiego"
(poznańskiego) z narażeniem życia
wyratował .t. pł'lmieui kilku robotników, o~alając im życie, za co o·
trzymał złoty medal
na wstędze
stol'ję. Filma ta "~gzystt.lje od 1875

Gustowna witryna łódzkiego skle
pu, zawsze nowa, aktualna i nęcą
ca, należy dl) najpiękniejszych w
Łodzi.

....................•.

Swiat obuwia
Oczy~cie BATA. Dwa sklepy
w Lodzł: Piotrkowska 87 i PIotrkowska 4 ,potrafią zaopatrzyć eałą Lódź w znane na calym swkcie

cbuwie. Polska fabryka Bata
w
Chełmku produkuje 60 tysięcy par Włodzimier.ta.
Obecny właściciel nie uratował
tygodniowo i rozsyła je do 130 skle
pów, rozrzuconych po całym kra- nikomu życia, ale równiez otrzymał
ju. Specjalnością - Jak o tem wie złoty medal, tym razem za najwspa
elzą piękne i wytworne
panJe - nialszą wysta wę jubilp.rską.
je~t lekkie, elegaock.ie. tr.wałe ObU-, Istotnie wystawa A. Kantora ~a
';Ie balow~, .'11ocne htgleOlczne b~ty nowi przykład dobrego smaku, wyi,la SpOttow zimowych, "narodow- {worności i szyku Przy sklepie któ
ki", chroniące prz;d zimnem,
I ry zaopatt'Z~ny i~t zawsze w' najzgrabne "meltonki'. • •
IIOwsze okazy łJiżuterji, porcelany,
Przy sklepie znajduje Slę
war- kryształów brollzów sreber aalan
szt~t repe ..aeyJny, który. szybko ł terji i t. p: istnieją ~arsztat~ ~epe
tamo uskutecznia wszelkie napra- racyjne wyposażone w najn<lwsze
,,,y oraz najleps~ i największy - urządze'nia.
Łodzi gabinet
pedicure'u.
Tam
•
specjalistki, kwalifikowane w naJFirm~ ~al1tor lest •rep~zen~większych tego rodzaju zakładach tem naJW1ęks~y~h n~ swiecte ftrm
zagranicy, usuwają zręcznie i bez- zegarmistrzo,,:skich , z~wsze .po.
boleśnie odciski, wszelkie aefekty da n~ s~ładzte olbrzymt wybór zehóg, ułatwiając ludziom chód, tę garkow l zegarów.
ważną funkcję zyera.
Jeszcze po dziś dzień, mim" It:ryOba sklapy są doskonale zaopa- zysu, zajeżdżają przed sklep Kantrzone, mają pierwsz1>rzędną obsJ'!'- tora wytwo":1e limuzyny, których
!{ę·
właściciele od lat kupują biżuterję
tylko u Kantora.

"Ziemiańska"
Właściciel najwytwomiejszej w
Łodzi cukierni przy zbiegu ul. Piotr
kowskiej i. Moniuszki p. Piątkowslii
ma '!Il?~Zt nieomal !D0no~~l. Jego 3
cukterm.e. "ZJEM!ANSKA ~ • d~uga
Przy zbtegu ul. PIOtrkowskiej J Na
~'~otu oru tro;:ecla na. Placu. WolnoSC,t

USłyszymy dziś

(

l

Dywany, Dywany,
Dywany...
Nieco dalej na Piotrkowskiej 53

w dwóch wielkich,vystawaeb obeJ.
aeć można najwspauialsze w Lodzł
dyw~oy. Warslawska fabryka dy-

"'anów "DYWAN" S. A. ma cenw
Łodzi i
Tomaazowie Maz. Firma
ibtnieje od 50 lat, Jest najstarszą i
vajpoważniejszą w swojej branży.
.
.
. ~tamtąd c~erpan~ dywany l chod
nl;kl przy unądzamu zameczka my
śliws.ki~go dla pan.a
Prezydenta
RzphteJ w Wiśle, mmI wyłozone są
sale sejmu i senatu. Bank Polsld ł
Bank Gospo<Jarstwa Krajowego tył
ko z tej firmy kupują dywany dia
urządzenia wnętrz. Wszystkie mini
sterstwa, więlBze hotele, Jak et'and
Hotel w Łodzi, Hotel Europ=jSkl,
BrJ!'tol w stoicy, czy eż największy
i najelegant~zy obecnie w Polsce
w Krynicy (wlaHotel "Patrja"
~/10SĆ Jana Kiepury) mają pokoje
wyłożone arcydziełami ;,Dywana".
Firma wyrabia dywany ręczne i
mechaniczne z materjałów gładkich
i deseniowych. Mimo ciężkiej kan·
junktury gospodarczej -- ceny umiarkowane.

ł,. są naJc~!nieJ. odW1~dza~e. tratę w Wars:!!awie, ą oddziały

\\ "Zlemla6skłej zbtera SIę ehta
tC).wa~zys~a, by przy dosk?:Jałe~ ka
Wl~ l naJI~ps.~c? 'W ŁodZI
ctas~.
kach poczytac pISma, porozmawiac,
poplotkować i obejrzeć najładniej.
'~7.e tualety. Ciastka Piątkowskiego
mają ustaloną ~ławę, są znane nietylko" todd ale nawet i w stoli.
,
cy.
Wszystkie cukiernie zaopatrzone
są ponadto w specjalność Piątkow
sIdego - biszkopty ' i herbatniki zawsze śwłem, wypieJtane z produk
tów pierwszorzędnej jakości.
"Ziemiańska" jest ponadto Jedłlym z naJpięknlejs~.fch w Lodzi lo
l,ąli, a lej fronton, to szczyt sztuki
r.rchitektonicznej. Miła, bardzo miła
kawiaroła._

.

Trochę

historji ...

Repr~zentaeyjlly sklep w Grand..

Hotelu A. KANTORA ma swoJą hi

--------------------------------,----------.
i codziennie!
Dziś

Pierwszy monumentalny
film polski, zakrojony na
miarę arcydzieł
zagranicznych

PRZ60R KORDBCKI- obrońca Cz~stochowy
w loli

Nadpr.:

głównej:

Karol

Aktualności.

Adwenłowicz

Paramountu. --

Początek

o 12-ej

Genjusz sceny i ekranu,
fenomenalny

GeOrge Arliss
poraz pierwszy w Polsce
w monumentalnym filmie

RIIllHA RII~lYllóW
Następny

program "Casina"

przez adio1

zyka. populllma,. Wykonawc~. orkie
Eltra. Iilhnrru. i Aniela Szlemińsk~
(śpiew). W pw~rwie : "HuculszczY'l
11:1 bez dekl.:L1u:1cji·' - odCzyt;.
14.00 "Po jednej piosence" płyty.
:15.00 "Na horyzoncie łódzkim"
15.15 Fanta.zje i ~trje oper ... oNe.
16.00 Polskie pieśni.
16.20 Recital skrzypcowy ~Ii5chy
PoznańskiHgo.
16.45 SłUlll:mwisko

Praga (470)
19.80 Opera Smetany

Rzym (420) i Mediolan (368)
21.00 Opera Belliniego "Pirat".
Budapeszt (550)
22.25 Kwartet ~myczkowy RraJlI l\
!'-:1 op. 51 nr. 2.
.

Dzlsleisze audycji

svhv<",:tr,lwe

p. t. ,,0 tem jak ~t:l.ry ;egar witał HUCULSZOZYZNA BEZ
Nowy Rok", .1amlS7:l Stępow~kiegł)
MACJI-

i1ustt3.C'j:l- muzyeznlll Wł. Macury.
17.10 Muzyka do ł.a.noa 'W wyk.
orkiestry Jana. Różewicza
18.00 Skrzynka. teohniczna..
18.15 "Noworoczno horoskopy li.
terackie" - wygł. Roman ~rębo.
Felieton sowiecki
wicz (Szkic literacki).
119.20 Feljeton aktualny.
II
Pioeenki w wyk. Ada.ma W ysocJeśli są~iIiście, Ze sprawa uba- kiego (płyt!).
. •
.
wek dla dzieei Jest drobnostką, któ
19.50 WladomoE'Ol sportowe. •
l'a poważnych ludzi nie obchodzi ....
20.00 Operetka Stolza "Jedna, Jejesteście w błędzie. My to zagadnie- d~" noe ... ". W przerwie: JId, pranie traktujemy bardzo poważnie l cUJemy w Polsce.
22.30 Muzyka t&ne~n&.
zwracamy się nawet do oplnJi pabUczneJ o pomoc.
....
Gdyż bardzo nreudolnie prowa- . . Serdec&ne tyclenlll n~woroc.ne
.J
•
d
•
'Zab
k
cli
uzony Jest ten na.
aw a
a . lUII,'1I swoim SZ. KII,entom
1.

ZabawLa

"Tajemni-

C3,".

DEKL\

Nie;n& w tem cienia
prze~J.d ,\ .
Huculszczyzna dzi ~
jest w Polsce najmodniejszą poł a
eią kra.ju. Przyczyniła się do tego
w zna.cznej mierze umiejętnie prz"prowadzona !)ropa.gauda., dużą zashl
gę :Da te'~ :i wojsko,
organizują c
choćby kursy narciarskie
wła.śni e
na. terenie Huculszczyzny. Jednem
słOWem, dużo się mówi, pisze o Hu
cuIszczyŻDie. Niedość
jest jednak
tylko mówić o tem i pisać, niedoŚć
jest jeżd~ić tam, trzeba.
pozatem
kraj teI! pOZll3.Ć dobrze i wyzyskać
go w najszla'.lhetniejszem tGgo słowa
zrozumieniu. Pla.'1 tego rodzaju r07
winie w swej prelekcji p. t. "Hucul ·
szczy~na, bez deklam:wji" przed mi
krofonem warszawskim o godz
13.00, w pr.~ arwi9 J)Oranku symfo
nicznego, red. Karol KoźmiiJski.
twierdząc, że

I

dzieeka stwm'zona zostaje źle łbu'
AL FA-RADJO
dusznie Tylko, aby ją sprzedać.
.ł. Mikołllj RUt,
Bardzo często kupuje się dzłecNawrot 1
I
ku zabawkę - dziecko się krzywi
ł nie chce się nią bawić. Cóż więc
SŁUCHOWISKO DLA DZIECI.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
czyni dorosły cdowiek? Bawi się
Dziwn~
rzeczy,
niesłychani!
Frankfurt (251)
nią sam prz~z chwilę, potem wytzu
wprost
cuda
zda.rzają. się w każdym
20.05 Operetka J. Straussa "Zeca precz.
domu, kiedy w' pokoja.ch zalegnir.
Szczegó1llia tnidno jest
Jiupić msta. nietoperza",
głucha nocna. dsza.. Niebylejakie tei
Hambufg (332)
dziecku zabawkę, któraby odpowia
'tda.rzenie miało miejsce w Noe Syl.
20.00 Fragmenty znaKomitych westrową koło godz. 12.00, kiedy t.)
dała danej porze roku.
Mojemu synkowi naprzykłail ka- oper Wagnera, Webera, Mozarta, ku ziemi zblital siQ N()wy Rok, a
puję stale taczki. Juz drugte lato z Stra.ussa, Verdiego, Bizeta t Pucci. złośliwe minuty zbuntowały się ku
rzędu. Chłopak wskutek teg.. juz niego w wyk. orkiestry i soIietólł.
utrapieniu sta.rego
zegara, kt6ry
się krzywi, gniewa... i po każdych
Strassburg (349)
rok rocznie god,aem uderzeniem 12
taczkach placze.
18.00 Utwory Szuberta (M. in. godzin tegoa.l St.vy Rok.
Jak to
Ale niech wejdzie w moje poło Kwintet "Forellen")
było, CI) tO było 1 jalt wszystko sil'
żenie. Co kupiC' B'l10:16w niema. Są
Londyn (342)
'lkonczyło ...... :iowiedą lIł !w'tSZ rJ
tylko taczki i uprząż na konie.
21.00 Utwory Haydna (Symfonja d~iecj ze słuchowiska SDIJ1t'gO im
Onegdaj przychodzę do składu z G-dur i Konoert wiolonczelowy) i '1utora radjowych słuchowisk Jam)
zabawkami - ofiarują mi nową za Jlozal'ta (Uwerr,\ll'a, Arje -j Symfo. ~za. SŁę!>Qwskiego, kttre nadane bę
bawkę.' Zrobiona
specjahde
na nja C-dur).
dzie o godz. ls.a (r)
w:j:ór zagraniczny.
Nazywa się:
"Djabolo". Taka francuska zabaw·
ka dla dziecI. .Jest to
szpagaclk
przytwierdzony do dwóch patyczZ okazji Nowego Roku 1985 wssyetMa
ków i osobno szpula. Szpulę tę należy podrzucić w górę, a potem zła·
P. T. Klijentom
pać ua szpagacik. Pozatem nic!
,
Wesoła łatwa zabawa.
Ach ei ·
życzenia śle
francuzi zawsze wym:.jdują cos zaj
mującego

Kupuje

tę

zaliawKę

--

daru,ję

serdeczne

I

P. D. P. Orbis

chłopcu.

Synel<

próbował podrzucić szpulę

w górę. I o mało co, a byłby si~ za-

.bił. Gdy go szpula uderzyła w czo
lo - - padł na ziemię, jak długi.
Wz;ą.łem szpulę do ręki djabel
nie ciężki kawałek. Nłetylko dzłeSTRASZAK NA DŁUŻNI~A
WŁADZE PlLKARSKIB
cko - wiebłąda by wywróciła.
Do sklepu Joska Herszkowicza
W niedzielę odbyło &Q wabte
Udałt'm się do sklept~. by zapy·· . (Kościuszki 10) przy8zedł Kodach zgromadzenie toma.szowskiego pod.
tać. poce si~ taldl' śmiecie prOdU-!Berthold (piekarska 18) domagając okręgu zw. piłki notnej, na. którtll/.
kUwj('· kl'
. , .
.
się zwrotu pożyczonych w swoim wybrano nowy zarząd w ~kładzie .
s epJe wy]aSlllono mI:
następująoym: prezes Jaskowski,
,.Niema lIajnmie.iszej prLyczyny I czasie 5 tys. zł. W oczasie otywio· wiceprezesi; Rękowski, !Grst, sekfl'
ao obUiozenia. Zahawka ta zrobiona ncj rozmowy Kodach, podniecony tarz Kaminski, skarbnik. GerszŁal;.
jest ściśle we~~e WZOIU. zagranicJz-1 odmową, wyciągnął rewolwer i pod ski, członkowi3 _ mag. Wajnrebj
nego. :ylko, ;re zagranIcą
ma ą I o'l'ożbą domagał się wyplaty pf'/,y. Belcoch, Bolerman. Przeciwko wyszpulkI gumowe, podczas gdy na-, o . . •
•
,
nikom wyborów delega(li piQeiu kIll
aze 7fobione są z drzewa. Pozatelll ntc,JmmeJ tySIąca d. HerszkoWll'Z bćw załoiJyli votum sepa.ratum, po.
wszystko, do najmniejszej drobnost I zawiadomił policję· Dochodzenie u· r..ieważ przeprowadzone one zostały
Id, jest takie same, ,jak zagranicą. staliło, że Kodach zagroził swemu nie7.godnie z regulaminem. DelegaU nich szpagat i u lias ~zpagat. Tył wierzycielowi zwy zajnym blas~MI ' tern LOZPN, obecnym na zebra.ni\1 )
Jw !~ nasz trochę się skr~ca i unIe- nym straszakiem.
l był mag. Kall"nbac'h.
mozhwia 2uba\\'ę. Bo nie spo;;Qb ~ta
pać szpuli. Wszystko Inne jest 1101-; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
śle takie La",e. Chociai pr:twd~ mó I
wią(', prócz "al~(!lkó"" nIt wi~~t!J
IJ Je pozostaje".
Odpowiadam:
"Więc co czyni~?"
"Aby mleć spokór' - odpowła
Gają - "naJlepiej tak postąpl~ aby
dziecko nie ruszało zabawki. Niech
pan powiesi zabawkę gdzieś ra JaCzołowe arcydzieło polskiei kinematografii pro . 1933 r.
kimś gwoździu. Najlepiej nad JóZRewel. obsada: Marja Modzelewska, Franciszek
kiem dziecka. Dzłecko może zabaw
kę oglądać i w ten sposób !li~ nIą
Brodniewicz, Władysław Walter, Tola Mankiebawłć" .
wicz6wna, W!told Cont;, Czesław Skonieczny
"Dziękuję ~a dohrą radt:" - ne
Sceny wojskowe opracował gen. bryg. Wieniawa-Długo

olnasz

VII

Grand-Kino
SLUIY UlA KlE

kłem.

"Tak tez uczynię".
T łak t1c~łłelJ'.
M. Zoszczenlio.

szowski.

-

Pocllltek o 12. -

Muzyka i piosenki Marjana Hemara

Nadprogram:

Aktualności

Paramountu

GłOS

SPORTOWY

WiihiihihihiiMhiHriM'iiiihiliihłtRbiiMiliiiibiiiiiLlMMMiMMI"'iUibiiiii,iiiiiMiiMdi'®.ilIMKiMMMBAEiaawanamiiiibniiihiHłiiiitHiMMllbliitIIlir~

Sport polski

Łódź, dnia 1 stycznia 1935 r.

19 4 roku

JedJnie trlka tennis i lekka atletyka kobieca mial, -dobr, sezon

Rozpatrując

dorobek sportu
Ostatnio pojawiły się niepo-! dualnych, zato więcej zespoloMajchrzycki i A:ntczak zdo
polskiego za rok 1934, trzeba J\Ojące pogłoski (; zamiarze po- wych. W rozgrywkach o puhar byli tytuły wicemistrzów, a Rot
niestf'ty, stwierdzlć, że wlaści- tzucenia bieŻllli przez Walasie- Davisa zakwalif'.kowaliśmy się holc, Rogalsk1 i Fo.rlailSki ",ie w roku tym wykazał on ra WICZÓWJle, miejmy jednak na- do strefy ćwierćfinałowej, zwy- trzecie miejsca. W klasyfikaej;
czej pewien spadek, a objaw dLieJę, że zmieni ona jeszcze ciężając Belgję 4:1, Estonję 5:0 drużynowej przypadło nam um
ten w przededniu igrzysk alim ,danie,
i Grecję 5:0. Zwycięstwa te 0- gie miejsce, które dzielimy z
\Vahćwna przez cały sezon twarły nam drogę do zmierze- Niemcami i Anglją·
p!jskich powinien być o.strzete
niem dla czynników oficja!odn0s'ła same zwycięstwa.
nia się z najwi~kszemi potęga- Indywidualne · tytuły mistrzów
nych.
.
.
. , Była nitrwsza w Wrocławiu, mi tenniso.wemi świata.
Polski zdo.byli w roku uhiegW ,całoścI rok ubIegł! nale~y LOlluyaie i Brukseli, poprawiaW meczach miQdzypaństwo- łym: Czortek, Rogalski, Forlań
uznac dla sportu r~c~eJ za n:e· jąc przytem kll'kakrotnie swóJ wych i mi~zynarodowych (a ski, Sip~\iski, Sewe.ryn,iłak ~aj
pomyś.lny. Na.ib~lesDleJ o1czu- r~L..oru świata w rzuci~ dys- tych by~o wyJątkowo dużo) zre- ('hrzy~kl,. Antczak I Pl.,at. Lt.sla
to , nlepowodzClIlla
w ki.'nt
.l wyśróhowała go zd aj'e m~sowaliŚ'lIly z Austrj<>ta1-......
zmleDlłaby
)
..
, d07.nane
l·
..
... 3:3, , •••
d • wiswepOoblicze,
•
naJ~opu ~rIlleJSzeJ ga ęZl SpOll."- się już do "ranie moilli'wości przegraliśmy z Francją 2:3, po f!IU~-:y. 8ę z~ o e
znau.scy po
tu, Jllką Jest u nas nadal
ludt.kich. Osłatni jej wynik wy bil1~my Danję 4:3, Rot Weiss- \ traflll zdobyć się. na obJektyw'Leg'.a 4:1, Le~ja AIK (S'd ok- I
•
nOśco .
.
nosI ·14 JJ mu.)
PILKA NOŻNA.
T t.
.
:9• hoLm) 4:1, Oslo Lódź 5:0,
W kazdym ra.1.IC tytuł mlJakieś fatum zawisło nad na te zostały
o t z obydWIe zawoamczkl K kó
B r (
k b·
strza W wadle musze] nalcżał
nagrodzone przez
ra w er liIl mecz o le- .
.
. .
slymi pił:karzamL Co mecz, to p'TI' A. • d .,
.
cy) 3:2, Ponadto startowali za- SIę
RotholcoWl, w średnIej
~ n l
ZIS Są.
,
Ch
•
l
k'
S·
.,
porażka
spowodowana temi,
• .••
granlcą
Tło.czyński
Hebda
. ilIue ews lemu, a
Ipms k·I
lub innemi względami.
spoŁ n~JPowamlleJ~zeIW kandydatka Wittman i Jędrzejow~ka w Be; tei powinien ustąpić mi~jsca lln
J...'\niach o ·mistrzostwo świata ml do ~)~ ej h~nOrjOwej na- lime, Hamburgu, Paryżu, Wim 'l'mu rięś,ciarzowiL
"ylosowa,no Czechoslowację..-g y spOrt we ~
bIedonie, Budapeszcie, TalI~ie
W Warszawie przegraliŚmy na
Dodać ,do. tego należy jeszcze llelgradzie. Sofji, Wiedniu.
KOLARSTWO.
jesieni 1 :2, a zapowiedziany w' !lstanowu:mle nowego rekordu
Z ważlJlieJszych wyników zaRok ttOiegły pn:yni6sł wreszPr~dze rewlł!nż nie doszedł do SWlatow~~ w dysku o.burącz notować wypada zdobycie mi- .:"
SklltkU.
przez C~Jzikową (67,82 ~.! o- stTlOstwa Austr.~ prze1. Jędrze- uzdrowien:e ,abagnion~h stOOd tej chwilt SZło nam jak z ka ra~ ,udany.występ Kwasrnrew- jowską Bu'igarji przez Wittma
stiuków,
mi~nia.
skle! na~lstrz~~Łwach. W Lon- na, a pOll1adto
.
l,iakiC fiU Jał l anowały w ZPTi\:
Wynrawa do Dan.JI·i 1· Szwecji dynie, gdZie zaJę,a 6 IDle.lSce w
eJ; ....,
H bd
czajnem
walne'n
ł'
pięcioboju
zwy ęslWO
e y nad s ł yn- Na lladl.W\
ł·
h 1
przyniosła dwle identyczne po. ,. ,~
•
nym te.nnisistą francuskim, Bo ąn·o)mn. 1.CtllU ,~c . wa ono ,vorażki 2:4, g~ównie dzięki nie..
Kusocmski m1al najhogabzy
!'Otrą.
tum
nil'uf OSCI dla byłych
fortunnemu zesŁawieIlilU druży sezon, lecz wyniki nierówne,Wł:U!l. ~ o ~ t')o tej dcmonstra~ji
r.y, Tak samo wyprawa do Ju- W terlini~ zwyci~żył Nlelsen~,
BOKS.
-:- rnt'krlJt~l(>j~la statutowe i
gosławji nie przyniosla uprag.. w
O'''' yn~.e zd.ohył tytuł nu~
nlcpraw:le r'l ~yznanie Ol~ckie
nionego zwycięstwa (1:4), a dal : strz~
,;!Jl w bIegu ~a 3 trule,
W hoksie panował wielki mu tyttlłu m :stua Polski. D.l
S7~ mecze też nie podreperawa w KolouJI pok~ał ~litę. dlugo- ruch, zwłaszcza oiywiony kon- t('~.? dO:izt~· Je~,l.2. ~ i ~ne ,.kWIa
ły poderwane' opmji.
dystansowców niemIeckIch, ale takt utrzymywaliśmy zagrani- Un moono nlcstrawne.
1(. lJa.Strofatn· j
dł
. w Sztokholm~e nietylko prze- cą, przedewszystkiem dz,ięki
Ko.larstwo polskie zdobyło
a
le wypa
rewanz grał do tego.ż Nielsena, lecz n- prżystąpieniu do roz~rywek o sip' w roku uhiległym na g~an.z Niemcami
tracił rekord świata na 3 kIm. puhar Europy środkowej, gdzie tyczny wyścig Berlin - Warna p.amiętnym meczu w War- Zuaw wygrał w Amsterdamie, walczymy obok Niemiec, Cze- szawa. Wyścig ten odbYł si,! .)IaszaWle (2:5), a już wr~z kom- ; pobił w Helsimgforsie Vlrtane- cho.słowa~jl, Węgier i AustrjI. JiA p:'r.rws1.e oficjalne spotkapromiJtu.ąco z rumunami we na, w Wyborgu ustanowił no- Mamy już za sobą cztery takie nie Niemcy - Polska i zakoń
Lwowie (3:3). Jedyne, czem mo I wy rekord Po.l~ki lIla l kIm., ~p.cze: z Węgrami 6:10. z An- czył się naszą porażką indywiżerny SIę poszczycić, to zwycię- zajmując
drugie
mie 0sce i slrją 10:6, z. Cze~h~stowa.eją dnalnie i zespołowo. Polscy ko
stwo nad Łotwą w Rydze (6:2). pierwsze w biegu na 2 mile, _ 11:5 (me,cz umewaz.nJony) 1 z lar1.e startowali na mistrz 0Cyfrowo jest to dobry wynik, lecz w. mistrzostwach Europy Niemcam:l 5:11. Pozatem wal- stwach świata w Lipsku: na lo
nic może jednak powetować I w Turynie "zagap..'ł się" i w ble czyli.śimy ze Szwecją, przegry- ł rze Pusz, na szosie Olcr.ki ł Kieł
moralnych strat, pOlIliesionych I gu na 5 kIm. przybYł drugi za wając 6:10, a ta sama drużyna basa. T~n otalni zajął 11 miejprzez pAkarstwo na terer;tie mię: francuzem Rochardem. Osta!- wygrała z Szto~holme~ 8:6. SCf' w wyścigu na 100 kIm.
d7.ynal'odowym w ' poważnej- ' n)e starty Kusocińskiego po- Poznań rozgromił Berhn 12:4.
Jedyne. na co zdobyły si~ po
~7.ydl spotkaniach. W sumie: zwoliły zrewanżować mu się PrzegraHśmy w Chicago 2:14. przeoole władze, to l1tworzenie
c,/tery po~ażki, i:de? remis, je N1elsen.owi w . . SzLokholtmie, ~
Na.JwailD~e.iszym bodaj wystę d~n':i:Y'ny nar~d,o~vej spr~nterów,
"1)0 zwycIęstwo l mekorzysl.ny I upragnIony po,;edynek z Lehh- pem polskIch bokseraw zagra-, NIestet.y, WySCJ.gl orgamzowane
"'1(,.<;n.rH~k bramek 16:22.
Ogó- nenem zakończył się katastro- nką był
w krajU napotykały n:ł olbrzy'h:~ mam?, za so~ą już 60 me- fą:~ gdyż Kusoc.iiiskiemu odno- udzL'lł w mistrzostwach indy-llIl. ie łrniln?ści finanSowe i tech
czow mlędzYP~:lstwowych, .z w,La ~lę ~ontuzJa. kolana .. Os!at w;duałnych Europy w BUdape-1 'DICZlle. MJsłrzo.,two Polski na
klóry~h wygrahsmy 24, zreml- me wieŚCI o stanie zdrOWia l\.t~.
Pr.ic.
łor ... e zrlobvł PU"1., n~ szosie
sowahśmy 10, prze."C1J'aliśmy 26. I socit1skiego brzmią. do'Ść oplyKiełbasa, w bfegu naprzela;
Sto~uDek bram-ek mamy jesz- mistycznie i pozwalają mieć na
Kiełbasa i w biegu na 50 kim.
cze rlodatni 133:125,
dzieję. że
Włodarczyk.
Poziom naszego
Jedyny naprawdę, wartościobieżnia polSka odZyska ru~
kolar~t~a ~bsolutnie s~ę. nie po
wy sU·kces,. rehabiJitu)ący nas
wkrótce swego mistrza.
pr~wII~ J nll~ ma na,rl~lel by. w
za szereg mepowodzeń,
Z występów międzynarodona)bJlzsZCj .przyszł0:-Cl mogliby
7.awdzięclamy reprezenta'Cji
wych innych zawodników na
śnly podcI~~ąć !'l~ do klasy
ram
KrakOWa,
wyróŻinienle zastugu.~: start na
ZlU1
C7.n61!}
która w Berlimie pokonała tam mistrzostwach Europy LuckHOKEJ NA LODZIE.
tejszy zespół 1:0. 7dobywając hau sa (czwarte miejsce w lrójKontakt
z zagranicą w tej
"(jhie uznanie puhliczności. - skoku)" Plawczyka (Itrzeci w
gałęzi sportu ustał w roku ubiedziesięcioboju), Kucharslił (6-y
głym ai:emal zupełnie. Po.lska
I.EKKA ATLETYKA.
w biegu na 800 mtr.), wreszcie
nie była reprezentowana na mi
Jeśli któraś dziedzina po- start Biniakowskikego i Kuchar
strzostwach śwlata w Medjo-Iaszczycić się może większymi su skiego w Medjolanie. Pierwszy
nie, gdyż poziom gry naszej re
kcesami. to tylko Ip.kka atlety- wygrał bieg na 400 mtr ustanapre7f"nłsrji nie wróżył jeJ żad
ka i to przedewszystkiem ko- wiając nowy rekord Po.Iski, a
nych sukcesów, Pod konice sehit'( \I.
Kucharski był drugim w biegu
lOnu nastą.piła .i,ednak wybitna
Wala"iewiczówna i Wa ·sów- na ~OO mlr, Zwyci~s~ie st~r~y
poprawa i w jednym me('7U
na ml l b d
'tJ
; HelJasza w Londv mc l Berhme
mi ę<ł7.ypailstrwowym, roze,g.raap! ar zo ptraco":ł! y se- w kuli zamykają bilans wystę
zon .
lerwsza us anowl a no-,
.' h
nym w roku ubiegi'ym
wy rekord świata na 60 m. w pow zagramcznyc .
.
z
emcami odnieśliśmy WSpa'to
k
hali w czasie 7,2 s., następnie
Sezon spotkań . międz?,paIl zawodnik bassebalJowy, za którego i niałe zwycl-two
"'w s sun u
zagarnęła dwa mistr70stwa U.! stwowr ch .bYł ubogI. Pa~le za- Idub nowojorski dal klubowi w San
Su};('cs ~~~~y, .1·
sit>
SA, ustanawiając rekord świa-'I d~wo.l!ty SIę meczem z .n1emka- Franclsko 5 Innycb graczy i t5 t ysięcy dolarów.
...
la w hali na 200 m. w czasie 26 mi, przegranym 35:64 I wygrazważy. że Niemcy ~dohyły ty.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~
·.Ą~
•
•
•
•
•
•
•
•
s, Podczas igrzysk kobiecych w nym mecz~ ~ ~apo~Ją. 62:37,
tuł m1~tr7.a Europy.
WprawLO'1dvnie, naskutek pamiętnej a pa.n?we W)gl~1J trójmecz bał
dz1e
lJliemcy
ogłaszali,
..
do Pol
LEKARZ- DEnTYSTA
kontulji, była w slah"ze) for. tyC'kl l przegrali do reprezentaski wysłali iruną drużynę, iloma
mle, to też tytuł misŁr7yni świa cJł WJoch 51 :69,
czenia te nie odpowiarlaly jednak pY'8wdzle j nie zdołały u~~ zdobyła ty1Jko w biegu na ~O
TENNIS.
1llIJ1iejszyć sukcesu naszych houl. Sródmiejska 21. keistów.
to sobie w Japonji
dziedzina sportu
PRZYJMUJE:
Hokej stale zy!;kuje na pop~
ustanawiając w Osaca rekord: polskiego mIała dobry sezon,
światowy w -b iegu na 20U m. wi
to chyba tylko tennls.
od 10-12-8i i od 6-7-ej_ w lam ości, l~cz przy naszych
fenomenalnym czasie 23,8 sek.
Moiej było sukcesów iIodywi- •••••••••••••••••••••••• zmiennyeh warunkach atmosfe
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Powetowała

I Jeś~i jaka~

eśli

~. Mi~uli[ka-lan~~~erl

rycznych daje się dotkliwZe we
znaki brak s:itucznych torów.
Jedvne lonowisko- w Katowicad;. ze względu na swe po.lożenie, nle jest w stanie wypeł
nić tej luki, a ' jak dotyl"hc1.as
inne miasta nie zdołały zrlobyć
Silę na podobą1ą. inwestycję.
SPORTY ZIMOWE.
Spo.rty zimowe ucierpia~'y ~na
cznie przez brak śniegów i mro
zów, lecz mLmo tych trudn"ści
nardarstwo poczyniło bardzo
powaiJne postępy. Bro.nis~aw
Czech zdobył tytuł mistrza l'ol
ski i Czechoslowac11 w konk'lrencji międzynarodowej. - W
trójmeczu słowiańskim Polska
- Jugos!awja - Czccho'lłowacja
.
zajęliśmy drugie miejsee.
Na mistrzostwach FIS w Sol
leftea
(Szwec;Ją)
odni~śliśmy
znaczny sukces, za jaKi uznać
trzeba zajęcie 7 miejsca przez
st. Marusarza. Czech był 13, Lu
I.zczek 19. Jednem słowem nar
ciarstwo nie przyniosło nam uj
my.
Lyżwia.rze
zdohyIi się na
wielką imprezę, jaką były

mi·

strzostwa słowiańskie w W ....
szawl'e. Ostatecznie walczyliś
my tylko z Czechosłowacją., tttó
ra zdołała odebrać nam tylko
jedno zwycięstwo w Jeidzie
szybkiej i jedno w ~ździe rJS11rowei panów. Polska wzięła
po ),az pierwszy udział w 1Irisłrzosłwach świata l
Europy.
w jeździe figurowej. W He1sing
forsieo nasza reprezentacyJD8.
para zdobyła t.zwarte miejsce,
w P.radze na mistrzostwach Bu
ropy była skłasyf~owana jako
trzecia.

SZERHlEBU
Po raz pierwszy przypadł Pol
sce zaszczyt orgamizowania m j
strzostw Europy. Pod tym znaIdem ksztaltował się cały sezon
szermierczy w Polsce. Najwięk
szym naszym sukcesem na tych
zawodach było
zajęcie trzeciego miejsca w kła
syikacji drużynOwej na sza1lle,
a w finale szabli indywidualne)
znaleźli się Segda i Dobrowols~. Organizacja była oadwyraz udana. Nasi szermierze star
lowal w Budapeszcie. gdzie jak.o reprezentacja armji polskiej
vrz.egra.~ do repre7('ntadi armji węgierskiej 6:10.
CO NAM PRZYNIESIE ROK
19.'ł5-tJ.

Usta najpopularuiej,s zych 'fi
Polsce ~ał~zi sportu jest już na
wyczerpanIu. Pozostał jeszcze
sport kOlJlny, w którym znać
było pewne ożywienie i peW1Ilą
popraw~ następnie ciężlka at
lt:łyka, która na ł~renie m1~dzy
narodowym lIlie odgrywa żad
Lej roli i niepotrzebnie znalazła SIę na mistrzostwach Europy w Rzymie, sporty mo.torowe, którp. z powodu rozpaczliwet(o stanu dróg w Polsce i kry
zym gos~odarczego., prowadZI;!
nędzną wegeflac~, strzelectwu
i łucznictwo oparte w pierw .
:;zv.m rzędz'te na organizacja,,')
p. w. i Strzelca, nie absorbują
ce jl'dnak szerokich mas spot!'.
Clcńf>twa

Do·r obek z nieiicznymi wyj<1lkami ni·kły. Może rok 1935
pdy zamierzona reorganizacja
sportu polskiego przez PlN.fF
wejdzie w życie. będr.ie bardziej pomyślny?

•

Łódź, 1 stJcznia 1935 r.

GLOS

HANDLOWY

ló:lź,

ilny spa ek cen
tendencje DopraWII w
i handlu włókienniczym

zahamował
Analiza konjnnktury wc wł6
kiennictwie w r. 1934 nie po7\vala na wysunięcie Jednolitych wn~osków z uwagi na odmienne kszŁaltowanie się sytna
ch w poszczególinych branżach.
Szercl! czynników wskazywa:I · ~'

na Poprawę sytuacji
do lat ubieglychł
.\ ,,,'ięe naprzykład wskatnik
produkc}i włókienniczej w Lodzi wzrósł w r. 1934 w stosunku do r. 193~ od 10 do 15 proc.
Zwiększenie wskaźnika produkcyJnego ~~e ,"wiadczy jednak ,
o istotnC,i }lOIU·awic we włókien
llictwie,
o zwi~kszeniu si~ rentoWIlo§ci
i o żywszej wymianie na rynku
\v

:-Łosunku

łód7./s i;m .

