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w Szant!haju t:hiń,zUt:g
8Z kują siG; do wal i

rokowań
ł:Z
LONDYN, 2 IV. Do portu
Cindao. (główne mia
sto prowincji Szantung) wpłynQ
lo wczoraj 19 j8ipońskich okrę
tów wojennych. Jest to ciąg
rlaJszy za:rządzeń admirała Szirokawy,
który mq,ądał
od
władz cltińskieh ewak.'uacjitego portu. Okręty Witawlły się
• porcie p&łkole~ zamyka};łe
w ten sposób dostęp Innym.,.
chińskiego

iapońc~ycy wyparli przeciwni , graża .ią bez,pi,eclZeI'istwu ludnoków z Nu-Nangu na pÓ'~O(;O • śd knrea{1g.ki~5·
wschód od Szang - S:zun.
V1NDYN, 2 {V, TOczące się
TOKIO, 2 IV. (PAT). W rc- w SZ!\!lghc.iu rokowania chilijooie Sien - 'Tao okoro północ- siw - .1apOllilrJe p'r&wdo~odob
n·o -. wschodniej granicy Korei łlie ulegną przerwie VI pierwzgromadziły
się
powstańcze $zej połowie {)rzysdeg6 tygodnia. Delegacja chińska zgodzIła · się
nowe ustępiltWa.; Rzekła' si n!łWet prawa 8wolwdne

l

~o ~erzucarIJia "'d,tsk w trdleglości 20 klm. od Sz.a.ighaju.
Uslępstwa

te nie wystarcl.yly
thalegacji .ta:pońskie.i do ....>i'owa~
dzenia dalszych I'okowań. Japo
nja odJl'Zuca kałegorycznJe Jakiekolwiek I'OZJDOwy na ielJlat
ustalenia kontyngentu wojSk
japońskii!h w rejO'llie szanghajskim.

vętom..

Pozalem dziś o godlz, 9 rano
(czas wschodnio. - a~.jatyekil do
Kantonu 'Przybył krątiownik
.japoński • dwoma transpOl'tow
cami min. Istnieje ~ólne p~
konanie, że zjawienie się krą
żownika _fest wstępem do oku~
pacjł stolłey ChilIl południu
wych.

LONDYN, 2 IV. Dziś o godz.
6 l\łłno arm.ia japońska w M8IIldżurji rozpoczęła wielką ofenlYWę na półnoono-wschód od
Nu - Nang. Miasto to od ~terech dni jest oblegarte pney.

"l'ze~ażająee siły ch1ńskłe.

ala

Zwlo ministra
Żałobng

"'8eon przgbcdzie ,D~ro
nil dworz~, "arlzawllłl

PrzemówienIa okolicznościowe w Genewie wygłosili delegaci Ligi
GENEW A, 2 IV. (PA '.1'). Dziś
IM) południu odbyło się wyprowadzenie r1Jwlok, Ś. p. minish a
Sokala z ~macbu delegacji polskiej na dworzec, skąd nastąpI
pnewi,ez,ienie pwło~ do Warsza
wy.
[
W
ob..zęda~h
żałobnych
wzięIf . udział ·llJ'Zedstawidele

Iszerokie- kola genewskie.
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otrzymali wczoraj
Warszawski koresp. "GłoBu Porannego" telefonuje:
W czoraj w wielu instytucjach
państwowych
wypłacono
pensje
urzędnikom monebli oO-groszową.
Również taką illonetlt wypłacono
djety posłom, urzędnikom i woź
nym sejmu. Do sejmu przywieziono bilon samochodem ciężarowym.
W ydzli1ł finansowy
kancelarji
sejmowej spr;;tcował się rzetelnie
prz.y liczeniu.
'~czoraj w pocie cwła pracowała poczta sejmowa, gdyż posłowie,
MOSKWA, 2.4.. (PAT) -

