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ze transporty co!
zostało już wstrzymane, a wszystkie znajdujące się w
zaniechane
nięte. — Wysiedlanie obywateli niemieckich z Polskiminu,
w którym winno nastąpić przed

WARSZAWA, 29 października.
(PAT) W dniu 30 października wcho
dzi w życie rozporządzenie ministra
spraw wewnętrznych z dn. 6 paździer
nika w sprawie przeprowadzenia za
granicą jednorazowej kontroli paszpor
tów zagranicznych polskich.
Rozporządzenie to przewiduje, że
paszporty zagraniczne polskie (t. zw.
paszporty konsularne), wydane przed
dniem wejścia w życie tego rozporządzę
nia przez urzędy zagraniczne R. P. t. j ,
przez konsulaty, poselstwa, ambasady
R. P, oraz przez delegata rządu R. P. w
w. m. Gdańsku winny być przedstawio
ne wc właściwym urzędzie zagranicz
nym R- P. do jednorazowej kontroli.
Przeprowadzenie tej kontroli, urząd
stwierdza przez odpowiednią adnotację
f

WARSZAWA, 29 października.
(PAT) W wyniku wymiany zdań pomiędzy rządem polskim a rządem
niemieckim, w przyszłym tygodniu rozpoczną się negocjacje tych dwóch rządów
na temat całokształtu sprawy obywateli polskich narodowości żydowskiej, za
mieszkałych w Niemczech.
Tematem negecjacyj będzie takie sprawa powrotu do Niemiec wydalo
nych ostatnio z Rzeszy obywateli polskich. W związku z tym wszystkie dalsze
wydalania obywateli polskich narodowości żydowskiej z Niemiec zostały wstrzy
mane, znajdujące się zaś już na granicy transporty — cofnięte.
Rząd polski ze swej strony wstrzymał zapoczątkowaną akcję wysiedla
nia obywateli niemieckich z Polski.

stawienie paszportu do kontroli, posia
dacze ich zatem, mogą to uczynić w każ
dym czasie, w każdym jednak razie mu
szą to uczynić przed wyjazdem, czy po-,
wrotem do Polski, gdyż paszporty kon
sularne nieza opatrzone w adnotację nie.
upoważniają do przekroczenia granicy
Państwa Polskiego.
Jak z rozporządzenia wynika, nie .do
tyczy ono paszportów, wydanych w
kraju przez władze krajowe oraz pasz
portów konsularnych, wydanych przez
urzędy zagraniczne R. P. po dniu 30
w paszporcie. Urząd nie da takiej ad OBYWATELSTWA LUB STWIER
października
1938 r. Posiadacze 'takich
notacji, jeśli zachodzi podejrzenie co do DZENIE UTRATY OBYWATELSTWA
paszportów
mogą
przekraczać granice
autentyczności, lub ważności paszportu, POLSKIEGO POSIADACZA DANEGO
Państwa Polskiego bez żadnych adno
lub jeśli zachodzą okoliczności,
PASZPORTU.
UZASADNIAJĄCE POZBAWIENIE
Rozporządzenie nie przewiduje ter tacji w paszportach.

Stosunek do nowel Czechosłowacji. — Niema porozumienia z Niemcami w spra
wie „podziału" Litwy. — Alians francusko-polski nie został naruszony
WARSZAWA, 29 października. • Polska podchodziła zawsze do zagad CZERPANY PRZEZ DOKONANE DO żać sprawy tego terytorium za wyma
(PAD Minister spraw zagranicz-'nlenia dawnej republiki czechosłowac- TYCHCZAS CESJE TERYTORIALNE gającą niezbędnej naprawy na podsta
nych Józef Beck udzielił przedstawicie-! klej z okresu beneszowsklego w sposób I OCZEKUJE OSTATECZNEGO ZA wach samostanowienia. W tym wypad
łowi koncernu Hearsta p. Htllmanowij realistyczny 1 dlatego szukała rozwią ŁATWIENIA DYSKUSJI CZESKOWE- ku Polska domagała się iego, co po
przednio do niej należało i
wywiadu, w którym powiodział, co na zań trwałych. NIE UWAŻA ONA, ABY GIERSKIEJ.
POSŁALIŚMY MOCNĄ NOTĘ PRZY
TEN PROBLEM ZOSTAŁ JUŻ WY
stępuje:
GOTOWANI DO ENERGICZNEJ AK
tt
— Europa dość ma kładzenia się do
CJI.
łóżka z karabinem przy poduszce. Osta
tnio przeżywaliśmy duże .wstrząsy, któ
Red. Ilillman zapytuje: — Mówi się lat i że zdecydowany ton był konieczny Sprawa została załatwiona 1 Polska pra
rych skutki j e s z c z e sTę n i e s k o ń  iż istnieje tajne porozumienie między Polska nie zapominała ani na chwilę o gnie obecnie jedyni© rozwoju dobrego
c z y ł y . Zagadnienia na południe od Polską a Niemcami celem „przeprowa celu i oczekiwanym przyszłym dobrym! sąsiedztwa z Czechosłowacją. Polska
nas nie są Jeszcze wyczerpane. Zagad dzenia tranzakcji" z Litwą?
sąsiedztwie.
nie żywi uczuć zemsty lub urazy z po
nienia te poddajemy bardzo głębokim
N i e m a ż a d n e j , u m o w y : wodu przeszłości i gotowa jest do blis
— NIE MA W TYM SŁOWA PRAW
rozważaniom, bo pamiętać trzeba, że DY—oświadczył min. Beck—I WSZEL
z N i e m c a m i dl a p o d z i e  kiej, przyjaznej współpracy i nawet
byjy tam dwie różne fazy dyplomacji. KA TEGO RODZAJU WIADOMOŚĆ
l e n i a L i t w y , bowiem gdyby przychylnych rokowań na temat na
Jest pewna korzyść w utrzymywa JEST WRĘCZ ŚMIESZNĄ. Jestem pe
Polska miała podobne plany, jak szych pozostałych pretensyj. Nie zajmu
niożnaby wytłumaczyć umiarkowa jemy stanowiska triumfujących zwycięż
niu terytorialnego status quo nawet złe wny, że Litwa w pełni zdaje sobie spra
ne stanowisko Polski względem Li ców, lecz sąsiadów, wyrównujących pe
go, bo stałość mapy politycznej ma wę z przyjaznego 1 konstruktywnego
twy w momencie, gdy okazja mo wne różnice.
swoja wartość. Dlatego zrozumiałe są stanowiska Polski. Wypadki z marca,
gła by być wyzyskana dla stawia
wysiłki, aby Jej zbyt łatwo nie zmieniać. gdy żądaliśmy wznowienia normalnych
Mapa Środkowej Europy została
nia wygórowanych żądań. Jestem
Ale kiedy doszło Już raz do tego, że stosunków z Litwą powinny być dowo
zmieniona.
Mam nadzieję, że sprawy
pewien, iż naród litewski zdaje so
skutkiem wielkich wydarzeń, w pew dem
będą mogły być tak załatwione, aby po
bie
z
tego
sprawę.
nym określonym rejonie status quo zo PRZYJAZNYCH I POKOJOWYCH 1NPolska nie ma wrogich uczuć wzglę łożyć podstawy trwałego pokoju przy
stał naruszony, to bezpieczniej jest w y
TENCYJ POLSKI.
dem
Litwy. Uznajemy Litwinów Jako najmniej na okres życia tego pokolenia.
czerpać już ten problem możliwie głę Poprzednio istniała sytuacja niebezj>iecz
POLSKA MIAŁA DOŚĆ WOJEN NA
boko, tak,
na, stosunki bowiem między Polską a naród dobrych sąsiadów, z którymi pra
JEDNO POKOLENIE,
gniemy
utrzymywać
przyjazne
stosunki
AŻEBY NIE STWORZYĆ ZNÓW PRO Litwą nie mogły rozwijać się bezpośr©
WIZORIUM GROŻĄCEGO NOWYM dnio, lecz jedynie drogą pośrednictwa na podstawie wzajemnej dobrej woli I zarówno jak niektórzy z jej sąsiadów, i
KONFLIKTEM,
stron trzecich. Takie warunki, istniejące szacunku dla praw i zwyczajów ogólnie teraz staje przed nami zadanie znalezio
ale wykorzystać sytuację dla trwalszej na (.'raucy, stanowiły ulebezpieczeń uznawanych w życiu międzynarodo nia sposobu zapobieżenia dalszym konstwo, paraliżujące normalne funkcje ży wym. Nie wątpię, iż Litwa ocenia do- Iliktom w tym rejonie.
stabilizacji pokoju w tym rejonie.
Stąd pochodzi zainteresowanie na cia są«cdzkiego. Musiało to być napra bre intencje Polski.
Polska zawsze odmawiała przystą
Polityka moja polegała zawsze na pienia do Małej Ententy i przeciwsta
sze] dyplomacji zagadnieniami naddu- wione.
Podejmując akcję naprawienia tego dążeniu do ustanowienia najbardziej wiała się jej polityce, ponieważ była
najskimi mimo, że
SPRAWA UREGULOWANIA BEZPO stanu rzeczy, Polska układała swoją trwałych i możliwie najbardziej przyjaz ona oparta na zasadzie nleprzyjażnl.
ŚREDNICH POLSKICH INTERESÓW notę z największą uwagą, bowiem zda nych stosunków między sąsiadującymi Członkowie je] związani byli polityką
mającą na celu trzymanie Węgier w
ZBLIŻA SIE DO ZAKOŃCZENIA W jąc sobie sprawę, iż wszystkie Inne me krajami.
W wypadku Czechosłowacji
szachu i utrzymywanie Węgrów w cha
DRODZE BEZPOŚREDNICH ROKO tody okazały się daremne w ciągu lS-tu
rakterze narodu niezadowolonego, ży
WAŃ.
wiącego urazy, które nie mogły pozwo
To wyczerpanie zagadnienia a fond
lić na trwały pokój. Polska chętnie w i 
jest jednym z najważniejszych warun-| Chodziło tu o inną kwestię: o ludność i ci-wliown poCyięc'* cwoje prawa
ków zapewnienia na dłuższy okres rów ziemię, które Polska zawsze uważała JeJnoczctnie p Paderewski ośwlidczył działaby wszelkie przyjazne 1 pokojonowagi w rejonie, którego spokój został za własne. Dzięki pewnym oko|| znoś-1 iż ani Polska, ani polska ludność iia"
'Dalszy ciąg na str. 2-ej).
przez zmiany terytorialne naruszony, l.w.m. Polska by!a zmuszona w. 1920 r.lśląohu Z.olzanskJm me przestaną uwa-

Plotki o „tajnym porozumieniu z Niemcami

potrzebna była akcja M m i energiczna
;
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lochy popn żądania kolonialne

i nie wycofają nowych kontyngentów wojskowych z H
B Berlin przyjmują arbitraż w konflikcie czesko-'

zym

IHynihl dwudniowych narad nilidiy Nussoifnim a RMenfropem

Rzym, 29 października
że siedzibą sądu arbitrażowego będzie
(PAT) Druga rozmowa Mussollnle- Wiedeń.
Podczas, gdy koła czeskie oświadcza
go z niemieckim ministrem spraw za
ją,
że arbitraż objąć ma tylko granicę
granicznych trwała przeszło godzinę. Po
te] konferencji minister von Ribbentrop
udał się do pałacu Chigi, gdzie złożył
krótka pożegnalna wizytę ministrowi
hr. Ciano.
Wbrew poprzednio obiegającym po
głoskom, minister von Ribbentrop od
jeżdża do Berlina dziś wieczorem.

słowacko . węgierską,
pozostawiając jęły się rozstrzygnięcia całokształtu
problemat Rusi Podkarpackiej na razie sporu czesko - węgierskiego.
w zawieszeniu, to zdaniem tutejszych
Oznaczałoby to, że arbitraż obejmie
kół politycznych Włochy i Niemcy pod' również kwestie Rusi Podkarpackie!.

Rzym, 29 października.
(PAT) W rozmowach von Ribben
tropa z Mussollnim i hr. Ciano poza
kwestia czesko - węgierska omawiać
miano następujące zagadnienia:
1) NIEMIECKIE ŻĄDANIA KOLO
NIALNE. W sprawie tej stwierdzono
całkowitą zgodność pogiadów obu mo
carstw osi Rzym - Berlin.
2) HISZPANIA: Włochy i Niemcy
nadal popierać będq obóz gen. Franco.
Włochy nie zamierzają wycofać z Hisz
panii nowych kontyngentów włoskich.
3) STOSUNEK DO KOMINTERNU
I SPRAWA WOJNY NA DALEKIM
WSCHODZIE. Stwierdzono, że wojna
na Dalekim Wschodzie posiada ten sam
anlybojszewlckl charakter co wojna w
Hiszpanii, którą prowadzi gen. Franco.
Stwierdzono również, że potrójny pakt
antykomunistyczny włosko-niemieclto japoński, który okazał wielką użytecz
ność l skuteczność, otwarty jest dla
wszystkich.
Rzym, 29 października.
(PAT) W tutejszych kołach politycz
ny ch potwierdza się wiadomość że w
v.ynlku rzymskich rozmów ministra
spraw zagr. Rzeszy von Ribbentropa z
Mussollnim i lir. Ciano
WŁOCHY I NIEMCY PRZYJĘŁY AR
BITRAŻ W SPORZE CZESKO - WE*
GIERSKIM.
Koła poltyczne potwierdzają r ó w
n.c-z informację, że arbitraż będzie obowjązkpwy dla obu stron oraz informują,

izolowana, a zatem bezradna. Z punktu
widzenia ogólnej równowagi, najbar
dziej pożądanym rozwiązaniem byłby
ZWIĄZEK MIEDZY WĘGRAMI 1 RU
SIĄ PODKARPACKĄ.
NIE BYŁO
Red. Hlllman zapytuje: — Mówi się,
że prowadzone są obecnie rokowania
między Polską a Niemcami w sprawie
przekazania Gdańska Niemcom i stwo
rzenia neutralnego korytarza, czy też
prawa przejścia przez polskie Pomorze,
celem stworzenia połączenia Niemiec i
Prus Wschodnich?
NIE PROWADZIMY ROKOWAŃ
W TEJ SPRAWIE — oświadcza min
Beck — STOSUNKI MIEDZY POLSKĄ
A GDAŃSKIEM SĄ ZADAWALNIAJĄCE. Zresztą większą cześć ludności
Gdańska jest niemiecka i ma możność
dania pełnego wyrazu swemu charakte
rowi w ramach ustroju Wolnego Mia
sta.
Podstawowa teza kanclerza Hitlera
odnosiła się do faktu niekrępowanla lud
ności niemieckiej w jej ideowym roz
woju przez rządy, czy czynniki wrogie
Niemcom. Wewnętrzne życie ludności
niemieckiej w Gdańsku nie było przed-

Polska miała
n a

j e d n o

(Dokończenie).
we porozumienie między narodami na
południe od Karpat.
POLSKA POPIERA WĘGIERSKIE ŻĄ
DANIA
CO DO RUSI PODKARPACKIEJ, JA
KO JEDNO Z DĄŻEŃ, KTÓRE PRZY
CZYNI SIĘ DO TRWAŁEGO POKOJU.
RUŚ BYŁA JAKBY PRZEDMIOTEM,
ZOSTAWIONYM NA PRZECHOWA
NIE CZECHOSŁOWACJI Z ROSYJS
KIEGO STAREGO REG(ME'U.
Było to, jakby puste krzesło, pozosta
wione w lej części Europy, zwrócone
ku Zachodowi. Było to rozwiązanie
czysto polityczne raczej, niż ckonomlcz
ne lub etnograficzne. Na samej Rusi 'nie
ma Czechów. Ludność jest przeważnie
politycznie niewyrobiona I jedynie zdol
ności polityczne między mieszkańcami
wskazywane są przez Węgrów, którzy
w wypadku plebiscytu niewątpliwie w y
kazaiiby pragnienie powrotu do Węgier.
Czechosłowacja zgodziła się już na
oddanie Węgrom długiego odcinka ko
lei. Kolei ta biegnie poziomo wzdłuż gra
nlcy węgierskiej i jeśli byłaby ona sa
ma oddana Węgrom, reszta Rusi Podkarpackiej pozostałaby ekonomicznio
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kiem zwycięskego traktatu wersal
skiego a ośrodek życia politycznego
zdawał się być ulokowany w Gene
wie — w Lidze Narodów. Z aktywnoś
Z odczytu dr. Adama Stebelskiego w Lidze
ci europejskiej wykluczone
zostały
Państwowców w Łodzi
dwie siły:'Rosja i Niemcy. Traktatem
Dr. Adam Stebelski wygłosił w pią iż oś interesów poiiityczinych i gospo w Rapallo związały się one dla celów
tek w Lidze Państwowców odczyt p. darczych ReczypOspOHtej idzie nie z negatywnych t. j . rozbicia tej izolacji,
t. .Polska wobec zagadnień Europy zachodu na wschód, ale z północy na tego wykluczenia za nawias, w Jakim
Środkowej: stosunek do Niemiec, Wę południe wzdłuż koryta Wisły, a prze znalazły się w Europie. Przypominamy
sobie, że aby rozbić, albo osłabić trak
gier i Czech",
dłuża się później korytem Dniestru. W
tat w Rapallo Anglia i Francja wciąg
Odczyt był niezwykle interesujący kierunku północnym i południowym nęły Niemcy do Ligi Narodów. Z punk
nie tylko dlatego, że prelegent — zna obracały się prawdziwie historyczne tu widzenia politycznego okres ten był
ny, zresztą, historyk — bardzo moc interesy Polski. To prawo, trwające od wyrazicielem prawdziwego nonsensu:
no podmurowywał teoretyczną stro wieków obowiązuje już dzisiaj.
Niemcy miały współdziałać w pracach
Mówiąc językiem realnym, nasze wersalskiej Ligi Narodów, której za
nę swoich tez, ale również i z tego
względu, iż poglądy dr. Stebelskleg interesy gospodarcze zaczynają się od daniem było właśnie utrzymanie Nie
wydają się harmonizować z opiniami, pa Szwecji (eksport węgla, import wysoko- miec w bezwładzie. To musiało się skoń.
iiującymi w sferach M. S. Z. Nie dlatego, wartościowych rud żelaznych) i Fin czyć.
ażtby prelegent to zadokumentował, landii, przebiegają przez państwa bał
Wraz z objęciem władzy w Niem
odwrotnie — podkreślił on, iż wszystko tyckie, aby później spłynąć po przez czech przez Hitlera rozpoczyna się
to co mówi, wygłasza na własną od Sł°wację, Węgry i Rumunię aż na U- przekształcanie
oblicza Europy pod
powiedzialność, że są to jego poglądy krainę ku brzegom morza Czarnego.
względem politycznym i terytorialnym.
osobiste.
Natomiast wymiana towarowa i
W latach ubiegłych Polska nie.znaj
Dr. Stebe'ski jest dawnym działa kulturalna z zachodu na wschód straci dowała się w sytuacji szczęśliwej. Na
czem niepodległościowym młodszego ła w ciągu wieków swoje pierwotne, sze usiłowania wejścia w orbitę jednej
pokolenia. Nie reprezentuje on żadnej zasadnicze znaczenie. Szlaki handl°we z organizacyj ściślejszych, gwarantują
oficjalnej polityki zagranicznej, ale re i cywilizacyjne wobec rozwijającej się cych bezpieczeństwo i całość granic,
prezentuje te nastroje i poglądyy które techniki przebiegają przez Polskę dość spełzły na niczym (Pakt Czterech, Mała
panu.ią w sferze legionowo-peowiacko- nleharmonijnio, albo też żłobią sobie Ententa). Poza tym wybitnie szkodli
zarzewiackiej naszej inteligencji. Nic inne koryta. Ta predomina cja osi piono wa była dla nas pozycja satelity oscy
ulega wątpliwości, że polityka ministra wej nad poziomą jest podstawowym lującego dookoła polityki francuskiej.
Becka płynie również z tych samych wykładnikiem całej naszej polityki za
Dzisiaj wszystkie te rzeczy należą
źródeł, a równocześnie bardzo silnie gra nicznej.
do przeszłości. Nasza polityka zagra
wpływa na wytwarzanie się w nich
Oczywiście, że.na bieg tej polityki niczna kieruje się dziś dwiema zasada
nowoczesnej politycznej myśli polskiej. wpływa całkowity układ stosunków w mi:
•
Fur°ple. Od c h w i i zmartwychwstania
1) oscylowanie między Paryżem a
Podstawową tezą prelegenta iest Poiski układ ten znajdował się pod zna Berlinem,

Polska polityka zagraniczna

0
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miotem interwencji rządu polskiej-o, kló
ry ma w tym portowym mieście bardzo
żywotne interesy, ale innej kategorii.
Red. Hlllman zauważył, iż polityka
min. Becka nie była dobrze rozumiana
przez niektóre mocarstwa zachodnie.
Min. Beck oświadczył:
— Wiem o tym. Gdy podpisałem
polsko-rosyjski układ o uieagresji, by
łem krytykowany za zdradzenie Inlere
sów cywilizacji zachodniej, jednak w
kilka lat później mocarstwa zachodnio
domagały się ogólnego Locarna Wscho
dniego z udziałem Rosji, zaś Francja sama później podpisała sojusz z Rosją So
wiecką. Gdy podpisałem deklaracje o
nieagresji z Niemcami, krytyku brzmia
ła, iż przez stosunki Polski z Niemcami
zagrożone zostało bezpieczeństwo nie
których krajów w Europie. Dziś mocar
stwa zdają soblo sprawę, Iż
TRWAŁY POKÓJ W EUROPIE MOŻ
LIWY JEST JEDYNIE PRZY PEŁNYM
POROZUMIENIU Z NIEMCAMI.
Pytanie: — Czy pan minister uważa
przymierze francusko-polskie nadal za
akt skuteczny?
— Alians polsko-francuski z 1921 r.
był zawsze aktem bilateralnym, czysto
defenzywnym. Dzięki temu nie utrudnił
żadnej innej Inicjatywy pokojowej w
Europie, a ponieważ nie był związany z
traktatem francusko-czeskim ani żfdnym
innym traktatem francuskim na wscho
dzie Europy, więc
ZMIANY. KTÓRE SIE DOKONYWAŁY
OSTATNIO NIE ANGAŻOWAŁY W NI
CZYM POLSKO-FRANCUSKIEGO
ALIANSU.
2) dotrzymanie kroku Berlinowi.
Te obie zasady trzeba wyjaśnić.
Polska nie uprawia żadnej polityki,
idącej na rękę mocarstwom obcym. Po
lityka nasza Jest zupełti.e samodzielna
1 bierze udział w grze dyplomatycznej
pen iędzy dwoma mocarstwami konty
nentalnymi (Francją i Niemcami) zgo
dnie ze swoim interesem i korzyścią.
Dotrzymanie kroku Berlinowi ozna
cza nic innego, jak stosowanie zasady:
na każdy zysk niemiecki przypada pro
porcjonalny zysk Polski. Nic więcej.
Oczywiście, że w pewnych kwestiach
i chwilami drogi polskie i niemieckie
mogą się schodzić, w innym znów wy
padku będą się rozchodzić.
Obecnie najważniejszym problemem
polityki polskiej jest wspólna granica z
Węgrami i utworzicnie wraz z itilml
1 Rumunią pewnego zespołu polityczne
go. W jakiejkolwiek bądź formie nale
żałoby wciągnąć w tę sferę wpływów
również i Słowację. Co się tyczy
Czech, to w obecnym momencie nie jest
to organizm polityczny o określonej flzjognoinll 1 granicach. Dlatego nie mo
żna mówić o ustosunkowaniu się do
Cxech. W każdym razie Polska powin
na zwalczać wszelkie koncepcje „czesko-słowackie".
•
Oto jest w doraźnym skrócie treść
odczytu dra Stebelskiego. Był on je
dnak zbyt obszerny, zbyt wielu i róż
norodnych dotyczył zagadnień, aby mo
żna go było zmieścić w ramach krót
kiego sprawozdania.
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57 osób spłonęło w Marsylii
Marsylia, 29 października.
(PAT) O godz. 11-ej rano stwierdzo
no, że liczba ofiar katastrofalnego
katastroiamego po
żaru „Nouvelles Gallerles" wynosi 57
osób. Zwłoki ofiar w większości są tak
zniekształcone, że niemożliwe jest Ich
rozpoznanie.
Na polec Mile premiera, minister
spraw we7/n. wyasygnował 100.000
franków do dyspozycji prefekta dep.
Bouches dii Phcne na pomoc dla poszko
dowanych rodzin.
Berlin, 20 października.
(Pat) Dzisiejszo dzienniki notula w depe
szach /. Francji pogłoskę, że pożar w Marsylii
został wywołany przez komunistów, którzy
pragnęli się zemścić na premierze Daladler za
lego wystąpienie.
Inaczej bowiem, dowodzi „D. Z- am Mlttag"

trudno sobie wytłomaczyć, dlaczego pożar wy
buch! jednocześnie w kilku punktach. Płomie
nie pożaru, twierdzi „Berllner Tageblatt", któ
ry wybuchł w chwili 1 podczas trwania kon
gresu radykałów, rzuciły światło na rozgry
wający się w Marsylii dramat. Dzień 28 paź
dziernika stale się dniem zwrotnym we rrancusklel polityce, piszo „Berllner Tageblatt*. W
dniu tym rozczarowana Francja odwróciła się
od Moskwy.
Również I urzędowy „Voc>klscher Beobachter" łączy pożar z kongresem radykałów. W
artykule redakcyjnym dzlcr.uik stwierdza, żo solidna I f a c h o w a
stanowcza zmiana Irontu we Frarcli będzie
obsługa
miała dccydulqce znaczenie dla całej polityki
zagraniczne) Francll
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Rozwodzą się
a b y n i e u t r a c i ć po«ad
PRAGA, 30 października.
(PAT) Prasa donosi, że w ostatnich'
dniach naskutek szc.egu zarządzeń
oszczędnościowych, które przewidują m.
in. zakaz zatrudniania mężatek, wnie
siono do sądu rozwodowego wielką
ilość podań o rozwody. Jest to wyrazem
dążeń do utrzymania podwójnych zarob
ków przez męża i żonę.

n i e spowodować u n i e w a ż n i e n i a k a r t e k w y b o r c z y c h
I
I
1-I * L. —
I
ważnieniu np. karty,
na których
otrzy
Warszawa, 29 października
ma
kreski
3
kandydatów,
&
nie
najwyżej
Główny komisarz wy'iorczy rozesłał
obszerne instrukcje do wszystkich k o - dwóch, jak to wymaga ordynacja. Mę
żowie zaufania delegowani do obwodo
misyj obwodowych, zawierające szcze
wych komisyj wyborczych mają prawo
gółowe przepisy o akcji głosowania do oglądania każdej kartki do głosowania.
seimu,
*
W szczególności instrukcja określa,
W Sądzie Najwyższym ustalony 7 0 jakie karty do glosowania uznawane bę stał skład sędziowski specjalne; izby dla
dą za nieważne, przy czym o nieważno spraw wyborczych, która będzie powo
ści kart decydować będą obwodowe ko łana do rozpatrywania
ewentualnych
Paryż, 29 października.
misje wyborcze zwykłą większością gło r.rolestów, zgłoszonych przeciwko w y 
Z Karlsbadu donoszą, że popełnił tam
sów.
nikom wyborów.
,
samobójstwo znany lekarz i radny socja
Do Izby dla spraw wyborczych Sądu listyczny dr. Oskar Simon, Żyd.
Unieważnione będą karty, wrzucone
do urny bez kopert, karty, włożone do Najwyższego weszli: sędzia Dębiński,
Dr. Simon liczył lat 72. Rozpaczli
w y p c h a ł a na Śląsk Zaclzański kopert nieurzędowych, karty, wypełnio Korsak, dr. Rogalski, Sągajłło, Walfisz, wego kroku dopuścił się pad wpływem
ne w sposób niez'godny z przepisami or Meyer, Dworzak, Małkowski, Henrył- ostatnich wydarzeń.
Warszawa, 29 października.
kiewicz i Hole.
Z Warszawy wyjechała na Śląsk Za dynacji wyborczej. Ulegać będą
olzański liczna delegacja przedstawicieli
centralnych władz PPS. k .óra odbędzie
juIhiM^WL,
I c o U Z ć L ą .
p & a c ę *
w dniu 30 b. m. w Karwinie spólne po
Urwijcie zawsze właściwych żarówek o odpowiedniej mocy. Poza ogólnym oświetleniem
siedzenie członków Klasowych Związ
należy stosować w reflektorku nad[heblarką żarówkę na 65 Dlm. N.eprzeseignjone w gatunku
ków Zawodowych i organizacyj socjal
wewnątrz matowane O s r a m ó w k i i produkuje . i ; na: 15. 25, 40, 65. 100. 125 . 150 Dlm.
nych ze Śląska Zaolzańskiego.
Celem konferencji jest powzięcie uchwaly o przystąpieniu organizacyj ru
chu robotniczego Śląska Zaolzańskiego
do PPS i Klasowych Związków Zawo
dowych. , ,
*

Samobójstwo radnego-Zyda
w Karlsbadzie

.
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kongres reflyhałńw, Który wczorai z a t ó s z y l o t a d y
kongresu otworzył swym przemówię- świadczył Daladier — polega na t y m ,
niem deputowany Thiebaut, referent po czy partia radykalna zdecydowana jest
htyki ogólnej, który podkreślając tezy iść po linii największego oporu, odrzupremiera Daladier, oświadczył, iż partia cając kompromisy polityczne i porzu
komunistyczna straciła poczucie swych cając względy na własny interes wvborobowiązków wobec rządu.
' czy. Sytuację można tylko ocalić' pod
Przewódca federacji radykalnej z,warunkiem, że epoka ciągłych kryzysów
okręgu Sekwany, znany ze swego lewi rządowych będzie należała do prze
cowego nastawienia. Bayet, który usiło szłości.
wał stanąć w obronie utrzymania kon
Po przemówieniu premiera kongres
taktu z komunistami, został po prostu jednogłośnie z wyjątkiem 10 głosów przy
wygwizdany. W tym nastroju podniece jął tekst deklaracji politycznej, którą
nia zabrał po raz ostatni głos premier wyraża zaufanie rządowi i premierowi
Daladier.
Daladier i aprobuje jego polityką zagra
Cale zagadnienie w tej chwili — o-niczną i wewnętrzną.
Deklaracja stwierdza następnie, i l
dzieło odbudowy kraju zostało utrudnio
ne przez akcję komunistów oraz nie
które elementy, mieniące się elementa
mi narodowymi (atak ten stosuje się do
akcji defetystycznej byłego premicrl
Flandina).
Deklaracja konkluduje następnie, iż
komuniści przez swą taktykę atakowa
nia rządu pierwsi złamali solidarność ret"
publikańską. Deklaracja nie wspominl,
ani słowem o froncie ludowym.
Po przyjęciu deklaracji kongres jed
nomyślnie obrał premiera Daladier pre
zesem stronnictwa.
A
Ł
O
D
Z
I

Paryż, 29 października.
(PAT) Kongres partii radykalnej w
Marsylii zakończył swe obrady w so
botę późnym popołudniem. Zostały one
zakończone wcześniej niż pierwotnie ustalono.
Kongres zaakceptował apel premiera
Daladier na rzecz silnego rządu naro
dowego, wolnego od kompromisów par
tyjnych, niezależnego od gry parlamen
tarnej i zdecydowanego podjąć ener
giczną akcję przeciw rozkładowej pro
pagandzie komunistów.
Po rannej debacie, poświęconej poli
tyce zagranicznej, obrady popołudniowe
ZAKŁADY ROLN.-PRZEM. R O M A N A

ŻUROWSKIEGO

Składy własne w większych miastach

OLA ZAMIEJSCOWYCH,
wysyłka próbek I materiałów wprosi
z Lcszczkowa, p. Lcszciliów, woj lwowskie
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Znaczny spadek
Mzzhy studcnSów-Zydów
Warszawa, 29 października.
Z ostatnich danych statystycznych,
dotyczących liczby Żydów na wyższych
uczelniach wynika, że ilość studentów
żydowskich w ostatnich dziesięciu la
tach spadla do polowy.
V/ roku 1929 na ogólną liczbę 43 tys.
studentów w Polsce, Żydów było 8 i pół
tys,, t. j . około 20 p r o c , natomiast w po
czątkach roku 1938 na 40.000 studentów
jest 4600 akademików Żydów, t, j. mniej,
niż 10 proc. ogółu studentów,
Na wydziałach prawa w roku 1929
było przeszło 27 proc. Żydów, zaś w ro
ku 1938 ilość Żydów wynosi mniej niż 9
proc. Na medycynie studiowało w roku
1928 18 proc. Żydów, zaś w roku 1938
tylko 10 proc. Na Politechnice procent
Żydów spadł z 12 do 9.
W i e l k i spadek liczby studentów Ży
dów daje się również zauważyć na uczelniach handlowych, gdzie w roku 1929
było 16 proc. Żydów, zaś w ridcw 1938
tylko 7 oroc. Żydów.-
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oszczędności, gwarantuje Gmina miasta Łodzi
CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM
i WSZYSTKIMI DOCHODAMI

PERPETUUM

MOBILE.

Niezwykle subtelny 1 skomplikowany macha
nizm, iaklm jest organizm ludzki również za
leżny lęst od rodzaju materiału silotwńrczego
takiego, jakim jest nasze pożywienie i reaguje
natychmiast na niedobór potrzebnych mu skład
nlków odżywczych. Pożywieniem, które w ide
alny sposób równoważy ubytek sil zużywanych
codziennie, jest Ovomaltyna. Ten smaczny l
slłotwórczy koncentrant odżywczy uzyskiwany
drogą naturalnych procesów przetwórczych,
wprowadza do organizmu energie t sity, uspraw
nla funkcję ustroju, pozwala pracować bez wyI czerpania.

„REPUBLIKA" Nr. 298. Niedziela, 30 października 1938 r.

Projekt „uregulowania" sprawy żydowskiej

lansowany przez tygodnik „Zespół". — Autorzy tego „projektu" pozba
wiają Żydów wszelkich praw i możliwości egzystencji

Tygodnik „Zespól"
projekt
„Żydzi emigrujący
z
mogą
fM** drukuje
H R N L - 1 1 la
N
^RTIAL-Ł I
~
J ~
•
_ Polski
R»_T_T-Ł
_ 1 >
,
..
..
.
nychI warunków
w kraju
imigracji,
konywauiu
planu emigracyjnego, prze
szczegółowych przepisów, mających wywozić swe kapitały jedynie w po sobny paragraf projektu głosi, że
de wszystkim w sensie ułatwienia emi
na celu „uregulowanie" kwestii żydow staci obligacyj renty wieczystej, która
„R.dąd polski zwróci się do Żydów, grantom znalezienia warsztatu pracy
skiej w P°lsce. Przepisy te ujęto w w tym celu będzie emitowana. Rząd
zamieszkałych
za granicą, z wezwa- po za granicami Rzplitej i sfinansowa
formę uchwały, której powzięcie re polski popierać będzie starania Żydów
niem
I
apelem,
aby
współdziałali w wy nia ich zamierzeń".
dakcja „Zespołu" „bardzo zaleca" przy zagranicznych o utrzymanie wysokiego
•
szłcinu parlamentowi. We wstępie do kursu tych obligacyj".
Przytaczając powyższy „projekt",
projektu autor wyraża pogląd, że pro
Ponieważ nasilenie ruchu emigra
Przy zaparciu /stolca, wzdęciach, wysokim wzorowany zresztą w znacznej mierze
blemat żydowski jest problematem pań cyjnego jest — w ujęciu projektu —wy ustawieniu przepony brzuszne), ucisku w oko na antyżydowskich ustawach włoskich,
stwowym i że tylko użycie legalnych nikiem dwu czynników: z jednej strony licy serca, naturalna woda gorzka Franclszka- czynimy to jedynie z obowiązku infor
środków, będących w dyspozycji pań niekorzystnych warunków życiowych Józefa brana rano na czeso, powoduje obfite macyjnego, nie przywiązując zbytniej
wypróżnienie, przyśpiesza przemianę materii i
stwa może zapewnić skuteczne „roz w kraju emigracji, z drugiej — korzyst wpływa
dodatnio na regularny obieg krwi.
wagi do pomysłów jego autorów.
wiązanie" kwestii żydowskiej w Pol
sce.
W artykule l. projektu „Zespołu"
dane jest następujące określenie Żyda:
„ W rozumieniu niniejszej uchwały
Żydem jest każda osoba, która kiedy
kolwiek za swego życia należała do
wyznania mojżeszowego, oraz każda
osoba, które] ojciec lub matka kiedy
kolwiek za swego życia należeli do wy
PRAGA, 29 października.
3) 87.000 Żydów czeskich, stałych mieszkańców
znania mojżeszowego".
Kwestia żydowska w „druglel republice" cze obu prowincji zachodnich.
„Osoby te mogą być indywidualnie chosłowacklej przedstawia na razie obraz do
Oficjalnie ze strony rządu podkreśla się z
Wyłączone z pod działania przepisów, tego stopnia chaotyczny, żo nieraz trudno od CAŁYM naciskiem, ez grupa' ostatnia nie stanowi
różnić rzeczywistość oa niebezpieczeństw gro żadnego problemu. ŻYDZI czescy — twierdzi
przewidzianych w niniejszej uchwale, żących, lub rzekomo grożących.
rząd — są Czechami, i zgodnie z konstytucją
0 ile życiem swym dowiodły, że posia
W trzech stolicach nowego państwa, sprawa SĄ obywatelami
równouprawnionymi.
Należy B O K S L E I T N E R A
dają cechy psychiczne, kulturalne i spo żydowska obławia sie. w sposób różny.
też z całą LOJALNOŚCIĄ stwierdzić, że dotychczas
jest lekka, ciepła i nie pogrubia
Rząd praski, który rozstrzyga o sprawach zasadnicze to >lanov\sko rządu objawia sit. tak
łeczne właściwe narodowi polskiemu.
wewnętrznych Czecli I Moraw, sprawule wła że w praktyce aihnml. tinćyjiH'1.
Wyhic/na sprzedaż
W tym względzie obowiązywać będą dzę nad zaledwie iedną trzecią ogółu 350.000
Szereg PP>IIIIYC konkretnych NODJOU nato
Łód£,
S I E N K I E W I C Z A 7 9 , TEL. 141.79
orzieczenia specjalnych sądów obywa Żydów, zamieszkujących Czechosłowację w o- miast
przeciwko
uchodźcom żydowskim. Ale
telskich, zorganizowanych w instytu becnych jej granicach. Na terenie Czech właś także w tej sprawie asp«'kt żydowski zagadnie • » » • • • • • •»»••»•»«»•»»»•••••<":
cjach powiatowych wojewódzkich i ciwych problem żydowski rozpada S!Q na trzy nia jest — w OPILI;) rządu — tylko częścią skla
ludnościowe: I ) Dwa do trzech tysięcy dową ogólnego problemu uchodźców.
go tylko w stosunku do kilkuset
uchodźców,
państwowych, przy czym apelowanie grupy
uchodźców żydowskich, w większości z Austrii,
Po zakon:zeniu niemieckiej okupacji obsza wśród których znalazło <ilę niewielu
Żydów.
du wyższych instartcyj powierzone bę
2) 20 do 23 tysięcy uchodźców żydowskich, rów granicznych, rząd wydał znrzid/pnle, na- Wkrótce pot.mi zarządzanie znMnlo bez rozgło
dzie czynnikom społecznym i będzie mo dawnych obywateli czechosłowackich, obecnie kazulące uchodźcom powrót do miejsca poprzed su publicznego cofnięte i od przeszło tygodnia
żliwe'zarówno przy orzeczeniach po nominalnie cudzoziemców, przybyłych z okrę niego zamieszkania- Zarządzenie to zostało jed nie było wypadku, aby zmuszono Żyda lub nlcgów wcielonych do Rzeszy Niemieckiej, oraz nak wykonane drogą przymusu iidtuiiiistracyjuc- Żyda, dawnego mieszkańca Sudetów, do powro
zytywnych jak i negatywnych".
tu pod panów: ,' ie
uarodowo-socjalistyczne.
Projekt przewiduje liczne ograni
Rząd czyni starania na Innych drogach, aby
skłonić uchodźców do opuszczenia teryloriów
czenia, które byłyby stosowane wobec
czeskich, daje emigrantom bezpłatną komunika
Żydów w zakresie wykonywania funkcje, alo żądnych środków, przymusu nic sło
cyj publicznych i pracy zawodowej,
mie.
n i e fo«c«izii<e W S F R & Ą J P E N A A N A B
nt. iii.:
Jedyny wyjątek odnosi sie, nie do uchodź
„Żydzi nie mają czynnych i bier
JEROZOLIMA, 29 października, ) Times" donosi, żc na skutek amerykań- ców z obszarów odłączonych, lecz do dawnych
nych praw wyborczych do parlamentu
Chociaż surowe zarządzenia wojsko- skiej akcji protestacyjnej przeciwko uchodźców z Austrii I Rzes/.y Niemieckiej. Sy
tych uchodźców zawsze była trudną, o1 samorządu terytorialnego.
we osiągnęły swój cel. z różnych miej- projektom radykalnej zmiany zebowią- tuacja
statnlo zaś stała sie katastrofalną, w Ornie za
W organach samorządu terytorial scowości Palestyny donoszą o odesob- zań mandatowych w Palestynie, rząd grożonych jest deportacją 700 uchodźców, cho
angielski postanowił kontynuować LRAI- ciaż nikt nic potrafi powiedzieć, przez którą z
nego Żydzi mogą mieć reprezentantów, nionych aktach sabotażu i napadach.
zcmknlętych grnnic deportacja ta może nastą
W ciągu dnia dzisiejszego teroryści, grację do Palestyny.
jednak nie posiadających prawa głoso
wania. Dotyczy to okręgów i miejsco arabscy zastrzelili 6-u Arabów w róż Imigracja w latach najbliższych ma pić.
Pradze aresztowano przed 10 dniami ?,ru
wości, mających więcej niż 20 proc. lu nych miejscowościach. W Gazie rzuco być utrzymana w granicach od 1 2 do 2 5 pę W
uchodźców żydowskich, którzy mieszkali we
dności żydowskiej. Liczba reprezen no bombę. .Zbrojna grupa Arabów zaa tysięcy imigrantów rocznie, aż do defini wspólnym mieszlctniu, op'aconym przez żydów
tywnego ustalenia przyszłości politycz skl Instytut opieki społecznej.
tantów ludności żydowskiej będzie okre takowała stację w Jafiie.
Bardziej jeszcze tragiczny
jest los kilku
W Gazie dzisiaj dokonano rewizji nej kraju.
ślana przy rozpisywaniu wyobrów i
Żydów, przebywających od paru tygodni
będzie niezależna od liczby tej ludności, znacznej części domów arabskich.
Rozwiązanie ostateczne oprzeć się grup
w ,.z!eml niczyjej" — na różnych
odcinkach
Żydowski burmistrz Tyberiady Zakaj ma na autonomii obszaru żydowskiego i strefy neutralnel, szerokości jednego kilometra,
będzie natomiast taka, by zapewniała
sprawność organów samorządowych." cl-Chadil, który w czwartek zraniony arabskiego pod kontrolą brytyjską. Ob wzdłuż ostatecznie jeszcze nie wytyczonych
granic między Czechami. Morawami a Rzeszą
„Żydzi nie mogą być urzędnikami został przez arabskich terorystów, zmarł szar żydowski będzie przy tym sam de niemiecką, w beznośrednlm sąsiedztwie z oku
dziś
na
skutek
odniesionych
ran.
cydował
o
zasięgu
imigracji
na
tym
tere
państwowymi i samorządowymi oraz
powanymi przez Rzeszę obszarami.
NOWY J07K, 29 października.
nie.
Ludzie cl zostali wygnani
przez Niemców
oficerami W. P."
Londyński korespondent „New York
Czesi zaś n'e wpuszczają Ich na swe terytorium
„Zamknięty zostanie dopływ Żydów
•twierdząc, że są to dawni obywatele austriaccy.
do zawodów wolnych, wymagających
W samel Pradze życie Żydów ma bieg pra
zauiania publicznego i wykonywanych
wie nic-zakłócony;
Było kilka
pomniejszych
(przez, zagraniczne źródła mocno
przejaskra
na podstawie cenzusu prawem przepisa
wionych) demonstracji antyżydowskich, które
nego. Przepis ten może ulec zmianie,
i n i e przyjął j e g o zaproszenia na obiad
minęły bez większego rozgłosu. W kawitinlich
gdy liczba Żydów, pracujących w da
odbywała się obławy POLICYJNE w poszukiwaniu
Moskwa,
29
października.
uznał
za
obraźllwy
dla
Francji
i
zapy
nym zawodzie, spadnie do odpowied
nlerelestrowanych uchodźców. Na ogół jednak
(PAT)
Ambasador
Coulandre
mia
tał
w
ludowym
komisariacie
spraw
konstytucja jest respektowana, a także jej klan
nio niskiego poziomu; ustalone będą
wówczas granice liczebności Żydów nowany ambasadorem Francji w Ber zagranicznych, czy artykuł ten odpo żule. dotyczące praw mniejszościowych.
Jeśli chodzi o uchodźców
z śwlożo przez
linie, opuścił Moskwę. Ambasadora wiada oficjalnemu punktowi widzenia
w tych zawodach.
Coulondrc żegnali na dworcu członko ludowego komisariatu spraw zagraulcz Rzeszę okupowanych terenów, to widoki Ich są
w najwyższym stopniu ponure. Formalnie —
Żydzi pozbawieni zostają prawa wie korpusu dyplomatycznego oraz nych.
1 zgodnie z układem monachijskim — służy im
wykonywania zawodów, wywierają szef protokułu Barków.
Na pytanie to ambasador Coulondre prawo opcll na rzecz dawnej przynależności
cych szczególnie silny wpływ na kul
W związku z wyjazdem ambasado nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Na I państwowel czesk'el. Nikt jednak' nie wierzy,
turę i opinię społeczna, jak np. zawód ra Coulondre podkreślić należy .iastęprawo to było czymś więcej, niż chimerą,
krótko przed wyjazdem ambasadora laby
i Nawet rzecznicy rządu, którzy możliwie naj
dziennikarski, nauczycielski. Powyższe pujący szczegół: W dniu 9 b. m. ukazał
Coulondre Litwinow wydał dia niego ostrzej potcnia|ą tendencje, antysemickie, nie
nie dotyczy Instytucy] przeznaczonych się w „Prawdzie" artykuł p. t. „Od Je
obiad pożegnalny. Ambasador Coulon dają żadnych nadziel w tym k erunku.
wyłącznie dla Żydów i ujawniających ny do Monachium'
dre zaproszenia nie przyjął.
to w swej nazwie."
Artykuł ten ambasador Coulondre
Osobny artykuł projektu mówi o
zmniejszeniu liczby Żydów na podsta
...POS?UKIWARTY PRZEZ PALICIE
wie planu emigracyjnego, „przy czym
corocznie kwoty emigracyjne — gło
Londyn, 29 października.
Chcąc uprzystępnić wszystkim
obej
si projekt — będą tak wysokie, by
rzenie wspaniałego filmu
(PAT) Policja zachodniej i południo
po 10 latach wykonywania planu liczba
wo - zachodniej dzielnic Londynu zajęta
Pocz. 12, 2, 4, 6, 8, 1
ludności żydowskiej spadła do połowy".
jest poszukiwaniem pytona indyjskiego,
Projekt podaje „przykład dziesięciolet
którego długość wynosi 2 metry 50 cm.
niego planu emigracyjnego" oraz'zarzą
Jest to ulubieniec syna słynnego poTen
dzenia o charakterze represyjnym (np.
wieściopisarza Cpnan Doyle. Gada tego
najbardziej
wartościowy
podwyższanie Żydom podatków pań
widziano wczoraj rano koło krat Hyde
polski film
wg. powieści NAŁKOWSKIEJ z BARSZCZEWSKA.
stwowych i samorządowych), na wy
Parku, gdzie ciężko zranił psa.
sezonu
ŻELICHOWSKA! PICHELSKIM w r. gt.
padek nie zrealizowania przewidziane
muszą
go w planie rocznego kontyngentu emi
Ceny znacznie zniżone.
wszyscy
gracyjnego.
obejrzeć!
Na poranki
O K
Na pozost.-4 09
o g. 12 i 2
^l"™ X Kwestię majątku emigrujących Ży
od
od
dów projekt „Zespołu" rozstrzyga w
ten sposób;

Sytuacja Żydów w Czechosłowacji

Wiadomości o wzrastających nastrojach antysemickich,
o R ^ z a l y się p r z e j a s k r a w i o n e
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Ambasador Francji zignorował Litwinowa
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Marian Wadowski
czołowy kandydat na posła
do sejmu w okręgu 15-ym

£odxi

Dnia 30 października 1914 r. w ślad
za wojskami rosyjskimi, jakie zajęły
dnia poprzedniego miasto po ustąpieniu
zeń wojsk nienuecltich, przybyły do Ło
dzi misje wojskowe — francuska i japoń
ska — na ulicach miasta ukazali sie
także w dużej liczbie oficerowie rumuń
scy, angielscy, a nawet serbscy. Misje
te zajely apartamenty w Grand-Hotelu.
Do Łodzi przybyli również koresponden
ci prasy ententy, a przede wszystkim
rosyjskiej, angielskiej i francuskiej ze
słynnym korespondentem wojennym ro
syjskim Niemirowicz - Danczenką na
czele.

Uroczysta dekoracja
p. starosty dr. Mostowskiego
i komendanta P.P. insp,
Elsesser-NIedzielskiego
Wczoraj p. wicewojewoda Inż. JollInek, w sali konferencyjnej Urzędu Wo
jewódzkiego w Łodzi udekorował zloty
ml Krzyżami Zasługi za prace na polu
podniesienia stanu sanitarno-porządkowego miasta p. starostę grodzkiego
łódzkiego dr. Henryka Mostowskiego
oraz komendanta P. P. inspektora El
sesser-NIedzielskiego.

