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Mandżurji ł

Mongoljl

LONDYN, 13 lutego. - Sen8acyjne wiadomości o tajn~
traktacie japotisko - sowieckim
przyniosły dziś pisma
angielskie. a sz"zegóInie .,Daiły Ex.
prcss". Piszą one. że traktat ten
został
PODPISANY PRZED
KILKOMA DNIAMI W MOSKWIE.
)\fa to być dzieło Stalina, kt6ry je przeparł wbrew poglądom
Innych członków "Politbiura".
Tajny traktat Japońsko - 80"it!cid ma
DAWAĆ JAPOi'JI
WO!.SĄ RĘl{Ę W MANDWUl l W CZĘŚCI MONGOLJI.
Rosja sowiecka ZO"OOWiązllje si~
nie protestować przeciw działa
niom iapońskim na wybrwll
chińskiem.
Pozatem nmowa
przewidu.ie SPRZEDAt INTERESÓW ROSYJSKICH NA KU
LEI WSCHODNIO-CHIŃSKIEJ
Wyrzerządowi japońskiemu.
na kDłei
('zenie się wpl~ów
będzie
wschodnio - chińskieJ
pOdpisane oddzielnie.
Pr6cz tegO rząd SOwiecki nie
\\ yrazi sprzeciwn,ieżeli Japo11.\U. zechce bndować NOWE LINJE KOLEJOWE W MONGOJ.JI. Zastrzeże sobie tylko prawO korzystania z kolei wschodnio - chińsklej.
CO DO l ,nSÓW WŁADYWO
STOKU, dzienniki
angielskie
nic nie wspominają .

Fina', hokejOWI
Ul

haki Plaeld

Polska

lir

rę~~a

Japończycy wszędzie

odparci
LONDYN, 13·go lutego. Po krótkiem zawieszeniu brO'lli
rozpoczęły się wczoraj wa,l,k i na
froncie Sza-Pej.

artyleryski trwał
~ałą noc,

a o świcie
ba lziej.

wzm~ł się

puez
jeszcze

i

Ze

Administracja: Piotrkowska 70.
Telefon 222-22
Tel. nocny 144-44. Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730
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kunkurlitcyjnych

zbombardowano 2 przę
dzalnie bawełny
LONDYN, 13-go lutego. Dziś rano ja.pońskie eskadry sa
molotowe poddały bombardowani u amery,kańską
dz~e1nicę
przemysłową w Sz,angha.iu. Od
bomb zapalnych spłonęła wieI
ka p'rzędzalnia bawe!tny "Wingon", przyczem kilkanaście osób odniosło rany. Inna przę
dzalnia amerykańs.ka również
była kilkakrotnie bomibardowana i padła pastwą płomieni.
Wy.padki te wywola!ly
wzbouenie w kolonjl amery-

Japończ,ycy bardzo skrupulat
nie i w cichości przygotowywali generalną ofensywę. Wczoraj
Po południu dwa parowce trans
portowe przywiozły do portu amU:llicję dla karabinów
Il'ę.cz
nych, maszynowych, armat i
kańskiej.
bomby dla samolotów. Pozatem
Adm. Taylor wraz z konsulem
na po~'udnie od Wu-Sung wysadzono znaczny kontyngent uo- udaai się do japońskiego kontradmirała Nomury, by zł'ożyć pro
wych sił wosk(}w~h.
Front chiński ciągnie się obec- test.
Kontradmirał Nomura wYll'anie od Sza-Pel do Wu-Stmg na
ził
uibolewanie i zapewnił przyprzestrzenł 23 kIm.
byszów, że bombardowanie wyNa przednich pozycjach !Znaj- nikło wskute:k fatalnego
wydują się trzy dywi,zje
kanłoń padku. Przyczynił się do tego
skie. Wojska kantońskie rozpo- mróz., kt6ry spowodował. że ~re
rządzają 35 do 40 tY\'iiącami lu- cyzyJne mechanizmy do 7ll'zuc.a
dzi. Pozatem jest jeszcze znacz nia bomb, znajdujące się pod
na ilość wojsk nall'kińskich oraz skrzydłami samolotów, dl7Jiałały
wolnych strzelców.
wadliwie.
Cudz-ozi~moom w SzanghaJn za
Kontradmirał
przyrze:kł w
graża ilOil'8Z większe niebezpie- imieniu rządu japońskiego,
Ze
czeństwo,
surowe śledztwo będzie przeprzypuszczają bowiem, że ja'PO'ń prowla dzone.
czV'Cv zaatakuJą także południo Rodziny zabitych wskutek bom
fawe dzielnice chińskie,go miasta, bardowania pracownik6w
gdzie znajldują się chńskie arse- bl'yc,zDych otrzymaJą odszkodo-

nia fabryk przez bomby samO
lotowe, przek,racza pól mil,rona ,
Gromady maruderów, wałęsajI!
się po dzielnicach eUll'opejskich ,
wanle. a rannym będzie udzie- żebrząc o ka\Va ~·ek chleba. Misje i towanzystwa dobroczynnolona pomoc.
ści nie są w stanie sprostać olLONDYN, 13-go lutego. Wychodzący w Szan,ghaju dzien brzvmim ciężarom.
nik "China", podając o'Pis bom
bardowania amerykańskich zakładów przemysłowych w Szang
Rola ligi narodów
haju przez samoloty lapońskie
oświadcza , że
GENEW A, 13, 2. SensacJt
spalone pnędzalnłe konknrowa wzbudza tu nota delegata cl1lńskie
ły IZ przemysłem .lapońskim.
go w sprawie przedłożenia konnik
Zwłaszcza przędzalni,a ,,'''in- tu chińsko - japońskiego zgromagon", korz,ystająca z subsydjów dzeniu ligi narodów. Rzą.d chiński
rządowych, uniemożliwiała prze w myśl statutu llgt domaga się,
mysłowCOlIll japońskim utrzyma zwołania ' nadzwyczajnej sesji zgro
nie się na rynku.
m'llldzenia, w przepiewtym terminie
Dziennik jest zdania, że bom- 14-dniowym.
bardowanie nie
było
bynajChiny gotowe są wYJUc się swe
mniej dzielem przypadku.
go ądania, o ile rada ligi ma .zamiar samą kwestję _tar", przeDłuma
dłożyć zgromadzeniu.
Na posiedzeniu komitetu 12-tu
LONDYN, 13-go lufeRo.
Lekarze europejscy z Szangha- zdecydowano nie zwoływać zgroju stw:ierdzili w chińskiej dz~el madzenia na podstawie uprawnień
nicy Sza-Pei dwa podejrzane rady, lecz uwzględnić pierwszą
w)'IP a rlki l.achorowań. Istnieje część wniosku chińskiego. Czynioprzypuszczenie, iż jest to dżu ne są próby w Iderunku skłonienia
ma ipłulCIla. Chorych izolowano. delegacji chińskiej, by zrezygnowała z żądania zwolania zgromaMieszkania zostały spalOiIl.e.
dzenia. O i1eby to sh~ nie udało.
Głód
zgromadzenie musi:ałoby być zwoLONDYN, 13-go lutego.
lane.
Sytuacja w mieście jest roZ- Byłby to więc pierwszy ~dek
paozliwa. Daje się odcz,u,wać co zwołania nadzwyczajnego zgromaraz większy głód. Ceny wzrasta- dzenia ligi Da żądanie jednego z
ją w tem'Pie zawromem. Bank- członków.
.
notów chińskich, olhliczanY'Ch
Ponieważ w Genewie przebywaw dolarach mpJ{sy,kańsldch, nikt ją obecnie wszystkie delegacje
nie chce przyjmować. "y obie- członków ligi narodów, uczestnlgu są banknoty el\lfopejskie i do cząc w konferencji rozbrojenioweJ
lary St. Zjedno'Czonych. Liczba zwołanie nadzwyczajnej sesji było
bezr<obotny'Ch ws'k utek zniszcze- by dość liatwe.

Próby pacyfikacji

I

nały.

przegrała

reW południowej części miasta
wanżowy mecz z Niem- l~romadzi~y się setki tysięcy Judzi, którzy uciekli z Sza - Pej.
cami
Istnieje obawa wybuchn rozru-

LAKE PLACID, 13 lutego. (Tel. wł••,Głosu Porannego") Dzisiaj odbyły się ostatnie za
wody hoke.iowe na olimpjadzie
z;imowe.t. W rcwanwwem spotkaniu Polski z Niemcami zwyci~żyła drużyna niemiecka
w
stosunku 4:1 (0:0. 2:1, 2:0). Polacy bronfIi się skutecznie w
pierwsze.ł tercji, ale następnie
opanowywała ich coraz większa
depresja. Podczas zderzenia w
ostatnie.. tercji bramkarz Polsld, Stogowski, odniósł kontu-

głód

syt

źna

Walki o Sza-Pei

Ogień

lO aroszu

chów.
Fabryki wszystkie wstrzymaIv

pracę.

WczoraJ wiecz,orem na 23 kilometrowym
froncie między
Sza - Pej a fortem Wu - Sun.g
odbywał się Ilwałtowny pojedynek
artyleryjski. Chińczycy
przypu&ciIi nag~v szturm na po
zycje ,japOllskie, lecz wszędzie
zosłali odparci. PodC'z,as
walik
DL! bagnety
straty .z obu stron były dotkUwe
O godzinie 1 po pólnocy Z'lpanowała cisza - Sztab japor.!iki
rozwija gorączkową działaln()~ć
'EJę·
ści~a.jąc na pozV'C .ię ol,b rzymie
Mecz finałowy Kanada - A- masy wojska.
meryka zakończył się remis 2:2 Na rzece .Tang - Tse bud~ane
(1:1, 0:1, 1:0}
8ą ponton7..

"

Prz
ci
ur
i rekruta
P.
poraz pierwszu
elolowala w(zoraj
P.

"Yarsz. koresp. "Głosu p()(t'a.nnego" (Fr.) telefonuje:
Se.Jm zakończyl wczoraj pracę nad budżetem przez pflZyję "
de preliminaT,za budżetu i USŁ ,l
wy skarbowej. Jak wiadomo d r.
ficyt budżetowy w wysoko~d
77 mBj. :xl. rząd ma zamiar JlIDkryć z ,r ezerw kasowych.
Przv
sposobności 3 czytania
stron·
nictwa opozycyjne nie mogłv
sobie ogólnie odmówić wygło<;ze
nia
przemówień
programowych.
POl!. Rvmar z KI. Nall'odowpgo oświadczył m. in., że klUib je
go glosować będzie przeciw lludżetowi,
gdyż nie odpowiada
mu
sy>stem rządzenia, któ-

S.

rego nie zmieni i nie m~ą zmie
zmiany owoowe.
Po set Róg (Str. Lud.) uważa
budżet za nierealny i fikcyjny.
Tego samego zdania jest 'P. Arciszewski (PPS.). Poseł Rozrna
ry.n skarży się na fatalne polonić żadne

żenie ludności

żydowskiej

Polf;'cc ale nie mówi czy

'-V

Referent generalny
'P. Mieprostuje jeszcze pewne
zarzuty wysunięt.e podczas debaty.
,,, głosowaniu budżet f usta -

dziński

wę Sokarbow ą przyjęto

wyłącz

nie głosami B. B.
Z kolei izba
zaJatwila szere,g spraw z dziedziny rolni-cze.j. Przy gł'osowa·
niu nad ulstawą o poborze re kl"uta w 1932 roku p. Niedział
kowski w imieniu PPS. oświad
cza, że ze wzgl ędu na ogó-lną
linję polityki rz ądu klub
jego
poraz pierwszy w Ni e podległ,ej
Polsce g 'osować b ędzie przedw
poborowi ,r ekruta.
Następn e posiedzen ie
sejmu

KOIto
Żyd. będzie głosowało przeciw
bud ż etowi czy też wstrzyma si!!
od głosowania. Wobec tego n .
Grynbaum oświadcza w imienin
żydows k ieJ
rady
narodowe i.
która w gruncie rzeczy w sejm:(' nic:l)s~ reoprc'ZeII\towana, Że
IU!bi ~tawiać kropki nad i, wobec tego głosować będzie wyraźnie przed w budżetowi.
w

śl'oOde

,

14 n.- "GLOS PORANNY" -
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KAROL RA

W małem miasłef!zku na urlł
nicy
austrjacko - bawarskie.i
mieszka skromuy urzędnik ce l ,
ny. Były drobny rolnik dobił
aię posadki choć mal' ne~o, ale
.ństwowego

urz ędni(',zyny

ł

wiedzie wprawdzie nie Iuksuso
wy. ale zupełnie dostatni tywot
Wpl'awdzie musi oszczędzać ' t
liczyć się
z każdym groszem·
ale wie, że ,jutro nie będzie
miał kłopotów materjalnych i
te na ·staI'OŚĆ ma :f.apewniona
jak~ małą pensję - 4'meryturę.
Ta emorytura byla najwyższym
ldeałt'ID oj~a Hitlera; nie mó~ł
sobie nic wyższe~o wyobraził"
Marzeniem .iego było, by takźt>
jel!O syn został urz~dnikiem.
Ale młody marzy owolnem,
szerszem życiu, życiu artysty,
który może dzięki swemu talentowi wydost~ć się
." ciasnp.l
atmosfery bytu małomieszc'7.au
skie~o i robotniczego. Ojcicc i
syn toczyli ze sobą na ten temat spory. Ale ojciec, Q takżp.
małka

umiera,ią

wC7.e~nie

i

ml0d7.ieniec Hitler, wafomieszczanin, m~rzący o wielki".i
kar.jerze al'łysły - malar'1.a, J1)~
zostaje przyj~ły do akademJi
sztuk pięknych, gdyż nie posiada matury. Zosł~je niewykw~li
likowanym budł",wniczym i tym
zawodem zarabia na chleb powszedni. Udaj,e s!~ do Wiednia
z głową pelną marzeń i 11 r 7.esadnej mieszczańskiej ideolo~.li.
Czyta teraz
kilka nacj.onal~ ,
stycznych książek o hlstnrjł
Niemiec. Niemcy - to mlod)'
bohater, Zygfryd. otoczony ze
wszech stron wrogami. Francja
..... to ez&rny Hag~ll, który zawsze czyha na to, by móc mło
dego b.ohatera naj)a§ć od tył~.
Co grozi jeszcze ZygfrydOWI'?
W Austrji muszą niemcy wal«lZyć ze ~łowiańsklem uie~~
pieczeństwem"- Prócz tego Jesz
cze są żydzi; zatruwaja Qni dn
szę niemieckiego narodu.
wodził tegoiuz J)'J'zywód-ca WIe
deńskieh antysemitów, dr. Lul' '
aer. Slowianom i żydom slużą
wresz~ie socjaliści. którzy pr ll -

D?-

pagują

walkę klasową

wśr{»t

niemieckich mas ludowych.
Z tą masą ludową wchod!l.i
teraz Hitler w kontakt. Wiedi'ń
scy robotnicy budowlani są 7,awodowo wrganizowani i doma
~ają się, by drobnomies7,('.zanie
wstępowaU do związków. 1'u
rozpoczyna się pierwszy konflikt z robo.tnikami. Gwiżdże
na ich postulaty. Nie ehce być
robotnikiem. Dla uiego. budo·
wla, na którcj pracuje, jest wi,.
zieniem, z którego pragnie ~ię
jakna.fl)l'ędzej wydfft':tać. On -przyS7Ay wolny ID'tysta - ni~
chce słyszeć nic o so.lidarności
robotniczej. I Hitler nie podporządkowuje
się
przywódcom
ruchu. Nie styka się prywatnip
z towarzyszami pracy. Nie wda
je się z nimi w ro7iJIl0wy, gdy
podczas
przerw obiadowych
ezyta.ią dzienniki socjalistyczne
I omawiają ich tt"eśe. Odłłala
się od nich. by mar1,YĆ o innem
towarzystwie, o .iakiemś lepszem otoczeniu. Jest ogromni~
szeześliwy, kiedy może opuścić
budowlę, by wstąpić, jako rysownik, do bim'n, ~dzie 7atrudnieni
są ludzie w białych,
sztywnych kołnierzykach .. - ludzie, któl~zy złOl'zeczą żydom ,
...zechom i robotnikom. jak i on
lo lubi czyuić.
,
Przed wo,iną opusuza Hit1cr Austr,ie j przested'9 "ie do
Rawar.ii. Wiedzie żywnt wśród
drugorzędne.i cyganerji, składa
Jące,i się z półrobotników, rysowników I malarzy, pragnlłcych
.ostać artystami. Wybucha woj

na światowa i HitJel' wstępU.ie niony. Niemcy mUSZą odzyskać ich wyna.ięcia po niskich ceDemagogiczny }}rogrnlH hitle
.iako ochotnIk dq al''llji l1iemiH kolonje. Ale tego wszystkiego uach
wszystkim r:liemieślui- rowców z.iednał hn s:liel'okie ma
kiej. Historyk sąd,zi, że krok dom~aIi się iuż przecież wszy- kom".
~y
zru.iuowane~o
drobnomieteu tłomaczy się tern, iż Hi- scy niemieccy nacjonaliści. nie
Na dziesiątkach tysięcy zgro- szczaństwa, które po ukOl'iczctler nie spełnił swe.j powillno- oduosząc
wielkiego sukcesu madzeń powiewa,ią agitatorzy \ niu inflacji stunęlo zupełuie zu
SCI
wo,iskowe.j
w Austrji i wśród robotników i drobnomie- tym programem.
i'iby CDO- bożałe wobe~ ustabiliwwancgo
dl ciał uniknąć wypływa,iący~h c"'~1.aństwa. Hitler ozdabia więe I'ągwią. Ma on przekonać.
że kapitalizmu.
~tlid nieprzY.iemności. Ale Hi- swó.i program ornamentami so- ~h~ą on~ eh:onić pne«l wyzyNauc.wny smutDYln przykła
tler idzie na woJuę z ~ło\lą, c,ialnemi. Państwo musi trosz- sk!em bled~~" wal"~twy •• Jeszcze dem roku 1923. pracuje H itler
pełną szumnych frazes<lw o nił' !!zyć ię o wyżywienie całej lud- dZI~ .,AngrIff • ?~Sl tak! podły- nietylko
nad
rOi,szerzeniem
winności Niemiec i o ich wspa- Q ości.
tuł: "Dla uClsDlonych. Prze- swych "pływów
lecz także
:!iałeJ prz:rszłości. Hitler uwa"Jeśli nie możnaby ł!ylo wy- ciw wyzyskiwafZom!". ,,~1al'ell n ait u,.,·.ioen·ienieu't swej or<1aniża zresztą wojnę, .jako możIi- żywIc cale,i ludnoŚ1!l Rzeszy, haus" z~graża dr.obnf~mu ha~: zacji. Po pOi'aue z 1923 ~. Iiwość wydostania się 're swego należałoby wysle(lIić z Niemiec dlarzowl. Co moze J)be~nif~u: czyła jego part ja tylko kilka
beznad~iejnego poło.żenia. E wszystkich mieszkańców nie- drobnego bandlarza rac.ta r: o - tysięcy członków. W 1928 r.
wentualnie może pr7ecież lO - niomieckie~o poeho.dwnla". Go .,podar-cza ? precz z "Warenhau m ich lUŻ 80,000. Obecnie z{esłać oficerem i rozpocząć eał- spodarke niemiecką 'ZAmierza sem!" Jaki Z.óld!llŻtłny 1' ęk?dz[l'l dnała sobie aż milion czł()Uków
klem nowe i.ycle. Ale nie uda- Hitler uzdrowić d)'og,. zniesie- nik ?ie ~tz)' lWIe z. rBdosu! .:.:~~ l'zynnych. Może jest to evfra
te mu się zostać ni('~em wię~ nia zasiłków dla bezrobotnych, powled~1 ,~orat(jr:\um dh~,,6t\. zlckklł p!'zesadwna, ale nawet
ce,f, jak podoficerem.
Ranny "przełamania niewoli procen- Z~pelme .tez ~atlli'alne. ~e ta- świctnie i najltpiej zorganizowraca z wojny do domu i sta- tów". "Żądamy upat'istwowie- kle. rozw:·.~zaD!t sprawy 'lUW " wani sac,ialiści
muszą przy.fe wobec faktu zup~łnc~~) fia- ł1k1 wsz'lstkich dotychrzas stru- nUJe tkwz.:i'~emu po u'\zy w Ił!u wać,
że w wielu miejscowoska
żywionych
pl'zez~ń na- stowanych pl'zedsiębiorstw. Żą- gach cbłopsh~u. Co s ' ~ stanic ściaeh Rzes~y "nazi" pr~rośU
dziei. Niemcy są pohite, armia damy stworzenia zdrowego sta- w t;rcb warDnlulc,h ~ kredy.łe~ ich w ogromnym stosunku.
cesaiJ'ska rozwiązana i wszyst- nu średnie!"o i jego utrzymania, kapItalistycznym - o t9 IHCC h
K· d H·H
t
t
ko zwraca się przeciwko nieOl- natychmiastowej
komunizacji się troszc'zą kapitaHśei i sudal- d le.y I ..edzr,. ~óocz.onYtsz au·
i
ł d
T
aI'aml
(tu
IR-, W
sz ormo.
t
com, nawe przecIw n emu oSO w
l!!=i~eJ~k!!i!!:e!h~d:!o~m!!ó!w~!!to=:!w~;t~r!!o!w!Y!clJ!!!~!!e~m!!!okr!!a!e!!!!.• !!!!!~!!~:!:!!!!!! W)'C~, ukru:u.ie się na sali I wstę
biście. Czem Hitler zajmuje się .;.
_
puje na trybunę przy dźwiępo powrocie z wo.jny, nie zo·,
k ach tizicsięciu orkiestr wol-

I

j!:~o di~!:adn~:w:~·~aśn~~:I~Z:I~

chleb,

nieiednokl'ot-lie usihr,ie

ode~rać p{:wną rolę p.olityczną.

Reumatucu i

cierpiącu

na bóle nerwowe!

Nikt z cierpi~cych na reumatyzm, si nam wiele tysięcy, kt6rzy przyjmo ~
,T I
t ź I
d
podagrę i bóle nerwowe nie powinien wa ll oga przy reum~ y m . ~, po a
wątpić w m0żliwość swego ulldrowie- grze, rWllniu w stawllchj b6lach nernla, gCJż już tysiące udręczonych od- wowych I głowy, grypie, przeziębieniu
zyskało swe 2drowie puy pomoc;, To· i pokrewnych n:edomaganiach. Tagólu. O swych dośw i lldczeniach po· bletki Togal bowiem nietylkłl uśmieczynionych z Togalem donosi nam rzaj~ b6le, lecz w naturalny sposób
pan Z Gąsiorkiew i cz, ttdź, ul. Piotr- usuwają piepwiastki chorobotw6rcze,
kows ka 104, co nas t
'; e : Od dl U2sze'
'
'd oma);;a~
ępu
zwa I
CZIIJ~C
VI zllro d"
ilU t e me
go czasu cierpir.łem na reumatyzm. nia. Dlategoteż nIlwet w chronicznych
h gd
'
'dk'
f
B6Je te dokuczały mI do tego stopnia, wypa dk liC,
J Inne sro I cali' ote nie bylem w stanie ani ohodzlć, dły, osiąllnięto przy pomocy Togalu
ani spać, ani też norma(nie pracować. nadspodlliewanle pomyślne rewJtaty.
PrÓboGllełem wiele rozmaitych środo NieslJkodliwe dia serca, żołądka i in'
Iekarzy,
ków, lecz niestety bezskutecznie. D0- nyc h organ 6w. Jeże J'I tySlące
pi ero po zażyciu tabJetek Togal, usta- w tei liczbie wielu slynnych profesoły lJupelnie te strascliwe b6le, kład .. o r6w Togal ordynuje, to przecież kat·
.. dy JJ pelnem zaufaniem ten środek
wreszcill kres "moim cierpieniom. Dlategoteż gor<ł co polecam Togal wssyst- ~ zakupić mote. SprÓbujcie więc semi
kim cierpiącym na reum!lty.m i b61e Idziś jeszcze, lecz t~d!ljcie tylko' Togal.
w stawach. Podobnie jak p, G. dono- We wszystko apte kach.
- ':_:. ' . •M.n' , .' ,. lO> ""~i6@iiW4iA!b8)5!W
UZWSI
Ui4A&J SJUWDi"
---lir

p d
k 'tk h
ł
. t'
o czas 1'0 o 'wa e.go IS lIIel1ia bawarSkiej rt'.lJubliki radzieckie.i, pozostaje w Monachjum, nawet nie ml'uknąw'!lzy.
dk
dó '
'
D oplero
pO upa
u Rą w KOmunistycznych wstępuje do b ia
łych formal'J·i. nie wiądom.o w
jakl·m charaktel'ze· szpicla czy
.• ·t t
.
po I • ·est
.,1'0
agI a Ora.
sy any .1
na z,.,
madzenia
robotnicze,
.
zd"'wae'
'''praw''z których
swoim
musI
""
'"
'"
Di)'''ełoz·onym Tu Hitler ma po
.•
... '" pierwszynkazję
raz
weJrzeni?
"e
poIitv"me.~ pron !IW tajemni"
',I
"
tlaudy l· technl·ki poll·tyczne dj •
,..
W tych okolicznościach ~.l) ,
staJe się na małe zebranko .I~dnej ze świeżo powstałyl'h organizacji nac.ionalistyeznyeh, kłó I
IJ
I'e agitują wśród rObotników i I
.,
szarych ludzi. Organizacje te
'~ostatmch ~m~ch odbywa- 11a konferP,T'~ii 'w ~prawie różnie cieszą się popularnością w IV Sl~ w Mo~kwle hczne konfe: nych zan·ądzeń, jakie najeży
tych kołach. Nawet wśród r-O' IrenC.le w, zWlą~zJku z 'Yypadkarnł poczynić na wY'pane,k nieoczebotników _ ~acbowawców. No- na Dal.eklIn V\ schodZIe.
kon- kiwan)'lCh wydarzeil Da .nale
szą one wyraźnie stcmpel reak- ferencJach tych obok mnych l{im Wscb"dzie.
.. N·
... k
.
dowódców sowieckich hrat \1W t)'lCh dniadi również zacp~;'tra~:o~~~:~~l:ie l: r~~:~~ dział rówl1if'Ż flow6dc:\ spccial , km1l'.zone zostaly stud.ia sluw-:ha
' a
rIn.J'I' na DalekI' m W S~' b.. . r.zy wOJ'6kowo - lotnicze.J· akade
kami i malomieszczamuui. Tu, ne J
'
Blu"cl
m.J'i. Ludowy komisarz wO.J'ny
d
lIa tych zebraniach, sl~yszy Hi- zle
Jer, l·tAry
"", wlas'ni""
"
•.
t t
hecnie bawi w Moskwie, dal?j Woroszy:ow przy tej o,k azji wy
tler frazesy o WIDIe en en y w
.
\~ T
ł
"losU 7. n amienną nlOW.~. 00 noruinie staDU średnie~o, oraz te komisarz WOjny
' l moozv ow
'"
..
.
li'
I
clowy
aprowizacJ'i
wych inżynierów w któreJ' mięk
wolne Nieml'.Y uwolnią naród ·omlS .r z u
d a leJ' rzeCZilznawca dzy innemi powied:ział:
OlI dlugów. Tu słyszy, i4~ łl'zeba. Ml'koJ'an
. . ,
, k
G"ID""nlk l' w· " in
.• Pallstwo prolełarJ'ackie dało
obalić
"żydowską potę1!ę pi •.• wOJS 'owy r" n'
niądza" l utorować dl'o.~ę no..
Nadzwyc:z.aj Żywo omawiano wam dużo.
Jednak wiele od
.
d
O"~l'
planach
bl'aleJ'
e
was
wyma..ga
lnów
arm.l·a czeTw:vm ludzJom do władzy.
wla om
o
,Ten .... kres l'OZWOJ·u ruelll' ilU mIgrac
'
J'I' odno"·
n
l
·
e
lltwOr7.p.nill
wona,
kiedy
siły lotnicze I)..lnrv
...
.' <
"'Fi
rOdo"'''o'.. _ socJ·alistycznetlo koń- nn D a l ek'lm nVlr SCh Ou-'1z',
l! przy
. waJ'::t wielką ro]~.
,. Mll"icie po..
I">
J"
odzielnpcro świ'ęcić wszelką swą młodą c,~ak wiadomo,
zup"ł- pomocy
aponJI sam
".,
Czy si"
"'" 7biciem
.'
'
t
b
f
neraJ'ę i wsze~lde sw<: zoolności
w
dniu
9
lillłop!łllS
wa
u
orowego.
,
nem r0
()~ ~~ t
d
ano
si"
sowieckieJ'
V'~rl1'JZ ego
nara_7._. _ _
'"_ _ _ _ _ flocie powietrzneJ'''.
pada 1923 roku ·, kl·edy Hitler i
,jego otoezenie oprzytomnieli
po tej porażce, po.~łanowili U·
two.rzyć
własną organizac,ię,
zdolną do zjednania sobie sym
patji prrlemyslu. Z (lI'ugicj strony oŚwiadcrono. że lIie dO.fdzle
do żadne~o porozumicnia z kapita nami przemysłu. Te dwi~
sprzee-łpości dadzą się wy tłom a
czyć, f!.dy si.ę weimie pod 1Iwa~ę, że trzeba się b)'lo oprzeć na
dr~buf)mieszClZ,aństwie i z "'Zlłsem do,iść także do dzielnicy
rob otnieze,f. Stworzono taką p.o
wikłaną dema~ogj~
któraby
mogła przemówić ł(O !;umifmła
na,irÓŻDiejszych kół społec~eń-I
stwa. Prol!l'am Hitlel'a zawIera
35 tez, pstrych o.biecanek dla
różnych warstw.
Wknńro apeluje się do Instynktów
nac.ionalistycznych
małomieszczanina.
Obywatelem Niemiec może być tyłko
,
"',, ,
"
"
.. C1Lysty rasowo" niemiec. Trak- Dowodca arID)l JaponSk19], operuJące] w Mandzur]l, gen. Muro z
tat wersalski musi być uniewarU
oficerami swego sztabu

Nara

_ dza"W arml-I czerwonei
VI

JV

n

j

skoWJch, zrywa

nomieszczańska,

się masa drob-

jakby rażona
i pozdrawia
swe~o
lbawc~, prtH.'oka "tl'Zecie~o Rei
ch u", ~v którym nie będzie ani
lrapitalizmu. ani wyzysku. Gdy
Hitler prokla muje wojnę o "ho
nOl' nl·eml·e").::I·" , wo.·nl>. O osw"'"
.. '"
."..
bo"-,en.·c
N"l·"'ml·cc
nl'etylko.
tV;
'"
. Ó
t kt t
l klWlęZ
wersa s ~i'\0,
ale Wtak żera az u "przekleń"twa
prawa rzymskicoo",
drobnoM
mieszczanin cieszy sie; nie włe
on wpl'awdzie nic o rzymskiem
prawie, ale nl'agnie restytucji
..
nigdy nie.i io>tnieJ·ąc"oo
....,.. przedtem
prawa niemieckieg..r, gdyż prą
'e n· bnd·e ~...
puszcza on,
.,....
t bz alle pl ~Zl
·ć żad.
wtedy po rze ow
aCl
nych długów_
Kiedy Hitler występuje prU.
ciw .,zgniłej" literaturze franruskiej i z'apowiada powrót dO
wysokie,i sztuki pólnocne,ldl'obnoUlic;szczanin, który uie
czytał aui Eddy. ani sag islamu
kich, nle może sobie wyobrazić
nic konkl'etniej~ze~o, f''zuj~ się
niby Wi!:ing dus~y, tryumfu_~ący nad wszystkiemi "CJJOl'O.
bami
francusklemi~'.
l{ie d y
wreszcie piorunuje przeciw żydowskieJ· filozofJ'i _
drobny
sklepikal'lZ nie wyobraża sobi~
pod tem określeniem odrzucp·
.
nia teOl'ji EinsteJUa
i wyrug()•
waDia Je.j z niemieckich umwer
sytetów, leez racze.f zniszczeni.
potęgi d.omów tc.warow.v eh.
pl'ądem
.

W tym samym ezasie. kied)
w nadc1dryzow:tnem
powie..
i
trzu zgromadzeń unos się za·
paf'h tytoniu 1 wyziewy piwa,
za kulisami Hitlera
szta"
bowcy, wszyscy ci ..Gohringn.
wie, Rohmowie i iuni, konferują w przyjacielskim nastro.iu 'ł
kierownikami banków I przy..
wódcami łl'ustów metalowych.
Hitlel' p.ncstai .1uż być takim
je~o

zdJzlcznłym

małomieszczanl-

n('m, kt6rym posługują się siły
reakcji jako marjonetką. Hi.
Uer iest już odd:.wua doświac1·
ewnym sodalisem kapitahl mOnopolowego. On, ktÓI'y zbudował swoją pm'tję za pieniądze
cię'".lkiego przemysłu. stracił ,iu!
iłwz,.ie małomieszczańskie o cela{'~. swe.V pal'tji.
On wie, że
!~ al'tja na'rodQwo - soc.ialistyc-zna mu~,j pomóc kapitał.owi moJlop:olowemu, aby nieogl'aniczoIly w;vzysk
masy robotnil'7e,ł
stal się podwaliną odrodzenia
ł'liemieckie~o kapjłalizmu. BarID,O dobrze po.imuje swą rolę.
~.le pJ agnie, ,iak t.o zawsze CZ'Y·
uiIi nl'etol'jauie, podnieść wy·
datnie swoją cent: kupna.
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Pośrednia obniżka
pł ac urzędniczych

* * ..

W ,p,rzyszłą sobotę w sądzie ape
lacyjnym rozpatrywana będzie dru
ga sp"'awa "Robotnika'" tym razem z oskarżenia pułk. Ra:\,-skiego
o zniesławienie.
~ 1 .instan~.ii .sąd okręgowy od-I'
rZUCił, J'lI.ko sWladka, b. majora
Kubałę. Redaktor zaskarżył tę de-

\Varsz. kO'resp •• ,G:osu PorannegO''' (Fr.) telefonuje:
,Tak się wasz koresPO'ndent
dowiaduje z naJlbardz,ieJ mIarodajne,gO' źródła, rząd wystąpi w
na,lbliższych dniach z prO'jekcyzję i sąd apela~yjny i.ądanego
tem, ktMy oczywiście zostanie
świadka uwzględnił, tak. że w s0uchw:,tlony przez większość rzą
botę b. maj. Kubala będ1Jie w: są
d3Wą, podwyższenia stawek edzie zeznawał.
merytalnych. Jest to pośrednia
nowa obniż,ka
płac urzędni
czych, za którą mfrgą w niedale
kiej przyszłości pójść dalsze. .

Perypetie bojówki
Juz od dłuższego czasu przy okazji rozmaitych drobnych strejków na terenie stolicy dawała się
we znald aktami terroru bojówka
grupy Jaworowsldego. W związkll
z teru czyn..'liki miarodajne niejednokrotnie zapowiadały, że wybry
ki tej bojówki ukrócą. W ostatnich
czasach została nawet wszczęta ak
cja, idąca po Iinji tych zapowiedzi.
Czasowo nawet przytrzymany z0stał osławiony Tasiemka, a mówiło się f O dalszym rozwoju tej akcji. Otóź nagle cała ta sprawa zosiała poniechana, Tasiemkę zwolniono, a z zapowiedzianej akcji,
temperującej ową bojówkę, chwilowo zdaJe si~ zrezygnowano.

DymisjonowanJ
wiceminister
pisarzem hypotecznym
w Łodzi
Warsz. koresp. "Głosu POil'311ne
go" telefonuJe:
Wiceminister sprawiedliwości, p.
~wiątkowski. który, jsk wiadomo,
otrzymał niedawno dymisję, zO$tał
mianowany pisarzem hipotecznym
w Łodzi. Podobno ta nominacja po
łączona Jest z zastrzeżeniem, ze nO
wą'
godność.
zarezerwowaną ' dla
jednego z wyższych dy.gnitarzy,
piastować ma p. ŚWią,tkowski tyl\0 pół roku.
Wiceministrem sprawiedliwości
nla mie,lsce p. Świątkowskiego mianowany będzie prezes sąd'! apelacyjnego w Wilnie; p. Morzyński.

