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Między dolarel'" W złoci
r6żnica kursu
BERLIN, 17 X. Z Paryża do- nia Fooera] Reserve Bowrd.

które eksl»edju~ą do Europy.

nosi prasa berlińska-; Od !iizćrt>
Bank Francji zainteresowany
W wyniku tf'-ł{O trnci Amegu tygodni na tut.e.ls.zvm rr'\- jest nadto w pOdtrzymywaniu ryka
ku dewilOwvm.
kurs8 dola-r a IZ uwalJ:'i na swo
codtJieunie Pl'~tn1e po 60 .
wykazuje dolar wybitne
je wł~ne je-s7JCze wielki~ 13-pamł lj0n6w dolar6w W ~łe.
OSłabienie.
Sv dolaró-w.
B8ll'dziej interesu lącem jest
Wprarwdzie ofic.i~lnie notowa
PrZ}1Czyilla osłabienia dolara je'd'llaik, te
by jec-t on
bez zmiany 25,39 leży przedewslystJkiem w teIn, 7.a 7Jote monety dolarowe pl&franka, lecz wmdomo, fe kurs te emopejslki-e banki emi!yjnt> et Iłi~ 27.30 tr••• ~ o 10 pr.
ten
w eoru Wli,ękS'z,vch rozmiarach więcej, nlj za dol~~.
podlftJmywalt)' test trwałemł wvm'V'Wa. si~ ~oich caJp8l8Ó'W
To 8amo -Jaw4 o ołJ8erwuje
fnterwene.lltDlł
do)M'ow~. wlW(l«lnie
sł~ jut w NlDej Ame;tyce. ~e
TrUlStu Gwarancyjnego l Bank11
Fl'8JIleji, który działa ! ramie
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W OIbliczu tego sta-nu r'wczy dek dolaJl'a i nieda.iąee SIle DI'Ze
mówi si~ w m.iaTooajnych pa·r y
wMzłe~ dl'aty
skich kołach ba.Il!kow~h
jnt na caJytlI1 świede, przyznaje sir.
calikiilDl otwarcie
oOlwlSzechnit! z rezy"nacją.

o moŻliwości przejŚC'lowe~o zawl~nia niOOJ(l' ni.uoneJ WYNOWY JORK, 17 X. nr! ~H
ze Stanów Zjednocwnvch
m i al1y błinknołów na kruS%ee. IX
odiPłynęł{)
około 607 miljonów
pr7.ez amerY'ka.ńs.kie banki emidolarów
zlota.
sy.ine w obronie sw~1h zapa .
sów złota.
W ci~ bieiącego tn{oonia
odpIłIynęlo 218.4uO t}'ll. Z lumy
te zerwa~ I parytetem tej 14 miljonów hvło prozezna
---.-j__
_łota
olonych dla FrrutllC.ił.
l'OIlpOUd. sJe --w~
J)aotł10
ł6w
monety "ołe.
poełągnłe za ~ Atybkl ...,a-

n.

De

,Jn z znani
WlgDE~, 17.10. - Dr·~c'f:ą(!a za,adka zam.:u:hów nil pociągI pOśpieszne W1 Europie znatazła · wresz
rozWiązanIe.
Arest:townny
ele
przez władze a.ltstrjackie obywatel
węg1erSltl,
Sytwe$ter Matuszka,
zło~ł w dnitl ~zorajszym
NIEZWYKLE SENSACYJNE Z~ZNANIA,
tym razem, jak się okazuJe, na.izupęłnłej

82cr.«e.

M4tuszka rel\uat, iZ

s

•

tclefon.i.ezn1e z połk!Ję patY'klh kt6
ra
POTWIERl:}ZILA WSZYSTKIE
SZCZEGóŁY tOPOGRAFICZNE
PODANE PRZEZ MATUSZKĘ.
Jak el~ okazuje, zbrodh1arz IIIlblierżał dzłała~ w okółlcy Saint Deułs
pOd Pat'yiem.
Władt.l;

aU6trJackiEl nie mają
4tpli."... CO d" 6St'1ltnicb zeznali MctttJMld. ~ wtjeżdża do Pa?,m nadkomisarz poIieji wiedeńskIej Grobman.
lnni

Utln"'h

co

CHWILA PII{CYJNB NAZWI- do
się jut o lOOjem
SKA I ADRESY.
słó~lłwem uramW'ałtlll z katastró·
N,l ~kła.d 06wladeą~
podezas ty pod Bła To beRY. Za -dfj ant
umachu na
pod Jut6bor- oclllenie Iw. AlttomenUł poni~t
gIem bawił '" BerU"ie w celu wy- gdy
pier
e.l ~hwłlł! Po wy.
Iltlpleóła Jlatel1
nit &"I)J wynalt- gnebaH-iu ~Ię z rbżbiteg(J _gon'tł,
zek•. Zaladnl~ )edJ111k łJI!'7A!II radcę
Ilhml lo k
'IlU fhuetkę,
pol~n niemieckiej o adre8 urzędu od nosa, by zetrz~ krew 2l twarzy,
patentowego, natychm1a9t cofmłł zrtalatłent .mlast cli tki mały
poprted~ leZlumłe.
dłltault łw. Alttołttllgo, któl'y śtdłe
~włatló rLucaJę
})rLy ~obi~ }tiko amulet. TeLlSTYz• JAKIE ZBRODNIARZ NA- tU 1ftzy8tko Juł jest -w\ porządkU.
tYCHMlASl' Po KATASTROFIg OOy ł\etWy móJe tt8Pf)koją się hi
WYSŁAł.. bo SWEJ MATKI.
co, napiStę oł$zentieJ Otłuk TM)"Kochana Mamo, pisał Je ręc~ Syhri".
Na od'Wlrotnej strortłt! tu ł.ołta

lJOci.,

JES'I' JEDYDYM SPRAWOĄ 00- funkcjonarjusze władt bupiQeńTYbHCZASOWYCH ZAMAtHOW stwa będą wydelegowani do AmNA POCIĄGI
sterdamu, Marsylji ł Venlimlgtia,
pod Anspacb, pod Jutelłorgierti i by na miejscu zbadać szczegóły topod Bła 'l'orbagy. Jak wtadonto, pografiezne, podane przez Matusz'
katastrofy te pociągnęły za sobą kę.
SMIERĆ 62 PObRÓ:tNV"ch.
WIEDEŃ, 17.10. Dzienniki
Wyeadzenie w po\\1ietnEe pociągu wiedeńskffe są przepełnione szcze..
pod Bia Torbagy 8Iu)Owooowalo naj gółami śledztwa W1 sprawie zam,awiększą Jl08Ć ołiar.
chu na pociąg pośpieszny pod BIa
Mafuszka cofnął poptzerl<rtie ze- TGrbagy. Obecnie nie Ulega )tt
tnania o rzekomym BergmanIe. Po wąt!łthvo8ćł, że aresMowany Sylzatem
W1eSter MaitJ8zka j
weq
OPISAŁ SZCZ~GóLOWO PRZY- buchu ekratytu. Jednakże
GOtoW ANIA 00 NOWYCH ZA- NIE ZDOŁANO US'I'ALlĆ, at\'
MACHOW,
DZIAŁAL NA WLASNĄ RĘK~,
ktÓre planował na najblłł.5ze mre- czy też z ramienia organhacJi złosłące, Zamierzał lfIianowioie w~- czyń~ów.
sadt:1ć w powietrze lJoCilJg1 pod
W dniu wczorajszym Matuszk.a
A.tTh*erdamem, ParyZem, Marsylją był ponownie pnesłuchlwany ptzea:
ł Ventimiglia, na granicy frao\1u- przedstawicieli polleji austrjackiej,
sko - włb8kłej.
węgierskiej ł niemiecki j.
Zezna· występuje w procesiie w Lubece
Policja po otrzymaniu tych ze.. nia składał cbao.tyctne,..
w Imieniu rodd:eów 1~ lIIllarzeznań, połączyła się natychmiast PLĄCZĄC SIĘ I WYMIENIAJĄC
ły~h ni mo.Jął. .

Dr. Frey
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MałUl!tdti dopteal'" It~a
&weJ ~ow~Je
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JJDł'Oga l\-Iałńo! Tyłko
ta !lennłctwU h\ Al1tottielo
dzłęczatn!~ ~ Syf
zedł bało z katastl'ófY. Dnia tegO tlłtl ott, ani ~ ~

ttomnłmy jul nlg'd~".
Na

uwagę zasługuJe szcżegół,

wktółce po katastrofte

te

l\IATUSZI\A WNIÓSl. 1>0 D-rR~lt
CJI RoLEt WĘGf~RSKIgJ tĄ
DANIE WYPLAC~NIA MU 2,500
PENG6 Ol>SZKODOWANIA.
Według najnowsąeh
zeznad
świadków., Matu,szk.a vr chwilę po
pta9trorle sladł na kl1mlaliu obok pógtuCbotanyeh 'YagoUtW 4
paląc pa;pierosa, NAiSP,OKOJNIBJ P ZYOLĄDAL
SIĘ KOZDil6RAJĄOYM SCBNOM
Co do pocltckl-.łll elthqrtu, to
właśclcielka

maJ~kb

.--

Forgo, bezpośrednia sąsiadka Ma-

tus7;ki,

teznała, że

~BRODNI.AItZ SPROW ADZAL

[ldATER,JALY WYBUCHOWE DO
KAI\tIENIOLOl\lÓW,

które iJltmłerzał ~k&.,loatowllĆ.

PrzeshtcbilVany przez radą połi.cji berlińskiej! MatU8Zka przyznał
ię do naleienia do jakiejś dziwacz
hej orgatdzael~ która ma ń~ić n~
twę
"KOMUNISTYCZNO - SOC,JALNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ KOMóRKI".
WIElDEŃ~ 17.10. Przesłuchiwaote ylwteStr
Matu zki trwa
bez pt'zerwy ()d gOO2. 9 rano. Zbrod
niarzzD1ienił całkowicie sposob
zacho a.ttńa się I JUż nie odgtywa
roli . warjata.
IUdd polleyJlty Bohm, który
jmowadd dochodt:ellie, zdołał duś
uełaUć że oprócz Bia Torbegyj
Atrersbach i Jiitebcrgu,
MATUSZKA MA NA SUMIENIU
ozWARt Y ZAMACH NA POCIĄG
MIAN()WIClg W NEULENGBACH
w Austrji. Zamach był dokonany
dle przy pomocy ekrazytu, lecz
prze! tot ręl!enłe szyn. Met\ts1tkll
kUPił
tym celU sp~c.ialny kluc~
." ~khldde zelaza przy Ma.rtabłlfltrstrasse w Wl~d.niu.
W przerwach między zadaWWlemi pytaniami Matueua pada na
I(ohilla i ct.()łgając sIę po podłodze,
krz1hy:
- Co będ 'e ts mbję oon, i oto-

j

Kawął\a jeQlł ddećmi?

•I

18.X -

Obywatele ezasamł i1nteresują się
rozprawami sądowenrl.
Niestety dzie.ie się to zazwyczaj
podczas rozpraw Se'llSla'c yjnyeb,
gdzie albo na sa unosi się wid
mo śmiefł'ci, albo tei na ławie
oskarżonych zasiada z jaki~o
kolwiek w~ledu znana osobistość. Na takich sprawaeJh sala
sądu jest natłoClZOlla po brzea!:i.
tądna sensae.ii ~awłedź zapeł
nia cały J{lDaeh wymlaru sprawiedliwości, walezy do upadłe
~ o wstęp na salę, 5tłłCl!8 homeryckie bo.te o miejsce, chD-eiatby stojące.
A tymczasem te sprawy przew,&żnie są ~pełnie nieinteresujące, s~ze~ólnie .1eśli cłtodzi o
,.mokrą robotę". Daleki'e od ży
cia porwszedllii~o, typowe w ak
e.fi, ni,e mal .lałowe. Ale jest mowa o łrupaeh. o celnych wytltrzałach, iekaeh mordowanych
ofiar, o zjawjs~aeh spodlenia
człowieka

i

zezwierz-ęeenia,

więc tłum słucha

z

~apartym

"GLOS PORANNY" '- '1931

wielkIcli łradyc.iacli demokra- bolde mOlMlne ~adO'Wolenłe. tyeznyeh.
Stąd mechaniC7llle
odwalanie
Niestety czasami spotykamy spraw, na~romad~onyeh na sto
się z reprezentantami wymj.~nJ Ile sędziowskim. Ze w~ledu na
sprawiedUwośctł, którzy nie 0& pośpiech tak! sędzia często nie
siada.ią ani zrozumiooia
swej stara
się nawet
zrozumie~
naprawdę doniosłe.i misji, anJ świadka, a energliemem postezalnłm'esowania dla swej pracy, powaniem mimowoli zastrasza
ni~ da.iące.; przewaWieJ me, II strony, ])l"Ze2 co otrzymu.ie słe
mo~ącej dać u nas jedynie ~łQ jakby odbicie rozprawy w krzy-

'............
t....
...........
.....
...............
..
W i aki s osób B i Bn koIBi ar z
p

wem lZWiereliadle. O momencIe
wychowawczym nie może być
mowy! A szkoda! PIl'zypad'kowe
przysmchiwanie się we właści·
wy sposób prowadzonym
rozpraTWOIJl pokazu.le. jak wielka,
w8ll't06eiowa ~edzi:na
pracy
społeczno - wl'chowawczej leży
u nas odłoaie-m.
W tych dniach właśnie p1'lzypad!kowo miałem okazję przy-

p \V
ulBczył się Z reumatyzmu

Dla kolejarza rzeczywi'cie niegdy nagle przy wskakiwaniu na stopnie wagonu druga noga odmawia mu posłuszeństwa i r6wnocześnie odozuwa jaklłś niesamowitl1
sztywność w stawach l krzyżu.
.Nle
mogłem poprostu zro.umleć" pisze
nam p. A. Buk, Siemianowice, Matejki 14 .sk!\d nagle się wlięł& taka
sztywność w krzyżu i kolanach. Gdy
chciałem wskoczyć jak zwykle do ruszającego poc!llgu zaledwo z wielkim
wysiłkiem udawało mi sil) utrzymat
na stopniu. Poczi\tkowo przypuszczałem, że przyczyni\ temu jest zwykłe
n adwyrętenie mięśni, ale nacierania
i rozmaite wypróbowane przezemnie
lekarstwa nie przyniosły mi żadnej
ulgi. Przeciwnie! Szczeg6lnie słotne
i zimne dnie dawał)' mi się we zna~
ki - b6le były wprost nie do zniesienia. Na służbę szedłem w6wczas
jak na tortury. Latami ealemi mę
czyłem się tak okropnie, dop6ki pewnego razu nie zwr6co no mi uwagi na
10gal. Zawiedziony jednak tyloma
pojęłnem jesł,

oddechem, wchlana.iąc fttmo~fe,
rę szubienl'Cy.
z.,stawmy te dreszczyki ni.
pospól~twa.
Skim instynktom
Sąd przecież ma w SIJ)Ołeezeń
stWlie, "prócz przykl'~o ooowiaJ
ku tępi~nia zła ł mrodni, równieł MJCZYł'ną nWlję wychowywani,a ludzi na dobrych,
porządnyeh obywateli. W ~J dziedzinie jest fi nas jeszcze wielłl
do zrobienia.
Lata niewoli zakoN.enłły :de
obyczaJe, 'WIl'od l nieufny stosunek do wład,zy,
niech~
do
MaBc:lis'tel'. 'W pa:tdziemrliku
wszelkłcli ~arzącbeń. Nisld poWegetujące od szereg,u
lat
złom szero1dch rz.et!l% rozplenił wlÓ'kiennddwo a ng1eI,s kie, pod
w' p'łV1wem wypadków
walutomaJllję pieniactwa, niedopuśełł wych w Wiellkiej Brytanii, jakdo rozwoju pierwiastka społ~ ~dyhv odżyło. P,r zez O1l{wIli:zacje
neao I humanitarn~o. Otwiera PNIffiIlY'słowe i xwaązki robotni~
8ii~ tuta.; dla sądu s~l'okie pole c.ze,
przez prz'oosiębiiOrstwa
wielkie i małe płynie osłailn[o
wychow8IWcu, tak sumi'en,nie fala OIPtymJizmu.
mierzonellO
wyzyskIwane w państwach a W1Zlrastającem codzień, a nawet
z god2liny na go:dzmę U1rUICho·
mieniem !Zamkniętych
dobłld
Dr. med.
faJbrY'k. Na ,ryurku baweŁnii,anVllD
w Liveq>oołru od clhwMi z.nliesienia gold stand!łirdu zapanowałv n8SlTo.;e wybitnie zwyZkOwe.
W stOls'UlIlku do parytetru do}a3pecjalista chol'6b sk6rnych
i wenerycznych
ra, an.gieJiSiIcie nal:owania baweł
IICZBniB dlatBrmlą I BIBkfraterapl ny po,zostawały przez pewien
czas jes'zcze poza faktycznym
POŁUDNIOWA 28
s.padkd.em wa'rtolŚci fUlIlta.
Na-,
tel. 201-93
wet najibal"d1z~eJ pesymiJs,t ycznie
Od 8-11 rano i od 5-8 w.
Uls'PosoibiOlIle koła handlarzy t~ ·
W niedziele od 9-1
go ,suwwca, OICenia .ją sY'tua,cję
.lalko J)O!IIlyŚll1ą. POWlSZechna faDźwiekowe Kino
la wzr,ostu zaufania
w AnglJ~
SlpowodowaJa, że w Jednym tylko dniu, w iktórym Olbroty gieJd" sUll'OWCÓW
wfókielIlnilC.zych
w LivetipOolu OICeniano na 25
ul. 11 Listopada 16.
tysięcy bel, na.gle ku pOWs'z ecbHemu zdrnmiem.iu Olbroty oilJignę~
Iy nienotorwaną dotychczas cv.
Dziś i dni następnych!
frę rekOil"dową Pr'.zeszł'o 45.000
Wspaniały podwóiny program!
bel. Jak silę okazaJ'o, jeden l2J ni"
Sensacjal Emocja!
Napięcie!
daWlllo ubworzonvch ang!ie}<slkich
I film
koncernów bawe1lnany<ch zakuPU przesvło 20 tys. bel.. zamierzając uruchomić kilka nLeczyn
nych od dbUJŻs.ze.go cz,als u fabryk
(Dziewczynka z Havanny) Jednoc:zeŚinie cały s,rereg
in·
d
k
b'
nych
OŚll"odlków z okręgu LanS ensacYJne przygo Y o letY-1 cashi.re
a i
al w1 ks
dote~tywa, która likwiduje nie- kup su:Ww;,ow;
'ę ze ubezpIeczną bandę morderców
y
.
.
.
włamywaczy.
W tym oom. Il'ówmeż
tkoncer~ "Lancashi;re CottOlIl COl'lP O
.
n film
ra.tion" podał do publicznej wia
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słuehtwać się przez dwie ~odzi-

ny w sądzie okr~owym rozprll
wom pod ~zewodnlctwem 5epróbami naturalnie odniosłem .i~ • dziego Korwin- Korotkiewlcza..
niedowierzaniem i do tego zalecane· Sprawy skromne, powszednie.
go mi lęku. Lecz dzięki Bogu dzi'
nie tałui~ tej ostatniej pr6by, gdy t przeważnie odwołlł!DJia od dItobodrazu po zażyciu odczułem dobro- nyeh kar administracy jnych za
czynne działanie. tych tabletek. Wkrótce też powoli b6le ustąpiły, a teraz niechlujstwo w poses.ta-ch. mejuż zupełnie pozbyłem si~ tej strasz- wykonywanie świadczeń w~lę
liwej choroby. Tak wi~c dzięki Tozamedhani,e
galowi odzyskałem swe zdrowie!" Po- dem lokatorów,
dobne doświadczenia poczyniło tysi!l- meldunków, drobne spory miece cierpiQcych, ltó,., przyjmowali
Togal przy reumatyfmle, podegrze, dzY 'WS1)ÓłWlucivelami domów
rwaniu w stawach, bólach nerwowych niewywleS'zanie ~ników
w
i głowy, grypie, prsezlębleniach i po
sklepach
ete.
Ot,
zwykła
s<za~
krewnych cierpieniach. Poniewd To·
gal w zarodku zwalcza te niedomaga- rzy.m.a życiowa, monotonna, za
nia, przeto nawet w chronicznych wypadkach 03iągnięto przy pomoc, tego bó.tClZO oodzienna, bez ZDaczenba
środka nadspodziewanie pomyślne re- i przeważnie bez sell!iU.
zultaty. Nieszkodliwe dla serca, żo
~wiad
'!ldka i Innyi:h organ6w. Jeśli prseszło • A tymczasem byłem
6000 lekarzy środek ten ordvnuje, to Idem niełylko gł~bokie~o Zl'OZU
pr.ecie! każdy z zaufaniem zakupić
go może. We wszystkich aptekach , mienia ~ natury szaraczka sp(ł
łeeznego. Najnmiejsza blahost-

ka zanalizowana II: olimpi.iskil1\
spoko.fem I anielską cierpliwością, oskarżeni

l świadkowi"

całkowicie

,.oswo.ieni" l 1l1'ZCrl
to zupełnie swobodni, wyroki!
wykazu.fące ~łebokl~ zrozumi,,~

nie llsych1ki przeciętu~o śmie'r
telInika ł wyrozumiałość
dla
słabostek codziennych
natu.l'..,
ludlzkie.i, a po każdym wyrOku
krótkie przemówienie popular~
no - wychowawcze.
któr~ł!o
tenorem jest zazwyc,z aj 8z(',zepienie poszanowania dla r~ulu
.fącyeh żyde przepisÓw i WSllół
życia między obywatelami
na
podsławtie
wnjemnyeh
nstępstw.

WzruszaJące i niepowszednie
naprawde słuchowJsko! Te dwi~
godziny p:racy sędzie~o wyrysowały na kanwi'e pos,poIite~HJ
pien.ilactwa
piękny
obl'a'llek
kształcenia i wychow ywania Judz-i na .iednostki s.połe-czne i Dali
stwowe.

WspiJlnym
i ofiarą

wysił ki em
pomóżmy

bezrObotnym

rzr
mi
·
on,
wrz
c·
o
Gigantrczne Dian, -ekSDansil gospodarczei W. BrJtanii
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5 Illit zaprzestały prod1likc.ji.

niebezpieczeństw Pr,z'eds.ięhior.stwa

prerji i pampasów I góllem

te glrUlpują
315.000 W1r',z.ooion.

0-

W spomnłany k'0IIlJCem w ełą~
jednego t~1a \rezestnk:zyl
w ..bvde przw.zy olhrz:vmią pozycją 6 miJjon. 1b.oJ. JedJnocześnie złączone IZ koncerrm.em pr.ted
siębi~twa wytwórcze w liczbie
trzech, retpl'ezootujące 244.492
wrzecion, pos,tanoWli/ły lPodjąć
produkcie.
, : i I " i! I i ~ li'- r
lL:ilCzyć się POIWahlte lDaJeiy I
f,em., te w najbliflszym dasie
fa,brvki okręjgu Lancaslrlre będą'
eonaj~
w moŻlllości wyiz'Y5kać
mniej 80 prOlC. .stanIU lIlaeczynnych w,r.zecioo. W związiku z po
wVŹlSzem oczekiwrune jest r{ywniet ażvwiend.e w całym sz,e reR1U gałęzi pt.zemY\Sł6w
:przetwórcz'ych, 'ZwUązanycli z pro-,
dUlkcją przędzalnictwa
bawe}nianego. W tym wyjpa,d k,u; Jeszcze przed Bo,żem Narodzeniem.
3 miJj'OOlY wr:zecion baweł:nianych zasłaną pUlSZCZOll1e w ruch.
OZlIlaCiZ'8łoov tQ
:uruchomienj,e

80.()()() lIlieczynnydi aołą(!. liro- wi si'ę o zakreślonym na Olbl'~:r 
sien, ktÓA na oIkireiS
d~ich mi ą ~kale "i~anłyeznym Pl'O~l'a
m.resięcy miałyby
zapewnioną mie ekSpanSji ane;ielskiej na Da
pracę. Za.Z1Illl!Czyć fu nalefy. fe le:k,im Wschodzie.
Ba, nawet IZ wywozem tJkanilO
poonY'ŚIna sytuacja wl1ókiennic
twa angieJ,s kiego spotęgowana łączą się 'Pewne kOiIlcep,cje p oi nadzieje
na wzros t
została wydatnie
możli'WośdR lityczne
\
.
mi zhy,t u toWarów llIIl<gie'lsikich WJPlywów a'llgiel,s kich na tych te
w ChIiiIlach. MoilliJwCllŚci te po- renach, co w związku :z pen tW1Sta~v na tle bo.jkotu
jarpoń· tracją ROis'Podarczą Z. S. S. R.
siJdch towarów Włókiennic~,ych strunowli,lOlby dla WdeJkiej Bry na rrynku chmslkian w zwiaZlku tanji wydatne wzmocnienie jej
W zwiią;zku IZ temi
z wydaI1z'etI1liami w MandżUllji. prestige'u.
Towary an.giel1skie natrafiały do planami pozosta.j.ą donios ie n a tychcz8L!l w Ohmach
na s<ilną rady z wvbi!ftnymi ])\rzedstawli .gospoda.rcze,go
konkwremcJę
iP'TOId,Uikcji jaipoń cielami życia
któr:zy
w ostatnich
skdej, bijącej an,g1.iJk6w nieilylko Chin,
n.iźszemi cenami, ale
w dużej dniach bawj~l w Londynie. Na
mierze ła.twOlŚdą ftransporhl. 0- konferencjach tych do.szło do
becnie, ~dv rWlek chiński za- wstwillych ,r ozmów na temat OlI
mkndęty został dla itm'Portu tOlWa bnymich iranzakcjri włókienni
'l'ÓW japońskich, a 'lpadelk !-un- Clz'y ch, a jednocześnie omó'Wiopo
ta stworzy} dJa włókJ.emnictwa no możliwości sięgnięcia
poza Clhiangieł'Siki~o doskonaf.ą prem,ię rYnlki zbytu, leżące
eks'PortQlW'ą w Londynie mó- nami. Anglja nie chce się jui
~
.#4J&LAQ'
.. _
a l. MA4
e'.."Eśitii'
.ograniczyć do ChiJn i Dal8łkiego
vVschodu, ale zamierza ZIWTÓcić
swą uwagę na kOlIltvnent euroPiękny podarunek
pejski i kra.ie zamo~,kie. Prze• mysI lIJIl,g,iehki olCz'e kuje w
związku ze spadkiem funta
i
Sipodzliewanem W'Pil"owaaz.ElIIliem
ceł ochronnych wydaJnego ro~~
szerzenia swych mo.żłilwolści zby
tu. W t:vm celu mają by~ pod.jęte wkowania w s'Prruwach ta~
ryfowych z całym
szeregiem
państw eksportujących.
Anglia zami,e rza wywrzeć na
fe kraje 'Pewien Wlpływ w kierun'ku U/pr:zywiJejowrunia p'r oduktówangielskilCh. UZlllPełnie
ULem tych potężnych p!lanów,
które mo~ą s:powodo,wać całko
Wlitą re.gelIlelrację
oIibrz:vmieg'o
przemY'słu wł'óki eIIll1iczego
'\ V,
BrytanjJi, ma być poro'z umien' ,
z Indjami,. które umQHiw1 pnemy1Słowi z La:ncasM.re stUlprocentowe wyzyskanie swych ma
Bawarskie ministerstwo finans ów chciałoby zaofi,ru.'(}WRĆ komu SZY'll i 'zlikWlido'Wrunie bezrobokoliwtiek śli,cznie połoroną kolejkę górską dłu~ości 23 kilome- cia w tym okrJ :ęgu .
trów. pod warun.kie.g, te obdarowany
ułirirJyma tą w mc:hlL
O. R.

•••

Br.
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Zawierucha
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ił oddziały
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' ..iQ€e Doig I

Ipa

p rtyzanckie pod opieką Japonji dalej maszerują

brlm;IłCł n()ły,

'. (PAT).

Pl'~V-

- .
w których
to- pomną tym rządom lZołlowiął.!l
c~vlv się obrady ~lł'ollk6\V fil- nia, wvnBtajl\oe z pa..ktQ paryd" w gahinecie sekretarza gc- sk!.e,go, a w szcze~ólno~i z M·t.
nera.l.nego li~i ;na·rodów, W 1'\a 2 te'g o pa~tul W którym stronv
ra,'(lIie \I(llt~$tnłc~y1i
"",'1J:~~Y ZOOO'W!l\zujl\ $tę do lZallltwilluia
Clł{'luko·wi~ rady.
J)'róc7, ~hh\- kon/liIkt6w wyłącznie na droskiego i japolńskie~o
dze poko.iowej.
Nota zo'stała
orąa 1łl"lt\dt\ławici ę} Słanów
dz~ś
pr hl,łla r."i>flłI;\TesflwaGENEWA, 17

r:

W ciągu dnia dzi~ie.tszego

Ziet!u()oJ;onY6h, Gilbe"t.

Naradv dotvc,zvł" ~to,gnnku
flan's'k1e~o pa'ktu KelI~a
d'l
JW'llflłkbu ehj.ń!ko - japQońs,k.'~.
R<l ,

nwn

rjlą,Q<>m.

ł\kcJa

.hl,

te

,i~zbje

MOSKWA, 17 X. (PAT). Tu

sił! kamień

nazęhnygtównq przyc~ynę
psucia się zębów.

oddzł~ły partyzanckie,," !

4 tysIęcy. z}oźone 7. emi II
grantów rosyJskich i nlon~o
łów nagle na;padly w mle.rscowości TUlIl'Ia-o na wojSlko cMń-1
s-kie. Z partyzantami wSJlÓłd.da I
lały samoloty iapo~kj('. Tl~ł- I'
niące w czasie ackcji służbę wywladowczą.

Tylko

Kalodonł

.awiel'łl Sulforizinoleał

pg. Dr.
BfQunlictlQ i dlatego state uzywanie
wy.f'ąCJ;nie tei
pasty z:apobiega
tworz:ęniu się

MOSKWA, 11 X. (PAT). Do

zbrojna

Tak usuwa

Zęby

mienia.

'PllliS:y soW~ęOkj6j donoszłl.
że
lHilll.ią m()n~o~sk .. pod dowód-l-

twem CZIlIJf{ - Haj - Pena ma~""u.le na CleI'k al ', jedno z wję
kszyoeh mia.st na wschoonlo ohiMkiej lm.H kolejowej. A/k eja
moog(l3lSkl\ ma być
1Il00piera,na
Jlr~eI" 'WOI.iską ,ia'PQ:tllSkie. WWIo
mo,ść o ['uIChach a'liln.ii Czantd
Haj - Pena wywołał nrlał'a njeMOSKWA~ 17 X. (PAT). Dzł.. bywałą l>a'lll.kę na lrieMzie char

Iq

zaws~e

wtedy
,drow

RówuQ(l~eśnię u~il()wanQ nn- t ,j&1e pi.,llma dOOMr;ą. io ~ń
p.oc~ąć debat~ nil temat da<\- clYCY l>rzw:otO'W\lj~ si O'hoonie
szv'ch kroków. jakię Il~a paro- rio Qkupow~ła młasłłl s"allg.
dów mOJZtabv podJąć, celem zlł ha.ł • Huan~ sta,nQ<wiacego jek widowal.lia konfliktu. P-rxeq . d~n. z waż.niej~zyeh pll'nkt~\Y
stąwid.ęl W. Brytan.ii 10000d Rel\ st'l'ate,gJlozn:vch na linji koJoj&dj<{N! Ho.dkrę.ślił IiQiliedno&~ .n~ ~
MukdOOl ~ Pokin.

ka-

j

biote.

lvchmiasto'We~o JWSullj~:ia, "ą
,l'zód alic.tł. wszczęteJ l>'l'zez li
sie.is~1ł 1)falliłł dtlll\~i JZ. Slłl;ndllł hiń.skłej.
gę w te} Sl)'rawie.
Z różnych
stron ",,,oguwano objetkcje, ie
•
pI'~(ld tllwic1e-} Stu"n6w Ziędn.{)I·
(:zonych, .ia.k wVltluika z oświ~d
czenia, ~lQionetr0 pr~('l>Z ni-eRQ
na wczorą.jszem
po.,si~d:l:enłu
Ugi narodów. nie mo.te uczestnl
cavć w na\'ada'(lh rady, poswllt
conych kwestji
mzwią'llnia
konfliktu. które mog>l()bV mit'ć
za podstawę pp,kt
Ulgi naro'
żądali
dów.
Dyskusło
dotyczyła
prawie

Wstrzymanie budow

c rOlka

uchwalii wczoraj parlament niemiecki

Komunij i

wvhwml'..! sposobu
.l~ PUWaś.1ionę

wpłyni~łą

!\trony

J ty\.ulu
paktu paTy kie.go , WC~()fa.l zd~
cydowano ostatecznie, że
stwA. reprezentowlllne w ra'd~le
ligi, które podpi'Sały pakt pa
ryski, wyślą do rządów chiń.
\l\ieRo i .iłłlPollskieflO
Jedo.

pw-

,........

Zamabh Da

pociąg

pod Grodnem
WILNO. 17 X. Na lmłi

aresztowaDia lIillera i
O€eD8 sg.U8tjj we fraD(ji.- Hliterow Ił e

llERLIN, 17.10. -

We

~r*

przyw{)(lCóWl opOzycji. pm- BĘDZIE DO ZANIECHANIA BUoaWY PANCĘRNIKA. Rząd iW
WNIOSEK TEN NIE PRZESZf:PL. nako jak to jui. dawniej si~ zdarzaBERLIN, 17.10. (PAT) Na ło., może być zmuszony względami
wezoraj.szem posiedzenłu Reich- konłeezlloścł do przejścia nad tym
staga
KOMUNI$CI
ZGŁOSILJ W1liosldem do porządku. W naJblU
WNlOSBJC, DOMAGAJĄCY SIĘ ssyeh miesłącach zajść mogą wzgJę
ZANIECHANIA lłUnOWY PAN- cIy 041tury fjnanS()w~j. Jitóre umO'tU
r.2~NIKÓW t u~ Z<WI6~zo. wią rządowi Rzes~y. MIMO UCHWA
nych 'W1 ten .ptób sum pa dGł.,vwia- LY PARLAMENTU, PRZYSTĄPIF
nie ubogkh d7lect Wobec ni. NIE DO BUDOWY PANCERNIKA
obecncści nacJondst6w, 1VJduMlt
PARYZ, 17.10. (PAT) Pra$t
~y ~k.ał wię~ parysk~ omawia rezultaty wcwraJ ..
2ll .łOiÓW k()lU
t~ ara. lIC). .ego głosowanła '" Roich3tagu
eJąl~t6'W obu kł«unk6w ,,~" pisze, ie 1fi~~ć 2$ Jło
prudw 18t.
sÓW, Jaką trLyskał gabinet l3riinin
Ogło&2'ooy oostępn!le komun:lkai gil. Jest wIększa, niż się ogóln1t'
~ kOMelłłuJe wnłf:l8ek IWOdzlewano, ale teru niemnle.1 Jesi
JiQllumistycmy w ten eposób, .. ona bardzo słabą. Rząd będzie mial
RZĄD JĘDYNIE UPOWA~IONY eie-ik, 'WIałJię ~ opoxyoją komuni·

l

itlnycł\

ra~~ z(1ołano unilqtąć

cH 294 glosami przecitwko
110
wniosek o wyrażeniu votum, nieu~ei dla Briinłnga. N~

ewentualności.

lłQhwalono

WSTRZYMANIE BUDOWY

"a"

P~N.

CHRNIKĄ
FUł1du~e, asypwane na ten.~ .
będą przęmaczone

W xłoIowanłu
lu potłO'Wie Pf

na dokal'mianfe

t«n"

dzMoł W' szk~

. peczątko~

brali udm

. • arodo'Wt 80o. na'f04lo ..