Śledz

t"o w sprawie
zamachu Sterna
W:u:.iljewa pr::eciwko radcy amb3.
sady niemieckiej w Moskwie von
TW!l,rdowsky'ego zostało ukOllCZotle. Proces rozpocznie się przed naj
wyższym trybunałem wojskowym
4 kwietnia. Krylenko będzie występował jal~ o oskarżyciel publicz

rq,

})l".zy

wienie min. Modzelewski. radca ~wiadowski i in.
Po prilemówieniaClh wyruszył kondukt pO~1'Zebowy Poa.
dW6rzec. Za konduktem jechały trzy Wozy z wieńcami. Wa.
gon ze zwinkami ś. p. ~nisłra
Udu: Sokala wyjedzie z G.encW'y lu.
•
.
• I
tru i .pTzybędzie do : WaI'smwy

~dy

Bawiąca,..

LONDYN, 2 IV.
Slalllg'haju komisja
dów nie cieszy się
luannśd
ozłonkom

1i~i nai-ozaUJfaniem

chińSlkiej.

MiejlSoowe

chińskie

za'rzucają;

komiJSji

Sll'fiZ y jw ie

Japonji.
życie

W miMcie

n'OIrmalne,go trY'bu.

maca ao
B~nlki są:

już czynne, shleipy i lOikale fOiZr'
rywkowe otwarte. Milicja ml~..
dzyna,r'Odowa została rzdem-obi·
Ji,z()Iwana. [ stan wqjenny z,n ie-

SiWlO.

Obl'Z~dy żałobne rOZpH~7.ęły w pOIded;ziałek wh~e.zóJl.

- - się modł.arui pastora, · poczcm
" 'Ulstępca sekl'etarza I(eneralncgo ligi Avenci wygł'~ił pu.emówienie, w ktÓł'e1n przypoposłowie sejmowi
mniał c.ll roję min. SokaJa w po
którzy przeważnie mieszkają poza Slzczególnych DI'ganizaeja,eh ligi
Warszawą, nadają bilon pocztą uo n31'odów, podkreślając, że namiejsc swojego z/loUllel!!Zkania.
~wisko zmal'lego pQzostauie na
Po gmachu sejmu krążyli poslo- 12WSze związane z wniG~kiem
wie, obciążeni sporemi woreczkami z bilonem. Woreczek, zawiera.- Polski, doźonym lud~ w roku
jący 500 zł. 50-groszówkami, wa- 1927, otwierającym drof.{ę pakży zgórą 5 kilogramów.
towi Kelloga. Następt.qie pr7.emaWi8ili prezes rady alląrlnistra
Vi' arsz. koresp. "Gło8u Porannecyjnej międJzynarodow~o biugo" tel.:
W związku z wypfata.mi djet po ra J)iJ'&ey Mahaim oraz dyrekłOl'
który 7selskich bilonem ro~ellzły się. po- te~o biura Thomas,
gloski o nowej emisji bilonu i t. p. wtelkł~ wzruswniem omówił
Z kół miarodajnych wyjaśniają, dzi.ałalnOŚĆ • zasługi mln. Sokaże na podstawie plą.nu stabilizacyj
la na terenie Genewy, w któnego, rząd ma prawo emisji 320 mi
reJ
rmarly dzial.ał nłepF7JCrwa
ljonów złotych w bilonie_ Doiycbp~ Ma("za s emitował 240 milj. woooe te- nie przez ląt
go ma jeszcze prawo
emitow~ halm PQdkreśllł sympatję, .laką
80 miljonów.
ś. p. Sokal .rdednał sobie we
Jak mówi~ prawo to będzie wy wszystki,eh kołaeh genewskie~
zy~kaue. Co się zaś tyrJty wypłat,
to ustawowo Bank Polski ma prar dla swej ojCZyzny, które! słu
wo wypłacać 80 proc. w ba,nkno- żył • tpkiem oddaniem. Imietach l a 20 w l.>i1<>nle.
niem kolonji polskiej ł wspól-
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w Szaiłghaju
łoez'ą się N)kow8ula, oble slro·
ny, chiliska i .iapońska. umac"iają się gorączkowo
na no~
wyeh PO! vc,l8ch, przyczem nu
przedpolach trwa bezustanna
wymiana stri\8lów, a nawet zda
I·zają się drobniejsze pot~
Uzeka Jan" - Tse jeSt eałk.owl
cie opanowana przm flotę ,..
pQńską. Tor(.i'Cdowce l kanDnier
ki .lapGńskie kontroluJe roeh
okrętów pasaźerskldi • adzIeła
ją przepustek na podr6ł w dół
i górę rzeki. Ruch p8ll'9weo.
chińskich zamarł zupełnie•
Podczas,