CODZIENNE

UŻYWANIE

KREMU

BIOLOGICZNEGO

Za tydzień Łódź pośpieszy do urn wy
borczych.
IPEWNLA
Jest rzeczą ważną, kogo społeczeń
Z D R O W Ą OEREJ
PIĘKNĄ
stwo obdarzy swym zaufaniem. Sprawą
przeto aktualną staje się przegląd cza
łowych kandydatów, ubiegających się o
mandat w Łodzi.
[W okręgu 16, w śródmieściu ,na czele
listy figuruje znane w Łodzi nazwisko
Zarządzeriem Pana Prezydenta i^zeP. MARIANA WADOWSKIEGO.
czypospolitej Polskiej z dnia 17 paź
Urodzony w r. 1897 w Łodzi tu dziernika 1938 roku,, p.. Kasznicki Sta
uczęszcza do szkół i stąd w r. 1914 idzie nisław został odznaczony M e d a l e m Nie
do lormujących się Legjonów, bio/ąc podległość^ za działalność niepodległo
czynny i bezpośredni udział w walkach ściową.
o Niepodległość Polski
i granatnika, ulundowanych przez pra
W. SZEREGACH PIERWSZEJ
Zarządzeniem Pana Prezesa Rady Ministrów
cowników ff-my „A. Prussak"
BRYGADY.
z dnia 28/9 1938 r- odznaczony zostat srebrnym
Wczoraj
w południe odbyła się na te scowemu pułkowi „dzieci łódzkich" ka
IW r. 1918 zostaje członkiem P. O. W., Krzyżem Zasługi p. Józef Kotlicki. długoletni
przemysłowych „ A rabinu maszynowego i granatnika, ufun
jest ścigany i prześladowany przez żan członek Komisji Rewizyjnej Ubezpieczalni Spo renie zakładów
Prussak" uroczystość wręczenia miej- dowanych przez pracowników
umysło
darmów austriackich, bierze udział w łecznej w Łodzi.
wych i fizycznych tej firmy. W. uroczy
rozbrajaniu Niemców w Warszawie.
stości wziął udział. Dowódca O. K. gen.
W r. 1920 walczy znów w obronie
Thomme, gen. Małachowski
i szereg
stolicy przed nawałą bolszewicką.
wyższych oficerów oraz wszyscy robot
Po ustaniu zawieruchy wojennej wra
nicy i pracownicy firmy,. Przemówienia
ca do rodzinnego miasta i tu wstępuje do
przedstawicieli robotników nacechowa
służby państwowej. Zmysł organizacyj
ne były głębokim umiłowaniem A r m i i .
ny, obowiązkowość i znajomość rzeczy
Odpowiedział na przemówienia w
sprawiają, że wcześnie zostaje naczelni
serdecznych słowach gen. Thomme, dzię
kiem jednego z największych urzędów
kując pracownikom za piękny dar.
skarbowych w Łodzi. Na odpowiedział
nym tym stanowisku zyskuje sobie sza
cunek obywateli.
Równocześnie na terenie Łodzi roz
wija żywą działalność społeczną. W r.
1934 zostaje prezesem rady grodzkiej
Wczoraj odbyła się w inspekcji bu
B. B. W. R. w Łodzi, a następnie w wy
dowlanej konferencja z przedstawiciela
borach do Sejmu w roku 1935 uzyskuje •
mi stowarzyszeń właścicieli nierucho
mandat poselski..
y
mości w Łodzi. Tematem konferencji
W O D O S Z € l E L N A T H W A Ł \
W życiu parlamentarnym bierze
była sprawa zbadania wszystkich nie
czynny udział: zostaje sekretarzem Sej
ruchomości łódzkich, celem zapobiegnie
mu, jest członkiem komisji dla spraw za
cia nieszczęśliwym wypadkom, jakie ogranicznych, skarbowych oraz komisji
statnio miały miejsce.
specjalnej; bierze czynny udział w opraW wyniku obrad ustalono formy
ccv;yv/aniu traktatów międzynarodo
współpracy stowarzyszeń właścicieli
w d n i a c h 1. i 2. l i s t o p a d a . — Ż e b r a c y będą u s u n i ę c i
wych, interweniuje u miarodajnych czyn
nieruchomości z inspekcją budowlaną.
ników w sprawie plac urzędników pań
Ze względu na przewidywany duży wych powiększona zostaje liczba pocią Postanowiono, że stowarzyszenia powo
stwowych i samorządowych, żywo inte ruch na cmentarzach, władze wydały gów, a na liniach wiodących do cmen łają specjalne komisje budowlane, skła
resuje się sprawami samorządowymi i specjalne zarządzenia, mające na celu tarzy liczba tramwajów powiększona dające się z przedstawicieli właścicieli
zagadnieniem bezrobocia.
utrzymanie porządku i spokoju. Zarzą zostaje w trójnasób, tak, że pociągi! z domów oraz rzeczoznawców budowla
Oto krótki życiorys czołowego kan dzeniem Grodzkiej Komendy P. P. usta krańcowych punktów odjeżdżać będą nych, celem zbadania stanu i sposobu
usuwania ewentualnego niebezpieczeń
dydata Łodzi do Sejmu w okręgu 16.
nowionc zostały specjalne posterunki po co 3 minuty.
stwa, (i)
licyjne, które pełnić będą służbę perząd
•
kową na cmentarzach.
Dorocznym zwyczajem w dniach 1 i
Ł U P 9 E Ż
P O W O D U J E
W Y Ł Y S I E N I E 1
Dojazd na stary cmentarz odbywać 2 listopada z okazji święta zmarłych W s p a n i a ł e p r z e d s t a w i e n i a
się będzie ul. Cmentarną, odjazd zaś ul. społeczeństwo podąży na cmentarze
„KOTA w BUTACH"
Ogrodową. Pojazdy ustawione zostaną łódzkie. Liczne rzesze żebraków wyko
Wystawiona
przez Teatr „Kot w Butach" no
na ul. Ogfodowej czołem do Gdańskie], rzystywały dotychczas istniejący w spo
wa bajka „O Zaczku-Scholaczku i o Sowizdrza
po prawej stronie jezdni na dystansie 15 łeczeństwic kult dla zmarłych, zbiera le, co jeden kochał szkołę, a ten drugi wcale''—
'sur-jf
©
mtr. od bramy cmentarnej. Wejście na jąc obfite żniwa w postaci jałmużny.
cieszy sie niezwykłym powodzeniem. Żywa
Nocy drisiejs/ej dyziinfja anteki: H DuszkieW roku bieżącym Łódzkie 'Iowarzy akcja, barwne kukły i dekoracje, melodyjne
wieżowa, Zgierska 146, J. Hartman, Brzezińska C l T i e t l t a r Z tylko furtkami boCZliymi, Wy]
24, W. Rowińska, Plac Wolności
A. Pcrelinan ścic główną bramą cmentarną.
stwo Przeciwżcbracze w porozumieniu piosenki — wywołują bezgraniczny zachwyt
i S-ka, Cegielniami32. W Danielecki. PiotrPodobne zarządzenia obowiązują na z władzami duchownymi i administra małych widzów.
..Żaczek" grany jest dziś o 12-ei i 4,15 popol.
kowska 127, I . Wójcicki Nnnlorkowsklegn 27.
, , . rmontirTacli
cyjnymi postanowiło nie dopuścić żebra Bilety w kasie Teatru (Al. Kościuszki 57).
K. Kempfi, Karolewska 48. C. Cymmcr. Wól- I pozostałych Cmentarzach.
ków ua cmentarze.
a i a i s k a 37.
I
N a wszvstkid>
hniach tramwajo

Odznaczenia

Karabinu maszynowego

Konferencja w inspekcji

Illilit

Porządek na cmentarzach w Łodzi
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DZ1S OSTATNIA NIEDZIELA PRZEDWYBORCZA

W różnych punktach miasta odbędzie się przeszło 40 wieców i zgroma
dzeń.—Udział w wyborach do sejmu jest obowiązkiem każdego obywatela
Tydzień już -tylko dzieli nas od unia,
w którym z urn wyborczych wyjdzie
nowy sejm Rzeczypospolitej. W przy
szlą niedzielę całe społeczeństwo łódź'
kie spełni swój obowiązek obywatelski,
wybierając z pośród 1 2 kandydatów —
sześciu posłów, godnych reprezentan
tów naszego miasta.
Udziai w głosowaniu jest aktem
wielkiej wagi. Przed nowym sejmem
stoją tak poważne obowiązki, że absly
nencja wyborcza wogóle nie może wcho
dzić w rachubę. Kto nie idzie bowiem do
urny wyborczej, ten wyrządza szkodę
nie tylko społeczeństwu, ale krzywdzi
również siebie, przekreślając swe wlas
ne prawa i swą możność decydowania
c obliczu reprezentacji parlamentarnej.
Komitet obywatelski akcji' wybor
czej wydal w tej sprawie specjalne odez
wy, w których podkreśla," że pełnia
praw w Polsce należy się tym, którzy
mają pełnię obowiązków. A jednym z
tych obowąizków jest udział w głoso
waniu, będący równocześnie najwyż
szym uprawnieniem obywateli. Kto nie
idzie do urn, nie może się później skar
żyć, że dzieje się nie tak, jakby tego
pragnął, albowiem nie spółdziałał w
tym akcie, o tak doniosłym znaczeniu
państwowym.
Agitacja przedwyborcza osiągnęła
już swój punkt kulminacyjny.
Wczoraj o godz. 5 po peł. ukazał się
na mieście wóz tramwajowy, oblepiony
plakatami, nawołującymi do głosowa
nia. Wóz ten kursował na wszystkich
liniach do godz. 9 wiecz. Dziś kursować
będzie znów w tym samym czasie. Dziś
też wyjedzie ponownie do miasta wiel
ki autobus propagandowy, i którego
przez megafon nadawać będą zawoła
nia do ludności o wzięciu gremialnego
udziału w wyborach sejmowych.
Prócz tego, jak nas informują, za
wieszone będą dziś na skrzyżowaniach
ulic olbrzymie transparenty propagan
dowe.
Dziś też, .jako w ostatnią niedzielę
przedwyborczą, zwołano w różnych
punktach miasta przeszło 40 wieców i
zgromadzeń publicznych.
Na wczorajszych zebraniach w zwiąż
kach b. wojskowych przyjęto rezolucję
masowego udziału w wyborach oraz poj
parcia w okręgu 16 kandydatury p. Wa

dowskiego a w okręgu 17 — kandydatu
ry p. Wymysłowskiego.
Odbył się też wiec, zorganizowany
przez społeczny komitet pracowniczy,
na którym uchwalono poprzeć w okrę
gu 16 kandydaturę b. posła Wadow
skiego.

*. *

Dziś o godz. 10 rano w sali Filhar
monii odbędzie się wiec wyborczy, z
udziałem przedstawicieli central pra
cowniczych z Warszawy oraz pracow
niczych kandydatów na posłów p. Jó
zefa Milewskiego w okręgu 16 I Edwar
da Dutkiewicza w okręgu 17. Pracowni
czy kandydaci na posłów wysuwają 8
punktów stanowiących ich program wy
borczy: zmiana ordynacji wyborczej do
sejmu j senatu w duchu demokracji, spra
wiedliwy podział dochodu społecznego,
ustawowe zagwarantowanie warunków
pracy i płacy, wprowadzenie przymuso
wego rozjemstwa w zbiorowych zatar
gach pracy, zatrudnienia bezrobotnych,
wprowadzenia samorządu w ubezpie
czalniach społecznych, bezpłatna naukaI
W szkołach powszechnych, średnich i'

wyższych, wolność ruchu zawodowego.
Komitet wyborczy pracowniczych zwiąż
ków zawodowych w Lodzi wydal odez
wę, nawołującą wszystkich ludzi pracy
do urn w dniu 6 listopada.

dla okręgu 15 w sali kina Społecznego.
Na wiecu w kinie Społecznym przema
wiać będzie kandydat na posła w okrę
gu 15 ks. Szymanowski.

• .'

W hali sportowej parku Poniatow
skiego odbędzie się dziś wiec zwołany
przez niemiecki komitet wyborczy. Na
wiecu powzięte będą uchwały w spra
wie masowego udziału w wyborach.
• .*
Jak się dowiadujemy, przewodniczą
cy okręgowych komisyj wyborczych
zwołali na dzień 3 listopada, na godz.
18-tą zebrania przewodniczących obwo
dowych komisyj, dla wręczenia im ko
* •*
Wczoraj odbyły się zgromadzenia pert, kart z nazwiskami kandydatów ow organizacjach kobiecych oraz opleku raz materiałów wyborczych.
nów szkolnych. Postanowiono poprzeć
w okręgu 16 kandydaturę p. Stanisła
Dziś odbędzie się w 61 obwodzie se
w y Maclńsklej.
nackim ponowne zebranie wyborców
do senatu, celem dokonania wyboru de
•
Dziś o godz. 10 rano odbędą się dwa legata do wojewódzkiego kolegium wy
wiece, zorganizowane przez komitet wy borczego. Jak już donosiliśmy, wybory
borczy organizacyj społecznych — dla, w tym obwodzie zostały unieważnione
okręgu 1 6 w kinie „Przedwiośnie", A ' ze względów formalnych, " (Ś)
W dniu wczorajszym w synagogach
na Starym Mieście, na Baiutach i Radogoszczu, po nabożeństwach wygłoszone
zostały kazania na temat wzięcia udzia
łu w wyborach do sejmu. W kazaniach
tych podkreślono konieczność masowe
go udziału w głosowaniu w dniu 6 listo
pada i poparcia w okręgu 15 żydowskie
go kandydata, prez. Mincberga-.

• . •

PRZYSZLI RADNI MIASTA ŁODZI
R o z p o c z ę ł o się z g ł a s z a n i e list K a n d y d a t ó w n a r a d n y c h .
N r . 1 o t r z y m a ł a lista N i e m c ó w , N r . 2 — P P S
Przygotowania do wyborów samo trzymały Nr. 2. Czołowych kandydarządowych są w pełnym toku. Wczoraj tów tych list już podawaliśmy w dniu
rozpoczęło się składanie list kandyda* wczorajszym.
tów na radnych w głównej komisji wy
Jest rzeczą ciekawą, że mimo wyraź
borczej. W pierwszym dniu zgłosiły li nego brzmienia nowej ustawy wybor
sty tylko dwa komitety wyborcze — czej, listy Niemieckiego Stronnictwa Lu
Niemieckiego Stronnictwa Ludowego dowego sporządzone zostały tak niefor
(Deutsche Volksverband) oraz PPS i ! malnle, że kwalifikują się do uniewaźklasowych związków zawodowych. Winienia. Jak nam wyjaśniono w głównej
poniedziałek i środę zgłoszą swe listy komisji wyborczej, keżda lista kandyda
pozostałe komitety. Według przewidy tów musi zawierać conajmniej dwa ra
wań batalia wyborcza będzie bardzo za zy tyle nazwisk, wiele mandatów przy
cięta. Wzory na listy kandydatów po pada na dany okręg. Tymczasem listy
brali w głównej komisji wyborczej nr. 1 zawierają tylko po dwa nazwiska
przedstawiciele 2 6 grup. Biorąc pod u-kandydatów. O ile braki te nie zostaną
wagę, że niektóre grupy się zblokują, wc właściwym czasie uzupełnione —
spodziewane jest powszechnie, że w lista może być unieważniona. Do 11 lis
szranki wyborcze stanie 20 bloków, topada przewodniczący głównej komisji
przyczyni lwia część wystawi kandyda wyborczej wzywać będzie do siebie peł
tów we wszystkich okręgach.
nomocników tych list, które nie zostały
Listy wyborcze Niemieckiego Stron formalnie sporządzone, celem wyjaśnie
nictwa Ludowego otrzymały dla każde nia im, jakie braki winny być usunięte.
go okręgu Nr. 1. Listy wyborcze PPS
Oncgdaj wieczorem odbyło się posic
i klasowych związków zawodo\yych o* dzenic zarządu Stronnictwa Narodowe-

go, na którym ustalono listy kandyda
tów. Listy te zgłoszone będą w poniedziałek. Czołowymi kandydatami na
tych listach są: w okręgu I — Franci
szek Marciniak, Józef Kamoda, w okrę
gu II — adw. Kotowski. Bronisław Znajek, w okręgu III — Stanisław Ciecha
nowski, Bronisław Kowalski, w okręgu
IV — dr. Rostkowski, Stanisław Bynek,
w okręgu V — adw. Szwajdler, Piotr
Bukowski, w okręgu VI — Antoni Czer
nik, Franciszek Bilski, w okręgu VII —
Kazimierz Wyrzykowski, adw. Gro
chowski, w okręgu VIII — Leon Orzegorzak, Michał Rakowski, w okręgu IX
— Henryk Schultz, Stanisław Musielewicz, w okręgu XI — Franciszek Ada
miec, J. Chojnacki, w okręgu XII —
Adam Olejnik, Marian Dembiński, w
okręgu XIII — Antoni Belka, apł. adw.
Paweł Szwajdler.
Jak widać z powyższego, na listach
tych, po za niektórymi b. radnymi, fi
gurują przeważnie nowi ludzie.

ONR Falanga postanowiła zgłosić li
sty kandydatów w pięciu okręgach: VIII
X, X l , XII i XIII. Na czołowych miejs
cach figurują: Marian Kruażyr, inż. Stil
Sąd skazał Kmiecikową na 8 miesięcy więzienia
ler, mgr. Makowski, Henryk Kruażyr,
24 - letnia
Jadwiga
Kmiecikową, zdaniem, dr. L. ponosi winę za śmierć je inż. Matusiak, Wiktor Mila i Whiy
Schmiel.
zam. przy ul. Bałucki Rynek 10, odpo dynaczki.

Napaść na lekarkę Ubezpieczalni

FANTASTYCZNA WYSTA
WA, A U T E N T Y C Z N E
ZDJĘCIA Z INDU CZYNIĄ
Z FILMU PRAWDZIWĄ
B A J K Ę Z T Y S I Ą C A wiadała wczoraj przed sądem za pobicie
Po niesamowitej awanturze Kmieci
1 JEDNEJ NOCY
lekarki Ubezpieczalni Społecznej, dr. L.kową opuściła lokal Ubezpieczalni i
Jak wynikało z aktu oskarżenia, któ
regoś dnia w końcu ubiegłego miesiąca,
Kmiecikową przybyła na punkt lekarski
Ubezpieczalni przy ul. Limanowskiego
14 i oznajmiła ordynującej tam lekarce,

że dziecko jej, któremu dr. L. zapisała
lekarstwo, czuje się znacznie gorzej.

Prnwdziwa miłość i zazdrość
potężnego wiadcy hinduskiego

JUTRO
PREMIERA
KINO

AL I U

Wczoraj zakończone zostały pertrak
tacje pomiędzy „Bundem" a „Poalcj oświadczyła lekarce, że krwawo się Sjonem lewicą". W myśl porozumie:: a
z nią rozprawi.
oba stronnictwa wystawią ws;>óhc li
W dniu 2 października r. b., kiedy sty.
dr. L. przechodziła ulicą Limanowskie
**
go, podbiegła do niej nagle Kmiecikową
i uderzyła ją kilkakrotnie parasolką
Sprawdzanie spisów wyborców i dw głowę. Na krzyk napadniętej podbie bywa się w dalszym ciągu. Spisy przej
gli przechodnie, którzy ujęli sprawczynię rzeć można w lokalach okręgowych ko
napadu.
misyj wyborczych jeszcze dziś. jutro i
Dr. L-wo odniosła rany głowy i pad pojutrze, w godzinach od 10 do 12 w
ła nieprzytomna na bruk ul«czny.
poł. i od 17 do 21. (s)

Dr. L. pocieszyła matkę i zapewniła ją,
że poprawa niewątpliwie nastąpi i ode
słała ją do domu. Lekarka zapisała po
nadto jakieś zioła i kazała je dać
dziecku.
Kmiecikową pociągnięto do odpowie
Następnego dnia Kmiecikową zjawiła dzialności karnej. W dniu wczorajszym
się ponownie w Ubezpieczalni i w sil odpowiadała ona przed sędzią Balic
nym zdenerwowaniu poczęła wymyślać kim, który po rozpoznaniu sprawy ska
lekarce, grożąc jej zabójstwem, gdyż zał oskarżoną na 8 miesięcy więzienia. (1)
dziecko zmarło krytycznej nocy, i, jej

SWtf?"

Profesor

Pocz.it. 12. 2. 4. 6. 8 i 10
Największy sukces sezonu!
Szczytowa kreacja
K. J U N O S Z Y - S T E P O W S K I E G O
W roi pozostałych. BARSZCZEWSKA ĆWIKLIŃSKA - W Ę G R Z Y N — WOSZCZER O W I O _ ZACHAREWICZ

Wilczur

Dziś 2 PORANKI o yodz. l2-e| 1 2-ej.

Ceny 85 gr. I 1.09

KINO

„RIALTO"

Nieodwołalnie ostatni dzień!!!
Czarująca, Jedyna, niezrównana

M A R T A EG6ERTH
w arcy-wesołei, melodyjnej,

komedii

Łt UBÓSTWIANA
DZIŚ O R. 12 I 2
O
PORANKI
•**
Ceny od

85 gr.

„REPUBLIKA" Nr. 258. Niedziela, KO października
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r.

Z Ż Y C I A R O B O T N I C Z E J Łodzi

znwsiEmum
iRZEŻKI

O taryfę płac w przemyśle ponczoszniczo-kotonowym. — Przeniesienie związku
Dziś odbędzie się zebranie robotni
Prace komisji mieszanej, wyłonionej
dla unormowania taryfy plac w przemy ków zatrudnionych w przemyśle filco
śle pończoszniczo-kotOKOwym trwają w wym w sprawie dalszej akcji o zawar
dalszym ciągu. Dotychczas uzyskano po cie układu zbiorowego. Jak wiadomo,
rozumienie tylko
w
kilku
sprawach konferencja, która odbyła się przed kil
drobniejszych. Ponieważ w przyszłym ku dniami w inspekcji pracy, nie dala
tygodniu upływa termin ustalony
dla pozytywnego wyniku.
prac komisji mieszanej, odbędzie się
jeszcze jedno posiedzenie. Wszystkiej
Powszechny związek zawodowy pra
sprawy niezałatwione przekazane będą' cowuików handlowych i biurowych, któ
arbitrowi z ramienia ministerstwa bpiej ry mieścił się przy Al. Kościuszki 21,
ki społecznej.
1 przeniesiony zostaje Jutro na Al. Koś* . *
I ciuszki 1.
(i)

TAJEMMICA PIĘKNYCH RĄK

(

"POLEGA NA STARANNEM ICH UŁRZYMANIU. PRZED WYJŚCIEM NA po
WIETRZE I NA NOC NALEŻY NATRZEĆ RĘCE UDELIKAŁNLA JQCY M I WYBIE
LAJĄCYM K R E M E M PRAŁATÓW, PRZENLKAJQCYM W TKANKI SKÓRY,

w NOWYM YORKU!
Październik

!?*•» P.N Jezusa
Jutro Symforiusza
Wschód słońca
6.26
Zachód słońca
ie.14
Wschód księżyca 12,47
Zachód księsyaa 22.J9
Długość dnia
10.03
Ubyło dnia
7,_

REWELACJA
ŚWIATOWA1

s

UCZEŃ

PCHNĄŁ KOLEGĘ...
WIE/.WYKJEGO

Wczoraj w

NOŻOWCA

POSZUKUJE

nożem
POLICJA

godzinach

wieczornych Istnieje podejrzenie, iż jedno z pchnięć
Czerwo noża przebiło mu płuco
O wypadku powiadomiono policję,
nego Krzyża do domu przy u l . Niemojew
k t ó r a wszczęła dochodzenie.
Władze
skiego 1 na Marysinie 2-im.
ustaliły, iż sprawcą straszliwego pora
Jak się okazało, syn lokatora tego nienia ucznia był jego kolega szkolny,
domu, 12-letni Jan Popiński, uczeń szko który w czasie kłótni o jakąś błahostkę
iy powszechnej, pokłuty zosta! nożami pchnął Popińskiego nożem w plecy i za
i
odniósł
2 głębokie
rany
pleców. raz po krwawym czynie ulotnił się.
Chłopca w stanie ciężkim przewieziono
Jak się dowiadujemy, policja iest jui
do szpitala
Ubezpicczalni
Społecznej na tropie młodocianego nożowca, (gr)

wezwano pogotowie ratunkowe

N a zaproszenie K o m i t e t u P o l s k i e g o
P a w i l o n u będzie nasza superheterodyna
„ O R C H E S T R A " ' wystawiona na Miedzy*
narodowej Wystawie w N o w y m yorku.
Ufamy, że nasz odbiornik z godności",
wyjdzie z tego międzynarodowego wyścigu
postępu L da prawdziwy obraz zdolności
produkcyjnej polskiego przemysłu.

Niepoprawny opryszek skazany
na 3 lata więzienia i zamknięcie w Koronowie

Siedmiokrotnie karany opryszek: za
rozboje 1 kradzieże, jak na tak bogaty
rejestr karny zaledwie 32-lata liczący
Roman Resztak, odpowiadał
wczoraj
przed sądem okręgowym po raz ósmy
KASY W M U R O W K I K A S E T K I 1 tym razem los jego został już przypie
poleca
czętowany.
F a b r y k a Kas O g n i o 
W dniu 31 sierpnia kelner Skowroń
t r w a ł y c h I M a s z y n |£JS5CBP
ski wracał o godzinie 11 przed połud
K a r o l Z i n k e , Łódź
niem do domu. Był już nie, tylko po cało
Przejazd 16.
T e l 224-19
nocnej pracy, ale i po posiedzeniu w gro
nie kolegów i z tego powodu był nieco
podchmielony.
v „CASANOVIE".
4M >v listopadzie

Krótkie wiadomości

SPECJALNE ODZNAKI dla organów kie
rowniczych i służb .obrony przeciwlotniczej zo
stały wprowadzone w Łodzi. Komendanci dziel
nic i ich zastępcy nosić będą opaskę żółtą z Jed
nym paskiem czerwonym. Komendanci bloków
i ich zastępcy — opaskę żółtą z dwoma paska
mi zielonymi, kierownicy O.P.L. domów — opa
skę żółte z jednym paskiem zielonym, służba
dzielnicowa — opaskę żólto-czerwoną, organa
wykonawcze opaskę żóllo-zlcloną.

CHCESZ BYC ZADOWOLONYM.
KUPUJ WYROBY

Na ul. Tokarzewskicgo, widząc grup
kę dzieci, dobroduszny widać ten czło
wiek, wyjął z kieszeni garść cukierków
1 miedziaków, i raczył nimi całą gromad
kę milusińskich, zbiegłych na tę gratkę
Resztak widział to rozdawnictwo pie
niędzy i uważał/ że kelner lepiej zrobi,
gdy zamiast wydawać
tak bezcelowo
pieniądze, napije się za nie z nim wódki.
Ale Skowroński uparł się i na wódkę
pójść nie chciał.
Resztak uznał wówczas, że pora na
argumenty
bardziej
przekonywujące.
Zdzielił kelnera pięścią w twarz, wyr
wał mu całą kelnerską torbę z pieniędz
mi zawieszoną u paska, 1 z trzydziesto
ma blisko złotymi, jakie w torbie były,
uciekł.
Jakaś przechodząca kobieta znała na
pastnika i dzięki temu został on ujęty.
Sąd okręgowy skazał go na 3 lata
więzienia 1 na zamknięcie, po odbyciu
kary, w zakładzie dla niepoprawnych
w Koronowie.
(1)

POSIEDZENIE TYMCZASOWEJ RADY
MIEJSKIEJ zwołane zostało na dzień 3 listo,
pada. Na porządku dziennym są sprawozdania
I T B I Ti'' D ES X * % F _W
komisyj radzieckich łinansowo-budżetowej, do
jest skutkiem z ł e ) przemlany materii
spraw ogólnych i regulaminowo-prawnej. Posie
Zanieczyszczona krew wskutek zlej prze ną z naturą, kuracja Jest normowanie czyn
dzenie to poprzedzi w środą posiedzenie komisji
miany materii może powodować szereg roz noścl wątroby i nernk. Dwudziestoletnie do
regulamincwo-prawnej, na której opracowany bę maitych dolegliw: bóle artretyczne, łamanie w świadczenie wykazało, że w chorobach na tle
dzie statut podatku od zbytku mieszkaniowego, kościach, bóle głowy, podenerwowanie, wzdę z!e! przemiany materii, chronicznego zaparcia,
podatku drogowego craz podatku widowisko cia, odbijania, bóle w wątrobie, nicsnnk w kamieniach żółciowych, żółtaczce, otyłości, ar
ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłon tretyzmie mają zastosowanie zioła lecznicze
wego.
ność do obstriikcii, plamy i wyrzuty na skórze, „Choleklnaza" H. Niemojewsklego. Broszury
SPADEK NASILENIA GRYPY zanotowano skłonność do tycia, mdłości, język obłożony. bezpłatnie wysyła laboratorium fizj. chem
w blc>cym tygodniu. Podczas gdy w tygodniu Choroby złej przemiany materii niszczą orga „CHOLEKLNAZA" H. Niemojewsklego, Warszawa
repr-edaim dziennie notowano około 200 wy- nizm i przyśpieszają starość. Racjonalny, zgod- Nowy- Świat 5 oraz apteki i składy apteczne.
PULLRÓW zachorowań, obecnie liczba ta spadła
DO 50. Pezs tym tfrypa ma przebieg bardzo laCOĆR.Y i nic powoduje żadnych kompllkacyj.
KONTROLĘ SPRZEDAŻY NABIAŁU zarzą
dziły w!r.d:e administracyjne. Chodzi głównie
o konlrolę sprzedaży jaj. Od l-go b. m. obowią
zują bow;cm przepis, nekazujący sprzedawanie
jaj na wr.gę, podczas gdy w większości wypad
ków handlcreo w dclszym ciągu sprzedają je na i
sztuki. W v.-yniku kontroli sporządzono kilkanai^c protokółów.
•

•

•

JUTRO, W PONIEDZIAŁEK, do powtórnej
rejestracji rocznika 1918 stawić się winni w wy
dziale wcfskowym zarządu miejskiego przy Al.
Kościuszki Nr. 19 mężczyźni, zamieszkali nr te
renie IV-s;o korr.irsrlatu policji, o nazwiskp.cb na
litery S, Sz, T, U, W, Z, Ź, oraz zamijs^knl! na
terenie XI-go komisariatu, o nazwiskach na lite- j
ry S, Sz, T, U, W, Z, Z.
1

Samobójstwo gazeciarza
Z w ł o k i jego

znaleziono

na t o r z e k o l e j o w y m
Wczoraj donosiliśmy
o znalezieniu
przeciętych na pół zwłok młodego męż
czyzny na torze kolejowym pomiędzy
ulicami Niciarninną a Tunelową.
Z w ł o k i przewieziono w dniu wczo
rajszym
do prosektorium
miejskiego,
gdzie dokonano sekcji. Przy
zmarłym
nie znaleziono
żadnych
dokumentów,
na podstawie których dało by się ustalić
jego tożsamość.
Po mozolnej pracy usłali! 9-ty komi
sariat P. P., że tragicznie zmarłym był
15-Ietni Czesław Michlewski, roznosiciel
gazet, zamieszkały przy ul. Nowej 3.
Chłopiec popełnił prawdopodobnie sa
mobójstwo, rzucając się pod koła po
ciągu.
(1)

C H O R Z Y ^
V A S Z E
•fi_t>

CUKRZYCT
PRODUKTY

S P O X Y W C Z E . . .

SPRÓBUJCIE
I
KUPIĆ U NAS
LWf~
CHLEB
CIASTKA
V
\ PIECZYWO
SŁODYCZE
Sma.czne i. zdroue absolutnie
nleszkadluje dla, dietbetykou.
Doić gXo«lowaw{a.,cliaJ»ETYK m o i *
spokojnie najesc. się do sYlaĄYm,
co m u rzeczywiście smakuje.
1

L E B R O S E
L

Ł Ó D Ź , PIOTRKOWSKA 7

J

toJ&djn&zplGg lujcltokośa!
NALEŻY JUZ PIERWSZE BÓLE I RWANIA W NOGACH I RĘ
KACH TRAKTOWAĆ POWAŻNIE i ZACZĄĆ STOSOWAĆ

K L Ę R O L - M AŚĆ i PŁYN
CLCr fÓOyW&CL' PRZECIW REUMATYZMOWI I ARTRETYZJ
KLEROL - MAŚĆ WSYSA SIĘ CAŁKOWICIE
W PORY S K Ó R N E N I E BRUDZI i N I E P L A M I

W fabryce firmy „ E . Gold, Spadkob."
przy u l . Lipowej 83 wybuchł wczoraj w
godzinach rannych pożar,
przy
czym
ogień przerzucił się z dachu na podda
sze.
Na ratunek pośpieszyły dwa pluItony straży i po godzinnej akcji pożar
| ugaszono. Straty nic są wielkie.
(1)

ZASŁUŻONE WYRÓŻNIENIE
Wielce pomysłowe i pożyteczne materace i po
duszki „Piastopil" z gumy porowatej o powie
rzchni przewiewnej wyprodukowała fabryka
Zakłady Kauczukowe „Piastów" S. A , wysta
wiając je na Wystawie Szpitalnictwa w War
szawie. Zarząd Wystawy oceniając wartość
tych przedmiotów wyróżnił ie Złotym Medalenu

LEROL
$żięki,
H^iummlnos^&t)/ii luwdm stoso
D O NABYCIA W APTEKACH I SKŁADACH APT.

„REPUBLIKA" Nr. 298. Niedziela, 30 października 1938 r.

Dnia 29 października r. b. zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach

Konsul Karol

P r e z e s Z a r z ą d u Nasze) Spdtkf

W Zmarłym tracimy światłego doradcę, którego niepospolite zalety cha
rakteru zjednały Mu uznanie i wysoki szacunek.
Niech Mu ziemia lekką będzie.

Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy
S k ł a d ó w T o w a r o w y c h „ W A R R A N T " S. A. w L o d z i

B E R N H A R D

H A L L E R

Naczelny Redaktor „Neue Lodzer Zeitung", członek Syndykatu Dziennikarzy Łódzkich zmarł nagle na posterunku, do ostatniej
chwili wierny swym obowiązkom.
W Zmarłym tracimy serdecznego Kolegę i długoletniego współtowarzysza pracy organizacyjnej, o którym pamięć zachowamy na
zawsze.
Niech Mu ziemia lekka będzie.

Syndykat Dziennikarzy Łódzkich

Nasz reporter zanotował:

Tydzień Polskiego Związku Zachodniego

Złodziej czy... gość?

22-letnia Bronisława-Jadwiga Zielińska (Ro
Sąd s k a z a ł I g n a s i a k a n a 1 r o k
berta 5) w mieszkaniu rodziców zażyła w celu
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więzienia
samobójczym esencji octowej. Lekarz pogotowia
udzielił dcsperatcc pierwszej pomocy i przewiózł
W sali konferencyjnej urzędu woje
Z kolei mgr. Szubert omówił sprawę
Przed Sądem Grodzkim
odpowiadał
ją w stanie ciężkim do szpitala. Powodem roz wódzkiego odbyło się wczoraj, z inicja programu prac sekcji finansowej, propa
w dniu wczorajszym 24-letni Stefan I g paczliwego kroku był zawód m'.iosny.
t y w y p. wojewody Józewskiego zebra gaudowej, sekcji zbiórki i sekcji werbun nasiak, oskarżony o dokonanie kradzie
W fabryce przy ulicy Koszykowej 28 uległ nie organizacyjne wojewódzkiego komi ku członków. Na prrgram prac sekcji fi ży garderoby na szkodę Aleksandry
wypadkowi przy pracy 27-letni Zygmunt Sro-, tetu Tygodnia Polskiego Związku Za nansowej składają się z b ó r k i na listy Głowickiej, zamieszkałej przy ulicy Ce
czyński, pochwycony przez tryby maszyny do chodniego.
składkowe, pozyskanie
subsydiów od glanej 2.
znał zmiażdżenia prawej dłoni i oberwania 3-chj
Zebranie
zagaił
p. wicewojewoda firm i instytucyj, uzyskanie ofiar specjał
Ignasiak miał włamać się do poszko
palców. Lekarz pogotowia przewiózł rannego'
nych od osób prywatnych i prawnych dowanej w nocy z 22 na 23 czerwca r. b.
inż. Jellinek,
do szpitala.
Po referacie wygłoszonym przez p. na zakup aparatów radiowych, biblio i w czasie snu właścicielki mieszkania—
skraść dwa palta i suknią. W ostatniej
Na posesji przy ulicy Jasnej Nr. 12, Józefa Adama Stebelskiego, wiceprez. Pączek teczek ruchomych i t. d.
Buczek potknąwszy się, upadła i doznała złama zgłosił rezolucję treści następującej:
Następnie dokonano wyboru komi chwili, jak twierdziła Glowicka, poznała
nia prawego przedramienia. Rannej udzielił po
„Doceniając ważność dobrych stosun tetu wykonawczego, w skład którego ona Ignasiaka.
mocy lekarz pogotowia.
ków ze wszystkimi sąsiadami, zebrani weszli pp. wicewojewoda Jcllinek, J. E.
Oskarżony wyjaśnił sądowi, że k r a 
stwierdza!?, ze w stosunku do paiibtw sn- ks. biskup Tomczak, gen. Dindorff-An.zabrał
t y l k o ra
Na ulicy Piotrkowskiej Nr. 100 wypadła z
sladów obowlaznle zasada całkowitej
, Godlewski, dvr. Jagiełło, dzieży nie dokonał
tramwaju 46-letnia Józefa Skibińska, :.am. przy
wzajemności, to znaczy, że państwo pol- .
, ,
,. .
„. , '
,
?>„,•,_ zgodą Głowickiej garderobę, gdyż nie
ulicy Rokicińskiej Nr. 137.
skie kształtować bidzie te stosunki na dyr. Jędrzycki, dyr. Dobosz, dyr. Bajer, dotrzymała ona rzekomo obietnicy. G ł o Skibińska odniosła obrażenia ciała. Ranną
fundamencie niewzruszonej tezy, Iz lojal- dyr. Kawczak, wiceprez. Pączek, pastor wicka przyrzekła mu pono za wizytę 10
opatrzył lekarz pogotowia i przewiózł ją w sta
noścln odpłacamy tylko za lojalność i do- Kotula, prez. Podrygalski i mj,r. Szu- złotych. Kiedy niezwykły gość
opusz
nie osłabionym do domu.
jreru tylko za dobro. Zasada ta Mlnna
p
o d n i c z ą c y c h sekcyj poczał mieszkanie Głowickiej i nic otrzy
•
znaleźć wyra/, całkowity także w sto,
K
.
,r
Na posesji przy ulicy Napiórkowskiego 23
sunkach pomiędzy Polsko a naszym są- wołano płk. Vogla — finansowa. led. mał przyrzeczonych pieniędzy, za zgodą
w czasie bójki został poraniony ostrym narzę
siadem zachodnim — Rzesza Niemiecką." WojtyńskiegO — propagandowa, dr. ^ t c znajomej, zabrał jej palta i suknie.
dziem Mieczysław Gwiaźdzjńskl, zamieszkały
Rezolucję tę zebrani przyjęli oKla- fanie Mogilnicką — zbiórkowa : dyr.
Sąd nie dał wiary tłomaczeniom oskar
tamże. Gwiaździński odniósł rany brzucha i klat
skami.
Dzieniakowskiego — werbunkowo, \\) żonego i skazał go za nocną kradzież na
ki piersiowej.
rok więzienia. (1)
W klatce schodowej domu przy ulicy Po
morskiej Nr. 4 znaleziono w dniu wczorajszym
Do policji zgłosił się Rudolf Schilling,
dziecko płci żeńskiej w wieku ok. 3 miesięcy.
W godzinach wieczornych w bramie domu
biuralista, zam. przy u l . Krakusa 19 i
przy ulicy Młynarskiej 56 nieznana kobieta po
oszołomili cały świat
doniósł, że pracownica domowa
firmy
zostawiła dziecko płci męskiej, liczące około
humorem, dowcipem,
melodyjnymi
Kiinzl
przy
u
l
.
Żeromskiego
55,
Eugenia
5 miesificy.
piosenkami i najnowszym przebojem
Grossówna, w dniu 23 b. m. wydaliła się
Niemowlęta przesłano do miejskiego domu
tanecznym
wychowawczego.
z domu i do chwili obecnej nie powró
W szampańskiej, pikantnej komedii pt.
Za matkami wdrożono poszukiwania.
ciła.
•
Dziewczyna pozostawiła na miejscu
— Na stacji Łódź-Kaliska zatrzymany został
swe
rzeczy.
Istnieje podejrzenie,
iż
na kradzieży węgla z wagonu Józef Sukiennik,
padła ona ofiarą jakiegoś, nieszczęśliwe
zam. przy ul. Wioślarskiej Nr. 18.
— Nowicki Marian (Głowackiego 7) i Henryk
go w y p a d k u . Władze rozpisały za Gros
T—2o*
Klekowski (Wawelska 30) zatrzymani zostali na
sówna listy gończe. (1)
kradzieży chustek z wozu przy ulicy Kilińskiego
i Północnej. Obu osadzono w areszcie.
— Eleonora Kalutyńska (Smugowa 23) zamel
dowała, że t grobów rodzinnych na cmentarzu
przy ulicy Ogrodowej skradziono płyty marmu
rowe, wartości 150 zł.
— Irena Woźniak (Łagiewnicka 90} zamel
dowała, że jej sublokatorka Karolina Łabodzjńo d I - g o m a r c a 1 9 3 8 r. s ą o p a t r z o n e f i r m o w ą n u m e r o w a n ą
ska skradła jej 30 zł. w gotówce i zbiegła. .
•
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Fred Astaire i Singer Rogers
Zakochana
Palące

KNIPPENBERGA

Fabryka, Warszawa, Okopowa

•

14,

tel.

2^0-94

Pani
80 u.

TĄPCZAWY—KOZETKiW
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-•™—i ak' iilugo oficer pełni
na krążowniku wo
jennym służbę, tak'
długo uwaga jego za
absorbowana
jest
mnóstwem najtoz•——inaitszych szczegójlów. Ale kiedy dyżur się
skończy, nastaje luka, podtzas której nie wiadomo co
robić z czasem,
t Można przeczytać gazetę
isprzed tygodnia, kupioną w,
Jaikimś porcie, od którego
jdżleli nas teraz pięćset mil —
posłuchać W kajucie oficer-"
skjej kawałów, sprzed lat
pięćdziesięciu, które z cza-<
sów, młodość zapamiętał so-i
ble stary lekarz okrętowy —
zagrać w karty — a przede
(wszystkim .wyciągać wnio
ski ze znanej prawdy, że
dobry grog czy whisky, użytwane w miarę,, nie szkodzą
•nawet w, największych Hos
tiach'..,
Pozafem rozprawiać mo
żna o kobietach, które pozna
lo się przelotnie podczas dłu
giej włóczęgi po dalekich' ,
morzach \ portach.
Komendant statku — kapitalny w tej kwestii erudyta — sławi wdzięk i erotycz
ne wyrafinowanie
japoń
skich gejsz. Inżynier okręto
w y przsrada za pierwotną
zmysłowoScią
dziewcząt
z archipelagów malajskich,
ozym dsnerwuje pierwszego
oficera, głoszącego niezmien
nie zasady, że nie masz w
świecie bardziej cudownych'
kochanek,
jak
murzynki
z Zambcz''.
— A ja wam powiadam —
opiniuje wzięty na arbitra
stary lekarz okrętowy — że
najmilsze ze wszystkich są
dwunastoletnie meksykanki.
Pamiętam taka jedną w Yera
Cruz.., I3ylo wtedy jakieś
święto narodowe...
— Doktorze — przerywa
mu kapitan — opowiadał
nam pan już tę przygodę ze .
sto chyba razy. Jcst pan
starym świntuchem! Niech
pan lepiej posłucha historii,
jaką przeżyłem sześć lat te
mu w Yokohamie...
Porucznik Tom nie wtrąca się do
rozmowy. Jego pogląd na tę kwestię
jest już oddawna ugruntowany, ' gdyby
spytano go o opinię, odpowiedziałby >ez
.wahania:
— Najmilsze i najpiękniejsze ze wszy
stkich kobiet są nasze rodaczki — te bia
łe niewinne dziewczęta, których delikat
ne ręce przesuwają sie teraz po klawj-
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Napisał

...czy s p o r t jest
w r o g i e m Ko
biecości?.

:

szach fortepianu — które, przechadzając kitnej zieleni. Fala. rozbita stalowym
się przez park kwietną aleją, same po dziobem okrętu, ucieka
pierzchliwie
dobne są do najśliczniejszego kwiatu!
wbok. Porucznik oparł się niedbale
Tak myśli sentymentalny, poczciwy o burtę. Szum wody rozmarzył go.
Tom. Jest jednak na tyle mądry, że nie
— Niedługo ujrzę Marcelę — pomy
wyraża głośno tej swojej opinii. Wie bo ślał z tęsknotą, spoglądając na balet
wiem dobrze, że wyśmianoby go...
gwiazd, których odbiciu tańczyły po roz
Dyskretnie wysuwa się więc teraz chwianej fali.
.Właściwie znał Marcele już cztery
z kajuty i wychodzi na pokład.
. _ NJebo. jest w. gwjaAiiasli, morze w. bJJ$-jlata. On, pił skoszeniu. s^K.morskJeJ
r

1

otrzyma ! właśnie nominację na podpo
rucznika, a ona bvla nleledWie podlot
kiem, kiedy zetknęli się po raz pierwszy.
Rozczarowany

Tom

Tom jak dziś pamięta te chwilę.
Jeden z jego przyjaciół ze szkoły za
prosił go do podmiejskiej willi swoich ro.'dskjós, Spędzili tam razem parę kwad-

ransów w ogrodzie, w stajni, w wielkiej
bibliotece.
— A teraz przedstawi- Jie siostrze!—
zaproponował gospodarz.
Marcela siedziała w swoim pokoju
przy fortepianie. Ubrana była w blado«
różową sukienkę, akordy zaś fortepiano
we. Jakie wypływa?v spod jej pal?ów,
były miękkie jakgdyby błękitne. A kie
dy podała mu rękę, młodemu podporucz
nikowi wydało się. że musnął płat aksa
mitu...
Nie widział jej po^tem rok, a kiedy
wróci'! do kraju, Marcela zmieniła się
w ślicznie rozrośniętą pannę. Był olśnio
ny, kiedy zobaczył ją. Więc kiedy trze
ba było odjechać znowu na dalekie mo
rze, w ślad za n m powlekł? sie tęskno
ta. 1 niecierpliwie liczył miesiące, kiedj
zobaczy ją znowu.
Następny urlop spędził znów razem
z nią. Tym razem jednak doznał jak
gdyby rozczarowania. Marcela wyład
niana jeszcze, niemniej oficerr.wi wydało
się, że straciła coś z swojej dawnej stu
procentowej kobiecości.
Kiedyś lubiła grać w tenisa 1 pływać.
Teraz cale lej życie wypełniać zaczął wy
łącznie tylko sport. Zapisała sie do klu
bu lekkoatletycznego 1 dumna bytla, że
podczas dorocznych konkursów otrzy
mała pierwsza nagród? za skok wzwyż,
a drugą za rzut dyskiem. Całymi go
dzinami trenowała się w sali gimnastycz
nej, grała w golfa. Jeździła konno, ćwiczy.a się w szermierce, wiosłowała, lub
grata w siatkówkę.
— Chciałabym wziąć udział w następ
nej olimpiadzie!... Jeszcze trochę wy
siłku a kto wie, czy nie pobije rekordu
światowego w skoku wzwyż... Patrz,
co o mnie piszą w gazetach? — podsu
wała Tomowi lustrowane pismo, egzal
towana, rozpromieniona...
Ale Tom nie podzielał jej entuzjazmu.
Wiele, wiele miesięcy i rzędu spę
dzał teraz na wojennym okręcie, wśród
twardej służby, szczęku maszyn, wśród
ostrego zapachu smarów, dymu i ludz
kiego potu. W y ł y mu w uszach z'!e
wichry, szczękało żelazo — brzęczały
cyniczne żarty kolegów.
;

1 tym niecierpliwiej liczy! potem ty powrotnie rozwiała się wizja panienki ją zapacti stajni i KonsKiego potu.
godnie, kiedy zobaczyć miał ją znowu. w różowej sukni.
i
— Wyobraź sobie — mówiła szybko
Marcela ubrana była w męski strój do — jutro mam wziąć udział w wyścigach
Ona i „Toreador"
konnej jazdy. Miała na sobje buty z cho konnych, a tu jak na złość mój „Tore
Nadeszła wreszcie upragniona chwila. lewami, a w ręku trzymała krótką szpic ador" czuje sie trochę źle... Właśnie
[przyszedł weterynarz...
Przepraszam
Serce stukało mu mocniej, kiedy wcho rutę. .
cię
wiec
najmocniej,
że
jestem
trochę za
dził do jej domu.
Na widok narzeczonego rozchmu
jęta... Może wpadniesz do mnie wieczo
— Panienka jest w stajni! — poinfor rzyła się.
mowała go służąca.
— Ach. to dobrze, że przyjechałeś! — rem?
Nic tak wyobraża! sobie to spotkanie.
Porucznik szybko skierował się w powiedziała, podając mu rękę.
tamtą stronę.
Uścisk jej był typowo męski, dłoń Patrząc na Mar:cle, odkrywał w niej co
Otworzył drzwi stajni — 1 gdzieś bez stwardniana od wioseł i lejców. Otaczał raz to nowe cechy, które raczej były mu
niemMe.
Chód jej stal sie pewny, męski, ra
miona rozszerzyły sie jak u młodego
atlety, nawet glos brzmiał głębiej niż
dawniej. Próżno szukał w niej tych'
cech, jakie kochał w niej najbardziej. Nie
pozostało w niej nic z dawnej jej delikat
ności: kobiecei delikatności.
Wspólnie spędzony wieczór oddalił
go jeszcze bardziej od Marceli. Młoda
sportsmenka opowiadała, używając wul
garnych nifcledwte zwrotów o swoich
nowych przewagach na korcie i boisku.
Swój skok wzwyż z roku ubiegłego po
prawiła o pięć centymetrów, rzut dy
skiem o półtora metra, a drużyną jej
otrzymała ostatnio wice-mistrzostwc w
siatkówce.
— Czy to jest wszystko, o czym
chciałaś mi powiedzieć po tylu miesią
cach niewidzenia się? — Tom usiłował
ją delikatnie wziąć w ramiona.
Ona jednak energicznie uwolniła się
z jego objęć.
— Ach. zostaw! — zniecierpliwiła się.
— Nie rozumiesz, że przed jutrzćjszym
wyczynem musze być rzeźka i wypo
częta, że nie w głowie mi pieszczoty.
śmieszne tęsknoty za białymi, mięk
kimi kobiecymi dlońmil... Za różowym
•buduarkiem. pachnącym kwiatami i
echami fortepianowych akordowi
Porucznik Tom czuje, że coś umarło
w jego sercu. Kiedy więc Marcela prze
rywa Jakieś jego półzaczęte zwierzenie
nagłą uwagą, że na chwilę będzie musiafla zajrzeć do stajni, by się przekonać,
jak sie czuje „Toreador ', Tom korzysta
z okazji i zniechęcony opuszcza jej dom.
4

T y l k o uścisk dłoni
M a r z e n i a w cleniu a r m a t
Znużony twardością życia, tym bar
Dzień następny by! wielkim triumfem
dziej tęsknił za czymś tkliwym, subtel
Marceli. Galopując na „Torcadorze",
nym i delikatnym. Marzyły mu się
który wbrew wszelkim obawom wyka
miękkie jak kwiat Jaśminu kobiece dło
zał świetna formj. otrzymała pierwszą
nie — postacie w białych tiulach i woalnagrodę za bieg z przeszkodami. Przyj
kach, niedokończone słowa, powiedziane
mując niezliczone gratulacje, nawet nie
(W Polsce odbywa się obecnie „Kongres Dziecka").
0 zmierzchu, tajemnicze misteria w ró
myślała o Tomie.
żowym buduarku. pachnącym kwiatami
Niemniej serce zabiło w niej gwał
1 echami fortepianowych akordów —
towniej, kiedy wieczorem otrzymała nd
gdzie wszystko jest inne niż tu w tym
niego krótki list. Tom pisał:
żelaznym pudle, płynącym wciąż dalej i
„Może Jestem śmieszny- ale nie umiem zna
dalej wśród wvc'a orkanu, stuku ma
leźć w Tobie nic z tego, co kiedyś kochałem.
szyn, przeklefistw marynarzy i sproś
W tej ustawlcznel pogoni za sportowym rokornych piosenek kolegów, hałasujących C h c ą c u ł a t w i ć m ę ż o w i m a ł ż e ń s t w o z i n n ą k o b i e t ą , p o  deni utraciłaś to, 1:0 było w Tobie najcenniejsze
dla mnie: swoją kobiecość. Nie miej ml więc za
przy szklance rur.ut.
zło że — rozczarowany — odejdę od Ciebie.
zwoliła zamurować się w komórce
Zagubiony w tej ostrej melodii prozy,
Dziś- kiedy odniosłaś tak piękny sukces, kie
Nad miastem Feniks w stanie Arizona szala! pytań wyznał, że wystaw.U fałszywe świadectwo dy znalazłaś inny cel »• źycht niż miłość, może
przewalającej się obok niego, sentymen
łatwiej zniesiesz ten drobny zawód I nie bę
talny porucznik Tom lubił wskrzeszać huragan, dzięki któremu udato sie policji arlzoń- zgonu.
skle] natrafić na ślad niezwykłego przestępstwa,
Ale co stało sie z rzekomą zmarłą Napir?... dziesz myśleć o ninlu źle.
W pamięci wizje ukochanej.
które dzlwacznośclą pobudek I ponurością tła Napir w pół roku po „śmierci" żony ożenił się
Odybym napisał: „A teraz całuję Twoje deli
Najczęściej stroił ją w tę blado-różc- przewyższa (antazle Conan Doylo'owskle>
po raz drugi. Miał obecnie dwoje dzieci z dru katne, miękkie (lotkami pachnące palce", zakra
Huragan
wyrwał
na
cmentarzu
olbrzymi
ka
gą żoną.
Wa suknię, .'aką miata na sobie przed
wałoby to — w obecnym stanie rzeczy — na
Przesłuchana druga pani Napir zeznała: „Po złośliwą Ironię. Przyjm więc tylko — na poże
laty wówczas, kiedy zobac.yl ją po raz sztan z korzeniami I rzucił go na mur rodzinnego
grobowca, którego iylacym właśalclelem byl życie nasze układa się. dobrze, ale prawdziwym gnanie — sportowy uścisk dłoni".
pierwszy. W tym stroju wydawała mu uczony
przyrodnik, dr. Robert Napir. Nie poro nieszczęściem jest to, źe mąż mól całymi tygod
sie dziwnie jakaś bliska i druga.
zumiewając sie z właścicielem dozór cmentarny niami zamyka się w laboratorium, mieszczącym
A jednak wbrew wszelkim pozorom
zarządził naprawę grobowca, w którym miały się na pierwszym piętrze naszej własne) wilii.
Zato o tej drugiej Marceli, myślał znajdować
w
szerokiej'
piersi Marceli tłukło sio
Sie zwłoki żony Napira. Grób jednak Bierze z sobą zawsze dużo zapasy Jailła-konserw
mniej ciepło. Przesuwała s'ę przed był pusty. Przypuszczając, że może zachodzi owoców,
jarzyn. Zamyka sie na specjalne zam serce typowo kebiece. Bo oto teraz, kie
oczyma jego duszy to z rakietą, to ze wypadek kradzieży trumny wraz ze zwłokami I ki i rygle I najsurowlej zabrania wchodzić do dy opuścił ia człowiek, którego na swól
szpadą w ręku — przelatywała w stroju w ogóle przewidując jakąś niesamowitą historie, siebie. Twierdz.!, że ma bardzo poważne prace jsposób koch i!n. coś załamało się w niej.
cmentarza powiadomił pollcle, nic nic nui naukowe, od których zależy los lurzkoścl. I tak
amazonki — przepływała w kostiumie zarząd
Siedząc w sw.nni pokoju, hórego
wląc profesorowi.
jest luż 8 lat".
narciarki. Wydawała mu się obca. zma
ściany
zdobiły rpżi'ttrio spurtowe przy
Rozpoczęto cicho I bez rozgłosu śledztwo a
dala policja nagle wyłamała zam
nierowana • - męska. Zniechęcony od policja wkrótce powzięła przypuszczenie, że pani ki IPewnego
wtargnęła do tajemniczego laboratorium. Is bory, nagrody i dvp'omv p'.'cliwa!nti,
suwał od siebie le obrazy, a przyzywał Napir nie umarła.
totnie stwierdzono, że prolesor przeprowadza uczuła nagle UlewypowietlzJnnu pustkę.
Świadectwo śmierci wystawi! przed 8 laty dr. mnóstwo iaklchś doświadczeń przyrodniczych, I wielkie łzy poioczy.y sie po jci (.palo
wspomnienie o różowym dziewczęciu,
Jack Ligway, który niedługo potem wyjechał z ale na ślad pani Napir, rzekomo zmarłe) 1 rzeko
które było idea^m jego młodości.
nej od wiatru twarzy.
Arizony. Odszukano go. W krzyżowym ogniu; mo pogrzebanej nie natrafiono.
Był nawet na tyle wobec Marceli
Dopiero po żmudnych poszukiwaniach poli
cjanci usłyszeli przy opukiwaniu jedue] ze ścian
szczery, że kiedy w:dzi-:li się ostatni raz,
tępy odgłos, świadczący, że za ścianą jest pust
powiedział jej wręcz że me chciałby,
ka Rozebrano luźno ułożono cogly. Wąski ko „Błogosławieństwo n r ^ r "
ażeby straciła to. co pociągało go w r.iej
rytarzyk prowadzi! do ciemne) komórki. Tu sie
Jedna t (loterii obrr.rów w Manchester:*, w
najwięcej: tę swoją miękką kobiecość.
działa nieszczęśliwa pani Napir. Nie było okna,
Sąd stanowy w San Francisco U. S. powietrze
wpadało przez wąską szparę. 'In byt Anglii rlc!a się miejscem wypadku pOiernl? rlrr.b
Ale Marcela uśmiechała się tylko.
A. ma nlelada zagadkę do rozwiązania, jej grób.
neijo, cle o«! loniającei ,• \TPS~C\-I berreb^ia w
—• Musisz mnie lubić taką. Jaką je trudną, lecz nie pozbawioną humoru.
Sprowadzona do światła kobieta prosiła O najbogatszym z państw śr/iatn.
stem — mówiła. A widząc lekką chmur
Oto do San Fransisco powrócił luksu ciemne okulary. Zeznatu, że ponura lihtorla je|
Od pewnego c2osu kręcił
ro j^nWl rn!ekę na czole narzeczonego, dodała szyb sowy Jecht z podróży naokoło świata. rzekomej śmierci odbyła się za ]c) zgodą. Chcia
wlck licho odr.iany, htóry zbliiyl t h i'o tty'asn
ła
mężowi,
którego
bezgranicznie
kochała
I
ceni
ko:--7resztą postaram się zmienić tro W czasie podróży przyszło na świat aż ła jako wielkiego uczonego, dać możność zaślu
chę swoje upodobanie: przekonasz sie ó ośmiu nowych obywateli. Zarząd linii bienia kobiety, którą kochał I z którą mógł mleć zatytułowanego ,.Błe?03!awW'swo pracy'* I uliodzlł fio cegłą, którą z sobą przyniósł. Obraz,
tym podczas następnej swojej wizyty.
okrętowej zażądał od rodziców wyku dzieci — ona była, niestety, bezpłodna.
znacznej wartości, rontał uszkodzony. BtI on
Tu spojrzała Tomowi tak gorąco w pienia biletów okrętowych dla noworod wa.Nie chclnła, by odbyła się Sprawa rozwodom apoteozą pracy, przedstawiając grupę mdc:?ych
oczy, że porucznik roztajał. I tvm wie ków. Rodzice kategorycznie odmówili.
Uczony został skazany tttlmo takiej obrony dostatnio odzianych robotników, przy budowle
cej tęskni! potem za nia. miarowym kro Sprawa oparła sie o sąd stanowy. Całe pierwsze) żony na 8 lat więzienia za -bigamie I domu.
kiem przechadzając sie po górnym po San Francisco ma sensację, gdyż na ten pozbawienie wolności, dr. Ligway - - na i lat.
Na desperacki ten czyn odwnjyl til- t-e?rona tym nie kończy sie .lmiura sprawa. 0kładzie swego krążowiPka. płynącego temat są czynione nawet zakłady: kto bajAlewięźniowie
otruli się. Znaleziono naznliitrz boirv Harry Ben*, który od hłlku •uloMiey iył
w miesięczną noc przez daleki przestwór I wygra — rodzic^ czy zarząd linii okrę- po osadzeniu Ich martwe w celach. Udało Im sięI* rcrrlnr w n - ' .'• nie mogąc, mimo licznych
przenieść do wlezienia truciznę.
I toweli
'starań, znaleźć zajęcia.
oceanu.

