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Wskutek powodzi i wylewU obywateli sowieckich. Konsula
Gdyby te ataki udały się, So
MUKDEN, 17 sierpnt~ - Na ' WZ(UUŹ linji kolejowej, łączącej
wiety stałyby się wkrótce pana- rzekł HUho kilka miejscowości rosyjskiego w CbarbiIlie, który
ulicach miasta ukazały się wieI- Czitę z Charbinem.
kie afisze, w których rząd manPrawdopodobne jest, że ata- mi północno - wschodniej częś zostało zalanych wodą. Oddział chciał wyjechać do Rosji wła.
złożony
r; 600 żołnierzy chiń dze chińskie również
aresztodżurski zawiadamia naród
ku dokonała czerwona armja, ci Mandżurji.
wały.
Dodać jeszcze należy, że na skiej piechoty oraz 20 kawaleO WYBUCHU WOJNY
zmobilizowana od tygodni w
linji
ataku sowieckiego znajdu- rji został odeięty przez
posowiecko - chińskiej.
TransbajkaIji.
ją
się
dwa
wleWe
młasta
chiń
wódź,
a
60
żołnIerzy
utonęło.
arBszfowanła
Wedłng komunikatu urzędo
Sztab tej armji znajduje się
skie:
CzJezikar
ł
Charbin.
TOKIO, 17 sierpnIa, (ATU,)
wego wczoraj wieczorem woj- w Czicie.
ska sowieckie w bardzo poważ
'Władze chińskie ponownie zaCelem ataku s wieckfego jest
neJ sile, zaopatrzone w najnow- najprawdopodoJmlej zbrojne ob
rządziły represje wobec ohywa·
sze środki tecbnlezne,
teli sowleekieh.
sadzenie IinJI kole;owe.1 wschod
LONDYN, 17 sierpnia. (Tel.
PARYZ, 17 sierpnia. (Teł. wł.)
RZE'ImOCZYŁ y GRANICĘ
nW - chińskiej, zresztą pnedWczoraj aresztowano w Chiwlasny) Według wIadomośel nadesz1yeh
CHIŃSKĄ
miotu całego sporu wschodnienaeh ogółem 200 obywateli soKorespondenet
dzłennlk6w ja z Szanghaju, ehlńC9.:ycy
w odległOl§ei 30 kim. na północo go.
wieckich, w ManczuIi stu, w
pońskt-eh z frontu mandiOl'Skte
wsehM od miasta MandŻOJ'ji l
Sztab chiński liczy się,
jak go doncszą, że Sowiety koncen WYSŁALI ARMJĘ NAD GRA- Bajłarze 80, pod zarzutem {Jroobsadziły dotychczas dwa wa- widać z depeszy mukdeńskiej,
NICĘ
wadzenia pl'.opagandy komuniłru.ją
olbrzymie masy wojsk
sta chińskie.
Mandżurji,
liczącą
60 tysięcy lu stycznej.
z dru!Zim aiakiem sowieckim w nad granicą, i że należy liczyć
W dniu dzisiejszym
Sądząc
po kierunku ataku, kierunku północno - zachodnim
cizi.
przybył
do
Mandżurjl
jeden
się z walną
wojska sowieckie zamierzają od on
Władywostoku
również OFENZYWĄ ARMJI CZERWO
W dalszym ciągu czynione są pułk lotniczy chiński.
ciąć Mandżurię od strony za- wzdłuż Iin.ii kolejoweJ.
NEJ.
MASOWE ARESZTOWANIA
chodnieJ.
ER ·i&i*iB!VtiJCA4W' _LSG
ty". .
Naczelny wódz
armji cbiń-

Plasowe

PrZygotowania
do OfeDZY"Y

Represje
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OSŁABIC NAPÓR
sowieckiego napastnika.
Władze cIlińskie oficjalnie za
wiadomiły poselstw..a za~t'anjez
ne o rozpoczęciu przez Sowiety
kroItów woJennv{'h.

Konsul sowiecki
aresztowany

z
ił rą ił ny szabIą ::':;:;k~~:;~::;~';~;:~
',rwawei awauiurg
Baludac:b

binle
wszystkie pi'zedsi~bior.
stwa handlowe sowieckie.
Dziewięciokrotnie ranny w głowę strzela do napastnika
Tute.lsza kolollja emigrantów
i ciężko go rani
rosyjskich utwOl'zyła
komitet
pomocy
dla akc.ii przeciwsoWczoraj w godzinach przed- I NA WIDOK KRWI, JA&:-\ ZJ1- Z JĘKIEM RUNĄŁ NA ZIEl\UĘ wieekiej.
*" * *"
1 wieczornych ulica Borysza
na CZERWIENIŁA CZOŁO n:nZaalarmowani strzałami przy
SZANGHA.J, 17 sierpnia. _ Balutach była terenem kl'wa- I
NEGO Z WALCZĄC) CH
bi~głi na miejsce krwawej a- Zbrołru~ ~"~iP~f:~~" ~
Minister spraw zagrani<-znych wej awantury, która zakończy fa I dostały ataku nerwowego.
wantury policJanci z sąsiednich
rządu nankJtiskiego dr. Wang, się
Policjant cbciał awanturnl- posterunków. Zawezwano bezpolecił ambasadorowi chiliskicŚ
ków rozd7idić, lecz w tej chwili
llwłocznie pogotowie, kłÓl'ego
MOSl{V\7 A, 17 sierpnia.
MIEnTELNEM PORANIE- , t
I
tM
l k
d I ł
i
. P'
ł
mu w Waszynntonie, aby zawia NIEM POSTERUNKOWEGO o rzymu po ",... ne
e arz po u zic en u P erwsze.1
rasa sowwcka podaJe I,omrm domił
wszystkich sygnatm·.i~l- ORAZ JFDNEGO Z AW ANUDEr~ZENIE PIĘŚf t.-\
pomocy przewiózł
post. Gor- kał sztabu wO.isk d m::su Śi'O~nW
szów paktu Kl'JIo~a,
iż Chiny
TURNIKÓW.
'" GŁOWĘ,
czyńsldego oraz rannego awan- wo - aZ.iałyekiego armii l'Z('I'WO
pr 'Ufną
" a za t ar~u z
•
.11 turnika do szpitala św. Józefa.
nej, któt'y (lonosi, iż odd <!: iał
..,.,.
zala t WJcn
W domu, PI'Z" ul. Borvszu 12 któ re g., \.. k og ł uszy ł o, ze
pau
•
d
.
'
l
·
oJ
.
Jak
si"
okazało
rannym
a
baslna'c~('
, W łurl , mellskl· (' ....
11,'lf
~So W)l'am,
na rOlllze poko.10- odbywała się wesoła libacja. \V na ziemię. Awanturnicy już w
•
..
,
'"
•
A<
wd. że jednak w obecnym Wy- I pewnej chwili uezestnicy pi.ia- I zupełnej zgodzie rzucili się na wanturnikiem jest 21-letnl Słn· padł na miasto Hanka, połoio
padkn naruszenia łch ~l'anic. za tyki wyszli na ulicę. Ni stąd ni leżącego policjanta i poczęli go nlsław Ml\r.kiewicz. zamieszkały ne o 40 k ilometrów od Ch iwy.
str (>".
b'
lk·
k
ć' b'ć
. I' ,. •
przy ul. Mickiewicza 12.
Inne oddziały basmaezaw pro
~ ,.. alą so Je wsze le prawa zowąd
wynikła awantul'v, w
opa l I Ole dosclwle.
"
!
ł
t
k
STAN
OFIARY
SWEGO
ono
wadzą
ofenzywę
na odci",ku
P .. l S wa zaa a owauego.
cznsi"" kt~rel'
Płk
' k'I b 1'0•
. C' .
u
os el'un. Gorczyns
ł • '
WL\ZKU JEST BEZNADZIEJaHWy od po Uhma.
Na rynku sZ.I\nglla.iskim pauu POrtUĘDZY PIJANYMI GOŚC- uiąc się,
usiłował wyciągnąć
Na czele tych mldzilUUlw sto~
Je silnv popyt na depłą hieUznę MI DOSZŁO DO BIJAT\ KI. szablę, lecz napastnicy wyi'waU
NY.
słynny przywódca powstańców
i mundury zimowe, co pc-zWtlRozległy się rozpaczHwe w()- mu Ją z rąk ł
Również bardzo ciężko zl'anio łurltmet'iskich DŻUllUid _ Chan.
la nrzynuszczać, te
łania o pomoc. Usłyszał to pel- ZADALI DZIEWIĘC CIĘTYCH ny został w brzuch Mnrkiewicz.
Akcja powstańców
rozwija
RZ.\D CHISSKI LICZY SIĘ Z nj~cy w pobliżu służbe po';łerUD
RAN W GŁOWĘ.
Nt! mie.fsrc tragicznego wy- się również w okolicach miasta
WOJNĄ ZIMOWĄ.
kowy Eugenjusz Gorczyń ..k1.
Brocząc sllnte krwią policjant padku przybył komendant poli- Aschabad. gdzie działa.ią 0 .:":21.1
* *" *
niezwłocznie pobiegł w kicrun- ostatnim wysiłkiem woli dobył c.ił na m. Łódź p. podinspektor ły kurbaszy Szaltaj Batyra.
•Już pierwsze (lepesze, ołrzy- ku skąd dochodzily krz3'·ki. Gdy I rewolweru i Idąc na ziemi
Niedzielski w otoczeniu oficeMiędzy Aschabadcm a Iskanłnane z Mukdenu i Szanghaju. znalazł się na miejscu . ujrzał KILKAKROTNIE STRZELIŁ rów policji. Zarządzona nałych derem.
w okręgu karakunińwskazu.ią, że atak so 'iecki roz : grupe ludzi "ollładających" /tlę
DO NAPASTNIKÓW.
miasłowa obława za pozostały- skim oddział basmaczów spo~
porzą' si~ z północy w kIerunku J wzajemnie. Wokół bi.jących się
Ostatnia kula dosięgła jeune-l mi napastnikami nie dała do-I wodował wykolejenie pociąftu
pOłudniowo
wschodnim, ł stało kilka kobiet. Dwii! z nich gO z nich. ktÓP'
łychezas ~ane"-O rW"łlltalu. ----~-#
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Poczta Pl,zynosi mi wiele listów od członków owych mniej
szości w Europie, których los
przypieczętowały l1iesprawicdU
we postanowienia traktatu pokojowego między poróżnionymi
narodami, które tym mnie.iszościom
odmawiają
podstawowych praw obywatelskich. W re
zuItacie takich stosunków powstała przeeież osłahlia wojna,
A oto już znowu rozlega się 0pinjałl: "Te niesprawiedli WI)ści
nie skończą się dopóty, dopóki
nie dojdzie do strasznego słar
cia".
jakiż pożytek
ma przynowe starcie? Zwycięży
inna grupa wielkich mocarstw;
i oto zwycięzcy
odbiorą
te
mniejszości państwom, Jił6re je
teraz krzywdzą, i odda~zą
je
nowym władcom,
którzy im
zgotują
niemniejsze krzywdy.
Przez lata eałe czytali<imy o ciel'
pieniach narodu alzacko - loła-

Ale

nieść

powiadać się

i krzewić naszą
kulturę,
jakgdyby
zależało
wciąż jeszcze od nas pl'owadze·
nie wO.iny przeciwko ludom Arizony i Nevady, odbieranie Im
ziemi, wytykanie nowych granic, .iakgdybyśmy wog61e mogli
bez przeszkód nadal stosować
starą metodę
zbogacania si~,
polegającą na niszczeniu dobro
bytu innych ludzi.
Mieliśmy

nl' pokojo_ zachodzie w
ciągu ostatnich lat pr7ed:dwl1~
okazję do prowadzenia wielkiej
wojny. Chodziło o podzi~lenie
w6d rzeki Colorado,
a w tym
gorącym. i suchym kra.iu woda
jest podstawą wszelkiego fyeia.
Na.lprostszą rzeczą biloby ujarz
mić Arizonę i Nevadę,
całq
cenną wodę zabrać dla siebie,
w,poić w dzieci daną
od Boga
przewagę kalifornijczyków i na
turalną i wrodzoną małow8rł-uściowość Inieszkańców tamtych
krajów!
wym

tutaj

południowo

ryńskiego pod butem pruskiego
Z powodu wielkie.t odległości
militaryzmu. Obecnie nal'c,cl ten
podobno cierpi tak samo 1'011
butem innego militaryzmu. Ostatnie "starcie" było niewlltpli
wie dość "straszne", i .1eśU ono
16 zabitych,
nie pomogło, to nie willzę, cze
z Ka.towic donoszą,:
go się uciskani mogą spodzieNa. kopaJ.nd "Hillebrand" wydawać po jakiejkolwiek przyszłej
rzyła się p godz. 7.45 rano katar
wojnic.
strofa wskutek eksplozji pyłu węRozwiązanie zagadnienia jest glowego na poikla.dzie "Gerharda"
tak proste, że aż przykro o tern na po~omie 600 mfJr. dębokim.
Eksplcrz;ja. nastą.p. przez przeład.ow.
mówić.
Trwająca tysiące Jat
str:w.łu Lub też skutkiem nieostl'lOlŻ
rzeź w Europie nie skończy sj'ę
:GOŚci podczas przybijania nabojów.
nigdy, jeśli nie zostanie zaproWskutek wybuchu zapadła się
wadzony rząd zjednoezenia i 10- przybudowa chodnika, wobec Czekalne.t autonomji, jaki nutnly w go dostęp do ofiar katalStrofy był
Stanach Zjednoczonych. Posia- znac~nie utrudniony. Nrutychmiaet
damy w naszym kraju wszyst- wswzęto akcję ratunkową.
kie rasy, szczepy, gatunki ludz
Za/b itych jest 16 osób a 6 osób
kie Enropy, a poza tem jeszcze odniosłp cięższe li lżejisze pokaleszereg innych. Mamy więcej 'gre czenia. Do godz. 8-ej wieczorem
ków,
niż jest ich w Atenach; wydobyto ogółem 7 zabitych, 9 za
mamy więcej turków, niż icli bitych znrujduJe się jeszcze pod
istnieje w Angorze; ale na uli- zwalwri. węgla..
Na miejscu katastrt>fy przez cacach Nowego Jorku nie prowały dzieli rozgrywały się wstrząsadzą oni nigdy woJny. Pozwalaj~e st:eny..
my im żyć łch własnem życiem,
Prace nad wydobywaniem za.blimówić ich własnym Językiem, tych trwają. bez prZEirwy.

europejczycy prawdop. nie wie- miejscu, względnie
dzą, co się stało. A więc chcę w rozwo.iu.
nadInienić,

że

mianowaliśmy

liczne koInisje i wygłosiliśmy
niezliczone przemówienia, a na
naszych kongresach
narodowych, w parlamentach, w dzien
nik ach i na zgromadzeniach publicznych prowadziliśmy strasz
Iiwe kłótnie i debaty. Przez szereg lat prowadziliśmy gorzkie
spory, a jeden ze stanów, biol'ą
cych udział, mianowicie Arizona, nie zadowolił się nawet spo
rami. Ale najważniejszym punktem jest to. że od początku
do końca dyskusji ani na jedną
chwilę nie zrodziła się myśl, iż
można oddać
choćby
jeden
strzał lub choćby jedną kroplę
krwi ludzkiej z powodu podzia
lu wód rzeki Colorado.
I oto
kwihtie dobrobyt ludności Kalifomji, szybciej, niż w jakimkolwiekbądź
innym zakątku
świata. I dlatego wierzymy, że
w niejednej sprawie
możemy
pouczyć nieszczęśliwe
narody
środkowej Europy, stojące
na

nieje w Europie kapitalizm. My
w Ameryce usunęliśmy gl'anite
Wielką przeszkodą federacji Jeszcze zanim kapitalizm praweuropejskiej są oczywiście inte- dziwie się rozwinął. Być może,
resy kapitalistyczne, posługują iż Europa musi stać się socjalice się władzą państwową, które styczną, zanim jej poszczególne
nazywamy militaryzmem, l u- części będą się mogły połączyć.
czuciem państwowem, które na- Ja, Jako socjalista, mówię to od
zywamy patrjotyzmem. Pmatem 25 lat. Ale jestem dość bezstron
większość tych narodowych rz~ ny, aby się cieszyć, gdy się oka
dów, wielkich I małych, czerpie że, że popełniłem omyłkę. Cielwią część swoich wpływów
z kawe jedynie,
czy wśród dziceł; a właśnie te ela, bardziej siejszych władców europejskieniż inne czynniki, hamują cy- go kapitalizmu istnieJe dGŚć inwilizację Europy. Jeśli Europa teligencji, aby uznać te zwykłe
ma kiedykolwiekbądź mieć moż fakty, I dość odwagi, aby weność konkurowania z amerykań dług nich działać?
ską produkcją masową, to te
W każdym razie
jed\lo jest
cia muszą być zlikwidowane. pewne:
albo władcy Europy
Gdy produkujemy tutaj w Holly podporządkują swoJe Indywillu
wood filmy,
fabrykujemy je alne pożądania tej wielkie.l spra
przynajmniej dla 120 miljonów wie i utworzą federac.ię z wolludzi. Czy może z nami konku- nym handlem i wolnymi stOSltn
rować ktoś, jeśli produkuje on
kami, albo też znowu będą mie
tylko dla 5 czy 10 miljonów luli wojnę.
A jeśli znowu b~dą
dzi? To samo dotyczy wszystmieli wojnę,
to na jej kOllcu
kich innych gał ...zi przemysłu. stać będzie bolszewizm. Muszą
Być może,
iż nie
można
się więc zdecydować I wybrac!
znieść tych granic, dopóki Ist-

•

Straszn, w,buch
W kopalni
6 rannych

prowadzić

własne :res~auracje.

Wolność

handlu i: stosunków pa
nuje między nimi, a w rezultacie 120 Iniljonów ludzi rozwija
się, utrzymując zupełny porz~!

dek.
Na drodze
takiej federacji
fJaństw europejskich stoi oczywiście wiele ,p rzeszkód. Ale pokuta na wypadek, gdyby się taka organizacja 'nie udała,
bę
dzie okrutna. My, amcrykanie,
nie możemy absolutnie uwi'erzyć. że myślące jednostki F ran
e.ii, NieIniec, Belgji, Holandji,
Włoch i wszystkich Innych wieI
kich państw kulturalnych, nie
zrozumieją prędzej czy póiniej
że muszą spełnić akt
r~ygna
c.ii z narodowych
wy~órowa
nych ambicji i zarozuu liałolici.
Stwierdzą oni wkońcu, że nie
nie stracili z tego, eo należy do
iUCZękła. My, kallforni.jczycy,
łD.ożeq równie swobodnie 'wY--

cofające się

"DIJfWrlYBA l rYHK~"

grupy przeważnie milczących górników.
Akcja ratunkowa., którą kierował do god'Liny 9-ej
sta.rosta dr,
Seidler, od tej god~iny zaś za.stęp
es. jegJo p. Rychter, wre " oalej

Szampańska,

o szalo nem, tempie k omedja radjo-cyrkowa, z za kulis wielkich
wyścigów konnych

pehli

wkrótce w "CAPITOLU"
Do g001JIny k j w nocy z pod
gruzów kami~ni d zwałów węgla. " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _...l
•
IF " ':~
wydobyto 9 zwłok.
DZiś o godz. 11 przed poło
Po godzinie 2-ej wydobyto jeSzcze jedną ofiarę tej strasznej ka
ta strofy. Górnik ten zmul wkrót
ce po przewiezienilU go do szpitar
pod dyr. R. TELGA
la.
, ~.~:.
.~
. ::;.W programie muzyka operowa i operetkowa
Do godziny 6-ej rano drużyna ra
towniCw., pracująca z ogromnE'm
poświęceniem i z n3Jl'ażeniem wIar
sneg10 życia, wydobyła. dalszych 5
tIUpÓW, zupełnie zwęglonych tak,
że identycznośei ich niEl można w
POWRóCIŁ.
z.aden sposób stwierduć.
Do godziny 9-ej rano wydobyt.o
@@@@@@@@)@)@@@@@@@@@@(O)t'j3)@@@/
14 zwłok, dwile nieżyiące ofiary
znajdują się jeszcze
Wd ziemią·
KATOWICE, 17, 8. Przez całą Będą one prawdopodobnie OOkopa
noc trwały prace ratunkowe w na ne około południa.
wlied,zolllej
Sltra.sznem nieszczęWszyg<,y ranni i za.bici rekrutu-I
I
I
ściem kopaIni "Hildebra.nd".
ją. się przeważnie z pośród rębaWejśCJi.e
do szybu zamknięte czy i ciskaezy, niema. wśród nich
jest sil~ lrordonem skazy kO-' a,JlIi. jednegp szt~a.ra, c~y nadgór-

~l~n~w

PORANEK

muz,czny

Prenkiel

~t m!~. Bronisław

l

I

KINO

W
.
.
- W dro dze do J
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apOO)1
.!łłdanle jeszc~e
Z
palnia.nei.

Wokół

kordonu

stoją.

OBRODZł a
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Władze oddały 6 okrętów wojennych

Na og61ne

do dyspo-

zycji sterowca

RYGA, 17 8. (ATU) - Z Irkuc,
ka nadeszła do Moskwy ·wiadomość drogą telegraficzną, iź ste•
Zeppel'm leci ob ecni e z
rowlec
przeciętną szybkością 140 klan. na

godzinę i zbliża się do toru kole!
linji transsyberyjskieJ,
RYGĄ, 17, 8. (ATU) - Z Moskowy donoszą, iż dziś o godz. 12
sterowiec Zeppelin przeleciał je_
zioro Jeniseńskie. Stac. rad.fowa w
Chabarowsku nawiązała dziś kOD'
takt z stacJą sterowca.

J::iG.::~!d:: ob:':!:r!~lm

II
7 dnI!

!~!Imie~l'~?a'~'!
po 50 gr, I 1

zł,

Dziś ~ ~ni naS~eDn~Ch!

Wznowleme arcydZIeła filrno'
we go "BEAU GESTE"

"Brater Krwl H
u

ki zawiadomiJo drogą radJową ste Z powo.du remontu sala zimowa na
'
krótkl okres czasu zamknięta.
l'owiec ZeppeUn, iź oddaje na czas
Kino tylko W OGRODZIE.
Dramat miłości braterskiej i po'
przelotu sterowca przez terytor- 2 SEANSE: od godz. 8-ej.-10-ej, święcenia, osnuty na tle od;.,
Ja pońskie do dyspozyc,.ł: I t'e- W programie od
godz. 10-e) -11.30·
. t
d'"
ł .
Le •
Jum
wspaniałe 2 szlagiery: Wlecznel rage]1 ZO merzy
rowca 6 okrętów wojennych.
_ I. _
gji cudzoziemskiej

Okręty powyższe wyruszyły Ju~

Ulubienica

Paryża"

RonaldwCorlomlaaChn głółtwOnaYhCh:BBrry

i oczekują przylotu sterowca.
"
Pikantna eskapada miłosna z udzia- RI"
J
M
BrlanD
•
LONDYN, 17. 8. (ATU), - We łem uroczej Primabaleriny Paryskiej
ICB DYCH
I'I ary
dług nadeszłych tu wiadomości
DOLLy GREY
Orkiestra symfoniczna pod batutą
sterowiec Zeppelin
oczekiwany
_ II. _
,
Sz. BAJGELMANA.
jest najpóźniej w poniedziałek w
UWAGA:
południe w TokiO. Rząd japoński "
Ce .. y miejsc na,'l-sze seanse

KOBI ETAli

ezynJ przygotowania

celem

marynar ŻJ~t!:go p~:.yj~:!a gd~i.

we-

j....

Symfonja nieokiełznanych zmysłów
w potężnym dramacie erotycznpl

Z GLORJĄ SYANSON.

t

50 gr,

I

1

zł.

POC2:llt ek codz. o godz.

.. aob.

4.30.

i .u.dzic1e o a.2.30.

~os

18.vm. -

Nr. 193

PrBmjer

•

• •

Świtaiski

~

PORA:Ntn-

w

argl Jesle

objął urzędowanie
WARSZAWA, 17, 8. (Tel. wf.).
\\' dniu dzisiejszym powrócił z urlopu Wypocz.ynkowego prezes rady mh1istrów dr. Świta Iski. Natych
miast po powrocie premjer śWital
odpowłedzialnoit:iza
ski złożył wizytę p. prezydentowi
HAGA 1'7 sierpnia. (Tel. wł.} i ustalą jej dokładny tekst. W nowane Snowdenowi, czynią za
w Spale a w godzinach wieczuroSnowde~
w wywiadzie praso- innym wywiadzie Snowden uro- dość postulatom angielskim.
wych przyjął swego zastępcę min.
wym podkreślił że uważa pro- ' czyście zaprzeczył, jakoby plan
Dziś Stresemann
o:;;.""'
Składkowskiego i ob.jął urzędowa pozycje Franep, Belgji, Włoch Younga byl korzystniejszy dla Snowdena ~ po wizye!e oświadnie.
i J aponji za niewystarczające. Anglji.
czyI dzienmkarzom, ze w l"OZDziś mocarstwa sprzymierzone
Cztery mocarstwa w swej od- mowie nie poruszano sprawy
zastanowią się nad ostateczną powiedzi na notę Snowdena u- odroczenia konferencji,
zwiedzą P. W. K.
odpowiedzią na notę Snowdena zasadniają, że koncesje, propo\V sfePach politycznych pa-

Pretensje Anglji

Nikt nie tbte pODosit

zosia" iui w 66

proc. uwzglednione

zerwanie konłerent:ji

I

Goście

zagraniczni

w Poznaniu

_

Warsz. koresp. "Głosu Poran
nego" telefonuje:
Dziś przybywa do Warszawy
20 przedstawicieli międzynaro
dowego związku reklamy, którzy po zakoiiczeniu kongresu
w Berlinie udali się do Poznania.