Legioniści łódzcy
przeciwko kierownictwu
kasy chorych
W dniu wczorajszym odbyło się
walne zebranie łódzkieg-o o(l'dziala związku legjonistów. Na zebraniu tem powzięto między innemi
następującą rezolucję:

"Walne zebranie związku legjonistów, oddziału w Łodzi, zwollane w dniu 13 lu!łego po wysłucha
niu szeregu zarzutów p,rzeciw'ko
gospoda,rce komisarza kasy chorych, p. ŁOlP'uszańskie~o i naczelne
go lekar2'.a, p. Bogusławskiego.
stwierdza, że do osób ich nie ma
absolutnie zaufania i kategMyezuie protestuje przeciwko mianowa
niu p. Łopuszańskiego dyrektorem
kasy chorych m. Łodzi i przeciwko pozostawieniu p. Bogusławskie
go na stanowisku naczelnego leka
fZ.II tej kasy chorych".

w Niemczech

13 marca

Warsz. koresp. "Głosu Poranne sławlu, zaznaczając, że pobyt ten
go" (Fr.) telefonuje:
odbył się pod ~hroną policji. Sąd
W dniu wczora.lsZYm sąd apela I w 1 tnstancji slUl2lał redaktora Ste
cyjny rozpatrywał w 2 instancji fanowskiego za obrazę w. druku na
sprawę p. Moraczewskiego przeciw 200 złotych kary, natOtnIast z zako redakcji Robotnlka".
rzutu zniesławienia oskarżonego u
"
niewinnił.
W 1 instanc.ii p. Moraczewski
W apelacji p. Moraezewski dot;karłył "Robotnika" '() obrazę ~ magał się sk<lQ!..:l.nla za znlesławłe2'niesławienie z POwodu notatki, nie. Sąd skargę odrzucił, stwłer
w której w sposób b obraźliwy pi- dzając iż wiadomość o tem, iż p. Mo
sanD o f-<łbycie skarżącego w Bory raczewski korzystał z ochrony po_
c;
M
*H
"'
gg.MiI lic.ii, nie mot.e stanowić zlIieslawle

ni a,.

odbędą się

obywatela

Data wyboru prezydenta Rzeszy
ustanowiona została na dzień 13
marca. W kołach
polityC'.mych
twierdzą, Ze HindenbulI'g wyraził
już zgodę na wysunięcie jego kan
dy'Clatury. Oficjalnej enuncjacji w
tej sprawie dotychczas brak.

Echa

Zł 2'SO.

250 gr. Zł 4'30. &00 gr. Zł 7'80.

t~bon~moru"

Warsz. koresp.
go" telefonuje: .

"Głosu

Poralln&

"Głosu Poprzypominają!
poseł

Jak sobie czytelnicy

rannego"~

ov
~":~~~~~~~~!!ii!~F:.:br:'k:.

~Ceny:
__
puszkI: 125 gr.

wł. "Głosu

BERLIN. 13, 2. (Tel.
Porannego"). .

Jedynym środkiem do odzyskania
łuC'howanla zdrowia. jest
Ovomaltyna. bogata w witaminy,
energjotwórcza odtywka.
Wskutek m Ił e g o smaku, Icddy
I prawdziWi! p rz y j e m nośclą
spożywa filiżankę Ovomaltyny,
przyswaja),c sobie tę iloś~
lubatancjl o d t Yw c z y c h. którą
nauka o pożywieniu uwah za
odpowiedni.. - ,
filiżanka OVOMALTYNY - to
wspaniały nap6), którego nie może
brakowat przy ładnym posiłkU I
OVOMAL TYNA składa się z jaj,
mlekl, słodu I kakao, zawiera
diastazę I lecytynę; jest przytem
lekkostrawna I ł a t wado przy·
rzi\dzanla. -

Chemlczllo, 'IrmacIIH1un. ,

D A WA N D ER

r..

KRAKÓW

Do IIab,cll W. wlzystklch aptłkAch I drGg.rJach. - Pr6b, I brOt:rtlf, wy.yla

• Sp.

Akc.

I'ę bnpłatllle.

Trąmpczyński mówiąc swego czasu o pewnym incydencie w komisji budżetowej, oświadczył: "Pan
Byrlia dla mnie od te.i chwili nie
istnieje wogóle". Pan Byrka uczuł
się tern obrażony I wyst060wał
wczora.i pismo do macszałka sej ·
mu. Marsz. Świtaiski przeka7.ał to
pismo komisji regulaminowej. ,

cas

I

SiJ

ana afere

WarSz. koresp. "Głosu Poranne- wldowa:ła na dworcach stolicy no go osobistej rewitzji. Jeden z
go" teleronu,je:
wszystkie OSOby podejrzane. - , paszportów brzmiał na nuwiPolicja śledzcza udare'mniła Oloi pewnefi(o dnia w pil'zedzia- ~ko Jana Lewi, drugi natllmiast
\'V ostatni,e h ezasach
le fi klasy poci~u. odchodzqee n nazwisko Adama PakulskieWIELKIE ZAMIERZONE OSZU go do Gdańska, jeden z pasaże- go. Pozatem
podczas rew'~,i
STWO BANKOWE,
rów przedstawił policjantowi
znaleziono
ukartowane przez bandę. na ktn DWIE KSIĄŻECZKI PASZPOR W PORTFELU TEGO PASAŻE
re.i czele stał niejaki Franciszek
TOWE.
BA DWA CZEKI,
Jakubowski, ~any .,królem fal
Spostrz~łszy się natY'chmiast wysławiOll1e przez Bank Dyskon
szerzy warszawskich".
jedną z ni'c h schował 00 klesze- łowy w WaI'Szawle na ~dań:ski
Wykr.vele teJ bandy było
nI, tłomacz~ ie naJeży' ona do bank "Deut~he Bank- und Di-:
DZIEŁEM .PRZYPADKU.
jego służącego. Jednak zae:ho.. scontogeselłschaft" na sumy, \Z
Po okradzeniu ;po Clunkiewi- wallie tego pasażera wydało się I których
""owej w Krakowie, policja re- podejrzane. Wobec tego podda-l KAŻDA PRZEKRACZAŁA

47 TYSIĘCY GULDENÓW.
Pł'ZY da.łszem

legitymowamlu
znaleziono osobnłlf.a
na~iskiem Witold
Barański.
To samo nazwisko figurowało
na jednym z czeków Lewl'ego.
Wobec tego
BARAŃSKI RÓWNIE! ZOSTAŁ
ZATRZYMANY.
Okazalo S.ię, że tym . B8Il'ań·
skim .jest
NIEBEZPIECZNY" BANDYTA
pasażel'ów

l

I

WŁODEI4

który jui; raz był skazanJ

Da

śmierć.

ulska
żąda roz r jania mor I ego
Paól.". musz.
u"aee; na wg(bowanie
zwrół:it

młodzłelg,

ifalr. kino I radjo

GENEWA, 13 lutego. (pat. l -, cję reprezentantów związków
Dzisiaj delegacja polska zł9ży- zawodowych dziennikarzy i wyla przewodniczącemu konferen dawców, celem pNestud.iowae,fi rozbrojeniowej Hendell'Sono- nia zarządzeń, kłóreby mogły
wi propozyc.ie dotyczące stop- być powzięte dla za,pewnieni.a
niowego l'eaUwwania rozhroJe- realizac.łi idei rowrojenia monla moralnego. P,r opozycje te raInego w dziedzinie pra80W«lj.
są następujące:
III. WYCHOWANIE. - WoI. REFORMA
W PRA WQ- bec tego. że J)l'zyszłe po\{.olenia,
DAWSTWIE NARODOWEM.- zaleźą od ducba, w jakim wyWobec tego,
~e obowiązu.łące chowuje się młode ,nokoJenie- i
pl'awodawstwa poszczególnych biorąc pod nwagę, że wysiltki w
kra.{ów niedosbteeznie
biorą kierunku zorganizowania wspól
pod uw~ę nowe konieczności noty międzynarodowej b~ą da
wynikające z ewolucji słosun- remne. ieśli mentalność młodde
ków międzyn8i1'odowych ł 6gra- ży nie będzie skierowana
ku
nłeza,ią się do obrony ł in ler- poko.fowi, jako najwyższemu
wencji czysto narodowych, rząd celowi - rząd Polski ,p roponuPolski proponuJe zaJąć się pr~ .ie stopniową realizację
przClZ
stosowaniem ustaw
narodo- zobowiązania międzynłlll'Odowe
wyeh, do obecnego stadjum roz i zalecenia dawniej nstruone. W
wo.iu ży'cia, międzynarodowego. związku z tern należy zwrócić uMiałoby to na celu o reślenie wagę na to. że pożądanem jest
całe.l kał~()rji czynów sprzecz- p{~lfdanie o~ólne rewizji nom'ęcz
nych z dobremł stosunkami mi~ ników szkolnych, wprowadzedzynarodowemi i niebezpiooz- nie we. wszystkich
uczelniach
nemi dla pokoju świata, .iak np. nauczania o lidze narodów, «ł
publiczne podbUl"mnie do woj- współpracy międzynarodowe,i,o
ny. propaganda zmierzająca do żyeiu innych naI'odów 0l'3!Z ~anakłaniania państw, by pogwał enęta ze strony rządów do zhUcify J)'I'awo międzynarodowe. u- żeni a między studentami i ciamyślne rozpowszechnianie fał- huni nooczycielskiemi pOs~zeszywych luh zniekształconych I(ólnych kra.łów.
wiadomości oraz fałszywycb do
IV. RADJO, KINO I TEATR.
kurnenłów, mogące zaklócić tłO Wobec tego, że na opil1jQ pub liczsunki między państwami.
ną maJą wszelkiego rodza,iu maniII. PRASA. - Wobec tego, żt fes,tacle kulturalne, .;aI{ radjo~ kino
dzienniki i per,iodyki działaJą i teatr, duży wpływ, rząd Polski
na prądy opin.ii pnbliczne.i i proponu,je powzięcie zarządzeń cemają. przez to zna~my wpływ lem zużytkowania tych instytucji
na życie międzynarodowe, rzłd dla dobra porozumienilll miedzynapolski proponuje zwołać w iSk- rodowego. O ile chodzi o radjo, to
najszybszym czasie konferen- rząd Polski uważa., że uczyniłoby

"

się poważny

krok n.apifZÓd przez
konwencji ogólnej w
tej dziedzinie. Częśd programów
radjowych, dotyczące stosunków
międzynarodowych SIJ naogół zare
zerwowane dla rządów i dla olicjalnych agencji Informacyjnych.
Zobowiązanie rządów do przestrze
gania zasad rozbrolenia moralnega
przy wykonywaniu tego prz~ileju przyczyniłoby siQ do zrealizowa
nia rozbrojenia mOl1aJnego w tej
dziedzinie. Filmy i sz,tuki teatralne
są naogół poddane cenzurze urzędów publicznych, l'Z<1d Polski proponuje więc, by pl,lńStwlli zabawiązawiązanie

Dalsze śledztwo n.lawnlło., je
CZEKI SĄ PRAWDZIWE,
ale cze'k dla Lewi'ego opiewa
na 45 ~ldenów, a dła B8I"ań- •
skiego na 50 ~uldenÓw. Następ
nie wyjaśniono. że awiza z poleceniem wypłacenia większych
sum. niż wysławił Bank Dyskon
łowy w W IłII'szawie, zostały
SFAŁSZOWANE JUŻ NA
POCZCIE.
Urzędnik. siedzący przy okien
ku z listami poleconeUli na p6CIZ
cie pl~ ;r Dworcu Głównym,
WŁADYSŁAW ŻUK,

pozwalaJ Pakulskiemu na wybieranie listów bankowych •
pośród korespond1lillcji poleconej. Pakulski listy zabierai, prze
syłał Jakubowskiemu. ten
FAŁSZOWAŁ AWIZA I ODSY·
ŁAŁ JE DO ZUKA.
Policja wreszcie stwierdziła,
że rzekomy Jam Lewi, którego
zały się zakazać wyświetlania fil- fołorgraf,łę podano nawet do pra
m6w i prz~dstawień teatr~lny'~h sy. wyznaczaJąe nagrodę 1I.a pOzdolnych rozjątrzyć stosU1lkl mlę- . l.nanie okazał się
dzynarodowe. Z drugiej strony na'
,
idy popiJ'Zeć, np. przez uwolnienie
JA~EM KW ASKOWSKlM,
od podatków, filmów i przedsta- B. TECHNKIEM MONOPOLU
",ień propagujących pokój.
SPIRYTUSOWEGO.
V. UW AGI OGÓLNE. Rinumie zwolnionym na Nowy Rok, a
się samo przez . się, że ' zrealizowa- pracn.iącym tam .leszcze doty~,hnie koncepcJi dotyczących stano- czas dorywczo. On właśnie wyw!ska rządów wobec działalnośl!i dał Jakubowskie~o i obecnie ca
jednostek,
pozostaloby
bez la banda znajdlQ1e się pod kluwartości,
jeśliby
paustwa we czem.
wzajemnych stosun!<ach uie re· II!IA!!!W!!!łi'!A!!!!!!!!!'!!!!&!!k§!iUfil!iililil1!!!!
spekto\vały zasadniczych idei roz- .;
brojenia moralneg~ omawiane tu
dllieło nie będzie pełne - jeśli poUtyka zagraniczna państw nie hę"
obrana "M iss EuropąCl
cizie w zgodzie z wysuniętemi czyn
nośeil ami, jakie na rz~z rozbrojePARyt. 13, 2. (Tel, wł. ),Głosu
nia moralnego rząd Polski pTC>pouu Porannego".
je. Rząd Polski pmponuie przel<aDzisia.l odbył się tutaj uroczysty
zać sprawę rozbro.ienia moralnego wybór "Mi"s Europy" z pośród
komisji główne.i, ktÓtt'a nieWątPli-' królowych piękności poszczególwie zechce powierzyć podkomisji nych krajów. Wybrana została
zadanie opracowania koniecznej j .,Mi"s Danja", 18-letni!lli blondynka
lub koniecznych konwencii.
P. Clau.sen.

"Niss Danja"

u-n.

ł

"
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Szczepionki, które spowadziły śmierć 68 i chorobę 131 niemowląt
NiewąiŁPliwie nie wszystkie nieLUBEKA, w IUJtyrn'l sowano i to z jego wiedzą. Prof.

przywódca słowaków, w Czechach
ekazany w 1929 roku na 15 lat
ciężkiego więzienia, zagrożony jest
utratą wzroku.
'...
.........
!""_ _....._ _ _ _ _ _ _ _ _..,

Dr. Roman

B·DRnSTEln

ord. w chor. wewnętr:r:nych i nerw.
(SP'e PRZEMIANA MATERJI)

ci.

TRAUGUTT'A g
tel. 193-06

od 61/2-8-e)'