Strajk włókniarzy z r. 1933
··:prcl\,oauzit poważne zmiany w
1:1J'cli plac robotniczych, a co
":.l. tem idzie i w cenach art y!,ułów włókienniczych, W sto'unku do okresu przedstrajl\.owego place robotn~cze wzrosły
vrzeciętnie od 20 do 25 procent
W roku 1934 natom:ast notownno spadek cen, co uwidoczni
Jo się szczeg6lnie na rynku tka
l~'n bawełnianych. Zniiika ta

I

-I

l

j

ll

I

bllżu Zagłębia Dąbrowskiego, któW wyniku rokowań grupa ta po.
re zaopatrywało przemysł włókien- djęła finansowanie produkcji "Za·
niczy w węgiel. Do uruchomionych ''Ioiercia''. Współpraca ta zosłab w
w pierwszych latach powstania fa., roku 1926 rozszerzona przez przybl'~ki przędzalni, tkalni i bielarni ciągniecie do niej grupy holender·
przybywały nowe oddziały, a mla.j skiej "Interrna" w Amsterdamie,
nowicie di'ukarnia, farbiarnia i piu fabryki
wyrobów bawełnianych
szowarnia przy równocxesllej rozbu "Bra~ia Czeczewiczka" w Andrydowie istniejącej przędzalni i tkalni- chowie i "Niederlendsche Bank" w
przez wzniesienie nowych budyn· Amsterdamie. Jednocześnie utWI)·
ków i zainstalowanie większej Ho' r:lOna została W Łodzi firma "Hol·
sci maszyn.
lendei' i S-ka", która sprzedawała
W okresie wysokiej kOlljunktury wyroby metrowe !,Z~wiercia", pod·
we włókiennictwie w latach pow 0- c~as gd~ sprzedaz lr.ny~h .artykujennych, fabryka zatrudniala 60aO łow powierzono szerl'gowI firm hur
robotników dysponując przędzalnią

LIVERPOOL
Loco 7,21 styczeń 6.87 laty 8.86
towniczych braniy l'rłókienniczej. marzec 6.86 kwiecień 6.84: ma.j 6,81
W związku z tew posnnięciami czerwiec 6.80 lipiec 6.75 sierpień
"Zawiercie" otrzymało kredyt w W'J 6.72 wrzesień 6.69 październik 6.67
90koścl 30,000 dolarów ł właściwie Iist.opad 6.66 grudzień 6.55 styczeli
przejęte zostało przez zagraniczre 6.65.
grupy. Równocześnie umożliwi"""
Egipska: łOM 8.93 styeu6 8.63
zostało dyslmnt<l weksli na SUnIę IlH"\.rzec 8.65 maj 8.68
lipiec 8.71
600,000 dolarów.
październik 8.71 listopad 8.71.
Pomimo tycb zmian i przesunięć
Upper: loco 7.88 styczeń 7,62 ma
organizacyjnych przedsiębiorstwo rżec 7,62 maj 7,63 lipiec 7.58 pai·
w styczniu 1930 r. zawiesiło swe dziernik 7.55 listopad 7.58.
płatności i w początkach tegoż roku sąd ogłosił nadzór. zakończony
BREMA
nkładem na 40 proc. Wreszcie oLoco
14.75
styczeń 13.75 mar7.ee
statnio wydział handlowy sądu okrę
14.19
maj
14.34
lipiec 14.42.
gowego w Warszawie ogłosił firmie
upa(Uość.

bawełny cienko-przędnej o 75,OIlO
wrzecion, przedzalnią wigonjową o
5:000 wrzecion, tkalnią jedwabiu,
Likwidacja długotrwałego zatargu
2,800 krosnach, tkalnią jedwabiu,
biel~rnią, drukarnią, farbiarnią i od
W wyniku długotrwałych rOko-jllOŚnie płac ustalono, źe stawki w
działami pomocniczemi. W tym o· wań p.omiędzy dzierżawcą Schloss~. Schloesserowskiej będą niższe?d
kresie powstały również domy mie· rowsklej Manufaktury w Ozorkowle stawek, stosowanych w łódzkim
szkalne dla urzędników i robotni· p. Voglem, a przedstawicielami ro- przemyśle tylko o 13 procent. Ja1t
ków.
botników, prowadzonych przy udzia wiadomo, firma żądała, aby stawProdukcj;t fabryki obejmowała Ie specjalnego delegata okręgowe- ki te były niższe od łódzkich o 16
wszelkiego rodzaju towary baweł· go inspektoratu pracy p. Wyrzy- i pół proc.
zlikwidowany
Firma zobowiązała się solenuie
lliane, białe i drukowane, towary kowskiego, został
bawełniane
ze sztucznym jedwa· konflikt na tle obnizki zarobków uruchomić fabrykę w okresie do
dnia 30 bm. W ten sposób żaden z
biem, towary jedwabne, plusze i a· robotniczych.
ksamity, welw~ty itd. Zarząd mie·
Dyrekcja firmy uwzględniła ea- przeszło 3,000 robotników nie zosta
Gcit się w Warszawie, podczas gdy ty szereg żądań robotniczyclI, a od- nie pozbawiony pracy.
w Łodzi czynny był główny skład
sprzedaży.

Przed 4 laty tow. akc. "Zawier.
cie" znałazło się pod nadzorem są
dowym.
Trudności finansowe tego przeil.
Giębiorstwa
rozpoczęły się jednak
znacznie wcześniej, bo już w roku
1924, gdy pojawiły się na ryr.ku
weksle grzecznościowe i podjęte zo
4-1etni genjusz ekranu
stały starania o uzyskanie poważ·
niejszej
pożyczki zagranicznej, k:t;
fJrzezwane. na całym świeeie
ra nie doszła do skutku. Wobec bra
"Słoneczną królewną ku kapitałów obrotowych fabryka
wstała unieruchomiona i zawiesiła
uśmiechów".
produkcję na okres 8 miesięcy.
W związku z temi trudnościami
nawiązano pertraktacje PUPil ka-

lemole

JUż

wBrOtce!

s

NOWY ORLEAN
Loc<> 12.88 styczeń 12.53 ma rz('(!
12.69 maj 12.76 lipiec 12.80
paź
clzie1'llik 12.81 grudzień 12.65.

sie jeszcze z Drzed 10-ciu lat

-------=-S hloeSIerawska" uruchaml·ona
"C

~~irley

łódzkiej

I

,Jak juź doniósł "Głos poranny!o.llestwa Kongresowego sprzyjał rów· pitalisłów wiedeńskich "Intag", za
wydział handlowy sądu okręgowe- niez rozbudowie fabryki, zwłaszcza Idórą stała potężna wówc:zas insty·
go w Warszawie ogłosił upadłość , z uwag! na dogodne położenie W po tucja fmansowa "Creditanstalt".

~

giełdy

Na wczorajezem zebraniu g'ieldo
\vem Vi Lodz.i notowano:
. Tranzakcje
Dolary
5.26
pozostawała w związku z
WCJH, 1 wlókioonictwa z przemy·" la była o tyle symptomatyclłlt\
Btabilizacyjllll
~7.baissą wełny,
słem anonimowym, walki czę że była ona pr6!bą ze
strOll)
115.15
Inwestycyjna
która rozpocz~ła się ,IlUŻ pod ko śriowo Skutecznej, gdyż pod ko średniego przemysłu do lilkwi
Dolarówka
:53,25
nice r. 1933. W ciągu r. 1934 ce Illec 1934 roku sila elementu dacjl nadprodukcji i do ogra
r,udowlan:\
!5.7!'i
ny w tkactwie łódzkiem spadły anonimowego zmalała.
niczenia czasu pracy. W wyni
Satllrnv
62.50
w stosunku do r. 1933 o 10 do
W walce tej przemysłowi po· ,ku tej akcji iloś'ć przędzalni·
15 proc., w przędzalnictwie o Imog1y władze skarbowe.
ków prac1l:jtących na trzy zmia
Notowan:a giełdy
15 proc .. w dzianym przemy51e
Hadyluihlc uzdrowienie sto· ny, pod koniec r. 1934 częścio·
zbożowo-towarowej
o 10 - 15 proc., w przemyśle StiUków we włókiennictwie b~ wo się zmnłcjlSzyła.
W Ł d .
galaltlteryjllym w dziale wellnia dzi'e Jednak mogło nastąpić do·
Niekorzystnie wp1ynął na ten I
O ZI
nym (poiiczocby, rękawic,riii, pi ero . po . przepr?WadZelli~ koń dencje r. 1934 zły sezon zimo .. \:szy~tki:' lloŁr!wania. b~z .~llli<l,l\Y·
swetry) o 20 pro<:.
coweJ reformy, Jaką będzIe scs wy. Sezon letni, który zresztą LSl,osobwn,r) ogolue "Po.ho.lna.
. Do, sp~d~u c~n przyczyniło lEnie P?dat.k~ obrolo~e?o.
wypadł również nieszczegółnie,
"
fprzcdaż kupno
SIę ro.wmez.
Drugim objawem, JakI zano· nie ma decydując('go znaczenia
4 j pl. 1 pro'~. Lo(ha 56..).). powaZDiejsZe zllhozenic konsu- tiowano we w&iókieD!ll~'ctwi~ w dla włókiennictwa.
:5 pl'. tod~i 9 serj:1 G:l.26
<:i1.TJ
menłów.
roku 19-34 jest wzmożenie ten
5 proc. Lonzi 33 r. 52..i1.7:)
Spowodowało to spadek obJ:o dencji karteHzacYJ1l1ych. Szcze·
W zwią.ziku z póź.nem ,rozpo
5 proc. konwersyj'][\, 65.50
135'-'0'
Łów w galanterji o 30 proc., w l5 ó1nie w przemyśle ś'redll1rm J c,zęciem się chłodnych llogóo,
Bank Polski
0Fl.!'lO
D'+.:iO
wełnianej ga1anterji o 40 proc" drobnym tworzono porozumie. s'])rzeda:ż al'lIykulów zimowych
E.lek~t'I)W~lia Dąbr. 9.9.iSIJ
w konfekcji b:eliin!anej męs- nia producentów, które regulo rozlPocz ęlł'a' ~"c,: s:łosunl,'o.iwo h.
S~ła l ŚWlnt!o
~ 4.- 1:3.kiei o 50 proc.!
wały produ'k~ję, ceny, warun- późno, obroty w hurcie i oetl).0
Lllpcp .
.
10.50
10.We wl:Jókienniczym pll'zellly- ki pokrycia Hd. Ostatnio śred. lu były minbname, dopiero w' OstrcwlCd\.le
17.7:;
17.2:j
liJstopadzie zazmlOzylło S;l:ę pe·
dtaraehowke
13' .•9~
13 ' - .
5h. zarohkowym Hość zamó- ni i drobny przemysł od dobro
"
.
.
. '
' d l wne ożywienie, które nie mo·
Węgiel
15.50
15
Wleli
7HHlle]szyła SIę poważ:nl~, wolnych porozUlmeń przesze
430..co przy dużym aparacie techni do
kon.cepcji
p!l'Zymusowej glto już powetować poniesioKolej E. Ł.
425.llV. ch strat.
Tendencja utrzymana.
cl'uym spowodowało znaczne prz~'należności do związków.
straty.
W przędzalnidwie z's rzehSzc.zegó[m\Jc ucjer'P~ał przeNOTOW ANTA BA WELNY
Silna konikurencja w tej bran nem i wigollfowem toczyła się mysl dziany: producenci i kup·
. NOWY JORK
ży i konkurencja prowincJii,
walika Q trzecią zmianę, którą., cy twierdzą, iż rok ten był dla
Loco 12.85 styczeń 1259 lut,\"
gd~ie przem.yst z~r~bkowy pra mimo .zakazu ustawowego, bm nich najgor~zym,_ .liaki .noto,va.
cUJe zmacznlC taOleJ, spówodo dzo WIelu producentów wyzy· no od zakonczeln1. wOJny. Tu 12.64 marzec 12.69 - 70 kwieciej!
wał dalszą
znaczniejszą zniż- skiwało dla produkcJ dcpreo łaj szczególrnie silllie dało sic,: 12.'73 maj 12,78 czer"ie(' 12.1[1 li·
J.:ę cen.
I cjonu,::ąc rynek ( i przyczynia- wc znaki zuhożeni(' ludności piec 12.81 sierpień 12.75 w.zesieil
12,69 październik 12.63 - 64, lit!to·
Rok 1934 stoi po'd znalóem j!lc się do. spadku cen. Walka. w1ejskiej.
pad 12.67 grudzień 12.'11.

finansowe firm, aluia

tow. ake. "Zawiercie".
Przedsiębiorstwo to powstało w
roku 1815 w Zawierciu, które wówczas było niewielką osadą polozo::ą
przy głównej lmji kolejowej Kato·
wice - Warszawa.
5zybki rozwój gospodarczy Kró-

Ceduła

"rzem"śle

Jak doszlo o u dla' ci lIZawi rda
Trudności

1 stycznia 1935 r•

ALEKSANDRJA
Sakkelaridis: styczeń 5.85 marze('
15.95 maj 16.10 lipiec 16.20 listo·
pad 16.27.
Ashmoum: luty 18.83 kwiecień
13.80 czerwiec 13.80
paidziernik
13.63.

40 godzin ,ygodnlowo
pracować będą

przę

dzalnie
Na podstawie uchwały ZArządu
kartelu od 1 do 13 b. m. przędzal
nie bawełniane pracować będą 80
godzin. Ta !lama ilość godzin obowiązywać będzie przędzalnie od 1ł
do 'P b. ID. W styczniu przędzalnie
bawełniane pracować będą 40 g0dzin tygodniowo.

...
Centralna lIadownia

.....................

Akumulatorów
RRDJOWYCH
SRPlOCHODDWYCH
ROTOCYKhD\vYCH

•••

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOŻYCZANIE

AKUMULATOR6W

lódź

'.IOTRIOWIII 167

lEl.

~05·~t.

ajweselej
aJmilej

najłaniej

tylko W

~est·.

- Dancmgu "

spędzisz

wieczAr

Tabarln"

Narutowiclla 20.

DzIA Inauguracje 8tyCl2nlowego

program. 1

NA

In.

TBLEF.

WEZWANIE

~05· ~t

TEL.
IDOSTAR·

ODBIERAMY
CZAMY AKUMULATORY
DO DOMOW.

Henryk Gautler na .Admlraleczystej krwi arab

odtańczy u~reg nowooze.nych łań.6w.

5-8 fi,e.

Pełny proaram,

KonsumeJa 1

aIoIr.

••••••••••••••••••••••••

1 1-

b dZIe n dal

przodującem

(odzie D

.. GU)~ paK'!', , ., ,, -- 1931>

15

pismem na terenie m. Łodzi, zaspakajając najwybredniejsze
wymagania swych czytelników.

~.

Iti

D (O

DID~r

bogato ilustrowany, zawierający obok najświeźszego materjału Informacyjnego, zarówno
z miasta, jak z kraju i ! całego świata.

Hor

POD

ent:i zaeranlcz i we w.Zg•• ich ••01 c:ac:h furo

•

"GŁOS PORANNY" zapewnił obie wyłączń śc n jznakomi szych piór europejmerykańskich w dziedzi i polityki, praw społecznych, gospodarczych, sztuki i nauki

Na rok 1935
skich i

t ty ni

złel

y

at k

"
IIjet ScI G stron druku. Dolwiecon, s rawom sPołeclń,m.
literaCkim i n uk w,m. a Dosladaiac, pozatem ogat, dzl ł
I tr,sl,eln, iluslrae,in,.
.

tygodniowy dodatek dla zleci, prowadza n, jui od pięciu
lat leu całkowitemu zadowolsniu lar6wno swych młodocla
n,ch ,telnikOw iak i sf.r ro lici Isl&ich oraz naue ,c~elłk-ch
W pl rw zych dniach 1935 roku "GlOS ORANHV" rozpocznie druk bardzo w rtościow j od w2g1 dem
literaekim, a przy t m arcyciekawej powieści, mającej za treść dzieje straszn j pomyłki sądow j

Kazdy inteligentny człowiek prenumeruje" GŁOS PORA NY" i znajduie w nim wsz stko, co inŁeresu·e nieŁylko jego, ale i ałą rodzinę!

Pre ume ata
iesięczna "OŁO S U PO RAN EGO"
z odnosze • em o d mu o ztuje tylko zł.
"'.

kc/a:
dm;nilłracl

ł

io rkows" 101 7el. 44 4; 177- .
: Pi łrlł W Iła 7 el. 22- 2' 1 -6.

16

1

1-

"GLOS PORANNY" -

Nr. 1

1935

"SIY'lii. ~· zd::·~··[-KAU' , -"'M-.AN-p'irlnrOWicza
2
1'I0Bm'lO"·.~•• <Y-R~:'~7 Inr
Ipl~tro
KU'H"Y' łKitOJIJ,
.1)

aJ.~..

...

r6gCeglelnlaneJ

_
Specjalny wlecz. kur. kroJ~ ' dla pp. krawcoWJch

~

.

front. TELEFON 2Q7-23.

Przylmuje sie saDisy od 10
r. do 7 w.-Po ulcońc.enlu
w,dale slą świadec twa.

.

"

.

40 ".

KiI:lendaF:Z:
- -. - -

Si~~zed.. · ..

·vi I

NoW7 Rok.
Makalfto op.
Genowefy p.

S

2

3 C
1, 4 p

Try1t'usaf \~.

4

6.' N.
7. fi
,8.
'.9
10'
11
12

W

III.

13

N

s

-

.

ILD
c.ml

p.

'rra.~Ia .. KróU. · Ś~: -Rodziny
Lue.jusza ID.
'

.~~r;~.op. "
MuciMft'l
, DP
' ..

C

...

.,

"

'_
·

Jana' obrego '
Hygip'& p. Dl. Hpnol'aty p.
Arkadjusza m~. Ernesta op.

p
S

14 P
15 W

1 po S Kr61 •• Leonejuaza
Hiłl..
~gO b. ci. K.
Paw~ I pustelnika

16

Marc ego pap.

H

S

Olśni, upoi, ' poiwie. zachwyci wasystkieh bez wyilltku.

;

A

liłaD ",UPORAn
n.a "."rok 1"9 ·3

ODn. P.J.N.L.J.

.$ , S i'\ -. e es OI~ p. ·m.,

krOlem

.

,. realfl~eji:, llłvnnegG , AJaz.a,rele Oawalda.

.

.

ZWIli!

Tel. ~ l:'l·n.

l

.

led~.łołnie
.łlłiewakO
SUDerfilmle
J 8~ ,Z' ..,-" -H"':\ b ID' .,- d -j .w nalspanlalsl,m
"
"Pie$ńzdobywa świa

akiela

-:Sien~iewicza .

i· dni -n'ast((pny~h L., .

~ziś

Kino

IDo

.

.,

,

,

..

~

~,.

..

,-

r"

l' \ P
S'

-3

N'
P

W.

...... ....

'~

"''i-...... .
'J

· ,lriaeeiO b: -' m.- ,'. ' , . .
tN......
,. l., P. Greuuri
.. .czDej

.

" \ p'

~

2

· Ąą;i~': .i ~Ańtoniil :

~

'P l

Heleny ·ce.s.,-Pawla m.
-,
,,'
'.
4 po ·S - Krół~;Bł~i~ja : b. -m: ' 3 Ń - Z.past••; Kunegundy
Andrzeja KGI'S. · bo
4· P
.I(azimierza królewicza
Araty ' p! .m.
5 VI
Euz,eb';.. lana" J. ·,od=Krzyi~ .-··
·' TyłQa b., DorOty·,. ..:
, . S . fopiel~c; Perpet. i Felic. mn:
Romualda op.
~,.
.7 C
Tomana
Akwinu w. d. K.
Jana lł. 'M~ty ~ w. . _ ',' . .' _
PS' . WJnceittegó Katłł.~ Jau B.
t 'C'
"l
'7
Fr~ciszkr. ..d.
yryIa b• d ~ K ., .Al.-.
!"oIonł
.
. RiYm,ianki
"

6 .Ś
7 . C'
.• ;8 p ,
9 S"
...--!-~------------_ ,-....,-+--------------~I
1°1 N
S po 3 Krół., . SC~Glastyki 'p. lO li
W.~pD.,. '40' Męczenńików
Zjaw. N. M. P. ' Vi LQrd
11 ,- -2
Konstantyna, {'elaiii p. .
p
1
12 W 7 ZałoZyc. Serwitów, Jul. m.
12 VI
Gizęgoria W. pal?~:~K. .
13 S
Grzerorza II ~p.
13 S.
Suc~ ..Krystvny (h ~i~ef. b.)
14 C
Walentego m.
14 C Matylc:t~Jcr61. wdowy
1S P
Fautyna i Jowity mm.
ł5 PSuch. KIcmensa Hofb., Lon.
16 S
t Juljanay p. m.
16 S
Sucho Cyrjaka ~.

z

!:' ,'

I

2

3
4

·5
6

w.

-------'=··

TymotcUS.Za b. III.
. ...'"!'.~
. _+-~~__",,_
_ _______ I,-";"~-_~,-....
Nawrócenie św. Pawła Apostoła 2" N
'..
2'ł .,. 'G. aelt••. Gabrjela Arch.
26 "~
"P olik·. .."a bo . ~
~:
Mhlaopa.taa. Macieja Ap.
2S . p, Zwiastowanie ·N.M P. (reneusz'l
~-!-~",,_
c _ _ _....._______ IIN ,
Cez,~ero, Zygfryda b.
26 W ·.Emanuela i 'Tekli '
.
Król.. Jana Chr.
~ . ś %t~~::d~~. Anastazji' p.
27 Ś
lana Da_ma~~~~~~ '.~ . d; K.
24

C

25

P

21

j'N3 po ,.

i8. ... p

29 .:W

30

S

~1 ,:C

:. I':

#,

•
FI·WJ·ana III. Walerecro
b • .1IIo
Fran~iszka Sale-zero b. ci. K.
Martyny p. m. Hiacyaty p.
Piotra:r; Nolasko

~
..a

C

T.0'fil a

III. l.

Romana

op.

S
C
P
S

Hurona b. i Teodory m.
Franciszka i. Paulo w.
Ryszarda b
Izydora b. d. K.
Wincentego Fer, IreDl
Celestyna pap., Wilhelm.

8
9
10
11
12
13

Czara., Epifanjusza b.
Dionizego b.
M....
-.;! Kleof.
Marji E~ipc., Ezechjela
Leona W. pap. cL Je.
Juliusza op.
Hermenegilda ID.

N
P
W
ś
C
P
S

Ił N
,~P
16

24
25
26

Palmowa. Jaat. i WalOll
Bal)'lclO, Anastazji po Il1o
Benedykta J6zefa Labre
Anlcet& pap. IDo
W. Czwartele. 8oa'., ApoL

f

C
P

W. Pił\lcL l-ferm~eae6.

S

W. Sobota, T.odora. w.

N

Wi.lkaaoc, AIlzelma
~. WI.lk.. Sot. l Kal.
W ' Wojciecha b. ID. i J.....
S
Fidelia. z Sigm. ....
C
Marka Ewangelisty
P
Kleta i MarceL pap. S
Piotra Kan. w.d. K., 'Ie01I

p

I

_a7....:._~_________

29 P
Eustazjusla
.~óp'a_
•.' _
.: _ _ _ _.1 3~: 'w~ P....wod.i•• Pawła
_28....1_C~_J_ana_
. _. _K_.!l_P_is~t~~.n_
'
S
J
KI
K'
Piotra z Werony
~.

30

t ' Wigilje i . posty

W

--!--!:---------7

C
~~~.
~~-~~~~~~------~-~~-----~~-----117
18 P
Katedry św. Piotra w Rsymie 11 N
Staro.ap.. Juljana Kapad.
17 N ~acha. P.try~ b. i Gertr. p.
18
1_9..:.._S+_H_eD_ry~ą_b._m_.,_M_a_rl_·ua_za
_ _ _ 1 t8 P
S,meona b. m.
18 e
C,ryla Jeroz. b. d. K.
19
..
19 W Konrada ·w., Mareelego 11'1.
1 9 ' Józefa 'pąl~ J',l. ,Iyfarji Panny
20
20 N
~ po 3 !"'61, Fabj. i SeD.
20 S Leon. b.
20 i)
EufemjiklD. . ; ' .
21 P
~iea3k ..
21 C
Feliksa 6.
i Eleonóry
21 G
Bencdy ta-..op. .. \ ,
21
22 W W centego ~i Aaaltazero
22 P
Kat. iw. Piotra w Antiochji
'1 2 F
Ka:łarzyny, . B~zylego .m.
2l
23 S
. Zaś ubiny' N. M. P.,-R"jmunda 23 S
·t Piotr,. Damjana b. d. K.
23 S
M.~B. Bole$nej' ·J f~lik.sa m.
23

"ID.

66

~'-_.

'."

. "'L 'u t ·y ·

,.2
4
,5

II . , .,.::... ....

"

,31

I.

imaKa.

Wlryil...

I ~ " ~rO!lOD., Balhinr

IDo

Katarz}'ftT Sendskief

p. m.

SlerpieJ\
1

C·

Piotra w okowach

3

S

Znal. rei. jw. S~czepall&

4
5

N
P

8 po ZteL SW'l Do_baa

9

P

Jana Vianne, l

.10

S

Wawrzyńca IDo

11

N

P
W·
14 S

9 po ZteL Sw.. Tyber
Klary p.
Hipolita i Kulua - .
Wig. EuebluA w.

16 P
17S

Joaohima, Rocha w.
Jacka w.

18
19
20

10 po ZieL
Helen,
Ludwika bo, Juljusza
Bernarda op. d. KJoanny FraD.C. d. Chant.
7 radości N. M. P. Tymol
Filipa Ben.. lacheaaza hBartlomitia Ap·

2 ' p. . Mo B. Anielskiei, Alfo...

7

a

N
P

, .

pó z ....·S•. , Cyryla·1 Met.

Elłbiety

króL
9 W
Weroaiki p. Zeaoaa
.10 S'.' 7 ·B.raci· Męe~eD\ljltcSW " ,.
11 ,C
PiU$a I pap. m.
12 P
JaDa GwalberŁa op.
13 S
An.~~eta , pap. Dl.,
'

.

9 'N Z••I,; D~c.h. ··8;w.. ~ryma ,
10 'P
Mał,oiuty ' król. ,
'.
,
11. W ,Ba~aby Ap. .
..
,
12 N
3 po '" i.lk., P.n~raee'ro' m.'. 12 Ś . Sucho J~a i S. :Facunda. '
13 P
Serwacer.o D.
13 C
Antoniego , Padewski~o
14 'W
Bonifacego m.
14, P
Such. Bazylego b. d. K.
14 N
5 po ZieJ. Sw., Bona'Wen~ry
15'" -S
Jana de la' Salle lIF'
1) S ' StfC~. Jol~ftt.y wd., Wita i. M.
15 P
Henryka ces.
16 C
Jan~ Nep.q mucena, A "Soholi
. ,
'
..,
16 W M~ki Boskiej Sżltapl.
17 . P , Weroniki, 'Paschalisa Bay.L "
16 'N -Uroc •• l ·r ójay 'pr.e.aJ'w. 17 S
Alebego w.
18 ' 1 S:. ".W~nante~ą-' m., Feliksa w.
17 P
M4fcjana">m,,' Adol~. b.
18 C
Szymona % Lipn., KamU.
I-~-~---"""'---~--~
~ 18 W ,E.frerpa :diak. d. , K" Marka
19 p , Win~entego a Paulo w.
19 IN
4 po Wielk., Piotra ~l. _. 19, . Ś ) ' Ge!wt:refo i -ProtazelO '
20 , S " Gzesława . w. , Hier4nima
.'
20 ' P
Bernardyna ze Sieny w.
20 C
Boie Clalo, -Sylwer. pap. m. ...-+-+----------~ ~
21 W Ty,moteusza. i Tow. mm.
~1
P
Alolzego Gonza,ri w.
21 N
6 po Ziel. Sw" Praksed}
22
Julii p. ~.,. Heleąv p.
22 ,S _ r."ąlina ,b.
l
'
22 , P
Marji Magdaleny Pokutn.
23 , C
Oezf.derlusza. , b. m.
.
23 W .Apoliaarego b. m.
.,
24 ' p
N. Me P. WSpOlDOŻ. Wiernych" '23 fil .. 2' p. tlel.
ZeHna '..
'24 - Ś . KUDetundy ksłęin,
25 S
Grzegorza VII pap.
24 p . Narod~nie św.' Jana,Clwzeieiek 25 C
J~kob• .Ap.
25 W
Wilhelma op. " .
26 \. p
Anny Matki Najśw. M. P.
S po Wi·e lk., Filipa Neiius~a' 26 'S .' Jana i' Pawła ' mm• . ··
27 S
Natalii, PaDtaleona 'm.
26. N
p Bedy w. d. K., Jana pap.
27 ' C
.władysława król,a,.,. ~ ....
28 W
Augustyna b w.
28 P
Ireneusza 'b. m.:·';"
21 .N
7po ZI.I~- Sw., Wiktora
_9 . S - Marji · Magdaleny de--Pauis p. - '29 :' S ' t'łotra l Pawia Ap.
29 ' P
Many p. ' .
30 C
Waiebow. IlP ' .nle P.
30 VI
Rufi~a i Abdona IDOl.

ś

Sw.,

77

I

I---;.--r------------

.31.......P-'_N.,M_.P•.• P.o.ś.re.d.n•. • Ł.a.s.k.•,'.A.D.i.el.iliiliiii~.Y.-'.
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;a 'fc
12
-13

15

:U

22
23
24

C

N
P
W
S
C
P
'S

Najłw. Marji P. :)nieiDel
Przemienienie Pańskie
Kajetana w.

Cyrjaka m.. Emila

ao.- •

W.ł.bowzt-acte Ił.

..

s•.

--!--I~--------25 N
J l po ZleJ. Sw.. Ludwik
26 I P
M. B. CzęstochowskieJ
27
'28
'29
30

I
IW
S

C
P

M. B. Pocieszenia, J6zefa
b ci. K.
Scięcie św. Jana Cbrzc
Roiy Ltnańskiel P-

. ~ugustyna

__3...· .R.~.:,;li 'i i.ł••ł•.•$.w.!•••_W....~..._P.&w.ł.a. .3.1• .• ~.~....~_Ign•.•ae.~•..~•. • ...
Lo,.o.li.w_.".' .,_••
...•" _ _. .3.1....S..._R.ai.lh.u.n.da_N.o.n.n.at.a.w
••_ _

Kr.l

•

(

!

l
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14

1.1 -

Październik

WJ"zesień

I~

12

IWS
C
P
S

N
P
W
S
C
p

S
N

16
17
18
19

P
W
S
C

.,0

Zleł.

Stefana króla węg.
Bronisławy p., Szymona Sł.
Rozalji p.
Wawrzyńca i justyniana b.
Eugeniusza i Zachariasza
Melchiora, Reginy P-

17 po

P

8

W

9
tO

S
C

11

P
S

Matki
Brygidy wd.
Dionizego areop., Ludwika B.
Franciszka Borgjasza
Emiljana
Maksymiliana b.

13
14
po Ziel. Sw., M. B. BoI It5
Korneljusza i Cypr. mm.
t6
17
Stygmatów św. Franciszka
Sucho józefa z Kupertynu
18

N

15 po Zi.l. Sw., Tomasza

23

P
W

Lina pap. m., Tekli p. m.
N. M. P. od wykupu Niewol.
Władysława z Gielniowa
Cyprjana i justyny mm.
Kosmy i Damjana mm.
Wacława króla m.

29 IN

15 po

30

Hieronima w. d. K.

~-

N

-

22

lp

6
7

Podwyższenie św. Krzyża

21

C
P
S

:-,

tL

••

Zł.l.

Michała A.

Sw.,

l?' _

19

20
21
22
23

24
2S
26

I

9

,

Teresy p. i jadwigi
Gerarda Majelli w.
Małgorzaty Alacoque p.
Łukasza Ew.
Piotra z Alltantary

S

~I

8

N . 18 po Ziel. Sw., Fdwarda
Kaliksta l pap. m.
p
W
C
P

~I

1

2

21 po Złel. Sw., Huberta b.
Karola Boromeusza b.
Zacharjasza i Elżbiety
Feliksa, Leonarda w.
Florencjusza b.
Gotfryda, Maura
Teodora, Ursyna

10

NI 24 po Ziel. Sw., Andrzeja

11
12

P
W

13
14
15
16

S
C

P

S

4

S

5
6

p

7

S

8

I~

C

':J

10

Marcina b. w.
Marcina pap. m.
Stanisława Kostki
jozafata b. m., jukunda
Gertrudy p., Leopolda
M. B. Ostrobramskiej, Edm.

17

19 po Z'el. Sw., jana Kant.

P
W
S
C
P

Urszuli p. m.
Filipa i Korduli mm.
Seweryna b.

N
P

18
19
20
21
22
23

S

12

C

13

p

14

S

15

N
P
W
S

16

W
S
C
P

S

Rafała Archanioła

S

Kryspina
Ewerysta pap.

27

N

20 po Złel. Św., Chrystusa Kr

28

P

Szymona i Tadeusza Ap.
Narc)'U b.
Alfonaa Rodri&'11ez
Wig. Antonina b. _.

Ino

24

N

25
26
27
28

P
W

S

29

C
P

30

S

25 po Zł.L Sw., Salomei rAnieli. Romana
Elżbiety król. wd.
Feliksa Walezego
Ofiar. Najśw. Marii Panny
Cecylji p. Dl., Filemona
Klemens" I pap. m't lukrecji

24 po Złel. S ••, jana od
Katarzyny P- m.
Leonarda li: Portu Maur.
Waletiana b. i Wergiljusza
Manswerta, Zdzisławy p.
~Aturnina b. m.
Andrzeia Ap. i justyay

2 Adwentu N. P. N. M
Leokadji i Walerji
I~. Marii P. Loretańskiej
Damazego I pap.
Aleksandra m. justyna
Łucji p. m.
Dioskora i Spirydjona

W

11

18
19

3 Adwentu, Waleriana
Euzeb:us'la b. m' t Albiny
Łazarza b. i Floriana
Sucho Oczekiwanie N. M.
Urbana V pap.
:-luch. Teofila i r owo mm.
Sucho Tomasza ap.

C

20

P

21

S

22

N

23
24
25
26
27
28

P

S

4 Adwentu, Zenona m.,
Wiktorji p. m.
Wig., Adama i Ewy.
Boze Narodzenie
Szczepana IDo
jana Ap. i Ewang.
Młodzieniaszków, Wiktora

N
P
W

Vacat. Tomasza b. m.
EUf,enjusza b.
Sy westra I pap.

W

S
C

P

29

30
31

_.

a...... ·

-

1 Adwentu, E.ligjusza
3ibjany p. m.
Francis'lka Ksawere~o
('iotra Chryz. b. d. K.,
Anastazii, Sabby op.
Mikołaja b. w.
Ambrożego b. d. K

W

17

N

29 W
30 S
31 C

Wszystkicb Swięt}'ch
Dzień Zaduszny

P
S

3 N
4 P
5 W
6 S
7 C

Złel. Sw., Brunona
Bożej Różańcowej

S

Grudzień

3

5

13 po ZieJ. Sw., Nar. N. P.

1.

Aniołów Stróżów

1'1

1935

Listopad
t
2

Dl.

Teresy od Dz. Juzus
Franciszka Serafickiego w.
Placyda i Tow mm.

4

Piotra Klawera
Mikołaja Z Tolentynu
Piotra I Jacka mm.
Na:Św. Imienia Marii P.
Filipa m., Eugenji

Jana z Dukli, Remig. b.

C
P

3

p
S

S

t IW
2 S

Sw., Idziego op.

januarego b. i Tow. mm.
Sucho Eustachego i Tow. ron',
Sucho Mateusza Ap. i Ew.

24
25
26
27
28

I

7

15

20

.. GLOS PORANNY" -

~

Towarzystwo Prządzaln·cze "La Czenslochov·enne"
Francuska SDOlka Akc,jna,:; cSiedziba na Palska w Clestachowie

Zakłady

firmy

obejmują naBt~pując.e działy

produkcji:

przcdzalnię bawelnu i lu~g, tlialni.;, Iz"alnlc, farbiarnie I "gkończalnle
Sprzedaż

wyrobów firmy odbywa

ai~:

Przed za bawelnlana:
Ikalnia b."elniana:

D6KTÓR

H. SZUMACH ER
Choroby skórna I wanaryozne

PI

·ourllnom~PoRa

55 tal 148-62

IlU W6il1ll
Pr.vlmule od 9-12 r. od 2-4 pp.
od 7-9 w. w nlad•. I §wteta od 11-2 Pll.

Cen, leanlc
Dr. med.

DR. M~D.

(.eCZB~ł. nIemocy płcIowe)).

Ancllrlle!8 5

NARUTOWICZA 16

(PiłsudskIego 76).

Telef.127-79.
P"yjmuje od 4-6 po poło

Kino-Teatr

ł,P1B TRD"
PRZEJAZD 2
o godz. 4-ej
Sala dobrze ogrzana

telef 159-40

front piętro .
pr.ylmule od ~lt ra no i od s-o \\o
w nled.lale I śwl~ta od 9-t
Dla pań odd.lelna pocr:eklllnia
_ ___

1\. Kleszczeiski ~ołtór
Chlrurg'Urolog
Chor. nerek, pęchena I drc1g
moc%owych

NIEWIAiSKI Dr.

;;;:;:;18Ia chorób weneryo.nych
sk6rnrch I mocBopło1owych

t

epec/allata chorób weneryclI:nvch
skOrn,oh I moczopłclow,oh

własnem

biurze.

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr. 212
w firmie M. W yszewiański i S-ka
W Warszawie przy ul. Szkolnej nr. 2
W Biurze Sprzedaży Wyrobów Fabryk Jutowych.

IIRIiUłłDWSKI Ur.

W.

~ed.

w

powrócił

nóa

42

"':

DOKTÓR

l. n~nrgkows

j

Dr. Dled.

80łOUJ ch·:~,:,!:E~:::.·:.·zn. Artur Banasz

Tatiana

Noniulzki

~

iio~rk~wshą

86•.

łBI. 113~63

prllylmuJe o~ 8-:" I od 6-9 wlecz
w niedz. l §w1t:ta od 9-1 PPQt.
Dla pań oddzielne poclI:ekalnlll

tel. 216 44
Godz. przyj. od 12-2 i 4-7 w.

no"

ąi
robi
VI
Mankiewiczówna, Krukowski. Znicz,

chirurg-uroloą

W61o.ańeka 33 tel 139-88
•

Dracować!!

Kino-Teatr

,,1\ DR11\"
GŁóWNA 1
Pocżątek o g. 3-ej

z FIiD i Flalem

Sala dobrze ogrzana
!

Film -

•

p.. vlmuJe od ~ do 6 pp.

Nadprograr.:l~ Tygodnik Paramountu

Anons! Nas'. program: Po co

Dzii i i i

' .

Speo. ChlrurgJa Kostnll

aman a

Gierasieńsk'.

I

chirurg

Dr.

DaWldowlez
.

Gabinet Floentgeno-leoanlaay
("'1
I k " .. I
)
oboro wewn.
P'DVlmole od ano do 10.3:> .~no, od Q
O~CIIZUl chnlęcla ElEKTROKARDJOGRAFJA
1'01 d~ d:,}'~A pr"~ o~ : do j.%~:ca:: e~ra S~erli
'11 ~ zdj~cia prild6w uynno~oiowych serclIt
w n. e o e
Q 'l. Q ,
~
U. Narutow~ICl8
OddZIelna poczo:-:alOls dl~ pan . (Nowo-Targowa) Teleł. 174.42
tl.
Dhs nle%amołnych ceny lec.n:cowe.
.
."
Tal. 184·91
Goda. 5-7.

W roI. gł. Garcz,ńska,

l'I inlia~ ż I K

JAKOBSOn M.

Najweselsza i najpikantn'ejsza polska komedja muzyczna

m. j

•

11
IiSttOtPada t 6)
(Kons an ynows ka
Sala dobrze ogrzana

we

l moczoptl:lowl:.
. (Leczenie n:emocy płciowej)

front II p.

Ostatnie dni!

Początek

przy ul. Piotrkowskiej nr. 159

~~~c~R~~~~~As~~il1e, T:~n~~;~::e med.