Zwłoki

Hiemcy zasekwestrowali

GDYNIA, 17, 8. (Tel. wł.) Zwłoki
mjr. Idzikowskiego zostały
wczoraj na statku "Iskra" przewiezione z redy gdyńskiej do por
tu wojenneg</)o Wszystkie statki
wojenne, stojące pa kotwicy w
Gdyni, czy to na redzie, czy w
porcie, na znak żałoby opuściły
sztandary do pół masztu. Równo4
cześnie w całym porcie gdyńskim
l w mieście zaprzestano uroczystości, zabaw ł koncertów.
Wszystkie gmachy publlczne wy
na znak "'~łoby 1'ÓWWl'eSl'ły fla"';
",.:tA
niei na pół masztu.

W

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

.:~

.,.".-...

. ' .'.','

r.

~.,

,

,~')

Jak to

\V

cyrku?

zażądał w sposób stanowczy gloso
wania nad swoim wnioskiem, wo·
bec czego odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli WIoch,
Francji, Belgji i Japonji, po którem wystosowano do Snowdena
piśmienne propozycje, uwzględnia
jące dwie trzecie postulatów Snow
dena. Jednocześnie zażądano od
honorowe oddano z armat noty Snowdena jlaknajszybs.zej odpowojennej. Za trumną kroczyła ro- wiedzi i wyrazenia zgody na powyższe propozycje.
dzłna.
W czasie uroczystości żałobW odpowiedzi na to Snowden za
nych krązyły aeroplany I pułku komunikował, iż prosi o jednodnlo
lotniczego. Wagon został odstawio wy termin zwłoki w sprawie dania
ny na dworzec l{oleJowy w Gdyni odpowiedzi a jednocześnie wyraził
skąd dziś o godzin~ 20 min. 35 zgodę na odroczenie obrad komipod honorową eskortą wojskową sji finansowej, która miała się zewyruszy do Warszawy.
brać dziś.

aiura, Idzikowskiegu

dradze z Gdrni do Warszaw,

Dzisiejsze

arof:zgs.ośt;ł

ruandorowie

~rug

.. tidgni

i Pilanowicz,

płk. Wienia~a-Długoszow.skl, oUce
rowie marynarki woJenn~J, przed-

'-Ile

M

Z powyższego widać, Iż żadna
ze stron nie chce wziąć na siebie
odpowiedzialności za zerwanie kon
rerencJi.
HAGA, 17. 8. (ATU). - W ko·
lach konferencji haskiej lansowano dzi§ wiadomość, Jakoby Briand
doszedł już do całkowitego poroZ!l
mienia z Niemcami i miał wyrazić pono zgodę na ewakuację drugieJ strefy już w początkach wr1..eśnia r. b., z zastrzeieniem jednak
że, ewakuac.fa trzeciej strefy na
stąpI dopiero po przyjęciu planu
Younga.

W

losowia na pierwszem
miejscu

10:6

AGENT

U~(RY

HO LYVOOD "dawn.

K O I ETA

nnje bardzo naprężony nastrój.
W ciągu najbliższych dni spodziewane sq poważr:: posunięcia dla ostateeznego .. rozwikła
nia
trudnej sytuacJI,
która
utknęła na martwym punkcie.
HAGA 17. 8. (ATU). - Delegat
Anglji, kanclerz skarbu Snowden,

I .... ·.·"

stawiciei rządu starosta Stanisz.ew
ski, konsul francuski, dyrektor że
glugi pOlskiej Rumel, i grono urzędnłków państwowych wzię
li udZiał w ' tym smutnym obrządku oddania hołdu szczątkom polsklego bohatera przestworzy.
Polskie okręty wojenne opuściły
b
BYDGOSZCZ, 17, 8. (Tel. wł.).
swe andery na znak żaloby do
Dziś o godzinie 1 min. 39 w nocy
połowy masztu. Przy trumnie, któ
_
spodziewany jest przyjazd pOCIągu
ra
spoczywała
na
pokładzie
ze zwłokami ś. p majora I d zikow"Iskry" wart~ honorową pełnili sk~
ło
podchor{zowie szkoły marynarki
",o.
by I
o
I.
D~ przed połudnłem odbyła dę Wojennej. Na fr.umn1e złoźooo wie Na dwwcu kolejowym 8taWCZOrajSzy wynik \OJ tur- uroczystość przeolesienła zwłok
włeńc6w, Przy zwłokach zł()ŻOP nie kompaoJa honorowa, która
nieju wa\k francuskich p. majora 14złkowakiego ze statku pa mstala capka '-.abJa .. p. sprceotu)e broń. Orkłe8tra wojAtleci w Cj'l'ku ~ują ~ coras szkolnego "Iskra" do wagoou Jro.. majora Idzłkow81dego. O godzinłe skowa odegra hJ1Dl1 narodowy i
lepiej, albowiem zbli<ża się juź ko- lejowego.
10 mln. 45 odprawione 2'lOStało n~ maJ'8'&e żałobne Chopina. Poc1ąg
niee tull'llieju i będą mogli wyjeOd wczesnego raab na molu boł.eóatwo Wołme poezem ofIcero oczekłwa6 będą w imieniu miasta
chać
urlap.
zebrały się I!CIIle delegacje Władzi wie JotaJcy." W'yIlłeMł 1rnmnfł na wiceprezydent ChmielowskI,
TymeMBem biedacy "męczą. się" I a1owarzysz'e6 - szta.adaraml. De berkach na lIIOlo, a 8tItd do . . lmJenIu rzędu starosta Bereta oraz
w waJlw;h e.l'im.inooyjnyoh o na.- lepcje pułków IotnłcąeJl, do- ctabde p.",gotowa. wqona. delegacje atoW8fZ3'8IeÓ I orgautgrody.
wódą polskiej floty woJeaaeJ ko- PodaM ~ 1&" aIeuIa ntok "'''7 mctL
W czora.j spotkali się w decydującej walce POO6hoff & P.:meek.im.
1...a.pa.sy po godzinie nie dały l'&zultatu, a. po tym ezasie pn:eszły
na punkty. Pineclcl dwukrotnie do
prowadził przechvmka. dJo parteru,
a. potem ch'vycil go w swój mor- biegu dookoła Polski w etapie Brz~ść-Białystok
derczy podwójny nelson. Nelson
WarsJ!. koresp. "Głosu Poro Więcek, Ignatowicz, Tropczyń elektryczne, elektropom·py, wentylat~n był dla. Pooshoffa tylko "nelne~o" telefonuje:
ski i Kroes. Ogólna klasyfikacja lory wszelko rodzaju nowe i używane.
sallikiem" bowJem w 68 minuci·}
Najtańsle tr6dło.
f
Wczoraj o godz. 9 min. 14 ra nie uległa zmianie.
paradll! z tego chwyt.u ułożył "dlu
Sprzedat, wypotyczanie, zamiana
i kupno. Warsztaty reperacyJne.
no wyruszyli z BrześcJa UC1.estgiegl) LeOSIa" na łopatki.
Brno--łłódź
Instalacja siły i światła. Składy
Walka Sztekl(er - Mrna (ex nicy biegu dookoła PolskI. j8Wynik w(,'7;pr&jszych zawodów żar6wek i materjałów instalacyjnych
Czarna. Maska) za.koliczył3. się zwy dąc z przeciętną szybkością 28 bok5erslrk,h:
Ini:. J. REICHER i S-ka
kilometrów na godzinę. W pocięstwem pierwszego po 35 minuWaga musza
Południowa 28.
Telefon 30-00.
łoW'ie drogi "uciekł" I{łosowlcz
tach wa1kL Sztekker swym niezn.
Małoszczyk (.Sokół) Hromawodnym -souplessem ulotył prze- i przybył pierwszy do mety w da. Zwyciężył po ba.rdzo :Ływej
Białymstoku w czasie 8 godzin
tiwnika na łopatki.
32 min. 29 sek.; drugi Stefański walce aroma<i& na punkty.
Dziś walczą. o czwartą nagrodę
do sprzedaży mydła potrzebny.
Waga. półśrednia.
- 8 godzin, 36 min. 6 sek.; trze
Zgłosić się do składu materjałów
~tibor WilI ing, decydująca Pi- ci Konopczyński Trzonek
(&kół)
Skrzywanek.
8 godziltl,
necki - Sztekker i Mrna - Po- 40 min. 22 sek.; następnie Do- Czesi zdobywają dalsze dwa pun- ,.Eiśmiennych - Lengtl, Zielo~
Do akt.
oshoff.
niec, Mkhalak, Kołodziejczyk, kty.
Nr. 151" 1512 i
,Waga kogucia
1513 I 29 r.
Cyran (Zjednoczone) - Melsik. Og'05 zenie.
TEATR LETNI
Komornik
Pewne zwycięstwo łod1Jiani;na na Sądu'
Grodzkiego
punkty.
w Łodzi, Jan Rzymowski, zamieWaga piórkowa.
szkały w Łodzi,
ul. Cegielniana Nr. 16.
Bakonyi. przy ul. SienkieKlimczak (Sokół)
. .=:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. u____. . . . . . . . . . . . . .. .
Drugie z rzędu zwycięstwo łodzl3.- wicza 67, na zaKamińskiego
sadzie art. 1030
Dziś i dni następnych!
Wielki podwójny program I
UPC. ogłasza, te i innych oraz
Waga lekka.
Z udziałem nowozaangażowanych sił
w dniu 27 sierpnia r6~nych marek
Steckl. 1929 r. od godz. zagranicznych
Teałru
Rewji Warszawskiej
8eweryniak (Sokól) 10 rano w Łodzi,
Stanisławy Rybaczewskiej, Ryszarda Misienabyć można
Równorzędna sl:ły, rezulta.t remiprzy ul.
wicza oraz Chóru CygatiskiegoJ składaj\}:cego si~
, Piotrkowskiej 47,
sowy.
najłaniej i
odbędzie
z l8-tu osób.
W aga Mednta.
się s przedat z najdogodniej
I. Daną będzie rewja. ostatnich przebojów teatrów warU8W, p. t.
Wiec,Z.o~ek (BKS) Lindner. przetargu publicz"
W fabrycznym
Zwy..;clP>i& na. punkty Lindner.
'lego ruc h omosc!,
~ ""J- ,
naletących do
składzie
Waga półciężka.
firmy "Księgarnia
Kloda.s (Zjednoozone) - Skrzy Ludwika Fiszera"" DDBROPUL"
II. Na ekranie: Błyskajllca szampańskim humorem komedja p. t.
waJlek walczy drugi mecz, lecz i składających się
Łódź,
z trzech tysiecy
.,SZKOllł
mimo to i różnicy dwu wag spu- egzemplarzy ksill- Piotrkowska 73
Szcm :ąiemlłosjerns - "la.nie" Kbteczek,
W podwórzu
Orkiestra pod dyrekcjll p. Szlosberga.
d
"
oszacowanych na
a.sOWll •
sumę Zł. 2500.tel. 58-6L
Początek pierwszego seansu o godz. 8-ej, drugiego o
Waga ciężka
plus 2500.- plus
lO-ej mecz. Bilety do nabyoia w kasie teatru. Przy teA~brozia~ , - S,F,bbe (Unło~). Łódi 23~~;29 r.
atrze pierwszorzędny bufet. Sala zabezpieczona na
Wynik
remlsowy. ogQlny wynik ł Ko~ornik
?'t·:><·,!r.·~::·
wypadek niepogody. · . meozu 10:6 dla. C2echów.
1 J!!!l &flllow$ki

polski balon

Warsz. k01'esp. "Głosu P6ran
nt'~'o" telefonuje:
Jak dowiadujemy !lię, cztery
balony - trzy francuskie i jeden polski - które wystartowa
ły 15 b. m. z Poznania do międzynarodow~-{o konkursu ?alo
,.łl opadły w NIemn Ów wo1n Y
czech. Balon polski, który 0.
siadł w :\la rchji zostal o bl ozony
sekwestrem.
-

adz

W

Zawadzkiego,

2000 rOku ·

ftlRIIJ"

I

.

_.

_.

I

•

nAJSTARSIA fIRMA UJ BRAniy
Pierwsza warszawska wytw6rnla
francuskiego plisowania, wytła·
czanla deseni na materJałact
gładkich I na plisowaniu oraz de·
katyzowanie, karbowanie i mereżkaażurek.

Właściciel Ernest HenfscnaL.
Łódź, Piotrkowska 82

w podwórzu. Wykonuje się powierzonE.
zlecenia pod kierownictwem znanego
warszawskiego fachowca
P. ROZENBLUMA.
Uwaga: Nadeszły nowe żurnale.
Na żądanie wykonywam zamówienia
w ciągu 3-ch godzin.

Dr. med.

M.

Maślanka
umysło·we

choroby nerwowe i

Plofrkuwska

1Z0 ł

fBI.

1ł7-,]Z

powróc:il.
Lek.

denł.

A. TBPlick ~
powró(il.
BEZINTERESOWNIE!

Czytelnikom nGłosu Porannego~.
Napisz imię, nazwisko.
miesiąc urodzenia, otrzymasz analil:ę charakteru,
określenie

zdolności,

i

przeznaczenia - darmo.
Poznasz kim jesteś, ltim
być możesz. Warszawa, Psycho
grafolog Szyllęr-Szkolnlk, Nowo·
wIejska 32. Niniejsze ogłoszenie i
75 gr. znaczkami poczto'Nemi na przesyłkę zał'lczyć. Przyjęcia oso~jste
płatne ~odz. 11-7 wiecz6r.
820-2

_N_r_.l_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..::.18:..._VI-=II.
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\Do!skiC!

Wild.Dne~D.

GŁOS

PORANNY -1929
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•
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~

europelzu

I~

t:hojtujć\ na D~rki.eośc:inne wg5it;pg.-loba~zgt:ie molaiów!

- Blondgnhi i adwokat:i

baru i

•

Kawiarni e,

(Wrażenia jednego z czytelników "Głosu Poranne~o")
Truskawiec, w sierpniu
uezon w pełni. Frekwencja,
Jakiej jeszcze
ta miejscowość
nigdy dotychczas nie miała. Ku
racjuszów do dnia dzisiejszego
mamy z górą
9 tys., czyli o
1000 więcej, aniżeli w roku ubiegłym. We wszystkich zaś iDnych miejscowościach kuracyjnych, jak czytamy, w roku bieżącym zjazd o wiele mniejszy,
niż w latach ubiegłych.
A czemu przypisać tę nadzwy
czajną frekwencję, jaką się deszy obecnie piękny
Truskawiec? Przedewszystkiem porząd
kowi, jaki panuje tutaj na każdym kroku. Zupełnie jak w wieI
kim badzię zagranicą.
- Zarząd zdrojowy, na ozele którego
stoi syn właściciela tej uroczej
mi·ejscowości, dr. Roman Jarost, dba i myśli
o najmniej-

szych nawet szczególikach, dzię wiec pod każdym względem do- w Łodzi. Widocznie tylko blon-I dzień przyjeżdżają Z'nane
siły
ki czemu mamy tu
wszędzie równać może niemieckiemu"ba dynki (w Łodzi) chorują na ue-I estradowe, jak Ordonówna, Lawzorowy porządek. W samem dowi" Wildungen. Działanie tu reczki. Prócz milej kawiarenki wii'lski, humorysta Bronowski i
"centrum" piękne klomby, do- tejszej "Naftusi" nie ustępuje pod "Naftusią" gdzie po połu- inrni. - Przy cię~klcj
kuracji
okoła których rozsta~iono na- wildungeńskiej Victor lub Hele- 'dniu od 5-ej i wieczorem do 11 nie brak zabawy i urozmal,~e!l.
wet spluwaczki, co kilka kro- nea quelle. - Rezultaty popro- przy dźwiękach dobrze zgrane- - Pensjonaty nacogół dobre i
ków na drzewach umieszczone stu baJeczne.
go kwartetu tańczymy "tanga" niedrogie.
'Vśród hoteli wysą popielniczki, tak, że nigdzie
A teraz kilka słów o pu:bli- "foksy" i inne modne
tańce, róimić należy IłOWu wybu<bwanie znajdziesz niedopałków pa- czności. Zjechało tu moc im.teli- mamy i nocny lokal, amianowi ne "Hotel Nowy' no i lIntel peli
pierosa. Kuracjusze przestrzega gencji. Głównie jednakże spo- cie ślicznie urządzony Bar, cie- sjonat .,Plllr.ce" ,. c'Jropejsk; w
ją skrupulatnie wszelkich prze- tykamy przedstawicieli
pale- szący się wielkiem
powodze- calem tego słowlI 7lla:'zcniu, pisów zarządu
i ściśle się do stry. Doprawdy nie przesadzę, niem, dzięki przyjezdnym z o- Bieżąca wllrla, piękne ubikar je,
nich stosują, albowiem
każdy jeśli powiem, iż przy
każdym kolie (Borysławia
i Drohoby- wzorowa ~Zyf,t(\3Ć, usługa i powie, iż na tem dobrze wyjdzie. stoliku, w kawiarni, restauracji cza.) "nafciarzom". Wogóle rządek, Śli~l'lie un:eb!nWll:1e p'l
O kąpiele bardZ'o łatwo· "uzię-I czy też na dancingu, wśród 5 Truskawiec bardzo lubi tań- koje, wszelki..:; lIdugodn i enia. du
ki dużej ilości wanien, dobrej, - 6 osób minimalnie widzimy c~yć. Mamy aż dwuch fortance- ża sala dh zaoaw, radjo.
fOTgrzecznej nad wyraz i świe~li~e 2-3 adwokatów. - Nie wiem rzy, którzy od rana
do pó- tepian, le'!ehn, R przytem ~'eny
I zorganizowanej usłudze.
'V doprawdy jak sobie to wytłoma źnej nocy udzielają lekcji na- bardzo umiarkowane,
tym kierunku mogłyby sobie czyć - co ma właściwie wspól- szym pięknym kuracjuszkom.Pogoda nall!{oł
w tym "el:'wziąć przykład inne nasze m:ej nego choroba nerek, pęcherza i Słyszeliśmy jed'nakźe i poważną nie d.)pi.slł.~.t. \Ys:rys('\' jcste~my
scowości kuracyjne. Często za- wątroby z tym wolnym zawo-I muzykę, a mia'lowic:ic: kllucer- opaleni - sami mulaci. Nie popomiuamy iż przyjechaliśmy do dem; dlac.zego akurat ta część towali tu prof. :\1icbałpwski i ,znacie nas po powrocie ...
zdrojowiska w kraju. - rruska inteligencji choruje w tak wiel- lrena Dubiska.
w tyHvbalrskl.
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BOMBA

Ma odciski na nogach i ból Zdrada przykładllego malw sercu, a. jednak idobędzie żonk'a. Z d ' .
f'
.

naturalnie , warszawianki, choć z naszego miasta
_1.._
h
prz yb y ło tu kilk a
zgn:hl~yc
pięknych blondynek. (Brunet'ki

I
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BOMBA

będziesz

wielką nieprzyjemność

miał

przez
nóż. Nie obawiaj się przyjaciól.
obawiaj się nieprzyjaciół, zielo
na papuga przyniesie ciw życiu
szczęście. Idź teraz swoją drogą!
Cyganka wyprostowała swą
Walentyn Katajew urodził się w 1897 roku. Jest on synem chudą postać i posuwając brunatne podeszwy po skrzypią
ocl0skiego naucozyoi.ela. Już w roku 1909, jako gimnaz1sta, pu- cym piasku z godnością poszła
blikował swoje wiersze. W ro ku 1915 wstąpił, jako ochotnik do'
dalej.
wojska i wa1czył na zacbodni ID froncie rosyjskim gdzie był dwa
- Interesująco kłamie, . to
razy ramny. Podczas wojny domowej był na Ukrainie i kilka,ścierwo, r,zekł Paszka, mrugkrotnie siedzia.ł w więzienil\l aTesztowany przez białych i przez nąwszy okiem, roześmłał się
{'zerwonych. Od 1922 roku mieszka, w Moskwie. OpubIJikowal głośno i poszedł dalej.
Po drodze pokosztorwał OIll
0n wiele opowiadań., powieść ,.Marnotrawca" i komedję p. t..
z kolei wszystkich rozKoszy,
.. Kwadratura Koła".
które mu podawało życie: prze
Spacer niedzielny na plan- masz
na sereu,
powiem ci dewszystkiem zważył si~ na
tach - jest doskonałym środ- I wszystko, nic nie zataję, Ił za tę chwiejnej wadze, - pokazała
kiem, aby dokładnie ocenić czło przyjemność podarujesz Istarej ona cztery pudy i 15 funtów;
wieka.
cygance tylko dziesięć kopie- następnie wypróbował swą siłę
Paszka KO'kuszkin rozpoczął .iek. O ile ci powróżę, wszystko i z nadwyrężenia padając na
swój spacer niedzielny o godz. będzie dO'brze, a o ile nie, bę kolana, doprowadz.ił wskazówszóstej przed wieczorem przy dziesz tego żałował.
kę siły' do "silnego człO'Wieka",
"Czystych Stawach". PrzedePaszka pomyślał i rzekł:
potem spacerował jeszcze trowszysłkiem wS'ledl do jednego
- Wróżbiarstwo jest nonsen chę i probował swych nerwów
z pawilonów i wypił flaszkę pi- sem i przesądem, mimo to, przy pomocy elekt~zności:
wa. NasŁl!pnie kupił sobie na mas.z tu grosz, możesz wróżyć i wziął w ręce dwie sztabki ń1o
straganie dwie miarki suszo- tak przecież będziesz kłamała. siężne, w przegubach szemrało
nych ziaren słonecznikowych i
Cygamka wsadziła dziesiątkę coś i łaziło, jak mrówki, przenie spiesząc POS'zedl wzdhtż w fałdy kolorowej spódnicy i guby napełniły się wodą sodogłównej alei. Po drodze zacze- pokazała swe czarne zęby.
wą, dł()nie
przylepiły się
do
piła go cygan,k a.
- Czeka cię, młodzieńcze, miedzi - ale okazało się, że
- Ładny kawalerze, pozwól miłe spotkanie, przez to spotka nerwy Paszki są mocne.
sobie powróżyć z -ręki, dowiesz nie na serce twe padnie smu'VkOllCU usiadł na krześle,
się całej prawdy, powiem ci, za tek,
starszy człowiek słoi na stojącem na" tle wis7ącej na
kim t~knisZ, powiem ci, CO twej drodze, obawiaj się. mlo- drzewie dekoracji, na której

widniał

moskiewski Kreml, za-

była całkowicie

łożył nogę na nogę, zrobił dziką' nym kretonem.
minę i kazał się sfotografować.
dziesięciu minutach Paszka
otrzymał mokrą jeszcze odbitkę i przyglądał się jej długo z

Po

wielkiem zadowoleniem; kepi w
dobrze mu znany nos,
apaszowska koszula z otwartym kołnierzem, kurtka,
wszystko wielce mu się podobalu; trudno było uwierzyć, że
jest 10 on we własnej ()Sobie i
na dodatek tak piękny.
kratkę,

- Nieźle, - rzekł,
zwinął
lepki obrazek w ntlonik i udał
się na Mdki.
Aby odczuć cały zapas nrzyjemnoścl niedzielnych, Paszka
musiał jeszcze posrukać sobie
odpowiednią dziewczynę i pojechać z nią łódką. Tymczasem
idąc dalej doszedł
de' słynnej
budy. W szeroko otwartych
drzwiach tłoczyli się ludzie.
\Vewnątrz budy
rozlegał siG
dźwięk metalu i głośny smiecp.
-Co fu sie odgrywa? - spy
tał Paszka jakiego~ małego cz~r
wf}nogwardzisty, który kręcił

obita
l\!!\

czer~)'

wiszą.:ych w

trzech rzędach półkach tkwił"
noże. Między nożami leżałv wa
biące wygrane. Na dolnej półce
- pudełka, cukierki i keksv,
na środkowej - budziki, rondle i czapki, a na n-ajwyżslcj,
tuż pod sufitem,
w półmroku
znajdowały się najbardziej war
tościowe wygrane:
dwie batałajki, samowar z. T-:ly,
żółte
buty do wciągania, włoska har
mon ja, ścienny zegar z kukuł
ką i gramofon.
Tr.zeba był->
wrzucić pierścień na nóż o
rtrzymywało się wówczas przeclmiot, którv leżał przy nim. :\ fe
wrzucenie pierścienia na nóź
było prawie niemożliwe:
no'ie
b ..łv eJastvczne, pierścienie odskakiwały.
Ale igraszka była
interesująca.

Paszka rozpychając się łnk
ciami, posuwał się w stronę budy. Przy drzwia~h stary czło
wieczek, w dużych okularach.
sprzeda wał
pierścienie,
40
sztuk za 25 kopiejek. Zgrzany
chłopak, śUliejąe się dziko, rzu
cał ostatnie pięć pierścieni.
się koło wejścia.
Poły jego kurtki powiewały, z
Rzuca się pierścienie, kto grubych palców wyfruwały że
traf.ia, tnoże wygrać samowar, lazne pierścienie, uderzałv o no
że i padały z brzękiem do wiPaszka
spojrzał. ciekawie szącego
pod półkami worka.
przez głowy thlmu do jasno o~d. e. n.)
świetlonej budy.
Tylna', ściana

.
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ZagraJlica lepiej pracuje niż my, by zgnlesc
zmorę be zdomności
•

najwybltnie.tszy przedstawiciel
filozoficznej romantyki, obok
Hegla i Fłchtego, zmarł 20 sierp
nia przed 75 laty.