Sokółki.

na t(}ue lauwa·

"Prze5i~kodę

lOtów i hitle{owców.

s~em ~ł08Owanill R.ęidt$tag odfl\l- wieoWłj.

kole- cjaliśct i niemi
Ivwej Grodno - Sokółlka ~&[10Przed ~ędem poISIodzcnia
lowano jut dru~ł w",padek z/ł wywołał sensację
mac hu sabotażmv6Jro. Na Unli NAOŁ V
WNIOSEK
KOMUNItei nie~ollani sprawov u!()ivU PIł STÓW, KTóRZY ZAłĄDALI Atorze kolejowwn 2 drąi{i *elln.· QESZTOWANIA HITLERA. HU·
Ot' i helki 'f. za[lliąrem W'VlkoleGENBERGA
.ieuia Dodą,gu osobowe~o, zda,f.aią'Cego z Gredn8 w ldeJ.'lunku

fvl natrol kolajQwy, ~tórv zdą 
żvł usunąć d;rą~i i belki Dr'łOO
nade i ciem pociągu o.sOOOw f4l0.

lIu.e~Db~rda.
r(łbg putZD

Z b odJe i napad

a rs

w kaidym
najg()rszej

"Anli du Peuple" ośW1ladcza, te
wszelkiego .p rawdopodobien
s1twll kierownicy państwowej Dawy
uiemieckje,j P1fÓC' ~ do FrkUCji
według

:o/:

wycią.gniętemi lękOIllat

ią~jąQ

aby zapłaciła za odr~, vo-tum nł~fności dla IkDułap. Je(i·
uakż,e kOJl)edJa ta nlkOJ» . . OSz.uka.
",Ere Nouv.ełle" stwJertba) (t.
kanclerz BriiniuJ bWzie Plusi~ł 11\1ąć 'Wiele sił. a~ utrzymać jednolitość swego frontu JK'7.leCłwko na·
cjonaI'l$tom.
Herv. upytuje na lamach ,.VJe.
toi':re", czy jest rzeczą mo~iwtł ure
tować 04 m 'i ny tald kraj. w którym
rZlłd opj~ się na ~jalde.mQ-kra~
cjł, t.
stronnictwia walki J.daSQweJ. na'WkJołującem do rewolucji M
cjalnej i wojny domow~j ł pr2&o

l.

s w

ciwstawlająoem się poo1ągllięoJu d~

ldalłY robotniczej na r~eoz ()gólu. Herve uważa, t.e tyl{{o wielki
FjIIIIiIWbAV4J& e ........
rucll narodmvy mo2.e wyp·r9wa·
P
t
zamordQwał
zrabował
zł. dzłc!
Niemcy z położenia wytworzo
nego przez wejnę . ~atową i wi'eLek. dent.
mi
wpinego
ur,z.ę.dJu
l
poclło'
w
@.
MJ1Z,~łód.
Bandvd
po
dokona·
CZĘSTOCHOWA. 1'1 X. W
r'Jt' etn;~ rządy soc}a!ii&tyczne.
odległoki 70 meiŁ~w od .dacji /{I) W JuJjoanQ.f\ 72.Jetniego Jó~e nym n8lPadzi.e zhioo,l l. l.ar2iąJdzo
koleJowej
w Złotym PotOiku ta ~łemniJoki o. Obok zwłok nu ohlawQ.
CZĘSTOCHOWA, 17 X.
W
~ltuż.ba kolejo-wa zna~a'zł!l ząm()ll' ~nll~~'oIllO rozlJ)rute worki flOCZ
Dowr6ciła
na Berlin
tOl
••
ora·
z
powzryWallle
li"tylesie
!Pod
wsią
Wielkie
Młyny
Al. l\,qjciusw 2l tęlef, lsa·22 di(\w!\ne~ kulami :rewolwerowe
lloohodzenie władz poIi<lv.i· W l'ow.i.eci~
radoo:nsk~wlSlkim ,
RERLIN, 17 X. Orł{8uizacje
n~ U$taJlill'o. iż Zieronicki ~- na li\!tOOl~za Wjncentego Mł:V-l'i hitlerOlWskie wY'koltaly drilŚ nlita} wvsłany iZ JuJjalIlki na 5ta- ez~a napa-d lo dwu'Ch ulzhrejo- no nrólbny
marsz na Berlin.
Pf7.0'~ wszystkie rogatki :zaczę
Q.i~ kolejową w Złotym PQtoiku. nych w dUlbeItó'Włki bandytów, tv śeioągać
do mi'aJSta drobne
oelem do.starczenia
wQ11ków którzv zrabowali mu 38 zt Orail grupy w p~lnem /Ull1l1.n dllrowaWąfszawskłego Wllal1da
poiC1jtowych na J)ooi,ą;g i\lJr. '24~ rozpruli worki pocztowe w no· niu. Na's l®nic li:kazałv sic satló~nej noc;y Wila.nd nie wrócił Gd" ~zecl1adzi~ 'Pl"z:eJ la1s, zo~ $zukilwa;ruiu pieniędzy.
Z W~rl\'flWV dO\!lo~:&ą:
mochodv cłę'ż a ro-w e, przepe~nio
Wiel'ki~ wrażenie
w Kolaf'h fio (i(>IU1U tzani~pokojona rod~ slął nal>'rudJn.łęty\ jąik wskalują
Po dokOO1af{J!u rathQ11lku ban. lla hitJ.cfOlWt)łltllli. !)Q)icja otrzv
tJUenlvslowvch. handlQ<wvch i na l'07;Docz;ęła e!Uergiczne poszu
mała rOZlkaz zatrzymywan ia samochod6iw, z których ani jeden
towarzyskich wvwolała wiądo. kiwlLnla. DOIJ)luo rano oka1.al'll śla!dv. przez dwucIh bandytów, dvci Izł>iegJj.
mo ć o tra.gicz,nvm z,g onie zoa sie. iż Wi~ąnd popełni! ·... aanOr- l~t(lIrzv q;aan.ordipWa,l i go i 7.rllibo
'
nie ilOstaJ dOlPu5Ze'JJ01W do śród
n~s:o przOOlvdowca
p. Kflroll!ł, MIstwa W jednym ·z Dokojów waU 2.000 1.
N nowych warunkach mieśda .
_
Wl~llnda.
'j
'" hotelu Sri mI. Z Dozol'ltruwi().
li W OIbec oporu, Ila I)rz~dmie.
Dlllue
dochodzenie
poli<lY.l'
Wczcraj Wiland wy,r.etłł 'z l\ \'Ch 11 t6w okuu.i6 s.i'ę, ]~ pr,zy
8(Z
II ściu Karlsdorf Zl\tr1<wnano sad6lfIl-u.
n16wiąc ",orne 1 dzjc, · <:zvuą tragicznego kroku
ie.st ne U ta~ill:o. ił na.pad,u do:kOl!1aU: - - do - - illochód i all'e!i~towaIl10 23 hitle
bratąlIlek Zi~lllłC'kie~(), 28-1et wysyła
"if)!ll.
te mu's i załą~wió kUk" krvzVlS fInaft (>WY .
WWQÓW, 'Przv kt6rv~h 7.Dale1.io
no rewo'l w6ry. Będą onI o~a
oj S'~cze;pan
ZiemnickL orl4~ firma "
JJluro olynne od 10-t2 t od 3-6. dzeni w wi~;l!ielli,u nil 'J1l.sadzi e
~O-lętni Mieczy.sla,w Wło'Sik, Qł.6d~,
aielnlana 18
ost8Jtnł~o dekretu Hłlnd«mbur
.....
bYd'waj
zam%sz!ka'li wp.
.t
telcf. 173-97
I:!a. N a iiIlJI1cj ro,ga,t ce dotk..O'llano
a
~o~począć mo e I'odrói L.vale do New Yorku
a'retszt~ a11lo
63 hitIerMVlCów,
jadących
dwoma samocboda~cz Ją «=alej ł"r ueJł. Wedłu.
rARYZ, l'1,lO. (PA.'f) p,
ja.
mł.
Ikf4więca p6dró~ J.,av"hł tło Sta~ 41;ilmnłków prO,fam rOM\.m
Samochód clę~arOlWY
& hin6 Zjednoczonych ()b~2;erlle ko kie ol1bę4ą siq w Białym Domu bę· w RadQioszczu, składająca się z bumentlU'ze, podkreśla.iąc jej wielkie d7-ie dotyczył niezmierne ważnych IlYlllt" mieszkalnego z ogrodem oral ŻeNmQkiego 36, Tel. 1'9'5-50. ł,lerOlweami. zdażaJąlCY 7. Gorlib
z PL.ACÓW w clłośc! lub częśoio"Q
p'ly 'ZIelonym Rynku
do Berlina. wpadł do rolWu o.po
znaQ,:enią. ZdlWiem pl'a.y podr6ź ",,,tulnięń. pośród których '" szeze
łJardlQ tanio do .prl,danla. Oferty
dal W'Ułrzen. KUkunastu J)asaChoroby nenarowe
Ląvala moi1\ rozpoc.ąc lIąW4 ~r4ł ~ląoścł Jłl łUIU.1Q nł\ ~miQllieni. po«1 .1\. O." do .dml"ilłracji lub
5pee. nQrwlco.
terów odnioeło rany, w te i HCl
• Jl'<)Iityce ml~ymlrodftw,j. La- zagadtlięni'4 ~i~l\ę ~ ~yzysem fQJlJl\llojo tel. 200 (lO od ,odz. 3-4-111
Pr.yJII\UJe od ~.30 do 'l w,
bie cztereoh :@iorteln~
B·n-Ił
"łowi W JeJI) PQdró~ ławąr,YłZł ekonoJllic~ym I rOlWo,itnłem.
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Antena

Dórach

UJ

Chłodne, złowieszcze z obliczem
kamiennej tajemnicy spoglądają w
dal. ku nizinom talrzańskie turnie,
jeszcze nie tak dawno pewne !Owego zwy~ięstwa, uzbrojone w zleją-,
ce postrachem przepaście, "W1 nie-

przyst~pne gładkie ściany Zamarłej

Turni, oraz we wznoszące si~ ku
niebu masywy Hrubego, Lodowego lub LGmnicy.
A jednak krok za ~rokiem z upo
rem zdobywcy ujarzmia taternik
górskie bezdroża.
Czekan i lina - odwaga l siła
"- stają do twardych Z3iPa6ÓW z
niedostępnością
człowieka,

stało się

radjo,

Tatr.
które

Śladami
już dziś

dotarło do
szczytów i
wierne SWten1u posłarmictwu otoczyło go swoją opieką, bez strachu
spoglądając
na zawieszone
u
chmur prżełęeze oczami swych anten: c dachów schroni&k.
Juź dziś nie zwiedZie taternika
podstępna w górach pogoda, budzą
ca d74eń gorącemi promieniami

jego cieniem,

podnóży tatrzańsl;iich

słońca!

Pogoda - która w odświętny
ełrój obleka Ta1ry!!!
Pogoda, która o godz. tr7bCieJ
czy c:r;wartej popołudniu zmienia
8ią w potoki deszczu płynące z 0łowianego nieba.

Deszcz, a potem zabójcza

mgła!

Orem jest to strll8Zllle zjaWisko w
górach - wie o tern każdy taternłk.

Ar08ta ścieżka, łialtwy ileb grożą
w~ katastrofą,

a cóż dopiero
o trudnieJszych szlakach, na
których każde mylne poetaWiienie
&topy, katdy nieobliczony chwyt
grozi tragicznemi nąstępstwauDi,
znacząc ofiatami Un~
aych ~ów.
DzIsIaj jeieIł taternik 00stał się
do scbronmka i spotkał 8!ę z racIjem - poradzIi mu 000, jaką ma.
sakrelUł6 IłOWe mar!l-m'Utę na dzłell
d7Jsiejlrq.
Komunikat
meteorolQgiczny
przejrzy chytte pOOst~ atmosfery, jej kaprysy ł jej złośliwe ligIe.
RozwteJe on jegn niepewnośCi I ułatwii orjentaeJę "" uoiennej pogodDe górSłdej. Temu ież zawdzię
cza d.7JIsiaj niejeden taIternik, iż mi
Dął się s niepożądaną przygodą lub
• noclegiem pod golem niebem
wśród burzy i ulewy.
Samo echronisko w czasie nuZą
cych d7Jd:iystych dni, I«óre osadziły
na pokucie turystę 'W' ciasnych izbach pojaśnia radjo swoją żywot
nością, WII1osu.ą1C pod Jego dach ton
skrzypiec, krótką PioSenkę. lub Popularne melodie, której refren zadumany nad mapą powtarza taternik.
Jakoś rainiej, jakoś weselej i
przytulniej 'WI iZbach schroniska.
W;i atr świszcze, szalejąc po omar
tW'iałych szczytach, tłucze z w$cie-kłością o ściany ... długie nieprzerwane smugi deszczu oślepiły okna,
za któremi piętrzy się groza.
A w dużej izbie p!rzy podłu:lJHyftl ,
stoI siedzi gromadka ludzi.
mówić

zdObywa-,

Wszyscy

się juź

poo.nali, W$zys-

cy są sobie bli7.si, serdeczniejsi na
tym terenie wspólnych doU i niedoli tatrzańskich. Do ich przyjaznego grona wmieszał się i głośnik,
który odzywa się głosami świata,
kojąc nudę i oczekiwania jaśniej
szego dnia, aby móe 'Wyruszyć w
góry.
Radjo Slpełnia swoje bumauitarbe zadanie trafiło tutaj śladami
cz'owl'eka! nie oStęPuje go w
s::czę'ł ci u i niedoli.
R.
MA _ _ . _

Dr. med.

~

Niewiai ki

Specjalista chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
elektroterapja, diatermja, badanie krwi i wydzielin
Andrzeja 5. telet. '159-40
Przyjmuje od" 8-11 i 5-9 w.
\V niedziele i święta od 9-1
Oddzielna poczekalnia dla pań

- , .,GŁOS

,
-,
, zg narzet:zone JUliusz melnl
do".ora, "ióru
Aż

LEKARZ (Atryjczyk) }JOSzu
kuje pr ,y (chrześcijanki).
Cel - ..JtaI1lrymonjaIny.
Tak brznił inserart małiżeński
d-ra Ottona R-iedmiilIera, dzięki
któremu zaWarła z nim znaj0ność
panna Anna P., córka wiaśclciela
kawiarni ~ Wiedniu. Wkrótce ro
cmna 'panny zaczęła się przygotowywać do ślubu córki. Anna i , jej
ojciec nla 8ZC?4l~i pieniędzy na
jaknajleps.ze urząd.zooie gabinetu
ordynacyjnego R~edmiillera, dla
którego zakupili instrumenty lekar
skłe, stanowiące ~z naJnowszej
Także
urządzenie
techniki itd.
mieszkania prywatnego odbyło się
z dużym nakładem kosztów.

nagle,

m.

pięknego
dowiedziała się,
ma jeszcze jedną

pewnego

Riedmiiller

narzeezooą, a od tej ostaltnieJ otrzy
mała wlladomość, iż we
także.... trzecia

mieszIca

1931 r .

liC blac;barzem

okazał

dnJa, panna Anna
że

PORANNY- -

Wiedniu

narzeczo,-

IlINJl

,
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"KWliT ALGI
Film

powyższ,

ły_erJI

I

pod wzglfo\dem treści, rekrajobrazu przewy... film

"MAROKKO"
Potężny dramat
Roussełla

erotyczny, realizacji Henrl

"nI\SZI\
JBST noc"
.
"

.

Jedyny w swoim rodzaju sukces artystyczny reżysera

Lublcza i, Jeanetty Mac Donald

"MOnTE CI\RLo"
Najnowszy tryumf bożka płci pięknej
RAMONA NOVARRO w arcydz. śpiewnem

"SewillamlaSIO miłOśCI"
Ucieszne

miłostki

S!iwejka w

generał.

mundurze

C. i K. feldmarszałek
Najpiękniejsza

pa.rada miłości reż. Hansa Szwarca

"l rOzBazu HSIQlnlCzBI"
Potężny dramat ludzkich n~(c{iętn~ści,
Tajemnicza i wzniosła miłość kobiety Wschodu

•• Mai-Tang-oraz te wszystkie, które cechuje wybitnv artyzm
w pomyśle, reżyserji i pięknej oprawie muzycznej.

Dgr~k'ia

Diwiekowelo Kina "CAPITOL"

skład

kllwy i herbaty

trzech panienek - n~zecwnych.
Jedna z nich pnybyła w asyście
otwiera wkrótce
swego szwagra. Stąd udały się do
mieszkania wspólnego narzeczone
go, a nie zastawszy go - odbyły
,~~..
~
W1&l'Ó1ną ~,naradę familijną". Po
dłuiszej i namiętnej d'yskusji PQPIOTRKOWSKA 160.
Wzięły następującą uchwał~: p.
Rlria' M. ł ,S tefanJa K. rezygnują z
narzeczonego na korzyść panny An
ny, pod warunkiem, że ta ostatnia
wypłaci im 20,000 szyI. Jako zwrot
z "Morkiego Oka"
udzielGnych przez nie RiedmiilleroNadzwyczaj iInteresują.ca audyW1i posagów. Panna Anna zgodlziła
si~ i wystawiła dwa weksle: 1) na cja radjowa czeka miłośników re-

na lekarza. 09tatecznle od obydwu
szczę)Ślllwych
narzeczony~
,Anna
doWlłedzlała się,
że R. pobTał od
jednej tyltlułem posagu 12,000 s'EYlingów, od drugiej 8,000 szyI. W
każd.ym z tych wypadkÓW!
R.
twierdził, że potrzebuje p~ędzy
lIa urządzenie pokoju ordynacyjnego i mieezkania.
W omówionym dniu l w oznaczo 12,000 szył., 2) na 8,000 &zyL
nej porze odbyło się w Jednej z cu- , Na to odezwał się ~er jedJ.clerń wiedeńskich rendt!l1:. vous nej z pań: "A co się stanie. jeśli się
oka:ile, że są jeszcze inne narzeczo.ne? Czy ł tym p. Anna "Wypłaci odsdtodowanie? Czy wogóle ma ona
jeszcze &ympatje dla - 06ZU8ta?"
- "Nie. Gdyby się okazała taDoświadczenia lat ubiegłych dowiodły,
ka ewentualność... zerwałabym że repertuar filmowy
rzekła, piękna dziew'ezyna. Narame
jednak' podpisała obydwa weksle.
, Kilka ' tYgodni Później stanęł
prr.ed sądem karnym 3O-le/t!n~ pomocnik blacharski Jan Karrer pod
mrzutem licznych os~u.etw. M. in.
Karrer, przystojny i W1ytwomie ubrany młodzian, odpowiadał za
sześciokrotne za~ie si~ z pannami I to w jednym ł tymsamym
oklreeie, przyczem naciągnął wszyutrzymany jest na najwyższym poziom ie, osią
stk.łe na łączną kwotę 67,540 szyIingów. Karrer, który - jak. się
gając rekord jakości. Zgodnie z' tą
okazało - występował pod pseuustaloną tradycją, sezon obecny
donimem: Dr. Otto Riedmiiller, Ieprzyniesie tylko filmy
kan wszeehnauk ł boleści ludzkieh, skazany został po przeprowa
d?Jonej rozprawie na 5 lat więzłenia. Gdy się o tern dowiedziała
lekkomyślna 'WIySttawczynf weksli
- wniosła przez 8\V'egO zastępcę
prawnego do sądu podanie o wydanie wyroku anulującego ważność

dr:

Specjalny
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Rewia "Hallo Ameryka"
W'~

dnia 19 paź
do 0,15
tr3illSmituje l'ozgłośni.a łódzka Polskiego Radja ze sceny słynnego
teatrzyku rewji "Morskie Oko" w
Warsz&wOO pr'Zepiękną. rewję pt.
"Hallo Ameryk3i".

Oto

W' poniedz_iałek,

d~rnJlka od godz. 22,00

W re-wji, tej prócz z.nauych artystów: stołecznych wys t ępują wybit
ne siły amerykańskie przy doskonałej muzyce jazzowej.
'~MM9f.m1II

Początek nowej epok.i w dzie~
jaeh lecznIctwa. - to utrwCt, one
prepara,t y roślinne. Środek przeciw:
ko uporczywym kaszlom. nieżyto
wi dró!! oddechow'Vch i koklu sl.owl
Danut~i _ Rawski idealnie leczy.
Przyrządzony z odpowiednich świe
żych !"oślin przez utrwalenie w stanIe świeiym utrzyma.nych, jest pre
paaatem roślń.nnym i' jako taki niczero niezaetą-paony. Skład glówny
Apteka magistra J. R~wskiego,
Wa,rszawa, Marj ańska Nr. 12 (róg
Twardej).
....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:

webIł.
Doezło do długotrwałeJo proce--

Na wzór

wiedeński

su, który Się powtarzał P'rzed wśzy
stkiemi ins.tancjamf.
WreMeie W, tych Itnlaeh Sąd
Najwyiszy wydał wyrok lWIaJęcy
shtsm0ś6 panny Anny, ktc1ra wy1
Silawiła "ftksle w dobrej wierze f
pod iJiepunkiem
W' nie8wJ:adomoścl. ze dQała w złej
D-re Lublc8a
&pra'Wfe. Otrzymała więc z powrotem 8WOJe weksle, a sąd wyszedł
wykonuje pod~g odlewów
m. in. w motyw1ach z za.łożerd'a, ~ gipeowych: wkładki na zbodo rozczarowania jakiego młoda lałe stopy, gorsety na schorza08Óbka doznała - nie potrzebuje łe kręgosłupy, aparatv ortoona jes~ dopłacać pokaŹ'llej sum
pedyczne na gruźlicę stawów,
ki 20,000 szylfngów.
oraz sztuczne nogi, ręce etc.
Tak ~ skończyła bądźcobądi
przygoda trzecli ujawnionych i takiej 'eameJ liC1;by nJeujawnIonych HERBATKA U HANDLOWCÓW
'Wtybranek serca wiedeńskiego adoWydziai życia
towarzyskrego
nisa.
zWlLązku,
handlowców
polskich
(Piotrkowska 108) za.wiadamia, że
~
v
".. dziś, w ni'edzli<elę, dni.a 18 paźdzoor
ł
nika. br. o godz. 17 urządza " H erba.tkę" dla członk~~" iQh rodzin ł
tD
.,
•
WlprowadZ()l1ych goscl'.

PRl CHwnlA

ORTOPEDYCZnA ł
Karola 5

I

Adli-'"
5LladA,·
n

bielizn.; dla
b zrobo-4nu(b

~~

CASInO
dni
Dziś

i

nastepn,ch I
Tego ieslcze
nie widziała I

z nieśmiertelnei

l6dł

powieści

Tołstoja, stworzył Edwht
Carewe wielkie arcydzieło

L.

dźwiękowe

p, t.

"ODRODZEniE"

w roli Katiuszy. Masł()f.

LOPE VELEI weJ

pr:il!chodzl

9amil

!SIebIe.

Prr;epiekne melodje i ple§ni rosyjskie
ch6ry wojsk kozackich.

Nadprogram: Kohn I Kell,
w straty ogniowej,

arcywelloła grote9ka. "
Pocslltf!k o godz. 4.30, III soboto
i nied.iele o god,. 12-eJ w poło
Kart, wsłępq, p.sge-partout, pr6Q:/:
reprezentacyjnych bezwsględnle nieważne QŻ do odwołania.

IS.X -

Wia~omo~[i ~ieiij[~
"kcia niesienia
Na
pomocy

J

dla bezrobotnych
'Jak się dowiadujemy wojewódz
ki komitet niesienia pomocy na,jbiedniejszym zmienił nazwę na Wojewódzki komitet do spraw bernobooia. Komitet wojewódzki rozporządza jednym komitetem grodzl{im
(Łódź), 13 komitetami powiatMV~
mi, ponadto 40 podkomitetami miej
&kimi I 250 komitetami wie~kimi.
Dnia 26 b. m. odbędze sl~ w godziIliaCh rannych zjazd komitetów reJonowych w. Kaliszu, a w godzinach
popołudniowych w Kole. Przewodniczyć będzie na obu zjazdach woJewoda p. Jaszczołt. Do komitetu
zaczynają lUZ
nadchodzić
part je
rnemnia,k ów przesyłane przez inne
komitety. Do akcji komitetu przyłą
czył się również konsulat
belgijski, l{tóry zadeklarował umieszczenie puszki do ofiar w konsulacie.
M"ojewoda p. Jaszczołt przesłał p.
konsuIO'WIi specjalne podziękowa

nie.

Piękna
Sędziowie
się

inicjatywa

opodatkowali
na rzecz bezrobotnych

SędziOIwie lódzk,i ego
o~tręgu
sądow~go, na skUltek inicjatywy
prezesa sądu olkrę.gowego w Lo

dz,i, p. Józefa Z ahOtrows'k i ego,
na k()(Ilferencji, odbytej o.<;ta:tmio, doceniając akcję nie~ił"
nia pomocy bezrobotnym w ezAl
sie sezOlUu zimQ!WegQ, P05trtlDowili dobrOlWolnie się QlP<>datkować nf.. powY'ż,szy cel, w Wysokości 1 proc. od pobor6w wie·
s1ęoznych.

D OIbrowolllle te skladlk~
brą!Cane b~ą przy PeJUsji. a
stępnie ~acane lila rlZOOZ

po-.
naW()-

jf'wó<iz,kiego komitetu lIliesienia
pomOlCy najh.iednie)iz:ym.

llan,-e .
POdz,-Dko'
'ł
w

W

ciągu

m:i.eliilŚillly dWU!krortlllą

OpIł!llty oodałlkowe

~a lis-ły i a8 klłJl'1lkH

1)0

I

~j!i1';:'8praw be~lo

CONY - 1 ZŁ.; ZA KARTKĘ
I»ooła 'W Łod7i. składa serdeczne · POCZTOW Ą
ZWYKŁA.
ZA"Bóg zapłać" 'WISzystkim ofiarodaw MIEJSCOWĄ - 25 GR..
~O
com na tak szlachetny cel, oraz I~ECONĄ - 90 GR.
~tkłm, którzy do wyników
Na podst"alwde nowe.f oadY'lllazbiórki - przyczynili się ła&kawfe ej). pocz.łowej, Iktóra weszła w
swoją ł:mudną ptra.Cą.

~

Spis poborowych
rocznika 1911

w ponie.dz.iałek, dn. 19 pa:!dder
nlka r. b. do SpiilÓW poboroVrych
w lokalu biura wojskowego (ul. Za
wadzkla. 11) w godzinach od 8 do
15 (w soOOty od godmllly 8 do
13,30) powinni &iJę zgłosi:ć Jllęiczy
Żni, urodzeni w 1911 roku, zamiesz
kali na terenie ITI kQmisarjatu,
których nazwiska r07.poczynają się
od 1it.6r N, ~ ) zamieszkali na
terenie IX komisarjatu, których
nat.lWliska rOąlQczynają się od liter G do L.

nOlne

dyżury

ez
zwróconych trzeba

aptek

D7Jiś,

w nocy dyżurują nrultępują,00 apteki: J. Koprowskiego (Nowo
miejska 15); S. Tra.wkowskiej (Brz.e
zińska 56); M. Rozenbluma ($r6dmiejska 21); M. Bartoszewskiego
(Piiotrkowska. 95); J. Kłupty (Kąt
na 54); L. Czvńskiego (Roki'cińska
18).

•

dndem 1 W1flZeśItia li'sty i
pocztówlki lZa~ra.nreZlIle; ............OfIiJ
ws·z ei'k ie druki krajowe i przesy1llk,i IhaIIldlowe .wracane są na

dawcom w WV'Pad:ku, lZ.dy hrak
na
nich dostatecznej
iiłośd
znaczków
pooz;ŁowV!Ch
lI<la
zwrotach tych znaljdruje się dopisek, że brak ZiIl.ac.zlk.Ó:w n tyle, a tyb ~oszv.
Jak nam wyj aŚlIlilOlIlo , nadaw'
ca ma prawo do-lepie tylko braku.lące ~aczki obok skasowanych Da ZWl'óconym lfśełe 1 mo

•

I

że śmiało list ~clć ponownIe czenia, ale adreSat pou6si kO'
do skr2ynki pOcZtowe.i. Ale trze Szta dopłaty.
ba to uezy:m.<ć niezwło'CZn~e po
T,il'itv i PO"Czt6,W'ki kra.iowe są
OItrzvmaI1iiu zwrotu listu.
przez pocztę wysyłane do a<dre
!Listy, o kt6rych wyże.] mo- 3at6w na wet jeśli są źle ()!J)laco
wa (za wy.iątk.,iem lilSt6w kr3- .Je i brakuje oplata. Adresat w
jOlw)"Ch), :z. hrukującemi ()fj)łata tym wypadku płaci, ja1k dOilych
mi za porto, na których me są cza.s, dop,łatę w wY'sokoki PQpodane adresy nadawców, są dw6jnej różnicy brakujących
wy<.s'V'łallle
na mie.ilscp, ponzezna- ZIIl a,(mk 6 w •
Wy ja.śnio,oo lIlam rówlllież,
dlaczego
l1sty
niedoręczane
'''"Sokutek niedostatec·z ne~o ofran'kowa-nia, zwraCa!Ile są ze
Otóż
Pigułki .Origlnal· ze speojalną ska,gowanemi znaczkami.
chininQ w proszku Sq wyrobem za- dzieje s'i e to dlat~{), poniewa.ż
granicznym, a sekret technicznego wykonania orlll wyłqclnq produkci~ po- wszyslk.ie listy i przesyłki pOO·l
siada tylko Indyjsko-Holenderski Prze towe stemplowane są na DOCzmysł Farmaceutyczny N. V. BandoengmaSzyną eleksche Kininefabriek na Jawie I w Ho- cie specJa:ną
landji. Pigułki "Original" Sq pow- tryczną, OIDs'!'ugiwaID.ą przez Ule
szechnie opatentowane i w Polsce zarejestrowane w Ministerstwie SpralO1 wVlkwa.JifJkQlwanego urzędnika,
Wewnętrznyoh prze.: Depart. Zdrowia a dOlPiero DO ostemnlolWaniu są
Publicznego pod Nr. Rei!. 1492.
Postać I dawka 0.05 każdej piguł one segregowane 'PTzez spee,i<aki "Original· daje motność leczenia listę. Podczas segregacji badai profilaktyki nIetylko osób dorosłych,
lecz i niemowlqt, przy wszystkich wy- no{' są OIDłałv i jeśli list jest źle
tej wspomnianych chorobach.
OiPłacony, wówczas zostaje zaPigułki .Original posiadajqc wlakwaJilfilkowany
do twrr"otu.
sności lecznicze w zakresie przemiaNa
takiem
zalarŁwianiru
spil'any materji i obnitania tem perlltury,
działajq równocze!inie i bak'erjobójwy ~oczta os.zczędza sobie wieoso-profilaktycznie, na co szczególnie
w lecznictwie ostatnio zwraea siQ epe- le pracy, a jednocześnie szybcjalnq uwagę.
ciej ekspedjuje poczte.
a
"Pigułki "Original uiywać (poP·n y ~'DOsobno~ci oroszeni. 10
-łykać) moina nawet bez przepisu lekarza w dawkach od 2 do 6 pigułek stali:śmy o zaznaczenie, że we3-4 razy dziennie. Pigułki "Original- tylko z Nr. Reg. 1492 należy ją. dł1llg nowych przepisów maczki
.daf we wszystkich aptellach l skła JJ()cztowe winny bye umieszezo
dach aptecznych,-drogerja.h-w cenie zz. 2.60 za rurkę, zawierajllCq 50 ue w pl'awvm r«»lU kopertv.
sztuk pigułek. W razie chwilowego lUlb na miejscu, O'ZlI1aczOIUem na
braku pigułek ·Original- w kł6rej z
aptek lub .kłł!dów aptec.nych, to na poczt,6wikach. Takie nalepianie
tlldanie natychmIast po otrzymaniu z.naczkÓW pozwala bowdem li.
zł. 2.50 przekazem pnez P. K. O. na
konto Nr. 26.146 w Warszawie lub też stv stemploIVI' ać mechanreZlllie i
w znaczkach pocztowych, wysyła każ Si7-y<bdei je załahv.iać.
dem u bezpośrednio Generalny ReprePuhlicznooe w dobrze zrozu·
zentant Indyjsko-Holenderskiego Pr.emysłu Farmaceutycznego K. S. Ry- miałym dJnteresie włalSnym wi,n.
mowlcz, ul. Marszałka Focha 8, War- na sie dokładnie zapomai: 7szawa.
Uwaga: Kobietom w odmiennym temi przepisami i nową tarwą
stanle-w okresie pierwszych 15 dni- pocztową, a WÓWCZas reklama ·

Ostatnia najwiQMsza inowacja wleczniclwie

Sławę wszystkim lekarzom, oraz
zdrowie ich pacjentom ostatnio lrapewniła specjalna chinina wypuszczona w zupełnie nowej postaci t. j, w
pigułkach pod naZWq "Original-, laMre Sil największ q Inowacjll w medycydynie i farmacji §wiata.
Pigułki
"Original· Sil bowiem opracowane na
skutek długoletnich badań naukowych
medycyny, chemji i techniki w zwil1:1ku z upaml~tnieniem 300-lecia wprowadzenia chininy do Europy i uznania jej za jeden lr n~jskuteozniejszych
§Podków w lecznictwie świata, przy
wszystkich bez wyjątku chorobach
powstejqcvch na tle przezIębIenia oraz
złego odtywiania się. W literaturze
M
n!lukowei, prawie wszyscy profesorowie medycyny świata uznali chininę
za jeden znajskuteczniejszych środków leczniczych oraz profilaktycznych,
przy następujqcyoh chorobach: grypi e, anginie, malarii, grut1icy, krztuścu, kaszlu, bólach głowy, chorobach
wlltroby, katarze tolqdka, płuc I nerek, bólach ko§ci, nerwicy serca, dysenterjl i wszystkich innych niedomaganiach powstalqcych na tle przeziębienia lub zlego odżywiania lię.
W stosunku do wuyetkicD 'rodków syntetycznych, stosowanych dotqd w wyłeJ wymienionych choroba oh,
pigułki "Original-, fllko preparat Ipecyficznie naturalno-ro§linny, I nleIyntetyczny I nienarlrotyczny t. j. będllc .rodklem absolutnie niewinnym
l równocześnie najrady kalniel działajl\cym-. dodatnim wpływem na serce-obecnle w całej pełni zasługuje
w lecznictwie terapeutycznem
na
pierwszeństwo. Pigułki "Original- to
nie !Iq zwykłe pigułki, pastylki czy tabletki chininowe, jakie dotqd ukazywały się w aptekach, lub skład!lch
aptecznych, leclr Sq one specyfikiem
opartym na §cisłei tajemnicy produkcji chininowej. Sam leczniczy pro- przyjmowanie pigułek "Original" w
dukt pigułek .Original· jest czystym Ilo§ciach większych niż po 6 sztuk
alko lo idem kory chinowej w absolut- 3-4 razy dziennie nie jest wskazane,
nie luinym stanie, t. J. w proszku bowiem utycie w większych ilościach
wcale niespr!lsowanym, jest on powie- wywołuje silnq cyrkulalJę krwi skutczony niezwykle cienkll warstewkIl cu- kiem czego niezIIwodnie powoduje niekru mleclnego. która chroni przed pożqdanl\ reakcję.
gorzkim sm!lkiem tej specjalnej chiP. S. W interesie społeczeńatwa
niny, a jednocześnie służy jako prze-' i dla dobra ogółu, uprasza się o przewodnik do natychmiastoweao WpJlO- druk powybzeJ notatki we wszystwadzenia składniJrów le~zniczpch do kich dziennika oh i czasopismach proustroju całego organizmu ludzkiego. wincjonalnych.
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KDmItetu Zbiórkowego
(-) Dr. A. GROHMAN
Przewodniczący
Grodzkiego Komitetu do Spraw
Bezrobocla m. LOOd
(-) Starosta J. DYCHDALEWICZ
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dolegic 1,1 o brak ją,e
znaczki i wrzucie je Donownie do skrz,nki DO złowei

przesrłkach

wynoszą
5 f{r.
Oroddd komitet do 8prI'aW' ~esie
TAK ' WIĘC ŁĄCZNIE Z DOIłła pomocy bezrobotnym,
mnieJ'
ezem podaje do wradDmości, że DATKIEM W OKRESIE NAJpierw8m zbiórka uIicma oraz WI lo BLItSZYCH 6-ełtu MIESIĘCY
kalach zamkniętych, pr~prowadzo OPŁATA ZA LIST ZWYKŁY,
na 'W dniu -4 patdziemika rb.. dała . ZAMIEJSCOWY
KRAJOWY
czystego dochodu
WYNIESIE - 35 GR.. POLE.
Komitet

~T.