Dobrowolne więzienie pani Napir
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Gdy na dliii! r
o
d
z
i sni mini.

Pamiętniki wielkiego uwodziciela
Casanovą... Z nazwiskiem tym związane są najszaleńcze awantury, zuchwale przygody, zycji stojącej musiałem stale schylić
Rankiem dnia 25 lipca 1/755 roku zbu
romantyczne m'łustkl, których terenom jest cala Europa. Urodzony w r. 172S w Wenecji po głowę. Jeden z kątów komórki tworaył
dził mnie ze snu Messner grancie, (wyko odbyciu
studiów w Padwie, gdzie odrazu zabłysnął niepospolita Inteligencją I wielkim darem
nawca wyroków), którego zjawienie się ulmowania ludzi i zdobywania kobiet, najbardziej nawet niedostępnych postanawia szukać przy rodzaj alkowy, w której zmieściłoby sie,
nie wróżyło nic dobrego. Rozkazał, bym gód na szerokim świecie. Korzysta z w o j e n n e j okazli I rusza z wypruwa wenecka na Konstan- łóżko. Lecz nie było w niej ani łóżka, anł
natychmiast się ubrał, wydał mu wszyst tynoi ul. Korlu, Paryż, Drezno, Praga. Wiedeń, Warszawa, Petersburg — oto teatry lego dul- krzesła. Nie było raicie stołu anł żadne
szycn przygód- gdzie bierze udzlat w pojedynkach, zyskuje względy najmożnlejszycli. naraża sic go innego mebla, prócz kubła 1 wąskiej
kie dokumenty i poszedł za nim.
władzom za konflikty z obyczajowością, lub zgoła za nluwyplacaule długów, które zaciąga u
— Z czyjego polecenia przyszedł pan krawców, perukarzów, a przede wszystkim u llehwiarzów. W Warszakle zdobywa łasaj l, 61a deski przymocowanej do ściany. Do Ja*
Poniatowskiego który nie szczędzi mu złota I honorów, ale pojedynek na pistolety z marszał kiego celu służył kubeł, czytelnik może
do mnie?
łatwo się domyślić.
— W imienin Wysokiego Trybunału. kiem koronnym Branicklm zmusza go do skrytego porzucenia stolicy polskie].
Wszystkie
swo]e
przeżycia
opisał
Ca<>anov?
w
własnych
pamiętnikach,
które
posiadają
W celi było duszno i gorąco. Zdją
Wręczyłem mu wszystkie' moje listy dtita wartość zarówno historyczną, jak I literacką. Nasz barwny cykl poświęcony temu czło
i dokumenty, które jeden z towarzyszą wiekowi, którego nazwisko stało się symbolom, odnosi sic do lego pobytu w strasznych zła le łem płaszcz jedwabny, kaftan aksamitny
cych mu ludzi włoży? natychmiast do gendą otoczonych więzieniach Wenecji. W marcu roku 1755 po dłuższych podróżach po Euro oraz kapelusz i ułożyłem wszystko na
wielkiej sakwy. Następnie Messer grandę pie Casanovą wraca do swej rodzinne] Wenecji, gdzie podejmuje znowu szalony tryb życ.a, desce. Następnie zbliżyłem się do drzwi
wydaje wystawne przyleela, hula I uwodzi kobiety z najarystokratycziilejszych rodzin daw i oparłem się ramionami o zakratowany
zażądał jeszcze wydania pewnych opra ne]
Republiki. Naturalnie, liczba lego wrogów, zazdrosnych lub zawistnych mnoży się. Coraz
wionych manuskryptów. Zostałem za liczniejsze są donosy na tego zuchwalca, sprzątającego najmocniejszym ich kobiety, zawszo otwór. Mimo słabego światła ujrzałem
tem zdradzony przez pryjaciela mego, triumlującego w pojedynkach, prześcigającego wszystkich nawet w szermierce słowne]. Try w przyległej komórce kilka szczurów
Manuzziego, który wiedział o tym, że bunat Inkwizycyjny zarzuca mu rzekome bluźnlerstwa. Przyjaciele ostrzegała go przed gro niezwykłej wielkości, które bynajmniej
dzieła te zmajdUją się w moim posiada żącym niebezpieczeństwem. On Jednakże ule zważa ua przestrogi, aż wreszcie dosięgło go nie były speszone moją bliskością. W oba
potęine ramię trybunału.
wie, by te obrzydliwe zwierzęta nie
niu. Były to „Clavicula
Salomonis",
O swoich dalszych dziejach I przygodach opowie nam Casanovą swymi własnymi słowami. przedostały się do mojej celi. zasunąłem
„Cecorben, Picatrice", dokładne wska
okrągły otwór zasuwą, w który drzwi
zówki tyczące czasu planetarnego i for
Nie odpowiedział na moje pytanie.
były od wewnątrz zaopatrzone.
mułek magicznych potrzebnych przy na klucz, aż wreszcie znaleźliśmy się w
Ody wszedłem do celi — co możliwe
Przez następne kilka godzin nie ru
wywoływaniu duchów. Cl. którzy wie wąskiej brudnej celi, oświetlonej jedy
dzieli, że posiadam te książki, uważali nie przez mały otwór, znajdujący się w było tylko w pozycji schylonej — zam szałem się z miejsca. Stałem, jakgdyby
mnie za wielkiego czarodzieja, co mi bar suficie. Lecz to nic było jeszcze moje knął za mną żelazne drzwi i zapyHał po zdrętwiały, opierając się wciąż łokciami
więzienie, gdyż dozorca otworzył teraz przez zakratowany otwór, czy nie chciał o moje okienko i rozmyślałem nad moją
dzo pochlebiało,
masywne, żelazne drzwi, zaopatrzone bym zjeść czegośkolwiek.
sytuacją.
Poza tym Messer grandę skonfisko
Odpowiedziałem mu, że się jeszcze
po środku w okrągłą dziurę o średnicy
Wyrwało mnie z zadumy bicie dzwo
wał także z mojej biblioteki dzieła Penad tym nie zastanawiałem. Słysząc to, nu. Teraz ogarnął mnie niepokój, że
ośmiu
cali,
i
kazał
mi
wejść.
Ody
spo
trarki, Ariosta i Horacjusza. Podczas
dozorca oddalił się, zamykając za sobą nikt dotychczas się nie zjawił, by przy
gdy on przeszukiwał mój pokój, ja goli strzegł, iż uwagę moją zwróciła pewna troskliwie wszystkie drzwi.
nieść mi posiłek i posłanie na noc. Wszak
łem się starannie i wdziałem na siebie niezwykła maszyneria żelazna przy
Gdy zostałem sam, pierwszym moim
elegancki strój z jedwabiu 1 aksamitu, ścianie, dał mi następujące wyjaśnienie: odruchem było zbadanie okna. Miało wolno mi było oczekiwać choć wody,
— Kiedy Wysoka Rada skazuje ja
chleba i jakiegoś krzesła? Że głód mi nie
jakgdybym udawał się na wesele.
kiegoś więźnia na śmierć przez udusze ono dwie stopy długości i dwie szeroko dokuczał, tego nikt nie mógł wiedzieć.
W przedpokoju zastałem aż czterech
ści i zakratowane było sześcioma żelaz
żołnierzy. Widocznie uważano, że mniej nie, wtedy sadza go sie na stołek w ten nymi prętami grubości cala. które two Odczuwałem jedynie silne pragnienie —
szy oddział nie mógłby sobie ze mną po sposób, by plecami zwrócony był do rzyły szesnaście pięciocalowych kwa paliły mnie wargi i gardło miałem zupeł
radzić. Uśmiechnąłem się na widok tylu ściany. Następnie zakłada mu sie te. oto dracików. Cela moja otrzymywałaby nie zaschnięte. Po pewnym czasie, gdy
uzbrojonych ludzi i przypomniałem so pętłę żelazna na szyję i tak długo nawija przez ten otwór dość światła, gdyby nie w dalszym ciągu nikt nie nadchodził,
bie, źe w Londynie władze zazwyczaj łańcuch na koło, póki skazany nie wy gruba belka, przebiegająca tuż przed owładnęła mną taka wściekłość, iż za
cząłem jalk szaleniec tupać nogami, krzy
wysyłają jednego człowieka celem za zionie ducha.
moim oknem. Wysokość celi wynosiła
— Bardzo pomysłowe — odparłem. zaledwie pięć i pól stopy, tak, że w po- czeć i przeklinać. Piekielny mój hałas
aresztowania kogoś.
trwał chyba godzinę, lecz nie odniósł żad
— Korbę zapewne wy kręcicie?
Messer grandę wraz z czterema po
nego skutku. Wreszcie, całkowicie wy
mocnikami zaprowadził mnie do gondoli,
czerpany, zwaliłem się na podłogę. Tak
którn następnie udaliśmy się do jego do
okrutne postępowanie względem mnie
mu. Zamknięto mnie na klucz w jednym
nasunęło mi myśl, że barbarzyńska Ra
z pokojów, gdzie trzymano mnie przez
da wydała na mnie wyrok śmierci. W ża
Sensacyjny proces w Stanach Zjednoczonych
csrtery godziny.
den sposób nie mogłem sobie przypom
Zjednoczonych, w Trlnlty, odby maczony sposób zniknęły z pokotu wszystkie
Około trzeciej zjawił się dowódca sie wałWsiuStanach
proces, którym ze względu na lego cie przedmioty I krzesła nie zajęte przez uczostnl nieć postępku, który domagałby się ta
paczy i oznajmił mi. iż otrzymał rozkaz kawe tlo zainteresowały się całe Stany. W mie ków seansu.
kiej kary.
A potem główny punkt programu: na sali zja
umieszczenia mnie w celach ołowianych. ście tym przed paru laty zato.tono klub, Którego
Prawda: Byłem graczem, rozpustni
się duchy. Jakieś ulewyrnżne postacie zja
Udafcm się za nim bez słowa sprzeciwu. jedynym celem było nieustanne obcowanie z du wiły
chami, oczywiście za pomocą sztuki spirytys wiły się na sali, wyszły Jak gdyby ze ścian po kiem, wolnomyślicielem — lecz to prze
Gdy znaleźliśmy $ię w więzieniu, pro tyczne], Do ciemnych jmkojów klubowych koju I zniknęły znowu. Flet, leżący na stole, pod cież nie były zbrodnie stanu. Pełen
wadzono mnie na górę po licznych scho przychodziły duchy, aby drżącym z emocll u- niósł się, „wystartował" w powietrze 1 tuta) grat wściekłości i rozpaczy zacząłem wyrzu
sic w tanecznych podskokach. W
dach, a potem przez kryty most. łączą czestnikom seansów udzielać. odpowiedzi na poruszając
cać z siebie steki przekleństw i wyzwisk'
wszystkie możliwo pytania, dotyczące obecnych końcu uczestnicy seansu zauważyli na krześle
cy pałac dożów z gmachem więziennym. wypadków.
obok siebie biała postać, które] oczy losforyzo' przeciw temu bezwzględnemu despo
Kanał, który przepływa pod mostem,
Codziennymi gośćmi tego osobliwego klubu, waty, a przez chwilę zobaczyli nieprzyjemną tyzmowi.
zwie się Rio di Palazzo. Następnie mi byli wskutek (ego Juliusz Cezar, Napoleon I twarz ducha, w żółtym kolorze,
Wkrótce poczułem także dotkliwy
nęliśmy długi, wąski korytarz i znaleź Szekspir. Głównie kobloty uczestniczyły w po dzlć wysokie odszkodowanie.
Tu luż j e d n a k spirytysta przeholował, bo głód i pragnienie dokuczało mi coraz
siedzeniach
klubu,
wskutek
czego
przewodniczą
liśmy się w sali, gdzie oczekiwał nas cy klubu, William Ralclgh, bvł ubóstwiany przez wiem uczestniczki seansu dostały ataku hlstory bardziej. Mimo wszystko jednak nic nie
członek Rady. Przyjrzał mi się przeni damy eleganckiego świata Trlnlty.
czuego, który we wszystkich wypadkach skoń zdołało zwalczyć prawa natury — za
kliwym wzrokiem i rzekł tylko:
Pewnego dnia uczestniczki klubu zaprosiły czył się omdleniem, oczywiście krótkotrwałym. snąłem z wyczerpania.
Gdy uczestniczki seansu otrzeźwiały na skutek
— Mcttctelo in deposito! (Strzeżcie na seans dwie swoje koleżanki, które tęskniły nic magicznych dotknięć rasowych rąk uroczego
O północy obudziło mnie bicie dzwo
tyle za seansem, ile za widokiem proroczego 1
splrytysty, wyraziły mu swe najgłębsze oburze nu. Jakże straszne jest takie przebudze
go!).
tajemniczego Ralutgh'a.
Seans, opisywany przez nie nu sali sądowe], nie, a następnego dnia wniosły do sądu skargę o nie, gdy po słodkich marzeniach sen
Messer grandę wydał mnie teraz w
wyglądał
Interesująco. Na posie „zwichnięcie spokoju ducha" I przyprawlenlo ]e
ręce głównego dozorcy ołowianych cel, dzeniu, w rzeczywiście
którym brnly udział odezwało sic naj o niebezpieczną chorobę nerwową. Sąd przyznał nych powracamy do okrutnej rzeczywi
który w towarzystwie dwóch pomocni pierw dziwno pukanie, które stawało się coraz powódkom po 1000 dolarów odszkodowania każ stości.
ków zaprowadził mnie ponownie n 2 pię głośniejsze i zbliżało sic do obecnych. Następnie de). Spirytysta oświadczył, że wniesie npolaclę,
ponieważ padł ofiarą szantażu Amerykanek, któ
tra wyżej. I znowu przebyliśmy jeden odezwały się ludzkie glosy I kroki nadchodzą re według niego udały atak nerwowy, bv wyłu( D a l s z y ciąg nastąpi)
długi korytarz, potem drugi, zamknięty I cych, niewidzialnych ludzi, po czym w niewytłu
r
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Pacjenci doktora Lifta
Nowela niesamowita

D

októr Jan Lift zagłębi! sie wy
godnie w fotel teatralny i z roz
koszą przysłuchiwał się dźwię-.
kom muzyki. Przyjemność tę zawdzię
czał swemu koledze, intendentowi opery,
który mu przyniósł bezpłatny bilet. Oddawna już doktór Lift nie miał sposob
ności znaleźć się w operze na miejscu
tak dosłćonalym. Cena tego miejsca
przewyższała środki, którymi rozporzą
dza! on — ubogi, początkujący lekarz.
Z najwyższą rozkoszą obserwował to
czącą się przy akompaniamencie świet
nej muzyki akcję na scenie... Oby tylko
nie zdarzył się jakiś wypadek, w- któ•rymby musiał interweniować...
Co za wspaniały, uroczy wieczór —
myślał dr. Lift, ulegając coraz bardziej
•czarowi muzyki. Pamiętał tę operę z
let młodzieńczych, gdy w towarzystwie
mllyoh kolegów uniwersytetu i pięk
nych koleżanek odwiedzali ją co tydzień.
I dziś, jak wówczas czar opery działał
mń tak samo fascynująco. Zdawało mu
się, że cała ta ogromna widownia wy
pełniona jest maleńkimi,
srebrnymi
dzwoneczkami, przy dźwiękach któ
rych rzeczywistość w sposób przedziw
ny splata się z kraimą baśni. I dr. Lift
cieszy! się, że może kilka godzin prze
żyć w tym barwnym świecie złudy,
który nad szarą mglą codzienności roz
snuwa zloty pyl marzeń.
Dlaczego ta opera ma tylko trzy
akty? Czemu baśń trwa tak krótko?
Dlaczego?...
Czyjaś dłoń dotknęła ramienia dok
tora. Niemile uczucie lęku wkradło s'ę
w jego serce. Tkwiąc jeszcze w wiz:i.
wywołanej czarem muzyki, postanowił
nb reagować na ton zew realnego świa
ta. Ale ktoś go szarpał natarczywie i
dr. Lift musiał się obejrzeć.
W mroku widowni dojrzał bilete
odzianego w czarny frak ze złotym sza
merunkiem. Bileter dawał mu znaki, z
któiych dr. Lift wywnioskował, że
wzywa go za s.obą. Serce ścisnęło mu
Się boleśnie. Tak pragnął pozostać tu
jeszcze, w tym melodyjnym świecie baj
ki. Wsta! jednakże i Mnąc w gtębi du
szy na czym świat stoi, wyszedł na p?.!
cach z widowni. Na korytarzu pocieszy!
się tym, że może to zaszła jakaś po
myłka i za chwilę będzie mógł wrócić
>na swoje miejsce...
Wówczas zauważył owego biletera
i przeraził się śmiertelną bladością tego
człowieka.
— Okropność, — pomyślał. — temu
biedakowi już oddawna należy się emerytura.
Bileter wyjąkał jakimś dziwnie bez
dźwięcznym głosem:
— Ulica Jerzego.... telefonowano z
domu...
— Dziękuj';, — mruknął dokiór.
— Więc jednak skończy! się ten
piękny sen. Prysła kolorowa bańka ra
dości i złudy.
— Gdzież to jest, ta ulica Jerzego— W dwunastei dzielnicy.
— Tak daleko, okropność!... Kto
mnie wzywa?
— Radca Citurus. Proszą, żeby pan
doktór zaraz przyszedł.
Doktór zanotował adres w notesie,
wsunął bileterowi napiwek w rękę i
spiesznie wyszedł na ulicę, by nie sły
szeć już dźwięcznej kaskady tonów, do
biegających go w przytłumionym echu.
Śnieg pada! gęstymi, mokrymi pia
tami. Doktór wskoczy! do tramwaju
i przez całą, drogę nie opuszcza! go
1

głęboki smutek. W pobliżu ulicy św. ły się natychmiast.
Jerzego wyskoczy! z tramwaju i skrę
— Jestem dr. Lift, — powiedział
ciwszy w przecznicę, szedt przed sie lekarz.
bie pustym, prawie nieoświetlonym za
W korytarzu stal stary człowiek, uułkiem. Wkrótce też znalaz! się pod brany w . dziwaczny strój minionego
wskazanym adresem.
stulecia. Nosił obcisłe spodnie, czarny
Z przygnębieniem przypatrywał się f:ak i czarny szal zawiązany na szyi w
kamienicy oznaczonej
numerem 16. wielce fantastyczny węzeł.
Była to stara, zapadła rudera, tchnąca
Starzec podniós! w górę świecę,
dziwnie spleśniałą staroświecczyzną, przyglądając się starannie przybyszo
co było tym dziwniejsze, że wokół wi wi •
dniały wysokie, nowoczesne kamienice.
— Chodzi o moją córkę, dokbrzo. —
Z frontu znajdował się jakiś sklep, zapiszczał cienkim głosem.
oświetlony pomimo późnej godziny. Z
Ach, myślałem, że to radca Citurus
niskich, zapadłych okien smużył mętny
jest
chory.
promień światła, tonący gdzieś we
— Nie, to nie ja. To moja córka, An
mgle.
Widok ten dziwnie wzruszył dokto gelika. Dziś jej zaręczyny, już od kilku
ra, który wpatrywał się w światło jak dni gorączkuje.
— Proszę zaprowadzić mnie do niej.
zaczarowany. Nagle drzwi sklepu o— W tej chwili, właśnie wstała z
tworzyly się i stanęła w nich dziwacz
na, niemal niesamowita postać. By! to łóżka.
— A, to nie dobrze, bardzo nie
starzec w futrzanej czapie. Skłoni! sir
głęboko przed lekarzem i uprzejmymi ostrożnie.
— Wstała, by wziąć udział w uroczy
gestami zapraszał do wnętrza.
— Nie mam czasu, — powiedział stości swych zaręczyn. Mamy trochę
g.'ści.
doktór Lift. — Śpieszę do chorego.
Otworzy! drzwi najbliższego pokoju
— Nie szkodzi... chory poczeka...
i
wprowadził
tam lekarza. Przy okrą
śmierć zawsze zdąży na czas,—powiedzai! handlarz głosem, który brzmiał, głym stole, oświetlonym kilkoma lich
jak pęknięty dzwon. — Proszę, n.ech tarzami siedziało kilka osób i na ich
pan wejdzie do środka, mam piękny to widok dr. Lift doznał wrażenia tak
d/iwnego, że ciarki przebiegły przez
war do sprzedania.
jego plecy. Wydawało mu się, że jest
— Jakiż to towar? — 'zapyta! Ic w teatrze, gdzie grają sztukę z epoki
karz, przestępując próg sklepiku.
dawno już minionej. Nietylko stroje
— Krzyże na groby, — wyjęczal
tych ludzi były staroświeckie, również
handlarz swym dziwnym gtosem.
'•:h twarze miały jakiś dziwny, odręb
Dr. Lift rozejrzał się.
ny wyraz. Nawet zapach w mieszka
Pod ścianami, błyszczącymi wilgo niu był jakiś osobliwy, ni to lawenda,
cią i zionącymi stęchlizną znajdowały ni stare meble...
się krzyże żelazne, oświetlone mdłym
— Proszę, — pisną! starzec. — Oto
światłem naftowej lampy. Wszystko ran von Angelhasel, pani baronowa
toyły.to. przedmioty zardzewiałe,-stare-, Weśthirp; moja córka Angelika...
nadgryzione zębem czasu.
— Ta pani? —spytał lekarz, wska
1 -— To nie szkodzi, — odezwał się!. zując na młodą kobietę, ubraną w nie
handlarz, jakgdyby odgadując myśli j bieską wypłowiałą suknię, przybraną
lekarza. — Można je oczyścić, wypro żółtymi wstążkami.
stować i będą jak nowe. A co za robo
— Tak jest, a to jej narzeczony, pan
ta!... Niech pan kupi.
Kard Maria Wespen...
— Ależ ja nie potrzebuję nagrobka,
Lekarz wziąt świecznik i przybliży!
.— powiedział doktór, któremu serce
do twarzy dziewczyny. W świetle
ś-isikalo się boleśnie na widok tego po
świecy zobaczył mnóstwo czerwonych
sępnego miejsca.
plam o czarniawym odcieniu. Obrzmia
— Ach, kto to może wiedzieć! —
łe powieki i wargi chorej nadawały jej
mrukną! handlarz.
jakiś okropny, upiorny wygląd.
Doktór cofną! się.
— Na litość boską, — jęknął le— Czego pan właściwie chce ode k arz.
mnie? — zapyta! ochryple.
— W sąsiedn.m pokoju może pan
— Ja tylko tak... To jest doskonalą
zbadać
córkę, — rzeki radca Citurus.
okazja kupna, proszę, miech pan kupi...
—
Badanie
jest tu niepotrzebne,—
te nagrobki, to prawdziwe arcydzieła.
Doktór .Lift wybiegł ze sklepu i szyb oriparl szorstko lekarz. — Już wiem
pacientka.
ale
kim krokiem zmierzył ciemne, krzywe, wszystko. Nietylko
wszyscy
obecni
są
w
niebezpieczeń
brudne schody, spróchniałe od starości.
Poomacku dotar! wreszcie na trzecie stwie.
— Ależ to śmieszne, — zauważy!
piętn- i zapaliwszy zapałkę, zobaczy! na
drzwiach odrapaną tabliczkę z nazwis z niedowierzaniem ojciec.
kiem radcy Citurusa. Z całego domu
— Mówię
prawdę! — krzyknął
wia!o jakąś złowrogą pustką.
doktór. — Córka pana musi natych
Nacisnął dzwonek i drzwi otworzy miast udać się do szpitala.
:
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W średniowiecznej oberży „Pod kuźnią"
W hrabstwie Dorchester w Anglii
istnieje do dnia dzisiejszego oberża „Pod
kuźnią", którą założono w roku 1527. Od
chwili swego powstania oberża przecho
dziła w spadku z ojca na syna.

Jest to najmniejszy lokal na świecie.
Składa się tylko z kuchenki i małego po
koiku o wymiarach 4X3 metry. W ciągu
wieków zapadała się coraz bardziej w
ziemię i obecnie jest tak niska, że czło
wiek średniego wzrostu może z łatwo
ścią dotknąć ręka sufitu, a w około
Nad wioska Vinacchio pod Rawenną okrągłego stołu może usiąść najwyżej 12
we Włoszech rozszalała burza z pioru gości.
nami, .ledeu z piorunów uderzy! w wie
Ale styl tej małej oberży jest tak
że kościelna. Siln uderzenia była tai< czysty i wieje z niej tak swoisty urok
duża, że stopiła całkowicie dzwon ko głąbekiego średniowiecza, że zjeżdża się
ścielny, ważący 200 kilogramów, nie v/y do niej moc ciekawych i ostatnio gdv po
rządzaiac poza tym żadnej innei szkody wygaśnięciu ostatniego potomka rodu,

Piorun stopił dzwon
kościelny

- - Oho' — zawoła! pan Karol. Ma"
ria Wespen.— Dlaczego? — spyta! .radca. —•
Dlaczego zaraz do szpitala?
— Ponieważ jest to niebezpieczna,
ciężka i zaraźliwa choroba.
— Ja się nie boję, — oświadczy! na
rzeczony, całując obrzmiałe usta Ange^ki.
— Na miłość Boga, — jękną! dr.
Lift. — Niech pan tego nie robi, podpi
suje pan na siebie wyrok śmierci.
— Co za przesada! — zawołała ba
ronowa Westhirp.
— Ostrzegam pana po raz ostatni,
- - powiedział doktór, — i zrzucam ze
siebie wszelką odpowiedzialność.
Skierował się ku drzwiom a w tej
jhwili staroświecki zegar wydzwoni!
Późną, nocną godzinę i dźwięki te dziw
uje ponuro zabrzmiały w uszach Lifta.
Namacal w ciemności poręcz schodów
i niemal pędem zbiegł na dół. Na ulicy
parowa! mrok, pustka i cisza. Doktór
postanowi! natychmiast ztożyć raport
w policji. Niebezpieczeństwo zarazy
zagrażało bowiem całemu miastu. Cztt!
się dziwnie znużony i osłabiony. Epi
zod który przeżył przed chwilą napełn-ał go trwogą i odraząW komisariacie pokrótce opowie
dział o co mu chodzi.
— No więc cóż — mruknął senny
urzędnik. — I pan chce teraz, w nocy...
— Należy działać natychmiast. '
— Ależ pan w gorącej wodzie ką
pany. Przecież chora w nocy zarazy
nie rozniesie. Ja rano zawiadomię wła
dze sanitarne. Jak się nazywa ten
o/lowiek?
— Radca Citurus!
Urzędnik wystany do wydziału mel
dunkowego powróci! i oświadczył, że
nazwisko to vy ogóle nie istnieje w spi
sie ludtiości.
— A to ładne porządki! — zawołał
komisarz. — Niemeldowany! Trzeba
będzie ukarać go grzywną.
Dr. Lift był tak poniecony, że po
stanowi! nie wracać do domu. Spędził
noc w komisariacie. Rankiem wsiadł
do karetki pogotowia i udał się wraz z
dyżurnym iekarzem na ulicę Św. Je
rzego. Ale szofer nie móg! odnaleźć do
mu, oznaczonego numerem 16. Po pro
stu go nie było. Po kamienicy nr. 14
następowała kamienica 14a i na niej
kończyła się ta mała uliczka.
Dr. Lift, którego tymczasem bardzo
:.vbola!a głowa, przezwycięży! cier
pienie i wyskoczy! z wozu. Ale i on
nie mógł znaleźć tego domu. Nie było
tu również sklepu z krzyżami żelazny
mi.
Dyżurny lekarz zapytał dozorcę są
siedniego domu o nr. 16.
— Nie' ma takiego, — odparł. —
Na naszym kończy się ulica.
— To niemożliwe! —krzyknął z roz
drażnieniem dr. Lift. — Przecież bytem
tu dzisiejszej nocy.
— Gdzie pan był? — spytał do
zorca.
— Tutaj! Na trzecim piętrze u rad
cy Citurusa, w domu pod numerem 16.
— I pan to mówi mnie, który od
dwunastu lat pełnię tu służbę dozorcy?
Dr. Lift doznał zawrotu głowy. Już
który prowadzi! od wieków te oberżę,
wystawiono ją na sprzedaż — osiągnęła w karetce pogotowia chwyciły go silne
dreszcze. Zawieziono go więc na odona na licytacji cenę 200.000 złotych.
diaf zakaźny, gdzie lekarze stwierdzili
U mego ospę.
Po trzech dniach zakończył życie.
P. Frank.

Straszna służąca

W Jugosławii, w miejscowości Paleszki Wierch
w pobliżu Celje, aresztowano 18-lctnią nużącą
Annę Wiszncrównę. Zamordowała ona sześcioro
małych' dzieci kilku swych pracodawców, którzy
ją kolejno zatrudniali.

Rzymskie sarkofagi
w Rumunii

Wisznerówna twierdzi, że popełniła te zbroduic z zemsty za zle traktowanie, z jakim się,
rzekemo spotykała. Ponieważ udawała, że bar
dzo kocha dzieci a lekarze w żadnym z szsściu
wypedków nie zdołali stwierdzić przyczyn zgo
nu, nic podejrzewano jej o zamordowanie dzieci.
Popełniła ona morderstwa, przyciskając maleń
stwa do piersi tak silnie, że się dusiły.

W pobliżu gminy Bugeac w Rumunii,
przy dawnej rzymskiej szosie, która łą
czyła Dobrudzę z resztą kraju. i>.odczas
robót na nowej szosie" asfaltowej z Silistra do Konstancy odkryto 11 rzymskich
sarkofagów, w których znajdowały się
bardzo cenne ozdoby! monety ze złota j
srebra etc.
i
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Flegma angielska
U&A

0 filar Ligi Narodów wsparty
Pogodnych wrażeń śniąc przędze,
Jolin-Biill spoczywa, trawiony spleenem
1 o swej marzy potędze

Tymczasem bliżsi, dalsi sąsiedzi
Widzą, że pacjent śpi błogo,
Więc z wielką wprawą go „operują"
I wszędzie skubią jak mogą.

Świat zaś zgaduje, co to być może,
Z czego ta bierność wynika:
Czy to jest tylko — angielska flegma,
Czy raczej — chytrość Anglika.

W. Drozdowski

Czułe serce mordercy Ludwika XVI
Wielokrotny zdrajca, cynik i krętacz polityczny, Józef Fouche, minister
policji Napoleona I i Bourbonów, był idealnym mężem i ojcem. —
Zmarł, jako znienawidzony przez wszystkich
Przed niedawnym czasem ukazała
się w Paryżu ciekawa książka pióra zna
komitego historyka francuskiego E. A.
Moulin'a: „Wielka miłość Józefa Fou
che".
Jest to źródłowa, świetnie opracowa
na monografia, poświęcona Ernestynie de
Castelanne, drugiej małżonce tego osła
wionego męża stanu i dyplomaty.
Postać Józefa Fouche, jedynego bo
daj na arenie historii wszechświatowej
człowieka, którego siła polegała na...
braku charakteru, jest dostatecznie zna
na, jeśli chodzi o męża stanu i statystę
w wielkim stylu. Daleko mniej wie
świat o nim, jako o prywatnym człowie
ku, ojcu rodziny, mężu, kochanku... A
przecież niezmiernie ciekawe jest, jaki
był w prywatnym życiu ten „demon
zdrady" — człowiek, który w swej wie
loletniej karierze politycznej kolejno oslem razy popełnił krzywoprzysięstwo,
składając ośmiu różnym, częściowo dia
metralnie sobie przeciwnym rządom
przysięgę na wierną, opartą na głębo
kiej ideologii służbę...
Praca Moulin'a zawiera pod t y m
względem bardzo ciekawe szczegóły,
godne poznania przez szeroki ogół, za
równo pod względem historycznym jak
też psychologicznym. Przytoczmy je
dnak najpierw pokrótce, w ogólnym za
rysie, dzieje kariery tego męża stanu —
nie posiadające chyba równych sobie.

Historyk Moulin twierdzi, że — nie
mąż stanu o przenikliwym wzroku, nie
omylny w swych przewidywaniach..." zależnie od miłości — jeszcze jedna oko
Taki jest Fouche, jako mąż stanu. A liczność pchała starego wygę — mistrza
w szacherkach i sztuczkach dyploma
teraz — Fouche w życiu prywatnym
tycznych — do małżeństwa z tą osób
ką:
napoleońskiemu księciu Otrantó,
niedawno dopiero upieczonemu "arysto
tęskno było do połączenia się
Czyż nie Jest rzeczą godną zastano kracie"
wienia, że ten cynik — wcielenie hipo i z „prawdziwą arystokracją"...
kryzji i przewrotności — był zawsze ko
Zaż?.rty, fanatyczny wróg arystokra
chającym swą rodziną mężem 1 ojcem? tów z okresu rewolucji marzył teraz o
Pierwsza żona Fouche'go, Jeanne, tym, aby zatrzeć ślady swego plebej
była zwykłą, skromniutką, bardzo prze skiego pochodzenia przez skojarzenie się
ciętną mieszczanką, nie odznaczającą ' z „prawdziwą" błękitną krwią...
się ani zaletami ducha ani zaletami cia
O legitymistycznych zapatrywaniach
ła... Była wręcz — odstraszająco brzyd- j byłego rewolucjonisty i „wroga arystoka... Pożycie małżeńskie Fouche'go t. • kracji" wymownie św.adczy fakt, że
nią trwało w idealnej harmonii całe dwa i wszystkie listy miłosne do Ernestyny
dzieścia lat. Przez cały ten okres czasu ' de Castelanne, pełne czułych słów i za
Fouche traktował swą brzydką połowi pewnień gorącego uczucia, podpisane są
cę z wyszukaną subtelnością i słodyczą. jednak pompatycznie: Ksi.ążę Otranto"...
Czul się dobrze na łonie swej rodziny,
Źe starzejący się Fouche znalazł
ognisko domowe było dlań świętością... sympatię w oczach młodziutkiej arystoBył również wzorowym ojcem dla kratki — nie należy się dziwić... Rodzina
swych dzieci.
dc Castelanne była podupadła, majątku
Gdy w roku 1812 Bonne Jeanne Fou nie posiadała zupełnie, natomiast Fou
che zmarła — Fouche wpadł na dłuższy che był — milionerem. A niezależnie od
okres czasu w depresję duchowa. Wów tego — był przecież również wciąż jesz
czas to po raz pierwszy i bodaj jedyny cze jedną z pierwszych osobistości Fran
najbliższe otoczenie widziało tego „czło cji, chociaż był to już okres restauracji
wieka bez serca, bez duszy 1 bez sen monarchii bourbońskiej i na tronie Fran
tymentu" — wtrząśniętym do głębi... cji zasiadł, znów jeden z Ludwików...
Widać było po nim, że jest nasiąknięty
W dniu 1 sierpnia jedzie Ernestyna
bólem
de Castelanne z księciem Otranto do te
A jednak — nie na długo pozostał w go samego kościoła, w którym w roku
stanie wdowieństwa. Należy to przede 1793, a więc przed 22 laty, burzono
wszystkim tłumaczyć jego zamiłowa młotkami ołtarze i ambony z rozkazu...
W roku 1790, był Józef Fouche skrom niem do życia rodzinnego. Ale poza tym tegoż Fouche.
nym, bogobojnym nauczycielem w je na decyzję ponownego ożenku wpłynę
dnym z francuskich seminariów teolo ła, jeszcze jedna okoliczność: starzejący
gicznych. Jeżeli czymś wyróżnia! się z się Fouche opanowany został przez dru
otoczenia, to chyba jedynie — gorliwo- gą miłość, owładnął nim przemożny po
„Arystokratą"
Fouche wpływami
ścią jW speln aniu praktyk religljny-eh^ Ćląg"
ciąg do pewnej młodej — znacznie od swymfuzyskal również, że kontrakt mał
akuratnością i obowiązkowością...
żeński podpisany został własnoręcznie
niego młodszej kobiety.
przez
Ludwika XVIII — brata owego
Już w dwa lata później, w roku 1792r
króla, do którego śmierci na gilotynie
ten sam Fouche — znalazłszy się w
tak walnie przyczynił się „książę Otran
atmosferze rewolucji — występuje jako
Była to młodziutka hrabianka Erne to"...
fanatyczny obrazoburca i ateista, zwal
Mimo wszystko, kariera Fouche za
czający namiętnie i — czynnie nawet styna de Castelanne. Miała lat siedem
kościół... W roku 1793 Fouche — wy naście, gdy Fouche poznał ia w Aix. Mi czyna wkrótce chylić się ku upadkowi.
sunął się już tak dalece na czoło zwy nister policji mógłby śmiało być jej oj- Nie koligacja z rodem „prawdziwie" arystokratycznym (a nie ulega wątplicięskiego ruchu rewolucyjnego, iż uwa 3em...
żany jest za jeden z filarów nowego po
rządku Tzeczy... Głosuje w Konwencie
za wyrokiem śmierci na Ludwika XVI
— rcbl wszystko co tylko może, aby
wyrok przeforsować...
1

Tkliwy mąż — czuły ojciec
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Pobożny ateista

Koniec wielkiej kariery

Poc ag do arystokracji

Przez 5 dni walczył o życie

wości, że Fouche liczył do pewnego
stopnia, iż koligacja z rodem de Caste
lanne dopomoże mu do dalszego utrzy
mania się w siodle...).
W roku 1816 Fouche zostaje wysła
ny do Drezna w charakterze posła kró
la francuskiego. Każdy rozumie, że w
Paryżu chcą się go pozbyć...
Już w niespełna rok później poseł
drezdeński otrzymuje dymisję... N c po
magają żadne starania — wpływowi lu
dzie w Paryżu pokazują mu — plecy...
Reakcja doszła w całej Europie do gło
su — reakcja przeciw rządom „uzurpa
tora" Bonapartego. Ludzie z epoki na
poleońskiej lub — co jeszcze gorsze bo
daj — z okresu rewolucji, są tropieni,
gnani bez litości...
Wiatr reakcji dmie z taką siłą, że na
wet „giętki" Fouche nie może się ostać...
Za pozwoleniem Metternicha osiedla
się wreszcie w Pradze, tam jednak sfe
ry towarzyskie knują przeciw niemu...
Intrygi i plotki zatruwają mu życie.
Ofiarą tych stosunków jest również Er
nestyna: arystokracja praska usiłuje oczernić ją, lansując wersje na temat jej
rzekomej niewierności...
A przecież druga żona Fouche'go od
dana była swemu małżonkowi całym
sercem i całą duszą. Fouche otoczył rów
nież swą drugą małżonkę wzruszającą
miłością i tkliwym sz. rankiem i tymi uczuciami widocznie zdobył sobie młodą
dziewczynę, której małżeństwo było po
czątkowo oparte przecież na czysto
materialnych wyrachowaniach.
Biedna Ernestyna musiała opłacić
swe małżeństwo z milionerem Fouche
niejednym upokorzeniem, niejedną udrę
ką duchową. Rouche Jest bojkotowany
w towarzystwie, cały świat patrzy się
na niego z pogardą i niechęcią, mimo to
jest mu ona wierną, oddaną kochającą to
warzyszką życia oraz troskliwą matką
jego dzieci z pierwszego małżeństwa.
Harmonii małżeńskiej nie mącą żadne
przeciwieństwa losu.
Trzeba jednak i w tym wypadku
stwierdzić, że Fouche czyni wszystko,
co tylko może uczynić mąż, aby jego
małżonka czuła się szczęśliwa.

Makabryczny symbol

W roku 1820 — po pełnym .upoko
rzeń pobycie w Linz, gdzie wszystkie
salony były dla Fouche niemal herme
tycznie zamknięte — osiedla się gnany
Po kilku latach, pod rządami Dyrek
Dramat człowieka, zdanego na łaskę żywiołu
z miejsca na miejsce były minister w
toriatu, Jest na stanowisku ministra po
Tryjeście.
Po długich staraniach udz.eła
Londyńskie
gazety
donoszą:
nie
wiedzieli
zupełnie
gdzie
sie
znajdują,
licji. Na stanowisku tym zostaje rów
Rybacy, uprawiający potowy w zna głód i pragnienie dręczyły ich straszli wreszcie Metternlch potężnemu niedaw
nież, gdy Napoleon rozpędza Dyrektocznej odległości od wybrzeży wyspy wie,
nadomlar byli niemal oślepieni no dygnitarzowi największego w Euro
Sjat i zagarnia władzę w swoje ręce...
Ceylon, wyłowili z morza człowieka,', przez wodę morską. Zawarta w niej sól pie państwa pozwoleira na pobyt w tym
Nie zaniedbuje też spraw osobistych, który był przywiązany do desek, stano sprawiła, że powieki ich były opuchnię mieście. Tu jednak wkrótce już nadcho
bo dochodzi wkrótce , do olbrzymiego wiących szczątki łodzi rybackiej.
dzi kres ziemskiej wędrówki „księc a
te i rozognione...
majątku... Zarazem — zapomina już o
Otranto": umiera w dniu 26 stycznia
Człowiek ten — jest to trzydziesto
Już
przedtem
przywiązali
sie
do
de
nienawiści do arystokracji, przeciw któ letni Malajczyk — przebywał na falach
1820 roku.
rej miotał pioruny podczas rewolucji, bo morskich przez pięć dni i pleć nocy, sek, sporządziwszy sobie ze swej odzieży
sznury,
w
przeciwnym
razie
już
W dniu pogrzebu szalała w Tryje
oto — z łaski Napoleona zostaje księ zdany na łaskę losu...
dawno byliby pogrążeni w otchłań mor ście wichura śnieżna, która też — prze
ciem Otranto...
Był on nieprzytomny. Wysiłkom le ską...
wróciła karawan, wiozący doczesna
Po upadku Napoleona ten ckwilibry- karza udało się dopiero po kilku godzi
Ocalony Malajczyk Damieta jeszcze szczątki ministra Fouche. Trumna wy
sta polityczny potrafi nadal utrzymać się nach przywrócić go do życia. Był jed i tylko tyle, że następnego dnia, t. j . po 48 padła na bruk i omal nie strzaska!:;
na stanowisku, bowiem przedzierzgnął nak nadal tak osłabiony, ze naraz.e mo-jg j„ach niewymownych tortur towaMakabryczny symbol: jakby po .it%;o
się w... fanatycznego rojallstę i potrafi wy być me mogło o tym aby mógł opo-j
j g wyzionął ducha wskutek gło śmierci jeszcze los prześladował tego
zasugerować cały świat, iż Jest gorli wiedzieć, wskutek jakich okoliczności du,
i , »pragnienia
££i«*y« ,i ,.,?,^w,,,A.,w,
ń , * A \ „demona zdrady i wiarołomstwa', wy
wycieńczenia. Prawdo
wym zwolennikiem Bourbonów... Rzecz znalazł się w tak straszliwym położe podobnie więzy, którymi bvł przywią pominając mu jego liczne grzechy...
zgoła nieprawdopodobna, jednak praw niu.
zany do szczątków łodzi, rozluźniły się
Ernestyna miała w chwili śmierci s*ve
Po kilku dniach dopiero dowiedziano i trup pogrążył się w wodzie.
dziwa: Ludwik XVIII mianuje mordercę
go
małżonka zaledwie 31 lat. Była mło
się
bliższych
szczegółów:
swego brata, Ludwika XVI, naczelni
da
i
bardzo bogata, życie powmr,o było
Co dalej było — ocalony Malajczyk
Malajczyk wraz z dwoma swymi to
kiem policji francuskiej...
warzyszami wyruszył w wątłej lodzi na nie wie... Obudził się w pewnei chwili i nęcić ją — nic nie stało na przeszkodzie,
Fouche jest jak... Korek... Żadną bu połów ryb. Trójka rybaków była tak usłyszał głosy ludzkie. Był już wtedy aby zażywała go w pełni. Tymczasem —
rza polityczna nie może go zatopić, ża dalece nieostrożna, że odważyła się od na pokładzie barki rybackiej, która go nie zdjęła ona żałoby już do śmierci.
dna zmiana sytuacji nie potrafi sprostać płynąć od brzegu dalej, niż było wska uratowała...
Przeżyła swego im-ża o cała rrzydzieści
jego „elastyczności"... Człowiek ten, ja zane, tymczasem zaś — zapadła noc.
Jedynie tej okoliczności, że ma on łat, a nigdy nie zapomniała o nim. Do
ko najwyższy szef policji państwowej,
bardzo
silny organizm, rozbitek za chowała mu wielości, odwróciwszy
Rybacy stracili kierunek i błąkali
zna na wylot kulisy wszystkiego I wszy
się w ciemnościach nocnych na oceanie. wdzięcza, że mógł przeżyć 5 dni bez po Sio od życia świeckiem i spędzając resz
stkich, w rekach jego zb'ega]ą się nici Nad ranem powstała burza — bałwany żywienia i napoju, zdany na łaskę ży tę sweg> żywota w smutku..; Również
najintyninieiszych spraw zakulisowych. przewróciły wątła łódź.
wiołu morskiego. Nie wiedział nawet, opiekowała się troskliwie dziećmi FouTo też każdorazowy rząd obawia się i Trzem malajczykom udało sie uczepić jak długo trwały jego męczarnie, bo- che'go z pierwszego małżeństwa... Stale
potrzebnie go zarazem. Dziś potrafi prze łodzi i w ten sposób utrzymać się na ! wiem po 48 godzinach stracił przytom- podkreślała wobec otoczenia, że winna
siać na Boga. jutro — na diabła... Zmie powierzchni. Ale bałwany wkrótce zgru "ość.
jest to wszystko cfcynić ze względu na
nia swe poglądy i przekonania jak ręka chotały wątłą łódkę i jeden z nieszczę
W następstwie dopiero ustalono, że drogą Jej pamięć o mężu...
wiczki, stosownie do okoliczności i po śliwych rybaków — oderwany od niej jego straszliwa epopea trwała aż pięć
Widocznie zdrajca i cynik, szuler 1
trzeby. Na tym właśnie — jak powie-' — zatonął.
dni i nocy, stwierdzono bowiem dzień, krętacz polityczny Fouche umiał być
dzielimy — pfiiega jego siła...
Pod wieczór tego dnia burza uspo- w którym łódź z trzema Malaiczykami w stosunku do swoje] żony człowiekiem
Balzac powiedział o nim: „genialny koiła sie. Pozostali dwai rozbitkowie oddaliła sie od wybrzeża.
I przyzwoitym 1 uczciwym.
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Mussolini o doktrynie faszyzmu
Jak powstał faszyzm w Italii. — Motorem działania była wiara,
a głównym przeciwnikiem—materializm dziejowy.—Podstawy
ideowe państwa faszystowskiego
W szesnastym roku „ery faszystow jąca się na paragrafach I artykułach, mo tyzm przeżył się, jak przeżyły się wszel
skiej", w związku z uchwałą wielkiej gła nie istnieć. Zastępowało ją coś nie kie feodalne przywileje I podział na
rady faszystowskiej, wprowadzającej zmiernie ważniejszego: wiara.
zamknięte w sobie kasty i klasy. Fa
Już oficjalnie ustrój korporacyjny w Ita
szystowskie
pojęcie o władzy nlo ma
— Ta wiara była wówczas wszyst
lii i zarządzającej na tej podstawie wy kim. Faszysta uczył się wierzyć w świę nic wspólnego z pojęciem państwa po
bory do korporacyjnego parlamentu na tość i w bohaterstwo t. j . w takie czyn licyjnego. Partia, rządząca totallstyezmarzec 1939, ukazała się książka Mus- niki, w których nieobecne są wszelkie, nie narodem, to fakt nowy w historii.
solińiego p. t. „Doktryna faszyzmu". bliższe czy dalsze, motywy ekonomicz
— W co wierzy faszysta I czym jest
Książka interesująca, ze względu na jej ne. Faszyzm miał nakreślony jeden kie państwo faszystowskie? Faszysta uwa
autora oraz na to, że po raz pierwszy runek walki: przeciwko dziejowemu ma ża, że życie jest poważne, surowe, re
ukazało się w druku wyznanie wiary terializmowi. I to był narazie cel w so ligijne, pełne moralnych i duchowych
polityczej dyktatora Italii.
sił. Faszysta pogardza „życiem uła
bie.
twionym '. Pewien filozof fiński prosił
— Kiedy w marcu 1919 roku — pisze
— Z góry odrzucaliśmy pojęcie de mnie przed kilku laty, bym w/jednym
Mussolini — na lamach dziennika „II
Popolo d'italia" wezwałem w Medlola mokracji i ideologię demokratyczną. Re zdaniu wyjaśnił pojecie faszyzmu. Od
charakteryzują powiedziałem:
„Faszyzm występuje
nie uczestników wojny na zjazd, który żymy demokratyczne
się
tym,
że
od
czasu
do
czasu
dają
na
przeciwko wygodnemu i ułatwionemu
miał stworzyć podwaliny ruchu, nie mia
łem jeszcze żadnego określonego do rodowi Iluzję jego własnej suwerenno życiu". Dla faszyzmu państwo nie jest
ktrynalnego planu. Faszyzm zrodził się ści, podczas gdy faktyczna, prawdziwa nocnym dozorcą, który zajęty jest wy
z konieczności działania i był działa suwerenność opiera się zgoła na Innych łącznie ochroną osobistego bezpieczeń
niem. Nie był partią. Lata, które poprze elementach. Demokracja — to reżym stwa obywateli. Nie jest także organiza
dzały marsz na Rzym, wymagały tyle bez króla, ale z licznymi absolutnymi cją o czysto materialistycznych celach
pracy i przygotowań do objęcia władzy tyranami, bardziej bezwzględnymi, ani dla zagwarantowania pewnego dobro
że nie można było myśleć nawet o pra żeli jeden król, nawet gdy iest on tyra bytu i względnego spokoju bytu społecz
i:ego, nie jest to również twór polItycz>
cach doktrynalnych. Tworzyły sie dru nem.
żyny (iascio) działania rewolucyjnego
— Faszyzm w Italii zatriumfował 1j ny, pozostający bez związku z skomplł
Odbywały się walki w miastach
nie ma już powrotu do przeszłości. Dok kowanym realizmem życia poszczegól
wsiach. Młodzi faszyści krwawili w po tryna faszystowska zaczęła przybierać nych ludzj 1 całych narodów. Państwo,
tyczkach ł uczyli się umierać za Ideały, realne, konkretno formy. Doktryna fa w pojęciu faszyzmu, jest czynnikiem du
W tych warunkach doktryna, skrupulat szystowska nlo obrała swym prorokiem chowym i moralnym, jest polityczną,
nie 1 drobiazgowo opracowana, opiert- de Mestra. Monarchlstyczny absolu prawną I gospodarczą organizacją naro
-

du. Państwo jest gwarancją zewnętrz,
nego i wewnętrznego bezpieczeństwa,
ale jest także strażnikiem ducha naro
dowego, opartego na języku, tradycji,
obyczajach i wierze.
— Stworzyliśmy państwo, które bro
ni, harmonizuje i reguluje oraz kontro
luje interesy wszystkich warstw społe
cznych. Dawniej masy robotnicze spo
glądały z nieufnością na państwo, były;
często poza nawiasem państwa, wystę
powały często przeciwko państwu, uwa
źały państwo za swego wroga. Dziś nie
ma pracującego Wiocha, któryby nic
szukał swego miejsca w korporacji, w.
federacji, który nie chciałby być żywą
cząstką wielkiego, żywego organizmu
państwowego.
— Korporacje były dotychczas w,
stanie .powstawania. Obecnie dojrzały.
Dlatego też ustrój państwowy Italii
oprze się całkowicie na korporacjach.
Korporacje, przeniknięte duchem faszy
zmu, stworzą podstawy nowej Italii
Ludzie nie są wieczni, ja nie jestem
wieczny — pisze Mussolini. — Ustrój
korporacyjny przechowa tradycje fa
szyzmu, gdy nas już nie będzie i popro
wadzi Italię na wielki szlak nzwojsiwy.
Kt.