Osobiste

La.ta. powojenne p~yniosły nam
podobnie zresztą jak i miastom
całej Europy, gwałtowne za.hamQ~
wa.nie ruchu budowlanegOi, wielki
przypłlyw ludności do miast i dotkliwy brak mieszkań.
Brak ~szka.ń przerod1.ił się u
nas szybko w klęskę be'Zdomności,
klęskę o tak wielkich rozmiara.cu
że stanowi dziś Dala. bodaj najdotkliwszą bolączkę
naszego życia
społecznego.
Wa.runki, w jakie,h
żyją tysią.ce rodzin, gnieżdżą,ce się
na przetrzeni wynoszącej po S motry kwadratowe na osobę, duszą,ce
się w straszliwym zaduchu, podo
bne są raczej do rzędu straszliwych opowieści!, a.nili'eli do
czywUistej prawdy.
Napróżno z roku na rok oczeku-

.rze-\

jemy poprawy w tych stosunkach.
Niestety, na.próżno. Ruch budowla.
ny istnieje u nas w tak miJllimalnych rozmiarach, że ani trochę nie
ł:igod:2'i okropności stosunków, tem
bardrz.i.ej, iŻe lii:ezba bezdomnych
wciąż wzrasta.
W ty<..h warunk.aoh rodzi się
pytanie, czy wszystkie kraje, podobnie jak my, fatalnie dotknięte
skutkami wojny w dziedzinie bra
ku miestlmń, ci&11Yią dotychczas
bezradnie i czy nie umiały pOO'a
dzić sobie z uregulowaniem proble
mów mieszkaniowych w miastach,
które po wojnie w stopniu nleporównanie wyższym niż przed wojną jęły przyciągać do murów
swych po zaro.bek ludność wiej-

Stwierdzić

n&leży

odra."u, że
eUTopejskie dotknięte zostały po wQ,jlrrie zatarno
waaiem ruchu budowlanego i bra
kiem mieszkań.
Każde z tych państw
szukało
dróg :i. sposobów, dziękJi którym
moŻinaby wzmóc ruch budowlany i
dostarczyć mi$ua-ń przedewszystkiem ludności niezamożnej, - a
więc tej, która. najwię<Jej d(}tknięta była zja.wiskiem braJm mieszwszystkie kraje

kań.
Oczywiście, tych dróg i sposob6w znaleziono mnóstwo. Rozpatrzmy Iti11m naJciekawszych i
najważniejszych.
POO'1.h'l'Z8.my tu,
oczywrsCIe, jedynie stosunki w
tych krajach, gdzie inicjatywa
prywatna nie była w stanie Podo-

.I J

łać potrzebom ruchu budowlanego, wobec c-zego państwo i gmiD3
zmuszone zostały do podjęcia w
tym kierunku własnej akcji.
Ciekawie rozwiązały
kwestję
mieszkaniową Niemcy, ustllJuawiając już w roku 1920, bezprocento
we pożyczki zwrotne dla ()sób,
budl~ą.cych mieszkania rodzinne o
wyznaczonej zgóry wielkości. Ohodzilo tu oczywiście (} mieszkania
dla warstw niezamożnych_ Dla
pokrycia wydatków, związanych
z tą. akcją kredytową., ustanowiony zostaje podatek od mieszkań
przedwojennych w wysokości 5
proL. czynszu rocznego. W miarę
ustawowego wzrostu komornego,
które obecnie wynosi 20 proc.
przedwojennego, podatek wzrastał,

W dniu wczorajszym powrócił z
ską.
'm'l-opu i objął urzęd()(wanie dyr.
biJura rady miejskiej p. P. Rundo. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~.~~~~k~~~ee~~ew~~M~,~!~~~e~ osiągając obecnie 40 procent ozyn
~zu rocznego.

Wybuch maszynki
spirytusowej

w dniu wczorajszym w

miesz
kaniu p. Frenkiel,
przy ulky
Gdańskiej 40 podczas pompowania
maszynki prymus'o wej
nastąpił wybuch, który fatalny
był w swoich skutkach. 70-letni
Chaim Frenkiel, stojący obok
został ciężko poparzony. p()got()wie po opatrzeniu go pozo.stawiło na mie)scu pod opieką
rodziny.

lw
18986 osób

pob iera

zasiłki

dOfaine

Według obliczeń ~ zasJłko

wego magistratu. m. Lodz,i ogólna.

liczba osób, pobiera.jwch za.pomo
gi d()raźne w okresie od 22-go do
28-go lipuI. b. r. WJ'llIOEII!ła. 8. W 0kresie tym wypla.oano zaaiłków Da.
ogól.tl.ll! 81lJDę sł. 818,50.
Za.siłki ust.a.wowe pobierało ogó
Jem 189,86 osób, wtem: 8.818 m~
"Y'ZD l 10,666 kobiet. Suma. wyp1a.eonych zaaJłk:ów wynosb zł.

Od,zgi
~WJATYKA

I CHEMJA WOJEN
NA W DOBIE OBECNEJ
Dziś, w niedzielę, dma. 18 b. m.
D g~ 10 i pół ram w sali od~ytowej prsy ul.
Piotrkowslclej
88 l piętro, prmwa. oficyna., urzą.dz~
Polski Związek Myśli Wolnej w Lo
dzi odczyt dr. ing. 07.esła.wa. Zylbercwa.jga. na. temat: "Awjatyka i
ohemja wojenna". W&tęp wolny.

BOkserski mistrz
POlski
popełnił

Przeciwko

protestują związki

W dniu 14 b. m. odbyła się
wspólru.a konferencJa konililji porozmniewa.wczej ZPU., rady Oikręgowej OOZPU., okręgowej komisji
związków
klasowych, Pracy i
chrześcijańskich zw. zaw., na kM
rej uehw&ono następującą rezolucję:

Zebra.nł dnia.- 14 b. m. przedstaWliciale ru-ga.nIza,oji robotniczych i
pra.cowni<.zych m. Lodzi na. komerencji zwolia.nej przez Jromi6ję pa
rozumiawa.wozą. SI\V.

wych

pra.c..

umysło-

w spra.wie podwyt.ki taryfy

tramwaiowei

pracowników

umysłowych

przesiarlkowe, które są ogólnie stJo
sowane we wszystkich wj~kszy(,h
miastach Polski i zagrwcą"
4) że podwyższenie ta.ryfy god7.i
przedewszystkiem w szerokie rzeS2:e robotnicze i praoownicze m.
lJOdzi, które w obecnych konjunkturach ek.onomićzny<..h nie są w
stanie wyrównać tego wydatku
przez podniesienie zarobków, ponadto wspomnianą podwfikę rów
nież dotkliwie odczują całe mMy
<WiMwy S!.kolnej i niWqoh funkcjonarjuszy wojskowych,
5) że pOOuiesienie ta.ryfy tram-

tra.mw~ej., po wy6łueha.niu spra.
w07.dań, ~ezy:
wajQwej podą.gnie za. sobą zwY'~
1) te pod'Wyta~ .TJły przez Iię innych a.rtykułów pierwS2:ej
KEI.. jeet m=em nietlzasadnione, potneby, co jest ze wr,ględów łp"-

gdyt ani koszty roboormy, a.n:i ma
terjaJów nie W'Ll'osły w takim stopnhl w jaJcim pod.uiesiono ceny bilet6w tramwa.jowych, t. j. okob
90 proc., przyczem należy się oba.
wiać
dalszego zapowied~ia.n.ego
p.rzez KEL. podniesienia taryfy,
2) że t,a,ryfa tramwa.jowa., poza
Wa,rsza.wą, będzde w Lodu naJdroż
&zą od taryf innych miast kraj(»wych i zagranicznych,
3) że &kasowano norma.lne bilety

.

łecmyeh l polityemych wyaoee
67kodldwe,
6) że ~ąd KEL. dotychczas w
zupełności nie dba o wygody pa...
sażarów nie zapewniając im miejsc

siedzą,c;ych,
7) że pokrywa.nie wydatków in-

westycyjnych bez jednoc7esnego
podniesienia kapitału zostało jedynie zastosowane przez KEL.,
trudno natomiast wyma.gać, a.by
te wydatki, jedynie dla zapewnie

----------------_.----------

nia odpowiednio wysokiej dywidendy a.kcjona.rjuszom, pokrywały
szerokie masy pa.sa.ierów, w przeciągu r()ku, gdyż w takich ra.zach
wydatki inwestycyjne
umarzane
są przez cały szereg la.t,
8) d wreszcie, że uchwała o podwyższemu taryfy została powzięta
na posiedzeniu zarządu KEL. bez
z.a.ohowa.nia dostatecznyoh formaJ.-

projektuje zarząd główny funduszu bezrobocia

lłobo_nltU

sezonowi z_dalą przgwrótenla
im zapomól!

W związku z zamiarem reo-r
ganizacji wypłat
zapomóg robotnikom sezonowym w Łodzi
oraz zamiarem władz centralnych wyeliminowania na sezou
martwy
robotników sezonowych
nłewykwalifikowanych
odbyło się wczoraj walne zebranie robotników sezonowych.
Po dłuższej dyskus.ll nad referatem w tej sprawie uchwalono wysłać do zarządu główne
go funduszu bezrobocia w Wat'produkcję
szawie pismo treści nutępuJą
Tomaszowska fa.bryka. s2'ituczne cej:

Zna.ny palski bokser wagi cięż
kiei i mistrz Pol&ti Kupka, który
w ubciegły czwartek walczył w
BytOmiu, - popełnił w piątek
16 b. m. samobójstwo w rzeźni
mi.ej1>kiej w Katowicach. Wypadek ten wywołał wielkie wrażenie
w k(}łlłJCh sportowych G. Sląska..

Tomaszów rozszerza

.,Jak nas Informuje

zarząd

zap6móg. Opierając się na tern..
robotnicy sezonowi niewykwalifikowani zatrudnieni są
na plantacjach i ogrodach miejskich, są podciągnJęci pod kategorję robotników rolnych, nadmienić należy, że gdyby powyż,
sze zarządzenie zostało wprowa
dzone w życie, wyrząd.zonohy
tej kategorji robotników ogrom
że

ną krzywdę.

Robotnicy ci pracowali w sezonie obecnym od 4 do 6 mies~ey t tylko po S dni w tygodniu, zarabiając przeciętnie od
18 do 20 złotych tygodniowo.
Jest rzeczą jasną, że płaca po
wyższa nie wystarcza nawet na
utrzymanie rodziny,
nie mówiąc już o możności poczynienia jaktchkolwiek zasobów na

obwodowego funduszu bezrobocia w ł..odzl rohotnicy sezonowi
niewykwalifikowanł, którzy dotychczas pobierali zapomogi w
sezonie mańwym mają był '" zimę.
roku bieżącym wyeliminowani Wobec
• pod prawa pobierania
tych proza

powyźszego związek uzarząd Gl. Fund. Bezro-

W rezultacie akLji powyższej głód

mieszkaniowy w Niemczech
dziś kompletnie zaspokojony. Akcja - wspaniale udana.
Socjalistyczny Wiedeń poradził
sobie inaczej. Czyns'Ze w domach
prywatnych na l'1.ecz właściciela
domu ustawowo wynoszą zaledwie
8 proc. przedwojennego komornego. Na.tomiast poda.tki mieszkanI"
we na.kłada.ne przez rząd, sięgają
no~i,
ponad 30 proc. czynszu przedwouchwalają:
a.) wystąpić do władz państwo- jennego. Pieniąd~e z tego tytułu
wych o pocill-gnięeile zarządu KEL. otn:yma.ne idą na budowę domów
do odpowiedzialnoeci za uprawia- robotniczych. DQ dziś, dnin, z fun
duszu tego wybudowano okolo 3i1
n:ie liehwy,
b) wystąpić do ministerstwa. ko- tysięcy mieezk.ań.
lei, jako organu nAdzorczego, o a.W Anglji również państwo za.ję
nnlowanie krzywdzącej szeroki o- łe się sprawą głodu lIliBsz.k.aJliugół mieszkańców m. Łodzi uchwa- we~.
ły K. E. L.,
W roku 1919 parlament DlO~ą
e) wezwae mieszkańców do boj- ustawy powołał do życia OO'ganiza
kotu tramwai miejskich,
cje społec'Zne, mające zają,ó się bud) popierać w całej rozaiągłości dową domów dla robotników i 11magistrat m. Lodzi w jego poezy- powaJ.nił sa,roorzą,dy do udziola.nin,
naniach o uchylenie nowej taryfy, subsydjów prze-dsiębiorcom prye) przystąpić do orga.n.izowallia watnym, budują.cym domy robotnispółd'Zielni samochodowych, którtl cze, w wysokości od 6 do 12 ty.
by fa.pewuiły szerokim rzeSZOIll s~cy złotych na mim'zkame.
tani przejazd.
W 1923 roku rząd pu!Ilownie
przystąpił do subsydjowania. budownictwa. Skarb państwa polu-ywa połowę deficytu domów wybudowanych przez samO'rządy i pry
watnych przedsiębiorców. Samo.
rzą,dy udzielaly
właścil,ieloill do·
mów pożyczek na remonty i pnoróbki w skali do 50 proc. potrzebnych sum, a na budowę nowych
domów - 'do 90 proc. kosztów bu
bocia oraz ministerstwo pracy dowy.
i opieki- społeczne.i o przyj~cie
Do roku 1928 l'ząd angielski wy
z pomocą przez przywrócenie dal na budowę ta,nich mieszka.))
zasiłków dla bezrobotnych sezookoło 10 milj8lrdów złotych, przynowych,
niewykwalifikowanych, zatrudnionych na planta- czynJaJą,c się do wybudowania
przeszło miljona domów.
cjach".
W Belgjj, Holandji i państwach
W razie gdyby pismo powyż 5kandynawskich - rządyenergicz
sze nie odniosło skutku, wysła
na będzie do Warszawy specjał nie pracują nad dostarczeniem tana delegacja, która interwenjo- TJich mieszkań ludnośd najuboź
wać będzie u władz centralnych szej. Rządy i gminy udzielają nis.koprocentowych łloźyczek, bezw tej sprawie.
zwrotnych subwencji tym, którzy
budują domy o wymia,ra ch mies~ ·
dyżury
kań
ograniczonych. M1eszkania
DziŚ' w nocy dy~nru.ją następu większe dla osób prywlltnych bnprywat~e apteki: M. Epsteina (piotrkow dowane są przez kapitał
I"ka 225),
M. Bartoszewskiego ny.
(Piotrkowska 95), M. Rozenbluma
Jak widzimy - powojpnny głÓD.
(Cegielniana 12). Sukc. Gorfeina mieszkań w wielu krajach dał się
(Wschodnia 54), J. KoProwskiego usunąć, a przynajmniej wydatni~
(Nowomiejska 15)..
złagodrA:ć.

azb wienie bezr botnych zasiłków

samobójstwo

go jedwabiu powiększyła swój ka.
I\itał akcyjny z 39 miljonów
na.
42,9 milj. zŁ Jak wiadomo, tomaBzowska fabryka należy do Belgij,
ski ego Tubi<ze koncernu.
Opróc:l tego powstaje nowa fabryka jedwabiu "Vi.st.:oso" w Ohoda.kowie koło Sochaczewa..

pOdwyżce

Z podatku tego utworzony fundusz udzielany jest na drugi numer
hipoteki meruchomości z mtnimalDem oprocentowaniem 3 od sta w
stosunku roc'Znym.
.

nocne

aptek

został
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Pogrzebany

laodzi

Ul

murz,ński

wielki autor
będzie miał

fotel swego
imienia w teatrze angielskim
Na miejsce spalonego teaMu
szekspirowskiego buduje Anglja.
nowy wielki gmach tealtra1ny. W
tym to Memoria,I-Tea1Jre będą. się
'Zna.jdowały fotele pamią.tkowe, któ
re będą nosiły nazwiska wszystkieh wybitnych ze wszy;stkich narodów świata aktorów, którzy odznaczyli się w rolach szekspirowskich. Już się zgłosiło kilkanaście
narodów. Murzyni zgłosili swego
Altrid'gea (na jsławniejszego Otella), który 7m a.rl na gościnnych występach w Polsce i pog:rzebany jest
na protestanckim cmentarzu w Lodu Na fotelach będą. srebrne tabliczki z na'~wiskieID i narodowością.

B~zr

W ataku

szału Dodarł

W roku 1920 podczas inwazji
bolszewickiej Józef Mularczyk,
mIody dobrze usytuowany w6w
czas majster tkacki, rzucił pracę, dom, młodą narzeczoną i ru
szył mi front bronić ojczyzny.
Jako kapral, a patem plutonowy był przez szereg miesięcy
na froncie, napatrzał się na
wszystkie okropności, wojny,
potem dosŁał się do niewoli boI
szewickiej, gdzie przez dwa roie
siące

żył

pod ciągłą grozą śmierci.
_tGJ!..'Wti

Artt"!

W croraj w godzina.ch przedpołu
dniowych przed domem nr. 87
przy ul. Zgierskiej upadła jakaś
Przechodnie
Południowa 9, tel. 27-64. młoda dziewczyna.
widząc, iż wije się ona w bólach
1
1
Przyjmuje od godz. 11 /2-2 / 2
zawezwa.li pogotowie ratunkowe,
i 7-81{2 wie cz.
którego lekarz, stwierdziwszy otJru
cie kwasem solnym, przeWliózł ją
po zastosowaniu pierwszych środ
Lekarz dentysta
ków zapobiegawc'LyGh do szpitala
św. Józefa.

Gabinet Renfgenologinny

I tu

młoda

denatka opowied:ziaswego ży

ła wzruszającą hiatorję

powrócił.

cia.

KINO-TEATR

Palace

HOłDor

Rymkiewicza., syna

przemysłowca

pałac

przy ul. Zgierskiej 87, oraz
jej, że się z nią pobierze.
Młoda, niedoświa.dc~ona dziew(~'lyna, za.ufała w zupełności Rymluewiczowi, a zaśl~piona w nim
był::. do tego stopnia~ że ktedy jej
ukochany oświadczył, iż nie ID:!.
p;eniędzy na powrót nie zawahała
się ukraść ojcu 100 zł.
Po upływie trzech miesięcy od
dnia wyjazdu naJI'Zeczonego Bana13zczykówna. poczuła, że ma zostać
matką.. R.odziee dowiedzieli
się
również o tern i wypędzili ją. z doprzyrzekł

zaeranitzng

DOLLY GREY
-II. -

Z

GLORIĄ

w

SVANSON.

MUZYKA M. LIDAUERA.
Uwaga: Ceny miejsc ZNltONE l
Na pierwszy seans codziennie od
godz. 4.30 do 6 pp., w soboty i niedziele od 2-3 wszystkie miejsc a
po 50 gr. i 1 zł.

ulicę Zgierską

87, gdzie

Jej ukochanego. W miejscu tern
stała drewnia.na parterowa chat.ka)
a nikt z mieszkańców ulicy Zgier&kiej nie wiedział nawet o istnieniu pnemysłowca,
nazwiskiem
Rymkiewicz.
dopiero zrozumiała, iż
niecnego uwodziciela.
Bez wahania posł.aioowila po-zba..
wić
się
życia.,
wolała bowiem
Wtedy

padła ofiall'ą

śmierć, niż hańbę.

Stan zdrowlia desperatki jest
p()wainy, życiu jednak jej nit>
zagraża niebez.pie'~f'ń.dwo.
(P)

dość

Oszczędny

mister Jolmson wyrusza z
na konną przejażdżkę.

dziećmi

(/udge).

Wielkie

złodzieja

z

W czwartek w godzinach popołudniowych zakradł
się przez o·
kno do klaztoru łagiewnickiego
złodziej, który obrahował dąszczę
tnie jeden z bocznych ołtarzy.
Na alarm wszczęty przez zakonników rzucili się w pogoń za. zło
dziejem łodzianie bawią.cy w lesie
łagiewnickim. Po dłuższym pOE'cigu udało się świętokradcę sclnvytać, zdążył on jednak
w czasie
pośoigu porzucić cenne wota zrabowa.ne w klasztorze. Na pochwyconegxJ złodzieja pooj7l)ały się razy
rozwścieczonych
ludzi.
Złodziej
nieprzytomny padł na ziemię.
Od niechybnej śmiercJ. uratowa

arcydzieło,

powiedzią,
że
pracy nigdJ'jl
niema. Miał Mularczyk przYJa·
ciela, niejakiQgO Szczecińskie·
go,
zamieszkałego
przy ul
Piotrkowskiej 69,
na którego bard$d liczył.
W dniu wczorajszym udał
się Mularczyk
do mieszkania
S zcźecińskiego , chcąc go prosić.
o małą pożyczkę, ponieważ w
mieszkaniu Mularczyków
od dwuch dni nie było już
chleba.
Jakież było jego pr.zerażenie,
kiedy dowiedział się, że Szczeciński wyjechał
i niewiadomo
kiedy wróci. Wtedy odez:wała
się w nim choroba nerwowa,
której nabawił się na fronde.
Z przeraźliwym krzykiem po.
czął zrywać z siebie
ubranie j
tłuc głową o ścianę.
Mieszkańcy domu rzucili się
na pomoc i skrępowali go ręcz
nikiem, alarmując jednocześnie
pogotowie ratunkowe.
Kiedy przyjechała karetka p<l
gotowia, Mularczyk leżał spokojnie na podwórzu, wobec oze
go nie zakładano mu kaftana
bezpieczeństwa
i przeWIeZIOne
do zbiorni miejskiej.
Tu Mularczyk dosłał
powtómego ataku szału
i podarł na dyżurnym urzędni
ku ubranie.
Wtedy założono mu kaftan
bezpieczeństwa i przewieziono
do szpitala dla umysłowo chorych w Kochanówku. Jak się
dowiadujemy, żona Mularczyka
na wieść o postradaniu zmysłów przez jej męża ci~żko zaniemogła. (p)'

~ ~\a~ltnt1e \au\~~~\tl\m

wyrwała

Pikantna eskapada miłosna z udziałem Primabaleriny Paryskiej

nieokiełznanych zmysłów
potężnym dramacie erotycznym

na

Nieprzytomnego

' "Olu~ienj[a ParYia"

KOBIETA

ła się

Kladllei

2 szlagiery w Jednym
programie I
-1.-

Symfonja

"pałacem"

przed

łódzkiego i oświadczył jej, że ma. J rzekomo miał znajdować eię pał3l.J

i dni nasteDnvch!

Wspaniałe

sobie glowe

młody, przystojny łodzianin, który
Dziewczyna przyjechała do Li)przedstawił jej się za Franciszka. dzi, do swego narzeczonego. Vdt

NazYwa się Stefanja Barutszczyk,
ma lAt 18, mieszJm stale w Kielca.ch u I'Orlzreów. Przed czterema
miesią.eami przy:jechał do Kieb mu.

PIOTRKOWSKA 108.

Dziś

rozbił

Cudem jakimś umknął z nie życie nawpół z biedą.
Tak trwało do CZcłSU kryzysu
woli i znów został wcielany do
w przemyśle i handlu.
wojska.
Fabryka, w którc.j pracował
Po skończeniu wojny wrócił
do swego rodzinnego miasta do Mularczyk, redukowała częścio
wo dni pracy aż wres7.cio:~ uległa
Łodzi.
Po kilkutygodniowem kolata likwidacji i Mu!ar"zyk
niu do różnych firm udało mu został z żoną i małem dzieckiem na hruku.
się
Nastały dni ost::ttnicj n~cjzy.
zdobyć jakąś posadkę w
Napróżno kolaŁał Mularczyk
fabryce,
w której ongiś pracował na po- do różnych fahl yk, na<próżno
chodził od ZWiąlk ' l
d) związ
w:·żniejszem stanowbku.
Po roku ożenił się j pędził ku, wszędzie spctykał się z od'. . . . ~ ,.,.i*+'AW+ A
lSSi CLZA

kielczanka popełniła samobójstwo
swego uwodziciela

SlymOn liołdryng

T. BI\BI\D

ubranie i

uwiedzionej dziewczyny

Tragedja
Młoda

Dr. med.

boing warjowalZDt;dz

z

trudem

policja

rąk tłumu
ła go policja, która wołała zapo·
biec ewentuaillemu samosądowi.
Złodziejem okazał
się 17-letni
Zygmunt Cheresiński, bez. stałego
miejsca za.mieszkania, który po~ą.
dzony jest już o dokonanie ki1lw
kradzieży mieszkaniowych. Okutego w kajdany złodzieja przewiezio
no do Łodzi i oaadzono w więzi e 
niu przy ul. Kope-rnika.

....

~

ZapiSUjcie się na
członków L. D. P. "
....
_ ~
.HIIIHiI.H.D4.I8
.
...~• • •

które potęgą napięcia dramatycznego
i wprawia w zachwyt każdego widza p. t.

oszałamia

,

Dziś
premjera!
Począte~ seansów o 5-ej po
poło

w soboty, niedziele i
od 12-ej pp.

święta

Orkiestra pod dyr.

p. R. KANTORA

IiOL
=
Ił

\A4

W rolach glówn,ch:

Agnes Esterhaz,. Jean Murai,

Paweł Heideman i iD.

Wybitnie sensacyjne podłoże .. 1 Sceny o kolosalnem napięciu! Róznolitość tła l Efektowne pomysły l
Gehenna skazańców żywcem zamurowanych!

UWAGA: Pomimo niesprzyjających pogód dla kin, dyrekcja Grand-Kina zdecydowała zaryzykować
tak wielkiej miary przebój. Mamy nadzieję, że Szan. Publiczność potrafi ocenić tak duży wysiłek.
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Dziś i

dni nasteDnJch!

Arcydzieło Filmowe z Grupy ~Wielkich
Gwiazd Ekranu" amerykańskiej wytwórni .UNITED ARTISTS·

Z

la

101

.

nosIe...

pływalnia \II

Zgierzu,

o ..z~źwiają~~J kąpieD
korzgsiat ·

kió:rej

W Zgierzu

tabakierze i

wybudowało

mia- szyeh warunkach jest to zada- ski

osiąga

najwi~ksze wpływy

publitznośt

otwarty

cały dzień

i...