TEL. 234·12.
8-12. 2-4 6-9.
W nied~. i 'więta od 8-1 popoł.
Ola pań oddzielna pocsekalnla.

(

Łodzi

- - - -, ..- Lekarz - Dentysta

TRBPIYłIł

Zawadzka 6,

W

nasinj iiotężnieiriilrod izeiiifiofi Moskwie 4

dokument,

Z

odzwierciadlający
poświęcenie i
I
OYl~

pro. ..onelD

f:

wielki tryumf nie ustraszonych bohaterów
-,

~(hmldt ~m

na czele.

18

t.I -

r

l6dź, KILlŃSKIEGO 45.

IletA Z C:OR HARCU Dra LAUERA
są dobrym środkiem dlo uregulowonio żołądka, usuwaja
obstrukcję, są 'łogodnym noturalnym środkiem przeczyszcza·

PrlliJmuJe od 9-11 rano I od 6-8 w
W nledsie1c: ł ~'II7lętB od 10-12

iącym,

R ICHER
płcIowej

tel. 103·05
Czynny od g. 9-11 I od 5-8 wiecz.
dla pań od 4-5.

Chorob, wenBrycznl i sklirne

Porady płciowe. Czynności zapobiegawcze. Oględziny słutby domowej.
Ola beuobotnych ustępstwo.

ur

~

l

CAŁ y

ekuezer-ginekolog
przeprowadził się na ulicę

ża .~

LECZNICA
"OME&A"
gabinet dentystyczny

Tel. 128-98

dobę

przyjmuje od 9-1~ rano i 5-g pop.
Od 1-2 przYjmuje

VI

LenDlcy puy nI. Igiersklej 17

zł.

Obwieszczenie

Komomik Sf.\du Grod.klego w Ło·
dzi rew. 14-go Wacław KoszeliII lIam.
w Łodzi przy ul. W6'czańskie/ 91
na ll!\sadJ!ie art. 602 K. P. C.
ogłasza, że w dn. 8 st,cznia 1935
r. o godl\ 12 w Łodzi przJ ulicy
ŁllkoweJ 1
odbędzie się publiczna licytacja r!oL'
ohomośc:i a mI anowicie:
mebli , maslJyn fabrycznJoh, motoru
elektrycznego, tranlłmisji i maszyn)'
do pisania
oszacowanych na ł'lczną sumę zł. 1190
które mutna ogiądeć w dniu licytaCJi w miejscu sprzedaży, w clasle wyżej oznlluonym.
Łódź, dn. 14.12.34 r.
•
Komornik (.) M. Lipiński

(dllwniej Narutowicsa 9).
Bellplatne program}' i informacje
Vi1 sprawie zapisów na nowy kurs
codziennie w kancela rli szkoł,
od 11-2 i 4-8.

Andrzeia 11.

beGznicB ~ł8 Zwierząt

Tel. l07-91.

Mag.
Wet. H. WI\RRIKOFP8
ul.
22 Tel. 172-01.
KOPERNIK~

ODDZIAŁV: wewnętrzny

i chirurg! . .,
SZCZEPIENIA psów przeciw "08a·
ciźnie
.
STRZVtENIE psów i konI, Irllpl.łe
psdw
KUCIE KONI, nitowanie kopyt.
Przyjęcia w przychodni od 9- f i od
3-·6ej.

DLA ZDROWIA JEDYNIE T O,

NAJLE PSZEJ

CO
~

~

COKOLWIEK DROŻSZE

- WIELOKROTNIE LE P SZ E!

D~61~

na ul.

EGIEl i KOKS

s. ,

Dr. med.

pOleoa

Chor. skórne i weneryolino
(kobIety I dt:leoi)

SfgonłGwlt!8

34

t~!Qt

Al.

Kościuszki

24.

Hurt I detal. -

146-10

godz. prly/. od 11-1 i 3- 4 pp

Dr.''- !!!!~WiCZ Dr. t~!~~~m~IWA l\ W.iOński
przeprow!ld.lła się na

eboroby skórne I weneryczn..
LECZENIE

ul SrÓdmiejSMq 18

ŻYLAKÓW.

~a~~~~~~ p~e!~.E!!~p~ PIOfr~!~!~:.18S~~ ~B~_1~8.37

tel. 122-09.

ŁÓdź.

'

Narutowicza 30, tel. 214-75
przyjmujo od 5-7.

I

---- - - ---o

I

Wielki wybór czasopism i dzienników.

Roentge l em na miejscu

przeprowadziła się

1881-34 r.

wyborowe pączki po 15 el'·
śniadania i kolacje po 90 er.

H. Irin"baos

Durnia ' ElU'
prleświetlania

poleca Szanownej Klijenteli w swvm ponowooześnie unąds. lokalu

w!ękazonym i

Szkoła Tańców

I

Doktór

Chorob,

I~~;!~n~a ~~!~-~i'!::

t.yczy swo.iej Sz. Klijenteli

I

Barutowlcza 9. II p., fronil

Analizy lekarskie, zastrzy·
ki, Roentgen, lampa
Kwarcowa.
Stacja zapobiegawcza

ZŁ.

KURS KOSZTUJE 75

Włodzimierz Eborowicz
Karol WttdziBgolski

~omy~lne~o HoWelO fto~u

Pn:yjmuje od godz. 4-8 wiecz.

Przyjmują lekarze we
wszystkich specjalnościach

6lłYNB141

Dl'. med.

Choroby
skórne i weneryczne

Sr6dmlejskQ 46. Tel. 138-44

9, telel 14:2-42

Dl'

Za gruntowne nlluc.!!anie pe .na gwarancja. Końcl~cym świadectw.,
po egzaminie.
MIRA GRYNBLAT Zn'adalrtl 36, m. 3, tel. 231·03
Kancelarjll cz~nna caly dlień do 7 wiecz6r.
UWAGA: Puykrawam formy i sprzedaję patrony.

J6RZY SUDY1\ D.
i

HDjg i Szycia

- utwierdzonych pruz M;nist. K. W. R. i O. P. ~od 111 26285/34. N/luka odbywa się na małerj/lłach i płótnie wedlul! żurn/lll, ptltrondw
i rysunków (croci) sprowadzanych z Paryża .

Dr. med.

ul. SIENKIEWICZA 37

wierzytelności.

ZJ\PfWNISI SOBIE BYT'!'
KROJU, S;WCIA

D-ra
s. 'ROTMANA
Ł6dt, Nawrot 39, fr. I p.

MIMAR

organizm

Sprawdzenie wierzvtelnośei na mocy ari.
_ _ _ _ _ _ _ _-.;._ _ _ _ 503 i nast. K. H. odbędzie się w obecnoioi
Sędr.iego Komisarza w dniu 7, 8 i 11 mar~
19:ł5 r. o godz. 12 w Wvdziale Handlowym Sąd.
MODELOWANIA na tstniejąeych od 1902 r.
Okręgowego w Łodli, Pl. Dąbrowskiego 5, pO'
kój .Nr. 15.
Syndycy Tvmozasowi

Ucząc s ię

6ab1net wenerOlOgiCzny

INSTYTUT

połączona

~---------,...-~-_._--

ZB. fol ZOI-ga

akt. Nr. Km.

substancje gnilne, zatruwajqce

stosowone również przy cierpieniach wqtroby, "erel<, komleni
ż6łciowych i hemoroidach są chętnie przyjmowone przez chorych.

przyJm. od 8-11 rano i 5-8 w.
~..,!!.Ied!liele i ~więta od 9-1 P,E;.

1)0

usuwają

ZIOtA Z GOR H.ARCU Dra LAUERA

Doktór

Porada l

Nr. 35,

Syndycy Tymczasowi Masy UpadŁości l,\1idlewskiej Manufaktury Sp. Akc. w Łodzi na
mocy art. 5U2 K. H. wlywają wierzycieli po'
wyższe; np8dło~ci, aby w ciągu dni 40 stawili
się osobiście, lub prJez pełnomocników z dowodami, usprawiedliwiającemi ich naletności,
do kancelarji ich w Łodzi, przy ul. Śr6dmiej
skiej 13 w godzinach U-l ppoł. i oświadc.yli
z jakiego tytułu i do iakiej Bumy s,. wierzycielami, oraz aby złotyli u nich tytuły Iwyeh

CHORY ŻOŁĄDEK JEST NIERAZ POWODEM
POWSTAWANIA NAJROZMAITSZYCH CHORÓB,

A1Irldll'zeja 2. tel. 132-28

całą

OGRODOWEJ

ulicy

Ogłoszenie.

TUJClE ZDROWIE l

speo. chor. wen.ryolln., ek6rnvch
i włosów (pored, seksualne)
Leczenie niemocy płcioweJ.

cllynna

185·~8.

Oerodowa 35.

BOCZNICĄ KOLEJOWĄ przy stacji Łódź' Kaliska.

KI.INGER

Spec;alista chorób skórnych
i wenerycznych

SP. AKC.

wolnodowe
lelelon

Skład,

przy
At
..
D "• WO'lNOCtowe

DOKTÓR

Gł6wna

"

Telel. 106.. 45, 209 .. 72, 213-20

Niniejszem zawiadamiamy Szanowną KlijenteJ\), że; •
t dniem 15 grudnia 1934 r. uruchomiliśmy własne •

lec.anle niemoc,

Nr. 1

1935

w

IE y

SPORTY

Południowa

"GLOS PORANNY" -

w nIedz.

śWięta

l

Dr.

-

:e~'

C_e_g_ie_I_"_iB_"_8

tilJllfR sP;.
D Rosenz\Vel-U ł'I. Zacbodnoa
64
•

p It S UDS KI ~ GO 721

z

front 2 piętro
TeJef. 128-74

Kilińskiego 178 Do], uomll', Nr. 0,4, 6,10 i 17.

.

30ł

20~el:....~~~

L N , TE CK'

.

pr.eprowadzlł się na ul.

c::;::; :;:y~=~ 16~~C

Do akt. Nr. Km. 201 S ,

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grod.kiego w 1.0'
dzi, rew, 14 zam. w ł.odn pny .1.
W6lczańsklej 91
na .aeadme ut. 602 K. P. C. oglaulI,
Dr. mec!.
ie w dn. 4 stycznia 1935 r. o godz. '3
w ł.odzl przy ul. Łąkowej Nr. l·a
Dr. med.
odbędzie się licytacja publiesna ruchomości, a mianowicie:
chor6b skórn,ch, wenery·
mebli i innych
oszacowanych na lącsn'l sumę zł. 786
Chorob, sk6rne I weneryc8ne
cznych I moczopłclowyoh
można oglądllć w dniu licytacji
NAWROT 32, front I piętro. ld6re
w miejscu spnledały, w czasie wyżej
osnaczonyrn.
telafon 185-49
Przyjmuje
5•• 9 •
tcSdt, 6.12. 34
KJtnornik (.) Lipiński
prayjmuje od 111- 2 I od 7 - 8.30 w W niedz. i święta od 9-12 '117 poło
w niedziele i §wlQła od 10-12 '117 poł
Dla pań oddslelna pocsekalnla
p;zyjmuJe od S-J·eJ godz.

10-1.

•

Do akt. Nr. Km. 1667 I 34
OBWIESZCZENIE.
Jiomomlk S~u Grod.klego w ~o
dzi rew. 14-go 111111. w t.Odli, P"I' ul.
Wólcnńskiej 91
.
na llasadsle art. 602 K. P. C. oglaSIB. ie w dn. 10 styclnla 1935 r.
o godz. 11 w Łodzi przy ul.
Zamenhofa li
odbędJde sl~ publiczna
licyfacla
rUQhomodoi, naleillc,ch do DawIda
Liebermana, a mianowlcie: ~ebli,
1 dywanów
osaacowanyoh na Illczn" sum~ al. 2 _
które moina Oallldać w dnIu HeJta·
cji w mIejscu sprleddy, w asasie wr
żej oznaczonym.
Mdź, d1I. 18.12.1934 r.
Komornik (.) Llpińskt

I

-II
a I a

Od niedzieli 30 grudnia 1934 r. i dni

Zaprassam1 na ds, 31 grudnIa o g. 12

'117

08St.

W roli
główn.

:::l~~~o ~!!~l~~d

Film, który w dziejaoh kinematografji niema sobi e równego

Wallace Beeru'

Zginął: jak hohater.

.

--

J6

Żył jak dziki człowie1.,. ,,,alczd
jak szaleniec. Kochał iah.. d.iabel.
-

N8dprogram~ arcywesoła komedJa.

noc, na ulmiluIl i najwspanialszll rewj~ pt.

"Zalany Sylwester

U
%

udz wyb. lIił stol icy

Rr.

l

•
O O
Poraz
H
II

=e~~~~

1.1 -

.,GU)·

19

m 2-GI TYDZIEŃ REKORDOWEGO POWODZENIA f
III CENY MIEJSC ZNiŻONE. I-sz SEANS 50 i 54 G .,

a rry

P

e e

Maria $olweg
w filmie '" Z a g ł
acfrrag,em: lolorow, film "S-t,

·1........

I

~

Humor! -

miech! -

Sensac.i .

ASTĘPNE

~ Kr

54, 85 i 1.03.

l humoru
komedjl

Busler

uSlcr z

"

MIKOŁAJu.

( waga; Dla naszych Sz. Bywalców kinowych fotograf ja z dedykacją artysty

GLOSZ

DROBNE ••••••••

I

ł

DO ODDANIA w najelegantszym MIESZKANIE frontowe 4-pokojo.
domn w dobrym stanie 3-pokojcwe we, I piętro, wszelkie wygody do
mieszkanie ze wszelkiemi wygoda wynajęcia. Południowa 28.
.
ANlllELSKIEGO i Nlemieokle-'
mi przy ul. Gdańskiej nr. 74. tel.
~
po
cenach
2Iniżonych
185,94.
382-2
JEDEN
poktj
li:
wygodamł
dla
"
go wyuczam w bardzo krótkim
--_.-.
•
. - I motnej osoby lub młodego małł.eA<leasie. Kryszek, Pomorska 15,
1 LUB 2 POKOJE na MIeszkame, stwa. do wynajęcia. 11: Listopada 18
Tel. 171-28. Zastać można od
poleca ze składu oraz wagonowo
gabinet lub biuro do odJania. Pol-S. Lekoja 1 lIł.
399-3
Sp. Akc. Handl.-Plzem. Ł..J. Borkowski morska 22, m. 6.
DR.
;JlSS MARY gives English II
oddz. w Łodzi Klllńlkh:go 70, tel. 101-73
POKóJ UMEBLOWANY I wszelFrench and German 1e880n8
kiemi wygodami dla 2 panów
Correspondence Visible from
POSZUKIW A~~ agent ~przedaż.y
do wynajęcia. Tel. 112 ·76.
4-8 Piotrkowska 24, m. 7.
przędzy bawełnianej.
OfE:rty sub
76-2
.. Sprzedawca. przędzy"•
... AUCZYCIEL gimnazialny u, .
.
.
-qr"'w
.-=:Z;;Q!SIa
POKóJ z oddzielnem wej~ciem
oziela bard7:o tanio matematyki. PRZYJMĘ leszcze kIlkoro dZ16do wynajęcia tanio. Śródmiejska
fizyki. Przygotowuje do ma- ci w ,,:ie~u szkoluym na o~res
tury. Pileudskiego 14 m. 30.
w akaell :nmowyc~ . pod o~Ieką
71, m. :.lO.
języka NIEMIECKIEGO
p. Heleny OdeskIe]. PensJonat
....
POKóJ umeb10wany o dwóch
- - - - - - -...---.!!:. .. Dora" Kolumna, ul. Gdańska oknach z wej~ciem niekrępoją POSZUKIWANE 2-3 nmebl0'
l. D Z,
KOpuO ł IprzBdaL
15.
cem do oddania. Wiadomośe
Piotrkowska 73, m. 30.
ZAKOPANE.
Pensjonat
"Baszta"
WóZKI dziecięce, wyżymaczki,
•
po oenach przyst~pnych poleca ul. Piłsudskiego pod zarządem
DO ODDANIA w najelegant
)larja Jakobi, Piot.kowska 107, D-rowej Glazerowej. Telef. 374.
WAŻNE DLA UDAJĄCYCH SIĘ DO PALESTYNY I
szym domu ostatnie 3-pokoiowe
138-3
bklep w podwórzu.
mieszkanie z wsz;elkiemi wygodami przy ul. Gdańskiej Nr. 74
1>0 SPRZEDANIA domek, 5
Tel. 185-94: w domu p. Salo]lok. z wszelkiemi W) godami. O'
pod kierownictwem łodzianina - ARCHITEKTA DYPL.
monowicza.
gródkiem, Zagajnikowa 16, róg
OkllzyJne. używllne i nowe po ce('egielnianej, Goldberg.
nlleh najnitseych. PrzełącznikI,
gwiazda-tróJkąt I rozrwsznlkl
UL. SIRKIN 11.
włllsnego wyrobu. Wllr 1taty reper.•
VUPIĘ centryfug~ z
kociołkiem
pr&ewijllnie
mnsvn,
instlllacJe
WYKONUJE:
projekty dom6w mieszkalnych, wili, hoteli i sahc7. dziurek. Wielkość obojętna. 0elektr.
nlltorj6w frtbryk i t. p. - Zatwlerd!:a pilmy, udli' ela
. krty do "Głosu Porannego" sub
informacji i porad przy zaKupie plac6w pod budowę .
,.c entryfuga".
SPRAWUJE NADZÓR i SPORZĄDZA KOSZTORYSY.-

WJ;

oraz

DRZEWO OPJlIO f

----_._1 _______

ELIBOR"