Devcke wiedział np., że prócz nitZapadł na,reszcie w Lu.bece o- - go' i laborantów miały dostęp do
st~teczny w~rok. w spra":le s~-llaboratorjum wszystkie możliwe
ne]
szczepionkI
przeclwgruzh- o<'cby
Wiedział że z powodu
c~('j, która ~powodował~ śmi~rć 68 p;zeci~żenia prac~ wcgóle
nie
memowląt .. usz~~zema CIała, u mógł stale kierować robotą w la131. Jak .wlemy JUZ z telegramow boratorjum i w tych
okoliczno- wy~oklem ~ym . ~kazauo obu ściach szczepionki nie powinien
doktorow, z mch CIężko zwłas~c.za był wydać. O tern samem wiedział
d:. ~eyc~e, ~ na dwa lata Wlę,- także dr. Altstlldt.
z~etlla, plel.ęgmarlm ro.stała uwoJDramatyc~ny moment nastąpił
mona, bo Jak powiedzIano w mo- w c 'Ii, gdy
przewodniczący
t~wach. wyroku, brak było dowo- zwrócił się do obu lekarzy, pod_
dow wmy..
. .
,kreślając ich wielkie zasługi dla
Sąd s~lerdzlł, ze szczePlo~ka medycyny, i że sąd !tie wątpi o
Calmetłe a zos~ła w laboratorJum szlachetności pobudek, które nie.w Lubece zanteczyszczona, przez
. kierowały
niemniej jednak
niezauważone niedbalstwo, bakcy- ~I, d
'wypadku tylu śmierlami gruźliczemi.
Sporządzanie s, ":Ietrakzaw~lkiego nies"'':z...w.ia icb
. nk'I Imlem,o
' ~ prze dewszyst ct l
.
'r" ..... szczeplo
. t
.
.
, • d
OCZywIS ą WInę·
klem od pro!. Deycke, d?swla cz~
Sala rozeszła się w milczeniu w
n?go bakt~r.lol?g~,. ktory P~Wl- pół godziny po odczytaniu wYfo~lJen b~ł wIedzIe c, ze laboratorJum ku. Do wrogich skazanym manilego me ?adawało się do piJ'acy t~- festacji nie doszło, choć się z niego rodUł.lU. . Wyd'a,ł on wp,:,awdZ1e mi liczono. Mnóstwo osób otoczy1'OZ"p.or.ząd. zema, .mające na celu za- lo profesora Deycke, wyramjąc
b
l d roz
po lezem~ zamla~orn, a e ~
- mu swoje współczucie. Naogół wy

~~~~~~~~~~~~~~~p~o!r~zą~d!z~e~n~~tY~C~h~n!le~z~a~ws~ze~S~lę~s~to

.:

Mussolini u

papieża

oewności zostały przez sąd roz~aśnione. Przed~wszystk:em otwac
ta pozostaje kw '~stja nies Aodliwości szczepionki Cal:nelte'a Sąd
5twierdził w motyvrach
wyroku,
że zasaduiczo
nięszl{odliwa
ta
szczepionka moZe nabrać :l po'Vro
lem własności trujących, ' że jedna
kowoż w tym wy'padku miejsca to
mieć nie mogło. Wiadomo, że jest
L;l atni urzędujący członek dy·
wielu poważnych uczonych, którzy r-eklorjatl1' w Kłajpedzie, został
nie sa o zupełnej
dobroci tych ró:wnież USUiJlięty ze stanowiska:
szczepionek przekonani. W tym pmez prezydemta litewskiego,
wypadku była to jedna z najwi~
TOiliszusati
sz'ych katas,1rof w dziejach medycyny•

Zaunius

Wyrok musi posłużyć i posłuży
zapewne jako przestroga dla fachowców przed zbyt lekkomyślne
mi eksperymentami, które
mogą
kosztow.ać Zycie lud~ie.
Przyda
się więc i laikowL Ale podnoszą
się głosy, że oiewyświetloną mimo
wszystko jest sprawa nieszkodliwości samej szczepionki, że dochodzenie było prowadzone od począt
ku w pewnym kierunku, z góry
rok uważany jest za ciężki, odpo- pl"Lesądzającym wynik,
oraz że
wiadający ezęściowo
da$trojom
proł. Deycke, który pO wykryciu
paltują~ym w rodzinach
chorych
czy nieiywych niemowląt. Jednak nieszczęścia zniszczył śmiertEilne
szczepionki, zniszczył tern samem
widać po namyśle, że konstrukcja
Etewski minister 6'pra w zagrawyroku jest tego
rodzaju, aby ważny m ute r.ia ł dowodowy.
nIcznych, udał się do Genewy,
ułatwić skazanym
uzyskanie ła
P. Dr.
aby tam bronić str.llowiska swe
ski. (Niema Już bowiem dla nich
~o rządu w Kła .łpeuzie.
oJiwolania i pozostaje tylko pra~
wo łaski).
Prof. Deycke ma 68 lat. W Luw
bece jest znany w kaźdei niemal
rodzinie; z powodu wielkiej popu-

Port

Rotterdamie

larności miał rrostllĆ zeszłego ro-

ku przewodniczącym "Związku dla
pomocy gminie", co jest najwyi8Zem stanowiskiem
towarzyskłem
w tern mieście.

Pr,watne

POgotowie leBarsBle
Zieloaa 6. Telefon:

12·333

Audje~cja . trwała pI'zeszło ~odz inę

w prywatnej
w Wat ykanie.

Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we "Wszelkich wypadkach
nagłych o każdej porze dnia i
bibljotece ł nocy Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologj.czna.
w którym

sensacyjno-kryminalna

.Głosu

Porannego"

r;

dn.14.II 1932 r. N,.39

BłaQKITnv
(Ciąg

dahzy).

więc!

KURJER
Jak wiesz

przyjechałem

~ie , stanc #\10 nie byt .-Jzisl'~ j tutaj w środę
rar o. Jeśli cię
~ nastNiu
J:'J,peJ lie d.:jrzaly ktoś o to pytać będzie, to paplan nal:l;{; ob, oci! się w Ul ' miętaj,
7.e przyjechałem we

wtorek, l f,_go, a nie w środę,
15-g'0. Rozumiesz mnie?
szu plażowym, zapalił papiero- Doskonale, panie hraihioll
~a i zagłębił się
w rozmyśla
- Jestem przekona'ny, że Utniacr. Lokaj Hipolit przyniósł miesz być dyskretnym, Hipolikawę i wysz'uka'lle likiery. Hra- cie.
bil' z~ecydował się na koniak ;
Umiem, proszę pana.
roku 1884. Gdv lokaj właśnie
A Marja?
zamierza} I,puścić pokój, hraMarja również. Jestem za
bia zatrzymał go.
dyskretnym nią odpowiedziaJay.
gestem. H~polit przystanął w oJei oczy zaszły mgłą a jednI)
czekiwaniu rozkazów
!twegv cześnie ukazał 1.te w nich jakiś
daleki b ·ysk. Hrabia pa.trzał na
pana.
Możliwe p3wiedzial nią 'l zainteresowaniem; pc
hrabia, - że w ciągu na jlbliż- l po raz setny w żydu podziwiał
szych dn.i jacy ś o~v g·oście wej rn agi-c zn y wpł y w , j~ki wy~"ie.,a
dą do tet!o domu.
Prawdotpo- ia na kobiety drogIe kamIeme.
dobnie będą usiłowaH wybadać Po chwili Dlfzy w ołał ją do przy
elę co do mOjej osoby.
tomnoŚCi.
.•
_ Rozumiem , panie hrabio.
- .
CM.
wię~ .ia mam UCZylllC
?
_ Może już coś w tyw rodza- w te] spraWJ e .
,
ju miało miejsce?
- To jest. przerJież ZUip~t?l:
_ Jeszcze nie. prO'izę pana. prost:. Ud~ SI ~ pan. 00 POlICJI.J
opOWIe; ze I\.ettefJng popełml
_ Czy aby napc wno?
_ Nikugo tutaj nie było,
zbrc1dmę·
- Ale napewr.o prz y jd ą i hp.
- A j eśli mi nie uwi e rzą? Je
da c~
wypytywać.
Uważaj m zażądaja do woadów?
mU!'.ial zuo,wa zacząć od
początku. Wyciągną~ się w ko-

wecz,

ł

holow ników

J.,

Mirella ro'ześmiała się cicho
,Po chv.:iJli n~ ta!asie ukazało
w pla!\zcz.
SI~ cz·aruJące ZjaWIsko w poma- Wtedy pośle pan policję rańczow', - curnej szacie, s.po
do mnie - powiedziała szep- wite w za'p achy ('gzo tycznych
tern. - Ja jej dam
d.owody, kwiatów.
któq,ch żądal
- Hrabia de la Roche?
.
Misja kapryśnej kobietki bv~
- Do usług szanownej pam
ła skrJIlczona. Po chwili już jej - odpo wiedział, składając unie byłQ w pokojt·, i drzwi za- I klon.
trzasiI ę :y się za nią. Hrabia pa- Nazywam si~ Mirella. Motrzał za nią, potrzasając głową. że s:yszal pan już o mnie'?
- To istna furja - szepnął.
- Ależ
OCzywLSCIe.
Kt6ż
- Ciekawe, co ją doprowadziło m~lhv nie byĆ wieilbicie'lem
cło takiej wściekłości? Czy ne- pąni talentu!
czywiście sądzi ona. że KetteTancerka po.kwitowała komring zamordo~ał swoją. żonę? I pIament zdawkowym, medhaW każdym razie. p-rag~>e ona, ' nic.z nym uśmiechem.
abym )a w. to u7-H:rzył I aby w
Proszę mi wY'baczyć to ob
to uWierzy a po ICJa.
cesowe najście.
- To dobrze - - mruknął
hrabi!>:.
- Sprawia mi ono wielką
Po -t"lejściu 10k'a ja bTabia po przyjemn.C'M. Proszę UJ"ią'~ćl wrócił do picia kawy. Czasami z'awoł~J hrabia, przynosząc fomarsz'Czvł czo ~o, raz nawet po- tel.
trząsnął zlekka głową, dwa ra- ,
Pod maską dol;rego wyor-I:0
zy potaknął w milczeniu, gdy wania O'bserwował.tą baczn!l'
"'f,, zno,w u 'Przeszkodził mu Hi-,' Znal dob rze kobiety. COp'rawĄ~
poIit.
jego bogate doś~iadc~enie ~o .
- Jakaś dama, proszę pana! tyczY·lo sfer, klore mIały mp- Dama?
'wiele wspólnego z tancerkami.
Wizyty kobiet nie b~ły se~l: On i Mir-::l1a by1li ~ pewnym
~acją w willi , ale w tej CbWlh wzgl ędem
koleg'amx.
.lelw
hrabia n.e miał nawet pojęcia sztuczki na nic nie zdałyby si~
kim mog'a być plfz ybyła.
I u t?j dziewcZ~/ny. Była parv- Zdaj.e się, że nie należy żanką, a nrzvtem wyr'lHnCl"::.l.
ona do koła zrujomyt:h pan lł ną . .Jedno co.pr!łw~ zauw~z:vl
hrabieoo - po:;pies:lył mu '" 011 odrazu. Ta kobieta znaJdopomoc~ lokaj.
wala się w shnie najwyższPg'f\
- 'Vprowadź ją tutaj!
podniecenia, a zdenerwowfln,c
otuliła się

A. CHRISTIE

bark

spoczywa

bezczynnie.

"A

ft
Powie~ć

tysiące

I_
I '
I

I

kobiety zazwy<:zaj
cej, niż powinny.
wazaJący

mówią, wię ,
Chł'Odno rOl-

dżentelmen

m-ń'1ll ~

tej okoli~zności wyciągnąć pe-

v. ne korzyści.
- Mamy w P:łryżu ws'Pf\]nych znajomych, - zaczęła Mirella, - którzy mi wieje () Nni.: opO'Wiadali. Również tutaj w
Ni<lei wiele sie mówi () ~ąnll,
ale... w nieco inny s.pos6lb.
-- Rzeczywiście?
..
- Nazwę ca łą sprawę odra ·
zu po imieniu - mówiła daJp.j
tancerka. - MoiŻe nie brzmi to
ladnie,
co chcę pnnu fW'wied'li-eć, ale proszę wierzyć, fe
oańskie dohro leży mi na ser·
cu. Opowiadają sobie w 1'Ilicei,
panie hrabio, że pan jest mor·
dercą pani Ketteritllg.
.'- Ja! Mordercą pani Kcttp,ring?! Ależ to w ,s urdl
W jego głosie było ,r acze}
znu dzenie, niż .~ burzenie. Wiedział, że to jes t najilepsza metoda , aby w ydobyć z niej i~ knaj
więcej.

-- A jedna1k
pinja!

tak~

oanl1je n-

- Mój Boże! Ludzie tak ch~
tnie plo tkują - mrukn ął brabia niew,zruszony. - Traktowa
nie powaznle takich oskarżeń
byłoby pDniż ej mojej godncśd
(D.

c. n.L
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Cz, to dobra oszczedn

się kamień nazębny.

Tak usuwa

ŚĆ!

Zapowiedz skasowania l-ej klasy na kolejach

Minister KUhn zapowiedział w, bUczność, wykupująca normalne
senacie skasowanie IV i I klasy W bilety będzie musiała tłoczyć się
pociągach osobowych na kołejach w korytarzach, platformach i kąt
polskich.
kach II kiasy. Próęz ceny - róż
Utrata IV klasy wielkiego żalu nky w wygodach romiędzy II li
nie Sp{)wodule, tembardzieJ, że ani III klasą nie będf!ioe.
w Kongresówce, ani w Małopolsce fI Obawiamy się, ze leclej nie tylko
za polskich czasów jej nie było.
na tem zyska, lecz dużo straci.
Natomiast zauowłedt ministra PublłczlloŚĆ przestanie kupować
skasowania wagonow I przedzia- drogie bilety, zadowala.tąc się trze
łów pierwszej Jrlasy wzbudzi nie-I clą klasą.
wątpliwie niep{)kój.
• •
•
Bracia sjamscy
Chodzi tu zre1:ztą nie o wygodę
mięsa
Widzę, że chcesz mnie upić I tych, co jeżdżą I klasą, lecz o I zjadła Łódź w styczniu

I

Regularne używanie Kalodontu zabezpieczCl
nas przed kamieniem nazębnym, najczę!>tszą
przyczyną chorób zębów. Kalodont zawiera
odkryty przez dr. Brćiunlicha Sulforicinoleat,
rozpuszczający stopniowo organiczne substancie spajające kamień nazębny. W ten
sposób kamień ndzębny traci swą twardość,
kruszeje i może być później usunięty przy
czyszczeniu zębów odpowiednio twardq
szczoteczkq.
Używajcie regularnie Kalodontu. Tę samą ,
rad, da Wam dentysta, który wie, jakie
niebezpieczeństwo dla uzębienia stanowi

zł

Z milI. klg.

'

wygod~ publiczności, 2JadaWalają-!

cej si~ drugą klasa
Ludnosć miasta Łodzi spożyła
. .
..,.
w styczniu 1932 roku 3774 sztul{
Pierwsza •klasa dla tej publtez· ,bydła r{)gatego o wadze 592,550
no§~i. jest rtle<!0stępna. Korzystają: kg., 7209 sztuk cieląt o wadze
z mej wylączme ustosunkowani dy 1137,681 kg., 13749 świń o wadze
-8urawdzłwe
gnłtarze państwowi ł koleJowi, po- 1,171,164 kg. I 269 owiec o wadze
słowie ?raz ci wszyscy, ~tórzy za 3380 kg. Jak wynłI(;} z powyikolej me płacą lub płacą ceny ul- szych liczb Łódź w st c n' 1932
POgłOSki
gowe
y z lU
.&.
•
•
roku spożyła 25,001 sztuk o łączd
O pO ro,enlu paszporPo skasowaniu I klasy cała ta, Ile] wadze 1,904,775 kg., co przełów zagranicznych
dość liczna zresztą kategorja pasa ciętnłe wypada na 1 mieszkańca
W związku z pogłoskami o ierów zacznie leździć II klasą. Pu- 3,15 klg.
U_t
projektowanem rzekomo podwyższeniu opłat
za paszporty
.zagraniczne, zarówno jednora·
pomocą
zowe jak i wielokrotne, dowia<l ujemy się
ze źródeł ofic.ialnych, że pog!oski te są zupełnie
hezpodsta wne i żadne podwyż
s7enie opłat za paszporty zagraniczne nie jest pr~ez władze
1amierzone.
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kamień nazębny.

tego oto mydełka•..

Za

c
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Handel na ulicY••• Literatura

na urlopie

Niema prawie dnia,

_.l1li.._________'
Pr ~ed zjazdem
naczelników

urzędów

ja-

":e.

W dniach 25 i 26 bm. w gmachu
izby skarbowej odbędzie Się zjazd
naczelników urzędów skarbowych
z terenu województwa łódzkiego.
Na zjeździe zlo2:one zostaną
srrawozdania l. działalności p.'lszczególnych urzędów oraz o polo
żeniu
gospod:uczem poszczególnych ośrodków wO.\ewództwa.
Omówiona zoatante lównież spi'a
wa egzekwowania podatków, w
szczegoJności T:odatku oIJrotowego
oraz kwestja pU6piellznej:to rozstrzy
gania rekursów, albowiem notowa
ne są wypadid, że nie.\etlnokrotnit' płatnik oczdw.ie kilka lat na
odpowiedź, gdy tymcza~em ściąga
ne są naleino~ci, naraża.iąc go lIa
kary i od!'etkl za :-" J łokp,.
Na zleź!lz~e naczelnicy urzędów się denką nitką. Drżą zzięhni(!
otrzymają instrukcję Co do kom- tĘ' ręce.
- Notesy, bruIjouy dwa 7.1ł
pt'tencji icb odnośnie rozł;:ładll>alia
zaległości
podatkowych na raty, złoty, dwa za złoty! Okładki do
paszportów, praktyczne, wygowlgl ędnie umarzania z.:1ległości.
dne, po pięćdziesiąt gro'8Zyl
(a,

łłocne dyżury
Dziś

aptek

w nocy dyzuruJa nasiępuJl
ce a pteki: Sz. Jankielewicza (Sta·
ry Rynek 9), Z. Steckla (LimallPw
s ki ego 31), B. G UCllowskiego (Naf!Jtowicza 6), ~t . łiambl!rga (Głów113 5U), L.
Pawłowskiego (Piotr.
kows'Ka :J07), A. PiotroV"ltkicgo
(Pomorsita 91).

-

Za

pomocą

tego

las

Nieco dalej sprzedawca "naj·
nowszych wynalazków" demon
stru.ip je
niestrudzenie przed
gar5'lką S?awiedzi.
... najnowszy praktycz-oy
w·n lal a zek. niezb~dny w każ
dym domu. Za pomocą tego oto
myd e łka zm'lwamy
każdą
plam ę na każcIvm malcrjale. U·
\.... aga: oto wykQtn ujemy plam~.
Teraz pocieramy i jeszcze raz,
I faktycznie,
można
powiedzieć. nlamv niema. Proszę po·
pIŁrzeć ...
Parę
o.s6b. znudziwszy się,
przesta:o słuchać i odeszło. Ale
sprzedawca mOlloŁoonym /{ło·
scm ciągnie s"'ój wykład
w
prólnię.

•
de·

Właściciel wózka z książkami przy zbiegu dwuch ulic zdra
dza wyhitną znajomość rynku
literackiego. W wózku uszere·
gowane leżą "dzieła" Pitigrillego, WaJlace'a, parę mniej poczytnych książ ek UptOO8 Sincłah,l~t :. Jest }la~vet M1l!solin!.
Jest, naturalnie, Forel l Welnin~er. Szalona okazja dla pen·
sjonarekl Dalej autorzy polscy. O dziwo! dwa tomy Ko·
chanowskiego w wydaniu jednaj z najpowatniejszyeh księgarń. Leżą w pr:zykładnej ZRO'
dzie z Zapolską.
- Te książki po dwa złote .
- Dlaczego? przecież wszyst
ko po złotówce.
- To, panie, starych auto·
rów p·rzedwojennych. Dziś, panie, nie wiedzą, że przedwojenny towar lepszy jest od nowego. Po .złotówce może pan WTbrać
coś z tego towaru...
U
mnie nie brakuje. Kochanow.... ski, panie, to rzecz amatOorska .
Znać się trzeba ...
-- A Zapołska dobrze idzie?
- Idzie, tylko też na znają·
cego musi trafić. Też towar nie
dzisiejszy.
Powieściowe,
naukowe!
Po złotemu, po złotemu! Co w
kaszlU, na wybórl
Nagle popłoch. Przybiega za·
dyszany wyrostek i szepce caf
na ucho sprzedawcy.
- No , paiistwo! proszę pręd
ko oddać książ,ki! Ja tu wróc~

oto my· szy pa,ra, krawaty po zlotówcp.
i po dwa, dla wykwintniejszej
odmawia klijenteli. Szelki, kołinie.rzyki,
posłuszeństwa. Ale mówić trze- chustki
do nosa
po cenach,
ba. Za to płacą.
wzbudzających
podejrzenie
Kole·g a po fachu , specjalista swą ta n it()Ś.cią. Zabawki są wszę
w innej branży, HOIlllaczy, ja.k dzie.
zalepiać dziury w starej hlaSl'ł
- Paniusiu I paniu~iQ kU'{li
nej miednicy. Miednica jest tak tego pieska. Szczeka jak żywy,
pdziurawiona
i zalepiona
z a jeść nie prosi. Tanio oddam!
wszystkich stroo. iakimś hIy.
- Co tam pieska, paniu6iu,
szczącym metalem. że straC'h lepiej kurkę, pantusia posłupomvśleć, coby z nip.j zosłało. cha, jak Itrlacze! Tak jakby wła
~dyby się te łały odkleiło.
śnie zniosła jajko! Za pięćdzie- ... następnie l'O'z.g rzewamy siąt groszy oddam! No, za czter
metal na o,g-oiu i przybliżamy dzieści! Niech tam ~zie moja
takowy do wspomnianej dziu- krzywda!
ry. Za pomocą tarcia osią,gamy
Kura rzeczywiście gdaC'ze ge·
pożądany rezultat...
njalnie. Konstrukcja .}ej jest
Za trzydzieści groszy naby· niesłychanie prosta, polega bowarny przedmiot dla gospodyf wiem
na suwaniu napiętego
niezbędny! Dwa kawał!ki 1& sznureczka po tekturce. Ale wipięćdziesiąt!
dać trzeba umieć się z nią 00Galanterja trzyma się oddziel chodzić. Po przyniesieniu do
nie, dz.ielnicowo. W koszykach domu zamilkła i nie chciała gda
sprzedaja skarpetki o 80
kać ani razu.

ldóre les:t~:le t~o 1l1~ zroI:07,p.aczhwym wysllJki~
trzymaJą SIę na pOWIerzchDl.
Czasem zdarzy się jakiś biały,
ClY różowy tydzień, naogół jednak moma powie<lzleć, żo wię
cej jest w naszym htlndlu tygodni czarnych 'ak noc afrykań"
1
ska.
W sklepac1.l stanowczO
więcej ekspedjentów, niż kupujących. Czy to znaCl:y, ł.e nikt
nic nie kwpuje?
Nie. Broń Boże!
POIp'l'ostu
handel zmienił miejsce pobytu.
Ze sklepu - wyszedł ua ulicę.
N a ulicy kupić tera.z można
absolutnie wszystko. Poczyna.!ąe od "strawy duchowej" w PO
staci knfażek w ko>s~ach t nł
wózkach, a kończąc na czekoladzie w tabliczkach. Na ~łów
nych ulicach ruch jest bardziej
nieśmialy.
Ha ndluje się towa• •_ililliiiiiiiiilli_. . . ._
rem. który łatwo ukryć w razie
interwencji policji. W bramach,
do których ł!ltwo dać
nurka, sto.ią przeku.pnie.
Aromatyczne
~a,pachy ,
wschodnie! Odświeżają, oczy'1.zcza.ią, w pokoju dQtbre powie ·
trze da.ią! Za iedne dwadzieścia
gros1.V!
D~'m mdłegu kadzidła snu je

I bIły,

U nerwowo chor,ch I cler-

puyczyma SIt:
do dobreQo trawienia. daje Im spo.
lrojny, wolny od cif~łkich myśl sen

żeby

kaś firma, nieraz znana i sza- delka...
ScbrYlPIlięty glos
llowana, n~e ogłosiła u~dłośd.

pl.ących psychicznIe łagodnIe dzla·
łaJ qca n a t u raI n a ~ o d Ił g o .fI ~ a

"Franclazka-J6zeta

Z

roba. galanteria. •• W, iabacz plam i zale ilez

Wojewoda Jaszczult
Wojewoda łódzki p. Jaszczołt
rozpoczął w dniu dzisiejszym dwutygodniowy urlop wypoczynkowy.
Pan wojewoda spędzi swój urlop
w Krynicy
•.

•
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Życie - rtlllość - Szczęście -

GODZINY.
Frl1nci1j.

Doskonało.

~~1~:ć Ig;bi~J

obsada: Clive Braok, Miriam Hopkins i Kay
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Wielka akcja pracowników miejskich
Pracownicy
cz ęli

miejscy

szeroką akcję

rozpo-

ohronną ·

Prezydjllm trZeszell zw. zaw.
pracowników miejskich wysto·
sowało odezwę
do zar.z ą d6w
wszystkich miast polskich z gorącym apelem o respektowanie
praw pracowników, nieobniża
nie dalej plac, w szc z eg61r,ośd
zaś utrzymanie dodatku komu·
nalnego i innych świadczell. W
odezwie tej prezydjum. powołu
je się na oświadczenie wicemin.
Korsaka, że okólnik ar. 204 mo

żna stosować
tylko w wypad·
wY.łątkowych, kiedy mne
środki IZ\9.chowania
równowagi
budżetowej zawiodły.

kach

JednoezE:';1Iie prezydjum zbie
ra materjały do interwencji w
M. S. W" w sprawie szczegól·
nie ciężkiej sytuacji t.zw. miast
uIlenowskich, oraz tragicznego
po'ożenia prl:lcowników komunalnych pCld wzg1~dem nieterminowego
wypla('ania pobo·
ró"".

niedługo!...

Wózek
rUJsza
w galopie.
w pobliżu musi być ~ra
natowe niebezpieczeństwo. •
Wieclorem handel uliczny za
miera. Tylko gdzieniegdzie w
bramach szarzeje postać kobieca, owinięta w grooe ~husty.
- Obwarzanki, świeże, go'rą
cel Obwarzanki!
W lecie sprzedaje rz od idc\y·
ki po pięć groszy pęclek. W zimie też trzeba ż yć, choć to jes1
Cze trudni ej. Więc:
- Swieże, gorące! Kup , pn·
niusiu, złocista I Obwarzankt,
rtc mowe obwarzanki I
A na Nowomiejskie: uHcy roi
się od "naganiaczy", kt órz)' ore
ruj ą przechodniom Pi) niez w,"
kI c niskich cenach g:u d crob<: l
galanterję sąsiednich skl e pów .
Ci ludzie też tyć 111US1ą ••
Gdzieś

HIT.

.:GLOS PORANNY"

Nr.4~
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nowy podatek od lokali

..-'.~,

/

l'Iieszkania l-pokojowe ró",ni~ł oplacają
pOdwgżlZODą siawkc; ł~ proten•

.....

_~

W tych dniach magistrat

l

\T'

1t..'\~.
2lU[~ÓW try~k~ją[ytl1l~rowi~m
Oto chluba rodziców
Dostają oni codziennie EJ?~lsję S?ott~,

dla:
za: wsze zdrowI l. :t."Y3.;VI, pler.ws~
w nauce i sportach. EmulSja Scotta, dZięki
.wej wysokiej zawartośc~ witamin, ~e.pi
znakomicie ich młode Clała, chromąc Je
przed angielską cho:obą, skrofuła!lli i cho~o.
barni zakainerni, Jak: grypa, mfluencJa,
koklusz itp. Emulsję Scotta zażywają tet
miljony dzieci we wszystkich .krajachświa~.
Zalety te posiada tylko orygmalna EmulSja
Scotta! Wystrzegajcie się więc we własnym
interesie małowartościowych naśladow
nictwl Do nabycia w aptekach i drogerjacly

tegoteż llli

~

Banda

włamywaczy

Nocy wczorajszej polic.ia łódzlm
we wszystkich melinach łódzkieh na Bału
tach w poszukiwanIu włamywaczy.
świcie wywiadowcy wydziału
śledczego spostrzegli na Balutach
trzech mężczyzn, w których pozna
li p05zukiwanyh oddawna włamy
waczy.
Złodzieje na widok wywiadowców usiłowali zbiec, lecz w wyniku poś cigu. zostali zatrzymani. Sa
mochodem odwieziono ich do wydziału śledczego. Okazali się nimi:
LejL~ś Akierberg (Zgierska 12),
Szlojme Baum (Łagiewnicka 4), i
Szlama Blum (11 Listopada 3).
Po szczegółowem przesłuchauiu
,twierdzono, że wszyscy trzej braprzeprowadziła obławę

°

Przrm
Ewakuowani

w areszcie

udział w kilkunastu wła
maniach do mieszkań prywatnych
na terenie Łodzi.

li ostatnio

Na innym odcinku Bałut wywia
dowcom udało sie ares:Ltować 00dawna poszukiwanego groźnego
włamywacza
Juljana Miśkiewicza
(Widok 17).
Ujęto go na ulicy. Podczas rewi
zji w wydziale śledczym znaleziono przy nim kompl~t złodziejskich
narzędzi pr~cyzyjnych.

Śledztwo ustaliło, że Miśkiewicz
stał na czele szajki złodziejskiej,
grasującej

na terenie

Łodzi.

W szyscy zostali odtral1sportowa
ni do wi~enia przy ul. Koperni(p)
ka.

rem ni, dom6w

czasowo lokatorzy zamieszkają
w miejskich drewniakach

całego świata żydowskiego. Miłjn

tość czynszową.

ny żydów, mówiących po żydow
sku, uważa Wilno za swoje centrum. Polskia współczesna moZe
się uczyć od :iydowskiello instytutu naukowego, jak trLeba się odnosić do rzeczy, do
których się
ma zamiłowanie. Powinniśmy obserwować rozwój
instytutu z jak
największą sympatją i być mu pomocni.... Zanąd m. st. Warszawy
ocenił należycie znaczenie instytutu i wyznaczył roczn, subwencję
,., -wysokości 10 tysięcy
złotych.
Był io l.rolt bardzo rozwainv".
Jeszcze w 1926 roku sygnalizował powstanie instytutu znakomity profesor uniwersytetu Jagielloń
skiego Jan St. Bystroń.
Na łamach "Przeglądu Współ
j?8ZCZe J?ie wie, ~ech czesnego" prcf. Bystroń charekteSIę dOWIe, te naJulu- ryzuje w sposób następujący nau-

Stopa podatku wynDsI od lokalł dO' tr~h irllb włąeznie nadal 8 procent, natomiast dla 10'kali 4-ro izbOWych I większych
12 nrocenł.
Nowela wprowadza pojęcie łz
by w miejsce dotychczasowego
określenia pokoju, ubikacji. A zatem
mieszkanie składa.iące się z 3-ch
pokoi i kuchni podpada pod 12
proc. podatek. J(dyż składa się.
z czterech izb.
NatomilłJst mieszkanie 2-pokojo.
we (z kuchnią) nadal opłaca po

Wiele starych domów łódzkich nia przymusowych remontów dona peryferjach znajduje mów.
Władze miejskie Uznały koniecz
lię w opłakanym stanie.
110ŚĆ uzyskania odpowiedniej ilości
Na wszystkich niemal ulicach
lokali mieszkalnych dla osób, któwidać szereg nowych,
niedawno
re na czas trwania niezbędnych re
wzniesionych budowli, które swym
n)()lltów muszą opuścić zajmowane
estetycznym naogół wyglądem od
mieszkania. W myśl powziętej w
cinają się jaskrawie od reszty statej mierze uchwały wysiedleni ze
r~ ch, ledwo trzymających si~ doswych mieszkań otrzymają od mia
mostw.
sta pomieszczenia w spec.ialnie zaMimo wielokrotnych upomnień rezerwowanych na stałe 12 izbach
władz, aby posesje
te pOddano w domkach drewnianych na Mani i
gruntownym remontom, właścicie na Chojnacb.
le domów conajwyżej i to w koW ten sposób budynki w któniecznych wypadkach wzmacniali rych muszą być wykon!lll1e koniecz
prowizorycznie mury i ściany, usu ne przeróbki i naprawy ze wzglę
wali przegniłe belkowanie, lub du na bezpieczeństwo publiczne,
tynk.
będą mogły \V odpowiednim czasie
Na tem kończyły się daleko nie być oprózniane, a ewakuowani
gruntowne remonty.
Magistrat znajdą na ten czas bezpłatny dacłt
bieńszy pieśniarz Pary~a
łódzki ostatnio szeroko omawiał nad głową w domkach miejskich.
kwestję umożliwienia
dokonywa(s)
zwłaszcza

KTO

Albert Preiean

Pływający czołg

i niezapomniana ,.Sekretarka
osobista ..

P1ary lilory
oczarują rozkoszną eskapndą W

filmie p. t.:

miłosna
ju~ wkrótce

W"BRAnO-KIBlE"
."prowadzony w armji aIlgieIsk iC.i może
na wodzie.

być

od lokali, wnosić należv w cią
gu dni 14 po doręczeniu nakaZu
do izby skarhowej, za pośred
nictwem władzy wymiarowej, a
nie jak dofychcza's
do urzędu
wojewMzkieRo. (p)

"

instytut naukowy w Wilnie

a Dalufath
znalazła się

w e ła wprowadziła zmlanę:
odWDłania od wymiaru podatku

" 'W

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

Obława

m. datek S-procentowy.
To samo tyczy się też lokali
handlowych, o ile składają się
tek od 10kaJi na ro'k 1932.
z 4-ch ubikacji. Odrębnie opoZe względu na to, że ustawa datkowane będą lokale handloo podatku od lokali uJe~(a IZlffiia we, a odrębnie lllbikacje miesznie, ważne jest d:Ia podatnikóv. kaniowe.
zaznajomienie się z treścią noW przedmiocie odwołań noweli.
W edłu~ noweli
ZWO ione są od podatku przez
lat 10 lokale w nowych budOwlach o ile użytkowanie ich nastąpiło przed 1 stycznia 1929 r.
Żydowski
Jeżeli natomiast użytkowanie
ich nastą,pilo dopiero po 1 stycz
Nietylko ogół polski, ale i pewnia 1929 roku lokale odnośne
ne
sfery żydostwa nie
wiedzą o
wolne są od podatku przez lat
tem,
że żydzi od szeregu lat kon15.
Wolne są od podatku miesz- centrują swe prace naukowe w spe
cjalnej instytucji, która jest cenkania do tuz'ooh izb, zajmowane
przez bezrobotnych, o ile nie tralą naukową twórczości w języ
ku iydowskim, ośrodkiem badań
mają ()l1i subJokatorów.
W mocy pozostają nadal do- nad językiem i literaturIJ żydowską
naukowych
tychczasowe zwolnienia od po- szkołą · pracowników
oraz
naczelną stac.tą rejestracyjną
datku: 1) lokali,
przeznaczowszelkich przejawów żydowskiego
nych na stałe domy modlitwy;
2) budynków fahr~znych, prze życia kulturalnego na całym świe
zifiaozlOnych na cele przemysło cie. Centrala ta nosi nazw~ 81.rówe, 3) lokali przejściOWO nieza- coną IWO. Ten skrót kryie żydow
ski instytut naukowy, powstały w
miesżkanych, względnie nieuży
wanych, 4) 10lk ali do dwuch izb 1925 roku. Ostateczną formę organizacyjną instytut uzyska na konzamieszkałych przez inwa:lidów
lub wdowy i sieroty tychże, a ferencji odb~i w końcu paździer
nika 1929 roku w Wilnie przy uwreszcie
5) 100kali, zajmowadziale
przedstawicieli Polski, Litnych
pnzez dozorców domowy, Łotwy, Estonji, Rumunji, Niewych.
miec i Stanów Zjednoczonych APodstawę wymiaru podatku
stanowi według noweli dla meryki Północnej. W kuratorjum
10ik ali podlegających ochronie zasiadają m. in. Albert Einstein,
Zygmund Freud, Edward Bernlokatorów, komorne podstawoł Szymon Dubow.
stein
we, t. i. z czerW(:a 1914 r., zaś
Dzięki powstaniu
instytutu w
dla wszystkich iIlJIlych lolkali (t.
stała sie ośrodkiem
Wilnie,
Polska
j. nie podlegającvc'h ochronie)
komorne z ,rOIku poprzedniego kultury żydowskiej całego świata.
t. j. obecnie z ro.ku 1931. O ile Uznaje to prof. M. Limanowski,
lokal nie był w 'Poprz.e.dnim rO- który powiada:
"Prace instytutu ściągnęły nań,
ku wynajęty, przyjmuje si-ę jaa
tem samem i na Wilno, uwagt
k,o podstawę wymiaru jego war
Łodzi przystą,pił do
rozsyłap ia
nakazów płatniczych na poda-

użyty

na lf!,d-zie i

wodowego żydów; poszukiwanaa.
filologiczne instytutu
przynoszą
bezpośrednio korzyść współczesnej

literaturze, publicystyce ł teatro-l
wi, zaś wyniki badań psycholGgicz
nych sIJ niezmiernie ważne dla cał~go szkolnictwa żydowskiego.
Praca instytutu wzbudza coraz
zainteresowanie w świecie
naukowym wszystkich
narodów
przodujących w kulturze.
Wyniki
badań żydowskiej
statystyki, historji, llldoznastw i in. dziedzin
często rZllca.ią światło na
zagadnienia naukowe tych
narodów,
wśród ldórych żydzi zamieszlmją.
Pozatem te rezultaty maJą n!e...az
znaczenie pods.tawowe zagadnienia, np. żydzi jako typowy naród
mniejszościowy, dzie.le dawnej aujako formy
tonomji żydowskiej
orgr.łnizacyjnej,
zwłaszcza w Polsce; problem agraryzacli ludności
żydowskiej, która
jest
typOWG
miejską; język żydowski ~o Jedy
ne w swym rodzaju połąCZEnie pier
wiastków indoeuropejskich l semickich, a więc jal{()
prawdziwa
kopalnia dla filologji ogólnej. Zna
czenie instytutu jest należycie 0ceniane przez społeczeństwo ży
dowskie, które stworzyło w 18 ltra
jach towarzystwa przyjaciół ży_
dowskiego instytutu naukowego
w Polsce,
Niemczec~
FrAncji,
Szwajcarji, Litwie, Łotwie, Estonji, Rumunji, Austr.ii, Czechosło
wacji, Belgji, Anglji, Palestynie,
Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Kanadzie,
Argentynie,
Brazylji i Afryce Południowej. Towarzystwa te dbaJą o
zasilanie
zbiorówetnagraficznych, bibłjo