świeci

Znakomita para artyst6w
sto wspaniały zakład kąpieIo- nie bardzo trudne. Przedews~ kasowe. Cóż z tego, kiedy .." te pnstkami. W niedzielę i święta
Alice Terry i Iwan Pełrowicz wy. Gmach z zewnątrz przypo- stkiem ludzie nie lubią si~ ką- dnie jest on otwarty tylko do dobijają się doń masy, spra-

w erotycznym dramacie na tle współ
Weczesnego rozwięzłego życia nowobo- mina wyglądem teatr.
gackich p. t.
wnątrz prawdziwa Europa. Doskonały
basen do pływania.
pi~kne kabiny, natryski, WaDny, słoneczne kąpiele. Jednem
słowem ostatni wyraz techniki
Mistrzowskiej reżyserji Rexalngrama. i komfortu. Magistrat zgierski
Wspaniała ilvstracja muzyczna orki~ e wydal na budowę tego pi~knestry symf. pod dyr. A. Czudnowskiego go dzieła blisko milJon złotych,
Początek przedst o godz. 4-ej popoł
w sob. o godz. 2-ej, w niedz. o godz mówią, nawet o 1.200 łysiąm VI poł.. ostatniego o g. 10-ej w eaeh. Teraz naIerlałoby intenCENY MIEJSC ZNI~ONE.
W 5Gb. od 2-ej do 4-ej, w niedzielę sywnie eksploatować zakład, aod 12-ej do 3-ej po poł. wszystkie by wydobyć potrzebne kwoty
miejsca po 50 gr. i 1.- xL
na spłatę procentów od inwe• • • • • • • • • • • • stowanego kapitału oraz na wy

-Iru--namietności

Kasier \V Bndrzeiowie !atki

administracyjne.

postępować
podróżnymi

W na-

pać i trzeba ich do tego luksusu namawiać. Pozatem szerokie masy nie mają pieni~zy,
aby wykupić kart~ wst~pu uawet po bardzo niskiej cenie 1
zł. 20 groszy od osoby. To też
frekwencja, pomimo upalnego
lata .i est bardzo niewielka i puhUczność składa się przeważnie
•
•
ó
•
z łÓdzkIej młodZIeży, kt ra sple
szy do Zgierza w braku podob
nego zakładu kąpielowego w
naszem Inieście.
Oczywiście, że najwięcej kąpiących się .iesł w niedzielę i

~:!:!.::czas zakład

nie wie jak

z

Zapasy złoŁa w bankach emisyjnych

ekarią ~ na bsjel3i
kole~ na 6ta.eji Andrr.ejów,
który Qdms.em -ę wyją;kowym

L1etnicy

baJdęm ~

WQOOC podróż

~

.~

naszych ~
it P. kasjer sbyt
pldeMo pm!d odei~ pociąga. co pawod:* sdener
~...~ wśród pn.btieT.Dośct ~
..... ~ sapakabI. do
.,..ot,~ okhh .taeawego, PoII

WQC& llW8fN.
p6tDO. ~

~ ~ W1em

.,mams..n.

H-ej rano, o której to godzinie gnione hygjenicznej kąpieli
bezapelacyjnie wszyscy' są wy- pływania, ale bezskutecznie, bo
praszanł.
drzwi są zawarte na cztery spu
W ten sposób ' wybudowany sly. W ten sposób i miasto dowielkim nakładem pieni~zy kłada i publiczność nic z tego
gmach kąpielowy zupełnie ehy- nie ma.
bia celu. Na Zachodzie zakłady
Słychać, że
dzieje się to
tego rodzaju czynne są przez wskutek decyzji władzy ducały dzień, a w niedziele' i świę- chownej, która nakazała w dni
ta otwarte są do późnego wie- świąteczne zamykać zakład ką
czora. Przecież tylko w dnie pielowy przed kOIlcem nabożeń
wolne od pracy człowiek roz- stwa w zajdującym się opodal
porządza
odpowiednim cza- kościele. Żywimy szacunek dla
sem.
kultn religijnego, ale nIe może
U nas dzieje się naódwrót. my si~ zgodzić ze sIanowi·
zgi;. W dnie powsz=nie zakład jest skiem tego duszpasterza, który
zamvka wrota lu~pieliska przed
swemi ow!eczkami. 'Vszak ttystość moralna idził ~ w rę
kę z czystością fizyezną. tle rozumie swe powołanie kapłan,
jeśli dom zdrowia
stawia na
równi z szynkami i traktjel'n ia
mi, które podlegają obowiązko
wi zmnykania w godzinach ran
nych.

eamem.

I AlttfMt

otworzyó ()-<
~ I apra:aocW bDet.. . 1 rót. . lik . . . . . 1I'WIIIgi.
~ ~ p1IWfmq\ po~ p. bajer:a Da . . " And.rs&-

~ cdu

O&w
..,
~ny.

. . . . tIm

Teatr i IDDZJka.

lak

ułeglg~

millzimg. przesumęciu od meinia do sierpnia b. r. Cieniowane ·'lIR
stan % kwiemia, białe - stan obecny f.V miljardach.

fDSkazują

Należy Indzi zachęca~ do my
cia się . i kąpania, a nie utrudniać Im przystęp do wsp3nialego zakładu, który m lh'aiH JW
tak niespodziewanye~l wr~!'ów •
Nie zapominajmy o rlll:')··ej
maksymie, xe kultur·' l' w'n-łń·..,
mierzy się iloścIą Złli :lywacl cgo
mydla!

D r. K - sk j.

~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~..:..
=
..
ibD4
,''' ~
-~
liiii.lh'

TEATR LETNI
Jlie<hiel~ po rarz ostatni
petna. ~bliw. humom rewja.
~ aię & postaw się", która.
~ pełnt powodzen.ia tI6tępuje od
poniedziaJku 9 b. In. pożegnalnej
rewji p. to ~aJmy się".
Próes caiego zespołn dotychczs.~ego bierr.e. roW,llież udziaJ: p. L.

D7JM, ...

-

We wtorek 20 b. m., jako w pierwszą
roozniCtJ śmierci drogiego naszego

B. P.

NaiaDa

odbędzie

się na

H~II~ra

cmentarzu o godz. pół do l-ej nabożeństwo żałobne i odsłonięcie pomnika, na które zaprasza życzliwych pamięci Zmarłego

~nank.a.

Nad przygotoWlallJiiem

premjery

~zuwa.ją ]L Ta.ta.rki~~ reżyser

z.

i aJtltor, R. Szm&r, @>aJetmilstrz,),
Białostooki ('kaJpelmistrz), i K.. Mac-

Na

sr~brngm ~kranił!

1>·R 7. e.l..

'RĄ"OJO

lcieW1i!oz, dek,arator.
WARSZAW A, 13\)5 'ID.
skim z ~a.kończenia llu~azy l1 'lroLUNA "Trzy namiętności"
Rewją ,,Kooha.jmy się"', która.
10.15. TransmilSja. nabOri,eństwa dowych regat wioślargkiLh w Brdy
Trzy na~ska. stworzyły "Trzy lÓW, a zwłaszcza takich, jakim z Bllrlyliki Wileńskiej.
pójdzie tylko ki:Ika. dni zakończą
-Ujściu pod Bydgoszczą .
jest
Rex
Ingram.
si,ę występy aJItyst6w miejskiego namiętności".
Genjalny
twórca
20.10. Słuc howi sko w es ołe z Kra
Wy'kazał on tu wszystkie swe u- 11.56. Sygnał cza.su.
teatru Il3, acende teatru letniego.
"Oz.wach jeźdźców Apokalipsy"
miejętności,
operują,c wszoIldemi
14.50. Transmi~ia międzynarodo kowa.
Rex Inga-JłJlJ" żona jego przepiękna
Alice Teny, znana także z "Apoka ilajmożliwszemi środkami insceni- wych regat wiośla.rskich z Brdy 20.30. Koncert wieczorny z DoliW Łodzi
lipsy" i rasowy Iwan Petnowioz. zacyjnemi, tak że film wyvviera na Ujścia pod Bydgoszczą..
ny Szwajcarskiej w wyk orkieRtffy
widzach wieJ.kJie wrażenie.
Dziś wieczorem odbędzie się
19.25. "Jak ludy pierwotne po- Filharmonii Wan-~ z. pod dyr. JunoArtyści wywią.zaI:i się w swych
premjera ,t eatru Rewji "Varszaw S'talt.nla pare, dobrana tworzy Je<!
dróżują po wodzie"---opo-wie prof. wicza oraz solisty.
skiej z udz.i alem Stanisławy Ry- n~ ze słynnych ekranowych prze- lól znaJoomicie. Gdy do powyż.sze
22.45. Transmisja. muzyki tanec~
baczew.skiej, znakomiJtej wode- plęknych par kochanków. W po- go dodamy nadzwyczaj ciekawll Stan. Poruatowski.
19.56. Sygnał czasu, oraz spra- nej z dancingu "Oaza".
wiIistki, Rysz'all'da Misiewicza, wyiszym obrazie para ta ma pole treM otrzymamy ws~ystkie pIusy,
wybornego komi'k a, oraz orygi- do popisu. Życie nowt<JIbogackich- jaJdemi odznaczają. się niepr~ecięt wozdanie w jęz. polskim i francunalnego
chóru cygańskiego, t<l kopalnia tematów dla realizato ne "Trzy namiętności".
• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~e ••••• $ ••• ~ •••
składającego się z 18 osób.
Daną będzie rewja ostarfmich
U kobiet w ciąży i mło·
przebojów
teatrów warszawDr. lIIed.
dych matek stosowani e natu
skich p. t.
"KOBIETA W 2.000 ROKU".
raJnej wody gorzkiej Franclsz,
odwiedzą nasze miasto
•
ka-Józefa wzmacnia prawidło
Program zakończOlIlY zostaW pią,tek, dnia. 30 b. m. przy- dzi związek przemysłu włókiennichoro· b
wość funkcji żołądka i kiszek
. nie wyświetleniem błyskającej
,
ól .
. b
Specjalista.
sk?rnych Główni przedsta'wiciele wspól
szampańskim humorem kome- jeżdżają do Łodzi przemysłowcy i (;zego
wsp nie z lZ ą. przemysło- wenerycznych l moczopłcIOwych ·
.
. kI"
k'
..
. .
. . czesne] glOe o Og"ll ws " aZulą
dji p. t. "Szkoła flirtu".
bankierzy szwajcarscy, którzy w wo-handl.ową.
.
leczeme
ś~atłem!
~adam.e
krwl
na
wodę
Franciszka-Józefa
Początek pierwszego seansu o
Wycieczka zwied7i jedną rabry_j
l wydzlelin
jako na środek, działający 'VI
godzinie 8, drugiego o 10 wie- dn. 22 sierpnia przybywają do Pol. d amu
' ob'
. to Andrzeja
5. lelef.
59-40.
czorem.
ski, by w cią.gu 10 dni zwiedzić l{ę l· po ś ma
eJlrzy nuas,
'.
.
.
\ większości wypadków wYl·"'tko
.... "1: _
.
przYJmuJe od 8-2 _I od 5-9 wlecz. wo 'azybko p ewnie i h e zholeś ·
Bilety do nabycia w kasic te- PoLskę i wystawę powszechną w
po kilkogo'hfnnym pobycie w na,..
w ni~dziele i święta. od 9-1.,
nie. ·ŻądaĆ w aptekach i d rog
atru, Cegielniana 16, od 12 - 2
. . .
, .
"
d
OddZielna poczekalnia dla pal'l.
Poznaniu.
szem
m13SCLe
gosole
wY.laaą
o
po południu i od 5-ej do ost~t
G<JOOi podejmować będzie w Lo- Krako~
niego przedstawienia.
~l ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ie

~ocze
Wydział

handlowy

sądu

o-

motywująe je kryzysem gospodarczym,
szczeg6lnie dol:klt..
wyro w handlu towarami mllnufakturowemi, stanowiącemi
przedmiot
jej przedsiębior
stwa.

krę~ego postan'O'Wił przedłu

Amerykańskie

emisje zagraniczne

wykazują stałe

...-

I

odroczenie wypłat firmie
"Jedwabno - Pluszowa Manufaktura Mitlin i Góralski" na
dalsze trzy miesiące do dnia 16
września 1929 r., a firmie "Bolesław Sznek
i Srebrnagóra,
Za odroczeniem wypłat opo.fabryka
wyrobów dzianych, wiedziała się znaC7.Ila ilość wiesp. ,z o.gr. odp." do dnia 16 li- rzycieli firmy.
stopada 1929 r.
Na posiedzeniu w dnru wczorajs.zym sąd przychylil się do
***
Jak już donosiliśmy, wnio- żqdania petentki i udzielił jej
wypłat,
1.amianosła firma "N. Moszkowi<:z iW. odroczenia
Reichman" 15 1cwietnia r. b. wał nadzorcą apI. adw. Gło
podanie o odroczenir. wypłat, gowskiego, a sędzią komis a"
rzem sędziego Turskiego.

.-

sur
wialowe'
rynki
.
pod

znakiem

ubiegł.

tuim tygodniu zawarto znaczną
tranzakci'i w lepszych gatunkach. Zapa.sy starego jedwabiu
znacznie się zmniej s zyły. Należy
się lic zyć ze stabilizacją cen, a nawet może z pewną zwyżką.
ilość

LYON. TendenCj e rynku s ą. równiezmieruono. Tranzakcje s ą
nieliozne.
nież

KANTON, Przy Cenach zwyżkujących, spowodowanych zakupami
Ameryki, rynek jest mocny. Zam6wienia z Europy w okresie od maja do pierwszych dni sierpnia. spa.
dły o 3.000 bel w porównaniu do

Swiadectwa DOcho,-zenia
lowar6w
wojewódzkie I Izby

tłfydają urzędy

przemysłowo

handlowe
Ministerstwo
przemyshl i
handlu zawiadoll11iło iwę przemysłowo - handlową w Łod'd,
że od dnia
1 wr,ześnia 1929 r.
do wystawiania świadectw p:>chodzenia na towary polskie
upowaŻiIliillle są wyłącznie izby
przemysłowo - harndlowc flraz
urzędy wojewódzki€.. W S1.CZCgólności więc
do wyshwiania
świadectw
pochodzenia u}Jowaźni{)(I1e są z dniem
1 września r. b. izby p"1.r:mysłowo ba.ndlQwe: wę Lwo·wic, hrako-

W górnym Egipcie roślinność w
niektórych okręgach rozwinęła się
lepiej, nit w roku ubiegłym. ZniszCzenia ~oba.otwa są niew,ll,Czne.
Rząd egipski szacuje powier:whndę
uprawy na 1.841.478 feddan w por6VfllMliu do 1,738,473 feddan w
w roku poprzednim.

wie, Bielsku, Warszawi.!, Po·
znaniu, BydgJszczy, Gl"lJI.bią
dzu, Łodzi, LuhI1nie, Wilnie,
Sosnowcu, izby handlowe w
Katowicach i GdRńslnl oraz urzędy wojewódzki" w Warszawie, Łodzi, Kielcaeh Lllblinje,
IToruniu, Poznaniu, I\atowiIcach, '{ułowie, L\\/Jwl(·'. Tar- Aukcje
D6łnocnei
napoI u, Staili-;tawowil~ Ludw,
Afr,ce
Brześciu n.-B., Białymstoku, Wił
Sytuacja. o okręgu. Turcoing nie
nie, Nowogródkn Or32. kODU
uległa zmianie Ruch jest minimalsarz generalnv n. p w G!.la1'iny, tra.n1:a.kcje bardzo nieliczne.
sku.
północno-a.fryka.ńskie a.ukcie w
Algierze i C~ablanka. objęły Ogózagranicą
lem 200.000 klg. wełny. Notow::mta.
ta damskie ora.z towary imitująoo obra.ea.ły się w granicacll z czerwMo
futra, jak np. plusze. (L. 2153).
Na.stępne aukcje odbędą się 23
Holenderska. firma eksportowa.
W1l'Ześ.nia.
w Algierz;e dl ?:l września
poszukuje kołder flanelowych (ża
w
c'asabla.nea..
kardowych). Próbki oglądać motna. w izbie przemysłowo-handlowej
w Lod.z~ Targowa 63. (L. 2172).
Jedwab
Bld!iszyeh informacji, doty<.:ąoych powy-tszych zgłoszeń, u.dz1eME?JOLAN. Sytu~ja .jest niela. izba pr.zemysłowo-haMlowa. w /r..IDieruona.. Ceny wahaJą Się w graLod:m, (Tłlll"gowa. 63).
nicach dotychczasowych i w osta.-

w

Okazje do handlu z
W biurze :izby przem~łowo
handlowej w Lad7Ji. (Targowa 63)
się Il3Si:ępują.ce

ą;"łosze.

Dia:

Firma eksportowo-importowa. w
Marokko zakupi jednOTazowo wię
kszy transport grubego sukna graIlatowego, nadają.cego się dla. kolonji. Próbki tego sukna. są do obejrzenia w izbie przemysłowo-han
d1orwei, Targowa 63. (L. 2154).
Berlińlm fabryka. maszyn do liezeni.a poszukuje w Pd16ce firm z
branży maszyn do pisania. ewent.
urządzeń biurowy<Jh, której po~rzyć mogłaby przedst&Wlic.iell9two
na Pol6kę. (1,. 2085).
Firma. w Londynie obejmie przed
sta.wicielstWlO polskich fabryk w16kienniezych, wyrahia.ją.cycn m.ęwe towary ubra.niowe i BPOdnjo..
we oraz p1"Zędzę wełnia.ną dla reeksportn na. wschód. (L. 2156).
Firma.
bułga:rska.
poszukuje
przedstawicielstwa fab k
.
.
ry , wyra,.
~ tIo!ntJj mohair Da »al-

Koniet:

:At do astatec:mec!o rozs~

w Pol

CB

Ogólna suma inwestowanych
w Polsce kapitałów zagrMlieznych wynosi 4.800 milj. zło
ty<:h, z czego 3.800, t. j. 80 pr.
przyoada na pożyczki państwo
we, 340 miIj., t. .i. 7 proc. na po
żvczki samol'7adowe. 600 mil.jo
nów zaś, t. j. 13 proc., na pożycztd.
udzielone
towarzystw()lllł akcy,jnym. Udzial kapitaN zagranicznego w of.{ólnej
snmie kanitalów akcvmvch, ist
- O
niejących w Polsce 85 towarzy~tw akcyjnych wynosi ~ pT.
Najwięltszy jest ndział ten 'W
przemyśle na.ftowym (60 proc.
kapitału akcy.jnego), w przemyśle elektrycznym (44 prliC.)

aazaOll2Z",

Trzy no

ogłosił

upadłoś"i
Ul

w dniu wczorajszym

Upadłość

firmy
"Soieries de Pclogne"
W dniu wczorajszym sąd ow Łodzi w wydzinle
handlowym rozpatrywał pc.danie firmy "F:lhrY~:1 S7 t ucznego
Jedwabiu
"Soieries de Pologne",
sp. z o. o.
(StaroW6lczańska 9) o ogłoszenie ukręgowy

padłości.

sąd

handlowy

dania pehlomocnłka firmy .,M.
Gottesdiener",
wierzycielki
Rajsfelda. Rajsfeld prowadził
skład konfekcji.
Ostatnie niepOll11yślne kon.łunktury
poderwały mu kredyty. W podaniu
wierzycielki wskazano na szereg protestowanych weksli 'l:
jego żyrem, których wystawcy
wog61e pod wskazanymi adres a
mi nie mieszkają·
Sąd ogłosił Rajsfeldowi upadłość i postanowił osadzić gc
w areszcie dla dłużników, zamianował
sędzią komisarzem
s. h. Rapoporta, a kuratorem a.
adw. Rozenholca.
Upadłość firmy

Spółka prowadziła od chwili
powstania, t. j. od 28 września
1928 r. skręcalnię przędzy jedwabnej oraz fabrykację sztucznego jedwabiu.
W podaniu spółka powołała
się na poważne straty,
ponie"A. B. Manela"
sione wskutek kryzysu gospoOgło-szonoo
upadłość
firmie
darczego, które wyczerpały ca"A.
B.
Manela",
Nowomiejska
ły jej kapitał. Podanie popierała
a. adw. Irena Rimlerowa. 4, na!)kutek podania wierzy
Firma ta prowadziła
Sąd przychylił się
do podania cieli.
skła-d
skór,
który ostatnio zospółki - petentki
i ogłosił jej
00 wobec doupadłość;
oznaczając
chwilę stał zamknięty,
puszczenia
weksli
do protestu,
otwarcia upadłości na dzień 30
kwietnia 1929 r., mianują<: sę skłoniło wierzycieli do postaogłoszenie
dzią komisarzem sędziego han- wienia wniosku o
upadłości.
dlowego Stan. Jaroch'iskiego i
Sąd ogłosił
upadłość firmie
kuratorem masy a. adw. Jerze.
"A. B. Manela" i postanowił ogo Sieradzkiego.

Upadłość

firmy
"Mendel Ra.i sfeld"

sadzić właściciela przedsiębior

stwa Abrama Benjamina Manelę w areszcie dla
dłużników.
Sędzią komisarzem został miaNa tejże sesji ogłoszono upa- nowany s. h. E. Babiacki, kudłość
Mendlowi Rajsfeldljwl ratorem upadłości zaś aplikant,(uJ. Pomorska 8) naskutek po- ka adwokacka Marja Lewicka.

-lokautu

W angielskim przemyśle bawełnianym
Kdnfliłk.t w 3.IIl.g.ielskim prze- gnięcia przez sąd rozjemezy
my§le bawełnianym Z08tal o- kwestji płacy, b~dą narazie ostatecznie zlikwidowany, panIe bowiązywały płace, ist:.niejące
waż na koonferencji między pra przed lQka'lltem. Wobec tego 1'0
codawcami i pracobiorcami doo- kaut w angielskim przemyśle
szło do porozumienia w spra- hawełnianym,
który
trwal
wie ugodr, wedl~ której każda przez pełne tr.zy tygodnie, jest
przędzalnla będzIe Jn()gła ~d- ostatecznie zażegnany. Lokaułąć z powrotem pra~ z dniem tem dotkniętych było pół miJUtrze}5Zym.
ljona l'O'OOtnikq..

zagraniczne

~rok~u~u~b~ie~g~łe~g~O~,~~~~~~~~i~W~g~Ó~rn~ic~tw~ie~(~3~2~p~r~oc~.)~.~~

okręgach

,

KapitałY

konjunktur

niepewnych

Bawełna

znajdują

żyć

zmniejszanie

.,Hambu.rger Nachrichten" I Jioby bUa'M płatniczy Stanów Ameryka zakupiła doto 1.a
12-go b. m. w korespO'Ildencji z Zjednocronych miał się pogOI'- netio 270 miljonów dolarów,
gdy w nb. r. w tym samym 0N owego Yorku
pod powyż szyć.
W wywozie kapitaro amery- kresie sprzedała zł()to za SiO
szym nagłówkiem wywodzą co
kańskiego
nastąpiła
jedynie miljonów dolarów. POrÓ W 11l1jąC
naiStępuje:
te cyfry z plasowanemi w tym
Z powodu
niepomyślnego zmiana w tym kiernnku, że
rozwoju stosunków na nowo- zamiast walorów zagraniez- okresie w Ameryce emisjami
jorskim rynku pieniężnym i nych, Stany Zjednoczone obce-I zagranicznemi, stwierdzi się, że
nie kupują zagranicą złoło. eksport kapitału amerykańskie
kapHalowym
Dowodem zaś tel:o najwy- go wobec 1!}28 r. uległ efektywAmerykn w r. b. znacznie ograniczyła udzielanie
kredytów mowniejszym są nasłępllją(;C nej zmianie.
zagranicznych.
cyfry: w I-em półroczu r. bież.
uw:
sa
'Wedlug statystyki Bureau of
Foreign and Domestic Commer
ce, w II-im kwartale 1929 r. w
Stana<:h Zjednoczonych drogą
emisji zostały plasowane papie
ry zagramiczm~ tylko w wysokształtują SIę
kości
212 miljonów dolarów.
Odoowiada to
Całokształt sytuacji bawełnianej doniesien1ami o zni.szczenhch zbioredukcJi w 23 proc. wabee l-go
znajduje
się obecnie pod znakiem rów przez robactwo. Co się tyczy
kwartału r. b., a w 67 proc.
wobec II-go kwartału 1928 r. walki w okręgu Lancashire. N:t sku ostaJteaznyc..h wyników zbiorów, to
Na.idotkliwiej zaś tę reduk- tok doniesień o mepomYŚln. stanie pomimo wszystko będą. one W'i;ęk
cję odczuła Europa. Emisje bo- pogód i zniszczeniach przez robac- ",ze, niż w roku ubiegłym. W każ
wiem jej krajów
zmniejszyły two notowania. w pierwszym okre- dym razie wszystko zależy od posie o 275 miljon6w dolarów.
sie dni sierpniowych podskl<x;zyły gody i zbiory tegoroczne muszą
Moono zmniejszona pojemo 25 punktów. Na.stępnie pod wpły wynieść przynajmniej 15 i pół milj.
ność rynku amerykańskiego dla
wem
bardz,iej optymistycznych no- bel, aby pokryć za.potrzebowanie
emisji zagranicznych w'.vnikła
przedewszystkiem z niebywa- towań ceny spadły i w rezultacie świ3Jtowe.
są o 12 punktów wyższe.
łej
Pogody w pierwszym tygodniu
org'ji spekulacyjneł na giełdzłe
Eg -ID"!-e
"
W
nowojorskie",.
I"ierpnin były na,ogół niepomyślne.
Spra.wozdanie mieięcyne Aleksan
S;z'lllia.1ąc lokaty kapitału pu- Na. wschod7Jie spadły niepożą,d:ane
drja. Generał Produce Associa,tion
bliczność faworyzowała z tego deszcze, w Texas natomiast panuje
powodu amerykańskie papiery zupełna S'IlS7l8- Według prywatnych Rwierdza., te w dolnym Egipoie
roślinność rozwinęła się słabiej niż
dywidendowe. Mylne byłoby
szacowań zbiory wynoszą przecięt
przeto mm emanie, jakoov ,dol
Pnenie 15.432.000 bel.
Od pewnego w tym okresie roku
DOOŚĆ Ameryki w eksporcie kakwitanie Sa.kkelaaoi.di8 spóźnione
pitała si~ zmniejs?;yła, eryli ja- ~ rynek zasypa.ny jeet W'p!'O'8t
jest w poszczególnych
o
" ' - S . 4.
10-15 dni, A pączki nie są. tak
liC'Zlle, jak w ub. roku. W szędzre
robactW1O wyn:ądziło powa.rino szko
dy. Wody jest pod do&to.tJd~., a
D1lIWet ne.dmi&r.

wypłat

I

BI?!
rozpoczną się

niałej

"

w przyszłym tygodniu we wspakomedji radjo-cyrkowej p. t.

zie

C J i1 Z cyrku"
w kinie "CAPITOL"

_GlOS,. :O::NIIr·
t8sierpnia 19~9 rok~

•

ią

GL-o S PO

OWrv,

:

mm,

'

o mistrzostwa Europy w

18. VIII. 1929 r.
ey sportowców objaśniać będą radjosluchacrom poszm~~~ólne biegi
li opowiadać swoje wrażenia. Tego
.samego dnia. około godz. 20-ej nadany zostanie również lO-minutowy komunikat informacyjny w ję
zyku polskim i ,francuskim, zawiera.jący pewnego rodza!j u re3ume Z!L
woaów.
Z. S.
Pierwsze wyniki podajemy w
dziale depeszowym.