Arman~
A~~r~~r
t
l f fi t

Uzdrowiska

T

Lokale

Dmr

Y

-- -

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

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

OMA[l PR YSI

~~~~~!;J~:; ~f~~t~i~ub~ "olk;;~ ~~łu~ni~wa ł.

Jel. ł1'-

-------------------------------Biuro ArchileBloOlczne I Budowlane
Józefa Hermelina w Tel-Auluie

MOTORY (Ie~tr.

J. RE lenEK I S-ha
--- - -..-...;.----- Inż.
Południowa Z8, fBI. Z1-DOO

w śródmieściu przy UJ. Piotr
kowskiej do sprzedania. Komorne
llrutto 33.000 zł. rocznie. Pośredni
"Y wykluczeni. Oferty pod "J. D."
tło admin. niniejszego pisma..

I

"

Posad,

46-3

RUCHALTERJĘ
.(gwarantowane
uznauie
k::.ięg·)· Korespondencję
(francuski, włoski, niemiecki) proR61ne
wadzi doświadczony buchalter-kort>l!!,uDdent. Przyjmie zaj(!cie na go_
.POSZUKUJĘ spólnika do po- dziny eW6Dt. na stale.
LU8kawc
większenia interesu frontowego zgłoszenia pod :,Alfa" do adminilampy-radjoapara ty z ka pi\. &tracji :,Glosu Porannego". 3;;9--;l
10.000.- zł.
Współpraca konieczna. Zysk duty. m. "Radjo"
POSZUKUJE się energiczno 6przeDYWANY: perskie i krajowe, ręcz dawcę - inkasenta izr. na. przędzQ
ne j maszynowe Jl.'1prawia artystyct sztuczno - jedwabną. obeznanego w
ny zakład naprawy uszkodzonych tutejszym przemyśle jedwabniczym.
dywanów H. Milgroma, Kilińskiego Oferty i referencje sub. "Sprzeda,,,9363--3
nr. '18.
~1a-l0 ca".

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

-

• ZKOLA psów przyjmuje ID kurs
do tresury. Ceny zni~Qne. Radogoszcz. Szosa Zgierska. 47, Adolis.

9369-2

W WILLI w ogrodzie umeb 10wany pokoik do wynajęcia. 60
zł. miesięcznie. Gdailska 94.
DWA iron towe pokojo z wszolkiemi wygodami, telefolol, dla
solidnych panów do wynajęcia.
Zawadzka 35, m. 6, od 10- L:l

i 3-5 pp.

DO WYNAJĘCIA w nowym
domu luksusowe
4-pokojowe
mieszkanie z wszelkiemi wygo
darni, lokalne eentraloe ogrzewanie i winda przy Al. Koś
RUTYNOWANY buchalter - bilan- ciuszki 60. Zgłosić si~ od 11-1
silIta - podatkowiec, pierwszorzęd i od 3-4 pp.
ny kOl'espomlent polsko - niemiecko
- fr:..ncusko - angielsko - rosyjski, STUDENT poszu~uje pomieszczewieloletnie doświadczenie, poważną uia w okolioy Sródmiejskiej, Zakąt
nej, Lipowej. Oferty pod "ł'omie
referencje. Telefon 244-28.
szczenie" do admin.
1739-2

'-'---

ZGUBIONO weksel in blanco na
-zł. lUO.- z wystawienia G. T. Rosell.cwajga. Unieważnia G. T. Rosen
cwajg, Łódź, Zielony Rynek 1.
Jedvny w swej klasie 2·lampowy
odbIornIk. Nlezr6wnany w tonie, sile
Cenll wraf; z IInteną
-"l'UDENTKA n roku prawa U. W. i selektywności.
i roczną ob!!ługlt od zł. 150.(·ll{~tnie wspóloie uczyć się bi!dzie
Sprzedaż na rllt,.
7. koleżanką. -(gą). Dzwonić 1811-29
w godz. 15 _ 17.

SIRllDIWJlTI

KROJU-WATT ftarntowina 16

TEATR

łłB 1\

nD1\"

Kllh;skiego 124. Tel. 240 ·38

Ilre
rr um8rata
r .,
40 "ros.y.

I: prseeylką

Redaktor odo.:

II

Andr.eJa 1.

zimę

UCZCię Się

zawodu! II

Kancelarja T-wa "Ort" w Ło
Ceny nIskIe.
Tel. 108.41 prr.. firmy RESTEL dzi, Wólczańska 27, przyjmuje
zapisy ua następuiące kursy i
Czynny do godz. 7 -ej.
warsztaty zawodowe:
Pońc30ssnictwo mechllnlc&ne
Mechniclny W) rób try.hotllży,
Tkllctwo meohaniczne,
Wyrób awetrów i rękllwiczek,
Krawieotwo dllmskie l krój.
Blelitnlllutwo i krój.
pod fachowem kIerownictwem
Gorseciarstwo i krój,
lekarza.
Modniarstwo i sdobnicł wo,
Ondulllcja i inaniu:re.
Kllncelarjll czynna cod~iennie od
tel. 149'07
przJjmuje od 11-2 i od 3-7 wlecz. god&. 9-e] rDno do g-ej wieczór.

Instytut kosmetyczny

•• DEA··

(e.lelniana 15

Powtórzenie programu sylwestrowego pt.

Dzis w Nowy Rok początek o godz. 6, 8 i 10.

Bandzie

sa'l~e

.szla

i

ryt

udz. przyjm. Leo Fuks, Irena R6:!riiska, Aleksander Sucheleki, Rita Konarzewska, Leon Leński, Kenetkn, Leon
Rytowski. Ceny miejsc od 75 gr.
Dojazd tramwajami O, 4, 6, 10 i 17.

mlesięC&na "Głosu Porllnnego" ze wlizystkiemi dodlltkaml wynosi w Łodzi d. 4.60, &8 odnoszenie pocstową w kraiu - zł. 6.-, zagranicą - zł. 9.-

Rękopisów

ELEGANCKO umeblowany pokój
z umyw. z bieżącą wodą., z wszeł
kiemi wygodami, przy inteligentnej
rodzinie zaraz do wyna.jęcia. Ewent.
z całodz. utrzymaniem. Narutowicza ·,4, I piętro, m. 4, obok domu
pl zy~tunek tram.vajowy. Godz. 2
- 5 i 7 - 10 wiecz_
397-2

Łódź,

P"svJmule wsselkie roboty, wahod.~
oe w lIIIkres .sy••osenla slyb, frote
rowanlll, cyhlinowllnla i druto\l7Ilnl a
posad.ek. SprllQtanle biur i mleukall
ora~ pakowanie okien i d ....1 na

redakcia cie zwraca.

Stanisław Rożniecki

mlhmetto.lli J-szpaltJNy (3tron3
I-std sbJna "zl., Heilamy
g
OIZI ni ił redalrcy;nym &L 1.5JI w te!dcie: z ustrz3tenie:ll miej3ca 6) gr... b~•. Z/l3trcc:i3:lła m\3;OOa
O
I
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczaine (str. 10 Sl!palłl 12 gr. Drobne 1<> gr. za wyraz, nalmOl~JiI~e o,~lo9HOIe .t. 1 t1D
1111 wler.»z

j

S21pa.I):

le'I9~!Jm

PosJukiwanle pracy 10 gr. ZII wyraz. najmniejsIle zł. 1.2G. 0iłłoili5ni;) s!l~ę:::lIyno.N·~ 1 1!3t11t1~)ln.:>w~ 12 al 0tl10
szenill zlImleJscowe obliclM\e 91\ O .500/0 droteJ. 'b.n sagr. 100010. Za oQh37;eo13 tobelarycime lun f~nt~lI. do l tl<'
5rJ>/()o Oa1ossenlll dwuBolor. o SOI/o drołel.

Za WydawDiotwo , Prasa". wydawDioza sp•• op. odp. Eugenjusz Kronman.

W dmkarni wla8001 I?Jo'rkoW'Blltl 101

.:::.;;;...-_.~"

. ........

. - . o ., _ _ _ _ _

....;o.._~,...;:t~I~.!Z.:"G:!!L~·O:!!.S..!:P.!;!O!.'.:RA~N.!.!.NY~"....."=..-~19:!!35~.

Nr. 1

(PlobkowaIca 1~) .

Dziś Ispanlała

.

Dzii wielka 'Dremjera !

,

Dremier. noworoczaa

Ił&jwięknego .akcesu

kiaematoa:rafji

-wiato.

najnowszego arcydzieła sowieckiego wytw. Beł
g08kinO ' w Leningradzie w jQlyku rosyjskim.

~_p. t.:

,.... .

~

. ,~ ~ -.':r i , j V/f
.- ..

r :: · .1

.i

'( Porucznik Blie). ..-

.1

PłIepł"-: kQ~8djo_~ o-:aieswy~ch po~ysłach i nieby,~.

wg !ł&igło~niejtlZej ł Bai1'6ezyłDiejszei 1'Owieleł ' X*lłOLA
DICKENSA wyłow. UNIVERSAL PlOT. CORP. ' prof1. .1935 '

....

'wałem - .·,ty~,ollanitL
-

.' ~

:. l

'Opta.... ~1i sJynnego ' kómpozytora Prokofjewa w wy-.
~

,

...

'

•

•

~. . - o ',

k~aaiu or~:~ l' ~e~ągra~ego Państw. Teatru . pod dyr.

"L S....·DYDajewskie,o.

.',

Gloey ."...
Dle

ll

~nłenef:

1'.• •• •

HOLLYWOOD REPORTER: ..... Filmem "Wfelkie Wydarzematowa kinematografia . osiągnęła niezwykły sukces... "
VARiETY: ..Fim jest doskonale gran)' i kunsBtownie srealizo·

v.....

~w_~

.

Tryumf autora, - re!y.m i

u ...

-

.-

.

lrlOTION PICTUBE DAlLY:

IU- ·

pocżą~~~.

seans6w dzi~ O

, . • •• 1-.

Ceny

Dz'. 2 Poranki 12-2 I 2",,"""4 po cenach najnliszych

g.

12-ę) W

pol .

.'

,mi~~·do" g~.,.-6 ::~. ~3Ó:- ~iżone.

'('łII~,Oil' K'lloTtAT/ł,

"CAPITOL"

reżyserji

'Oldniewai~ poemat; mtł08D)'J

Początek: dziś

tworoy filmu

"KONGRES TAŃCZY"

Symfonja

.,'

Nadprogram

EAY Kl "CHI R ELLA.

plum,

miłofci

ta6car

tw.t;kowu Dodatek P.A.I. oraz ak.ualno'ci f

'12:30,

ju~o

4.30, w

IObo~

i Di~ -1~3o.

. . Sala mocno ogrzana l

'~ódźl\ ~D'a 1 .-ł.łln!a · 19:15

I

'

.

"

oko.

t

•

,LlberaUz gospodal'~: ł · po na, ani sła~etny, wychwalany ! 19'.l7 o 20 ł)roc., w 192M - 10 ; ":" i dostarcza m!l Il8l'zędzi. I n~" .,Manlfeścle faszystowa.tyczą.y. zb~łowa~ Mar~- przez teoretyków faszystow- l pro(-,; 1'130 ..,... ·8 proc, Od roku I SICWU. Pr~m ~dnak dWJe sk1m. Zaapokoje~e . W8ZystSlZIU ~a~ ~archJę,. chaos, sklćh, .tako remed:um na wSI.~·11 1930 ł'edulwwuno p:ace nie w i trzeeie p~onu
z uprawloncgo kich pO~eb matcrlalnych mas,
rozpęł..aru.e namll~tn~ kla{J!). I stkle bolączki .soejalne, ustróJ całym kra.i~ ale 'W poszczt'gól-' szmatu z l cml przypaś:~ m,. w u- st,!,orzen~e ow,ego "raju ekonoW;;~h, koni c cf\vU zacji e~o·1 korporacyjny. łPrzeciwnie, dc· ~ nvch ~a-':~ztacb o 2a proe•• w I d:t:alc ofiarnemu właśclelelowi. m.Ieznego na ~ ~mł, o kórym lI!a
ne.f;sldej•. ~r~ zar?wno libe- \ kawe. że wtaśuie demokrałycz. p;zem~'śle budowlanym '0 19,4 : "Comparteerpae:one" przypomł rq socjalIkI :- doprow~dztć
l"aIi·un,. Jak i ~~ ZOl -:- to na i pl'zes:ąknięta łrądem' par- ł proc, i t, ,d.
.
[ na ' Ińocno ' stosUnki z okresu musi do ~terjnl1zmu na~~
dzieci jednego 0l~ to twory lamentaryzmu Francja najpńź-!
,
dd . • t
"
. .o rodzaJlL Zwal~%a6 nalezy
~eku . 19-9 , a wilCk 19·ty .na- niei. stosunkowo . wcJągni~la zo- .JCd;"tlt'ześ~~e Jl()~bawi0t.t0 pro po an~ W8.
.
~ W';~ socjalTzm me dlatego, al
leiy ' ·~o omie do przeszło- I sta~ w orbitę , kryzysu. Znale- J Ietar,lUl mozhw~ścl .walki o .po- ! W . katastrofalnym słanie z-~aJ w każdym bądź razie nle tylko
~L Jedym fa zyzm może Ola-j źli ' się nawet w swoiin , czasie ' p1'3W«;: wa..u~().w ek'!nom,cz- J duje się również budżet Włot!L, dlatego, te Jego koncepcje eko
łowa6 świ t, jed nic ustró~ an- optym:mcl, ' którzy twierdzili" żc ! I!y(:~'" pSłfó;i ko~poracYJny ,?rze I W . ~o~u 1931 w~OSił defieyt nomil"zoe I apofeczne aą utopi}.
łydemokra 'yczny ł korporaływ FrancJa zostanie wy jątk i em, kr~:'la ~l~,v::e~n ~r~wo strejku, hll~etowy 3,8~7 m:lj. lirów fmł ne ł niezlszualne. Przccłwrue
uy jest w tanie rozwiązać 'bo- szC'Zęśiiwą w.ysepką. oa rOssza- , te!. na,!SI~nlels~eJ l najs~ute~z- m~ og!oszoneJ ,pozyezki Pl! 4 właśnie w wypadku, gdyby soIączkl 'gos darCze i ~leezne ląłych faJ.ach kryzysu. NadzifjC ! ni~Jsze,i broni .w. walce , ekono-. miljardy); w roku 1932 deficyt eJallzm był wałanie zrealłzo
wsp6łezeHnOścl ~.·
te okazały sIę .z:udzeniein. ,i~lJ m1('znej, robolnr~a., . Zata~ w "(ró~ niet mimo nowej pOŻ~ r ?U wa~ swój Ideał raju ~konom'cz' Tak !!1 łl1 i ....... ósz twó.rc n!e.i czy prędze.. i FrancJa pa- I F"emysJc załatwiać naJczy dro 4-1D.iIjar~~wej) osiągnął SUJDf, ncgo - głosi MU880Uni - na·
• t .
' f
6"
ą\ J k . dla ofiarą ,'Śmatow~o kalakli· gą polubowną, a , w l'łl;Złt: ąłe- !l \~a7 mIl.}. Iil'ów.
Ictołaby 10 zwaleza6 tem oOj
core Yt
as zm~'t ,8.
zmu gospodarczedo
Falde~ możno~ci porozumienia S'ę, de W .,.ierws<7.Vch ~tCl'Ceh ml,,- strze, I namiętniej. Bo atan oł1Ul~Z~Z b' .•rTJCczyw
IS ose'~ J
ifo.!r.\t J·ednak z'c :'I:.(n{"" dAmo- ' cyduje arbitraż pallsNowy, któ
".
-"
we~o Idealnego doImoIJyłu, w
wy~.ą:.a
JJe.ns f aszyzmu w.,.
,
iL1I
......
I
• l
akty
'"f d ' sit!' nch obecnego roku budt~·
p;aktyce. - Obrońcy Trzeciej łu'atr.czna ' Francja " znac~n:e'; rY' ~rr ,~e pr::nwaZ;1 e aJe lo"·tgo deficyt budżetowy p '. t! któjralym wszystkIet pn~zeby km a
RzcSz I t. zw. ob'ektywni ob . późntcj . ńawiedznna .została f wy
n e o'!'zy e
a pl'a- kroe~·" trzy awarie milia(da ter ne mas zos alUt ~po oYl
. _y_J.
•
l arzez kryzys:, niż f:is1.vsfuwski~ · CQ,wnika. ppanstwowieni~ zwią .ir(.w.
jone, doprowadził musI cz!ow!e
serwa orzv Wle!'UL.a, ze Ole 'Vo ~
.
• '., .
'h i odd fe
k· d
.- ty J
'ł
•
' zawo' -"Q
an .
a o u",·a
ego "ez.ow eesea
.no na odstawi d{)tyehćzaso-- \ kor-r-c::-ltcyJne Wł~hy. zrf"SZ- - 6 " . '-' wye
. dzi~ O§. k
i
.ł tą nawet dziś n:epor6wnawf; wyłqezneg() monupolu repre.z:'o ladłużen l e Wioch dosł-:gło " siwa", do stoezenla się do pozfo
~eJ. In i n N C'ł, ,e 1)~{)m
. ~m~J; mo ieis~ Test' natęł.eriie fali' Iu'y łowania ogółu robotnle.zego po- ,. Y . 105 mil.iardów lirów. Do mu zwykłego zwłerzaci.. Z hl
Id SOCJ2 e:, ~'b! atZł f'WY aw~ ~ą- zyso';ei ~~d Sekwan... · niż nad fuJnYDl sYDłIyhatom fa's zystow- t('~" doliczyć należy "udlożenue croźbą "zezwjlersęeaiIa" ;nale-u ""kledł).
o racJI HilUeI
u aszyzmu
, ""
s'kim ' dop' C'......
7~i - somie 300 mili'" z1
~
l
zm cizi me•
Tybre~. (Z tego .,naturalłl1e nie
a ,. ąu'A~~ p~aw' .i r:~~raniezne"
.waI,z.
CZ)'~
~
~
.~ ~ wynika, że .. ustrój arJinitentar- z~oby~, . .jakle daje ustaw9- DÓW dolarów.
.
.
.
swym ręku nlespełila no
d'
krat
P
t
wl ' dawstwo soCjalne faS· V(}
· owskie . Dodajmy, je ' 'halII[ . wlostł
' ldeologJl "gamb I sytego to
\\ ładzę
dwa lała. Jest to zbyt krótki o. - . emb~
yc~y s ano
mQ §WJnłu pVracv G'
słraeł w prze.cbm. roku ubl.... ~dka"pr7;CclW8tawJa faszyzm
. . ' . d l " , sam w so le 'pf'tnedlum'-na ·kry_ ·
. .. .
",.(,. •
"1!t
.
-U I
kr es czasu, .
Dy wycHrrs ac a e ...o
.
.
łe~o ziOła na przeszło 1 miljard rozkWil . . Idee ~łęstw. dnidące czy n~tatec:me wniosk!...... zys). •
.
~ie~ Je~ie.~ dzleje 8ię w roluj, U;ów, to znac~ i5
awjr.b' eha i • Imię Je, głosi uezylny
Pozatem H-tle" objął ster rzą.
Na.daskrawszym · objawm stme. M.mo szumnie reklamo- zapasów a pokrycIe banknoł6 ... Ideał ~ Zrommłałe
«łów" ckr.es1e l'ozs:r.alałqo .~:y
Wltłszecb jeM
nych
pr
C)!IUStmn!u .,'Dosi ~bet:nłe zaledwfe , pro I
Jaki aeft,I postJłem ten pode)
zysu Jtos odarczego w skaIł tural~e rormący stale j syste- b'et 'ponty~eh etc., faszy~m ceni ponad ' ustawowe mbtL ..an,. 'idealtzm ł aseetyzm. Nie
~wiałowej. ~puśćmy ~ń,. matyłmlfl
procent beZl'obot- nie zdl)!ał rozwiązac kweslji a· mUlD. Nie lilpłej przedstawia mogąe zapewnł~ swym obywaehwUę,ie argurnenJy te są ,mr. n1~h, ktÓl'y przybrał obecn~e ,.~rarnej, która )loleży do na,iba!' się bIlans handlowy "korpora..- telom "oweJ pogardzan~ł miski
szne. S róbujmy wIęc .skonfroa : l'ozmłary za5łrasza!~e. W ehw' dzicj . palących . problemów --, ~n~o" kraJu. W płerw&~~'- ' sIra",.,., ElDuszony Jest f!Uyzt1l
tow3e neczy",-istość i o"~tut-I U. ~beenej 1it!Z~ Włochy według Wioch (ze względu na mocno 10 miesląoo-cb ubległt'l!o roku karmf~ łeb.
(\e fas~~ w o~ezyźnie . ~CJ:lU I oTl~jalt.'ej sta'Y9t~tii t.l200,OOO ag'r arny charakter' ~aju ł prze wykazuje ' . biiana
h~ndlowyPcnn!jainy -jot, fe lNlło praw
faszystowsJuego, w słonecznej I be.zrobotnyeb.. O tle weźnilemy w~ę .drobnych · roJników ' i r~ Włoch 'saldo oJeulIie' w ' wy!lO- do!)odobnem jest. by .ascetyzm
Ualji.
.
ia~~ .m1ern!k, rok '1929 . I .ókre:: botn~ków rolnych). ,
kOści 2.0G9 miJj. · lirów (w ubłe- ten n:~ przyąaśł do gushl
Na .wsi panuje . nadal nędl:s, glym roku 139 mUj. lirów).
zmaterjayzowanym de) gruntu
Faszyzm ~ł~ki DUł pozaso- śJł~y po~om ~bOcfr cyf,,!.
hą przeszło 10 lał rządzenia - 100, fo :wzrost JJeuoJme ~ w ?" bezrobocie l gIIodowe zarobki. 'Tych kilka eyfr śwadezy do- mieszkancom kulł złem."łd~j. okres oś dJlig i, by na pod- sfatnlch latach pne~st~wi, ~1«: P!acB robotnika. rolnego 'nle h'tnie, jak. ustrój faszystowsld Przeciętny czł~w!ek .~ tak
sławie jeg 'sądzlć o racji bytu następu~o:
) ,
: ..
przekracza {nawet w na.i'Jep- zdolałl przezwyciężyć ' kryzys ieat upodlony
..~erzęcła:
i możliwośtJacb twórczych no- 1929 1930 1931 U»32, 1933 ' szym razic) 6 Ih-tiw dz:ennłe.- i . ó~odzić
życ:e J(ospodar- ~,~e mimo wszystkIch kazan
wego uS,lro ,społecznego. Po- tOO
144
24:4 ' .335 . 339 (~tosQnki na wsi fas~stów~kl"j, cze i. spo!eezne.Bilans napraw- dąz!c "będzJ~ do znp~wułenla
zatem, .jak w·adomo "czarrne
JUż procentowy -I Slbsollltn) znalazł! clekDwc ośwIetlenie w I dę nt~weso~y dla wyznawców I n:oźliw: e WY~~łego jPoz,omu ży
koszule" dos
do władzy w slan bflzroboeia 'św1adczy! do- znanej powieŚci lJulaz:.o SIlao.'.) enhlz,..fastów rzymskich wzo. ~ ow:e:.(,? Zwr ~mY'd ednak uwa
oJuesie konjunktury gO$p!ldar· stateemie o sytuacji prolcta:t-j Miast , przcp·rQwad.zfć konsek...
:~ Wl'I ą slrone Ił eal!zmułaf~•
.
ł
stabIIłza
'I
ka
'taJ
I
.
"
i
'
~J,>,.3WS
ego, na o.M ze Ii.
w 3czeJ
ClJ
l»J zmu. jatu 'W!{)Skiego. Ale obok ' bez~ wentna 'reforme roJną , p«>dl!C·
'
.
I
ł
Jakże wfęe przedstawla sł~ bi- robocia należy wskazaĆ na $ta.! lić "ielkie majątki pomb;dr,,- ' Nfe będą~ w stanie ro~ą-I ~ e e~::'~~~!l prze:eezeU~ Dl;
labs f~ZJlu
kraju jego na- Iy. spadek pozło~u płac. Co- I robotników rolnych I ma!ol'ol-' z~ć boląezek ziemsldch, zapew d: m
~~k7 Jr.e nr:w:~
rodzin? Cgy f aszyzm włoski prawda obniżono również ceny ne cbłopstwo, obdarzył Mus')o·1 ntć chleb ł pra!:". z:- ' ··1 l', r
d y ozk~ kultur
I
ząał ~nU dojrzalaścł spo- żywności it~,. ale w stopniu zDa : )l ... i ostat~o proletarjat rolny ~zyzm prop~andą ~ideaUzmu" cl°ę6r;"a wducha. Hi:to:,t: u::;'
łeczneJ eZl zdołalrozwiązae I eznie mitłc 1 s'1 m• .,Lavor.o ' fas~ dobrod7.ieJstwcm t. zw. "Com· I "ascetyzmu" -podejl'zanef.'o t,a że rozwó' kultoraln możJl
podstawowe
gadnfenia eko-, cłsta" z listopada 1934 .podaie. partee.pa7lione". "Cninpartecł- tunku. ,NIetylko chlebem (i dla j t - d li
y. od wy
n:omJczn.e ł /I jp!~e, trap~e następujące dane. Z:rcdukow;;· pazione" po. I~. a na tem. że wJlI, chleba) żyje ~zi!fnwlek. · stwier- :~c~~e.i":ar~.~k~C'l':ate
ludzko&!
okresie powojen- no place (redukcje przeprowa' j' śeiciel ziemski daje parcbkow' l d7:a patetycznie . sam Duee w
l h
T ó
kulturalnie \a •
n:v m ?
dzają organy pal1słwowe) w r, pól lub hektar z:eml pod UPI'U- podIStawowej swej pracy, zna- ;:cjed".Je ~~warstwy społec!.
Pl
au;'.,.
s a o 10$
_ . $d as
. - ne, któ1'Ym waronki ży,,:owe
Plerwszyu i
jłstotnłe!hym
pozwoliły 'na zajęcie się pracą
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prohłerze wartoki
reżymu
~<I
chwili 'obec:nej
jest jego "reakcja" na kryzys.
Czy faszyzm zdołał uchronić
Wiochy przed kryzysem l jego
""utkami? Czy zdołał on ewcl,ltualnie pr1.e
ciężyć kryzys,
dJlwłdo~ bezrobocie, podnie41. do Ilormalnego poziomu
stan prod'llk
ł konsumcji.
doprowacbl d(J równowagi bu
dżet pańatvo~ ł t. d.?
Otóż je5t pUbJJczną taje.mnleą - nfe lają się z tem ' zresztą
oficjalne (TlJynnfkl włoskie że Ual.la Dlleży do krajów. najf'!łeie,i na ed'ł'onyeh przez kry
rys. Kryzys g~podarc.zy, Stl:aJe,key w ,,~.,nłłyeh" deniokl'a·
elach, b..,'Y1!a!mnieJ nie 08ZC~
dz"ł Wlot. Nie pomogły tu a.. MIa
,~I
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dnehową.
To td
wyrzeczenie
i pogarda
dlanie
potrzeb
~rzfJ
sznego ~iafa, ale właśnłe ów u.
strój zapewniający "miskę sua
Bilans faszyz"llu
wy', zapewnfający ogółowi spo
Fasz) zm w Anglji
leezeń8twa ludzkie warunki by
Szwecja kraj bez kryzysu l'
tu dC)prowadzłć m()r~e i musI w
Mit genewski
przysżloic! do wspania!ego rozDyktatura we Francji
kwitu kultW'alnegn,
Olbrzymie bezI'obocle, wskl
Charakter rewolueji się zmienia
pozłom płac, przekreślenie wol
Ameryka idZie na le.wo
noścl polityeznych, uniemożlINasz post~p . jest teehniezny
wienie robotnikowi walki o po
Co . to jest rewolue.ia?
praw~ bytu. katastrofalny stan
Rze("zywisto~ć japońskiego ra.ju
budżetu ł bilansu handIow~?,
Kal']·e. ra szturmowea hitlerowskieO'o
nędza na wsi - oto ~nans ~z a
•
o
) ł.nlnoś"i gospodaTczcl i so~ ,al, .
, (Poueza)p gra towanyska neJ faszyzmu włoskiego, biła:ns
Oblicze ~wlatowego żydo~twa
•
wystarezający w zu!le:.nołei dla
.Czy~ka w., IM,- rega.ck hltletowskieh I OUIly Jego wartośeł społecznej
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lORD CEC"

Angielski sJlstem rzad' w wl1maga

odmłodzeni

Faszyzm brytyjski lest częśI. Trzeha uczynić wszystko l dział równorzędny. Do premje- zawsze obecny w izbie gmin, nowisko w izbie l ordów, " to
cńą ruchu św~atoweg~, wymie- możliwe, ahy podnieŚ(~ wśród I ra hyłoby przydzielonych 2-ch należałoby zlikwidować. Wy- móg~y zawsZe Irowiązać par-

nonego przeciwko n:edoskona- rządzonych poczucie odpowie- , lub trzech asyst.en~ów, mini- ~tarczy, gdy w parlamende ołoścl d~mokracji. O ile faszyzm dzial!10ści . spotec~nej i poL'ty- 1 strów bez pOlrtfeli, którzy, jako hecny jest milllister, odpowie~tanowt krytykę fantastycznych czneJ sumlenno~t. Zawsze wy- dyrektorzy Rabinełu, prascowa- działny za dany resort. Izba
stosunków gospodarczych, w ja znawa!em zasadę czynienia ma Llby równieiiI w innych komi- gmin m.lma obradować tylko
kieh znajduje się dziś Europa, I ksimum z pos:'adanego mat er- fetach. stwarzanych w miatę raz lub dwa razy w tyg. podo tyle opiera s~ę na zdrowych jaru ludzkiego. Oznacza to, że potrzeby. Tym komitetom by- czas gdy opracowano projektów
podstawach. Niestety ,llCd'1lak walory naszych obywateli na· hlhy nadana sz;eroka aulono- . winno być przekazywane wielzda.•~ się, że faszyzm szuka swe leży drogą wychowa~ia pollty· m]jll, podczas gdy równorzędna kim komisjom.
go jedynego celn w stworzeniu sywniej. Według mn ' e wielkie sekcja pozostawałaby do bezIII. Izba lordów nie "jest dziw państwie partji, zag~rniają- grupy mieszkańeów AnglJi na- pośredniej dyspozycji premje- siaj wyrazem opinji puhlieznej
eej całą władzę i likWidującej ley drogą wychowania pol~ty- ra. Gabineł.g in corpore zb!enł- kraju. Izba ta stopniow.o sama
wszeliką opozycję .. Oznacza to cznego coraz wydatniej przycią hv się jedyn'łe przy doniosłych siebie zgładziła. Wśród 700 lor
wystąpienie
prz~iwko
zasa- gać do pracy : budzić w nich sprawach politycznych oraz w d6w i~tnieje (onajwyżej 12 redzie wolności Indywidualnej, praktyczne zainteresowanie dla wypadkach .sporów kompeten- prezenta y.mych ludzi opozyktóra iest podstawą każdej de- zagadnień sprawowania rządów cyjnych między poszczególne- cji. Izba lordaw nie powinna
mok racji, a w Anglji stanowi
II. W obecnej chwili aparat mi sekcjami. Korzyści, wypły· reprezentować "opinji przecenioną tradycję.
naszego Tządu cierpi dotkliwie wają,ee Z takliej reorganizacJ~, szłości", lecz "o'Piuję skrystaliPodczaos 19 s3ulecia narody na przec;ązenie minIstrów pra- są oczywiste, bowiem dziękl zowaną". Po powszechnycll wy
kontynentalne Europy rozpo-, CI&- R~ąd deIl!0kratycznv wiel~ niej .lwia część pra~y mechani- borach premjer powinien miaczęły budowę instytucji repre-I pracuJe, bOWIem ~atdy sWÓJ eznCl zostałaby zdjęta z bark nować listę "lordów par lam enzentacYJYch,
imitująCYCh te, ! kr~k, .musi public~n:e :usprawie premjera, k~óry m6glliy won- tarn~ch"~
canajmniej ~ą
które powstały w Arn.glji jako dbwIC. 'ML'mstrowle Ule mOAą centrować su: na dalekowzrocl trzecIą lIczby parów w izbIe
rezultat wiekowych prób i do- przemyfdanie spraw i muszą nych koncepcjach politycznych wy.ższej. To mianowanie winno
5wiadczeń. Importowane z ob- ~yć zado,woleni: gdy udaje l~ ~ na kontakci.e mię~zv rządem się odbywać na eza'!! trwania
czyz.ny, bY'l'V te ilnstytucje na Się rozw.ązywa,c kwes~e ~oraz- 1 narodem. Nie ~uslał~y on a trzech parlamentów. Przy nakontynencie widocznie słab!ej n~,. P?dczas ga~ sn~cle l roz- syst?wać:r:a poslE:dzentac? nie· stępnych ~borach ca!ą proceugll'untowane
n:.i parlament wlJame dal<\j slęgaJąvych pla· skonczonej iloścl komitetów durę nalezy 'J)Owtórzyc, a przy
brytyjski i ~ohec tego o wiele nó~ .~litycznych je~t .im uni~. spec:.alny~h, które odciągają go zmia~ie rz,ą~u również powinłatw:ej chyliły się do upadku. ~ozhwlOne: Ja OSObiŚcie podzIe od w!a~Iwego ~ręgu pra.c~. no mleć ~lej..sC~ to samo. Zeza
Rządy demol~ratyc7.ne na kon-! r..Jb~ ga,blDel na trzy ~tałe czę LatwIe, byłoby 1 wygodmeJ wy sem tIrzeCIa cz~~ lordów repret)nencie sta:y się niebawem' śd. PIerwsZa grupa gahmelowa konywać uproszczoną władzę zentowałaby kazdorazowy rząd
przedmiotem krytyki t duthowe musi~łaby się zajn;tować spra- autorytatywną ! uniemożliwić trzecia C7.ę~ - rząd poprzedn~,
go niezadowolen:a, Nieporad- wamI w~wnąłzneml: drug!l - o~o prze~ęcz;n;~. które osła- o pozostalt - pozapopJ'zedm.
ność tych systemów rządzen.'a spraW81Dl
zaAłl"anieZneml,
a !.lIR energ,łę mm.:strów.
Gdyby w łych warunkach prem
umożliwiła faszyzmowi podnie trzecia pracowałaby jako WYZasadę, te premjer musi b1~ jer chciał umocnić swoje atas:en:e głowy i zastąpienie demokracji w calym szeregu wat
nych pań'5tw.
Ale w AnglJi sprawy przedstll
(WiedeJi)
wiają si~ zupeiillie inaczej.

I

lament, aby . zamlaować nową
trzecią część lor<\w i w ten
sposób zapewnić ~obie wiC;kszość w izbie wyźlsej.
Dziedzicznym papm mo:i;nu hy pozwolić na asytow~nie na
posiedzeniach l pr~mawianie,
ale nie mieliby {)niprawa gloSowania. Taka r~łID1a uprowadziłaby w i ' e yższeJ • p_ewien realizm i te posób roz wiązałaby raw ; - kestję wła
dzy tej izby, wia dopóki
du"h aktualno l Jeł nieobecny na posiedztniacb izby lordów, dopóty ~.adt tej izby
będzie zawsze ' yn manwSl
literą·
: .... ' _"" ~'"

W ten spo
'WIogólnycn
zarysach nakli1iłem inję ko ..
parlamentaryz~u br)yjskiego.
niecznych reftrm
rozwoju
Mój plan jest oŚĆ f1s1yczny:
i dopuszcza na\'et ną! lotniejsze modyfikae,k. Ka~ się zgo
dzi, .że coś stal si ę
si i że
reforma naszep 000 ego systemu rządzen~ ju~ ddawna
jest aktuaJ.na. F sz~m, a.cz
tak nikłą odRtwa dz iaj rolę
w Angln, pod~eślla jtnak to
uczucie istniene o n adowQ
lenia i świadoll ( ' IŻe eforma
jest kooieczna..

Dr. H. DfDl'IEI

arcze
VI staroi
Nadprodulfcia ; walJania walulowe

Op I, gOSp

ln.stytueje l'eprezentacy jne w
tem paastwie również n e odpowiadają. wszystk.:m wy~a~a
uiom. Ale są nieproporcjonalnie lepsze, niż te, które zostały
p r 7P.Z faszyzm na kontynencie
Miarą wart,,~ci w staroiytnym
zm!ecio~. Tylko w wypadku, . Egipcie nie był pieniądz, którego
gdy.by .naSl(; m-stytucje parla- jeszcze niemano. Uatępowano sobie
mentame doznały dalszego do neczy zbędne wzamian za nieodłkllwego szwanku na opin;i, do zowne. Wymieniali tabliczki do pipiero wtedy faszyzm móg:'by sanla na wędkę, cebulę na wachmieć nadzieję, ,że uda mu się ,larz, placek na naszyjnik. R"zumle
tutaj zapuśc.'ć korzenre. Ale i się, fe przy tak prymitywnych stowtl!dy jego doktryna nie odpo. I SUl.kacb gospodarczych nie moglo
'Winda;aby lw:ej części społe- być mowy o wytworzeniu się s!a·
czeńlstwa
angi eJ.s.ki ego, która łych cen, które powstały dopiero
skłania się do tradycji wolnoś· w chwili, gdy utworzono stałą jedci osobistej, a prawa mniejszo- nostkę monetarną.
§Ci ceni, jako wartościową część
pracy poftycznej. Są. to prawa,
które system paJrlamentarny wy
tW'lrzał przez wieki. Ale sam
fakt, .te faszyzmowi udało się
W Egipcie miarą wartokr b~ło
ół
ł'ć
'l 'ć
naoar zna ez pewną l os zwo na początku zbołe, a pótdeJ meleOlJlików w Anglji, św~adcz1 taJe: miedź, srebro ł złoto, które
jednak, że nasze urządzen -a par :r.aczęły odgi)'Wać rolę pieniędzy 'IV
Iametame wymagają. odmłodze rozwijającym się handlu wewnętrzni•• Uznali.~y wazvscy, że ta nym Oraz w stosUJ1.kach handlowych
naprawa jest nakazem chwili. z o§cłennemi państwaml
jeśli <;h~emy utrz~ać .nasze
Wartość wymienna poszczególwomosclowe trad;rcJe i stwo- nych metali zOlięltłała się zależnie
rzyć Ang~Ji warunkt, w których lod ieh ilości. W czasach bardzo
mogłaby .J6.ko zwarty naród prze dawnych Egipt posiadał znikomą
ciwstawić się trudnościom po-' ilość srebra, z!ota natomiast ~poru,
titycznym i gospodarczym, znaj wydobywanego 'tV kraju lub przydująt:ym Silę przed nami w sfe- wożonego z Nubji. MOZoa więc
rZ8 międzynarodowej. Gdy fe "obserwować tam zjawisko wprost
udoskonalf"1\ia zostaną rreaIizo- odwrotne do naszych stosunkOl\,
wane, wtedy faszyzm i zasad-I a mianowicie, ze srebro przewyiszanieoie, które wynika z jego ht lo wartością złoto. Dopiero na 1600
nieo1'a przeSłanie dla Anglji' i- lat przed Chrystusem, gdy wska.
IS'lnieć.'
tek rozwoju handlowych stosunków
•
.
z Azją zaczęło napływa~ do Egiptu
Co mamy nobIć w AngljI w srebro, stało się ono taMu.
kierunku naprawy naszego ~y.
stemlt reprc"tentaCV)Dego?
Na pierwszy plan wysuwają
5h: trzy punkty:
1) Stosunek mi~dIy rządem
l\Hedi, której Egipt posła dał duo
ł nądzonyml.
żo, była na początku droga, ,dyl:
! shnyła do wyrobu aa.nędzi i bro.
'l Władza WyKonawcza,
al Władza ustawodawcza. I al. telaza włed~ ~ JlŻY.wattQ pa-

Srebro' drODze od

zlota

l

wartolei
m!edzi

SDadek

Siedem lat chu d,ch

}Via weale. Za 18--eJ dynastJi w eza- r
sie od 1580 do 1350 r. osiem ~amów miedzi równało się \l'.rtoki
O~ginatne ~tosunki panowały w
grama srebr3. Dopiero za Ptolome- nłektoryeh dzIedzinach gospoda!uszów na 300 lat przed Chrystusem ezego życia w krajach nad Eułra
stosUłlek wartości miedzi do alrebra tem. Wykwalif;kowani robotnicy
miał się Jak 1:140. Dane te ~wład- jak ślusarze lub murarze byli go..
czą, fe warunki podaty I popytu rIe) nagradzani od przygodnych na
oru ~to~unkl przywozowe mocno jemników do zniw. Miało to zJawiwpływały na wartość waluty. Nastą sk~ p.ewoie swoją rację bytu, JefeU
pll niewątpliwie i spadek warto~ci wezm,em~' pod uwagę, że uprawa
:i\łota, które wydobywano w obsza- zboża, od którego zaleiała egzy'
rath NUu w takiej obrito§ci !e w stencja ludów, odbywała się 1;arÓw·
sąsiadujących Ił Egiptem krajach no .. Egipcie, jak w MezopotamJi w
przyrównywano Dość złoła do pla- luezwykle trudnych warunkach,