śród' pracowników wygłosił 1,rzem6- dz<ienniki

których zmarły cicśzył się wieI
ką pO}luwnotreią iszacunki;em
Of'aZ kolanja uol&~a w Genewie. Pł'ZyhyIi również liczni de
legaci do Ji~i nl!ł'OOÓW ~ del~g~
lem J8jponji Sął!) nil czele 00'8Ill
~ały korpus dyp.omatyczny. n-

. .
lu-eiłyt.owany 'stałe
SZANG - SZUN 2 IV: (P A'l'). l'ządu, świata d'yj)(om8Jtyc:lmłlg~ u".......wo.w.
..~vu
Po. 8-godzinnej zaciBklęj "walce ' l pomyezne~o ' Genewy oraz
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przy wyborach do rady adwokackiej
Warsz. kor. "GJosu Poranne- ~ród 500 osób za hbą sanacyJ..

go" telefonuje:
WMO.raj odbyły się wybory
delegatów do rady adwokackiej ł władz izby adwokackiej
wa.rszaws!dego sądu a,p elacyjne
go. Sanacyjne ugrupowania ad
wokatów znane pod n3lŁwą
K. A. R. P. (koło adwokatów
Rr.plitt'.f Polskiej) prowadzi.ło
od prau dni niesły'chaną agitację.
Doznało. .1ednak podczas
wyllOTów wIelkiej klęski. Z poI

ną ~łosowało

zaledwie 80.
W wyniku wyborów pl"ZICszła
lista antysana.cyjn.a, a z sanatorÓw oostał się .iedynie na 4:
miejsce zastępcy - p. Mieez.
Ettinger. ·W śród no.wowybranych członków rady adwokackie.' widnieje 111. in. na~isk.o
p. Jarosza, obrońey z procesu
brzeskiegu i Waełlłwa Śłinkie
wian, radne~o miasta z koła
narodowe"o.

an ructwo Ar
Rząd

nie wypłacił pensji urzędnikom

NOWY JOR~ 2.4. Argen- trzeb_
tyńskie min. skarbu zwróciło się
W dniu 1 kwietnia urzę dniko m
do bankierów nowojorskich z proś- arge ntyń skim nie W Y]iłaC OIlO penbą. o poiyczkę 500 mi1jonów pen- / sji, wstrzymano tf'Ż wypłatę ż oł
sów. Su~a t~ jest
~~e~będna na dl! ..oficerom. i. szerop;ow?om. Kasy
opędzem e naJgW'MtowmeJszych po- panstwowe :;;wlecą pustkami.

a tv. -

t

Cz,
Nasamprzód zastrrcoeżenle:
.,zawieszonych w pOWietrzu" nie lekcewaię. Mogą się
bowiem po pewnym czasie okazać ważkie i realne. W iluż lo
SI)rawach opinje, sądy, deayderaty, które kiedyś rażiły nas
słów

abstrakcyjnością, p$eistoezyły
się

w normy

obowiązujące!