193t

•

ostatmiJCh PaJru tY'g'o
zmianę taryfy, rpooztowei, co SiIJOWO
dOlWalo z11ipebue zdezorjen.łowanie ludności na ja:ką sumę naldy fromkować listy. To BIPOWO
dOlW'c~o simy wzrost ldc'ziby U-.
st6w :He ofrankowalllych, które
wracaj.ą do nadawców z ostemolowMlemi znaczikami. Aby wy
jll1Śni-ć te wszylStkie
wąbpliJwo
ści
zwrÓICHi.śa.ny się
w anLu
wczQra .f.s.zY'Dl do władz poiCztowVlCh z porQśbą o ~zelIiPujące
ilDform.'aeje
w tej tllik wam ej
dla oa61'u mie'sZlkalreów SJPrawie.
Z ilIl<fomlac.}i piTzez na.'S otrzy
malllych wyniika,
że ostatThio
WlprOlwadzone zOlStrułv za~adrui
czo 3 'zmiany w Of))latach pocztowycll, a mianow-reie:
omłata 'za list zamJeJscowy
71Wykł~ w kraju
wynoSić
bę
dzie 30 ~ •• z~,r3lI1iemy 60 ~.;
~plata za kartę pocftOWą rwykła w kra,ju wynOlS' i!ć będzie bę·
dzie 20 ~.. zaw-aillJiczną - 35
~.; orołatę 'z a polecenie podwyżSzono do 60 $'.,Il l:alem
liIst polecony w kh:'3J.lU, według
taryfy nOlWej kOlSztOlWać bedzle
90 gr., kartka pocz!tOlWa polecona - 80 Kr.
POIlladtO w o~resie o(ł 1& pa·i
dzłermlka r. b. do 14 Jtlwi.etnda
1932 raku OIhowdązujll UDła,ty
dodaltkOlWe 00 porta poedowe-.
łZO. które ipr.zeznaczooe beda na
r~ecs bez.r obotnych .
dni

"GLOS PORANNY" -

Magistral

REX-DOMO
czfero-lampowy odbiornik
(p1llta prostownicza)

zł.

580.-

wraz z lampami

"D Z i

!kUWW'

zaakceptował

plan regulacyjny
Szczytowy wyczyn ...

CRWA

W dIIltu wezoraiJs;zyan odbvlo się pOlSiiedzenie
ma~tra.tu
pod IPTzewQdllliotwem prezyden
ta Zi.emięckiego, N a lPo.siedu.
adIU lem "PO roz,prutrzeIIliu t'clmr
&ów, Z1itłOiS<zonych pliZ.ez z.teresowalllych og6lnym planem
l1eguJa.CY1nym m. Łodzi.
oplslll
tel1l OIStatecznre przyjęto, kończąc tem samem pralCe r~9.·
cy.m1e wiłaid'Z miej'skilch. Za,z naczvć lIlaleiy, że m~'St·ra;Ł część
rekumów UJWzjit'lędtnił, or~, te

Łodzi

w"zY'stkie decyz1e odnomie odrz,ucon~,
hm Pl'Zyjętydh re·
kursów zostały wYICz:erpująco u
motyrwowane.
Po 'PTZygoltowalllru całego ma
terjaibu oprz<e:Z wydział hudowniiOłJwa, co nill'stąJpi w ci:argu
najbli.ż.slzych
dwucl1 tygodni,
SIP'l'arwa reku.rsów do ogóllllego
planu regulacyjnego przekaza~
na zostanie do rQzpa'trzea:J.<ia ofadzie miejskiJej. (d)

uKonsum"
przy Widzewskiei
rtJanulak'lurze
-

najtańsze źródło

zakupów
ZałożoJlY dużym n,akład.c."!Il

energji "Konsum" przy Widzewsltiej
Manufakturze, jest w mieście nar
szem jedyną. plac6wką. zorganizo.
waną. na wzór z,agra.niJcy, gdvie, ku
pują.cy może naby6 wszelkiego rodzaju towary po cenaoh niżej kon
kureiIlcyjnych. Ceny w Konsumie
zostały obniżone o 50 proc., to też
każda gospodyni, w okresie boryk.a.nńa się z trudnościami finansow~
m.iJ, p'owinna kupować tylko w najtańszem
źródle
w "Konsumie",
szczeg6lniej, że "Konsum" sprzeda
je resztki i lYrakiJ fa.bryki Widzewskisj Manufaktury po cenach ~'Ciśle
fabrycznych. Okazji takiej lllie wolno przepuśc1ć, więc śpieszmy wszyscy do na,jtańszego źródła zakullÓW
w Łodzi, do "Konsumu" przy ul.
Rokioiński e j 54. Dojazd tramwajami 10 i 16.

ewvczę z
W roli głównej (welina Bolt, 180 Sgm
wkrótce w kinie

I-łł
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uzdrowieńczej postaeJ -słońce lipcowe - jest na naszej szerokości geograficznej mało
dostępne.

Z pomoc~ przychodzi nam tutaj Osramówka Vitalux, lampa o widmie słońca
promienie eJeplne, 'wletlne I ultrafjoletowe w 8khldIie I o walorach naturalnego słońca
lipcowego- ulnanajuz przez lelUłrzy Jako doskonały ś'rodek konserwacji zdrowia I hlgJeny
zapobiegawczej. Ostatnie, badania wykazały że Aaświetlanle Osram6wką, Vltdlux wpływa
przedewszystkiem dodatnio na og61ne samopoczucie chorego, powooojłc przypływ
sil' żywotnych I uodpornia organizm mobllizujęc alexyny I witaminy O. Lampa Vitalux
daje się z ł8tw~cl, zainstalować VI kaidem mieszkaniu, ponadto, jako absolutnie
bezpieczne w użyciu iródło P!omienl, zaleca sit' sama p~ez alę jako słońce dla rodzIn.
Literatura na ż~danie: Polska Zar6wka OsramSp.Akc., Warszawa, Plac Trzech KrzyżyNr.8.
Do nabycia w składach artykułów elektromedycVlych oraz w większych przedsiębiorstwach braniy elektrotechnicznej.

OSR-.. . OWKA VlT!,1 UX

[fła!!!!wk!!!J Oszukańcze :bankrucl

Dnia. 7 października 1931 roku
po krótkotrwałem lecz clężkiem zapaleniu płuc zmarł W! pełni rozwoju i sił ś. p. dr. med, Robert MaWielką semsację wywołało w trwało aż do końca rolku 1930,
ksymi1jan J\IIaczewskł, st. asyst. Poznaniu i głoŚ(Jlem ccllero od- o prz~zem IW okresie tYm korzyoddz. chirurg. szpitala im. prez.: bije się niewątpliwie w sfe'l"ach stając z niedostatec-zncj konJgn. Mościckiego w Lodzi. UrodzoprzeInVSłowY'Ch i handlowych troli ze sotJrony dozorcólW,
ny w LodzJ w roku 1894, gimnazjum ukończył w roku 1914. Studja Łodzi, dokooalJle w końcu uhie właśeicieJe firmy 8ystem3tycZwyższe rozpoczął na wydziale med. ~ego tygodnia w Poz,nam'Lu are nie w:yS)}l'zedawali pokryjomu
unłWJersytetu warszawskiego, pod- sztow-alnioe
tI1Zec!h tamte,jsz:vcl1 towary, ink9,Smvali na własną
czas ewakuacji tegoż przenosi się do kupców braci Moj,żesta, Majera rękę W'ler.z.ytelności II kli.ientów
"
Rostowa nad D., gdzie kontynuuje i Noecha Konow, wlalŚCicieli by
studja. W roku 1918 powraca do
i ·pt'zywla8'.lJcz aU sobIe n~t~pnle
kraju, zamierzając studJować w no- lei
firmy
malllufaiktrurowej
r.a1nkaSowane Sumy.
wootwartym uniwersytecie
war- "BrlllCła M i M. Kon i S~ka".
uieuwidOtCzniają'C wpływów w
szawsldm, lecz z powodu wojny
Wobec tego, ~.ż w sprawie tej ksi~ach.
bolszewickiej przerywa studja i zą!inłere8owanł sa nadft' licz- W ten sposób został stopniowo
wstępu.le do wojska polskiego, :' nie wierzyciele łódZCy, z,wróci.
którem przebywa całą kampanJflI..
.
zlikwidowany
całkowity niella froncie, otrzymując stQj>ie6 po- hśmv ~e d? tut~JS~6RO słowa- mai zapas towarów. QSzacowarucznika i krzyż walecznych.
nZyLSzema WIlerzycleh dla oc.hro -v prze2/ właścł~di w błiansi~
Po skończonej wojnie, wraca do ny handlu i ~mvsłu, które
nad!rorowym na 700.000 zł.
przerwanych studiów i w roku udzielilo nam nalSt~PlldĄCyeh in wierzytelności zaś z S\1IIIlY ca.
1923 uzyskuje dyplom doktora formacji:
236.000 d., wymienione w tym
wszechnauk lekarskich na uniwerFama .. Bracia M. i M. Kon i
sytecie Jag'l
, 'elL, poczem w6t~Je na
że blaaJlSie, &padły do CIl. zł.
S~ka" prowadzila w POZ1llaniu
roczną praktykę do szpitala wol60,000 i to na l eŻ!llO'ŚCi lupe:łinie
ułego w Warszawie.
od szer6RU Id wielką hurło- meścilmrone.
Od 1925 do 1930 r. pracuje na wnię wlÓlkiennkzą, nabywa.łąc
kijnice chirurgicznej U. J. w Kra- wyląemie niemal w f1l'llllac.b
kowie, na oddziale pror. dr. Rut- lód'Zkieh. W marcu 1930 roku
kowlSkiego, jako star8Zy asystent, fiTma ta WlIliOlsła podatnIie o oOskarżeni w
zdobywając sobie Wlielkie uznanfe droczenie WY.J}ła.t, czem hamra
profesora., jak również i sympatję
chorych. W kwietniu 1930 r. Wil'aca zaiS'Iioczv1a wid:t<szość wierzycie
do miasta rodzinnego Lodzi, oOOJ- li, ocenia1ją.cveh bairdzo korzy~
muJe placówkę st. asyst. na odd. stnie stM in tetres6w OMZ syehlru.rgicmym sąritala im.
prez. tuac.ię materjalną finny.
Ign. Mościckiego. Stojąc zawsze
W związku IZ tern za pośredna P<lSterunku w dzień t nocy przy
pracy, niosąc nłezmordOlwnnie po.. nictwem stowarzyszenda wien:.v
moc ł rałuillek chorym, zdążył so- cieli zaialteresowani wierzycil'l1e
1M zaskarbi~ w.czerą
sympatję posta.norii bez,wz~lędnie OIJ>Oprzełożonych, kolegaw ł wdzięcz. nować
pl'lzecilwko udzieleniu
DOŚĆ chorych.
firmie nai(iz(Mliu, w osmłlndej je.
Tragiczny zgon zabiera przed- dnalk chwiłi zaniechalIlo opozy.
'Wcześnie nietylko wybitnego leka- cji. Po ~.y\S,kaniu . odroczenia
rza; ale szczerego i oddanego sercem kolegę.
wvpła.'t fiJ.ma t:RCzęła catkowlCz~ Jego pamięci!
cie \I~hvlać się od c1.ęśr,iowe'go
Ku uczczeniu pamięci zmarłego, nawet wkrywa,n ia ja'k kbkolkoledzy sz,pt1alnł ufundO'Wwi szafę wJelk zolbowiJązań i 'Pfzed uplyim. §. p. dr. med. Roberta MaksY- wem pierw,n .y ch tJrzech miesię·
mU.iana Maczewskiego, do bibljote- cy nadzoru wniosła o ulkład na ,
ki lekarskiej, a koledzy gimnazJal- 50
•
ni bibl)otekę dla chorych tegoi
ł)'roe. .
.

naraziło

kUDC6w

ł6dzkich

na

DW

Poznaniu
sirat,

olbrz!łmie

W tym stanie rzeczy jeden dnione i tyilko temu w dużej
z wielrzycieli. jak się później mierze przY'J}isać należy areszt<>
ukazalo, w poro.zul1llieniu z fir- wanic braci Kon dOO',Jir.ro w hie
mą "Brada M. i M. Kon i S-ka" żqcym miesiącu.
wlIl,i'ósł jeszc'ze przed zaJkmlczejalkiejkohviek
Mimo braku
niem pootęp()Waniilł Ulkładowe masy. ilI11ejatol'Z'y akcji wnidli
~o o llIchyleuie nad1.Oru, co nao r6wnooCzesne o~łaszęnie f1.rst!!Jpilo w dn. 31 grudnia 30 r. nne upadłości. ahv uwja,rv~od·
Pozostał e wówczas na składzIe nić falk t, fe
wszelkie tOlw alr y i ur.ządzeuie
przy pasywach p U e8z lo 700 tyzajęły
niezwłocznie
władze
l;iecv zł. i mhno popł'2/~nte!
skarbowe i ze sprzedalŹY t.a,ję
nadwyżki
biIrutSowcj, obecne
t~h przedmiotów u.zy,skały za
aktywa wynoszą .IŹ TJ.... 9~.
ledwie kwotę około 7.000 d.
Upadło.ść ogłoszon., dni....
2
W tv-ch okalicznościftlch 'Zo- czerwca r. b., DłfZY{;JtlIl\ dtJ t.
stało
wme<Slooe
'pr7.-echvko ~w . wydziału wierzvcieJi wesz!'

B-eiom KOD doniesienie kurne pp SOIbecki, Dyk (prtzledst..twi·'
j~zcze w st~zniu r. b ., lecz ciele
S,P. Akc.
S"heihler i
g.roonad.zenie ma!erjału oJ:JOC,iąJża I Grohman, wzgl.1. J\. P07.n,ll't .
jące~o za'równo przez odll{)~ne ski na Poona'Ó) oraz ~ ielo" nik
władze, jruk i 'J)11zez jlllicjato:6w' stowarzyszenia Wl !Tf}deli w
doniesienia było nader ufru- Łodzi p. W. Mardets, kt6T"~
PTZY pomocy
zal·!·~i C"'V
mł~\'
zgromadzili w ciągu I'aru !n ił!
sif)jCy niezbite dQIWotl.~ oS:'I:!tMń.
procesie CalmeUe' a
czego ba'll!kifuctwa hrrtci KOli .

szpita1a.

P ostę!powalIlIe

8w1atło zgasło,

W INTERESIE CHORYCH, prag
ną.cych wyleczyć słę ~ astmy, katara.lnego zajęcia szczytów płucnych,
kaszlu, chr:vplti lub zaflegmiena\'ł,
dróg oddechowych, należy zapo·

znać się

z broszurą firmy Puhlmann
Berlin Nr. 791 Muggelstras~e 25 - 25a, którą wysyłamy
gratis ~ ffllJlco. Bliższe szczegóły
w dzisiejsz<'Dl ogłoszeniu.
& Co.,

motor stanął'

dZlod tele'. 110-11

d~!~!t~!!! ~!~~Ir!l~~
w niedziele i śwIęta,

" naprawa natJrbmlastowa II

Dr. L. PiMlelnu

urolog
Składaj odzlet
Nawrot 8.
Tel. 219.90
ł blelizDC dla
powrócił.
błzrobotnut:h

Zaznaczyć należy, iż al.;S ł. io ·

wani wzgl. ich rod L i n7>' Wl>l('?ę··
li już stalrani-a o zmi 'mę '~rwlu·.
zapobiegawoz>€g'O ; o pou)·,la·
wJenie ich na w~r.ej &lopie d ~
czasu rOz/prawy. O jlr. 7-o.olfJno
ltstaJilĆ, oonośf1e

we zażądały

ar~ana sądo

'll~ożeltjt'

kuuc.ti w
200 tysiecy złołyeh
na wypadek 'Z;wołf)~ .. nilt bra-c t
Kon z aresztu.

wySokOŚCi

-

Strejk \V przemyśle
iedwabniczym

We wtorek konferencja
w inspekcji pracy

Pomimo,
lit
od wvbuchll
strejku roibotJlllilkÓlWi w prz:emvo nieW'łaścLwe stosow!lJnie szcze piOiI1ki wymi'cnionego u.cZOJIlego śle jedwabniczym UjpłYlllęło jut
w.slmtek: czego kH-kadziesiąt nie mowlą/t
zmarło w
Lubece. przeszło 5 dni, sytuacja strejlko
wa lIlie zmieniła się i wlS7.vstkie
fabryki jedwrubndcze Łodzi są w

Fa';,we znaczka poc

do.,l szym

łowe

ciągli

lmiernchomio-

ne.

Poniewalż joolla'k
słJrejlk silę
przeci.ruga i niema w.i:doków. aby jedna ze stron POlszt.a dooro·
Wyrok zapadnie w poniedziałek wieczorem
wolnie na ustępstwa, okrp.<{oW dniu 15 b. m. rozpoc:nęła się Lajzera Radomskiego.
wy i,uspelktor TH'RCy postanowił
w sądzie okruowym sprawa kol·
Sfałszowane znaczki kupowali z 7. własnej
ilnidatywy zwołać
porterów sfałszowanych znaczków wiedzą o ich pochodzeniu od war- wspóllI1ą ko.nferencj~ robotnipocztowych i stemplowych, a mia- 'szawsklch fałszerzy po cenach ków iZ przemysłOlwcami dla onowtcie LaJba Szmula Dymanta, Da znacznie niższych od normalnych i mówienia możliiWOści lalkończe
wfda Majlecha Leskego, MaJ era rozprzedawali dalej.
nioa stre.~ku. KOJlferencja wyzna
Zylberbe-1'ga, Szlamy Kinga, Pinku
Wobec wielkiej Ilości materjału I ClOna zOIstała na nndchodzący
sa Lewersteina, Tojby Lewer&tei- i ś,;ładków sprawa zakończy si.ę wt'Ol:ek, dn. 20 b. m. n~ godz.
na, Izraela Her8lŁkowicza, Mordki dOPIero w pon1edziałek w godZI- n WleCi.O'l"1ml do lokalu 1ll1&pek·
Wi,n,tera, Cbałm8 Dobrzy6skiero ł nach wieczornych.
I cli.

I

18.X

Młodociani
lniewolili w pOlo

zwyrodnialcy
I

I

PI. STARKER
a

f11eszulema Jonatana Eibeszyca

I
'
j'

składamy_.pozostałej

Rodzinie wyrazy szczerego współczu cia .
:ll!LMAN SZTRAU~H
IGNACY SZTRAUCH

Nowo·czesn, KOD"~

Ojciec maltretował córką za namową macochy
że córka jego źle s,ię pmwadzi,
aiby móc ją z powrotem dostać
do domu. Z.wrÓciło to uwagę
na jego poprzednie postępowamałżerustwa Sta:n~s. f.awy.
n1e z dz !eck'i (".ID. 1a które po·
Ojciec za DamQIWą macochy d~nięto IZO do odpOIw·i ed,zialznęcał si,ę nad 13-lctnią d1.ifliW- ności sądowej.
..:I •
,
CZ:YIDą, z3lm",k"
aJąc ~ą W ~Zł~n
We'z:wani na rozpraw" .I·ako
w m·nozlkanI·
I""
U, a W n ooy WV'pf: ~wiadk.owj,c kie,rowni(~y " i na,u·
dzając lIla ulicę.
Dz' iewcz'".ną
zal()lpl'ekowa~a. Sl'" czyoi,ele
szko.J.v stwicrdzi,li, że
,.
16-letnia
oibecni,e Starni:sła:wa
p::Jtron"l/t. oddając ją do szko~ i internatu i pobierając je- dohrze
SI:aha jest
wzorową
1y
się sp.
rawu.J·e. uczenicą
S. ~zia Se-i
dn"-'"
-"-:e od ojca
. k osz t a u t rzy mademi po ro,z patrzell1iu s'p ra.
"",ze'~
manI'
'Tn.la_·. t
wy sk.3Izal Janl1 Słahe·C1'o za m·~ ·ł
'ś .
,..
C1!łI.l S an nzeczy ()ICzyW1I· Cle tretowamie d1.~ecka na miesiąc
nie mógł podohać się Słabemu, Wł'" .<>oT>.
()
który
z!1Jżądał od ki1"rO'wll1ika .. 7.houla. a,
sz·koły wydania zaświadcz,ooia, &ffl1!I\I2fm;;!6rro\l.~I!łtiWt\iMł,
"t;

i············;riiiii~ii:··iiiiUi~~i(i\··ii··iiii~liii(ii············1

.

m.

Ope elka

.,

funty Rngielskie

SI -

Przy uJ. Kilińskiego 60 zamioP.sZ!kuje rodzj:na SŁabych, Slkfada
jląca się z ojca J,am.a, żoo.y jego.
Marjanny i córki z pierwszeRo

Na posiedzeniu kO'miSji roz.jemczej kasy chorych, ktÓl1'a rozpatruje
powstałe zatargi między ubezpiec-zanymi a zarządem kasy, wybrany •••• 1111 . . . . . . . . . . . . . . . . .111111. .rall••• III.II.Il •••••III1I1.II •••••••••• IIII. . . . . . . . . . . . . .:
został na przewO'dniczącego tel ko
TEATR MIEJSKI
KONCERT CASADESUSA
misji p. Parol.
siejszy nie odbędzi~ się. Kasa filFenomenalny piJanista Robert Ca.. ha.rmonji zw:raca pieniądze za na·
Dziś o godz. 4 po poło po cenach
PRZYDZIAŁ MIESZKA~.
.
fa.scynująoa gra byte bilety.
najn.iższych (od 50 gr. do 3 zł.) P<l- 5adesus, którego
poryw::J,
słuchaczy, wystąpi
tylko
pularne
widowisko:
komedja
SzeksKomisja dO' przyd7liału mieszjedyny ra.z w sezonie bie,żą,cyrn, a DZIś "ZEW PŁCI" (SEX APPEAL)
kali w czynszO'wym domu mlej&kim pira "Co chcecie".
Wi teatrze miejSkim o g. 12 w PO'l.
Wieczorem lekka arcywesola, t o w nadchodzący czwartek, d:nU:a
dokonała wczoraj przydziału tniesz
To właśnie dzisiaj o godz. 12-ej
22
b.
m.
w
sali
filharmonji.
Artysta
iTonj,i ~ satyry komedja
kań. Z pośród 60 reflektantów 20 pełna.
w
poło odbędzie. się w tea,t rze IlIliejFlers'a, i Caill:lvet'a "Święty ga.j". wykona program, złożony z dziJeł:
otrzymałO' mieszkania.
skim
sensacyjny poranek literacko
W poniedziałek, wtorek iI środę Beethovena, Chopina i Debussy'e'g o e<I'otyczny p. n. Sex Appeal. Cała
najznalwmitszy dziś artysta dram.ar KONCERT CECYLJI HANSEN.
RAID KONNY D. O. K. IV.
Łódź spotka się o godz. 12 w poło
ty~ny, Bogusław Samborski, odG6IIljalna aJrtystka, jaką jest be'1r w: teatMle miejskim, by podziJw:iać
~ak się dowiadujemy DOK IV w
bywający tournee po całej Polsce, sprzecz.TIJie Cecylja Hansen.,
przy- w tak ryzykownym temacie tych,
Łodzi Ut'ządza w dn. 24 ł 25 bm.
wystąJpi wraz ze swym wspołem w
wielki raid konny na trasie Łódź głośnej 3-aktowej komedji Lasjos jeżdża do LodziJ i da koncert w sali którzy mogą coś o tem powiedzieć.
filharmonji w nadchodzący wtorek. I to nie na. ucho. NajwykwiIntniej- Tomaszów. Zwycięzcy rałdu 0- Larjo /,1?rawd.a- ozy kła.mstWQ".
ZIlc'lkomitru skI"Ly!paCzka wykona. sze gwiazdy, które zwykle bujają w
trzymają odznaki honorowe.
W pełnych próhach pod rooj-set- bogaty program, złotOOlY z utwaobłokach, jak Marlena Dietrich Wczoraj grupa oficerów pertrak- rją Z. Zoo.mbińskii.ego farsa Vebera
rów: taki'c h kompozytorów, jak: Vi~ Zizi Halama, Marj3Jl Wawrzkotowała z magistratem w sprclwie "Spódniczka czy toga".
valdi, Kreisler, Bach, Schubert, wi~z iJ wszyscy ulubieńcy te,a,t rów
urządzenia rautu w saU rady miej..
Goldmark, Cyrill Scott, Bloch, Ban.- łódzkJi-ch, tym razem zejdą mote na
ekiej z okazji wspomnianego raidu.
KOOrowniotwu teatru mi~jsk.ilego zdlni i
ryzykowny, ale niezwykle aktualDochód prreznaCZOll1y zostanie na udało ~ pozyskać trupę opery war
ny
problem zewu płci.,
ODWOŁANY
KONCERT.
N.eCZ naj biednieJszych.
szawskiej, która wr3JL z ca·łą orldePo;ostałe bilety
sprzedaje od
Z powodu c~żkiej ohoroby, jaka
strą zjedzie wkrótce na dwa dnń do
zaskoczyła p. Irenę de N OIia'e<t, za,. godz. 10 rano kasa teatru udejCENY PRODUKTóW.
teatru miejskiego w Lodzi. Wysta,pO'Wioozi'any koncert na dzi eń dzi- skiego.
wrone będą: "Borys Godunow"
()głO'szono nowy cennik na arty"Tosca".
kuły pierwszej potrreby. Cena 1
TEATR KAMERALNY
kIg. chleba żytniegO' ustalona zoo.ta
Dziś o godz. 5 po pol. raz jeszcz.e
la na 36 gr.• chleba razowegoW ponIedziałek. dnia 19 paździer czątki sięgją jeszcre wgłąb po31 gr., 1 kg. wołowiny zł. 1,90, cie- jeden "Wjlki w nocy" Rittnera.
2t,45 trans przedniego stulecia. W PO'lsce roDzi· ś i dni następnych wieczorem nika od godz. 20.15 lęciny zł. 1,80.
w dalszym ciągu wesoła detektywi nhtować będzie rozgłośn~a łódzka dzaj ten nie był nowością, ale nie
~ KOMITETU
DLA NAJ BIED- styczna komedja Hoodges'a i Per- Polskiego Radja ze studja radjosta brali s:.ę dO' niego muzycy m.iary
Cli,v el'a "Hau Hau" z Michałem Zn.i cj! warszawskiej O'peretkę S1. Mo- Moniuszki. Od uwerturki począw
NIEJ SZYCH.
szy zaznacza się ton mieszczań
niuszki pt• .,Loterja".
Onegdaj odbyło się pod przewod- czem.
skiej prostoty, sympatycznej wesu
"LO'terję"
napisał
MoniuszkO'
0Itlctwem prezydenta Smulskiego po
TEATR POPULARNY
koło 1842 roku, podówczas jako łości, ale też wyczucie sceny, nerw
siedzenie grodzkiego komitetu dla
Dziś o godz. 4 i 8.15 wLecz. pi'ęk
najbiednłejszych. Na
posiedumle na oper6'tka Abrahama "Wiktorja nieznany organista w WlJni.e . Praw w momentach dramatycznych, których sensacyjność co praWKla opę
zaproszono przedstawiceli sfer spo- i jej huzar" z gościlnnyrn występem dop-odołmie wykonano "Loterię"
d7Ja - loterja! Czekanie na wynik
naJprzód
w
Wilnie.
Wiemy,
że
w
łecznych.
śwU€'tnego tenora opl'lmtkr warszaw
ciągnienia,
radość wygrywających,
rO'ku 1843 teatr Schmtdkoffa wyZebrani wybrali prezydjum w skiej Marjana Wawrzkowicz·a,
stawdł ją w Mińsku. W kilka lat złO'rzeczenie zawiedz;ionych, drama
~kładzie następującym: prrewodni"NITOUCHE" W SALI GEYERA. późn'ej zgrabny t~ drobiazg ope- tyezność W1 zmniejszeniu.
czący prez. Smulski, wiceprzewodUwertura bezpretensjOOlalna, ma
Dzisiaj, w nńedziJe-Ię, o godz. 4,15 rO'wy Moniuszki znalazł się na den!czący ks.- prałat Szachajskł i
oraz
8.15
wi~cz. dwa powtórzenia skach Teatru Wielkiego w Warsza- łych fO'LIIllarÓW, jest mozaiką krótdyr. Herc. Poza nimi w skład prekich ustępów schludnie wykonazydjum weszli pp. nO'tarjusz Olszew świetnej arcywesołej operetki "Nil- wie, jako pierwszy utwór scenicz- nych w środku - trąbka pocztyljo
touche", przyj~tej oklaskami na ny Moniuszki, wwlmnany w stolicy,
sld, sędzia GrygO'dziński, dyr. Zasobotniej premjerze prz~ li{)znjp. w której zresztą! był on już znany, na i - kontreda~ zakO'ńc~
chert, H. Landsberg, prO'd. SnO'pek,
nie. Pierwszy chór ma miły antyczzgromadzoną, publiczność.
jako kO'mpozytor pieśni.
Woźniak, inż. Kierat oraz radni
RadJo
jest
doskO'nałym in~pirato ny szablon i przygotowuje doskoBrod i pastor Majd.
"COCTAIL"
rem, ożywczym środkiem na pielę nale akcję.
Dzisiaj w dalszym oiągu "Blon- gnowanie drO'biazgu operowego. Ta
W skład komisji rewizyjnej weDuet Hanny I Jana w rytmach
szli pp. sędzia Miernik, dyr. Pa- dynki, ach bIondynlti:" z uroczą kiemi m·njaturami. opery jest kilka alla polacca ma wd0i~ składności.
Manlci<YWiczówną,
GTey, O'peretek (wode<Wlilów), które pisał Tercet tychże z Nieznajomym z1ek
włowski I prod. Czerniak. Na za- Halamą.
stępców wybrano dyr. Kurtmana i ParneIlem, Orwidem na czele.
Moniuszko w cz.asach wileńskich, ka mendelssohnowski 11a początku,
ZnakomiJte tańce zespołu TacjanBolesława Szepsa.
rozwija się statecznie. Arja Hanny
przed "Halką".
ny Wysockiej .
azJaci
"Operetka" waczy w tych cza- jest typem wodew'lowej arji. Przy
Dzisi'a j trzy przcd::;tawielllia o go- sach tyle co - mała opera. (Nie słowach "Lecz pociechy jegO' sło
dZlinile 6 ~ 8 wie cz.
trzeba wlięc myśleć o gatunku póź wfl' melodja płynie zgrabnie. Sceniejszej operetki z treścią płytką, na z pocztyljonem powtalf~ konKARASINSKI I KAT ASZEK.
15awiodły-parcele letniskowe-nigdy.
Przyjazd do Łodzi znakomlt6'j swawolną i tanecznem1 wkładkami) tredansowy rytm z tm1ertury. Chór
Sprzedajemy tanio place letniskowe
"Loterja" jest W'Qdewlilem, sztu- "Fortuno", mlinorOiWy, przy swej
w Głownie w cenie od 40 groszy za orkiestry jazzbandowsj pod dyrekmetr kwadr. łącl5nie II: pięknym drze- cją. Kara.<;ińskliego i Katrulzh, zło ką ludową ze śp(ewami. Autor symetrjl i prostocie ma sceniczne
wostanem sosnowym przy stacji ko- żonej z 35 ilIlstrumantów jazzo- tekstu Oskar Korwm Milewsk~ luz ożywienie. Końcowy chór uderza w
lejowej. Wpłata 10 plOC. gotówką, wych, wywołał w naszem mie>ści:e pOpl'rednio współpracO'wnik literac nutę serdeCzniejszą ł bez hucznego
resztę nalełności na dłuqoterminowe
ki Moniuszki (operetkI "Karma- epIzodu, łagodnie kończy dZ:eło.
spłaty. Na miejscu elektrownia., ce- zrozumiałe zainteresowmi\6. Orkie
Całość w realizacji radjowej ugielnie i tartaki. Plany zatwierdzone, stra złożona, z najlepszych muzy- njol" i "Ideał") nazywa "Loterj~"
wypuklą śPlmvacy Opery Warszaw
IIkty rejentalne na żądanie. Wiado- ków, wykona najnowsze "szlagie- - fraszką.
mo§ć: Biuro sprzedaży teren6w leś
Muzyka "Loterji" ma cechy ulu- ski ej, w następującym układzie sU:
ry" przez wszystkich chętnie śpie'
Dych hr. A. Komorow!ka-Zabrzeinia
bionego
wówczas rodzaju, mIesz- Hanna - LIJXlwska, Piórkiewicz .. Łodzi, ul. Zielona 33, m. 12, tel. wane. Koncert odbędzie się 'W nadczańskiego
wodewilu, którel!o za- Dygoas, Bibułkiewicz - Wiśniew\..
chodzą,ca
śTode.
169-44.

.
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.
Głęboko wzruszeni zgonem nieodżałowane go . pr7lyjaClela
B. P.

Ił-letnią dziewł:zgnkc;

.Emiłja Gaulbe, lilClz'll~a lat' ~4, s~j,ego. W l}OIlu 'oczelkilWali n? tych. Sąd slkazał 19-1etniego BO'
wI~z.or~
,przechodzlła UI11~ą nich koledzy Stefan Geuda,rskl, l~sip.iWa Ain-tosiaka,
~2-IetJniego
L!1Jgu~lOką. ~dy wal~z~a ~1~, WładysJaw i Edw.ard Wróiblew l Stefana Cenda'r skJego, 21 .let~ po~hzu rz:~' Bału~kle.l, zbh S'C'y oraz Jall1 Wdzlenc.zak.
nie,g o W1iadV'slawa Wróblewzvl Sl~ do nłe} AntO\'>:Ia:k Bole:
Tam młodociar.i zwyrot1niaI sll dego,
19-1etnie~o Edwarda
~aw. l ~rall1c~ze:k UlI1tersz~ 1 cy pmzy użyciu przemocy ZIl1l,e- WroolelW,skilego, 21-letniego Ja.
naWIązalI .z x,uą TOI~molWę,
po- WOlIm dzcrewczynę, pooczem nie- na GraJb()lwskietl{o ii 19-1ctnieRlO
czem u~!1Jh Sl,ę z ~Ią na spa- Ip,rZy.tOm.ną porzulCili i zbje~ł~.
l!'.ran~llsz.ka Untef\Szvca k~ego
cer w kIerull1ku lllbcy TOlk arzew
Gaubólwnę znaleźE
przecho - na 1 rOik wi~ziem.j,a. Jan \Vdzien
!!!!!!!!!!!!!!!!R!!*!!!!'U!!!!!!! dnie i wezwali pogo.towi,e ratUln <!7ak z braklU dOlWodów winy
kowe. leik,rurz którego udzielił został un-iewin,niOlIlY.
jej
pomocy.
P os,zlk odo'w ana
z;",,,6ciła się do polilCji. która
wd,m2vła dochodzell1ie i ujęła
Dr. Med.
BIEG PETKIEWICZA
sprawców. których ()ISadzono w
W dniu dzisiejszym odbędą się wię'z'ieniu.
~tan"li
W dniu wezora.J'sz'.lITn
.,~~...
"
O d'
h
b
na boisku miejskiem 7law'Qdy lekl.O'
przed sądem okręRO'Wym w
r ynu]e: W C 01"0 ach weatletyczne z udziałem znakO'mitegO' oni
Łodzi, który Toz,pozll1awał spra nerycznych,
skóry,
włosów
.
h
szyblmbiegacza Petkiewicza.
we pod przewodnidwem sędzie
l pęC erza
Początek zawodów
o gO'dzinie go K oz.łows'k i ego , w aS.Jście sę~r6dm-e-sk
12
,
~,
I J
1 po poł.
dziów JasioiIlow15kieg,o i MU.J·c(d Bwn ....
#> eglelnlana 25)
w godzimlch wtieczornych O'dbę wa. OskarżeiIllie wlllo'SH Dodp'r oTelefon
126-87.
dzie s :ę wielka zabawia sPO'rtowa km'atOtl' .Jn.et
od godz. 9-1 i od 4-8. W niew sali straży O'gniowej.
Rozprawy,
z,e wz,ględu na
dziele i święta od 10-1.
KOMISJA ROZJEMCZA KASY dras-tyczne szcze.gMy, odbywaDla pań oddzielna- poczekalnia.
CHORYCH.
ty się przy drzwi,ach G:amlmię-

Tomaszów

Nr

1931

"GLOS PORANNY"

oniuszki "Loteriali

p

Podczas gorących miesi:ęcy letnich włos zatłuszcza SI1ę nadzwyczaj silnie i wymaga dlatego regularnej plel~gnacji J::uw naprawdę
skuteczny
środek do - plil8,l"'!macji
.
~o
w ł osow polecamy pallli szampon
Czarnogłówka. - Extra. Do każdej
torebki jest doł ączany specjalny
preparat: proszek "Połysk dla wło
sów", którym płucze się włosy po
myciu głowy, O r zc źwkl. on i nadaje
włosom lśIlliący połysk.