graficznych, teatrologicznych i innych.
wi~sze

Egzystencja instytu,t u op-arta
jest na składkach i subwencjach
żydowskich i osób
miast, gmin
pywatnych. W obecnych czasach,
gdy kyzys zmu.s.za miasta i gminy
do stałych oganiczeń budżetowych,
spawa finansów instytuiu staje się
coraz bard"liej sp-rawą ofiarności
społeczeństwa. To też w wielu kra
kę żydows!tlp
ja ch rozpoczęto energiczną 5lkclę!
"Organizacja nauki iydowskiej w kierunku zasilenia funduszów
na nowoczesny sposób jo!St rzeczą instytutu.
względnie niedawną. Przez długie
Ostatnio instytut rozpoczął buwieki nauka żydowska była zwią
do" ~ gmachu dla p(}mieszczenia
zana bardzo ściśle z relig.ią - stąd
Brak fundusz6w
jej zainteresowania nie wychodzi- sW~':: h zbiorów.
stoi na przeszkodzie wykończenia
ły poza pewien dość wąski zakres,
a metody bardzo konserwatywnie budowli, a tem samem zbbry
H .. Plon.
trzymały się
dawnych wzorów. sty'tutu są zagrozone.
Renesans narodowy
~dowski
przynosi pod tym względem zasadniczą zmianę i widać tu baa-dzo wy
raźnie dąrienie do
ukonstytuowania ftauld żydowskie.t, obejmującej
nie m ogą być karani
wszystkie dziedziny wiedzy samoareszt(m
wystarcmlne.l i wspó~pracu.i~~ z
ilmymy narodami na polu wiePan wojewoda otrzymał wczoraj
dzy".
znamienny okólnik z min. spraw
DziałatnMć naukowa żydowskie
wewn. w sprawie karania terminago instytutn na.ul<owego ześrod
l<owuje się w czterech
sekcjach: torów aresztem za opuszczenie o·
filologicznej, historycznej, ekon~ bowiązkowych godzin nauki w
miczno - statystyczne.i i pedago- szkołach dokształcających. Minigiczno - psychologicznej.
Prócz sterstwo prosi o zwr5cenie uwagi,
wymienionych czterech sekli instyźe takie kary są krzywdzące i nietut posiada: centralę bibl.iograficzną, archiwum, bibljotekę
i mu- właściwe, a odnośne rozllorz~dze
zeum. Instytut bada stosunki go- nie przewiduje jako kary Jedynie:
spodarcze p.od
ką.tem
widzenia upomnienie oraz gr:yw nę •
aktualnego przewarstwowienia za-
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Nłodociany lubieżnik
W dniu wczorajszym sąd o·
roz,p oznawaJ
Leona Zię·
bickiego.

krę,gowy w Łodzi
S1)rawę 17-letniego

burzeniem przed wko ~Ot1llvsło· za Rio Grande do Texas, gdzie
ROZlprawa ze wz,gllędl1 na dra·
wemu koledze z Ka'nadY.- obowiązuje ustawodawstwo me
stY'Czne tło odbywała się p~z,y
Wprawdzie przypomniano so- ksykall skie. Tam, w ViIla Acudrzwiach zamkniętych. Akt 0bie, że w sŁani e Kan:Zsas
~st na, w stanie Coah u iII a , wybudo
skarżeni.a zarzuca t oskarżonem u
wielu chory<:h pozbawionych wał prawdziwą radjostac ję Ize
dostatecwej opieki, alc uie S(0- znakiem
rO'ZlPoznawczvm- że w czerwcu 1931 roku dO'konywał czynów lubieżnych z 9dzono się, aby ją mógł dać ,,~ "XER", zaanga i:ował art YSitów i
djo - (Joe", jak nazywali pa- lekarzy, leczy nadal z powadze letnią Zofją Gryn.
cJood radjowi dr. Brinldey'a. niem, przygrywa dla urozmaice
Sąd po rozp.oZlIlaniu
sprawy
'ZA POZWOLENIEM ZWIERZCHNie pomOig:v oświadczenia sa- nia swym pacjentom w kUku skazał m !ododane.go luJbieżnika
NO~CI.
my>eob cl1O'ry<:h,
że dOlbrze im stanach.
na 6 mies. więzienia. (a)
Podaje się do wiadomosci geneWprawdzie i w TCXHS z,ual~
jest
z
jego
oryginalną
"lecznicą
ralnie wszystkim kochającym się
Brinkley'a
radjową"· Wo,itna skończyła się źli się przeci wnicy
Na wzór wledełtskl
w ciekawych rzeczach, że tu przy..
grupa
meksykańska
radjolwycięstwem
zawiści
zl1wodobył w tych dniach pełny podziwie
,.aalarmowata rząd
\,,~j. "\Vszechwłcldna radio",:.! ko ..łuchac:zy
nia. ZWi03fZ,
Rhinoceros, to jest
misja Lwiązkow" nakazaia Il'ka stanu, że Brinkley niby to leczy
~ osofoziec na,z wany, w tych krarzowi
zaprz,esta,uiE' 'Praktyki przez radjo, a w istocie jest ajach nigdy nie widziany. a. ten tyl
przez rad,io i zamknięcia stacji. gentem politycznym i PropagaKarola !5
ko jeden jest,
który się w całej
pod kierunkiem
Dr. Brinkley'a nazywruno "ko torem imperjaHzmu jankesoweEuropie znayduje, o którym JOb·
perciarzem" z powodu wie,l'k iej go, co jest niebezpiecznem dla
D-ra LubiC!il8
40 v. 20 pisze: jest
ten Zwiel'2
przeniesiona na ul.
korespondencji, ia,ką otrzymy- nacjon aIizmu meksykańs·kiego.
wielkiego podziwienia godzien dla
Sporawa Bdnkley'a zawędrowa
wał, "magikiem bez drutu" każdego, który go widzieć pragnie
Piotrkowską
ła aż do departamentu spraw
ko
7.e
doglądał
chorych
przez
ja
y dziwować się chce Wszechmocwykonuje podług odl ewów
rad,i-o.
RO'ZlPuszczono o nim "'- ewnętrznych w Meksyku, . co
nemu stwórCy. Tego Zwierza zła
gipsowych: wkładki na zbopasz·kwil, że WiJ)adl nf! "młody nie przes'zikadza pomys }QłWe;J.',]
pano na. wodzie w Azji między
lałe stopy, gorsety na schorzado~ip" z tern ,r adjem, CO mU lekarzowi, że jest codziennie na
pa.ństwem Wielkiego
Mogola., w
łe kręgosłupy, aparaty ortoorzysz .o d ,<> głowy razem z gru fali radjowej ze swemi lekarkraiu Assyrze, cztery tV6ią~e mil
pedyczne na gruźlicę stawów,
~lOłem ... młodej m a.Jip y , który stwami i poradami.
odtąd odległey, który na okręcie
oraz sztuczne nogi, ręce etc.
Tvmc'z asem, po wyzhydu się
jako więdnący starzec, dał soz BęgaIii do Holandyi przyprowaLekarz przyjmuje od 1 - 2
bie przeszczepić ·ies'zcze w "Ka- niebeZlpiecznej konkurencji, l~
dzony. Jest łaskawy, jak owieczka,
nadzie. Oczywiśde dr. Brinkley karze w Kanzas doszli do przebo z młodu złapany, y dla ciekawszystkiemu temu zaprzeczyJ, lwnania, że ... istotnie, leczenie
wości przez trzy lata. iako szczenie
'\1e z.rezygnował ze swego stanQ przez rad.io jest mO'ŻIiwl) i poży
w izbie koło stołu chodząc między stację nadawczą.
powinno być jednak
Pa.nami wychowany.
Dr. John BrinkleJ - gdyż o wiska w sanatorjum, spakował ttcZ,ue,
płk. Jędrzeiewitza
Ten to cudowny Zwierz jest ko- nim tu mowa - osobistośĆ za- do walizki ca'y swój gabinet le- prowadzone przez powołanych
O zatargu
karski, składający się z podręcz ludzi, abv nie stało się niebe'Z'lllru Czarnia.wego, nie ma. tadney pewne mało 1JIlana w Polsce pieczeństwem
spłecznem.
(r)
oLka
i
spisu
lelków
i
wyjoohal
chińsko-~apońskim
!!iersci, skóra lego jest iakby łuską. łl!\lobił wiele bałasu swą radjopokryta. była, która to na. dłoń stacją w amerykańskim świecie
w niedzielę, 21 b. m. o godz. 18
szeroka., iedna na. drugą. zachodzi, h'karskim. CM takIego zrobił
związek peowiaków łódzkich urzą
c.() mu tak kształtne czyni odzie- dr. BrLnkley'l Oto rozgłosU za
dza w sali fi1lmrmonJi przy ul. Nanie, iż żaden klawiec zrobićby nie pośrednictwem
swej stacy~ki,
rutowicza 20, odczyt pOd tył. "Zapotrafił, iakim go S!lJma;
natura V" będ.zie udzielał w.szYl!tkim targ chińsko - japoński". Odczyt
przyozdobiła.
zgłaszającym się ]~toW1l1ie lub
wygłosi dyrektor
departamentu
WARSZAWA, ul. FREDRY 12
Sposobny jest ten
Zwierz do tc:JefOlIlkznie - porad
lekarministerstwa spraw zagranicznych
pływania, y nurzenia. się w
wo- skich 'Przez radjo za Q!Platą barpłk. Wacław Jędrzejewicz.
vis a. vis Ogrodu Saskiego
dzie iRko kaczka.. Wypiya. 14 wis. d:ZiO drobną. bo od 10 centów do
der wody co dnia, waży 5000 czyli jednego doJan od porady. Naobniżone!
6000 funtów. Ma. dopiero 15 lat y wet nie przY1P'ulSzcl.!łł pomysło.
rośnie ieszcze, y rość będzie przez w-y l eka.rz , iakie zdobędzie 1)0Pokoje pojedy6cze od zł. 6.kłem
arą
kilka lat - iakie 150 albo 200.
wodzenie.
W stante KMl.2.a5,
Z rogu Zwierza mo~ pubary lwlaszcza na oolud!J1t od wld
robić, który to puhar taki ma skll kiej kolei T'AcyfH.u ~ dalej, w
tek, że gdyby się wino z tnacizną stronę Oklahomy i 'ł'exal jest
zmieszane w nim znaydowalo, na- wiele miejscowości dość odludtychmiast rozpęka się n,a. I!ztuki.
nych. W takich okolicach trud·
Będzie ten Zwierz z rana. od 8 niej o pomoc lekarslką, a jut
do 12, po obiedzie o 2 at do 6 wie- barozo ko.s.ził:owne byłoby dla
czór prezentowany. Kto zaś będzie wielu zatrzYllDanie przy łóżku
eieka,w aby go widział. cena. albo chorego 1uala przybyłego lekaProśba
reorganizację służby
taxa dla wielkich
Fanów y ich r7a. Nic dziwnego, że dr. Brinprzez p. gacja złożyła już uprzednio p. m~'
Minister pracy i opieki społecz przychylnie przyjęty
Dworzanów nie postanawia. się, kley za.sytpywan.y był listami I
wczoJlajszym ministra, który oświadezył dele- nlstrowi Piel"d.Ckiemu, który rówal~ Ich grzeczności y Pansklemu dolarami. 8 frekwenCja rosła w nej przyjął w dniu
Humorowi zostawnie się. Dla po- miarę, gdy w umówionych (tO- delegację posłów - lekarzy w oso- gacji, iż zagadnieniem tem zajmu- nież zgodził si~ zasadniczo z wskareorgalli~acji
mniejszych Panów ta,xa: 3 albo 2 dzinach lekarz, na nodstawie bach przewodniczącego sejmowej je się ;ui dawno i pragnie, aby w zanemi zasadami
Memorjał w tej
tymfy, dla. Kupców y mMniey- otrzymanej k{)f~p.o.nd6lllcji, sta komisji zdrOlwia, dr . Dybowskiego tak wain!!.l sprawie wykorzystały służby zdrowia.
szych Mi'3szczanów tax 1 tynf, dla wiał imienne dja.gIllO'.z.y i zaipisy- z Krakowa, dr. Brokowskiego z prawo inicj:atywy organizacje lei- ~amej sprawie przed~oiony zosta.
pomniejszych mieszcza.n I!zosta.ków wał przez radjo leki oraz spo- Wilna, dr. Domaszewicza ze Lwo- karskie, a przedewszystkiem izby nie również prezesowi rady miniKrawczyń!lkiego z lekarskie. Ten sam memorjał dele ptrów.
2, rumieflnikowie y słcżą.cy płar shb ich stc>s oWalllia.
Dr. Brin- wa oraz dr.
Sandomierza.
cić mają po szostaku.
kley stał się wkrótce osobistoPrezentować się ten Zwierz bę ścią wplvwową w całem KanDelegacja przedłołyła p. minidzie na Otwocku.
zas. Właśnie chciał rozszerzyć strowi memorjał w sprawie reorNB. Daie się do wiadomości ioj; swą akcję lecz,uiczą
przez ra~ ganizacji służby zdrowia w PGlsce
za golenie klijentów po godzinie g-e;
przystępują.c za.ran;
na. samym dj<i, w,7:moonić siłę nada wczą na zas?dzie zespolenia agend opie
wstępie do owey budy -płacić trz.3 swej stacji i zaangażować kilku ki społeczne.i z agendami
W
dniu
wczorajszym sąd .()- du krótko przed. godzi,ną dziesłużby
ba. A to dziać się będzie aby uni- młodszych letkarzy, ~dv inni le- zdrowia ministerstwa spraw we- kręgowv w Łodzi rozważal spra wiątą. Uważał, że nie będzie to
kną.ć iakiego zamieszania..
karze wyst~pili ze świętem o- wnętrznych. W memorjale przed - wę w trybie karno - rudministra karygodne, gdy kIij.e.ntów zala·
stawiona jest koni~Cl110ŚĆ nie tylko cyjnym przeciwko właścicielo twi po godzinach urz,ędQwo zamechanicznego
przegrupowania wi zakładu fryzjerskiego Wła kazanych.
istniejącej obecnie orgJ.1izacji ełui dyslaworwi Jędrzejczakowi, któZ zeznań świadków, wynIka.
by zdrowia z jednego minis!er- ry w swoim czasie został u'każe Jędrzejczak pracował
stwa do drugiego, lecz ~ałkowitc· rany ~rzywną w wysGkoŚlCi 25 ło,
wp,rawdzie
przy drzwiach
zanastąpi w terminie od 5 marca do 5 kwietnia
go
ześrodkowania
wszystkicll złotych za kontynuowanie pra•
•
~gend służby zdrowia i opieki spo- cy w godzinach zakazanych
t. mkniętych, lecz obsługiwał jedynie przybyłych przed godziną
.Jak Się dowia~uJemy,• ..,.K.U.
Termin st~wiennictwa powo łecznej w P.>lc;ce w jedne.i jednl·st j. po godzinie 9 wieczór.
9 wieczór. Prz)"bywajlący go'ścle
D1l8Sto I i II ukonc.zyly .1UZ pra-I lanych roczDl~a .1910 ustalony ce organiz.lcVA'l ~.. f'1 ministerstą Je
J ędrze.icz,ak odwołał się
do po godzinie 9 nie byli wpusz·
ee n~ sporząd:zellle~ kart
ws!al przez młDlsterstwo spraw pracy ~ :lP' ~I·I spcłeczl\ej.
sądu okręgowego. Na r-oz,prawie
cz~ni do zakładu.
wołania
dla
wcielema
roczmka
wOJskowych
w
czasie
od
5-"0
M
.
ł
t
.
1910 i
d'
" ,
'"
emor,;a, s anowlący wyraz po- oskarżony tłom8JCzyt się , że kry
w nlU wczoraJszym prze marca do l) kwietma 1932 roku. 6l ądów uzgoj lion~ ~tze:.>.: WSl"h' tYCZ'llego dnia była sobota i, że
Sąd uchylił orzeczenie wład~
słały karty dla doręczenia p9(pl
"
wołanym do biUJl'a wojskOWO _
I,ich posłów - lekarzy, został klijenci jego prz)"byli do zakła- ad.minisłracy,j,uych, uniewinnia
ją.c caf.kowkie od winy i kary
policyJnego. Biuro wo iskowo Władysława Jędrzejczalta. (p)
policyjne wysłało częśi kart po~
wołań dla przeznaczonych
do
artylerji polowej~ któryC!hl termin
stawiennictwa Oznaczony rosłał na dzień 5 mar~a r.
b. Następnie biuro wojskowopolicY.ine przystąpi do rozsyła
JUTRO, t. j. w poniedziałek, dnia
nia kart powołania
rocmika
1~ b~. o. go.dz. 5 po poło odbędzie
1910 dla przeznaczonych do pie
Sl~ cIągnienie Fantowej Loterji w loMoty, kawalerji i artyletr.łi cięż
Swlełowe' eławF przebój superprodukcji niemieekiej nagrany w wersji polskIej I
kalli . St~warzyszeD.ia Humanitarnego
kiej oraz do inny.ch
rodzajów
.Bnej-Brlth-MonłeflOre n Piotrkowska
znaleziono list syna re ojca. Synalek pojechał do Warszawy w 1730
roku i informuje o.lca o interesach
o sejmie, o plotImch. Załączył też
ulotkę rozrzuconą w ogrodzie Safłkim; ulotka na grubym papierze.
A Gto jej treść:

Niewyczerpana jest ta Amervka w pomysłach! Sami amerykanie przyznają, nie bez ucZlUcia dumy, te w Ameryce mo
ż,na zvstać z dnia na dzień -- z
szaregQ wyrohnika - miljone·
ren. l ub odW'l'otnie. RQzumie
~ię, że ten odwrót od miljonów
nie zawsze prowadzi do szarej
hJuzy wyrobnika, - zwykle by
wa p,or.l1ej: bylV miljooer skacze, naprzykład z luksusowego
tacMu wprost w sam środek 0Cf'anu, gdzie go zjadają a la
fO'llrchette zawsze li{łOrulC reki'Iy. Może się zdarzyć, że taki
były miIjoner nie skoczy do oceanu i popełni jakiś inny krok
desperacji, naprzY1kład zostanie
literatem, aktorem, wojakiem
100 zacznie chodzić pieszo dookoła świata. To wszakże nie
zmienia faktu, te w Aillle.r yce
nie tyllk o pracą, 'cll1e i pomysłem
l l tdzie się bogacą.
Właśnie jooen taki przybył
niedawno z kanadyj.skiej Ottawv d.() Kauzas w Stanach Zjednoczonych i tu, w mieście MB
ford, już lako dyre,k tor miejsco
weg.() s;!natorjum i l'.!Ikarz z za·
wodu, wvbudował sobie radjo·

PRl cownlA
ORTOPEDYCZna

119

_u~.

_____,___-:

Odczyt

H E KU

I

Giny pokoJów znacznie

y Wy·,

i oli

pom i-

my bezrobotnym

orj

o

rzg

zdrowia w Polsce

Fryzjer zwolnion, od kar,

Wcielenie rocznika 1910
po-I

I

BWal!f(H ~ijl WwaHa ta~t? ł

bronł.

Fantowa loteria

Łódzk. ŻJd. Tow. Ochrony Kobiet
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Właściwy człowiek

1932

właściwem

Jall zapobiec Dowslawaniu licznej grup,
Projekt n 6 wej ustawy o u- kończąca uczelnie średnie, nie
11troju sw.kolnictwa, który jest przyswaja sobie odpowiedniej
()becnie przedmioteJJl debat ko- ilości tego mater.iałn, który sta
misji sejmowej, stan6wi wyraź nowi rdz~ń intelektu. Csiągnię
l1y postęp w stosunkn do istnie ty w szkole lUał~rjał nie wplyjące~o stanu . rzeczy. Prze widu- wa
dostatecznie
na rozwój.
jąć parl)krotną selekcję w toku Izdolności uwyslowycb r.:<.-mia j
nauczania doprowadza do tego, na wyrobienie sa~odzielności
że tylko najbard!z.i~.~ uzdolnione w zakresie
pra1Cy umyslowe.l.
jednostki
.będą mo~ły docho- Taki stan r.ree~,· .lest prze~ aża
dzić
....0 najwyższych stopni .lącym wśród mło€hieży, niellu
llauczania.
Pozatem pod.ział ne wyjątki są tylko potwi('.>rd.ze·
szkoły śfi'Alniej na 4-klasowe niem reguły.
gimnazjum i 2 - klasowe liceN a pierw~zy rrot oka wyda>
um wprowadza młodzież w zagadnienia i metody pracy, tak wnloby sje. że najlepszem anU·
fililnie występują6e ~ szeroko
dosowane w wyższych . uczelDźwieltowe Kino
niach.
Ośmioklasowa szk"lła
dotąd
"
fstniejąc~ nie dała tego, czego
od nie.l w,yma~ał i czego oczekiwał ogół ·ep łeczeństwa. PneDziś i dni następnych!
widziane przez projekt liceum
Wielki podw6Jny programi
ma wszelkie S7anse na spełme
nie z.adaÓ w siosunku do wyż
szych uczelni: przygotowywani~ odpowi~dnich kandydatów, Potężne arcydzieło filmowe. osnute
na tle powieści WŁ. REYMONTA
do.ir7Slłych
do studiów, Przcrolach gł6wn.: Mieczysław Frenkiel,
W
kreśli to raz na zaWS7e narzeA. Leszczyńska,
B. Mierzejewski.
kania na poziom szkół i inteH. Rydzewski i inni.
lekt abiturjenłów.
II.

I

dołum byłoby urządzanie e~-I gę,
aby uchnąe młodziei
w~'lępnego na wszystki'l właściwe tors,
odciążając

słyszy

się

i.laukow)'~~

naj\V~ek.,za

bolączką wyższych uczelni jesiż młodzie'l, kOllcząca śre

tal .. ł,
dnic

naukowe i wstę
ul· 1.wersytet, czy pouie posiada od,powiedniego poziomu wyksz.tałce
uia. Możnaby tę bolączkę polożyć na ka~b pro~ramu szkolne~o, płożnaby zarzucić temu pro
~ramowi, że .lest wył szcz1Iipły,
nie rozwiązałoby t6 jedlllal.k 00.ulutnie kwe&tjj.
Jak twierdzą takie -powagi
naukowe i pedagogiczne,
jak
prof. U. W. dr. Stan~sła'W Arnold, nie chodzi tu absolutnie
o zasób wiadomości, którymi
ahiturjent rozporząd7.a;
nie
.1est on wpr8wdź l e duży,
ale
mógłby wystarc.z:IĆ
dla pracy
akademickie.i, ~dyby nie jeden
poważny
brak: ot~ młodzież,
zll;łdady

puiąca na
lite chnj'kę,

OlWiQMOwU

Kino -Teatr

"CIłPITOL"
i dni nastepn,Ch!

je·
wy«kiały wyższych uc~elni, lub I dnoczcśnie wyższe zakłady nau
stosowanie .takna.ldatej idącł!j kowe od bardzo dużej frekwcD
st'lekc.ii już w czasie studjów.
c.P studentów, którzy po ukońBli~ze i szczegółowsze wej- czeniu studjów nie znajdują
..zenie w sedno rzeczy, zada .i~· dla siebie miejsca ani pracy w
dna}[ kłam racjonalnoki takie- społeczeństwie.
Jen.
go pociągnięcia i ze względu
społecznego
l pedagogicznego.
Oba te .zględy są jednakowo
ważne.

.

Jak nam komunikuja niemiecki
konsulat w Łodzi, wszelkie staraIlia o wizy na wjazd do Niemiec
jak również o wizy tranzytowe
winny być czynione przez właści
ciela paszportu osobiście. Pośred
nictwo w żadnym wypadku nie bę
dzie uwzględniane . O~oby, które
zamieszkują w obrębie województwa., mogą swe pas1'.portv przesła6
również pocztą..

M

A

I

To.nasz6

tillllJ

ną sumę 46,157 zł.,
dował poważny

przez co SIJ{lWol
uszczerbek dla
skarbu państwa. Oskadony on został z art. 578 części II i III k. k.
Wczora.i sąd zbadał 10 świad·
ków, a między innymi Filipowskie
go Wł., właściciela firmy, która
sprzedawała Tom. Fabr. Sztucznego Jedwabiu materJał na budowę
bocznicy kolejowe.i. Jak wynika z
zeznań tego świadka, wystawiał
on rachunki własnoręcznie na firmowym ' papierze, część ,k.dnak ra
chunków okazanych przez fabryk~
mimo iż wystawione były również
na tym samym papierze, zakwestjonował jako fikcY.ine. Ze wzglę
du na spóźnioną porę, sprawę
przerwano i odroczono ją do dnia
dzisiejszego do godz. 1 po połud
niu•

WYBORY W t. T. K.
ROZEBRANA TRASA KOLENa walnem zebraniu tTK doko
JOWA
Rano wyborów nowych władz toW dniu wczorajszym sąd okrę warzystwa, przyczem na prezesa
gowy w Piotrkowie na ~sji wy- ponownie wybrany został proł.
JazdoweJ rozpatrywał sprawę AI- Szpigel.
berskiego Karola, lat 57, oskarwnego o to, że w latach 1927-30
przywłaszczył znajdujący się pod
ODCZYT
Jego dozorem Jako zawiadowcy od
Dr. K!inger, autor dzieła .,Vita
ci~a
.drogo~eg~ materjał na- sexualis" wygłosi w sali fiIharmo
":terzchm kolejowej, który następ-lIlii w nadchodzący czwartek, dnia.
me sprzedał Tomaszow~kiej Fabry 18 bm. odczyt na temat: "Małżeń
ce Sztucznego Jedwabiu za · ogól- ~two nowoczesne".

dźwIękowe

Hansa Szwarc.
Arcydllielo
rewedług słynnel IIztukl
Ludwika Verneuilla

żyserji

"Z Ił DDZIEJ 1111 ta Dś CI"

Nadprogram dźwiękowy dodatek i aktualności z kraju.

WCOl3rb Ul.: BfDr- fiara~ ·
i Blan(b~ l'IoDi~l.

Ceny mIeJSC popularne! Sala mocno ogrzana!

Następny program czołowe arcydzieło Reiyserji
Poezątek o g.

5ternberga "X-27" Z MARLENĄ DIETRICH
4.30, w sobotY' i niedziele o godz. 12·ej w poło

,

NJM

Dźwiękowe

"

DRA -KI D"
Osiailii~

są tylko
petentom

nfH~WIf(

"

WI

Dziś

1_'.

· 'ą

minu

Ze społecznego I Dunldu wl·
Menia system ~nów wstę
~ych lub selekcja
w ~zasie
studjów musi doprowadzić .to
wytworzenia filę licznej grupy
wykole.łeńców,
do kt6rej 7.a1iczać się będzie każdy abiturjcnt, który nie dostanie się do
wyższe.i uczelni, ponieważ szkoła nie daje żadnego wymtalcf'UNIEWINNIENIE DROBNERA
uia fachf)wego, aby w 8poleW dalszym ciągu sprawy Drob~zeństwie
zająć
odpowiednif'
nera, oskarżonego o zniesławienie,
miejsce.
sąd nie ustalił, by Rotenberg grał
{)edagogiczny wzgląd przema fałszywie w karty, uznał natowia również przeciw temu sy· miast, że oskarżony Drobne; miał
stemowi. Po pierwsze młodzież podstawy do mniemania, iż Rotenpo iutensywnym wysiłku pr:1.y berg został wykluczony z klubu 7l<l
zdawaniu matury, będzie ,Il,mll' nieuczciwą grę i na mocy tego wy
sZ6:lJ.a po dwumiesięcznej puet' dał wyrok uniewlnniający_ Oskarwie zdawać drugi, może jeszu.e życiel zapowiedział apelację.
batrdziej
ci ~ki . egzamin,
[,1}
~~ ( I )
przekreśla fakły~e i prawnt..
PO UPADŁOśCI BANKU
Wielki, emoc onujący film sensacyjny
•
W dniu dzisiejszym o godz. 11
W rolach głównych: WillIam Haines, ~n.aczeDle ~gzaminu ~JI'~dlo-1
Anita Page, Ernest Torrence, SCl; po dnIgle zaś ~1\ I~ko w lokalu Praca" odbędzie się zeKarol Dane (Slim)
ł::tki bar~ ~zadk~ .t est ~stot- branie czł~nków upadłego Banku
Następny program:
nem
.odzwlercladlcu.lf'm
•. władn- Spółdzielczego z nast.....
ującym nft..
DZIEWCZĘ Z NAD WOŁGI
",...
r~
mOŚCI oraz,. 00 WamIeJsze, 1'1.- rządkiem dziennym: sprawozdanie
Początek c~dz: o ~. 4 po pol., telektu zdającego.
delegatów z wyjazdu do sądu okrę
w soboty l medz161e o g. 1 2 . .
_ .
Trzeba Wlęe znaleźć inną dro gowego l zorgat!łzowante samo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obrodny JX)6łZkóod°bawnkanYch członków
l- u zta owc w . u.

I. CH

~iejcdnokl'Otnie

wydawane
osobiście

wrkolejeńc6w

,,1\ OLL

Jjumuia tak powa~
.hlk i l'odzic6w, że

mieiscu

Wizy do Niemiec

Początek

dni'

o godz. 12 w

Ramon
; Navarro
'ic

poło

od I. 12-3 cen, mlelsc 75 fr. i 1

zl.

3&00

A

Mi:

Dyrekcja "Grand-Kina", chc~c dać moiność obejrzenia
- tego bezsprzecznie ' najcudowniejs!:ego arcydzieła
film~wego, ~9zystkich c1!as.ów - jaknajszerszym rzeszom
Pil'~hCZnOscl - postanowiła obniżyć ceny na wsz\ł
stkle miejsca I seanse: III m. Zł. 1.-, II m. Zł
1.50, I m. Zł. 2.50.
Przyc.em Dyrekcja podaje do wiadomości, fe .film po.
wyższy zosłał całkowicie puerobiony i dostosowany do
wersji dtwiękowej .

....&a..............u...............~......
«~~. .3B..........BRąm-B*~JDZBr..a~........~. .~........:........~. .~mI. .&lIm. .~. .Di. .Im~aB~1BD

Dziś

i dni nasteDnJch!

Początek o 4 p. p.
w sob. i n:edz. o g. 12-ej

Największy

flt:.
~

niebywale

film

emoclonuiąoa treść!

Najnowsze dzieło

wszystkich
czasów!

Van Dy

I-elk Te

Camilla Horn, Ann, Ondra, Lii Dagower, Olga Czechowa.
Harr, L~edtke, Konrad Veidt,
H. A. Schlettow, Fr. lortner
Dziś

w

i dni

następnych!

dźwiękowcu

produkcji europejsko p. n.

NADPROGRAMY!
I-szy dźwl~kowy
Kino-Teatr w , Łodzi

ID

Iziś

i dni nastepn,ch!

e

Dziś początek

o g. 12 w poło

Ulubieniec kobiet

riGarat

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr. i 1

zł.

ftniC!zlD-

w najnowszym szampańskim filmie rlźwięk. p. t.
Najnowsze przeboje Paryża! Arcywesołe sytuacje.
Początek seansów o godz. 4, w soboty, niedziele i święta o godz. 12-ej, od godz. 12-3 ceny mleisc 75 gr., 1 za. I 1.25.
Bilety wolnych wejść, passe-tJartouts i kUDony ulgowe nieważne aż do odwołania. A..PARATURA WEST. ELECTRIC.
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Nr. 45

"Ps

C

9d,zgi

ologja nil

POR~A~N~N;:!.!.Y_~.:-=...,.;t~9:::!3::..2_ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ __

rozdrożu"

Rodzeństwa EJbus~yc

ich

IW lowarzgstwi~ Plg,holo8ł(zn~1D

W poradni zawodoweJ odbyło
naukowe zebranie nowozałożo
nego towarzystwa psychologicznego, na którem dr. Ormian wygłosił
odczyt p. t. "Psychologja współ
czesna na rozdrożu".
Na podstawie literatury psycho
logicznej ostatnich lat starał się
referent wykazać brak zgodn~ci
.v pogląda·!!h na zasadnicze proble
my psychologji. Wykazywał to na
dwuch przykładach: - na ujęciu
istoty przedmiotu psych)k;gji i jej
metod. Okazuje się, że pewne zJawedle
jednych
wiska będące
szkół
przedmiotem
psycbologIi,
nie są wedle innych
z,iawiskami
psychiczne mi.
Odnosi się to do
wylduCZ'.llących
się
nawzajem
szl!:ół, jak behawioryzm, refleksologja, ps., przyzyć, sprangeryzm
się

i t. p.

Dźwiękowe

"G'tf)s

Kino

Również pod względem

z powodu przedwczesnej

b. p.

śmierci

siostry

He

i
Ho Ieia nMi.

wyboru historji psychologji nowoczesnej
wyrataj" ssczere wsp6łczucie
metody znajdziemy wykluczające i w jej związku z naukami przysię - w myśl intencji ich twórców rodniczemi, humanistycznemi i fi- metody badawcz(', np. metoda lozofją.
Zasadniczym warunkiem
przyrodniczo - matematyczna ł hu- wyjścia z sytuacji jest pełna automani stycznie nastawtona.
llomizacja psycholog.ii.
Te zasadnicze niezgodności doWkońcll wskazuje
referent na
prowadzają do stwierdzenia faktu, istniejące próby
Lindworskiego,
że psychologja współczesna znaj- Buhlem i Kofki, które wskazują,
'duje si~ na rozdrożu.
Z~ sytuacja ideologiczna psycholo12)15 Poranek symf. z filhanno- t,za (fort.). W programie utwory
Wyjaśnienie sytuacJi
znaJdzie- gji nie jest beznadziejna.
nji warsz. Wyk.: Orkiestra filh. Beethovena: 1) Uwertura "Promepod dyr. Br. Szulca iRenada K.a- teusz", 2) Koncert fort. G-dur, 3)
my, wedle wywodów referenta, w
~ymfonja 5-ta, C-moll.
15,00 Transmisja. z Katowic.
Koncert chóru kopalni8.Jlego im
Moniuszki.
15,55 Program dla dzieCi i mło
E•••••••••••••••••••••••••••••• a ......................................

Co USIY5Z,m,

dziś

Drzez

ra~jD!

1············;riii\·;rii:-··lliiUi~;;if(~···i··iiii~iiii",,·····..·····~

1•••

dzieży.

"Opera za irzg .rosze"

16)20 Płyty gramofonowe.
TEATR MIEJSKI
16,40 "Jacy ludzie zamieszkiwa
Dziś o godz. 4 oraz we wtorek
Ii Europę w czasach przedPQtoPQwieczorem "Sprawa Dreyfusa".
zapowiada się znakomicie w teatrze miejskim
Dziś i jutro wiecz. sz.tuka. Istva- wych?"
16,55 Płyty gramofonowe.
na
Mihaly "Mam lat 26".
Wkrótce wchodzi na repertuar zówek Karola Borowskiego, który
17,15
"Złoty sen alchemika".
teatru miejskiego dzieło o świa korzystaj~ z doświadC1lól.1ia l{iIku
17,30
"Wiadomości przyjemne j'
TEATR KAMERALNY
towym rozgłosie, "The Beggar's różnych wersji, dał temu dziełu
pożyteczne".
Dziś
o
godz.
5
!!Op.
oraz
we
wto
Opera" Johna Gaya w
sławnej całkowicie nową
reżyserj~ oraz
17,45 Muzyka z Warszawy.
wersji niemieckiej Berta Brechta, zupełnie orygimalną inscenizację. rek wiecz. zawsze atrakcyjne "Hau
18)00 Transmisja z sali
rao:Y'
"Die Dreigroscbenoper" z muzyką Stopienie w jedną całość momen- Hau" z. Michałem Zniczem.
Dziś i jutro wiecz. komedja St. miejskiej akademji ku czci Piusa
K urfa WeiIla.
tów muzycznych z dramatycznemi,
Dzieło to, jak ka:i;da rzecz istot- kontrasty pierwiastków dramatycz Kiedrzyńskiego "Czwarty do bri- XI. z Warszawy.
19,00 Rozmaitości.
nie żywa, wywołało prawdziwą bu nych z eksplozjami humoru, fee- dża •
Wkrótce ujr14 wielbiciele talen19)20 Komunikat sportowy łódz
rzę, w kuIturalnycb. środowiskach ryczne dekoracje, wielkia orkiestra
Europy i Ameryki. Pomimo gro- symfoniczna - jazzowa pod bat:1't~ tu Michała Znicza nową. jego kre- ki.
ację, którą popularny ten artysta
19,30 Płyty gramofonowe.
pruderj,ę kapelmistrza T.
mów ciskanych przez
Sygietyńskiego,
świętoszków, za cierpkie
wpraw- oto atuty .lakiemi teatr mie.iski za- stworzy w ciekawej komedji Lau19,45 Słuchowisko A. Fredry
dzie, ale jakże prawdziwe oświe mierza podbić łódzką publiczność. rena Dl3illl3te "Kłopoty pana, Bour- .)J estem zabójcą" z M. Frenklem.
tlenie mrocznych mułków nędzy i
Poraz pIerwszy w tym sezonie rachona".
20)15 Koncert popularny. A. :l'tfi
występku, bądźto
w ob11l7laciI ukaże się, prócz
najlepszych sił
ch alowski (bas) i L. Urstein (ak.)
"Przedsiębiorstwa J. Smoły", bądź stałego zespołu, Halina Rapacka,
21,55 Kwadras literacki - Azo·
to w "Domu publicznym w Turn- w roli Polly.
Dyr. Celmlljster i Berman
rin - "Opowieść don Pabla''>.
bridge" czy wreszcie "Więzienia
Jednem słowem spektaJ..l jakieGośc. wyst. Teatru Kam.
22,10 Koncp-rt Bolisty;
(Bennc
w Old Bailey", talenty
autorów go Łódź jeszcze nie oglądała.
~foisewicz fort.)
i kompozytora, barwna Jantastycz22)40 Komunikat meteor., pol.,
ność, oraz wielka doza najszczerKier. art. M. Broderson
oraz wiadomości sportowe.
szego humoru. podbiły publiczność
Zarząd "Domu Sierot", przy
7-y tydzień ostatnie 4 dni
całego świata.
350 przedstawień ul. Zgierskiej 40, podaje do ła
23)00 M1lizyka taneczna I Warulag. progr. p. n.
bez przerwy w Berlinie, w Tbeater skawej wiadomości Sz. Puhliczszawy.
am Schiffbauerdamm", tl'Y1l1lJr ber- n9Ś(:i, iż żydowskie Pmedstawie "M'łacht fun der Welt"
Dzi~ 2 przedst. 7.45 i '0 w.
lińskiego zespołu w Londynie, pięć nie Teatralne, które miało
się
AUDYCJE ZAGRANfCZrłE'
Czwartek, 1S·go bm. PREMJERA
setek przedstawień w Nowym Jor- odbyć w Filharmonji, dnia 7-go
Konigswusterhausen (1635)
p. n .•SVMCHES BAJ JIDN"
ku, stawiają "Die Dreigroochen- lut~o r. b. na rzecz PowYŻlS'zej Ulgowe bilety dla "willzk. sawod.
20,00 Wieczór fragmentów 0I~r
i pracującej inteligencji ważne.
oper" w rzędzie najlepszych wido- instytucji, odbędzie się w nieHyszarda Wagnera.
wisk świata.
dzielę, dnia 21 lutego r. biet.