Pszczoły nie znają miłości, radości życśa, nie wolno im myśleć,
myszą tylko słuchać i pracować—Królowa, trutnie i robo ce
Życie pszczół od dawna interesuje tnice. Bezpłodne robotnice dbają o gosFrancon opisuje następnie swe doś- leciała, oddała swój transport w ulu 1
pro- .wiadczenia, jakie czynił, by przekonać wróciła na to samo miejsce. Znów za
badaczy, zarówno przyrodników jak i podarstwo domowe i dostarczają
s z u m i e pszczół, ich zdolności po brała zapas, odleciała i tyni razem wró
socjologów. Życie w ulu bowiem do z ł u - wizp. A pięćset samców spędza bezczyn-'
ru e czas na kwiatach, albowiem przyro-;
.
. .
. . . .
ciła z k i l k u jeszcze pszczołami. Francon
Łi

Q

1

dzenia przypomina życie zorganizowanie-,
przesunął podstawek o kilka kroków:
da pozbawiła ich jakiejkolwiek zdolno- roiuauewama się z sobą i t.d.
go społeczeństwa ludzkiego, a równo- j ści do pracy. A gdy jeden z nich zdoła j
Pierwsze doświadczenie polegało na pszczoła już nic mogła go znaleźć. Trze

cześnie różni się od niego pod wieloma już zabezpieczyć przyszłość ula, gdy za- postawieniu talerzyka z kawałkiem cu- ba było ją znów schwytać i powtórzyć
wzglądami, przedewszystkim przez swe płodni królową, odbywa się krwawa r e - j k
i
pełnej kwiatów. Cukier dał- ten sam eksperyment.
robotnice, które dotychczas!,...
dotychczas k
zoIom
więcej
zdyscyplinowanie, harmonię, poświęce wolucja:
Na podstawie
tych eksperyment,
i
,..;,.„„; n\
kwiaty, ale
dbały o samców (trutniowi, karmiły ich, |
'.
.']
nie bez granic.
Nie mają zre* Francon twierdzi, że pszczoła jest ge
opiekowały się
|P
- ciekawe.
c.:~ nimi,
„:™: urządzają formalną
i„„ipszczoły
nie są
Kiedy są nialna i odważna, gdy nią kierują, ale
Olbrzymia
literatura o pszczołach obławę, zabijając je „mieczem" swe;$o;Sztą czasu na poszukiwania.
wzbogaciła się obecnie przez dzieło zna żądła lub zapędzają w najdalszy kąt ula, pogrążone w pracy, świat
zewnętrzny! głupia i bezradna, gdy sama musi szukać
'korni tego uczonego francuskiego Julie- zalepiają doń wszelkie wejścia woskiem, dla nich nie istnieje. Dlatego mijają go skarbów. Wspaniała wykonawczyni, nie
dziny, a żadna nie usiądzie na talerzyku posiada żadnej inicjatywy własnej.
na Franccna ( „ L E s p r i t des "Abeilles"), by trutnie zginęły z głodu.
z cukrem. Wówczas Francon chwyta je
Jakżeż
przypomina
to
fantazję
Well
Organizacja w życiu pszczół stwier
który ciekawie i wnikliwie opowiada o
sa o przyszłym świecie, kiedy bezpłodni dną pszczołę, umieszcza ją w szklance i
dzona
została przy pomocy następują
życiu tych pożytecznych owadów.
robotnicy, żyjący w podziemiach, mor wewnątrz stawia podstawek z cukrem.
Przyroda złączyła na całym świecie dować będą pięknych leniów, przeby Gniewne bzykanie, niespokojny lot w cych eksperymentów Francona. Wylał
pożyteczne cele z natchnionym szczę wających na powierzchni ziemi, gdy ci więzieniu i nagle uspokojenie: pszczoła on na talerzyk trochę soku malinowego.
ściem, mądrość z pięknem, pracę z ra spełnią już swe zadanie i zapłodnią mat niechcący natknęła się na cukier, poliza Schwytana pszczoła
przyprowadziła f
ła, przekonała się o jego wartości
dla sobą kilkanaście swych
dością życia. T y l k o pszczoła jest wyjęta ki, rodzące nowe zastępy robotników.
towarzyszek
z tej ogólnej reguły
całego
żyjącego • . ł ^ w " ^ o s c i , metodyczność
bez lula i zapominając o wszystkb
Dla wszystkich było miejsce. Pracowała
, am 6
a
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świata. Nie zna ona miłości, nie zna ra mo^T ^ ^ l
dości, nic zna ani chwili przyjemności w w ^ E w "
iym, nudnym dla niej świecie, w którym, d k s r ^ W ^ c r '
nawet kwiaty są tylko magazynami po-i P zczół I t ó r t i ! f ~
frze-br.ych ulowi zapasów.
Wszystkie'
X
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funkcje podzielone są tak utylitarnie i

t r k rorpbnowsne, że budzą zdumienie.)
Fczc»r>!a ssie słodki sok kwiatów, ale]
ule cćczuwa przy lynt żadnej gastrono-1
mćcznej przyjemności. Robotnice poz
bawione są możliwości miłości,
nato
miast królowa zamienia się w automa

tyczną maszynę miłości i rozrodczości:
składa ona 400.000 jajeczek rocznie, oko
ło dwóch milionów w ciągu pięciu lat
swe;ja panowania.
J.., p:aca składania jajeczek odbywa
się nieprzerwanie
i niezmordowanie
przez cały czas jej istnienia, które spę

dza ona nieruchomo w ciemności

ula.

Jej odwłok, czyli brzuszek staje się trzy
krotnie dłuższy od głowy i piersi i dwa
tysiące razy dziennie, z tą samą rytualną
ostrożnością, składa ona jajeczko.
ni
czym innym niczanbsorbowana, nawet
jedzeniem, którego dostarczają jej robo
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bez wytchnienia. Gdy zastąpił sok kaW
f"
° « Pokropił p^czołę fabnTby ją odróżnatychmiast
część
. f
b«l«*temjnić on innych. Pszczoła nie zwróciła na wałkiem cukru,
pszczół odleciała, pozostało tylko tyle,
V
'
V™
* * * * J ^ a g i . Ukończyła pracę i zer
.
. " c z y - wała się do lotu. Ale nim odleciała, k i l - wiele mogło razem pracować nie prze
szkadzając sobie wzajemnie.
'gdyby chcąc zapamiętać położenie. OdFrancon pisze, żę. życie pszczół jest
ideałem i wzorem dla pewnych ustrojów
państwowych. Królowa, którą wszyscy
karmią, słuchają i ubóstwiają. Trutnid
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L nia Maginota w... Południowe! Ameryce
N i e z w y k ł e odkrycie uczonych i n s t y t u t u

Carnegle

Ekspedycja uczonych, która z ramie- j ziemnych korytarzy i jaskiń, które —
nia instytutu imienia Cernegie przeby-|jak szczegółowe badania wykazały - wala niedawno w Meksyku oraz repu-'służyły temu ludowi do celów obrony
Wice Peru, opublikowała obecnie spra-] przed inwazją nieprzyjacielska
Jest to skomplikowany wirydarz, w
wozdanie ze swych prac odkrywczych.
Ze sprawozdania tego przytacza pra którego zaułkach znaleziono nawet
sa • amerykańska ciekawy wyjątek, do szczątki broni i zapasów żywności w
tyczący ... linii Maginot, zbudowanej w postaci jęczmienia i mąki bananowej.,.
Z zatem — „linia Maginot" była na
zamierzchłej przeszłości przez lud Ma
drugiej półkuli znana już w czasach, gdv
mieszkańców
Francja — przynajmniej współczesna
kCalftw.
Uczeni wykryli, mianowicie, w pcw-] Francia — nie istniała jeszcze.nej miejscowości Peru cały system pod-'

jów, pierwotnych

tych

których, po spełnieniu ich misji, usuwa
się bezlitośnie, gdy przestają
być po

trzebni. I cały naród robotnic,

którym

nie wolno myśleć, nie wolno mieć włas
nej inicjatywy, nie wolno żyć indywidual
nie, nie wolno ani na jotę zboczyć zlinii,
muszą one tylko pracować i słuchać, pra
cować i słuchać.

Czy to ma być ideałem

ludzkości?

Jakże smutny, bezbarwny, nieciekawy
stałby się świat, gdyby takie ideały za
triumfowały na całej kuli ziemskiej.

J. S.

Wróg kapitalistów, obrońco... kapitalizmu
Ułomny prezydent U.S.A. chciał uratować swój kraj od rewolucji droga ograni
czenia władzy i zredukowania majątków kapitalistów.-Roosevelt o swoje; polityce
Znakomity pisarz Emil Ludwig wy
Pewien nauczyciel zapytał jednego
Mówiąc o nowym planie sprawiedli
Nie należy sądzić, że Roosevelt jest
głosił w Paryżu odczyt p.t. „Amerykanin ze swych uczniów, w jaki sposób powsta wego podziału bogactw, Roosevelt oś przeciwnikiem kapitalistów.
Lubi pły
nr. 1". Mowa jest o prezydencie Roose- je zorza polarna. Uczeń oczywiście nie wiadczył:
wać na ich jachtach, bawić się w ich to
velcie. Ludwig zastrzegł się, że chcąc po wiedział, a zresztą nikt na świecie jesz
— Zrobiłem to, gdyż chciałem unik warzystwie, co mu nie przeszkadza w ty
wiedzieć wszystko o tym człowieku, mu cze tego nie wie, gdyż nauka tak daleko nąć rewolucji. W rzeczywistości, ocaliłem dzień później zabrać im 60—80 proc. ich
siałby wygłosić nie jeden, lecz pięć od nie zaszła, ale pośpieszył odpowiedzieć: kapitał.
dochodów.
czytów. Ogranicza cię więc tylko do naj- „Wiedziałem, panie profesorze, lecz za
Gdy otrzymał pozdrowienia od jed
Wielu ludzi sądzi, r.C Rooseveit chce
główniejszej i najciekawszej charaktery pomniałem".
„Mój Boże" — zawołał nego z królów stali w Ameryce, odparł: być dyktatorem. Pewnego dnia kongres
styki Roosevelta, twierdząc, że
Stany nauczyciel — „oto jedyny człowiek, któ
— Pokłońcie mu się również
ode
Zjednoczone jeszcze takiego prezydenta ry wiedział, jak powstaje zorza polarna i mnie i powiedźcie mu, że ja już postaram czynił mu trudności w realizacji jego pla
nu. Pewien poseł zapytał wówczas, czy
nie miały.
zapomniał".
się o to, by nie zarabiał on więcej niż mi Roosevelt nie zazdrości łatwości, Z ]aką
— Jak to się mogło stać, że w tak
— Oto wszystko — dodał Roosevelt lion dolarów rocznie.
realizują swą wolę dyktatorzy.
sportowym kraju jak Stany Zjednoczone, »• uśmiechem — co mogę powiedzieć o
Bogatych oburza, gdy ktoś stara się
— Zostać
dyktatorem? — zapytał
obrano prezydentem pół-inwalidę, czło „New Deal",
ograniczyć ich możliwości
zarobkowe. Roosevelt. — Pod żadnym pozorem. Bez
wieka o sparaliżowanych nogach? — py
A przecież on był twórcą tego planu, Roosevelt postanowił to uczynić,
aby
Ależ to byłoby śmiertelnie
ta Ludwig. Roosevelt pokonał swą cho który miał za zadanie przywrócić dobro- ochronić biednych przed bogatymi i tą opozycji?
nudne...
robę. Pewnego dnia Roosevelt otrzymał byt w Ameryce
drogą uniknąć rewolucji.
Andrzej S.
list od swego przyjaciela, również cho
••
rego, który donosił, że pono w Wormspring jest gorące źródło, przywracające
!"
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tego rodzaju chorym zdrowie.
Roosevelt pojechał do Wormspring.
Kąpał się codziennie,
regularnie przez
dwa lata. Jego upór i siła woli sprawiły,
że po tym czasie mógł już chodzić, po po
koju, opierając na lasce. I gdy nastąpił Jak powstają żylaki.-—Sposoby leczenia tej niedomogi.—Mie zmuszać mańkutów
moment wysunięcia jego kandydatury na
do używania prawej ręki. — Gdy dziecko się jąka...
stanowisko prezydenta, Roosevelt zwró
cił się do najwybitniejszych lekarzy AŻylaki, nękające o wiele częściej ko na jak najdokładniej metoda usuwania mat niezwykle interesujący referat pro
meryki, z prośbą o zbadanie go i zopinio- biety ni'ż mężczyzn, a objawiające się żylaków przez zastrzyki.
fesor Gosset — znakomity chirurg fran
wanie o jego zdolnościach fizycznych. w formie grubych węzłów i guzów
Zważmy, iż przy dzisiejszej modzie cuski.
Lekarze badali go kilka tygodni i wresz krwawych — są — jak powszechnie krótkich sukienek i okryć, jest k°bleta
Dziecko, zdradzające skłonności do
cie wydali decyzję: „Roosevelt może wiadomo — rezultatem miejscowego z żylakami upośledzona w wysokim
znieść wszystkie wysiłki, jakich wyma rozszerzenia żył. Najczęściej obserwu stopniu. Albo skazuje się na negowa matikuctwa — to nie jak rodzice sadzą
gać będzie od niego życie polityczne".
jemy żylaki na łydkach, rzadziej na u- nie mody, co dla niejednej strojnisi jest — dziecko przekorne, które na początku,
„nie wiedząc" którą ręką się posługiwać,
A pani Rosevelt oświadczyła: — Je dach i w okolicach pachwin oraz na źródłem przeżyć wręcz tragicznych, al zaczyna od lewej i potem „nie chce" po
stjpach.
śli go nie zabiła choroba, nie zabije go też
bo leż naraża się na ukazywanie się z sługiwać się prawą, lecz dziecko takie
Biały Dom.
Schorzenie to nie zawsze połączone zeszpeconymi n°gami lub z gumowymi,
- • to istota o specjalnej budowle mózgu.
Nadludzka siła woli, z jaką pierwszy jest z uczuciem bólu i darcia w nogach, zawsze trochę widocznymi pończocha
Z tego powodu prof. Gosset radzi ro
obywatel Stanów Zjednoczonych poko jednak przeważnie chorzy narzekają, co- mi.
dzicom,
by nie zmuszali dzieci . mańku
nał swą chorobą, jest przykładem
dla najmniej na ciężar w całej nodze, nogi
Zastrzyki, obecnie prawie zupełnie
każdego Amerykanina w jego codziennej przy większym wysiłku nabrzmiewają bezbolesne, polegają na wprowadzeniu tów do posługiwania się wyłącznie pra
walce o byt.
a chodzenie staje się utrudnione.
do chorej żyły odpowiedniej dawki cu wą ręką. Przymus tego rodzaju pro
— Człowiek, który przez długi okres,
Jaik zaradzić żylakom^^4*k '<sic/>ł0h| kru gronowego. W ten sposób następu- wadzi w rezultacie do naruszenia rów
czasu znajdował się o krok od śmierci, a ewentualnie pozbyć?...
j ; w tym miejscu'obumarcie tkanki, da nowagi psychicznej dziecka I może do
później wyzdrowiał, kocha życie. KAedyj
ny
fragment żyły zostaje wyelimiinowa- prowadzić nawet do pewnych niedoma
Nim odpowiemy na to pytanie- —
rano służący murzyn przychodzi go bu stwierdzić musimy, iż skłonność do ży ii.v 7. krwióbiegu i wraz z nim następuje gali natury psychicznej.
dzić, Roosevelt spogląda w okno i uśmie laków jest sprawą organiczną: podob eliminacja samego żylaka.
Autor tych uwag przytacza przy
cha się. Gdy jest słońce — śmieje się do nie jak rodzą się ludzie z tymi lub in
Po zastrzyku następuje lekkie miej kłady kliniczne, w których cierpienia
słońca. Gdy pada deszcz — śmieje się do nymi wadami organicznymi — tak pre scowe obrzmienie, połączone z pewny dziecka ustały niemal natychmiast, gdy
deszczu. Wszystko w życiu jest piękne—
dyspozycje do żylaków to rzecz wro mi, zresztą niezbyt przykrymi, dolegli mu pozwalano posługiwać się właśnie
Roosevelt nigdy nie jest w złym humorze.
wościami. Po pewnym czasie — miej
W żadnym pałacu prezydenckim na dzona- Niejednokrotnie skłonności te sce, w którym dawniej sadowił się gru lewą ręką, a nie prawą.
są
nawet
przedmiotem
dziedziczenia.
świecie nie rozbrzmiewa tyle śmiechu od
Uczony francuski idzie nawet dalej
Zdarza się, że żylaki pojawiają się u ko by .nieraz guz — wygładza się.
rana do wieczora, co w Białym Domu.
i radzi, by mańkutów nie skłaniać do
biet po porodzie.
Oczywista, że ta metoda nie usuwa jednakowego posługiwania się obiema
Biały' Dom wogóle mało przypomina
skłonności do żylaków, ale przez usu rękami. 1 ta droga nie jest właściwa.
Pozbyć
się
skłonności
do
żylaków
rezydencję głowy państwa. Kto pragnie,
nięcie ich ognisk zmikają przyczyny
może śmiało wejść. Nie widzi się ani stra —- nie można. Nauka jest dziś jedynie w tworzenia się następnych, dzięki czemu
Jeden objaw niezwykle ciekawy cy
stanie
sprawić,
że
guzy,
nabrzmienia
i
ży pałacowej, ani ochrony policyjnej. W
nie są owe zastrzyki tylko zabiegiem tuje profesor w swym wykładzie: oto
węzły
maleją
nieco.
Do
tego
celu
słu
poczekalni, aby skrócić czas oczekiwania
czysto kosmetycznym, jak utrzymują większość dzieci jąkających się lub za
interesanci
zabawiają się puszczaniem żą pończochy elastyczne przede wszyst- niektórzy.
cinających — to właśnie mańkuci, któ
monety wokoło marmurowego
stołu i IJm, których elastyczność jakby udzie
rym pr.^y zabawach, a zwłaszcza przy
•
.
•
zakładają się, wiele razy moneta przele lała się czysto mechanicznie zwiotcza
pisaniu nie pozwalano używać lewej
Nie brak rodziców, którym dzieci ręki. Jąkanie staje się jakby następ
ci wokół stołu, nim upadnie. Na kominku łym naczyniom krwionośnym. Tkanina
gumowa
lub
inna,
wspierająca
osłabio
w poczekalni stoi gipsowa karykatura:
daja dużo powodów do trosk przez sta stwem owego stanu przymusu, w tym
Roosevelt z olbrzymią głową na maleń ną żyłę, zastępuje ją do pewnego stop łe używanie lewej ręki I nawet lewej wypadku, sprzecznego naturze i budo
kim tułowiu,
trzyma w ręku potężną nia. Napór krwi staje się dla chorej ży nogi tam, gdzie dziecko normalne i-do wie mózgu dziecka, jakim jest chęć po
wędkę. Podobna karykatura głowy pań ły mniej groźny i żylak w danym miej rosły człowiek normalny zwykły uży gwałcenia wrodzonych anatomicznych
stwa, ustawiona w jego poczekalni, nie scu nie rozwija się.
wać ręki i nogi prawej.
skłonności do mańkuctwa.
jest do pomyślenia w Europie. Tu ozna
Poza tymi sposobami, czysto mecha
Na ostatnim posiedzeniu paryskiej acza ona tylko pewność siebie.
nicznymi, istnieje dziś już wypracowa kademii medycznej wygłosił na ten teJeszcze kilka słów w sprawie jąka
.W życiu prywatnym Roosevelt jest
nia się dzieci.
niezwykle prostym człowiekiem.
Lubi
pływać, łowić ryby i czytać powieści kry
I ta dziedzina — to źródło licznych
minalne. Nie interesuje się muzyką, ani
zmartwień, nieraz nawet poważnych,
teatrem, malarstwem ani rzeźbą. Lubi na
rodziców.
W s p ó l n e z a m i ł o w a n i e do m u z y k i . — P r z y w i ą z a n i e
tomiast film, a przedewszystkim wesoły
Zdarza się mianowicie, że dziecko
do z i e m i m a d z i a r s k i e j
film. Posiada wspaniałą kolekcję znacz
wraz
z pierwszymi słowami, kiórc wy
ków pocztowych i chętnie spędza on czas
Wygnani
z
Azji
przez
Tamcerlanaj
nicznie
grupami
stwarza
muzyka.—
mawia,
zaczynr. się jąkać, lub zacinać.
na jej segregowaniu. Jeden z współpra
na
początku
15-go
wieku,
przez
Trację
,
Ogromnie
muzykalni,
Węgrzy
rozmlłoJąkanie
się jest jak. wiadomo pewnym
cowników Roosevelta opowiada, że pew
i Macedonię dotarli cyganie do Węgier,) wali się w cygańskich romansach i napieraniem na spółgłoski i niemożliwo
nego razu, prowadząc przez telefon-cOzmowę polityczną, Roosevelt jedną ręką gdzie bandy ich znalazły szczere i go choć sami mają piękne zespoły utarł się ścią wypowiedzenia wyrazu częslo za
trzymał słuchawkę telefoniczną, a drugą ścinne przyjęcie. Bezbronne gromady zwyczaj, że żadna uczta weselna nie raz po wydaniu pierwszego 'ssmeru
cyganów, tak odmiennej postaci i oby może się obejść bez muzyki cygańskiej spółgłoskowego. Zacinanie — to raczej
rozkładał znaczki.
czajów, znajdują możnego opiekuna w Oni jedni umieją zakląć w dźwięki uczu pewna przerwa w mowie, na ogól płyn
Roosevelt jest zawsze grzeczny wo królu węgierskim — Zygmuncie, który cia i przeżycia ludu węgierskiego. Slyn- nej, przerwa nagła i najczęściej przypa
bec wszystkich,
nawet
uprzedzająco udziela im opieki i pomocy.
lić czardasze przysporzyły niemało sla-J dająca na samogłosce.
grzeczny. Nie lubi zewnętrznej elegancji.
Zachęceni takim przyjęciem, cyga wy i rozgłosu cygańskim wykonaw
Jeżeli lekarz nie stwierdzi znie
Synowie muszą gwałtem wyrzucać jego nie uważają Węgry za swoje głównej com.
kształceń organicznych, ani wad w or
stare ubrania, by zmusić go do uszycia siedlisko i choć nieliczne ich gromady]
Franciszek Liszt w swych częstych
sobie nowych, a żona codziennie zwraca ukazują się wkrótce we wszystkich kraj podróżach do Pesztu otaczał się clięt- ganie mowy — nie należy tymi sprawa
mi przejmować się zbytnio. Przeważnie
mu uwagę, że krawat, który nosi, jest już jach Europy — z Węgier emigrują nie-, nie wędrownymi artystami
..z bożej po paru latach, dziecko, które mając lat
zbytnio zniszczony. Roosevelt pokładał chętnie i ule na długo. Wprawdzie po
laski". Na ziemi węgierskiej wyrósł
się ze śmiechu, gdy musiał pewnego dnia, śmierci króla Zygmunta kończą się dla
zasłynął cygan skrzypek. Barnabas 3 iub cztery zacinało się lub jąkało, gdy
w czasie jekiejś
uroczystości, włożyć nich „złote czasy" swobody i tolerancji,
'MyKali, który tak był głośny, że .".nako- dochodzi do siódmego roku życia —
frak.
niemniej jednak w węgierskim narodzie mity znawca m u z y k i . r - kardynał Csa- przestaje się jąkać zupełnie.
Cóż to jest
rooseveltowski
„New wyczuwają cyganie wiele wspólnych ky kazał namalować jego portret z podPewne zaburzenia nerwowe są przyDeal"? Gdy pytanie to zadano Roosevel- cech, a Węgry uważają za swą choćlpisem „Magya Oroheus".
j czyną tego zjawiska, bardzo często
towi, ten opowiedział następująca hi- przybraną, lecz jedyną ojczyznę.
\
M. H| przejściowego.
Pomost miedzy tak odrębnymi et-'
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Zamordował dłutem rzeźbiarskim trzy osoby.—Z zabitej młodej kobiety
zdjął maskę pośmiertną,—W kawałku mydła wyrzeźbił portret swej ofiary

Na]sensacy]nie]szy proces odbywa się W N. Jorku
Dnia 27 października rozpoczął się w
Proponował Ethel „czyste"
życie zowała. Młoda kobieta obiecuje mu, ale kawiczkę, należące bezwzględnie do Ir
wina. Ponadto ustalono, że ciosy od któ
Nowym Jorku proces doprawdy nieby gdzieś w Garach Skalistych, gdzie znał dość luźno.
wały, pełen detali, rzec — możnaby, z rzekomo idylliczny zakątek. Ale Ethel
Irwin udaje się wtedy do jednego ze rych zginął Byrnes, zadane były dłutem
dziedziny nadprzyrodzonej, pełen prze wolała Joe.
Dwaj mężczyźni staczają znanych chirurgów w wielkim szpitalu rzeźbiarskim. Wreszcie ów portret w
rażających zagadek, koszmarów i wi dziką, brutalną walkę.
Rezultatem jej nowojorskim i prosi, by przeprowadził mydle, ślady gipsu na twarzy Weroniki...
Irwin znikł. Policja całej
Ameryki
dziadeł, oparty o manię prześladowczą jest ich późniejsza... przyjaźń i wymó nad nim zabieg kastracji. Lekarz odsyła
szukała go daremnie. Dopiero po wielu
oskarżonego, albo jego obłęd na tle sek- wienie domu przez matkę
Gedeon a- go do psycho-analityka.
isualno-mistycznym,
Proces budzi ol wanturniczemu sublokatorowi.
Psychiatra odbiera od rzeźbiarza dłu miesiącach rozpoznała go numerowa w
brzymią sensację.
Weronika wypisuje w swym pa gie wyznanie i stwierdza, że jego pacjent małym hoteliku na prowincji, znając jegc
Zamiast prób oddania atmosfery sa miętniku całe lamenty na odejście Irwi- ma manię prześladowczą na tle konce fotografię z pism.
Irwin przyznał się.
mego czynu określeniami — przejdźmy na.
pcji grzechu i kary, stwierdza dalej, że
Był
przekonany, że zastanie
Ethel
do faktów.
podwójna
namiętność
Irwina
do
obu
Mijają lata.
sióstr Gedeon sprzyja rozwojowi pew samą, która w święta miała odwiedzić
Syn pastora — ten szczegół ma wiel
nych zakłóceń psychiatrycznych. Lekarz matkę. Chciał tylko ją zabić. Ale gdy
kie znaczenie — zamierzał Robert Ir
ujrzał Weronikę
„zrozumiał", że ona
zaleca kurację psychanalityczną.
win początkowo zostać również pasto
Gedeon — ojciec opuszcza żonę i
właśnie dzieli go od Ethel.
rem: Był już zaawansowany w studiach
teologicznych,
gdy zwyciężyło w nim przenosi się pod miasto do Ethel i jej mę
zamiłowanie do plastyki. Jako trzydzie ża. Żona ma nowego lokatora w swym
Ale Irwin kuracji
się nie poddaje.
- „Działałem jak automat; nic przy
stoletni rzeźbiarz zdobył sobie już wca starym mieszkaniu. Jest nim Anglik —
Błądzi
w
Wielki
Piątek
po ulicach mia puszczałem, że to takie proste. Potem
Frank
Byrnes,
kelner
w
jednym
z
noc
le niezłe imię i przepowiadano mu po
sta, w Wielką Sobotę spędza długie go było mi lekko...".
nych klubów.
ważną przyszłość.
dziny w muzeum i przygląda się wężom.
Weronika
zdobywa
sobie
„sławę".
Szukał jeszcze Ethel, ale uirzał w
Miino to, nie przestawały go prześla
W niedzielę, w samo święto, Gedeon łóżku śpiącego sublokatora. Zabił go, odować wspomnienia z jego dawnych stu Zostaje zatrzymana podczas obławy w
diów teologicznych, i na wiele kwestyj lokalu nocnym i ukarana grzywną za — ojciec daremnie puka do mieszkania bawiając się, że może coś słyszał.
„zbyt wyjątko swych najbliższych. Przyszedł im życzyć
Potem zdjął maskę z Weroniki i wy
miał zapatrywania całkiem specyficzne, udział w spektaklu
otwiera, rzeźbił jej podobiznę w mydle.
To podnosi jej wartość jako mo wesołych świąt. Nikt mu nie
jakby wyrosłe na gruncie niewątpliwie wym".
Od chwili, gdy jest w więzieniu —
jskażonego zrozumienia
posłannictwa delki reklamowej. Jest teraz poszuki tylko mały pekińczyk ujada zawzięcie.
Po sforsowaniu drzwi — dozorca i miewa wizje i dręczą go koszmary.
kapłana. Gdy zabiegał o względy ko wanym „wampem" i cenionym „niewi
figuruje na policjant znajdują w mieszkaniu trzy tru
Irwina broni najznakomitszy adwo
biet — oświadczał im, że przez stosunek niątkiem". Jej podobizna
z nim zostają „oczyszczone", a sprawa okładkach najpopularniejszych magazy py: Weroniki, nagiej w swym łóżku, mat kat karny Ameryki — Samuel Leibowitz
grzechu pierworodnego utkwiła głębo nów. Irwin zdobywa sobie imię jako ki pod jej łóżkiem i Anglika w swoim człowiek, który w ciągu swych dwudzie
ko w jego jaźni i rozumiał ją w ten spo rzeźbiarz. Od czasu do czasu pokazuje pokoju — z jedenastu ranami cienkim i stu lat praktyki doprowadził do unie
się w mieszkaniu przy 50 ulicy. Ma z We ostrym narzędziem.
winnienia
przez sądy
przysięgłych
sób, iż wężem była kobieta.
Na twarzy Weroniki znaleziono ślady wszystkich swych klientów.
Kobieta i wąż —to były dwa stwo roniką kontrakt krótkotrwały, ale bar
gipsu, jakby morderca zdjął z niej mas
Leibowitz wnosić będzie o uwolnie
ry, które nie ustępowały z jego często dzo wybuchowy.
Zbliżają się święta Wielkiejnocy roku kę pośmiertną; obie kobiety były przed nie od kary Irwina, jako niepoczytalne
skłóconych myśli. Przesiadywał całymi
śmiercią zbrutalizowane. W umywalni go.
godzinami w muzeum
nowojorskim i 1937.
mydła, a w nim
Irwina prześladuje
dalej
myśl o znaleziono kawałek
przyglądał się wążom, Jak
urzeczony.
Ale sam Irwin temu przeczy, twier
Ponadto miał specyficzne poglądy
na Grzechu Pierworodnym i o owym nie wyrzeźbiony zręczną ręką minaturowy dząc, że jest całkowicie przy zdrowych
niby i w kamei, portret Weroniki.
i | zmvslach.
zbrodnię. Uważał, że jest kara Boska i stworzonym arcydziele.
Na miejscu znaleziono kapelusz 1 rę
Odwiedza Ethell i błaga ją, by mu po
Ze dość jest, iż człowiek jest zbrodnia
Irwinowi grozi fotel elektryczny. «(g)
rzem. Innej kary — kary iudzi za zbrod
nię — już człowiekowi nie potrzeba,
Dlatego winien zbrodniarz tak postępo
wać — by sądy ludzkie go nie dosięgły..

Szaleniec-maniak

Straszliwa zbrodnia

Artysta-dziwak

Przed sądem

0 wszystKim po trochu...

Te myśli wygłaszane w gronie arty Niebezpieczna książka dla Niemców.—Wiele lat ma Mistinguette i co o tym sądzi
stycznym, wyrobiły
Irwinowi
opinię
dziwaka, może nawet artysty nieszkod Maurice Chevalier.—Kongres grafologów w Londynie.-Przestańcie mówić o ookoju
Znany pisarz francuski Jullen Benda Mówił około pięciu minut, gdy szturmo- ranego przez wiele lat doszedł do przcliwie pomieszanego.
konania, że w większości
wypadków
rozczarowaną mina
miną przerwał:
Przed pięciu laty Irwin mieszkał na bawił niedawno w Rydze i wracał do Pa wiec, z rozczarowana
— Romans miłosny? No to zatrzymaj chrarakter pisma małżonków ma wspól
przedmieściu Nowego Jorku, przy pięć ryża przez Niemcy. Przy pożegnaniu na
dziesiątej ulicy w wielkim domu, pełnym dworcu w Rydze, jeden z jego przyja pan to sobie. Że też ma pan ochotę czy ne cechy.
Jeśli charakter pisma żony — mówił
wielkomiejskiej biedoty. Odnajmował po ciół dał mu słynną książkę Stendhala — tać takie świństwo z przed stu lat...
, prelegent — staje się podobny do chakój u napoły francuskiej rodziny Gedeo „Le Rouge et le Noire". I oto Benda w
jednym z tygodników paryskich opowia
U
' . . ^ ; awiazda
«
nów.
Jeśli
Rodzina składała się z ojca, matki i da swą przygodę, związaną z tą książką: | £rancu«kich'teatrów Mistinguette wyje- łżeństwie tvm dominuje mąż.
Granica niemiecka. Zjawia się mło-|chaJa do Londynu. Na dworcu powitana natomiast char*akter pisma męża staje
dwóch dorosłych córek.
Matka była niegdyś modelką w aka dzicnicc w mundurze SS. Przegląda ga przez dziennikarzy oświadczyła im pubdob
do c h a r a
t e r u pisma
onv
demiach malarskich, potym utrzymywała zety, które ma Benda i naraz spostrzega
e
małe bary a pod koniec prohibicji wyco książkę, która leżała obok. Najprawdo
• •
x
oznacza to, że mąż jest pantoilarzem. Na
fała się z interesów i przestała zarobko podobniej zrozumiał z tytułu tylko jed
^
~
*
R ó w n i ą swe
c
'
•
•
J
.
,
charaktery pisma i nie ma żadnego orze
no
słowo
„Rouge".
Z
surową
miną
zwra
wać.
Sensacyjne
oświadczenie
na
ych;
szczęśliwe, kłótliwe i t.d.
Gedeon — ojciec, gdy go pytano o ca się do pisarza:
miast obiegło wszystkie
angielskie
i pa
Niektórzy
zdumieni
są
— Tego nie wolno przewozić.
Za ryskie dzienniki
Taka jest diagnoza naukowa. Każdy
zajęcie, zwykł był odpowiadać, że jest
odwagą aktorki, która sama podała wiek może ją sprawdzić na sobie.
„tapicerem i filozowem". Nie był ostat broniona literatura. Proszę z mną.
— Jakżeż? — uśmiechnął się Benda. dla kobiety dość poważny. Inni są zdu
nio ani tapicerem, może był nim kiedyś,
mieni jej chytrością: przecież ma znacz
Przecież
to jest Stenhal.
Dziennik
angielski
„Manchester
ani filozofem. Poprostu nie pracował i
nie więcej. Gdyby powiedziała, że ma Guardian" zastanawia
No
to
co,
że
Stcndhal?
A
któż
to
się,
czy dobrze
oglądał się na grosz kobiet.
trzydzieści, rozległby się ogólny śmiech, się dzieje, że wszyscy mężowie stanu za
Ethel Godeon — starsza córka,.. 0 jest Stcndhal? — pyta szturmowiec.
Ależ ta książka ma sto lat — wy a pięćdziesiąt, ostatecznie to może być pewniają o swej szczerej woli, utrzyma
policzkach niewiniątka i perwersyjnym
prawdopodobne.
jaśnia
dalej pisarz.
nia pokoju. Albowiem każde swe ciwlad
spojrzeniu.
Tego wieczora, kiedy w ,,Paris-Soir' czenie, iż pragną pokoju, uzupełniają za
Młody
szturmowiec,
nieco
skonster
Gdy ją rzeźbiarz ujrzał po raz pier
zbrojeń w
wszy — urzeczony jej spojrzeniem i jej nowany, milczał przez chwilę, wreszcie pojawiło się oświadczenie Mistinguette, rządzeniem o powiększeniu
zapytał?
w znanym paryskim music-hallu wystę swych państwach.
smukłymi liniami, zawołał:
— Sto lat? Dziwne. Pocóż pan ją czy pował Chcvalier, który był kiedyś wy
Niemcy pragną pokoju — i dlatego
— Oto mój model kobiety — węża
chowankiem teatralnym
Mistinguette, się zbroją. Italia pragnie pokoju — i dla
do Grzechu Pierworodnego, To będzie ta, gdy ma ona już sto lat?
Na to pytanie Benda nie znalazł od wprowadzony przez nią na scenę.
tego się zbroi. Anglia pragnie pokoju —
moje arcydzieło!
Dyrektor
teatru
wszedł
do
jego
gar
i
dlatego się zbroi. Francja pragnie poko
powiedzi.
Ethel była wówczas zaręczona z Joe
— A co oznacza nazwa tej książki? deroby i ujrzał go, siedącego z gazetą w ju — i dlatego się zbroi.
Kudnerem.
ręku:
— Rezultaty takich pragnień pokoju
Wreszcie druga córka — Weronika. — pyta dalej szturmowiec.
— Pan jeszcze nie gotów? — zapy mogą być opłakane — pisze „Manche
Benda spokojnie
zaczął mu tłuma
Młodziutka, jasna blondynka, śmigła i
ster Guardian". — Bo jakżeż — czy anpięknie zbudowana, ruchliwa, niewinna czyć, że w literaturze dawno już toczy tał.
— Sam nie wiem, co zrobić — odparł tyaolkoholik będzie gromadził w swym
f dziewczęca a przecież, mimo swych 17 się spór na temat znaczenia tej nazwy.
lat, już rozwódka — po kilku miesiącach Nie ma bowiem nic wspólnego z treścią Chevalier — jeśli ona ma pięćdziesiąt mieszkaniu baterie wódek wszelkiego ro
pożycia małżeńskiego.
Była modelką, i zagadką jest, dlaczego Stcndhal dał ta lat, to wiele ja mam? Powinienem zapy dzaju? Przecież musi się to skończyć w
tać mamusi, czy pozwoli mi występo ten sposób, że pewnego dnia upije się do
ale już nie dla malarzy w akademiach, a ką nazwę swej książce.
wać w kabarecie...
nieprzytomności.
Szturmowiec
przerzucił
kilka
kartek
dla fotografów i rysowników reklamo
* . *
A więc, lepiej nie mówmy o pokoju.
wych. Jej podobizna w negliżu figuro książki.
W Londynie odbył się kongres gra- Przestańmy mówić i zapewniać wszystJir- No, dobrze — odezwał się niezde
wała na pudelkach
papierosów,
jej
uśmiech — na tubkach od pasty do zę cydowany. — Jeśli pan nie rozumie tytu fologów. Jednym z tematów obrad była kich o pragnieniu pokoju, a może wtedy
łu, to może mi pan opowie pokrótce sprawa charakteru pisma małżonków, będzie wynik wręcz przeciw"" narody
bów.
Referat tej sprawy profesor Johnston z przestana sie zbroić.
Irwin był pochłonięty
starszą, ale treść?
Edynburgu, na podstawie materiału, zbie
ck.
Benda
z
humorem
zaczął
opowiadać.
młodsza była nim jakby urzeczona.
d m a m
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M o t o r o w a suknia i staroświecka bluzka
stwarzają modę, nadającą sSę jak żadna do przeróbek, zestawień i-t.p.
wykorzystywania już odłożonych rzeczy
Moda dwukolorowych sukien i okryć,
przyjęta z pewna, rezerwa, może być
jednak przez praktyczne panie racjonal
nie wykorzystana.
Przede wszystkim stwierdzić trzeba,
Żił każda stara suknia doskonale nadaje
« >do wykrojenia z niej bluzka. Wszyst-

ne występują również w charakterze mo nie przerobić sobie jakieś dwie. nlenada
tywów dekoracyjnych. Do bluzki mo-! foce się już do użytku a sfatygowane sużna dorobić sobie z reszty materiału kienki na jedną wprawdzie, ale za to
modną i ładna. Tu nie możną przewi
mufkę, przybrani; kwiatami i piórami. dzieć nic. trzeba się samemu zoriento
Niekiedy mufkę robi sie z tego samego wać. Można łączyć wełnę z letnim wzo
materiału co kapelusz.
rzystym jedwabiem, jedwab z koronką;
Paryż posiada specjalne magazyny,

kle tegoroczne rewie jednogłośnie ógła udzielające porad i • wskazówek co do
szają renesans bluzki pupoludnlowej. Sa przeróbek. Panie jeżdżą tam z kuframi,
to — -ściśle mówiąc — staniki nit bluzkfjpełnymi
bluzki
starzyzny i wracają z rysunka
i przypominają, bluzki naszych prababek mi nowych projektów. — Obecna moda,
ze starych sptowiatych totografij. Każdy jak żadna inna, nadaje sie do przeróbek.
taki stanik pełen jest skomplikowanych Każdą starą suknie można z łatwością
zmarszczek, idących w różnych kierun
kach, draperii. rękawy najczęściej kimo przerobić na spódniczkę z bolerkiem; je
nowe; kto nie lubi kimona może sobie żeli go nie wystarczy na bolerko. to na
zrobić bufiaste u nasady rękawy, nie pc • kamizelkę napewno wystarczy, podnisz
szerzają one sylwetki, podkreślając je czony długi rękaw zawsze można skró
dynie cienkość stanu. Modna popołud cić, usuwając części zniszczone. Przód
niowa bluzka ma wycięcie najczęściej i rękawki z kolorowej piki przeistoczą
czworokątne, lecz o liniach fantazyjnie każda starą sukienkę z ciemnej wełny
zakreślonych. Krój spódnicy musi być
tak pomyślany, żeby harmonizować z w nową. modną. Niemodne trzyćwierbluzką i tworzyć z nią ca'lość. Można ciowe stare kostiumy można doskonale
bluzkę rozszyć wstawkami z koronki, przerobić na modne krótkie, brzeżąc je

nadaje to całości wygląd stylowy i w y - | u dołu rulonikami z futra. Wysoki man
tworny. Okrągły tiulowy karczek rów- kiet z futra zamaskuje k;ótki. trzyćwiernież mile wygląda. Oipiurowe apikacje.' ciowy rękaw.
złote oraz srebrne hlfty. ozdobne guziki
Wobec moc!v na suknie dwukolnrowe,
porcelanowe, stare Monety, kryształowe gdzie często przód i tył wykonane są
kwiaty, perły i inne kamienie drogocen- z odmiennych materiałów, można oiek-

piką. tiulem 1 gipiura, w zależności od
tego, co się ma w domu i w czym jest
do twarzy. Ale ostrożnie i bez przesa
dy, ażeby nie uchybić dobremu sma
kowi.
Efektownie wygląda naprzykład. tak
modny obecnie kolor czerwonego wina
w połączeniu z czernią. Widoczny na
naszej rycinie, luźny płaszczyk z mięk
kiej wełny w wiśniowym kolorze, przy
brany jest szerokimi pasami czarnego
futra i futrzanymi mankietami. Efektow
ne pojączenic dyskretnej kraty z mate
riałem gładkim wskazuje środkowy mo
del.
Sukienkę taką łatwo Jest zestawić
z dwóch starszych, nienos^zonych już mo
deli, z którymi zazwyczaj nie wie się, co
począć. Oczywiście karczek, wycięty
przód i rękawy z materiału w kratv mo
gą być wykrojone z jakiejkolwiek zresz
tą, posiadanej w domu tkaniny, byleby
tylko całość była umiejętnie dobrana i
sharmonizowana.
Wełna w połączeniu z aksamitem by
ła zawsze chętnie widziana przez panie
w okresie późnej jesieni. Efektowny
wzór takiego połączenia podajemy rów
nież na naszej rycinie.
Na odbytym, niedawno, paryskim po
kazie mód ogólny zachwyt wywołały
komplety jesienne, składające się z su
kienek i narzuconych na nie płaszczy
ków. W pierwszym wypadku bv.lą to
sukienka w kolorze chabrowym, skrom
na, ozdobiona jedynie zamszowym paseczkiem w kolorze czerwonego wina.
Całość uzupełniał trzyćwiereiowy. luźny
żakiecik również z we'łny, również w ko
lorze czerwonego wina. * przybrany sza
likiem z szarych karakułów. Szalik fu
trzany był związany, 'tworząc rodzaj
krawata. '
Drugi model składał sie z wełnianej
sukienki w kolorze cyklamenów z narzu
conym, długim i niezbyt szerokim weł
nianym, brązowym płaszczykiem.
Skoro już mowa o stolicy mody. pod
kreślić należy, iż paryżanki najlepiej czu
ją sie w kolorze czarnym 1 najchętniej
noszą toalety w tym kolorze. Kolor
czarny w zestawieniu z białym Jesrf trlu-

biortym strojem mieszkanki stolicy nadsekwańskicj. która chętnie ogląda barw
ne modele i efektowne zestawienia! ale
traktuje je jako artykuł eksportowy ra
czej.
Nie trzeba jednak sądzić, że połącze
nia barw czarnej i białej nie mogą być

ekscentryczne. Tak bowiem, a nie ina
czej, należy okreśPć model „szachow
nica", demonstrowany na wystawie pa
ryskiej. Wełniana sukienka zeszyta by
ła bowiem z ośmiu części, przypominają
cych kwadraty szachownicy, naprzcmian białe lub czarne.
• • •
Kilka słów godzi sie jeszcze podać na
temat kapeluszy i fryzur. Zarówno bo
wiem fryzury, jak i przystosowane do
nich kapelusze, zmieniły znacznie za
sadnicze linie, w porównaniu z ubiegły
mi sezonami. Najmodniejsze uczesanie

każe odsłonić kark 1 uszy. Włosy za
czesane od tylu do góry. zebrane są na
czubku głowy, skad spadają w lokach na
przód i boki. Wysokie uczesanie wy
maga odpowiedniego kapelusza, to też
główki modnych obecnie fasonów mogą
pomieścić wygodnie liczne loki. zebra
nych na czubku głowy włosów.
Z modnego uczesania powinny jednak
zrezygnować panie, nie posiadające idei
alnej linii karku, posiadające zbyt długie,
szyje hib też zbyt wypukłe ezasakJ,

Ł ó d ź ś m i e j e się i n a c z e j n i ż L w ó w
Z warsztatu tłumacza napisów
^

Ze starannego I pomysłowego
biuletynu „R. K O.' przedrukowywujsmy poniższy
interesu
jący artykuł, „wprowadzający"
w „kuclwlę' przeróbek filmoWych.