.t.6Di
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zynarodowe regały wioślarskie

"G18S PORaIllll-

~grani[lenie IlftW

kapitanów

l.~.P.n.

KdlUb ligowy :na początku sezonu przedstawia kalpitanowi związ
k<xwemu hllStę najlepszych swyoh
graczy w 1icLbl 13 i tych graczy
może kapitan wyznac~ do repre
2entrucp miatsta w terminlUlh uchwalonych przez walne zgromadzenie PZPN. na mecze międzymia
stowe r; tem, iri obowiązany jest
na 2 tygodnie przed meczem zaKompetencje kaJpitana Lwią.zkowe wiadom16 klub, z jakich graczy
go ZOPN. w stosunku do klubów będzie korzystał. Poza tern ka,piligowych, w myśl projektu tego tan zwlązkJowy ma prawo zorgani
są. nMtępują{;e:
zowa6 dwa treningi. Co się tyczy
rezerw klubu ligowego, to również
może z nich
korzylSt:Lć
kapitlłJu
związkowy, lecz 2 tygodniowy ter
min, jllik powyżej jest tak samo
przewidziany.
Pełnomocnictwa

kapitJana zwdąz
kowego OPN. nie zostały dJatyehczas uregulowane jeśli ohodzi o
kluby ligowe. N a tem tle wynikały
niejednlok'l"o~
-8CJiSje. Obeonie
PZPN. zdecydował się wreszcie uregulować tę sprawę i opracowany projekt przez siebie przesłał
zarządowi ligi do
zaopinjowa.nia.

Najlepsze lekkoatletki Niemiec

Zarząd ligi, po rozpatrzeniu kgo projektu doszedł do wniO'Sku,
iż lista graczy zgłasZaJna. na począ
tku sezonu, może w ~ie potrzeby
ulega.6 zmianie, wres1,cie postanowił uszczuplić prawa kapit,a.n a z
tem, by mógł on urządzać tylko
jeden I)bowiązkowy trening.
Zarądzenie powyższe należy J)I.

witać

z wielkiam. uznaniem, ustabowiem nie5n3iSki i pretensje
hpitallla. zwią.zkowego do klubów
ligowych i odwrotnie
ną

Tlryśct--Wisła
(rzut dyskiem), p.

Międzynarodowy

turniej piłki wodnej w Budapeszcie

Dzieiej8zy mea ligowy będzie
nfelada atrakcją dla Łodzi sportowej spragnionej oddawna meczu
mistrzowskiego. Tym razem ujrzy
my znów po dhrższej przerwie dru
łyDę Turystów, która podejmować
będzie zespół mistrza Polski, krakowską Włsłę. 'Jak się dowiadujemy fjoletowł WJ6tąpią w skła
dzie:
Michalski I - KarasIU, AL Ka
blk - Hlnc, Wieliszek. Kabaa Frankus,
Hermans,
Kulawiak,
Szulc n i Michalski II.
Udział

który ostatnią
jest w dzisiejszym meczu zapewniony. Fascynu·
jące spotkanie to ze
względu na
przeciwnika z Jakim walczą dzu
Turyści odbędzie się na boisku W.
K. S. o godz. 5 pop., poprzedzone
przedmec~em o mistrzostwo klasy
C Turyści III - Hakoah III.
Kahana,

niedzielę pauzował,

Zawodami
wać będzie

powy~zemi
kierop. kpt. Baran z War-

szawy.
' Frapąjący

na

Nowe

mom eot podbramkowy podczas mec zu Niemcy-Belgja.

rekordy polskie

międzynarodowych

zawodach
w Cieszynie

Na. międ.zYD.aIlodowych
zaJWodach
płY>~kich
w
Cieszynie,
któ
będzie
re się odbyły w ubiegły czwartek,
'ustanowiono moW'U rekordy polWczorajsze rezultaty skie. WyxtlkJi ' szczegółowe 'Z.a.wowalk w turnieju zapa- dów prz.~dstawiają się następująśniczym
co: 200 mtr.,st. kl. papów: Sztem
Toczące się od dłuższego czasu (H~oah, ~~e<l.eń) · 3 min~ 4,8 sek.
spotkania piiJ:kal'lSkie o mistrzo· przed swym kolegą klubowym K,r a
stwo klasy C w Łodzi wyłonią w kauerem, 100 mtr. st. dow. pań:
niezadlugim czasie mistJrza. Naj- Frietzie Lewi 1 min. 21.2 sek.
W1ięcej szam; zdobycia tego zasz- przed Landberżanką., 100 mtr. naczytnego tytułu w okręgu łódzkim wznruk: Reiser-Hak, Wiledetl 1
,i przejścia do klllJSy B posiada dm mm. 21,5 sek. Kadiczek (Polska)
~yna Słowackieglo, która w dotych 1 min. 22,4 sek. rekord polskit poczasowych rozgrywkach :utra.ciła.l Qrty- Q ~ sek., 200 _mtr. s.t. kI. pań:
:zaJedwie jeden ptmkt.
Reichówna (polska) 3 min. 33,6

Kto

mistrzem.
klasy C

pływackich

sek. rekord Polski pobity o 3 ek.,
100 mtr. dow. panów: Lidere (Pra
ga) 1 min. 8,9 sek., 400 mtr. st.
dow. panów: Getreuer (Czet.hosł.)
5 min. 37,8 sek. Zawodnicy startują.cy w Cieszynie przyjechali do
WaJrsiawy gdzie będą. dziś' reprezen
tQwac Czechosłowację w plywacMm trójmeczu słowiańskim.

Wyścigi

szosowe

"Bar KochbY"

Mdędzyklubowe wyścigi szosowe
UIządwne staraniem ŁZTG. llBarKo.:;hby" odbędą. się dziś w niedzie
lę na Krzywiu< POczątek o god?:.
9-ej rano.

W,niki
miedz,narodow,ch
zawodów bokserskich w Poznaniu
W ubiegły czwar.ek odbyły się
w P.aznam.iu w saLi zjazdowej P.
W. K. międzynarodowe zawody
bokserskie pomiędzy reprezentacja
mi Brna i Warty poznańskiej. Wy
niki szczegółowe spotkań były na.
stępujące: waga musza: Hromada
(mistrz Czechosło<wacji) - Kociń
ski (WMta) &potkanie nierozstrzygnięte. Wynik tego spotkania, należy uwa.żać za wielki sukces poznańczyka. Waga kogucia: MenSiK (mistrz Moraw) Forlański
(Wa,r ta). Wygrywa na punkty
zupełnie zdecydowanie Forlański,
Waga piórk'owa: Bakonyi (mistrz
l\loraw) - Stępniak (Warta), wy. grywa ną. punkty Stępniak. Waga.

lekka: Stecki (mistrz Czechosłowa.
cji) - Stoiński (Warta), wygryw'?
na punkty Stecki. Waga półśred
nia Vanek (Czechosł.) Arski
(m~~trz Polskii),
wygrywa Arski
k. o. w pierwszej rundzie . .Waga
średnia Krzywanek (mistrz Moraw) - Majchrzycki (m.istrz Polski). Wygrywa na punkty Majch.
rzycki. Waga półc>iężka.: Ledne1
(Cech.) - Wiśniewski (mi~trz Po)
sI,i) wa,l ka nierozstrzygnięta. Sę·
dm.awał na ringu p. Kolasiilski.

Zwiedzajcie

P. ·W. K.

18.vm. -
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Zabawa OgrOdowa

Zyd. Stow. Pom. Biednym
PIIRł(
",TomchaJ·Orchim" Pomorska 18. II
n .
" , Jj
Dziś w Niedzielę, dn. 18 sierpnia, 3 po południu odbędzie
Stow. Pomocy Biednym" Tomchaj-Orchim C

CZasII•• S l J( o l N E •

.

się

Wielka
__11-. WYSTĘP CHÓRU CYGANSKIEGO -

w przepisowe

na rzecz

M.

mołna nabyć

NAJTANIEJ w
znanej firmie

z bardzo urozmlliconym progrllmem

__

1b9.

.~

•

I}~'

Migdał, Łódź

"

~

I

'

I

PlJłI:-W~·
\Rf,""JL

naiłłelmzą k8Dfłkrje dlił[ił1Dl
Gdańska 59.

' . , ' .

~

~'

...
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~/'".'

'.
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. .... _.. '. '

•

mieszanego kobiet i mę!czyzn 25 osó,b. I?Q~ dy:ekcj\l Sergeja , BadJa Do akt .
i Zładkowlcza z udziałem słynnych cyganslCl4h solistek Taft;lan:a I łt'IarJa.
Nr. 1189 I 29 r.
Cli
Orkiestra symfonlcz~a 40 oS9 b P.,oq d..:..y~~
.. P_,
T_eJg~"
:,
I'e'ZCZ8ale.
JłhW
&,
Ił
Orkiestra -dęta w dr ...glm porodZIe;' - .
UD" li

ORKII!STRY

Loterja Fantowa 4000 wartoś~iowych .fantó1lW~ ~
K'ómornik Si\du
Strzelnica, karuzel, łódki, konfetti, ~osz SiEczę~cla, o g'?dz. 1,0 Wlee~. Grodzkiego . XIV
nad wOdq rakiety I ognie bengalskie.
" .
. ·".t
lIcwiru w tod~
Każde. dziecko przy wej§ciuQtrzymule podarunek.
. , " ~ . 'J6~f TomaszewSzczegóły w pro,gramach. "
ski, zam. w Łodzi
Bilety wejścia dla dorosłych ~. 1!50, dla dzieci ! m~odzie.ży gr.~. . przy ul. ZachodW razie niepogody zabawa odbędZIe SIę w następn" nIedZIelę, al). 25 SIerpnIa niej 36, obwiesz-

' ~~~~
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~.~IIIJII~
Do akt.

~lk~ła J'rl~m'"y~ł~wa\ \, N~';;;'il
',?"

T-we Szerzenia Oświaty i 'Wiedzy
- Technicznej wśród Żydów w Łodzi, uj. Pomorska Nr. 46 /48 '

KÓll!1omik Sądu
Grodzkiego w Łodzi, I rewiru Leona.rd Nabol'owski,
zamieszk&ły w
Łodzi,
przy ul.
. Głównej 17, na
zasadńe a.~ 1030

C)'W.
bgłas.ia, że w dniu
11 września

U:st.Post.

mechaniezn', .
elektrotecllniez .. , i ~k.cki

W,dzlał,:

1929 ,roku od godziny lO-ej rano
w Łodzi, przy ul.
SłoWiruiskiej 27-31
odbędzie się IIprl:eZgłoszenia przyjmuje kancelarja codziemlie
dAż przez licytację
od godz. l()..ej do U-ej.
. . 386-5 , rucharho8ci,
I1&le, żących do
firmy "Turski,
ZARZĄD
CwiklińBki i S-b"
Bię s
Związku
Zjednoczonych Kupców składających
kasy ogniołzw&łej
I Przemysłowców Wojew. Łódzkiego
" Botha"
.
ooenionej na. .
W
Bumę '1200 zł.
komunikuje członkom, że kancelarja Związku Łódź.: 13.8. 29 1'.

CENTRALA

lODZI

.

że

8 .

~niu

cza, 2 SierpnIa
w
1P29 r. od . godz.

::~d~[ :~~

będz le się sprzeda! puez publiCznll licytację FU'
,c:homości składającycb się s .
mebli
naletllcych do
Pawlą j Anieli
Majerów,
oszacowanych na
zł. 750.'
Ł6dł , 12.VlII.29 r.
Komornik
J. Tomauewslsi

Do akt.
Nr. 1~ 129 r.
Ogłoszenie.
Kbmomik
Si\du Grodzkiego
w Łodzi, Jan Rzyzamiemowslci,
szkały w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 67 nil zasadzie art. 1030
U .P. C. ogłasn,
re... dniu 27
sierpnia 1929 r. od
gods. 10 rano w

Centrala: Warszawa "Ursus", Skierniewicka 27

I 29.

- Przedstawiciele na wojew6dztwa:

Białostockie: W. Kariakin, Białystok, Kilińskiego 17
Krakowskie: F. Nowotny, Kraków, JabłQnowskich 4,
Lubelskie: Biuro Techn. "Leeh·, Lublin, Bernardyńska 9
Lwowskie: !nt. B. i K. Neymanowie, Lwów, Chprątezyzny 6
i jest czynną podczas lata tylko od godz. Do ekt.
Ł6dzkie: H. Buczyński, UdJ, Piotrkowska 112
Nr.
394
I
29
r.
5-ej do 9-ej wiecz.
4754:-9
Łodsi, przf 111.
Pomorskie: K. S. 'Auto, Bydgoszcz, Gdańska 19 ,
Piotrkowskiej S,
Poznańskie:
Zakł. lrIechn. "Ursus., Oddz. w Poznaniu 27-go Grudnia 16
odb~dsie .;,
'-Komornik S4du spnedat s pr__
Sląskie: Dr. L. Korczyński, Katowice, Gen. Zaj~a 4
<irodzkieqo XIV t~rgu publiczn•
~ Wileńskie: Inł. L. J:anowiez, WJlno, Pon~a ~5.
.rewiru w t~i , ruchomoA-cl. na...

mieści si~

obecnie przy ul.

"

.;'

KOll).o11lik
L. l'łaboro'fl'ski

PioukowlkieJ 19 "

ObYliesmeaie.

P f N ,S.J' O N I I
Januszewska-G6ra

(staclll kol. Opocsno) midci .i~ w such'ym sosriowym
lesie. Wyborowll rytualna kuchnia. Od:tywlanle ~ bu
ograniczenia. Ceny 0 ' 30 proc. nlisze. !'IIi WSZ~
dz1.. Infol'l1lllcji udziela włdci~iel dzM, 'u p. S.dajman.
tel. 49-31. uL Kilińskiego 63, front I pięho od 1Q-6 p~
listownie Chłopski Opoczno, sknynka pocztowa 42. '
38:43~

Naprawę

.

J6zef Tomaszew'ski, a.m. w Łodzi
przy ul. Zachodniej aG, obwles..·
cza, - je w dnt1f
. 29 sierpnia
1929 r. od ,ods.
1hj., . rana ..
Łodzi, pnJ.L
WólcAńskjej

pod Nr. 125 odo
będzie ' .I~ ..pnedał . przes publi.
cznll licytaCję rllchomo'ci składa~
j"cych si~ z
u$kutecznla naJ.,zybclej
wars2;tat6w
. tk~l/:kich, :'
Fabryka Resorów Samoc~odowych :
na1etllcych do
Lódź, SienkieWicza 62 Jak6ba Wolkensfeina
tel. 39-13, II ped w.
'
oszacowanych na
Stale na s1<ładzle resory nowe oraz pojedyńcze pióra zł. 1200.(lagi) r6zn,ch marek, jak: Ford, Chevrolet, T~tra, Essex,
Ł6dt, 3O.VII.29 r.
Citroon, Whlppel, Morris i wiele innych. .
Komornik
J. Tomassewski

RESORóW .
5Jll'lOtHODOW\'tB

ALFRED HERMANS

; ,

łących do
firm, ..Roch....
,er i Justman-

,ł aJllładaRc,ch.
' S vr.cte1t l>nędt:1

'jedwabnej.

o...cowanJ~

sumc

M
Zł.1SJD.-

.

Udt, 15.&".1'.
Komomik

•

Jan Ihymow.ki
•
Do ·akt.
Nr. 11lf

I to

r.

zamieszk&ły
Łodzi,
lIftY
Głównej 1'7,

w

Do akt.
533-1920

Nł'~

ZI\KOPI\

Komornik

kał)'

DOd zarl. derowej Abrutinowej
Po

bliższe

informacje zwra..
adresem osobiście lub listownie.

_&-._....::I

_____________..
1

PEDICURE

~du
w Ł0-

w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza
Nr. 67, na zasadzie
art. 1030 UPC. ogłasza, że w dn.
24 sierpnia 1929 r.
od godz. 10 rano
we wsi Mirosłllwi
ce, gm. Babice,
odbędZIe
sprzedlIż

się

z przepublicznego

Ogłoszenie

łódzki

Obóutleoie.

bWIBszrzenie.

Adw. Stefan

O.łoszenie.

!t.,8i~erlal

Dl Okn0, rOhO(lO "OBie s~ę Zł. ~~~- 15~mę zł.
r ~ . ,~ó SP~zlidfn,,1I . LO::. ~~.:.: .., ILO::~~;n~::··'"

Nr. 1103 \ 29 r.

łJbwieszn2nie.
Józef Tomaszewski, %am. w Łodzi
przy ul. Zachodniej 36, obw'iesi:czat że w dniu
29 sierpnia
1929 r. od godz.
1O-ej % rana w
Łodzi, przy ul.
W6lczańskiej

pod Nr. 62 odtargu
będ.zie się sprzeruchomości, nale- daż przez pubUżącycłi do Czesła c:mą licytację ruwa Witaązczyka chomości składających się z
i składających się
mebli,
z 2-ch krów,
należących do
oszacowanych na
sumę Zł. 1100.- Alojzego BalIego,
oszacowanych na
Łódi, dn. 13.8-29
zł. 600.Łódź, 8.VIlI.29 r.
Komornik
T. Chorzelski
Komornik
J. Tomaszewsld

ul.
na
:r.asadsie art. 1080
Ust. Post. Cyw.
oglaeza, że w dniu Pielęgnuje nogi, wycina bezboDo akf.
fi września
le~nie ode,iski, i &atwardniał~
Nr. 1312 I 29 r. 1929 roku od goskó~ usuwa wrastajłlce
Syndyk tymczasowy mĄsy upadłości
dziny 1o-ej rano
paznogcie.
·w Łodzi, pa)' ul.
firmy Anil, ' S-ka z o. o. zawiadamią. wiQTraugutta 5, m. 10, łel. 70-37.
Rzgowskiej 72
rzycieli upadłej firmy, że zgłaszanie wie- Komornik ~du odb~dzie
się sprzed' AP.
Do akt.
Do akt.
Do. akt.
l'7ytelności winno być dokonane do dnia Clrodzkiego XIV daż przez licytacj~
rewiru w Łodzi ruchomości, nale- Nr. 1500-29 r.
Nr. 838-1929 r.
Nr. 572-1929 r.
22 sierpnia 1929 r. oraz że w dniu 20 ·i 22 Józef Tom'aszewżących d,o
akt.
Ogłoszenie Ogłoszenie. Ogłoszenie. DoNr.
zam. w Łodzi
leka Dimanda
1238 I 29 r.
sierpnia 1929 r. odbędzie się sprawdzerti.e ski,
Komornik
Sądu
przy ul. Zachod- składajll,Cych się z
Komornik Sądu O .
wierzytelności vi obecności Sędziego K~ niej 36, obwiesz- mebli j innyeh Komornik VI re- Grodzkiego w 1'.0wiru Slłdu Grodz- dzi, Tomasz Cho- Grodzkiego w 1'.0cza, te w dniu
ruchomości,
misarza.
dzi, Tomasz Chorzelski,
kiego w Z.odzi
29 sierpnia
ocenionych ni.
rzelski.
Komornik Sądu
Synd. Tymcz. :
Leon Wąeowski zamieszko wŁodzi,
1929 t. od godz. 8U~~ 1350 zł.
zamieszkał)
przy ul. Sienkie- zamieszko w Łodzi, Grodzkiego XIV
10-ej . z rana ,w
'fi' l.odzi
wicza 67, na ZIlSII przy ul. Sienkie- rewiru w Łodzi
przy ul. Łódź, 13.8. 29 r.
Sztromaj~ Łodzi,
wicza 67, na zasa Józef TomaszewKomornik
prsy
ul.
Wólczańdzie
art. 1030 U. dzie
Piotrkowskiej
•
art. 1030 U. ski, zam. w Łodzi
•
skiej
10,
na
lasaP.
C.
ollłasZll,
!e
pod Nr. 109 odP,
C.
Oflłaszll, że przy ul. ZachodL.
Naborow!,kl
d..,ie
art.
1030
U.
w
dn.
23
sierpnia
, bf:dzie ,się sprzeP. C. ogłasza, że 1929 r. od g. 10 r. w dn. 24 sierpnia niej 36, obwiesz'
daż przez pultli, Dr.
w dniu
w Łodzi, przy ul. 1929 r. od godz. cza, że \li dniu
Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy CZI'lIl licytację ru29 sierpnia
Cegielnianej 20 10 rano w Kon5 września
"M. L. ;Brodacz'" w Zgierzu na 111ocyatt.. 512 chomości skJadll1929 r. od godz. odbędzie si~ sprze sfantynowie, przy 1929 r. od godz.
j"cyeh
się li
\.II. Łaskiej 13,
lO-ej z 1'ana w
K. H. podaje do wiadomości wie~ycie1i .łupBd
10 rano w Lodu, dllt z przetllrgu
m,e bli,.
łości, że decyzj~ Sądu z dpia 30 lipca . 1929 r.
przy ul.
publicznego ru- odbędzie się sprze Łodzi, przy. ul.
należ"cych do
.AndrzeJa
Moniuszki 11 Południowej 9, chomo§ci, nalet,,- daż z przetargu
został wyznaczony nowy termin sprawdzania
Józefa Hagenpublicznego ru· _ pod .Nr.. 16 odtel.
63-22,
,
dorła,
odbędzie
się
sprie
cych
do
firmy
wierzytelności.
.
dai z przetargu "Widzewskll MII- chomo§ci, należ" oędzle SIę sp~ze
na Choroby sJc6rn~
Sprawdzanie odbędzie si'~ w dniu 5 paź oszacowanych
publicznego ru- nufllktUl'a Baweł- cych do Wincen- daż przez publid. 595.i weneryczne
tego Leśniewskie- czn" licytację rudziernika 1929 o godz. 12-ej w Sądzie Okręgo
chomo8ci, należl\niana"
elektroterapja
ch~mości ~kładl\go,
wym w Łodzi w Wydziale Handlowym przy ·Łódi, 8.VIII.29 r. Przyjmuje od 8-10 cych do Izraela i składaji\cych się i skłlldaillcych
się
Jllcych S.lę z
MojżeazaDziubasa
z
40.000
metrów
ul. Żeromskiego Nr. 115, pokój Nr. 57.
i o d 5-8 wiecz.
Komornik
z mebli, wagi i
mebli,
i składających się
płótna białego
Wierzyciele, którzy do tego terminu nie
Mleżących do
mIlszyny,
J. Tomllszewski niedz. odf().-12 III.
z mebli,
"Nicea"
na
Józefa Tomalll
Jlgłoszą swych pretensji, ulegną skutkom, prze•
•
ollzacowanych na oszacowanego na oszacowanych
sumę zł. 540.oszacowanych na
widzianym wart. 513 K. H.
zł. 650.40.000.t.ódi, d. ~.8.29 r. Łódl, 8.VlII.29 r.
Syndyk tym'c~ąS9wy. ',' ,
adwokat Stanisł.ny Pawłowski
KomornIk:
Komornik
lJódt, ul. Gdańska ~3, tel. to-32. _ : ŻerOmski_0go 90, . tel. 57-7·i, l .L. I, 'i~t).vlJlti
T. Chorzelsklo
T. Chorzels!ci' ' J. TomaszewlIki

5.

Do akt.

Komornik Sądu
Grodskiego
dzi, Tomarz Cho- Orodzkiego XIV
uelski, , %IImiesz- rewiru w Łodzi

ul. Zamojskiego

cać sią pod powyższym

r.

Ogłoszenie.

Pensjonat "oRAWA"

ODłOszelle.
Kómomik 8~u
Grodzkiego w Ło
dzi I rewiru. Leonard Naborewslti,

.'

e

I

liIiM
_ _QflfmMIiI,,-IIi-iIllI_
Do

IIkt.

Nr. 1108 1929 r.

Ogl05 zenie.
I\omornik S1łdu
Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasit Chorzelski, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza
67, na zasadzie
art. 1030 UPC.
ogłas za, że w dn.
23 sierpnia 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Cegielnianej 28 .
-odbędzie się sprze
dai z przetargu
publicznego ruchomości, należi\

. cych do

Zółtego

Alji

i składa

jących się

z mebli
i luster,
oszlIcowanych
na sumę
Zł. 400.Łódź, dn. 5.8.29
Komornik
T. Cborzelskl

~r.

GŁOS

18.VIll. -

194

PORANNY -

1929 r.

15

IWfHfR~AiO~i[lHA

KinoSlenklewlc%:8
Spót.DZUELłłl
40.
.

Zawadzka 1

KI.NO
Następny

Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.

l

ZDOBYWCA:
Grand Prix • Francji
Grand rix • HiszDaDii
Grand Pri • Wlocb
(GRAND PRIX
EUROPY)
Grand Pri • Anglji

Zł.

ST. PRl ORT
77a, tel. 8-95.

GINEKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBIECE
i DRÓG MOCZOWVCH
Przyjmuje od 3-7 pp.

Dr. med. H.

Różaner

Narutowicza 9,

tel. 28-98

dowiódł

Pociągowidmo
(Tajemnica stacji kolejowej)
Ridley'a

według głośnej sztuki A.
"Pociąg-widmo"

DLA

"Jako strażnicy cnoty"

wartości techniki francuskiej
solidności swojej produkcji.

fiR1ł1RRf6

MŁOD ZlEżY:

Pllli wP4IE:BON
komedji

niezbicie
l

Choroby

Od 13. VIII. do 19. VIIl. 1929
DLA DOROSl;.VCH:

Świata

istrzostwiI

chorób sk6rnych. wenerycznych, moczopłciowych.
od 8-10 rano i 4-8 po poło
Odd&. poczek. dla pań.

dziewcząt

I!~j~ !!!~~8~~~~at~~i!~a!~i!i~

iędzynafOdoweg·o

Sp~cla\ista

OGRODZIE.