OlwiUhOWD Kino - lealr
Dziś

i dni następnYti:h!

Sezon zimowy, kt6rym rozpoczynamy pochód olbrzymiego
powodzenial
Nowy i walny tryumf KinemBtografji francuskiej!
Wielkie ~ydarzenie artystyczne
dla całej kulturalnej Łodzi I
Film, którym świat
jest zachwycony!

ł'MILJON"
RENE CLAIR'A
_ _IBIIIUI

Role

główne:

_50

r.;v::;;I"

"nnabslla, Wanda lireville.
Rene laefsvfs.
Nadprogram I
i

nGłosy

świata

Foxa-

aktualności bieżące.

Początek seans6w o godz. 4,
6, 8 i 10 wiecz., w sobotę i
niedzielę o godz. 12-ej w poł.

Karty premjowe oraz passepartout, prócz urzędowych bezwzględnie nieważne.

Uprasza się publiczność o przy'
bywanie na początek seansów.

ski, Szlachcicki - BolkO', Nieznajomy - Mossoczy, Amsterdam Szcz.epailsld. MuzycZl1e opracowanie i dyrekcja spoczywa VI rękach
Tadeusza Mazurkiewicza; reżyserja
Michała Meliny.

e

(Do

zdjęć

N oW'omianowany polski poseł w
Hadze, p. dr. Ba,biIlski, nie bacząc
na krótki! jego pobyt w Holandji,
dokąd przybył z Jugoslawji,
zdą
tył jui nawiązać kontakt nIetylko
w sferach politycznych, lecz rów...
niez w pl'zemysłowych, Przemysł
holendeł"Ski wyczul w nim jednostkę aktyw.ną, która duio uczyru w
sprawioe zblJJWnia obu tych narodów.
Kierując się temJi względami, zaI'zaA N. V. Hollandsche Kunstz1jde
Industńe, jednej
z największych
przędzalń sztucznego jedwabiu, za
prosił d-ra Babińskiego,
oraz pol-

skiego konsula generalnego w. Rot
terdamiJe, p. Kaczkowsltiego do
Bredy, celem zapoznania się z far
brykacją tej przędzy, Aby dać moż
ność d-rowi Babińskiemu
dokład
nie poinformować s~ę o stosunkach
handlowych, które łączą. HollaoIldBche Kunstzijda Industńe z Polską,
administracja przedsiębiorstwa zaprosiła także swego generalnego
przedstawiciela. na Polskę d-ra H.
Kipper I Lodzi
W przy,ięc.iu tern brali udział rów
Diet osob~tościl ofkjalne, jak burmiStrz miasta Bredy. c'Lłonkcwie

.

s

ze

w

i

w dzisiejszym Dodatku Ilustrowany m)

rady na.dzorczej itd,
Generalny dyrektor przedsiięblor
stwa, w wykładzie , naukowo-popularnym, wytłomaczył p. posłoW1i
cały proces prorlukcji
sztucznego
jedwabiu, POCZPIfl w miejscowym
Golf Clubie odbył się bankiet na
('ześć polskach gości.
Podczas bankietu p, dr. Babiński
wypowi~dział I\wój pogląd na rolę
wspókzesnego
dypbmaty. Zda;..
niem jego poseł powinien iJnteresować się nie tylko stroną polityczną.,
lecz równid kłaść w niernIliiejszym
stopniu nltcisk na stronę ekonomiczną. Zdanie to było przez obecnych przyjęte I W'~elkim entuzjazmem.
, Po wygłoszonych toastach na
czeŚĆ Prezydenta Mościckit>go oraz
królowej holenderskieoj obeooi powrócil~ do fabryki.
Goście z wielldem zalJnteresowaniem wysłuchali objaśnień technicz
nych i dokładnie obejrzeli! cały pro
ces wytwarzania sztucznego jedwa

Po WIlajemnej wymianie serdecz
nych podziękowań - goście powró
cil1i do Hagi i Rotterdam1l, pozosta
W1iając po sobie jaknajlepsze WIar
żenie.

szymy prze
K.

c

I

10,15 Transmisja Nabożeństwa I
Krakowa.
11,58 SygnuJ: oz3SU i hejnał.
12,15 Poranek sym!. ~ filharmonji warszawskiej.
15,00 Muzyka ze Lwowa..
15,55 Program dla dzieci.
16,25 Płyty gra.mofonowe.
16,40 "Rozszerzanie się wszechświata." wygI. dr. Gadomski.
17,00 Płyty gramofQl1lowe
:IJ7,15 "Co to jest głód" - wygł.
dr. J. Szpakowski
17,45 Koncert popołudniowy. Wy
konawcy Orko Polskiego lta,dja, i ,u
biu.
Wzruszające wrażenie
wywarł cyna Szczepańska (sopr,) 1 1.. l /rna polslcich gości!ach polski hymn stem (akomp.)
19,00 Rozm:Ultości.
narodowy, doskonale ()(lipiewa.ny
19,20 Kom. sportowy łódzki
przez chór fabrycz.n.y.

TO

19,45 Słuchowisko "Roz'WUiedzmy
si~".

20,15 Koncert popularny.
22,10 Arje i pieśni w wyk, M.
Pollńskiej - LeW'iclOOj, Akomp. L.
Urs~

22,40 Kom. meteor" policyjny i
sportowy
23,00 Muzyk.a lekka i taneczna. z
Warszawy.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Bruksela (338)
21,00 Operetka. Lehara "Wesoła
wdówka".
BukareSzt (394)
19,30 Opera. "Carmen" Bizet&.
BudaPeSzt (550)
21,25 Recital skrzypcowy (drobne utwory).

r

,
•

Londyn (336)
22,05 Poematy symfoniczn~ Ryszarda Stra.us5a "Macbeth" "Don
Juan" i "Śmierć i Wyzwolenie".
Wiedeń (516)
18,25 Kwartet smyczkowy E·
moll Verdiego, Poemat li~yczny na.
kwartet smyczkowy i sopran Re~
Spiighilego.
Rzym (524)
21,00 Muzyka kame.ralna (M, in.
Kwartety smyczkowe Cherubl'l1Lego i Boccheriniego).
Ryga (524)
19,00 Koncert (Symfonja A-dur
Beethovena,
"Koncert dworski"
Scheinpfluga, Suilta l\fedi'llsa, Suita
baletowa
Gretry'ego, Uwertura
"Leonora Nr. 3" Beethovena),

OT

VG

lJa[Znojt P. I.

fira,z~.
l'iFU59 177 248 333 72 ui 507 633 844 80028'4660704649507480896170145058 151 2~
·
. Clą
' gniema
' , V kI asy upraszamy .o zrea I'lzowame
. wszelk'JCh wyr1ranvch
94 157 83 92 310 752 861 976 81068 118 71 75 ', 317 511 628 785 910 62 91 146068 108 56 4,,7
o
ec
za
onczenJa
"
'
k
b
W
W ostatniej klasie padło u nasI 20,000 2:1., 15,000 dwa razy po 10,000 10 po 5,000 8 po 3,000 , 208 27 07 71 85 655 868 996 82040 226 50 450 1514 939 147179 208 174 98 529 603 64 727 62
i wiele innych. LOSlf do l.eJ klasy 2ł-ej loterji Jut są do nabycia
501 610 58 739 43 956 83003 31 42 106 312 24 1829 7 148222 98 399 428 34 94 282 149061 93
kantor wymiany
WEłNlEIG"
Piotrkowska
485 811 54 922 77 81 84001 72 147 61 98 20li 306 953 •
fil)1 nie posiadamy, właścIciele D. Welnberg I 5. Kasman.
397 628 57 973 85040 8 115 91 388 401 1 578
150057 289 35 7460 507 628 72 941 839 48
602 782 87 958 86255 323 6558 619 fjl 87267 1151019 153 57 283 387 96 529 53 59 735 46 83z
Wczoraj, w M-ym '(osfufnIm) 'dnIu ciągnie- 890 942 72 18042 76 135 S06 21 64 571 677 494 587 755 60 981 88009 79 708 76 208 3324 92 152100 20 7 37 46 400 5 508 688 94 727 837,
hia &-ej klasy 23ej polskiej loterji państwo- 726 821 57 78 90 915 28 40 58 72 19057 58 464 78 90 767 833 909 45 60 89033 171 77 201 \ 45 62 78 583029 115 37 27 588 90 301 415 19 25
iWej, wygrane padły na numery; następujące:
192 245 329 448 609 88 730 930 20073 103 14 1'1 65 93 388 440 534 668 72 983 84 90048 292 579 98 614 813 37 154011 33 139 62 564 805 6
59 275 666 708 19 25 66 67 855 953 21084 92 868 401 43 81 776 810 15 979 93 99 91033 1641773155188 O 333 5243141 60215610714313
PrelDJel
206 68 94 454 82 96 849 917 98 22166 84 300 96 215 81 4338 739 80 72 997 92142 80 279 593 2R 33 483 95 691 721 26 56 982 157041 65 155
Wygrana zł. 15,000
prem'a zł. 300,000 419 514 88 604 61 86 774 805 57 62 937 23003 637 93 711 942 53 93116 331 53 723 821 929 9a 300 530 602 825 91 158064 142 200 44 456 99
padła na Nr. 169038.
82 135 82 84 351 575 78 605 98 753 887 918 9400 72 411 19 98 542 690 706 50 902 4 95125 588 608 708 53 805 71 82 87 989 159084 12 223
Wygrana zL
250::F prelDJa zł. 200,000 24086 190 202 305 26 29 418 619 787 99 919 257 8 885 98 213 29 60 61 62 99 432 521 233 99 3~ 860 59 2609 47 49 712 69 866 926 54 160038
padła na Nr. 43526.
\626 786 811 958 95 96181 96 355 74 80 452 53 80 1~5 51 272 86 461 636 844 161011 U 49 195
Wygrana zł.
250::E prelD'a zł. 100,000 45 92.
191 564665 727 860 97178 766" 346 471 604 25 232 54 387 469 8,H 60 920 6i 162078 16 368
tJadła na Nr. 137067
25198 307 54 '485 709 '19 817 937 64 26128 726 91 98286 829 54 410 95 512 627 788 127 3306 406 32 620 800 918 163132 49 593 361 514
49
91 254 75 300 27 66 466 93 557 63 731 5 78 99012 49 113 78 820 85 491 775 8M 954.
58 68 952 89 164006 36 79 228 405 62 535 60 98
10,000 zł. Nr. 40023.
.
806 47 27001 52 60 228 369 418 559 7 61 9
!,OOO zł. Nr. 101750.
63 67 841 28108 48 78 806 47 27001 223 26 398
100198 215 428 82 71 83 98 528 633 66 70 607 13 58 792918 84 165126 320 547 66 552 775
Po 2,000 zł. Nr. 4836 82490 39880 73666 772 851 942 46 29084 187 255 854 429 532 89 80 766 77 816 91 948 101468 512 45 615 52 93 837 81 961 166170 76 210 36 44 357 88 510 46
~0211 82398 89317 91364 103174 105438 152988
052 nno> 80 899 491 556 99 74 635 35 78 92 746 75 16 1 O
935 30011 110 22 32 95 228 75 79 450 586 622 805 57 88 960 102
~
7 7 224 29 70 304
166632 167097 178461 183173 185212.
78 84 98 716 85 81140 97 294 458 62 541 94
628 749 968 103088 292 804 82 88 512 40 58 15 536 64 66 619 97 739 62 85 79 86 902 69 71 95
Po 1,000 zł. Nr. Nr. 1696 8477 10599 21483 643 55 958 83 98 32047 72 115 34 91 236 850 61 92 609 28 809 57 940 104095 143 55 75 296 168059 65 123 77 204 325 26 43 852 60 74 82
28731 30725 51472 52144 59533 64535 83301 95 416 79 534 852 33052 77 214 43 61 41 521 837 42 52 73 94 442 60 5313 708 86 804 65 76 517 89 739 169079 90 112 41 75 284 328616 28
84893 85132 86683 87603 89912 91015 92794 39 671 717 21 852 3402 80 214 372 448 55 61 990 105065 6 9208 365 424 44 70 50 012 646 8233 70 836 947 75 170113 9 550 616 75 726 47 807
94652 103367 107112 107953 115420 117385 68 502 55 710 812 905 48 73 35062 97 129 960 61 106008 27 59 99 176 80 22 0474 82 542 907 28 59 76 85 171033 77 102 86482 515 60
119501 125992 126436 126948 136043 141950 207 31 325 448 502 6 88 96 662 819 24 52 921 59 581 97 751 97 822 82 964 80 95 107110 50 713 84 891 910 49 59 89 172128 91 242 396 464
145583 149683 154259 158183 168528 176913 86 3688 92 109 227 827 64 410 71 97 526 71 207 76 313 453 514 7323 82 94 818 85 960 538 684 979 173128 44 271 3 302 22 25 472 i24
181335 187957 188934 193128 194275 200956 97 783 814 95 37053 110 288 492 534 882 973 108000 26 304 35 89 71 430 34 506 48 4 792 645 87 726 90 174144 396 559 644
'202130 202394.
38062 114 293 323 27 45 475 518 92 95 681 988 108081 145 20 876307 429 641 608 772 851
17505810222932583486 8486497017618299289
Po 500 zł. Nr. 294 951 1473 7391 8557 11768 734 70 824 50 39074 124 74 203 96 312 86 'w> 926 72 84 11007~ 89 112 87 886 435 4 757 5339 325609147251864247977375697217702770 14l
'12247 12337 13465 16931 21489 22305 22355
•
155 77 089 83 152 921 2 5111230 67 234 63 70 511 61 739 966 178007 81 y50 269 309 22 40:1
663 929 94 97 40105 237 347 485 585 80" 65 92 64
5 979 112038 186 78 821 510 11 61 76 509 13 612 16 25 51 761 93 995 179065 107 505
23903 26196 28546 28873 28884 29281 2935 63
125 94 41051 149 69 410 22 68 504 61 664 750 369 78 692 71
44 808 21 180080 86 572 648 789 813 69 921 66 93
30095 30930 31055 36419 37055 37549 38472 ~87 42060 125 60 , 205 57 474 524 27 623 33 81 50 733 73 834 992 1130063 18 62 202 848 52 181070 107 13 86 221 44301 71 439 536 838 52 82 931
38716 39804 40584 41255 41970 42603 44072 726 939 61 43054 206 67 343 451 612 42 769 99 482 587 98 628 56 633 856 68 947 55 71 114036 52 182035 49 78 111 248 56 63 351 409 29 531 81 88
'46143 48497 50337 51399 52298 53606 54501 819 69 74 997 44025 171 85 93 372 517 81 756 6" 151 5925 7318 2487 585696 759 800 89 966 600 2 7l 888 183002 12 26 7it 91 247 502 94 624 84
!55270 56 n 30 572'73 65216 65483 66308 73368
1"
1 2/H 67 34 957 49 551 865 775 821 714 872 184063 177 95 270 332 69 75 463 93 545 720
J
•
115046 85 16 ~
r
81855 82024 84458 884 941 45031 336 781 902 46280 519 636 75
8 rm 410 51 7636821 84 185015 116 316 28 HO 12 28 501 678 79 713 67 804
·74038 80615 81618 81726
731 42 873 91 97 99 48045 143 66 201 16 52 2'" 42 937 116110 66 858 7 , ,
81 186163 244 324 408 42 74 520 672 849 56 907 %3
•86696 87753 87837 91007 91893 93598 95127 812 940 60 47120 58 201 10 22 43 441 47 507 5~ 913 117083 125 48 53 6 278 93 231 86 312 56
97093 99439 99752 104993 106633 106664 58 345 512 43 641 721 901 49092 220 333 527 443 64 51 617 26 88 79 85 775 941 66 118106
:110121 113467 114356 114934 115242 115383
'75 2313 466 72 567 84 636 717 851 904 16 39
Kantor Loterii Pańałwowej
1115599 115684 116772 118764 120223 121299 42 63 88 625 90 916 57 73.
'119110 1 8216 5 069 365 511 96 710 40 49 89
F. BRAJTSZTAJN, ŁÓDŹ.
121485 124039 124537 125468 125911 128080 1':0066 119 223 412 23 7 2502 25 83 608 742 829 120116 261 79 305 86 63 461 87 545 632
14 Piotrkowska 14, tel. 142-47.
~2916~ 129501 130078 130103 131485 133351 ;65 902 9 851052 119 37 5 9300 7 439 92 505 '16 716 73 76 724 78 121053 161 97 804 36 63 podaje
wJkaz wygranych, które padl7
135225 136833 141528 145187 146040 146114 28 50 54 681 754 851 76 920 52302 26 457 99 461 87 546 632 76 'f16 73 76 824 908 121053
w o.tlltn. clągn w moim kantor •• a
'149470 150463 152921 153154 153763 154438 511 47 90 98 755 801 5 34 922 53030 45 47 130 165 238 76 333 608 11 71 701 841 65 85 941 6 na Nr,Nr, 76,258-25,000. 26.910-20.000. 170806:155404 i55829 157767 158308 161101 161512 209 29 85 533 97 640 45 776 957 54028 47 118 122022 29 76 92 95 96 218 23 84 821 561 96 663 20000. 40,533-15.000. 35,291-15,000. 4,41215,000. 43.375-10,000, 46.798-10000. 60.050166411 166702 172564 173993 176870 177129 279 540 6313 725 43 355003 225 800 41 64 541 69 96 846 935 123006 16 31 134 48 314 15 419 10.000. 166.611-10,000. 204,022-10,000. 130,071186060 190317 190721 196015 197771 198400 708 825 56110 92 222 71 338 405 20 26 33 4~ 542 628 48 56 725 sa 884 12083 766 99 660 752
10 ,OCO oraz wieI. po 5.000 1Ił.
wobec poW}'tsz:ego pollu:amy szczęśliwe loty
5 84
9 200839 203702 203791 204967 500 77 663 738 96 885 92 357039 774 115 256~
200133 20050
•
do 1 klaly, Wypłacamy wszelkie wygra ...
32"~ 438 96 52 165 786 58061_ 120 201• 871 92 905 8
84 55
241 62
~ 631 781 813 59
451
373 99 6840 904 8 70 5903 9173 313,
125088 24 6 9897 98 .w; 50&.
205 161 205459 206785 207217 209189.
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Po zł. 250 wygtały nr. nr. następujące:
32 70 163 232 52 53 359 66 74 75 464 535
635 703 884 967 1083 235 73 456 588 610 34
913 721 813 18 2020 47 59 79 236 513 60 61 69
684 731 33 824 933 88 3092 364 484 95 782
862 78 957 4005 136 42 218 469 597 641 762
78 855 5022 100 89 300 78 425 59 62 616 43
86 758 68 758 68 864 78 6052 71 72 91 511
16 89 687 98 730 93 951 74 7015 85 224 65
514 51 643 76 83 706 914 8016 62 225 336 87
445 698 703 25 98 818 44 98 928 ~7 59 9109 75
99 307 19 20 54 429 38 68 79 520 675 726 802
994 10023 75 98 227 84 355 516 674 79 758 59

.a________________

'19 540 55 95 780 820 48 60094 625 59, 72 78! 961 126003 23 91 248 56 79 321 87 77 98 411
92 846 967 61044 169 289 366 471 597 ' 605 61
10 697 706 805 10 64 88 922 55 127255 59 65 187003 297 395 444 73 515 60 688 711 14 80 985 188191
93 268 385 533 91 600 4 73 98 701 2 846 82 925 95
841 93 959 62080 84 161 6 7430 532 73 815 959 ;24 53 628 94 762 800 27 928 128028 45 158 151 189061 105 38 90 238 388 433 541 718 893 956 190018
63048 165 73 351 432 624 710807 90 904 78 537 85 713 924 129008 182 378 486 538 694 ~~~ 26 27 194 269 348 444 48 504 628 749 840 72 191118 58
64084 106 1 482 307 409 650 69 734 804 4 7902 876 94 968 130270 816 20 84 606 17 65 94 243 78 304 20 33 415 86 97 602 7 31 756 192369 465 649
31 65011 51 111 94 312 24 91 390 534 3649 63 ' 45 865 66 926 76 1310330 45 69 123 52 85
5 704 22 26 809 910 45 193098 1183 285 302 44 478
548 683 727 99 835 963 194106 50 98 212 335 414 41
67 7330 897 66019 22 108 O 365 461 511 16 97 61 94 533 50 90 611 70 8 29 6925 132027 161 2!0 68 515 58 633 753 74 87 989 195192 200 18 417 53 65
632 44 55 738 58 96 815 6 3929 36 38 17190 16 379 97 433 509 656 78 92 753 818 991 74
876 70 99 664 69 73 709 10 873 977 196082 167 299 620
250 302 44 472 688 735 54 78 94 913 68062 84 133131 96 291 09 19 402 92 97 698 791 95
5 91 765 ~10 27 197084 172 74 254 57 370 489 516
90 210 25 311 402 527 81 721 65 94 844 918 950 134015 1 895 126 48 320 46 527 632 26 ~!4 58 95 614 16 788 82C 982 198176 87 80 200 31 78 85
618 707 810 23 68 79 940 92 199094 171 222 437 542
69082 120 288 480 571 615 700 32 84 70132 62 89 894 9033 10 24 55 1350333 269 340 ~: :;0 26 620 760 83 828 73 94 953.
426 50 564 69 630 746 983 94 713379 490 501 60 4~ 624 976 16096 104 15 2 247 6 171 5
1
632 740 83 833 37 901 64 86 72013 36 198 204 63 96 745 79 962 96 137012 170 304 57 412 2
200031 116 33 47 72 346 48 52 98 504 72 760 840
95 138185 900 14 61 201026 112 22 38 260 77 315 58 60 87 89
858 11005 111 17 82 250 63 338 97 494 560 36 64 586 97 608 49 57 710 75 73151 266 306 40 78 599 619 47 86 72 9826 92 93~6
80 531 409 540 625 31 88 710 804 202026 89 115 31 355 540
75 81 659 720 801 73 915 96 12154 62 212 315 663 80 87 96 935 50 78 74470 92 680 748 812 21 217 358 465 689 7.te 922 139000 120 250
55 84 628 46 715 41 848 52 63 203000 52 304 446 52
18 54 70 98 424 29 78 530 55 67 646 704 85 818 74 911 13 15 38
33 41 674 862 931 5 9140042 206 52 96 48091 590 745 52 907 46 54 204024 51 92 114 82 242 93 329
13019 35 88 291 452 70 642 70 648 724 8 6 3 '
65 89 94 11038 90 895 82 142016 38 73 432 55 531 82 654 742 832 68 933 53 205147 308 446
"'5 70 14087 128 206 89 :ł12 50 82 432 562 95
75003 142 55 297 352 74 468 71 574 84 601 606 53 7
2 398 425 3 7523 618 74 980 719 52 523 42 89 670 94 849 87 206096 447 754 828 207020
.,
971 16141 208 348 629 705 34 886 54 111 5 626
/21 119 243 367 74 8;1 91 575 707 29 45 73 894 208281
613 66 917 91 15011 30 257 387 476 510 61 6 32 760 866
49 60 99 278033
970 1433014 91 206 89 475 588 90 97 617 90 758 307 436 61 729 840 85 993 209162 76 257 7083 93 96
616 722 886 934 53 16055 62 75 112 87 200 77008 12 15 22 138 217 425 7
'l9 891 lU..
'26 911 144093 96 169 88 251 BO 805 512 6 642 327 87 425 80 543 53 54 610 78 981 92'.""l 170.oQ 96 120 33.0..92 48Q 99 647.. (lfi.l 65 7al. 48 179 4.03 18 27 7.61 648 e !'16 60
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I ad odniósł sle przrcb"lnie do li z -ego projektu Jednoraz ego D i rania DO a Re ,I o u prOducenta Drzedzr

wdnIu

lawadzlłi uznał IIUSZDołt
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do

WN. .

szawy przedstawlciele pu~mY·1 .JE W ZASADZIE Sł"USZ'SoSC:: l'any podałek olwołowy.
i kUlliecłwa włókiennic;f,(!-' 1'EZY O JEDNORAZOWEM
Jedn{)C!Z(lśnle p;r()f. ZawafbJki
J(O, izby skal'howe.l MU ł7by POBIERANIU PODATKU O- . prosił PTzedstamcieU ~ o
pl'zemysłowo - handlowej. ..~~ llnOTOWEGO U paOOUCEN- DOSTARCZENIE
1\1U :lRO·
h'm odby~ia konfeJ'cncjl w "pl'l\ TA PRZĘDZY.
DŁOWYCH l\IATEltJAŁOW I
wie eformy podatku J1brnh,·
W zwi.ą~ku z lem min. IJkar- WSPÓŁDZIAŁANIE W DO-

I

we~o.

WNk

W konferencji
pl'zewodnIczył

tej,

kłól'ej

wicemł:nłsłt'

Posl

~karbu.

uroI. ~wa(1żki, w'1AIJIł
udZliał PP. jnź. Srzeduieki , I dyT.
Pawłowski,
dYlI'. 1\1. Heyman.
Kamiński,
dyr. He1'bel't SKod,
pl'e'Z.eS izby skarbowej w Łodd
p. Ku(!harski. Ityrekłort.y rłp-un,
t~mentów min. skaJ'bu Pp. F~
bicrkiewicz i Koozko, oraz 118·
ezehdl{ wyd'1.1ału w tern lul»i ·
stel'Stwie P. Koz!ows.kl.

zostały

przedstawione

izbie

nADY.!

BIERANJA PODATKU OBROTOWEGO.
ReaUzaeja tego planu ulątwł~
może w dużej miene ,rzHwycldenie piełJo~ąt!vp,h.te »netl
wł6kiennietwem I!rucłuości. fK.}

•
przemysłowo-handlowej

Izba przemysłowo - flaL11dlo ~.z~l?olalno.śCi ~spo:rtowej, ~. by
wa w Łodzi otrzymała obswrny o y . P?wa ym c~ynm l~
mClllOr.iał centralnej organ1.zfl- Wzm<YZClTIIa wywo~u l, pozwolllcji agentów "Federacii zrze· .lobv. ~spółz.awo~nIczVC z pt.z.ed
.. icń ':;)'rzed~tawlcieH
nandlo- stawICIelami
f:lrm .za~,ra.ntc,z
wvch R. P.".
ny:c~, l?rzyhywa.lą~v:ml do PoJsIo 1 meplacą.oeyml z-adJnych poNa konferencji starły się Z(I
I\femorjał ten pre-cyz.uje oh· dA'kÓow. Na.slępnym po.'ltulatem
,obą dwie Iwneepcje: , .. ielk!t':;'1I I s~ernie
postulaty przed~taWl · jest uznanie. komisu. nietylko
przemysłu w kierunku
ZNIE· <'!cii l1andlo'wych w sprawIe re· pr·zv sprzedazy, 3Jle 1 przy zaSIENIA PODATJ{U OBROTO. for~ny podat>ku. ?blr?towergo w kwpie.
.
•
,
ZWIązku
z WlUeSlel11em przp.J;
Składy kOffiI,sQlwe l kons.Y/llIla
WEGO I WPROWADZENII\ rząd projektu nO'VI-'eli. W pil.'T- f;yjne towarów za,g ramcznych,
CŁA NA SUROWĄ BA WELNĘ, w zvnn rzędzie prze'dstawilcielc niezbędnych dla przemysłu kra
oraz pl'ojekł średnie~o przemy hl} ndlowi wysuwa in 'Pn~tlllnt Ijowego wiillny rn~eć n'moźHwin,
Iłu w sprawie JEDNORAZO-1..wolnienia. o~ podatku ~roto ną sprzedaż surO'WCów i pó!faWEGO POBIERANIA PODA'!'· wego P'l"OWlIZjl, u1zy5'k a n e l przy brylk atów na lZ'alSadaeh komIso,

I

wych. NajtllSiJnieJ POdtrzymyl1y je's t p{lstulat PTZcdstruwIcieli hanillowych v; s,p rawie ob
niżenia sta"'1ki do 2. proc., a nie
do 4 proc.
Przed kiil1kUJllastu
mi.esdącami
sejmo'Wa komisja
skal"bowa uchlWalila obniżenie
tej starwki do 3 proc., kierując
się zlłJr6wno

względami fiskał

nemi, jak i rzec·zowel1li. .
Postulaty przedstawicieli han
rJIOJwycb
wysunięte
zostaną
przez itz1bę w eza,s ie prac nad
sprecyzowaniem stanowiska. ra
łego oIkręgu wobec rządowego
p'1'ojektlU nowe1izaeji mŁawv (J
,'lOdatIk u przemysłowym.

od Prl/.

KU OBROTOWEGO

ł Y

dzuJ.u.i.

giełda
pieniężna

Warszawska

GOTÓWKA

Dolary 8,88

podatkowe ajenlów

łal

1931 r.

Ceduła giełdy w Łodzi
Dolą, ry St. Zjedn. 8,89 8,88
4 proc. poi. iIo.weat,. 74- 78
Bank Polski 110,- lOB/-

tez

donosiliśmy, udali Słę do Wa'ł'- I czyi. iż MIN. SI{ARBU 'UZ.NJt.· J'iposohu. w jaki ma bye poblł4 KALNEJ REORGANIZACJI PO

lIłu

października

llftfK ~lfnlflH'

e

Wite i Asier skarbu prot.

18

ni

CZEKI
Holandja 362.30
Londyn 34.55
Nowy Jork - kabel 8 (;::::;
Pa.ry?; 35,14
Praga 26,42
Szwajcarja 175,10
Włochy 46,40
Berlin 207,25
AKCJE

Polski 110,Lilpop 12,75
W~giel 17,PAPIERY PA~STWO'VR ł Li~l'y
ZASTAWNE

Inwestycyjna seryjna 82;konwersyjna 41,25
6 proc. dolarowa 61,7 proc. stab~lizacyjna 53,25 53,54,8 proc. BGK 94,S proc. Wa.rszawy 62,- 64.63.6 proc. obl. wal'Sz. VIa €Im, 35,50
NOTOW ANIA BA WELNY
LIVERPOOL
Bawełna

amerykmlf<ka,

zamlenię

cie:

St'yczm} 4.35 luty 4.38 marzec
4.42 kw~ecień 4,45' ma1 4,49 czerwiec 4,52 lipiec 4,55 si-efpiell 4,511
wrzesień 4.59 paźdz.iernik 4,40 li to
pad 4,32

grudzień

4,32.

ALEKSANDRJA.