Znając dobrze język angielski,
gdziwiony byłem niejednokrotnie nie
dokładnością tłumaczeń tekstów an
gielskich w filmach. Szczególnie źle
moim zdaniem, tłumaczone były dow
cipy angielskie, które bardzo często
były albo oprmezane, albo gruntow
nie zmienione. Dla wyświetlenia so
bie tej sprawy udałem się do znanego
tłumacza filmowego, prosząc go o
rozmowę w tej sprawie. Opowiadał
mi cały szereg bardzo ciekawych
rzeczy, dając konkretne przykłady
niektórych dowcipów angielskich, kto
re są niemożliwe wprost do przetłu
maczenia. Podkreślił przytem jesz
cze jedną trudność, ktiórej normalnie
nie bierzemy pod uvagę. Napisy pclskie muszą być umiiszczor.e na takiej
długości filmu, na jakiej trwa d^ny
dialog angielski i tu jest główne źród
ło trudności tłumacza, gdyż Język
polski jest prawie dwukrotnie dlużs/y
od języka angielskiego i to co aktor
zdąży powiedzieć na filmie długości
naprzykład jednego metra, to -w pol
skim języku musiałoby zająć nrzestrzeń conajmniej dwukroinie więk
szą.
Tłumacz ma do wyboru albo
opuszczenie napisu, albo całkowitą
jego zmianę. Naprzykład w fJmie
„Słenotyplstka" wytwórni RKO bohater-komik wita przybywających
na letnisko gości i cnówi:
„Thousands same every year for.
the change an tlie rest. The wailera
get the change and the cnmp gets tbe
rest".
W dosłownym tłumaczeniu ozna
cza to, że tysiące przybywała co ro
ku dla zmiany i odpoczynku.
Lecz
słowo „change" znaczy również resz
ta, wydawana przy jakiejkolwiek za
płacie, a słowo ,.rest" znaczy reszta
rzeczy, spraw t t. d Druga część
napisu oznacza po angielsku, źe tą
„change" (drobne) otrzymują kelne
rzy, a „rest" (resztę) zabiera właści
ciel letniska. Napis dowcipny, dzięki
podwójnemu znaczenia słów „cbonge" i „rest". Po polska nie do prze
tłumaczenia. Tłumacz zamiast po
wyższego umieszcza napis:
„Tysiące ludzi chce zmienić na
dwa tygodnie swój zawód, lecz spo
tyka Ich tylko — zawód".
Jak widzimy, napis polski nie ma
nic wspólnego z tekstem angielskim'
Lecz ponieważ tłum statystów, ota
czających mówiącego katora, śmieje
się po jego dowcipie i śmiech len był
by dla widza polskiego zupełnie nie-

zrozumiały, napi.su opuścić tłumaczo
wi nie wolno. Musi zatem wykombi
nować jakikolwiek inny dowcip i to
tak krótki, by zmieścił się na wyzna
czonej długości filmu.
„Badaniu humoru filmowego po
święciłem wiele czasu. Niejednokrot
nie oglądałem ten sam film po wicie
razy, chcąc stwierdzić reakcję roz
maitych widowni przy poszczegól
nych dowcipach i znowu dam Panu
pewien przykład. W fiJmie „Dra
pieżne Maleństwo" policja aresztuje
bohaterkę, Katarzynę Hepburn.
Ta
podaje telefon swojej ciotki, znanej
osobistości, dla identyfikacji.
Go
dzina jest późna w nocy, ciotka na
telefon policyjny odpowiada, że sio
strzenica jej od dawna jest w łóżku.
Komendant posterunku
wraca do
aresztantki i stwierdza, że ona nie
ma ciotki. Następuje krótki dialog:
„Dałam Panu numer je] telefonu!
Co powiedziała?"
„Ze Pani Jest w domu — w łóżku".
,,To czemu tu siedzę?"
„Bo Pani nie ma ciotki!"
Dialog ten, który jest jednym
z najdowciipndejszych w całym fil
mie, jeśli pominiemy dowcipy sytua
cyjne, wzbudza przy niektórych wi
downiach huragany śmiechu. Innym
razem przechodzi zupełnie niezauwa
żony. Stwierdzić zgóry kiedy i iaki
dowcip podobać się będzie publiczno
ści jest rzeczą prawie niemożliwą.
Oglądaiem te same filmy w Warsza
wie, Krakowie, Lwowie I Pozmnhi.
To co podoba sie w Warszawie, Ło

Premiery

dzi i w Krakowie, to często nie wzbu
dzi nawet uśmiechu w Poznaniu. To
co rozbawia widownię lwowską, nie
rozgrzeje
widowni
warszawskiej.
Wszystkich zadowolić jest rzeczą pra
wie niemożliwa.
Stosunkowo najłatwiej trafia do
najszerszych warstw humor sytua
cyjny, humor Maksa Llndera z cza
sów filmów niemych i humor Joe
Browna z filmu takiego, jak np. „As
trolog". Natomiast film laki jak „Kło
poty Małej Paai", który odznacza! się
specyficznym rodzajem humoru, nie
miał w Polsce powodzenia i, moim
zdaniem, publiczność nit-, poznała się
na tej doskonalej komediiObecnie mant w opracowaniu in
ny film Freda A3talra i Gingers Rogers p. t. „Carelreo" („Zamki na lo
dzie"). Film o zupełnie innym cha
rakterze, niż poprzednie. Nie widzia
łem go jeszcze, ale sama lista dialo
gowa jest dla mnie dostatecznym do
wodem, że film ten trafi do szerokich
warstw publiczności polskiej.
Ale pewnym nie można być nicze
go. Rozbawienie widowni zaieży od
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Na fali tygodnia

Nowy film Deanny D u r b i n
Ukończony już został nowy film
z Deanną Durhln p. t. „Podlotek".
W filmie tym obok młodocianej gwia
zdy występuią: ,'ackle Cooper, Nan
cy Caroll, Molvyn Douglas. Irenę
Rlch, John Hallldny... Kierownictwo

polskie

jiaiitf można spokolnie usłti za
Nowy, pierwszorzędny film reżysera

Zaczyna sie film pelnoplanowyra zbliżeniem wielkiej gar
dzieli gramofonu, z którego wy
dobywają się, słodkie dźwięki
mdłego walczyka, przerwanego
murzyńską piosenką, nadawaną
przez radiio. Oddalając się od
gramofonu aparat filmowy re
jestruje
charakterystyczne
szczegóły salonu mieszczań
skiego: portrety rodzinne w se
cesyjnych ramach, zapylone
palmy, fantazyjne tremo.
To
jest wnętrze mieszkalne pani
Koliehowskiej •— i ten naturalistyczny, bardzo kinowy, chwyt
dobrze nastraja wobec przerób
ki powieści Nałkowskiej, która
Rozwód Annabeli
mogła się przekształcić z rów
Annabela poślubiła przed laty czte
rema Jean Murata, najpopularniejsze nym powodzeniem w normalny
go wówczas amanta Francji W cnię- kicz. jak i w dzieło poważne.
dzyczsie gwiazda Murata zbladła, a Można było przewidywać, że
Annabella należy do najpopulmiej- z egzaltowanej, a mimo to pięk
szych aktorek. W tym tygodniu, po
powrocie Annabelli z Hollywood, na nej „Granicy'' wykroi sie prze
stąpił rozwód tej parv, która, jak na de wszystkim jej zewnętrzną
stosunki filmowe, dos", długo była ra akcję
dramatyczną — hi
zem ze sobą.
storię młodego inżyniera Ziembiewicza i jego żony prześlado
Oś Berlin — R z y m
wanych przez dziewczynę wiej
Lilian Harvey gra w Rzymie rolę ską. uwiedzioną kiedyś przez
główną w komedii „3 dni w raju" pod
inżyniera — a zapomni się o jej
reżyserią Augusto Geuiny.
zewnętrznym nurcie psycholo
gicznym — walce dobra ze
złem w duszy ludzkiej. Było
by to zrozumiałe, bo zgodne z
inklinacją kina,
unikającego
problemów cieplarnianych. Ale
zespól
autorsko - reżyserski
„Granicy" sprawił niespodzian
kę, równouprawniając we fil
mie ciężar psychologiczny za
gadnienia i wiążąc go harmonij
nie z perypetiami bohaterów.
Już to samo świadczy o dużej
ambicji autorów.
Ale w zestawieniu filmu
z powieścią uwidoczniają sie
inne błędy, bardzo charaktery
styczne dila Jejtesa reżysera
„Dziewcząt z Nowolipek" Zno
wu postaci i zdarzenia, jak w
IRENA D U N N E
przeróbce powieści
Gojawi
Jedna z nalbardz.iej utalentowanych czyńskiej, są bardzo związane
aktorek Ameryki, świetna zarówno
z kartami nowieści, z której zow dramacie iak 1 w komedii.

pory dnia, od pogody, od ilości in
teligentnej publiczności na widowni
i Jeszcze od ilości ludzi umiejących
po angielsku. Cl ostatni są tak jak
Boy w sketchach Kalinówny — „Vorlacheraml" dla całej widowni, gdyż
śmieją się bardziej od wszystkich in
nych i śmiechem zarażają resztę pupliczmości.
Trudność tłumacze ! i trudność od
dania specyficznego humoru, zawar
tego w języku angielskim, tłumaczy
doskonale diaczego niektóre filmy cie
szące się niesłychanym po wrdzeniem
w Ameryce i w Anglii, u nas prze | Max F a k t o r , zmarły niedawno
chodzą bez echa. Rzecz prosta wszy .„król szminki" w Hollywood, przy.
stko to odnosi sie Jedynie do kome- I pracy nad twarzą Olyntpli K r a d n ą .
dyj filmowych".
Miły tłumacz podał mi jeszcze sze
reg dalszych przykładów trudności
tłumaczeń, zarówno ze wzgiędu na
metraż, jak i język. Nie chcę jednak
mnożyć tych przykładów, by nie prze DRAMATY, KTÓRE WYWOŁUJĄ
dłużać i tak dość długiego artykułu.
HURAGANY ŚMIECHU."
Zrozumiałem jednakże, jak trudną
jest rzeczą dobre opracowywanie fil
Z okazji Międzynarodowego Zjaz
mu angielskiego w języku polskim.
du Federacji Prasy Palmowej odbył
Alsię w Warszawie retrospektywny po
kaz filmów sprzed lat 15-u do 20-0.
Był to chyba jeden z najzabawniej
szych spektaklów, jakie widziała ostatnio stolica. Oto Jadwiga Smoprodukcji: Joe Pasternak. Zdjęcia sarska tuli się dramatycznie do Fe
Joe Valentine'a. wynalazcy Irzywy- liksa Parnella, miotając się z nim w
miarowego obiektywu. Swój tewe- jakimś tańcu auaszowskim, z dzikim
lacyjny wynihzek Yaientine zasU,'o- przytupywaniem.
Oto Marla Malicka z parasoleczką
wał po raz aierwszy w filmie ..Pod
w dłoni pod latarnią... Z rozwianym
lotek".
włosem i dzikim wejrzeniem „podku
tych" oczu. Oto Pola Negri, wywradizo trudną rolę Justynki. dziew cająco nieludzko białka, oto Józef
czyny wiejskiej, zagrała ze Węgrzyn, dramatycznie machający
rękoma.
szczerymi akcentami tragedii.
Niektórzy z aktorów byli na wi
Któżby spodziewał się w tej a- downi i śmieli się wraz z innymi na
ktorce rewiowej takiej siły dra widok tych aktów zgrywania się, do
matycznej? Jur - Pichelskl ma kumentujących równocześnie olbrzy
postęp, jaki zrobiła sztuka fil
swobodę współczesnego aktora mi
mowa.
amerykańskiego typu Gary Co
A swoją drogą, Przecież nie
opera, czym bardzo korzystnie wszystkie filmy postarzały się tak ha
odcina się od więkśzdści' na niebnie, jak te,-które już przy swym
nie byiy nitode- Dawne
szych „amantów". W roli Ze urodzeniu
(wybrane naturalnie) utwory. Chap
nona Ziembiewicza. wyjrrał do lina, Rene Claira, Gancc'a, Pabsta,
skonale wszystkie elementy tej Langa, Lubicza, mogłyby przeżyć swą
postaci, jego szlachetność i je drugą młodość...

Lejtesa

stały wykrojone. Obok bardzo
dobrych skrótów, przesunięć,
a nawet rozbudowali (doskona
ła scena końcowa, kiedy Elż
bieta oszukuje
niewidomego
męża), spotykamy w filmie
mnóstwo niezręcznych epizo
dów, niedość jasno tłumaczą
cych się dla widza, nieznająccgo prototypu literackiego (Awaczewicz, spotkanie z Elżbietą
przed polowaniem itd.L Obec
nie Lejtes realizuje film, oparty
na tle oryginalnego scenariusza
(„Sygnały") i ' będzie rzeczą
bardzo ciekawa, czy w takich
warunkach całość osiągnie wię
kszą jednolitość kompozycji.
W „Granicy" obserwuje się
także zmagania tego reżysera
z formą: jest tendencją do łą
czenia różnych planów przy
pomocy pewnych podobieństw,
ale to bynajmniej nie upłynnia
akcji, a często czyni ją posie
kaną.
• W każdym bądź razie Lejtes
jest poważna indywidualnością
reżyserską. Od pierwszej sce
ny, którą opisaliśmy wyżej, na
stępuje łańcuch dalszych, w
których podziwiać można umie
jętność nadawania każdej .sce
nie prawdopodobieństwa sytu
acyjnego, wyczucie atmosfery
(dobra scena w szpitalu), pomy
słowość epizodów,
świetne
charakteryzowanie postaci (sce
na w samochodzie, gdy dwaj
panowie odwożą upitego Zeno
na). Lejtes nie bagatelizuje żad
nego szczegółu, muzyka i deko
racje są dla niego równie waż
ne, jak scenariusz i aktorzy. 1
dlatego jego filmy, bardziej niż
iakiekolwike 'mic polskie, ma
ta zacięcie europejskie.
Jemu też maja aktorzy do
'.awdzięczenia. źe nie mówią
mistych. pozbawionych znacze
nia słów. że mogą wykonywać
uesty. które mają sens. Ż peł
nym uznaniem można mówić o
Lenie Żelichowskie!, która bar-

go słabość. Niestety, zawiodła
Barszczewska. Ta bardzo pię
kna i utalentowana artystka pła
ci teraz podatek od zbytniego
eksploatowania swojej osoby w
filmach, już w zamierzeniach
swoich niepoważnych. Elżbieta
Biecka w interpretacji Elżbiety
Barszczewskiej iest zimna, nie
potrzebnie wyniosła, obca i
afektowana. Ńic taka ją znamy
z powieści Nałkowskiej. W dal
szych rolach Stanisława Wy
socka. Zelwerowicz, Ćwikliń
ska, Samborski. Cybulski i wic
iu, wielu innych. — wszyscy
doskonali, co także jest zasługą
reżysera.
Seweryn Steinwtircel jest
operatorem dużej klasy; do
wiódł tego raz jeszcze przy
trudnych zadaniach pozbawio
nej plenerów „Granicy"
Ilustracja muzyczna jest dzie
tern Mariana Neuteicha. Inteli
gentny podkład muzyczny v
dramatycznych momentach ak
cji, powtarzanie pewnych mo
tywów przy ukazywaniu się
określonych osób, badzo ładnie
zilustrowany obyczaj „Andrze
jek" dobrze świadczą o talen
cie tego muzyka, utraconego
niestety, na czas dłuższy, przez
muzykę i kinematografię pol
ską. Ża.ować tylko wypada, że
technika dźwięku nie dopisała.
Zmaltretowany, wielokroć
oszukany odbiorca filmów pol
skich.' z radością kapie się w
czystej i poważnej atmosferze
artystycznej „Granicy", która
ma dosyć walorów, by mogła
zawędrować — za granicę, ja
ko pełnowartościowe dzieło k nematografiiczne,
(w.)
:

FRANCUSCY EKSPORTERZY
O POLSKIM RYNKU.
W ostatnim, kwai lainym numerze
eksportowym Imielskiego pisma „La
Cinematograpnie Francaise" znajdu
jemy, jak zwykle, liczne wywiady
z eksporterami filmów. Ciekawe jest
zestawienie zdań !yc'i ludzi o rynku
polskim, który w ostttnic.u zwłaszcza
czasach stal się doskonałym odbiorcą
filmów francuskich.
P. Chabert stwierdza lapidarnie, że
w stosunkach z Polską daje się zau
ważyć dobre „odnowienie" (bwine
reprise), natomiast A. Naar I J. Levltan oświadczają: „i olska daje dużo.
Wydaje się, jakoby istuia: boom na
film francuski, niestety jednak ogra
niczenia dewizowe utrudniają wysył
kę należności. Film wytworny, wy
stawowy, z dwo.na czy trzema zna
nymi aktorami, daje 2 do 3 tysięcy
dolarów".
M. DSttlshelm w len sposób okreeśla swoje stosunki z rynkiem polskim;
„Polska blerz.e dużo nowy.h filmów,
zwłaszcza od czasu wielkiego sukce
su filmu „Oragc" (Zbłądziłem), który
przeszedł wszelkie oczekiwania".
Natomiast W. Wcngeroff wydaje
się nie zupełnie zadowolony: „Nie
mam wielkiego •;zc/. ś:ia do PolskiNajpierw jedynie t trudem udało mi
się wprowadzić nu rynek -jolski po
pularnego komika Fernaudela, teraz
mam trudności z uplasowaniem filmu
„Palx sur le Rhm",
J

1
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MILO.ŚĆ LIJPE YF.LEZ
Lupe Yolez, która rozwiodła się
z Johnny Welssimitiercm, bawi obec
nie w Lon ly.i'e i przebywa często w
towarzystwie rruVl<)R3 aktora angiel
skiego Henry W!:coxona. „To mój
nowy Tarzan" - miała się l.upe wy
razić o swym najświeższym obiekcie
miiości.
-

AMERYKAŃSKI SCENARIUSZ
WEDI.f. 3AS2Y GIUTRY.
Walter Wanger, ieden z wybitnielszych producentów Ameryki zapo
wiada „Iluzjonistę * wedle sztuki Saszy Guitry. Rola tytułowa.
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humorem i piosenką w filmie
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Żeromskiego 74-76
tel. 1 2 9 - 8 8
Dojazd tramwajami 5, 6, 0 I 8 do rogu Koper
nika i Żeromskiego.
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Następny program: „DRUGA MŁODOŚĆ" z tytanem* sceny i ekranu K. Junoszą-Stppowsklm I Marlą Gorczyńska.
Ceny miejsc: l m- 1,09, II m--90 gr., 111 m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowolnych miejsc Początek przed
stawień w dni powszednie o godz. 4-ej w niedzielę i święta o godz. 12-ej,,
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LEK.DENT.

M
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E

M
LEKARZ-DENTYSTA

DR. MED.

DR. M E D . MARJA

P. BoruAska LEWIKSONOWAP. KAMIEHIECKIIr. KOPCIOWSKA

WENERYCZNIE
mężczyzn I kobiet
O
P
I
T
R
K
O
W
S
K
A 88
Leczenie chorób wenerycznych I skór
nych. Kobiety 1 dzieci przyjmuje ko Al. Kościuszki 2 1
bieta - lekarz. Przychodnia czynna od
9 rano do 9 wiccz. Specjalny tabinet
kosmetyczny.
PORADA 3 ZL.

tel. 182-22

weneryczne skórne
i kobiece
P i o t r k o w s k a 8 8 , tel. 143-63

Powróciła

Kosmetyka lekarska, pielęgnowanie
cery i włosów. Godz. P'zyjęć 10—8 w.

DR. MED.

LEK.-DENT.

Spec. wiedeńska glmn. ortop. I ogólnoIccznlcza

DR. M
E
B
.

Skrzywienia kręgosłupa, wadliwe trzy
manie się, gimnastyka oddechowa ltd.

STOMATOLOG
Spec. chor. 1 chir. zębów I lanif
ustnej.
PIOTRKOWSKA 164, tel. 125-26.
Przyjmuje od 3—7.

Telefon 232-55.
godz. przyj, od 5—7
DR. MED.

Z. ŚWIDER
W
Ł
Z
A
D
Z
I
E
W
I
C
Z
liNoZil HILDA HANDZEL
Specjalista

CHOROBY WEWNĘTRZNE
I ALERGICZNE

ul. Nawrdi 7

tel. 232-59
P O W R Ó C I Ł A

Tel. 161-21
godz. przyjęć od 5—8.

S
E
I
N
K
E
I
W
C
I
Z
A 20, SMI

P r z e j a z d 21 28
przyjm. od 6—7.30 wlecz.

RENTGEN.

POWRÓCIŁA

LEK.-DENT.

chor. P Ł U C i S E R C A

Klara M
A
R
G
O
S
L
I
Dr. H i k f c l R
D r . K L I N G E R Helena Halpern L
E
C
Z
C
N
A
I
Ę
Z
B
Ó
W IW
I U
S
T
N
E
J
Ignacy M
A
R
G
O
S
L
I
na ul. Piotrkowską 83 H.PRUSS
PRZEJAZD 17 S&
Ceny z n a c z n i e z n i ż o n e

Spec. chor. wenerycznych,
seksualnych i skórnych
(włosów)

DR.
MED

gabinet
binct fizykalnego leczenia
- - * h'
- -<f

przeprowadziła cię

LEK. - DENT.

DR.
MED.

przeprowadził sle na ul

tel. 279-29.
Przyjmuje 10—2 1 4—7.

PIOTRKOWSKA 142. tel. 178-06.
Egz, od r. 1900.

Przyjm. od 9—vii I od 6—8 ".'lecz.

S
Z
K
O
Ł
A K
O
S
M
E
T
Y
C
Z
K
A

DR. MED.

Iifif Sutiya

DR.
MED.
(kierownik (I

med.

PIERWSZA PRZYCHODNIA

DR.

' M

M. KELLER)

CHOR. SKÓRNE I WENERYCZNE
LECZENIE WRZODÓW
(kobiety 1 dzieci)

L e g i j o n ó w 11
Tel. 115-27.
przyjmuje od 8—10 r. I od 4—8 w.

Doktór

Przyjm. od 8 do 11 1 od 5 do 8.

W. ŁAGUNOWSKI

LEKARZ-DENTYSTA

GABINET

KOSMETYKI

lecznicze] i toaletowe]

Z. SZWAL BE

POWRÓCIŁ.
Specjalista
CHORÓB WENERYCZ
NYCH, SEKSUALNYCH I SKÓRNYCH
(GabinebRoentgeno- i światlolec/nlczy)

2

•a

Przyjmuje od 5—7.

WZNOWIŁ ORDYNACJĘ
W CHOR. WEWN.
(Spec], żół., wątroba, przemiana mat.)

F
F
'F
A
U
O
U
T
T
A 9,
DYPLOMOWANY

MASAŻYSTA

Eliasz Prenski

ALI

CHIRURG l UROLOG

Narutowicza
49
M
A
J
A 3 RS
.,

POWRÓCIŁA.
tel.
53-72

przyjm. od 5—7.

'-

259-92

DR. M E D .

L NEUHARKOWA
CHOR. DZIECI
przeprowadziła się na ul.

A * , K
O
DR. WED.

.. i MGTCPI/I S . N B U M A R K
MED. La PLI I ELlm
DR. MED.

i

SPEC. C H O R Ó B SKÓRNYCH

WENE

choroby nerwowe
RYCZNYCH I MOCZOPŁCIOWYCH.
F ,
1
T P
I
T
R
O
SPEC. NERWICE ORAZ CIERPIENU
NAWROT 32.
2
3
NERWOWO-SEKSUALNE.
przyjmuje od 8—9.30 rano
ALEJE KOŚCIUSZKI 27. tel. 175-50
i od 5.30—9 wiecz.
przyjęcia 5—7.
W niedz. i święta od 9—12 w pol.
UOKTOR

^
,
.'
I
.,
I

W. BALICKA

0 5

1 specjalny przy krzywicy kręgosłupa,

Dr.
B
iped. fijj
obecnie

Leczenie promieniami Roentgena
Południowa 28.
Tel. 20>-»3
przyjmuje od 8—11 rano i od 5— f
Wlecz, w niedziele i świcta od 9 —

CHOR. SKÓRNE, WENERYCZNE
1 MOCZOPLCIOWE
POWRÓCIŁ

POWRÓCIŁ,

Choroby skórne | weneryczne
przyjmuje od 6—.7.30 wieer.

przyjm. 10—12 1 5—7-eI.

P
O
M
O
R
S
K
A 7, T
E
L
. 1
2
7
8
4
przyjmuje od 8—10 i od 4—8 w.

przyjm. od 6—8 w.

Uilliuflfin 1 Otula

Choroby

QKUSZEft-GINEKOLOG

170-50

Dr, m e d .

Wołkowyski

skórne Spec. chor. wenerycznych, scksualnycl
ul. N a r u t o w i c z a 9 ^
I skórnych
a weneryczne
Z praktyką w warszawskim szpitalu Sienkiewicza 5 2
na Czystem. Wykonuje masaże stoso
(róg Nowrut)
C
e
g
i
e
l n i a n a 11
wane w ortoped i, neurologii, masaż
Nr. tel. 194-03
Nawrot
7
T
E
.
I
1
2
8
0
7
Przyjm.
od 8—12 I od 4—9
stawowy, odtłuszczający, wibracyjny
2

tc,e

przyjm. od 5—7 po pol.

Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych
i seksualnych

Przejazd 8 \

3* P

I s i i o Bornsteio

DR. MLD.

D' Rcicher

LEKARZ-DENTYSTA

Telef. 129-45.
od 8—2 i od 6—9 wlecz
niedziele 1 święta od (i—2 po pol
DR. MED.

^ tel. 223-06.

telef. 264-71.

ul. P I O T R K O W S K A 9 0

DR.

Sienkiewicza 37 I&

przy Instytucie: Szkoła Masażu lecz
niczego i kosmetyki

CHOR. WEWNĘTRZNE
POWRÓCIŁ

POWRÓCIŁA

SpecJ. CHOR. SKÓRNYCH
. I WENERYCZNYCH

w

Ą3

telef. 122-73.
czynna od 9 rano do 9 wlecz.
PORADA 3 ZŁOTE.

7 . Gordin • *9 §£1 IffSten S

OL*

Ź
S
R
O
M
S
K
Ś
E
G
O 44,
Przyjmuje

INSTYTUT KOSMETYKI LEKARSKIEJ
1 FIZYKALNEJ TERAPII

DR. MED.

ul. 11-go Listopada 18

SPEC. CHOR. WEWNĘTRZNYCH

przjjmiije od 8—11 I od 4—8
w niedziele I święta 10—1,

LECZENIE CHOR. WENERYCZNYCH
I SKÓRNYCH.

6
G
-O S
E
I
R
P
N
A
I 7 %. .

dyplom
Uniwersytecki
MONIUSZKI 1, telef. 127-99.
P i o t r k o w s k a 7 0 Tel. 181-83
POWRÓCIŁA Z PARYŻA.
Przyjmuje: od 8.30 do 10.30 rano, oc
Usuwanie wszelkich defektów cery. t-ej do 2.30 pp. I od 6 do 8.30 wleci
Usuwanie bezpowrotnie 1 bez śladów
W nledz. i święta od 10 r. do 1 pp
szpecących włosów.
Przyjmuje 10—2 1 4—8 wlecz.
DR. MED.
DR. MED.

K0T0K

T r a u g u t t a 8 , teł. 179-89

WeneroEogłczfta
D
E^
„MIMAR"
ZAWADZKA 1

Łódź, Piotrkowska 8 8
Kurs nauki teoretyr
• 1 praktycznej
4-o miesięczny.
Informacje 1 zanlsv nn mtpUpij.

AKUSZER-G1NEKOLOO

OKULISTA
przeprowadził się
na ul. A L KOŚCIUSZKI 52, I. ptr
Tel. 165-17

SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH, WENE.
RYCZNYCH 1 MOCZOPŁCIOWYCH

w. nledz. 1 święta od 9—1.

Zadowolenie

Radość życia dają zabiegi i kosmetyki
indywidualno dobrane w gab. kosm.

„
C
O
U
I E
T
T
E
"
,
D-ROWEJ DZIERŻYNSKIEJ

Traugutta 5 S
IA
Bony na bezpl. zabiegi kosmetyczne^

od dnia 30 października do dnia 5 listopada
NIEDZIELA
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE,]
POLSKIE.
7.15 Audycja poranna. — 9.35 Trans
misja z Iwanowic (Msze św. celebruje
ks. Kardynał Hlond). — 11.00 Przemó
wienie wicepremiera inź. E. Kwiatkow
skiego Cz Poznania). — 12.15 Transmisja
ze Szczytnik (odsl. pomnika ks. Kordec
kiego). — 13.10 Muzyka obiadowa. —
14.40 „Wszystkiego po trochu", audycja
dla dzieci. — 15.00 Audycja dla wsi. —
16.30 Koncert rozrywkowy. — 17.50 Te
atr Wyobraźni: „Gałązka rozmarynu",
Nowakowskiego. — 19.30 Słynni wirtu
ozi, koncert z płyt. — 21,20 „Kalejdos
kop", koncert rozrywkowy z Poznania.
— 22.00. „Wujaszek szuka płaszcza",
Wesoła Syrena. — 22.40 Muzyka lekka
w wyk. Ork. Rozgł. Lwowskiej.

PONIEDZIAŁ

BUDAPESZT — 12,10 Koncert ork. operowej. niec kwiatów (Delibes); Muzyka baletowa (Boro
— 14-00 Muzyka z płyt. — 16.45 Koncert radio- dln). — 23.25 .Muzyka taneczna.
ork. — 18.30 Pieśni. — 20.30 Koncert
MEDIOLAN - 17,15 Muzyka kościelna. —i
DEUTSCHLANDSENDER - 6.30 Poranek 21.00 „Requiem" (Pizzctti).
muzyczny. — 10.30 Audycja dla dzieci- — 12.00
PARYŻ — 12,00 Muzyka rozrywkowa. —
Koncert południowy. — 14.00 Od drugiej do trze
ciej, muzyczka na świecie. — 16.00 Koncert roz 13.45 Koncert. — 16.30 Koncert kwartetu. — 19.15
rywkowy. _ 18.30 Recital fortepianowy. — 20.10 Solo fertephnowe. — 21.15 Ternat i wariacie na
Koncert fortepianowy Es-dur (Beethoven). — iortepian (Faure). — 23.30 Płyty.
21.15 Koncert ork.: Symfonia D-dur Nr. 35 (Mo
zart); Poemat symf. (R. Strauss). — 23.00 Kon
RYGA — 12.15 Muzyka lekka. — 15.20 Mu
cert: Utwory Mozarta, Kreuzera, Gounoda itd.
zyka rozrywkowa. — 17.S0 Płyty i muzyka ka
meralna. — 20.00 Koncert ork. — 21,15 Koncert
DROITWICH — 13.00 Muzyka z płyt. — 16.55
Muzyka rozrywkowa. — 18.00 Koncert ork. i wo
SZTOKHOLM — 14.15 Muzyka rozrywkowa.
kalny: Uw. „Car i cieśla" (Lortzing); Serenada — 17 05 Muzyka ludowa. — 2030 Koncert: Uw.
francuska (Grieg); — Pieśni. — Cztery utwory „Marionetki" (Rosenberg); Pięć pieśni (Cante(Schubert); — Hiszpańskie pieśni ludowe. — Ru ioube); Preludium (Uebussy); Pięć pieśni (Tansmuński taniec ludowy (Bartok); Pięć pieśni (Ko inań); Pięć pleśni (Poulenc); Uw. „Djamileh"
walski); Cyganeria (Wright). — 22.40 Muzyka (Bizet). — 22.15 Muzyka taneczna.
taneczna.

WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE
POLSKIE.
6.30 Audycja poranna. — 12.03 Audy
cja południowa. — 13.00 Audycja dla kup
ców i rzemieślników. — 15.00 Audycja
dla młodzieży. — 15.30 Muzyka obiado
wa z Poznania. — 16.40 Koncert z Ło
dzi. — 17,20 „Kraków przed 20 laty", po
gadanka. — 17.35 Recital fortepianowy
Witolda Małcurzyńskiego.—18.30 „Czer
wony kolor na wiszni", reportaż dźwię
kowy z Filipin, wsi słynącej z wyrobów
tkackich. — 19.00 Muzyka lekka z płyt.
— 19.30 „Z pieśnią i tańcem przez Ma
zowsze", suita muzyczna. Transmisja do
Włoch. — 20.00 „Raz to mało", wspom
LONDYN — 13.00 Koncert ork- i wokalny. —
nienia muzyczne z września. — 21.00
Koncert symfoniczny w wyk. Ork. P. R. 15.00 Muzyka rozrywkowa. — 17,20 Muzyka ta
— 20.30 Muzyka współczesna. — 2340
— 22.30 Recital śpiewaczy Janis Nie- neczna.
Muzyka taneczna.
dra — bas.

BUDAPESZT — 550 m. — 120 kW.
12.30 Koncert ork.- operowej
14.15 Płyty.—
17.00 Pieśni ludowe. — 21,20 Koncert: Uwertu
ra (Buchner-Liszt); Suita (Siklos); Rapsodia (Losonczy); Serenada (Benedek); Pieśń (Paksy);
Taniec węgierski (Farkas); Obrazek nastrojowy
(Klss-Augyal); Tańce węgierskie (Szabados);
Uwertura (Eordoegh). — 23.15 Muzyka cygań
ska.
DEUTSCHLANDSENDER — 1571 m. — 60 k\V.
6.00 Koncert z Hamburga. — 10.15 Muzyka
rozrywkowa. — 12.30 Koncert z Monachium. —
15.00 Ulubione melodie Verdiego. — 19.00 Kon
cert życzeń. — 23.00 Koncert ork. Muzyka wios
ka: Uw. „Jedwabna drabina" (Rossini); Koncert
na skrzypce I ork. D-moll (Tartinii; Uw. D-dur
(Boocherini). Muzyka belgijska: Humoreska na
skrzypce i fortepian (Wlgv); Poemat symf. „Dzi
ki strzelec" (Frank).
DROITWICH 1500 m- - 150 kW.
12.45 Muzyka rozrywkowa. — 15.20 Koncert.
— 18.20 Muzyka kameralna: Kwartet smyczk.
B-dur op. 33 Nr. 4 (Haydn); Kwintet smyczk.
G-dur op. 111 (Brahms). — 23-00 Koncert roz
rywkowy.
LONDYN — 342 m. — 50 kW.
17.00 Koncert rozrywkowy. — ly.30 Koncert
ork. 1 solistów: Uw. „Kokaina" (Elgar); Burles
ka na fortepian i ork. (R. Strauss); Symfonia Nr.
4 F-moll (Czajkowski). — 22.35 Koncert wojsk.

MEDIOLAN - 17,15 Koncert r rk. - 19.30 Ply
BUDAPESZT — 12.05 Muzyka z płyt. — 13-30 ty. — 21,00 „Oberon" opera Webera.
Koncert wojsk. — 10.00 Koncert ork. operowej.
— 19.25 Pieśni węgierskie. — 21,45 Koncert tria:
PARYŻ — 12.25 Koncert na organach — 14.05
Sonata D-dur (Buxtehude); Trio fortepianowe A- Koncert rozrywkowy. — 16.10 Koncert wokal
moll (Czajkowski). — 23-10 Muzyka cygańsKa.
ny. — 20.00 Koncert. — 23.30 Muzyka kameral
na.
DEUTSCHLANDSENDER — 6.30 Koncert po
ranny. — 10.00 Dzieci śpiewają. — 12.00 Kon
R\GA — 12.05 Muzyka z ptyt. - 17,10 Mu
cert południowy. — 16.00 Koncert. — 18.25 Pieś zyka romantyczna. — 21,15 Muzyka taneczna.
ni współczesne. — 20.10 Muzyka kameralna:
Kwartet smyczk. D-dur (Mozart); Kwartet smy
SZTOKHOLM — 13.00 Muzyka rozrywkowaczkowy A-moll op. 29 (Schubert). — 22.30 Kon — 15.00 Koncert na harfie. — 17,30 Pieśni ludo
cert nocny.
'
we. — 21,30 Transmisja z Bruks2li. — 23.00 Kon
cert.
DROITWICH — 13.25 Koncert na organachSTRASSBURG — 12.50 Koncert wojskowy.—
— 16.00 Muzyka taneczna. — 18.20 Muzyka lek
ka. — 22.40 Koncert ork.: Marsz (Brookes); Uw. 14.40 Muzyka rozrywkowa. — 16 05 Muzyka ka
„Jesienią" (Grieg); Suita (d'Erianger); Rumba i meralna: Sonata na dwoje skrzypiec I fortepian
pleśń (Benjamin); Cztery utwory liryczne (Haendel); Trio na skrzypce, wiolonczelę 1 for
tepian (Beethoven). — 20.30 P-ogram rozryw
(Grieg). — 24.00 Muzyka taneczna.
kowy z Paryża. — 22.30 ..La legendę du point
d'Argentan". muzyka Fourdraina.
LONDYN — 12-00 Koncert. — 14-00 Koncert
sekstetu. — 16.00 Koncert ork. — 13.00 Muzyka
WIEDEŃ — 12.00 Koncert południowy. —
rozrywkowa: Uw. „Dzień majowy" (HaydnWood); Thora (Adams); Polka (Strauss); Pieśń 14.10 Płyty. — 16.00 Koncert: Uw. „Latający Hq
(Williams); Melodia (Squire); Serenada neapo- lender" (Wagner); Serenada E-rnoil (Fuchs); Ta
Iitańska (Winkler) Pieśń (G:lvert); Hiszpański niec śmierci (St. Saens); Uw. „Egniont" (Beetho
trubadur; Patrol irlandzki (Hartley); Pieśń (Fle- ven); Uw. „Sil vana" (Weber); „Lucia di Lamtcher); Fiddletricks (Engelman). — 23,25 Muzy mermoor" (Donizetti); Tańce niemieckie (Schu
hart); Uw. „Obóz nocny pod Granadą". (Kreuzer)
ka taneczna.
Marsz wojsk. (Schubert). — 19.00 Pieśni miłos
ne. — 22,35 Muzyka rozrywkowa i taneczna. MEDIOLAN — 17,15 Muzyka taneczna.—19.30 24.00 Koncert z SztuttgariuKoncert rozrywkowy. —23.15 Muzyka taneczna.

MEDIOLAN — 369 m. — 50 kW.
PARYŻ — 12.00 Muzyka rozrywkowa—15.15
17.15 Koncert. — 21,00 Koncert ork. — 23.15
Muzyka z płyt i pieśni. — 17,45 Solo fortepiano
Muzyka taneczna.
we. — 19.15 Płyty. — 23.30 Płyty.
PARYŻ — 1648 m. - 80 kW.
RYGA — 12.05 Muzyka lekka. — 14.35 Utwo
13.10 Koncert na organach. — 14.15 Muzyka
ry Beethovcna. — 18.05 Pieśni lc-tewskie.--20.25
rozrywkowa. — 17,30 Pieśni. — 18.15 Koncert:
Koncert ork. — 21,15 Muzyka taneczna.
Msza (Parav); Symfonia (Beethoven). — 21,30
Koncert symfoniczny. — 0.15 Muzyka taneczna.
SZTOKHOLM — 12.05 Muzyka rozrywkowa.
— 14.30 Koncerty solistów. — 17.30 Koncert orkRYGA — 515 m.
12,30 Muzyka rozrywkowa. — 14.00 Koncert — 20.40 Koncert symfoniczny: Koncert na iorteskrzypcowy. — 16-50 Koncert chóru. — 18.45 pian i ork. op. 35 (Szostakowicz); Symfonia Nr.
Melodie z oper Webera. _ 20.25 Utwory Glu- 4 F-moll op. 36 (Czajkowski). — 22,15 Płyty.
cka i Wagnera. — 21,15 Muzyka taneczna.
STRASSBURO - 12.50 Koncert. — 13.55 Pro
gram rozrywkowy. — 17,25 Koncert. — 20.30 Pie
SZTOKHOLM — 426 m. — 55 kW.
śni i muzyka fortepianowa. — 21,30 Koncert roz
14.00 Koncert na cymbałach. — 15.55 Muzyka
rywkowy: Piramus I Tyzbe, uw. (Tremisot);
rozrywkowa. — 17-05 Płyty. — 22.30 Muzyka ka
Samson i Dalila. fant. (St. Saens); Callirhoe (Cha
meralna: Kwartet (Dalayrac); Rispetti e Stromminade).
betti (Malipiero).
12.00 Koncert południowy. — l-^ll) Muzyka
STRASSBURG - 349 m. - 100 IcW.
13.00 Melodie z filmów dźwiękowych.-15.20
Muzyka rozrywkowa. — 17,25 Koncert ork. — •cert ork. — 24.00 Koncert nocny.
18.15 Koncert symfoniczny.
21,15 Muzyka z
płyt. — 24.00 Muzyka taneczna.
WIEDEŃ 507 m. — 100 kW.
12.30 Koncert południowy. — 14.00 Płyty. —
16.00 Program rozrywkowy. — is.40 Koncert:
Uwertura (Riedinger); Utwór charakterystyczny
(Ast); Menuet (Boccherini); Kołysanku (Godard); Serenada de Rio (Gebhard); Marsz
(Stole). — 20.10 Muzyka dokoła Fausta. — 22.40
Muzyka rozrywkowa i taneczna. — 24.00 Kon
cert nocny: Cykl Haydna.

SMEf OREK

WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE
POLSKIE.
7.15 Audycja poranna. — 9.00 Trans
misja nabożeństwa z Rybnika. •— 12,03
Poranek muzyczny z Poznania. — 13.00
„Z zaświatów", opowiadanie autentycz
ne. — 13.17 Muzyka obiadowa z Krako
wa. — 14.45 „Mam 13 lat", powieść dla
młodzieży. — 15.00 Audycja dla wsi. —
16.00 „Z pieśnią po kraju". — 16.30 Re
cital fortepianowy w wyk. Zofii Rabcewiczowej. — 17.00 Teatr Wyobraźni: „Z
tamtego świata". — 17.50 Koncert popu
larny z Poznania. — 19.20 Transmisja z
cmentarza Obrońców Lwowa na Łycza
kowie. — 19.50 Dymitr Szostakowicz:
. Symfonia nr. 1 op. 10. — 21,00 Stanisław
j Moniuszko: ..Widma", sceny liryczne. —
22,00 „Od autobiografii, do powieści",
szkic literacki. — 22,15 Włoskie sonaty
ikrzyocowe. koncert,

STRASSBURG - 12.50 Koncert. — 13.55 Pro
gram rozrywkowy: — 17,25 Koncert. — 19.30
Koncert ork.' — 21;10 Płyty: Wieczór; Nokturn;
Elegia (Faure). — 21,30 Transmisja z Paryża:
Requiem (Verdi).
WIEDEŃ — 12.00 Koncert południowy.—14.10
Płyty. — 16.00 Program rozrywkowy. — 19.00
Beethoven: Sonata na skrzypce i fortepian Cmol! op. '30 Nr. 2. — 20.50 J. Brahms: I Symfo
nia C-moll op. 68. Dyryguje Kabasta. — 22,30 Mu
zyka wiedeńska. — 24.00 Koncert nocny z Ber-

CZWARTEK

WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE
POLSKIE.
6.30 Audycja poranna. — 11.00 „Jak
i na czym ludzie grają", audycja muzy
czna dla szkól powszechnych. — 12.03
Audycja południowa. — 15.00 Rozmowa
technika z młodzieżą. — 15.15 „Kłopoty
i rady": „Moja Basia kłamie". — 15.30
Muzyka obiadowa. — 16.15 „Dwadzieś
cia minut w królestwie nici", odczyt dla
młodzieży licealnej. — 16.35 Pieśni Men
delssohna i Schuberta w wyk. zesp. „Pro
arte". — 17,10 Koncert myśliwski (W
dzień św. Huberta). — 17.50 Pingwin — .
pogadanka. — 18.00 Audycja dla młodzie
ży wiejskiej. — 18.30 O tytułach utwo
rów muzycznych, gawęda. — 19.00 Mu
zyka lekka i taneczna w wyk. Małej Or
kiestry P. R. — 21.00 Nasze wielkie i ma
łe inwestycje, odczyt. — 21,10 Ze śpie
WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE wem i tańcem przez Polskę, koncert z
Katowic. — 21.45 „Eliza Orzeszkowa",
POLSKIE.
szkic literacki. — 22,00 oKncert dawnej
6.30 Audycja poranna. — 8.00 Trans muzyki. — 23.05 Koncert muzyki polskiej
misja żałobnego nabożeństwa z kościo w wyk. Ork. P. R.
ła akademickiego św. Annv w Warsza
wie. — 12.03 Audycja południowa. —
BUDAPESZT - 13.30 Muzyka cygańska. 15.00 oKncert w wyk. Kwartetu Smycz 17,30
Koncert. — 19,25 Koncert: Nad brzegiem
kowego Rozgł. Krakowskiej. — 16.15 Nilu (Piften); Suita (Rajter); Nowela ((DeliyDom i szkoła: „Zakazy i nakizy w s-ko Szabo); Astry (Strauss); Bajka (Poldini); Malale", gawęda. — 16.30 Utwory Cezarego guena (Albeniz); Patrol cygański (Ranzato). —
22.00 Koncert ork. operowej. — 23.10 Płyty.
Francka wykona na organach .1. Pawlak.
— 17,20 Koncert solistów. — 18.00 Audy
DEUTSCHLANDSENDER - 630 Koncert z
cja dla wsi. — 18.40 „Dyskutujmy: „Plu Hamburga. — 10.00 Pieśni ludowe. -- 12.00 Kon
sy i minusy rekordów sportowych". — cert południowy. — 14.00 Od drugiej do trzeciej,
na świecie. — 16.00 Koncert. - - 18,30
19.00 Muzyka salonowa w wyk. Malej muzyczka
Muzyka kameralna. — 20.40 Koncert ork.: Stare
Orkiestry P. R. — 21.00 Koncert chopi- włoskie arie I tańce (Respighi); Koncert na wio

ŚRODA

lonczelę i ork. B-dur (Boccherini); Czwarta sym
F-moll (Czajkowski). — 23.00 Koncert z
21.30 „Rozmowa o życiu i śmierci", wie fonia
Frankfurtu.
czór literacki. — 22.00 Muzyka religijna
z płyt..
DROITWICH - 12.45 Koncert ork i wokalny.
BUDAPESZT — 12.05 Kon:erf. — 17,30 Kon
cert na organach. — 19.45 Koncert: Naenie
(Brahms); Cztery pieśni !>ii/!ij:ie (Brahms); Re
quiem (Mozart). — 21,50 Płyty.

— 14.30 Muzyka rozrywkowa. — 16.15 Koncert
ork. — 20.30 Koncert: Uwertura (Chabrier); Sta
re i nowe tańce (Respighi); Muzyka ualetowa
(Coates); Walc koncertowy (Giazunow). —. 0.15
Muzyka taneczna.

LONDYN — 13.00 Koncert chóru. - 15.30 Mu
DEUTSCHLANDSENDER — 6.30 Koncert ran
ny. — 9.40 Gimnastyka. — 12.00 Koncert z Wie zyka taneczna. — 19.00 Muzyka rozrywkowa. —
dnia- - 14.00 Od drugiej do trzeciej, muzyczka 22.30 Suita angielska na fortepian (Bach). — 23-25
na świecie- — 16.00 Koncert popołudniowy. — Muzyka rozrywkowa.
18.30 Koncert solistów.. — 20 50 Koncert Wie
deńskiej Ork. Symf. nad dyrekcią Kabasty:
Pierwsza symfonia C-moll on. 68 (Brahms). —
23.00 Koncert ork.: Utwory Rossiniego. Griega,
Liszta itd.
DROITWICH - 12 50 Ur*ory n.i ork. Glazunowa. — 13-50 Płyty — lCi 00 Muzyka rozryw
kowa. — 18.20 M'Zff*\i tan: w
- ?i 15 Kon
cert symfoniczny: Symfonia Nr. 88 O-dur
(Haydn); Koncert Nr. 5 Es-dur na fortepian I
ork. (Beethoven): Symfonia fant- (Berlioz). —
0.15 Muzyk'i tanecznaLONDYN — 12.50 Muzyka rozrywkowa —
14.15 Muzyka lekka ze Szwecji. — 16.00 Kon
cert ork. — 20.30 Koncert ork. wojsk.: Marsz
cesarski (Elgar); Konzertstueck (Bedford); Ta-

MEDIOLAN — 19.30 Muzyka rozrywkowa I
taneczna. — 2145. Koncert kwartetu. — 23-30
Muzyka taneczna.
PARYŻ — 13.45 Muzyka rozrywkowa.—15.15
Płyty 1 pieśni. — 19.15 Koncert wokalny. — 21,30
Transmisja opery.
RYOA — 12.05.Muzyka z płyt. — 15.20 Mu
zyka rozrywkowa. — 17.10 Koncert ork. dętej.—
19.40 Koncert symboliczny. — 21,35 Muzyka lek
ka.
SZTOKHOLM — 12.05 Muzyka rozrywkowa.
— 14.20 Muzyka fortepianowa. — 17,30 Muzy
ka kościelna. — 21,15 Koncert chóru. — 23.00
Koncert: Uw. „Tytus" (Mozart); Fantazja z ba
letu „Sklep czarodziejski" (Rosslnl-Resplitó);
„Krystian II" (Sibelius); Suita (Wilhelmi); Uwertura (Rosenberg).
STRASSBURO - 1250 Koncert. — 13.55 Ply
ty. — 17,25 Koncert ork. — 21.19 Koncert żyozeń z płyt. — 22,10 francnskle-pleśnl ludowi. —
23,45 „Namuna" opera Pienie.
WIEDEŃ — .12.00 Koncert południowy. —
14.15 Muzyka rozrywkowa. — 16.00 Program
rozrywkowy. — 20.10 Wesoła audycja. — 22,30
Pfitzner: Sonata na wiolonczele i fortepian Flsmoll op. 1. — 24.00 Koncert nocny.

PIĄTEK

Krakowa, — 17.00 Transmisja nabożeń
stwa z Ostrej Bramy w Wilnie. — 18.00
Audycja dla wsi. — 18.30 Audycja dla
Polaków za granicą. — 19.15 „Pociąg w
nieznane", koncert rozrywkowy z Kato
wic. — 21,00 „Wieczna tęsknota", ope
retka. — 23.15 Muzyka taneczna z płyt.
BUDAPESZT. — 12.05 Muzyka fortepianowa
1 pleśni- — 13.30 Płyty. — 17.00 M»zyka cygań
ska. — 19.25 Koncert wokalny. — 22,05 Koncert:
Uw. „Jesienią" (Orieg); Taniec (Stephanides); j
Rapsodia (Gaal); Taniec węgierski (Rekai); Sui
ta baletowa (Glazunow). — 2310 Muzyka cy
gańska.
DEUTSCHLANDSENDER. - 6.30 Koncert po
ranny z Wrocławia. — 10.30 Audycja dla dzie
ci. — 12.00 Koncert południowy — 14.00 Od dru
giej do trzeciej, muzyczka na świecie. — 16.00
Koncert, — 21.00 Koncert wieczorny: Uw. „Anakreon" (Cherubini); Aria Leonory z „Fidelio"
(Beethoven); Muzyk* ork. fSteplian.'; Aria z „A- j
idy" (Verdi); Moja matka, geś (Ravei); Uwer-1
tura (Reger). — 23.00 Muzyka operetkowa.
DROITWICH — 14.00 Muzyka rozrywkowa
— 17,50 Płyty. — 19.45 Koncert: Marsz t „Car
men" (Bizet); Slmple aveu (Thome); Melodia
(Ancllffe); Pozdrowienie miłosne (Elgar); Plerette (Chaminade); Covotlne (Raff); Torontella
(Heller): Oawot (Aletter); Walc (Oodln); Polka
(Strauss); Walc (Poidini): Marsz gladiatorów
(Fucik). — 23.30 Muzyka taneczna.

WARSZAWA I WSZYSTKIE STACJE
POLSKIE.
LONDYN — 13-00 Muzyka z płyt. — 15.30
6.30 Audycja poranna. — 11.00 Audy Wioska
muzyka rozrywkowa. — 16.00 Koncert
cja dlla szkół. — 12.03 Audycja południo ork.: Uw. „Karnawał" (Dvorak); Symfonia ..Ju
wa. — 15.00 Na szerokim świecie, audy piter" (Mozart); Finlandia (Sibelius); Uw. „Mał
cja dla młodzieży. — 15.^0 Muzyka obła żeństwo utajone" (Clmarosa). — 19-00 Muzyka
amerykańska. — 22.40 Anielskie suity fortepia
dowa w wyk. Malej Orkiestry P. R. — nowe (Bach). — 23.30 Muzyka taneczna.
16.30 Recital skrzypcowy Jerzego Stefa
na. — 17,05 Litwa współczesna, reportaż
MEDIOLAN — 19.30 Koncert rozrywkowy.—
— 17,20 Recital śpiewaczy Stefana W i  21.00 Transmisja z Opery.
tasa. — 18.00 Audycja dla wsi. — 18.30
PARYŻ - Pleśni. - 15-20 Płyty. — 18.05
„Srebrne lichtarze", słuchowisko J. Sza
i pieśni. — 20.00 Koncert rozrywkowy. —
niawskiego. — 19.00 Koncert rozrywko Płyty
22.10 Kabaret. — 23.05 Muzyka symfoniczna. —
wy ze Lwowa: — 21,00 Chór Polskiego 0.15 Muzyka taneczniRadia pod dyr. St. Nawrota. — 21,15
RYGA - 14.30 „Aida" opera Verdiego. Koncert symfoniczny, transrn. z Filhar
monii Warsz. — 22,30 Czy ludzkość ule 17.30 Koncert na organach- — 20.35 Muzyka lek
ga degeneracji, odczyt. — 22,40 Muzyka ka. — 21.15 Muzyka taneczna
z płyt
SZTOKHOLM - 1300 Muzyka rozrywkowa.
—• 15.30 Muzyka z płyt. — 1S.00 Dawna mu?.yka
BUDAPESZT — 12.05 Koncert na bałałajkach. taneczna. — 19 30 l''yy — 22,15 Muzyka tane
— 13.30 Koncert. — 17,25 Muzyka fortepianowa. czna.
— 19.30 Transmisja z Opery. — 22,40 Muzyka cy
STRASSBURO - 12.50 Końce.t. — 13.55 Kon
gańska. — 23.10 Muzyka węgierska.
cert rozrywkowy. - 17,30 Koncert symfoniczny.
DEUTSCHLANDSENDER - 6.30 Koncert po - 21.30 Koncert. Pangtaf III (Suppe); Dwa tań
ranny. — 9.40 Gimnastyka- — 12-00 Koncert po-, ce słowiańskie (Dv0i a . ) , Balet /P^lari^ie); Naluctalowy. — 14.00 Ocl drugiej do trzeciej, mu m'etnle (Messager), - - 22,15 Koncert -ymIoń zyczka na świecie. — 16.00 Koncert z Wiednia. ciT.y. — 24-00 Muzyka taneczna.
— 18.30 Koncert na dwoje skrzypiec I fortepian:
Sonata (Samartini); Serenada (Slnding). — 20.30
WIEDEŃ — 12.0) Koncert południowy. —
„Romeo i Julia" (Lothar). — 23.00 Muzyka nor
14.10 Muzyka rozrywkowa. — 10 00 Koncert po
dycka.
południowy. — 19.05 Muzyka domowa. — 20.10
DROITWICH — 12-50 Koncert na organach.— Kabaret—22,30 Knccrt „Wesoła wojn*' (Strauss)
Dzikie róże (Ganglberger); Wiedeń wesoły I
14.15 Koncert ork. — 17,30 Muzyka lekka.—20.30
smutny (Hruby); Młodzież wiejska
(Stanke);
Muzyka taneczna. — 23.00 Koncert ork. — 0.15 Włóczęgi
(Pichelmann); „Monika"
(Dostał);
Muzyka rozrywkowa.
Walc (Strauss); Towarzysze (Teike). — 24.00
Koncert nocny z Sztuttgartu.
LONDYN — 12.40 Muzyka szwajcarska. —
14.00 Koncert ork- — 16.45 Koncert symfoniczny:
Symionia Nr. 48 C-dur (Haydn); Koncert forte
pianowy Nr. 2 op. 83 (Brahms); Uwertura E-moll
(Schubert). — 19,25 Koncert: Symfonia Nr. 4 (Ola
zunow). — 22.00 Koncert wojsk. — 0-25 Kwartet
smyczkowy E-mo!l (Smetana).
:

Nie jest łatwo być równncwśnie... królem I ojcem. Sztukę tę posiadł, zdaje się, I.eopnld król
Belgii, którego widzimy na naszym zdjęciu ze swymi dzieciakami na zamku w Lackeu. Zdję
cie zostało wykonane przez królową-wdowę Elżbietę.
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wielce praktyczne. wie';.ki'otue bowiem
rozwódki nie mogłyby kilku obrączek
włożyć na palec, gdyby obrączki te były
szersze...
Największą plagą są. zdaniem mr.
Price-\Veir'a, sekretarki i stenotypistki.
Wieie domów hondl.owych w Sydney
zaczyna redukować kobiety, a Bank Na
rodowy poleci! swym urzędniczkom
umundurować się w jednakowe białe
bluzki i granatowe spódniczki.
' Jedtla z firm. zajmująca cały wielopię
trowy dom. zaangażowała nawet spe
cjalną „opiekunkę", która pilnuje jak za
chowują się młode dziewczęta podcza*
pracy.
inaczej jest w Anglii. Mrs. SeatonTideman zbadała w tysiącach przypad
ków, że w Anglii nie biuralistki sa przy
czyną rozwodów, a sttblokatorki i przy
jaciółki z klubów sportowych.
Prawie każda rodzina angielska po
siada mały domek na przedmieściu, a
przynajmniej duże mieszkanie,
Często
zdarza sie. że zmuszona jest przyjąć sub
lokatorkę, a wówczas... nieszczęście go
towe.