Minęło zgÓl'ą

dwa tygodnie od
~łoszenia przez delegae.ię polską w Genewie projektu "rozbl'O.ienia moralnego w prasie".
Jest to uzupełnienie polskiego
projektu "konwencji międlZynarodOwe.' o rozrbojeniu moralnem", w kłór.
mowa o §rodkach pl' clwdzlałających podburzaniu do wojny, o reformie
nMłeaanl
w
oł h, o emlsjach radjofonieznych f o filmach. Sprawę moralnego l'()Zbrojenia w prasie potraktowano
odrębnie. w specjalnym projekcie. który pl'oponu.fe zwołanie
"w jaknajkrót zym czasie" mię
dzynarodowej komł j
lelki h
organizacji dziennikarzy I wydawców. Komisja ta miałaby na
celu: ,,zbadanie pI'Oblemu rozbrojenia moralneg.o w prasie i
sfomtulowanle
ewentualnyeh
,,'nJosków, odnoszących się do

,•
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zawelzon w

działalności rządów ł wskazują

cych rządom sposób uzupełnie
nia akcji zawodowych organi' mC.ii prasy, zmiet"llających do
zrealizowania tego rOzbrojenia".
Obydwa projekty polskie, zarówno ogólny, jak i spoojalnie
dotyczący prasy, ma.hl brzmienie idealistyeme, dobrze zresztą ha1'll1oniJzująee z nutą wystą
pień·
przedstawicieli innych
państw. Ale tak się już złożyło,
z takim mamy do czynienia paJ'adoksem, że najbardziej idealistyczne wywody słyszymy dziś
z nst m~ów stanu,. t. j. łych
ludzi, których obowiązuje największa Il"ZCŹWOŚĆ I nł\lżyws e
poczucie rzeczywistości.
Liga
n odów .lest obecnie terenem
takich dekllłll'aeji i wyczynów
oratorskich, że chwilami wywie
J'a
rozrzewniające
wrażenie
&gromadzenia młodzieży, albo
międzynarodowego zj3lZ1du Don
Kichotów. Nie znaczy to bynajmnłel, ż by mężo le stanu
te
cinnieli. żeby na seJ'.to organizowali walkę z politycznymi wiatrakami. Inny tu mamy
powód ich natchnień kraSomó.wC'zych. ieh rzutów myślowycb,
ich...
pJ'ometeizmu. Um ano

świadomie, że taki właśnie _ rakter wystąpień będzle
naJlepiej odpowiadał sytuacji, w
której droga realnego czynu najeżona jeSt niesłyehanemi trud
noŚCimni. Lepiej zająć postawę
Don Kichotów w słowach, niż
stanąć
do pracy... Danaid w
dziedzinie czynu. Ta ostatnia
zamknęła się w błędnem kole.
Ligi narodów nie sta~ .leszcze
na wielkie decyzje, do których
.fest powolana.

Dysproporcja pomiędzy
.lej
celami a możliw~iami
jest
tragicznie duża. Instytucja, której autorytet
tał nadszarpany, ujmuJe się gorliwie reklamowaniem swoich plaJllów na
przyszłość. Można tedy psyehnlogicznie usprawiedliwić
owe
wyścigi idealizmu, iakie urzą
dza.tą delegaci państw, należą
cych do ligi narodów. Od pewn~ czasu na kaidem zgromaniu wysu
e są projekty
coraz śmielsze, dezyderaty CfJraz dale.i idące, rzeeby można
marzycielskie, podczas gdy rze
czywistoś~ .lest coraz bardziej
dokuczliwa, trudna, WS7JClką ini
cjaływę paraliiująca.

Otóż to właśnie: liga nru'odów
przeistacza się w kuźnie projek
tów, które kiedyś tam, kiedyś,
mogą być zreaIirowane.
Bynajmniej
n i e
d e p r ec j o n u j e ł o ł e j i ns t y t u c j i.
Tak PO.lęła,
może do pewnCł(o stopnia wyzwolić się z pęt dnia dzisiejs71ego i swobodnie płynąć na falach idealizmu...
Również

pod znakiem dalszej
pol'lki
projekt rozbrojenia moralnego.
Mógłby
mieć motto:
e o ntra
spem
spero.
Projekt ten nie wzbudził u n
gorętszej dyskusji, chocłaż wypadało gldliej się nad nim za·
stanowić, dać mu sankcj.. oplnji
publicznej. W imię przyszłości ...
przyszłości d'odził się