W

program:

w poszukiwaniu
noclegu"
z Jenny Jui,0 w roli ~tównei.
W dni powszednie, z wyjątkiem
sob6t, poczlltek seansów o godz:.
4-ej, z-aś w sobot!"
niedziele
i święta o g. 2-ej w poł. Ostatni
seans o godz. 10. - Na pierwszy
seans ceny miejsc zniżone.
.. 6

Dr. med.

Dr. IfiHltl

I

stów: LlL OOGOVER, LI/JAN
HALL-DAVIS, KONRADT VEiDT
I EMIL JANNINGS.
Fascynująca treść. Adystyczna gra
ora'!: zdumiewająca reżyserja.

leczenie chorób
wenerycznych i skórnych

Gdańska

- --

następnych

Przepiękna tragikomedja przy udziale wszechświatowej sławy arty-

czynna od 8 rano de 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp,

PORADA 3

i dni

"Mlt~~t ln~l~~ln"

Le ł(arzy-specjalisłów

Konsultacje z neuroleglem
i urologiem
Gabinet Swiatło-Ieczniczf
Kosmetyka lekarska
Odd&lelna poczekalnia dla Kobiet

Dziś

Poczlltek seansów dla doroslych o
godz. 18.45 i 21, w soboty i w
niedziele 16.45, 18.45 i 21.
Poczlltek seans6w dla młodziety
o g. 15-ej i 17.-, w soboły i nie. chiele o 13 i 15-ej.

Jest nim:

wewnątrzne

(sDeCi. cborob, serca'

Doktór

przyjm. 6-7 pp. tel. 74-15
ul. Cegielruana 53

WOlaKOWYSKi

D o WIli

cj'.
BrMia

i płuc

Poznańs'J.
Spółka

KonstantynowIka 9. fBl.l'-It

iniJmerowie

z ogr. odp.

(lampą kwarcową)
Badanie krwi i wydzielin.

n..!"!.~~ la d:t~:{~bl lAlAWUJ ~ ró:riI:~lr~:je;r~~: po [e&a[~ !!~!!k1e Dllłlch
e

Ch•

med.

ULTE~E:O~~~.!
2
'll1l1ró
l-'
pO

... ...

~~
~

lr

PrzYłmuje
w

do 10 r. i od 4:-8

wie~r;

Wielki w bór

m~~:~~ =ec~\d !o:. r-~dniu ł ó t e k met~lo'00

poł ..

·I W IZkG

li~~~at~~ei:·~:~.:iar::i:

Dr. med.

Na~1c mo zna w
Fabrycznym
składzie

Przyjmuje od 11-1 i od 5-S.
Panie od~.

WYBftROWE
' : . I . SMACZNE

" DOBROPOL"

HYUlEnIeZ"E GOUl y Pl EKU

PloU::::i<a 73

POLECA CUKIERNIA

Piotrkowską

na ul.

70

(róg Traugutta).
Tel. 81-83.
Przyjmuje od 8.30 do 10.30 rano
od l-ej do 2.30 pp. od 6 do 8.30 wiec!:
w niedziele i święta od 10 do l-ej

Dr. med.

'1IekI80d!1

Kummanł

Skwerowa 4,
P o w r ó c i ł i przyjmuje od
~ do 6-eje

l

w podwórzu
tel. 58-61.

W.lagunowski
się

choroby z?łądka, kumek

wątroby

Gdańska

I

wewnętrzne

44. t~~. 24.~4

Przyjmuje od 11-1 p. p. i od 5.30
do 7.30 wiecz., prócz środy, tylko od
11-1 po poł.

....... ....;:.-tiilMa.c:'_II;;I'l2';;tt__

Cegielniąna

•

Moniuszki 5. Tel. 70-50

PRZEPROWADZlt

6rle nY.
orl R~l{n~(R~
.

wychł6iek podług

•

miary.

Specjalista chorób skórnych,
wenerycznych I moczopłciowych

od"':. P~::~.miL

H LUB ICZ Dr mndriU. J• II

l....,'

Dokt6r

Pnyjmuje od 8-2 i od 6-9.
w niedziele i święta od 9-l.
Dl a. p ....
-~ od 5 d o 6 po pol.

~~~tenid~ne m~~i~:

t:~~i:~~r~~~n:wa;
s.
E
MIAK
Chor. skdrns I wener,cznl
lampą kwarcową

ltl

SIł-.",

jowych i zagranicznych. Małerace wyściełane,

Dr. Med.

I&lIczllnlu

Ral Dllee[le~[y"

kowe, wozy drabiniaste,
piłki, huśtawki, rakiety",
ł oraz mnóstwo letnich gier
•
i zabaw
lł Iłarutowlcza
UWAQA: NA MIEJSCU WZOROWA KLINIKA LALEK.

ł-

~~~'nn;~hz k~:.

dla. niezamoinych
CENY LECZNIC.

26-87

Specjalista chorób sk6r nyc!1
I wenerycznych
. LECZENIE SWIATLEIII

L.6di, Piotrkowska 144, tel. 57-44.

Przyjmuje od }2-2 iod 5-7.
~Dr.

TEL.

powró.:il.

Dr. me4.
Z. Rakowski
specjalista chorób uszu, nosa,
glU'dła

25,

CEGIELNIANA

.
•

~ ~.

'!1',

1

(wypadanie

~

d

•

l Ou.OWnIa

DR. MED.

[

ennalna

PIotrkowska 116

UROLOG.
Choroby nerek,
pęcberza i dróg
moczowych.
Pr. Narutowicza
2!5 (Dzielna)
telefon 44-10.
Przyjmuje
od 1-2 i 4-8 lir

dostarcza każdą ilość lodu
dla mieszkań prywatnych
oraz restauracji i t. p.
Szybka dostawa
Ceny niskie.
Sprzedaż również od najmniejszej 'ilośei
na miejscu.
I
Przy abonamencje miesięcznym rabat.

nafuralny

włosów)

powró,I'.

Przyjmuje od g. 8 do 10 rano
i od 5-8 wiecII:.
Oddzielna. poczekalnia dla pań.

Dr. med.

t. '
• ...., • •

,...

Tel. 41-32

Specjalista chorób skórnych,
wenerycznych I moczopłciowych.
Leczenie lampa, kwarcElwl\

PRZEJAZD 1. :: TEL. 9-87.

,
tr

~Al'IOll~IRUIII:~O
1'''''' LU

• UV

43.

•

Dr. B. DONCHIN
S ..

ecjalis~a choró~ o:zu

Dowr6cI' do krajU

przyjmuje codziennie od 10-,1 i
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp.

ul. Moniuszki 1.
tel. 9--97

Dr. A.
KRYNSKI
skórne

i weneryczne.
Rłlnfgunallcznlczy.
Sienkiewicza 34, tet. 46-10

ehor.

UablnBf

CioQz. _»~5-"1.

choroby uszu, nosa, gardła
i krtani.

Moniuszki 1, tel. 9-97
przyjmuje od 1-2 i od 5-7.

Dr. med.

J. B

fl

wuj~(bał

ksilłżeczkę ~jskową

Nr. 5881 roczno
1903 wydanIl w Słobódce, na naz.
wisko Stefan Dudkowski, zam. Wy.
soka 18.
4671-3
Natychmiast do

wyn~Jęcla

t skład z iraD1Pśł
4
21,5 x 6 mtr. i 4,5 x

mtr.

2 remizg
po 6 x 5,75 mtr.
t piWDY4:a
15 5,75 mtr.

x
.
Wszystko murowane z odclzielnern
podwórzem. l\'a żądanie 1 pokój na
biuro. Dowiedzieć się można w Skła
dzie Metali przy ul. Si~nkiewicza
Nr. 29. Tamże motocykl do sprzeda
nia.
4617-

18. vm.

-

GŁOS

POR.A:KNY -

lH9

1'.

alOIZłOił.
Opierając

się

na

Rozporządzeniu

~arowa

Prezydenta Rzeczypo·

~o1itej z dnia 31 sierpnia 1926 roku o zabezpieczeniu podaty
przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. Rz. P. Nr. 91, poz.
527), na Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia

"I

YłYTYł«SRNIA

PIECYKÓW i KUCHEłł

19 lipca 1928 roku o regulowaniu cen przetworów zbót
KAFLOWYCH,
chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły (Dz. U. Rz.
P. Nr. 87, poz. 761), na Rozporządzeniu Wojewody Łódz oraz żelaznych, szamotowych przenośnych
kiego z dnia 8 kwietnia 1929 roku oraz na opinji Komisji do
ustalania cen, wyrażonych na posiedzeniach w dniu 12 i 13
BBłtKB
sierpnia 1929 roku - niniejszem podaję do wiadomości mieszŁ6Dź, GDAŃSKA 110.
kańcom miasta Łodzi co następuje:
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 888 z dnia 17 sierpnia ~
1929 roku zostały wyznaczone następuj~ce ceny maksymalne
(najwyższe): .
Na mięso cielęce za 1 kg.

KBPPE.

i S-ka

a~ara

w hurcie:

2.

m.ąka tytnia ~g pr.
"

pszenna

mąka żytnia. ~~ pr.

pr.

zł. 088

-

miesiąc

urządza

przedsezonow,

[entrala: PIOTRKOWSKA 15Z, tel. 64-49
. ł Zawadzka 11, tel. 66-75
Odd Zła y: Piotrkowska 156

ty

Konstantynowska 49
Chemiczne czyszczenie dywan6w.
Farbowanie wszelkiego rodzaju garderoby na kolory trwałe.
Rzeczy do lałoby zostają f a r b o w a n e
w ciągu 12 godzin.
SPECJALNOŚĆ: wywabianie plam.
UWA6A' wywabianie plam na poczekaniu uskutecznia
• się tylko w centrali, Piotrkowska 152
Pralnie, nie posiadające własnych farbiarń, korzystają
z specjalnych rabatów.
Zakład prowadzony jest pod osobistym kierunkiem właściciela p. HARREGO KASRYlEWICZA

w detalu:
normalna zł. 3.00 1. cielęcina normalna zł. 3.40 I
"
koszerna
zł. 3.00 2.
,.
koszerna
zł. 3.60
(Zeiss, Voigtliinder
Na przetwory zb61 chlebowych za 1 kg.:
Kodak i inne) oraz wszelkie przy'
W hurcie:
w detalu:
bory nQ
dogodnych warunkach

cielęcina

lINJl"

z dniem 19 b. m.

, e k I a moWf

fo.o-

1.

Pralnia [~emi[lna i far~iarnia

poleca-

J.Łódt, PIOTRKOWSKA
NOr.e05.ern
47 (w pod,

" pszenna
pr.
" .
2-u kg bochenek chleba
wórzu) tel. 20-63.
żytn. pytIo 70 pr.
0.85 UWAGA: Dla pp. urz~dników państw.
l-o kg. bocheno~. chleba
komunalnych i prywatnych spe~ytn. pytI. 70 proc.
,,0.43
cjalne warunki spłllty.
chleb razowy
" 0.38 ....................... ..
bułki
" 1.20
1 bułka o wadZe min.
41/2 dkg.
" 0.05
W myśl par. 10 zacytowanego wyżej Rozporządzenia MiniŻądajcie
~tra Spraw Wewnętrznych winni żądania lub pobierania cen
wyższy eh od wyznaczonych
będą
ukarani przez władzę
administracyjną I-ej instancji według art. art. 4 i 5 zacytowanego wyżej Rozpor~ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresz- w budce z wodą sodową tuż
tem do 6 tygodni lub grzywną do 10.000 złotych, przy przystanku tramwajowym.
o ile dany czyn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych
ustaw karnych.
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie
m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
Łódź, dnia 1S- sierpnia 1929 roku.
Anna Rydel

W t,Poddębiu" firmy "PRZE(qYSL DZU1"Y i JEDWRB"Y. Spdlka RkGYIna"
Bilans

zamknięcia

na 31-go grudnia 1928 r.

w ŁodzI, ul. Senatorska Nr. 29.
Stan czynny.
Stan błem,.
Place
•
.
•
• Zł. 12.432.93 Kapitał zakładowy
• Zł. 250.000.Budynki: 3-ech piętrowy
Wpłata na akcje II emisji • 100.000.budynek fabryczny, buWierzyciele •
•
• • 98.246.dynek dla farbiarni,
Akcepty.
•
•
• • 29.565.19
dom mieszkalny, warZysk za pierwsze półsztaty, garaż, stajnia,
rocze istnienia Sp6łki " 24.111.81
murowane składy i inne gospodarcze budynki ,,153.331.41
Maszyny, urządzenia fabryczne, utensylja i samochód ciężarowy
• • 17!>.598.55
Dłużnicy i banki.
• • 66.307.37
(Dvplomee de I'Universite de Baute Dłużnicy wątpliwi .
••
980.04
Paris)
7.072.48
Kasa, weksle i udziały.
CBgłllnlana 19. m. 8, 18ł8'. H·91.
Remanent
•
.
• • 70.773.18
Pielęgnacja skdry i włosów. Specjlllne Koszty organizacji Sp6łki » 11.426.60
mllsaże twarzy I ciała. Masaże odtłu
Zł. 501.922.56
Zł. 501.922.56j
szczaj/łce. Usuwanie zmarszczek, brodawek, piegów, w4gr6w i innych Buchalter: (-) Erwln Barth
Prezes Zanqdlft
defekt6w cery. Usuwanie wlos6w elek(-) WłodzImIerz Połol'iskl
trolizll Elektroterapia Solux. Lampa
Członkowie Zarzi\dw
kwarcowa. Farbowanie włosów.
(-) Erna Magdalena Połońska
Przyjmuje od 10-e) do &-ej wlecz.
(-) Dr. Aleksy Polońskl
\
Niżej podpisani cslonkowie Komisji Rewizyjnej sprawdzili powyższy
OCCOQDOCOOOOOOC
bilans, stwierdzajilc zgodność takowego z: odnośnemi ksi~gami.
Łódi, dnill 15-go czerwca 1929 r.
(-) Emil Elserł, (-) M. Poznański
(-) P. Rumpel,
(-) J. Wen de.
PODZIAŁ ZYSKU
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 6-go lipca 1929 roku.
• Zł. 5.500.Na kapitał zapasowy
Na amortyzację
.
•
.
.
.
.
. " 11.956.65
POKÓJ
Na dywidendę półroczną: 21/rfJ/o od kapitału zakładowego
6.250.dwuokienny, umeblowany z telefoNa cele dobroczynne
.»
404.72
nem, centralnem ogrzewaniem j wszelZł. 24.111.37
kiemi wygodami do wynajęcia w centrum miasta. Wiadomość: Nawrot 7,
m. 19.
4757-1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~

,,~ło~u Poranne~o"

(nslituf de Beauli

Łodzi

Prezydent m.

.

f-I D. lielDit;t:kl.

4877-1

DYREKCJE GIMNAZJ6W

IOWarly~twa lJ~OW!ki[h ~llół ~re~ni[h
W lODZI

zawiadamiaj~

przyjmują

te wpisy uczniów i uozenie

(!~łDSl!!!~

Kancelarie:

I tiimoaz)ulD l'Ic;skleeo
przy ul. Magistrackiej 21

II (iilDnazium
1'I~skie80
przy ul. Magistrackiej 22
tiimoazjulD Żeński~eo
przy ul. Piramowicza 7

w godzinach biurowych.
Do klasy podwst~pnej przyjmuje Dyrekcja Gimnazjum
Żeńskiego (ul. Piramowicza 7) cbłdpców i dziewczęta

- im. ks. Ign. Skorupki
L':':~ku

0'::::5'!'f:a~:'= ...

9W....

1

re

na?

I
.

.II

utrzymywane przez Tow. " Oświata"

ul. ks. Skorupki Nr. 13,

. z klasami A (dla

nieumiejących czytać),

tel. 2-98
B. i C.-

Egzaminy wstępne rozpoczną się w Doniedziawrześnia rb. o g. 9 rano.
Podania przyjmuje kancelarja szkolna od 16
sierpnia rb. codziennie od g. 9-2 po poło
Lekcje rozpoczną się dn. 3 września o g. 9 rano.
Dawni uczniowie obowiązani są ponowić zapis.

lek, dnia 2

Dyrektor:

iine

z wszelkiemi wygodami
od zaraz do wynaJęcIa.
Anatadta nr. 5 (przy Helenowie).

Prenumerata
w kraju -

Wacław

Davison.

Letnie, I
Wiśniowej G6rr
Bacznośf

Mieszkania

Radwańska

więcej

kilkudniowego
prania!! !

48982

H*wt

tiimnftzjom l'IC;lkie (Humanistyczne)
W Łodzi,

Niema

PRZYJMĘ

panów na mieszkanie ul.
44, m. 7.

POKÓJ
duży umeblowany
słoneczny przy
inteligentnej rodzinie izr. z cało
dzienne m utrzymaniem do wynajęcia
Oferty .0. A. M 39.
4883-1

Nasz najnowszy samoczynny aparat do prania
.KOMPRESOR", pobił wszystkie dotychczasowe podobne wynalazki, swoją łatwą konstrukcją. i niezaworlności" w pracy.
Wystrzegajcie się aparatów głośno reklamowanych, tanich, li prędko psuj'lcych się.
Nasz aparat jest cały metalowy, nigdy nIerdzewie
Jący i nie jest pokryty
blałem płótnem, które
barwi. Praczka nie wypierze tego w 2 dni, co naszym aparatem wyprać moż
na w 2 godziny. Tylko
nasz aparat daje pełną

BUCHALTER
podatkowiec, prowadzi księgi, zestawili bilanse, odrabia zaległości. Nau·
lta 30 lekcji po zł. 'l.50. Przejazd 40,
m. 18.
4881-1

~------------------------W CIĄGU MIESIĄCA
i pod gwarancją, wykluczajilCl\ absolutnie wszelkie ryzyko, wyucza praktycznie na samodzielnego buchaltera
- rzeczozn. z wyższem wykształce
niem i kontro!. syndyk. -przemysł. Kończącym świadectwa.
Przyjmuje
równiej; wszelltie prace buchalteryjne,
bilansowe i rewizyjne. Bliższych informacji 7-9 wieCZÓ1·. Piotrkowska
nr. 183, l p.
4828-1
MASZYNY
do szycia "Biirgera" Dogodne warunki. Ceny przystępne. Piotrkowska
82, w podwórzu.
4868-1

Nil Wi~nioweJ Górze motna dosłać
ZGUBIONO
codziennie o godz:. 8-eJ "G Ł O S portfel, zawierajilcy świadectwo o re~ O R A N N y" W WilII Bendytowl- Jestracji, wydane przez P. K. U.-Ł6dt.
cza obok felczera JanIckiego.
na nazwisko Piotra Lewentona, zam.
4879-1
przy ul. Wólczańskiej 139.
U gazeciarza JamnIka.

miesięczna .. Głosu Porannego" ze we.r;yatkiemi dodatkami wynosi
w Łodzi zł. 5.60, za odnoszenie - 40 groSZ}' z: przesyłką pocztową
si. 6.50; 118graniC~ - sł. 10.-

~warancję

Na dogodnych
warunkach!
Wielki Wyb6ł
wózków dziecinnych krajowych T.ag ranicznych łÓi
:2:el< metalowych
~żyrnaczek amerykańskich, mate·
racy wyścielanych
oraz m a t e r :t c y
sprąż ynowych
lIP a te nt"
do
meblow ych 16żl'k
podług miary.
Nabyć moźna w
fabrycznym skła.dzie

bezpieczeństwa

całkowitą
ność łatwego i o 100

bielizny i

(ena

es
V

ł

Z.

5 lat gwarancji

pewproc.
skróconego, taniego i czystego prania. Pokazy prania, aparatem-kompresorem odbywaj'l się codziennie o g. 6-ej pp. przy
ul. Gdańskiej Nr. 38,
front, parter, tel. 17-96.

N~
liznę,

pokazy prania prosimy przynieść brudną biektór'l po 5 minutach zwracamy śnieżno-białą.
!I\dajcle telefonicznie bezpłatnych pokazów
u siebie w domu.
Wyciąć I przechować dla pamięci!

"DOBROPOL"
Łódź

Piotrkowska 73
w podwórzu,
tel. 5B-61.

GabInety
Kos etYki Lekarskiej
D-r. MARJI LEWINSONOWEJ
CegielnIana 8, front I p., telefon 43-63.

sr.,\\ -''I,'(~;~(-=
: 1)

OgłosL;enia

za. wiersz milimotrow; l-szpaltowy: 1 strona i w tefdcie 40 gr.,
Nekro.ogi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po teldcie 30 ~r . sł~. 5 SZ~)l1t. str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; najmnieis.!:e 1.20 zł. Pos~u!tiwl'Y
Ogloszenia za7l;czynowe i z!l~lub;no've 10 zł. Oglos!:eni':i za'lliei3c')'Y ' , ,
firm zagranicznych o 100 proc., za :>:i,lstrze';'Qne rnie;'i,;,?~ol'lh _ _
o

Redaktor: Jan Urbach.