ska. Istotcie wypłata poborów w ponieważ w tych bezdeszczowych
r.łocie była tam zJawisktem zwy-. kraJaeh urodzaje :zależały od umit.
kłem, a przedmioty złote znajdowa jętneJ i bardzo kłopotliwej regulacji
no nawet" grohoweaeb a'bolłcb n:t'CZt1ych wylewów. A zaopatrywa
ludzi. Nie dopuszczano do spadku nie tych krajów w zboźe było spratłotej wałuty przez wzmożony wy_ wą Iliezwykle doniosłą i trud-ą wn
wóz tego metalu dzięki czemu w bec nlemotllwości importu. Mu~iał
l!lągu prawie
lat od tn:eciego więc z konieczno~ci istnieć tłystem
wieku przed
Chrystusem at do gromadzenia 7..apas9w. Każdy roJnik
zawojowania Egiptu przez araMw obowiązany był uiszczać część postosunek wartości złota I srebra nie datków w zbożu, które przechowyuległ zmianie. W stosunku zaś do wano Jako zapas na wypadek niezboża. będącego w Egipcie drugą urodzaju. O tym właśnie systemie
z rzędu miarą wartości siła nabyw zaopatrywania mówi biblfa w dzlecza złota I srebra pze,.'yższała dzie Jach Józefa i jego braci.

I

1000

sięciokotnie obeeną.

Sm~eSlftle

tanie

wlelbl.d,
Jnny przykład dowodzi, Jak w
owycb Jut czasacb nadprodukcja
obniżała ceny. W Asyrji ł Babłlonie wielbłąd nie był na początku
zwIer~~ciem krajowem. Wwożono
go Jllkn haracz z Arabji. Wbjownicza AsyrJa posługiwała się nim
chętnie jako \\'ierzcho~em • zwierzęciem pociągowem, kt6re :taezęła
J'6r.nłeJ hodować u sleblo. Skutek
był taki, te cefta wielbłąda, wynosząca na początku
850 gramów
srebra . . de. 4.

zboie i utrzymal1i~niski łtY zetwedzUa czasami ~tttek p~ła się
zapasów w śpicbr~ch. W~ nagłego wzrostu cen y takich padkach i obawy zabl'zeń walano
z Rzymu wszysthch rUt ziemców z wyjątkiem karZ1 i ptuezy,
cieli Niewolnicy nl stąlO i w!jjątku. Winę ponosi tu rz
ktć·
rego polityka unl l10tUrial wolny nandeJ, mogąco. sku .cZ.",! za·
pobiec wypadkom frak. zbta.

SDek

.CII

Handel taki isłnifł jana! poza
stolicą, pn:echodząc cz,to· Iv spekulację. Kupcy zbolowi gro~adrl1i
zllaczne zapasy, ~pulc ziarno
nawet w odległy
[owltlcJach
rzym'lklch. Przez 8p~jalye~ agentów zbierali wiadomłśet. p~zaracb
i powodziach i wieźlI z~e '" okoli
ce, dotkninęte klęsk~
Sj)rzedać
Je z ogromnym nierłZ ~sklem.

ar

Ggraniezan

IW'

Nietylko kupcy Up/a_li spekulację i podbijanie c
rietcy posiadacze ziemscy " ~a. h naleZą·
~ych do Rzymu %t'oz1ln i wkrótce
W~UIU·lenle Im....
szkodlłwe dla siebie ud nadproGdy rzymianie zawładnęli Egip- dukcJi j starali się ~l1biec im
tem, skorzystali z systemu zbożo.. I'rzez zmnlejsza1lie ob atw uprawwego faraonów, zmuszaj'!c egipcJan "yeb, które zamieni n
.p astwido uiszczania podatków w zbożu, ska oraz nierzuc:Jnłe na rokl pO!lia
które obracali na wyżywienie swej danych zapasów w ocz taniu przy
s1olicy. Wobec olbrzymiej daniny, ,jainiejszej konjunktury.
wynoszącej 800.000 centnarów sze"
•
ściennych rocznie, nie było iuż moChociaz s~osUilkl gos~arcze w
wy o nadprodukcji w Egipcie, któ- I starożytnoś~L r6tnłły s1\ od. obecrem u obecnie zagrażał njeki~d~ ' r,ycb,. dalekIch od gO~PO.'kl natugłód, zmuszający rzymian do pro-I ralne.l i metal!! w roli fłączl1ego
l\iantowanla rabunkowo ekc;pJonto. ślodka płatnlc1:ego, mctay postę
wanej prowincji, Jak to uczynił Oer powania poz.ostały te
• Podsła·
manik, siostrzeniee TyberJu~za.
wy podazy I popy.tu,
rodukeJi, i
Polityka zbożowa cezar61ł', zmie wymiany ~ nleznllenne łtl ateza
rzająca do zaopatrzenia stoJic;v 'IV od czasów I młe)lei.
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Andrzei Maurois
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ranc
nie ma widoków na ',wale istnienie

Na znacznej częśd naszej pia
nety "mlecz sprawiedliwości"
hroni ludzi
przed wszelkim
gwałtem.

'- Moź.na - powiedział Ram
Say Mac Donald - dostać się
hez żadnej uroni ziLondy nU do
Paryża.

LA

.,GŁOS

Ludzie, którzy się oddają ma
rzeniom historycznym. są przekonani, że Francja jest mniej
dostępna dla systemu dyktatu
ry, niż inne narody. Kwest ja
ta nie jest dzisiaj pozbawiona
aktualności.
Rozwój polityki
francuskiej w osta'nich ezasach wykazuje znaCzne wzmoc
nienje, a w każdym razie poważne okrzepnięcie owych idei, kt6re
nie oclrzueaJą myśU o autory-

W kaidym razie ciekawe obser i kt6ra stworzyła eały szereg
wacje. Przedewszyst1dem to, że koronowanych dyktatorów, ale
- Ponleważ istnieją strażni
cy - odpowiedział Boncour.
Anglja, palistwo demokrałycz- brała swe zasady z Madl'ytu,
ne, wielokrolnie również dIu- Fłorene.ii i Wiednia, z tradycji
- Ale sam ten st'ra.żnik jest
fylko fikcjąą. Nie każdy męż
gie okre.sy swej historji przezy- raczej tych. dwor6w, ait z
czyzna na koniu, którego wio
la w uznawaniu konieczności Francji, ~dzje rządzili Capetoduny na placu
publicznym,
dyktatury. Prawdą jest, że re· wie.
trzyma sam namiętności tysu:żym Cromwella trwał tylko
A teraz Napoleon. Nie chcę
cy ludzi na wodzy; czyni to wię
krótko i jego dyktatorskie pa- powiedzieć, te bYł on włochem
kszość cywiiliowanych . ludzi,
który<.h symbolem jest wlaśme
nowanie zaj'ęło zaledwie trzy (Napoleon III !bYł niewątpliwie
ów strażnik, cry policjant, a
lata, od lf>54 do 165i. Ale to nielegalnem dzieokiem i pelktórzy w potr.zeb:e przejdą do
panowanic charakleryzował nie nym francuzem), ale był korobrony jstniejących praw.
W
t~'lko Wilhelm Orański, ile ra- sykaninem. W każdym. razie
rzeczywBstości policja powołu
taływnym rządzie
ezej MaJborough, n,iezwykly po przybył z kraju, W którym paje się tylko w wyjątkowo rzadkich wypadkach na tę u'episa- we F.rancji. Reforma konstytu- tentat w poezątkach 18 stulecia nowało jeszcze średniowiecze.
ł1ą umowę. Potęga ustroju spo- cji je,st w toku. Historja Fran- i '~Valpolc od 1712 do 1742 ro- Tego tła było mu potrzeba, aby
łecznego jest tak wielka, że po- eji jest w tej dziedzinie niewął. ku. W rzeczywLsości
mieć siłe do spełnienia rzeczy,
jęcia zastępują. czyny. W najpIlwie bardzo pouczająca. Jakte każdy naród eUl'opejsJd w zam' które w oczach francuza mudawni jszych okresach hu.torji
inklinacje
ku dyktaturze wY'ka- knlętym kręgu swych rewolucji siały się wydawać śmieszne. _
trzeba h 'ło jeszcze
uzmysła
znje
historja
Francji?
znał również dyktatury.
Zupełnie tak samo rzeczy się
wiać te po.i~c:a: Przed królami
IIOS7.ono miecz. a pęk !rózeg lLk.Od 1789 roku Franeja więDotyezy to oczywiście rów- mają z Gambettą, k.t6ry bVł aylorskkh przed konsulami. pói. cej, nii jeden raz, żyła pod na· nlet Ros.ii, Włoch i Niemiec. nem mieszkanki Genui. Włos
niej ten symbol stał się
zby- ciskiem gwaltownegon reiymu. Nie moina więc Francji ma- ka i korsykańska indywidualteczny Idea obow:ązywa1a dzię
ki pot~<lze Pl7:yzwyczajenia ~ Proszę pomyśleć o rewolucJi, czej charakteryzować, nit! mu- ność,
milczącej zgodl'if'. Ten .. auto- gdy władza znajdowała się naj· siałyby sie charakteryzować in włoskie tradycje
oraz sym.pa·
rytet nn.skutek porozumienia", pierw w rękach D811tona, a po ne pań twa same.
lje dla absolutnego systemu mo
który Lak jalwo i oczyw~je a tem Rohespierre'a. Nast~pił
narcblstyczne,(o moiDa wykapewnia hezpieczeilstwo jed.uost dyrektorjat s niemal obłędne m
sal
.. kaMym wypadku udet'. okazuje się bezbronny, gdy
stosowaniem terOl'll, )
chodzi o całe narody. c1 sami
zwyezaJnego
autor1łeba
we
Indzie, którzy między sobą re. opanowany przez Barrasa, a.
Ale jedno jednak o Francji
FPaneJl.
zygnują ze wszelkieJ zewnętrz:- później przez Fouche. Oto wy- powiedzieć trzeba. Naog6ł .",.,To usprawiedliwia naa poncj ochrony, czuj~l si~ zagroie- suwa s~ na pierwszy plan Na· kazała ona wiele mniej skłon·
ni, gdy stają naprzeciwko sie· poleon. Epoka 1792 - 1815. - Ttośei do hodowania i wysuwa- g.Jąd, według kt6rego Franeja
hiC', jako narody. Tworzą mię- A potem jeszcze raz (lwadzieścia nin na czoło autokratów. Gdy sama wykazuje bardzo mało
tl/ynarodowc sądy r07jcmcze i lat pod panowaniem ~apoko·1 Hobespierre upadł 9 Thennido. ~klonności do rytwarzania dy·
~l;cbuwelll .prze:.taią .wicr.zyć . w na III: 1850 _ 1870.
ra. stało się to, ponieważ
ktator6w. . ,Przyczy«la tkwi w
(rh stlę· ""ystarczy. ze Ule WIC- •
:;
•
rZ'1, aby tl! sił~ zlikwidować: Noworoezny
9,51:
właśnIe swojej dyktalul'y nie tem, że wlaśn~ fizyczna i OSyDogmat może knieć tylko w· PrUkład,
doprowadził do ostat~ności. chiczna atmosfera we Franeii
duszy ~:ierząc~o. Jak' ~iallby
Co mOina przeciwstawie fak
Albo oroszę pomyśleć o m· nie sprzyja wychowaniu wladwygląda c
mIt genewski, aby
.
.
J
1..:
ł ..J...
czych namiętności . jednostki.l11ógt zapewnić pokój świato. t.om tego 40-letnłe~'o okresu?- eheheu. ego osoJJUsm waud
Stwie'rdzamy &en fakt r6wnież
w~'~ :\lul>iał!by hyć
dla całych I
była. nieograniczona i był on.
l'le ja nta, regu 1uJącego
.
do Napole- w innyCh dz)edunach, nietylk.o
na.rodów tern, czem idea w",ol
ruch !l- w przeciwieiiJstwie
,
m'aro sprawiedliwoSci jest dla liczny prz czerwoną latarnię I ona, rodOWItym francuzem. - politycznych. 'Posiadamy
jednostki. Wszyscy ludzie świa i t~ ;Ymf~: wystarc.za do ~ska Przez wiele lat dzi'el"'lył ,tę wła- liczne zastępy naprawdę wlel1a
kuHuralnego
musieJlby zanla tysIącom ludZI właŚCiwej dzę w rękach, a wreszcIe
kicb talentów, ale bodaj nie po
przyjŚĆ do przekonania, że każ- drogi. Warunkiem poszanowa·
ukorzył się przed królem.
sładamy okresu. w którym ujad~' konflikt będz!e załagodzony nia takie,i idei byn3jmll!ei n le
wniłby się jakiś J(enjusz jednotak bezpartyjnie, jak tego tyl- jest, aby ludzie odrazu staJi się Równiez za czas6w Tudorów
stkowy.
l
ko po ludzkim trvbunale spo· dobrzy, szla<.hetm i
rozsądni, Stuartów znajdujemy tak potę

FranCja nie boduie
• utokrat6.

angielskie

I

dziewać s{ę moin;;

te ni,kt nie nie

pr:cekroczy wYl'O,l tów tej izby
s;ldowej, gdyż w przeciwnym
wypadku nauzi siPo niepokona.
nI) pot~dlc i że pozatem wszyst
kIC narody świata gotowe bylyby, w ramach tt>j prawdz:weJ
ligi narocł6w, uznać każdy a1:1 k za bunt
Trgizl1l naslej epoki t,kwi w
fcm,
·że pokój
mógłby być
zapewniou~" wprawdzic nie
na wieki, bowiem ludzie
nie
budują n 'czego na w:eezne eza~y - ale jednak na długi czas,
gdyby tylko wszystkie narody.
które t~sJ(\1i<! do pokoju, pogodziły się co do środków,
polrzebnych do utrzymania tego
pokoju.
Zorganizowanie
światvwel
policji by:ohy przytem
środo
kil'm zupch ie pokcjowym: Unl
kajqc wszclk'ego gwałtu sam!)
obecność tej policji wystarczy·
la'by <lo utrzymania spokoju. Pl'OsZ~ sobie tylko
wyobr$ić
hlokadQ przez flotę Egi naroc1ów, kl6ra mog'aby ; byłaby
gotowa

wygłodzić każdego mą-

dciela, pokoju. Niejednego nie·
zdecydowanego dyplomatę ski e
rowa:oby to na drog~ prawal A
przytem wystaroza samo wyobrażen:e tej ~1fy, aby stworzy':
potrzebny 3ulorvtet. W Nowym
JOl ku zasłe.-pu)e się w nocy po-

będą się i tak wahali w

tęsknoty i pragaJeaJa

Ideału

swych narodów.
Ndetylko s&worzyli oni meeha
nizm władzy; dzięki kt6remu
panują, ale są w ' oczach swycJl
narodów r6wnież samem tr6dłem władzy. Ale w oczach narodu niema dla nich zastępców.
Niema namietnik.ów i lItCly pewnego dnia ta machina przestaje pracować, to nie motaa jej
zastą.piL

Nostalg.fa
męr.em

nadzwyeuJn1m
remItatem
ehoroby narodn.

-

stanu jest

długotrwałej

Gdy choroba ta mija, nostal·
stja sie kończy. Przyczyny. kł6-

re

czynią

dyktaturę niezbędną

.R. są jedprzeszkodll do je••
ustabilizowania sie po za okres
iycia samego dyktatora. Dykbltura jest zawsze rezultatem
rewolueji, ale wielki przyw6dea odczuwa odrazu potrzebę
nie nowe.' rewolucji, a ustabili.
zo.'ania NO .ukcea6w.
GeJ,. jednak ta atabIIIueJa . .
słt:PUje, to koneą _ konłee.
j

ws.prawiedliwiają

nocześnie

...., ......0

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

~

Jd'li aie

wybacJiałe

wo)aa
europejska. to dykłatorą ....
dojdą do 1IIDia4owau. . . . . .
su sw,eh rqdów. Od)wYełe
podwatenie ahIolutyzmu
JeIł
necq tru.... Widzimy to "a
przykładzie ~, , kt6l'1.
Wowal. te jat dyktatorem. i
wei4t mył!ał o DUtępaJ'ID JIOlamencie. «dy poprzedni pos".
lał do domu. W swoim "CoDtrael sociał" Rousseau powie.
dział:

Aaasselu ma glos

,.,Ustawodawca jest z peWlDego
punktu widzenia niezwykłem
zjawiskiem w państwie.
MU
wella, Batona i Shafesbury'ego.
si on b~ tem, czem jest, dzię.
,
ki swemu genjuszowi,
a jest
uJ
W kazdym raZ1e dyktatura t
1.t6..
em z zawodu. T en zaw ód ....
l'.
..
we
Franc}l
na
dłuższą metę ma
ł ~-"
.
t
h"'k
.
.
rym w 8M;lwle ,es repu 'L] a,
Gdybym miał dość m~ejsca.
~_.'.
. t t
mógbvm z powodzeniem wyka- ło ma WIdoków powodzema.. . D1e}est CZę'>\;lQ
.lego lS o y. stem
zreszta
przekonany,
ze
1 J t t
ńl
..
.. .
es o slczeg na ezynno:-r. ć wyr.·
zać, że
gduemdzJeJ
czas
trwanIa
syste' ma nil'
.
dyktatura w jej ostateczuych
'I
szego rzę d li, k t
raóOle
konsekwencjach nie Ie-ly w oa m6w
• dyktatorsklch jest ściśl..!
. wsp 61 n~o z )u d zki em panowa zWIązany
z
okresem
łrwan
aUlem.
.
B
'
t
tUl'Ze francuzów j zosłała wpro
OWIem
en. kt orzą d ZI.
życia obecnych władców.
'
"
.
d •.
wadzona zzewnątrz.
prawamI, me pOWInIen
rzą ZJe
Musialibym coprawda si~nąt
Wystarczy sobie wyobrazić, ludtmi. W przeciwnym wypad
w tym celu bardzo wstecz i jakie znamienne skutki miała· ku te prawa, jako środki
powskazać przedewszystkiem na by śmtierć te,i czy innej jedno- mocnicze jego namiętności. mu
wpywy włoskich królowych. - stki kierowniczej jednej z tych siałyby jedynie uwieezniać jeWłosi przybyli do Francji i roz konstrukcji
polityczn:ych. - go nies,prawiedliwości, a pozapowszechnili tu idee politjki W dniu, w którym zniknęła'by tem nie będzie On n~dy w sts·
macchaveUstycznej co do nieo- ta czy inna z pośród kierov.'ł1.i· nie po~' trzymać swoich pry
graniczonego autorytetu. pro-! cz~ch jednostek, Europa ~O st.u watnych poglqdów od zwak7.a
szę tylko wspomnieć o Katarzy leCIa tak samo przypomniałaby nia świętości j~o dzieta".
nie i Marji Medici oraz o Maz- sobie niemo 'ność systemu d.v k
Dotyczy to również dykfało
zarinim.
tatorskiego, jak przypomniala ró\v Europy, kt6rych
można
sobie
Europa
19
stulecia
postawić
w
jednym
rzędzie
z
Absolutyzm I.AJ.dv.łk« X~ był'
DO Waterloo i po SudanJe.
"le«islatorem" Rousseau.
b0zjawiskiem eo.ropejskłem,
wiem.
ich
istnienie
jest
równiej
Dyktator. który umiera we
a nie czysto francuskiem. ILudwłasnem
łóżku pozostawia nie- uwarun'kowanc ich genjuszem
wik XV należał do owej mię
mniejszą
lukę,
ni! dyktator, kt6 a jednoeleśnie ich posłannJe
dzynarod6wk,i monarchistycz
lwem. A te obie rzeczy nie da·
ry
zostaje
pokonany.
ne;' która
dzą sic podzielić i dlatełfo ."
efąiyła nad EiIl"oplł od 15 smOl
Dyktatorzy europejscy S:J. r.ja ngraniezQ"(le euHIIl.
leela do 1118 rob
l wi.skami. kt6re triew,tpliwłe

wy- żnych .minislrów, że wymie"iligi mv ",rolsey'a, Thomasa, Crom-

korzystywaniu urządzeń
narodów dla obrony
swo:<:h
najistotnie)szych interesów. Syluacja dwuch narodów przed li
gą narodów byłaby
podobna
do sytuacji dwuch stron proce.
su przed sądem <-ywllnym. Każdy ch<.e swój proces wygrać, a
jednoczcgnie obaj są podporząd
kowani tym. samym prawom i
przepisom. Płac.ą nałożone
na
nich
podatk1, aby ich
s~dziowie
sądziłi
i nIgdy
n!e
zakwestjonuj.ą
pojęcl.'a
sądu. Dzi.siaj
może
je~zeze wielu ludzi uważa za
meprawdopodoIme, aby pewne.
:;:0 dnia w. zyslkie rządy euro·
pe.tskie zostalv nawrócone na
taki pogląd. Dla naszych pra·
wnuków będzłe być moze trud·
ne do zrozumienia, że istn'eli
Indzie, klórzy przez tysiąc..e lal
moglL w~erzyć w m~t wojny. Ale moźl1we jest równiei, że
wcią.ż ieszcze z powodu nlepor~lumień, słabości i niezd~y.
dowania utworzenie prawner,o
państwa europejskiego
będz;e
unfurnoiliw:one.
W tym wy
pa lk.u stalibyśmy - poniewu
niema mOŻllości zahamOWa1l18
rozwoju destrukcy)nyeh nauk
i poglądów - niebawem w obli
ezu zagłady
naszej eUl'opej~kiej cywilizacji.

wyroi'" •

Wg....

Ograniuon, ais

4

d,ktatur

zewnatnne
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Teraz
moda na J)ogarde dla
przyszła

Jeśli mówimy, że żyjcmy '"
.kresie rewolucji. to wygłaszamy .iedynie zdawkową prawdę.
Nawet najbardziej
powierzchownemu obserwatoroWli nuca się w oczy. że kraj za kra.lem oa.ństwo za państwem Ros.ta, - WIochy, Niemcy, HiszpanJa ete. - zlikwidowały swo
je stare systemy rządów i wypłync:ły na szerokie wody eks-'
perymentu. To wszystko jest
oczywiste. Dla znawcy hlstorji
Europy niema w tem nic dziwnego. Dawniej rówoJez bywały
czasy, gdy duch rewolucyjny
ogarniał ludzi i wstrząsało nimi
płomienne pragnienie nowych
podstaw porządku społecznego.
Ale co dziS;a.i jest rzeczywiście
nowe, to fakt, że naS2le rewolucje różnią sie zasadniczo od
ideałów
dawniejszych rewolu.
cli.

Dzisiejsze asph'acje rewolucji
"ą zupełnie nowe. Tak. nowe,
że wszystkie ' dawniejsze rewolucje zosla.tą przez tą nowoezes
ną myśl zdezawuowane i energicznie zaatakowane. Bowiem
szystkle dawniejsze rewolucje
ialy ponad wSJlelką wątpllvotć Jeden cel: wolność. Tak
było w Anglji w 17 stuleciu. Hampton i Cromwell nie przywrócili wolnokf, ale w kaź
dym razie Je.. poszukiwali. MUton, Iłłerackl przedstawiciel dn
cha rewolucyjn~o swoich czasów, pisał o wolności z lempe)'amentem i naml~InOOcIą, Jaka
przepełniała
proroków żydow
skicb. gdy deklamowaIt na temat wierności i prawa. Gdy Ameryka w 18 stulccJu zbilailsowala swoJą rewolucję, zbudo-

ideałów

I

I

wcln

•
śc;

mogił być do nie.• zbyt długo emenda est4'. Uważał on wol- .iasno wyrażonego w myślach cja anglosaska, poczynając od
przywiązani.
Bratcrstwo już ność za coo. co warte jest za wodza, a ponuro przyjętego dOI WiclkieJ I{arty Wolno~~i. ' jest
zm'arło z chwilą. Jldy narodzUa , chodu kupowania jej wciąż na wiadomOści przez nas wszysl- ożywiana duchem wolności. _
sle gilotyna. Tylko wolność, świeżo. nawet .łeśli cena jest wy kicb. Idea brzmi: Wolnocć jest Oto nasza cegiełka w gmachu
ten prawdziwy duch każdej re- soka. Paweł uważał wolnooć nicporozumienicm. - Nidylko l)Ostępu ludzkości. MOże Iud~
wolucji, długo była S2lCUrze cel' za jeden z wIelkich .darów, ja- jest nlesłyc.har!:e trudno wal· kość ma racJę, oki'etlając to,
niona, przez poetów opiewana, kle chrześcijaństwo przynIosło noć urzeczywistnić, ale poza- .iako złudzenre, Ol)arte na nie ..
.lako icdyne bóstwo, któręmu ludzkoścI. J~o miasto Boga, tem w praktyce nle można j~j porozumieniu. Możc prawiłą
człowiek hołdować może, nIe I j~o Jerozolima "jest wolne". utrzymać. ,,0. wolności, walczy' jest I'ó·wnieź, że ialdś tam dżen
tracąc dla siebie samego sza- Wiara w Chrystusa czyni czło- łcm o ciebie i stwlcl'dziłem, ~e telmen, czy komitet intelckl'J8
cunku.
wieka wolnym, wolność .lest dla I jesteś tylko cieniem". DZ1$!~; listów lepie.i wie, z e.zem nam
Ruchy rewolucyjne połowy niego czemś. za ezem "musimy I sądd się n~ogół, że wolnosć jest dobrze, niż my sami i Ż('!
19 stulecia miały wszystkie bez sła~ mUJ'~m".
i jest wogóle pomJłką. Ludzie Duszem zadani('m jest czynić
wyjątku tę ideę u pot1~taw. Byłoby ..uczą btwą powi~k- nie chcą być wolni. Chcą być to. co nam każą i iść tam,
Była to nadzieja na tę samą szyć tę listę wielkich ludzi, któ oJewolnik.ami. Bądź niewolni- :'~dzie nas lJOs.,13 la. Teo' t
.
ka i
. t
b d' , k' 'ś t
.t
u.
fJę ~
wolność. kóra kazała maszero- rzy we wszystkich okresach hi~ pans wa, ,21 z .1~ lej . e-I mOżna J)arrlzD dobrze skonslru
wać Garibaldiemu ł jego od- slorji wśród wszystkich 1'88 da- orJI gospDdarczeJ. bądź poglądu Dwać i mO'Le można nawet znadzidom. "Porozumienie" mi~ wali wyraz tc:sknocle do wol-I na rodza.f porz~dku, społeczne- leźć dla .le,i uzasadnienia lepsze
dzy węgrami 1 Habsburganu ności. Jakle to dziwne, że to go. Ale niewolnikalllJ, Przymu,s, argumenty, niż dla wolności.
wyrosło z te.l samej idei wolno- wszystko dzisiaj znikneło! Lu-' a nie wolność. leczy wszystkie Ale może jedua!, aUfJIic
i
'
l .
'" y ne
ścł. I ta sama wQlność W7m osi- dzie -dzisiaj nie szukają już wol CIerp eOla.
p(d:u~ha.fą do. kDńca tych arła barykady na ulicach Pary~ I ności. A jeśli jej wo~6le pragTa doklJ'yna jest tak energicz ~limentów i tych wniosków.
oraz uduchawiała Mitchella
n~ to jednak, gdy mają moz- nie ~łoszDna że ni~mal zyskaI.:oJ
••
"
.
,
•
I
.... ac2e~o whlsme w !\o"lji
Davosa w IrlandJI. Wolność by- nDU wyboru, wolą jednak coś la sobie powszechne prawo 0- I
' d ':",
- ~
•
I 'l I '
.
I ma me OJ":c do rewolucji? la Ideą paryskicb rewo uCJ w . innego. Po.pe eharakteryzuje bywatelstwa. Mało co pozosla!o r, e f ' k" 'd'
••
• 19 s tulCCla
• i wol no~'
~ć
I I Z C ez
az,.
naród, ktorv
poIoWle
ChłDpÓW Horacego t~knota do u niekłlirych tylko narodów ze
~
ma szactmek dla siebie, ma
rozwinęła
sztandary marco- ,~kawałka chleba - i wolności".- stareno pO.i~cia wolno::-ci, Jako
•
'"
swoją rewolucję ! Nie powinno
wych rewolucJi we Wiedmu, Chłop naszycb czasów jest zu-, poż"danego zJawiska. Ale i u b
~"
..
yć dla nas żadne.l niespodziaa
Budapeszcie i Berlinie, wolno"'C pełnie innego zdania. Chce cze- tYCh narodów poczucie to stale '
k,\ W tem, gdy nam powiedzą,
kierowała powstaniami w Nea· "00 lepsz~o, niż kromka cille- słabnie i powoli znika. Pod
...
że rewolucja u naS równie?; wipolu i Medjolanie.
ba, ale pozostaje zupełnie spo- względem politycznym kontensi w powietrzu i musimy sit:
AngJłk, będący przy,iacłelem kojny, ~dy chodzi o wolność.
tują się zazwyczaj skromnym.do teJ idei przystosować. Are
cichych przyjeptnoki, ocenia
Jakiekolwlelroądź są formy protestem w konstytucji prze- Jeśli już ma być rewolucja, to
wszelkie ideały bt"'zwztlf.dne na naszyeh rewolucj4 to jednak' ciwko potężnemu I'ozszerzeniu błagam was, niechaj to b.,tzłe
trzeźwo: Ale myśl o wolności wszyst1de są do siebie pooobne Immpetencji • władz wykonaw- rewolucja staromodna. Rewomkryła Slę za całym postępem pod tym względem, że ~ardzą ezycb. Stopmowo wszędzie. skla eja. której chodzić będzie o wol
okresu wiktorjańsldego. Anglik tem, co Dl.łmOne czasy ceniły t niają się do zadowolenia SIę po DOŚĆ, a nie sUumlenie wolnorozumie pod pojęciem wolności .iako skarb. Chcą rczulłatów ma glądcm, że sprawą rządu jest ści. My anglicy musimy przenłetyle fI~., wojenną. ile ra- terjalnycb. Dążą do pJ'osperity, tWOI'Zenie oplnji publiczncj, - cież mieć i w tym wypadku oczcj jakiś dodatek do aldu par:, Chcą, może już tylko patetycz-, miast padporzą.dkowania się te.i ryginalny styl. Istnieje dzłsłaj
lamentarnego. Coś. co powolI nie, pOkoju i bezpieczeńswa, i opin.ii. Istnie.llł pod tym wz.głę- tak wiele narodów. które za..
pcha naprzćd, ""Od prec~densu którc jedn~k d, ają' bardzo rzad- d~m .zdumlewające. dowOd~: - rzuciły wolność, jako COŚ stado precedensu •• ~Ie mImo to I ko • . Ale nic dąiJą do wolności.' Zj~wlska. masoweJ. sUf!CSt.ll w rODlodnego, nleaklurunego.anglik w niel1łr.j eJszym SiłOP-1 Ślepe. pokorne . przyjmowanie , na.lrozmaltszych panstwach. - , Winniśmy mast stanąć poza W"/,
nlu bYł calem seI'cem odda4iy autorytetu charakteryzuj c wszy' Ale te z.iaw!ska nie ostrzegają darzeniami i deklarowa6 zaidei wobioo.ci.
.
stkie n~sze Jlo~e rueby poliły-: nikogo przed niebezpieczeń- i wstydza,iącą izolac.łe. pływać '"
Gdy dokładniej przyjrzymy czne, ezy zaszczycimy je mb- stwem. Istnieją nawet oznnId, środku wielIUego ruchu l byi
się kulisom EurDpy, to znajdzie nem "rewolucji", czy też nie. I że rozwl.ia sie tendencja w kic IroewolucJonistami pośrodku remy w tym kieI'uuku bardzo in-I I to. jest ,s.lmtkieJl~ Il! ;;fyllw a-I runIli ogrankl1;(~nia niezaI~ż.no- wolucji. Nie powinniśmy ślep~
teresujące dane. Tacyt pisrJ , że i pat.ii, kt6'I'ą popl'zcd~~ła b~zl'a- śei wymiaru sprawledlwot::>C I. - robić te~o samego, co robi wiewolność musi być codziennie : dzieju ość i cierl)ienia. WynIka W stosunkach handlowycb roz- le innych narodów. ZadcklaruJ
o~wież. ana: "LiberIas quotidie to z ducbawe~o przekonania, wija se powoli tendenc~a w ki<> my naszą oryginalnoścS w naWSS .'(Uh:; · Q"""""""*JqWQilCMiiiJliOi#~; 4".i".............~-- ~~ runku dyktatury trustowo tak. szej wbsnej, oryginalnej rcWo. że idea która była .~ak droga na luc,ii, Zrć,bmy właśnIe coś I ....
szym o.~com. idea, że mO'~na n . nego. niż rohią inni ludzlc na
swoją własDO'J-cłą robić, co si~ świecie. Dlacz~o nie być orJczlowiekowi podolla, znika 00- ~inaln:rm? A czyż wolność nie
J'az szybciej.
jest dzis~aj czeIUŚ oryginał.
Idea wolności jest również nem?

I

I

II

I

I

I

walłamerykanie słynną statu~
wolności.

•

jako wyraz idei. które icb entuz.lazmowały podf.'zas
I'ewolucji. Lady jeszeze tam
słoi, gdzie ją postawiono, ale
naogół w domu moJej Ją pod7.łwia.ią, niż ei o~y, którzy
przybywają do Nowego Jorku.
,Je" reputacja nleeo wystygła z
winy c~łeg~ szeregu ustaw i innych aktów. Ogarniamy Ją .iednym rzutem oka z pełnym
współczucia
uśmiechem. z jakhn wzrok nasz śIl~a się po ,
rysach damy, które.ł piekne dni
już minęły. W swoim czasie by
Ja ona pi~knością nlewątpJlwie.
Czczono ją w pie~ni i poezji,Obecnie na .fe.' twarzy widnie·
.ią zmarszczki. Oczy je.' straciły dawny blask świeżości. On~iś była ubóstwiana, a ludzie,
którzy wystawili jej ,posąg, wie
rzyU w nią.

I

II

Manhattan

I

Francuzi zroblU swo.lą rewododa.ląc do oryginalnej
wolnoocJ jeszcze równość I bra
terstwo ł stwarzając w ten sposób nową trójc~ swego bóstwa
rewolucyjnego. Ale dwie nowe
postacie niedługo utrzymały
się na powierzchni.
RównMć
między Judiml była widocznIe
takim absurdem, że nawet naJ....dzeJ szaleńczy idealiści nle

ci~iko chora u narodów anglosaskich. gdzie posiada tak wieI
kie tradyc.fe, Jeszcze nie umarła caikowi,c le. W kcłacb intclek
lualnych ,fest coprawda wykuiwana, .lako reakcyjna, czy wlktorjańska. Ale te sfer'". ktar~
niecIerpliwie kuja plany. uważa.iąc, "że coś stać sie musi",
oho.tętni widocznie na to.. co to
będzie, nie uwzględniają LUpeł
nie ~rodków l skutków, Jakle
to wywrze na wolność. Nawet
rolnicy. którzy przez dłuf.ti czas
I byli zagorzałymi indywidualistamł. nauczyn sle w swym wła
snym interesie szanować szkQp~ bIurokratyczną. A jednak

I

!!!!=rt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WUhelm Orlmm

I

lucję,

I

Ogólny. widok drapaczów nieba JI.

wydawało sI." że będzie nam jeden z dwóch braci znakomłtycl
tak trudno
pd b 'k '
--- 1~v
"'_La
_X_1
Calodzwyczalć sięnłza
aj opIsany zman
IJ'Uw:oInVlIQo
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Zwycięstwo, jakie demokr::d

nieśli przy wyborach, ma

011

cy autorzy, jak Teodor Dreiser, Do rykańscy radykałowie i intelektua-', Costigan, 1 bezpartyjni postępowcy DO

POśWIĘCENIA

PRYW AT.

więcej, rota Canfield Fischer i Stuart Cbas, liści uczynili podstawą swego poro z prof. Johnem Devee'em, nester NYCH INTERESóW. Robi to wrll

ni~ lokalne znac're11ie,
Dowodzi
ono, Ze OPINJA PUBLICZNA AME
RYKI
PODCZAS
DEPRES.lI
PRZESUNĘLA SIĘ BARDZO NA
LEWO.
Tak
ek~ponowany przedstawi.
ele! radykaliwll, Jak Sinclalr, nie

adwokaci Clnrence Darrow i Ar- zumienia w roku 1932· im, a wi~c
tur Garfiel!l Hayes, publicyści Os· w czasacb, gdy jeszcze lwia częś~
wald Garrison, ViUard, _ ten ostat tych kół pragnąła widzieć na miejni zajmuje kierownicze stanowisko scu Roosevelta Normana Thomasa,
w największym dzienniku radykał- socjalistycznego
kandydata
na
nym, a mianowicie w nowojorskiej fotel prezydencki. Te koła
będą
"Nadon": - feministki, jak Marga Roosevelta popierać J zapewniać
ret S'lnger i łnm, którzy przewaz· mu tyły dopóty, dopóki będą mogli
mógłby \V przeciwnym wypadku nie ze wlgl,;dów osobistych opo\łia od niego oczekiwae marszu naznaleić tak licznych zastępów zwo elali się za Sinclairem, z którym już przód po linji jego radykalneO'o lilenników w stanie tak dobrze sto·
•
k
"
K i dawniej współpracowali. Ale czyni- beralizmu.
Mm owo prosperuJącym, Jak
al li to również dlatego, że oceldU >vIa
,
fomja. W normalnych czasach na- I
~"l'włeS
znaczenl'e
rucbu rad"'kalneNIE ZNACZY
10 JEDNAK,
.
j
W .
YW"
W
ABY WSZYSCY BYLI Z ltOOSEwet nie mgłby liczyć nan kanayc10
wani" w KalifomJ'i czło'.\łek, ktci- go, ma ącego
PL
,
\'KRA- VELTA ZADOWOLENI Wszyscy
CZ~JĄCY DALEKO POZ~ GRA•
ry jest autorem tak radykaln~ch NICE KALIFORNJI.·
oni zdecydowani są pójść w przysz
książek, jak "lliungla", "Boston",
A' S' l '
• i k §ć J