MEDIOLAN — 17,15 Koncert chóru I ork. —
19 30 Muzyka rozrywkowa. — 21.30 Koncert sym
foniczny.
PARYŻ — 13.45 Muzyka rozrywkowa.—16.10
Pieśni. — 18.05 Muzyka kameralna. — 20.00 Kon
cert rozrywkowy. — 23.30 Płyty. — 0.15 Koncert
nocny.
RYOA — 12.25 Muzyka lekka. — 15.25 Kon
cert popularny. — 16.50 Muzyka fortepianowa
Chopina. — 18.30 Utwory Mozarta. — 21,13 Mu
zyka francuska.
SZTOKHOLM — 13.30 Muzyka rozrywkowa.
— 17.05 Pieśni ludowe różnych narodów. — 19-50
Koncert. — 21.30 Koncert skrzypcowy: Sonata
A-dur (Hacndel); Melodia norweska (Lle-Szigetti); Trzy utwory (Warlock-Szlgetl); Scherzo Emoll (Brosch); Kaprys B-dur (Paganlnl-Krclsler).
— 22,15 Muzyka wojsk.

STRASSBURG cert. —
mann);
końskie
ninow).

14.15 Pieśni. — 17,28 Kon-j

19.30 Koncert: Rondo francuskie dBoellUw. „Miwon" (Thomas); Wesele gas(Lacome); Rapsodia rosyjska (Qre:za— 21,10 Transmisja z Opery Paryskiej.

WIEDEŃ — 1200 Koncert południowy. —
14.10 Muzyka rozrywkowa. — 16.00 Koncert. •—
20.10 Wieczór wiedeński. — 22,40 Koncert roz
rywkowy. — 24.00 Koncert nocny z Berlina.

•SOBOTA
WARSZAWA F WS7YSTKIE STACJE
POLSKIE
6.30 Audycja poranna. — 11.00 Audy
cja dla szkól. — 12.03 Audycja południo
wa. — 15.00 Słuchowisko dla dzieci:
„Tomcio paluch na dnie morza". — 15.30
Muzyka obiadowa z Wilna. — 16.30 Z
zapomnianych naszych pieśni, koncert z

M a ł ż e ń s t w o I... p o l i t y k a
Jak wiadomo, w Niemczech ogłoszo
no nowe prawo małżeńskie. Ważność z
pnktu widzenia państwowego będą mia
ły jedynie te małżeństwa, które zawarte
będą w urzędzie ,tanu cywilnego. Prócz
tege wprowadzone zostały zmiany w
przepisach", dr tyczących
rozwodów,
wskutek czego dziesiątki tysięcy mał
żeństw, żyjących w Austrii w separacji,
uzyskają definitywny rozwód.
W przyszłości udzielać się będzie roz
wodów przede wszystkim w wypad
kach, gdy małżeństwa nie przedstawiają
wartości d-la państwa. Można sobie wy
obrazić, jakie będą działy sic nadużycia
wobec... przeciwników politycznych.
r

Dalszym powodem do rozwodu —
prócz zdrady małżeńskiej — będzie zde
cydowana niechęć jediiicj strony do po
siadania potomstwa. A więc nawrót do
prawzorti małżeństwa,
przywócenie
małżeństwu istotnego celu.
Po przeprowadzeniu rozwodu dzieci
Obrączki rozwodowe
powierzane będą nie tej stronie, która
Paryżanki wprowadziły zwyczaj no nie ocnosl winy rozwodu. Ie;z tej która
szenia obrączek — rozwodowych. Każ wzbudza więcej zaufania.
da rozwódka kładzie taką obrączkę na
mały palec lewej ręki.
Zaznaczyć należy, że obrączka roz
Postęp w każdej dziedzinie, pnuvda?
wodowa musi być platynowa i bardzo Świat idzie... naprzód.
wąska. To ostatnie zastrzeżenie jest
Koniec

Gwiazdy mówią prawdę Corcz mniej
Urodzeni w czasie od
do 8 listopada

2

Wpływy gwiazd. Patronem tego tygodnia ' fest
anioł prawdy- pokoju, prawa sztuki i natiKi.
Urodzeni pod ligo znakiem posiadają „7" jako
szczęśliwą liczbę, a Ich kolorami są niebieski i
bronzowy.
Powinowactwo gwiazd. Jeżeli chcesz 'osiąg
nąć jak największa harmonię w swym życiu mał
żeńskim, mąż twój względnie żona powinna być
urodzona w następnych okresach roku: 11 do 15
stycznia. 20 do 24 lutego 11 do 15 marca, 21 do
26 czerwca, 12 do 16 lipca, 23 do 27 sierpnia, 13
do 17 września i 22 do 26 grudnia. Najszczęś
liwsze małżeństwo będzie z partnerem tęgim, ni
skiego wzrostu, o wielkich
szarych ochach,
okrągłej twarzy, jesno-hronzewych
włosach
I bladej cerze. On względnie ona będzie posia
dała zmienny charak*e , będzie gwałtowni I czę
sto niesprawiedliwa, choć z natury |cst niezwy
kle dobra. Skłonności do chorób krwi i pluc.
Dla mężczyzn urodzonych w tym tygodniu.
Żona twoja będzie pollnriala romantyczne uspo
sobienie, bujną fanti/.ie I slaby charakter. Lechje ją rozrzutność I bruk inicjatywy. Jest to
warzyska 1 sympatyczna a jeżeli kogoś kocha,
r

gotowa jest poświecić dla niego wszystko.
Dla kobiet urodzonych w tym tygodniu. Mąż
twój może b y ć literatem, podróżnikiem, adwoka
tem lub urzędnikiem p a ń s t w o w y m
Będzie to
człowiek o słabym eliarakt-jr/.e, ł a t w o
ulega
jący z ł y m w p ł y w o m i skłunny ao pijaństwa- Sta
raj się o k a z y w a ć mu Jakimlwięccj miłości i w y 
rozumiałości oraz u p r z y j e m n i ć
inu
życic
w domu.
Dzieci z małżeństwa. Dzieci t w o j e będą mia
ły silniejszy charakter aniżeli t v oraz t w ó j pattner. odznaczający się jednak b r a k i e m
ufności
we własne siły i Łwlnszeza dziewczęta- cechuje
wielka lekkomyślność. Z n a t u r y są uczynne i l i 
tościwe.

Jeżeli chcesz zawrzeć związek małżeński w
tym
tygodniu d S t r o l o . j i t z n j m , w y b i e r z dzień 5
listopada.

Dla ludzi poślubionych.

Od c e b i e zależeć bę

dzie, czy osiągniesz szczęście w s w y m pożyciu
małżeńskim. Jeżeli posiadasz więcej charakteru
aniżeli twój r a r t n e r powinieneś względnie po
winnaś Zatem służyć mu zawsze dobrą radapomagać mu I Odntfttó się z niniejszym k r y t y 
cyzmem do jego wu>L Jeżeli będzissz r r u doku
czać I róblfi .'iągle z l o ł l w c uwagi, wasze Do
życie małżeńskie stanie się nieznośna-

tenorów...

Kiepura bez licrj.ourencii
Wszyscy profesorowie śpiewu zga
dzają się na jedno: że glosy wysokie tra
fiają się coraz rzadziej i — jak twierdzi
— w krotce w operach będziemy mogli
usłyszeć tylko dwa rodźcie głosu: bas i
kontralt. Powagi medyczne stwierdzają
również, że głos ludzki stopniowo -ibniżn sie. Olosy współczesnych r.nm ludzi
mieszczą się na skali pomiędzy kontraltem i mezzosopranem u kobiet. mk\';zv
barytonem i głębokim' basem u męż
czyzn.
Czemu to należy przypisać?
Czy
przyczyną tego zjawiska jest coraz sil
niejsze zanieczyszczenie powietrza? A
może wywiera tu wpływ rodzaj poży
wienia lub też sposób życia? Tak czy
inaczej prawdą jest, że coraz trudniej
jest znaleźć prawdziwego tenora. Co się
tyczy wysokich sopranów to wkrótce
będą one Już należały do orawdziwych
iizm/ów wokalnych.

I zmienił pan franki na korony.
. — Nie, otrzymałem banknot czeski.
— To bafdżo dziwne, że brat wysiał z Fran
cji czeski balnknot.
Zeznanie Safarika o grze w karty potwiedziło się. Ale ustalono też, że w piwiarni, w
której grał on w karty, gra rozpoczęła się o go
dzinie 11-ej wieczorem, a więc już godzinę po
przypuszczalnej godzinie śmierci Litecka.
Suma podejrzeń była zbyt wielka. Adwokat
z urzędu bez przekonania grał swą rolę na roz
prawie sadowej. Safarik został skazhy n do
żywotni* wiezienie. Osdzony w celi, protesto
wał gwałtownie i głośno krzyczał o swej nie
winności. Bliski szału, próbował odebrać so
bie życie, bijąc głową o mur. Odwieziono go
Pani Ala przymierza w ma dystki.
do szpitala więziennego i przy tej okazji prasa
gazynie kapeluszy istne cacko,
— Ach. to bagatelka! — o d - 1
znowu pisała o Inim.
tylko ma pewne zastrzeżenia ^powiada modystka. — Obo
co do koloru kapelusika.
jest salon fryzjerski, gdzie na
Młody dziennikarz praski, Piotr Skarb, po
— Obawiam sie. że Len ko poczekaniu dostosuje pani odpo
stanowił zająć się tą sprawą, „Wszyscy inte
lor nie odpowiada barwie mo wiedni kolor włosów.
resują się Safarikiem, a nikt nie pomyślał o tym,
ich włosów — mówi do moaby przestudiować sprawę pod kątem widzenia:
ofiary" — to była myśl przewodnia Piotra
Aktualne
Skarba, gdy zainteresował się przeszłością LW
tedka. Młody dziefnnikarz stwierdzi?, te L L
— Co słyszę, założył pan
deck spędził trzydzieści lat w Chinach, gdzie ze
nową fabrykę? Cóż się tam ro
bl?
brał sobie sporą fortunę, prowadząc handel
— Kieoskle interesy.
narkotykami. Majątek swój stracił Litecfc
w. okresie inflacji, i Skarb doszedł <to wnłosfcn,
Ryzyko
żtf zamierzał on powrócfć eto tego pr»estepeie»
Oość w restauracji do kelnera:
go procederu. Przeglądając akty policji pra
— Ten kotlet jest p!ekie'nie go
rący...
skie] Skarb stwierdził, że w stolicy czeskiej ba
— Niech pan zatem będzie łaskaw
wił przez krótki czas jakiś Chińczyk, właśnie
dmuchać.
w okresie śmierci Litecka. Wskutek starań'
— Tak ale gdy dmuchnę, kotlet na
pewno sfrunie z talerza.
Skarba przeprowadzono rewizję w hotelu L i 
Kolejka p o d m i e j s k a
Olbrzymi ruch automobilowy przed magistra tecka 1 w jego piwnicach zinaleztono duże za
pasy opium. Skomunikowano się z międzyna
tem N«w Yorku.
— Panie konduktorze, cze-l
rodowym komitetem do walki z narkotykami,
go dziś kolejka tak podskakuje,)
W ł a m a n i e do radiostacji zepsuto sie coś?
który działa w Genewie pod auspicjami Ligi
Narodów. Russd Pasza, dyrektor komitetu,
— Nie... Maszynista, uwa N i e z w y k l e z d a r z e n i a
— O reszcie poinformowane
oświadczył, że istnieje tajna organizacja han
zostanie Szanowne Państwo ża pan, ma czkawkę.
przez pras? codzienną...
dlarzy narkotyków pod nazwa „Dwa S", i lir
Groźba
morderstwo wiąże się z pewnością z tą orgarnU
Słynny lekarz be<1;ński, profesor |
zeją. Równocześnie policja londyńska zaare
Wlrchow, zostul raz wezwany dc pe
W szkoło
wnego bozatezo pacjenta, który u-ksztowała podejrzanego Chińczyka, którego
— Mamy sześć belek, a chcemy ko skaleczy! sio w palec Oburzyło I
mieć dwanaście. Co musimy z nimi go, oczywiście, że pozwolono sobie |
— To z pewnością pijak — rzekł agent po zdradził sztylet, 1 który przyznał się, że zamor
zdobić? Jakie działanier
Miiożede, wezwać jeiro — sławę lekarski —
licyjny do swego kolegi, wskazując w mroźną dował Litecka wskutek ostrych nieporozumień
dzielenie, dodawanie cz> odejmowa-' dla takiej drobnostki. ? a ohejr/en;'!
palca pacjenta, chwycił więc iwój
nie?
i mglistą noc człowieka leżącego na Ziemi w po na tle finansowym. Tym samym nożem, któ
bloczek recept I napisał „plaster sn-1
— Zdaie s!«. żo piłowanie.,.
rym zariiordowal Litecka, Chińczyk przeb ! s.u
sielski". Nast}ptv.e odezwał się do ] bliżu starego mostu nad Wełtawą w Pradze.
służącego
pacjenta:
Kiedy jednak zbliżyli się do nieznajomego, bie serce w oczach policji.
Z e sfer a r y s t o k r a t y 
— Proszę pobiec co tchu do ap
cznych
stwierdzili natychmiast, że mają do czynienia
Safarik został zwolniony z więzietiia, r e h a 
teki 1 przynieśi naly :Smin»ł to. co j
Hrabia Duroński skarży sie tu napisane, gdj^ mole być za późno,
trupem. Serce jego przebite było nożem. Na bilitowany, i za pieniądze otrzymane ze zbiór
— Jak to za nóźnoź
jęknal po
w gronie przyjaciół:
każdym z policzków wyryta była krwawa lite ki publicznej, nabył sobie hotel, należący do L i 
pacjjnt. — Gzy uważa łan, że I
— Kiedy nasza pokojówka bladły
ra „S".
jest tak źle?
tecka. Ożenił się, a dziennikarz Skarb został
miała dziecko, to żona zrobiła
— To nie — odparł lekar.5 — alej
Już
w
rannych
godzinach
uStalolna
została
oojcem chrzestnym Jego pierwszego dziecka.
mi awanturę, bo podejrzewała, nim pański służący wróci t plastrem,]
soba zamordowanego. Był to 624et!ni Venceże ja jestem ojcem. Jakaż nie rana może się sama zagerć...
slav Liteck, właściciel podrzędnego hotelu. L i sprawiedliwość! Przecież jak
M a r z e n i e dziecka
nasz lokaj miał dziecko to >Ja
tedk, który słynął ze swego skąpstwa, ucho
J a ś : — Kiedy będę duży.| dził za człowieka, posiadającego ukryty mają
wcale nie podejrzewalfem, że
nie będę nigdy kładł się spać.
ona jest matką.
Nie każa mi wtedy myć rano| tek. L&cz dlaczegóż nieznany sprawca miałby
Możliwe
go zamordować daleko poza hotelem, skoro
szyi.
._ Zosia zapewniała innie wczoraj,
wiadomo było, że stary kutwa nie. nosi przy
że niirdy jeszcze kłamstwo nie prze
SUąd?
sobie
nigdy pieniędzy? Nocna awantura? W ja
szło przez jrj usta.
Bimbalski przeczytał w gazecie..,
kim
celu
więc niezinany napastnik wyryłby na
— Nie wykluczone. Frze^itż oia
swój nekrolog. Zdenerwowany tele-1
mówi przez nos.
policzkach
owe dwa S, świadectwo zemsty?
tonuje do jednego z przyjaciół:
—
Czyś
czytał,
że
ja
umarłem?
Przeglądając księgę hotelową, znaleziono
Sprawy matrymonialne
— Tak- - odpowiada przyjaciel.
— Czy pani mnie wreszcie Powiedz mi wiec, skad ty właściwie | Iw niej nazwisko niejakiego Svatopluka Safarrka, który przez pewien czas mieszkał w ho
wysłucha? Kocham panią od dzwonisz?
h i dziesięciu!
telu Litecka. Jego inicjały, składające się
— No. więc co? Czy mam
dwuch „S", uczyniły jego osobę bardzo po
rprilt wyznaczyć emeryturę?
dejrzaną. W dalszym śledztwie ustalono, że
Safarik w przeddzień morderstwa był w lokalu
Wszystko jest względne
Litecka
pod pretekstem odwiedzenia kogoś, kto
N a u c z y c i e l : — Tan więc,
moi chłopcy, droga najkrótsza, naj
opuścił już hotel przed paru tygodniami. Wre
prostsza daje zawsze najwięcej ko
szcie, i to najbardziej obciążyło Safarlka, w
rzyści...
S t a s i ó; — Niech pa*i to wmó
dzień po śmierci Litecka zapłacił on w kancela
wi mojemu ojcu. Pęknie zc śmiechu.'
rii hotelu swój dług, za nieuregulowany dotąd
N a u c z y c i e l : — Dlaczego?
rachunek hotelowy. Wobec tych wszystkich
S t a s i o: — Mój ojciec ma tak
faktów Safarik został aresztowany. Sędziemu
sówkę.
śledczemu wyjaśnił on. że do hotelu przybył raz
Filantropia
jedynie w celu odnalezienia adresu swego zna
Do przechodnia podchodzi
jomego. Drugi raz przybył, aby uregulować
pewien osobnik z lista składko
swój dług. Zdobył większą sumę, grając w
wą na dobroczynny cel.
dzień śmierci Litecka w karty.
— Może pan ofiaruje łaska— Żył pan w nędzy, jak więc mógł pan grać
!wie jakiś datek na rzecz niewi
domych?
w "karty?
Przechodzień potrząsa gło- D y l e m a t naczelnego dy
— Tego dnia otrzymałem od mego brata
rektora
,wą:
z Francji 100 koron.
— Hallo. centrala! Proszę
Obrazek z Fl°rydy, gdzie oki ss sp ariów w od
— Możebym i dał. ale boję
— Przekazem?
ustalić. którv aparat dzwoni do
nych trwa przez okrągły rok
SIC. że niewidomi nic Z tego nie
— Nie, w zwykłym liście. .
mnie.
KDBACZĄ.
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Nowela paryska
ani Plisnier nosi szlafrok niemożli zawsze w wytwornych toaletach i wzo .,on" flirtował z nią na zabój, wzdycha !, 0 tak wczesnej godzinie nie może to byc
wej do zdefiniowania barwy: wy rowo uszminkowaną. Nie trzeba chyba ściskał jej pokryjomu ręce, ale — nic nikt inny, jak któryś z handlarzy. Pani
Oczywiście — nieśmiałość. Piisnier uchyla drzwi...
obraźmy sobie mur kamienny nie dodawać, że „on" nie byl bynajmniej nadto.
— Jestem z gazowni, — oświadcza
opodal dworca, wówczas nabierzemy identyczny z panem Plisnier. Był toChciałby, to jasne, pani Plisnier jest bo
pewnego pojęcia o jego kolorze. Deseń elegancki młodzieniec w wieku lat dwu wiem bardzo powabna: smukłe nogi, ład człowiek w granatowym mundurze. Po
,w kwiatki zatarł sie już pod pokładami dziestu pięciu, zajmujący pokój o piętro ne ramiona, głębokie wycięcie w sukni... tym wchodzi pewnym krokiem i rzuca
kurzu. Na głowie ma przeraźliwie czer- wyże) niż państwo Plisnier. Znajomość wszystko to jest bardzo uwodzicielskie, .spojrzenie na panią Plisnier.
£woną chustkę, jedną rękę opiera na bio- zawarta "została za pośrednictwm—piw zwłaszcza w eleganckim salonie, gdzie
— Patrzcie państwo, widzę, że nie ma
'drzc. w drugiej ściska szczotkę. Aha, nicy. Młodzieniec nie posiadał bowiem osłonięte lampy sączą półmrok... Raz już tej czarnej Marysi! Proszę sobie nie
należy jeszcze dodać, że pończochy na własnej piwnicy i państwo Plisnier z ca już młody człowiek omal nie doprowa przeszkadzać, znajdę sani drogę! .
nogach zwisają jej się niczym korkociąg. łą uprzejmością udzielili mu miejsca dził gry do logicznych konsekwencji.
Istotnie, znajduje drogę, me potrzeba
'Mógłby ktoś pomyśleć, że jest to zwy w swojej. Na tym tle nawiązał się kon A jednak: nie! Skrupuły? Może. ale mu przewodnika. Wyciąga z kieszeni
czajna sprzątaczka, a przecież tak nie takt towarzyski i od pewnego czasu pani przede wszystkim obawa przed niebez latarkę elektryczna i sprawdza stan ga
jest. Pani Plisnier jest damą z towarzy Plisnier jest bardzo zakochana.
pieczeństwem. Ostatnio obawa ta mu zomierza. Jest to mały, okrągły czło
stwa, a jej five o'clocki peszą się w ele
Ach. w jej wieku! Otóż właśnie z 0 0 - siała się bardzo wzmóc, młody człowiek wieczek o wesołych oczkach.
ganckich sferach dużyrri powodzeniem.
— A więc Marysia naprawdę wyje
Chodzi po prostu o to. że w tei chwili nie
chała.
Ale nie na długo chyba? Pani jest
ma pan' Plisnier służącej. W godzinach
sprzątaczką, prawda?
popołudniowych pani,Plisnier każe so
Jak można w takich warunkach u trzy
bie podać herbatę, i ,wtedv mu się wy
mywać, że jest sie panią domu. Pani
daje, że pani Plisnier to nie Jego mał
Plisnier kiwa potakująco głową.
żonka, a następczyni ich służącej. Ma
— Zaraz się domyśliłem. W ogóle,
rysi.
_
j
jestem psychologiem. W takiej robocie
Przed kilku dniami Marysia przybie
jak moja. człowiek się niejednego nasłu
gła zapłakana, pokazując depesze nastę
cha.
Znam dobrze salony hrabiowskie
pującej treści: „Matka ciężko zachoro
1 buduarki eleganckich kokot. Powie pa
wała, przyjeżdżać/natychmiast".
Pani
ni pewnie, że nikt mnie nie puszcza do
Plisnier skrzywiła sie wprawdzie, nie
salonu i buduarów, to prawda. Zawsze
jest bowiem przy/jemnością obywać się
jestem w przeddpolcojach. Ale to właś
bez .służącej przez dwa, a może i trzy
nie jest ciekawe. Widzi pani. — zapala
'dni, koniec końców jednak ruszyło ją su
się gruby człowieczek. — przedpokój to
mienie. „Matka/ ciężko chora", pani
coś takiego, jak kulisy w teatrze. Nie ma
Plisnier nie jest kobietą bez serca. Ko
pani pojęcia, co się tam dzieje. Naprzy
niec końców przygotowali jej oboje
kład w tym mieszkaniu! Ale dlaczego
Z mężem pożywienia na drogę, a nawet
pani stoi. proszę przynieść butelkę z ko
kia U coś nie co^ pieniędzy. Pan Plisnier
niakiem.
Marysia częstowała
mnie
sam wetknął jej w rękę banknot 50-franzawsze sporą szklaneczką.
kowy. W dzisiejszych czasach bowiem,
— Co takiego, Marysia...
kiedy tak trudno o dobrą służącą, nie
— No pewnie, i sama piła dla towa
wolno zaniedbywać środków ostrożno
rzystwa. To nic wielkiego, bo jej pani
ści. A Marysia jest na prawdę godna
do obiadu wyleguje się w łóżku! Powia
najwyższych/ pochwał; jest czysta,
da pani, że Marysia mimo wszystko zde
świetnie gotuje, pierze delikatną bie
cydowała sie na tę podróż?
liznę i nawet masuje sama panią! Przy
— Wiedział pan o tvm. że...
tym wszystkim jest uczciwa i nie lubi
— ...Marysia szykuje wycieczkę ze
plotkować. Nie jest również niewdzięcz
swoim nowym chłopcem, który jest szo
... wy duje mu sie, że pani
na. Boże święty, jak ona dziękowała,
ferem. Pewnie, że wiedziałem! Powie
Plisnier
ie^siużacą.^
udając się ,w podróż!
działa, że wyśle do siebie depeszę:
Z tym wszystkim jednak" przykro jest
„Matka ciężko chora!". To robi dobre
obywać sije bez służącej. Co innego pan wodu tego wieku. W ciągu dwudziestu bowiem mimo bardzo wyrafinowanych wrażenie. „Jak sie rozpłaczę, to doUomu. jerdu wszystko jedno. Pani Plis lat swego małżeństwa nie zboczyła pani zaproszeń, nie zjawiał się u Plisnierów. 1 stanę jeszcze pieniądze na drogę!", ponier również próbowała początkowo w y Plisnier ani razu z drogi cnoty, teraz Łagodny ból pełen cie' ikiej słodyczy i wiedziała. Sprytna z niei dziewczyna!
migiwać /się od pracy, przez trzy dni jednak opętało ją to. co się nazywa drążył dojrzale serce pani Plisnier.
(Opowiedziała mi w jaki sposób zarabia
Z wymienionych powodów młody swoje koszykowe przy zakupach. Po
brudne naczynia pleśniały w szafliku, na w języku literackim „namiętnością".
podłodze narastały
pokłady
kurzu, Jest na wszystko gotowa! Więcej na człowiek nie mógł jej ujrzeć w tym
wiadam pani. boki zrywać! Jestem prze
a okna po prostu zmatowiały. Niestety, wet — tęskni do „wszystkiego". Oczy stroju. Gdyby naprzyklad stał przy konany, że naprawdę dostała pieniądze
minął czwarty dzień a Marysia nie wra wiście, nie bez wyrzutów sumienia! oknie... Nie, to niemożliwe! Pani Plis na drogę. Nic dziwnego zresztą, pan
cała, piątego zaś dnia.wypadał u pani Przykro jej myśleć o roli, jaka w tej nier znów zaczyna klać Marysie. Osta Plisnier nie jest skąpym człowiekiem...—
Plisnicjr tradycyjny wieczór przyjęć. sprawie przypaść musi poczciwemu pa tecznie jednak, biedna dziewczyna nie człowiek z gazowni mrugną! znacząco
Pani Plisnier zakrzątała się przy znale nu Plisnier. temu ideałowi wiernego ponosi winy. Najpewniej z matką jej jest prawym okiem.
bardzo kiepsko!
zieniu sprzątaczki, niestety bezskutecz małżonka!
— Co takiego?
Tymczasem jednak' grzeszy pani Plis
Dzwonek u drzwi wejściowych.
nie. /Nic pozostawało więc nic innego,
— Dziwi się pani? Przecież ten Plis
nier tylko w marzeniach. Coprawda,
jak zabrać sie samej do roboty.
Co robić! Trzeba chyba otworzyć nier lata dosłownie za wszystkimi słu
Szło jej niesporo, nie była bowiem bie •MUAIMHUA'>«U^«' w^.*-'''""»-"ti||BRLB|IRI
żącymi. Nie można mu '.ego zresztą
daczka przyzwyczajona do pracy. Z po
brać za złe. bo żona zaczyna mu tyć.
czątku trzymała szczotkę wytwornie, Fenomeny pamięci
Dziwi to panią, jak widzę? Tak. tak,
tak' ja na swoich przyjęciach imbryczek
moja kochana! Nie widzi jei pani nigdy
Z herbatą, rychło jednak przyszła do
w. innym, stanie, jak dobrze zesznuro
iwriiosku, że nic z tego nie wyjdzie i wzię
waną i wypucowana na glanc ale Ma
Ja się w garść. Na twarz wystąpiły jej
rysia, która ja musi masować dobrze'
Dziś. gdy wynaleziono NAJDOSKONAL dawał sobie rade z liczbami o 21 cyfrze. wic co mówi! Kształty szanowne) o mi
krople potu. a kiedy otarła je dłonią, po
Ten fenomen pamięci nie jest bynaj gubią sie już w tłuszczu, .'est ż feuo po
wierzchowność pani Plisnier nabrała SZE maszyny do liczenia, mało komu za
imponuje kasjer czy buchalter, który po mniej odosobniony. Matematyk Col- wodu bardzo nieszczęśliwa. Marysia
całkiem nowego wyrazu.
»-*^'Bflźe" święty, gdyby on mnie tak trafi dokonać obliczeń dziennego obrotu burn mnożył liczby przez siebie dziewię- opowiadała mi ostatnio, jak sie nribvwa
zobaczył. — pomyślała, wzdrygając się bez użycia papieru i zawiłych mnożeń i ciokrotnie z taką szybkością, że ogłaszał taki masaż. Strasznie sie uśmiałem Pa
na samą myśl o tym. Oglądał ją bowiem dodawań na nim. Ale kilkadziesiąt lat wynik prędzej, niż jeden ze słuchaczów, niusia każe sie masować do czerwoności
temu człowiek - maszyna do liczenia bu który wszystkie te działania przerabiał i jęczy przy tym. jak mlodn narzeczona.
dził powszechne zainteresowanie.
na papierze.
Opowiadałem to jednemu facetnw t i k
Prawdziwy jednak popis ludzkiej prze
luny specjalista, Anglik Winkler, po boki zrywał, żem myślał, że CHYBA - u wagi nad maszyną — w pełnych zresztą siadał tak znakomitą pamięć, że po prze choruje.
granicach
— urządzono w Paryżu w r. rwie piętnastodniowej wymienia! pięć
mają bronić przed przejechaniem,
— Opowiadał pan to...
1892. Demonstrantem by! Wioch Inaudi, tysięcy liczb chociaż odczytano mu je
— Temu facetowi, co mieśzkn R I I I D
W czasie zebrania członków ligi prze KTÓRY dwukrotnie popisywał sie swymi tylko dwa razy.
wami!
ciwdziałania wypadkom Jautomobilo- umiejętnościami wobec profesorów- oraz
W całym tym świecie ludzi - artymoAch...
.wym w Montrealu (Kanada) jedn 7. obec inżynierów. Popis polegał na wyścigu rnetrów znajduje się jedno nazwisko ko
—
Co sie pani stało?
nych członków stwierdził, że samochód z maszyną do liczdnia. Inaudi wygry biece — panny Osaka. Nie jest to bynaj
—
Opowiedział
mu to pan., a oni.', co
i inne POJAZDY mają z tylu światła, na wał, dopóki chodziło o liczby trzycyfro mniej Japonka, gdyż pseudonim używa
on na to...
wet rowery mają reflektorki, które po we, gdyż dzielił je. mnożył, dodawał i młoda Francuzka, która rozpoczęła ka
— Dokładnie nic pamiętam, w każdym
zwalają aulomobilistom zauważyć je wodejmował szybciej od arytmometra. rierę swą w Paryżu w r. 1935. Stanowi
razie
wcisnął mi w rękę pięć franków
ciemnościach, tylko ludzie, przede wszy Gdy jednak audytorium zaczęło doma ona dziwny typ rachmistrzyni. bo właś
stkim zaś ciemno ubrani mężczyźni ni gać się działań z liczbami o czterech lub ciwie nie potrafi rachować, ledwie daje i powiedział: „Bardzo panu rtziekuie!'\
Andre BIRARF.AU.
kną w ciemnościach i padają ofiarami więcej cyfrach. Inaudi potrafi! je wpraw sobie rade % czterema działaniami. Ale
wypadków. W celu zaradzenia złu za dzie wykonać, ale podawał wynik o wie" ma za to fenomenalna pamięć, zachowu
proponowano wprowadzenie reflektor- "c później, niż maszyna.
jącą każdą wymówioną liczbę. Jej mózg
Rękopisów Redakcja nie zwraca.
ków, umieszczonych z tylu na ubra
Ten właśnie Inaudi dokonał rekordo tworzy więc coś w rodzaju olbrzymiej Redaktor odpowiedzialny; Stefan Pietrzak Od
niach, 0 0 pozwoli szoferom zauważyć wego obliczenia, bo w ciągu 17 sekund lablicy. na której znajdują sie wszystkie
przechodnia nawet w najgłębszych pinia! iloczyn dwu liczb dwunastocyfro- zasłyszane liczby; panna Osaka może bito w drukarpl własnej. Wydawca! Wydaw^
niclwo „Republika" Spółka r ogr odp Stel/i
ciemnościach.
wych. Gdv chodziło o odejmowanie, odczytać je w każdej chwili.
Pietrzak, Łódź, Piotrkowska Nr. 43 2 64.
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Reflektorki na ludzkich plecach

„REPUBLIKA" Nr. 29N. Niedziela, 30 października 1933 r.

Każdy musi myśleć o przyszłości
Polska buduje swą przyszłość własną pracą i wysiłkiem
f P r z e ł i t ó i i / f e f i f e p r e z e s a Grubera
1

Prezes Centralnego Komitetu Oszczędno
ściowego R. P„ p. dr- H. Gruber, wygłosił
w dniu 29 b. m. o godz, 19.15 z okazji „Dnia
, Oszczędności"' przomówienlo przez
radiJo,
które ponlżel w streszczeniu podajemy:

Każdego roku obchodzimy w Polsce
„Dzień Oszczędności", podobnie jak to
czynią wszystkie cywilizowane narody.
Pomimo, że oszczędność nie ma na pozór
tej siły atrakcyjnej, jaką mają inne tak
liczne obchody -—pełne barwy, wesela
i sentymentu, dzień ten zdobywa coraz
większe zrozumienie i popularność. •
Ody zestawiamy za ostatnie lata bi"
lans wysiłków dokonanych przez Pol
skę, widzimy, jak konsekwentnie Naród
i Państwo idzie naprzód.. Z każdym ro
kiem zespalają sie te wysiłki coraz moc
niej, coraz bardziej podnosi się zarad
ność, coraz silniej tężeje siła gospodar
cza.
Widzimy na przykładach, że tym
silniejszym staje sie Państwo 1 samodziel
nlejszym w swych poczynaniach, im wię
cej ma myślących 1 pracujących obywa
teli — I dlatego podnosllmy wiarę i uf
ność w powodzenie podjętych prac —
wzmacniamy naszą zdolność do dal
szych osiągnięć | idziemy po drodze naj
lepszego rozwoju.
Bywały jednak sytuacje, w których
widzieliśmy nieuzasadnioną plochliwość
1 to plochliwość wzmacnianą plotką, na
której żerowała spekulacja. Ostatni na
cisk na instytucje oszczędnościowe był
tego widocznym dowodem. Choć nieje
dnokrotnie instytucje te miały już podo
bne okazje, musiały one ponownie zda
wać egzamin ze swej sprawności i ostro
źności w gospodarowaniu powierzony
mi im kapitałami i jeszcze raz wykazały,
że są finansowo silno i odpowiedzialne.
Racja jest zawsze po stronie tych, któ
rzy ufają w sile I powagę urządzeń w
Państwie i zachowują pustawe pełną
godności I spokoju.
Zdając sobie sprawę z konieczności
wpajania w umysły obywateli poczucia
„dnia jutrzejszego", wszystkie cywilizo
wane narody przejęły jako naczelne ha
sło, iż należy dążyć do spokoju \ wza
jemnego zaufania i że ńa tym gruncie
budować należy rynek pracy i kapita
łów. Nie tylko u nas, lecz wszędzie utrwala sie przekonanie, że nie ekspery
menty i nie cuda. lecz prosta, niewątpli
wa i odwieczna prawda — zaradność i
przezorność — zdolną jest do zabezpie
czenia przyszłoś'. ! Państwa 1 Narodu.
1

z o f r a z j f „Dnia

Gdy mówimy o oszczędności, to oczywiście rozumiemy, że to nie to samo,
co nadmierna wstrzemięźliwość i odma
wianie sobie niezbędnych potrzeb. Prze
ciwnie, oszczędność to rozumne wydat
kowanie, to mądrość życiowa, oceniają
ca zdarzenia nie z punktu widzenia chwi
li bieżącej, lecz pomna, że każdy dzień,
każda godzina może nas postawić w sy
tuacji trudnej, że po dniach radości mo
gą nastąpić dni potrzeby. Każda inna
metoda, zaniedbująca tel prostej praw
dy, musi zawieść. Ten zwycięży, kto
sam sobie będzie radzić. Każdy o włas
nych siłach budować musi swoje gospo
darstwo. Tak sie ma rzecz z jednostka
mi, tak również ma się rzecz z narodami.
Na to. ażeby sie uniezależnić, muszą sa
me myśleć o sobie, same stworzyć swo
ją siłę gospodarcza i kapitał.
Z tych założeń wv'ch,ojVic, instytu
cje oszczędnościowe są propagatorkami
wiary w jutro, krzewicielkami zaufania.
Mają one pełną świadomość swej odpo
wiedzialności. Nawołując do przezornoś
ci, same kierują się ta zasadą i rozu
mieją dobrze, że ooza czynnikiem bez
Mchi Tania
la
pośredniej natury — oszczędnością —
„Mieć
tylko dwa
istnieje czynnik inny równie ważny:
wzajemne zaufanie. Oba' one są z sobą
zęby dla Gibb$'a"
ściśle związane, jeden be. drugiego był
by bez znaczenia. Podkreśiajic wiec, że
celem każdego obywatela jest posiadanie
kapitału osiągniętego z własne! pracy,
musimy również wskazać, jak nieodzow
ną rzeczą jest zaufanie do iustytucyj oszczędnościowych, które są instrumen
tem zbiorczym tych kapitałów. Budowa
wielkiej i gospodarczy porężnej Polski
musi być konsekwentnie prowadzona,
pozwólmy więc, aby oszczędności naj
szerszych warstw społeczeństwa w spo
koju spełniały te twórcza rolę. do której
są przeznaczono. Pamiętajmy, że w
miarę ich wzrostu wzrastać będzie morał walki z bezrobociem nie był już zagad
ny i gospodarczy autorytet Polski, za nieniem doraźnego zatrudniania szero
równo na wewnątrz jak I wobec zagra kich rzesz pracownków. lecz pozwoli' na
nicy. Drobne, w, masowy ruch ujęte, ka wytworzenie warunków, w których lud
pitały, wprzągnieto w ramy produktyw ność mogłaby na stale pra^ę uzyskiwać,
nej pracy, oto gwarancja dJbrze zagos mogła zarabiać, spożywać i oszczędzać.
podarowanej Polski. Samo oszczędzanie, Ten trwały wysiłek zbiorowej woli całe
bez nadania nagromadzanym kapitałom go narodu, którego instrumentem sa in
odpowiedniego kierunku, byłoby bezce stytucje oszczędnościowe, jest właśnie
lowe i bezpłodne, instytucje oszczędno fundamentem rozwoju gospodarczego
ściowe, gromadząc wielkie kapitały, da kraju i jego dobrobytu.
ją Im ujście w rozwoju gospodarczym
Polska dała światu do >.ód solidarne
i kulturalnym Państwa. Zasilając zaś go i konsekwentnego d-',aijn .a: nie porynek pracy, pozwalają, aby program ' szło na marne doświadczenie ostatnich
;

Oszczędrao/ci")

Mydełko do zębów
G i b b s nie ma
równych
sobie i
dlatego znane jest
na całym świecie.

Idealnie
anłyseptyczne
dwudziestu lat. Liczymy i Tczyć będzie
my nadal na siebie samych, przyszłość
naszą budować bs/dzicmy tylko własną
pracą i wysiłkiem.
Nie chcemy wymyślać tv'c nowego,
przyjmujemy starą niezłomną prawdę,
że energia, wytrzymałość ; zaradność to
są prawdy najprostsze, ale najgłębsze.
W pracy naszej orzyśwlecają nam sło
wa Naczelnego Wodza Marszałka Śmi
głego-Rydza: „Beż myśli 0 przyszłości
nie może rozwijać sie żidne życie, ża
den naród, ani żadne Państwo".
Polska myśli o przysz ośc!.
k

Zycie powiatu łódzkiego
Zainteresowanie wyborami w powie
cie łódzkim dochodzi do punktu kulmi
nacyjnego. Dużą żywotność w spra
wach wyborczych wykazuje duehowień
stwo wszystkich wyznań przez uświa
damianie i wpajanie ludności myśli o
konieczności wzięcia udziału w wybo
rach.
W terenie ukazały się ulotki wy
dane przez katolicki obywatelski komi
tet akcji wyborczej, w których komitet
zwraca się do wiernych z gorącym ape
lem o jaknailicznlcjsze wzięcie udziału
w wyborach.
W piątek, dnia 28 b. ni., odbyły się
wiece przedwyborcze w Sikawie, w
Chojnach, w Lućmierzu 1 Brużycy Wiel
kiej. W Konstantynowie odbędzie się
dziś o godz. 16-ej w kinie wiec przed
wyborczy, w którym udział wezmą
wszyscy kandydaci na posłów z 18 okręgu. Mniejsze zebrania przedwybor
cze odbędą się w gminach Czarnocin,
Łagiewniki I Gospodarz.
1

Sytuacja gospodarcza PolsKi
w oświetleniu Banku Gospodarstwa Krajowego
Wydarzenia polityczne w Europie we wrze
śniu r. b. wywarty wpływ ujemny na położe
nie gospodarcze
prawie
wszystkich krajów
europejskich, wywołując silny niepokój zwła
szcza na rynkach pieniężnychW Polsce skutki napięcia politycznego za
znaczyły się początkowo dość łagodnym od
pływem wkładów, który przybrał jednak po
ważnie na sile w ostatnim tygodniu miesiąca
września. Spadkiem wkładów dotknięte zostały
instytucje finansowe; w łącznej sumie może on
być szacowany na około 400 milionów złotych,
co stanowi mnie] więcej 10 procent ogólne!
sumy wkładów. Jednocześnie z odpływem wy
stąpiło wzmożone zapotrzebowanie kredytowe
w związku z wysokim stanem uruchomienia prze
mysłii I Inwestycji oraz wypłatami na ultimo
kwartału, wskutek czego banki i kasy oszczęd
ności zmuszono były do mobilizacji poważnych
środków, upłynniając się w instytucjach cen
tralnych, stanowiących dla nich oparcie rezer
wowe. Spowodowało to przede wszystkim silny
wzrost działalności kredytowe! Banku Polskie
go, połączony z poważna zwyżka obiegu bank
notów.

ustał- Część wycofanych lokat zaczęła w paź
dzierniku stopniowo wracać do iustytucyj finan
sowych. Dzięki temu nastąpiło również dość
szybkie odciążenie Instytucji emisyjnej; pokry
cie złotego, które przejściowo spadło poniżej
normy ustawowe], osiągnęło w pierwszych 2-ch
dekadach października wymagana statutem wy
sokość.
Na giełdzie papierów wartościowych wpływ
powikłań politycznych znalazł odbicie w zwlęk
szonych przejściowo wahaniach kursu papierów
zwłaszcza państwowych. W końcu miesiąca
nastąpiło jednak
uspokojenie 1 poprawa no
towań.
Cały przemysł pracował we wrześniu nor
malnie, wykazując wzrost zatrudnienia w gałę
ziach produkcji sezonowej craz w zakładach
pracujących na potrzeby ruchu Inwestycyjnego.
Wydobycie węgla zostało zwiększone wskutek
* * *
wzrostu w kraju 1 lekkie) poprawy w ekspor
Dziś, w niedziele, o godz. 1-ej rano
cie. Zwyżka wystąpiła również w zbycie prze
w Chojnach nastąpi uroczyste poświę
tworów naltowychProdukcję ropy cechuje
cenie l otwarcie iiowowybudowanych
pewna stabilizacja na nieco wyższym poziomie
dróg i ulic. W uroczystościach tych uniż przed rokiem. Słabszy napływ zamówień
dział wezmą przedstawiciele władz pań
wykazało hutnictwo żelazne; stan uruchomie
stwowycli.
Wszystkie jednak Instytucje wykazały dużą nia zakładów wytwórczych utrzymany zoslal
W Nowym Złomie odbędzie się dziś sprawność I zdolność mobilizacyjna I nie ogra | jednak bez większych zmian. Ożywienie sezoo godz. 9-ej uroczyste poświęcenie ka niczyły wypłat wkładów I przyznanych kredy . nowo panowało we wszystkich działach przemy
mienia węgielnego poci szkołę DOWSZC- tów, co sprawiło, że pp wyjaśnieniu sytuacji , siu włókienniczego, który znajdował się w okre
poiityc/.nci nacisk na kasy bankowo szybko • sie wzmożonej produkcji i sprzedaży wyrobów

chną.

jesienno . zimowych- Ruch zwyżkowy zazna
czył się również w niektórych gałęziach prze
mysłu chemicznego. Dość silny ruch budowla
ny zapewniał przemysłowi mineralnemu dosta
teczne zatrudnienia. W związku z bliskim roz
poczęciem kampanii produkcyjnej w niektórych
działach przemysłu spożywczego zwiększyło
się zatrudnienie w te] gałęzi.
W związku z tym przemysł przetwórczy
zwiększył Ilość zatrudnionych robotników. Stan
zarejestrowanych bezrobotnych wykazywał jed
nak w październiku lekką zwyżkę.
Położenie rolnictwa nie doznało we wrze
śniu poważniejszych zmian: występuląca bo
wiem przejściowo w drugiej połowie mleslącai
pod wpływem wydarzeń politycznych, zwyżka
notowań zbóż ustąpiła miejsca pod koniec wrze
śnia ponownej zniżce cen.

Zastępstwo
branży textylno-wclniauej i pończoszniczej po
szukiwane dla Gdańska', przez dobrze zapro
wadzone aryjskie przedsiębiorstwo hurtowe I
agenturowe. Oferty do Biura Ogłoszeń ,,I.aiu:rr'
Warszawa, Królewska 1 sub „Baum"',
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GŁOSY PRASY 0 FILMIE „WIEZIENIE BEZ KRAT"

„Oczekiwany z wielka niecierpliwością film
„Więzienie bez krat", (Prison sans barreaux)
ukazał sie na bulwarach Jest to dzieło silne,
potężne i śmiałe, które zawdzięczamy natchnie
niu wielkiego reżysera Leonida Moguy. Można
śmiało rzec, że film ten jest rewelacja, bieżą
cego roku, gdyż przedstawia nam jeden z naj
bardziej
niepokojących
problemów
nasze]
emoki".
MARIANNĘ
(Marcel Achard)

krat" (Prison sans barreaux). Pierwsza zasługą i cia, jego sceny sentymentalne, pełne umiaru, historia? Nie, film ten jest lekcją sprawiedlS"
autora tego filmu jest fakt, że odważył sie |z których promieniuje wzruszenie, chwytające ' wości- Triumf tego filmu notuje z największą
wybrać temat tak niebezpieczny i śmiały. A za gardło. Dodać należy do tego świetną tech , radością. Leonidę Moguy zasługuje na najwyżprzecież temat ten jest bardzo prosty — Jak jnikę, piękne zdiecia i szczęśliwy wybór plene i szą pochwałę. Jest on wielkim reżyserem. Diato zresztą przeważnie bywa, gdy mamy przed • rów. Jedną z głównych zalet filmu ..Wiezienie ; logi Henryka Jeansona są najlepsze z pośród
sobą dobry film. Obraz ten wykonano z reali bez krat" (Prison sans barreaux) jest również wszystkich, jakie dal nam dotychczas".
zmem 1 prostotą. Stał sie on wielkim krzykiem doskonała obsada aktorska".
C1NK-I-RANCE
o litość. W równej mierze należy powinszować
PAR1S-SOIR
(Pierre Autre)
człowiekowi, który wybrał ten temat, jak i te
(Plerre Wolff)
mu, który potrafił stworzyć dzieło prawdziwie
„Wiezienie bez krat" (Prison sans barreaux)'
filmowe, nie wpadające nigdv w tani senty
Słowa „bez krat" najlepiej określają ory to bardzo dobry film, wzruszający, szlachetny
mentalizm lub wulgarność. Corinne Luchaire ginalność i nowość zarówno tematu, jak • uję życiowo, prosty i w dodatku doskonale grany.
„Niezmiernie rzadko osiągamy w kinie wra z pewnością ma przed soba interesującą przy cia treści- Bo „Wiezienie bez krat" daje swo
Leonidę Moguy dowiódł, że można zrobić do
żenie, że znajdujemy sie wobec dzieła, którego szłość, gdyż kreacja jej jest prosta i praw iste oświetlenie nowych całkiem faktów, od
bry i piękny film bez „gwiazd". Prawdziwą
autor miał faktycznie coś do powiedzenia 1 że dziwa, bez żadnych ustępstw
na rzecz słaniając prawdę ukryfą za parawanem obłudy. rewelacją jest debiut młodziutkiej Corinne Luudało mu sie to w zupełności. Takie wrażenie „gwiazd" kalifornijskich".
Przez film ten, tchnący prawda i realizmem,
chairc, która gra z właściwym wyczuciem
właśnie mamy, oglądając film „Wiezienie bez
LE PETIT JOURNAL przemawia samo życie.
role krnąbrnej
pensjonariuszki. zbuntowanej
(Rene Jeanne)
LONDON DAILY M1RROR
przeciw niesprawiedliwości losu i okrutnym me
todom domów poprawczych dawnego typu".
„Należy pochwalić świetna reaiiizację "tego
„Wiezienie bez krat" (Prison sans barreauv)
L'OEUVRE
filmu, jego sceny zbiorowe, pełne ruchu i ży jest filmem nieprzeciętnym. Czy jest to zwykła
(Charles Henry-Monnicr)

ukaże sit na OTWARCIE SEZONU
CASINO
WW M

N

I

E

fi

w środę, dn, 2 listopada r. b.

Raclifftprogfrfinrt
N I E D Z I E L A , dnia 30-go października.