A .tuż całkowitem niemal milezeniem pominięto ów dodatkowy pro.lekt rmbro-jenia mOI'alneJ(o w prasie. Zapewne, ez;ęśc
l1a z
p, asy mo la sobie powiedzieć: w dGIDU powieszonego nie mówi się o sznurze. Innemi słowy: wymyślamy codzjennie na niemców, czecbów, litwinów, szerzymy nienawiść rasową, narodową,

Genewska wieża Babel
jest
widowiskiem niewesołem, lecz
bardzo pouczająeem. Skrępowa
na w ezynae~ znajduje ekwiwalent w słowach. W psydloanali7.łe nazywa się to "procesem kompensacyjnym".
Tak
określa Freud mOOlle gesty sła
byeh jednostek, kt6re zewnętrz
nemi efektami maskują ("kom.
pensują")
swoją słaboŚĆ wewnętrmą. Mamy tu zjawisko po
krewne. Im więkSlJ8 niemoc w
pracy pozytywneJ, tem większy
polot w koncepcjach, obliczonych na daleką przyszłość.

Czy japończycy zajmą Kanton?

W kołMh chińskich wielkie zaTliepokojenie wywołała wiadomość,
że z Szanghaju wypłynął krążownik japoński w towarzystwie szeregu
tor!>edowców i kontrtorpedowców. Podobno cała ta eskadra

.,GLOS PORANNY" -

udaje się do Kantonu. Kanton, któ
rego ogólny widok podajemy po·
wyżej, jest stolicą prowin~ji Kuangtung', leży nad rzeką, Perl, lllb
Kanto, i liczy przeszło 900 tysię
cy mieszkańców.

Nic .też dziwnCł(o, że na takim terenie i w takiej atmosferze zrodził się francuski pro.lekt
utworzenia międzynarodowej ar
mji ligi narodów. Całkiem logiczny, całkiem dobl'lllC ułożony,
będzie w radach, komisjadt i
pOdkomisjaeh rozważany przez
szereg lat. Moie się okazać, że
nie .iest utopją, chociaż od dzisie1szej rzeczywistości tak .iest
oddalony.

zręcznie.i tedy o takim proJek·
cie nic nie pisać. Ale i ta część
prasy, która nie uprawia
orgji nacjonalistycznej, nie zaję
ła się projektem.
Nie słychać
też nic O .iakiehkolwiek przygotowaniach do zwołania między
mtJ'Odowe.i komisji przedstawicieli prasy "w jaknajkl'ótszyIJ'
czasie".

Czy nie wierzymy w znaez~
uie tego projektu dla
dalslzej
przyszłości'?
Byłby to sceptycyzm prusadny. Ta część prasy,
która nie oddaje się
szowinistycznym ekscesom i praeuje
dla lepsugo tutra, winnaby poprzeć "projekt rozbrojeJila mo·
ralnego w prasie", żeby słow,
n zego ministra spraw zagranieznych, "zawieszone w powie
trzu", nie wisiały zbyt wysokc
ponad rzeczywistością dzisie'
szą·

JÓZEF WASOWSKI.

Met.

]~ ~~~i~~i~~f:~:~~ ]~

wyznaniową,

AnglBlsklBgo, FraneuIkiEgO I

ftlBmlBckiłlgo

ZlIpil.y codziennie:
D r. J. W. Anderson

Entuzjazm wojny

Pewien makler giełdowy w To- Aikoku" ("Patrjotyzm Kofuseia").
ki'o poda.rował, ~jerowany UiĆzu- N'a8'Za ilustracja
przedstawla..
ciem patrjotyzmu,
armJI J3Jpoń- fiarodawcę
(na lewo) w ohwiU
skiej trzy samoloty wojskowe dla ,od~awllJlia wspomniooYrJl tt.~m~
walki n~ pla~u boju w Maudżurji./lotów w ręe.e generała K<fiso, jako
Na CZ8SĆ ofIarodawcy
a.pa.raty przedstawiciela ministra wojn~
ochrzcz.ono
imieniem "Kofusei
....

remiera!
Rozkoszna
i kusząca

llnng Ondła

C

olśni, zachwyci i oczaruje swym wspaniałym
dźwiękowcem najnowszej produkcji europ. p. t.:

RAJ

KAROLA LAMA e' A
Nadprol!iaDł dź.lekowg tgl!odoik i ak.uaJooieł
aeżyserja słynnego

...