BlLwehla egipska, ~amkni\cj\!:
Sake.Jlaria,i$: styczeń 14,10 masrzec 14.38 maj 15,00 lipiec 15,40 Iiistopad 13.53.
Ashmouni: luty 9,62 kwiecień
9,90 czerwiec 10,19 październ];:
8,93 grudzień 9,33
NOWY JORK

I)bi~ te koneclJC.ie 8zcze~óło
o Spl'ecyzowaliśmy w 5WoJ11l
C":!!lSie na łamaeh ..(lh)su Poiąd WbrłW
rannfto".
Bawełna amE:.,rykańska, zamknię
Jak jlliŻ donosiliśmy 'PIl'zed tora autobusów, naletącyc.h do Qłych w~póllllików, a p'r zynaj~ a konfercne.łi rozwinęła .tc:
cie:
ożyw iona d\'skus,la
"Ad obu miesiącem ~łoszono UlPadłość fiJrmv "Oświęcim", poni.ewalż mniej dwuch głównych jej kicStyczeń 6,34 luty 643 m'lTZCC
firmifl ~Adolf Hugon Lachm"p lIlależność tll nie została ua.szc'zo row.niJk6w w areszcie dla dlluini
Iu'o.teklami.
i S-ka". prowadząJCej pod naz· na, a stosownie do zawartej \l- ków, a tatkże i rozcią.grn,ięcie u- 6.53 kwJecień 6,59 maj 6,73 czerW dyskusj,i te.l repreun.t,a ncl wą "Ursorueh" kolIllU!tli:ka~j~ 'l1owy kupna, ruutolbUJSY te sta- padłości na dawną w.s.p61niczk~ wiec 6,82 lip!ec 6,92 sierp:cń 7.02,
jrdl1e.i i druJtiei kcmeepcji bro· autobulSOW~ . na ltiłnji Lódź _. n.owią wł!llSność fi.rmy "Ołwif! ' Sipółki Ma,rję JanczewlSrk.ą, którR pażdzi'ernik 6,12 listopad 6,13 gruRuda PaibJamoka, oraz o.'1ohi cm".
wV1StfYPiiła ~e spóbki w styczniu dziel] 6.2:).
.
.
.
nih .!Iw;v~h te.z•. ,,·skazu.ląC na ście i wspólnikom teJ firmy.
Nad williioskiem tym jednak- 1931 r'., lecz IW gmdn,i u 1930 T.
tl'UdnOSCI,
Jakle pRwstałyby w OIPioozętm'lanV'Clh pnze~ kurfl że zehranie przeszło
rio {lO-- bvl1a spóLniczką nrmy i podJpiPrJZy otyłości pobudza naturalna
pl'zy takiem. lub lnnem zreałłzo
W powyższej spralWlie na lPial' rządku uy.ienn~o,
pooiewaz lV'Wała wekISJe.
woda gorzita • Franciszka-Józefa"
wtm!'ł1 pro~ktu.
Wg.rem zeh"aniu wierzydeli, co ·kJwest.ja e'wentua,ln~«} wvłąSąd po rozJ)o.znanLu wnio przemian~ materji w orgllniź~ie i wpły.
do wyboru kandydatów na syl1l .;zeni8 hędzie 'Powzi>ęta we wła- sików stroo, a także spra~.v(ltllda , wa mi wysmukłość kształt6w. Ząd. w IIpt
Przedstawiciele kupłedwa, dvka tymczasowego, na którem ściwym czasie przez zarząd ma uia
s vnd:\llk a
tYllllczrusOlW'ego OOOOOOCOOOCOOOO
oraz iZ'by przemysłowo - han- niezależlDie od wytbrrulia adw.!lY względnie przez sąd.
adw. Brzezińskiego, z uwagi nI)
Sprruwę w kWe'st.ii podn,i esie- gołosłowność zarzUltów pod.nie
KOLO EKONOMICZNE PRZY
dlowe.i l i.zby skoTbowej ~łdlł Bf7czińskie~o na syndyka tym
czasowego,
ied€\Il
z
pelnomOlCni
nil\
upadłości
rozpoznawal
sąd
siolllych
w
Qpozycji
przez
wpaSTOW. INŹ. I ARCH.
niali sie do koncepc1i ~QED
ków
'wńe1
r
zycieIi
adw.
])'''1'lf' IV na 'P,o;sied-zeniu w dnru one~a.i dłveh, 00 do hraku za.wli eszenill
Koło
Ekonomi~zne, ma.jąc na (:j!J
NIEGO PRZEMYSł,/l'.
"'nieniu firmy "OŚIWięcinn" zgło SZVIlll. VV przcddzielń jedna!kźe WVipłat, a pr,zecirwllli-e, w('IIb~ lu zaznajomienie Kolegów z sytuW w~niku dyskus.ii w,j'c emin. sa wniosek o wyłlą.czenie 7. itlla- posiedzCIIlia adw. Botner z War Sltwtierdzenia" ili od kilku mi{llSię acją gospodarczą poszczególnych
.,M@!
ww.~~ąg~{.
wc~ S7.awv r.glosił podanie w imń~ cy Slp6tl!ka dOlpu:szczała w-eksJ(> państw, zorganizowało odpowiedni
nLu SP. Ak~, "Ursus" w Wa.r - do protestu, opo,zycje pozo-st8 ' cykl odczytów. Dotychczas odbyły
szawie, IW którem wyjaśniaJąc, wił bez u:względnienła i upa- s.ię nast~pujące odczyty: ,,0 sytuJJi wPadła firma zawieiSiła tuż dłość utrzymał w mocy.
acji fina.n1lowej Niemiec" ,,0 sytuwcześniej wypłaty, a mianorwi·
1:ą,damia wierzY'cieli co do za :Lcji gO'lpodarcUlj St. Zj. A. P" ,,0
..'ie w dnilu 23 grudnia 1930 1'0-- s·t osowania prżvnnuiSu OISohrste- dewaluacji funta". W najbliżzej
przyczyn'i sią do ożywienia stosunków
ku, prosilt o cofnilęcie o.1Jwaroia RO również nie UlW\~łędm$ł, .fe przyszłości zosta,ną wygłoszone
gospodarczych
daty upadło.ś<:i lila dz·ień 23 gru dnalk wOlbe<: stw:ierdzenia WC2'(I odczyty na temat sytuacji gospostery 'Za,i nteresowane w roz- wGce i Poz.nań konsulaty wę. dnia 1930 roku.
s,ni1ejszClgo z'8Jpue\Stania wy,pła1. darczej Francj~ i Jal)Onji. W ponie
woju
stosunków
gospodar- gierskie spf'łniają z dużym po·
Również d owo c1z'ił, llZ JUlZ w cofnął chwilę otwarcia llIPadłn działek drua 19 bm. o godz. 21 w
czy,ch, kultUJralnych i artysl.y'Cz ~y~kjem rolę c~ymni,ka, ll"OZW'I- ()Ikresire zaw:itCszenia wY'pt-at nie- ŚCi lila dzień 23 ~ruldnia 1930 r lokalu Stow. (Ewangielicka 9) odny<:h polsko - w~iersikich wy- .la.ląJCego
w,za.Jemne słOSU1ukJ którzy
wSlpólnicy nrnnv jak i wobec te~o o~łoJSil 1l'6wnież u.. czyt pt. "Pb,n ,pięciolet.ni l nasz
sunę.lv ostatnio. koncepcję utwo ekonomilCzne i kuItuTalne.
'h.lllcze'W'ska, Szym.ska, wytstąlpi padłość Mar,ti Janez8wlS,kiej, da h!Uldcl z Ro~Ją" wyglo~i inż. l\Iarzema w Lodzl konsu~atu węW "dk
. d'k"
.
li ,ze spółki, az'B! ilch udziały za wnej spólniczce, której mają- łachowski. Wstęp dla członków l
ł!icrskiego.
OSf? • u. Pl? U CJl lJrZe- płacono im znlłJCza1ie 'więcej, t~k osoibistv włączył do ma5v.
wprowadzonych gości.
Niełylko ze wz~lędu na kolo· il~YJS~oWe.l, .Hl'k ull Jes~ Łódi, 1,s t n.iż wynosiJa nominalna ich .:~~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!~.!!!~~~~~!!~~~=~:!!!
Jl.jG węgierską w' Łodzi, ałe t I n:CII1:c kOtl1sulatu ,n!e .wym.ag~ wRTtO.śĆ, jakkolwiek bilallls wy- •
w_aus
""'lil!C.lBIi!5Ii9.łIi!i!&\IiK~ll!IL\
uwa'gi na PQJwaiJne llloź}i.wQści Sl,l:-~rlne.~o uzas~dnlell'a , Je.śh ka'zywał straty, przewyiszające.'
D'
~d
wydatnego wz,m o,ie\lia i wza z,,:~ yć, l~ chodZI tu • zac;c- k3!PiJtal spóŁki, pOl'ltem dOlW'o·
U
.l ellln ych
obrotów ~rp.odar- ~nH'me bl~Ż'szY'Ch w~zł6\ , z k,r~ Ihit, li ulPadłoM
SiPóhki no:si
W dniu one~dajszym odbyło nośCtiach pomyślnie ~reaJjzowlł
<'Zych, ko.ncepcja ta ma :Zllipeł' dJ~, z kto.ry~ łątCzdą P~~ISkhę. Ster wszelkie cechy upa~J~ości złtośli.
.,1>1" realne podł.n.z·e. A""zkolw'I'ek "t:,zne .. WęZly ra VCJl . 'lIS 0v'
6ł
twej, pOInieważ żadnych akty· s.i~ 8Pec.iaIne posiedunie W'V ' ny. Zl'ezy~nowanie z dobruw eksporcie
włóklcnnic2.ym ~,~CZltle.i.l pewne w<sp '-?e ln ere WÓIW JlIasa n.ie pos,iada, POUl działu handlowe-ł(o sądu okrę-- dZie.tstwa odroczf.nia wypluł rlt
Ło<1zi Węcr;ry stanowil> u'lewiel - PohtycZ1l1e przy .lcdnocze",..
••
snym braku r&znieżno,śc'i o rO'zhitemi autobUlsami, stano- ~oweJ(o w Grudziądzu, na któ- aJizac.ię tego pJanu nalprawdoką po-=:ycję, to jedna1k mo~ła . charakteT'Ze gOSlpodarczyrr1.
wiąlcell11i własność firmy, od któ ! rem l'ortJpałrywano podanie ła- podobldej musiałoby lmj~m~
.by ona niewątpliwie uiec wyda
.
rvch zostały zakl'lJpione, co do· bryki ..Pepe~e" w sprawie ll~e żllwić. Wobec ])orozumienla 'ł
slą1ZnJęte~o w te.i sprawie J)Joozez
tr.ilmu powiększeniu 'W t'azie
OczV'\1I:.ista równiet i eksport wodzi, iż majątek s'Półlki lO'J,tał dłużenia ttadzoru.
stworzenia na terlmie Łodzi z Węgier mÓJgłhy ulec rozsze- ukryty.
Podanie to motywowooe jest wierzyeieJi zakłady Pcpe~e uZ>'
placówki konsularllleJ.
r.zeniu_ i cały szere~ artvkutów I 'W konkluzji s'wego podania /stopniOWą realizae.ią .,lanu ~- skały dalsze Odl'flCZenie wypłat
Ootyoclhczas
itstn:eją.ce
w z.nalaxrhy zbyt na na,szy.m ryn- I wnosi} o cofnięcie daty otwar- nacY.in~o, który będzie mógł na okres do 11 stycznia 1932 1'.
mnie}szych mimstach, jak Ka-t o- kq.
l ci .. u:nadłnśd. osadmnie U1Oa- by~ 'Przy spr~yjaJących okoU~
~

oelosit

opozg(ji wspólnika.
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Walka o pierwszeńslwo w .lidze

reZygnuje
z olimpjady

lłusfrja

Jak się dowiadujemy, śladami
tych którzy zrezygnowali już z udziału w olimpjadzie w Los Angeles poszła równie,ż i Austrja. Na
odbytem
08tatnio
posiedzeniu
austrjackJego komitetu olimpijskie
go powzięto uchwałę niewysyłania
drużyny sportowej.

Tylko część drużyn Ugo\\'ych
staje dziś na starcie: Wisła, Garbar
nia, Legja, Polonia, Warta i ŁKS.
Trzy mecze te są niezw!ykle waż
nem wydarzeniem sportowem.
~ę

jak widzimy, nie wchodzą
ligi, którzy nieobliczalnymi wyczynamy swymi" śWiad
CfLąCynii o kolosalnym wysiłku finiszowym, płatają niespodzianki,
nie dające spra'Wliedliwego odzwier
ciadlenia umiejętności piłkarskich.
Walczą same "a$y" ligowe. a Więc
drużyny pretendujące do tytułu mi
strzowskiego.
W

tu maruderzy

dla naszych sportowców
w belgijskiej prasie sportowej ł
codziennej ukazały silę bardzo pochle.bna wzmianki o naszych sportowcach: Mimo porażki, wszyscy
wyrażają się z uznaniem o naszem
piłkarstwie.

Omawiając start polskioh reprezentacji piłkarskiej i lekkoa,tlet~
nej prasa podkreśla kolosalną wyż
szość naszych lekkoatletów, którzy
na 7 konkurencji wygrali 6 i stawia ich w rzędzie najwyhitnfu.jszych pa,ństw w Europie.
Co do piłk D nożnej, to b€lgow:ie
stWlierdzają, że polacy dali sobie
narzucić
lokalny
system gry i
przez dłuższy czas nie mogll Się oprunować. Dopiero po utracie dwu
bramek ,odnale.źli si'ehie" i grę pro
wadzi~i oni już do końca.
Prasa be,lgijska jest zdania, te
mecz rewan7.owy z Polską w Warszawie może się skończyć smutno
dla belgów.

Główna uwaga śWiiała 8Jl'01l1iOWe-

go skoncentrowana będzie na boiskach Krakowa ł Warszawy, tam
bowiem walczą najsilniejsze reprezentacyjne drużyny tych ośrodkÓW'
piłll.lICskich: Polonia z Garbarnią i
Wisła z Legją.

Zespołom krakowskim 'nie wolno przegrać, ani nawet zremisować
tych spotkań pod groźbą utraty
całkowitych szans na zdobycie mistrzostwa. To samo dotyczy równiei i Legji wuszawskiej. Jedynie
Polonia mo7.e swobodnie przystąpić
do zawodów, które ostatecznie mo
gą zdecydować co najwyżej tylko

A'

PIały

II

Remington

łej drnlŻyny.

Dzisiejsze

to rezultat wieloletnich studjów najlepszych
techników na świeeie, to wzór prostoty,
trwałości i praktyczności.
Nieodzowny dla pp. dyrektorów, intynierów, lekarzy i
N. dogodnyoh warunkaoh

ł.

d.

poleca
TOWARZYSTWO
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

I

BLOCK·BRUN S. A.
Łódź ~

Piotrkowska 104
tel. 101-04.

&:

I Prof. Feliks Halpern

Powieść

Ciąg

-

SEmERT.
=

dalszy.

NiJech mnie pan
;źle nie rozumio. Nie mam stałej
posady, jednakże od dwuch lat j6Ż
dzę dla Kuglera i wygrałem dla
tej firmy, która jest bardzo solidna, niejeden wyścig w kraju i zagranicą.. Wiem, że na wyścig o na
grodę Europy dootanę rówrueż do
skonałą ofertę, którą odrzucę jedy
nie wówczas, jez.eli pa.n ofiaruje
więcej i jeżeli zobaczę, że na pań
skim wou~ zdołam pobić nawet
Kuglera. Muszę zarabiać pieniądze
i idę tam, gdzie mi lepiej pbtcą;
ale taki wyś'Cig me jest dla mnie
wyłą.cznie kwest ją pieniężną.. . Jak
pan myśli, ile mi ofiarował SzoettIer? Dużo, dużo więoo'j. Zawsze od
ma"'1:11łem,

musiJałem

16)

kryminalno· sportowa.

Chwileczkę!

odmawrać.

Nawet za miljon nie siadłbym do
jego wozu. Za miljon?., No, zresztą. on nigdy tyle nie zaofiaruje. Ale
muszę mieć pe,wność zwycięstwa.
, - Nie mogę go pllInu naturalnie

dać je&zcze w tej chwi1ll ~ jeteli paro.
uważa., ~ lepiej pam. wyjdzie na
Kuglerze, to będę się musiał rozej
rzeć za iamym k.i~rowcą

Panfu Merz, z pa.nem nie jest
Musi pan postarać się zrozumieć ł moje stanowrusko. Czy mogę zaproponować
prunu coś pośredniego?
- Proszę bardzo.
Merz mówił krótldm ł 06trylIl
tonem, zdawało Blię, że nie ma. wię
cej żaAlmego zaiIłlterooO'Wania. dla
tej sprawy.
- Buduje pa.n swój Wóz. Kiedy
będ:LiJe pan gotów?
- Za szeŚĆ ygodnL
- Doskonale. Będzie jeszcze
doŚĆ czasu. Gdy tylko pański wóz
będzie w. stanie ZlacUj,ć treningi,
przyprowad~~ mf go pa.n, to waczy
weźmie mnie pan.
Pojedziemy na
tor wyścigowy za miasto, będę
trzy dni trenował na pańsk.ilIIl wozie. Do tego C7..ru!U będ~ ró'Willfut
-

łatwo pertraktować.

m~gą

więc

zdystansować swego po
przednika, lepszego aż o 3 punkty.
Tem nie mniej dwa punkty zdobyte na Warcie i naJblił.87.e spotkania
Jakle mu pozostały z Polonią i er.
covią dają widoki na upluowanie
elę ." OSłatec:zooj tabeli na jedaem
• lepszych miejec.
A gdyby rachuby ta 1:Il'Wdodły,
10 przecież piąte z ~u zwyci~
stwo ma róW1l1"'erj; lWe znaczenie.
Przypuszczamy, Iż łodzianie, mając
Juz za sobą zwycięstMl nad takimi
zeepołami, jak Ruch, Czarni, Lechja, Garbarnia 6Ięgną jeszcze po
jedno, a mianowicie nad dzisieJszym swym przectwnikiem - .W ar

Jest zdolny

.. ...

LTSO stoczy

lalni zakrel
c.

wyniki

wpłynąć na zmianę tylko pierwszych pięciu miejsc tabelI, boWiem
ŁKS, w wypadku zwycięstwa, nie

tll-

SIENKIEWICZA 20.

ZAPISY OD '4-6

o umocnieniu zajmowanej obecnie
przez nią w tabeli Pozycji. Garbarnia i Wisła muszą powIększyć swój
dorobek punktowy do liczby 26.
Szczególnie trudno ~dzie dokonać
tego Wiśle, bowiem i Legja z myślą o zwycięstwie
przystępuje do
spotkania z nią.
Zielona murawa rozstrzygnie o
wyższości tych drużyn. Szlachetna
rywaUzacja ta jest antytezą postę
pawtania Pogoni, IlOISZąCeJ w sobie
w~bitny charakter nieuczciwości
sportowej,
a
polegającej
na
wdzięcznem balalllSOwaniu dookoła
zielonego stolIka.
Oprócz groźby
,,~kiwania"
przez sprytnych lwowian, nad drużynami temi czaI się Jeszcze jedno
niebezpieczeństwo. To Waria poznańska, która przybyła do nas
na mecz z ŁKS. Zwycięstwo poznańczyk6w jest, mimo bardzo dobreJ formy łod:z.lan, wysoce prawdo
podobne. Odmłodzony zespół Warty, po początkowych niepowodzeniach, odniósł szereg wspaniałych
sukcesów, dzięki niezwykle bramkostrzelnemu atakowi swemu. Ustanowił od dotychczasowy rekord
zdobytych goal~ a lIość straconych
bramek jest, z wyjątkiem Garbarni
r&wlnież
najmniejsza.
Dane te
świadczą dodatnio o $polstoścl oa-

d2U r4nraDWwtv
bój o wejście do li,gł ze śląskim Na
przodem.
Tylko wygrana daje
ŁTSO Jeszcze jwkłeś szanse na
przyszłość, a mtanowicle trzeol de-

znal ezybkości, ja1de osiągną. najlepsze "'ozy krajowe i ~a.niCzn6
które WerLmą udzl1lł w, wyścigu. J~
teIi osiągniemy lepsze czaay, będę
jechał dla pana" w przeciwnym wy
padku - dla Kuglera.. Zg1a.dza. się
pan?
....... A jeieli Kugler wcześnliej
~óci się do pa.na.' ~ ofertą?
- BQdę czekał, at pan się zgłosi
~ do tego czasu nie podpiszę umowy ~ Kuglerem. Zrobwne?
ZroMone. Dziękuję p!mu,
panie Corettt, usłyszy pan o mnie
jeszcze!
Cor8itti odszedł.
- Oto tam odchodzf, - powdledzIiJał Szpindler, aby tylko ooś powUiedzie-ć. Ale wróci! On będzile
dla nas jechał!
9.
W oiągu następnych tygodni pra
ca szła W1pIl"ost gorączkowo. Sz.JjindIeT zna.l:tzł warsztaty re.peracyjne
w większym stylu w firmie Blunk
i S-ka, które doskonale nadawały
się do konstruowa,nia,
samochodu.
Częśdi maszyny obstalowa.no według planów Merza w rozmaitych
fabrykach, a chassm wybudowali
sami według własnej konstrukcji.
Merz, który był bardzo zdenerwowany i D!iJe chciał opuśoM WMsztar
tu ani na chmiilę, przemósł siJę do
sąsied.nilei'o domu na tnedi.e pi.ę;

1931 r.

te zwycięży Schmellinga

cydujący. Tą tylko drogą może
dz~ Ł TSG zakwalifikować się do
finału. Mecz ten odbędzie Się na

boisku WKS o god.z. 11 przed po_
Oprócz tego w grupie wschodniej rozegrany bęP7le mecz półfina
łowy pomiędzy 22 pp. i 82 pp. Spo
clziewać się należy zwycięstwa 22
pp. Sądząc z formy, jaką obeonie
łudniem.

zdradzają drużyny

października

Sharkey mówi

Czołowe drużyny stają dziś na zielonej murawIe

Uznanie belgów

r.--

Lo(H, dnia 18

ubiegające się

Sharkey po swem zwycięstwie
nad Carnerą wyraził sdę, że spotka
nie z olbrzymim włochem uważał
za naj cięis ze, a dziękil niemu zdobył sobie prawo do ponownej walki z mistrzem śW1iata Schmel'lllgiem
Sharkey tw'Jer dzi, iż obecnie znajduje się w takiej formie, że zwyciJęstwo swe nad niemcem uważa
za pewne. Tytuł mistrza świllita zda
niem jego, powróci ponownie do
Ameryki, a Dempsey DJe potrzebuje się fatygować.

o wejście do ligi należy przypuszJ ak to pogodzić z ośw.iadcze
czać, że ostateczna walka rozegra ruem SchmeliJnga,
który tw1erdzi,
się pomiędzy zespołami Naprzodu że Scharkey je.st już za stary na
i 22 pp.
mistrza ~ruta, ?

,a
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Hio dalfj
Historja rekordu

Q

Ił

światowego.-Pojedynek

Kucka

z Hirschfeldem
Przedmiotem ataku najlepszych Ralpha Rosego w 1909 r. W"ynik
kilku lekkoatletów świata jest 0- ten wynoszący 15,45 m. przetrwał
becnie rekord światowy w rzucie przez 19 lat.
kulą.

Pierwszym mistrzem ,. tej konkurencji był anglik Bor, który osią
gnął wynik 12,95 mtr. Było to w
roku 1872, DopIero po trzynastu
latach wynik ten został Pobity
prrez Mackinona na 13,11, lecz już
w niedlugim czasie pOoprawia go
ii1'landczyk O'Briena na 13,39.
W trzy lata później kanadyjczytk
Gray osiąga wynik 13,63, a w roku
1894 irlandczyk Horgan osiąga jak
na te czasy fenomenalny rezultat
14,69 mtr. Dopiero '" roku 1905
detTonirLuJe go amerykanin Coe,
któremu pierwSZi!llDU udało 8I~ prze
kroczyć 15 metrów. Coe rzucił ku
lą Da 15,08 Dl.
NaJ dłużej Jednak pozostał niedmięty rekord Ul8tanOW'iony przez

Od roku 1928 datuje się pojedynek amerykanina Kucka z niencem Hilfschfeldem. Rekord pierwsze
go 15}56 m. podwyższa drugi (;0
15,79 m., następnie znów Kuck Po
praWia go 15.87 i wreszeie pon!}~·;·
nie Hi.rscWeld jest górą rzucając
16,045 m.
W ten sposób w ciągu 59 lat rekord światowy w rzucie kulą poprawiooo tylko o 3 mir. 32,5 cm.
Spodziewać się jednak należy, iż w
związku z wprowadzoną ostatnio
do użytku kulą miedzian" zamiast
uZywanej poPrzednio żelazneJ. nastąPi PodwyżSzenie ostatniego fekordu Hi,rschfelda. Dochodzą słu
chy, ii ostatnio amerykJalIltn Leo
Sex ton osiągnął wynik 16,50 m. na
co Jednak brak potwterdzenia.

.................................................
Pr,watne

Pogolowie L
lielona ~.

Telelon:

•

ilfS B

-

Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wszelkich
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocv
Lekarska pomoo akuszreyjno-ginekologiczna.

tro, gdue za.m.ies~ w nlellzywar
nem jut a,telier z górnem światłem.
co było dlań wygodM ~ dwuch
względów: przedewszystk.i:em. mógł
rozłożyć rysu.nJti na olbrzymim sto
le i wał doskonałe górne ośWli.~
tlEmiĄ a po drugi~ wprost od niego
prowadziły schody do szopy, gdzie,
budował swą maszynę, tak te była
całkoWicie pod jego pieczą..
SzpillldlElT nie-wWla mógł pomóc
przy samej budowie, jednakże nar
zajutrz przeprowadził się równmerż
do Melrza li załatwiał p<YLostałe spra
wy. Robił zakupy, grał rolę gospodyni t kucharki, gotował codziennie na ielaznym piecyku iJ ~raci.e
spirytusowym kartoflan.kę, jajka w
szklance, Ś'W3.reią
kiełbasę,
albo
sż.uycle, czego zresztą. ni:gdy jeszcze
robłił w życiu. Ale był do te
go zmw;zony, bo M&rza wprost nie
moina. było nakłonić, aby wyruszył się z domu choć na krok. Gdy
robił sobie. czasami odpoczynek, za
puszczał silę w pogawędkę ze starym Blunkiem niezwykle zacnym
ozłoW1iekWem, który strasznie lubił
taki~ rozmowy.
- Wie P'aJIl, parrrle Merz, dawnioj miałem róW'llliJe'i; w głoWie tar
kie pla.ny, kiedy byłem je.szoze
młody i nie byłem żonaty; chciar
łem równieri w~aleźć to i O'Wo,
ale nfu'.stety nle mt t'ię nie ud<1lwalo

me

Ter~ jestem stary i cieszę s.ię, że
mam swój spokój a wynal~ki pozoat:l.wfuam młodym, ale żebym
mógł trochę
szczęWJW:y ...

pomagać,

byłbym

W tym czasie Szpillldler kilka....
krotnie widywał sj'ę z We,roniką I
corall bardzDej pozostawał pod urokiem tej kobiety. Było dlań coś' ni-e
zwykle podniecającego w jej sp'oso
bie chodzeiIlia, w jej kociJch ruchach, w jej sposobie obcow~
który mW w sobie coś niezwykle
ordynarnego, Ił. jednocześnie jakąś
dziecięcą na.iWllość.
Godziny spę.
dzone u niej były jak 'oszołom]enie,
po którem zawsze następowało 0trzeźWi'eni~. ileż razy postanawiał
skończyć z tą sprawą, ale je1
wpływ był WlCiąrL jeszcze mocniejszy, n!iri jego siła woli.
Ten swój wpływ: na. niJego wyko
rzystywała w
du~ym
stopruu.
ZręOZlllie potrafiła mu wmówić, te
SZCzę6cie jego li jego
przyj.a,ciela,
or~ dalszy i'Ch los zależy całkowiL
oie od szybkiej decyzjF w I5praW1ie
sprzedaży wyna.la.zku.
Mój Bo~e,
cóż ją, ten turek obchodzi, ale ta.kich ludzi spotyka się rzadka TakiIe,j ok~ji nie należy pomijać i
trzeba zrobić wszystko, co się da.

(d. c. n.)

II'
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płuc

CZ, chor b,

e sa u e zal

II

Prz, aatml., katarz. szczytów płuc, chronlczn,m k ••zlu, flegmIe, długotrwałe m zachrypn1lilclu. winien c.yta6 kaldy broslul'lre pod powyższym tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, b.
naczelny lekarII Finsenowlllrlego zakładu kuracyjnego, wskazuje w sposób zupełnie dostepny droSi na~uralne do usuniecia jych cietkloh eierpień. Każdy cierpiQCY otrzymuje takową nil żądanie za darmo
1 bell opłaty poria. Naleły napisać pocztówlu: (ofranłlowan/ł 35 sr.) z podaniem dokłlsdnel!o adresu do:
PUHLMANN &. Co, BtRLIN 791, MUggeletrass. 25-25a.

nł.lrA~
,

Do alrt. Nr.
E. 1624-30
Ogłoszenie.
Komornik SQdtr
Grodzkiego
w Łodli
Leon WQsowski,
um. w Łodzi
pr.y ul.
Narutowlcll!l 10,
na lIasad.ie art. 1030
U.P.C. oglaua, te

~:łlj

TRcrJKA NA PRĄD
Z WBUD.4 BIEG.
GlOŚNI~IEM STAŁA
SIE PRZEBOJEM
' ~ł:ZONU

·U·-n-·S- &y;iIlii.A"___._WI!.'I··_~I"" 193~ r~t~i~::d&.
E

!!.III!I_m__.III..I\lIIW!!!'il!III'iDII• •_will"m'
.......

R

fi

lO-ej rano w
prz, ul.
Nowo-Targowej 31
Łodzi,

KROJU, SZY'Ul i ROl61 RECZNYCH

odb~d_ie się

Marii Putowej d:!bl~::F!:~t~~u
chomości, należll-

U:L. P lOT R K O W S K A 103

cych do
Juljusza Prletn

parłor OfIcyna " weJśole.

Niewiele tego typu mamy w Polsce szkół, a
W Łodzi jest pierwszą I jedynlł uczelnią dla Pań
Z inteligencji, gdzie pięknyeh artystyclnyeh robót
nauc&yć się mo~na.
Nasze Panie przepłacają
mnóstwo miłych drobiazgów, które same z łatwościlł
i zadowoleniem wyrabiać potrafią.
Zapis nowych aspirantek, informacje i prospekty codziennie od 1-4 pp. Lekcje rano, po poło
i wieczorem. Kurs dwuletni. Pojedyńcze działy zależne od umowy i na godziny: Na mocy reskryptu
Min. W. i O. P. za Nr. T. ' Z. 7363/27 absolwentki
otrzymują świadeotwa. Kierownictwo spoczywa w rę
ku Mistrzyni Cechu Łódzkiego, byłej uczenicy
8. HERSEGO w Warszawie, długoletniej nauczycielki szkół średnich i powszechnych.
Dla przyjezdnych mieszkanie zapewnione.

naJlepazJ, naJtatiu, I naJouuędnleJ •• y materJał pędny
dła 8.mochodOw

BENZOL

Wf
motorowy, chemic:my i 9(jJ/o-w,
oraz miesz!lnk~ benzolowoben%ynow/ł i

wszystkich frakeyj
najlepszego gatunku

Jl O

Akt

ODDZIAŁ
Wi

W

Telefon 224-07.

nianego Ludwik
Ge,er Sp. Akc.·
2-eh tokarni
i skhlClaJ~eyoh się
mechan., wiertar· I 18 bel chIlItek
ki, tłoczarni, ma1214
szyn, do walcoosaacowanych na
wania ielaza I ka- sumę 1.565 dol.
liJ ogniotrwałej
ollzacowanych na Ł6cU, d. 16.10.11 r.
sumę zł. 4850,Komornik:
l.ddt, 6.10.31 r.
Stefan G6rski
Komornik
Leon Wąsowllki

LOMallabrucznu

I in.falach, 'wietlnQ,
składajllcJ lIię ze sali na parterle z
puyległemi pomieuczenlaml na biuro i 11kład oraz lali na I pietne od
nraa do w,najęcla. wprost od gospodarn. Wia.domo~6: Nawrot 92.

Sklep
II dułem oknem wyatawowem,
urzlłdseniem eklepowem i telefon (lub bez) z przyległem mieszkaniem od zaraz bez od8~p
nego do wynaj~cia wprost od
gospodarsa. Rzgowska 88 W

JierWllej iy~ow!kiei ~wietfi[y

dla dzieci przy Towarzystwie "Baja Łachem ol Program uroczyPrzygrywać będzie pierwStowarzyszenia Sportowego
"Bal' Kochba"
Wejście bezpłatne.

stości niezwykle będzie interesujący.
szorzędna orkiestra dęta Łódzkiego
••

.'

•

"

l

koksowi

larlińskl[b
se

dla [.Idw odlewo'laJtb

składów

Wodlisławslci l6dź,
bocznica kolejowa teJ. 14:7-60.

Abramowicz I
Diwląkowy

Kino-Teatr

"Przedwiośnie"

KlIIllsklsgo 11&

OsIalnie 2 dni!

"

Role główne:

Kopernłkll.

Dola.d tramwajami:
-'. 6, 8, P i 16

....,,"

~'I

..:. .. '

;-;1;,:'1

4 , ••

~I." ,!:~ "~'

~

zł.

lł~

na

MIKOŁAJ

do szarDania Drzedzenia prządzy zgrzebnej, oraz
wigonji, skrecania, snucia I tkania na krosnach ord. w ebor. lIobie- j

"ch i akuszerii

angielskich oraz kortowych,

Traugutta g taJ. 223-06

Narutowicza 83,

tel. 126·96.

od

s-

Jednego l.b klllru

łllcln" 8umę

50.000.-

do bezkonkureacJJnego interesu przewartości
1.000.000 zł.
Ewentualnie potyczka ltipotec,na i
czynny udział motllwy.
Oferty pod ,,6-444" do adm. pil ma

848-2

HVIiIB"
wun O186JUftA " L6dł

--J

D DII

Andrzeja 1.

Llekarzy-scllpe:lal,s1ł6W

Zaw.
.1
TEL. 205-88

~na

od 8 l'6DO de 9 wiSCI
.,
•
N- 1 ) przyJmuJe
2- S ) kobleta-lekam
W niedmia1eiA?Jiefa od 9-~ PP.
1eolente ohorób
V-;J~

P",lmuje w~lelkie robot" wchoda~.0 w
csyslclenła sayb, floterowanla, cylrlinowanla i drutowen"l
p08ad.ell. Spra~tanl~ biur i mieuhoti.
oral cayszczeme olflen fabryc.nych lIP
bud,nkach pl~trow,oh i parterowych
(t. IW. S.edow;ch) oraz pakowanI.
drzwi I okIen na zimę.
T ••• 105-47 (p..,..)

I

sa"'.

W'Pcilta 13""tl.rrrrtn Jer zy SudyiI
WÓlki

Chorob, kobiece I akuszerIa

,

na skład, fa.bryczką o 6
oknach przy ul. Piotrkowskiej
za komorne od gospodarza
do. oddania. Dzwonić 190-44.

tOila lef~owe,

~r.l. PinCZBWska

naJtanłeJ, najdogodnleJ
I naJodpowiedniej kupnie
się w firmie
~20-14

Polotnictwo, choroby kobieoe .
GDAŃSKA 57, I pietro,
telefon 108-01
Prlyjmuie od 4-ej do 6-ei.

____

6-tj po pol

Na~~r:.le
,,'WA , , 'S Z"
Narutowicli 31.

Zielona 30, tel. 115-27
przyjmuje od 5-7

z. DA ,ynBR
UR OLOG

wznowił przyjęcia

PI'8mowOa8 2 tel. 148-96
ChorobJ nerek, pQe"..... I drOg
Clo~.

mocDoWJch

p",loC! od g-f O i C!-8 w.

PiQMnu dramai rosuisMi, osnulu na Ile powieści Lwa TOłstOja pt.

DKUPI

I"

John Gilbert, Renee' Adoree. Eleonora Boardman i Conrad Nagel.

Nadprogram dźwiękowa farsa i aktualności filmowe
"NOCE KAUKASKIE" dramat z życia emigracji gruzińskiej i rosyjskiej. W rolaoh głównych: Gin"
Manes, Natalja Lisienko, Jacques Catelian i Nestor Ariani
Kupony ulgowe po 75 gr. na vv:szystkie miejsca. ~~ne we. w~zyst~~ ~ni z wyjątkiem. sobót, ni31ziel i świąt
Passe-partouts i bIlety wolnego weJŚOIa. w nIedZIelę 1 SWląta bezwzględme niewaine.

Nast~pny program:

Zeromsklego 74-76

"

Dr. med.

odpowiedni

polecają

Mg

W niedzielę dn. 18 października 1931 r. o godz. 6 wieozorem odbędzie si~ w pięknie udekorowanych salach Tow.
"W. 1. Z. O. <4 przy ul. Sienkiewicza Nr. 26 uroczyste otwaroi!}

P---~~~~~~--~~ ~--------------

L
HAL
...._------...

KokI

Towarzystwo
Wspler?nia Biednych
"BaJs Łechem"
~di, ul. Piłsudskiego 6ął70

z transmisłll

Telefon 145-38.

opał III
leuieł belDośrC~Dio l WUSZ. T-wa KopałO "Kazimien" i "Juliosz"
Koks
,.fiottbard" i "WOlfgaDg" dla reou. ODnaWIO
nOki
"
dla MłynO, I [IIOw kowallkl[b

~ydowskle

UWA8A II .. .

Przem,słu Baweł-

e

'UIMO ZpierWSZej ru8i zaMuPuJcle

Piotrkowska 86, telel. 160-0Z

cen" na W8zuSIMie meble
znacznie obniżonol

BOCZNICA WlASNA•

I

ebli

ZJednoczon,ch stolarzy I Taplcer6w

liódź,

SKŁADY:

ul. U-go Listopada Nr. 105.

Magazynie

prl, ul. SlenklewlcIa 9, na liliI adale art. 1030 U.
P. C. ogłaaca, te
w dniu 18
patdzlerniia
1031 r. od g. f O r.
w todai, pu, ul.
Południowej 44
odbędlle się .prze
dał z prsetargu
publtcanego ru- J ł,dow.h 'wietlica dla
ahomo4cł, nalełQ
bIednych dzleoi le szk6ł
e,ch do
firmy .Zakłady

mysłowego

M

_

W

2amłelllk. wŁod_I,

I

Poszukuje

ŁODZI

ul. Sienkiewicza Nr. 53.

W zwllllku • reorganl.aejll

Kom()mlk SQdu
Grod.kleao w 1.0dll, Stefan Qórski

i składajQeyeh się

IId2iałowców

WlVarualie

.nadzwuczalna OMazia I

Ogło••enle.

poblitu ~u.

DOSTARCZA VI tAOODKUU CYSTfRHOWUH ł BEfiKOWYCH
Spółka

Do akt.
Nr. 2213131

Nr. 285
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flfkiroif(bni(zng

lakla

E~war~
ódź,

i

I

siły.

s

Warsztat reperaryjoy
CENY ZNIŻONE.

w Zakładzie

Wielki przeb6j dtwiękowy produkcji
francuskiej

Pod dachami

Par,ża

gł6wnych.

Albert Pr6Jean I Pola ILLERY
Następny program. Anioł Miłości
W roli głównej: Dolores dei Rio

POcziltoll seansów: w dnie powszednie
o g. 4, w soboty, niedziele i świetll
o g. 2. Ostlltni sellns P.IS. Na pierwszy
seans wszy stkie mieJsclI po 60 groszy.

Ogłoszenie.
Sąd Okręgowy W Łodzi wyrokiem z dnia
października 1931 r. zaocznie postanowił: 1)
ogłosić upadłość handlującemu Chaimowi Ok-

13

senbergowi i Ranie vel Runie Oksenberg, 2)
chwilę otwareia upadłości oznaczyć na dzień
2 grudnia. 1930 r. tymczasowo, 3) zamianować
Sędzią Komisarzem Sędziego Handlowego Tendora Kujawskiego, 4) zamianować kuratorem
upadłości adwokata Bernarda Teppera 5) oddać
upadłych pod dozór policji, 6) nakazać opieczę
towanie ruchomości i rZQczy upadłych gdziekolwiek one się znajdują.
Za zgodność: Kurator masy upadłości
adwokat B. Tepper.
Na moey art. 476 i 478 K. H. wzywam
\Vierzycieli powyższej upadłości, aby w dniu 24
paźd7.iernika 1931 o godło 11 stawili się w Sądzie
Okręgowym w Łodzi w Wydziale Handlowym
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, pokój 15, osobiście lub przez pełnomocnika z dowodami usprawiedliwiającemi ich wierzytelności, w celu wysłuchania sprawozdania kuratora masy i wyboru kandydatów na syndyków tymczasowych.
Sędzia Komisarz
Teodor Kujawski, Sędzia Handlowy.

Otwartu zosial

B"R Europejski
ŚrOdmleJska 4, -

telefon 130-49.
fachowca. I. LEWIEGO.

dłul.loletn.

~----------------------------Obiadg Z ~~e,.Cł1 zł. ~!2
K O L A C JE.

.

• ••

"

1.20

Bufet lIaopatrzony w zimne i gorące zakllSki po
cenach naJ niższych.