łości o wiele dalej nii to do tych.,Nafta", czy ostatnia książka "Upjł cl~c a;r, ant w ~;Z? i ej~ ezas uczynił Roos~velt lub skłonton Sinclair przedstawia Williama P!z!- atw ' l! e wyp~w~ al: s ę
ny będzie w zrzyszloścl
uczynIć.
. Foxa", ksiąiek, które tak mocno :JaJ• 01 bar:l~ przec w o ooseve - Niektórzy wśród nic.h iak op •Stu. podkreślają llpołeczne zło Stanów kOiWlunk'u LezpprzeciwkSa, ln.owemu art Cbas bodaj naj~ięcel dzisiaj
er
ow
rogram IDC alra m a '
'
Zjednoczt)J1ycb, Ze do konserwatyw l'\ iele punktów wspólnych z najnow czytany "'! Am:ryce public. go.spoIlycb domów Ameryki muszą być
• d '
I'. k R
darczy me pOSIadał nigdy sIlneJ
. kszeJ• t<l;Jemmcy
•.
Sfą zapowie zlaną po tty ą oose · wl'ary 'w radykal'lzm
R'oose,-e1"A
w 1, 1k najmę
pr~e- velta, bowiem program prezydenta
....
m~cane. Pro~ra~ Smc!aira, ktory 7awiera
ideę
osiedli,
bezpie- Chas, który jawnie utrzymuje kon
obiecywał zhltWldowaOle
nędzy, czeń społecznych j postępowego 0- iakt z sncjalistyczneml i komunin·
proporcjonalne o~odat~owani~ • e- podatkQwania. Jest rzeczą cbarak. stycznemł partjami Stanów Zjedno
m.erytur~ dh wdow, sIerot I star· terystyczną, Ze dzisiaj równieź SIN czonych, a nawet w czasach najco. w, kto orv. proponował pozatem po CLAIR MO~E POPIERAĆ
PRO- większeJ' popularnoSci Rou:>evelta)
r..
p~eral.lle bezrobotnYCh, przez kolo- GRAM PREZYDENTA. a lV ku- nie przestawał domagać się
kro·
IlIZ ac lę n3 koszt pubhczny,.- pr?- dym razie nie może zbyt OStrO wy. k6w, idących dalej, niż ustawl-"'
gnJm ten był tak radykalny,
ze stępować przeciwko
niemu. Sin- Roosevelta. Jest zjawiskiem zup~
LUDNOśC KALIFORNJI
DAW- cI'
•• _
,. l
• ód nie nowe m, że tak
zdecydowaui
alf l Je.. o przy'acle e a
wsr
'I"RJ
NAWET
NIE
CHCIAŁABY.
"
'
.
'
.
kr.ytycy
prezv.
deuta
l1aleŻ<! do Jego
, ~
ruch przedewszystklem
VJllard,
.
WYSLUCHAĆ JEGO AUTORA..
wychodzą z załoZennła, ze łłoose- świty.
związku z tern należy zazna- velt Jest jednak leptIZY od każdego
Prezydent Roosevelt posiadał ni
ezyć, że amerykańscy fntelektua- innego przywódcy, jakit'go
stare początku swej wielkiej gry przyliści, któNy są poczęki obY'vatela· partJe mogłyby desY'Jflować na to tłaczającą
większo§i
młodycł
mi stanu Kalifornja, wzywali
do wysokie stanowisko. Są oni wla§cl członków grup postępowych za 50_moralnego i materjalnego poparcia ~Ie Rooseveltowi wddęczJtł za to, bą, wyjąwszy jedynie komuunistów
liai!dydatury Sillclaira. Wśród tych że do ~wego programu
włączył Republikańscy i, demokratyczni po. :il telekturlli3tów znajdowali się ta- część tych postulatów, kt6re ame- stępowcy, jak senatorzy Follette t
T

f

'II"

rem amerykańskich pedagogów i
filozofów na czele, maruderzy partit
postępowych, których liczba w 0kresie depresji pokaźnie wzrosła,
liczni socjaliści i te całe masy, z
których się składa radykalna partJa Stanów Zjednoczonych, MYŚLĄ
DZISIAJ
INTENSYWNIE
O
STWORZENIU TRZECIEJ PARTJI
Nie lekceważą żadnego kroku, aZe
by pozyskae jedną z istniejących
partji dla swych celów, stoją chwł
lowo murem za R oosevel tem ł• Jego
,
ks
e perymentem.
•
Postępowcy, którzr me rozply·
nęll się w tym prądZie i dalej podkreślaJą, Ze ROOSEVELT JEST
TYLKO ŁAGODNYM
LIBERAł,EM i nie może zastąpić part)i liberalnej, zostali pozbawieni rosną
I
S
ólni
tj
C!gt? tWP ywu. Zdczegki e pafr t a 50
cJa tS yczna po
ertJwn c wem
Norman. a Thomasa l'est, mim.?. 01-.
brzymich zastępów zwolenmkow l
ich sympatJi dla socjalizmu, ostat,
nio ~ardzieJ zaniedban~ n~i kiedy
I<OIW ll~śk idotYChtC~S' L1CZtnJ mhłodzi
~oc j a I c pozos alą na us ugac no
t
S
CZł ONKA
wego sys emu. Ą ONI,
MI SZTABU NRA. A ich prorokiem
jest dzisiaj nie Thomas, a Roosevelt lub Tugwell.

Zenie, a znalazło swe potwIerdza.
nie w ostrej walce między kapitalem i pracą w sprawie umowy zbio
roweJ, Ze W AMERYCE NIEM/.
DOTYCHCZAS
ZROZUMIENIA,
WOLI I ODWAGI, 1akich potrzeba.,
aby zdetronizować wlelkicb ludd
interesu I stworzyć w Stanach Zjednoczonych tanie, unormowane
ł
planowe życie gospodarcze.
Nawet w~ród zwolenników Roo-

sevelta
znajdujemy niewielu, kt~
rzyb y by li za dowol eni z dotychcza..
sowych rezultatów odrodzenia go-o
spodarczego. Słyszy się do§ć ludzi,
którzy nowy system krytykują i
domagają się prostszych 1 szybszych dróg odbudowy. Ci ludzie nie
są dzisiaj bezpośrednimi opozycjo•
nistami Roosevelta, ale Ich stosuk d'
ł l źni J
l
nc.:
? nle~o s t 3ł SKęA!DEeJ
SCZYHWI
go t OWI OUl są W
r..
LI PóJŚĆ ZA INNYMI PRZYWóD
CAMI.
W tym sensie Kan(fy(fatura, ac~
niezrealizowana, Uptona Sinclaira
i działalność grupy jego z",oJenni.
Mw jest bardzo interesujlf.!a, a VI
miarę rozwoju \'I'ypadków
stanie
się jeszcze bardziej ciekawa Bo.
wiem dla pozycji jakiegokolwiek
rządu w Stanach
Zu.dnoczonych
Jest rzeczą jasną, że Roos~"elt nic nie jest ważniejsze,,- Jak obudZQ
nie Jest socjalistycznie nastawiony ne
zainteresowanie
polityczne,
I nie zostanie socjalistą. Jest on Je szczeg61nle Jefll pochodzi z kół .....
dynie bardzo postępowym libera- teligencJl. Do tego doda6 JesZC18
Jem. Administracja Roosevelta Jest należy ideę atworzenła pr.~dzlweJ
naogół mnłeJ radykalna, nit bryty) ~artJI radykalnej. Obydwa zJa......
scy liberałowie, A przytem Jest bar ska nIebawem .wldoanlt wyratnł '
dzo WĄTPLIWE, CZY
ZMYSL swój wpływ na lewłeowy r.."eS, ~
WSPó~NOTY MOtE
DOJśĆ At lłtykl amerykaa\lkłeJ,

PAUL VALERY

S

OS ~p

od wzgladem obyczaiowym
W

początkaell

19 stulecia
okres, gdy ualeialo ,.do
dobrego tonu" pogardzanie po",tępem. r,udzie lwltu·ralni prze
oczali nauk'ł j interesowali .ię
jedynie fantastycznym rozwojf'm wiedzy. Literaci bawili po
uszv w romantyzmt'e, Ołillądali
się Za siebie"zam:ast przed sie
bie, legenda i hstor)l. były ZWią
I;:me z natchnien'em. Pogar·
duwo orąanizacją ~cia, żyjąc
atmosferze namiętno.'~r.i' i emocji i czyniąc z nich niemal
i'l.n:ał

w

rf'ligję.

Były

to czasy, gdy po dłuż
!itf'j
prlerw;e, nacechowanej
IIstahilizowanym bytem, nagle
~aczat się burzliw:p pląĆ w gó
re< postęp materjnlny. Gdyby
wle(ly, w 40-ych latach, zapytano j1akicgokolwl'ek poetę, lub
pisarza, czy l'ewolut;ja vrzemy:(lwa i tyranja maszyny stano
wią wyraz postępu.
to odpowiedzieliby bez wahania, ze U
ljaw:ska są. taprztlc:zeniem kul
tUN.

Dzis~a i stosunki
uledv tak
,.:dvkalnej zmianie'. że istnieją
ea on~;Iś pomiędzy dwoma tymi typami opozycja p.rzestala
istnif"ć. A raczeJ. ściśle mówiąc,
fantazja i reah'zm są taJ, bardzo pomieszane, "toplone w jedną calo.ść, fe jedni i drudzy,
artyści i m!cszczanie wspólz&.
wodn1czą w nadawaniu
życiu
.. jego uybkich i Uleoczekiwa·

nych przemianach jaknajbardziej koleJdoskopowego cha rak
teru. Jesteśmy lak pifIJyzwycza·
l~ł)i do efemerydy. że wszelka
w:edza i wszelkie manjf",~towa
"ie działalności ludzkiej uwa
,żane jest
jeynie za zjaw;S'ko
prowizoryczne. Dz:siaj w o
wiele większynl stopniu rlezymy się z rzeczami n:eoczekiw3
nemt ni,ż kiedykolwip-k daw
niej. Pojęcie rzerzy 1 zjaWisk
realnych
nie cbarakteryzuj~
już jasnoŚĆ, bowiem n 'c nie jest
niemożliwe ~ ~ ··zystkic maTl,enia pTzyobleka~ lSię w konkre~
ne kształty. Nawet zwvkle zmy
sty, te przytułki nieuctwa , uwa.
żane są za co.' niedokończone
go. Prawdy pewn1kowe stawia·
ne są pod znakiem zapytania.
Dowody n:e mają znaczenia, a
tradycja nie posiada wartości.
O wiele więcej wiary dajemy
staranlIlie rozwazonym 'j naukowo skontrolowanym ogser
wacjom specjalistów, niż o '
wym fundamentom powszech
aej wiary, uważanym za pra\\<
dv, lub POŁw;cTdzanym przez
W'iększość śmIertelników. Kr6tko mówiąc, wszystkie marzenia, które snuliśmy. pk np. ła
tanie, wLdzenie na odległość,
przenoszenie mowy
ludzkiej
przez Clas i przestrzeń, i jeSIcze potę'Żlliejsze rzeczy. o których nawet nl'e marzyliśmy.
wykrystalizowały się i uealizowały w najściślejszem znaeze-

·e l lec n·czny
cofneliśm,

nin tegó słowa. A w dodatku
technika maszynowa stworzyła
takie cuda, IŻe człowiek zapomina o wierze w stare cuda, a
artysta czuje pomimo swojej ge
n;alno&ci, że właściwie nie ma
co robić ze swym'i produktami
Nie ulega wątpliwooo~, że duch
burżuazji, który dzis:aj lokuje
p:eniądze w fantazjach, w spe·
kulowan!u na zamienianiu elementarnych zmys!ów, wszed'
dzie<ki temu w · tref~ nal·stottdejszego swego królestwa.
Przypuśćmy Jesteśmy zresztą

jak zmuszeru
przypuszczać,

że obecna ewolucja rozwijać
si~ będzie bez gIranic. Czuje, że
jednak nastąpi dzielI, gdy cllowiek porzuci całą tradycyjną
wiarę i będzie
spętany wIasnem dzie~eDl. Całą przeszłość

-

stawiać b~dzie na równi z zerem i jedyne. co się będzie u
niego liczyło, to efemeryczne
nowe fakty, które zaledwie od
kilku lat guloC!żdtą się w jego glo
wie. Główne zadanie ludzi polegać będzie na stwierdzeniu
przyszł.ego kierunku.
Bowiem
tyłko ten kierunek będzie decy
dUJąCym ezynni'k iem w jego .ży
duo

o

postępie, jeśJł mam IdefinjCIwać to pojęcie, a to jest
sprawa trudna. bowiem ta de·

finkja zmienia ,je w zaletlloki od czasu 1 jednostki.mógłbym Jedynie powiedzie6,

sie Dowainie wslecz

że oznacza on wzrost sił mecba
nicznych, które człowiek U)3.rzmia. Ale postęp oznacza rów·
niez rosnącą zdolność człowie
ka do przewIdywania "nowych
zjawisk". Ale niema postępu "'!
svu~wach czystej moralnOŚCI,
pohtyki, czy etyki. Tylko z tego punktu w1dzenia można bez
wąłpliwo&ci
stwierdzić,
że z
roku na rok, z okresu na 0krt ~ zapisujemy na nasze dobro olbrzymi postęp. Wybujała
drojta, na kt6rej rok za roklem
marnujemy coraz więcei koni
p.lrowych, J,est miarą tego po'it~pu.
Miernik wszechrzeczy
wykazuje z roku na rolt coraz
wif.ksze wyzyny ł trudno wymy
ślić wy.żynę, której nie można
osią/gnąć, lub granicę. jaką tu
moinaby było postawić. A poniewat nie można niczego powięklszać,
nie zmj.eniając jednocześnie gatunku, WlęC każ
dy dowód czynności ludzkiej
zamienia sr ę w jakośi. Niema
na to lepszego przykładu, J8.k
wojna i wielkie zróźnkzkowa
nie poglą~u, .taki w ubl~~ych
lałach mleliśmy
na porażkę.
Joseph de Maistre powiedział
pewnego razu, IŻe wojna jest
przegrana, gdy brak sił ludzkich, złota, pożywierua i nafty
daje się we znaki niety1ko w
armji,
ale r6wut'et w kraju,
którego ta arm.Ja broni.
Jeśli mierzyć z~dnienie po
st~
y........... ~ badań
nad

światłem,
to wy'd aje się ono
jeszcze niezwyklejsze. Dotychczas sądzono, że światło jest w
przesttrzeni i przez mne materje w mniejszym, lub Wl~
kszym stopniu zmieniane. Dzi··
sia j światło jest najwię'kszą za"
gadką świata.
Badan!a nad
promieniami światła rozproszy
ły całkowide nasz dawny po.gląd, według
którego
prze·
sLrzej jest pusta. Światło .jest ni
by materją, a jednak zupełnie
czemś innem. Zawarte jest we
wszystkiem, co stanowi przeciwieństwo materji, a co zostało
poznane, lub poznać ~ię nie
daJe.
Oto jest postęp, jak my go
widdny, i z tego pwnktu wioe
dzenia postęp nie ulega wąrŁpIi
wości ,
aczkolwiek m'ejedn()
nam się wymyka... Je§li kto!
pyta , czy post~p zaznacza się
w tym samym stopniu w ]nnych dziedzi.nach, to muszę odpowiedzieć
katego1"}cznem
" N~'el"
Moralnie, społecznie,
duchowo, czy politycznie, nie
Słaliśmy się lepSI, nU byli nasi
przodkowie. Uważam nawet, te
w stosunku do naszych przodków cofnęliśmy się wstecz.
1OOCOOt~

Morze i kolonie
lo Dotega POlski
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His'łorja · 1udzKości · jest , to proe",s od roku 1920. Nawet ma 3pO proc. W latach 1899-1929 waukee ,.ieje- " fabryka pod- nietylko

~taśc:wie hlstorja postępu teeh s:zyny mecha~i~zne, a ' w!ęc te, pndniosła się wydajność insta' wo-zf' .śamochodowych:

firyememu, ale i um,..
A. O. żowemu. Dowodem leso apara

nJki f przeksztakeń społecz- które ' obsLugują . s!ły ludzkie t lacji o ' 327,5 proc., zaś liczba s.m:th-CorporatiOll, - Fabryka ty radjowe, mas~yny do Jiezenycli, ściśle z techniką zwią1:a- zw.ierzę.:e
muszą iliitępować zątrlldnionych' robo,t n:ków tyl- produkuje' ' codziennie 10.000 nia i kontroli 0''1«; ~aszyny
nyć!:t i przez nią ' spowodowa. mle.sea maszyńom kierowa- ko o 87 proc. Jak wynika z tych 'podwoii i , 75 klm. rur , ł)od do- do pisania na odJegłóśt, "utonych. Gwa ''Łowne zaburzł!nia. ' nym ,pr,zez enęrgję n1tturall ą, a liczb ' ener~ja 'naturalna 1. nie- zorem , j~diteh'O , robotn~la. ' Przy mlłtyzaeja centn1i telefonieżnej
którebytn;ały lat sto do dwu, więc me,c,4,a,nicn:pie ' uąułlhow1o , zwykłą szybkościll usuwa pra- ' krawanie, zagiaaD1.e, prasę, ni- ' Sk.ądinąd właśn!~ masiyna 1ł"
stu -przejawiają się tylko wte; r·ym saInodzielInym je,dnosLkom r-ę człow'eka.
'towanie, ' lakierowanie , i pako- mot.liwi człowiekowi Rodne ~
,dy, ~dy gruntowne zmiany tech wytwórczym. Oflo ' kiJka p.rzyIm natomiast więcej , się pro' wanie spemtaf.\ m,aszynY - lamo eie. W starożytnej Grecji
,niczne w produkcji be-zl'łośnie kł~dów: ' ~odłiIg książki Rudol- dukuje, tem więcej sPada iloŚĆ "<kielnie .. 208 robotnik6w, za- prne. Indności słanowili niewol
zmuszają ludzkość do z~ian w 'fa ~a~niIa: ,,;~:zyka sp~lecz- ' ro'botników. ' W ', roku 1879 na trudn'ioAych -" , fabr,ee. wyko- niey, ,kt6rzy wykonywali wuJ.
sposobach ,gospodarowania i do
można zj1stąpić prac.e dzien każde@ mieszkań~a Amerykt nywa tylko- pracę zewnętrzną. stkie roboty. I tyIk~ dzięki ma.
p!'7.Vl'i:rt()~()wania do , niego swo- ną ,czło~ieka '350 ,kog. węgla! przypadała .produkcja żelaza : w Gdyby t.nJknięjo, błędu " pla- szynom w Ameryce np. w rob
ich społecznych urządzeń i .iwe Wodosipad, kt6r.y w ', ciągu te- Jiezbie ,73,7 tonn, co' ".ynosilo nt,e, ,mogłoby z~iast 208 pra- 1920 prawdziwie ci.ęik.ie pra~
1;(0 życia ~ulturalnego. 'W tedy k,un,d y sltą.c,a 4 ~. ~eśc. wody ,rocznie 307008 tonn; zatrudn~- lować ~~1J:0- 6("- robot~łk6w.
były wykonane przez 5 proc.
to powstaje konfUkt .pomiędzy o.,a węl>okość 100 m. roźwija' wy ło to 4\6'95 robomików. VI roP6kl, produkeja będzie obli- całej ludności, a tylko 13 proe.,
roz~ojem techniki a człowie- dawość pracy:', ',kłórał:>y 'wyma- ku 1929, juiprzy pomocy' naj- czona ,na z.ylk, a . nie na , zapo- świata robotniczego brato •
kiem, który wszak jest ni.ewól-gała 103:000 ludzi. W roku 1924 bardzej nowoczesnych maszyn trz~bowanie, rozwlążanie spra- nich udział.
nikiem swych pnyzwycza.,:lC6i. !Orła ~wodllui. w Szwajc,a rji, będą- pra.dukcja żelaza wynos!ła rocz wy: bezrobocia jesi niemożliwe.
Maszyna umoi1i-w1 przez oW
BiOlogiczny
bowiem rozwoJ c~ do' dy's pazycji by~a wy.zyska nie na każdego Człowieka, 17fO 'lld~bYŚomy nawet , podjęli myśl żenie liezby ~odzin pracy pod.o
r.7.łowieczef,o m,ózgu znaj4Uje 'n,~ IY'I.k~' w ' jednej s7ió~ej częs- t~n, roczna zaś 42.613.983 :odrestauro',vania naszego jesz- niesienie etyczne ludzi, ' da.ftle
soie zawsze w tyle postępu lech- ci,' ,co si~ wyr:i~ało liczbą 650 tonn.
Nadwyżka robomików cze .isłn 1 ejąeego systemu ,gospo im lepsze warunki hygjeniezne
'niki, Ił rozsądęk nie jest w sta- ·tvsiftcy KW. ' Enęrgja była mo- wynosita jednak tylko 2~.~6? 'darezego, to . zdaje~y sobie i kulturalne. Zaś pr.z.ez masonie wla~ciw;e go ocenić i zasŁó- torem kolei i tramwajów, fao, robotni'ków;
" " , sprawę, ' że, rozgorzałaby bezli- wą produkcję i planową gospo.;
~OWIlĆ we w:~ściwym czasie" ,a- bryk, Jllaszyn ,rplni<:zych, świaMłoda gałąź przemysłu a~to," t08na ' Walka ' kO'Jllkurencyjoa ł d:ukę !lłworzy podstawy do za..
by .pomiędzy , życ: em gospodar- Ua w ca:ym kraju ' i ~iektórychl mobiIowego: ~tór~". dotąd ~.si nat~~ai~r 'd, ą~eni,e. ptze~srębiof- spok()jen-ia , ludzkich potrz~b.
czeln ' a stlołecznem i kultural- gospo,dar~~w do~owych. ~.~yby I sa:a robohlIko,w z .Innych dzie- cy d? wstwarzaiJ(a tan~ch ~ro- Czyn: to -nawet niezaldnie od
ne~" r ie byłQ tarć.
Sz~ajCar..a . chclal~ za~tąp:c ' , tęl dZID przemysłu, oSl~ęla Vf la .luktow: A ten cel da SIę OSląg- tego, czy naSz osławiony roz.um:
, b!inve., ll.kszta~o~ai1ia , się śpo pracę pracą, rąk ludZKich, mq'ł tach ~925 ---: ~926 ,,' max'iImum " nąć tylko ' przy , najostrzejszej tego chce, czy nie chee.
tec1;o,e :, zawsze. ~ię, ro~:wjjały na s.i~~y, ,ką~~ m~~~zk;l'Jliec ',utrzy swojej produkcj - 8,miljonów tac~aliz~cji; A więc rugowaszczęśe1 e dla l~dzko§cł.
tem.tle, -Ii Vi prliyszł~śc~ I1ie 'hę:: mywać -1'1 'riiewoJnikÓw.r ;kt6ri:y: ,wozów. 'Uctf>a"1-obofn'k6w ' -spa' nie sifludzk1eh' j ib 'zatem_ idzie teehnUta "Jij,e Oftląda się ' by..
tLzie także innych rozwiązań.- by na triy zmiany bez przer- dla jednak w ,1~~5 r. ,w stosun~ óboiż:i.nie liczby praeuitlcYch ł na)nn.iej .a zawsze zostająq.
Z~zwyczaj nazywamy o~e , za- wy mUs'eli pra-cować. Gdyby kll.do 1,92(0 70.0()9, a w ' ro~u , \onsu~entó", Pozbawfańi e, si- w tyle, niedostateeznie przy gokuPńeptlAS.. nie. d~ moiltłb~ t1w.uy 'i bezmyUn1e. wyłoko
hurif!Dia rewoluc4~mi, a ir6d- ,,:Sz:y~cY. ~~wa.~~o~~l :,ź~ślalr ~,?~6 _V! SłO~k1i; ~o ,19~;> Ó ~9
ł~ni kh jest' rozbiei~osć' po.riltę zaprzągllllęcl dO"motorU omaca- tySIęCy. " Dla~~AA? , Zbu.dowalli,e, odbudo-wy' iyela, gospodarti~o ;.eeDlOJlY ~zum1udzki. Gardz~
dzy postępem tecJmiki a lum- vego sil1\. ltidł'ką: ' to oStateczny wozu ' w~rmagaJ(J ' ~' r!' 192ł'," ~:''':' .. nie daje nadziel btiz,rohOtit)'m d~oknieją, kroczy JWycięa.k.
kim mózgiem.
wynik tej prac'y motnaby ująć '1291 godzin ' i>ritey hldzklp.j. "~ . na poprawe' lCh 'byttt' ,; ' ,,', $amiiwladną: drogą i stawia nas
Rozwój techniki w obeCnych cytrą 25.000 KW, a , w1 ęczna- Postl!pująca ~ac~n,~l!zacja obPrĄl'ellę za~naczyć" że 1?~ęp wobec fakt6w
dokQnanych:
ezasli«!h"' obnaż1t" róWnież rewo- cznie m.niejSlą ~d re~t1lt~tu siły ,niżyła l'czb~ god?i.ń .;;. w t:. )919: techniki ~!\~ża zagla~ąt~kże czl{}wi~. o~eonle ~chodzi :"!' la
lucyjpe zmia.n)- w u:t.i{~dz>': pędnej wody.- Pn:!lmlda ' Cheop- na 303, a w r. , t~29 na 92 g..,.,... przedsięb'orcom. ,K~nkurene)a chubę nIe Jako SIla robOe.ca"
produkcji. , Nędzna ludzka s;ła ~.kt9-rą "przez ,'20 Jat w~osiło ; Od tej pory, racjonalizac;'a, po~ "zmusza ' ich dO'eiągłego stosowa leez jako konsum'enL
mięśniowa - zaledwie dziesią- 100,Q()O niewolqików, . mog~oby 'I' sunęła się jeszcze . bardziej n~~ nia coraz ,1~PS?!Ych maszyn, któ Na-su' gosPodarka obticzOD&
ta ~żęśc zdoll1oki wytwórczej obecnie wybudować 500 robot- przód, a przytem niemawi~).- re 7.anim~ię , .z,dą.ią zamortyzo- wyIącznie na zyski nie st~i .u
KM '~ , ~iągu dnia - zostanie ników i 12 dźwigÓIW o mocy 40 kórw; ahy s1':a ludzka mogła wat., już ,wymagają ulepszeń.- poziomie wobec tego nowego
zast/!!>iona przez zwycięsko w K,W w pr~ec;ą;g<u, 9 miesięcy.. zn~leź~, zastosowan'e w in~ejl' Pr7e'l'ób~i /aś w;elkic~ f~brvk stanu l1zeczy. Postępuje tylko
życie wkraczające energje ' natu
Pod':;ug otr.Cl,en "antymarksr- I dZI,edz.!rue produIJ{cjt
,
pochlam:tJą ' bardzo wwlk e su- zgodJnie ze swoim duchem , bezraJne (węgid, oliwa, WOWl, słowskich techn~kratów Amery
Auto~qtY7acja maszyn, ,,:"pro, my. Przet'o h:enie fa?ryk Forda robocIe, powiększa liczbę Judzi
wiatr, a w przysz;ości napew- ki 6,}niljon?~ l~d,zi, ' prae~ją~ I ..ya,dżona ,do produk~ji stworzy z ,typu '
na A ~och!onęło , pół I'iezdolnych do kupna i zaprze,no równ ~ ei i .sIO?c~' i. ~ys~ka cycp tylko rydlem, l miljon -'l ,sz~z~towy punkt pomi:'a nia rO- miJjo'lla, mar'~k n'emieckieh. _ pasz<.'za coraz więcej możliwe.
temperatura zle~l, l sila przy- przY pomocy pł~6w zaprzężo- ' hofn ka, bez które~o będzie się\Vystawienie hali, montaiowE'j śd odrestaurowania obeonega
pływu i odp:ywu, i rozbljaple ' nych w wo~y. 500,OOO:przy po-I mogła zupe~'llie obej-Ść. W M]- dl~ ""Podwozi , samochodowych systemu gospodarczego. Fałd
, atopló~, które -od roku 1800, a mo<>y je~nolemjeszow,ego pluga '_Me LQiOQjJWljiJIfiOi4!$ilJ gSlQ S SA w ,;śriii:th-Cor,p.", w Milwauk.:!e ten ukrywa w sobie koniec••
zwłaSZcza od 1910 w fantasty- dałoby ~!:Jiory' pszehicy ' z ' roku'
.' '. • '
_ ~ylko' na długośt 200 mtr. nosć stowarzenia no'w ego systecznem tempie i bezwzględnie ją ,1928 - 29. N~tomiast możnaby Ks!ęzn cz~a
i I'zerokość 95 -:- pol kp'o f. mu, odpowi'adającego poStępGusuwają· Automatyzacja , ma- żbiory psze.ni,cy. \z '1.929 r. osiąg-:
mi1j-oR~w dolarów, - Trzeba wi techniki. PrzY~,tosowanie liC!
szyn przy[piesza ten śm'ały nąt przez 4.0QO, J~dzi, tiiy~va-:
~prawdzie przyznać, że gi.ga,- takie ~ostanie nam nar,z~con.
jących -?ow,oc~eshych , tt:~~.t!>- I''
ty te' są w , nas~~pstwie n!esły- wbrew naszym mędrkowanioaa.rów z w elkiemi przy~zepkami
chanie wydajne. Reritownosć
i
<J.ni. To, co
' ich
od tego, czy
w roku 18~O wymaga~o w 'go- '
pracują całą , parą, skoro już 0spod,a rstwie, ,rolnem 3.000 ' go' :
,bfczone są na stale wvsoką sidzin pracy, ' rób i ' się ' obecnie ' z '
łę kupną konsumentów.
pomocą maszyn 'w p'rz-ec'ągu
'AI,e o ' czenlś podobnem nie
godziny; W ten ' sposób siła
moma ' mówić obecnie nigdzie,
. zwitlr,z'~a 'i ,na~vfłt , tańsz~ ludz- I
na całym ,' świecie. Prze~!wnie,
~a zostają ,p~zez maszynę usu- I
wuędzie , rOŚlnie li~zba niezdolnięte. :Maszyna, ' wytwarzą.jąca,
nych'do' kupna. N1c tei dziwneżarów.k t ,.moie ' i~h tyle ' wyko! go, że ' przedsiębiorstwa ameryt
I
"
"
nać w przeciągu godziny" ile '
I kans'k le w r. 1930 były czteroprzedtem ',, 5'50 ' : r?~tników
l' krotnie bardz~ej zad~ione, nIż
tym satpym okresu;! , czia su. Ro- i
w roku . 1895. ,w oficjaLnem I
botniey, ustępu~,ąr-v miejsca mą.
I pr!wałnem żyeiu "go$podarczem
s'zynom tworz~ szeregi , bezfo
I dł~gi w Ameryce oznaczają tebotnyr-Jt. ' "
chn,o kraci liczbą '218 mI prdów,
w l latach 1910 ..:.. '1929 łu~zzaś ,ich , prŻeciwnicy obliczają
kość, ; a ,wi~ lud~~a' sił" ,roboje,na , sumę 158 milj. A EuroC7a pov.:ięk,sz;v~ , się ; ŁyJk..o 0 '23 nas
' t'ępczynl
, . 't'ronu_'h' o'l en' d ,e rs k'le pa,' Także
jest cała zad:uiona.
.,'
prezydent Hiszpanji przypina
.
I p.r<>c.; ' nato~~ast ', ~asto,s~,:ani~ go, przewodnic'iy na pos'leo7.c- Zu6wno P3ń~twa, jak i spole- s~ynnemu
bramkarzow1 z oka Najnowsze zdjęCIe młodocia-I "Iły wodDeJ w produkCjI pod- niu prezy,~,iąm' czerwonego Jczeńslwa; Mastyna zagraża 0zji 20 - letn: ego jubileuszu
11620 kr61a Jugosławji.
4 niosło si~-o - 91 - proe., -01ejów-okrzyfa.
bp.enie ,kaidemll robotnikowi,
&łoty medaL
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0słatnte wydarzenia poIitycz ,:dopóki nie rozwiąże się tego soklej konjunkturze, jeąynej w uważał, że demokracja, parla · 1 ustroju kapital'istycznego na 80
ne na Dalek'm Wschodzie zwró UJ t.bJemu (wywła!'lczenia ob· tej chwili na całym św ' ecic - mentaryzm,
"ws'z echwiam'l' " cjalisŁyczny, Roczn e przybywa
ciły powszechną uwagę na sto- 'i,':arników), nip. może hy~ mo- L ~y)ątJdem
Rosji - w Japo- partyjnictwa przeżyły s:ę. Sta-I do więz1eń japońskich okot"
sunki wenętrzne, panujące w wy o żadnej prosperity".
nji,
przy wielk"ch
lrudno- nął na czele or,g anizacji fa~zy I 5,000 więźn:ów antyfaszystów
,J aponji.
ściath rejestracyjnych, czynio- stowskich, p~zą.ł nawoływać,
Wytyczne faszyzmu japOll Faszystow,s-k i poSeł do parła· nych bezrobotnym w miastach do przysp :' eszenia
wybllr.lm
Druga polowa XIX wieku by m~ntu )lpoński~o Kazami pi- - znpe:'nym braku liczb bezro- wojny przec:w Ro:sjd sowiec, sk~ego już w r, 1927 wyłożył w
swym nader C"ek3,w'jm memo·
ła dla JapoOJi okresem rozk~a· ,,"e " , artykule "Dokąd zmicna
botnych na ws: ~ liczy Japo- ~ lej, do przekształc~nia ustro·
rjale premjer Tana.ka, tw~er
du feodalnej gospodarkI, W ro· ",lv~13iistwo ~pol1skle",
że
nja w tefchw.li ' 600 tysięcy za ju w Japonji na rządy dyktatu
dząc, że milSją historyczną Japo
ku 1869 cesarz Mutsuhito fk- wtUl da na wsi staje siP, ~oraz rejestrowanych
nędz&rzy,
CI ry WOJSkowej.
nji ;est podbicie caego świata,
widuje prawie wszystkie przy- Larl ł ;- :ej naprężona. Chłop ćo~ wśród nich 30 tysię<;y intefgen
wHeje polityczne moimowJad- .. ~z Lardziej wrogo zaczyna ' si,= cji.
Teoretyk1em faszyzmu japoń a w ka7.dym raz~e ,Azja musi
ców obszarniczych, przeprowa- <Xlncsl'ć do gospodarki kapita~kiego jest ' były min ster woj- być ca~a nllsza", nnstę.pnio podza kompletną
central:lację list,'cznej kraju". W 'l atach 'nie
Z "rozkwitu" w1ęc przemy- ny, generał Sadao Araki, \tóly nonanie Rosji sowieck ej i stawładzy pańlStwowej,
przes-tajt! uroclza,m ch'opstwo japoń~kif! :słu, wysok:ej konjunktury gos- w artykule phi ma .. Koczijo -' nów Zjednoc.zonych
Amerykl
\vyplacać pensję "ryżową" sa- ~zęsto głoduje, po kraju wałę.' podarczej Japonji zadowolO'Ila N;ppon" w s ,erpniu 1933 r. pi Pl}lno".ne.;. Tej "misji dz 'cjomuraJoOl (s.zlachta japo{lska), a sają się tysi3czne gromady g!o- może być jedynie nieLcz.na slo ..at, że w r. 1935 - 6 należy wej" lwią cZQŚć swego prograjednocześnie na żądanie rodzi- dnych dziec'l ch~opskich. Tak iunkowo grupa dyktatorów fi- się w Japonji spodziewać po. mu poświęca szkoła, radjD, lime-go i międzynarodowego ka- było w latach 1931-2, '
nansowych i przemysłowych. wll';mego "kryzysu narodowe- tera tura japollska, gloszą~, J~
pital:zmu (ang'elskiego i ameF
...
,
"-_ '
• 50,000 obszarn:ków i kl~kałld, go", twierdząc, że "wydatki, na ' po urzeczyw' stnieniu pro~l'3lykańskiego'} budu~te pierwszą li
a~Z!s.cl.. Japonscy trUdżą SIę ,~I~. tysIęcy wyższych ofit.er6w, wojnę polepszają ogóLną __ ytun- mu fasz~stowskiego "urzeczynję kolejową Tokio - Jokoha- nadz!eJą, ~z, zrozpaczony chłop zw:ązanych z m1Jjtnma kIlką .;ję ekonom CZlIlą kraju, jlonil'- w1słni s:ę r:aj na ziemi w Japoma, organiZ1,lje pocztę, telegraf, da SIę WZląC na wędkę. fasz)z. rządową i mafją dostawców- waż rozwój przemys.u woje011e njl", bezroliDy chlop - niewolunowoczeŚlll ia
prawodawstwo ~u. Dotychczas-:..we obhc::ze po~ fabrykantów broni.
go i przemysłów z nim związa nik, przykuty jeszcze bardzieJ
cywilne, handlowe i karne. Po- htyczne buntów chłoptsk:chr~,
nych;, łagodzi "bezrobocie i po- do z,'emi, ponoć nie będzie ję
Budżet pań.stwowy .. roku \\Tam e zwięk~a zdolność na· I czat i ~(odowaJ, proletarjllsz w
zbavdona. przywilejów szlachta r.tej świadczyŁoby o "iln~j lawraz ze wzbogaeonem miesz- dykaLzac)i mas i wrog'msło 1934 wynosił dwa miljardy jen, by:wr.zą ludności". W dałs~ymJ mieście, któremu przetlluży sie
czal1stwem t obszarnikami two- sunku do ,wszelkich przejawów f1:6rą 20 proc. całego nochodl ciągu p~ze gen. Antki, 7.e roz-I czas pracy do 16 godzin i ()Ibm
,
'
ft~akcJ·i.
·
narodowego, w ' lem wydatki na wój technicwy Z. S. R. R., roz'l ży zarobek, będzie dumny, i'ż
rzy nową warstwę w~elkokapl'"
m..-In:sterstwo
W()~tny i marynar budowa potęgi morsk:ej Sta- jest, synem potęlm~go impetal1styczną, Laś hezrolne ch~opImperjalizm japoń~ki' zaborki
okrąg~o
jeden miljar4, nów Zjednoczonych A. P. rm:· rium
stwo i spauperyzowane miesz- c'Zość swą tłomaczy kon;eczno
panazjaLyckiello ~ Ja' .~Vli 50 proc.
Defit:yt roczny pęta w r. 1935 - 6 na Dalekim p on;.
czaństwo
tworzy
proletarjat ~dą szukania nowych " łerenó ,
przemysłowy.
dla em:gracji z przeludnionej 812 . miljonów jen - 40 pro~ Wschodzie potężną burzę wojenną, z której Japon.J8 mUlił
flnchoW'i
faszy.stow... kiemu
metropolji. Liczb~ o ,em·grac.li " ał~go budżetu.
przeciwstaw!a się jCAynie zorNaslępuje ca'kowita "euro- wykazują, iż ogran:cz~ s-ię ooa D'z'es~ątki mrij0l1l6w chlop6w wyjść , ~wyciętSk~.
gan~zowany ruch robotniczy w
peizaeja" stos~nków i warun- do
skromnych'
rl)zmllttów, jęczy i ugina się }Jod ci~źareJ11
Gdy
przywódca
Liberalnej
I)artjach socjalistycznych. Obków w Japonjl. Na początku ~dy'ż w ciągu 'ostatni{"Q. ,Iatdzie podnt1tów,
tysjące głodnych
XX wieku proletarjat japoński ~i .... ju wYJ·ec,h. a_ to 1-.... O os6b.
\.
.
b partjl Minsejto, poseł Waka-iawem wzmagaj~cego si~ ~7,
pozbawiony
jest jak iego kol..~
"rr ,
tjZ!~1 wałęsają SIę po drogae:
łsuki, wyraził się publicznie, "ip. chu rewólueyjnego ' są ~·tnaoi;Ówe
wiek prawa o ~hronie pracy, ~aś.: po""r,ó.cił9 ~o ~~"o~zy7.ny 151 wie~kich, miljony . robotników owa ' , propaganda - wojenna " i aemonsfn)Q.;e. i akcje;strejkowe
'" niebywały sposób wyzyski- t.ysIXCY· - Og~ł~ poza gramca· nieludzko wyzysk!wanych • gr~1,8)'y : ;kryzy~u narodo.egtww w m ~a$'Jacn i " ~ wsi. Często 'Od
wany, zaś proletarjat wie,lSkl mi -W)'l5p--jajiol1Skic" jest 800' a"lc~ie, ' ni~wlltpli'Wie, zg6rą Uli. r. ,1935. 6 , ~zkod1:ą ,;, Japon~1, bywają ,się demonstracje anty"