•.

Początek dziś o godz. 1-ej, w dni powszednie o godz. 4.30.
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dt:a ambasa g w P rgźo ł'lłłblsiein zarCł:zgl
siC z paDDą lIoil gid

,,'arzyskich wielkie wrażenie. sał do barona Rotszylda list, w
Radca Młihlstein wyjecl1al u- którym prOSi o reke r,órki baro
Ill'zednio
do Jerozolim~',
do na dla sw~o syna.
ambasady polskiej w Paryżu
Anatola Miił\lsteina z córką po swego ojca (słAruszek Iiezy 90
~o dopełnieniu tej f()rmalnotentała
finansowf'ttQ
barona ie~t). kłÓ1'ego prosił f) błogosła śei towarzyskie.i, nastąpiło ofiRoberta Rotsaylda,
uważaną wieństwo.
cjalne Oł(łoszenie zaręczyn w
~ta.ry Miihlstein udzielił bło Paryżu.
za jedną z eleganł8~ch kobIet
l ~iParyża, wywołało w sferach to gosławieńs!wa synowi

Z Paryia

donoszą:

Ogłoszenie

zar~zyn

radcy

r la

5 I nków od glo y
brał

Pórzycki od agentów francuskiej policji

Nasi emigranci z'Orjentowali
Znany z procesu "bombowe-, wyłapywaniu emigrantów. kMgo" POIrzycki, który DO nieuda- rzy w stosunku do ~T! C:z fran si~ pr~ko.
nej próbie symuilaeji \Zlbiegł za cuski, h nie mieli d.~.umentów
Zaciągnięto stałe czaty przed
zagranicę, wY'płynąił znów na w p'Oil'zą'lik'\Jl.
kOiLSwateJ:n. A uUiŻ PÓl'zycki tię
po~"ierzdllDię. tym razem w Pa
Za każdego takiego t.~łapll' tu zjawi.
rytu.
nego" emigJmnta PĆN1y~ki QT,a ka chwila nadel.zła i .. OPewnego dnia na jednej z u- lrzYDl'p\Tał OG agentó'w miejsco lęc.ki" cudem wykręcił się od
: •,', _ . , • - ."'.1"
,~''-'''I'1 .
lic Pa!l'Y'ża powstało z,biegowt- wY1Ch po l> franków.
śmierci.
sko.. Ciżba emigrantów pol- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sIjch bita w okrutny sposób ja
klegOŚ małego, wąJtłego czlowi~z.ka. Błyskały .noże, zanosiło się na lincz.
Sprawa niewątpliwie poszlat.!
by w niCipamięć, atdvby nie o.SO
ba jej gl6!Wneg-o akto.ra, którym "
okazał się P 6'I!'lycki.
Po.d obno w kll'a.lu zl'obitlo mu
się jUż .. za ciasno", musial wyDz;eń ~wrajszy
p!fllyniósl pieniądze
przepadły
hezpQP Tymczasem okazuje się,
te
Np. ta.k , iak rodzilJ1" P~hor
jocha ć zagranicę·
oddawna oczekiwane aresztowa ... "Jiniel
..wysodwwartościOlWY
wynala- skich, o której pisaliśmy w po.Znalazł się na bTUiku pary- nie wspólniczki i pra.w ej ręki
W czasie zeznań Kw1nto O- ., ~k" Kwint y, od dawna jest pro p rzednich nU/l11erach, zQlStal'o
skim jako "pan Olęc!ki".
banldenl Sł. Kwinty w jego o- świach:zylł, Żi wszellkie zabowią duklOwany zagranicą bez jakich nOSlZ'k o.dowanycr s.z ereg innych
machiJD.acjłlch,
"Ołęc.ki" zwąchał się pr~dko szukaru:.zych
zania wobec pos.zkodowanycli k(llwiek sekre1ów, a więc nie rodzin ziemiańskich, w 2lWilliZz agentami policji francuskiej i szwajcarki GourfitUlowej.