Stuttgart (360)
U nas ukaże się to dzieło p. t. ze współudziałem wybitnego ar20,15 Msza E-mon Brucknera..
PORANEK SYMFONICZNY
"Opera za trzy grosze", w tłuma tysty, Dżeka Roohtzeita.
Dziś odbędzie się za.powiedziany
Wieded (516)
czeniu T. Sygietyńskiego, dokonaBilety zostają nadal wa,żne.
poranek
symfoniczny
łódzkiej
or18,50 Kwartety smyczkowe: Bee
nem według najściślejszych wska..
285-1
kiestry filharmonicznej pOświęcony thovena B-dur i Hindemitha op. 22
pamięci Zdzisława Birnbauma. Sło
Bruksela (509)
wo wstępne wygłosi inż,. Henryk
O. Str:nl~ S7
21,00 Operetka
Niezwykła
Goldberg. W programie Czajkow- "Czar walca".
bkiego - Andante funebre z kwa!'
Londyn (356)
tetu Es-m<Joll po raz pierwszy w
22,05 Koncert CSymfonja D-aur
Łodzi, następnie Romeo i J ulja
Haydna,
Koncert fortepianowy p,...
Czajkowskiego oraz Finla.ndja Simoll Griega).
beliusa. \" drugiej zaś części wyStrassburg (345)
stąpi fenomenalny rosyjski piani21,30 Opera Lecocqa
"Noc f
sta Benno Moiseiwitsch, który z
tow. orkiestry wykona koncert dzień".
fortepianowy Es-dur Beethovena. ~-!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Znakomity ten artysta odniósł na
llstatnim pią.tkowym koncercie w BIAŁY TYDZIEŃ KONSUMUfilharmonji warszawskiej olbrzymi NAJPOPULARNJEJSZA IMPREZA
ŁODZI
sukces lLrtystyczny. Dyrygować bę
dzie sławny kapelmistrz Ignacy
Rzadko kiedy impreza zdobywa.
Neumarlc. Początek konceltu o go !lobie tak olbnymie uzna.nie 1 podzinie 12 w południe.
klask., jak to ma miejsce z trwają
cym "Białym Tygodniem" w KonWTORKOWY KONCERT VASA sumie przy Widzewskie.i ManufakPRIHODA
turze, Rokicińska 54, dojazd tramJak było do przewidzenia kon- wajami 10 i 16.
cert fenomenalnego skrzypka Vasa
Dyrekcja. jedynego w mieście na
Prihoda wywołał tak wielkie za- SZE'm domu towarowego, 'Pod sprę
interesowanie, że większość bile- żyste.m kierownictwem dyrektora.
tów została rozchwytana. Znako- GE'islet'a zdobyła się na wysiłek,
mity artysta przyjeżdża do Łodzi który bezapelacyjnie utwierdził
po wielkich sukcesach al'tystycz- szerokie rzesze łodzian. że "Konnych, jakie odniósł ostatnio Z~"7a sum" jest n:tjdogodniejszem źród
nicą. Na koncert swó.ł. który odbQ łE'm zakupu wszelkiego rodzaju to
dzie się w nadchodzący wtorek, warów. Trwający "Biały tydzień"
W kościele św. Anny w Londyn ie wystawiono widowisko, któ- dnia 18 bm. Vasa Prihoda wybr8.ł Konsumu daje możność r:.abywanict
regO myślą przewodnią jest roz brojenie. W jednej ze scen żo' dwa piękne koncerty skrzypcowe biE'lizny męskieJ, d:tmskiej. obruny żotnierzy modlą silę za swyc h mężów, z.najdujących się na Paganiniego i Vieuxtempsa oraz u 1'ĆW, fir:lllek, kap, chustek, oraz
twory
Sarasatego,
placu boju.
Ryszarda wszelkiego rodzaju towa.rÓw biaStraussa, Brahmsa, M.endelssohn:t łych wyrobów Widz. Man. znanej
i innych. Począ.tek koncertu o go- . marki O. K. po cenach niżej kon.
dzinie 8)30 wieczorem.
kurE'ncyjnych.
Nie dziw więc, że w wytworl?ch salach Konsumu od rana do
Jóźnego wieczora aż roi się od kuu

żyd.

Teatr Kameralny, ~I~i~g~

•• ARARAT"

Począ tek

o godz. 4: po poł.,
12 w pol
Passe·partouts i bilety bezpłatne

w soboto i

niedzielę o
nieważne.

na IGdzklch IllrlRalh
Rakieta-"Noce paryskie"
Stara jak świat, a jednak zar
wsze nowa. opowIesc o mIłości
uwojga ludzi. Są, młodzi i kochają
się. Zdawałoby się, że nic nie jest
w stanie zamącić szczęścia, a jednak... Wszerhwłao:tv pieniadz ro
bi swoje. Ona, to k~chając~ kobie
tz. ma dość niedosbtlm i porzUc-'1
swego umiIowarnego kocha,n ka. Mi
łość jednakże
ta prawdziwa, jest
silniE'jsza nlż pieniądz i po pewnym czasie rolod.. kobieta wyrzek'~ się bogactwa, byleby znależć
Ej~ przy boku ukochanego mężczy
zny.
Idealna para kochanków - stu
procentowy mężczyzna Henri Gar
rat i przepiękna Ueg Lemmonier
ilają kor"cert gry dawno niewidziany. który ma, za tło sławny paryi'ki Montparnasse, przyciągający
'Wszystkich żą.dnych zatba.w, uciech
i emocji.
Od chwili udźwiękowienia kinoteatr "Rakieta" wyświetla jedynie
pienvszorzędne
przeboje, obecny
zaś program jest bezsprzec .mie ulwronowaniem wszystkich filmów,
jakie przez sympatyczne to kino
były dotychczas wyświetlane.

propaganda rozbrojeniowa
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Składaj

odz· ~Ż
i bielizn.; .dla

b~zrobo.ng(b

tJujących, pragnących wykorzystać
'zadką. okazję, by za ta,nie piellią.

.Ize zaopatl'!':yć się w
. tworna bielizno.

trwała

i wy-

Łódź,

s
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zumienie z herlińskim
związ
Idem p-osiadaozy pożyczek wosową pożyczkę obligacyjną,
0- cze11stwmn utworzony
,zlosŁa1 jennych zgłaszając akces do tepi cwa .iąeą na marki.
związek łódz.kj.c·h
posiadaczy go związku. gdyż wśród człon
Obliga'c je tej
pożyJCzki
do tych obligacji.
ków organizacji berliliskiej istdnia dzisiejszego czekają
na
Związek ten wszedł w poro- nieje szereg osób posia~ających
waloryza,cję,
której oddawna
już domagali się posiadacze ' tej
Ie'Lności iUż za półtora roku. .
VV związku z tem niebeznie-

W czasie wojny w r. 1915-16wypuścili przymu-

17 okUJpanci

obligacje pożyczki łódzkiej.
Jednocześnie

podjęte

zostały

cstatnio usiłowania, zmieI'lzają
ce do pchnięcia tej sprawy
z
ma1rtweg'o punktu.

że

z·

ie~łe

proc-enty wynoszą OkHło
2 mil.t. złotych

i w razie zatwierdzenia waloryzacji suma ta musia'aby być
zaplacona od razu. Procenty ou
sumv pożyczkowej w wY'soklJści
4.800.000 zł. należą się posiadaczom Iza okres 5 lat i w myśl
istniejących przepisów
prawu vch bi egną od l lipca H)2~ r.
Ponieważ z drugiej sbrony 1st
uie je inny przepis o przeoa wnienlu tych należności po pi~
eiu latach, przeto
pflsiadaezorn obligacji ~zi nie
bezpieczeństwo utraty tych na-

Na z r
Ottonowi

i

SltadtlihldeiOwi, pro,~

~,nfK ~lfHlfiNY
Ceduła giełdy

w

Łodzi

Dolary St. Zjedn. 8,IW 8,895
4 pmc. paź. inwest. ~6,50 87,75
4 proc. poź. prem.l. dolarowa
46,75 46.3 proc. poź. premj. budowlo 32,50
32.Bank Polski 101.- 100.Tendencja utrzymana.

Warszawska

pożyczki.

VV swoim cZlasie
usta lona została pl'zez magistrat
lU. ł..~dzi
tabelka waloryzacy.ina w wysokości 25 proc.
\Valoryzacja ta nie została za
twi e rdzona przez min. skarhl1,
tl '/., drulI<iej slrony ciężka sytuacja fi.nansowa miasta nie s.porzyjara uiszczeniu tych zobowią
zal1.
Poważną pJ:lZeszkodę do zalał wi enia tej sprawy stanowi fakt

14 lutego 1932 r•

giełda

pieniężna

GOTÓWKA
Dolary 8,89

•

prz~"łeZ"~D8 ił

l

* • •

wadzącemu farbiarni13 (Rokicińsk.a
B k . ~ I. bl
.
~w-, maju GgłOlSzono upadłość na,
er GWI
\aJll UDław]:
pr~ważądanie firmy wierzycielki "Fabry dząc~mt'i h~~el o.wocam1 południG

wem1 ~Brzeztnska 2) o.,;ł06oono. u~adło.śc w ubiegłYD1: mles~ącu i na
ządanie szeregu wIerzycIeli. Graz
ze ',V'zględu na cechy złGśhwego
zaWieszenia wypł.at osadzono. go. w
areszcie dla dłuz.,ików.

na po. upływie 1 roku o.d chwili uprawomocnienia się wyroku zatwier
dzającego układ, następne 2 raty
po 5 pro.c. płatne w odstępach 6
miesięcznych o.d pierwszei.
Za układem wYPGwiedziała się
wymagana przez prawo wi«akszość
wierzycieli wobec czego układ Zo.stał . zawar1y i !Jl'zedstawiony sądo.
wi do zatwierdzenia.
Sąd układ zatwiedził l o ile nie
zostanie zaskarżony do sądu apelacyjnego, uprawOillocni się w dniu
12 maTca 1932 r.

W dniu wczorajszym sąd ro.zpatrywał podanie pełnomocnika Wajn
blwna w przedmiOCie zwolnienia u
padłego z aresztu, Graz wydania
mu glejtu, jednakie odmownie za.
łatwił sąd podanie j Wajnbhun pozostaje nadal w areszcie dla dłuż
ników.

całCf.(o

Spadek wywozu

--

ka mydła KarGla Benndo.rfa".
Na zebraniu wierzycieli pełnomo.cnik upadłego. zapropGnGwał układ na 20 proc. bez ko.sztów i od
setek, płatne w 3 ratach, przyczem
1 rata w wysokości 10 prGc. płat-

CZEKI
173,70
Holandja 360,60
Londy~ 30,69 30,65 30,67
Nowy Jork - czeki 8,91
Nowy Jork - kabel 8 ,~) : ~
Paryż 35,15
PraglL 26,41
Szwajcarja 174,15
Włochy 46,40
Berlin 212.~
Gda.ń~k

Podkreślić pflZ.ytem
należy,
roku 1931
ł'fzewieziono przez port gdYliski żt- ostatnio podjęte zosta. y pew6.063 tonn bawełny, co cxlpowia ne próby
przyciągnięcia b'ansporłów bada ilości 30.800 bel.
wełny do Gdyni nietylko
dla
• W okresie tego roku
po·rl
prz1!mysłu ]loIskief.(o, ale i tranf,;dyński przygotowany
zo')!a.ł
zytem do szeregu bajów
całkowicie pod względem t<,ch·
Europy Środkowej, iak np. Cze
niemym do skomplikowanej pra
AKCJE
chosłowacji oraz państw
pół
cy przy prz-e ~ adUlllku i manipunocny<;h.
B:.mk Polski 100,50
lacji surowca haweluillnego . Ma
Parowozy 10.Usiłowania te dały już kongazyny portowe zostaly już doPAPIERY PAl'QSTWOWE I LIS'l\'
stosowane do pot-rzeb s,kładow9 kretne wyniki w postaci
ZASTAWNE
lIia bawełny i obecnie po do pierwszych próbnych ładunków
3 proc. budowlana 32.świadczeniu 1931 roku czynn.i- skierowanych przez port gdyń
4 praC'. inwcetyeyjna 87.ki miarodajne zamierzają wy· ski do tych krajów.
4 proc. seryjna 94,25 95.korzystać
odpoWiednią
kon7 proc.
stabiliza cyjna
55.2~
junkturę na międzynarodowym
57,75 55,90
4 proc. dol:lrowa 45,50
rynku ba we-łnianym i przy po6 proc. dol:l.l'owa 59.mo'cy preferencyjnych ceł morprządzy czesankowej
8 proc. BGK. 94.skich ści~nąć ostateeznie haNa podstawi-e danych, uzy4 i pół proc. ziemskie 41,flU
w('ln~ do Gdyni.
s~anych z Konwencji przędzalń
5 i pół proc. Warszawy 50.~alnko'WY'Ch, eksport
przę,
8 proc. Warszawy 64,25 li0.dzy czesankowej w m. styczniu
63,25
r. b. przedstawiał się następują
P. T. Publiczności
10 proc. Siedlec 60.c{): wywiezi-ono pnz1ędzy czesan
POLECAMY
kowej kolorowej - 12.450 kIg.
NOTOWANIA BA WELNY
Be,zkonkurenc.Yjny reper
wartO'Ści zł. 183.570.- przędzy
LIVERPOOL
,tuar Dźwiękowego Ki!la
czesankowej zaś niebarwionej'
II
loco 5,59 luty 5,32 marzec 5,3t>
130.300.23 klg. wartości złotych
kwiecień 5,30 maj 5,30 czerwie"
2202.290,58. Ogółem więc eks5,aO lipiec 5,31 sierpien 5,32 wrze
port
przędzy czesankowej w oSerja l1ajwybitn:iejszycb
~ień 5,33 paźd7łiernik 5,35 listopad
mawianym
okresie wyniós :':
arcydziełfilmowycb, któ5,37 grudzień 5,41 Styczeń 5,42 lu142.750.23 kIR. wartości
zło
re .uka:tą Bi~ wkrótce.
ty 5,H marzec 5,47
tych 2'. 385.960.58.
Egipska: marzec 7,31 maj ....0
W pOT6wnaniu IZ miesiącem lipiec 7,58 październik 7,83 li",t(Jgrudniem r. ub. eksport przędzy pad 7,89 grudzień 7,99 StYCZ(Il 7,9i)
~Derała"
J zmniejszył sIę
o 119.477 klg.,
(Rozstrzygająca noc)
Upper: loco 6,44 marzec 6,30 liDramat erotyczny z ~ycia trój
wartość zaś eksportu zmniejszy piec 6,48 maj 63,8 p:lździerllil~ 6,50
kąta małłeńskiego. Odwieczla się o 340.933 złote.
(ag)
lie:topad 6,63 grudzień 6,72 si) .;ze ll
ny problem dociekań, DLA0,72
CZEGO KOBIETA ZDRADZA

w okresie

W dniu wczorajszym firmy
ba v,,' ełniane za wiadoonione zostały Q przybyciu
do Gdyni
wielkiego motorov,.'ego
statku
no.rweski.ego "Tape-ka"
linji
Wilhelm - Wilhe1msen z Oslo,
której a.g entem na Po-Iskę, jest
towarzystwo "Bergenske".
Okręt ten przywiózl .i 'eden 1.
wlt:kSlzych tr!llnsportów bawelny w ilości
1200 bel bezpośrednio z, portów
Tcxaso nad zatoką Meksykańską • .
Polowa tego ładunku przeznaczona jest na składy konsygnacy jne fi rmy
"Bergenske".
druga połowa dla f inny Bachman.
Ogółem

r. t9lt przez fidgnie;

liC PITOL

"Ho(banha

Eksport do stanów

Najwspanialsze arcydzieło
produkcji czeSKie!

natrafia na

trudności

"ON-Vlasta Burian
Na skutek wniosku sętlzię~G kuJ.ak. już donOlSiliśmy podjęte z0I Jego
m!sarl/lł sąd udzielił ootateC'ZnegG
stały w swoiin czasie starania o
SIOSTRA-Anny
Ondra
terminu sprawdzenia wierzytelnoś
wzmo.żenie polskiego eksportu do
ci w sp'r awie upadłości Samucla
Ameryki przyczem jedną z więk
Rozenberga, prowadzącego f·abry* * •
szych tranzakcji miał być ekspert
Retys. słynnego SternbeJ'ga
Aleksandra SzymsiakóWDa pro- kę pończoch (WÓIClalM!la 66-68,.
pierza i puchu. Ponieważ ekspGrt
z nlezrówn. (l'JarlBnąDlelrlCh
II<
...
•
wadz~a handel pod firmą "Gatego. artykułu posiada poważne
lanterja, Szkło. i Porcelana A.
znaczenie izba przemysło.wo - hanW sprawie upadło.ści ' Henocha
oraz te wuystkie, ktÓre ceSzymsiako.wa" w Lasku przy ul.
chuje wybitny artyzm w podlo.wa zwróciła sie do. min. przemy
KreIla, prol1adzącegG przedsiębior
Kościelnej 10, zawiesiła wypłaty i
myśle retyserji, treści i pi esłu
i handlu z postulatem zWGlnieSitwo sprzewai.y żelaza (11 Listopa
knej oprawie muzycznej
zwróciła się do sądu o ogłoszenie
nia od cła transportu wYwożonego
da
44) miano.wano syndykiem adjej upadłości.
do. Stanów Zjednoczo.nych w iloś
wokata Wolmana.
Na zwołanem powtórnie zebraci Gko.ło. 200,000 kg.
niu wierzycieli, celem zawarcia
.
Min. przemysłu i handlu zgodzłukładu lub związku wierzycieli, wo
lo się na to. i udzieliło. zezwGlenia
bec stwięr4zenia niedo.statecznej
na wywóz bezcłowy w tej ilości,
ilości wierzycieli, mogących zadeprzy wyjazdach przemysłowców i kupców
aby umożliwić zapoczątko.wanie
cydować Q układzie, sędzia komi,tranzakcji eksporto.wych na więkban; przystąpił
do utworzenia
Jak się dowiadujemy, bOODł beralnej polity~
stosowanej szą skalę.
~wiązku wierzyc~lł.
Wierzyciele utworzyli związek. przemysłowO' • hoodlO'Wym na pr-zcz iżby narażO'ny jest na słra
Tranzakcje te Jednak nie doszły
Na syndyka ostatecznego. wybrano. terenie Rzplitej, ministerstwo ty, boby maJą obecnie zaleoone do skutku, gdyż już Gdebranie pier
adwokata Grella, a na kasjera przemysłu i handlu zwróciło u- bardzie.f ostre postępowanie w wszej części 7Jllmówionego. pierza
wierzyciela uprzywile.io.wanego. Ro- wagę na ~yt liberalne wydawa tym względzie oraz zrewidowa- w ilości 50,000 kg. nairafiło. na
mana Czekanowskiego.
nie paszportów zagranic.zny~h nie dotyehczasowegO' systemu trudności zbytu na rynku Stanów
Sąd protokuł o utwo.rzeniu związ
Zjednoezonych, a sJ}rawa pozostawydawania tych paszportów.
ku wierzycieli i wyborze syndyka handlowych.
łeJ części tego transportu w ilGści
Wobec tego, że skarb pań(ag)
ostatecznego i kasJera przyjął do.
150,000 kg. oka.zuje się narazie nie
wiadomc..ści i zatwierdzenia.
stwa. na skutek 'powyższej liaktualna.
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Restr,kcje DISZ

-

orłowe

BREMA
loco 7,89 marzec '1,49 maj
lipiec 7,70 pażdziernik 7,C'.
dzień 7,96 styczeń 8,02

7~1:}
~' I

:1 '

ALEKSANDRJA
SakeIlaridis: marzec 13,59 maJ
13,98 lipiec 14,30 listopail 14,99
Asbmouni: luty 11,04 kwiecień
11,11 czerwiec 11,23 październik
11,63

Poradnia buchalteryjna

przy centr. stow. kupców
W ostatnich dniach utworzona.
została przy centralneru stowarzyszeniu kupców i przemysłowców
(piotrkowska 10) specjalna. poradnia buchalteryjna.

pozostaje w
związku z koniecznością. prOW!Hll\u
nia ksiąg przez kupców, którzy
ch('~ korzystać z ulg podatkowycb.
Pora.dnia udziela w8..7.elkich iu'
formalCji w tej sprawie, ułatwi:,
zaprowadzanie ksiąg itp.
Utworzenie

jej
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DiwiekcwJI
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I. Dawno oczekiwane wielkie aroydziełe) wOlenne produkcji 1931 r. p. t.
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głównej: Allan Cobhan chluba lotnictwa angielskiello oraz niezr6wnana
ESTELLE BRODY.
Atak eskadry lotniczej na Wojska Chińskie l
Bombardowanie miasł z aeroplan6w! - Pelna nIlpięcie akcja I
!'liezwykle ciekawy film z
i obyc.aJów Persji.
Realizac!i genjalnego
Na pierwszy seana wszystlne mleJscn po 50 Qr.
BERNARDA KELLERMANNA.

ra U sre rnsgo . WI
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rolimka. Mimo, że Br. Qz.ech,
tak stylem, j3Jk i d~ugością skoków przewyższał zdecydowanie
czecho>słowaka Bartońa
(polak
mial 51 i 50 mtr., czech tylkQ
u47.5 i 45.5), p. Jarolimek
znał go za gorszego od
swego
rodaka i dał mu notę 15.155, a
HaMonowi
17.165. WI:a.ściwą
wyższo.ść polaka wykazuje najlepiej ocena
innych sędziów:
amerykanin dał Czechowi 17175
a Ba,rtonowi 16.155;
norweg
16.5165, względnie 15.5145.
Gdyby Jarolimek zdobył się
choć na Qdrolbinkę bezstronności, Czech zdystansowallby Bartona i zajął szóste miejsce
w
kombinacji, tuż za skandy1nawa
mi.
SUlkces Bronka Czecha i tak
jednak jest znaczny, gdvż pozostawił on poza sobą szwajcarów,
amerykan, kanadyjlCzyków, włochów,
japończyków,
austrjaków,
jednego szweda
(S·chi:in) i dwu czechów (Simunek i Feistauer).

włQsem na'1:ewnątrz.

Fod reaaktsją Łódl..iego Okręgow.tgo 2 w;'qzku cSzachow~go

Zadanie Nr. 15. -

Larsen

Ostatecznie Bronek był więc
siódmy z notą 392 (Barton miał
397), Andrzej Marusa·r z - 19-ty
(skoki 45 i 50 mtr., nota 351),
Stanis'aw Marusarz 27-my
(!.koki 50 i 49 mtr, z urpad!kiem,
nota 308.05).

lak zwyclężYla
Sonja Henje

Pierwotne wiadomości o nieRuch na Maine Street
jest
ZiI1acznem zwycięstwie Soni Hekolosalny, jakby na nowojornje w jeździe
figurowej pań
skim Broadwayu, tylkQ, że w
znalazły teraz swe wyjaśnienie
bra,ku asfaltu wszyscy grzęzną
w oficjalnej punktacji, ogłoszo
po kolana w blocie.
ne.i dopiero wclZoraj. Sonia HeZawody l'ohsleighowe (czwór
nje uzvs·kała miejsce l, punktaki) nie zostały dotychczas ofiBiałe dają. mata
mi 2305, 2)
Burger (Amstrja)
cjalnie odwo:ane, lecz w dQj2,167, 3) Vinso'll (USA). 2.158,
ś'Cie do skutku tego wyścigu nikt
4) Wilson (Kanada), 2.131, 5)
nie wie11zy.
Cały tor
zostal
Poniższa part ja rozegrana zostaHuJten (Szwecja) 2,049, 6) De
zmyty przez wodę. a w ścianach
Ligne (Belgja) 1942, 7) Taylor ła w meczu, który wygraj Lilienkrzywim porobiły się wielkie
(Anglja) 1918, 8) Collec (USA) tbal w stosunku 3 i pół : pół.
wyrwy. N[lwet, gdyby nastąpił
1851, 9) Phmos (Kanada) 1847,
mróz, przywrócenie toru
do
Gambit hetmański.
10) Dix (USA) 1833.
poprzedniego stanu musiałoby
Lilienthal (Białe) Rei!!y (Cza:rne)
potrwać dłltżs'zy czas. Tymcza1. d2-d4
Sg8-f6
_2 ... ...,.,.............'''*'Si Vii&JUll JE:
ik4lWL22 UlA !iS2Qib&4t;;,U$
st'm meteorologowie przepowia
2. Sgl-f3
e7-e6
da.ią dalsze ~ieplenie.
3. c?-c4
d'i-d5
Skoki narciarskie p·r zygoto4. Sbl-<,3
SbS-d7
wano z ,,,ielkim wysHkiem. 5. Gcl-g5
Gf8-e7
Przez ca ą llOC setki samocho6. e2--e3
0--0
dów cięiarowY'ch zwoziły śnieg.
7. Hd1-·('2
c7-c5!
którym watowano skocznię. Już
Wffiściwe posunięcie, które dajt.
w pierwszym skoku Ruud ustaczarnym równą. grę.
nowił nowy rekord skoczni 66
6. c4:d5
e6:d5
Według Capa,bla.nki czarne mometrów. Nie ucichł jeszcze ,a-l li~~~ll~\;;\~~.
plauz, gdy ame1rY'kanin Michel- Hi
gły teraz wyrówna.e grę: 8. c5:d4,
sen skoczył 69 metrów, a bez9. S:d4, S:d5, 10. G:e7 H:e7, lt.
po.~rednio po nim nOlfWeg Book
S:d5 e:d5. 12. GdS Hb4+, 13. Hd2
osiągnąl 71 metrów. Po 'r az dru
Se5!
gi Ruud skoczył 69, lecz i i.nni
9. Wa.1-d1
Hd8-a5
podwyższyli swe wysiŁki i wy10. Gf1-e2
WfS-d8
niki. Szwa.icar Kaufmann osiąg
Teraz punkt d5 jest słla.by, co
nąi 65,5, japończyk Adaschi 66,
teł uwidacznia. się po 10. c5--c4"'"
szwed Ericsso:Il i włoch Zartini
np.: 11. 0-0 W e8, 12. Se5 GM)
osią,gnęli róW1l1ież przeSlzlo 65.
13. Sd7:Sd7+, 14. Gf3!
Gdy na wstępie trzeciej serji
Sd7-ł8
11. 0-0
japollczyk niebez'Piecznie
uHa.5:c5
12. dt:05
padł i z'ranił się, zawody przerSf8-e6
13. Sf3-d4
wano, ternbardziej, że liczba wy
Hc5-c7
14. Sd4--b8
pa.dków już poprzednio
była
Se6-fR~
15. Gg5-h4
znaczna. Wywolał'o to ogólne
Tera.z możliwa. jest decydująca
protesty widzów, ktÓTzy doma- stanowił inaugurację zimowych igrzysk oIimpi.iskich w Lake i ładna kombinacja.
gali się widowiska,
na które
Placid.
16. Sc3:d51!
Hc7:c2
przybyli, i za które zap:acili.
Jeż.eli czarne nie przyjmują ofi:!
Zwycięzcą o.gtoszony
został
ry hetmana., to białe wygrywaj:,
Beck (Norwegja).
ważnego pion.a: 16. S:d5, 17. H:c7
Bieg narciarski na 50 kilomeS:c7, 18. G:e7.
fabrycznych
na
forum
".Z.DłP.Ił.·u
trów odłożono do poniedziałku.
17. Sd5 :e7
Kg8-h8
P.Z.P.N.-u
.leżeli tymczasem nIe
spadnie
obradować będą
18. Wdl :d8
1(7-g5
śnieg, zawody .wstaną odwola19. Gg4:g5
Kh8-g7
(r) Główny referent W'lliosku
według regulaminu
ne. Amerykanie zamierzają ce20. Sb3-d4
Hc2--05
klubów robotniczych Q skreśle
(r) Na
ostatniem waJnem nie z listy członków Ł. Z. O. P.
remonję uroczystego
zamknie21. Wd8:c8 Czarne poddały sit"),
cia igrzY'sk przeprowadzić w so zgromadzeniu ŁZOPN -u .lIOIstala N. kIUlbów fabrycznych, p. Po- gdyż wobec groźby 8df5+ Kh8
wybrana specjalna komisja, kt6 lecki, będzie również referował Gfo ma.t, białe wygrywają heł.m.ar
bo·tę·
Oba spotkani,a hokejowe a- rej poruczono apracowanie ~e podobny wniOSe'k
wmeslony na.
meryka - Kanada i Polska - gulaminu obrad walnych zgro- przez W. Z. O. P. N. na walne
ROZWIĄZANIA.
madzeń,
bowiem dotychczas zebranie, PolskiegQ zwią.zku pił
Niemcy odbędą się w hali.
Zadanie Nr. 14. - O. Nemo.
Jezioro, które roiło się od se- prowadzone były one utartym ki nożnej.
1. Kd2~2
a7-aD
lek samochodów i spacerowi- zwyczajem, .opartym na wzorze
2. H~'
a!i:b4
czów, z·ostało pIlz,ez policję 0- pOl'lz.ą,dku olbrad wa1nych z.groproznlOne, ponieważ
podczas madzeń PZPN.
Komisja, powierzoną jej ])'l'asta,r tu samQlotu pokrywa lodoló~zkiei
cę już zakończyła, to też obrawa za'ama~a się.
na
zebranie
P.Z.G.S.
dy
następnych
walnych
zebrań
Nawiązując jeszcze do czwaM
kowych skoków w kombinacji, ŁZOPN. odbywać się będą w
(r) Jak nas infQrmują w s'kła
nie mOżna nie podkreślić stron- porz!J:dku ustalonym przez ten dzie delegacji łódzkiej na walniczości sędziego czeskiego Ja- regulamin.
ne zebranie PZGS. w Wars.zawie zaszły zmiany. Dele,ga,tem
Łodzi będzie jedynie tylko
p.
Merk. Niezale 7 nie od tego na ze
światowego
braniu tern ooecni będą
p'P' 1
Ma.rszałek, pOT. Woskowicz i 'P. I
Lityński z tytułu piastowanych
pJ'!zez sieibi,e mandatów w P. Z.
G. Sp.
ą;

14 lutego 1932 r.

SZACHY

",gwolu;e zamci i przerwc w konkoren,jat:b

LAK E PLACID, 13 lutego. Tragifarsa HI o.Iimpj,ady zimowej ,zlbliża s;ę ku koI1.cowi.
Otaczające Lake Placid wzgó
rza pokryly się soczystą zielenią wczesnej wiosny,
Slo'l1ce
praży niemitosiernie. N a,domiar
z okazji święta Lincolna przyby
tQ tu 2.500
nowych widzów,
którzy p:ocą się bez.Iitoś.nie w
potężnych futrach ,
noszonych

Łodź, dnia

Part ja

----•

~

Skok otwarcia

w 2 posunięciach.

~r. łi
3. Hc4--a6 mat.
Końcówka

Nr. 31. Dr. M. Lewltt.
Kb5; piony: t4, h5 (3).
Czarne: Ke5; piony: a7, b7,
d6 (5).
1. h5-h6
Ke6-ft
2. H-f5
b7-b6!
Najlepiej; przy innych posunię
dach czarne tracą swoje piony.
3. Kb5-c6
a7-a5
4. Kc6-d7
a5-a4
5. Kd7-e8
a4-a3
6. Ke8-f8
a3-a2
Białe:

n.

I

Walne zebrania

Sprawa klubów

+

Najwspanialezy i najnowszy
dźwiękowiec francuski z potęj·
ną gwiazdą

BRYlilD~

HBLM·

I

Zmiany delegacJi

ekranu

w:

którym

~ry.gida

Halm pora,

plerwszy mowl.

Aeroplany dla wszystkich

I

Oblicze rekordu

l

Szermiercze mistrza·
sIwa armii
RozJlQczęły się
będą dzi~l

i w

wczora.i i

trwać

poniedziałek,

w sali
Wa:r8Z. Ośrodka Wychowania Fizycznego zawody szermiercze o mi
8trzostwu armji.

Znany :>mgielski kierowca Eyston

metrów na

~odzinę

pędzi

samochodem

z szybkością 190 kilomal~o

typu.

Ud.d:1ł biorą

mierze polscy.

I

najwybitniejsi szer-

Samoloty niemieckie w cenie zwyk iego samodlOdu. Są to jed
noosobowe aparty, zaopatr.zonc w 20-konny motor i o.siągają
ce szybkość I111'zeszło 100 kilometrów na ' /l·o dzina

u.
OSECNY KRYZYS
wymaga oazclrqdnoścl

.. GLOS PORANNY" -

19·32

Cz, cho Ob, Dcn sa ul czalne l
Przy 8.tmle, katavze szczytów płuc, chronicznym kaozlu, flegml"', długotrwałem zachrypnl_clu. winien c:ytać kaidy bro!eurke pod powyżu,m tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, b.
nac~elny le kUl Finsenowsl!iego .akładu kuracyjnego, wskazuje w spom6b zupełnie dostep.ny drogi niturnlne do usunltola tych ciężkioh elerpleń. Kaidy cierpl~cy otrzymuje talrowll na tlldanle JIl darmo
i bez opłat, pOIta. Naleiy napisać poczt6wkę (ofranbw!lnll 35 gr.) z podan'em dokładnego adresu do:
PUHLMANN • Co. BERLIN 791, MUggel8trasse 25-25a.

SKRÓCONA

KS/~GOWOŚĆ
SZWAJCARSKA

OSZCZĘDZA 7rlOfO
pll'scy, ezaau I plenlłłdzy
Daje coolrlennie bilanse
Przej ście vJ katdej chwili
motliwe.
Zaprllwad1l8nle pr'ylmuje
i bhższych informaoJI udziela

II -

Je

Ł6df,

Kopernika !ST,
Tel. 188-03.

IłOWDCZES,E

poleca na. ra.ty i za gotówkI}

KARTOTEKI

dla robocizny
" magallyn6w i skład6w

SMlen EleMlrOwni PiOlrMOwska 115. Tel. 13Q-42.

Zaprowad%enle tet innych
metod.
Dla małych pl'zed!iębiol'!łw

specjalna

-

SprBedaż

księgowość.

SporRądllanle

wszelkich aparatów elektrycznyoh i radjowych zelektryfikowanych.

. . Wszelkie DokazJ nie

Kontrola ksiąg handlowych
błlans6w.

obowiąZUją

do kupna.

B i a' I

-.'fil n,
·Z 1/1)
Ze g r Ar"
dÓ
B. J A S I N S K I,__EII_.___"_I! I2I11____III.____._IIiiI_

Ba~zność,
!łodzlaRlli J
Znana ffil~trzynl· cechu ro.yJsl<ie-

go I polokiego F. GRYNBLAT, htóra ietniele od 1902 r.', chc,\'C dać motność slle~okim warstwom społcclleńP~lecam d;uźy wybór towarów lnianych i bastwa nauczenia się tak in1rlitne(to fawełnianych znanych ze swej jakości fabryki
ch u, illkim jest krawiectwo i biellpo cenach ściśle fabrycJny.c h
tnillrstwo, naucza kroju, sl!ycia. i mo•
delowllnia teoretycznie i praktyc:snie
Łódź, 11-90 listopada
(na mllterjałach) systemem szkół pa- ~!III""_~_.""._IIlI.
ry"hich i angielskich.
Cała nIIJ.lKa iii
trwa 3 miesiące I kos2tuje tylko 75
.:ł. KońcZ!ąc:ym ś~vlllldactwa.
Za
ppuntowne nl!.l!ClBnLc gwarantu; ę,'Uwa
gal Nlluc.:am ~ówni<;ż b:elitninrstw- wykonywa wszelkie prace, w;chodzące w zakres
systemem szk.5t wiedańahich. DIII nl5a ortopedji: sziuezne ręce, nogi, aparaty ortopedo
zBmo~i'ly<:h ulga.
'1. QRYNBLAT
wszelkich systemów, gorsety na skrzywienie
tei"om13~dElgo G pr. of. I. p. m. 3e,
kr~g'osłupa.
wkłady ortopedyczne na płaską
tel. 231-03.
stopę (platfus) z kompozycji aluminjowej i z ma-

U

5 tel. 157-60.

ORTDPEDYSTR-K DII STRUKTDB

"SI\ 'IłT
-(blrorgtnDJ
Zakład Połoinłno

OgrodoWa. lO, tel. 21B-57
I i II klasa
Oddzial'
polo~niczo-ginekolo~ozny

Dr. med. Sz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurje.ńska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na II kl. Wraz
z zabiegami 200 zł.
OpIeka nad dsleckiem .
Dr. med. J. Polako",
Oddalał oh lrur9~C;gtly

sy. oŚ paratv własnego wynalazku na krótsze
nogi,. zastępuillee obuwie na korku (można na.
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzuszne.

Kilińskielo

właśc.

MelanJa Filip

PiotrMowsMa 15,ą, IPiętro
poleca po ceno ch umiarkowanych'

pasy, gorsety, biustonosze i gorselety.
o'

oM.,.'·

~r.l. PinCZB\Vska
l'ołotnictwo,

ohoroby kobiece
GDAŃSKA 57, I piętro,
tolefon 108-01
Prlyjmuje od 4-ej do S-ej.

112. tel. 111·35.

rpa :lO gr:r

•

~

[ ~ KIfRnIAl. ~~M~lInJKlf6~
PRZEJAZD 1. TEL.

1~3-72 l

209-87

rzsd,iośnie"

Bornateil1ówny, Pjotrkowska 175,
tel. 138-76, parter m. P.
Najnowsze metody racjonalnej Kosmetyki i higjeny. Pielęgnowanie cery i włos6w. Usuwsnle wszelkich defektcSw Clery. MII$kt rlldjoalltycrne. U~uwanle nadmiernego
tłuszczu • podbr6dka i karku.
Upięks.anie dzienne
i wieczorowI.
2223-15

• S!MKtatfj

UWADA I Uczniowie i maturzVŚCl1

Wykwalifikowany korepetytor z długoletnlił
praktykll (student U. W.) wznowił lekcje ię%yka
łacińskiego, polSkiego oraz hlstorji. W zakresie
klas nIższych ws::ystkie przedmioty.

Ipltlalne kOrlY lezJna pollkleuo dla dorodJcb

(gramatyka, ortograf ja, literatura, historja ję'yka).
Poutem opracowanie wszelkich temat6w :z; hhlło
rli ł literatury. Prsyjmu!e tłumaczenia z j~zyk6w:
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łllcmy.
ŁasJrewe oferty do adm • .,Głosu Porannego· sub.
• Ceny umiarkowane-o
IQ

Dl!wl"kowy Kino-Teatr

Instytut
Sł.AWA'~
Kosmetyczny.,
Czeaław1

poleCł.

.'"

~,lltlne

Klinika

Połoiniclo-Glnekol.

Ogloszenle

Komorntk S~du
O,odllkiego
w todzi. rewiru
S-go 3amle911kały w Łodzi
przy ul.
11 Listopada 31-a
na 3asadllie. art.
1030 Ust. Post.
CywiIn. ogłasza,
ża w dniu
25 lutego
1932 r. od godz.
10-ej rano w
w Łodzi pUl' ul.
Piotrkowskiej 54
odbędlie siO sprse
dał z p'lIetargu
publlcJnego
ruchomo~cl, naleł~cych do
Szmula Lasmana
i skłe.daj~cyoh się
z szafy do
garderoby
oBlaoowanej na.
sumę 21. 440.-

Komornik Sąd"
Grodzkiego
w tod.! rewiru
S-go zamfeszkały w Łodzi
przy ul.
11 LIstopada 37a
na sassdzie art.
1030 U. P. C.
oglaszs, że w dn.
25 lutego
1932 r. od godz,
10 rano
w Łod.i. pl'Jy ul
Przejazd 40
odbr:dzle slO sprZl
dat z przetargu
public.nego
ruchomodci,
neleziłcych do
Kestenberga
Henryka
i składajqcych się
:I mebli
09zacowanych na
sumę zł. 600

tódt, 26.1. 32

ŁcSdt,

25.1.32
Komornik
I. Hermanowsh'

Komornik
I. Hermanowskl
Do akt.
Nr. 145/32

Do akt.
Nr. E. 168/32 r.

Ogl08zenie

Ogloszenie

as
chrypkę, żakatarrzenia

nosa, gardła, oskrzeli itp.
usuwajił

"
ZIOŁA
"PO
zstwierdz. przez M.S.W.Nr. rej. 1349
Cena zł. 2.do nabycia w APTECE

ul. Andrzeja 28, tel. 149-91

Uruchomiony lIostal oddział połoillniczy na lIl-ejkl.

Apfebs przyjmuje mocz, plwociny
i t. p, do an ali,y.

6-go Sierpnia 15/17. tel. 153-10.

Cena porodu wraz z lO-dniowym pob.
na I kI. 350.-, na II kl. zł. 250.-,
na III kl. zł. 190.',:y kBldym ,orodlil obiaDY lIII Dr. BRUBBI!.