ug:na się pod ci~źarami podał- tysięcy ! jajJoiiózyk6w, liczba na' l;.,n .bczrob'o tmych , wyciąga r~ wówczas" zost~~ prz:~tY. sztyJn wojfflUle w ośrodkąr ') przemy,ków i opłat dzier,żaWlllych.
d~.r 'skromnłl!h " W. s;fmel J~po'; ~e ~~ 1>rac~, dzieśiątki tyslęcy t.etl\ . prze~ wysłanp,ika ' faszy. slowych w Tokio, J()kohamie.
-"
.
:IJl d~tyeą~z~.. , 2~ proc; , uellJ.} ąnoaych dziewc'ią'"' '- za nędzn~ '
. - _~aka. Ru~~ 4t~ejko~y obejmu
w-tym _czasle Japonja ~kra ... Jest PR~ JlPrJ.ł:Yią j,;, W, tycĄ,· " ~""' ,grDsu.. sprzediw~nyclt ,:pr.zet 1'0 st~.,-," boksera,!, N,?g~t,si.
- -,
Je tralllwa,ial'Ly. koleJArzy, pneza, na drogę podbojów j poli- ,~u~~~ą~, JtlQ~łqby_ wy~~ie !i!~ ą~!ców:,- do dQm6w_ publiCUlY".h,. . ~~ty~hoz,as. wlads=, uąd,?wą, cowników inStytucji -UŻytecllOo
~yki imperjallistycmej. ?l1ó~- JeszcZe okoł~." }6 llli1,ionów ~- _RÓ~9:wa, budżetu na cele milila~ dz~eJą .
"dwIe .; parlJe.. burolUa· ki puM~znej. Podczas pO<' honym terenem apetytGw ppon, ~hb.
- ,'.
ne _ oto rezultat ~ospodarkl zYJDe w Jap?nJ':. p~rtJa, k~nser dów .następują 'tarcia czy,M e
skjch są Chiny, a specjalnie bo·
A więC nie pneludnlf!Die jest w :jedynym kraju, ~dzie ponoć waty~a SeJukaJ ~ li:OOralna '.. policją, padajq, zą~i ,hrąn.u., "
, "
"
.,
gala w złoża srebra i złota J{o- przyczyną ' g~o'du j 'rir'diy, Jecz jest ..wYsoka" konjunktura ~ M'lnseJto. Part;a SeJukaJ reprcrea z 20 "ńlił)onami mieszkań- tł~ uSlr6,i ' społe~zilv; Iły po_ wSkainik rozwoju przemYillu zentuje i.nteresy obszarnik6w i' Płoml~n ~untu. obejmUje wl-:I~
~[,ętkiego przemysłu o nastawie k~o~m.e, l ', tę CIChą;
..poko~,
ców, Mandżurja, spichlerz ku- dz'ał Slpołeczny ziemi,
,.wy,ższy", nllż pn,ccł 1914 r.
ku rydzowy i ryżowy Azji, 30
. "
nlU wrogiem do Sanów Zjedno WIeŚ japonską. Prasa ....eImiljo-nów mieszkańców, wyspa
W miastach nędia -robOtnika
Na "tle tych stosunków go"po ~z()(l\y('h A. P., zaś partja Man- ,,~ą, a?Iel'Y,kań.~ka (oz~sto dono.
Formoza, półwysep Kwantung przedstawia , się podobnie tra· flarczych i s:po:ecznych próbn, sejto broni interesów przemy- SI. o. ujawnIonych spl~kaeh
z Portem Artura. .Tui w r. giez.nie, Robotnik. pracuje 10 jn i w Japon;i faszyzm rozw L sIu przetw-órczego, sfer handlo ~lali~ty~z.nych w arm]l i ~OCJe
1894 po wojnie z Chmami Ja- -- 12 godzin dzienn:"',- zaś wy nqć swą działalnoś~, imając si~ wych, dąży do wzmożenia eks- Jąponsk:lej.
Wycllodz t bczna
ponj;l zagarnia szereg wysp z r.agrodzentenaprzyklad , włók- metod
hitlerowsk:ch, metod portu
wyrobów
jedwabnI. prasa. nielegalna o dużym ~a
Formozą (5 miIjonów mieszkań niar1:9 jIt'.s't '-=. wed~ug sprawo- deIIl;agogic7:nych,
rozbudzenia czych do Ameryki, wobec ('ze- ",~~ZJ(", JAk Jlaprzykład "Seców, 90 proc. produkcji świqło ldania Międzynarodowego biu- najn1ższych instynktów lumpp.TI go ł polityka jej wzgl~dem Sta lUo
(Czerwony Sztandar) we] kamfory), i uzyskuje pro- ra pracy' 1. r. 1933 ' dwa:naś()'e proletarjatu, opierając s:ę
D!l nów Zjednoczonych. jest h~r- nakład stały ' lO.OO~ ('gzempl~.
tektorAt nad Koreą. W Tf'\KU (12) razy m'ższe od płacy robot has~ach pozoronie antykap;tali· dziej kompromisowa. Part ja rzy, ruc? rewoluc?,Jny Dog~~~il
1905 It:t podstawie zawarf~l:{o aika w~ókienniczego w Szwaj- stycznych.
k<ł'Oserwatywna
SejukaJ jest sw~ , wp,ywy. wśrod m'l'odzlezy
fmans'Owana przez najpotężn : eJ unlwersyLeckleJ, w szkołach woJ
pok0ju w Portsmuth, po zwy c~rji .• W An,lji ro~tnik : wł,ć)
W r, 1932 powstaJ'ą organiza- szy tru,st
" japOll§ki Mót"t.Jl.. lili-~
''''-OWYCh
c1ęskiej wojnie z Rosją, zdoby k 'en'il.czv za 48 godzlD ,p racy
,
•
t je fU'5zystowsk.:e. które przYJ- k
wa Japonja Port Artura, polu otrzy~uje płacę 80 szyEnJ{ów. mują różne nazwy, jak sprz)"
~ WOJskowa, kóra dą..zy
do
I nic dziwnego" że zrówlllowa
dn"ową część wyspy Sachar!n i kobieta - do 70 -szylingów, w s ' ę.żenie ochotników z pośród mepodz.. eLnego . z~obycla wIa· żony· dz~ennik.arz amerykański
okupu)e południową Mandżn Japonji włókniarz za 70 - 7;' młodzieży prefektury Saitam.', dzy pallstwoweJ I reprezentuJe aarnes w swoich wrażeniach z
rję. Podczas wojny europej- godzin - 11 szyling6w, kob'e- sprzysiężen:e ' młodych ofic~. k,lerunek faszystowski,' stara podróży na Daleki Wschód 7.8
ski~j Japonja zagant!aniem ('I" ta - 6 i ,jedną trzecią szyli.n- rów armji i i'loty, terorystyczM Się ~ytwor~yć ;,aleby ' w sweJ rnie-;żcz()lnych w tygodntku "Na
kie kolonje w Azji, częśr.iowo ga, czyli 14 pro~, _uposai.eń an- ,~ Bractwo krwi", organizacjn g~UplC "bezp~rtYJn~ kon(;entr~- hon", plsze, ,że pol :tyka zaborw L\ustral), oktIpuje SZlIntunł: gielskich. Te same waruIlok~ faszy.stowsko _ wo).kowa "K ,. cJę obu part},1 ~u~zuazy ;ny~h . eza l'Ządu tokijskiego, 7.p. akcja
c!1i6skl, a jednocześnie, jako stwierdzić ' możmi w przemy~l,'
kuchon,sju" (Towarzy~.two po.i Wpływy wojskowych po okllPa faszystowska, . popierana przer,
wlltwórea broni, zarabia 01- chemicznym . gumowym. ' mełl
staw pailstwowyt.h), stowany cji Mand,żurji z~acznie wzro~ fi~ansierę i obszarnIctwo ;apoń
hrzym e sumy za oostawę bro- lowym i t. d.
szr.nie czarnych smok6.w (Kok l ,dy. Pomewaź klika WOJSkowa slue może zadać taki cios pano
11: f uropejsk~m sojuszn~'kom i..
Praca kob{et i dzieci jest pr. h'nkai), związek śmierci (Ko,u- ,'piera, IIwe wplywy " na Mob- waniu klas posladającyr.h. jakt
wrogom. W r. 1931 okupuje 'Ja wszechnie stosowana; . wyzyl/I( mejdan), związt'k lu(ł<>wy, sw- nem z:emiaństwie i 'mlodszych otrzymała warstwa panująea
ponja catą Mandżurję, tworzą/' o{o;rOffiJny. ' Nic więc , dziwnellQ, warzyszenia byłYCh kombat~lll- oficerach, .~oie so})1r. wobec te w r. 1917 w sąlSiedniej Rosji.
z ljiej buforowe pań!"two pod iż w c:~u roku 1931 wybuchli t6w i t .•d., Silne wpływy,
nI : g? pozwoli;: .na~et na demago.
', w(lim D-:-I tektoratem.
"
~Ję
t k
t l t
M
kn:gielska praM z londyń.
w "Japon,i2
1500 strejk6w w wątpliW'~e
wspierane przez li"
" an y api a.ls yczną· " a- skim "Eeonom~,t" na czele r6.
przemyśle, w r. 1932 - ' 1300 nansjerę jap~ńskl, mają laSzy- :są. ~aszysh)w Jest ' kułactwo ua
W~pÓłl.7eSna Japonja bez ko
WSI I zdeklasowany lumpenpro wnież win-teresie międzynarostrejków (oficjalne liczby imty tc i warmii i n~ie.
'('lOjt hl'lY zgórą M m.lIjollów
,
letarjat, elemł'lllt , w m:asłach. dowego kapitarlzmn ostf7.ega fa
tutu
w
Osaka}.
'Aresztowanych
mi~'slkańeów i przyrost rOClU)
Fiih:rerem faszystaw japoń , Part je bur.żuazyjne i rząd na- SlvstÓIW japOllsk:ch przed spro
wyncsi równo miljun, z KorE'ą. z powo<.Iu udziału w zatargach skich jest. obecnie Jusuke Ma· 'der s.łab~ przeciwrs.tawia sloę ta wokowar.iem wojny z Z. S R,
ekonom'cznych by:o w JlłllO'lj
Mandźur ,Ią i nieholem 135
by ty- przewodniczący szyzmow l, gdyż o wicIe groź- B" ostrzega przed zetknięcipm
do 20 paźdz:emika 1933 r. -, ł5uoka,
1'1;!J(Jn. mieszk"
zaś 4,600000
delegacji japońskiej w lidze na mejszy dla nich jest wzmaga ją, si.e czerwonogwardzIsty sowiec30,000
robotników.
fpJn ",ków pos;ada :1 miljony
rodów, który zgkls:ł opUSZCZ4>· cy się ruch rewoJu('y.wy ~wia- k -ego z r:hłopem i robotnikiem.
h~';daruw zieml, czyli średnio
Tę samą pauperyzację ~po· Ole ~i przez delegacje swego oomego proletarjatu. ,Gdy dzia- zaszytym w mundur japoński.
po 1,5 hektara na liczną rodzi- strzec' można również wś'ród in
imperjum, jakn protest prze- łacze faszytdowscy i ,ich prasa Jednak faszyśd japońJS('y stale
Jll:' N:r. dziwnego więc, że pre- łeUgencJt. W r. 1933 z , 55 tv
ciwko nieodpow"ednipmu ualo ma.""
zupe~ą swobod .... dzl'nła"
."t
...
wsppmmaJą ,o zapowiedzianym
zl:'~ zagraniczneJ i7.hV handlo- sięcy, kończących stud}a wyż'
sunko,w ania się 'tej międzynaro nia i sz~rmowania , najbardzieJ przez nich "kryzysle narado1'.-ej dwuch poważmych przemy 'jze l średnie , ledwo 40 proc., o
d'owe,i ' instytucjl ,do spraw.y 'o ' demagog 'cznymi frazesami, to wym" w r. 1935.
Niedaleka
S1(\" ych m:ast japoń~kich: Ko trzymało zajęcIe zarobkowe,
kupacji , Mandżurji. W r. 193.' 'c enzura Japoń:ska średnio kon przyszłość wykaże, po której
be i ' Osaka, hmes, p:'s ze, że przeważnie nędme. Na 20 tv~
.Jusuke 'Matsuoka złożył man- nSkuje dziennie trzy ~alety rO stron!le barykady słanie masa
•• CflSQP iapoń5k i jęC7v pod prle s:ę~y maturzystc.w
c;zkól ' te~h: dat poselski ' &0- parlamentu ' j bÓłlnicze, znś policja aresztu... japoru,ka.
krac.zającym jego siły clęfarem n)cznych llzyska~o łvlko Cł wystąpił }; partit konserwaływ. średnio m;enOle 13 osób, . pode)
IMdłużenia
i podatków ... ,
że t,sięey , zajęcie. ' Przy -t. zw. wy. !lO • burżuazyjnej Sejukaj, gdyt rUDych ., daienie &. . zmia.. y
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Gra ,,.Karjera szturmowca z
przeszkodami" tna pozahumorem swo ~stym, duże znaczenie,
jako zabawa pouczająca. Izba
kultury Rzeszy niewr.:tpli",~;e,
po dokladnem zbadaniu, poleci
ją do rozpowsze<..hnien ia .
W "Karjerę szturmowca'" ba
wić się może dowolnie wielkie

towarzystwo. Do gry naleiy
załączony obrazek i żetony, zaItępu~ące ,;>lclP::ądze. Z braku
żeŁollów można użyć guzików
od mwndurów, albo łusek od
naboi l ewolwerowyrh.
Celem gry jest osiąg'Q; ęcie
nr. 25. Kto pierwszy dotrze do
lego numeru, "ostaje przywódcą grupy szturmowe., i zabi ,ra
ka's~.

:'ia

początku

gry <każdy z gra
po plęĆ żetonów,
słanow~ących równowarto&e JIlkiejkolwiek . waluty europej· skieJ, wyjąwszy . fenigi, k4-óre
• 'na podstawie przyrzeczeń Seha
· 'l(łlta ·n.ie są lQ.~dz~ przyjmowa
,.
.
l
.lących" wpłaca

,; ~c.·

,.

Przed ~,rózp()uęciem : pb'tji
, wybiera się Piihrera gry. do
k tói'ego rozkazów trz. ssę. .to
sować hez zastrzetefl.
•<'..

"

.

_

.'

.

~

'-

.,l ,

Gra rozpociym. · Si~· :od . DrOGlo_eRO Domu Nr, t,' WobeC te~
, ~ go każdy.' kto :z~ JD.1I.ł 1

" gajpierw

,'_hi.

·wyr~ . ~~

'v Jbuty -robl al, .OC&JW·iAde

-

DOr- .

koatlut,.

PrzBPls,
.1) Kto dostaje
,Nr. -2, ~ ten z8fbija

to

w naBl'odę
!la pole Nr. lO,

ZQ

aię Da

żyda

pole
i mote

poSUiDąĆ .l~

2) Kto dostaje . się na pole
3, ten sam iest tydem
~raei .za karę do kasy 5 ieto,nów na ofiary ......i z tydo·
~r.

3) Ktc? dost~je się na pole
N:r. 5, jest sztuffi1oweem, który
w BrolllZowym J)~L zapom·
niał swoJą ' pałkę gumową. Mu-

si wobec tego wrócić się na po·
l€ N-r. 1.

4) Gracz, kt6r~' dostaje się na
pole Nr, 6, krzycty' trzy razy
żambst ,,'Niemcy, zhudieie si~!"
....- "Niemcy" ł1ud~ie się!"'" za
co ' Fiihter karze ;0 jednem 'pominięciem w kolejce i 3 żet·J·

nami grzywny,
5) Kto dosa.je się n.a po'l e Nr.
7, ten Slpoiywa obiad l Jednego
dania który mu tak smakuje.
że przepuszcza trzy kolejki w
grze, Następnie szyb~c hieg:lie
;" p·owrołem.. ~o :Bron.zowruto Do
'mu i ·ro~.octyha grę od począłku.
6} Graczowi. . kt6ry dostaje
alę na pole Nr, 8, zaczyna się
,rozjaśniać; wo.h ec tego wypa'da z gry i wędruje do obozu
koncentracyjnego ma nr.
. . ez.. dłuższy. Musi odrazu

23\

::.

wp!adć 10 żetonow do liasy "la
dosko'U'ale poźywien!e i · zna (O·
Illfity dach nad glową.
. 7) Kto dostaje się na pole Nr.
9, ten jest ..żydem w cłiałaci~
i pruez ciąg jedne.j kole~iki .zo.
!lŁaje solidnie dziobmy przel
dwa kruld propagandowe. Za
tlszkodzen;e ' cha 'atu Wll1l1 e l
~p:'acić do kasy 5 ieton6w. t

.

l ny na wietrze. Nie zostaje uka·
rany, ale p:aci prawemu Ile·
wemu sąs : adQwi po 1 .żetonie,
aby się jako tako zabezpieczyć
przed nowemi denuncJacjami.

.

13) Kto. dostaje si~ na pole 1centracy3nego, ten czeka PTteł
Nr. 19, ten znalazł narzeczoną jedną kolejkę,,' poczem zosłajto:
w Związku dziewcząt niemIec· ulokowany pof1ownie
' w Bron
,.. .....
o,}
kich; otrzymuje 2 żetouy, Jako zowym Domu na Nr. 1 j rozpozapomogę małżeńską, co go tak e.zyna IO(rę qd początku.'
cieszy, że odrazu . przeskakuje
17) Kto dostaje sj~ na pole
na pole Nr: 22.
Nr. 24, teą wpadł ' ~ towarzy.
14) Kto dostaje . 'sie na pole stwo homoseksualistów'! MtMt
Nr. 20,
j~s't poczciw;rm się .szybko cofnąć, zanim go 7:1
członkiem kadr pracy,
który strzelą, na ' pole Nr'. 21.
swą oeh
. oflniczą slu,żb~ spełnia
18) W
' N ~ \ "5
'
res·ZCle r. ~ , oSlągnqć
jak widać bez zarzutu ; za co
można Lylko wtedy, gdy . ! ę w~·
i~z! e na pole Nr. 21.
rzuci akurat potrzebną, ilość
15) Kto . dosta,}'e się na pole punktów. Wyrzucone ponadto
Ni'. 22, ten znalazł coś warto!· pun k ty zostaJ'<l
" pd!.loCf.one. ~
cowego. Wykryr on mii anowicie
19. Kto wreszcie dotar!~ jako
z~krwawtony
nM,
którym
pierwszy,
'do pola Nr, 25, ten
mędrcy SjolIlu zwykli zarzynać
chrześcijańskie dzieci. Za wy- zostaje szczęśliwIe dow6dcą od
krycie tak jaWiIle,go dowodu niż działu szturmowego, . oprÓŻnia
sźości rasy semickiej oŁrzymu kasę i . zost8.J!e zastrzelony_ ..

I

10. Kto dostaje się na pole
Nr. 13, .s,t aje się listonoszem ,
przynosząGym
wdow.!e prochy
jej prawcopodolbnie zmarłego
męża. Za [.,NOj"! slużhe otrzy·
8) Kto dośtaje się na pole Nr. muje 3 żetony z kas)' ogólnej.
11, ten jest szturmowcem, zbie
11) Kto dosta .:'e " ę na pole
rajqcym datki. Najpierw przez
15, ten jest szturmowcem,
Nr.
pięć kole~e.k czeka daremnie na
który
z kohiety Nr. 13 uuynił
datki, poCEem lClopięro może
wdowę
i staje przed spdzią. Sę
grać dale', .
. 9) . Kto dostaje się na pole Nr. dzia skazu je go na przeskocze·
pć~ a,i do · NT.
12, lEm wy~ie.'Sił w okmie Lzer. nie dwuch
r
wony s:z;tandar marksistowski . 12) Kto dostaje się na , pole
i właściwie powinien powędro Nr. 18, ten: nie wykonał dość
wać do obozu koncentracyjne. dokladmJe uklłonu . ~,H,.ei.1 Hitgo: Na szczęście okazuje się, że lerl" Dlatego przez jedńą ko- )e.: 09krywca z kasy .ogólnej 5
Jeśli gra, toozy się dalej, to
był to prawątiwy S1:tandar hł lejkę ·mus.i ćwi,cz.yć przy szubie- !.eton6w,
jego :następca jest Fiihrerem '10
UeroWlSki, zrobi--.l1 z Qamiast- n~y u~o.nowej, Jego .następny ·16) Kto wyrzuci. pole Nr. 23, wejpartji. Oez~e ułe wpła
kowego materjału i l)OSuzępiD- rzut lIczy si~ walec%.
ten dOlołaje ale do obcmJ kon- ea OD MłJ ,1lI'OII&.

ten

1,..

.......;;1;..-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .:1:.:.;.1:.:. .--,,&1.Q.S
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·ARNOLD ZWEIG'
t"dostwo obet.lDe. kt6Te w fi Praea tych ludzI staje się podezbie czternastu, albo pU;ltna'itu walIną pod nowe placówki pra
miljonĆIW ludzi zamieszkuje ku- cy i tylko ten, kogo to. specjallę liemską, ma swoje odrębne nie obchodzi, szpera i odnajd'loblicze, posiada bowiem struk- je ze zdumieniem, że ta czy 1111·
turę spo:ecz.nq, która ma więk- na niemieck;a,
angielska czy
sze , znaczenie, . ni.': poszczeg6lne francuska praca , doko.nana zostruktury soc:lftlne ' żydostwa w stała przez tw6rczego żyda.
Niemczech, .Ameryce lub PolKtóż poza gł"an~ćam Niem:ec
~ce. P-.iom żydów, mieszkają- w:iedział O" lem,' że Henryk
cych w rozmaitych krajach, jest Hertz, genjalny fizyk z Hambur
zaleŻilly w swoim rozwoju od ga, był synem chrzc~onego ży·
ekonomicznych 1 poHtyt'znych da? KM pam.ięta o tern, że wieI
warunków, . które są im nader ki filolog 'klasyczny, Jakób Ber
silnie narzucane przez Po.szcze nays, byt pochodzenia żydo.w
gółne państwa. Hamujące albo skiego, był luminarzem swoje 3
przy'ś'pieszają.ce momenty mo- wiedzy, ale w przeciw:eństwie
gą łatwo wywolać wrażenie je- do Henza pozostał ortodoksyjdnoslron,nego rozwoju i zrodzić nym synem ortodoksyjnego. nad
przypuszezen:e, .że wsyscy ży- rabina Ham'burga. Kóżlb.y przydzi są drobnym..! handlarzami, puszczał, iŻe brał jego, Mich.lłł
jak to ma miejsce w Polsce, al-/ Bennays, był żydem, a przecież
ho pozbawionymi pracy (Luft- bvł wczesnym, gorącym bojo w
mensehen') i wegetującymi Pl) u'kiem Ryszarda Wagnera, hiwsia~h, jak w Galicji, czy Sło- sto.n·kiem poró~awczvm litewacji, albo też stanowią wieI- ratur i badaczem Herdera. 'Vi,.
komie~ki element jak w No- hUJda i Klopstocka. Nikt oczywym Jorku, hlb są finansistami wista nie odważylhv się twier
jak we Francji. W całości
dziC, te wszyscy późrn~ejsi UC7.(·
nak żydostwo tworzy struktu- ni, którzy pra(,().wa!i w duch'l
rę o wiele normalniejszą. Po.. przekazalIlych iin tradycji, są
siada ono. bowiem stan włośctań inspirowani przez żvdo.wskiego
ski (Krym, Ukraina, Birobidżan ducha i tworzą, nie-niemle(H:\
i o bardzo nowoczesnym cha- fHolog..N klasYClJn..1. ~jz~'k~ lub
raktenze w Palestynie), POll'Ia- historj~ literatury.
da rzemdeśślnik6w (polska, LiWęzły życia duchoweao ai\'
twa, Prusy Wschodnie, Afryka są tak proste. Prace ducha })ły
pó:nocna, po,ludniowa Arabja), ną z prądem kulturalnym. ktllrolbobników fabrycznych~P()1ska ry w istocie swej jest ponad
~osja), szeroko rozlaną falę na'r odowym ł zdolnym do. pn
drobnych handlarzy, kló'rzy Zle wszećhinych zwillzk6w. Jeż,·.I!.
szlą na całym św.ieoie tWOl'zą żydzi upominaJą ' się o 'wielkich
główną warstwę społeczeństwa syn6w/ swe~o
narodu. clzieie
mie)kiego. Po5iada.ią . tŻo1nie. Sle tn ' dop.iero wtedy, gdy murzy, kt6rzy służ, we WIZ,at· ,;zą si'~ bronić i stanąć nastrakich arJDjach aż do rangi .,ene- ty aw~jei ·godnośći. WÓWCXł\S
ralskiej we Francll i Wło.sz~h. bez chełpliwośd wskazują na
Pósiadają wspó~czesnyeh kup. tych. któr~ od nich I>Óehod7R
ców, przedsiębiorców. organu. i sa dowądem. że m:imo utrat·:
tor6w, domów ' towarowych l politycznej niezalemośei, m1"
·j,a nkierów w N'iemczech, Fran- m~ wiek~wego ucisku i atflSpocji, we wszystkich 'krajach Za- darezejto wyezerpania, ivdzi ui
cliodu łącznie z Ameryk... A aa gdy nie przesłali ~ć narodem,
tej podstawie ekonomieznegc
'
dobrobytu wzrastają wynalaz.
.

jed_1

artyści,

peŁnym twórczych sil ,~ mocw. log!<:zne określenie ' j:ego typu ców
religj żydowskiej aż dQ
które się prze)aw:aly, gdy tył- i wtłoczenie go w ogólne ramy śmierci. Przy tern powLarza się
ko ekC'nomiczne i kultura blP zgodnie z je~o sposobl\m ż"ci;. C7asem konflikt pomiGdzy 1-3możL\vości temu sprzyjały .
i pewnymi sz.czegUłomi, ktot, weOl potwierdzcn: cm, a równie
W ostrej walce narodÓW:l s ą wła ~dwe jemu t ,podobnyUl gorą.cem . zaprzeczenIem reI'~ij
miejsce na ziemi trzyma SIl' Rozumiemy wówczas lepiej i HO nego żydostwa, co w swoim cza
przy życiu ten, który pracą u- trafimy lepiej okręślić odchv- sie doprowadziło do zerwallid
stawicznie daje dowody, że l_\' lemia jego fosu: jak {. jego P.o- braci Bemays. Dawid Cassel
je w nim cO'ć, co :'e st godne ży stawę moralną wobec ogólnY...:h je,st właśnie bardzo pozytywnie
ci3 i szacunku. Każdy nar:ó.nl norm, gdy za podstawę danf!S{o żydowskim teologiem i nauczymusi tworzyć ekwJw31ell't dla typu weżmieJny je'Ho pocho(l ... - cif'lem, Jak i bratem, klóry prze
swoir.h sta~\'ch
szkodliwvf'h nie. Nikt nie z·ro~umie ·Ludwikp. szedł do chrzefci jan.
dz:a·al1. któr"e są wyn:"kiem Je· Bornego, tego słaWlllego pierw- . Ale )a~~e to musi być cię żko,
go ~oistycznych tendP'Ilcji, l'k szego ~'eIlliieckiego drien.ni,ka gdy konfLikt pomi ~dzy "tak" ~
wiwalent ten ShLżyĆ ma lu.dzko· rza o genja.lmym umyśle, kl6 "n"ie" rodzi s'ę w sercu jed,ne[.ci, ahy naród mógł .. ię ostnr ry był bojownikiem wolIno~6 go ezłow:eka, ~'3.k to mia"o miej
Zaś doba o.becna, ktf.ra l,ą,czv euro.pej,s kiej,
jeżeli go posta· sce 'u Heinego, który w pew
w sobie wojny niszczące i bez wimy na tle krajobrazu fran!'. nym okresie gorl1CO s~ę przeciw
wsłydnymi ustrojami koloniał- fqrckiego, na tle epoki wro.g.ej stawiał. żydostwu, a w innyrq
nymi, lub barbarzyń ... kie rewo , rewolucVi, albo na tle ogólno- oplewał je z przej~c;em? Jeże,
lucie. w atmosferze. w których I europejskiego litera~kiego i du- h przyjmiemy, że pochodzen~e
ludzko.ŚĆ zapomnieć może, ;ak chowego ruchu, z po.mi.n!ęciem żydowskie stanowi Q przy,należ
Hiszpanja zaw.niła wol)f>,c A- jego żydostwa. Ale nikt nje po- r.ośśei do żydostwa, nie zapo.meryk !\, Fra'llcja przez swo ią sunie się o krok dalej, -jeżeli minnjmy, że do. charakteryslypolitykę powojenną.. qJ;bo Ho~ tylko 'weźmie pod uwagę jego ki isto.~y żydostwa należy okre.
sja przez carską a u.to.krac.rę, la żydowskie pochodzenIe i z po- ślona tradyc}a religijna i życio
wla:fulie doba o!Jecna opIera się l:cyjmych dokumentów ILoba \va; kóra swój wyraz zlnalazła
w:aściwie na samotnych, wspa' Barucha, bylego
berlińskiego w torze i w l!teralurze o.d niej
n!ałych cz~sto heznad 7iejtlly(:h i heideLerskiego s~udenta, w pochoflnej. Bardzo n:eehętnie
poczynaniach ludzi gen:alnv,.h późniejszym wieku niepo.trzeb- stajemy na czysto. biologicznem
I twórców, którzy potrafiJibv nle ochrzczonego., zechce' ogar- stanowisku, które chce narzupoprowadzić ca!e Do.ko.Il'nill nąć fenomen,
który się nazy- cić narodowi żydowsk:emu na.
Twórcy ci są nawet przedm; o- wał Ludwik Borne i który za)- f'Jonalizm, wła ścIwy wszystkim
tern du~nv i tych warslw - mu je swoje miejsce w h~storii narodom.
zw!aszcza gdy po ich śm'"rr; niem :eckiego dzienikarstwa. Aż 'do sjQnizmu w koilCU 19
żyje dzieło. ich życia z ~tó . Zyc:e bowiem, nawet życie du- i na po~zątku 20 stllleC"ia trarem; za życia II1~C wspólne!{() n t p chowe,jesl zawsze w.eloznacz- dycja żydowska by'a n :e 'ako
m ieli i których nie. znosili
ne i pełne nawzajem sobie za- Iwerntk:em tego, co stano~iło
Heine hyt ~ E.um~ie wvs'ai> przec~aj~cy~h ~.rze,~wów. To l! o ,~tocie żydostwa. Dopiero od
cem ducha n.cmlerlueJ:(o i w e_ właśUle stanowI . o Jego uroku. na}Dowszych czasów jesteśmy
poce Meternicha i Fryderyka Jednym z tych .przejawów jest w · stanie . pomyśleć o pełnowar.
Wilhelma IV-go. Był on petItu- żydostwo; podkre'śla się.je w tośeiowem. .żydostwie ale bez
wartośdo.wym czynnikiem, ni dobrem mniemaniu.
,
o"'ej tradyc:ji. jeszc~e' trudniej
welującym wielką szkodę, iako . Podobnle w ' najlepszem ~ie będzIe ustosunkować się do oby w tvrn samym okres:\e
maniu kładzie śię wagę na ty- ~y h ć~ie~ć i półiydów którzy
pebnił jakiś 'bankier żydowski dowskie pochodzenie jedłlostek poehodzą z m1esza.ny~h mala-Ibo spekulrunt.
i zalicza neo.i;1lów do żydostwa, żenslw i do tych którzy jak A.W przeciw~eństwie d? 'Po~lą· )lkgdvby.od żydów nie OdesZli., natol France, w~bud%ali w nas
dow t.zlasów przed~voJCnnvc~ Są tacy, Jak ,np. Paweł Cassel, głęboką sympat.if: i podziw, jektóre Sle nazywały liberalnymI, którzy uważaj'
chrzest za I szeze zanim wiedzieliśmy, że
u~ażamy .obe~ie, że Po.cho.dZf~ PU?!tt zwrotny ~wego ż~,ei~ i ro w ieh żyłach krąży krew żY.
Ole ~łowlek~ ?~t spra~ą ha!- Z~!J~jąc. w sobie ezynmk ehrze dow~ka. T~lko nagi szowinizm
dzo. lStotną, Jezeh chodZI o bIl" śCIJanskl, walcz.1ł dla wyznaw- mo.że oCellllać · przesadnie takle
t

po

fi.
Szwea-a •• kraJ- bez krrzrsu'. .

cy.
' filozofowie,
rómi
muzycy,
poeci ł duehovmi.
k l 6 - f
ny na całym świeeie podłn)'.
mu ją w ludziach niei pomi~dzy
Wszyscy pesymlści i patrzą- roie do godziny 2 w nocy. I tak sce po raz pierwszy. Tak było
lżyciem doezesnem a pojęciem c'y pr.zez cza:rne okulary, któ:zy <.tzieje się codzielln!e.
również w Aal:gljL Ale tam,
boskości.
nie chcą uwierzy~, że jednak
Obecnie na Boże Naro.dzenie gdzie pieniądze były już zdewa.
Ale tylko duchowni nłletą kJedyś kryzys SkOllczyĆ się mu- wydano olhrzymie sumy na luowane, li3k np. we · Francjl wyłącznie do żydostwa. W szy- si, mogli Z ławością sprawdzić, prezenty gwiazdkowe. N:'kt się nowa dewaluacja
pociąga za
stkie pozostałe czynnośei ży że istnieje kra,i. w którym kry- nie skarży, nikt nie biada. Dla solbą niezWl~ocz;ne po.diI1iesienie
d6w zaliczają sie w poezet zdo zys naleźy już do' przes~łości, ! każdego obcego przybysza jest się cen na rynku wewnętrznym.
byczy narodów, ' WŚl"Cd któryc!l którą każdy jlaknajprędzej prag' w tem coś nowego i n:ezwykłe A najniebezp~ecZlIl:ejszym skut
n.łeszkają i pal'lstw, ktprych są nie zapomn~ć.
gG. -- Gdy się .test w towarzy- kiem tego. zjawiska jest .zubo.że
obywatelami. Dopóki w grę nie
Tym krajem jest Szwecja. slwie, nie może się poprosLu nie Śfednkh warstw ludności·
wchodzą tendencje narodowoś Spędz.i:~em wieczór w o.perze w z(łarzyć, aby kt6ryś z sąsiadów
Nawet w o.kresie najdęższe,
ciowe, przepojone nienawiścią, Sztokho.lmie, która jest codzien z~,(:lą,ł szeptać, jak me Jest i jak go kryzysu szwedZI ani na
kt6re chcą obedrzeć 'żyd6w z nie wyprzedana do o.statniego ~H.żko związać kon:ec z koil- chwilę nie stracili zaufania. tego, co po.siadają w na)wyż miejsca. Cała publ1cz.no.Ść przy cem. Szwedzi się nie skarżą. Ale Typowe było ich za.chowalnie
szym stopn:u, mianowicie z si- była w stro.jach wieczorowych. w jaki ~posób udało im sIę je- Siię pOficzas krachu koncernu
ły twórczej każdego stopnia i Po przedstawieniu udałem się dnak l'<'lwią7ać problem. który Kreugera. Gdy dotknął ich ten
każdej wartości, dopóty prace w towarzystwie
kJIku przy ja- lian. wydaje się beznadziejlIlY? straszliwy cio.s, by:o dość pomężczyzn i' kobiet żydowskich ciM na kolaCJę, bowiem jest tu Jak "'ydostali się z twnelu, w wodów do rozpaczy. Ale nie po
w zupebrtie naturalny sposób zo taj w powszechnym zwyczaju, klllym my tkw!my )Cszcze po wstał a'ni ślad paniki. Nikt nie
stają przyswojone
ojczyznom, aby wieczór po teatrze zakoń- US7.y nie widząc j.aŚlIliejszego straci! głowy, nikt nie żąd,ał
w których żyli ł praco.wali. - (,l}Ć kolacją.
pomyka? W jaki sposób zara- zwrotu swo!ch pienięd~y. · PoHenryk Bergson jest francusWielka sala najlepszego ho.- bia!l oni wszyscy te pien1ądze, dziwu godny dowód zimnej
kim filozo.fem, L. Trocki-ro- telu w m.e[de była już przy kf.6re wydają?
krwi i oprunowania. Szwecjl nasy)skim mężem stanu, jak Io.rd naszem przybyc~u przepebnio.Można przytoczyć przyczyny leżała się za to nagroda i dzlBeacomsfield-Disracki był aln- na. ' Ca!a sala skąpana w ośle- E·.ate,·j.aLne i moralme. Szwecja sia i o.dlIlosl się wratenie, że ja~:elskim, a Walter Ralhenau- p:ającem świetle, a wysoka i ma szczęście posiadać natural- koś uniknę"a niebezpieczel1stwa
niemieckim dygnitarzem. Oscar przestronna, jak wnętrze kate- ta: t ogactwa, które są przedmio Liczba bezrobotnych znacz.nie
Levertin jes szwedzkim poetą, d,ry. A przytem, ;ak zaznaczy- tern eksportu, przedewszyst- się zmn~ejszyla. lAIdzie znowu
a Jerzy Brandes był czołowym lem. przepełJniona. Nie mogło k::em żelazo i drzewo. Zdewa- zarabiają pienj~dze i wydają
duńskim krytykiem kuJJtu-ry i hyć mowy o znalezieniu m:ej- luowanie korony, która straci- wszystko, a może nawet ;ICSZliteratury wieIk.!ej europejskiej S('8, je~li się przedtem nie za- la na wartości, tak samo, pk Cle więcej, niż zarab'ają. Jest
epoki. Józef Israels był holen- mówiło stolika. , Setki ludzi za- funt szterlimgÓ'W, około 40 pro- te bodai najlepszy dow6d wjajętych było jedzeniem, a wszy- cent, pozwala wszędzie sprz'!· ry Vi l)uyszłość.
derskim malarzem.
J cśli k. yzys w tym kraju rze
Fafl, że d poszczegóLni wiel- scy czynili to z uwagą i nie- dawać po względnie nisk 'ch cecy zostali wchło.nięci przez tra- omal namaszczen~em, cechują- nach. I podczas gdy warto.ść pie C7.ywlŚ(' :e się skończył, to dladycję swoich
ojczystych kra- cem w tern zajęciu ludy p6łno- niądza spad~a, to ceny, przede- ('1(':':) trwa on nadal w innych
jów mo.że zrodzić wrażenie, ie cne. Wszyscy obecni byli w jak wszystkiem arŁykuMw spofyw- kraJ<u'h? Każdy z nas ma pranastroju, spijano czych, po.cho.dzących przeważ wo, a nawet obowią~ek, pytać
żydzi w stosunku do innych na na.depszym
rod6w slusz.o,'e za~mują wyjąt bardzo dużo szampana, Iot6ry r nie z rynku wewnętrznego, nie o fI , stale sjeb~ i innych. Mo.że
kowe stanowisko. Już po wy- tutaj oczywiście nie jest bar- ' Po.dn!osły się. Gdy dewaluacja ..,..1 pdy jednak zna :mie się jamarciu jednego poko.lenia za· dzo tanI. Gdy~my o.k. 1 w nocy nie podno.si kosztów utrzyma- kll'~ "yjśeie z ponurego ślepetraca się pochodzenie, tego lub wychodzili Io.kal był wciąż jesz nia, to eksport bardzo się pod- 1:' zaulka. Byłbv to niewątpli
innego wynalazcy, uczonego, cze przepełniony, oowiem za- nosi. Tak jest przewatnie w kra wie najpięlmiej&zy ,podarunek
... 'B..
mal.ana lub orzedsiębiorC)'. - nriyczai siedzi się w Szlokhol· 1 jach, gdzie dewaluacja ma miej ftowol'OClllyl

I

I

pokrewieśslwo.

Aleponiewaź

obecnie podno.szą się ataki prze
ciwko żydowskie,i krwi. konystamy 'z okazji i bierzemy pod
uwagę , dzieci ł wnuki wIeszanych małżeIistw, aby móc zanalizować pewne wspóllI1e cechy.
Dalecy jesteśmy od tego, aby