Wvdawca: "Prasa", Wydawnicza
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Hażdy nieznajom.y ,
kt()r~go
Przeżywamy
wciąż
jes7.A!ze nalne zawdzi~zają swój osobIi przeszkód, nim stanie się de-, karze - są dla nas bardzo bUlla poln literackiem i teatral- wy posmak. Najdzłwniejsze i pła, c~ nawet tylko się na- sey. Wielkie ogólne napięcie spotykamy na nJley, w teatrze,
nem haussę na kryminalistów. najniebezpieczniejsze
przygo- grzeje.
I naszego cywilizl)wanego,
pew- \V ł,:,amwa.in, mot~ być (lełekły
Nie wywołała je.i wojna, bo- dy Winnetou nie są historjami
Dziś trwa to dla nas
zbyt nego, ogrodzoneg t , zychll znaj- \"IoD, lub mię,h,·oarodowYJl.
wiem rozpoczęła się ona już od ki'yminalnemi. Brak 1m piel'- długo. Nie mamy czasu na zba- dU.ie się między prawem j bez- złodziejem hotelowym. Zawsze
poezątku stulecia. Rozpoczął jll wiastka aktualności i bezpośred czanie i pośpiech. Chcemy byc prawiem, przestę~stwem i ka- jesteśmy narażeni na aresztobezwątpienia Szerlok HolmM, niości
historji kryminalnych. natychmiast I bezpośrednio pod rą, łotrzykiem ł połJc·ją. Tu nn- wanie z powodu jakiegok.'Igenjalny
detektyw - amator, Wszystkie jego przygody są da nieceni, zainteresowani i po- pięeię daje nam eodzień - ga- wiek podejrzenia. Policja jest
który wszystko wie, czuje I za- lekie w przestrzeni i e~Mie. !\la· drażnieni.
uta, bowiem jedynie w nit"j jednem mebezpieezeństwem na
wsze potrafi właściwie kombi- sza fantazja musi przebyć łllnSądy, adwokacI, policja, to- zunjdo.iemy powaine konfljkt~, szego obecnego europejskiego by
nować bliźniak bid Schat- gą drogę, Jlrzeskoczyć wiele trzykowie, detektywi, dzienni- które są oam bardzl) bliskie.
tu, przestępca - drogiem.
terband'a, od którego różni się'
.:ww.eea&:ft...............ui: _ _ _ ~i l$.:::U;;UQ':M~ Niebezpieczeństw, wabi na~
jednak pod zasadniczemi wzgl~
wszystkich; fantazja nasza o.
dami.
becnie nie ma czasu na rozwiHolmes w mi~dzyczasłe zesta
janie skrzydeł, a jednak, a rarzał sIę i wielkie prowincje swe
cze.1 może dlatego, dąży do prrr;y
go panowa ia odstąpić musiał
gód. Przygody zaś oznaczają
częśelowo Nickowi
Carterowi,
walkę lub igranie z niebezpiecz~ściowo
i przedewszystkiem
czeństwem.
panu Filipowi Collin z łaski
Książki
okoliczności życiowe
Ponieważ dziś wędrówki wiFranka Hellera.
powieść
egzotycmą,
histpryezkłngów,
waIkł indjan, polowaJedno z najz;wyklejsz;ych py- w6wczassięgasz po powieść o
Również scena, która później
łań, jakie kierujemy z~kle do interesującej . treści; a gdy nie ną lub utopijną, mianowicie dla rua, wyprawy żeglarskie są czę
otworzyła swe podwoje dla kry
naS\Zych bliskich brzmi:
masz takiej pod ręką. bierzesz teRo, że dalekie kraje i odlegle ścłowo nlem&Jlłwe, a częściowo
minalistykl, nie zamknęła się
_ Jaka k.siątka najbardziej . powi~ć podróżni~zą, najlepiej czasy wcale nas nie obchodzą.
Podczas mocnego katam, lub zmechanizowane i pozbawione
przed Szerlokiem Holmesem, f
'1>
doba?
OpoWlęŚ~ z morskIej podróży.
wam SI .. po
Gd·
k'
lub'
t
.
przy
innym wypadku nagIego eałego romantyzmu, t. j. wszel
Y SIę ma tros l
Jes SIę
od czaso do czasu przyJmowaP.ytanie to jest niedokładne; przepracowanym, moma czytać zachorowania p~iesz lektury kich fantastymmych możliwo
ła udramalJtroWaną krymfnaH- powinno ono raczej brzmieć:
podniecającej, lecz nie może śel, - dla wszystkich lodzi żą·
stykę
("Czerwona
mknfa",
ona być sentymentalna i musi dnyeh
przygód,
pozostaje,
- Jaka ksiątka w tej, czy 0"PIes s Baskerville"). Dopiero wej sytuacji najbcudziej wam
się
dobrze skończyć.. Jednem nooóez lotu na bł~ .. i idei nero
U
sIowem cryta.!z powIeść detek-r"l!>~
z Amerykł, gdzie kwltly l kwłt- się podobała'
Jubileusz
czeskosłowac- tywną. Przy chronicznem cier- plan6w
rakietowych,
tylko
ną mmy kryminalne, nadesdy
Bo rzeozywi§cle ezłowieliowi
kiego
dziennikarza
pieniu odkładasz n,a bok pq- płassezyma napięcia między
pierwsze sztuki krvminałne IlO' podoba się zupełnie inna ksiąt
I literata
wieść detek~ą i ~ukasz cze- maszynerJą prawną, a przewoczesne. "Broadway", "Pro- ka, dop6ki jest chlopeem, i zagoś u.spakaJąJąeego I wzbudza- stępstwem. lesł to pole bardzo
ees Mary Dngan", "Dom Dl'. stanawia się, ery ma skonsłmW tych dnfa<;h bbehodUć będ7Jie jąccgo zaufanie: prawdopodo17" i "Ostatuia zasłona" opano ować procę, czy czytać Mayne 75-letni juMeusz popularny czeski bnie będzie to Dickens. Uważny nam bliskIe, a .łednoeześnle nIe
Ride'a, inna wówczas, gdy wyra literat Igna,cy Herman, który w czytelnik napeW!Ilo zauważy, ze bezoiecme i bogate w rMne
wały repertuar teatralny. Na- SIta z wieku chłopięcego i staje swych powfeściuh i baśmaoCt zda- Dickens i Gogol pobudzają ape- mO";'Uwośt>i.
turalnIe nie było to na.iwaroiej- się młodzieńcem, jeszcze inna łał świetnie pochwycić żywot pra- ty t.
Jakiej ksią1;ce dajemy
W ten sposób więc nasza fansze w reperhl8rze, - ale symp wówczas, gdy człowiek wyrywa skiego mieszcza.nina wraz z calem pierwszeństwo w godzinie śmier
tomatyczne.
sobie pierwsze iwe włosy.
ci nie wiem, bowiem tego jesz- tao:.ia i żądza przygód (jcżeli
jego otoczeniem. Swym jasnym i
chcemy, to chociażby teoretycz
Edgar 'WalJace .fest !!Jasą Sałl'
To wszystko jest oddawna wia doskonałym stylem uwypukla. dro- cze nie wypróbowałem.
dla siebie. Również jako krymi dowe. Należy się tylko dziwić, bne tJroski "ma lego czeskiego człoW niedzielę najchętniej czy· nie) popychana jest w kierunku
"alista - a raczej: kryminalny że o ile dotychczas wydano ty- wieczka" i jego skromny horyzont, ta się r{)zprawki, chociażby dla- kryminalnym. Również i pod
le książek "dla dzieci" lub "dla
.
.
tego, że przytem
człowiek się
clramaturg.•,Nieuchwytny" dc- dorastająeej młodzieży", dlacte ma~u~ą.c obra.zy z o~omną J~skra,.. odświętnie nudzi. Jeśli chodzi o tym względem świat zmalał.
szył się wj'elkiem powodzł'nlf"m, go nie wydano innych książek z ~OSClą barw, .~k, . ze stał stę w klasyków, to czytanie ich jest
Dramat,
lub
powiedzmy
inne sztuki jego mnłej- dokładnem prze.,;naczeniem np. CzechoslowMJ1 a.utorem bar. czy- . "obowiązkiem
każdego
wy- skromniej,
sztuka teatralna,
szcm.
dla ludzi młodszych, dla star- tanym i ogromn1e lubi::mym. Jego kształconego człowieka".
miała oddawna dość ciasny
Kto chce dziś wabie, ten wy- ców, dla rozwódek, lub starych prace są na.cechowane żywością. hu
Na letniskaeh chętnie ezyła- związek z kryminalistyką. Jekawalerów. O ile zaś nie chcedynym przejawem życia ludzbiera sobie tematy kr~'minalne. my brać pod uwagę wieku, nale moru, skromnego .}ak bohaterowie ne są stare kalendarze.
Jesienią
na jlepiej czyta się kit"go, który do dziś dnia za('ho
I właściwie dlaczego w p3wai- 7y be7.względ!Ilie Z'godzić się z jego powieści, ale przytem natunym teatrze nie ma sit< ('Zło- tem, że nie każda książka, na- ralnego i świeżego jak u niewielu. Anatola France'a, prawdopodoOstaJtnią jego pracą są "Pl\Jmiętni- bnie z powodu jego osobliwej wał nawet w szczegółach forwiek ('zasem kryminalnie zuba- wet najlepsza, odpowiednia jest
ki staropraskie", bardzo oenne ze dojrzałości: zimą człowiek naj. my dramatyczne, jest proces.
wić? Wszyscyśmy kied;v:i hkaJi w każdej sytuacji.
Biblja np.
względu na. k.h wartoŚĆ kulturalną lepieJ znosi dhlgie powieści psy I dlatego scena sądo nigdy nie
Karola May'a, a Ido
podczas nie jest odpowiednią lekturą po
chol()~iczne .
Długie powieści zawodzi na scenie: jest ' ona
dróżną. W poczekalniach den- i historyczną.
wogóle są odpowiednie przy złej prawdziwym dramatem w drawakacji nie przecxyta kilku kry tyst6w nie leżą nigdy wiersze,
Igna.cy Herman zat:ząl od prac pogodzie; im brzyd..c;za pogoda, macie.
minalnych hisł-or.li, Jest bardzo a przy śniadaniu nj'k t nie zareporterskich,
a. z biegiem czasu tern dłuższa powieść. W łóżku
podejrzany.
g!ębia si-ę w "Nędzników" Wikwszystkie jego pra.ce literackie nie czyta się wierszy, lecz proPowodzenie, jakiem cieszyła
Warło zastanowić się nad tora Hugo, lecz woli gazetkę.
przeszły n:ljpierw chrzest maszyny zę, wiersze czyta się, siedząc wy się na wszystkich scenaeb. sztutem, ja~ie Jest podłoże tego
Wog6le twierdzą, że ranek nie rotaeyjnej, ukazując się, jaJro arty- godnie, jak ptaszek na gałązce.
ka amerykwka "P~ Mary
mnieJ lob wi~ce.f rozwinf~h."go Illadaje sip, do cz~ania książek. kuły i feljetony, zanim wyszły w Chodząc czyta się Baedeckera,
Dogan",
Jest całkiem Z1'OZ1lmia
Dopiero
z
przybierającym
gazetę, ostatni rozdział poczyzalntersowanla spraw. krymi- dniem powoli wzrastaJą zdol- książkowe m wydaniu.
łe:
s7Jluka
od początku do koń
tnej powieści i aktualne pamf1enalRemi. Czy łucbi przyciąga ,ności i chęć czytania, które zwy
Starość nie pozbawiła go byna.j- tv.
ca dzieje się na sali sądowej.
napięcie, posmak niebezpif"czeń .k le późnym wieczorem osiągają mniej humoru, ani ret wesołośd, - Podczas bólu zębów wybieraPobDcznofć eh~ dramatycznestwa z ospoka,fajqe,ą w głębi du maksimum;
dlatego też mna- czego dowodem jest fakt, te Her- my lekturę romantyczną, ktć
go teatru. ehce się rozgrzać i
szy świadomością: "Mnh~ się ką ich jest sowa, choć kura, ozy man jest dotychczas redaktorem rei nie znosimy podczas kaltaru.
kaczka, znacznie lepiej uosobia bumQry"stycznego pisma "Szwaoda. Gdy człowiek oczekuje czegoś, brać udział w rozgrywającej się
nIe słać nie może"? Czy łeż przy laby żądzę czytelnika.
listu lub wizyty, czyta najchę sztuce. I ma rację! Mądre poczyna tego jest głębsza?
Pytanie "co mam
czytać?" Durak" i że jednocześnie publiku- tnieJ krótkie opowiadania np. wiedzenłe Heryka Laubego o
"Napięcie" - grę z nłehn- komplikuje
się, gdy chce się je swe humoreski w niedzielnym Czechowa.
pubOeznmcl wełą-! jeszcze ma
Pozatem istnieJe jeszcze olpieczeństwem przeżywamy, wziąć pod uwagę rozmaiJte oko- dodatku "Narodnich Listów" jedne
W8l't~~:
książek, o kt6czytając opisy podrÓŻy, hłstorJe liczności. Gdy np. nic masz du- go z na.jpow!Ltniej8zych praskkh brzymia ilość
- Katdy poJetłyJkzo morLe
z Dołowań, wieści z płacu bolo. fo czasu, p~ag~iesz
lektury, dzienników, w którego skład re- rych dopTawdy nie wiem, kiedy
L
b ak
• h
.
która smakUJe, .lak dobry ka- dakcyjny wchod'li już_ od wielu la.t. właś~iwie i w. jakich
okoliczby~ głupI, jak buł, ale razem są
.e~ r
w ~c oweg spe- wałek mięsa; nie chcesz łasoSzereg J'eo""o 1'\ńI'-zytnych nrrune- noścIach powmny być czytane; przeklęe.łe mądlSJ!
eyfJcznego powIetrza, kto ren m wać, lecz chcesz się przyzwoilJV~
r-'"
.iakoś dmychczas nie mogłem te 1 .
historje detektywne l krymi- cie najeść, jak drwal po pracy, sol przetłomacz.ooo na. obce ~zykL go zbadać.

KAROL CAPEK

z

fiied

na rozmaite

IgRa"y Harman

?

I

18. VIll. -

GŁOS PORANNY -

1m

Nr.

193

fUozofja kawiarni MAX REINHARDT
Problem moinaby sformułować
len sposób: na czem polega. nawyk i nałóg przychodzenia. do kawiarni, przesiadywanie w niej?
J:::Jde potrzeby bywalca kawiarni:1Dego zaspakaja. lokal, do któreJa.ką jest
W Monachjum, gdzie niezw ykle rodośnie obchodzono przyjazd rzekać się
najdalej idących
go zwykł uczęszcza.ć?
F ··ychologja. gościa kawiarnianego,
Reinhardta, wypowiedział on się w kwestji teatru. Poniższy ury- żniian sw~j osobowości. Typojako jednostki i jako typu?
wek pochodzi z artylmłu, umi eszczonego w dzienniku: "Miinche- wym tego przykładem jest Wer
Tllt~'l.j znów zastrzeżenie.
Typ
ner Neueste Nachrichten".
(Redakcja).
ner Krauss, legalny spad.kokawiarni. a wraz z nim tv. p gościa
Ib·
M·tt
r
. D ..
\Vprowadzanie
do nowo- tej Joanne" Shaw'!) jest jc:łna I lerca. l erwu.zera l . aWISIkawlaa'ni"nego, ulega bardzo szybW
t k
.. zmIUl1Je.
' . '1
Iczesne)'
na.
zywa
on SIę a•mtensyw
lZJeJ
o, amy w tym wypacl. sztuki teatralne]' idei .so scena, w któreJ' trzej· "lęzcz-"-1
.•
J,.
•
• ••
.,. t yp I~a.W'barm.
. . repre-I cJ·alnych i politvcznych
uwa- zm rozmawia]·ą
o sprawa~h ,i me w kazdą rolę, ze zmIema
I~u na myGtl
J
. . . .
zeDt<l\'.'u.ncj na,jide:tlnie j pr~ez ka- ż~m .z~ ~ielką zdobycz s,:eu?' cz~sto politycznyc~ .. Poradzono I si.ę nawet ~iele§nie. Zachodzi w
\\ iamie w18dem;k1e, przez wszyst- , UmozhwIa to nam odstąp1eme mI, abym, wystawu\]ąc: tę Sltu- mm osoblIwy proces autosugeIde lokale, które powstały pod : od wiecznych historji mit.)· 'I kę na scenie berlińskiej, scenę tę stji. Obserwowałem go uważ
wpływem wiedelis.kich kawiarni i! snych, trójkątów i tym p(ldob· wykreślił. Nie uczyniłem tego i nie za kulisami.
poniedziado p'lWllCgO stopma przez małe ka Inych płytkich zagadnień, pa scena ta cieszyła
się najwięk- , lek był on Schlgolchem w
'vinrnie francuskie o klijenteli I których dziś jeszcze utkane są Is.zem powodzeniem.
"Lulu", człowiekiem długim i
u~icnnik~rf;l~iej, ~trtystycznej lub prawie wszystkie francuskie
* * *
chudym. We wtorek był on senll,;~zrzanskleJ.
Są to lok~lle bez d rama t y. Id ee wOjenne
.
kretarzem
w sztuce Rittnera
.
~.
l. rewo_
wyg;Of,llenU,
zwłaszcza
luc'l
db'"
.
.
I
Akt
kt'
.
t
saI"W
drodze",
obJ·edzonym tłun!uzylu.
z
nr d'
. d
..
I yJle O l)[I}1.
or,
ory zawsze Jes
\\'0 vv 1(' lUn, ~;je zemaml.
. - Sl~ ,ICS?Cl.C , lla ,
sztukach teatralnych. W "Swię . mym sobą, nie potrzebuje wy-. ścioc~em. 'Z miany tej nie osiąDo kawiarni wiedeIlskiej tego
M
t,ypll \ychulzi się jak do domu. Sia
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na k.mapie

miękkiej, gdzieś

'" i\4kq,tk11, kolo okn[l lub w głębi
f-ali, i tak cię odrazu traktują,

Na wszystkich dachach Berlina

jakbyś przybył

tu na dłuższy pobyt. Obklada.ią cię gazetami coraz
io in!lemi a gdy skonsum::)lvałeś za
mówiony napój, czy potrawę, to
mniej więcej co kwao,ans stawiają.
przed tobą tacę z wodą. na znak
ll~tawicznfj pieczy.
Tmd.ll'l- .ics~
l Wl zą OPU~(;l(; lokal taki po kwandJ'~sie, a jeżeli się to musi UC7.ynić, to wychod7Ji się niemal chył
kiE'm, z poczuciem, że się jest nie·
r!., 1 kr tn;. Pl i niegrzecznym.

/

tego typu ma swoją
i zaspakaja
:. ':).' 'pecjalne, które gdzieint! ~J lJ:e uają się zadowolnić. Ka\ ...'.rl1l:1 taka. jest ucieczką p17ed
~0 J:. i p:'/l'd samotnością., przod do·
i. ( .; i rodzin3, Jest uciee~K. przl'J.
l' '
ll:b 'l;' wypoeZ~;~l!iem pl'
i[le,) a rr)wnoczf;śnie nie jest sis"

;". t mia
l:!

(;zibą.

<;

atmosferę

bezwz,ględnej

bez.<.:zynności,

której przec~wdział. ga:rety i ~er
wacja otoczenia. Jest WYQOfaniem
s.i~ na chwilę, czy na zawsze, z
lizynneg'o udziału w życiu i zaję
ciem st.nnowiska obserwatora dhtego też wielkie szklane szyby
są tu przynętą.
Towarzystwa kawiarniane znajdują się na granicy
znajomości stałej i spotkania przy
padkowego.
Niema tu przymusu.
Można każdej chwili wyjś'ć lub
przesiąść się· Jest to specjalny typ
współżycia i 7nadomości, określa.
nej najlepiej przez definicję "zna,..
jomośc...i kawiarnianej"'.
Kaw];trniQ dawnego typu można
by określić, jako pogodzenie szere
gu sprzeczności o granicach płyn
nych i o przejściach łagodnych,
ledwo że dostrzegalnych.

Jest to sam:Jotność tOW3Jrzyska,
bezczynność o pozorach aktywno-

mu:z,yk<t i
tańc...zące pary, jaskrawe światła i
zlocenia wtargnęły do przybytków
dawniej zacisznych, przydymionych
i ciemnych, stary typ kawiarniane-

***
Również

gimnastykować się,

ludzi, obserwując przelot Zeppelina, udającego się w podróż naokoło świata
e

;e

dM3M . . '
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HENRYK GEORGE

l·
Gdy aktcrr opowiada o okre!'ach
swego życia, zazwyczaj pierwszy
okres j..ego karjery teatralnej to "szmir3." i głodówka. Nie chcę
t'\\'\ierdzić, że okresów tych w mej
karjerze tea.tralnej braJe, lecz nie
od nich chcę zaczą.ć. A ",ięc proszę mnie posłuchać...

moje d!1wne dwa marzenia. O ni- jezdnego
cyrku
wędrownego i
czem inne m ju.ż nie marzyłem.
wstą.piłem do zespołu cyrkowego.
Rola moja polegaJa. na tem; że kieI rzeczywiście, nie miałem jesz- clykiOllwiek zajeżdi.ało się do nocze 18 lat, gdy już zosta.łem zam- wago miastecLka, ' sia.da.łem na. na.jgaiJowany do miejG.kiego teatru piękniejszego konia cytrkowego, nw... Kołobrzegu. Gaża moja wyno- brany w żakiet, (,'y'lin.der, białe rę
siła 35 marek, nie dzie-nnie i nie kawiczki, złoty zegarek (garderotygodniowo, 1e('.z... miesięcznie, " ba ta była włalmością dYrekcji) i
których to pieniędzy musiałem z powagą stawałem przed ratużyć. Skromnie, nędznie, głodno. Za Sze.m. Składałem W1izytę b.u.rmito "ksią.żęce" wynagrodzenie mu· strzowi i prosiłem o obniżenie posiałem jeszcze pełnić funkcje piel'- datku widowiskowego. Odgrywawszego skrzypka podczas przed- lem więc rol~ doŚĆ wllliną chyba.
stawień o~rowych i operetko- To był mój trzeoi okres.
wych. I jeszt;ze jedną., - krytyka.
Mój CLWa.rty okres nastąpił, gdy
Tak jest. Nie wiem, dlaczego, ale po odegraniu wielu filmów, a mię
ldlkoma. uwagami zaskarbiłem so- dzy innemi "Bandy białych mabie ta.lde zaufanie moiich stu.rszych sek" oraz lJ1l·ęyd,7:iieła . Fryd6ryka
kolegów, że zawsze radzili 'się l_and!\'" ,~fętr.opolis." - .nagle moja
mnie, czy tę lub inną. gierkę uwa- piękna i nadewszystko ukochama
żam za pomysłową
i efektowną. br.oda padła ofiarą. fryzjera, przed
Czem zaś sobie to zl1uflLllie zaskar- odegraniem filmu "Dama pod mabiłem? Bo zawsze każdemu przy- ską". Dla filmu poświęciłem brodę.
znawałem rację...
To był drugi Poświęciłbym dlań o wiele więcej.
okres.
Tak wielką mi daje satysfa.kcję.
A tirzeci? W cyrku. Tak, choć A największą - filin, w którym
trudno w to uwjerzyć. Ja, Henryk gram obecnie, "Skazaniec Le StamGeorge, występowałem W' cyrku. 't}ułu". Nie film, a na.dsuperlilm!!!

wraz z swoją. filozof ją i
psychologją ucieka, przenosi się
zwolna. na karty historii obycz-a..
jów dnia nie dzisiejszego, a.]e nieW. J. Zakochałem si~ w woItfŻerce p'rzr.mal już wczorajszego.
go

gościa

ItlłfSY

fechtować,

wszystko rzeczy, których trzeba
się na uczyć. Przedewszystkiem
zaś musi uczyć się mówić. Mówienie w czasach naturalizmu
,było specjalnie
zaniedbywane.
Dziś zaś 'przyznano mu znowu
należne miejsce. Z całej plejady aktorów cieleśnie wykształ
conych i wilootrO'Ilnych najbardziej przypada mi do gustu ak.
tor o silnej wrażliwOŚci. Jedynym celem teatru zawsze było
i będzie wprowadzenie na scenę
ży,~ir ule' 'lv'le bez serca
nic
jest życiem. Dlatego też WTażli
wemu młodzieńcowi tr.zeba dodać odwagi do przebycia naJdalszej drogi, jaka istnieje dla
arty..sły,
drogi
do własnego
"Ja". To "Ja" jest jedyne w
swoim rodzaju, bowiem, jak
wiadomo, niema na świecie
dwu ch jednakowych ludzi.
Hi

w

stały tłumy

najzdolniejszy

ak·
tor musi dziś mieć szkołę, bowiem z rzemiosła musi rozumieć więcej, niż przedtem, pozatem musi śpiewać, tańczyć,

Wielkie miasto
atelier Ulmowem
~OWS!;ym

Eryka
przez
J<>e Mara p. t. "Asfalt" ujuymy
na ekranie wdelkie miasto, które
b1>e(,ja.fui:e w tym celu zbudowano
w atelier filmoW6ID. "Ufy" . Jest to
największa. ze WlSzJ1)tkieh dotychczaISOwych europejskich konstrultt'ji filmowych.

Pommera.,

Pewnego dnia, gdy właśnie rozamatorstwo, które że niemuJ.
począ.łem się uczyć w szkole pobtaje. si~ dObrowolnym fachem.
wszechnej, matka zrobiła mi przeJ ednem słowem, jest to specjalna,
milą niespodziankę, oświadc7ając:
bztuczna, a przedeż, zdawało się
przez długie lata, naturalna plat- Henieczku, pójdziemy d'Ziś na
forma współżycia, rozluźnia.ją.ca przcdstaw-ienie popołudniowe do
węzły konwenansu i ' obowią.zków teatm. Zobaczysz "Czerwony kaprodzinnych; a nie negują.ca ich. U- turek"
cieczka chwilowa, i nie bunt. Kom
Od chwili, gdym ujrzała to przed
promis, a. nie wallea. I stąd typy
stawienie, postanowiłem sobie raz
kawiarniane najbard7iej charaktena zawsze: muszę zo.sta,ć aktorem.
rystyczne wywoływały zazwyczaj
Głównie zaś' podobało mi się, że
wrażenie pewnej mel::tJlcholji, rezybaba Jaga mia.ła długą brodę ....
gnacji, nieprzystosowania do życia
Stan aktorski i broda - oto były
[lktywnego i gwarliwego w jasnem
świetle dnia.
hał~liwa

gnął za pomocą przyczepiom'g(J
brzucha, lecz przez głębokie
przeżycie i wcielenie się w inną
rolę . Pod tym względem aktort
dot k
. ł bs
h
a
s wo
y a najg ę zyc
zgadniell - owoczesnych badań.

II

ści,

Dziś, gdy

t

ffunie

reżyserowanym

Dla oświetlenia tej dekoracji potrze'ba było 25.000 a.mperów, fasady domów milały wysokość 14 metrów. Przymocowane do nich rekla
my świetlne posiadały 23.000 ża,
rówek. Do olcien domów i witryn
sklepowych zużyto tY'Siąe metrów
kwad!r.rutowych szkła. Ulice wyłlorio
no na przestrzeni 2500 mtr. kwadrSJt,owych prawdziwym ,. asfaltem,
nad czem praCowało 200 robotników w ciągu 12 dni.
Do ruchu ulic7.D.ego służyło mnóstwo samochodów, olIilli't}usów i
wozów ciężarowych.
N a przestrzeni olwej ulicy lm'ą.Zy
lo 1000 statystów W ci%"1l sześciu
dni. Podcz'Ul mchu ulicznego zdarzyło się kilka. prawdziwych wypadków i zderzeń, które na szczę
ście, nie pociągnęły za sobą. poważ
niejszych skutków. Zdjęć dokonywano jednocześnie z 10 ustawionych w rozmaJtych miejscach aparatów, zastosowano tei po raz
pierwszy w Europie aparat z wie·
ży obrot.owej.
skład wspaniałej obsady wcho
m. in. tak wybitni a.rtyści, jak
Gustaw FrlHkh i A. Szlettow, ponadto zaf' nowa rewela('.yjna gwiaz
da &tty Ama-un.
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Wspomnienia z przedwojennej eskapad, do Monte Carlo