Wznowiono przyjęcie chorych po cenach
lecznic od 9.30-11 .

Dr. farm. H. R
fMB lUlU Klf6 O
w
Łodlll

Dr. Spec.
med.choroby
H. StOIOn!KI
oczu

Piotrkowska 6S~ teL 241-27
przyjmuje od 12-1 i od

3-41/~

IW

Najwmeksze

2 dni I

S"i _

aktualności

/6a Kopernlkll

Ogloszenie

~·rft me~. S. ORDEBlnA

lU wgMOnanlu CHA "E C
PLl
Nadprogram
2eromskls90 74-76

Do akt.
Nr. f 08 1932 ••

•

NAJLEP.SZE CIA 'STKA

Wytwórnia Gorsetów

"WEnUS"

Wstrzllsajiłca tragedja trzech osób
W rolach llł6wnych: Imogena Robortaon, John Mac Brown I Robert ElIIs.
Nad program: Dodatek dtw1ttkowy.
Poc.~tek seanscSw l w dni powuldnie
o g. 4, w soboty, niedziele l święta
o (t. 2. Ostatni seans o godZinie 9.15.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca
po 60 gr.
Następny program: ????

Przyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 3 pp.
Solidnym i odpowiedzialnym udziela się kredytu.
Specjalny dział obuwia ortopedycznego.

Dr. med. M. ' Kantor,
godł. pUY!QĆ l-B pp.

Parysk~

Latarnia Morska•

JAzel Rosenberd

Do akt.
Nr. 1546-30

Komornik Sqdu
Komornik S,\dv
Grod3kiego w Ło·
Grodzkiego
d_i, rewiru S-go
'" Łod.i
aam. w Łodai
rewiru'
puy ul.
lamies!!kllly
11 Listopada 37a w Łodzi przy ul.
na ZlIsaNarutowicza 10 na
dale art. 1080 U. za_adzIe art. 1030
P. O. oglasl'lB, ie UPC. oglas_a, te
w dn. 23 lutego
23 lutego
1932 r. od g.
1932 r. o god~. 10
10 rano w Łodzi
rano w
pr.y ul.
Łodli przy ul.
Skwerowej 18
NIIPutowiclla 41
odb~d~le siEj
odb~dzle się
sprzedaż ~ prze- sprzeda! z pUE..·
targu public!lMgo targu publicllneao
rochomośel,
ruchomości, nale·
naleiqoyoh do
żqcych do
.. Frydmana
Abrama-Henochl
Feliksa
MUlIera
i ektadajl\cyQh się i składaJ~cych !ll(
z mebli
z mebU
ol!Z!loowanych na. ollZl1cowanych na
sum!) zł. 460.sumę ~ł. 730.ŁódJ, 25.1.1932 r.
Łódt, 3.2.32
Komornik
KOmolOik
Hermanowslri (-) Leon Wąsowskl

Ostatnie 2 dni!

Pracownia ortoDedl'clna

DV"

Ceny umiarkowane.

oraz wszelkiego rodzaju lampy
mieszkaniowe i biurowe ~

D. R. PFEIFFER

"

L

CegielnIana 7, m. 8 .fr. tel. 209-19
WSJelkle zabiegi wchodzllce w zakre!
racjonalnej kosmetyki.
Manicure i ondulacja .

~"""""". . . . . .~. . . . . .mn
. .~~aa. .~. . . . . . . . .""_.""""""~

•

OABINET HlOJENY KOSMETYCZNE:

o
,
•

arc,dzieło

stuleci; p,.

'fi'

t~

~~

ir ; li

filmowe.
Początek seansów w dni powsz. o g. 4 p. p.,
w niedzielę i święta o g. 2 p; p., ostatni Ę9ans o go łz. 10 wieC'/!.
Ceny miejsc: I 1.25, 11 90 gr., III 60 gr.
Następny prJ'.{lam: ,.N!ZaE l:P~iECi2_'ł y RAJ"
w rolach głównych: Marja Melicka, Adam Brodzisz, Bogusław SZlmbors:d i inni
Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni z wyjątl\:ie'll s )'YJt, nie 1-"ie1 i thvin,t
Uwaga: Passe-partouts I bilety wolnego wejścia w niedzIelę i ŚNląt:l bazN-'3Jąj . 1J~ 11;::fJ.)j:.l~.

Nr. 4~
14.lI - ,:GLOS PORANNY'· - 193~
.--~~----------------------------------------------~~--~~~~~~~------~--------

,

PGRADRIA

WfH[R~l~~I[ln~

KOMUNIKA •
w

Lekalrz:v-specjalistów

Zawa"zka
1
TEL. 205-GB

Wobe~
jakości

dzwoń

st8Iląl~

iele•. 110-11

d~~~!t!!!! ~!~~ttJI~~ I
w niedziele i

święta.

" naprawa natytbmlaltowa "
przędzy

komunikujemy, iż jestgśmy Jsdynymi odbiorcami wyżej wymienionych kopalń dla wozowej sprzedaży z bocznic przy stacji Ł6dź
Fabr. i że zobowiązaliśmy się na składy nasze węgla z innych
kopalń nie sprowadzać.
Firmy posługujące się niepraw nie nazwą wyżej wspomnianych kopalń będą ścigane sądownie.

ABRAmOWICZ i WODllSŁAWSKI BO[loice kole!owe

!kłady opałowe

Kilińskiego

tel. 147-60

Węglowa

tel. 144-93

66

tel. 147-60

nBugebauer

Bolesław

!kłady opałOie

Alwil Jtor-~~ile~aW[a

fachowiec w branf:y

że

tego,

"Kilim EHI" .• "JULJUSI"

Ptt,RADA 3 Zt..
motor

niektóre składy, prowadząc węgiel opałowy
kopalń, sprzedają takowy za · znany ze swej wysokiej
węgiel Warsz. Tow. Kopalń

różnych

od 8 rano d0 9 mecz.
U- 1 , przyjmuje
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niecW$lęiświęta od 9-Q PP.
leczenie chorób
wenervcznvch i sk6rnvch

Gzytlna

8w1atło zgasło,

-------

BO[loice kolai owe

9

fabryki angielskiej.
Oferty sub.• Fachowiec" do biura
ogłoszeń Fuchsa, ul. Piotrkowska ~O.

c

•

BOGATY WYBóR
ARTYKUŁóW KOSMETYCZNYCH

6-cio osobowy mr.rki "Benz"
65 H. ~. W pierwszorzędnym
stanie okazyjn;e do sprzedania. "\Viadomość K. Becbtold
)iotrkowska 152,
287-2

KRAJOWYCH I ZAGRANIOZNYCH
POLECA

. PO CENACH KONKURENCYJNYCH

PERFUIERJA J. ORUKERI

Atylowe, w najlepslJem wykonaniu
tanio nabyć mojna Piotrkowska 79
w podwórzu. Sypialn'e, stołowe,
gabinety, oraz pojedyńcJle meble.
Warun ki najdogodniejaze.

Il

TYLKO ..OLLA"

się

Dnia 6 marca b. P. o godz. 3,30 po ~ct c.~bedzl~
w lokalu naszego Stowarzyszenia doroczne

Walne Zebranie
z

następuil\cym porządkiem

dziennym:

1) Zagajenie
2) wybór prelydjum zebrania,

sprawozdanie. działalności zarządu,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
dyskusja
wybór nowych Wład. Stowarzyszenia,
wolne wnioski.
wypadku, gdyby zebranie w pierwszym termini.
nie doszło do skutku, odbędzie się ono w drugi w terminie tegoż dnia o g. 4 popal. bez względu na ilość obecnych .
Zaznaczamy, że na Walnem Zebraniu będą w ro·
ku bieżącym rostrzygane sprawy o niezmiernie donlo~I m znacIeniu i dlatego obecnoś~ każdego członka jest
koniecznl\.
3)
4)
5)
6)
7)
W

stowarzyszsnie Kupcdw Dsfalisfdw

tel. 144-93

,--------...----------------.,

rz ędne;

\

S&cl!tą~cle

M'_

Was_e zdrowie.
I pOWOdzenie ty.
clowe, Dułe ofiary mOi Grlslna
:;1I~lejne Sil od jako~ci towaru. Nie kałdy dowolnie
zachwalan)' towar, lecz w ci~gu dziesll\łlr6w la ł
w oałym §wlecie wypr6bowana j!lko§ć zasługuje na
Wasll:e .aufanie.

Wojew6d:dwa Łódzkiego
Łódt, Piotrkowska 69.

lnianej

P
OSZUKUWAny ~; ~~;~e~::
tykulu produkowanego s pierwszo-

Do akt.
Nr. 572 1 31

I

+

Otwarty

calą zimEł

D~M WYPOCZYnKOWY',
Wiśniowej Górze
Las sosnowy, elektryczność i wodociągi .
Kuchnia w y k w i n t n a djetetyczna.
Ceny zniżone.
Zgłoszenia: W. Lichtenfeld, Piotrkowska 182
tel. 131-21

w parku Liebtenfeldów, na

nr ",

----,--------------------------------~
Fabryka LISTEW do RAM

OPRAWI OBRAZ6•

Z. 14fiOŃt:Z\'K, lódź
Św. Ann, 9-11.

Hurt-Detal.

Ceny fabryczne.

ZAWADZKl' 5
TEL. 175-92.

Do akt
Nr. 288 11932 r.

09ł08 zenie. Ogłoszenie.
Komornik Sądu
Orodzkiego w Ło
d.t rewiru 16·go
zamieszko w Łodzi,
puy ul. Zachodniej 9, na zasadzie art. 1030 U.
P . C. ogłasza, że
w dniu
26 lutego
19~2 r. od g. 10 r.
w Łode:i, przy ul.
Piotrkowskiej 145
odbędzie się sprze
dat z prsetapgu
publicznego ru-

Komornik Sądu
Grodzkiego
w Łod 2i , rewiru
16-go, Bsm,
w Łodzi prJZy ul.
Zachodniej 36,
na ZQB!1dmIe art. 1030 U.
P. O. ollłasls. me
26 lutego
1932 r. od godz.
10-ej ranO w Łodzi
przy uJ.
Andrzeja 46
odbędzie sic:
spn:edai; z przechomo~cI, nalełą
targu publicznego
cych do
ruchomo!ici nalefirmy .Dogari"
ż~cych do
wł. K. Lewkowicz
i składalllcych się firmy .PoJpress"
sldadajllcych si~
z mebli
z maszyny do
oszacowanych na
pisania
sumę Zł. 455.oszacowanej na
ł.ódi, d. 10.2.35/ r.
sumę :Ił. 500.Ł6dt,

Komornik:

J. Tomassewski

10.2.32 r.

Komornik
J. Tomaszewski

"
Dr. med.

1.. N'TECKI

Speolallata ohor6b !h6rnych, wene·
rycznych t mo~zopłciowych

Nawrot 32 tel. 2'U3-18
bn"mu,e od 8-10 r. i od 4 - 8 w.
w niedzIele i śwIęta od 9-12 'tV pol.
Dła pań oddlllelna poc.elsalnla.

Dźwiekaw,

nA KARnA w II

KOTYLJD
w

"

największym

wyborze po cenach bardzo niskich aostarcza w komis

ai dzieciecr"
najrozmaiłszych

faddź, ItlrD~invlGza SI, TBIBI. 19Z-55.
UWAGA: Na miejscu wielki wybór
zabawek, gier towarzyskich i klinika lalek.

Konkurs.

Lek. dentysta

na opracowanie " ł anu zabudowania dzielnicy przy dworcu Kolejowym Łódt-Fabrycsna w Łodzi.
Magistrat m. Łodzi ogla!za za pośrednictwem Towarzystwa Urbanist6w Polskich w Warszawie konkurs
na plan zabudowania części miasta pul' dworcu osobowym Łódź- Fabryczna, zawartej pomiędzy ulicami: Sienkiewiclll, Narutowieza, Wierzbową i Przejazd.
Za względnie najlepsze prace wyznaen się nagrody:
I nagroda 3.000 zł.
II
•
2.000.
III
"
1.500.
jeden zakup 1.000 "
Termin nadsylania prac upływa z dniem 8 kwietnia
1932 roku o godz. 18-ej. Program i warunki wrall z odbitllami planów otrzymać mot la w Wa,uawie Wydział
Archit., ul. Koszykowa 55 (uatnia), w Łodzi - Magistrt
m. ŁodzI, Wydział Budownictwa, w godzinach urzędo
wych.
Za "om pIet odbitek pobierana będlie opłata 20 zł ,
l t6ra to kwota zwracana będzie składajl\cym pracQ na
konkurs.
Łódź, dnia 13.11 1932 roku.

Kino-Teaftr

"RA 16TA"

Magistrat m.

DziŚ

Łodzi.

i dni następnYCh I

przepi~kny

film p. t.

Sienkiewicza 40.

Początek

w dni pOWBZ. o g. 4,
w Bob., niedz. i świę ta o g. 2.
i'

Ogłoszenie.

Sędzia Komisarz nadzorowanej firmy ~ Lej.
Przygórski"" podaje do wiadomości, że zgodnie z § 50 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia ~3 grudnia 1927 r. (Dz.
pr.yjm. od 3-8 wiec •.
Ust. Nr. 3-28), termin ogólnego zgromadzenia
W Lecznicy Piotrkowska 45. wierzycieli powyższej firmy wyznaczony został
na dzień 27 lutego 1932 r., o godz. 11 w Są
dzie
Okręgowym w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego
Dr. med.
Nr. 5, sala III.
Udział w og61nem .gromadzeniu mogą
wziąć wszyscy wierzyciele, wpisani na listę przez
Nadzorcę Sądowego. Porządek dziennyobejmuje: 1) sprawozdanie Nadzorcy Sądowego, 2) od~w.
Eh ittroterapJa I światłolecznictwo czytanie propozycyi układowych i dyskusja, 3)
głosowanie nad propozycjami ukladowemi. Wie..
rzyciele, którzyby nie mogli przybyć na ogólne
zgromadzenie, mogą ' przesłać swe głosy na piśmie, jednakże podpis na takiem piśmie winien

b. Geco\Vo\ViI

buś

Clf~tAW RO~IK~W~KI
nI.

Anny 19, fel. 172-80.

Dr. Ludwik Falk
Specjalista chor6b sk6rnych
I wenerycznych

Nawrot 7, tel. U8-07
od 10-12 i od 5-7

być poświadczony urzędowo.
Sędzia

Hilary

Komisarz

Małachowski.

14

14. II -

z

AKTU
II
Y
ZRWSZE

Dr. Dyraktor
ffi~~. Adolf Falkowski
"Kochan6wkl"

HIEZB~DłtY

Łódź,

Jólff A~HAM~WI[1
wznowił przyjęcia

Tel. 127-97
Dr. med.

Aozen

ILUSTROWANY

powrócił

zaopatrzony w tablioe statystyczne,
wykresy, - twouy temsamem piel'w'
sZIl w Polsce i1ustrowan"

11 Uefto1:)sda 19 tel. 228-34:

(H['Kl~~[~Jfw ll[IA [~Ol][~H[~~

Dr. med.

akus!!er-ginekolog

przyjmuje od 4 do 7 po poł.
...,..
-.

ohoroby wewnętune 8peo. seroa

4. tel. 187-27.

M•

chor. kobiece i akuszerja

przeprowadzila się na ul. Piłsudskie
go Nr. 69 (r6g N~rutowicza) i prr:yjm.
04 3- 5 pp. Te'ef. 113-65.

italika j

'NE

SKł.ADV

w Łodzi, ul. 11-go Listopada 85.

Tel. 137-47 i 148-78.

Sprzedaż soli jadalnej we wszelkich gatunkach

po cenach hurtowo-monopolowych.

Zakłady

chemiczne, farbiarnie, apretury i inne zakłlldy prliemysłowe
.ól, winny we własnym interesie nabywać sól przemysłoWIl tylko bezpośrednio W WOLNYCH SKŁADACH SOLI.

zużywające

mieszka obecnie

Cegielniana 4 (dawniej 36)

kuchnią

i wygodami na II p.
przy ul. Piotrkowskiej 1~3 do
(Obok kina "Czary") tel. 134-72
Przyjm. od 2.30-4 i '1-8 w. wynajęcia. Wiadomość u dozorcy

z

NE ••••••••

=

""chowllola

średnich

I po cenach bardzo umlarkow.

wszelkie odlewy z szarogo żelaza podług własnych lub
i rysunków, oraz wszelką mechaniczną obróbk~ metali. .

DRO

LO

.M. ,GJELSKIEGO:
konwersaoji i
literatury ltd.~iela rutynow~tny na.uczycie!. Ul. Zawadzka. nr. 21, m.
7
ba, front, codz. od g·odz. 4 po pol.
279-1
- - - - - -..
L nZlbLAM lekcji ma.tematyki w
~:ikre8ie szkół

dokładnIe

~;~~~ia~~~i;;'~~OWa pOło:mc~~ ~~':~~k~~:': Jfl Y JIkoj!

dla Prenllmerator6w zł. 1.80 ta ego
zemplarz w barwnej okładce. Do na"
bycia w naszej adminisfr. Ptotrk. 70.

.....

ul.

E. BAUER i A. WEIDMANN
KII1I1SkiegO 121.
Teł. 218·20

Srzeda! SDII skafonei dla [olAw Drtem fOl [b.

domu'l! I

złote

właM.

nadesłanych modeli

~''''

Radwańska

••

Wykonywa szybko,

,

zawiera na 304 sfl'onach wyczerpują
ce odpowiedzi na tys;qce pytań ze
wszystkich dziedzin życia. - Ballato

Cena tVIho 2:-

••

ST. FELCZER

na rok 1932

kddym

ŁÓDZKA ODLEWNIA ŻELAZA

Choroby nerwowe I p.ychiclne
pn:yjmuje ul. Plolrkow.ka 84,
m. 4, w poniedziałki, 'rody, piątki
od g. 4-el do 6-ej.
Tel. 102-62

PORANNEGO"

konieczną

~.

DOC!NT

Kalen arz·Almanach
"GŁOSU

I"93~

.. GLÓS PORANNY" -

j

wyż

tzych. Lipowa. 44, tel. 166-16.
NIEMKA (H.eichsdeutac.he) udziela
konwersacji i gramatyki, prowadzi
i
UlJpewnia.
lekeje interesują.co
~z.yokie poste;:py po
cenaoh ni~ki\'b. Główna 41, fr. II p. tel.
l-!6·65 m. 9.
2Ż3-3
B'lJCI1ALTERJI włoskiej oraz pisania na maszynie gruntownie wySkrócony kurs wu('za za ~5 zł.
ciągu 1 miflsią.ca. zł. 15.-. Pisahia .na ma!)zynie za 3 tygodnie 6
d. TJuzielam również korespodsue~i i arytmetyki llandlowej. Kiliusl,icgo 50, popn. ofic., I p.
Dla
krdH?zących buchalterję i korespon
. deneję - stenograf ja gratis
l:l72-2

BERLITZA met. prawdziwa 7 rok
szkolny. Kursy jezyków obcych
uznane przez państwo. Konwersa(ja, literatura, korespondencja han
dlowa. W.vkła.dają rodowici anglicy, francuzi, niemcy, włosi. Zapisy
codziennie od 12 do 1 , j l>ó1 l Q(l
6 do S-ej. Piotrkowska 86, m. 9,
front.
41<:7-2

W RUCHUWYCH
punktach
sklepy, dobrze zaprowadzone,
różnego rodzaju,
sklepy przy
ul. Piotrkowskiej,
począwszy
od Pl. Wolności do Reymonta,
poleca: Biuro "Polruch",
Al
Kościuszki
nr. 27, tej. 14l-01~
132-01.

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

OKAZJA niebywała.. Fabryka kopert i wyrobów papierowych, kom
Kupno .-sprZBdał.
plcks maszyn w dobrvm stanie w
pełnym ruchu do sprzeda.n ia tamio.
Najlepsza lokata kapitału Zgłosz. Biuro "Polruch" Al. Koś'DOM 3-piętrowy z oficynami ciuszki 27 tel. 141·01, 132-01.
. , .
b ez d
l'
--.:::::=IDI!lIló1llllIliEl_. . . .
W S'ro'd mlescln,
łUgOW,
>~
.'
22 X 86 m 2 (38 X 143 łk2 )
~1800 m 2 (5400 łk2 ), dochód
roczny zł. 26,000; do domu przylega do wykorzystania plac ~~
elehtrvc:lI. nowe i ułgwane.
107X45 m 2 (185X-/8 łk~) 4800 m 2
(14200 łk~
razem
6600 m 2
(1960..1 łk2) osobno lub razem

---IB,..
y

HAITAMSIE 116DtO

korzystnie

.Wa Sit ty

do sprzedania.

Nabywca może otrzymać 3-5
pokojowe mieszkanie. Wolna
REPERACYJHE.
jest wielka remiza murowana
Budowa kolektor6w ironu ••'
nadająca się na składy, war:
nlk6w.
sztaty samochodowe lub inne
przedsiębiorstwa.
Zgł.: Biuro
~POLRUCH", Al. Kościuszki 27
MATURALNE zauama z matema- Tel. 141-01, 132-01 . .
tyki i fizyki przera.bia z maturzyłtIUftUW!
~tami rutynowany korepetytor stu- DOM 4-piętrowy w śródmieściu,
<1 eJ.t. Referencje najlepsze.
Gur- dochód roczny 16.000 zł. w eeREI~HBB S-~a
nie przyet~pnej poleca biuro ' Południowa 28, tel. 210-00 ~
wicz, Żero;nskiego :39, od 7-lJ.
"Po1ruch", AJ. Kościuszki ~7,
&
am-r+"'M i d " ' ' '
LEKCJI I KOREPETYCJI
u- tel. 141·01, 132-01.
SKLEP oraz pokój z kuchnią., dwa
dziela rU'tynowany nauczyc~l.
Zapóźnionym metodą skr6couą. DOM 2-piętrowv wraz z 2 pię wejŚCia: nadają.cy się na. każde
Przy,g otowuje
do egzanJnów. trową ofieyną i oddzielny bu, przedsjębiorstwo, ładnie urz~zony
Specjalność: matematyka,
pol- dynek fabryczny, dochód roczny tylkl) dla chrześcijanina do oddaski. Aleja I Maja 5, m. 8, front 2'1.000 zł., cena korzystna _. nia. Klvs, Przejazd 34. Pośredni
poleca. biuro ry wykluczeni.
1J r piętro.
292-1 śródmieścia
- ------ "Polruch",
UDZIELA~I lekcji i przysposabiam
POSZUKIWANY sklep obszerny
ti0 eg-zaminów w zakresie od naj- DO~i 3-piętrowy z oficynami wew. z mieszkaniem. ul. Piotrliiższy-::h klas do kb..sy 7 włączni!". centrum, dochód roczny 35.000 kowska
oraz przyległe, w odŻ(' rom3kicgo n . m.7.
zł. w cenie korzystnej poleca biu- cinku od 6 Sierpnia do Głównej
ro "Polruch".
. Oferty do "Głosu" pod "Pilna"
BUCHALTERJI podwójlne.i nauczam gruntownie w cią,gu mie
DOM 3-piętrowy, w centrum, na SKLEP oraz dwa pokoje z kuchI'ią(:.' , metodą praktyczną z gwa
ulicy
Piotrkowskiej,
dochód nią, nadający się na każdy interes
rallc':ą samodzielnel!{o prowadze
roezny 82.000 ~ł., korzystn~ obecnie piwiarnia, z powodu wynia ksiąg sznurowanych, miaro
dajnyor.h dla Władz Skarbowych kupno - poleca blUre "Polrllch jazdn oddam bardzo tanio. Składo
wa 17 ZwoliJ~sk!.
Cena niska. Npll,ka pisania na - - - - - - '
maszynie (7 dok 'adnem objaś DOMKI w mieście, w r6:inych oko- -nieniem konstrukcji) w ciągu lirach od zł. 4,500 wzwyż, wille T ANIO ODDAM sldAp oru pokój
4-ch tv~orlni zt. 10.
Zaprowa- tfllZ różn ;:! place we wszystkich z kuchnią., ślicznie odnowiony, na
d,nm ró\ynicż k si<;gi i sporzą kiNl1nk:1ch miasta położono poleca e::ljący się na każdy interes, 7. po(ll. a lll bilanse. Adres: \V ÓJ.cZUl'I- Biuro "POLIWCR", Al. Kościuf;Zki wodu wyjazdu. Kilińskiego 77, m.
10.
łka '11, m. 32.
289-1 27, tel. 141-01. 132-U1.

· IN5IJllJłł;JE

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

BEKLAMY
In!. J.

----------

I

I

DO WYDZIERŻAWIENIA pos:t;ukiwane 15 ang. warsztatów 64 72 cal., 20 warsz.t. 52 CM., 10 warsztatów 44 cal., kolorówki i gład
Ide ew. w innym składzie zestawie
SKLEP oraz pokój z kuchnią., ko- uia. Oferty pod "Punkt obojQtny".
lonjalny z urządzeniem tanio du
odstąpienia. Zn.menhofa, 17.
ADMINISTRAOJĘ domów przyjmuje siła pierwszorzędna, wyDOMY, domki nw,iejc;ze, wille w kwalifikowana administracyjnie
mieście na ~yferjach, zamiejskie, i sądownie. Łaskawe ot~rty do
place, parcele w różnych okolicach adm. "Głosu Porannego sub.
gospodarstwa. rolne, wleksze, mniej "H. R.".
gze poleca biuro "Lokum" Piotr·
kowska 62, front, II piętro, tele· SPÓLNII{ z kapitałem około
fon 160·15.
50.000 zł. potrzebny do bezkonkurencyjnego przedsiębiorstwa,
PLACE w mieście pod budowę. pb współpraca 'w charakterze sace zamiejskie ew. z zabudowaniem modzielnego prowadzenia dzia·
ró~nyeh rozmiarów
poleca biuro łu handlowego pożądana. Oferty
"Lokum" Piotrkowska 62, front, pod "Pi6rwszorzędny" do Biura
II piętro, talefon 166-15.
"Polruch ", Al. Kościuszki 27.
SKLEP kolonjalno
spoZywczy
oraz 2 pokuje z kuchnia natychmiast tanio &pn:edam. W ÓlCza.ńska
lU6. Wiadomość na miejscu.

KUPIĘ maszynę do pisania. Ofer- DOL. 5000_- lloszukiwane na 1
283 lliIlQtekę w ŚrodmieŚciu. Zgłoszenia
Biuro "POLRUCH", Al. Kościuu
OKAZY JNIE e~tfę '\\' dobrym eta.. ki 27, tel. 141-01, 132-01.

t.y sub "Oka(lja".

nie, umywalkę z marmurowym bla
tem sprzeda.m. SródJ;niejska 28, m. DZIERŻAWY większe i mniejsze
11.
282 te'teny w różnychokolioach poszu
kuje biuro "Lokum", Piotrkowsk.'l
SERWIS STOLOWY biały, po- (i2, froo.t, II piętro, telefon 166-15.
złacany, wyrobu ozeskiegookazyinie tanio do sprzedania. DYWANY perskie, krajowe, ręcz
Sienkiewicza 147, m. 6.
18-4 ne i maszynowe reperuje artyst.ycz
nie H. Milgrom, Ki1ińsk.iego 18,
m.l0.
267-1
SAMOCHODY
a:re
i motocykle uaywane. Kupno.
ZAGUBIONY został kwit kMlcyjny
Sprzedaa. Kornia. Zamiana.
Auto-Agencja, Gdańska Nr. 82, wydany przez Elektrownię Łód...ką
650-10 na. imię N at;;Jlji Pachurkiej.
tel. 189· 2R.

_.- -

DOMEK x woInam mieszkaniem
palto, !l0we (jeden, ewtl. dwa pokoje) może
okazyjnie do sprzedania. Sród- być na przedmieścin przyjmę
w dzier~awę. Zgłoszenia pod
miejska 40 m. 1 w bramie.
"Solidny dzierżawca".
18-4
KARAKUŁOWE

Riiae

ADMINISTRACJI domu poszukuje wykwalifikowany admi·
BIELIZNĘ damską i męską. wyku- nistrator
z pierwszorzędnemi
Buje solidnie i tanio Ela KIige- referencjami. Zagwarantowana
równa, Zielony Rynek 6, m. 18.
sumienna i oszozędna gospodarka. Zgłoszenia pod "Gwa.
."
35 W ARSZTATÓW 36- i 44 cal rancla
1 8-4
kolorówki i gładkie do wydzierŻJ.·
wienia na lon. Oferty do "Głosu WYTWÓRNIA KRAWATÓW
Poran!lego" pod "ł'owatny re- Traugutta 9 uruchomiła spefkktnnt".
c;aJny dział czyszczenia i reperaoji
krawatów.
___
_ _ _--s.. ... _ _ __229-4
KO.\ CESJ A nil handel win i
wódek do wydzierżawienia po- OBIADY DOMOWE trzy dania.
szukiwana. Oferty do "Głosu Złoty 1. Piotrkowska 189, pierw
Porannego" sub. "Zaraz",
sze piętro, m. l, front.
29t-1

~r. 4~

14.11 -

Tancerka

wśród

"GLOS PORANNY" -

POKÓJ ładnie umeblowany, wszel
kie wygody, telefon z utrzyma.niem lub bp.1. odnajmę. Nawrot 2,
m. 31, front II piętro, 3 brama.

dyplomatów

15

1932

D laczego zatonęła łódź "M. 2"

l - 2 POKOJE ładnie umeblowane na,tychmiast do wynaję
cia. Zawadzka 39, m. 8, fr. I p.,
I tel 204-78.
.
__

...

.........--'ł

~~

...... _ _ _ _

I!

POKÓJ z telefonem, centralne 0grzewanie, wszelkie wygody, front
l Vięti'O do wynajęcia. Radwańska
~ 4, m. 4. tl. 181-92~w godz. 5 - 7.

1-2-3 ładnie umeblowane pokoje, łazienka, telefon, wejście niekrępujące do wynajęcia od zaraz.
Zachodnia 57, m. 4. front, 3 pię
tro, od 3 do 5.
POKÓJ, elegancko umeblowa
ny, wszelkie wygody, telefo~, z
utrzymaniem lub bez, odnajmę
spokojlnej kulturałnej osobie.
Zeromskiego 23, m. 11, w godzinach od l - 6.

Zostało stwierdzone, że przyezy:.tą katastrofy
nurkowca było
przedwczesne przy wynU!1'zaniu się otwarcie J(8Il'atu samolotowego, uwidOC7ltllooego na naszej
ilustracji.

------

Marja Silvcg w tOl\varzystwie
Franc.ois - ponceta (pierwszy od
noczonych przy rządzie Rzeszy,
pra

posła

francuskiego w Berli~ie,
lewej) i ambasadora Si. ZJedFryderyka SackeUa na balu
sy.

•
W OKOLICY PlaClu Hanera poS?;U
kiwane dwupokojowe mieszkanie.
Zgłoszenia biuro "PolfllCh'! Al.
Kośdu,;zki 27 tel. 141-01
------DWUOKIENNY piękny pokój ume
blowany wynajmę 1 - 2 panom.
Narutowi0Za 42, m. 8, front, winda.

Lokale

GOSPODARZE, administratorzy,
)!Jenipotenci domów, proszeni są za
wiadamiać o wszystkich wolnych
h ,kalach mieszkalny eh, biurowych,
fabrycznych, jak również o podziale większych mieszkań na mniejsze
do Biura "POLRUCR" Al. Ko- POKÓJ ładny, 2-okienny dla
ciuszki
27, tel. 141-01, 132-01. osoby pojedyńczej e'Y. na biuro
do wynajęda. Śr6dmiejs,ka 25,
front, pal t"l'.
m. 6, fr. II p.
PIĘCIOPOKOJOWE
mieszka- - - -~ nia, eleganckie,
ul. Piotrkow- DWUOKIENNY, duży, ładny p.Jska, II piętro, ul. Cegielniana I kój umeblowany odnajmę. Połudpiętro,
ul Gdańska II piętro, niowa 24, m. 4, prawy front.
ul. Andrzeja II piętro
poleca - - POKóJ z niekrępującem wejściem
Biuro "POLRUCH",
ew. z utrzymaniem do wynajęcia.
CZTEROPOKOJOWE mieszkanh AnurJ.cja 29. m. 19.
bardzo ładne, ul. 6 Sierpnia, ul.
Kl;wrOt, ul. Ki1ińskiego, Zamenho- ZAMIENIĘ 6 ·pokojowe mieszka.fa, Nawrot, mieszkania we willach nie komfortowe na. 3-pokojowe. Opc;leca Biuro "POLRUCH",
ferty pod "Bez dopłaty".

DLA FACHOWCA na pracownię
ew. biuro odpowiedni parterowy
pokój oddaje gospodarz domu.
Piotrkowska 155, Lahmert, zastać
do 10 rano.
UL. BRZEZIŃSKA 13 m. 38, lewa
of., II piętro, ładny pokój umeblowany odnajmę 2 oSol)om.
___ _ _ __
_
MIESZKANIE słoneczne 2 _
3
pokoje z wygodmi, poszukiwane
od zaraz wzgl. od 1 kwietnia. 0- Jeden z nurk6w, badających .za topiOlllą łódź, schodzi z pokładu
ferty dl) "Głosu Porannego" sub
okręłu rałownic ze~o do morza.
..Ładne frontowe".
ZŁ.

30.- pokoik, wszelkie wygody, wY!lajmę. Karola 3, m. 4 front LOKALE fabryoz.ne wszelkiego to 1-2-POKOJOWE mieszka.nia z wydz.aju mniejsze i większe, siła, cen godMni we wszystkich kierukach
I piętro.
tralne ogrzewanie, lokale biurowe, miasta również mieszkania w no_ _ _ _ __
PIĘKNY POKÓJ frontowy, 510- l, II piętro odpowiednie dla szko- wych domach tylko za, komorne
ły, instytucje biurowe na. prawach miesięczne poleca biuro "Lokum"
neczllly, świeżo odnowiony, wej !sublokatora. z telefonem. pracowPiotrkowska 62, front, II piętro,
śde z korytama, odnajmę mał
nie, składy. ga.r~e. Poleca. biuro telefon 166-15.
żeństwu, z UJŻywalnością kuchni i wygód. Żerom~iego 77, m. .Lokum" Pioflrkowska 6~ fr:ont,
li piętro, telefon 166-15.
ZAMIANY mieszkań większe na
7.
2716
I
I l'
mniejsze i odwrotnIe. uskutecznia
, ..... _ _ _ _ __
2 ŁĄCZNE k'OIIlforto'Wo umehlo Z KLATKI SCHODOWEJ pokoje biuro "Lokum" Piotrkowska 62,
wane DOkoje odnajmę, telefon umeblowane, bez mebli, z używal fro!lt, n piętro, telefon 166-15.
158-77.
715-1 ności, kuchni dla małżeństwa, urządzone gabinety dla lekarzy, adZleceń
II
Piotrllowska 79-Al. Kościuszhi 22
MAŁZENSTWU wyna.;mę ład wokaMw, biurowe z telefonem WE.
Tel. 217-16
nie umeblowany pO'kój za zło ll'szvstkich dzielnicach miasta. po_
Poleca mieszkania I
tych 50 miesięcznie. Cmentarna It'NL• biuro ,,Lokum" Piot.rkowska
1-2-3-4-5-cio pokojowe
POKÓJ (lub dwa) elegancko ume- 3 m. 19.
715-1 62, front, II piętro, telefon 166-15'1 wprost od gospodarza
blowany lub bez mebli. ciepły, sło
pokoje umeblowane, sklepy, lokale
neczny, front l piętro, z niekrępu
•
fabryczne i biuro" e oraz przyjmuje
Do akt. Nr. 111/32
zgłoszenia.
jącem
wejściem,
również odpowiednie dla lekarza lub adwokaOg'oszen5e. POKóJ w śródmieściu do wyta. do wynaj~cia zaraz. Kopernika
Komornik Slldu najęcia. Dzwonić tel. 235-58,
19, m. 4 od 9 do 12 rano.
Grodzkiego
--------------270-2
w Łodzi, do spraw
upadło~ci, zam.
BEZ ODSTĘPNEGO poszukiw Łodzi przy uJ. "GEGUZ", Piotl1kowska 81, tel.
wane 4-5 pokojowe mieszkaW61czańskiej
63,
nie, wsgl. 6-cio pokoi owe II wv105-39 poleca. 3 pokoje ws:zelna zagodami. Oferty do admin. dla
sad.ie art. 1030 kie wygody, I p., ud. Monius,zki,
U.P.C. ogłasza, te zł. 266 kwartalnie. .
~ Adwokata".
700-1
w dn. 25 lutego
1932 r. od godz.
ZŁ. 166 KW ARTALNIE! Dwa
10-ej rano w
ELEGANCKI pokój umeblowapo,k oje z kuchnią, wygody. Al.
Łodzi,
pr.y
ul.
ny, centralne ogrzewanie, teleWegnera 4
Kości11lSzki,
poJ~ca biuTo "Gefon, winda, ew. z utrzymaniem,
odbęd_le si~
guz", Piotrkowska 81, telefon
do wynajęcia. Piotrkowska 175,
sprse699-1
dat _ przetargu 105-39.
m.8.
publicznego ruchomo~ci, nalełllJEDEN POKÓJ z kuchnią z wy
DLA UCZ .IÓW lub uczenie w Łodzi, Piotrkowska 111, tel. 175.35.
cyeh do
godą zł. 140 kwartalnie, wyreKarola
Felera
pokój umeblowany z oałodzien garaże i warsztaty Al. Kościuszki 68, tel. 122-90
i składajllcych się montowane, ul. Przejazd. Okanem utrzymaniem, kuchnia ryII krosna tkackie- zY.PIie poleco
rozpoczynają nowy kurs.
biuro "Geguz",
tualna, Al. l Maja 5, m. 4.
go i mebli
"Piotrkowska
81,
teL 105-39.
Informacii udziela i zapisy przyjmuje kancelarja oszaoowanych na
701-1
sum(l
zł.
1160.szkoły od godz. 9 rano do 8 wieolór.
ELEGANCKIE 2 pokoje u'l1ebloŁ6dź,
12.2.32
r.
wane, używalność wygód, dla o- Wynaiem garaży. - Remont samochodów.
POKÓJ SŁONECZNY z używal
Komornik
Orzeczenia techniczne.
sób pojedyńczych, odpowiednie
W. Koszelik nością łazienki i telefonu,
do
r
r
v
dla lekarza, adwokata, do wynaję
.
:
'
oddania. Narutowkz.a 21 m. 23.
cia zaraz. Piotrkowska 1811, m. 4, POKÓJ ma.ły, częściowo ume293-1
front, II piętro, tel. 1(j1j 88, od blowany z niekrępującem wej- SKLEPY przy ul. Piotrkowskiej,
1 - 2 wystaw. okno, restauracyj10 --'- 12 i od 3 - 5.
ściem z klatki schodowej,
na ne, cukiernie, spożywczo-kolonjaJ POKÓJ umeblowany z oddzielnem
-- ------....,-------- kilka
Telefon_
godzin wieczorowych ta- Ile, galanteryjne, fryzjerskie, ma.- wejściem i wygodami.
BEZ MEBLI ew. umeblowany ko garsonierę poszUlkuję. Dzielsarnie, składy apteczne. we wszyst W ólczańska 62, m. 5 (przy Anpokój wynajmę. Piłsudskiego 51 nica obo.iętna, dyskrecja pożą
281-1
kich kierunkach miasta poleca biu- drzeja).
m. 2, fr. 1 piętro.
dana. Oferty pod "Solidny e- ro "Lokum" Piotrkowska 62, front
DO WYNAJĘCIA od zaraz pokój
wangelik" do "Gtosu Poranne- II piętro. telefon 166·15.
2 - 3 ŁADNE słoneczne pokoje z go".
z.t kuchnią na czwartem piętrze z
284-1
t1żywalno~cią
kuchni do wynaję'
3-4-5-pokojowe mieszkanie, wszel- wszelkiemi wygodami bez odstęp
cj~. Majster, Gdańska 31a, fr. 3 p.
Sienkiewiczil.
kie wygody, centr. o~newanie, od- nego. Wiadomość:
POKÓJ elegancko umeblowany, powiednie dla lekarzy,- adwokató w m. 29, tel. 220-59 i 204-68.
POSZUKUJĘ mieszkania trzypoko l-e piętro, front, z oddzieInem wej w starych doma.ch oraz tylko za
jowego z wygodami w srÓdmieściu. śdf'm, wszelkie wygody do wyna- ke>morne w nowych domach poleca FRONTOWY słoneczny pokój do
biuro "Lokum", Piotrkowska 62, wynaj ~cia. Wejś cie l!lekrępllJące.
Oferty du "Głosu" pod "Komforto jęcia. Zamenhofa nr. 6. m. 7.
we".
•.
220-4 front, II piętro, telefon 166-15.
Winda. Telefon 122-11.
276-1

Biuro

-----

'TRZYPOKOJOWE
mieszkania,
tylko za komorne, 6 Sierpnia o 2
w ejściach, służbowy, .t>lOtrkowska,
Gda ńska, Al. l Maja, Radwańska,
~enatorsk:l, Śródmiejska,

Kopernika i t.
,.POLRUCH".

d.

Zakątna,

poleca

Biuro

TRZYPOKOJOWE mieszkanie, ką
pielowy, przy Al. KoŚ6iuszki, już
wolne poleca Biuro "POLRUCH".
DWUPOKOJOWE mieszkania, tyl
kG za komorne, uL Nawrot, 11 Libtopada, Narutow10za, Zakątna,
Brzezińska, Radwańska i t. d. po]I;'ca Biuro "POLRUCH".

---------------JEDNOPOKOJOWE mieszkania z
wygodami za komorne, ul. Gdań
ska, Lipowa, Zamenhofa, Nawrot,
Piotl'kdw~,l,a i t. d. poleca: Biuru
"POLRUCH", AL Kościuzki 27,
tel. 141-01, 132-01.

SUBLOKATORZY z łatwością mozamieszkiwać
we wlasnem
mieszkaniu, zwracając się do Biura
"POLRUCH" ,Al. Kościuszki 27,
tel. 141-01, 132·01.
gą

FABRYCZNE lokale, nadające
się na Ickkie wVroby, większe i
mn; ejsze, lokale szedowe, z 2stron nem świa tł e m poleca: Ei li