Fryzjerskim Damskim I

I,

Przy kaldym PDfDdzlB DbBcny

Wznowiono

żelazkowa zł.

1.60 Strzy~enie
50
Ondulaeja żelazkowa
,,1."
chłopca
"40
"wodna
.. 1.50 M . ł
"
Mycie i susz. głowy
gr. 80
yCle.K owy
" 40
..
60 Suszeme ..
II
40
Manicure
Strzyżenie
"
60 Masaż
" 40
Ceny na wszelkie tlenienia i farbowania wlosów znacznie zniżo
Obsługa pierwszorzędnal Cenni k ważny przez cały tydzień
prócz piątków, sobót i świąt.

PI. Rozenberg,

'ńdź

Cegielniana 4, (dawn. 36)
tel. 16397.

~(nIYJIA-lfKAHl
POSZU KIWANY

pokOj:;~ ~t~~~~ie

pisma.

Motory
elektryczne nowa I utywane po
cenach najnli:szych.

Warsztaty reperacyjne. Przewinięcie motorów i dynamomaszyn.
Instal!lcie elektryczne siły, świa tła, sygnalizacji wykonywa
Pnteds. In:tY". Elektro-Mech.

M.RAK
ZAWADZKA 12, tel. 214-11.
Przedstllwicielsto belgijskich pas611f
transmisyjn,ch.

DRUEBlłI

ZIOłA L CZnlCZE
naj§wietszego zbioru polec II najłaniej
SKŁAD APTECZNY

B.

p"

ł.'

9

d ż.

r:j

Plac Re,menta 15/ 6 Tel. 187-00 I 217-00
~
Stale na składzie Zioła laczn!cze Dra Bre,era
oral Oskara WoJno1lsklego
~
IIiIiI!I_ _ _IIml.oJ

I

r.._______

OKULISTA
powrócił
Komornik S~du
Grodzkiego
AJ. Kościuszki 9, tal. 165-11
w Łodzi
przyjmuje od 1-2 i od 5~7
Piotrkowska 70
Leon W~sowski,
(r6g Traugutta) tel. 181-88
zllm. w todzi
Okulista
pny ul.
Specjalista chor6b sk6rnych, waNarutowicslI 10,
nerycl:nyeh I moczopłciowych.
nil zaLenenle 'wiatłem: promieniami
sadzie art. 1030
Roentgena I lampą kwarcową.
U.P.C. oglllua, te
Pr171fmlIle od B.IW do 10./JO rIlDO, od
VI dn.
1-01 do Ił.e<> pp., od 6 do 8.15;) WlH_
5 listoplIda
pr~yjmuje od 4-6,
w nledltele I !lwlQłll od 10 do '.el 1931 r. od godz.
DlII pań oddzielna poaseklllnla.
1O-ej rano w
todzl, prz, ul.
Cegielnianiej 21
Dokt"r
odbędzie si-=
spueAkuszer-Ginekolog
dat z przetargu
publicznego ru- Piotrkowska Z6, faL 177-50
4,tel. 216-90 chomo§cl, n.leż~SpecJalista chorób .k6rnyoh
cych do
I przyjmuje od 4-7 po poło
I wenerycBnych.
Adolfa Gońskiego
i skladaj~cych się
Dr. Med.
leczenie djatermją
z mebli
i elektroterapją
olZacowanych na
(lampą kwarcowq)
sumę zł. 1100,•
BIl'I71mnje od 9-2 i od !)....Cł.
t6dt,
14.10.31
r.
akuszer-ginekolog
w n1edBlele i ~w1Qła. od 9-L
Dla pa6 od 5 do 6 po pOI.
KomornIk
Śr6dmieiska 29
odlklalna pOOtIa.IIaln'..
Leon W~sowlllli
(dawna Cegielniana 4)

•

a un

Dr. A. okolowski
SIRDkiewluB 61.

~r. me~.

CegielnIana

Tal. 109-54

R. Dotlib

1
· -----------F OR ,

I

Dr.

med.

J Rab

Do akt. Nr. E.

ne

I

Radwańska.

tel. 134-90
God •. przyjęć 10-12 i 3-7 pp.

ł'~

,

~a~okieu

i

dzi, Ludwik :-tallas
OINliKOLOO- UROLOG
zam. w todlli,
CHOROBY KOBIECE
pr.,. ul. Przejllld
i DROG MOCnOWYCH
40, nil
S8l1ad.le art. 1050 Odattslita 71a, tel. 200 -98.
Ust. Post. Cyw.
PRJJmuje od 8-8 w.
01111111111, te .." dniu
27 patdziernika
1931 roku od goDr. med.
dziny 10-eJ rano .
VI Łodzi, prz, ul ••
Dworskiej (j
odbędzie sl-=
sprJedat prln
Heytllcle ruchomodcl, naleł~cych
do
H. Konrada
choroby ząbów. SIICBąk, dlllą
i sldadlll~cych się
set. podnIebienia. JQ_,ka ł t. d.
duewa t warsztllo
regulacja z~b6w
tów stolarskIch
Renllgen elektrołerapJa
oszlIcowanych nil
Ordynuje 3-7
7CU1'l
sumę Zł. 500.PIOTRKOWSlKA 184 'BL 114-80
ł,ód', 22.0.1931 r.
Komornik
St. Dldkowski

4, tel. 187-27.

Przvjmuje od 5 do 'I w.

Dr. med.

8th ERSTROr4
Dowr6cil
ZIELONA 1'1

lei. 118-~
Choroby .k6rne. wenaryc.na
I moc.opłclow.
Lecllanle LllmpQ Kwa.aow,,"
Pr.ylmuJe od S do 8 p. P
Penle od 4-6. Nledllela od 9-1
Dla nluamoan,ch cen, leo.nl••

Stomatolog-chirurg

Dr. med.

H. Hammer

Dr. Lu wi·k Falk

akusler ginekolog

Dr. med.

Inf D-r

Wszelkie

l!. 19~1 I 31 !
W Poznaniu, w centrum miasta,
jest natychmiast do sprzedania
•
Ogłoszenie. ~
kompletny gabinet dentystyczny, choroby wewnętrzne spec. serea
Komornik S~du
z wyrobioną klijentelą za
powrócił
Orodzkiello VI to-

3
bez odstępnego. Komorne miesięcznie
Zł. 150.-. Łask. oferty pod
"Chrześcijanin VI" do adm. nin.

50-

chorych po cenIIch lecznic
od 9.30-11.

!1!~~!.!i~!~!~!~~~n~!~!~~)D!~!t W liKO\vYSKI

cujący do południa w poważnej
firmie (Sp. Akc.) poszukuje zajęcia na godziny od · 2-8 p. p.
RefereDc.ie pierwszorzędne.
Łask. zgłaszenia sub "Rzeozowy pracownik" do admin. niIliejszego pisma.

. . . . t~

Ogłoszenie.

Doktór

wy-

przyjęcie

12

(fRg zOI.alg obniżODf!
Salon Damski:
Salon Mc:askl:
Strzyżenie i ondulacja
IGolenie z kolońską
gr. 30

konui.., z materjałów własnych
lub powierzonych podług najnowszych modeli paryskich.
Specjalność robol" futrzane
Tanio, solidnie i punktualnie.
Warunki dogodne.

_

'~1!:ł'm!'Q

na. I kl. zł. 350-, na II kl. zł.
na ITr kl. zł. 190-.

I\1Ełsklm

POłUDniOWA

laik

1

6-go Sierpnia 15/1':", tel. 153-10

IłW lłfi4!

(róg Wschodniej) tel. 119 40

Wszelką damską garderobę

Ostatnie 2 dni

w rolach

M. K

IJwadzf

KILlNSKIEOO U8

-

I

uruchomiony zostllł oddzillł położnic.y na III-ej kI.
Ceny porodu wra. z lO-dniowym pob.

~

Zk~:Z~~~u

•••

jakość zasługuje

TYLKO "OLLA"

co

IJW1\ tlI

POWOdZ'nI~

11.;i~i;~~ i:OiiC'uGinerOa

maszyn do pisania

Maszyny do pisania
"
• licsenia
Wszellde dodatki
Przepisywanie na maszynie
Nauka pisania Da maszynach

cllłym świecia

tJCłlC

ELEKTR YCZNE NOWE i UŻYWANE.

przeniesio ,y na Piotrkowska g1, Tel. 137-54

pod kler.

światła

I

clowe, Dute oflory materIalne
zależne s~ od jllkości towaru. Nie katdy dowolnie
zachwalany towar, lecz " ciągu dziesi~tków lat
w
wypr6bowllna
nil
Wasze sIlufanie.

WARSZTATY ~~r~~.~~ • MOTORY

Adol'a Goldberga
został

elektr.

5,oz".'.

We. . . . . .owl.,

ul. Pusta 7, tel. 213-63

JIlRTEfiJlłłaóW BbEKTROTECHłłIClłlYCH.'

Z8Wi adomi eni e.
Skład

I

KUl'Il'IER

INSIJl14(Jf

-

TROJKA

1;;

19a1

powrócił

Pił~ud~kiego ~8, tel.. 128-39

choroby sk6rne

i weneryczne.

M. Aozenlal pllYlmUIQod ]-al do 5-el pOPoł. ) ~ pokoje Nawroi 1 tel. 128-07
akuszer ginekolog
z kuchnią z
11 LIstopada 19
Dr
med
URBACH
wszelkiemi wy(KODstantynowska) tel. 228-34
•
•.
' g~dami patvchRADIOAPARATY
od 10-12 i od 5-7

I

I

przyjmuje od 4 do 7 po poło
od 1 do 2 w Lecznicy
; "Pomoc"
Alekaandrowaka 1.

ehor. nerwowe l wewnętrzne
przyjmuje 4-6.

Piotrkowska 8. Tel. 148-89.

~las.t do ods~ąPlema-Tamo I
Zielona Sa,
m. 17.

r~nych

lWI.

firm poleca po najnitszych
cenach
Przed. Inż. Elektro-Mech.
Rak, Zawadzka 1Z, tal. 214-11

_ _ _ _ _ _~_________ ~.x -

.,GLOS PORANNY" -

11Jat

Nr. 2st

, 19

wielkim wyborze wsaelkie
~o t'odaaju w
w

Sutl>w,m

i

go-

.owflJl stanie
polec II

19 C
zn

PIO!!f~!~SKA

Preyjmuje się wszelką kuśnierską
•
robotę,
11111_ __

,.

apol do ludu

Pogodny

W S zYst1dch

CzaruJ.c, film

stanów.

"

"

Frr

o

D
SŁABO ROZWINIĘTEl.\t

nym, MOGĘ SII~ ZAJĄĆ w godzi

na ch po:południowycb. Mam długo
letnią. pmktykę, dobre kwalifikacje. LIPOWA '2!l, m. 14. F. ZYtBERSZTAJNÓWNA.
77S---.a

.

I"

MarJa P8u d1 er, "
"Ię lko. NlalgorEała Kupłer,
rman. Pocz,t<llt codz. o g. 4-ej, w sob. i niedz. o g. 2-ej

Reżysel'owal Karol Boese.
I"ydią Połechina, li

DZIECKIEM w wieku pl'ze4szkol

p. t.

AMQCHOD

STUDENl'K

llERl..lTZA
lMt.
w-d i
7 rok szkolny. Ku,r
sy języMw obcych uznane przez
paustwo Konwe,psllcjł\, lit&ratur~
kQl'e pontle.tlcja handlowa. Wyk1adaJą rodo"ici Anglicy, Fra,n\)u,fd,
Nł0illCy, Włosi. Złlpiay codziennie
od :19 do 1 i pół i od 6 do ~-ej.
Piotrkowska 86, m. 9, front.
" '0
963 o---<>

Je ~nalamoocią lhebrajsklie.go u- "Steyer" t <>rp. G-cio cyl, dQ llPI'zedziela lekcji. Dzwonić te1.223-57 d~. Ajent. uiyw. samochodów: i
8a&-1 motocyklóW, Łódź, Gd~H\llkiL 82,
GŁUQllO'IA
--~---tie.J. 189-28.
99tl1.....1 ulecll&ma. Wynal/l.~ek Eutonj ZlV
W 18 LEKCJACH
dtlllQustrowany specJa1łt1tom. UsuQą\lc<!am stea:\ografji. Zawad!SAMOCHO.,
wa przytępiouy słuch, s~um, cie#
,k a 16a, m. 8.
a~·z.t !1,FOrd" kar. nowocz. do iprle.dlAia.. Wentą z uszów. Liczne podzięko.
,___ Ąjęnt, · ui;yw. ~MOochodów i moto1'lóoW, Ł o. d'z, Gda ńska 82, tel. \V&Ua. żądajcie bezpłatnej pOUC7,!V'
MATURZVSTKA
. CYł\
~e znaj&IDością niswieclciego i f\'/Iol'I. ~8a.28.
jllcej br!)II~~ry. Adres: EUFONJ A
cuskiego zajmie si~ kilka godzin ~-..."=".,.,,.---.-..
0",.... LiftiCkt k,l{rllokQwa.
50 PROC. ZNI1:KA
at_
w nią.gu mlesi~ea i pod gwaraneją dzienDJi.{l jednem lub dwojgiem
SAMOCHóD
AKUSZERKA
wi~k\l szkolnym. . Tfll. ,phervt-olet" 6 oyl. praWlle nowy,
wykluczaj~ bsolut.nls
wszęlkie' dml6ci w
~835. Umuzyn!\. do sInedanlA. ~nt.. ĘI\i!()wa i prY""atna M. Kall!ika.
ryzyko, wyuoza pl'aktyC7.nie- na sa- 222-36.
utyw. samochodów i m6tocyktt\w Kościelna 5, przyjmuje zamów\l:lul?
mod7.ielnego buohaltera, r21eczozn.
t pol't\dy be1,platn!<l. Te1. 123-79
Łódź 1 Gdańska 82, tel. 18\}:98.
z wyiJ f;&m wyli:ształceni'jm i kan- I
t,ol. syndyk. przemysł. - KOllczą- I
oym śWłiade ctwa. Bliż.szych morBĄ ZNOSĆł
ml)..cji 7 - 9 w. Pt,)trkowa!,a 1.83
UwaW'l
Nr. 47 • Kiliń kie~ ofic. I p.
~826
Nr. 4:7. Tanio, Tapif!8r i dekorator, Majster dyplomo-wany i oo~
HBłmAJSKKIĘGO

- ____. . . . . ,. . . .

KOMPLET

fl'f~bl()W'slkj i przv,litQtQwaw'CllY ~
.jęzvku -pobkim i hehrajskim E.
Dudowsklej i K. Dercc1.yńskiei
'lauj,s v od ~Qdz. 1S--1 i od. 46, Telęf. 169-69 od · ~dł. ~O-1.
Pomorska 25. lU. n. Dereezyń

5kJej.

?814-2
UCZĘNICA

Waniz. Konserwatorjum im. Szopena udziela lekcji gry fortep.ianowej
c.hoWYj p.rze~ miniaterBMO J:~
Śródmiejska 60 m. 2 Tel. 188-83 Qd dziela ora.z przygot()w'tQe do kt>n.
twlet"d&ony
w roku 1906~ym.
10-19 i od 2-4.
2824--1 ftrmaejł dyplomowany lli\,uMyetisl
Pnyjmuje
wszelkie
t pic skie
suół pańatwQwych u Te.nę.nbauma:,
i
dekoracyjne
roboty
i
reparaoje
J?iotrltowska. 128.
2831-2
POSZUKUJĘ
po bardzo nIskich cenf\6h. UWł\
posady wycb.ow~wozy1i. do dzi&<Jii.
g~: Pr08Z~ mniG sawiadomió liod lat 4-ch; władam ję.zykami: meBUCłłĄLTERJł
stQwoie. S. Kar8banow, 47 Ktmiec~m i frt\tlcuskim, znam haft P kore!lpondenoji hndlowej ł pisanła lińskiego 47. Mistrz dyplomogospodar two. Mogę zająć się ~ nil. llla.!zyni.e ilUntownie w1u,c~a wany i cechowy.
2078 1
rząd m domu. Oferty dQ
adtn.Ia. Bhu-o "Kodekspol" Cegiel.nliaIll' SÓ
mb liR. M."
28;M-l
281t}-1

-_.. ..

_
. ~ ~_._----

y

2."tm kupl~. MlłłLE

ITAOO~X
•

lU

PAR.YiANKA,

W KOMPLECIE
Jyplomowana nauczycieU{8, ud?ńela przygQtowawc~ym (k.L A, B. C I.)
lekcji języka. francuslciego, grama- i ~eds~kol\l P. DOIIJ.a.tlOwlcz6w-

tyki, pomocy szkolnę,f, literatury,
konwersacji po cenach umiarkowanych. Południowa, 20, m, 20, w podwórzu w lewej oficynie na parterze. Tel 150-12, od 3 - 5 pp.
2452-15

CHCESZ OTRZYMA.Ć POSADĘ?
Musisz ukończyć kUI'J;Jy korespondencyjne im, SekułQwieza, WarSiawa, ZóraW).a 42. Wyuc'iN<ł li·
stownie: buc.ba1terji, I'ac~unkow()śc~ korespondencji,
stenografii.
handlu, prawa, kalIgrafji, daktylogratji, towaroznawstwa,
języlców, piSOwnI - gramatyki polskiej,
ekonomjt. Żądajcie prol!ll6lttó,w!
LEKCJI
ł korepetycji udziela

rutynowany

Zapóźnionym

nauofj'oiel.

metcdą.
~za

f\króconaJ< PrzygotoW'uj6 do

ny zajęcia roz,poczęły
rodz.ienn.ie od 3 ...... 6.

m. 3,

(p~y Andr~eja),

lilię.

Ił

pi'ętro

INSIJlUtll

RIRIA
101, J.

maturzystom z.<l.g\'ożonym, słabym
II' łłI%OUD'1I1
w mat StpątyC6, fi~yce, laci,nie, ohL .. W li U III
<łyoh jęJ<ykaQh, konwersacji: udzieRllłlrrtHIR I~.I
laja. gUrma.~alni na.uczyciele li lit
Ił 1111
przygotowują. do. lIlatury. wsaehdoh
Połu""lowa 2łJ. \al. ~1Q·QO
ęg~~llllnóW' - wyuczajlIt buehalterji, k;ores.pondEmcji handlowe.i. 1li()h'
OKAZJA
komltłt 7t, m. 13,
2849.-..1 piękny alon mllChoniowy wraz z
-~-"""--~'''-~dywanem perskIm w .dobrym 1ItruPO POWROQlE
nle do a.pl·zedanla. W~adomośó teudzięla.w. naqlll lelwji angi,elsld~,gQ lefoIl laO-17.
700~
i niel\1ie-6li.ię!i-<l (konwersacji~ litcl'a.tury i koresp6ndoocji handlowej).
CEQLA
Ups~łn, lII. Li'P'f>Wa. nr. 1) od godz. r~c~lIa i ffiil\S~yno'Ya. w, ka,tdej no8 ~ 10 \neC7!.
2889-t ~oi dCl sprzedania u Ch. Dykmana,\
Lódź, NOWQIDiejska 19.
uont, W'
BER~ITZ!

. kladlia Il~lda i poreelany.

i

głośniki

. WYSTAWA
G.~fłń8ka
tlll. 1~"e3

Fabryka ME L'
11 I.,hl,oPłłclo 104
tal. 136,87

7Q.

l

M(.ODA,

:bnteli~e.ntBIl.

l{\)lt",ralI\e~,

p01111l1l

l'aną

b, ładną ł'anna, .
bcgll~

celach tpwar!YSlk.i eh • .ZREDUKOWANV
Oferty IHrb, "Młod()~o n~ill.
woliny sądowy lat 28, kawa830-1 łer, obecnie bez żadnego wyjśola,
... . - • .......- ._... .ll!\jąey języki: PQlaki, niemieoki
.TŁUMACZ JĘZYK.óW
i ro~yią.k.i, poszukuje jakiegokolOBCYCI1 r
wiek ?:ajęcia nawet za
. jefii 658.86p!,smem nię1<b~ę~ dlą. ptrCJmanie. Łaskawe oferty
wszystkich m1ą,J~cych PQq~&tl\i fnUl do odm. sub. ~13ezrobotf\yl',
ousll1i~&'f', flł&II\!~(~kieI'Q. ~n-filftlski'6 -----~
go. Żądać w, ksi~lJarniąGh. ne~plat- _ _- - - - - -_ _ __
tlę Iltroruce okaWW{\ ~!lyła ł\~U1jC}weE!~ byó piękną i IgmbOIll
wstnlCjilt ,,'l'LUMACZA', Warsza.
jak Vapus(
w~ SlU~ynkR PQOi\t()WIj. gM.
W

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....

88~

_9581-.;

~...---

słuobawki

Ządać wszędzie I

I.,"'i

POS1ADŁOśĆ

NQ~

_=

EW::.

tylkCl pą~ki i biui\to~10sJje

111
"
z firmy ",,~DUI

I<IłĄWATV STARE

-

.

tychże

lIIi IJ

Pl't:6ł'B-QiM} )11\ ~upełnią UP'Wf} WY"
MĄS~YNĘ SINGERA
2542-1 ~ięllllti ~ 9 7;ł. NiemieakJ - 8. ill. bębenkową sprzedłlID tll·ni<>. O~<r twornia krll.wałÓ"" Traugutta, 9.
2Ml.-5
mie.s. }\:i.Wlcelarją, od 6-7 wiecz. dowa 28, wejści'e w bramio na 16"
•
•
9896-1 wo, lll. 16.
PilOtr})pw!!ka 39.
281(t=1
POZNAM.
ładnl\, elIłI'IlJl6.ką. pa.nlll> dla ltOllwer,
POLONISTKA
sMjl fl·anc.uskiej . Oft'l'ty sub "Iniy.
STORY
Il·bsolwentka. uniwersytetu
WtIJ'- Het, {lzydełkawe, klLp8. oktulyjnie niel".
2887
_
,tO
..... '4)1110,
szruwskiego, ud.zi~la lekeji kore- BARDZO 'I' ANIO do sprzedani
6 POCZTÓWEJ{ OD SIt.
petycji W zą.kresie llł'IIlU klas. l(on, NowQmiejska. 4, prf\.wa. oficy
"~ I~~zie totagratltznym IlS~tu.
Ws~ygtkł~ przlldmioty. Matura. Że tla, Qstatnie wejście.
eaSS-t h" ul. Za~enh()fą. 1. WyKouą.nte
Hl1n~ldełl't) l. m. 13.
2832
ll.rystyOEM.
I)n~t=l
. . •
•. 's _______
.~.~,..........,---

to na.jlepsze

l'

n"Ui\ Wy.t wę DOC"8m osąd~is, jQk ść.. s~)'L

t niskie ceny

elełttrycsnł'l wllaelk. ,Qlblll\l·

POMOC

WSlUSCU wiedZą, l8

BBTBC

nlk6w.

tal. 147-94.

•

.

BudewlI ltoJektordlll! i rOlrYIłIJ.

85,

l'Ilinów. S~eoJtWność~ matematyka, Zapisy 6d zaraz! Gf'QJ}Y ilpe<:jllln&
polskU. AI. I Maja óI m. 8, front, dl~ poc~ąt!;:ujących: Ffa.nC~slQ. an-

rn

zlały

REPERAC:YJNIL

Zapi~y

Zaką.tna

IIODlO

.w! dt

PArłV.KA

OYPL. WVTWóRNIA
PASóW QRTOPi

GORSITQW.

OYCjl~YCH

i

LĘCZI\IICZYCH

"

"
Piotrkowska 1541 P.
,,1.

M~LANJ

PIL.I p

•

ZGUBIONO
P()tY~IK
na WisnlO'\vej Górze ~ dllbm p~
ANGIELSKIEGO
dowód
osobisty,
wvdany prze,
piflltOPl'6t)f\ll,t!)wycb
udzielllJIlY
kai.
kltlID,
Jl.ada.jąoll!
się
pnedew~zYlJt,
konwersac.jl I literatury udzłela
fll'tV'nowa.ny J\a\.lczydel: ut Za- ~kier\1 }la sanatorjum dl,} "Dl'lfldft.- dtlUlll do 501000 zł. Z·gł6szenła, Ił Stł\.~oRtWtl ~ier~dl!ki~ na nazwi~
sito Laube Stanisława, zam. W
wadzka 21 m. 8a, fr('\{I, t, cQdz. ni,l. Wi.adomofÓ: Andrzeia 5, "OIlY lito Rę do admini,~tl'Mlii pod
od ~odz. ł -

7 DOIP.

~20- 1 telllht".

Q~Rn.-=1

D,"

.,P.

SS:U 1

Łod.i.

ul. Traugutta 12. 8527·3

__~N~r~.~2~85~______________~____________________~18~.~X~~,,~G~ł.~O~S~PORANNY" -- 1931

I .h

1\ .to-Ska a

II

I

Ms :

Z KLATKI WCHODOWEJ

została poraz pierwszy zastosowana w najnowszym 4-lampowym odbiorniku

f)Okoje UID€blowane, bez mehdi,
z wV'wa1nością kUJChni dla mal:
teństw, niekręlJ)ują.oe, gabialety
urz~d:zOllle dla ad wokałÓ!W , lekall'zy;
biwrowe z telefonem
przy uJ. P ,i otrkowskiej jak również
we wszystkich innych
dzielnicach miasta poleca biuro
"P OłLRUCH", Al. KO<śc,Ulszki 27
łele[OIl1Y 141-01, 132-01.
870-1

"JELEFUnKEn"
me mska:

2 -

3 POKOJOWE

mieszkWII,i a, ką,pidQwy, w śród
mieściu i da]'s ze punkta, w nowych domach za zni,żo<ne ko·
morne miesięczne, poleca biuro
"POLRUCH",
Al. Kości,ulSzki
27. front parter, teJef{)lIly 141-01
i 132·01.
868-1

CZTEROPOKOJE
mieszkanie, kąipielOlwy, na uJ.
P iobl"lkoW1S:kie.i. w poib[iżu An'd rzeja oddam tanio, zaraz. Zgloszenia: Biuro "POLRUCH"
:Al Kości'Ulszki 27, telef.: 141·01,
'132-01.
867~1

5-CIO POKOJOWE

I

b. duży, słoneczny, o dwuch oknach, wejśctte z korytarza, odpo·
wiedni dla małżeństwa, je6t od za·
raz do wynajęcia. Kiłińskiego 75,
0000-3
m. 10.

- - --_.'DO

- _.

-

- - -- -

WYNAJĘCIA

od zaraz 2 po.koje z k1uchniq, 3
pokoje z kuchnią z wygooami,
na parterze oraz lokal hallldlowy, wiadomość u gospodarza:
Sierukiie iVicza 29, tel. 220-59 i
2.04-68.
822-1
POSZUKUJĘ

MIESZKANIA

3 lub 4 pokoje komfoo1:oW'e, wy-

Tel. 213-84.

I

SALA FILHARMONJI

Wlore nb,

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

dnia 20-9 0

października

1931 r.
o godz. 8.30 wiecz.

GRA

IiEnJI\Lid\ SKR:;Y lACZKA
CECYLJA

WAzki

i k

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

PIERWSZORZĘDNY
zakład krawiecki damski M.
zencwajg ul. Piłsudskiego.

Półroczne

KORSY dla KlnO-OPfRATOftOW
3-mle.lęCK".

IKORSY KRf 6~ UHIA

Tf[H"IClnf60
/I

Osiały dla kre.ślarzy(rek), budowlanych, kanah~acYJnJch, maszy-

I

YI P R o G R A M I E:

Natoruów

VIVALDI, KREISLER, BACH, SCHUBERT, GOLO·
MARK, CYRIL SCOTT, CYRIL SCOTT, E. BLOCH,
BAZZINI i inni.

Wytymanek

S,RODlł. dnia 21-9

40
: (dawn. Wschodnia) poleca na
sezon jesienno·zimo.wy najnowsze modele paryskie, jakotet
przyjmuje palta i ko.stjumy. ~a
kOBtju~ 40. zł., za palto ~O. Wykoname solidne, proszę SIę przekonać . .

Piotrkowska 62, front, II piętro,
tel.efon 166-15 znajdzie każdy
zamteresowany dostateczny wybór mieszkań, pokojów umeblowanych, wszelakich lokali i sklepów od najmniejszyeh i najekromnieiszych do największyc'h
i najwytworciejszych, a także
po~ażnyeh reflektantów poszukUJących
wszelkiego
rodzaju
mieszkań,
lokali i
sklepów.
Wstępne informacje bezpłatne.
Solidne i spr~żyste załatwienie.
Biuro czynne od godz. 8 -- 20
bez przerwy.
2760-3

"D~BHDPOr'

k

KARAs"id SKIE60
I KAJASZKA

ŁÓDŹ:

PlotrkoiSbB 7S
w podwdrm.
TBL. 158-61.

z udziałem
H A N KI KARASIŃSKIEJ Primllbalerin, op.ry
Hamburg. SAM SAbVANO autentyczn7 Mulat.
IRENY RÓŻYŃSKIEJ Artystki teatru .Qui-Pro·Quo·
W programie:

najnowsze przeboje stolicY I ZBaranieJ.
COLUMBIA
JAZZ D'OR
J. N. Grynholc
PiotlkowskaNr.37
tel. M6-64 Zakład
piecyk6w i kuchen
kaflowych, szamotowych, puen Ośnych i przedsiębiorstwo robót

Pzwarlek,.
lł

S. ci

Ogłoszenie.

W.

KlłPlilłłtóWłłY

HEllER

Komornik
Slldu
Grodzkiego
w Łodzi, Ludwik
HolIas zam.
w Łodzi, przy ul.
Przejazd 40
na sasadlie ari.
1030 U. P. C. og'aua, te w dniu
27 pddziernika
1931 r.
od godz. 10 rano
w Łodlli przy ul.
Łagiewnickiej 49
dworzec autobus.
odbędzie się

(IIoueda! z prze·
t:ugu publicznego
łuchomojjci, należ"cych do
Hugona Strobachll
i skladaj"cych się
II samochodu Q.
Bobowego firmy
·Esaax" Nr. silnika 1012081, Nr.
podwozia 946:700,
1..0. 81604, nl. ma
gistracki 218 VI
średnim stanie
ossacowanego na
sum~ Zł.

2500

Ud', d. 16.10.31 r.
p. o. Komornik
Ludwik Holle,

COLUMBIA
JAZZ D'OR
dnia 22-90 października 1931 t.
o godz. 8.30 wiecz.

KOłłCIRT MISTRZOWSKI
ROBERT

CI\ "DESU

Do akt. Nr. E. 2269,
2270, 2271, 1272,
2273, 2274-31

Jez,ki obce dla dzieci

o godz. 8.30 wiecz,

WYSTĘP

z łożonej z 35 Instr,ment6.

,duńskich

Przedszkole "Dom Dzle[ie[f

października 1931 r.

lnAKOllUJ ORKIEnRY JAllBAftOOWEJ

I 'ABBUZftlM

I

W BIURZE "LOKUM"

0

TYLKO JEDEN

Ro-

gody, 1 lub 2 piętro 'w centrum
Z KLATKI
m jasła. PO'Ślredlllik niew:yik] uczosyst Montes.on
schodowe'j pokoje- umeblowane lub
ny. Oferty telef{)llli'Cznie miębez mebli - dla małżeństw. z udzy 3 -- 5 'POI(>.
Nr. telefonu
żywalnością kuchni,
gaitldnety dla
pod kierownictw.
174-99.
829-1
lekarzy, adwokatów i iniyni~rów
w wielkim wyborze poleca biuro
POSZUKUJE SIĘ
"Lokum", ul. Piotrkowska 62 front Przylmuje sil; zapisy oodzien_ od
4 - 5-pokojowego mieszkania na
g. 11-2 i od 4-6
II p. tel. 166-15.
2835
I piętrze ze wszalkienu wygodami
Traugutta 12. fr. II p. tel. 122-515.
w centrum miasta. Oferty sub.
Pocz. zajęć 1 września
W- BIURZE ,,LOKUM"
1. K. do adm. niniejszego pisma.
D ... med.
teL
28~2 PIiJotrkowska 62, frOlJlt II p.
166-15, zainteresowani ma.jdą poDO WYNAJĘCIA
o hiny wybór prreróŻJlyc.b domów,
3-pokojowe mieszkanie z wszelkie- objektów fabrycz.nych, małych dom
Specjalista chorób sk6rmi wygodami, II piętro przy ul. ków, willi~ placów, parooli, mają.t
nych I wenerycanyah
Kilińskiego 89. Whdomość u go- ków: rolnych itp. a także poW3linych
UL. NAWROT 2
reflektantów
po·
s
zukują.cych
kupna
2788-3
spodarza.
lub dz.ierlawy rÓŻnych objektów t
TSloepON 179-89
nie-ruchomości!. W s~pne informacje ~U1e do 10 r. i od 4 - 6 "OriaIt
POKÓJ
meblowany do "'Yllaj(lch. Piotrkow bezpłatne. Solidne i sprężyste za- '\f n1etlJ11e1e od 11 - 2 po połll&lln
Dla pań spec. od ~ 40-5 pp.
2884-1
tka 121, mieszk. 10, Od 2 - 5 pp- łia1iWil'lenie.

-

.g .af.PAaATQwr SZTUCZltyot

Dyrekcja Koncertów: Alfred Stra'lch

2 PLACE
POKÓJ
położone .PNy uL Nowo· Radwań umeblow:my. S!ook1iewicza 37, m
skiej celem zmiany do sprzedania. 17, front II piętro, winda. TeI
Wiadomość od godz. 5-8 u li. Je- 202-03.
2845
ger uJ. Wól~ań6ka 151.
281S-S
SZOPA
murowana z rampą na skład, fabry
DO ODSTĄPIENIA
czkę do wynajęc1a. Południowa. 28
od zaraz trzy pokoje, z kuchnią, wy
9778-3
Nłl dogcdnyCłh
gody, słoneczne, 2 p.iętro ul. PiotrwarunkecN
kowska pomiędzy Anny i Karola.
2 POKOJE
WIIIILKI WYB6R
Ofe'rtY'·sub. "Tacie komorne".
umeblowane, ewent. poje dyńcze z_
D•
2810-1 wszelki€omi wygodami i używalno
U
W
_ _ l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _
<hleCllnnych
ścią. kuchni, Gdańska 5, m. 17. Do
MIESZKANIA
w'liedzieć się moina: Szkolna 4, t. O' D
1', 2, 8, 4, 5-pokojowe w nowych i m. 6, od 9-12 i 3 ~ pół do 6.
Ii
li
metalowych
starych domach z wygodami, poko
je umeb]owame z klatki schodowej
DO WYNAJĘCIA
lokale handlowe i sklepy, poleca pokój ume,blowany, słoneczny, z
spręllynowl>ch
biuro Geguz, Piotrkowska 81, teI. wygodami. Głów:na 9, m. 117.
.PATENT105-39.
9831-1
DUŻY FRONTOWY
amerykańskIch
słom.ec7.lly pokój z balkonem9Y
SKLADY
Nabyć mo!na
do -w:ynajęo]fu, różne magazyny mu słoneczny pokó5 Z BALKONEM, z
rOW8lIl6 z dużym placem, wyjazd z prawem używ. poczekalni i telefo
2 uliJo w oontrum miasta., Awiatło nu, Piotrkowska 120, m. 8, do wyelektryome.
Doja,zd tl'a,mwa,jem najęeola Zgłasuć się od 10 do 12
SKŁADZIE
2841-1
2, 7, 8. Telef. 150-32
28~1 i od 16 do 19.

nowych l elektryk6w.
ZapIsy kandJd~t6w(ek) przYjmuje I informacji udziela Sekretarjat
Szkoły, Gdanska 4S w dm powsz. od 9-2 pp. i od 7-9 wie cz.
POKÓJ

WUT.Z~AJ I 5~ 8I!ZWAATOSCIOWYQ!t

sprzedaż:

(Gmaeh Grand'Hotelu)

ul. Gdafiska 48

CHEMiCZnA

.