17.50—19.30: Powszechny Teatr Wyobraźni: „Ga
łązka rozmarynu" — słuchowisko Zygmunta
7.15—7.20: Pieśń „Już od rana rozśpiewana".
Nowakowskiego (wznowienie),
T E A T R POLSKI
7.20—8.00: Koncert poranny w wykonaniu M a 
W przerwie ogoło godziny 17-ej — Chwila Biu
wystawia dzić o godz. 4-ej po pot. komedię E łej Orkiestry P. R. .pod dyr. Z. Górzyńskiego.
ra Studiów.
Rostanda „Cyrano de Bergerac"; wieczorem zaś 8.00—8.15; Dziennik poranny. 8.15—8.45: Audy
19.30—20.00: Recital fortenlanowy Zofii Roma
o godz. 8.30 komedię „Major Barbara" w reży cja dla wsi — Gazetka rolnicza. 8.45—9.10: Kon
nowskiej.
cert \v wykonaniu Orkiestry Salonowej Jana R ó 
serii dyr,,K. Borowskiego. ,
,
żewicza 9.10—9.15: Odczytanie programu. 9.15— 2p.00—20.10: „Liman nad morzem Czarnym" —
felieton, wygł. Kazimiera Krzyżanowska,
9,35: Muzyka (ptyty) — z Poznania. 9.35—11.00:
T E A T R POPULARNY.
20.10—20.15: Wiadomości sportowe lokalni.
Dziś komedio-opera Kamińskiego „Skalmie- Transmisja z uroczystości odsłonięcia pomnika
Przegląd
ks. Kordeckiego: 1) Nabożeństwo celebruje ks. 20.15—21.20: Wiadomości sportowe.
rzanki', w reżyserii Br. Dąbrowskiego.
polityczny. Dziennik wieczorny.
Tygodnik
Prymas Hlond. Kazanie wygłosi ks. kan. Kazudźwiękowy. Nasz program.
biński ( z Iwanowic przez Poznań). 11.00—12.15:
TEATR W SALI GEYERA
wice-premiera
inż. Eugeniusza 21.20 — 22.00: „Kalejdoskop". — Koncert roz
gra o godzinie 4.30 po po). „Przeprowadzka" K. Przemówienie
rywkowy. Wykonawcy; Trio Rozgłośni Po
TL Rostworowskiego, wieczorem zaś o godz. 8-ej Kwiatkowskiego. Transm. z Poznania. 12.15—
znańskiej, Maria Dowbor — sopran, Hiero
komedię Fredry „Pan Jowiaiski", w reżyserii Z. 13.30: Uroczystości z odsłonięcia pomnika ks.
nim Szperka i Marian Sauer—2 fortepiany,
Kordeckiego (ze Szczytnik przez Poznań) (cz. I I ) .
Bicsiadeckiego.
Janina Rogozińska — Harfa (z Poznania).
13.30—14.15: Muzyka obiadowa.
Wykonawcy:
Orkiestra Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. W ł a  22.00—22.40: „Wujaszek szuka płaszcza" — W e 
TEATR „KOT W BUTACH"
soła Syrena Bolesława Żabko-Potopov.'icza.
dysława Szczepańskiego, Olga Olgina — sopran,
(Al. Kościuszki 57).
Edward Jakuć-Jakutis — tenor i mały zespół 22.40—23.00: Muzyka lekka w wykonaniu Or
Dziś, w niedzielę, dwa przedstawienia: o go mandolinlstów
„Kaskada" (z Wilna).
14.15—
kiestry Rozgłośni Lwowskiej pod dyr. T a 
dzinie 12-ej 'w pol. i o 4.15 po pol. Grana będzie 14.40: Przemówienie min. gen. Tad. Kasprzyc
deusza Scredyńskiego.
niezwykle aktualna, przyjmowana entuzjastycz kiego na I I Zjeździe Naukowym Ziem Wschod
23,00—23.05: Ostatnie wiadomości dziennika wie
nie przez dzieci bajka M . Kownackiej „O Zacz- nich (z Krakowa).
14.40—15.00: Rezerwa mu
czornego. Komunikat meteorologiczny.
ku-Szkolaczku i o Sowizdrzale, co jedon kochał zyczna. 15.00—15.30: Aud. robotnicza; „Dziec
szkołę, a ten drugi wcale" z muzyką Jana W e  ko w rodzinie robotniczej". 15.30—16.30: Audy
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
sołowskiego.
cja dla W6i: „Poznajmy Moniuszkę" — pierwsze 18.15—RADIO P A R I S : Koncert symfoniczny.
przedstawienie „Halki" w Warszawie,
audycja 19.30—LONDYN Reg.: Niedzielny koncert symł.
„ B U R Z A " SZEKSPIRA W F I L H A R M O N I I
słowno-muzyczna. 2) „Zabłocie idzie ku światu', 20.10—BERLIN: „Clivia" _ operetka Dostała.
Dziś o godz. 4,15 po pol. i 9.15 wiecz. — obrazek z życia wsi, w oprać. Stanisława Dę- 20.10—FRANKFURT „Carmen" _ opera Bizeta.
20.10—HAMBURG: Koncert symfoniczny.
„Burza" w inscenizacji Leona Schillera- DeJcora
bowsklego. 3 ) Pogadanka aktualna.
20.10—KOLONIA: „Madame Butterfly" — ope
cje i kostiumy projektu W. Daszewskiego.„
16.30—17.50: Koncert rozrywkowy. Wykonawcy:
ra Pucciniego.
Mała orkiestra P. R. pod dyr. Z. Górzyńskie 21.00—RZYM: „Trzy gracje" — op. Lehara.
CAFE „ W I N S O R "
go, Halina Zachertówna — mezzo-sopran, 21.30—LILLE: „Podróż do Chin" _ op. Bazin'a.
Nowoczesna cukiernia Cafe „Winsor" przy
zespół „Te 4", Marian Dcmar-Mikuszcw- 22.30—SZTOKHOLM:
Koncert kwartetu P r »
Al. Kościuszki 1 rozpoczęta swój sezon zimowy
ski — tenor.
Nova.
z dniem 29 bm. Codziennie koncertuje pierw

szorzędna orkiestra salonowa pod dyrl znanego
kapelmistrza p- J. Szpilmana. Cafe Winsor po
leca również codziennie świeże ciastka oraz
•wszelkie wyroby cukiernicze.

Nieście pomoc

Najnowsza

i najznakomitsza

kreacja

Kazimierza JoHoszy-StepowsRieoo
w

f i l m i e

S3D3D
[ZE Ś W I A T A
AUTO Z CZERWONA PLAMA
Władze- amerykańskie posługują S!Q W walce
z przestępcami drogowymi sposobami równie
oryginalnymi, Jak skutecznymi. Policjanci dro
gowi w Kalifornii zaopatrzeni zostali w grana
ty ręczne napełnione czerwoną farbą. Powłoka
granatu zrobiona jest z cienkie] blachy, tak, żo
nawet odłamki granatu, rzuconego z bezpośre
dnie] bliskości, nie mogą nikomu wyrządzić
krzywdy. Czerwony barwnik natomiast, w y r z u 
cony siłą wybuchu, pozostawia na płaszczyź
nie wozu plamę, po które] każdy policjant dro
gowy pozna z łatwością, że ma przed sobą au
to, które należy koniecznie zatrzywać.
ZŁODZIEJ ZAKUTY W ŚREDNIOWIECZNA
ZBROJĘ.
Do pałacu Jednego z arystokratów francus
kich w St. Cloud, słynnego z bogatych zbiorów
zbroi z okresu średniowiecza, zakradł się zło
dziei. Właściciel pałacu, siedząc w bibliotece,
usłyszał podejrzane szmery w zbrojowni. Za
dzwonił więc na służącego. Dźwięk dzwonka t
kroki pod drzwiami zbrojowni spłoszyły głodzie
Ja, który ńle widząc możliwości ucieczki zamknął
się w pełne] zbroi rycerskie]. Traf chciał jed
nak, że w chwili, gdy właściciel pałacu z ka
merdynerem znaleźli się w pobliżu zbroi, w któ
re] schował się złodziei, zatrzasnęła si.; przy
łbica. „Rycerz" wytrycha, znalazłszy siu w po
trzasku, stracił zupełnie panowanie nad sobą
1 zaczął nieludzkim głosem wołać ratunku. Z
przykre] sytuacji wyratowała go pollcia, za
wiadomiona o wypadku.

Ś M I E R Ć W L I Ś C I U BLUSZCZU.
Nlenotowany dotychczas w historii nie lycyny wypadek zdarzył się w Eindorfle. Do umie
rającego 12-letnlego chłopca wezwano lekarza
strza maski, Kazimierza Junoszy-Stępowskiego- który stwierdził ciężkie śmiertelne schorzenie
Kreacja Junoszy w „Florianie" — to jego naj nerek 1 żołądka. Chłopiec mimo pomocy lekar
nowsza, a zarazem największa rola, stworzona skie) zmarł. Zaczęto dochodzić przyczyn- na
w dotychczasowej karierze artystycznej, rola. głe) choroby chłopca. Okazało się, i e w pobli
która może i powinna być wspaniałym stu żu altanki porośnięte] bluszczem rosły Jagody,
dium dla młodego pokolenia aktorskiego.
W pozostałych rolach: St. Angel-Engelówna, będące skrzyżowaniem zwykłe] jagody leśne] z
Orossówna, Pichelski, Węgrzyn, Orwid, Sko poziomką. Chłopiec, zrywając Jagody, zerwał
nieczny i w. in.
• Jednocześnie kilka liści bluszczu. Zawarty w
W najnowsze dzieło kinematografii polskiej , liściach bluszczu Jad hcdarln, działający szcze
włożono wiele wysiłku artystycznego i cały | gólnie na tkanki żałądka, zetknął się z Jagoda
zasób nowoczesnej techniki, co w rezultacie
dało twór o specjalnych wadorach i wysokim | mi i wywołał w organizmie chłopca śmiertelne
zaburzeniapoziomie-

„ F L O R I A

Dziś—premiera w klnie „EUROPA"
Dziś na ekranie kina „Europa" ukaże sie
najnowszy film polski p.t._ ..Florian", drugi po
.Wrzosie" wielki film ipblski, zrealizowany
przez pierwszą-w Polsce wytwórnie filmowa
„Sfinks"' w Warszawie.
Film ..Florian" niewątpliwie zdobędzie suk
BUDOWY SZK0Ł POWSZECHNYCH ces niemniejszy od poprzedzającego go „Wrzo
su" — oba te obrazy bowiem zrealizowane
AtuKirza doOre
warunku
zostały według głośnych i poczytnych powie
pracy, &zhotnel naózym
cUdeclom. ści Marii Rodziewiczówny, oba wyszły z naj
starszej i najlepszej polskiej wytwórni filmowej
ZAPISZ SIĘ NA C Z k O N K A l .Na czele kapitalnej obsady artystycznej
Ł Ó D Ż , U L . P I O T R K O W S K A 1 4 7 . III P I Ę T R O . „Floriana" figuruje nazwisko najznakomitszego
polskiego aktora współczesnego, genialnego ml-

OWARZYSTWO POPIERANIA

Onsa 6 listopada każdy obywatel spełni swój
obowiązek
i przez oddanie głosu zadecyduje o wyborze
posłów

„REPUBLIKA"
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WalKa o Kolonie w Afryce
już

się rozpoczęła.—Atak propagandowy Niemiec—Jak Fran
cuzi i Anglicy zdobywali kolonie niemieckie

Kwestia zwrotu kolonij niemieckich
w Afryce jest już zupełnie jawnie na
parządku dziennym. Wszystko przema
wia za tym, że Niemcy — tym razem,
umocnieni w sile fizycznej i moralnej,
ptwni siebie dziś więcej niż kiedykol
wiek — nie wystąpią nawet oficjalnie
z dokładnymi żądaniami, lecz urobiw
Z k a r t y żałobnej
szy odpowiednio grunt przez samą pro
pagandę tej kwestji — pOprostu oczeki
wać będą, iż państwa mandatowe uczy
Zmarły onegdaj wieczorem redaktor nia Im samorzutnie odpowiednią ofertę.
naczelny „Neue Lodzer Zeitung" Bern
W sprawie tej wyraża się Marcel
hard von Haller urodz.il się w Łodzi 15 Deat, były minister francuski, w sposób
lutego 1898 roku jako syn Hermana i następujący:
Eugenii z domu Ryszak. Ojciec ś. p. Hal
„Casy rządy Francji 1 Angfllł przewi
lera był nauczycielem języka niemiec dują, jakie stanowisko należy zająć, by
kiego w szkołach łódzkich, a poza tym odeprzeć żądania niemieckie?... Czy już
i dziennikarzem. W tym kierunku posta ugodziły siię w sprawie kontr-propozynowi! kształcić swego syna.
cyj? Czy opracowały plan jednolitej,
Ś. p. Haller po ukończeniu szkoły wspólne] koiitr-ofenzywy dyplomatycz
handlowej Zgromadzenia Kupców m. nej? Najcięższa sytuacja byłaby wów
Łodzi wyjeżdża do Berlina, gdzie wstę czas, gdybyśmy jutro stanęli wobec żą
puje do wyższej szkoły dziennikarskiej. dań niemieckich bez przygotowania,
Wraca do Łodzi w roku 1923, a z dniem bez uprzedniego porozumienia się, jak
1 lipca 1924 roku rozpoczyna pracę w się wobec tych żądań należy zna'eźć.
redakcji dziennika „Neue Lodzer Zei Pod tym względem wypadki z niedaw
tung". W rok później otrzymuje stano nej przeszłości są bardzo groźną prze
wisko naczelnego redaktora i na tym strogą..."
stanowisku pozostaje bez przerwy przez
Opinia ta, wypowiedziana na ła
U H / T Ó 6 ' fi
lat czternaście, do chwili zgonu.
mach jednego z
najpoważniejszych
Od roku już ś. p. Bernhard von Haller dzienników francuskich, datuje z przed
niedomagał na serce. Ostatnio przeszedł dni kilkunastu. Od tego czasu nic się w
S.d
kilka ataków. W ubiegła niedziele alak ohozie francuskim nie zmieniło i nie
był tak poważny, iż lekarz zalecił mu nastąpiły
takie posunięcia, któreby
przerwać na dłuższy okres czasu pracę świadcizyły, że Francuzi szykują się do go", że Niemcy utracili te kolonie wte z różnych kierunków. W dniu 22 sierp
zawodową. Ale zmarły nie chciał opusz odparcia
dyplomatycznych
ataków dy, gdy byli już bezsilni i gdy ich me nia Anglicy są na miejscu pierwsi. Von
czać swego posterunku. W piątek wie niemieckich na całość swego imperium tropolia nie mogła koloniom przyjść z Diiriug przyjmuje bitwę. Ale zbliża
czorem, gdy pisał artykuł wstępny na kolonialnego. Bowiem podczas gdy w pomocą. Przeciw-propaganda francuska nie się oddziałów francuskich, do któ
dzień następny, poczuł nagle, że słabnie. angielskiej opinii panuje żywe oburze - • c ile o niej w ogóle można mówić — rych przyłączają się tubylcy przekony
Przywołał jednego z kolegów, prosząc, nie i już dziś rozlegają się jak najerier- dowodzi, że utrata kolonij przez Niem wa o bezcelowości op°ru 1 w dniu 26
by mu dał koraminę. Mimo jednak za giczniejsze glosy protestu — oblegają cy nastąpiła nie na skutek K l a u z u l i sierpnia 1914 roku niemiecki guberna
życia lekarstwa, słabł coraz bardziej. Paryż pogłoski, Iż ziarząd francuski w Traktatu Wersalskiego, jęcz była re tor kapituluje bez zastrzeżeń. W dniu
Wezwano doń pogotowie. Nim jednak Kamerun już od dawna szykuje się do zultatem uczciwe] walki. Niemieckie ko 30 sierpnia podpisują oba] gubernato
nadjechała pomoc w ciągu kilku minut oddania te] wielkie] połaci francuskie] lonie zdobyli swą krwią żołnierze an rzy alianccy umowę w L°me, stano
ś. p. Haller życie zakończył.
gielscy I francuscy.
Afryki Równikowe].
wiącą o podziale prowincji Togo po
Pogrzeb odbędzie się dziś, w niedzie
Czy te pogłoski nie są fabrykowane
Ten fragment wojny światowej na między Francję i Anglię. Kampania ta
lę o godz. 2 po pol. z domy żałoby; przy w Berlinie właśnie na eksport do leży do najmniej znanych. Dziś stal się t i w r ł a trzy tygodnie.
ul. Orzeszkowej 13 na stary cmentarz Francji?... Czy te nieprawdopodobne jednak najbardziej aktualnym i godnym
Inaczej przedstawiało się zdobycie
ewangelicki.
wiadomości nie są owocem niemieckiej naszego zainteresowania.
Kamerunu, kraju o powierzchni 750,000
prrpagandy we Francji?...
Oto przebieg wydarzeń w Afryce: kin kwadratowych, a więc równego
Zdaje się, że właśnie tak jest. Bo
W dniu 3 sierpnia 1914 roku , a więc półtorej Francji, o długości linii walk
wiem Kamerun, drugi co do wielkości w pierwszych dniach wojny, wystąpił równej 4000 km, w terenie bagnistym
Dziś, w pierwszą rocznicę zgonu dy kraj kolonialny na świecie, ma dla Frań niemiecki gubernator w Togo — von 1 malarycznym.
Niemcy posiadali w Kamerunie gar
rektora wydawnictwa ;,Głosu Poranne cjl znaczenie wręcz życiowe. Wystar Dóring — do swych angielskich i fran
czy
jeden
rzut
oka
na
mapę,
by
się
nizon
z 2000 czarnych I policję i 1500
cuskich
sąsiadów
z
propozycją
zachogo", Henryka Kronmana, odbędzie się o
godz. 12 w południe poświecenie nagrob 0 tym przekonać. Jeśli przeprowadzi j wania na czas wojny całkowitej neu ludzi czarnych l białych. Przy pomocy
my linię prostą z Niemiec poprzez po- tralności. Von Dóring dysponował 1500 tej policji dawał Kamerun około 10.000
ka na cmentarzu żydowskim w Łodzi.
Przedwcześnie zgasły w 45 roku ży sic.dłośoi włoskie w Afryce — Libię — tubylcami 1 200 żołnierzami białymi, rekruta.
Alianci cd razu odcięli Kamerun
cia Henryk Kronman cieszył się po dalej na południe — dotrzemy do Ka dzięki którym panował nad krajem o
wszechną sympatią { szacunkiem, to też merunu! Oto dalszy ciąg, oto naturalne powierzchni 87,200 kilometrów kwa z czterech jego krańców. Niemcy, po
dratowych — t. ]. wielkości Portugalii. dobnie jak w Togo, cofnęli się w głąb
zgon jego wywołał żal powszechny, a przedłużenie dotychczasowej osi!
W dzisiejszym stanie rzeczy była
pamięć o nim dziś, po roku od tragicz
Projekt yOn Dórlnga, podany przez kraju i odrazu oddali stolicę i port nad
nej chwilf, pozostała żywa i świeża w by utrata Kamerunu dla Francji tak radio, został przez gubernatora Fran zatoką Gwinejską — Duala i umocnili
gronie przyjaciół, kolegów i znajomych. poważnym naruszeniem jej stanu po cuskie] Afryki Zachodniej i przez an się w Jauude, o 250. km głębiej. Koncen
siadania w Afryce, że cała olbrzymia gielskiego gubernatora Złotego Brze tryczna akcja wojsk francuskich i an
Niech spoczywa w pokoju!
kraina na południe od jeziora Czad — gu odrzucony.
Niezwłocznie potem gielskich o sile całkowicie równej si
byłaby mocno zagrożona.
Anglicy 1 Francuzi wysłalM swe siły łom niemieckim, akcja niewątpliwie
W tych warunkach, gdy rząd fran* przeciwko Togo — łącznie 5 kolumn, trudna, wobec warunków klimatycz
cuski
milczy — zabierają głos dzienniki przy czym główna kolumna angielska nych i terenowych, trwała bardzo dłu
do p a w . łaskiego l Pabianic
1 alarmują opinię publiczną, wywodząc, Uczyła 450 żołnierzy i 3 armaty, ko go. Niemcy przebili się wreszcie w ro
W piątek dnia 28 bm wycieczka że Anglia I Francja posiadają pełne pra lumna francuska — 400 żołnierzy l dwa ku 1916 do Gwinei Hiszpańskiej i w re
zultacie, w dniu 4 marca, układ fran
przedstawicieli prasy łódzkiej i kores wo do dawnych koLonij niemieckich.
działa.
cusko-angielski oddał Francuzom czte
pondentów pism zamiejscowych zwie Propaganda niemiecka nie ustaje w ak
W dniu 7 sierpnia von Dóring cofa
dziła powiat łaski i miasto Pabianice. centowaniu, że również utrata kolonij się ze swymi ludźmi w głąb kraju —do ry piąte tego zdobytego z orężem w
Była to piąta z kolei wycieczka dzien była rezultatem „dyktata wersalskie Atakpame. Przeciwnik pod,ąża za nim ręku kraju.
nikarzy łódzkich zorganizowana w celu
Traktat Wersalski już tylko zatwier
zetknięcia prasy bezpośrednio z tere
dził, iż prawa Anglii i Fratfcjl do suwe
nem regionu łódzkiego.
renności nad tymi terenami są nieza
Na terenie powiatu łaskiego powi
przeczone, gdyż zostały one zdobyte
tał wycieczkę starosta Wiktor Nowa
kosztem krwi francuskiej i francuskich
kowski. W Pabianicach podejmowali
wysiłków.
wycieczkę
przedstawiciele
Zarządu
Czy Niemcy argumenty te uznają?
Miasta z pp. prezydentem Bolesławem
Najbliższa przyszłość odpowie na to
Futymą i wiceprezydentem Antonim
pytanie.
Szczerkowskim na czele^
W.
Wycieczka zwiedziła szereg objektów miejskich i ośrodków kultury rol
nej i społecznej na wsi powiatu łaskie
go (m. in. Sędziejowice i Dobroń) oraz
miasto Pabianice.
W godzinach popołudniowych wy
cieczce towarzyszył nacz. dr St. Wro
na, interesując się Żywo akcją wycie
czki w terenie.
-el. 213-84
Dziś o godz. 4.15 pop. I 9,15 wlecz, powtórzenie arcydzieła W . Szekspira w 4 akt. p. t.
W najbliższym czasie (w listopadzie Gościnne występy
f%j>
C3)
J f &^ ^
\ grudniu) przewidziane sa wycieczki
do innych ośrodków woj. łódzkiego m.
In. do Piotrkowa i ziemi wieluńskiej.
Kler- Klara Seaatowlcz — Dyr. żarz- M. Mazo w przekl. A. Cajtlina. — In^ienlzacia L. Schiller. — Dekoracje i kostuimv W DaszewiJd.
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1 p. Bernhard von Haller
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Poświęcenie nagrobka
Kercryka Kronmana

Wycieczka dziennikarzy
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Nieście pomoc
najbiedniejszym
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Taktyka Niemiec Bilans października we

włókiennictwie

R

>

.

Świadectwa przemysłowe

na r. 1939 sprzedawane są poraź
ostatni
tunkach miały grubo zimowe skarpety 1
Jak się dowiadujemy, w najbliższej
tańszo pończochy. Wpłynęło również
wiele zamówień na pończochy wełniane przyszłości ministerstwo skarbu ogłosić
i półwełniane dla cełów turystycznych ma zarządzenie, dotyczące sprzedaży,
i sportowych. W przemyśle ba\.'elnia- świadectw przemysłowych na r. 1939.
nym największy popyt miały flanele. sy Jak wiadomo będzie to ostatnia sprzedaż
świadectw, które zos:aly skasowane 1 za
wszystkich
niemal
działach
włókiennic
biry towary ubraniowe.
Niemcy w sprawie austriackiej zaczęli od
stąpione
od r. 1940 przez karty rejestra
Rozmiary ożywienia sezonowego
czysto gospodarczego postulatu unii celnej, póź twa.
Poziom uruchomienia labryk włókien
cyjne.
Jednocześnie
ministerstwo wyda
w
październiku
byiy
doś:
różne
w
posz
niej wysunęli żtsdanie ustalenia lorm politycz
nlczych w okręgu lóttójftu . byj w paź'
okólnik w sprawie ulg przy sprzedaży
nych, zabezpieczających
przyjazne współżycie czególnych działach. Stosunkowo naj dzicraiku dość wysoki, bo prawie we
świadectw przemysłowych.
obu państw niemieckich, zakończyli na postu większych obrotów dokonał przemysł i wszystkich działach wytwórczości wyż
Wszystkie ulgi mają być stosowsne z
lacie inkorporacji, który tei zrealizowali. Spia- handel wełniany, koniekrjonerzy, prze szy o kilka procent niż w tym samym
wę czechosłowacką zaczęli od żądania autonomii mysł dziany i galanteryjny. Poważny po okresie roku ub. zwłaszcza wysoki po urzędu. Co się tyczy ulg indywidual
dla mniejszości niemieckiej — wiemy nn czym ziom osiągnęły również cbroty w prze ziom uruchomienia osiągnął w omawia nych, przyznawanych ua skutek złożo
skończyli.
myśle bawełnianym.
nym okresie przemysł wełniany i kon- nego podania, nie b^dą one w roku bie
żącym przyznawane, bowiem świadec
Siewem zaczynają od postulatu minimum,
W przemyśle wełnianym najlepszy iekcyjny.
two przemysłowe w roku bieżącym jest
Ceny towarów włóki:r,riczych pozo
rozwijają dokoła niego wielką propagandę, de zbyt miały towary uoramówe (męskie)
tylko zaliczką na poczet podatku obroto
moralizują przeciwnika „nękającym" — 'tk ma i paltowe. męskie t damski?. Wyjątko stawały w jjaździerniku bez zmian na po
wego.
wiają artylerzyści — ogniem propagandy 1 na wo pomyślnie wypadł w tym dziale pro ziomie ustalonym na pO-zątku sezonu.
W związku z tym. ulgi indywidualne
.
O
ile
chodzi
o
handel
prowincjonalny
cisku, a dopiero gdy słabną opory 1 przeciwnik dukcji zbyt towarów wc.iniar.ycli i półto kupiectwo w poszczególnych dzielni mogłyby być stosowane dopiero przy
gotów jest koncedować minimalnym żądaniom, wełnianych dla celów konfekcyjnych.
wysuwają
gwałtownie postulat rnaxiraum i„.
cach targowało dość żywo, zwłaszcza w dokonaniu ostatecznego wymiaru podat
(li)
W przemyśle dzianym dużym popy drugiej polowie miesiąca i zdołało już ku obrotowego.
urzeczywistniają go.
tem
cieszyła
się
bielizna
zimowa
zarów
w dużym stopniu wyprzedać zapasy to
Tę samą taktykę stosują Niemcy w sprawie
no w tańszych jak i w lepszych gatun waru zimowego, zakunioiiego na począt
kolonii.
kach. Wiele zamówień dosta! na swetry ku sezonu. W kołacli handlowych Lodzi
podatku obrotowego
Zaczęło się to od sprawy samowystarczal-1
(średnie i tańsze gatunki) przemysł swe- panuje przekonanie, że ożywienie we
noici. Na zarzut dążenia do auterkii •— Niemcy
Z
dlniem
1 stycznia 1939 roku wcho
utrzyma się obecnie dzą w życie nowe stawki podatku obro
odpowiedają argumentem braku podstawowych trzany. W branży galanteryjnej kupo w-ókiennictwie
surowców, braku zmuszającego do zamknięcia wano dużo szalików, rękawiczek i t. d.przez dłuższy okres, or/y czym przewi towego. Na ich podstawie przedsiębior
sie w ramcch własnego gospodarstwa. Wysu- W branży jedwabnej pod koniec miesią duje się. że sezon zimowy osiągnie swój stwa handlowe, prowadzące książki,
wają postulat dostępu do źródeł surowcowych. ca wpłynęły zamówicra na tkaniny kar punkt kulminacyjny w listopadzie, przy płacić będą 1,25 proc. niepro wadzą co
nawałowe, na suknie damskie.
Bają temu postulatowi potężną ,,rcklamę".
czyni zbyt towarów zimowych w handlu ksiąg 1,7 proc, apteki 3 proc, wydawni
W przemyśle pończoszniczym debry hurtowym przeciągnie s'ę niewątpliwie ctwa książek 1 czasopism, handel i ban
Posiadacze imperiów bronią się najpierw
(w)
uporczywym milczeniem. Coraz słabiej. Z inicja zbyt obok pończoch w najlepszych ga do połowy grudnia.
ki 1,8 proc.
tywy Anglików Liga Narodów
decyduje się
Przemysł drobny, przy obrocie Ida
>vrcszclc ca przeprowadzenie badań. Deleguje
15 tys. zł. rocznie — 1,5 proc.
wyposażony w świetne siły lachowe komitet
Przy produkcji z własnych surow
ad hec, który za poir.ccą precyzyjnie zebranego P o w a ż n e s t r a t y p r z e m y s ł u ł ó d z k i e g o . — R e s t r y k c j e k r e d y t o w e
ców i przy obrocie do 50 tysięcy złotycli
mr.tcrialu ankietowego i statystycznego przeko
W sierach praemysłoy/ych Łodzi za łódzkiego, nie chodzi w danym wypadku stawka podatkowa obrut. wynosi 1,5
nywa świat o tym, że z małymi i nie wiele zna notowano ostatnio szereg upadłości, cha
o wydarzenie sporadyczne, ale o zja proc, przy obrocie od 50 do 100 tysięcy
czącymi wyjątkami surowce pedstawowo znaj rakterystycznych dla nastrojów, panują
wi sko, występujące w różnych częś złotych — 1,25 proc i bez prowadzenia
dują się r/ państwach macierzystych, względnie cych wśród części kupiectwa prowincjo
ciach kraju (Częstochowa, Grodno i ca ksiąg 2,1 proc. Ekspedytorzy płacą 2,6
IT.mcdzielnych już dzisiaj tak zw. „dominiach'', nalnego,
ły szereg innych miejscowości).
proc, ajenci i komisjonerzy 6 proc
nie mogących być terenem obccpańsiwowcj eko
W cstatnich dniach „znikło" kilku
Wypadki
te
wywołały
silne
zaniepo
Podatek ten obejmuje już'k*w"otę, któ
nomicznej eksploatacji surowcowe), że problem
poważniejszych odbiorców prowincjo kojenie w średnim i drobnym przemyśle ra będzie wpłacana wp ;s'.acl świadectw
ten nie ma więc absolutnie nic wspólnego r. za
nalnych, finn włókienniczych w Łodzi. łódzkim, który, jak nas zainteresowani przemysłowych.
(h)
gadnieniem kolonii, które są zresztą interesem
Badania, przeprowadzone przez prze inlormują, liczy się ze znacznymi strata
wyraźnie dc!icytov/ym, że dostęp do surowców
mysłowców łódzkich w miejscu zamiesz mi z powyższego tytułu.
celeży zorganizować w drodze liberalnych umów
kania tych odbiorców wykazały, że kup
Bezpośrednim
następstwem tych
międzynarodowych itd. Itd. Rzecz trochę ko
na Ukrainie Sowieckiej
cy ci, nosząc się już od dawna z zamia „emigracyinych" upadłości będzie prze
miczna, perieważ każdy debrze wic to samo i
Jak donosi prasa zagraniczna, na
rem wyemigrowania (do Argentyny i de wszystkim konieczność stosowania
keidy wie dobrze, że wcale nie chodzi tylko
Stanów Zjednoczonych), po załatwieniu przez przemysł łódzki jeszcze ostrożniej podstawie informacyj Tassa, w ostat
o surowce.
wszystkich łcrmalnćści emigracyjnych i,' r,zei polityki kredytowej, niż to miało do nich czasach okręgi bawełniane n a
„Reklama" poczyna odnosić skutki także na po poczynieniu znaczniejszych zakupów I lychczas miejsce, co znowu musi spo Ukrainie Sowieckiej oraz na północnym
irrym edeinku. Idealiści w Anglii poczęli ma kredytowych u fabrykantów
łódzkich wodować dalsze ograniczenie predukej Kaukazie zajęły bardzo poważne miej
sce w sowieckiej produkcji bawełny.
rzyć, żc meże przynajmniej na przynętę kolo wyemigrowali wraz z rodzinami.
| i obrotów w naszym włókiennictwie.
nialną da się wreszcie załapać Niemcy na ha
Szczególnie pomyślnie rozwija się
Jak nas iniormująfcesfer przemysłu
(rg.)
W realizacji swych wszystkich połtulatów
Niemcy stosują taktykę cdwrolną od tej, do któ
Ożywienie sezonowe we włókiennic
rej ca cgól jesteśmy przyzwyczajeni w targach twie osiągnęło w październiku stan dość
międzynarodowych. Targi te zaczynają nią zgo wysokiego napięcia. Z wyjątkiem pierw
dnie z tradycyjną taktyką od postulatu maxi- szego tygodnia
października — nieco
mum, a potem w drodze ustępstw doprowadza słabszego — pozostała część miesiąca
ją do pewnego kompromisu.
minęła ped1 znakiem żywych obrotów we

Nowe stawki
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Upadłości „emigracyjneu

r

Produkcja bawełny

czyk 1 wciągnąć do sieci pokojowej organizacji
Ligi Narodćw; poczęto wysuwać
koncepcję
urmędzytcrcdoy/ienia pewnej ilości kolonii, po
wierzenia ich administracji Ligi na zasadach
otwartych drzwi dla penetracji ekonomicznej dla
jej uczestników. Newa „cena pokoju".

Jedno i drugie jest trochę komiczne. Prze
cież — jak powiedzieliśmy — wszyscy partnerzy
wiedzą bardzo dobrze, żc nic chodzi o sądne
prawo do wątpliwej penetracji
gospodarczej,
może raczej o prawo dokładania trudu ludzkie
go i zasobów, byleby dokładania dc... imperium
światowego.
Ale postulat minimalny w miarę sukcesu
w opinii świata rozrasta się. Przedpole zostało
skutecznie ostrzelane ogniem „nękającym" tegc postulatu. Opory nadłamane. Przechodzimy
do fazy gwałtownego szturmu postulatu mak
symalnego.
Tylko nieliczni mają wątpliwości co do wy
ników tego natarcia.
Dr. A. Z.

U s ł y zastawne
L u b s k i e g o Tow. Kred.

produkcja bawełny na Ukrainie, gdzie
obecnie 23,300 ha. ziemi znajduje się pod
uprawą tego surowca.
Władze sowieckie zwracają na pro
Zapowiedź inflacji w Stanach Zjednoczonych. —
dukcję bawełny w tym okręgu szczegól
Chęć z a t r z y m a n i a spadku f u n t a
ną uwagę, sprowadzając z A m e r y k i spe
Pogłoski o dewaluacji dolara, której się jednak, żc ograniczy się do żądania | cjalne maszyny, celem podniesienia po
zostały początkowo wywołane rzeko przedłużenia pełnomocnictw, dotyczą ziomu produkcji.
W najbliższym roku spodziewana jest
mym zamiarem prez. Roosevelta prze cych dewaluacji dolara do 50 centów
dłużenia uprawnień do dewaluacji do dawnej jego wartości (obecna wartość produkcja bawełny w tym okręgu w
wysokości ponad 100 tys. ton. (li)
lara, utwierdzają się coraz silniej dzięki wynosi przeszło 59 centów).
pewnym objawom, zapowiadającym mila
Z drugiej jednak strony możliwym
cję w Stanach Zjednoczonych.
jest, że pod wpływem tendencji kon
Przedwstępne wybory dały zwycię gresu zdecyduje się on przedsięwziąć
urządziły sfery gospodarcze
stwo zwolennikom metod inflacyjnych. szereg środków inflacyjnych, które spo
w Gdyni
V/ trakcie obecnej kampanii v/yborczej tkają się z aprobatą zarówno zwolenni
przeciwnicy prześcigają się w obietni ków, jak i przeciwników New Dec.l'u.
Gdyńskie sfery gospodarcze zainte
cach, dotyczących rozmiarów emerytur Jednym z powodów, dla których rząd resowane w handlu i imporcie bawełny,
i minimalnych zasiłków dla bezrobot- amerykański może dążyć do podniesio w celu uzupełnienia wiadomości i>rak-

Czy dojdzie do dewaluacji dolara?

Kurs dla kiperów bawełny

nych. Można więc. przypuszczać, że nia poziomu cen, może być chęć zatrzy
przyszły kongres będzie miał nastawie-, mania spadku iunta. Według panująccnie wybitnie inłlasyjne. Gdyby prez. go w Stanach Zjednoczonych mniema
Roosevelt zdecydował się na dewalu nia, zbyt wolne tempo amerykańskiej po
ację^ spotkałby się z jednomyślnym po prawy przypisać należy spadkowi łunta
parciem ze strony parlamentu. Zdaje w ciągu ostatnich paru miesięcy. (Pat)

W bieżącym tygodniu odbyło się w
Warszawie posiedzenie Rady
Banku
Polskiego, na którym między innymi

Parcele

uchwalono udzielanie pożyczek przez
Centralę i wszystkie Oddziały Banku
polskiego, zabezpieczonych listami za
stawnymi
Lubelskiego Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego, zarówno emi
sji z roku 1925, jak i emisji z roku 1933.
Dla posiadaczy listów Lubelskiego
T-wa Kredytowego jest to doniosłe za
rządzenie, ponicv/aż umożliwia im ko
rzystanie z bardzo taniego kredytu w
Banku Polskim. (wej

budowlane

przy ul. Krzemienieckiej i Retkińskiej
d o
s p r z e d a n i a
•
I
I

Zgłoszenia do p. H e r m a n a , ul. P i o t r k o w s k a 5 1 , prawa
oficyna, I piętro od 10—12 w południe i o d 4 — 5 po południu
w dni powszednie

tycznych i teoretycznych polskich ki
perów bawełny, urządziły dla nich kilkomiesięczny kurs fachowy:
Wykłady na kursie obejmują nastę
pujące zagadnienia: bawełna, jej upra
wa i przygotowanie do eksportu; gatun
ki bawełny używane w handlu z uwzglę
dnieniem specjalności poszczególnych
krajów pochodzenia; wiadomości o
sprzęcie kiperskim; warunki giełd ba
wełnianych odnośnie do prat kiperów:
tara, uszkodzenie, asekuracj?.. dokumen
ty morskie, prawa i obowiązki z nich
wynikające, ekspedycja i formalności
z nią związane; składowanie i opieka
nad bawełną i próbkami; ojtólne wia
domości z dziedziny handlu i przemysłu
bawełnianego.
Wykłady na kursie prowadzone są
przez Polaków fachowców z branży,
bawełnianej. Na kurs uczęszcza 50. osób!
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Giełda pieniężna
Na dzisiejszym zebraniu giełdy pieniężnej
yr Warszawie tendencja dla papierów procen
towych była utrzymana, przy obrotach małych
Notowano: 3 proc. inwestycyjna 1 em. 83.50
seria 92.75, II em 84.50, seria 9425, 4 proc.
dolarowa 42.75, 4 i pół proc. wewnętrzna 65.63
4 proc. konsolidacyjna 67.75, 5 proc- konwersyjna 68.88, 5 proc. Warszawy z r. 1933 72.50
— 72,88, 5 proc. Warszawy z r. 1936 70. drobne
odcinki 71.50, 4 i pól proc. listy ziemskie ni.
Warszawy 73.75, 4 i pół proc. ziemskie 63,50.
AKCJE — Na rynku akcyjnym tendencja
była słabsza, przy większych obrotach akcjami
Banku Polskiego. Notowano: Bank Polski 125,
Cukier 36.38, Lilpopy 87, Modrzejów 20.50, Nor
blin 104, Starachowice 43,50.
W obrotcah prywatnych dokonano następuJąych transakcyj. 3 proc. państwowa renta ziem
ska odcinki po 1000 zł 52 — 53, odcinki po 500
zl 59 — 59,50. Węgiel 34.50 w zaofiarowaniu.
Z GIEŁDY ŁÓDZKIEJ.
Na wczorajszym zebraniu giełdowym w Ło
dzi notowano: dolarówika 42.75 — 42.90—43.00,
poż. inwestycyjna I-sza emisja 83.75—84.00, poi.
inwestycyjna Il-ga em. 84.85—85.00, poż. konso
lidacyjna 68.25—68.50, pc-ż. wewnętrzna 65.75—
65.85, poż. konwersyjna 68.90. Tendencja nie
jednolita.
Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ W ŁODZI.
Wszystkie notowania bez zmiany. Tendencja
spokojna. Ogólny obrót: 1371 ton.

Kursy porównawcze walorów
Warszawa, 29 października.
Nazwa papieru

Dziś

Wczo- Przed Przed
«]
mles. rokiem

3»/o Inw. I. em.

83.50

83.75

81—

68.50

4'/s%

65.63

65.50

64.50

55.25

B°/n Konwers.

68.88

68.88

67.50

61.75

Dolarówka

42.75

43—

40.50

39.25

4»/, L. Ziem.

63.50

63.75

62—

54.50

50/n L.Warsz. 1933

72.88

72.50

72.50

61.25

63.75

55.75

Wewn.

5o/„L. Łódz.1933
Bank Polski
Lilpop
Żyrardów

125.—
87.—

125.50 123.50 107—

—

85—

30.40

57_

60—

55.50.

'Jak'wynika z biuletynu. Miesięczne
go Ligi Narodów widoczne światowe za
pasy złota (bez ZSRR i Hiszpanii) wyno
siły w końcu września r. b. 14,301 miln.
dolarów złotych, a wiec o 513 mllti. doi.
.więcej niż w końcu lipca r. b.
(Pat)
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Goście z Karwiny na ratuszu

1

v

Noszkowicz zdyskwalifikowany

-

Pięściarze Kruschesndera
walczą o utrzymanie się w k l a 
sie A.
Mecz bokserski Kruszeender—Wiina
odbędzie się dziś, w niedzielę, w sali ki
na „Luna" w Pabianicach o godz. 11.30
przed południem.
Mecz ten będzie miał duże znaczenie
zwłaszcza dla drużyny pabianickiej, za
grożonej spadkiem do klasy B, to też
wystąpi ona w swym najsilniejszym
składzie, a mianowicie: Jarmakowskl II,
Grambo, Młynarczyk, Kubiak. Kilański,
Mańkowski, Krawczyk,i Kraszewski. —
Wima wysyła do Pabianic zespól nastę
pujących pięściarzy: Błasiński. Pluta,
Celmer, Olejnik, Owczarek. Kosiński,
Wolski, Kłodas. W programie meczu
odbędzie się kilka ciekawych walk.

OGŁOSZENIE
BANK GOSPODARSTWA KRAJO
WEGO posiada na dogodnych warunkach na sprzedaż:
1) nieruchomości w Łodzi przy ul.
Alei I Maja Nr. 73, Nr. lup. 1553, składającą się z placu o powierzchni 1,366
m.kw. i budynków mieszkalnych o ku
baturze 12.238,11 m. sześć.
2) nieruchomość w Łodzi przy ul.
Zacisze 6/8/10 Nr. hip. 2361. składającą
się z placu o powierzchni 2.540 m.kw.
i budynków mieszkalnych o kubaturze
20.837.12 m. sześć.
3) nieruchomość w Łodzi przy ul.
Kraszewskiego Nr. 10/12, Nr. hip. 4567,
składającą się z placu o powierzchni
1.614.95 m.kw. i budynków mieszkal
nych o kubaturze 9.890 m. sześć
4) nieruchomość w Łodzi przy ul.
Berka Joselcwicza Nr. 16, Nr. hip. 4610,
składającą się z placu o powierzchni
1.008.77 m. kw. i budynków mieszkal
nych o kubaturze 10.574 m. sześć,
5) nieruchomość w Brzezinach przy
ul. Sw. Anny Nr. 46, rep. hip. 287, skła
dającą się z placu o powierzchni 1.139
m. kw. i budynków mieszkalnych o ku
baturze 1.638 m. sześć,
6) nieruchomość w Łęczycy przy ul.
Żydowskiej Nr. 9 b, rep. hip. 338, skła
dającą się z placu o powierzchni 300 m.
kw. i budynków mieszkalnych o kuba
turze 1.077 m. sześć.
7) działki leśne w Bratoszewicach
przy stacji Głowno w pobliżu autostra
dy Łódź — Głowno — Warszawa;
działki o charakterze letniskowym z
drzewostanem od 30 do 40 lat. przecięt
nej powierzchni 2000 — 2500 m. kw.,
S) nieruchomość w Piotrkowie-Trvb.
przy ul. Żeromskiego 5, Nr. hip. 1136,
składającą się z placu o powierzchni
5257 m. kw. i budynków mieszkalnych
o kubaturze 6.544. 86 m. sześc.
IBBHBKBfll

startują

W dniu dzisiejszym meczem YMCA
Kraków — YMCA Łodż pływacy łódzcy
rozpoczynają sezon zimowy. Zawody te
odbędą się w basenie YMCA o godz.
16.30. Obie drużyny wystąpią w swych
najsilniejszych składach Kraków repre
zentować-będą: Kowaisk , ftarbaszewski,
Drużynę sportową z za Olzy podejmował Zarząd Miejski Nowakowski II. Oitlśrt, Bauczyński, Bar
baszewski II, Osucmski, Treszczyński.
Wczoraj do zarządu miejskiego przy
Dziś w czasie zawodów w imieniu Bar wYMCA Łódź bronić będą m. in. Ko
była bawiąca w Łodzi drużyna sporto zarządu miejskiego dr. Grabowski wrę walski, Chojnacki. Komkow ski, Antkowwa klubu „Polonia" z Karwiny. Miłych czy Polakom z za Olzy plakietki. 'i) ski, Czkwianianc, Idźkowski, Cieślak.
gości powitał w imieniu zarządu, miejs
• • *
kiego oraz w imieniu komitetu Polonii
Zagranicznej wiceprez. Pączek, podkre
Po obiedzie goście zwiedził: pomnik
na p r z e c i ą g diwuch t y g o d n i
ślając doniosły moment zjednoczenia Moniuszki w Parku i:n. Poniatowskiego,
ziem zaolzańskich z Macierzą oraz fakt, stadiony ŁKS-u. park im. Piłsudskiego
Na ostatnim posiedzeniu Wydziału
że połączenie to nastąpiło z woli Polski na Polesiu K o n s t a n t y - s k i n i wreszcie Sportowego przy c'OZ'ó
ukarano dwuty
bez udziału czynnika obcego.
szpital im. Mościckiego. O godz. 19-ej godniową dyskwaiirikacją zawodnika
W odpowiedzi zabrał głos prezes klu odbyła się w klubie Zje .moczone wieczór Hakoahu Moszk-owicza. za „demonstra
cyjne wystąpienie" aa zawodach IKP—
bu karwińskiego Palowski, dziękując za nica.
Wszędzie witano Poincie z wielkim Hakoah ostatniej niedzieli. Dyskwalifi
rządowi miejskiemu za przyjęcie oraz
kacja liczy się od 26 b. m. do 10 listopada
zapewniając, że obecnie, po wyzwoleniu entuzjazmem.
Dzisiejszy mecz rozpocznie śie pun tak. że na dzisiejszym me-^u Hakoahu
się z pod przemocy czeskiej, wszyscy
będziemy dalej razem walczyli o los ktualnie* o godz. 14. Na przedmeczu ze Zjednoczonymi Mjszkowicz już nie
tych Polaków, którzy znajdują się za drużyna hazeny Polonii Karwińskiej nic będzie mógł startować. Na tym samym
granicą.
wystąpi, albowiem nie udało jej sic skom posiedzeniu Pietraszew.sk , (Sokół) za wy
Goście otrzymali znaczki z herbem pletować składu. Hazcnlstki Zjednoczo powiedzenie ordyiuruych sićw do prze
miasta oraz podejmowani byli lampką nych będą miały za przeciwniczki ŁKS. ciwnika na ringu ukarany został 2-miesieczną dyskwalifikacja.
miodu. Po odśpiewaniu przez Z.iolzian
„Roty", wszyscy udali się pod pomnik
Tadeusza Kościuszki, gdzie złożyli wie
nlec.
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Pływacy krakowscy
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Do akt Nr. Km 2235/X/38.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rewiru 10-go, Leonard Naborow
ski, zamieszkały w Łodzi, ul. Zachodnia nr. 41, na zasadzie art. 602 KPC.
ogłasza, że w dniu 8 listopada 193S
roku o godz. 13-ej w Łodzi, ul. Nowomiejska 6, odbędzie s:<; publiczna
licytacja ruchonioś'-.i a mianowicie:
80 par pantofli, oszacowanych na lączna sumę zł. 600, które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedąży, w czasie wyżej oznaczonym.
Łódź, dnia 24 października 1938 r.
Komornik:
( - ) L. NABOROWSK1.

WyScigi konne w Warszawie
Wyścigi wczorajsze

Gonitwa szósta. Handicap „Brzezia Im. L. bar.
Kronenberga". Nagr. 12.000 zl. Dystans 3621 tn.
Dal A. Tuńskiego, Dell I - Bukowieckiego,
Gonitwa I. Płoty. Dystans 2400 mtr.
Ondee i Doża, Maigas, Centaur 11. 'fot. 18, Effor K. Wodzińskiego- Ibis St Szwarcsztajna,
16, 18, 15, 16.
Katon M. Bersona. Kubań st. Łochów, Neptun
C Andrycza, Piano J- Cichowskiego, Pommery
Gonitwa II. Dystans 1800 mtr.
Aigokeros, Pirandella Tot. 179,50, 31. 8. K. i S. Enderów, Primavera U' Z Babcckiej,
Porządkowy 559.50.
Rosa II J. Cichowskiego.
Gonitwa III- Dystans 1100 mtr
Gonitwa siódma. Nagr. 1600 zt. Dyst. 1300 m.
Madame Selassie, Ural, Gaiete. l o t 13, 6.50
Dorota W. hr. Piniń. i E. Kown.. Hermosa II
7. Porządkowy 44.50
H. bar. Maltzana. Jenny L. Morzyckiego, Jesion
Gonitwa IV. Dystans 1800 mir
Z. Dobieckiego, Moutarde W. i E. Radeck-Mik.
Nowina, Hokej. Tot- 37.50. 13, 11. Porz. 138-50
Olena K. Kucińskiego. Oniara st- Nałęcz, Omen
Gonitwa V. Dystans 1100 mtr
W. Filipowicza, Rafa st. Wierzbno, Ruń i! M.
Mamisia. Tot. 7.50
Hrycyka, Rzeka st. Łochów. Turcja M. GawGonitwa VI. Dystans 2100 mtr
lowiczowej, Wega A. OrpiszewskieJ.
Olimp, Klucznik Tot. 9. Porz- 12 50.
Gonitwa VII. Dystans 1600 mtr
Gonitwa ósma. Nagr- 1800 zł. Dyst. 1100 mtr.
Toffi, Rozmach, En Avant. Tot. 17.50, 9.50,
Anarchia II J-. Szulginowci. Bessie A. Bud
12, 13.
nego, Gaiete W. Platowskiej, Gefia .W. ,.hr. PiGonitwa VIII, Dystans 1100 mtr
nińskiego i E. Kownackiego. Kastylia A. R.
Le Pirate, Demon V. Tot. 8.50. 6-50, 8.50. Olszowskiego, Latopyrz L J. bar. Kronenberga
Porządkowy 21.
Łydynia J. Litedskiego i T. 'Mikke, Maryna HGonitwa IX. Dystans 1600 mtr
Rucińskiego. Odwet II st Podhalanka. Palinka
Algier. Dorota. Tot. 30, 45.50. 31.50. Porząd B. Wcrtans i K. Sonenberga, Parantcla st. Kra
kowy 481,50.
sne, Partyzant F. Szaniawskiego. Pleine de
Gonitwa X. Dystans 2200 mtr
charme M. Gawlowicza Zejla M. Stokowskiej.
Pociecha, Wamba. Tot. 19-50, 8, 6 50- Porz. 65.
Gonitwa dziewiąta. Nagroda 2400 zt. Handicap.
Dystans 2200 in.
Busyrys st- Lubicz, Canzona L. Bukowiec
kiego, Eleazar A. Tuńskiego. Elf K. Wodziń
Gonitwa pierwsza. Nagr. 1400 zl. Dyst. 2100 m. skiego. Holmes Z. Dobieckiego, Liktor K- Wo
Dora S- i F. Karlingerów, Esdras S. Zahor dzińskiego, Lohenrgin J. Litewskiego i T. Mikke
skiego, Iloraz 4 Z Dobieckiego. Mixt st. ,,Jor- Narew A. Tuńskiego, Nowina A. Mieczkowskie
dan", Okey M. Wiewiórskiej, Paiva i G. Nau- go, Pegazus st. Jordan. Peryskop J. Cichow
ruza, Satrapa II, Danillo-Gasiew.
skiego, Wardar B. Zaniewskiego

Program gonitw na dziś

Gonitwa dziesiąta. Nagr. 1800 zt. Dyst. 160(1 m.
Albion Kid K i T. Glińskich. Atak st. l.ulrcz
Aurel M. Hryniewieckiego, Bryza K. Wodziń
skiego, Fenszek L. Dydyńskiego, Frolcrancia II
W. Lewandowskiej, Harmattan L Dydyńskiego
Korona T, Kotlarewskicj. La Scala K. Ziele
niewskiego, Nebraska T- Kotlarewskiej. O.K.
Gonitwa trzecia. Nagr. 2200 zl. Dystans 2200 m. A- Mieczkowskiego, Szlem bez atu M. WąsowA. Tuńskiego, Wilja st.
Canzona L. Bukowieckiego, Derwisz 111 M. skiego, Tauryda
Bronikowskiej. Jill B- Wertansa i K- Sonnenh., Szwarcsztajna.
Królowa L. J. bar. Kroncnberga. Narew A.
Tuńskicgo, Rarytas A. Mieczkowskiego.
Gonitwa druga. Nagr. 1800 zt Dystans 1100 mtr.
Alone W. Platowskiej, Cetna st. „Zygmunt"'
Darwin A. Mieczkowskiego, Eden II T. Gra
bowskiej, Funkia A. hr. Rostworowskiego, Har
naś W. hr. Piniń. i E Kowuac. Kalif II L. Morzyckiego, Miłosna S. Lothe, Patrol st. Lochów.