pokryje hez trudu w 100 ...OC. moż~ być mowy o kO~"lZ ystnern ku z kOOlwersjl\ listów zastaw·
nych banków: Zytomienkiego i
W!adze sądow~ już po przesprzedaniu "wynalazku".
lac.ząl terować na nędzy poldając
"ekret'~ na ~ooUJkocję
Dl'O\'I"adzeniu
l-ej
Tewi1Zji
p
taCynizm
s
yój
o
ukallcz'
ban
!{ijo
ki~o.
Poukodowani
kkh emigraQt6w.
9p{'(:jalnet(O błyuO! ~"o papieIlowiły areszto.wać Go>u'rgulo
kier
posunął tak daleko, że ze- straty swe obliczaSl\ Da pr:lt'4zlo
Ro.la P6rz~kieMo polegała na
ru, który mial być wyrabiany
wą, ifdnakż~ sędzia ŚlłedCl:Y Zaw k~o
fabryce
w ToruniJu. znając zaznaczyl. iż dla swych 400.000 zł.
oorski. trafnie rOZlUllllorwa~ że
klijentów IUlClZynił !Z1Ilacznie więTu właśnie wychOdrrl na Jaw
G. po dokouaruu l-ej rewi"ji
cej, n~ż był zobO'Wią'zany, zapi- "misbr.zowska rohota" Kwinty.
nit: będ!le s.J)O(biewała się dalsał bowiem do masy upadłości
Brał od klijent6w peł.nomoonic
s/ych represji ze strony whdz
fabrykę, ·k t6ra jest wlRSnością twa, urpoważniająlCe go clo «ana makabladzie
i 8r('~ztOlWanit' 'WStrzymał.
syna ...
miany tych listów na listy zaJak sru5lDem o>ka.zało się to
Na pieT'W&zY rzut oka, efekt stawne
w Rumunji
TEL AVrv, 2.4.
(P AT)
Banku Willeńskiego.
W dn;t wcwrajs1.ym odbyły si~ rozumowanie, najlepiej dOW10- WIEDE~, 2.4. - Prasa donosi istotnie pierwszorzędny, jed- który pr.:eją:ł htpoteki i lobokonkurencje gimnastyczne, które dla powtórna rewizja, dokOl111' z Bukaresztu: Przywódca stronni- "'Q'kże, po zbadaniu tego. piękne wiąlZania wsp'"lmnianych banprzyniu:!\ly sukces
reprezentacji na wr.zoraj o godzinie ·i-ej po ctwa konserwatywnego, Grzegorz gogesł:u, OIkazuJe się, że fabry· ków. Mając OIl,brzynlie stosnl'lka, znajdująca si~ w TO'I'Ullliu, ki. K into zalatwiał te "prawy
polskiej. W dwunastobi-egu gimna- ~lIIudlliu. ~N ściennej skrytce, Filipescu, czują.c się
dotkniętym
wartość 120.000
styc1.nym dla męzczyL-ll dmzynlt w mieszkaniu G. znaleziOlJlo do oświad1ozentem redaktorll4 IlUiCQ'jel- pI1Z'edsławia
w p'fZecią~u kilku dni, -podczas
zl.,
a
la.ry
i
ruble
"
żlocie
na
ogóllJlą
obciążenie
hipoteczne na gdy adwoikaci musieli na to sa
z Polski zajęła r i 11 miejsce. Ul
nego, Miscarea., który należy do nazwisko GOllu'Kulowej wlI'Ilos i
miejsee - druzyna. z Ozechoałowa . l1n:~ 12.000 złotych.
mo tracić cale miesiące. Stąd
stronni\!t\va. Jerzego Bratianu, wy- - 200.000 zł...
Wszystko
to,
ali
nalZbyt
jacji, IV również drużyna ~ Polski.
olbrzymia sława bankit'll'a, do
Iwał
BratillJlu
na
pojedynek.
Ciekawie przedstawiają się w którego 1Z'WT:łcano się ze wSzysf