Radio -Audion

Tcwarz,stwo Wiedz, Technicznej w lodzi
SZKOlił

ZtCAPUI!M

Y-ICHY • ETA T

Łódź. Traugutta 1, tel. 153·71

komfortOlWe mi~zkanie, wszel·
kie w~ody, w śródmieściu. stro
na ~dniQIWa, z powodu wyjazdu natyclhmiast oddam. ~o
szenia: Biuro "POLRUCH", Al.
POKÓJ - GARSONIERA
'KOOoiiu!zk,' 27, frOlIlt palrt8l1', te1 - 2 UMEBLOWANE
lefony 141-01, 132-.01.
Biuro pokoje I nie>krępują.oom w;;jścibm z wejściem wprost z klatki scho
CZVtDJIle od 8 rano do 8 i pół Me wynajmę intelige-ntnej 06ubi.'e. ~e dowaj poszukiwany od ZM'IllZ. Gferty aub. "Garsoniera" do adm.
czór.
866-1 roID.!klOOgo 41, ID. 8.
"Głosu Porannego".
2742-S

Kura trwa 2 lata. Teoret. i prakt.
wykaztełce'lie chemik6w(czek) labO~llnt6
.. (tek? dla zakładów 'badan produktow, laboratorjów przy
urzędach celnych, wytwórnl chem.
przemysł, kosmetycznych i t. p.

Z~

zł.970.Pokazy i

SĄ

naturalne wody . sól.
comprimes
'pastylki Vichy·Etat

.. 340 W~ (kn. ,ewelacyj- •

BIUROWE
ICJlkaJle 1 - 2 • 3 pOlkojQlWe p.rzy
uJ. PiołlrkQlW\Skiej Illa prawach
lokato.ra i suiblokatoiI'a, 100kaJe
f.abryc:zme dThŻe i mnie.Fsze, na
wszelką fabrykację od:pO'WiJednie. ]oka'le większe, dla instytudi, srowarzyszen; sklepy Pl1'Zy
ul. • P iotrkowskiej i illIDych ~chhwych PU!nk,~ach polec~ blu~
ro .. POLRUCH • Al. Koścmsz:kl
nr. 27, fwni paTter, telefony
~, 132-0~.

NIEZAST ĄPIONE

I

Pianista światowej sławy.

I

W PROGRAM\I!:
BEETHOVEN; CHOPIN; DEBUSSY:

Bilety n<\ wszystkie
mołna w

powyższe koncerty
Kasie Filh armonji.

Bacznośc!

nabywać

SpecJal"l1

dział

OBUWIA dziecinnego

Bocian
się zbliża

czy masz
BucUd cd

Już

zł.

11 .-

bieliznę

niemowlęcEl ?

do nabycia u

, Pantofelki od 9.80

J. f R Y 1'I f

I Piotrkowska Itr. 75 flIje:

Ił II
=:~:~~:::~: 11l~

-1! __________________________________--~1~8~.X~~.~.G~L~O~S~P~O~RA~N~N~Y·_ł~21~93~t~________________________________~N~r~;~~~~~

ZawiadOlnienie
Z powodu kryzysu gospodarczego, który objął wszystkie warstwy społeczeństwa, firma

,,/

"

~~:~~j~z;!a

z dniem

I-edwabne"Irullotowe
n

Wełniane ,

Haiałku

,

~oaw:;Y8tkie

do naj8kro~niej8zyC? ~udżetów 8połeczeństw~ n~8zego. -- p~o.
I1my upr2elffil6 o łaskawe od"Vledzeme naSle] firmy, celem przekonama SIę o wartosoI

,,5 O I E R IE5" PIOIRKOWSKIl 90.

terenów leśnych w odległości 40 klm. od
Łodzi przy szosie pomi~dzy Poddębicami
i Uniejowem

NAPOLEONóW
dóbr Podd,bice)
..

~af[~I~ ~~

.

Ub. PIOTRKOWSKA

lflNISHOWA

(składowa cz_śc

.. ' o ; : .

p.rzystoso~ją? się śoiśle

oraz
artykuły
towarów stosownie do cen wystawionych w naszych oknach.

PAIłł:fllł(JJl

...
. .
.

do minimum ceny

zredukować

de"orac")ne
n J,

~.
~

t i~ aty

rnUJ la
'" _." c '..

',, ".

Dotychczas rozparcelowano 180 hektarów. Obecnie sprzedaje się o8tatnią czę~ó. Przy stacji Poddąbice na
Zagłębie Gdynia. Szosa prowadzi do Kalisza, Konina, Słupcy, Koła i Tarku.
Miejecowość położona wśród balsamicznych lasów sosnowych, ciągnących sią na przestrzeni kilkunastu kilometrów

linji kolejowej

kwadratowych,'
dających zdrowe i czyste powietrze. Grunt bezwzględnie suchy i piaszczysty. Niedaleko rzeczka o piaszczystych brzegach. Kąpiele i Plaża.
Cegielnia i kamieniołomy, tartak i składy drzewa na miejscu.
Zaprowadzenie wodociągów i sieci elektrycznej' umożliwi założenie letnisk na wysokim poziomie zdrowotnym i kulturalnym.

luf6rmatje WBiurze migrninego

przYlięgieoo
u

JtlNA PlfHllRSKlffiO,

iela' od

12 i od 5 -

-

8 pp inż. RUBINUEI

łódź,

Piramowicza
15, Tel. lZZ..10
S1(1

i ZAL

DII. I dni

nlstepn,c" f

Film o preepijknyoh melodjach i atoyr:abawnyoh
,

sytuaojaoh.

Wspaniała. kome~ia, Vyakaj,oa humorem p.

•

. . '

.'

.. ,

'.

•

'

'I

'

-.-

.,'.

z rOlkos~ną

I Jean Murałem

mIru
Z PU\TURll

lOb

Dfl

leżeli chcesz by~ pllwny przyJ~cill

na Uniwerll,hI' IIl1g.lInloI1'l1 ..... ni.,
oddawaj sprawy o8obom nlapowołanJm I nlakompetentnrm
Jedynie p e w n I . I ,*Ybko załatwiaj. absolwenci UnlwersytetClw
IIlllunłćln,eh.

Adr.

N. SPomorska
Ił:
fi
40
cod,. ",Cldll sob6t

Infonnaoje
•

e-i

w.

pOCi~łl, tłll~gl'l1f,

0111

pań

II

PÓLECAJĄ:

Dr. Med.

CKI

od 8-10 1'. I od 4 -

Łask.

wma e

'

8 w.

od 9-12 w

oddzielM pocsekalnia.

poł

n

Ohoroby wewnętrfm6.

RO

NTGIM.
Godz. przyjęć: 4-7, po pol

KBklłft

' ..ella,

OiOlltl!lRy

taplcllllkle

HI

,konanie roboly
nil

H

,

6fllf~

nI Dl. KOpelOlra &j9 tal.

t··

II O~.

oClp.:

EagenjUBt

lUonman.

Komornik S. G6lfslci.

-

zł:

Homeopata

Ir. MI[HAt

todł,dtt.16.10.!ł1

go,t.lAt.

Spec. chor. wener., sluSrn. i wlo.dw
'p ,r~W.GIlllIł.,
(p ra , S kSllalne)
przyJ!"ul~ od .9-1 f r. ł od Ił-a w.
2ł5-~D
w medzlele l §więtll od 10-11 r. ł ł
AI1dtze~~ 2 t(j) la2-~8
lI .,Jmllj. we ""ł''1tllilh IMtGbuh
J
od 9-1 ł od 4~1

Za wydawuio\wo .PIlł!ła". W,6awoion sp.

°dło8Ienle.

rnieJlOu

e

Red.kb'! BugenjuslE Kronman

Do &kł. Nt. 2i14 I 31 1'.'

~

m.DII

Dokt6r

e~OWBk!';!~,"J'e! KbI
Spec. z6łądk., kiszek
I wątroby

L...t

wejścia

Komornik B,du GrodzkIego w I.odal,
Stefan ddtśkl ilamlellJlbły wŁoch!..
Zachodni. 2.,
pr.y ul. 5ienlliewlczII 9, na 1111 Iład •. ari,
tel. 118-ti
1030 tr. P. C. ogll1sZB, że w chl1u
pole.a po haJnił..,ch 8S ptlidziernikll 1931 od god •. 10 nno
eeftat:h lU.t'lI, łł'8ma .. Łodz~ pDY ul. Południowej 44
tualety jll.h8, Cleinń, odbljdlle 8łę IIphedBt II przetargu
w orJginelnJeb ,a' ptlblłemśgt) rttllht!n1OŚc~ n~leil\c~h
mach. UUildzenia me. db fl'mv "Zakłady P'*emYillu Bawel.
blt;l,rt! n!Jnowuych- nlllnego Ludwik GeJer Sp. Ałlc.·
strldw, Meble poj"ct,ń l .klad~jlłc1eh lłiq. 11 bel chultek
,*e JaJr: @arderob" llredan_y, .tol1 U/4, ólilacoWal1yClh na sumll 1.052 dol.

8p,.edal n. re" I

Nawl'Ot 32 tel_ 213-18
~wlllia

telefon i stacja kolei

Apśratura Western RlecŁric
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Człowiek

rodzi lie przeważnie . obcia~onJ1
l

.

do
)(om"Iek,em

Ed"pa

u

i

Relig.ta! do UiOOawna stała
Psyeho-analiza. wych4)d~ z Wyznawcy wspólnego to.temu p~ "lI!Iycho. - analizę.
śnie odczuwa pragnienia seksu~
poza nawiasem badań nauko-I założenia, że instynkty i afekty sto.su.ią ~isłą exogamję w obręLudzie ci saDi.~ sobie two.rzą alne. Pierwsze impulsy seksual~
wych1 stanowiła 8W~0. rOOza.~ po.twlorne i zapomniane nie zo be kl~u totemieznego.
zakazy i Oł(raniClzenia swego.' rO- De posiadają cha'r akter kaz-irod
.,tabu". Nauka w zwYci.~k.lm sta.ią .iedna~ f_tyclllnie znisz-I Dzi~nie.fs.zym i jeszCze mnid dza.iu "ta hu" indywidualne" za- QZy, skierowane są ku matce
swym pochodl7Jie ~ me 6- ewne nie znikają bez śladu wy- dla nas ~rozumi~YIll .fest inny , kazy są ,tak samo. mało uzaSad- Jednocześnie powsta.ie uczuci..
śmielała się przekJroozYć grani... parte ~ świadomo.ści łuJdzkie.t,! ob.iaw życia prymri,t ywnego, mia Iuione, .lak tabu, a pomimo to. nienawiści do .ojca (zlIliw.zan-ł'
ey ~państwa wiary".
Do.piero ukrywają się w krainie pOOświa ; nowicie, tak zw~ "tabu". , Jlcuro.tyc~ podlega.ią im, gnani z ucznciem szacunku i . u~ielbie
wtlek oświeeeni~ epoka rodtwi- domości stamtąd. systematycz-I . Szere~ 'przedlni.otpw. i . ~b lhiwną 'bo.iainą. Pewl1li są, te I nial, .lako do l'ywalłl a naweł
wol!nej myś~ okres pmewHr- nie próbują się przedostać na I pł1Ziew&żnie duchownych, kró- przekroczenie
tych zaka,zów i ~ragnieni~ usunięcia i ~ładz('łościowania WSiZYStkieh warto- światło dzienne, że z kaźdem ' łów itd. jest z iedne.' .s-trony musi s,i~ zemścić na nich, lub , nia ~o. '-'. biefi(iem czasu t ..
~ krYtyki tradycyjnych idei i dzieckiem pOnownie rodzą się I przedmiotem relii~iJnego wprost na osobach im bliskich.
zbrodnicze t'::lynkty
zosta.ią
OIl'ządzeń połiłyeznych, ekOlllo... na świat i że pl'l2le.ł3lW1ia.lą słę uwielbli enia i szacunkIJ, z dr'n:
Pn:ttcm csią :prohibicji nen- wyparte ~ll'IZez i~c kul!1liI'~I.!liej
mif2lDyeh i relifi(li.lnyeh dok-onał one w ob.tawach chorobowych ~ie.f zaś
źródłem
nie,p().tęb~J mt'Y~yeh' ~es:t również zakaz sze, ueZUC'ła, ale me zam'ka.lą cal
ł pod tym względem wyłomu. zwanych neurozami. Ozyż nie ' ~ozy i ~hachu. , N.ie wólnu dołyka.n.la przedmiotów, lub 0- kowicie, pozosta.iąc w dziedzi··
Odtąd datuje się rozwój nowej można badając
te
areka-II przedmiotów tych lub . Osób d(t- sób.
Co więce.i: wszystko, co ~ie Podświ;ld. omośei.
dziIś, tak~atej 1 rMnorodnej iczne resztki dawnych fiorma- tykać, cz~to nawet patr-wć n~ kieru.ie myśli
kierunku p~.zed , W ''Yypadkach, gdy ·to ,w ypar
d}'SCypImy naukowej: reHg.io- cji du,c howych
s~cz~ólnde w I nie.
~:rekroczCn1e tych z.ak~- miotów tabu, również Jest z3'l.a- de nie odb.yło się prawidlowOt
znawstwa.
wypadkach
Deurozy pnznać I zów wywohI.ie natycllmi~łow3 zoo'e. PI'iyłem i tu
następuje pow.stu,ie mi ędzy ukryłcmi pr3·
Wiek 18 utorował duchowi świat duchowy
i psyCJhol~.lę karę w p()Staci . choroDY !lD przeno.,sa.cnie się tabu z pl'l1lł~d· gni,e~iami o.lcobó.tst:wt3', ~ pI'Z"·
badawczemu d!r0fi(ę, ale konkret ludllli pierwołnyc~ o.r3JZ zr~ śmiel'ei śmiałka"
miotu na przedmiot, tak że w elwstawiającą, się im świadomo
nie nie uczynił powa:iJDłejslzyeh mieć i ocenić istotę totemilZlllU.
Człowiek, który pf.'Z~pa?k~ pew,nych 'wypadkach . . c:ały ści,ą.kłłDflikt, dop,rowad:za.iqey
kroków nap1."Zód w ba:danilu zja Uczynił to Freud w swem dzie- i wo nie mo~ł unikn::cć zdkmęc,la świat, otaczający ' nCl~tyka. CZI;ISlo do obJawów
ct,0:,obIl.'
wisk ren..ci.lnych. PrzedsławlLcie le "TGtem i tulU". Przedtem jed z ~rz.edmiotcm :abu ~.am , si~ staje s'le tabu. Te~o rmlzR.iu ne~ ~ych. Apar'a t .p~ychi~v. posłu7
Je wieku oświecenia zbyt pry- nak nli~ zapOiZllaD1Y CIllYtelni'k a ISh1.\-e. tuhu dla m~'ClZen..a.
{mn~ raza . cilJży niezwykle na żniu gujesię pM.yt.e-m w e~lu ulżen,ia
mi't ywme. bez
oparcia sd' ę na z rezultatami badań wielkiego ' giezna sila btrwiem tkwd>ąca . w psycmczRcm n~u:rołyka, Po-wo- i' odeiąienia psyehol1cznego. tak
azerszym materjale faktycm.ym psychologa musimy . pokrótce przedmi6ł~h ~abu .p:rzOOOSl~ się. dU.iąc ·wielkie' derpienia.
' ZWRną projekcJą. to znaczy wybez zmysłu historycznegO. (brak podać cechy /i{Jówne totemfl..zmu p~,y dotkruęCI'~.). ,. z~ z.lawiAri~Jizu.iąc z,iaw.i5,k a qeur.o.zy ~zuca stro.nę p-o.dświadomą kon
,t~.. zmysłu jest charaktery- ł tabu •
sklem tabu ZWIązane .l~t mnó' doszedłz.resztą F'l'eu~ do ~n~~· niktu; na ze:wnątrz; ...j~cie.f
J.lycZDaa ceehą wieku 18'1:0 ) osą
Totemizm Jest to najbardziej . stwo p'l"Zesądny.~, . ndelogic~· ,skuł re tabu dżikich ...:.. ' t~) · nk daJe, s.ie w.ÓWCfZ3S za()~·~ać
dzall istotę. rozwój religijnych prymitywny (ze znanych n,am) Dych, bezseIllSownych, a ~a- iiJ1,D~O, .i ak nCUł'oza s.p.oł~c:t!fl3- , Ił d.z.ieci , n~ła fZOO.foh:fa, . ~Jl
Wlierzeń l nakazów, w czambuł system i re~ijny 1 socjalny. nak skirupulatnic pod wpływem (Freud Iz,res.ztą WiS-wlką religj~ ~trach' lub nienawiść do ' '.: pewie 1)Ot~p1ai~ jako beJ!ID.yślne i HOl'dy dzllk;i,ch pod\lJielone są nie~t}~umiałe~o dla nas s,tracl1,u !llIWaża za nCUJ'ozę). ,
.
nych zwierząił i to. do' tych,' kMwypełnianych . R6wnież p.owstan~e. · Pfic~Odze re do.tychczas na.łb·ardzleJ ~yly
aprzeerme :& rozumem, ba nawet na klany. Każdy klan po,siad~l l wewnętrzne~o
specjałnie wymy~one iil·~E. du wła.sny tołe~ kt~o CI1lcl,
cksn.iaejl (w razie pI'zekrocze- me. i.. rol1lWoóJ t()temlml~. l~ J l~bi,ań4ł. N~ "1w iść ~ zwie~ze
ehownyeh
I(wołi ~łu:plama
wazając 1(0 za swego prrodk~ nia owyc,h ukaIZÓw) itd.
reb~UJ w~óle. dopatru.Je ,sie, on CHl Za:stęPil .. ~ nie.pl'ZY.tazne uczu
wyzyskania mas.
opiekuna ł dobroerzyńJcę. Totem
A przecież z.iawiska te nie są w tak zwanym
~()mple~si .. cia w,~I~em o.ica.
DopieJ'O w wieku 19 n88łępu- , takl _ ·to przeważnd:e zwierzę, dla nas tak obce, jak się ·w yda- Edypa". Kompleks Edyp~ od· . Ten sam konflikt, ale w ~a
je .l'IOzkWliit badań religjGamaw-1 nadDe.f rośli:n~ lub siła przy- .le na pierwszy rzut oka;- PM~- , grywający tak wielką rolę w bIJ kresie sJ)Ołef,'Z'IlY1D, mi ał mie:St'e
czyeh:
Strauss,
Feuerbaeh, . rody (de8llJClZ, woda). Zwrenęeia c-ież istnie,tą wśród nas, ludzi dani ach
psychcanaLity.cznycb w dalekie., przeszłości w .zara1
MUUer, Lanoc. ~er, DUlrk- totemi'Clm~O (nie pojedyńczy cywilizowanych, ' jCdnosłki, któ- . omówimy s.zerze.i Drzy innei f). niu d1.li.e.łów ludzkich.
he.iJm. Wundt ł wielu innych 1okaz, ale eały ll8IWet gatunek) re swem zachowaniem s'lę i na- , ka~.f.i. Tym ~arrem ow:-aniCllamy
OJciec. kłó,ry słtłl na czele h~)r
zbiera olbrzymi materjał fak-: nie wOlIno zabi.taĆ,
aDli sPruy- stawieniem · pSychłcz:ne-m ratŻs(!(l Is,ie do padaruia na;ibardz'ie.i pod· I dy ludzi pierwołnvcb. ,usuwa.
tyczny l przyczynia si-ę w zna- wae. Przekroczenie tY'ch mka- przypominaJą wyznawców rote stawowych ł konle~nych (!eeh I powodowany zazdrOścią seksueznYm 8~0ip.niu do wyj~enia ~w karane jest SW?wo. Co pe- mu i tabu. · S.ą to neurotycy: o- Isłynnego kompleksu.
.
aIną. wSoZY6tk.i~h · svnów . Z hol'I
sagadnien Istoty, powstarua i W'len ~as odbywa SIę uczta, na Iroby opa~owane
piI'\Zez . objaw I Wbrew
dotychczasmvym dy. Wy~nani synowic w w~)ce o
rozwoju wierzeń
reli~'.lny'ch. które" uroczyście spożywa si'ę . choorobHwy, zwany neUll'Oz,ą, 0-, Jńniema:ndom dxiec.ko. ni~ jest kobiety g,przym,ierzaJą się i z~łll
Dwa zjawiska tycfa pryndtyw- mięso IZIwłerz~a tot~m.ic.me~o.1 świeUony, zbadany i uleczalny "niewinne", ale przccnV'llle wc'ze dza.ią wspólnenii siłami swego
aego apołeezeństwa dla nas dzi.,.
rywala _ oJca; 'wnet .fednak 00.
~ne. obce l niezrozumiałe,
Marszałek Piłsudski w Rumunji
I czuwają wyrzuty sumi,e ni,a pOd
~ólnie llW'l'aea.ią uwagę ł
dają się mnóstwu ogll'8nic,zoeń I
I
nęcą zmysł badawczy Ucron.yeh1
zakazów eks,pilłtcy.fnych. ' maiadomaga,fąe się wyjaśnienia. Zjacych na ce,lu dfflJlrowa~enie do
,w iska te to: fIOtem i tabu.
poJednania sie ze ,z1!ładzoiwm
Wi~a fIOtemieme,
.tak
ojcem i leżących u pOdłoża to'
"ogóle 1JSyeh.ika społeczeństw
temi'ZlBu i tabu.
Nie mo~.ąc
prymiltywnyeh .test nam obca.
przytem
wykorzystać aWe40
Jnł-ey maeze.ł
odczuwają ją,
zwyc1es-twa , nakłada.tą na siebie
DlYślą iil1lWlllli kategor.iami. Ich
obowiązek klanowe .• .exogamjL
Życie psyeh:iicme podlega bo~
i Rel'ig.ia powstała więc z uem#!
·da.i innym prawom (patr,z drlieelis,p.iacy.inych, ' ~whizanyeh
s
lo socjologa fIl'aneuskJi~o , Le"kompleksem Edypa":
wuh - Bruhla ~ le fonetio'U podłoża reli~.ti, sduki, mones mentałes des gOcietes pr.imi
ralności .iak i wo.góle
kulhuv
IIłves").
ludzkie.i leży - powiada Freud
To też ani jedna y; tilemY'dJl
_ wielka zlll'odnia o.ioobó.isłwa
toor.ii, ma.iącyeh na celu wyjaś
doko,n ana
w zaIraniu d'z ie;ów
nienie iSto.ty l l"OZwo.iu wierzeń
iudzkości.
religijnyeh, nie potrafiła wy- i
Ta hypoteza
wYdu.ie sie na
4!Zerpująoo
ł pl'7Jekonywtijąco
pierwszy rzut oka bajką, alc w
odpowiedzi'CĆ
na)lOSltawlione
'stocie oparta jesl' ona na głęZ8J(adniCIllia. ~plero psychoabokiem znawstwię duszy lud:znaUza polirafiła zbliżyć ILM do
kiej i , 8tan~wi maezny krok napsycholOlC.ii IIMZyeh pra-pl'lZOd- '
przód na drodze
do zbadania
ków i uczynić poweny krok I
..
, źródeł reD«.ii i kultu:ry pierw ot·
naprzód na drodze
do pozq.a-!lvIaJ:8załek opuszcza pałac prezyjjum rady ministrów ·w Bukaresz?ie .. Na prawo od p. marsnłka ej. '
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i pewnO' tyllko
różne środkli cznego wymaga illlnY'Ch form chell11łi·ko'Wi. Do wvproduii.:tbwa silenia jako produkcji depresji
zmienią bieg tegQ z.iwwilSka. organizacyjnych tak dla samej nia jedJu:j kilowatgooll'1), Ii.a- gospoda·r czej, przekonywa, ze
o połowQ mamy tu oczywiście do czynie1heha się z tern p QgodZ'ić.
produikdi, jak i dla wymiany. sZY1I1dJsta potrzebuje
N'
. t J:k
d " Dlatego nawet ponaJd ~łowamd mniej węgła, niż pned wojr.ą. nia z chronicznym kryzysem 01e !ll~ę, ~lę
~ pQgO Z1C państw tworzą
s:vmdykatv na Elekłro"mie przeno.>zą prąd o
strym o charakterze cvkliczz O'koihcznOSClą, z'e ' CI dWlSZY:SCY,·
ól
' '. t' .
. t t mIarę Olg no - SWla ową, s:vm- sile 300.000 volt na odlcgk~ć nym. W "cyklowvm" kryzysie
któ rzy cą
he d o t r·z ee
o liS o Y d ••l.
.
.'
d' .
Dzi's icjslY niema momentu
"wławi.wcgo
r s'ln' . " ~"""'ś'·
. Ik
.y""at sta'lll sUlrowe,}, szyn, lU- setelk kilometrów.
p. ze I la l U.Jąc .LV c J~o .la o tu Organizu ją się też 'iI1ne tru- stam sUIll~k6w automobilowych, powodzeni.a" kO'l1junJ<tury, ani
eJementlu o,góllllo - śWllatowego t'
.'
ód
l Ś • t
kryzV'su, porzemawi'a.ią Q tema- s y ~ z:Sldęg,~ tO:1-. iIlO', - W1l~ 0- tTaktorów, cz~ów, aut, acro- wlaśówego spaoclku: produkcja
cie jęzY1kiem ekol1oomji
teore- w:vm. sy~ yll\.a uuemllCZ!ny Itp. plan6w, okrętów zmienił' na- jest stale mnie.rsza, niż w czasie
Chemik produkujn nc-rrIlalnegO' powodzenia, a wię
. ; .
..
"
Re~u1amlin tych syndykatów mó sze ży(::ie.
tyczneJ, Jakby dla za'ClemmeiIlla w·
k'
owi ' rooU!kcji nawozy z PO'w.ietorza. Strefę u· kszą też, niż w czasach upadku
sobie środ,ków rool:pozuawczych 11 "o .onI •.m
. p
I spadek wyję: zvkiem owej nwuki €!kooOOnirl. p wnowe.J, Ofl)tl'CzOllleJ . na uipO- prawy p'szemo1cy pr,ze8ullli~tO' po .k ion,iu'uktury.
~ pned r. 19'14, kŁó'rej oddech rZllidko,,:aną ko ns ll;II1CJę"·
. wo.jnie na póhnoc Q cale setk~ twórczości i p{j,głGbianie się nę
hVł tak. bardzo krótki, i której . Kto SIę tu !lratu.lC, a kto zgl- kalometr6w. Maszyny rollnkze dzy następują trwale, chociaż
ni;,'"
S a k l ' lk"
,
me? Ludzkosć pr.zeszła sz:kołę które koszą z'boże, a równocześ- n·je zaws'ze widocznie.
..".JeLW z . u a
WiJ'e ' ~eJ wOJlIly
1.: , . F d
. . V d
Vi
Krvzys dzi,siej,szv, u którego
ś 'iato e' n'
'ęła
Ohm- StrwSZ'iliIWą, or owUe l 9JiIl er- nie je młócą i wiąią słQmę
w w7.J k~:S~mdiIl~ dOi 6- biJ~.dt'o~'ie mówią JęzYlkiem ł snapv zmnie.jszv1y zatrudnienie źródła toczy się ciężka walka
cam
ęc.łę
g
dZlała.Ją metodą Marksa. ("Ko- rO'botni'ka rol,nego do czwartej w sam",m świecie prooukcji Q
rv.
llIieczność upO'rządkowanej pro- c:zęści imd!wiarzy z przed wojny. decyzję: czy przedŁuży się en
dukc.ji, QMiezonej na UJpOO'zą.d- Z powńetrza prodUlkuje się sztu- karpiJtalizmu kcnkurency.i.ne~a,
I • ., k'owaną konstimcję"), a Karol cznv jedwab, z węu;:la olej. Ma- czy też jego miejsc·e zajm:e kaKautskv, Kawl Renner i Otto szyna 'r edukuje .j}ość robotni- pitał monopoliczny, taJki kryzys
Bauer głOlszą fUozof.lę fordow- ków, liczydło mal8zynowe zastę- "j.utrO''' się nie skOJ1czy. pr.nduJest rzeczą kOl1liJooz:ną,
9by soilell1~a oIbeClllegO',
kt&re .test ską, że "ś·wiat j'e8zoze iloie zmie- pU.ie urzędnika b amlk owego i eenei dążą. dO nO wych
form
każdy producem.t, przedsiębiorca przesileniem strukturaJnem i re nia swych
ku- produkc.i,j
ka}!italilS-t::rc:loU<'.i.
dotychczasowych pracownika w kanLorrze
i rOOowk, każdy finansi.sta i zuItatem wojny śwaatowej, je!St form gospodarczyclh pod wzgh~ pieckim.
świnł praey musi s,i ę
do tych
l'olil1ik, woiehlci i mały, każdy następstwem innegO' zjawilska: dem Ulstrojowym, albow~erru te
Świat kapitału i śwli·at pracy możliwośCi przy~otować,
Pok'lllPiec. pOŚlreclnilk i każdy kon- nadmQ,al'u produktów surowoo- si,IV. któlre ma.ią
bardzo dużu pr.zeżvwa ~kut:ki wo,;ny świato- wtarzam, - a mojem zdaniem
sument wied·ział; że to n:ielbez- wvch i 500 akumulacji prodUlk- mie,isca, aby się Tozwinąć i do~ wej w jednakim stanie: od rO'- ' czynić to nal eży bez ustanku,.pieczeńlSllJwo, w ja'kl1em żyje 0- oji przemvlSłowej wobec s·zalO'- czekać swej dojrzało'ś>ci wobec- ku 1923 fala pow'oozenia kon-I mamy tu do czynienia z tragicz
bec:nie, i kt6re SJię wzmaga, nie negO' grodu !l1a ryil1ku SIP ożyci a , nym OIstro.iu, jeszae się nie roz junkhlrallllel{o nie wznosi się ni nym, bo bardzo g!~bok : 1J.TI pro.kończy si-ę .. iutro", że 000' nie który jest dz,Usiaj konsumentem wwnęly". Oskar Polla'k ten o- gdy wvsokO', spadek koojU/Ilktu cesem gospodarczy-m,
którego
,ikoilJCzy się szybko, że trzeba bez sHv nrubywczej.
Zmiama, kres nazywa "pauzą". Na.fv.·.~ ż ry jest pły~ki To właśnie takie końca nikt jeSJl;cz(', kło widzi.
się nam wszystkim przylgoto- prze'Sulllięcie s,i,ę r~ków
pro- szv śwJat kapitału
i Ii:teracki t.rwanie od 1923 roku tego prze, rychlI() nie oczekuJe.
:wać WlPTawdzJi'e iIla "pll'om4em'l1y dukc.ii; ut'l'ata przedwojennych kWliat świata pracy J)IOm.ienialy
wschód 5łO'ńc a'" , rule także na rynlk ów zbytu; powojl'n:na psy- sie ar~umenłamU
.tan zły, gor.s:zy, na d~~e może chOlza wYiSok.ilclh cen pil'oduklu;
W latach po r. 1918,
świllt
eie1'fPiemde,
Przyzwyczaj'enia i zamyikaln ie prodU!kcji w obrOl11ie i s,poJeczeństwa zmien~ają się
Da'ł~ w my.śl emruu ,
mówienie rentOWlllośoi już osiągniętej ri na olCzach: n,jeslyJChanv rO'zwóJ
'jęzvkiem ek.OID.omjli oprzedwojen nli.emoŻlllość naka·z ania
Panu techniki przetwarza życie
do
Nie śmiem wllitrpioĆ, że kto dziś że wielu woli się łudzić, iż .ies t
nej, są, tyfU!Sem
ŚIIl1ierteiliI1ym Bogu, aby nie p rodU!kOlW al, wy grUlIlłu. WUlndt i Avenat1,us, HOlI mówi czy pUsze o kryzysie i o j'naczej, lepi ei niż j'est. I ci propracy zfuadczej
nals zydh c·z a- słońce nie świeci.łQ, aby de!lzcz zapfel i BeIf1gson u&tąp.i:J.i n.ie.:- bezrobociu, czyni to z na.ilep.szą ponują przeciw przesil eniu środ
'atitw, Przedews'zylStikiem: z tą nie padal, aby ziemia
rodzi- sca techn~kowi,
nie okaza ły
tU żylJf u owi, wO'lą. Ale ·macm Ja'koś wrażenie, ki, które 1110żeby
niemrawością ocenli.alllia
OIhec- ta, - oto między illlnemi na j.
nej .vtu.acjl. ROSPod8ll'ezej, Je] waŻiIliejsze przyczyny prlesa'le· ,
,Pr.%YCZylJl i ehaTaJkteru, jak i nia obecnego, nleznallle ekonoa.k,utków,
il tern romązywa- mil8tom ni prod1licemrom i 1'0llIiem na)dębszej tragedji dzi- botnikom przed tą wdeliką wojsie~ej humOO'eskacmi z Okresu ną światową, ~tóra była
prze.
do 1914 roku, z czalSÓ'W bez- cież nietylko WOjllą bJooi, nie
J)OWIl'o'tnych ik~pi.talizmu I<on-ku takźe i to w ~t< .p du rówl1'\ym,
Iremcyjn~o,
!l1aJeży s:kańczVĆ woJną gos.podar, zą ws zVis t,k id.
bezapelacyjnie. Oboone przesil e przeciw W.57.··lsth.im
Jnkolllgrn·
Od lat dziesi,ątJka spędzał sta- ców. 'Zżyłem 5cr.~ z nimi i 'pozna-! Ale w,ojna się s ';:. ończ,"ła, lata
nie g()lSlJ)Odareze, trwa.łące wla- ene,ja gospJd!ll'c~a . jakl\ p()lwst~ Ile wakacje w Tro'U sur Mer, na lem wszV'stkie ich historje. Nic przeszły, a na horyzOIl1cie życia
ści.wie od 1923 roklu bez ipl'zer- la po wo,in.ie z '.l'iest JS~IJI:. v"f~ · maleńkiej plaży niedaleko Bor- dziwnegO' zatem, że, jak wszys- . Dinv zjawił s :'ę GastOon.
Przywy, nie jest w niczem podobne ~o układu
między n.idmierną deau:X. Nie m.a {)lila ani kalSyna, cv miejscOwi mieszkallcy, prz.v-' s,zedł, zobaczyr, ale - ()<n jeden
do t. zw, perjooycznych kryzy- produ'kc.'ą a niską. ('ena sur IW- . wni orkias,t rv sezonowej,
ale jąłem z radością wiadomość () uie -zwyciężył. StaJo się to dlas6w
gos,p odarozych
oklresu ca z jednej, !l h,,:rlb;qqm ~l('l I jest tam wygodnie,
li ludn·oŚć ma.łlwlstwie DJn.v MascO'Uilet z tego, że Dina była równocz e ś·
przed'WlOjeallIlego. And pIl'zy-czy- sum:kiem między produkcją rw- jest svmpatvezna
i zamoŻllla. I Gastonem Parien. O.jeiec Gasto n.ie i Iwvrachowana. Naiwność
ny ni'e są te same, anIi sam pro- czywdlstą a teehnJicmie możliwą Cill!~nie ona zyski nietyl'k o z go I na był :znanym w mie.~s.cO'wości pozwalała jei brać bez skrupu...
ces ich Il"ozwoju. K'r vzvsy przed wvŁwórczo.ścią przemysłową i §.ci sezonowydh, których srpro-IIS,PrVCiarzem, który rozmaitemi łów i wvrztl'tów sumienia p:'zywojenne były w istocie odpo- temi cemami ze skony drug·iej; wa,dtza spokój i niezbyt wygó- spelkubcJami, n1erwz kolidują- jemności życia, gdzie sioę na,strę I
czynkiem roztWQj>OW8gQ proce- niemożliwość odzyskania daw- rowane ceny, ale ta,kże z pro- cemi z ~odek, sem. karnym, zdo- czvłv; wVTachowanie kaza.ło jej
su gospooaoo kapiJtaJilstycmej, nvch I;vnków zbytu dla prodUlk dukdi kartofli, udają,c~h
się lał do.lśoĆ
do znac1)llej ia,k na myrś'leć o przV1szłości. Nie bę.JPieredyrs:zką" w wwrtldm po- tów g0'10'wV'Ch i p6t1:fahrykaŁów znakomicie na
tym piaszczy- miejscowe ~1osu.nki: fO'rtUlIlY. dąc nadmiernie inteligentną, uchodzie -produke,ji. i wymi9JiIlY, jak i doskonale Uiprzem:V'&łow,j~ stvm gm'llcie.
Sylll jeJ.{o nie odznaczał si.ę prze. miała jednak osądz,ić, że przyw roZ1l'ościIe i poglębiallluu się nie się przedwojClIlnych
k'raPonieważ .ia również nał,etę mY'Ślinością Q.Pcowską,
nie był szedł czas na zapewnienie sobie
kapitadizacji, w u~eipiszaniu po_ jów konsumc.irl. i rynków surow- do ludzi, któr:vm po gwarze żv- przytem ami piękny aln i dOl'w1Cip- p.rzV1Szliości i że Galston, nie hę
dziaju II)Irac-y i rozdula1:u
dóbr ca (iIlp. AusŁ-ra'IJa przetwarza 0- oia pa.ry>s,k iego nie zależy w mie ny - a1le by} dobr:vm chło;pa- d'ąc Appo}i.nellu, na męża nadalipal'ecmych. Te powtarzające beonie !l1a produkt ~otowy caly siąlCach lelmich na Tozry'w1ka~h, kiem, Il ponieważ ocl,ziied:ziczył wa·ł się w sam raz. Poil:rafiła
llioę pe.r.fodVCiznie, 00 7, 8, 10 lat niemaJ swój wrowJec stali), to w i'ęc czułem się bardzo dQhrze 'PO. ojcu tY'le, iii n;tóg.ł
PTO'\\'a- być zatem na tyle niedost~rma,
przesilenia, były najczęściej re- przyczyny kryzv's u i lJ'ezuJtaty I w s:krom:n~j ?,be:h o'.ica. Mas- dlZlĆ w~e ZVCle, był za,tem aby obllld~ić. rw mlod~ ~z!owie
zu.1tatem ~ospodwr'k,i beZiJ)lam.o- "samowy.starcza'liIlości gos'p oda'r coUileŁ, gdZIe ZY'Wl>OO10 mI1le zna dobrtt part.łą.
ku pra~l1IenoJe zdOlbYC1a .leJ .za
wej, a często iIla1Wet "aIIllłlTch,li" cze.l", kŁórą sobie stworzyły u kom<itemi z Uip acmi ,
rylbami i,
A Dina? Ma 5~ rozumieć, że cenę maŁżeństwa.
w produkc.U spolecroej, M,e l,i- sichie wszystkie pallsł;wa ' woju- zwierzyną, przvrządzOll1emi t3Jk Matem mnę! ~awet. jeśli mam
Truk więc byliśmy
wtS,ZY'SCV
ozącej się ani z kwest ją UJpo- jące. W procesie pl"OduJkc1i, w świetnioe, ja'k na królewski MM. wv znać . otwUICle, w biibli.mem na weselu DiUlV. Przecież jei się
!rządokow,ania .procelSu wytwa- k01l!sU!mdi, w technice prodUlkW TrO'U sur Mer znam, rzecz 7JIlaczen'LU tego słowa. Nie mia- to od !l1WS należałQ. A przytem
J1zalIlia, am.i z możIJiJwościalIllli. ry1[l cV.mej zaszły zmiany, któTych 'PIl'osta, ws:zytldch
mi,eszkań- łem ~ąę zresztą llbytnio z c:z~o tQ było Ła~k pięknie! Dina poku zbytu.
Nie zn aczn a" nwwet ekonom.ta
przedwojenna nie
p~Z1llI'Ć, bo cała lllldJność męs'ka szła do ś,l,uJbu w białej sukni i
przypadkowa zwyżka cen, po~ 'przvp'UlSl'Czała narwet.
1I1·"h~ł F~r~dny
w mie.Jscowi()lŚ!Cio, poo:zą.wszv od w welonie, IStro'.iiIla
w svmbO'l
wodow9Jła ma'sową podaż pro1'1 u . ,
CI U
nieletn10h wyrostków a.ż do 0- dziewictwa, kwiaty pomar al'i.duktu, albo zamYlkanie crulych
Z tym krvzV1sem świat przestatn-ie,i Rranicy wieiku do.jrzałe czowe. Bv~o ich całe mlllóstwo
g:ałęzi p'1'od,ulkcji, by utrzymać żywa przeSJiGeni,e ducha.
Naj.go, znała ją w ten sam 5,posób. na g'liow;'e, na sukni i welonie z
oony na wyży1[lre; nadmi.a'l' pro- wvŹ'sze sfery kapitalilSotyczne aOd dwumastego rdku życ'a Di- prz'o du i z tyłu. Możecie sobie
duktu na ryil1ku, hy<per wkumu- merykaillskie i angiel,ski.e, franna da/w~ała n<ieZ'bite dowody tem wyobrazić, jJ,e
na ten temalt
lacja produkcji, to da'wno mi- cusk'ie oj niemiecki,e, be'l,gi.iskie i
peramentu. Jej matka. w1la.ści- szeptano so'b ie wesoI'vch żarcinione eJementy, które OIbniżyw- jaopOlń-skie, zapomnia1w:5zy naJgle
cieJ.ka oberży - zacna :zresztą ków i dOWcipów. Po ce.remO\Ilji
szy wvsok~e pun.kty fa}'i koo- że się dopie'r o ()ne~daj biły ze
niewiasta słufyla jej w tej ślubnej rzuc:łśmv si,ę do pan.n·y
. k'
soboą, a wczoraj jeszczooy sję bIi
m,!erze za da'"rv przyokład, m,k - m,ł-..le.)' '.
JUin tUll"alńeJ i sprOlWadziwszy
u
.rvu
pl1zesi'l enie
i nawet głęboki, ły, gdVby !im kto był "lIliebaczkolwiek t1"zeba przyrzm.ać, 1e w
- Dino, da.i mi swój kwianie" zaproponował WlSJ)Ó;!pracę,
--..(.wna'lWu % Dl.... ą. m~ ulc bo te-k, .ia,ko p8IDl'ą"'k<>!
.
zawsze głę!bokJ lipadek kQIIl,too..,.,.'V
.....
...,.-,..
• '"
ktury, ry(:hło w djaletkt~Zifiym - mając przecie.! I.IlÓ~ na RQJ'dł~l'
mit :za wes~ę. T'I'Zeba ~u jeOna bYła dobrą dz,ieWiC,zyną.
. d
d "
pomyślały o swoim ,ratunk.u
SZC2e nadmIenIĆ,
te podczas PQrO'zda·wa.ła wil"'" s·~l-.oliczne
ZlItY
Z;no'wu s\;w""'z-_Jo
'U!~ s..JI....:...
"Il'I.-·..l'"I'e;'''
,
...... wszystkich,
Y'llIJ
dproceS<J.e aprowa
d
YJ. y I
u,w"
ow."'.r..
WOJDY
- Dilna miała WIlt:mczas kwilat!.ki między nas
o pO!prw~y, o pon~e.l p~ zba'wie'lllia'"
Sfery te, b~ice
uem.a,§Cie lat w T,rQU s.ur zachowując dla siebie t ... I.ko ty.
mvś1iIl~a gooPOO,are7:.e]. _A,-le , tO' J na.,·wy"'~zą
reprez.
e ntac.ia
Ił S'l~
•
.
Mstor
L"
',
. . kani.
v-•MeT. 1Zł1. idowa1a
.11:<WQ.t eTa a- le, ile bWo potrzeba do 'u:miesz·
'tału, uznały, że O!k'r es krupiła1lilmery,kaIIl6w. Łatwo maŻll1a sO'- czeni'lł pod kGO\Slzem pamią!lko1 .
Stan rzeczy
w d-zi'~ie.,szem
konkurencyjnego skońc'zył,
bie wV'Qlbruić, ,iakje pale olwie- wvm, P.rzvtern dodała iedna,k :
przesileni'u jest z grul~ I tl od- sit: raz na zaW'S'7:e; że dZ'iiSJ1 e.ps.z y! odkrył pr;zed 100 Jaty :iI11dukc~ rała ta okO'I;'Cz.ność d:l a w1s'P3nia ' - Ale wiedzcie, że
już oJIliema.. Katu sŁ r :.;;·a:n :y ~:,.: prze! okres kaJpi<taoI1z<Jnl\.l · DlOlllOlJllOłi!s'ty I
,.kJ,N)lma.-etyezne.,·"
t~egO Sel'C1 DNi,.
,, ®łatui ra:ll
Ni~belJPieczeńJstwo,
kt6rem
t'lrboone przesilemie g08<podaocJze
groza w przyszłośoi społeczeń
stwu jeszcze na czacs znaczlniejszy, jest jUiŻ spOiPu:larytzowane w
stQpinJi,u dmstrutecZlIl Y'lll samą pa u
p.eryzacją k'raju. W mnie.;Szym
stoPlIliu przyczyniła się dO spopula,ryzowania t~o prohlemu
pulblicv.styka polis ka, chociaż i
samo przes~łe/llie i sprawa POmocy dla beZlroibolt.nych stały
się iIla.~baroZliej piek~em pytal1Iiem naszego czasu. Należy o
tempytaJIliu mÓ'Wit jaknajozę
ŚlCiej li WISzęIdzie, aLbOlwd:em tylko w teaJ. s'p osóh da si.ę slfolfmur
~ać kdledyś i oopoiWiedź. Nlie
jedną mell:odą badania
mOŻiIla
dojść do źródel tego p'1'izesilemia
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.1awet działania pal.ia,tywlnego; 2) pl'zedłu.ienie
czasu pracy, cego go spodarstwa? Jedno mo- jawen1 ~stniejace.i i działającc ' j,
niektóre "recepty", są skiero- p.roponowane przeciw przesiJe- że talk, inne nie. A Jednak kwe- kuHury, kto to objaw nie stanowane 'Wyłącznie przeciw pew- niu obecnemu, nie dadzą si'ę z stja powinna być rozstrzygnj.ę- wi nigdy cal. człoWlieka. Poczunym objawoon choroby, samej sobą p~ooritĆ. Sprzecmości in- ta tak, by nią ki!erować mogło cie s'połecroe ma swe ~ródło w
choroby
nie dO<tVlkają,c. Są i teresów Rodzi S'ię
kOll1lpromi- państwo zgodni.e
z interesem instynlk cie samozachowawczym
środki,
ktÓlreby
prawdopo- sem,
aJe procesów gospodar- s:połeczeńsŁwa lub samo Spole- jednostki j społeczeńStwa,
w
dohnie przyniosły ulgę chwilo- (!zych nie można odchuchać ra- czeńSfwo zgodnie z runteresami tym i,nstynkcie zdl'owym. któl'y
wO. Nie mOigę UJwierzyć, wyś· ehun.lciem na kompromis,
na państwa.
I nie powinien n~dy zawod7li~ w
my byli w stanie n,OIWaiJnie
zadoor"
wOll".
~oSpoda:rczem. •
V
..
'"
To się stać może, jei.eIi la· życiu
.
ważyć tymi środkami na szal,i
'
P
l
. .
~,.:I
Slk rócenie czasu pracy,
to m:iast metodą s/trusią zaczniem'y'
o sk'1e ZyoIe
gos'PUlUarcze
no nie zna.I·wypadków, jak dł.·
. . d oczekac'
Iw,>;
możność ' zatrudnienria Wii~t,.szeJ' mó""uć .l·edynynl językiem, któ- mUSI SIę
pO!Prawy.
dziemv pieniędzy na zatrudn~e- ilOOci r",hn.łlniików·. Ale p'rzed,się<;iDo
,dać
rv w t'-ch sprawach prrzystoi, to N'1001 a pro f eSOTa, k 't ó ry'Vy
nie bezrobot.n''''h,
a zatem
na b;......... a Y"":';"
,
~,...,.. f'l . d
~
.
,'v
.
nle' chce ,zatrudnić więceJ' .J'est .J·ęz'.rki,em
Społeczll"'
, n,
b '~' I.IV .. ci I Je ną rece'P~ę prZecIW
wła,ślC1l wą
chorohę
nadanriaru whOlt.nlilków
""'.....
".
.
~1..
• d
..
N'
ot
af'
bez ()Ibn~żelIl.~a pla- dącvm znakiem
praktyczn~/nl UlJ.łooue.1
epres.1u.
.Ie p r!l.
woJnello
czasu. WOlIny czas, któ cy za g,kll'ócOOl.Y czas i bez 'Pew- llasz~gO poczuCiia s,połeczne~o : t ez. t e:go po k
' za,
. d e;n z 1J'stme'
~
azac
rym rozporz3Jdza ·W Polsce oko-o ności, że zna.jdzie zbyt dla swe- naszej świadQIllo'ści,
.
h "tprogramow
, , , gos-pod aTże: egzy- .1ąCYC
lo 300.000 ludZii, ci"'7'iąc
z teno
.
'
~. , ...
...
.. 0 POll1lnożOlIl~o produktu. Je- stencja materjalna ogółu
sP/)' C'zyc h t ego czy mnego
st
ronmc. c łlorOIb';e zMI1J1era.
P owodu nędzę, .J·'est chorobą, na '"!lO kalkulacJa mus[ mu wskazać łeczeIlstwa zależy od materjal· t wa. P rzeclw
ktÓT".. sobie
.nie może żadoo"że p oP.Yt na jego prooUJkty. się nej egzystenc.Fi jednostki, i że ma
. k OfIloSUJmC.lI
.. prod u kt. u przeK,rezus pozwolić, a dla PoJsk~ wzmoże, jeżeli chn.vży się cena jednostka nie jest niezallp70ą nws łowego l. W\M,ltA;
~1..__ b t d6'-Z YU
'1.11
ub"''''iej
jest lulksu5 bezroibooi-a tl.'waru; cena zaś spaść mOlt!, od o.gółu. Leży zawsze w rozum surowcowvc h po
.
cenIe
milej
"'"
300.000
zdrowych obywateLi .jeżeli się :zoD;ruie.,·:H l. koszta "i :1- nym 1nteresie iednostki, by sj~ k OlSZ t'OW -prod u k CJl'. l u b ceny rvn
wprost ni·e do zniesienia. I dla.,
k
.,
f
ł
l
dUlkc.łi. Idąc .za ~a
ka!lkulacją : oddawała potr1.chom ~'PO~ecz'!ńow.e], nIema onnu y gClIle'r atrgo zdaje mi się, że teza p. Jad . b'
r
I
' t
. ł; t
. nel któraby sama była il'atunst'rzębsk i ego: dwa razy wn,ęcej jJrle Się I.or'} t WO l
p'l'opono- \ stwa i pa lliS wa 1 w t~· • in eres .e k,i em. Choremu, który cierpi na
pół _ bezrOibotnY1Ch = dwa razy wać -przedłuż.Julti.~ czasu p.racy. działała w wypadkac.!. po'; 'TeWif.(: skróceni~ cz:v przed.łiuże~ by ('wojna, klęsk,i t'lementaI1Ile niedO!llllOgę mi~&nia. serc~wego,
mn iej bez,robotnY1Ch, rozwiązu- .
. ,
a a
sm
d
ję sp'rawę tylko pozorn~e. Słu- il.le?, DecydUJe debra wola, pr.zeo itd.), lecz nie gorszym rozumem s
napa'r lCa nIe ~zo po·
chałem nieraz P. Jasbrzębskie.go sIębIOrcy. Ale cz:v PrzoosIębior- jest, jeśli całe społeczeńStwo, le- I m~)Ze. ~eka,rze .muszą pro,bować
. dl
.
d'
..
b ' stwo mate się kierować doibrą eZy J((JSłłodal'C'zo iednostke, nn- wle~u lunydh ,Jeszcze lekow, a
l
ate'go me z a.le mI SI'ę,
y wolą wbrew !l'lnteresowi ei omnń ",- Ież"c" do swAdo "rOlla.
pa.clent
muSi ehCJie~ wyt1Jdrobył zdania, iż polityka ekonoV· 'V·"
., ..
~...,.,
Wleć.
mi1czna moż,e chować głowę W
W naszym 'Wypadku
ChOTą
piasek.
jest
gospodarka
społecma,
to
Słusznem jest, że r-ozpoczyma
znaczy,
że w pierwszym
!l'zę~
.1ą{) leczenie przesilenia gospoPocZlllcie 5połf'czne nie .;est! ale kaMa grupa społeczna moda rcze,g·o, zaczynamy od bezro- . wyrazem psuji SlPołl-"C2.uej mS- że i w rzec zywistości powodu i ~ dzie staje si,ę kooiecmością, aby
bocia; kto iedIna,kie chce tę spra rzvcie1i, lecz IDyoŚolą o tward,ym i si,ę pobudkami spotecznC!lui t. i. cale społeczeństwo ehclało wywę rozwiązatĆ językiem ek 0IIl o- rachun-ku
i korzy~!ach
dla względem na inter'es powsze~h xdrOW!ieć.
m .li. ten sprawy nie 'l'oZ'wruąże. pl()w'~zechności, której się służy. ny, wrl.ęc talkżc na pierwszOTz ęd- Całe spoteczoos1,wo,
bez żad
Ekonom.ia przeniaWlia słowami Nikt nie uwierzy w to. aby ja- ny interes własnej ~rupv
sr)· nych wyJątków; aby całe srpoimteres6w, kto jakli jmteres re- ka'ś g,rUJpa S'Po.łeczna czy klasa, cja'l nej. Poczuóe społeczne jest ~eczeństwo Z'l'ozumiało, że zna.i-p.rezentuje,
takim jęzYkiem mogła czy chciała żyć wyłącz- obja\wem doorze zrozU!ll1ianego duje się w sytu/a c.ii nietylko wyprzemav;ia. Dwa środki leczni- nie altruizm~m,
zatem myślą ·imteresu powszechnośoi; altru, .!jątkoWej, ale 'pirzymu~owej, n~e
cze: 1) skr6<!~nie czasu pracy ,I nie o sobie. a tylko o drugich; izm jest tylko uczwc10wym ob- bezlJ)'iecznej, groźnej.