poddać .w wątpliwość twórcze
w~aśeiwości żydostwa, alho je.
go ' narodową dręh'llość. Ale nie
slara.my . SIę upTościć sytuacji
żydów w kulturalnych i l>!)liły
cznyeh stosu~kach naszych eza
s6w. Chcemy wvkazać, że iJdZi nie są byna.imnlej pasoży
tami jak to sobie umyś~ li łeh
narodowi wrogowie, ' ale że w
jeszcze mnłejszym stopri II S4

JOO

jednostk~ skonsoHdowaną
nostką narodową, mimo że n_rodowcy 'malują ją upiornie .)lilko ostrzeżen_e wobec innych lu

dów.
Na szczęście listrn.ieje pewńa
głęboka łączno.ŚC pomiQdzy ży
dami. W obecnej , dob:e zw~asz- .
c~ znajduje o.na wyra"t w wza
jemńeJ. pomocy poszczególnych
gmin. Ale niema jeszcze solidar
nowi normalnej, kt6ra1by potra·
(31a ' przekro,czyć narodowe i
pap.<;twowe separacje pomiędzy
narodami, w razie gdyby się te
separacje wyro.dziły we Wl":l"toś~ 1 wojlIlę. Zyoostwo Euro·
py i Ameryki łącznie z żydami
carskiej Ros :i~ przeżyło enmzja'zm, wąjny nastrój przetrwania z.g.odnie 7 pozo.stałymi obywatelam.i
poszczególnych
państw.
Wcześn~ej wprawdzle,
oceniło konieczność i roztropnoŚĆ

!

prędkiego

zakoń(,~enia

wojny i pragnęło 'f)~hłego pokoju, peme ludzkiego wsp6łczu
cia. 'ale}llko jednolity narM ,
dotych~!u nigdy jeszcze
re

......~o.

me

I
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Svend Almavisl
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Tajelnnicze procesy

PoruJamy publlcysta szweit~ ki, Svenlt AJmqvist, kt6" przed klleru:.~ ten węgier, WieJe nie.' powiedzieć, te zaWIle lr,ły *1\ iD, dwie dam, _ arylłokr-cjL
"iedawnym czasem opuścił Nie mcy, nadesłał nam poniższe notat- stety widzialem w związku z tą ł tylko przypadki, kt6lre wcią~ały które pracowały w wydziq.le
ki do druku. Już prasa dI1giels ka zwróciła w swoim czatiie uwagę lp.kkomyślnośdą. Poni~aż ~. i żony, cll córki wysokich oflce. szyfrowym nekomo nielstfł\e
na ta}emn1cze wypadkJ. .Jakle rozgrywały się na marginesie sto, łuję, że da~em się skusIć, ww.~ rów Relchswehry w powikła. jącego niemieckiego sztabu ...
su.n~ow w Reichswehn:e 1 procesów, których przebieg ulcry!0 ,p~zed . poprosiłem o ul'lop i optl!lZ- nia polityczne. W każdym ra , neralnego, otrzymawszy tam
°PlDJą pubłicz~ą .. Sve.nd Almq ,,1st,
który był zaprzYlazntO~Y /~zam ten kraj, w którym nie- zie potknął się jeden z tych pracę przez protekejQ swych
z wpłY','V0wyml of!cer....mi Rełch swehry, .. został prawdopodob~le ma już ani jednej piędzi zie- wyższych oficerÓW, a m1wowi- męż6w i krewnych wY'ższych i
przez nich nakło~IO."i du glosz enia pOD\zszych, bardzo pouczaJą- mi, na której człowiek nie był- de gen. Hammerstein. Był on najwy1Js;zych ofieer6w Reiehscych i wieJe wYlasnłających rewelacji.
(Redakcja).
hy szpiegowany, Mówię d to niewy~odny cHa narodowyr.b wehry;
dalej zaaresztowao
•.
do twoj.'f!go prvwatnego ubt- socjalistów, ponieważ stał b~i· dwie inne arystokratki, które
dZI\JU' W Nlem<."z~h wszvstko ku.
.
.
.
.
sko Schleiehera, A ponieważ w podobny spos6lb zdobyły odW
,jrost możliwe. Wioz'nlem tu rze
przypadkowo dwie jego eórk{ powiedzialne stanowiska w wy
~7,y... Więc s~uchaj. Pewnego
Faktem jest w każdym razJC~, miały miłostki z człowtekiem, dzłale mobilizacyjnym. WreszMniej więcej przed trzema d~ia w małym QOcnym lokalu, że skontrolowałem kilka inst.· który dawniej należał do mar. cie uwięliono pięciu wytSOJtieh
]{warta'ami spotkałem w Ber"· w którym zresztą już bywałem lacji mikrofonowyt-h, rałoto- kskt6w, więc, ta prywatna i orlcerów Reichswebry z OtOCEeuie s~arego przyjaciela z ok.r(' orzedtem, zaczepił mnie gospo- nych w mieszkanIach, w kt6- nie nie znacząca :.(era c6rek nia Schleichera, czterech wyto.
u studjćtw, kżyniera, którego darz; pogawęr.zil:śmy o tem ; ryt"h bywały takie same łowa generalskich została wyzyska. szych ofice.r6w ReichswebTy I
poprostu ~hcę nazywa'ć ()lc o owem. Był to c7.łowiek bar· rzystwa, jak to, o którem wld- n.t aby zaRl'ozić Hammerstei. otoczenia gen. Friłscha oraJ
L·Ijcfors. Był on wybitnym fa- tlzo interesuJący i . 7.achowy- nie opowiadałem: W mieszka- nowi procesem o zdradę sbmu szereg uTzędnik6w cywilnych
chowcem w d.z!edzinie telefo· wnł się bardzC' śrw~atowo. Za· niu pięknej ks'l)Źnłczki per· i zmUJS:i'ć go do podania się do - ogółem około 50 osób.
nicmej. - Spotkałem go w proponowar mi, abyśmy po skiej sam zapro'Vadziłem insta d
... C.:._~.··
ty
Faktem jest, że od tego cza,
jeao lokalu. okoto
'/> _
była to bard.o
ft'I'ecy' cię
)'1IlISJl,
U~'AI JCgo przyzna
lacJ
s:r.wedzkiej cuk:emi
na Placu 7amknl'tvOl'U
.. ~,..
.I.
.
",..d~ .,zbrodni'", które pol'!ga ·
su,
pomijając
memoranda..
Zamkowym. - Liljefors, który 4--ej nad ranem, od""if!dz;7i pe- zYJlna robota, '. w mieszta~łu ty jedynie n. rendez-vous z
Reichswehra
leiy
nie widz!'ał muie ju,t P!ęć lat, wne wesole towarzystwo; pl: pani
von
Berg założyłem tym człow:ekiem, zostaly wyko Fritscha,
plackiem
przed
Hitlerem.
I
a·
~ ~l'decznie siG ze mną przywi, lem d,uio, hy~e~ 01:vwiony t wzm~cniacze, lllepszaj.ą.c reje: rzystane, jako świadkowie prz~
by
dać kołom F'ritscha potrzeb
tal.
pomy~lałem ~oble, ,ze pewno stracjt) roz~~. Nazw15ko tej c1wko własnemu
ojcu i były
_ Hallo, S'"end! _ powie C~OdZI o kobIety, kthre.m~ w u- d~my .wymIemam dlałcg?,. .po·1 'P:ef Rcichswehry od tego czasu ne ostrzeiem'e, wśród "liczJ' t
W'd :
h b
z s,roju narodowo .- soc,l'lhstycz. mewa! Jest stra"ona: dZlSlaJ Jąl ''''je od ci 1 rrro1Jbą proce nych osób", przez sąd ludowy
J; Zj em Y kf Yi a
skazanyeh na śmierć i praw·
et ~Ia
·'.-tI'
Yk
n,\,m r6wn~{'ź n:kt nie gardz1., właŚJOlc zaaresztowano i nare.! sZuJ p
ą~ ą b
t
e i c,a5• t,ars .e~d·ap
po,
p oJee
. lla l"lsmy d
'Jak'lego ś mle·,
'
t
'.
...
.]
dopodobnie
odrazu
stracor '.
. e. .
d
o
wno
zo!'>
anIe
r07S.lT,e
ann,
Ja ·' ·
m
l
nych.
znaJduje
się
dwuch
sy
.tl~n,) kt , z~e bmozna :. ,zkan:a na Kaiserdamrn i zasta ko szpieg,
Ta brudna afera skłoniła of
tego memoran·
s a(' sz an?cz( ę ,o lreg~t pOI . li'śmy tam
ea ~e lowrn'stwo I C '
. l' l •
cerów Reiehswchry do zała- gnatarjuszy
t'7.U: znam jec CJl zna {ornI Y
o,
'.
f"
I
:1!!1 t"
liS OI'J1Oo
o,v)wiad~
.",
.:
.
I" l ' k '
'przysloJuycJ: koh.ct 1 () we·
. , ' .;':
v
r· . . .'
tWlen:ll J1Jl·bez»wc:m e.szych III dum, .ieden z oddziału '1lnh1'\ •
" . ,
rńw prry
libacji.
Zostałem lUI LllJefors harwo powazn.c, tryg za pośr~'clllictwell1 kobiet. zacyjnego i jeden z oddziału
Zaprowadził mnie do małe· pr~edstawioJ1Y ;ako szwedzki \\'nał s:~ w banlzo niebezpie:z Jest tujemll!('ą poliszynela w szyfrów i kontrwywiadu przy
sztabie general
~(). f'Ieganck:ego i świecącego ofIcer. Było to wytworne towa- ną, zgIIIita afe.rę, aczkolwiek ZUI Poczdamie i Berlinie, że sfexy niemi'ecJ<im
pmlkaml\ baru w zachodniej rzystwo'l a w re.zllltacie tej dLi pełnie nie było mu to potrzc~ byłego ?owódzlwa Rej~hsweh~ nym. Jeh nazwiska trzymanł<
(,Il~ści
Berlina,
obstalował wne,i WIZY1:y . kIlku ~anów "'! ne. Nie był narodowym socjalt- ry, ludz1e ~ookoła ~chlelc~era.1 są w tajemnicy, ale ci, kt6rycp.
/lon!'? szwedzki
i opowiedzial CyWIlu zaprosiło m1lle uprzej- stą, N'l'e był równieiJ dziennika HammerstclUa, bylI pnecIWDl- chciano ostrzec, mają je
'Ili pr.;edzlWną historię,
m!e, ~bym ich jeszcze raz od· rzem, kłóryby wdawał !!~ • 1o.ami. narodow~o soejal\~~u hrze.
-- Wiesz przecież, ;że od naj- wIedzI!, bo chcą ze mną poga- takie historje dla zaspokojenia Schlclcher, uwalany za nap'ue·
A Ym'lysey oni wpacm prZCl
dlf\vuiejszYGh czasów interesu , wędzłć na tematy polityczne. .:awodowej ciekawoŚ'ei. Wyda- hezpiec7..nłejszego przrciw1Jl lka, perską księ7.1.l1iczkę Kattę B.,
.l" ~ię ponczem, telefonami, mi' J d
'
d t
wało mi się wtrdy że wszedł I 1.05tał 30 czerw..~a poprostu za· k!órą w lipcu zwolniono li: wie.
. ], r fonam: i kobietami. OtM e. na . ~ p:m,
~'ilo~a w to h1oto jedynie
zaspoko strzelony. Hammcrstein znaj zlenia, poczem zaczęła ona nala
. DIe
, znuenlO
"ł
od czasu, maI'tt a B ., oprOSI
p~łrs
a . 1~6zn
c~ !l jenl'a "
'~ądzy
ntr·..~o'd.
.lIc
do.! dUJ'e i c.. s.tale pol ';"-oźb"
lo Sle
a
mDIE'
r
W'DIez,
.
t
"
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""\'
:~., cięit . tychmiast prowadzić wesołe ty
K
;,dy :estem w Berlinie, A w Ber a b '
ok ,.:
d'
br7.e obserwował i te obserwa· kIego p.rocesu; pontewaz ].S nIe de w swem luksu!!owem mif:
.
d
k
t
ym Ją. przy
azJi o WIe,
.
i k
. świadkowie przeciwko nie- szk8.l1iu na ulicy Budapeszteń·
]"n 'e Jestem
napraw ę a UI'a dzlł przyczem zaznaczyła że cJe, po~o~taJące W zw ą-z 11 z Ją
l
' .
I) jeden
dzień za dlugo, bo)• .
tk' ' p'
J'eao policY'lnvm mikrofonem mu, a m aollOW1CIe. )ego własne sklej, !będąc agentką. Gestapo,
przY.J'll1UJe w czwar l.
Ol1'R... " ,
"".
•.
'k'.11.
'l' k
ta
ó ' .lo
•
własnle mnie opOWIedział.
e6r '1, ktU're przyzna y, ze tli bezpośredniq, agentką. tego .",.,.
wiem lepiejby hyło, gdybym ł
"
em
m
,r
wmlle"
panIll
vrm
..
u..
dokum
.....
ty,
dotyczą"'e
-izialu policji, który po.i.dI
.JUŻ h ył po za R'I'anlea.nu tego B
l
k
któ
v..~
vu
'"
],raju, Ale możesz polegać, że erg,. ma zon ę pana, . reg:;
Reic.hswehry, więc gdy zajdzie :. wych agentów t agentki we
naz~l~ko prawdopo~()bn:e ObI·
potrzeba, można go z 'łalwoś-cią ....szystkich literach .-łow~dzh",
.,nlro nie będzie tu ani śladu lo
Cl SIę o U's.zy, boWIem Jest on
"1~'"· '!dować
Reichswehry,
pn mnie. Skorzystam z p:erw- znany w ber1iński,.h 1fttl~cl.
Ma się zupe'\nie mylne wyc- . lKW
,
!\ze~o nadająceJg'o sie samolotu. sportowych
i
dyplomat}cz. hrażenie, gdy si~ sądzi, zo kleSfery. ~upująee się dokoła
rrosit!
nych. Jego żona, kobieta ju.i ro",-nictwo He:.ch~wehry jest je gen. Fritscha, które
po 30
wlaśclwle
Po lym tajemnIczym wstępie niezbyt urodziwa, ale energ'cz' d!nomyślne. Jest lo mylne zu czerwca usiłowały wywrzeć pehylcm przekonany, te usłyszę na ~ interesująca, też mnie za peln~e tek samo, jak mylnym wną presję na Hitlera i wmaj:ł.kqś banalną historyjkę ero- prosiła. Krótb mówiąc, ndn 10 byłb~ pogląd, "Ż~ wierzcholid wiały przytem w siebie, że moUlubionym pIIanem mi.JItalityczną z rodzaju tyeh, do J9. slem sukces i to mnie .n awet , part jol narodowo - socjalisty,cz:. gą sic: oprzeć na l;Iinden,burgu, l,ym Schleichera była wojna
J ich bylem u U:1jefO'l'sa przy zdziwiło.
,nei są ze sobą ~Ilod.n~' Istmeją tn sfery, które skwrowały do urzcciwko Polsce. Już na długo
zwyczajony. Ale usłyszałem hi
,l
• ,
.
wplywowe OSOfllJ-tosC t i r.a!e HitIcrt' memorandum, zawiera. przed objęciem stanowiska mi ·
storję zupełnie inną t ealJdcm ,Z nudow 1 c1ekawoSCl OdWI'.!- 1Miki które przcc:'wko sohie jące pO~'l'óżki, zosłały dotkn ię. nislJra Reichswehry palecit on
lIiczwykłą.
~zllem po upływie. ,kilku. d,nil{ntry'g'ltją, .a pewne .syr~.pt ,lma- te owym tajemniczym proce- QP1'acować ll!elCl(ółowy plan
J~dneg~ z PPI6~, ~~orzy mI da-, ty 'YskazuJą czasamI, .Hlk glę' .. em, o którym podano do wia. mobl~izacji i marszu J)'rzeciwko
...... Pewno !!ądz1łeś zawsze, li s~oJe. w'~yto~kl, Za~taJc~ , bok'e są. te róż:r·jc·e. Tak byto rlomośd
publicznej jlcdynie l>olsce, a pozałem zarządził sze
je ':liemey są solidnymi, pro- u mego J~kIe~os IhYl,ego rotmI- 30 czerwca, mniej więcej w fakt. że "szereg O'Sóh" '-kazano reg środków praktycznych, np.
~tol"nijnymi. skromnymi ludź- sl~a węgIerskIego 1 . genera~'a dwa miesiące po mojej roz,mo,l na śmierćroz,budowf! szos strategicznych,
1111, co? I pewno sobie w.ma- RelChswehry. Roz~awIallo wie I wic z Liljefor:,em; i tak jest o.
wiodącyeh z Berlina na WISchód
wia z, że wszystkie kobiety tu· le o sI!rawach poUycznych, a bccnie, tylko, że krwawa rozTe osoby, Jak .zifesztą wsz~· ; uczyniem'e ich zdatnenu
do
ta~ są cnotliwe? A wszyscy ofi- wreszc~e wyszedlem z węgrem prawa z 31 paździp'l1Ilika trzy. "~y, zgTUpowam. dokoła
nżytku art:ylc'1'ji. Miał on w da.
cerow:e są sumiennymi urzę- 'ł'uejakim panem von M,
mana jest w zupel1nej ta~ID'ni- łscha , utrzymywalI, sto~u.nkl , z w,r .ych niemieck'fch częściach
.dnikami, tak? Tak ci się wyda
Ten węgier
zainteresował cy. Doszb do puhliczne) wia. g:n., Seeck.łe~~, k.t.o,ry. J~ko m· Polski, ale również w b. Kouwało? Dlaczego nic pIjesz?
. .
. d ł : l
domości J'edvn:e, ~~ trybunał, sbuk~or armJI chmsklę!, prze· gresówce oraz w zachodniej
fl1Dłe. opOWIa a we e o SZpI
J •
b"wa przy Czang-Kal-~1.eku
.
- Jeśli chcesz ml coś opowie gostwie ; powied7iał mi wrcsz- ktÓlry nazywają .,.'iltdem ludo· .
.'
-,'
. '\fałopolsce całą SIec korcspon'ć
t
.
d
.
o
d
'
.
"
.
Seeckt
ze
swe
I
strony
jest
wro
J
tó
I
.,
ci lIe ". o OpowIa uJ, po cle en passant ~f! najelekaw· wJm l ktory został stworzo,
d .
. 1;
nm w l sz.plegow, bo IDob'larzy.
1
wiedz ałem trochę zdenerwowa &zem zaJęciem' jakie znaleźć ny specjalną. ustawą z dm~ 24 ~.~m ł nar~k o;.ego socłJa :Z~:: sygnalizatorów i sabotażystów,
..y. - A jeśli chcesz się ~pi. może cz~owi~k ",-:spółczesny, i k~vietnia wyłączniE' dla taklC'h ha Os ąCZDł k' IgkltróOwa nJeJa J klóny na wyp~dek wOJDy mo·
. , t o Się
. SpIjaj
't ·
I Al e J'00no I. test zwalczanIe
.szp:e<1ostwa.
'
, ' " ,,'J
·:f.ry wrn'ę·
. t- N'leIDCODl wIe
'!k'le
.)uc,
On , rozpraw, sk'aZ!h~ na ~llP.rc
... 1
dzT. osnOWS'I,
.
ł
d l d I H1'1l' p rZy1lleiSC
t
'
'dz'
.
'?
,
I
k
Ob
kt·
l
'
l
k
'
ycz~sle
zosta
przez
są
u
o
ko
"
\I'l't
k
'
,
l
d rug e razem, o me] le.
sam pOSIada s.tOSllnkI z najwyz i a OSo.
oryc l nazw s n'"
. 'k
.
d
d b .
rzyscI.. I I anta ollcepe}a
Od,nosi!'em mrażen!e, że Li- szemi władzami niemieck:cgo podaną do wiadomości public7 W) s azany l pTaw opo o .me te~o planu, zresztą zaakceptone; Mołvw WVTokll"
Zdrodp ~tracony. Za vrz~'nętę ~łuzyła wane l10 przez aen Seeckta po. d
.
ljefors, pomimn wesołego tonu, k on t rwywla u,
a
ponlewa"
J'
.
."
n
•
B
któ
ł d'"
n
t"
,
wle ke pos.iadam zasób technicz głóW1l1a",
p .. '11 vo;n erg,
ra~. na.,. legata na poht.ycz.nej koncepje .. t baTdzo podniecony, a moh' d
,.
i
h
.
7.~ swe] strony oszukIwała cji przyjaznych sto!mnków l
że nawet zatrwożony. Okazało n!c w~~ om~scI, w,ęt c ęt"lI~
O łych osobach mówił ,mi swych mocodawców i zd2je si~ ltoSlli'
się niebawem, ,że miałem :'3- skomunJ~o,;~'~y mn1~ z teD;l11 Liljefors o pól roku woeś'n'eJi pozostawała na dttżlblC szpieCle
władza~}, JeSll r.godZ1'l1?ym S!ę kilka z pośród nich poznał dzil! gowskiej
"jednegO z ~ąsie.
Zagraniczna polityka Hitle·
Nagle Ole sp()waŻlni'ał i za- Fopra~lc pew~e techmczne l~ ki ta jemn~czemu węgrowi, kto· dnich,
zaprzyjał:ni/)ny~h ra wybrała odmienną orj~hta.
czą1 opowiada6 systemtycznie stalacJe. ~hodzl o tel~fo,"y,. ml· rym był nIkt inny, jak pan Me. państw".
cję· Ale plany, nazwiska, Rdrei logicznie.
~ofony l ap~raty reJc"Itru )ąt~e, I szares, jeden z kierowni'k 6w Ge
Iy 1 szczegóły mobilizaCji muk!óre tak .~at.nstlllowa.no, aby I stapo, człowiek, który służył
TeRO właśnie wieczora, ICIY .lały oadal interesować sztab
.- Włuściwie jestem bardzo mc. ~ył! w.doczne, a Jednak u'; wielu p"nom i "nłv~n"711. ia. spotkałem Il.ł\jefon;a,.. znareu- ~raoeRo w rachubę państwa.
1.adowolonv. ze spotykam ziom mOZl!Wl~y kontrolę nad ro.zIDO-! koś zawsze unlka} smbienłey, lowano właśnie S05now~lde.go. 1>18te,rO td Ul., moie nikogo
ka. kt6rego dobrze znam i któ wamI DJe~tórych os6~. Nleste-! na k.tórą sobie sumiennie zulu k!i~iczkę pers~ Kattr, B., dziwi6, że SosnoW'Ski, o któ·
remu mogę opnwicdzieć coA. ty wyraZIłem zgodę l, krótko i ł.
pewo" znaną artystkę r11mo- rym Mi LiljefolS
opowiadał.
czegoby r.ię
prawdopodobnie mówiąe, zostałem członkiem te Y·
wISt 1'8Dią .On Bf!ołlJ, • jf'tłno- nie był zwykłym Rwantumt •
nikt nIe dowicd7.iał,
~dYbymi dnego z najsekrp.tniejszyeh wy
U włerzehoaów ReieJUwehmwnie! pana von Ser- Idem. ale prawdl:iwym szpieMiał zniknąć, 5paś~ I wierz- ddałów tajnej policji państwo- ry kobiety odRrywały daWDłeJ p. Nuajutrz Gestapo zaal'esz· giem. agentem obcego kOldrchołka góry, czy coś 'W lJm lO- :wej, t.
Gestapo,
kt6rym barcbo Die~ .... ...... tow. __ oqruizację, a m. wvwia:hk,
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- rozstrzelania w
U1.iefors opowiadał mi tego
Sosnowski w salo"<lIP. pani von Ber~ pOT-l1ał owe
ł.t",ie ary~tokratki. które 'Pra
( OWI: Iv w charakterze sekreta
rek ~ wy.:b:iale mobilizacyjnym, oraz dwie młodsze panie z wydziału szyfrów. Po.nie~
waż moralIlu~ w tyeh kołach
hyła bardzo luźna, więc niebaWl.m u panł von Berg zaczęły
się rozgrywać bardzo intymne
~ceny,
prawdziwe orgje,
do
których przyci~nięto ową perwie~tOl u, że

ską kSlężniozkę ł pewną znaną

arty!'tkę filmową. Ponieważ ta
ostatnia była politycznie zupeł
nie niewinna, więc
lLiljefors
uie wyll'.l00ił jej nazwiska. NazWl'ska k.siężniczki pe'l"ski-ej rzekomo nie znał, a wiedział jedy
nie. ,że rozpoczyna słę od litery B. Co do Sosnowskiego, to
odniósł wrażenie, Że utr1.VIDuje
on intymne stosunki ze wszyst.
kiem'ł
czterema
damami z
Reichswehry.
Jego mikrofon
wzmacm lał tak dobrze, że rejestrowan(' również szepty, a w
mieszkaniu stworzono tak pomyślne warunki akustyczne, że
z pomocą
ultram!krofonów,
jak je nazywał.
można
b~lo
podsłuchać wszystko, cO było
do po~słuchania.
W kai<lym
razie mlał on wrażenie. '7.e paui von Berg była opłacanym
szpiegiem obcego mocarstwa i
źe - czy to za poś.redm'otwem
tych
czterech
~akoch8.nveh
dam z Reichswehry, czy inną
drogą całe plany mobilizacji, bomtAlrdowania, sabotażu
etc. moały się dostać w ręce
sztabu generalnego obcego mo
carstwa. Stczegómle plan pewnego samolotu, pomyślany
byl, jako niespodzianka na wy ..
padck wojny . Chodziło o ISamplot, - kt6r6io wszystkie cz~ści
'k:'adowe budowane było, w na'
rozmait~zych fabrykach Nie.
miec pod najniew~nniej'SZęmi
nazwami i następttlie gromadzo
ne przez rzekomo rozwiązany
wydział
uzbrojenia
Reich!S
wehry w rozmaitych miejsca
wościach. Zmontowanie samo
lotu z tych części miało trwać
zaledw!~ć 14 godZin. Konstrukcja J.Cst tak p:osta, że mOllta.i:
mogą przeprowadzić zwykli żol
nierze, a sam samolot ma OS1ą
gnąć szybkośe 400 kilometrów
na godzin~ i s1ę l10śną 12 tonn.
Są

to szczegóły, które podał mi
Llljefors, ą. które sobie natychmiast zapl'sa~em, bowiem by·
lem przekonany, że Ole nie o·
powiada ,żadnych bajek, a samą
czystą P'fawdę. Ziresztą dowiedziałem się nast~l1ie w Sztokholmie, że Liljefors nietylko w
zupelnem zdrowiu uszedł z Nle
miee, ale że natychmiast zwró·
ci się do innego mocarstwa, wo
bec czego podejrzewam, 'że on
również znajdował sle na usłu·
gach kontrwywl'adu i był tym,
I-tóry miał zyski z te,l frapu.1ą
('ej rozgrywki. Przy okazji no '
lu~" rozPows'!ecbn:ona w N:cl'\l
czech pOl:{łoskę, że znany prof.
Junkers, jeden z najwyb'tUiej.
szych niemieckich konsŁrukto
rów, znajduje się w więzieNiu.
MotJliwe, że ta pogłoska POZ;)·
I'taje w związku ze zdradzonymi planami konstrukcyjnym:.

10110

stracono!

Trudno w absolutnIe despoty
Iznem państwie wiedzieć, co
,jest faktem, a co stanowi j,ed~'nie fantazje, pogłoskę. rohleme

.Nie.l~czech

nastroJów, czy sianie palliki.-l chód, którym sIę osobiście kle- klubu panów, a więc nale.iy do dam. które rozstrzelano.
A.le kUl'suje jeszcze inna wer
Ale kilka rzeczy nie ulega wąt· ruje, wyoleuka żaglówką, sa- sfer, zbl'lźonych do Papena, pliwośd, aczkolw:ek chwilowo motlla dro~a leśna. Ale lllimo więc skazanie

pani von :Sers
ich tego romantyzmu i tego wlecz· może być również uw~źane za
nago lęku cz:owiek dow'aduje dalszy cią,g ataku przec~wko Pa
si~ wl~cej, niŻby sobie władcy penowi,
który
w
dniu
Przebywałem w Niemczech
życzyli; 1IJ0wiem ci, a przede- 30 czerwca
prawdopodobnie
w charakterze dziennikarza. wszystk' cm Goering, dążll do tylko p,rzez 'p rzypadek un~knął
Opuśc'łem ten krai na zawsze;
re~ymu m!lczącego straGhu, nb- równie sławnej śmierci. Cztery
dla 'ego teź mogę pódziell'ć się
mojemi wrażeniami hez ogró soIutnej niepewności i bezrad· a'rystokratki były podobno krew
ności szerokich sfer. A przy neml Schle~chera, Hammersłei·
dek. Z niezliczonej ilości 1"07.lem poszczególni władcy są na i Hit dcnburga, co również
mów, jakie przeprowadzH'clll ~
tak samo szp'cgowaui i tak sa · óZ11acza~oby cios, wymierzony
najrozmaitszemi osobami, 510mo źyjq w nicpewnosCl, Jak w niemieoko-narodowe koła 0jącemi na czele partJi narodo." zwykli'· śmiertelllky.
ficerskit); w l'oczdamie, gd1te
wo • nacJonalisłycZiD.ejj Reich l·.1uż
zaznaczyliśmy,
że
SpOWi
wyrok :sądu ludowego rzuci'!
wehry, biurokracJ~ urzędniczej
etc., co,r az wyrainiej odnosiłem ty w zupen~ą ciemność proc(!$ blady strach na .wszystkich i na
wrażente, że l."ozdźwi~ikl w ło przed są,dem ludowym zakoń. zywany jest zwyk~'em mOlJ."der·
nie przywództwa narodowych czvł się straceniem ;,szercgu 0- stwem, osoby poważue zapewsocjalistów są o- wicIe wi~ksze, sób". Pretekstem do wyroku ulały mni(',źe te eztel'Y kobieskazu,pąccgo hyły związki mie- ty są jui stracone. Pani Berg
niż to nazewnątrz si~ wvda:lC.
dzy
damami z Heichswehry, So podobno r6wnieiJ I została z;3:
Prz,śldews,zystkieUl
niema w
,.'l'nowsk~·.n
I '~nd~lynń planami ~trzelQ,1l~l,. Ilatom' as~ męża ~eJ
Niemczech boda i ani jednego
człowieka, pos!adającego' zna- mobilizacji Q'raz SZYframi,' Ale Ja~ na kpIny, zwolmono. KSl~
czenie i odgrywajlącego rolę· w rzcczywist06ci i przy tej 0- żn~czka perska Katta B. zdaJe
którvbv wic'nył, że jakikolwiek kazJl wykonano akt zetn!lity: siE: znowu być zaaresztowana.
czyn, choćby l1ajlr~czniej za- dwuch oficerów, 1l\~w4tpliwie prawdopod,ohni~. aby ukryć, te
maskowany pol:tyką za~ran :cz. !>lracony h, podoi:,u 10 lU. in. me była o~a .Iedymc p.rzynętą. ~o
Frltseha, kt6re '(ID' do ll'l'\ow SosnowskIego, to n e
ną, czy oboW'iązu, .,ącemi u,sta- morandum
swoim
cZlu:1e
ostrzegalo ·Hillp. mo.-tu" się niczego pewnego do
wami, oznacza coś inne~o, jak
ra przed kontynuowan:cm 30 wiedz:eć; opowiada;/ą., że został
wa},kę .iednej kliki hitlerowcaw
z lnną. Wszyscy, z którymi mo (~ze'rwca i atakow8utcru Reich~ rozstrzelany, a~e inni przypusz
go na
żna było rozmawia!; :<V jukiem wehry; obecll~c Hitler .0. trzegl' czają, że ~m'eniono
skazanych
tnkiem zaufaniu, o8wiac!r.zali .ie ~en. Fri>tseha, a uczyn'ł to har- dwuch nJem~ćcw,
dnog~ośnie i uiemni IllW ze dM krwawo. W dniu 30 czerw- przez sądy obcego mocarstwa
Oa .doniesiono o śm'erci nieju· ~a s~~ie~lostwo. Pr.zypuszczają.
<;zeptem:
kie~o pana von Alvenslebe1l8,.ze meJakl pułkowmk Levełzow
- Gestapo ma wsz~(Jzie swa kWl'Y uależał do t. ZW. klubu i SflkS011ski major VOn Hausen
ich sz:piclów; może podshl ,hują panĆ,w; zapewniano mnle w rówuiez zostttH rozstrzelani. onł w tej chwili nasza !oJ;lllO· Poczdamie, żę ten Pan znajdu- O rotmistrzu Edgarze Schmidtwę·
je s.!ę. w8ród ~sób, skazanych Pattli i jego córce tw{e'rdzę, że
;l:uaresztowani;
o
pani
Dlatego lejj ipoufnvch ro~· prz~z sąd ludowy na śmierć; <ja
mów nl.gdy nie prowadzi się w pon -ewaź rÓ'wnież pan von Schm l dt-Pauli krajty pog1oska,
domu; służy do tega celu samo- BeJ'g .iest znanym czło<nkiem źe należy ona do tych cztereeh
jeszcze trudno .1łest
dokumentarycznie
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s ,la. Z kóŁ dohrze poinformowanych, a stanowiących otocze
nie
Goebbelsa,
zapewniano
mnie, że chodzi wła §,nie o i.ntryg.E: przeciwko bardzo n;eluhia
nemu i wyda.iąiemu siQ dwuli·
cowym politykowi zagranic7.lle
mu hitlerowców, Alfredowi Rosenbergowf. Z pomocą specjał.
negro oddzialu Gestapo przygotowano -skompromitowanie RosenberRa w ten sposób, że llSi·
łowano go połączyć z
nferl1
szpiegowską na rzecz
obcego
mocarstwa. Mahewr ten mial
podwój.ny cel; chodzi'lo przedeWlSzvst'k iem o możlliwe zlikwidowanie samego Rosenbcrgn, n
jednocześm'e o gu"untowną zmia
nę zagranicznej orjCJtacji N 'emieL w kienmku ponownego
zbli.~f!llill do Ros ~i; ale w te i ma
teorii nawet W ~;: {, d Z,k cy U0-.'" t;
nvch wrogów Rosenber~n 11:1
kierownkzych
stanow is ka(~ l,
niema jednomyślności. .Tecl· · ,
I'hcieli użyć tet.:o zwrotu w po('tyce jedynie, jako nacisku na
Francję, podczas gdy inni. jak
dawniej, marzyli o wO.lni(~ l
Polską· .

Chwilowo eała ta afer~ nil!
Rosenberga. o.n rówlll'ei posiada swoich agenttW
w Gp,stapo i w porę został d
ws:r.y;stkiem poinformowany. Ale cała ta ponuora i Dowiklan*
afera WSkazuje ponownie, z )lkietnł niespodziankami w Niem
czeeh w krutdej chwili liuyć
sie trzeba.
dotknęła

.

ok 1934 W iluJtrc;
sir. 12-e;
Oblaśnienia · montażu

Na pot,zftrtku ub:egłego rOktIl
cały Paryż

zajęty był

aferą

6j Mdssolini przy jll1~je Hi·
tJera. Po pewnym czas' e
1\'
N':emczc(* lllani przyw6d(~y na
rodowo • socja1islyczni zosta .,ą
fOł':stl'zelani
niemal bez sądu
pod zarzntem, ,że rewolta przyWÓ<lcy szturmówek, kpt. Roehma, zagraża t-trtdowi h~tle,row'
,kiemu.
6) Gen. Schle:cher jest jedną
!!!!!!!li~~!!!!!!!!!!I!!~!!!!

I

która n'łstt;pnic
doprowadziła
do powa.żrnych
starć ul:oznych i strejku gem: ·
raJnego.
l) W Austrj; Dollfuss żelazną
pięśdą tłumi hrutaInic powsta
l1.ie we Wied,n~u : innych ośrod
kach. Liczne gmachy publiczne
wyka~ują ślady walk.
2) Z Brukseli nadchodzi wi'a·
domość o ŚIln'erci krĆlla Alberta, który spadł z w!erzcho:ka Pamiętniki
~
podczas wycieczki w góry. -:W Białej księdze, dotyczą.oej wy.
~Dl ~erć kr6la - tołn:erza rob; p:tdków z dnia 30 cMrwca, która
w ~a~'Ym ś'Wiecle silne wrafe. właśrue ukazs.ła si~ drulde:a.. " pa,
rytu, czytamY' lU. lO.:
nie. N'astępca bronu Leopold zO
Pr2ied śrniereią. praz. Hindenbur"taje królem belgów. .
ga pojawU Ilię u Hitlera. Wernel
3) Na p6ł'Q.Qcnylll OceanIe \Lo von Alven~l~ben, ja.ko p~edsta.wl,
dowatylll roz:grywa si~ ostatni oieI STUP konserwa.tywnyoh, 8tOjąt
::..kt wstrZQJsajllcej tra.g~d.,t a oych blisko klubu pantw. Zado.ł OD
~,F(lhrerowi" pytanie, 00 aię
ma
mianow:de rozbitkowie "C2cl.U- st3,ć teraz. Hitler odpowiedział wy·
skma" zostają uratowani za- mijająeo. Jak zresztą c'2:~eto w mopomocą samolotów. I{{erowllik mentSl~h d90ydująeych, wódz czytał
ekspedycji, prof. Schmidt, cięt- pamiętniki Na.poleona.
ko niedomaga naskulek tra_ Napoleon piate _ powiedzial,
r,icznych w swej wrozie przellie - ta wódz nie powinien paktować
•
o.ni na. prawo, a.ui na lewo, a tylko
ł) W Stanach Zjednoczonych iŚĆ prosto ewoj, drog~
wybuchają pcwatne ro. zru('hy
J d' k i
mt ...,
t
- Pros·tę e na 11 e tapo n"""l
stre~()we. przrc~zem zaaresz ~- ~o te pamiętniki Na.poleon.. kodo~ą.
,,:am zostają liczni przedstawl' elę na. hv. Relen!e - .odparł AlvenewIe. radykalnego skrzydł.a lO- I!lebeu.
bot'Illczego"
.
Stawls-kicgo,

napoleona

I

ze

14) U-letni a'TcyJisiąłę piotr
z ()ljat masowych egzekucji bez
wyroku, a wicekanclerz Papen zosta.lic obwolany kr6lem Jugozostąje wysłany w charakterze slawji.
po!;ła Rzeszy do Wiednia.
15) Umiera .ieden z najwybit7) Podczas próby rewolty we niejszych mężów stanu Europy,
RayWiedniu zostaje zamordowany były prezydent Francji,
mund Polatcare.
kanclerz Dollfus!!.

8) W swofun mą.jątku w Neu·
16) Premjer f'rancu:ski Dou·
deck. umiera prezydent Rzeszy. merguc da'l'emnie usiłuje przeHin de nl:m.r.g , n Hitler zostaje prowadzić igruntowną reformę
nieograniczonym wodzem Nie- kon!tytucji,
miec.
17) Spór kośdelny w Niem9) Rosja znowu pojawitt się czech wywołUJe wi'e lkic zaintew lidze narodów w Genewie, resowanie
w calvm
śwIecie
jest najwt~kszą clwześcijań.skMm. Biskup Rzea Lłtwinow
sensaoją dnia ligowego.
szy Miiller musi udzIelić 1\010) Pod znak'i'em powrotu lep wiołowi dawnemu ~aly szereg
sa:yeh "'zasów zostaje w ADA,l ji koncesji.
spuuczony na wodę najwięk
18) W wlcLkim wyścigu naszy parowiec świata,
"Queen
pow!ebrznym z Londynu do At.
Mary".
stralji zwy"ię!'lŁwo odnoszą pi11) W Hiszpa nji wybuchają loci Scott i Bla~k,
którzy po
ba:rdzo pT'oine tamieszki stre)- przybyciu do Melbourne
są
kowe l a w calym szeregu miast pr.zedm!otem entuzjastycznego
i prowincji zostaje
ogłoszony przyjęcia.
stan .ob1ęł.(I!t1ia.
\
19) W Londynie odbywa się
12) Król Jugosławji 'Aleksan- ślub księcia Jerzego z księźnicz
der prtyb:vwa
do
Marsylji. kll Maryną
Mdtłe

EOltaje powitany

przez

20) W Zaf.tłęł)łu Saary c.zynione $ą przygotowania dl\ ma18) a 'W kiLka minut póim:łeJ jącego się odbyć
w $tyczniu.
obaj mężowie stanu padają 0- plebiscytu .
fia~ą zamachu,
młałistra Barłhou.
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