I

Jeden jedyny raz byłem w
~ Twoje obljcze jest bardziej do Monte Carlo wczoraj o go- legraficznie rzekomych wygra- się takt i delikatność, które po.
Monte Carlo przed dwudziestu- męskie.
dzinie l min. 30, po południu nych. Podczas gdy przyjaciel siadają tylko francuzki. Każda
pięciu laty,
jako młodzieniec,
Podczas gdy udał się na g6- wygraliście O'koło dwustu fran- m6j nadawał depeszę, zamówi- inna ,byłaby się zerwała i z po
wierzący jeszcze w szczęście i rę, odszukałem
dyrektora ho- ków, a potem przegraliśde to, łem śniadanie. Ze względów o- gardą od nas odeszła. Ona zaś
przypadek. Nie była to podr6ż telu.
i jeszcze trzysta franków". Tak szczędnościowych
jedno dla posiedziała jeszcze chwilkę, podla przyjemności, lecz przedsię
le directeur, dokładnie prowadzi kasyno e- nas obojga. Przyniesiono kawę, czcm podnosząc się rzekła zła·
- Monsieur
wzięcie; postalllowiłem
zrobić ayez la boute ... "
widencję graczy. bez ich wie- pieczywo i masło. Zjadłem sam godnym
uśmieszkiem:
"J'ai
majątek na grze. Mój biedny
Przerwał mi po niemiecku:
dzy! Urzędnik dał memu przy ja całe masło, a potem powiedzia- un petit besoin" i więcej · nie
przyjaciel N., kt6ry już nie ży
- Pan chce pieniędzy na de- ciel owi radę: "Niech się pan łem przyjacielowi, że masla wo- powr6ciła.
je, pojechał wraz ze mną. Mie- peszę do domu.
zwróci dO' austrjackiego konsu- góle nie przyniesionO'.
Jeden tylko przyjaciel prz:,<"
liśmy pieniądze na podróż do
- Tak. Lecz skąd pan o tem latu w Ni,cei".
Po opłaceniu śniadania po- słał nam pieniądze:, bicdn~.. dr .
Monte Carlo i mały kapitalik wie?
Zaproponowałem memu przy zostało nam kilka franków, za Schw. Gdy wsiadahśmy dO' po.
przeznaczony na grę. Przed
- Gdy tu u nas jakiś gość jacielowi, abyśmy poszli grać które pojechaliśmy do Nicei, ciągu , zg6ry dolatywał brzęk
wyjazdem zobowiązałem pod takim tonem, jak pan, m6wi za te pieniądze, kt6re mi poży- do austrjackiego konsula, kt6- strasznego metalu, a z dołu _ .
słowem honom kilku przyja- "monsieur le directeur", O'zna- czył dyrektor hotelu
na depe- ry, Jak się okazało, nie urzęCłO'- łagodny szum morza. GJosy na
ciół, aby mi pod żadnym pozo- cza to zawsze to samO'.
szę· Przyjaciel roześmiał się wal. Dlaczego nie urzędO'wał, tury przezwycięż,ły głos pic.
rem, nawet o ile tego zażądam,
Natychmiast pożyczył mi pie gorzko:
.
już zapomniałem . Udaliśmy I>ię niądza. Zauważyliśmy, że ~h.n·
n~e przysyłali pieniędzy, kt6re u' iądze na depeszę.
Jedynym skutkiem mojej do małej kawial'ni i jakaś miła te Carlo jest pięknie położone.
po wygraniu natycłuniast prze- . Przyj.aciel mąj wrócił bar- interwenc.ii w ~asynie jest to, niceanka przyłączyła się do Przyjaciel mój wyjął z kieszesIę im telegraficznie,
na prze- dzo zły. "Drogi panie", powie- ż~ z~rano . T?I kartę wstę~u. nas. Jadła ona bardzo dużo cia ni karteczkę, podarł ją na małe
chowanie. Miało to strzec mnie dziano mu w kasynie, "trzeba CIebIe r6wmez do kasyna JUż stek. Gdy chciała świeżą partję kawałeczki i z melancholją roz przed losem graczy, kt6rzy "nie tutaj być conajmniej osiem dni nie wpuszczą·
ciastek, powiedzieliśmy jej, że sypał kawałeczki papieru, tak.
mogą przestać", i dopóty pragi przegrać minimum... (nie paNie pozostało więc nic inne- nie możemy tego sfinansować, jak sypie się kwiaty na ziemię,
ną wygrać coraz więcej, dopóki
miętam już ile), aby otrzymać nO', jak depeszować 9,0 przyja-, nonieważ grube pieniądze zo~ kt6ra pokrywa pogrzebane n[1rJe przegrają tego, co wygrali od nas na koszta podr6ży do ~iół, którzy byli zobow:iązani stawiliśmy w. safe~i.e ~otelc: dzieje. Papierkie~ tym był ra·
i co posiadali. Między tymi zo- domu. Panowie przyjechaliście nie odsyłać przesłanych lm te- wym. W owej ChWIh uJawmł chunek za kolaCJę.
bowiązanymi przyjaci6łmi znaj
dowal się r6wnież dr. Schw.,
który był jeszcze biedniejszy od
nas, nie posiadał bowiem nic,
prócz dług6w.
Pojechaliśmy do Monte Carlo w martwym sezonie, w sierpniu, podczas największych uK.adł!r §irz~łil
siebi~
lipc:ową'
pałów.
M6wiono, że wówczas
służba
"Głosu
jest w Monte taniej i o wiele
przyjemniej, ponieważ przy s!o
spojstrzelał. Nauczył się z mozołem, W O'dległości kilkuset kroków, wśród łez i trwożliwych
Paryż, w sierpnin
łach ruletkowych niema tłoku
przy
forcie
C.,
stał na posterun- rzeń, że sam
się
postrzelił.
pod
wpływem
lęku
przed
karai z łatwością można dostać Strzelec linjowy Babaou Abdel
Nie widzieli się Chciał strzelić do ducha, który
miejGce siedzące w pierwszym Kader, który stał na posterunku mi i · podoficerami, słów komen ku annamita.
rzędzie.
zmrok zeszedł na riemię i stanął przed
dy i ich realizacji. Uważany był na wzajem, ponieważ
W niedzielę zrana przybyliś przed fortem B w twierdzy Ver za przydatnego żołnierza, ponie dawno już zapadł,
ale słyszeli nim, ale karabin wypalił przed
my do Ventimiglii, leżącej tuż dun, był U-letnim mur~em z
siebie nawzajem. I oto stało się, wcześnie.
obok francuskiej granicy. Spe- terytorjum Ouassari. Po wcie- waż, oślepiony prz.ewagą rozkaże annamita, kt6ry melanch'Olij
zujących,
słuchał,
ja·
k
maszyna.
cjalny pociąg do Monte Carlo leniu go do szeregów, przyodzia
"Ale cóż za duch, u djahla ... "
nie spoglądał w cięikie niebo
był przepełniony, bowiem w
I
oto z towarzyszeniem szlo'nm. i prymitywnem wyszkole.. • •
niedzielę jeżdżą tam włoscy unocne, zerwał się nagle, poniech6w i jęk6w po.fawiła się hJ:
W nocy z 12 na 13 lipca, w
rzędnicy, choć podr6ż trwa czle niu wysłano go na pierwszy eważ krzyk rozdarł
powietrze, storja, z kt6rej dowiedzianO' siC;.
ry godziny, - na ruletkę. Na Łap jego dwuletniej drogi krzy- gorącą, nabrzmiałą burzą i obła
tej drodze znajduje się tunel; żowej, do Frejus, starej, rozpada dowaną chmurami noc, odko- dziwnie zwierzęcy, pełen skargi że murzyn słyszał w Ferejusie,
przejeżdżając go, można w jed- jącej się w gruzy mieściny rzym menderowanD Abd el Kadera na krzyk, po kt6rym nastąpił wy- iź na północno polach bitwy, I)
nem miejscu rzucić błyskawicz ··
strzał. Podbiegł on do fortu B.,
szczeg6lnie d'Okoła Verdun. kra.
skiej nad morzem Śr6dziemnem, posterunek. We Frejusie, przed
ne spojrzenie na morze. Podgdyż krzyk i strzał szedł
wła
źą dnchy zabitych żołnierzy i l
w cegląstemi
wrotami koszar,
czas tego spojrzenia należy po- gdzie go wtajemniczano
śnie z tego kierunku.
krzykiem domagają się zemst~'.
"garde
a dość często odbywał służbę: Ale
myśleć o jakiejś liczbie, na kt6· pierwsze 'Obrzędy
rą potem napewuo pada wygra vous" i "romprez". Marzł razem nigdy dotąd nie przytrafiało mu
Jednocześnie z nim przybyła
"Tyle duchów.
Cala ziemia
na przy rulecie. Nie wiem dla- z innymi, pil z innymi, pOdejmo się to w Verdun, pod niebem pół rezerwa. W blasku kieszonkopełna
duchów,
a
w
nocy
wychoczego w owej chwili przeszedł
wał wraz z innymi milczące i nocy, w zakątkach fortu, rysu- wej latarki ujrzano . na ziemi dzą z zi-emi i piją twoją krew ... "
mi przez głowę numer 37, cho·
kamienne murzyL1skiegO' żO'łnierza, a trawa
ciaż ruleta ma tylko 36 nume- melancholijne spacery niedziel- jącego za plecami
Przesłuchujący oficer
podo·
ne aż do portu, oglądał wraz z ściany, a przed oczyma morze dookoła wydawała się czarna i bno wzniósł ręce do nieba i zarów.
Z dworca jest winda wp:rO'it imnyml wojskowy cmentarz bar trawy, posiadające przygnębia- połyskiwała wilgO'Cią.
Ranny wołał: "I ta·k ie bydlę nosi uni o
do kasyna. Opuściliśmy pociąg. barzyńc6w, na którym tysiące jącą monotonję, i przechodzące miał jeszcze dość siły, aby szeform .... "
z dołu dochodził szum morza,
zielo- pnąć kilka sł6w o napastnikach,
z g6ry, z otwartych okien ka- białych tablic wskazują, jak mor w falistą, pag6rkowatą
Dalsze instancje okazały się
poczem wskazał na otaczające
syna, brzęk złota. (W 6wcza s dere.z ym może . być klimat śr6d- ność ubogiego krajobrazu.
mniej zdumione, ale zato bar·
grano jeszcze prawdziwemi zło ziemnomorski dla importowane
Murzyn stał przy forcie
B. go ciemności i stradł przytomdzieJ sceptycznie usposobione,
temi monetami). Głos pieniądza go towaru wojskO'wego: Wresz- fl&
4
..... I
,ność .
Nie odpowiadała im legenda o
zagłuszał głosy natury. Zostawi
cie, w szóstym miesiącu
s~ej
W szpitalu przyszedł
nieco duchach. Drzemiąca już od dWll
liśmy bagaże
w przechowalni
lirzesiński do siebie. Opowiedział on tam nastu lat pOgOli. za uchylając\' 
na dworcu i wsiedliśmy do win służ·by; przetranz1okO'wano go
do linjowego pułku
piechoty,
dy.
przesłuchującemu go przedsta- mi się za wszelką cenę od służ
Na górze otrzymaliśmy kar- mającego kwaterę w Verdun.
wicielowi władzy jakąś zawi· by woJg,I{owe.i. zbudziła się znoty wstępu i natychmiast udaliś
Podczas'gdy
.młody
żołnierz
'
kłaną
historję o człowieku
w wu.
my się do sal gry. Pod wiecz6r
szarem ubraniu, który z ciem·
mieliśmy .iuż 200 franków wy- murzyński we Frejusie liorzyJeśli czarny żołnierz Babaou
granych. Dobry humor. Kr6tka stał jeszcze z rodzimego nieba i
ności strzelał
do niego i roz·
Abd el Kader zostanie uratowaprzerwa, kolacJa, wynajęcie po- rodzimej temperatury i był ototrzaskał mu goleń.
ny, - w co zresztą lekarze wął
ko.fu w hotelu i szybki powrót czony czamemi i oIiwKowemi
pią, to zdeJmie on swój unio
dO' stoł6w {!;ry. O H-ej mieliś
my kilkaset franków wygra- twarzami zaufanych ludzi, to
fonn kolor.u mchu i być mO'że.
tutaj został wcielony między oh
Władze widziały przed sobą
nych i wspaniałe humory.
jeśli B6g jego
ojczyzny i biflli
Gdy nocą opuszczaliśmy sto- ce mn stworzenia, między chło
zagadkę. W ciągu kilku miesię
sędziowie okażą mu sw~ łask/' .
ły ruletkowe, posiada 1iśmy ra- pów z Auvergne
i rybaków z
cy już drugi zamach na szyldwa iż po wielu miesiqcach
będzie'
zem jednego franka. Hotel był Bretan.ji, stłoczony razem z mo
cha
przy
f
'Orcie.
Akt
zemsty?
znowu spacerował w fartuszku
niezapłacpny, biletów powrotCzyn atymiIitarysty?
Badano i w trefionych włosach, którC'
nych nie mieliśmy. Humory o- fami, kt6rycllnie roz'ilmiał i
k'ł6r~ Jego nie 'tdrumiały, \ dla
dalej i w",kryto, że z karabinu były .iegO' ozdobą
krapne.
w czasach
Chciałem rzucić w morze ca- kt6rych był źwierz3.'kieni z meczarnego żołnierza oddany był przedwoJsk''Owych. PowrÓICl on.
ły nasz kapitał. w postaci jed- naferji w takim samym uniforjeden strzał. Ogółem strzelano jako kaleka, do kraJu, w kM
nego franka , ale przyjaciel m6j mie, a kt6re to stworzenia wytylko dwa razy: raz rzekomy na rym inwalida jest Jeszcze nędz
do tego nie dopuścił.
cJawały mu się wyższemi, wropastnik, a drugi raz wspomniaZrana rzekłem dO' niego:
~twO'rzeniem,
nJ7
[ ny już annamita. Babaou, kt6· Dl('.lszem
giemi
istO'tami, nawet gdy posia
Kto wszystko przegrywa, ogddeindziej,
bowiem w krajll
trzymuje od zarządu kasyna bi dały ten sam, 00 0'1l, stopień służ
remu w międzyczasie musiano tym odgrywa rolę
wyłączni!'
let powrotny dO' domu i jeszcze bowy.
amputować nogę powyżej koJaTJruski
minister
sprQf1J
wewnętrz
szybki
bieg
i
mocna
ręka.
kilka groszy. Idź na górę i Zl;lSpeluiał za ·· innymi · rozmaite ngch, .dawniej prezydent policji na, został jeszcze raz przesłucha
łatw to!
Fr. Roner.
oy. Tym razem
wyznał
on
m. Berlina
L Dlaczego ty nie idziesz? obrzędy, ćwiczył, maszerował,

I
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się

oeknął, nie
mógł się poruszyć. Czuł karbol
~ jodynę. L~żal w ?rubych zawo
Jach waty Jak w bIałym pachną
cym obłoku. Przed sobą widział
poręcz własnego łóżka, nad 50bą pod wysokim sufitem jasny
krąg światła od wiszącej
tam
lampy pod mlecznym kloszem.
Trwał w bezruchu i było mu tu
pełnie dobrze. Jakąś leniwą roz
kosz odczuwał w tern błogiem
osłabieniu. 'Wpatrzył się w świa
tło. Wydało mu się, że wyraźnie

w .Z

K

L
Gdy Rafał

•

l najwymowniejszych

pod SłOń-I myśli bezładup., to o tern, to o
cem rozmowa utęskn1.(;mych za. owem, postrzępione, pokawalko
sobą, choć nieznającyeh .się nig l' wane i .bez z~i~zk!1 .iak leni.we
dy, i odnalezionych nagle rozko chmurkI w dZI~l.l letni. CI)Ś Jak
chanych oczu. Ciemne, to znów przez sen przYi>f)nt',i~lł sobie, co
jasne błyski, jak ciemne i jasne to się slało, j'lk i gdzie.. '.h'l co
{ale przebięgały powierzchnię raz bardziej bel .lwiązku. \\'y.
ich oo~u, zdradzając nieuchwyt- padki, zdarzenia j (,hraty
po·
ny rytm najsłodszej muzyki Wla mieszały się z czerwoneUl1 5.zta~1
jemnego szczęścia.
At jakby: darami, policją, ~rwill, nkrty-,
zmol'dowa,na i pokonana nadmia karni, tłumem i ('tarn~mi, urem tej niespodziewanej chwili śrniechni~tenll :)czami
białej
biała ,siostra opuściła powieki. siostry.
Osta~nim
• drucll<'m
_ Gdzie jestem,
w jakim trzeźwego i>')rzncill 7.Tol.l1Jlliał
odróżniał. dr~niutkie, wirujące szpitalu? _ zapytał, chcąc tym ogarniającą go gorączkę· Począł
~zą.steczkl ŚWIatła. Jakby kurz sposobem zatrzymać ją dłużej majaczyć, 'Vidział się w kinie.
Isklere~, r~zpyla;nych przez lam przy- sobie i zmusić do poodnie- Szary sufit pokoju, to właśnie
Pę, IskIerkI
tworzyły
coraz sienia powiek.
było szare płótno ekranu. A na
większe wiry. Słyszał w sobie
_ Na Drewnowskiej.
Ale niem konie i ludzie i rzeczy i
wyraźny ich szum. Szum ten niech się pan nie porusza, bo to , ruch, ruch, ruch - olbrzymi.
wzma'tał się, ?ga.rnia~ go całego są pierwsze, tymczasowo i niedo niecierpliwy ruch - a tam z
( ZW'olna zamlemał SIę w regu- kładnie nałożone bandaźe. Za boku, troszkę z góry te czarne
Jarne tętno. Nieznośne tętno w chwilę dokładniej pana opa. uśmiechnięte oczy - spokojne,
skroniach. Liczył. Może godzi- tr~, a wtedy będzie pan ~wo- bliskie, rosnące - a gdy
już
nę może dwie. Męczył go je· bodniejszy.
byf:\r tuż, tui - zsun~l)' się na·
dnostajny widok lampy, sufitu i - A ' jakież to te rany?
gle ich powieki. I zrniknęły n'lporęczy, nużyło go zamykanie
_ 'A', o tu _ na lpwej s'kr01,i. ele. I ujrzał jak ktoś wszedł do
J><l'wiek. Odczuł niezmierny głód lp.wp' ramię trochę 7.1l~IecJOnp.. pokoju. Ktoś drugi znów
za
l~nego widzenia. U~ił'Ował zwró na ' piersi niedufa rana i lewy nim. Ktoś trzeci za drugim I
ell głowę wprawo l -syknął z bok -no, ale to przejdzie nie- tak daleJ -coraz wi~cej jakieM
bólu.
długo...
ludzi. Na coś go kladH, gdzieś
- Nie trzeba
się poruszać,
"- A ktÓŻ mnie to tak ... ?
ponieśli, coś z nim robili,
ale
nie można - s:zeptały nad nim
- Nie wiem ... tam ... zdaje się juź nie 2;dawał robie
zupełnie
małe ubniee1BMęłe usta białej z GłówneJ pana przywieźli...
sprawy, czy to widzi tylko
nil
szarYm ekranie sufitu, czy tei
siostry szpi.... Rafał wpatrzył
- ,Ach, tali ...
się w małą owalną twarzyczkę
- Była tu -niedawn<t
jakaś to wszystko naprawdę z nim
w otoku czarnych lok6w- i nie mloda pani. Koniecznie chclała się dzieje.
mógł wzroku oderwać. Ocxaro- pana widzieć, lecz nie wpu~cili
Potem widocznie długo, <iłuwały go, ogarnęły .j zabrały na jej, :qdyt był pan prawie że .nie- go spal. Bo nic sobie nie prz~
zawsze ciemne, ogromne oczy. przytomny.
pomniał, ni<: nie wiedział.
Nj,~
Ułagodziły nieznośny
ból w
'- Tak ... Siostra pewnie.
mógł tylko oczu otworzyć. Jakskroni. Uśmiechnął się, jak uNie, tonie s10sŁra... A i sio· by ziemią przywalone
hvłv
śmiecha się człowiek na widok stra tez była. Obie przyjdą ju· snem, Gdy je wreszcie po dlupierwszy raz ujrzanego niewy- tro.
gim trudzie zdołał otworzyć , usłowionego w piękności kra,to-:
- A co to jutro?
derzył i poraził
~o ~a chwilę
hm,m. Oto znalazł wreszcie u- Jutro jest drogi Tl)a ja, to blask dzienny. Nad nim tak 'lacieczkę od meki jednostajnego znaczy za godzinę będzie,
bo m? nachyl.ona mała. twarz ~ tepatrzenia. Z rozkoszą obejmo- jut jedenasta w nocy.
Ale ja mI samem) czarnemJ oczamI,
wał oczami ten nowy czarowny jeszcze muszę obejść paru ch·)_ . Alei pan spał - mówiła
krajobraz eiemnych, uśmiech- ,rych, bardzo pana...
doń biała postać - już
piąta
niętych i ogromno oczu. Jak w
- Jeszcze chwilkę
panią... bezmała. A ta pani, co wczoraJ,
na.;czystszem źródle widział w chciałem,.. no... widzieć, czy pa juf od godziny przeszło czeka.
nich odbicie swej obandaiowa- ni tu stale w tym pokoju ... '?
Ale tu dopiero o piątej wpuszcza
nej grubo twarzy. Ze wszelką
- TaJe·... 2'!daje się ... bQd~ tu- ją. Jak się pan ez'uje? ... Przypro
cenę pragnął zatrzymać tę chwi taj zaglądała często.
wadzę ją tuta.f ....
lę przy sobie i rozciągnąć
w
Wiódł za ' odcbod1'}cą ocrami.
I, nie czekając na odpowiedź,
wioozmość. Niemem błaganiem Kiedy już była
w dn:wj!)('h,
odeszłn. Dopiero teraz zauwai~,t,
wpatrzonych źrenic prosił o la- chciał zwr6cić ku niej głowę-
że je~t w większej jakie,iś sali,
skę pozostania. Rozpoczęła się i ucznł ztltOW".J dotkliwy hól w
gdyż odczuwał wokół obecność
jedna z najsubtelniejszych
skroni. Pozo~t3ł
sam,' _snując
_ &C
innych chorych,
a pnestrzeń
sali zmierzył rozmiarem ~lIfitu.
MILA ELIN6WNA
Poslynał szelest z prawa i uj-

I

I

KALENDARZ
Waehlan: z blałyeh kwa drałR,
druk 'obietnle drzewneg o papiem,
ty ł ja w mieszkaniu lic zb
parzystych f samotnych jak niektóre
oezeklwanłL Rzadki sygnał _arłatu
spływa na codzienność czarnego lakieru
I jest §więtem w pudle tajemnie
t"zel'Wonyeh dnl Czytam" Ilemy, kt6re
mówią kształtem, jak pl anie
kogat6w, ze
wsponmleń

a1nęplooye h

noq -

.

zapomnJanyeh drgnień.

Waoraj, ł!Sf Idedyf wstało jakieś euze kochanie. Na brzegu kartki kalettdana ozna~ony
ol6wu.qm knJąJdem jeden dzień.

ten

rzał Tadówuę.

W

półtl~miechu

bolesnym i pełnym lęku xbUtyla się ku niemu. W zapatrzeniu
milezącem słała proZ'CZ
chwi1ę.
Przysiadła z boku na posłaniu i
bez słowa schyliła się ku jego
ręce. Ciepło pocałunk6w zIewało się z ciepłem łez.
-

Cóż

ci to, Raiku,

cóż

ci to?

szeptała bezgłośnie.

Nic nie odpowiadał, tylko obserW'OWał spokojnie i zim!łO je-j
twarz i całą postać. Jakże dZi'l
wuie oboj~tne stały mu się te
usta ta,k pełne szczerej m~ki. te

I

oczy, tylekroć całowane, a te·
raz zasypane całkieI". bryłami
łez - i cóż mógł
na to pora·
dzić? Nienawidził z całej mocy
tego jasnego kapelusika, tej bogatej sukni, tego białego futerka - całej jej świeżej, gibkiej i
pachnącej postaci.
A zara~('m
jakby żal i coś jakby litość dobywała się z pod tej nienawiści
jak woda podskórna. Nie potm
fil jej odepchnąć brutalnh, cr.O~
by sło"'em, i me potrafił znieść
.jej widoku przy sobie. Doznał
męki niewymownej.
Nie miał,
nie miał w sobie żadnego
dla
niej sJowa_ Przymknął powi('ki
i milczał. Jakże pragnął,
by
czemprędzej odeszła, choć wi~-

dział,

ie nie ma w sumieniu swo
jem żadnego doraźnego powo·
du, którym skhpiłbv ją d'l odej
ścia i umotywował swoje okru·
cieństwo.

wiesz, że tu jestem?
- zapytał, byle przerwać ten
nieznośny ciężar własnego milczenia.
-

Skąd

cię po wszyst- Szukałam
kich sZp'italach,
a dowiedziałam się o tern, żeś ranny w dodatku nadzwyczajnym ....

dnie jej w oko na zawsze i prz)1
okazji odszukać będzie łatwiej
- Rafek, Rafku, - powtarza
ła - gdzie masz tę ... tam ... no ...
ideę? Sama widziałam, jak wła ·
śnie robotpicy wyławiali resztki
i oddawali w ręce policji... To
nie idea, to krew .... tylko krew ...
szkoda twojej kochanej krwł...
- Widzisz, - mówił
z tm·
'dem i bardzo powoli Rafał
bo idei nie widać tak jak krwi.
Tak samo jak nie widać prądu
elektrycZTlego, tylko jego działa
nie, skutki... Otóż krew, to skutek idei...
Zamilkł i patrzył przed sie·
bie tym tępym wzrokiem, kt6.
rym się nic nie widzi
'Ja lk6ł,
a tylko ogląda się obrazy daje·
kie wewn~trz siebie.
- No tak, Rafku, tak, - pod
jcla Tarł6wna po chwili, - ale
gdzież masz źródło, gdzież spraw
dzian tej idei, skoro sami roootnicy w ogromnej
swej więk
szości z nią walczą" Czy to emsem zamiast idei,
nie jest jakieś opętanie, sza]eJ1stwo ideowe, chimera? Gdzież si~ rodzi
ta idea? ..
Rafał długo milczał. Podni61>ł
się

wreszcie na rękach
Zdarł
daleJ, lecz bandaz z lewej piel"sl. Buchnęła
jakby zlaklszy się własnych my krew.
śli, zamilkła. Wreszcie pn:remo- Tu się
rodzi! - 7aW0l!ll
gła się i zaczęła cicho.
zdławionym głosem. Tu się
- Rafek, czy ty już tak na- rodzi! Ani z tamtej strony krwi,
prawdę? no, patrz, co za poży ani z tej! Tylko tu, w tern źr6·
tek za to? parę trupów...
tyJu dle krwi ży' ej! To wiedz sobie
ran,nych ...
że krew, to chrzest tej idei, ld6·
ra rodzi się w tysiącach i Sf'"t·
- Ilu?
kach
tysięcy ran tal"ich i Jeszcz('
- PiQciu zabitych, siedmna·
gorszych,
jak te oto lll.oje... w
stu ciężko rannych, lekko bartych
tutaj
prawdziwych
źró,
dzo wielu.
dłach krwi żywej, tu ...
- I jakie cię tu WpUŚI!j)j?
,V ja~itnś napadzie szału zry·
- A wpuścili - wszystkich
wał
bandaże 7 ramion, ze 5.kro·
wpuszczają.
ni,
7.
całego siebie.
Na krzyk
"Wszystkich", pomyślał S(r
Tarłówny
przybi('gły
~iostry, lu
l1ie Rafał, "wszystkich wpuszcxają"" aby się dowiedzieć, ia· dzie, lekarz .. ,
Chciała coś mówić

kie też liczne i co za towarzystwo otacza tych wywrotowców.
Takie odwiedziny szpitalne, to
wprost defilada
przeglądowa,
dająca
pojęcie o rozgałęzieniu.
społecznem idei
komunistyt'Lnej. A przytern i pożytek policyjny. Bo ta i owa twarz wpa!_~~.~'~i~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GRZEGORZ TIMOFIEJEW
.I

Zdźbła

•
I

serca
.

Coraz bardziej włlgotnJa ł w zapaeha

letni zmierzeh, rozwł6es ony po ziemi.
gdy wyrosła z ziemi rado§e
źdźbłami polnemł.
Każde źdźbło wało wie Ikl owoe,
napęczniały
na 10ły811 wyeh drzeweaeh;

jak ridźbła, które malerzeh zapaehem owiał

kołysały się

aerea.

w"

MówiU§my o rzeezaell
w ten wieczór cichy ł bez smnłku.
I byliśmy - dwaj prąjadele"
marząey poclebu....