5 Do akt Nr. Km 2298/X/38.
OBWIESZCZENIE.
j;
Komornik Sadu Grodzkiego w Ło2 dzi, rewiiu 10-go, Leonard Naborow- Gonitwa czwarta „Im. Jana Kes/.kego
Nagr.
Ml 000 zt. Dyst. 1300 ni
B ski, zamieszkały w Łodzi, ul. Zacho-'
jj dnia nr. 41, na zasadzie art. 602 KPC. Gaileuse st. Łochów, Maddalena Lair M. BcrH ogłasza, że w dniu 15 listopada 1938 snna. Pcrkun M. ks. Lubomirskiej.
B roku- o godz. 11-ej w Łodzi, ul. Plac
Gonitwa pląta. Nagr. 1400 zł. Dyst- 2100 mtr.
5 Wolności Nr. 6, odbędzie się publiczAdua J. TurnOi Baghcretta X. Gajewskiego.
r.i na licytacja ruchomości, oszacowaFomeo T Badowskiego, Cynara B. Sulejewi• uycli na łączna sumę zl. 890, a mia- cza, Meinoria K Rościszcwskiexo. Scssi Z. Hoff
2 no wicie: 30 płaszczy damskich, weł- manownej, Ultimo A. Mieczkowskiego.
B nianycli, które można oglądać w dniu
• licytacji w miejscu sprzedaży, w czajg sie wyżej oznaczonym.
w
Łódź, dnia 27 października 1938 r.
Komornik:
B
(—) L. NABOROWSKI.

Nas!!

faworyci

I. Mlxt — Iloraz
II.
Kalif U — Hamas Patrol
III. Narew — Rarytas
IV. Maddalena — Lalr
V. Sessi — Ultimo — Adua
VI- Dal — Rosa II — Neptun.
VII.
Run II — Omara.
VIII. Kastylia — Partyzant.
IX. Liktor — Loheugrln — Narew.
X. La Scala — Harmalton — Tauryda.
^ I B O L U

GfcOWYl

B

B Do akt Nr. Km 217/X/38
OBWIESZCZENIE.
•
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, rewiru 10-go, Leonard Naborowski, zamieszkały w Łodzi, ul. Zacho
dnia nr. 41. na zasadzie art. 602 KPC.
ogłasza, że w dniu 15 listopada 193S
roku o godz, 11-ej w Łodzi, ul. 11-go
Listopada Nr. 19, odbędzie się pu
bliczna licytacja ruchomości a miano
wicie: 2 maszyny do szycia, 7S -tuziB nów koszulek, oszacowanych na laczSJ ną sumę zl. 5S0.—, które można oglag dać w dniu licytacji w miejscu sprzeB dąży, w czasie wyżej oznaczonym.
£
Łódź, dnia 26 paździer. 1938 r.
Komornik:
( - ) L, NABOROW*KL

NlEDOŚ^ J A K O Ś C I
ORYGINALNE TYLKO
Z TYM ZNAKIEM
FABRYCZNYM"

WZY P R Z E Z I Ę B I E N I U !
6RYPIE;KATARZB

Dnia 6-go listopada
wszyscy do urn
wyborczych

„REPUBLIKS"* nr, 2?S. Niedziela, 30 października 193S r.
POŃCZOCHY pierwszorzędnych firm, |
8 WYROBY
DZIANE jak: GOLFY,
o SWETRY, KOSTIUMY
I SUKNIE
„JERSEY"
Ceny przystępne, '
a

Zakład
kuśnierski

Przyjmuję wszelkie prace wchodzące
w zakres kuśnierstwa.
Wykonanie punktualne I , solidne.
Ceny b. przystępne.

H. WASSERMAN

obecnie
P I O T R K O W S K A Na 1 4 1 , poprz. of. parter

UL.

Matfcf

jędrhla mięśnie, zmiękcza naskórek,
odżywia tkanki. Po oczyszczeniu lwa.
rzy otrąbkomi Abaiid, ruchami masa±u rozclorać, wklepywać, ugniatać
krem Abcrid, odżywczy i wygładzają
cy zmarszczki, poczym zapudrować.

ZaplBujoie
swe

niemowlęta
do

U
7
BE£ A
damskie I męskie, karakułowe, łapko wo N
|
« 5 * \g
^
B
srebrne, niebieskie, polarne poleca
fc
•
&
L ' H I V E S P i o t r k o w s k a 1 3 . tel. 154-37
Najnowsze modele zagraniczne,
ryczącym .lustrowane prospekty bezpłatnie
=
Na
doKodnIe)sze

J^gg gg&

,

_
IŁ,

szulera

OTROMANS
<»I idn 78
< e L

1

frontowego, na ul. Piptrkowskic)
Nawrot na wolnym |uż placu

POSZUKIWANY KAPITALISTA
lub spólnik. Oferty sub. „Dobry dochód" do Akwizycji
ogłoszeń Si Fuks, Piotrkowska 87.

K O L

LEKARZ S T O M A T O L O G

JÓZEF RS CK
CHOROBY ZĘBÓW
i JttMY USTNEJ

PO&UDNSOWA 9
Przyjmuje 9 - 1 I 3 7. f r t 132-fi4

OSOBNY pokój do spania dla 2 osób
szprychowe i tarczowe, wszelkich ro do oddania. Narutowicza 10, II wejść,
zmiarów z wieloletnia gwarancja po partei.
cenach najniższych
poleca: „BM A X B M A" ODDAM pokój umeblowany jednej lub
dwum osobom solidnym, kulturalnym.
GŁÓWNA Nr. 7, tel. 269-81. Może być drugi, pokój do częściowej użyteczności, również używalność Kuch
ni. Nawrot 23 ,m. 15. tel. 162-13.

4 POKOJE CENTRUAl pokój dwuokienny. sto
nlekrępujacy, wszelkie wygo
Z KUCHNIA dy,neczny,
telefon. Piotrkowska 55/8, prawa
1

HENRYKOWSKI
Specjalista chorób skórnych, wene
rycznych I seksualnych.
T R A U G U T T A 9 , Telefon 262-9E
od 8-11-el I od 6- 9-el wieczór
w niedziele I święta od 9 — 12.30.

Di. B RA U H
1

z wygodami DO WYNAJĘCIA.
rackiego 17, tel. 232-90.

FUTRA

S enkteweeza 34 g&

Nakładem Łódzkiego Okręgo
wego Komitetu Robotniczego Pol
sklej Partii Socjalistycznej wy
dana została broszura p. t.

„Czarna Księga
Endecji"

telefon 118-62.

MATERACE

J.B.WOfeKOWySKl!
N A R U T O W I C Z A 11 rEL.157-70
R E P E R A C J E i LAKIEROWANIE |
Farbiarnia Futer I S k ó r
Inż. chem. G. SCHOENMANN
NARUTOWICZA 56, parter, front,
(przeniesiona z Piotr. IC6, filii nie po
siadam). — Farbowanie, Diżyptemnlanie, odtłuszczanie wszelkich futer
skóry zwykle, wytłaczane, renifer,
zamsz. Torebki, kurtki, teczki Itp

DROBNE ogłoszenia w „Republice
sa najlepszym I najtańszym środkiem
zetknięcia zainteresowanych
stron.
Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sili
lokatora, 2) znaleźć mieszkanie lub
CHOROBY SKÓRNE. WENERYCZNE pojedynczy pokńl. 3) sprzedać nieru
chomość lub rzecz. 4) luiolć cośkol
I KOBIECE
wiek okazyjnie. 5) dostać posadę, fil
€5 S „ e i - p e n i a 1
wyszukać pracownika — niechal po.
tel. 220-26
da drobne ogłoszenie do ..Renuhlikl"
Przyjmuje od 9—1 i od 5—8.
c s i B i U S i k . . . . . isn
W niedz. i święta od 10—1.
przyjmuje od 12—1 1 od 3—4 pp.

D- Sommer
DR. MF.D.^

^1

^

{.i

8

Lokale

iii JUL S Vlci

POKÓJ duży, słoneczny, frontowy do
Specj. chor. wenerycznych, skórnych wynajęcia z niekrępującym wejściem i
i seksualnych.
używalnością telefonu Cdla pana izr.)
6-go Sierpnia 19, m. 12a.
POKÓJ dwuokienny, słoneczny, fron
Przyjm, od 8—11 rano I od 5—9,towy, wszelkie wygodv. do wynajęcia.
w niedziele i święta 9—12.
Żeromskiego 4, front II n. m. 10.
2 POKOJE z kuchnia z wygodami do
wynajęcia Zagajnikowa 30, róg Narutowlcza, tel. 270-11.
POKÓJ ładnie umeblowany, słonecz
ny, wszelkie wygody, Żeromskiego 54,
lewa oficyna. I. nietro ni: 3.
S O A H S S A 93 od 3—8 w, DO ODNAJĘCIA 2 pokoje, nadające
się na lokal handlowy, ewentualnie
w Lecznicy ZGIERSKA 24 od 10—1 na warsztat. Wiadomość: Drukartjla,
telefon 178-37
..Kultura". Sródmieiska 23.
3 POKOJE z kuchnia z hollem i wszel
DR. MED.
kimi wygodami z centralnym ogrzewa
niem do wynajęcia w nowym domu
ul. Sienkiewicza 149.

A n d r z e j a 5, te'. 159-40

KOBIECE S C^ĄZY
Dr. PRAPORT
AL. KOPCIOWSKI
P O W R Ó C I Ł

Piotrkowska 8

Udzielanie zaliczek pod zastaw
surowców, pó&fabrykatów i t . p .
Tel.

Lćklor języka włoskiego

na W. W. P.

Wykłady języka

włoskiego i hiszpańskiego

'•'Broszura zawiera
b. wiele
ciekawego materiału o działal
ności endecji na przestrzeni ostatnich 30 lat.
Broszura oplsr.le: politykę-en
decji wobec caratu i jej moskalofilskie dążenia, stosunek ende
cji do sprawy Niepodległości, fał
szywy stosunek endecji do chło
pów, bratanic się z hitleryzmem,
prowadzenie walki z handlem
„nlearyjsklm" za WMcrowskle
pieniądze, podłoże Ideologiczne
napadu na ks. Puo>a. demago
giczne wystąpienia rad»vch Obo
zu Narodowgo w Łódzkiej Ra
dzie Miejskiej I szereg. Innych
spraw.
Broszura zawiera 48 stron,
U rysunków.

SAMODZIAŁY
B BE L S K I E

w modnych kolorach i deseniach
oraz materiały na ubrania i palta

J . ROŻE.NKOPF
LÓdŻ,

P i o t r k O W S k a 2 S , front I I . piętro,
również materiały damskie frmy B R E i T B A R T i innych.
A

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE.

CenfraSna
,

lecenie a i$te6w

I CHIRURGJI JAMY USTNEJ w ŁODZI.
PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY

u l . P I O T R K O W S K A 164,

tel. 127-83

Ord. od 9 r. do 8 w , w niedziele l święta od 1 0 - 1 .
RENTGEN.
Stomatolog przyjmuje od 9 - 1 1 .
LEK.-DENT. ŻADZIEWICZ.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI.
W myśl § 83 1 84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 25.6.1932 r. o po
„Czarna Księga
stępowaniu egzekucyjnym władz skarbiwych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz.
Endecji"
580), 11 Urza.d Skarbowy w Łodzi podaję do ogólnej wiadomości, że celem
uregulowania zaległych należności odbędzie się sprzedaż z licytacji u ni
powinna być przeczytana 'przez
wszystkich ludzi pracy i wszyst
żej wymienionych zobowiązanych:
kich demokratów.
Dnia 31 października 1938 r.
Cena broszury wynosi 10 gro
1) Mendrzycki Norbert, ul. Narutowicza 35, meble zł. 705.—
szy.
2) Rotband Leon, ul. Piotrkowska Nr. 120 — meble zł. 725.—
Dnia 2 listopada 1938 r.
3) Frąjnd Moszek, ul. Piotrkowska Nr. 114, meble. zl. 1.220.—
nr u
4) Hoffman Karol, ul. Rokicińskn 10/12, majta pszenna 23 worki zl. 550.
5) Makówka Józef, ul. Rokicifiskn 20, mąka żytnia I meble, zl. 680.—
6) Kołodziejski Alfred, ul, Targowa 57, krosna 1 maszyna do nawijania
przyjmuje cykllnowanle. dmtowanle zl. 1.200.—
froterowanie oraz sprzątanie biur
Dnia 3 listopada 1938 r.
pokoi. Czyszczenie szyb.
7) Berliński Wolf, Składnic*, przędza, zl. 1.000.—
PIOTRKOWSKA 44. telefon 167-45.
8) Treszczański 1., ul. Piotrkowska Nr. 84. manufaktura, zl. 2.200.—
Ceny konkurencvlne.
Dnia 4 listopada 1933 r.
9) Pfllcer M.. ul. Sienkiewicza 61, manufaktura, zl. 850.—
10) Rotband Leon, ul. Piotrkowska 120, meble, zl. 820 —
11) Parad, ul. Sienkiewicza nr. 49, przyrządy dentyst. zł. 1.000.—
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji na mleiscu wykona
nia czynności.
dostarcza wode sodowa w balonach
Za Naczelnika Urzędu Skarbowego
Szybka obsługa
( - ) J. BARASINSKI
Kier. Dz. Egzekucyjnego.

DO WYNAJĘCIA od 1.11. balkonowy
słoneczny, umeblowany pokój z od
dzielnym wcjśclepi
Narutowicza 21,
m. 28.

DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany
Telefon 232-55.
lub bez, słoneczny od zaraz. P.etrJEŻYKÓW ANGIELSKIEGO. FRAN kowska 31, front, 11 p. m. 4. .
CUSKIEGO — gruntownie udzielam
Gramatyka, literatura, konwersaela POKÓJ umeblowany z wszelkimi wy
handlowa korespondencja. Tel. 262-70 godami, ewentualnie z utrzymaniem dir,
jednej osoby. Piramowicza 7. m. 14.
w godzinach 2—3.

Adr. tel. „Warranlbsnk".

203-98, 126-93, 129-84

Dr. Tatiana Rozenblat

P K i

1

>tĘ8mm

Publiczne Składy Celne
Bocznica własna St. Łódź-Pabrycznn
Magazynowanie, Ekspedycja, Clenie, Ubezpiecz«!iio, Inkaso

Konwersacja, gramatyka, literatura, historia sztuki.
Zgłoszenia: MONIUSZKI 11, tu 5, codziennie od 15 do 17.

I. BOMBEL, Zawadzka 6

"ioo-57

Cbor. skórne I weneryczne
(kobiety i dzieci)

oficyna.

najnowszych mo.
**
•»
deli wykonywa naj
taniej Pracownia Kuśnierska

'

Spec. chor. skórnych, wenerycznych
I seksualnych
przyjmule od 8-M I od 5—9 wiecz.
w nledz. I święta od 9—1.
DR. MED.

Pie-

Sp. Akc.

Łódź, Piotrkowska 56 Gdynie, Plac Kaszubski 13

DO ODDANIA pokój na spanie lub na
wspólny interes. Wiadomość: I-iotrkowska 69, ni. 18.

OGUMIONE

DOKTOR

„WARRANT

chemik
H. SZEJNMAN,
PIOTRKOWSKA
egz. od I918 r.
Farbowanie, przyciemnianie, odtłuszczanie, czyszczenie
wszelkich futer .n ajnow&a technika' lipska i paryska,
.zżólklym bagdadom przywraca się pierwotny kolor.
Ceny niskie.

Farbiarnia Fier

od Moniuszki do

TOWAROWE

SKŁADY

Początek w dni powszednie o godz. 4-ej, w soboty o g. 2-ej. w niedziele
i święta o g. 12-e).

4

DO BUDOWY DOMU

CS9ŚC58ii3!13 4,

i

DZIŚ PORAŹ OSTATNI!
_ fienialny autor, reżyser, artysta SACHA OUITRY w rewelacyjnym arcyB
dziele filmowym p. t.

„Czystoś

R. FRIEOWALD
PIŁSUDSKIEGO 69.

OOGGOGGGGOGOGGOGOGOOGGOGGGGGGGGGGOGOGOGGGGGOGGOGGO

BIURO DZIENNIKÓW i OGŁOSZEŃ

P R O F I
Ł Ó D Ź , A N D R Z E J A 2 , (dawniej P i o t r k o w s k a 81)
TEL. 112-98.
Przyjmuie na rok 193S wszelkie zlecenia P, T. Czytelników na
p r e n u m e r a t y c z a s o p i s m I d z i e n n i k ó w miejscowych i krajo
wych oraz na f r a n c u s k i e I a n g i e l s k i e .
Tamże ogłoszenia do wszystkich pism krajowych po cenach redakcylnych.
50—4 j
roOOOOOGGGGOOGOGGOGOGOGOGGOGOOOGGGOOOGGOGOGGGGGOOOO

„REPUBLIKA" nr. 29S. Niedziela, 30 października 1<MS r.

15

O G Ł O S Z E N I A
DUŻY WYBÓR resztek na palla, suk
nie, bluzki, spódnice, ubrania męskie
watalina b. tanio. Kilińskiego 36, oficyna II w„ 1 p.
POŃCZOCHY, bielizna elastyczna. Największy wybór, również z małymi
skazkami. Sprzedaż detaliczna, ceny
różnych
ściśle fabryczne. Śródmiejska 21, lewa
SALON
oficyna.

POKÓJ duży, ciepły, niekrępujący z ODNAJMĘ solidnemu panu ładnie uwygodami dla 2—3 panów z utrzyma meblowany, niekrępujący pokól z wszel
niem. Piotrkowska 101, m. 10, front. kimi wygodami. Piotrkowska 142/4,
tel. 178-06.
_
LUKSUSOWY pokój w nowym domu. DO WYNAJĘCIA komfortowe mlesz>
centralne ogrzewanie, łazienka, tele kanie 3 pokój, z hallem w nowym do
fon, przy inteligentnej rodzinie z u- mu. Żeromskiego Ib. Tel. 147-19.
trzymaniem lub bez do wynajęcia.
UMEBLOWANY pokój z telefonem I
Żeromskiego 61, m. 18, telef. 248-64.
łazienka do wynajęcia. Piotrkowska
POKÓJ umeblowany (gabinet) z wy 109, m. 7.
godami, telefonem do wynajęcia soli POKÓJ umeblowany, wejście nlckre.dnemu panu Pi. Dąbrowskiego 1, m. pttjące z telefonem do oddania od za
20.
raz. Zawadzka 19. m. 19.

DOBRZE wykwalifikowany palacz—
maszynista, poszukiwany. Oferty „E.
H.".
30 GOLFY czysto wełniane w
kolorach. Ceny przystępne.
AKWIZYTORZY energiczni i zdolni 1'ONCZOCH, Piotrkowska 90
do pierwszorzędnego artykułu poszu
kiwani. Oferty pod „11. I." do Repu KOSTIUMY dziane z materiałów, Jerbliki.
30 say, duży wybór. SALON POŃCZOCH
Piotrkowska 90.
PRACOWNIK umysłowy, były uczcst
nlk woiny
polsko - bolszewickiej, SUKNIE dziane, z materiałów „Jerznajdujący sie bez środków do życia, say" najnowsze modele. Wykonanie
PIERWSZORZĘDNE 3 pokoje z kuch PIELĘGNIARKA wspólnie zamieszka
poszukuje jakiejkolwiek bądź pracy. pg. miary SALON POŃCZOCH, — CZYTELNIA dobrze prosperująca, cen
nią i wszelkimi wygodami, II piętro, z panią (starsza) mająca mieszkanie z
Przyjmie każdą zaofiarowaną mu pra Piotrkowska 90
trum miasta, egzystująca 8 lat z za natychmiast do wynajęcia. 11-go Listo teleionem. Oferty sub: „Opieka" do
cę bądź umysłową bądź też fizyczną. POŃCZOCHY pierwszorzędnych firm prowadzoną filią letnią pod Łodzią, ua
pada 37a.
Republiki.
Ew. łaskawe zgłoszenia sub. „Bardzo apaszki, szaliki. Ceny przystępne. tychmiast
uo wydzierżawienia lub
zdolny".
30 SALON POŃCZOCH, Piotrkowska 90. sprzedania z powodu nagiego wyjazdu.
11/XI Informacje: Łódź, tel. 249-32.
POSZUKIWANA wychowawczyni iz
raelita do dwóch chłopców 7—9 lat, MATERJALY na płaszcze, kostiumy POWAŻNA fabryka waty poszukuje
Pierwszeństwo niemieckim lub muzy i suknie w najnowszych wiązaniach solidnych dostawców dla odnadków
po cenach okazyjnych, Wólczańska 7, bawełnianych. Adresy skierować do
ka. Sub. „Inteligentna":
30 A.-lminlstracji pod „Śląsk".
WYMOWNI inteligentni łatwo zaro podw. 1 p.
bią 15—20 zł. dziennie. Zgłoszenia ms WITAMINOWY sok z żurawin do pi WYKONYWAM kapelusze damskie,
dzieła 12—14. Południowa 42. m. 14. cia sprzedaje jadłodajnia „Ognisko przykrojonc do twarzy, Piotrkowska
60, lewa oficyna, III wejście, parle
POWAŻNE przedsiębiorstwo branży Domowe", Przejazd 20, tel. 262-52.
2,X1 Urynfeld.
piśmienniczej poszukuje zdolnego, re
prezentatywnego przedstawiciela na BUFET restauracyjny, komplet, stoli OBIADY prywatne, pie wszorzędne, na
Łódź. Szczegółowe oferty sub. „Do- ki marmurowe, pianino i bilard sprzc żądanie dietetyczne. Piotrkowska 55/8
dam, tel. 202-61.
3li telefon 112-14.
hre zastępstwo".
PRZYJMĘ modystkę. Zgłaszać się o
DO DOBRZE prosperującej biblioteki
godz. 20. Pomorska 34/36.
przystąpię jako wspólniczka, gotówką
' współpracą. Oferty „Współpraca"
POWAŻNA firma poszukuje zdolnego
a kończy łysiną. Łupież i łojotok skóry giowy niszczq włosy. Trosko
agenta do sprzedawania artykułów O K A Z Y J N I E używane t nowe po MASAŻYSTKA zastrzyki E. Wsjntrauo włosy polega na osuwaniu łupieżu i uzdrowieniu skóry głowy.
techn. za wysoką prowizję. Oferty cenach najniższych. Przełączniki gwlaz bowa, wróciła. Piotrkowska 62, tel
sub: „F. L."
da-trójkąt I rozruszniki własnego wy
Wzmacnia i ożywia skórę, usuwa nadmiar łłuszczu, zapobiega wy
156-57.
padaniu włosów, utrzymuje nałuralnq barwę, nadaje połysk i 'jed
POSZUKIWANA osoba z francuskim robu. Warsztaty reperacyine przewi
RĘCZNE roboty, jak również szycie
janie maszyn- Instalacje elektr.
do 9-lerniej dziewczynki, godziny po
w a b isIq m i ę k o ś ć — odtłuszczona.: n a ł t a pod n a z w g
wszelkich firanek przyjmuje. Piotrków
Reklamy neonowe.
południowe. Oferty - „Francuska'
ska 90. hi 12.
MAJSTER TKACKI, kierownik tkalni
WYKWALIFIKOWANY
kupiec przy
wyrobów bawełn. poszukuje posady.—
Tel. 21-000. stąpiłby z kilkom? '-"siącami do piospePOŁUDNIOWA 28.
Oferty „Pierwszorzędna Siła''.
rującego interesu. Oferty sub: „Wydajność".
KAUCJI 5.000 złożę za otrzymaną pra
cę biurową lub fizyczną. Of. pod: KUPIĘ kocioł stojący do ogrzewania, PANi z towarzystwa zasobna, przy
w dobrym stanie powierzchni 5—Li
„5.000".
stąpiłaby do spółki do prosperującej
mtr. Olerty pod „Pabianice'
LEKARKA-DENTYSTKA, nostryfikantpracowni sukien. Oferty sub: „Pacho
POKÓJ komfortowo umeblowany w DO WYNAJĘCIA w nowo wybudowa
FUTRA,
palta
łapkowe,
karakułowe,
wość".
ka, szuka pracy. Oferty sub: „Asynowym domu wszelkie wygody, parku nym domu 11-go Listopada 94 1 i 2fokowe oraz męskie na najdogodniej
stentka" do Republiki.
szych warunkach poleca: H. Luft, ul. DYPLOMOWANA mistrzyni krawiecka Staszica, do odnajęcia Cegielniana 82, pokojowe mieszkanie, z Kuchnią oraz
PANIENKA (ter.) do 10-miesięcznego 11 Listopada 7, tel. 259-27. Urzędni z długoletnią praktyka i-.agranicą I w m. 19.
sklep, wszelkimi wygodami.
dziecka poszukiwana. Zgłosić się Al. kom rabat.
kraju, poszukuje wspólniczki z zapro
POKÓJ umeblowany przy rodzinie izPOKÓJ
słoneczny,
umeblowany
z
wy
wadzoną klijentelą. Zgłoszenia sub
I-go Maja nr. 71 m. 10 od godz. 15—17.
godami oraz teleionem do odnajęcia raelickiej do wynajęcia zaraz. LegioSZKOCKI terrler czarny, 6-mlesięczny ..Solidność" do Republiki.
BUCHALTERJI, korespondencji, steno do sprzedańfa. ul. Dąbrowska 2L
pojedynczej osobie. Narutowicza 14, nów 37, ni. 34.
.
grafii, kurs wyższy, gruntowny, ob
W CELU masowej orodukci. bezkon ni. 14. wejście z ul. Piłsudskiego 69.
DO WYNAJĘCIA
pokój dwuokienny
RESZTKI
nowości
sezonowe
w
wiel
szerny, wielodziedzinowy, praca abso
kurencyjnego sprzętu powszechnego u
lutnie samodzielna. Lubiński, Piotr- kim wyborze na palta, kostiumy, u- żytku przyjmę spólnika. Warsztat już DO ODDANIA izraelicie pierwszorzę umeblowany z wszelkimi wygodami
branla l suknie. Piotrkowska 79 (dom zorganizowany, model przesłany
knwska 1 Ki/10, od 19-el.
Jo dnie umeblowany pokój, nadający się przy rodzinie. Wiadomość: Piiamoprzejściowy) Al. Kościuszki 22.
ewentualnie dla adwokata lub lekarza. wicza 9, m. 7.
opatentowania.
Zyski
pewne
i
kricioBYŁY długoletni kierownik poważne
Piotrkowska 292. front 1 p. m .2.
POKÓJ z cent. ogrzew. pojedynczemu
we.
Oferty
pod:
„Pewny"
KUPUJĘ
BRYLANTY
oraz
biżuterie.
go przedsiębiorstwa, lat 38, korespon
dent i buchalter, dobry kupiec, organ- .KAMEA". Piotrkowska 73. tel. 185-22 POSZUKUJĘ wspólnika do dobrze ptc- POKÓJ umeblowany ,z wszelkimi wy panu, wygody. Magistracka 36/14 —
zator, energiczny, reprezentacyjny, sto OKAZYJNA BIŻUTERIĘ poleca „KA sperującej fabryki z kapitałem do 20 godami do wynajęcia. Piotrkowska 120, 10-12.
1 p. prawa of. 111 wejście ni. 33.
NIEKRĘPUJĄCY 2-okienny pokój utys. złotych. Oferty sub: „M. R."
sunki w kraju 1 zagranicą szuka posa MEA". Piotrkowska 73. tel. 185-22.
dy. Oferty do Republiki sub: „Prze- PALTO karakułowe w dobrym stanie MAM KILKA TYSIĘCY ZL. Pizystą- DO WYNAJĘCIA lokale fabryczne tak meblowany z łazienką i telefonem do
mysł lub handel"
pię w charakterze spólnika do pewnego że do sprzedania place. Telefon 255-03, oddania. Piotrkowska 55, m. 16, tel.
rio sprzedania. Kilińskiego 61. m -3.
211-40.
Kątna nr. 5.
POSZUKIWANA inteligentna panna do GAŚNICE przeciwpożarowe i ładunki interesu. Sub: ,.Zvsko\yność".
9-letn. chłopca na popołudnie Plac Dą- Hydronetki dla OPL Oaz. A. Wajs, ul. OD ZARAZ do wynajęcia garaż na ŁADNY, umeblowany pokój z używal ODDAM 2 lub 3 pokoje z oddzielnym
browsklego 2. niieszk. 4.
Piotrkowska 7° w oodwórzu tel. nr. dwa samochody. Piotrkowska 201. - nością łazienki i niekrępującym wej wejściem na biuro, kancelarię lub ga
ściem dla pana do oddania 11-go Llsto- binet lekarski. Wiadomość: Al. Ko
Wiadomość u dozorcy. *
KORESPONDENTKA
ang.-traiicusko- 272-63
ściuszki 17/10.
niem., samodzielna, biegła stenotypist- DOM MIESZKALNY większy objekt WSPÓLNIKA z kapitałem od 5.000 - pada 30, m. 18.
ka, poszukuje posady. Zgl. sub: „Ruty bardzo ładny z ogródkiem przy ulicy 6.000 zł. poszukuję celem założenia PRZYJMĘ panią, izraelitkę do wspólne POKÓJ umeblowany dla jednego lub
dwuch panów od 1.11. Główna 46, m.
nowana".
Rzgowskiej 24, do sprzedania. Bliższe drukarni materiałów tkanych. Olerty go pokoju. Wiadomość: Odańska 85,
29._
•
m. 10.
UCZENICA 1 podręczna do pracowni wiadomości na miejscu, m. 4, p. I. po- sub: „M. D."
sukien, potrzebne. Kilińskiego 86, Buch- miedzy godz. 5 a 6 wieczorem.
POSZUKUJĘ tancerki - wspólniczki z SOLIDNEMU panu odnajmę pokój u- ODDAM pokój jednej osobie lub mał
żeństwu. Piotrkowska 37, m. 41, 1-sze
man, tel. 233-60.
FORTEPIAN wiedeńskiej marki „J. got. 150—250. Oferty pod: „Tancerka". meblowany. I. pfętro telefon, łazienka. wejście na lewo.
MŁODA, inteligentna rozwódka przyj Tener" używany okazyjnie tanio do WSPÓLNIK (CZKA) do dobrze prospe Obejrzeć od 2—4. Piotrkowska 132/48.
mie posadę gospodyni u samotnego. Za sprzedania. Bliższe wiadomości: ul. rującej kawiarni w śródmieściu |>oszu- DO WYNAJĘCIA 3 pokoje z kuchnią POKÓJ słoneczny, umeblowany z nie
i wszelkimi wygodami od zaraz. Sklep krępującym wejściem i wszelkimi wy
opiekuje się dziećmi. Oferty ,Ą, fj." Rzgowska 24, m. 3, parter, pomiędzy kiwany(a). Oferty „Współpraca".
od 1-go stycznia 1939 r. POW. nr. 5, godami do wynajęcia. Piotrkowska 120
godz.
5
a
6
wiecz,
BUCHAŁTER-bilansista zaprowadza
Dl. 46.
prowadzi księgi. Bilanse. Tanio. Gwa KUPIĘ fabrykę do wyrobu lemonia ZAGINAŁ biały pudelek. Odprowadzić tel. 211-33.
rancja za uznanie wyników podatkowo- dy. Oferty kierować do Administracji za wynagrodzeniem. Odańska 6, Weiti- W WILLI w ogrodzie, umeblowany POSZUKUJĘ w komfortowym domu
sztok.
pokój z oddzielnym wejściem do wy- pokoju z utrzymaniem na i'piętrze, sub:
książkowych. Oferty „7777",
Republiki pod „Reflektant".
,
SAMODZIELNA sprzedawczyni w brat] SA DO NABYCIA 4 beczki żelazne z ZAGINAŁ weksel zl. 25.— wyst. T. najęcia 70 zl. miesięcznie. Odańska 94 „S. W."
dwuokienny,
ży galanteryjnej z wieloletnią prakty kranami 200-litrowe w dobrym stinle. Halberstadt, zlec. A. Kierpalówny pŁ POKÓJ z niekrępującym wejściem i POKÓJ, umeblowany,
30.10.—38, który unieważniam.
wygodami od zaraz do wynajęcia ul. niekrępujący, I p. dla pana. Zawadzką kierownjczjti w pierwszorzędnej Tel. 241-40
ka 21, m. 12. 2—4 pp„ 7—9 wiecz.
Lipowa 31, m. 31.
firmie, obeznana ze źródłami zaliupu, SPRZEDAM DOMEK murowany o 7
z doskonałymi świadectwami, poszuku mieszkaniach, niewykończony całość
3
ORAZ 4 lub 5 pokoi z kuchnią I
POKÓJ pojedynczej osobie z utrzy
je posady. Tel. 152-33.
lub połowę. Wiadomość: ul. Rzgowska
maniem, w czystym, kulturalnym do wszelkimi wygodami w ładnym i spo
Lokale
149. m. 7.
mu, odnajmę. Andrzeja 35, miesz. 8. kojnym domu, słoneczne, cieple, II-Is
WYKWALIFIKOWANA ekspedientka vł
piętro, bojler, do wynajęcia AndrzeZ POWODU
likwidacji
mieszkania
DUZY front, pokój eleg. umebl. wszei ja 31. tel. 123-22.
branży konfekcji damskiej z wielolet
sprzedaje się następujące meble: 1)
kimi wygód, telef. do oddania. Sródnią praktyką w pierwszorzędnych fir
salonik, stołowy, kasa ogniotrwała — DUŻY, ciepły umeblowany pokól od- miejska 46, m. 7.
DUŻY, ładnie umeblowany pokój ze
mach z doskonałymi referencjami po
najmę
kulturalnym,
solidnym
osobom
Tel. 246-37.
wszelkimi wygodami u pojedynczej oszukuje posady od zaraz, tel. 259-94.
DO
WYNAJĘCIA
duży
pokój,
wszel
(Izr.) Wejście niekrępulące. I. piętro,
soby do wynajęcia. Andrzeja 31, par
SYPIALKA jasna w dobrym stanie, ta telefon, łazienka. Południowa 18 m. 30 kie wygody, tele[on. Piotrkowska 223,
te r^Jnmt.
FARMACEUTKA ofiaruje poważna su- nio do sprzedania. Kalina, Dowborczy godz. 12—3 1 7—9.
m. 6, od 12—4-ej.
raę za wyrobienie stałej posady. Certy ków 26, m. 18.
POKÓJ elegancki — wygody, wejście
POSZUKUJĘ niekrępującego pokoju, POKÓJ umeblowany z wszelkimi wy niekrępulące. odnajmę. Al. Kościuszki
do Republiki „Farmaceutki".
FORTEPIAN w dobrym stanie okazyj wszelkimi wygodami, telefonem. Śród- godami i telefonem do wynajęcia AL 53, m. 22, prawa of.
WYCHOWAWCZYNI (izrael.) włada nie do sprzedania. Przejazd 19, m. 7 mieście. Oferty sub: „Nauczycielka". Kościuszki 32. m. 9.
3 POK. MIESZKANIE, nowoczesne, IŁ
jąca językiem niemieckim i polskim do 12—1 i 3—5, prócz niedziel.
ODNAJMĘ pokój komfortowy, lazien ŁADNY wyremontowany pokój, nie p., centralne ogrzewanie, bieżąca go3-letniego chłopczyka poszukiwana, ul
ką. Zawadzka 14, telefon 188-96. Dzwo krępującym wejściem I p. zaraz do wy rącn woda. Żwirki Id. tel. 169-87.
OKAZYJNIE sprzedam kredens orze nić 2-^J.
Śródmiejska 31, m. 5, 3—5 pp.
najęcia. PI. Boemera 6/3 (Ziel. Ry
chowy, stół z krzesłami. Piotrkow
DO WYNAJĘCIA w nowym domu 3.
nek).
SŁONECZNE 4-pokojowe mieszkanie z
2, 1 pokoi z kuchnią, hall, z wszelki
AGENCI dobrze prezentujący się do ska 123, lewa o., I w., parter.
wszelkimi wygodami na III-cim p. do DUZY pokój umeblowany do wynaję mi wygodami, oraz sklep narożny. —
sprzedaży artykułu technicznego za
wysoką prowizję, potrzebni zaraz, ul DRZEWKA owocowe, parkowe, lipy, wynajęcia. Piotrkowska 200, telefon cia, ewentualnie z utrzymaniem ul Aleja I. Maja 88b. Wiadomość na mialOdańska 35, m. 16.
scu.
Piotrkowska 101, m. 51, parter, lewo. klony, topole, włoskie krzewy ozdob 182-98.
ne, o bardzo ładnej barwie liści i kwia POKÓJ umeblowany z wygodami w 3 POKOJE z kuchnią 1 wygody (bez
MAŁY
POKÓJ z wygodami do wyna
DAM 600 ZŁ. za wyrobienie lub odstą tu, różnego rodzaju w wielkim wybo nowym domu dla osoby pracującej, podatku) do wynajęcia ul. Sosnowa 11 jęcia 20 złotych mies ęcznie. Andrzerze
polecają
szkółki
J.
stoiuski,
Łódźpienie posady, sub: „Protekcja".
i do wynajęcia. Sienkiewicza 145, m. 11 róg Szczuclńskle) 2.
ja 48, I piętro, front. Lewin 12—3 pp.
Zdrowie, Krakowska 24. Dojazd 15-ką.
15-8.
MAŁŻEŃSTWO z 4-letnim dzieckiem POKÓJ umeblowany, słoneczny z wy
WYKWALIFIKOWANY(A) ekspcHenl
lub ekspedientka branży winno kolo PIANINO w dobrym stanie okazyjnie UMEBLOWANY pokój słoneczny w poszukuje pokoju umeblowanego w godami, telefonem, śródmieściu za
nialne] poszukiwany(a). Wiadomość vi do sprzedania. Piotrkowska 202. 'ront, nowym domu dla pana. Piłsudskiego centrum Oferty sub „Małżeństwo" do raz do wynajęcia. Wiadomość: tel,
209-57.
36, m. 15, „
Republiki
I p. m. 2.
Republice.
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LOKAL bankowy, Piotrkowska nr. 43,
front, 1 piętro oraz 3, 4 i 6-pokojo\ve
mieszkania na I I piętrze do wynajęcia.
Wiadomość u dozorcy lub tel. 148-22.

DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany, 1 POKÓJ z kuchnią z wygodami doPOKÓJ ładnie umeblowany ew. dwa
odświeżony, słoneczny, wygody, cen wynajęcia w ładnym domu, Napiór do wynajęcia od zaraz ul. Główna 5,
tralne ogrzewanie, telefon, Radwań kowskiego 47/49. Wiadomość: Napiór- m. 10 od 3—8.
•
ska 4, m. 9.
kowskiego 27, m. 14.
ODNAJMĘ nowocześnie umeblowany
DO WYNAJĘCIA od zaraz: Andrzeja DO WYNAJĘCIA pokój ładnie ume sypialny i stołowy z wszelkimi wy«
ZŁ. 125 KWARTALNIE 1 pokól z ku- DO WYNAJĘCIA od zaraz 3 pokoje 7 — 5 pokoi z wygodami front II lun
z kuchnią z wszelkimi wygodami, III piętro, Piotrkowska 111 — lokal blowany, wszelkie wygody, używ, godami i z całkowitą używalnością
chnią i wygodami.
kuchni, między 3—i. Piramowicza 8,
ZŁ. 180 KWARTALNIE 2 pokoje z ku Gdańska 35. Wiadomość na miejscu. handlowy, I piętro w podwórzu 15x24 kuchni, na mieszkanie lub biuro (Piotrm. 4.
kowska). Tel. 243-03.
311 metry. Wiadomość: tel. 102-56.
chnia..
30
MIESZKANIA 1, 2, 3, 4, 5 i 6-pokojo3, 4, 5—6 mieszkania, pokoje umeblo
W NOWYM domu 3—4- pokojowe 3 I 4 POKOJE z kochnią, wszelkie wy
wane (garsoniery) od zl. 20 „ZENIT", STARSZE małżeństwo poszukuje po komfortowe mieszkanie z centralnym gody, front U piętro do wynajęcia. we, pokoje umeblowane, garsoniery,
koju przy rodzinie z używalnością
lokale handlowe, poleca „KOSMOS" uL
ul.'Piotrkowska 82, tel. 260-25.
Andrzeja 43. Wiadome >ć u dozorcy.
kuchni. Oferty sub. „ J . Z." do Admni. ogrzewaniem i wszelkimi wygodami
Piotrkowska J l l . tel. 147-46.
BIURO „HOLRUCH", Piotrkowska 83. Republiki.
od zaraz do wynajęcia. Wiadomość: DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany
tclef. 141-02, poleca mieszkania, loka
Prez. Narutowicza 91, telefon 179-fcG z niekrępującym wejściem. Wiadomość DUŻY, ładnie umeblowany pokój, tele
fon, wszelkie wygody dla pana do wy
le, domy. place, pokoje umeblowane ŁADME umeblowany pokólsw?z;lkl dn godz. 9 rano i 3—4 pp.
30 Lewkowicz, Piotrkowska 120.
najęcia. Przejazd 30, m. 22.
Mrsonifirv.
mi wygodami, niekrępującyir. wej POKÓJ umeblowany, centralne ogrze
POKÓJ front, I piętro w centrum dla ściem, dla pana do wynajec-J- "śróa wanie, wygody, oddam,
Moniusrki 2 i 1 POKÓJ z kuchnią, wygodami ŁADNY duży pokój umeblowany pierw
Śródmiejska 49 od zaraz do wynaję sze piętro, telefon, wygody, ul. Żwirki
pana do oddania tel. 134.-72,
miejska 53/14.
'
30 2/11. front 1 piętro, telefon 216-44. 311
(Karola) 8, m. 4.
cia tel. 236-58 od 2—4 pp.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 i Spo
koje z kuchnią z centralnym ogrze
P. T .
waniem w nowym domu, Narutowi
cza 79 c, tel. 213-92.
311
DZIŚ
Uprzejmie zawiadamiam P. T. Klijentelc. że moje
3 POKOJE 7. kuchnią z wszelkimi wy
WSPANIA* A
godami, centralnym ogrzewaniem, w
PREMIERA!
j Po oz. 12. 2. 4. 6. 8. 10
nowym domu do wynajęcia, Lipowa
zostało przeniesione do nowego lokalu przy
Nr. 23.
30
Fascynuiaey film z minionych dni nie

I Kino

m

E U R O P A

dalekiej przeszłości

u l . P i o t r R o w s k i e j 81, IRW
Przyjmuję obstalunki z własnych i powierzonych materiałów.
Polecając się nadal PT. Klijenteli, pozostaję
Z poważaniem
'

WYTWORNY
PAN NOSI
PALTO

M .

EYICO"

fff.

Koźmiński

NIEMIECKIEGO udziela gruntownie
rutynowana nauczycielka. Gramatyka,
literatura, konwersacja, matura, kore
spondencja liandlowa. Zgłoszenia od
i wychowanie
3 do 4 po pol. i od 8—9 wiecz. Piotrkowska 53, m. 20. I of. Ił p.
5 ZŁ. MIESIĘCZNIE! Lekcje: angiel
I5UCHALTERII podwójnej nauczam skiego, francuskiego, niemieckiego, hi
gruntownie metodą praktyczną z gwa szpańskiego, włoskiego, hebrajskiego.
rancją samodzielnego
prowadzenia Cegielniana 6. m. 10.
••• i
ksiąg miarodajnych dla władz. Cena
bardzo przystępna. Nauka pisania na MUZYKI fortepianowej uczy naiiiowmaszynie zl. 10. E. Gordonowa, Wól- szą metodą absolwentka Warszawskie
go Konserwatorium, (uczenica prot
czańska 43, m. 32. tel. 237-45.
Tnrczyńskiego) Tel. 276-70.
DR. FILOLOGII wyucza francuskiego
angielskiego, niemieckiego. Skromne DO PRZEDSZKOLA poszukiwana po
wynagrodzenie. Komitet Uchodźców, mocnica z znajomością muzyki, orai
rytmiczka, Zgłoszenia: Zachodnia 59,
Cegielniana 19. tel. 117-18.
od 4—6 pp.
HEBRAJSKIEGO udziela oraz przy
gotowuje do konfirmacji dyplomowa-' CUDZOZIEMCOM lekcji języka pol
skiego, udzielam skróconą metoda AL
ny nauczycie! szkól państwowych.
'
Dzwonić Nr. 248-31.
30.10 Kościuszki 67. m. 18.
POSZUKUJĘ nauczyciela(ki) języka
HEBRAJSKIEGO,
judaistyka,
konfir
PRZYJMĘ uczenicę na stancję z ca
francuskiego, wzamian za prace dnełodziennym utrzymaniem, troskliwa macja, udziela rutynowany nauczyciel tystyczną, względnie matematykę, fipo
cenach
niskich.
Tel.
123-70.
opieka. Śródmiejska 58. m. 24.
zykę. Of. „A. M."
ODDAM zaraz pokól umeblowany
DŁUGOLETNI korepetytor z wyższym
słoneczny dwuokienny, telefon, lazien
wykształceniem udziela lekcy). Spe
ka pojedynczej osobie, Cegiclniana 4,
cjalna metoda dla niezdolnych ii,b nieni 7.
chętnych. Piotrkowska 88, m. 30a od
POKÓJ umeblowany przy rodzinie d:a
2 - 5 pp.
'
solidnego pana do wynajęcia, wygody
STENOGRAFII polsko - niemieckiej otelefon, Śródmiejska 40, m. 9, telefon
w językacli: angielskim (stenografia), raz języka niemieckiego szybko 1 ta
133-21.
niemieckim I francuskim, POSZUKU nio najnowszą metodą nauczam. Piotr
POSZUKIWANA elegancka garsonie JE POSADY całodziennej lub na gokowska 55. m. 16, tel. 211-40.
ra — apartament. Oferty sub. „Kom- dziny. Oferty do Republiki sub. „ J . K" STUDENT matematyki, fizyki pizygotowuje do egzaminów w zakiesie gim
I (ort" do Administracji niniej. pisma.
nauczyc e!ka do nazjum, liceum. Specjalność: matema
•SŁONECZNY pokój przy intelig. ro-DYPLOMOWANA
I dżinie z całodziennym utrzymaniem te kształca dorosłych, przygotowuje d(. tyka, fizyka, niemiecki. Ceny przyegzaminów stosując najnowsze zdo steone. Tel. 127-02, 2—7.
lefon. Gdańska 31a, m. 10.
bycze pedagogiki. Tel. 171-17 — Ew^;
BUCHALTERJI podwójnej z gwaran
prócz niedziel.
samodzielnego prowadzenia :tsiąg
drwi/okna
uszczefnibne JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO, FRAN cją
miarodajnych dla władz udzielam po
CUSKIEGO — gruntownie udzielam. cenach niskich. Zawadzka 52, m. 7.
Gramatyka, literatura, konwersacja, BUCHALTERJI (pełny kurs teorji z
handlowa korespondencja. Tel. 262-70 praktyką*' wyucza b, kierownik Kur
c/iroruą m-azAia/ua od tuiaź/it, timną
w eodzinach 2—3.
sów Handlowych, buchalter na stano
<C kurta. - &\tvajbśó .cUttgoÓŁtnia*'
75 GR. LEKCJA francuskiego. Dyplo wisku, Leon Krell, Piotrkowska nr. 79,
\DZWOME/7J-57
mowana paryżanka udziela lekcji fran Tel. I<,.v6=» Oplata przystępna.
i u SOBOTY, ŁAT. 229-72
cuskiego. Lektura. Konwersacja. Gra MISS MARY udziela angielskiego, fran
matyka. Tlomaczenle. Koiesponden- cuskiego, niemieckiego. Załatwia wszel
DO WYNAJĘCIA 3-pokojowe mieszka cja. Pomoc szkolna. Południowa 20 ką korespondencje. Przyjmuje 11—1,
nie z hallem, w nowym domu, central m. 20 l-sz.i lewa nf nnrler
4—8. Piotrkowska 24, m. 7.
nym ogrzewaniem, bieżąca woda go
rącą, przy ul. Gdańskiej 116. Wiado ANGIELSKIEGO udziela rutynowany
mość na miejscu codziennie 12—1 lub nauczyciel Zawadzka 21. m. 8a, front
zastać od 4—8 no not.
telefon 279-56.
Matrymonialne
ARTYSTYCZNA
pracownia pulowe
j POKÓJ umeblowany z oddzielnym wejrów
ręcznych.
Wyuczam
druty,
szy
i ściem z komfortem do wynajęcia ul.
dełkowania, haftów ręcznych I ma
Piotrkowska 145/38. narter.
szynowych file. Kurs 10 zł. Kaulma- DYSKRETNE trafne kojarzenie mał
NA BIURO lub pracownie lokal jednu- nowa, Zgierska 16, pr. of. I p/m, 29, żeństw w sferach inteligencji uskute
cznia szybko „Informator", Piotrkow
okienny, wejście niekrępujące. wynai- ' raca zapewniona.
ską 121. tel. 257-04.
30
/inę. Piotrkowska 83, m. 7. tel. 243-03,
FRANCUSKA, rodowita paryżanka uI 3-POKOJOWE wyremontowanie mie- dziela lekcji francuskiego wg. metody
iszkanie do wynajęcia. Wiadomość ul. bezpośredniej. Konwersacją. Stenogra [MŁODA inteligentna samodzielna pan
na pozna pana o tychże zaletach. Ofer
i Kilińskiego 96, u dozorcy.
fia. Ceny przystępne. Tel. 141-09.
ty pod: „Cel matrymonialny 3 000".

Nauka

Korespondentka
wykwalifikowana
!

wg. najnowszej powieści MARII RODZIEWICZÓWNY
znakomitej autorki „WRZOSU**
W roli głównej:
najznakomitszy aktor sceny i ekranu
polskiego malarz maski

KAZIMIERZ JUNOSZA-STĘPOWSKI
W pozostałych rolach:
STANISŁAWA ENGELÓWNA HELENA OROSSOWNA^.
JERZY PICHELSKI
JÓZEF ORWID
JÓZEF WĘGRZYN
.
STEFAN HNYDZINSKI
TADEUSZ BIALOSZCZYNSKL
FRANCISZEK DOMINIAK
CZESŁAW SKONIECZNY
Reżyseria: LEONARD BUCZKOWSKI
Dziś
o g. 12 i 2
2 PORANKI
Ceny od

ł

Sedakclf I Administracja. Piotrkowska 4 9 . — Godziny przyleć Redakcji od godz. 17 do H . - Telclony: Administracja: 122-14 Rcdakcla: Sekretariat n , ń » V r u
dziat „Helski: 133-23: dział gospodarczy: 211-66: dział sportowy: 1S-444; sekretariat nocny 136-43. Tłocznia - 180-80? Ko^ to " . I C & W y d a «

PRENUMERATA
„REPUBLIKO"
w Łodzi zł. 4.—. za odnoszenie do domu

40 t r . miesięcznie; z przesyłka pocztową
w Pohce zl. 5.—. ..Reoubllka** i ..Express" w Lodzi z odnoszeniem do domu
zł- 7.— miesięcznie.
Konto rozrachunkowe Lód i l. konto Nr. 4.

O G Ł O S Z E N I A : Powierzchnia stronicy 420 mm. X 280 mm. Stronica tekstowa dzieli się na
4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli się na 10 szpalt po 28 mm.
CENY O G Ł O S Z E Ń : Zwyczajne 12 gr. z a wiersz mm. W tekście — 50 t r . za wiersz mm. Na
stronie 1 — zl. 2 za wiersz m m Nekrologi — 40 gr. za wiersz mm. Zaręczynowe 1 zaślublnowe w tekście zł. 10. Adwokackie ryczałtem zł. 2 5 . - ^ Drobne za słowo 15 gr. najmniel
zl 1.50; poszukiwanie pracy za słowo 10 gr- najmniel zl. 1.20. Opisowe w tekście redakcyj
nym zt. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 100 proc, drożej. Ogłoszenia lantazylne I tabe
laryczne 25 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja
nie odpowiada. —

\vtZ

Słuszne reklamacje beda uwzględniane,
o ile wniesione będą najpóźniej w ciągu
tygodnia od ukazania sie pierwszego •
ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu §
sie drugiego z rzędu-ogłoszenia teł sa
mej treści co pierwsze. — Omyłki, które
zasadniczo nie zmieniała treści ogłosze
nia nie upoważniała-do żądania zwrotu
zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia.
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