n:

Surow, nakaz
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ocho u
Niebardzo w to wierzyliśmy,
ale... do1rzymaiła słowa. Pr!llwdopodobnie wystarczyły .rej już
doś wiadczen ia lat mbieg.łydh
i
ohcial'a mieć spokój.
Młode małżeństwo z~.'kUIPiło
naprze-ci1w oberży,
w której
mie's.z kałem ,
plac, na którym
zbudOlWalIlo efektowną winę, po
ma-lowaną na czerwono i żółto.
Zdaleka zatem hi'la w oczy. A
obok kazali postawić garaż. Garaż bYł im potrzebny. pOOlieważ
kupili a11'to. Mój Boże, nie bylo w 13m nic dz ; wll1e~o; w nas.z ych czatSach wszYSCY
mają
auta.
BV'ło to auto najlepszej marki. Co jednak w te.1 sprawie bylo oryginalne, a nawet uapralwdę ,z agadkowe, to że ani Diua,
ani jej mąż nigdy nie ulżywali
swego auta, nie zrobiH nimn na
wet małej przejażdŻlki.
Ale rano kaŻ'dego dnia Gastoo wyprowadzał swoje aUlto
1. garażu i umieszczał przed domem. p.rzy tej ceremon.ri asystowała mu żOIIla w rannej, nie
zbyt zachwycającej toalecie, bo
trzeba dodać, że od CIZ al'i u, kiedv wraz z 'zamąiJpó.jśdem wyrzekła się szatana i spraw jego,
poświęcała swemu zewnętrznemu wyglądowi tylko b~l'dzo umiarkowane starania. Przy nich
zjawinła się ta,kże matka, która .
po zlikwidoWlaJliu oberży, przeniosła się do młodego stadła..
I auto pozost!lJwało już przed
domem przez cały dzień boży.
Ozy było ładnie,
czy bn: ydko ,
wiatr czy 5-10Ia. Co pewie;n czalS
wvchodzi9'a z domu to DWna. to
Gaston, lub matka ... Obchodzili
nal()lkoło samo-chód, 'Pr:~ypałr:vwali mll się i wV\Sława1łi przed
nim godzimaml.
Jeżeli
było

I -

brzydko. tróJka WIOhoozila do
Bardzo ładIne. bezwąbpie
garażu i zostalWliając drzwi
nia. ale wytłuJJl1acz
dlaczego
twarte z tego ISchronienia przy- ngdy go nie używacie. Co wam
patrywllła się maszynie. Cza.sa- z niego przyjdzie, jeśli stoi bezmi ta,kże ubierali gumowe f)ła'sz I czynne?
cze, aby ~6c krążyć mimo
D1na odpOIwiedziała mi z pełty koło samoohodu. Po zapad- ną powagą, niemal z namaszcze
ni,ęciu zm1"Oku t'l"ó.~ka ooawała niem:
się na krótko do domu, z8Jpew-' - Adh, ono jest na to za pię
ne ahy zjeść kolację, a potem kne, aby go UJżywać. Mogłoby
'wracaJi i zataczali Illuto do ga- mu się stać coś złego ...
raźn.
Ta odpowiedź dala mi ro!Zwią
Ale na tern się nie końezyl'o. zan·i e zaga,dki. MabżonkOlWie nie
Garaż pOSiiadal światło eleiktry- mieli dzieci. Zdarza się często,
ozne, oświetlano go wil~ rzęsi- że IUJd,zie bezdzidni przelIloszą
§cie j, Izo.<>ławiając bramę otwar swoJe uczuca roozicieł"kie l1a
tą, ta'k że z d~i każdy mógł psa, kota luib inne zwier.z.ę. tii.ie wirzeć, tró.jca zasiadała na na i G!ltSton przenieśli je na auumieszczonych w gara:ż.u
zy- to, na "Is woje" auto. Nie cenili
dlach i z'n owu
pt'.Zwatrywa-ta go. ak inni ludzie, dlatego, że
się maszV1Die. Mat,ka Diny "!»'zy mogło im służyć cenilii je i
nosiła kaw.ę i bUltel'kę kooiaku. kOlc!hali bezinteresownie dJa nie
Po pewm:vm cza.sie GIl/S,f()Jl1 ~ta go samego. PiCŚQiłi je i cieszyli
wał, zapalał latarnie samooho- się niem, iak cielszą się i'Odzice
du, zaczYJlał manipulIOlWać p.rzv wiook~em swoich dzieci.
maszV1Dor.ii, puszczał motor w
ruch na mie.iscu, otwiemł i za/flIk
(i l
mV'kał Dokrywę. czvścil karOlselC1l
dę. jednem słowem
mO'Żnahy
powiedzi~ć, iż pieścił samQIChód
Potem znowu siadał, paHł papierosy, pil koniak i sl){lIglądał
na maJs>zy.nę.
Dzień 'z a dniem ta c eremom ja
powtarzała si'ę. Dopiero p6ŹiD.ym
wieczorem gaJSzono światła, ~a
mvkano drZWi Sl9.!f1ł,ŹU i tró,ica
uda1wała się na spoczynek. Nazatutrz powtarzało si.ę to .samo.
Pewnego razu, gdy Dina .zmo·
wu w S'WO:nl wV'Pehł':vm stlafro
ku odbywała zwykłą podr6ż naokoło auta,
przvstąlp~łern
do
nieJ:
- DmoL
- No i co pan p()l\l\Tie?
wykopan.a ostatnio w pobliżu
- To auto?..
Akf"Olp()lisu.
~_ ładne, niepr~wdal?
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RaBne

miIjOlIlY bezrobotnych; z rodzanami wynosi to około 20 miI.ionów osób bez pracy.
Jeżeli
przyjdą komuniści, nie stani,e
mi się nic gorszego: nie pracu.ię od trzech laJt, gorzej być .'mi
nie moźe." - "Arger kalo n es
ja n~cht werden l"
Slowa te, w utStac h "IgI"UJ1JC;gO
.. :1..
"
kapL
' t a I'1S't y nIemIec
. . k''lego, m"",
rLną
, . dczyc,
, .ze obecny stan.n
sWla·
,,~
.
d
s' ~re.1
epl'es"
.Jl gospod arcze.1. st wo
..l·· uIb·Jekt ywne warunk'1
rz, y~ .!UZ s
dl a zaS!lluJUl-cze.1
.:I, "
•
f orm
zmIany
duJk"
ł
n'
pro
C.1ij s:po eoz e.1; nawet po
' . praweJ' srooue
t'
sk
ra.1l1llle
spo Je ,
...
.
.
k'
ozeIliS~wa memIec legO.
Czyż

trzeba się dblLRo rozglą
aby zooaczvć sklr aj przepaści? "Warunki oibje,ktYW!I1emów~ svnJdV'kali.st·a fralIlcUlski rodzą się także
w rOZlpaczy".
InJieje płyną SZybko.
dać,

W Polsce daleko nam jeszcze
do naJrodzin tych "suib.iektywnych i objekŁywnych" warunków "promiennej przyszłości" ..
a mimo to, a raczej dlałej:(o wIa
ŚIIlie uczynić należy .Już dzisóaj,
a,byŚn1Y jutro "w prOlll1ie.rui,ach
światła n:ie Jako Wlidma stanc;:li
zR!l!szone".

Czas i groza przeStiJenia, katastrofa bezrobocia i ~roź.ba dal
szego POIgłęhiaJlia si.ę paurperS' zadi całe~ społeczeństwa wolają wvmownie o przymUl!l dzia
lania. Ochotnky pomogą. jak
zawsze, pewn,ie i wydatni/e. Ale
zwycięstwo mUlsi być oparte
o
siłę organizacjti, o U'~rUll1t.()'Wany
kJierooek woH: o środki ufundowane wolą społeczną. Tą wolą
Jcśl,j 'zaś S'po.łeczeństwo te~
nie rozumde, czy nie zechce zro może być ' tylko prawo.
zumieć; jeśld ten, kto po.s-iada
Kto zamiast prawa 'WoH ,,00środkli produkcJi okaże się nie~ tuz,iruzm pomocy" (,l ekka przeskłonnym do ofia,ry dla sd~ie sada!) n.iech pami~a, że
nie
samego, dla ratunku sWE!!gO WIlJr mówi ~ię tu o poWliastce
dla
sztatu pracy; jeśli rohot.nWk za- dobrze
wychow3lIlych dzieci,
trudniO!I1Y me odda SIWemu pra- lecz o twardej sytuacji i n:iezna
codawcy maksimum
wys~łku; nern jutrze wszystkooh
ekonojeśli kwest ja naj,wyż.szego
po- milC'ZtIlvch czynników p1'odukc.ii.
2liomu wv'twórozości robołml~ka kapitału. toohni,k j i pracy; o
nie stanie się
najpierwszym tern, czy w poło·źeruu obecnem
pUJnktem rprogramu
robotm- także się damy życiu, .laik nieczych związ.ków zawodowych; mowlęta, ptrowadzić bez woli za
jeżelIi śWliat gospodarczy nie za- rączkę, czy też sami pOItraf~my
przestanie konserwatywnego u- być samo.dz,i.elnymi lwóreami te
poru przeci,w
kO!l1iooznościom go, co się stanie; czy pot'raf'my
teraŹiniejszości, wynikającym z być odpoW1ied,lil3.lnymd
w,gpół
zamarcia
ekOlIloankznej sm.i- twórcami swojej własnej przy,
thowlS·Mej teo.rji klasycznej; je- szłości gospooa'rczej.
żelli powtarzam - ogół ma
działać tylko półs'oonie, altmiSpołeczeństW(), w czas twar a
stycznie, uczUIC~em, sercem i łez dy, słucha tylko twardej mowy;
ką w oku, to kraj, to 'J'Iz.ąd, to a przecież nikt nlie przeczy, że
pańtStwo muszą znaleźć środkii jutrO przemówi treścią zn8eznie
przymuszeIIl.ia nas
wsz~tkich surowflzą'l
do zaTadczej a,k cji społecz,nej,
Z glębi dUl&ZY czcz~ altruizm,
Opinja rzeczoZ'nawc6w
l~!gi de ~o nie uznaję;
z oboonej
narodów jest z.goona pod tym cięż·k.iej sytuadi. może społe
względem, że walka z obeonem c'zeÓlstwo wybI1Iląć tylko mocno
przesiJooiem mulSi. się zacząć od usta'looym
kierunkłem woli,
ochrOlIlY bezT'obotnych drogą da ktÓTY rozwią.zać pOW1im.den wy
lila im zasiłków, lub zarobku. kon,a wca brOlIlią ostrą, 1>0 norZatrudnienie belz'rolboltn. wyma- mą JM'aw8. "W poczuoiu spoga pieniędzy. W1PływÓ!W SItal!'ycIhi, łecz.nem tkWii zawsze nakaz robez któr:vch roz'P.raJwdanie o roz I zUlIl1u".IntereSem więc aktualpocz ęciu robót pubJicznY1Ch
w nvm Jest dla kwest.ti przesHenia
I'QIzmiarach rui,ezhędnych, należy i 'Pomocy dla b eZ1l' 00 otIl vch, aby
Ulważać za kiepską ba.ikę.
Po- .lei rozwóJ
i rozwiazanie nie
trzeibJle plieu,i.ądze znaleźć się I dz i a·łv się tyllk o 'W sferze uczumuszą. J'e st rzeczą powszechnie cia. lecz PtrzedewszysŁ'kiem
w
wiadomą, rzeczą, w którą naj- ~ferze prawa ł obowi~kn pa
szeI\Sza pow8zeclhno,ść Wlierzy, w8 z.et!hnet!o.
że lekarstwo, które nie k05'Ztuje
1'.
.
"nie pomaga". Za nasze uzdrowl,er~zę t.ruk bez obawy T!1Zf:
wienie Ros:poda.rcze trzeba za- sady, .all~lW1em nawet naJ:za.:
płacić, a ta koo~eczność,
ten ldroŚlIlie.JSil t~oretVICV ekonom.p
oboW1ią:zek, ten przymus mater- przymaJq ml w ~!śl d?tychcza
jalne.Ro udziaŁu w a,kc.li mu& sowy-ch obserwacJll
hls~orvcz
być nam nlllkazaJly po~szechnie nvc? że. z~ws~e .i wsze-.dz.ie tam,
obowiązującą normą praW!I1ą.
~~e d~I~Je S.lę InaczeJ, sprawy
1 CZY!l1mkl gospoda,rcze pitzestaSłVlSzałem niedawno takILe slo i_ być potęgą SlDołeczna.
wa W1ielkiego fabrykanta z MoA któż może ehclee, aby siC
llachjum:
w PoIIS~ tak stało!
..W Niemczech mamy człery

I

ł

18.X -

"GLOS PORANNY" -

28~

l'Tr.

1931

POI.:ECA

IELlznę

DI\PlSK

. . . . KĄ i DZIECin
50°10. .

z własnych materjałów po cenach zniżonych do

Konsum bogato zaopatrzony w różne materjały, jak: jedwabie i materjały damskie, materjały na ubrania m~
skie, pledy, pończochy, skarpetki, obuwie, naczynia gospodarskie i inne, które sprzedaje po cenar.h hu~owych.

Zwiedzenie Konsumu i sprawdzenie cen, nDe

~~

Uwagal

Resztki i

f;#'t,
~

w,łącznie

Uwaga I

FABRYCZNYCH.

T.

Handlowiec,
posiadający
rozległe stosunki we Francji
obel mie przedstawicielstwo
poważnej firmy.
Branża
obojętna.
Poważne referencje. Gwarancja na żą
danie. Oferty 8ub. "przed-I
stawicielstwo Handlowe"
do 'adminisk"acii nin. piema

osiąga
terjały

ten, który zakupuje wszelkie madamskie i męskie, na ubrania i
palta: B i e l s k ie, Tomaszowskie i Leonarda, znane ze swej dobroci w firmie

-

Apteka St. HAMBURGA I S-ki
łLód:t, Główna 50, tel. 218·81

I

WEtilELI

śClsLE

zar

leczniczy

WEGIEL!

braki

"Konsumu DO· cenach

t\ NCzrslr
nadszedł

a

do kupna.

fabryki Widzewskiej Manufaktury Sp. Akc.

SDrzedaje

Swi

obowiązuje

B.
J.
NAROKO
nowomiejska 8 Telefon laZ-77

ra

w podwdrlu
1 piętro
Rych przy ulicy Kolejnej przeniosłem biuro I
skład na ul. Rokicińską 28, tel. 131-52
\
(vis-a-vis Szpitala Anny· Marji, tuż przy MonoI
~~~o~~I~~!O~~:~ic~d~~lej~::.czą się obecnie
Dostarczam nadal, jak dotychczas, wets·el
We wszelkich ilościach znany ze swej
po e~na?h bardzo niskich poleca
plerwszorzetdnej jakości z kopalń: "Ka.
w wIelkim wyborze robótki, wyzimierz", "Juljusz", "Mysłowice", i szywanki, tornistry, puszki do śniadań, gry towarzyskie oraz mnóstwo nairozma
,,~odrzej6wf' oraz koks i drzewo opałowe itszych zabawek, które stosowane Bą do katdego wieku dziecka. UWAGA: Szko

a
_1______________..'

Dur.- Deial. Solidna oblloaa

Na sezon obecn"

~~a~~fD~~Z~~!!~i!~~~01kl,[i1ń!~a16~8, tel. 111-52

P,..y!tllnek tut przy skłlldllch."

RaJ- d ZłY l!reebIOwCsklleeotrczym,Uj;,sPrii~f~~ilb:~. 3ł, 'eIBf. lIZ-55.
Uwagal Na miejscu wlIorowa klinIka leJek

TYLIO •

P .I NOMETHVL -TYLKO!

LECZY, CHRONI i USUWA

KATAR, CHRYPKE i GRYPE.

PINOl'lEIHY1~1~~~~~~H~~~~Ać'J. (ena ll.I.75

:PRZEDSTAWICIEL NA WOJEW. ŁÓDZKIE:
.
APTEKA J. CYM ERA w ŁODZI, WÓLCZA~SKA 87, r6g e-go SIERPNIA TEL. 139-47.

IJTlł4

w wielkim wyborze w surowym
i

lm

gołowym słanie

PO CENACH PRZYSTEPNYCH

f. i J.

. 2 lielona 2.

PIETRUSZKA
lei.

lł2-38.

-Po :lO gr.

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

BaGznośC,

liodzlanki ł

Znana ",I strayn I cechu rosYJskl.go I polaklego F. ORYNBLAT, któfil i!tniele od 1002 r., chc~c dll6 motnoś6 slerokim war9twom społec:leń
stwa neuczenia sie tek intratnego filchu, jakim Jest krawiectwo i bieli1niaratwo, naucze .kroju, szycia i modelowania teoretycznie i prektyclnie
(na materjełech) systemem ukół PIIkrzewv. r6że, rośliny zimotrwałe i Dalie-Gie- ryskich i englelskich. Cała nauka
trwa 3 mlesillce I kosztuje tylko 75
orginie, poleca w wielkim wyborze
zł. Kończącym 6wladectw..
Z.
gruntowne nauczanie QWlllantujo. Uw a~: Nllucllllm również blelitniauiwlI
Zakład Ogrodniczy, Łód:t, ul. Piotrkowska 241
systemem szkół wiedeńskich. 0111 nieKwiaty clqte i doniczkowe.
lIamoinych ulga.
P. ORYNBLAT
Ceny zniion..
Cenniki na iądanle . Źeromsklego g pr. of. I. D. m. 35.

JERZY KOl4f:IHOWSHI

•

NAJLEPSZE CIA ~TKA
poleca

[UKI(~ nIAl.

~~M~lIn~Hlf~1

PRZEJAZD 1. TEL. 133-72 i 209-87

słalemi 16~kaml

ze
~

-fUSI

DnDCh·n~

al

\li

ul. Piotrkowska 90.
tel. 221-72 9546

~:i:~~hjepr:~\Y~II~!~o~ J:~:~:
Cly (opflracle et.c.), a takłe ohorych p,.ychod.~cych. Godz.
pnyl~~ od 9 1 I od 4- 71/.

r-.'-~---..

BAnATD"
n

'1 lfftriad

I na dogodnych warunkach polecai\

OWOCOWE
PARKOWE
IGLASTE

~

Pł . I

[hl

OOln no - łl r~roIElDJ

Dnia

Ogrodowa 10, tel. 213-57
I I II klasa
Oddział
poło!niczo-ginekologiclny

Dr. med. Sz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eyehner
Cena porodu n8 li kl. wraz
~ 'aabiegami 200 zł.
OpIeka nad
Oddalał

Odd.lał

d.łeckiem

Dr. med. J. POlakow
c'Ururglczn,
Dr. med. M. Kantor,
goch. pr.yjc~ l-li pp.
oun,
Dr. med. J. KrauaK,
od.. u ~~ 11-12 w

Dr. ROMAN

Bornslein '

ord. w chor. wewnołrznych i ner•.

(sperl. pnamlBII materiO

TRAUG.~TTA g

.6 I p6ł-a-eJ.