ro .,Polmch", Al. Kościuszki
27, teL 141-01, 132-01.
Z KLATKI schodowf'.i W0 w;::zystkich kierunl, ach minsta POkOjfl, umeblowane, bl1Z mp,bli. dla mał
ż ellstw 1 - 2 - 3 pokojowe lJ1ieszka
nia na prawacb sublokatora poleca
biuro l?olruch" Al Kościu~z.ki 27,
tel. 141 ·01, 132-01.

-----1111
-

Zawodowe Korsy KierowcOw Saml[bodoWYEb

PR. GRQTKIEW lez"
.:

•

•

-

I

. '

"Alfa

Zaprasz!mv

WSZUSIMICh

,

na

na wzór zadrani.:g, podc:zas kiórfeo
każdg może lie za
a• zgt " pló_na i bielizDC
orzć\dzODQ

Po cenach bardzo nisMich I
POKOJE umeblowane z osobnem
wejEciem tanio
do
wynajęcia.
Pi otrkowska 238, m. 1.
277-3
POKóJ z wszelkiemi wygodami,
osobne wej ś cie-natychmiast do
wynajęcia. Południowa 20, m. 84

._-

18-4
------------

Po cenach bardzo niskich I
Opany Mlchelin
znowu najlepsze!

Komunikat.

-

OPD y

Biuro Pracy pr~y Związku Lekarzy P.P.O. Ł.
zawiadamia, że w Wvdz. ZdrowoPub!. Magistratu
m. Łodzi z dniem l marca r. b. wakują:
1) dwa stanowiska lekarzy dyżurnych w
MieJskiem Pogot. Ratunkowem,
2) stanowisko lekarza ginekologa por~ldni

nallepszych marell

IIIlahBlln· Fllk- DOldyaar-Doniop

4 POKOJE z kuchnią (central- świadomego macierzyńltwa.
Warunki pracy i płacy do przejrzenia w
n e oKrzewanie) z dniem 1 kwietn'ia i 2 pokoje z kuchnią za- Biurze ul. Ewangelicka 9. Termin Bkładania
raz z wszelkiemi wygodami przy ofert upływa z dn. 19.II r. b. godz. 19.
Trębackiej

ul.

S ŁONE CZNY pokój
umeblowany
z n i ek rępującem we.i~ei e m na 2 pię
t rze, fr ont, z wszYiit1demi wygoda
1l1i, tclefouem, ut~zymani em lub
b e~ w domu inteligentnym dla po
j('d~')·II.:L:('j
osoby do wynaj ęcia.
l'rzpj:lZ'l HI m. 7.
2648-3

s

-.~

BIURO "POLRUOH". Al. Koś ciusz
ki 27, tel. 141-01 132-01 poleca:
W
RUDZIE
PABJANICKIEJ:
DOM-WILLA murowana piętrowa,
zabudowani:1 goapodarcze, muro30,000
wane. ogród owocowy zło t ydl.

DOM murowany piętrow y
przy
(i·IOPOKOJOWE mieszka nie kom- przystanku tr3mwajowym, I. pię
fortowe, w śr ódm ieściu, 2-gie pię- tro, 3 p. z kuchnią., w zelkie wygody, telefon, prózne, parter natro, front do oddania.
Dzwonić
124-00 mię dzy 2 - 4.
262-3 daje się na, cukiernię e-w. inny interes - 25,000 zł.
3 POKOJE lub 2 PQkoje z kuchWILLA murowana. niew ykończona.
llią, wszelkiemi wygodami, ume~ 4 pokoi, pralnia. murowana., duty
blowane lub bez. Piotrkowska 182 plac ogrodzony - 20,000 d.
Tel. 131-21.
2665-3
WILLA drewno 25 pokoi, 2 morgi
lasu, ogródek owocowy, budynki
gospodarcze mur&wane - 27.000

I
PROWADZĘ

BUCHALTERJĘ
Bilansuję
i

złotych.

na godziiJlY, tanio.

ka~.ierki.
J'-,a.skawe
da i rzetelna".

budo-

oferty JJod "Mln wę domów oraz ziemię orną w
2756 nych wielkOśCiach i CenaCh.

róż

DOM piętrowy, '10 pokoi, stajnia,
MODYSTKA poszukuje starszej szopa, komórki, studnia, pIu 300f)
panny ewent., jako wspólniczki W. kw., boczny budynek paaterodo salonu mód. Oferty,. Pierw' wy, całość oparkamona.

szorz ę dna "

2593-2

fi425, 8000 metrów kw. oraz różn e
wille okMyjnie poleca Biuro ,'pOL
HUOH", Al. Kościuszki 27, tel.
141-01, 132-01.

D unajęCia

lokal fabry czn y względnie pod skład
szer- 6 m. X 26 orat: piwnIca ocemento wanll m. 31/3 X 21 na nader
d o~ od ny ch
warunkach natychmiast
do odd!mia. Wiadomość K. BechtoJd
287-1
PIotrkowska 15::1.

g-...;s

,

"1

d

------------------------W KOLUMNIE place 1350, 2700
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Krajowi [~Dtrala tóie~

KOlDunikaj.

ZŁ.

1.20

poleca

ISTN. OD l8g4 R

Dotlłcznu
J
J

PIOTRKOWSKA 33

SZyMOn
II lU ORBACH, SP. zo. o.
..
TELEF. 222·23

PRZEPISYWIlE
NA MASZYNIE

przezroczyste,
jedwabiste,
100o/o-wa wartość .
D o s t a ć w .pie-

kach, składac:h
aptecznych i
optyczny(]h.

"Pr ca

U

Kursy Zawodowe Żeńskie prz."
Tow. Szarzelia. Pracy Zawod .
wśród Kobiet Żyd.
Wólczańska 21, tel. 167-15Prllyjmuje zapisy na nast.

dslały:

1. Krawiectwo-damskie

2. Haft ręczny
8. Modniarstwo·kapelusze
4. Bleliinlarstwo
5. Ondulacja
6. Manicure
Sekretarjat czynny od 9-1
i 3-7 po pol
PLACE w Aleksandrowie, Pabjankach, Poddębiu, w ~ak.owicach,
Koluszkach, Śródborowie. Konstan
Żubardziu, w
t.ynowie, Kałach,
Poddębinie, Juljanowie pOleca Biu
TO "POLRUOH'!
WILLE w Głownie, Żakowica.ch ,
w Poddębiu, Rogowie, Kała ch. Adelrr.ówku, Wiśniowej Górzfl, w
Koluulnie poleca. Biuro "pOLRUOH",
P ARCELE LEśNE (40 letnia so·
sna) w pobliżu wi~lkiego majątku tereny letniskowe - w
powiecie Łęezyckim - komunikacja dogodna z Łodzią - poleca po cenach korzystnyoh biuro "POLRUCH" Al. Kośoiuszki
~7 Tel. 141-01, 132-01
GOSPODARKI większe i mniej
I;ze z zabudowaniami. z inwentarze'lO żywym i martwym po:eca: Biuro .,Pol'"UCh", Al. Koś<:iusZlki 27, tel. 141 -Ol, 132-01.

ZAŁATWIA :sZYBKO,
TANIO, DOKŁADNIE

DOMY, DOMKI
m ałe w
Alaks:tndrowie, Konstantynowie, Zduń
ókiej Woli, Ozorkowie, w Poddębi
each. Lasku, Żalwwicach, Brzezj· I
nach, Ohojnach, wsi Kały, TuSZyliku - lesie i t. d. poleca Biuro "PolHI ch".
l

eatra

tel.

l~fl~~

maD811ln
J

pUeJ

w niedziele i śwl~ta.

. BERSON Narutowicza
16
128-30.

Jen. Repr.

Ogłoszenie
Komornik Sl1du
Grod.kiego
w Łodzi. rewiru
5-go 2,11mieszkały w Łodzi
podaje do wiadomości, że z dniem
przy ul.
11 Listopada 37-a
ambulatorjum zostaie
na zasad.je. art. dzisiejszym
1030 Ust. Post. uruch omione.
CywiIn. ogłasza,
te w dniu
23 lutego
1!)32 r. od godz.
lO-ej rano w
w Łodzi puy ul.
PIOTRKOWSKA 06, w podw6uu
Piotrkowskiej 56
odbęd_ie się spne
poleca Mżka Jelazne i d.lecinne,
w6zki sportowe, Mtka polowe, madat z praełargu
terace, sanki i rowery dziecinne
publlc.nego
po cenach fabrycznych.
ruchomości, nalełClcych do
Lipskiego J6zefa
i skladajl1cych sie
• kasy pancernej
Niniejszem podajemy .do wiadomości P. T.
i 2-ch sttuk maPubliczności, że otrzymaliśmy większy transport
terjału .Struks·
oBlaoowanego na obuwia w najnowszych fasonach zagranicznych
sum e sł. 625.i prosimy o liczne odwiedziny.
1.6dt, 19.1. 32
Z poważaniem.

TERMOMETRY POKOJOWE OD

p08:ldę biuralistki lub W ZGIERZU:' PLACE pod

Dylury

opony rowerowe

TER OPlET Y

---~----------

I Radjowe

najlepiej się kupuje w firmie

WILLA pa.rterowa 6 pokoi z %~
wyrównuję zaległości.
Nauka morgowym ogrodzonym ogrodem
Komornik
BAT'A s. a. 1.6d:f
bochalterji dowolnego systemu. przy przystanku tramwa.iowym I. Hermanow.1s1
Piotrkowska 87.
zt 1 - godzina. Zajęda prak- 15,000 zł.
•••••••••••
•••
•
••••••••••••••••
t
•••••••••••••••••
t yczne. 11 Listopada 20, m. 18,
palier.
288-1
z lasem lub bez we wszy
._--- -------- PLACE
t>tkich punktach na dogodnych wa
RUTYNOWANY BUCHALTER- runkach od 15~000 zł. wzwyż.
~i1ansista (izr.) podatkowiec, po
MIESZKANIA 4, 5 p. z kuchnią
szukuje pracy godzinowej.
Z gło szenia:
" Bilans podatko- centralne ogrzewanie, wszelkie wy
MAKSYMALNE
wy".
290-1 gody, w Mal!'ysinie obok przystan
ku tramwajowego w nowocześnie
KĄPIELOWE
wyb.
willi
ml,lrowa.nej.
AGENCI Z I::1UCją. do sprzedaży
ŚCIENNE
po domach artykułu pierwszej po- 1, 2, 3 POKOJE z kuchnią w lesie
ZAOKIENNE
trzeby poszukiwani. ~łoszenia coogród owocowy, blisko tramwaju
dziennie od 5 - 8. N~,wrot
34,
w wielkim wyborze po cenaoh przystąpnych.
tylko za komorne, komunikacja z
JII . 2.
263-2
Łodzią co 10 minut.
PRZYJ M Ę

Pogołowle Elektryczne

zamienne
wyroby gumowe

Do akt.
Nr. 78-32

Zamiejscowe

BIU O"IRENI'"

PIOTRKOWSKA 89 Tel. 223-38

41ft MORGÓW glm ntu, dome k
parterowy tanio sprzedam, T eofilów, Stacja Kwast, Hn .ia ak
k sandrowska. Lubc~v.tWd M.

~'#!

..

,da li'O SI1Il1D ł- a za wiersz milimetrowy 1-szpaltowy (strona 5 sJpalt): l-sza strona 2 zl.;

Reklamy tekstem
redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: J zastraeteniem m iejsca na stronie od a do 7 wll1c:m ie 60 gr.
bez zastr.e!enia miejsca 50 gr.;
od
8-ej do
tekstu 40 lir.;
40 gr. Zwyczajne
(str.l0slpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. sa wyraJ, nII)mmejSle ogłoszenie sI. 1.50. Poszukiwanie pracy 10 gr. Ja wy.
faz, najmniejer;e zl. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i .a§lubinowe 12 zł. Ogłoszenia zamialBcowe obliczane .q
050°10 drołej, firm zagr. 100010, Za ogł. tabelaryczne lub fantaz. dodatk. 500/ 0 ,
Ogl. dwu kolor. o 50 n/o drołel

,1

jltI

I

240-60 ~ 160-34

części

18 (róg

Cegiel·
nianej 71) de wynajęcia. Wiadomo ść na miejscu od 9 do 11
i telefonicznie 226-44
z45-3

aWlałło zgaSło? Motor atsnqł?
RadJo nie działa? - D&woń

nadelłane

~tro!,~

Za wydawDictwo • Prasa «. Wydawnicza sp. z 02r. odp.: EUilen]usz Kronwan.

koń~a

n~kro~olli

W drukarni własnej Piotrkowska 101

Łódź,

dn. 14-go luteg G

1932 roku.

DODATEK

SPOłECZNO-LITERACKI
•

'

..... ' ll-.

,{,

',:--.1
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Lecznictwo ps ··chiczn
Na marginesie ksiaiki · Stefana 'Zweiga liDie ·Heilung dlirch den Gaistil
I.
I
iaI
no
na
ale
za: .erzecJt.

Dziwne to włMnie ~
azej, 2lIIlechanizowanej "technicznej" epoce p.l'zypadlo w udziale stworzenie nauki o duszy, naukowe dlauani~ tajulków życia psychicznego. PS}cho - analiza, psyehoJoda indy
wid.ualna, psychotechnika itd.
umożliwiły nam pmnanie i wykorzystanie olbrzymich zasobów życia pSychicznego cdowieka - fakt nicmniej może
znamienny, niż rozwój techniki współezesnej, niż sukcesy na
polu nauk przyrodni<.zych.
Zdobycze pSydwłogji wpły
nęły między innemi na rozwój
medyeyny współczesnej, powodując pewne przewartościowa
nie wart~ a przedewszystkiem zwrooenie uwagi na lekceważoną dotychezas rOlę leczniczą czynnika psychicznego.
PrzedewszystI..icm d!awnił się
ten zwrot w dziedzinie psycho terapji.
"Lecznictwo psychiczne", od
wołująee się do sił duchowych
jednostki. dOSZukujące się źró
def dolegliwości w momenłaeh
ł urazach psychicznych. a nie,
jak dawniej, przyczynach fizycznych, zastępuje coraz bardziej stosowane dawniej środki
ezysto fizycznej terapji.
Cowiecej przyznaje się dziś
pewne znaczenie lecznicze . piel'
wiastkowi pSyc.hi~nem~ nawet w wYJNIdkach doleł&Uwości
oyslo fizycznych.
Jak wiadomo - pisze prof.
dr. VenuIeł (patrz"W'Dlnomyś1iclel Polski"
z 15 stycznia
1932 r.) wszelkie podniety psy
chiezne, dodatnie, .lak ujemne,
wywierają duży wpływ
na ustrój zwierzęcy, na czynnoŚ§
wszysłkieh

jego narządów. U
psa nap~yklad jut
sam widok
mięs~ wywołuJ'"
wzmorone wydzielanie się iJł
ny i soku żOłądkowego. U czło
wieka podczas hypnozy iloj6
wydzfelaoego soku żołądkowe
~o jest IZ8leŻDa nawet od roua
in wmawianego pOŻywienia. Ja
ką w·rari:liwością
na różnorod
ne bodźce psyhlczne wyróżnia
się nasze serce wiemy wIlZVsey. Niejednokrotnie stwierdzono, że dopiero w nasłępstwie
rozpoznania przez lekarza jakJe.iś wady serca. niekiedy na~
wet no rozpoznaniu błędnem,
występowały rÓżne "dolegliwości". Niewątpliwą jesł też rola
czynnika psychie'.lJI1ęgo (wysokie napięcie ducbowe wierząee
go l w nielicznych wypadkaeh
t. zw• .,endownych" uzdrowień
religijnych.
głodnego

wnoścl ł bezcelowośeł CbOrobY"
Kt04 musiał nrlać chorobę,
k.o karę
Dl'zewinleni~
przestępstwo
jakiekolwieko .. a ' nczYl.;e tq mógł tylko
ten, co wszystko potrafi, CO efska błyskawice ,,Ii nie~a, co zsyła n.~ pola IriI'ÓZ ł !ii~wa .., co
roz~ll~ lub .casl J(WU17.dy, on,
poSiadaJący moo ws~laklh UD

ka napada ~złowłeka, pnygnl ....
ta plfymitywnego, napawa jego
duszę strachem, nadzie.tą, wiarą. zwąłpienlp.m. hood rój trwo
żliwyc'I myśli, ci.4nie na usta
modlitwę, bł~anie,
liczy n..yśleć, zastooawiać Idę nad t ycle~ wytwarza w prymitywnym umyśle pojęcłe ~toty wyż
szej, do której zanieść m~łby
swe błagania i modlitwy, od
któreJ ~,podziewać się może po
ID~~y,
wybawienia. .,Dopiel'o
derpienie dało ludzkości poczu
cle religijne. stworryło myśl o
Bogu", powiada Zweig.

I

wszechmogący: Bóg.

Bezsilny, Il1'Ozpaezony potraczłowiek prymitywny .iedynie
prosić, bła~ać, zanosi c mOdły
do bóstwa.
Lef!Znictwo plerwttlne nie jest właściwie umieChory doszukuje Ile. sensu .iętnością lekarską w wspblczecierpienia. Na chwile nie może snem tego słowa zrtaezeniu, nie
się n~od:zić 'Z myślą o bezsellso walką z chorobą, ale blaganiem

n

o ~moe, ofi8ll'ą, modlitwą.
jąc.
'!fiary, ~~~y, ~tm()Sferę
Lecz bóstwo jetlt daleki~ nie śWlęt~scł,
l dualanłe
psy
znane, nic:dostępne; 1i11ędzy bó- cbikę chorego.
stwem, a zwykłym śmiertelni·
Cbol'oba staje się zjawiSkiem
kiem zrJalC'Lć s;~ muszą pośre- nahJ.ralnem, nie eudem, nie kadnicy, katpłani, sp'łniający 01- rą boską, ale nOMmdnym objarazem rolę duchownych l l~ka- . wem życiowym o lIegularnynł,
rzy. .w te.n . sposób łącz~ SH~.W l powtarzającym się, naukowo
m:lUllu dzieJÓW ?bydwu~ dZle-; zbadanym
i przewidzianym
~ZlDY: Il!ooycyna l teolog.lR; w. ))1'7.thiegu. Dolegliwości ludzlde
Jedną merozcl'walną całośc.
zostaJą ujęte w karby systemu,
Z biegiem czasu rozpttda się niejako skałalogirowalle. Sztula jedność. Obok, a potem pu:e ka lekarska p1"restal~ być ma"iw lia.planowi staje lekarz, sta gją, traci nimb nr-.iI:twyeza,ino.
ra.lący się praktycznie środka· ści, cudowności; pl'zfStaje być
mi naturalnymi dopomóc chmc I wogóle sztuką, staje sic popro·
mu, rezygnując jednocześnie ze: ~tu wiedzą, a raczej rzemiowszystkich aboybnłów kapłań- I słem nauczalnem.
Sklej sztnki leka~skie.i,z.aI'ZucaW wieku 19·ym w pane z

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(~!!! wspanialYlD rozwoleru medycy-

Dr. H. ' UNGER

.By .l cszcze bardziej postępnje
ów proces mechanizacJi, ufa'I chowicnia
(Verfaehtichung)
lcrznktwa. Między Ie~arza a
cLoI'e~o wkl'ada się bezduszny,
mm'twy apru'at, w znacznym
stopniu meChanizujący l ulan~, gdyby praca nad koncertami wać. I w()hec teg() Ros.ja, która by twia.i.:fcy Dracę Iekar~ką, 7.aStę
nicJ,ednokrotnie łwÓł'
była bardziej iniłensywna. Obecny ła zainteresowalia we wS?:ystltiem, pufący
co
był()
nowe,
mUSiara
uldadać
czą
inhdcję
lekarza.
okres jest jakby okresem dziecię
PI'zepaśi
między Iekal'zem,
cym, radością z powodu wielkich programy wyłącznie z przeli wojen·
IUo1Jiwości. Osoby, miar-odajne wie tlej litel'atury mllzyc;;ne.i. Przytem a c!1;(Irym, pi~e'll ul'zecrowie·
dzą jednak, że wążnłejszćJ,
rzeczą dllila ilość. dzieł .'" tej ~ ,aśn,ie lite' nia
IV l'slłe~lichung) l~ezl)łe '
jest aby koncerty były dobre, a ratury, ktorych ldeo!Gg.1a n.e zga- twa Jl.t}t~~u.ie nowo~zesna orga
duro. i że nie dza\a się z ideolog}'l sowiecką, ba- nizacja lec~l1ictwa. W szpitanie żeby ich było
Byliśmy lach ,lec'Luicach, ty~h "wielkieh
chodzi o to, aby orkiestrt:! powięk la planow() ~omiian.a..
utWOt'ów warenhausach It..dzkiego rierszać nowymi talentami, lecz aby przyzwycZl.jem SłllChaC
n~zależnie Iod tego, pienia' usystematyzowane, poistnieją.cy zespół był dobrze wy- religijnych,
czy byliśmy usposobleni religijnie, sl!~I'egowane zostały choroóy l
!'zkolony, zgrany.
czy nie. Słucha liśmy utworów mi- dolecfJiwośei ludzkie podziel,,W związku z wielkim po~tępem stycznych, nie będąc mistykami, Ile ;rdług sekcji z ~pecjalnyml
w muzyce w ostatnim roku, warto i oper o treści monarchistycznej, kierownikami na czele
Z'llpeł
się zastanowić, jakie to czynniki nie będąc mon.arl'~;&tami. Inaczej ~1ie
jak \V wielkich. :lowoczewpływały hamująco na ten dzi.lIł jest w Rosji. Tuta.i w ocenie dzie- snych
zakładach
przemys!osztuki w latach poprzednich. Otó.i la popada się łatwo w formaIisty- wvch. Coraz ml1iei ma lekal'z
czynniki te były . zarówno natury kę, a to hamuJe pochód naprzód.
do czynieni:! z jed~oslką. z ży i psychicznej.
materjalnej jak
I właśnie pod tym
względem wym, cierpiąc. c.zł3wiekiem~ z
opła~ć
Trudno .oowiem ' było
o specyfic~
współczesnych kompdzytorów wa· zaszła w ostatnim rolm ko!osalna' indywidualnością
zmiana.
Nie
dla1ego,
łe
Rosja
stanych
c~chach
c:r.arak~eJ"!'
o odlutą, której brak dał sie odczuIa się bardzie.i tolerancY.ina.
Nie r~hny~ , I w~ru?kaeb. zyuowych,
2&
jest rZ\lczą państwa, ldGre walczy mater.~aln~ch l J'odzlDn~ch. Coo ideę, okazywać tQ!erancjt:! wohi! raz WIęcej z chowbą,
taspraw, które uważa za destrukcyj· k" o~cywaną ~d llotlłoza cier
ne w działaniu (w ~,stosowaniu nu~r.eJ jednostki.
,~~~~~~~~~~~~~ i do ich ideologji). Toteż przedtem
Ta mecballizacla' medycyny
. postępowano podług pewnego sze- wywołuje w pol'74tJm 19 wieku
matu. W prelekcjach mianowicie protest i w kołach nan.kowycb.
prąd
nadawano utworowi,
który miał Występujący wówcz,as
być odegrany, charakter lIltworu ~medycyny romantvcznej"
żą
o idei rewolucyjnej. Obecnie by- da, by ogI'anicwno się .iedynic
wa karoe dzieło omawiane i oce- do wspom~ania tkwiącej w
niane na tle swej epoki. A za naj- człowiekt: .,woli zdrowotnej"
waŻilliejsze uwamm, że pojtań~ (Gesundheiłswille),
co osią
wiono wszelkimi środkami! cdąiyć gnięte być mOże l'ównież drogą
do pzeciwdziałania stagnacji w tej psycbi~znego oddziaływania. W
dziedzinie..
ObecnIe toczą odpo- różnych wariacjach występują
wiednie ()rganizacje pertmktacje owe idee o konieczności podaby się uniezależnić od spraw wa- Itreślenia pierwiastku psychirz
lutowych i móc zademonstrować aego, o potrzebie k'aktowa'lia
muzykę nowoczesną.
chol'e;(o nie iako przedmio~u.
me .lako lMłdmioła iZtuki lekarOczywista brak tu wielu rzeczy,
~kiej.
które wrę,cz technicznie są niezbęd
ne orkiestrom. B[lak strun do smy&1.i§ niektóre oz myśli, rzu('O"
czków, papieru nutowego i t. p. nych przez owe pl'ądy ubo (~zn~,
Ale minIO to poprawiła się sytua- zdobywają, ujęte w formę naucja w ostatnim roku.
OczywiSJta kową, prawo obywatelstwa w
brak jeszcze ubrań, ale nie brak medycynie oficJalnej. Psycho żywności i jest nadzieja, że w przy analiza, psyeholog.fa iJldyw'(1lł6zło~ci będzie jeszcze lepiej.
To alna, psychotechnika, sugestJa
jest właśnie najist()tnieisze dla Ro I l ł. d. rozszerzaJą widnokl'ą!(
bji: wiara w przyszłość.
Toteż medycyny,
wnoszą nowe p:('j'.
wszystkie breld życia
obecneco, wiattkl.
zwraea,ią uw~ę f~u
lDakomitego artysty wiedeń. które dla człowieka, pozbawione- czynnikom pl;~ chi('znym, I)onogo wiary w jutro, staj, się nie- wnle .ltupi'l~a &ninteresowar.it'
S'kiego, wyohrażający go w roli zno§ne, są tam znoszone Z" opty· na zywej lndywldut-Jnoścl ludl
Hamleta, zO:itał ustawiony w łymizmem.
klej.

l'Iozgka
Wróciłem właśnie z Rosji poraz
byłem tam
ósmy. Przedostatnio
przed rokiem. Nie mog~ się wpr()st
otrząsnąć z wrażenia, Jakiego ' dO
zoałenł nll8kutek mti"all w Leli ingradzie i w Moskwie, dokonanych
w przeciągu roku, podc~ mojej
tam nie()becnośCi. Oto larść wrażeń, które rzucają pewn~ światł()
na pielęgnowanie sztuki wogóle,
a tycia muzycznego w szczególe.

Obecnie, gdy na całym świecie
sztuka również prze~va cię~·ki .0kres kryzysu, daje filharmonja leningradzka 24 koncerty
podCZ'dS
miesiąca.
W czasie, gdy niemal
wszystkim orkiestrom w walce o
egzystencję grozi rozwiązanie, czy
redukcla personelu - Istnieje orkiestra, która jest w stanie podnieść liczbę swych członków z 65
do 85. Podczas, gdy pewne wielkie
utW01'y symfoniczne znikają z pro
gdyż
niePQdobna, ze
gramów,
względów finansowych powiększać
liczby prób, ani kooptować nowych
sił, Rosja pozwala sobie na każdą
próbę, konieczną ze względów artystycznych i na powiększenie orkiestry dobremi siłami do liczby
przekraczającej 100 oliób.
Stolicom dotrzymuje kroku pro
wincja. Jako przykład niechaj słu
ży orkiestra ki.iowska, która przed
r,okiem
składała się z muzyków
niezdyscyplin()wanycb, a obecnie
stanowi mały wprawdzie. ale wyszkolony i wyćwiczony orpnizm.

Któraż

l

Pomnik Kainza

-':mo

I

po-I

to sala koncertowa
sobie obecnej
zimy na
wmurowanie wielkich organów z
wyjątkiem filharmonji leningrę:Crlz
kiej? I dzieje sit:! to w państwie,
które wszystkie swe wysiłki skierowało właśnie w kierunku uprze·
Zagadnieniu lecznietwa psymysłowienia kra.iu. Cóż to dopiero
ehiczn~~
poświęca
~tefan
będzie wtedy, gdy uprzemysłowie
Zweig ostatnią swą dziwnie pię nie zostanie .zrealizowane?
k.ną książkę, zatytułowaną .,Die
Heilung dwreh den Geist".
Wielka liczba koncertów sym·
W e wstępie kreśli poeta krót fonicznych obok licznych kameralką, ale jakże trafną i psycholo- nych oraz występów solistów daje
gicznie wnjkliw,\ histO'l'.ię Ole- wyniki być może
ekstensywne.
dycyny, dzieje walki ·~łowieka Nie należy zapomirutć, że oprócz
s chorobą.
publicznych koncertów, odbywają
Zdrowie lesł ezemś nutural- się również wieczory muzyczne w
nem, stałem, nOrmalnem. roho- zamkniętych k()mcb młodzieiy i
ł'Oba czemś anormulnem. Przy- w
organizacjach robotniczych.
ehOtłzi skądś zewnątrz, mleDae Skutki byłyby może bardziej OWOC
zwoliła

"

_uz-.. .

teatralllłiIIL

.. B.....
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M.ANDRE

,
tona Henryka LaiMJr uliał.a
c,harakteT. R( bLa u stawicznie mężowi niemożliwe
&>Ceny zazdroŚ<:i. najczęściej n'l'
wet zlUlpełnie niesłusznie. Mówię najczęściej, bo Henryk, ni ..
znajdując miłych chwil w swoim domu, spotykał się od cza
Sl, do Cza'iU z którąś ze swoich
dawnych prz.yjaciółek.
niez.nośny

Tak się też zdarzyło, że De·
'\\'nego dnia zna-lazł się na wy'
stawie kolonjalnej w towlłJrzy
stwie swej dawnej znajomej liraczej, jasnowłosej Zermeny.
Czuł si'ę tam zresztą :t. t.pełuie
bezpieczny,' wi"dz ąc, że żona
jego nie zno!;i pO'dróży ,nił'
cierpi wszelkiej egzolyki.
Na nIeszczęście - kiedv r07'~
~iani, weseli, iak dzieci, wychodzili z jakiejś kn wia mi ~
rah~kiejr oat1-n~1i si ę na jedną
z przy,;.aci6ł<:k Liljany, która
miała sławę !Zawołanej plotkar
ki. Henryk natychmi a st p ocią
gnął swoją towarzysz k ę
w ~n·
n\Lll kierunku i, z poc zątku za
ni epokoJony,
wy~ ers\\'adowa ł
$ooie potem, że palIli e01la rc:i
zapewne go nic

zauwa ży ła.

Niestety, w tydzień pozUJe)
Li ljana, t1'iZęsąc się cała z iryłn 
cji, zainterpelo'\va la go tonem
~wałtownym:
.- Może zechcesz

m i wy.i~ 
co to była znowu za da mul'k a r z którą afi szo w a te ś ię
kiedyś na wystawie?
Henryk, który jnrż prawie 7'l.pomnia-t Q fataln rJm spotkaniu,
namyśla ł się przc.z chwil'.', q !10
tern. wykrzyknął tonem żarto
hliwym:
- Daffi'uJka? A to do<;kona le! Ależ to by:a ciotka Urszuh.
- Ciotka Urszula? A dlac7.cgo mi o tem
nic nie powieśnić,

z c

Henryk z poezllJtku ZlnieS~a-1 \Vyjrzala prlzez ()okno i 7.llwoła
ny, szybko się po apał w sytua la z radością:
cji. Wyzywająca? .Nie, to już I - Ależ to on, Gertrudo I To
naprawdę
śmieszne...
Biedna pan Henryk.
ciotka Ur5zuJa, gdyby tak wie- Co za miła nies'Podzismkal
działa, że nazwano ją ,.krca- powitała siostrzeńca, ~<lis].l\
turą".
jąc go serder:mie. Chodi qO
salo
iku.
- Oh, nie nadrahiaj miną,
- DaruJ, kochana dociu, alI!
mój kochany!
Osoba,
która
muszę
zaraz wracać, Wlaśuk
mnie poinformowała, hardzo
dobrze się jej przypatrzyła. A teraz wybieram krawatk~ nR
zreszt4 twoja ciotka ma przy je- placu Operyl
Co to znaczy?
I chać do Paryża na Pl'lzyszły -W Jakto?
kilku :z,więzł~h sowach
f czwa.rŁek ce-I em podpisania u
I'IO'tarjusza k()IUtrruktu, przy któ'" I1ęnryk pl1zedstawH ciotce swo
rym także i moja ohecność jelit ją kło;potIiwą sytuację i dodał:
- Przyznaję, że popełniłem
potrzebna. Bądi zatem s.pokojdwa
błędy: Dierwę.zy, ';P. \10ny. Przekonam się 5ama, CIZ"
s~ed ' em w towarzystwe tej 05(.
mógł ktoś wziąć ciotkę UlISZ'llI1ę
by na wystaw~ drugi, że ilbv
za damulkę z półświat,ka.
się ratować przed Liljaną, :;0'
Ciotka Henryka, panna Ur- wiedziałem, że byłem z tobą.
szula de Hermy, !Zamieszkiwała
- To naprawcłf' ni~ do pru,
!>tarGżytny zameczek w okolicy baczenia _ . po,
lziała ciotk.'
Clamecy. Ubrana zawsze czarno, U rS1z,url a, usiłując pr7.yhrać ~l'O
szczupła., z gładJkf\ zacz esan eIui gą minę, I cóż zamie.rwsl
szpa.k owatemi wlosami, tWłł,rzą leraz uczynić?
hladą v poważnym wyra1zie, 1'0
- Zaraz ci powiem, droga
bila ,,~rażenie jakby zakonnicy.
ciociu,
Widziałem się z ooobą,
'Vychl,}wana baJrdzo S'U'l'OWO i w
która
poinformowała moją ŁU
zll sadlŁch religijnych, oddawna
nę i uzyskałem od niej prz~' '·le
wyrz ekła się myśli
zamążpój
czenie,
że nic dostaretZy Lll:aśdu i żv ' a w swem zaciszu, zda
nie
hliższyoh S7cze.gó 'ów nl'l<;''''la od uciech światowych, SpE!dza.ią<' (;Zas
na modlitwach i go s'j)Otkauia. AJe już teraz nie
ćwicz c n~ach nahożnY-Gh,
Mimo może cofnąć tego, co Dowiewielk:f'!!o majątku , nie ma,iąc działa, że widziała mnie w tliprócz Henryka, ni,k ogo IZ bliż ' wa,rzyshvie młodeJ bJondyki.
bardzo uszminkQ'Wanej i wyzyszych krewnych,
o~raniczała

l

°

swych rzadkich zresztą wającej.
gości do wizyt sta.rego probo- To nie 'Ullt'..ga waŁpliwolicl
E;:cza, mera, notall'ju5za miejsce. że nie jestem ani hlJndyniią .
wego, jego żony i starej pani ani młodą i nie mam, d;zif;ki
PiveŁ,
wszystko - znajOOlych Bogru, wYlZywającej mi,ny. r.óż
zatem?
jeS'zcze iej rodziców.
k6J1ko

Ale w grurncie rzeczy, wszy- Zatem, je~li moja żona zo
scy ci lu,dzie mało ją oJx:hodzi- baczy ~ię przy podpisywaniu
li, z wyjątkiem Henryka, dla kontraktu, musi się wydać m'.którego miał'.t wieJe pnywiąza je kłamstwo i ta cała niefartundziałcś
nia, Jego rzadkie wizyty cieszy na eskapada, Przy trn.dnym ella
łv J·ą szczerze i J'eoo tei lirze, rak terze Liljany i jej w'pn.... t
.
'
.
.-'. Dlacze"o ? A czyz nIe )e
,.,
h·
,
.
...
',.
- znaczyła n~ ,5wojego ~padko. ~ oroblIW'tJ zazdrości, moje iy
.~e~le !Ze sobą na wOJennej sto biercę.
cie stanie się niemożliwem ...
.
,
Dlatego błagam cię, cioteczko,
pJe. B~ą~ ~muszony do o,p rowadzellla Jej po wystawie, ua - . CIotka l ~r~zu~a nie goddh zgódź się no'l zastępstwo u nou~nyślnie ci o tern nic nie wspo Sl~ ,11a ma _ze,n!>1w? ,HeIlJr~k~ I. larjusza.
minałem,
aby ci
fKZ<:7ę nzić LII,laną, z te.! wazll,eJ w Je.! () I - Ale przecie iu chod7i v
pn"l u ości spolkania się z oso- czach, przyczy~y, ze b:\.:ła ,onił bardzo ważDą sprawę.
bą, do ktÓlrej wiem, że ma'5Z rozwodką. - 1 to roz~ledzlOną
Twój uptarjusz POl'OIZUl11i.!
uraz~,
d.wukrotllle. Z te~o tez D.owfldll I si~ z moin'\ ola jaknaHcJ)'Wll'lito
- ' Nie uda ci się wymówka! clOt~a Urszula Ole Pf2JYJcchP!a , zastępow?nia
twokh int~n>.... zareplikowała Liljana.- Cho na sluh~ z cz~ 'Y daJs~Y1n "~a I sów, Przyrzeknij mi, że wy~ksz
caż ni'g dy nie wictzia:·am na" gu wymkło, ze oJ:ne kobIety UJe go w swojem imieni.u.
czy ciotki Urszuli, v:iem, że jest spotkały się ze sobą d'l t~j D'~
N
.
to stara dewotk9 prowin,cJ'onal- ry.
- , o, d o.br: e, Dle(!h jU.l tak
.
:I:
'"
'"
będZIe, ty sOWizdrzale.
na, za'k utana po szyję i hrzyd* .. ;I<
ka ja:k straszyd ' o. A kr~atura , z
Pewnego dlnia, właśnie ldccJ~
ZaTaz po odjeidzie l.i05tnell·
którą cię widziano, jest młoda, panna Frszu:la poma.gała sł'u7.ą
hlondynka, mocno naSZmhl'l\O- cej sp.rzątać ze sto 'tu, usłyszała ca, panna Ur~u:Ia uda'a SIl.: do
wana i wvzvwająca.
dźwięk syreny al1.l'tomohilowej. swego notarjusza. Ale .•ui. po
piexw"szych słowaeJl notarJlIGt
przerw~ł jej:
- Ucz)'IllHa pa~i przyrzeczekan F uego w Gwatemali
nie baTdlzo njero.zwatne. Bę~ o·

I

I -

graniczyła się ona do czh.!l'/)cJh
słów:
blondynka, młoda, uszminkowana i wy~ywająca.
Czyż do takiego rysopisu nie
było możliwe si" dostosować?
Być blondy,nką ,

'Vejście ciotki UrszuJi był6
podobne do poja wienia się na
wenie "wi a 7il y teatl'aln·ej, Bardzo peWlll\ siebie, mówią<:a gło
śno i z żywą l;(estykuJacją, by'a
uaprBwr.ą
pi~ną
i ponętną,
Wszystkie śpojrzenia skierowa
tv się na aią z sympafycznym
podziwem - z wvjątłdem LIliany Latour, która nit- mogła
ukryć swego zawodu.

to tylk(l k westja peruki aJho farby. Wydać
się młodą? Te było jlUż nieco
trudniej - ale również uie do
przeprowadzenia.
Olltateoznie
panna de Hermy miała nie wi€;
cej jak lat trzy:Izjdci osiem. . Po wYIJ)owiedzeniu kilku haTylko jej suro'wy u'b iór, ,~ : os:v '1alnych słów Drle~rosuDla za
posiawia>łe
prze{ wozeSllle
opóźnienie,
lwr6' ,ił'cl się do
gładko zaczesane, jej
surowa He:lryka:
mina
i be.zprdensjonaIność.
- Ach, jak sip, mfl5Z, mój
sprawiły, że rc>bHa wrażenie sh
dro~i,
przedstaw mnie swojej
rej, Uszminkow8nie twarzy, któ
żonie...
Ależ ona jeiit zachwyre bylto koni\:'( mością, zapewnecajaca, cies~ się bardzo Z na
przyczyni s'.ę do jej odmłodze sz~o poznania, u1roga pani.
nia. Pozostawałyby jes,zc1.e wyHenryk nie wiemzył swoim o·
q;wające manie-r y, których co
lem by:o niezawodnie w1Jbud7;ł clOm. Bylaż to naprawdę surowu kasztelanka z Hermy? Ale
nie pużądania u mężczyz.n. swoje
Barr.zo vrzvkre zadanie dla UC7 opanowawszy s'zybko
ciwei kobiety. Aie jeśli jej Pl)- zdumienie, zwrÓICił się do żony
budki były czyste, nic przynie z miną tryumfującą:
- No, cóż,
czy
je6zcze
sic to ni'k omu ukody. Po<;tar')
się zatem równQ<:ześnie ze sztll wątpisz?
Liljan:t skrzywEa pogltTd:likami t<Jaletowemi przyswoić so
wie usta:
bie i tę właściwość.
- A więc to tak wyglądnją
Już duia
następnego dotka
le damy z zasadamj ';'
Urszula zawezwa·ła w wi<.'lkiej
tajemnicy naturalnie do swego
*
zamku na,i.lepsze~i!O artv5t~ z inPobożn~' podstętp cbtki Urs~ytutu ~i(,,~kności, a. równQozl'!ś szui! .został zatem uwieńczony
me zamowIta w I})lerwszr'r~~- I pełnym sukcesem, Ale nie trwa
d'lym magu~lQ Da. Rlle ~alll! lo to dł~o, gdyż w kilka dni
~OI~ore cał~ lo}ekcJę, sukien l później Liljana dowiedziała się
~le!Izny. ktorą przyWIOzła w~- całej prawd v ,,"skutek niodJ\w~'Cz~na . w ~tuce uh~eJ3nu skrecji o_oby tI'?eciej.
f ln:kcJonar,ruszka magazynu .. ,
Katastrofa, sądzicie? Obynaj
W dniu oz.nacZOInym na to mniej! W międzyczasie boMem
ważne zebranie f~miJijne l,r6 panna cl~ Hermy zasmakowała
wnQ Hen:ryk Lataur wraz 1 z I- \ w życiu lJalyskie:m i poZ'Osta~a
l'ą, jak i il1Dl krewni s~awi1i wiema
swojej ~etamorfo7.ie.
się punktualnie u notarju"l!l ~ a Henryk, widząc ią ta,k świeżą i
ry~kiego. Ale godzina 4IZn~ezo- wesołą, zakochał się w niej na
na dawno mi'nę!a a doty(!n~n.l'; zabC!, jakkolwiek była trzy Jani,. zjawiał się zastęr~a panny ta sta1fsza od niego. Kiedy wj~c
Urszuli, którego przy:byde w Lil,iJ1'la, oburzona do najwyź
je} imienitu Hentryik uipowie, szego stopnia tą mi styfi.kacją ,
dział.
.'latCzęla robić sceny i zagroziła
(idv wszyscy okari 'vwali J'll~ Zn~\~ll, roz;odem ,
H~nr.Y'~
znieciel'plhdel;ie i ui'1iep""koje- W~Ią. Ją za ~ ?,,:"o, a. w ?ZIe~lęc
·e -,.,,_.
dl d b·
pózmej poslllllnł ŚhCl" I • 03'1 uzącv WISze
o l'llra l. lUleSlęcy
.
'
U
za.meldO'Wał:
ną CIOteczkę rs~uJę, która zre
sztą hyła iego Cłotką tylko w
. , P~una UrlliT.II~lł ile Hermy. dalszym s Łopnilll',

* •

I

Najnowsza metoda

I

W ul

~o.b~stej dbeen()l~i a~t ąotą.rjal.

i:v by]jby niewainy, a l)necieź
ehpdzj tutaj o ppwam!l kwgf,ę
tj~h mHjo'!łów frąp.~6w.

Cięt1!~ V~~ulą. stą.ąęla p~ed

IntcretiU]ąoe zdjęcie 1V

momencie erupc:jJ

j

trudnym do rozwiązaąla dyle~ą.tem: -: Albo narazi swoj~
uJ~13ień(la l\a p~y~re lroellY mą.ł
żeńskie, alho może się pt"Zypra
wić o stratę dWIreh miljonów,
Nie mo Ma hyło sie wahać. Jedna,k dane s'owo obowiązywało
skrupulatną pannę Urszulę
do
tego stopnia, że zaczęła rozmy~lać, ja,k by wyjść z t\!j sytuacji
bez straty dIs siehie i bez przy
Ju'o$ci dla kuzyna.
Po dłltJfich i kłę:pl)tlhvych ~
fleksjach dojrż3iło w jej umyMe postaao-w ienie. Właściwie
niedyskre'I na
przyjaci6ł!ka
przedstawiła LiJjanie
tylko w
bardzo niewyraźnych zarysach llTzywmcania do
obraz 'D'Jzvjació'Jlki jej męża. 0-

życia

zasypanyc h gÓl'I1ików przez stoso\\'ani~ a~
tatów tlenowych
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Pierwszy szrapnel
ZdalelJra

słychać było

pomru'
alfmatDkh.
ByU§my wszyscy rozgorą'C~·
kowa.ni świadomośdq, że oto
przyblijamy si~ do tego miej
sea, któTe zwie się w pOlto'Czn.
języku placem boju, i że wkrót
ce odczujemy wojlIlę w nosIo.w ·
nem z.naczenhl na własnej IOkórze.
Posuwaliśmy się naprzód for
aowlOym ma1'SZenl,
kalIlonada
stawa.u się (lOlfaz wY'raźniejsza,
aż dost~pj'liśmy
tego niezllipomnianego zaszczybu, że ujrzeliś
my, jak o kilkadziesiąt krokow
przed "llliIDi pękł w powietrzu
z hukiem pielfWszy nieprzyjaó'!lski szrapnel, rozpl'yskują<:
się na wiele dl'O'bnY'ch odłam
ków. Za pierwszym szrrupnelem

ki

wystrzałów

poszły następne.
Nie mogę powiedzieć,

bym
widokiem roz'l"ywających
si, ę na kawalki kul zbytnio zbu
dowany. W każdym razie z ca_
SlZCze1rf)·śdą
ffivgę
oświad·
Cl.yć, że nie przytrafił mi się po
dobny wy!padek, jak nlliSzemu
lekarzowi, któ['y bezpośrednio
po zaobserwowaniu pierwszego
szrapnela, zareagował w Łaki
sposób, że ordynans na gwałt
mUlSia! mu szukać innej pary
ipodJni na zmianę.
Jeżeli pie-rwszy szrlllPnel mi'a l
na mnie iwkiś wpływ. to ten
p,yzcdewszy~ tkiem, że pobudził
moją skołataną głowę do intenbył

I

,
z. wrócił się

uo na:;

Dl i e'lIlOWą.

1łomaczyl

z gorącą
nam <i "
rola sall1it:lr~ u i.U
na woJn1l'
test bardzo taSlc.zytr..a l '.l<lp. .
wi-edzialna, źe Il'e powr,lll ... rnv
.. ie liczyć I. żadnem niebclt"c,
C7.ellstwem, na które - pod :'ll~
niego - .I·estes~my ulało narażeni. ~d.rż nieprzyjaciel ze swnich pozycji widzi nasze opa.ski
z czerwonym krzyżPI'''' ; nie lł '
czyni nam nic złego. Okrzy
kiem ,.za cara i ojczy:mę, n$
Pl'zód" zakońo.zył dOik t6r swoja
urację
i pospieszy~ w strone
wozu sanitarne~o, by może zillf'
wu zmienić
nQwe zibf'l1kan~
ineksprymable, gdyż '\'; ~ej sa'
mej chwili pękło z hukiem w
pobliżu
jednocześnie
kilka
szrapneli.
Poraz pierwszy w życiu mieIiśmy pełnić funkcje sanitąrjnsza na placu boiu. R,u,szyliśmv
tró}kami naprzód i rozprJ-szyliśmv się w polu. SZ1lkaIiśmv
rannych, ale ich nie było. Prz/;, sz!o kilka godzin. Odczuwaliś
my si:1ny g'lód. Koło jakie.go~

natrzęśliśmy pełne nos7.C
7.azdrościłem psu, który wic,
nawpóldojrzałych
jabłek: był że po ca'od.ziennej wędrów(!c
to pierwszy ciężar, ia,kiśmy w wraca do swej budy. skąd go
rrkh dźwigali.
Pod wiec·'d'r nikt nie wynuci. Zazdrościłem

sadu

wróciliśmy do naszego oddzia· każdemu stwo1rzeniu,
u. Okazało się, że4my poszli własną norę.

l1iepotrze'b nie, gdyż w puł1w
naszym Żadl1'..J'ch strllit nie bvtH
Strzaly armatnie ulStały ZIl pe111ie woj'Ska :miSłrjackie COLl'
ty się, za.imuj~c "bardziPj fjO "
godne pozycje"',

które m!!

Chleba dnaszego
.

A ja? Teraz leżę, Wjpoczy
A za
wam
i jest mi dobrze.
chwilę _ niech tylko dadzą sygnał
do w:rru.$zenia _ będę
musiał gnać niewiadomo w jakim kierunku i nj ~ wiado.mo jak
długo na rozbolałyoh nogach,
na stopach pokrytych bąhlami,
z których sączy się m~l.erja.

Zatrz"mall'
r, -y SI'"... na kI'O'tko
.J
1»11 .
trwały odpoczynek w jakiejś
zbombardownne,'
wl'elkopall'
.. .
'
skiej' rez'·.Jrde':Lc.)'i. L e żałem w cie
nl
f i o,CYodZl'e
l' rozkoszowa
. ' st'
'.J
....
' pm się chlodem W dzień unaIny i ciszą, która kojąco działa·
la na moje stargane nerwy.
7.eby tak nie trzeba było wię
cej maszerować, żeby można
było mieć s,... 6j stały ką~ i jakiś
dach nad głowąl

Lc0.zie są głupi. Umyślnie utrudniaJ'a, s·obie z· ...
"'l·e w im i'"'<
oJ'"
haset, ktÓlre - po bIiższem za'-'.anow'.' r~nl'"
calą
- , SI' '<~ -- tra"'ą
"
.. woJ·ą wart::>ść. PrzeCież t'..J'cie i
ta.k 111'e l'est łatwe -- n.a każrl:vm kroku trzeba walczyć, i
nil..!'az jeden d'rulli(iemu w:prost
od ust wydziera kawałek chleba!
Kawałt::k chleba.
Taka do
niedawna zwykła rzecz, nie>:hędny, codzienJl" ~h:y'hut poży

pOUlsze RlegOm

lA.

wienia - naraz staje się rzadki i cenny.
Moje warunki przed wojną
tak się ułożyły, że nif{dy nie by
lem zmuszony troszczyć się o
kawałek chleba miałem go
ile mi było ootrzeba i sprawa
la zurp(;łnie mnie nie intetClSo~
wała.
A tu naraz chleb stał się naj
większym smakołykiem: od t ygodni ka'rmiono nas stęch~~mi
sucharami, których zapach był
tak wstrętny, że musieliśmy sobie zatyka(; nosy przy jedzeniu .
Ale mimo to, było już dobrze ,
że mieliśmy poddostatkie:m su.
I
'
kt'ore s t unOWl·ty naszq
C larow,
głÓW1Dą odŻYWKę, i te nie mU'
. l'ś
. k to bł'
SIC l my Ja
y o me d awno - zapyc h a ć gło d nyr.:h ż 0ł ą dk'
. d'
-ow me
·oJrza ł ero l owocami.
Leżę i .rozmvślam. \Vs'Pomi
nam dobre, odległe czasy, kiedy się
codziennIe dostawało
świetny obiad,
zastawiony na
siole, pokryt~'m 'c zystym ohrusem. Rozlj)ami~tywałem dania.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!.B~m~~~-~ec~~nl
za nic w świecie jeść de,lęciny.
Śmiano się ze mnie t mówiono.
Z teki Czytelników ~ Glo~u Porannef/o"
że to pewnie przez samowstTęt.
------------~----------~~----------------_.----

Mia~em
dziwną
idjosynkrazje
do cielęciny l nie tylko, że nip
jadłem piec.z ystego z niej,
alt'
nie brałem do ust zupy, w które i przy.puszczalnie gotował si (>
kawałek cielęciny nie rulSzy
Irm nawet noża, kt6.rYm kraj.
no cielęcinę. Możliwe, że kit
nyś moja psyche siedziała w i.tJ
kiemś cielęciu.

- Zagrajcie - prosiła.
gwiżdże beziroslw, z pańska, nieSpojrzał uradowa-:l .
.dbale, w swoisteJ parafrazie rytsywil1e~ myślenia.
mu, piosellli:ę gdzieś zasłyszaną,
- Jak je· dobyłaś?
Zrozumia łem,
że na wojnie
- Byłam nocą u niemca, to mi
I.... kką, frywo!ną. Raz wraz odbija
dastępuje
prz(;wartościowanie
~wardym
chrzęstem je podarował. ...
akordy,
Jakie to było śmieszne! Obru
wszystkich wartości. Lnteliger.·
skrzypiących w ziarnistym piachu
Ogniki straszliw~go gniewu roz- sv, talerze, świetne potrawy cja, rozum, nauk'a i wszystkiob('asów.
blysły w siwych, zimnem stalł do- wszystko
to
nie wYHar~zal0
tego rodzaju pojęcia, które nor·
Pies zl1udzony wrązlł mordę po- tąd mi1~zących źrenicach. Stęknę nam. grymasiło się, ale wie·
ml',lnie przedsta wiały wielkie
Tar- dząc samemu, C-leRO alę chce.
między pokraczne .:,,~i krzepkiego ły pr8'.!z cisnięte skrzypce.
znaczenie i dla zdob)'cia kt&- znękaną duszę.
lułowia, krok w krOk
podąża za gnął splątanemi w kulak pasji ści Teraz już byłJJym Inny:
war,
~h p(,święcalo się dlullitie laZ rozgwaru myśli znaj!Ja tą ciśniętemi dło.ńmi, jasną ż~'tnią falą, tość dobrobytu ocenia sie naj
ta, ailbo i całe ŻycIe -- tułaj ZIU ną wyrwany, naprÓŻtlo szuk~ i:J.. panem.
pełnie zabrlliCiły swój sens.
Po rudawym piachu wydmiastej wypływający warkocz dziewczyny. lepiej w biedzie.
kiegoś stosown~~o uczucia, JakieCzy kula, która leci ściśle 0- goś odświętnego w sobie nastroju, drogi suną cichaczem. niby duchy, Z zaciśniętych warg z syldem gnieTuż obok mnie przeszedł zur
wu cisnął jeJ w twarz obelgą'
k,reśloną drogą i trafia w swój dla uczczenia tego be~wiednie od- dwa cienie, pana i psa, pokracznie
jumy żołnierz 7. kuchni oficer
- Ty suko!
karykatury w
właściwy c.el, cZ:'o wieka, rO- czuwanego święta duszy. Napróż wytdłuione, niby
skiej. Zar)'zv,kowałem i zapyta·
Rozblysły radosneml iskierkami łem RO:
bi ja,kąkol wiek różnicę między no kołacze w najodleglejllze, w naj krzywem widziane zwierciadle.
zmieszanej bólem radości, łzami
pa-ofesorem uniwersytetu, a pa- rzewniejsze wspomnienia. Pustka
-- Czv nie mia~byś czego do
liadbiegłe, modre oczy dziewczyny.
stuchem?
szarą bezgłową hydrą,
wygląda
Cichym,
I'adosuym skowytem
t..i~dzenia mam taki szalon y
r.'l:Y- clloroba, która dzieliiąt zewsząd, lI:IICZerząc zielone mi bez- przY\1adł znagla pies do c.zyichś w Śmiech dźwięczny, świeży, rozper·
kpetyt na kawa lek chleba?
!ił się kaskadą sopranu.
kuje żołnierzy, ma choćby naj- silności zębami. ZnieChęcenia gorz· ciemności wyciągni~ty~h ramion.
Żołnierz uGmiechnął się, romniejsze wz.ględy wobec żotni~ ki posmak osiada na ustach...
- Paniczu mój, Jurku!
To ja
- Hanka!
'Zejrzał si-ę dookola, czy nas nikt
rza - ozłowieka kul\tll'rawego?
skłamaŁam. Zwyczajnie zakradlam
Gwizdnął przeciągle.
- Pa!1iczu ...
nie obserwuje
i UDcwniwliz\'
Właściwie chlopu na "ojnie
się, gdy nikogo nie było. hy~ z olJutro pójdz;e stąd precz. Posz!a
Przypndła doń bialemi, stęsknio
si e, że wszystko jest w porząd
jf..'iSt lepiej,
niż inteligentowi,
szyny, co pod oknem stlli, i lN"ęd
ku, wyJął ze swojego worka pt.:
gdyż łatwiej znosi niewygody i ojcowizna, jak tyle innych, w ro· nemi dłGńmi, opasała gorąco, mi- ko z powrotem.
rządną pajdę chleba,
z które '
nie jest na.rażony na wstrząsy dzinnym domu rozsiadł się przy- łośnie, serdecznie, spragnionemi w
Przywarła d09 w miękkim, pododkTaj.ał mi spory kawałek.
moralne, gdyż obraca się we bysz zdaleka, co na jałowej, wrzo· miłO$nem wezbraniu wargami, przy dańc~ym,
pieszczotliwym ruchu
&owiska glebie wychowan, mocne- warła do .jego dlon1.właściw4llm sobie srodowisku.
- Masz i jedz na zd.rowie!
Załomotało bukiem, w pokocicy.
- Paniczu! Jurku ...
Kiedym wyruszał na woj'nę, mi rękoma sposobił się laty całemi,
Bvł;em rozpromi-eniony i porytmie rozgorzałej krwi. wzruszoPoczuł hy ciepłe, ambaraeujące.
zdawalem sobie spraw~, że bę do teJ ziemi urodzajnej i szczone serce.
Mocnym, 1..aoorczym całował~ go 2. wdzięczności.
- Cicho.i ty, ty... głupia!
'
dzie mi ciężko, ale nie przed- drej...
chwytem opasał krzepkie mi ramio· Dodał mi jeszcze kostk~ cU1k ru
~tawiałem sobie wojny w ...~ła
Ciałem
dziewczyny
wstrząsał nami jej kibić.
Myśli ci~ie, tłoczące, niesamona deser i poszedł.
ściwe:rn świetle.
Zl1"esztą chda
wicie smutne, znagła opadłe, żł(» szloch nieustawiczny, ,płyn~ .ze
- Ty....
Położyłem skarhy przed sobq
Jem siebie wypróbować' i jedno bią szarymi cieniami bruzdy udręki łzami skarga dziecięCa, nieukojo-' Ty mój., najdroiszy...
na
liściu,
oglądałem chleb re
cześnie zahartować
organizm na zdrowej, rasoweJ, zIekka pobla- ny smutek, ięsknota 1 ial.
wszystkich stron i oblizywałem
do długotrwałego wysilku fi· dłej, rzekłbyś iasną pośwla tą księ
Kołysze się w cichym pos:ZUQJIG
Ob.iął ją w serdeczoym mocnym
się na mvśl, że oto za chwi,It>
lyczn~,
tyca prześwietloneJ twarzy.
wes- moje zęby wlpi.itł się w demon,:
uściskll. Poczuł ~iepło dziewczęco ciepł.ej nocy letniej ziemia,
Teraz stało się dla mnie ja,
Z ciszy wieczora
wyjrzało ku
branemi sokami upojna.
miaż'iz;
wdychałem
za,p ach
!me, że nie będę miał czasu dl~ niemu zgiełkliwym }logwarem mia- rQzkwitłych warg, wil~{}tnych goPies przywarł do Ciepłej ziemi! chleba i rozkoszowałem się je,
ry~ą łez, na swo.i~j twarzy. Szedł
l)r~e'pro'Wadzenia ~r.votch eklip~ !:ito dalekie i obce, doliąd poniesie
czujnie łowiąc strzygącerni u...~fIf1 go rozkoszną wonią. Nie mo'
rymentów, gdyż pieTwszy lep· drogie wspoąll1ienie, wykolYJi1ll6 od ul'ej ~aJ>ach zbO'lowego łan" i miłosny pos~um wiatru.
rozo~allej świeżo z!emf.
dem dłużei wytrzymać - by,
aZy szraiplllel, który prz\,'pad~o. ciepłą matki pieElzczotą.
ochanie
łem 1)0dniecony.
Gdzieś
we
wsi
zapiał
kur.
RaJ..,
$cichła,
niby
uśpiona,
lekko
WYwo rozerwie się nad moją .~ło ziemi, hymn miłosuy, w 21ębi serca
.
ltwa.jąc się z jego coraz
luźniej drugi i trzeci.
wą, z~mieni mnie
skądinąd drzemiący, zda się dziś dopiero
Ugryzłp.Jn i zjadłem pierw·
(lItaczającycłl ją ramion.
"ł1lOmo sapiens" na kawatek p< zbudzony... na chwilę rozstania.
Wzitvltml
Wstał. Wyciągnął ku nie.i rękę. szy kawałek. Pauza.
Potem szedł głos szlochem z głę \\' serdecznym uścisku.
siekanego mię a. Jeżeli w nor·
cukier i oblizałem R.O. Świetlle !
W cichym, zapami~tałYm posz~
malnych warunkach rno.zna sit; ruie rozkolebanych konarów drzew bi serca dobytym -~ - - No, czas na mnie. Przy trzy .. Miałem zamiar odłoŻ\'ć sobi('
- Powiedz, kochałeś mnie prze- ma.t lIsa. Badź zdrowa!
spierać o Ło, czy w<t!na
w 11a rozkołysalia się dŹWIęcznym nokna pewien cZas dalszf1 przyje,
istnieje, czy nie - to tu na turnem noc księżycowa, jasna, 1101 cIeż, przynajmniej wtedy, wtedy,
mność
.iedz:enia.
NaDróżno .
Potem ,ieszcze:
wojnie staje się oczywistem, ~c granatowym,
Chleh mnie zahypnolyzo\\"uI.Nj(,
- Nie, czeka.icie ...
wysoldm ko-lpakti wiesz w tę noc ...
Milczał.
wolna wola :ut fJkcją. Tyli~o niebios, perlistym szlakiem gwiaU:
mogłem -oderwać ou niego OC7l1
- Bądź mężna ...
przeznaczenie kieruje dQlą ('7ło znacząca bezkresną dro/l:ę mleczOrały srebrzystą serenadę nocy
Zaszeleściły źdźbf,a u'awy, sze- i bezwołnie zacząłem go zjadn(
wiekił.
gdzieś w mrocznej dali
granato- tokim szurgotem nóg rozgarnięte. po kawałku. Aż nic nie zostało.
ną ..•
\Yvlizałem z dłoni
okruch\".
ZWO~11110 ~alJaarJuszy. Ra', 'l Pod urwistym hr'fee;iem z prawa wych łąk, koniki polne.
Potem już cisza.
skonsumowałem res1.t'kę cnkrl'
no nam zrzlUJCtć z S1 '0lE' całą a- i lewa st~rczących chmurne} wy·
Poszukała czujnemi dłońmi wkoPłacz dziewczyny mIesza się 2
i było pO' wszystkiem.
mUiIlicję i p-rzydzielono Uli ks.ż· I ntoslości drzew lasu wstęgą: p~sz. ło siebie.
cichym skowytem rwącego się na
dych ludzi po jednej parze skI'! czystą, falistym spJotenl poprze- Weźcie to, paniczn... na pa- uwięzi psa.
Uświadvmilem s obi. e,
te w
dany~h JlCiS:iy i po torbil' z n "('- rzynanych kolein, biegnie w dal dro miątl{ę·
tej
chwili
było-bv
dla
mnie
najW konara('h pobliskiej olszyny
.' będnc~r.( ut('ns~ł.iami do tHlk ~ ga. wiodąca od dworu do wsi.
Podała mu jego własne skrzypwi(!kszem szczęściem. gdybym
śpiewa
chochoł
Iiturg.tę
żalu
i
opudani~
pierwszego O·j .l Łnmkll
10cnern t+lerzenlelll Inzepkich ce, które w rozgardjasztI smutnej
łlló~i dostać jeszcze jeden kaw:!
Ten sam leka'l'z, kt6ry 'uial !lIC nóg rO<7;gniata ehrzęstliwy piach. przeprowadzki zapomniał w swym szczenia ....
lek chleba i jeszcze jedną kosi ,
tllI no lcalastrof(; ~e sDudniam;, Sd5niętemi twardo
warrami ust pokoju.
AJJEKSANDER '\1.0RTRAUB. k~ clI'k ru ...
Cicho z wieczora. Mgła białym
unosi się nad polami.
Z
dalekich, mokrych łąk,
dochodzi
rechot żabi, nooający jakiś ciepły,
swoisty ton ciszy. UpoJny zapach
źralych zbóż i
miodu. przenika
głęboko, głęboko jaźń, żeby w na}
pięlmiejszym śnie, w
najcięż5zej
chwili życia
przyjść i pozdrowić
całunem
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NAUKA
I1
wszyscy

łtle

że

...

wiedzą

...Lone Oak Park w Visalia, Kalifornia, jest najmniejszym parkiem świata. Posiada on jeden Jedyny dąb i studzienkę, ma dwa
metry długości i jeden metr szerok06ci.
M.pszczoła porusza 2000 do 3000
razy skrzydłami na sekundę·
...królowa Anglji, według starego prawa, jest właścicielką ogona
każdego wieloryba, złowionego na
wodach angielskich.

...w U. S. A. przeciętnie zdarza33 morderstwa Uziennłe.

ją sfę

...wszystkie dotychczas spadłe
Da zIemię meteory zawierają tylko
składniki, znane już na ziemi.
_dla·tego znajduje się tak rzadko w lecie odrzucone rogi jeleni i
Iosiów, ponieważ są one szybko
zżerane przez robaki.
...władze mia9ta Chicago spodziewają się na wystawie światowej w roku 1933 aż 50 miljonów
'twiedzając~.

...do mycb

srebrnych

nakryć

stołowych woda, w której gotowa
no kartofle, jest lepszą od wody

mydlanej.
...moma zapomocą promieni infraczerwonych (niewidzialnych dla
oka) dokonywać zd.kJć w zupełnie
ciemnym po!toju..
•.•para eleńkich pończoch jest w
zimie cieplejsza, niż para gl'ubych.
••.nagroda Kolumba za odkrycie
Ameryki wynosi według nainow8zych obliczeń 17,500 zł.
...zbiorniki benzyny &maruJe słę
farbą aluminjową, ponieważ odrzu
ea ona ciepło i Ultrzymuje wnętrze
zbiorników w chłodnym stanie.

...ropa naftowa dlatego tryska
z ziemi, ponieważ wypychana jest
przez gazy, nagromadzone w pianczysteJ lub porowatei ziemi.
_według

obllcze6 fizyka dr. E.
wysyłana dziennie
przez słońce na ziemię energja
słoneczna odpowiada energii ciepl
neJ 507 milJardów tono węgla.

G. Abbot'a,

•••udało siQ przy pomocy promieJli infraczerwonych rozwinąć w
ciemności tulipany z cebulki do
tego śładjum, gdzie posiadają one
zielone likie i czerwone kwiaty.
_gdy

pomnożymy

2,071,723

przez 5,363,222,357, otrzymamy liczbę 11,111,111,111,111,111.
...więcej

męczyzn

kupuje cukier-

ki, niż kobiety; kobiety zato jedzą

tch

więcej.

...L1oyd Clayton z Cblco w KaIifornji umie gwizdać przez ucho.

...ryba tonie w wodzie
towaneJ.

przego-

•..ogon węia jest dwa ra.zy
Izy od głowy.

dłuz

...nowoczesny samolot Złożony
Jest z 153,000 poszczególnych czę
~i.

...Thomas A. EdiSon
1078 wynalazków.

opatento-

wał

...szczypta soli dodaJe
lącej

wodzie,

oziębIa

piekła go.?JaŚ wodę

zimną.

...królowa Anna angielska, paod 1702 do 1714 roku, miała 11 dziecI i wszystkie przeżyła.
Wszystkie umarły krótko po urotłzenlu z wyjątkiem syna, WilheltIIll, księcia Gloucester, który umrł w 11 roku Zycla.
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u
Hormon, sprawiaia
a!
iui
rozDolnawac ciaie

5.000 lal temu egiDcjanie
Leczenie ihol'Dlonami jest 0becnie tak powszecbnie zl.tane,
że wystarczy, jeżeli wyjaśnimy,
że pod mianem hormonów rOzuroie się produkty gruczołuw
zwierzęcych, które wywiera.:ą
lIa organizm pewne działan1lt.
Już
w prahisto~zny-<:h cz~sach wiedziano, że usuni ęci\>
gruczołów iądrowy-<:h u ogiera i
byka łagodziło ich carakter i
c7.yni:o ich mieSI) smaczniejSlem. \VDrost zaś przeciwllH'
stosowała
medycyna starych
kulturalnvch ludów Wschodu,
ja'k
chińczyków i hindusów
drzemiące w llaszem ciele ~r"dki lecznicze. Do<piero JlOWOclCsna wiedza zbadała dokładnie;
substancje aktywne w ~ruczo
łach. iak wątrobie. śledzillnie.
gruczole tarczykowym i t. d
(daW1Iliej )podawano je. w s·tanie.
' surowym ,
skom:phkowanrnll
metodami w części spol"7ądZlh
je w stanie czystym i fO'ZpOCzr,ła badanie iCih działania na ca,
ł-V organhm, bądź też na ie«.:>
części. S7..czq~ólnie w ostatnit!n>
dziesięciolec;u
dokonano na
tern potu znacznego postępu.

umieli wcześnie

Gruczo~ tarczykowy
jest je·
dynym Qrganem, który zawiera
jod. lnianowiGie w ścisłem po
łączeni u
z białkiem. Obecl,ie
udało się już sztucznie sporzą
dzić związek
jodQWQ - bia'kowy, który działa na człr-.vieka
podobnie, jak gTuczo·l tarczyko .
wy, a na axołotla działa w po·
dobny do omó<wioneg') sposób
Teraz można sobie łatwo wyobrazić, jak przed mil jonami lat,
gdy nie było jeszcI!e zwierząt
lądowvch,
przyp3dek sprav.ił,
że rośliny wodne, zawierające
jod, nap. pewne bogate w biał
ko mQrszczyny, albo morsz('zyn)', zawierające jod i gnijQce
białko zdechhclh ryb,
znajdowały się tam. gdzie pływały su
bie axolotle. I oto płazy pohierały
zwh;zek jodo-bia'kl.lwy,
stracił" swe skrzela, roz·win(.ł'y
płuca i nogi i ... narolb:iłh "ię
zwierzę !ądo" e.

wyimaginOIwana możl!
ma dać pojęcie o Cll'J{)w:nem działaniu hormor.ów aby można zrozumieć. 71> l~'znic
two hormonowe Qznacza ogromny postęp w porównaniu z
wszelkiemi roślinnemi lekami.
Hormon przck . ;ztalca a'7.wlerzę
wodne w lądowe. Indywiduum
trad swe !ZlIlaczenie. Zaapli·kuT
de jakie'l11u,ś indywiduum ~hi
ninę, rtęć lub digitalis, a wvwolade dodatnie, lub ujemn(
wp'ywy na pewne organy, ale
iudywidmun nie zmieni się. 7u
')e1!nie coś iil1negQ sprawi<\ ją
hOffilOny.
Ta

wość

Jednym z pierw~zych zastl'so
wan:vch w lecznictwie hOl'monów byl hormon gruczołu larczykQwego. Gdy zaaplikuje się
gu kretynOlwi, niemal w matem atycz.ni a określonym czasie
znikają wszelkie oznaki kretynizmu: głupota, osobliwe wl'asności skóry, zauurzenia w rośnięciu,
jak
np. karłowaty
wzrost i t. d. innemi słowy: u
kretyna
a-ruc.zoł
tarezykc,wy
jest zwyrodnia:y, nie ma suh·
st8~ji,
potrzehnych do norD;lalnego rozwoju,
zachodzą
ciężkie zaburzenia, które .,niI\a
ją dopiero po dostarezeniu :JTganizmowi t y-<: h nOT!llJ.aln y'Ch
suu.stancji.

\\Tidzieliśm:v już,

omawiają~

cho·robę

Basedowa. Jest oC7.Vwistem, a przynajmniej pr.zy
pUJSzcza.1nem, ie nie istnieje ża
den hQrmon, regulujący nadprod1l!kcję tego gruczołu.
Obecny stan poglądu na hor
mony jest nastę,pujący: hOl'mo,
ny są, jeśli się ta;k wyrazić mo
żna, u",alniającą enCłl'gję zasa
dą rozwoju organizmu.
'Wraz
ze starością, ze ..,większającem
się zniszczeniem ws'zysłkich organów, co natumlnie przyspieszają
chorohy,
słabną
lnb
zmniejszają się ilościowo prnduakty tych Qrganów, t . .1. hormony. To, że można je zastąpić
równowartościowymi ho'r:mona·
mi, wyskanymi ze zwier7l:1,t,
stanowi i'stotę kolQsalnego postępu nQwej
terapji hormonowej.

Specj1\lnc maczenie ulysk~t
hormon, który odrazu p.,Ir.~fił
zaradzić nieuleczalnej dot~h
czas cukrzycy - .insu~ na
S,loClrządzany z tJf,zustki,
przedstawia najczystszy typ sztucznie
sporząr]zone~o
horm{)IIJ.u. W
czasach przedinsulinowych uchodzili chorzy na cUikrz~ miło
dzieńcy do 20 lat za bezwaJrunkOWQ straconych. Dziś widzimy cały s;:ere,g chorych na cuZill'acie wszyscy zjawiska. wv
krzycę dzie·ci, którym trzy razy
stępujące u koJJiety, która z po
dziennj~ Iz astrzykuje się insuliwodu starości traci swe hormony. Te zjawiska rozpadowe 11 nę' rozwi.iających się pomy~l·
nie.
Hormonalną dzia' aIno,ść
kobiet, znane podniecenie, psykh gru(';,olu trzustkowego zachkzne depresje i t. d. usuwa
stępują w zUJpelności regulan'e
się szybko pI'1zez sztu(',z nc QOzastrzyki. Powodzenie in su lin V
starczenie organizID,,>wi brakuu dorosly-c h jest znane.
jących hormonÓtw. Właśnie spo
Bliżs'zej daty i dlatego ieSZClp.
rządzanie tych honnonów
poleTJszvło się znacznie
w dągu ood dysh.usją jest mOJe ockryostatnich lat, gdy oka.zało si'ę, cle znajdującego się w wątro
że myszy, króliki i świnki mor- bie honn·onu serco·wegfl "Eutoskie oają się w w idealny ..po- nonu". Skala, jego zastosowan:a
"ób użvć, jako przedmi()fv ba- nie jest w zupełnośd okrf'ślonq.
sercowy przedstawia
dań. D.zioŚ już możemy dok'ad- Hormon
nie okreś.lić ilość honnonu, po- wespół z również w wątrobio
trzehną do usunięcia chorobli- tworząc~'m się cukrem fizjolowych Oibjawów w każilym po- gieZIDą, a więc normalną p(\llszczegól.pyro wypadku. Z regu- nietę działalności serca. Zwię
ły udaje się uleczyć dzisiejszy, kszonej podniety potrzebuje nie
mi doskonałymi prepalratami tylko serce chore, lub należące
ogólne niedomagania. a badacz do starzejącego się cz' owieka,
i lekarz z satysfakcją mogą ob~ ale i zdrowe, albo dok' adniej,
serw'lwać,
jak nieszczęśliwe, nie absoJurŁnie silne seree, gdy
:zdeprymowane i pozornie stra- wymaga się od niego naczwy-eone dla życia kobiety
znów cza,llDyoo wyczynów, jGik np. w
rozkwitają
i rozwijają mło sporcie.

w}"]Jadek kretynizmu, te pod
działaniem hormonu
gruczołu
tarczykowego z be.zwaTtościo
we~ jednostki pOlw':ttaje indywiduum pełnowartościowe. Ale i
kontrast, nadmieTne dzialanip.
honnonu gruczołu tarczY'kowoP.Czarodziejskie tQ driała ni~ go U'widacll'Ilia ogr'.mmy wp,fvw dzieńczą energJę. Nip.wątpJiwie
wypróbowano wielokrotnie 11a hO'1'lnonu na cz'owieka, które.go ~aintCłl'esuje wszystkicih fakt,
zwierzętach i zauwl'lżono przy- poprostu ksztaltu~e.
kobiecy hormon, który
Tę nad- że ten
tem pewne osobliwe zjawi~ko . pl'od'uJkcjl> grucznłu ta'r ezvkowe między innemi jest głównym
Znany jest biolo,!{om fakt, 7, f' '!{O zna.pdujemy u choryrh 'la warunkiem
zachowania pId,
pewne rodzaje axolotla (wodjest z naf:ull'y niesłychanie od·
nej niby - iaszczurki), pozostaporny. Nie działają na niego,
ją przez całe ży'Cie stworzetlia<:O dotychczas uważano za niemi wodnemi, t. zn. zatrzymll.i·~
mO'żliwe dla dał organicznych,
s'krzela i pletw'; ogonowe, pod
temperatury do 200 stopni. Uczas gdy inne axolotIe, rozwijajaw:nia się tu cała mądrość prze
jące się n·onnainie, dostają !la
widującej natury. Prahormony,
miejsce skrzeli pJtuca, na mieJ·
ja'k pewien
genjalny badacz
nazwał
hOrInO!O kobiecy,
w
sce pletw OiRonowvch - nogi.
Gdy SIę jednak tem,u pierwszeprzeciwieństwie
do biblijnego
mu rodzajowi da trochę :.mb·
Ulęc1a,
że cale życie pocborlzi
lod mężczyzny, został przez nią
stancji z gruczołu tarczyko ....
go, naprzyklad dolewając jf·.i
wY'Posażony
w obronę p.r7.ed
do wody, w której axolotI taki
lista wicznymi
wulkanie?n vmi
żyje, zmienia się on na stworze
przewrotami, któ,r e kiedyś istniały. W wysoko rozwiniętych
nie
lądowe,
traci skrzela i
pldwy, a dostaje płuca i nogi.
; organizmach ssa'k ów,
~dzil)
Ten hezwątp,enia ~twierdzonv
fizykalno - chemiczna obrona
fakt nie znalazł dotychczas ieniebardlO jest potrzebna, roz··
dnolitego wyt'omaczenia. To
winęło się jes'zcze
jednQ url.ą
zjawisko., które eksperymental,dzenie ochronne dla tej wllżnej
nie można powtórzyć dowolną
Ifunkcji utrz~llania gatunku.
ilość razy,
jest tak niebywale,
I Niedawno znałeziono w p'r7Vże nie mORę opr.zeć się poku! sadce mózgowej hormon, ktÓ1'y
sie ujrzenia wtem czeg{)Ś wię
re\!{ulure d'dałalność jajników.
cej, niż orzY'Padl<owo odkryteWiedza lekarska skrzysta 'a T,
go ciekawego do:;wiadczenia z
tego, by nim działa~ na ni~do
statecmie rozwini.ęte Ol'gana
ho.rmonem,
2 pf'lY.iąĆ
raczej
trzeba, że przypadek pozwolII
'wbiel hezpłodn~~ł i w ten ",pn
nam
wglądnqć
w tajemnicę
sĆlb u.o;uwać różne ciężki~ I1ip.do
stworzenia, tak zazdrośnie nmagania.
krywaną przez naturę. W każ 
Naszkieowane powyże.i oCi
dym bądt razie przejście
od
krycia pOZWQliły r6wnocześni!'
zwierzęcia wodnego do ziemll(;- stanowIą szczyt luksusu na naj na djagnQstycznie bardzo wnzgo jest jednym z największych ll~WSzym francuskim statku ne wczesne ~ozrpoznanie ciąży:
Vansatlantyck.im.
sprawia ona wi~ze wydziela·
post~ów w l'OZWo.ju zwIerzał-

Balkony kabinowe
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nie się hO'l 'monu p~zysadki m;)"
gowej. t.en ostatni zwiększa hnr
mon jajnikowy, który wydzil·l.!l
ny w moczu, daje się ui~w:nić
na myszaob.
Ale nie bądźmy zbyt dumni
Już starzy e~j,pcjanie,
jak to
wynika z 5000 lat sQhie licZAAl"'
go papyrusa, znali tę ~zesną
diagnO'zę przez honnon c; ll.iy
w moczu.

Pierwszym ho:nnonem, kt6r~
istnienie :;twierc..wn(),
a
wk!.'ótce potem i SlporLądzono
szt'lcznie -- wielki CZjIl che'
mji - jest wytwarzana w n\Jd . .
tll'lrczach adren·a lina. Gdy L,~U.
pi.o::-my zwierzęciu nadne~cr.a.
lo spada. wkrótce ciśmenie ł;:tw!
l zawar10' ść
cukru we k~ wio
Zwierzę naturalnie ginie. J ~I!
nak własnoki horm,mallle kt"'l
re wywiera a(JrenaIilla ni~ Y!
powiadają
wielkim oczekiw'iniom, które obudziło w swoim czasie jej odkrycie. Moie
ona być tylko w ciasnym zak re
jako.
hormoll
sie u'żywana,
krwiobiegu i jej :t,akres stosow'a nia ma raczej tCll'apeutyc7. n V
charakter. Widać z tego, że is10
ta rzeczywistej terapji hormonowej wymaga więcej, niż nsU"
wania pewny-<:h stanów choro·
bowych, co rólWillież można osią
gnąć za ,pomocą roślinnych leków.

:zo

Z tych kilku przykładów wł.
dać,

ja:k całe "ja" człuwi·eka
zmienia się pod WlPływem paru.
miHgramów honnonu. Dalsze
poznanie takich hormonalnych
wartOIści i ich k",lnicze zasf·osowanie jest cplem badani·a hnr·
monowego. Pełna si~a m~odzień
cza jest dowodem, że orgenizm
produJkuje wszystkie pełnowar
tościowe
ho·n nony. Ho·nnony
nntrafia
sprawi{; wyleczenie
chorego lub odmlodzenie stare ..
go organiz.mJt