W siedmioboju gimnastycollnyro dla sba",o przemawia-l'o za winą
Filipescu trafił z pistoletu swego świetlle Śtledzlwa metody, jakie- kkJh stron z pGdobnemi tran
pan I miejsce za.jęła druiyna. , C~e /l., Którą lłJl'eeztowano i autem
przewieziooo do więzienia przy przeciwnika; na szczęście,
kula mi posłUJgiwal się K wiuto w zakc.iami.
cbosłowaoji, li - Rumunja, IU ulicy
Dzielnej.
sw~h oszukaIlczych, iście ~~.
uszkodziłA
ubranie,
nie
ranią.,
Polska, IV - O>leehosłowueja.
D:riś i jutro spodziewane \ą Bratianu.
njaln~'lCh machinacjach.
dalsze areSlz,tQwa.nia, bowiem
pGd('Zus w'Czorajszej rewi.zji zna
lt.1io11u u Gourgut1awej nie tylko
Boha.ter
pit"'iądze,
"le także i !J7.err."
kompmrnitu.iących
dokumenu tów ...
na którą Ameryka Z8
Wskutek szybkiej pomocy pasaż rowie ura owani
swymi milionami dolaDo sęd'liego śledc.ze~o z.gln.·
HELSINGFORS, 2 IV. Polski radjodepeszę, że pogoda nieco
równie zdobyła si~ nigyd
'zaU się <;00'31Z to nowi poszko"Cieszjn",
który się J.'()op~awłła . Wiatr f~ichł, lll:0
dO","<tni. Na N~ ich smutnych parowi~c
rze się nieco uspokoiło, mgta
WOZ'O'l'aJ
o
lO-ej
wieczorem
w swym najnow8zym z('zn;lń coraz jaskra wiej rys1wją ~kutek młlły i wie:lkie.l fali na zlrzedła. Dzięki polep~zeniu si~
ip, potworne, bezl1tosne maetufilmie miłosno - sensaktórych nam Ameryka
jechał na skałę podwodną
w warUillk6w lodo~Qmacz fiIlski
nacjt' Kwinty.
który wYl'uszyl z
zazdrośei
pobliżu lJto, znajduje się w <lal " Sampo",
cyjnym
010 np. 75-leln; stance, ghl- sZY'm ciągu ie.o;zcze w niebezpie-- Hango na pomoc "Cieszynowi"
ch", i pra.wie ślepy, aJwokat czeństwie zatonię,cia.
i nie mógł dotrlt'ć począt'kowo
'Buduy, ufają.' Kwincie, złożył
do "Cieszyna'" pod. zedt już; do
Dziś rano sytuacja się niecO
o której nie mote Amen ni,~go na procent OSlct~dnO
statku polskiego bardzo bliltko.
poprawiła.
Dowódca
statku,
ryka
nawet marzyć t~
śd <:a]e~ swego. żyda w!UDzi.ś rano załodze stalku uda
lkiem
jest
mil' 7.000 dolarów. OczywiŚICle kpt. Kniaziew nadAł
to się spuścić SłZall.1lp~ i wysadzić na ląd
pasażerów, którzy
odbywali
podró'Ź na "Cieszyjako
nie".
Cala załoga w liczbie 21 lu
dzi znsjd'l~je się na statku.
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będą tematem obrad Mac Donalda z Tardieu

LONDYN, 2.4. - Premjer ~IaQ
Donald udaje gi~ jutro po poludniu
na dworzec Vict0ria iW Londynie,
preUljer~
by osobiście powitać
Tardieu.
W pi(' r\\'~zym dniu rozmowy pre
l11jer6w b~(hl 1ot\r('zyly zagnrlnień
. \<1 parac'j'jnych, rnl..rojeui'n \)TRIl
Jlolityki gU~lJ:.. llarczr.j i celnej.
'--_ _ _ _ _ _ _ _...-_.,,_ _....: Sprawa federat:ji uadu!uH,jakiej ma.

l

a,

b~Ć

poruszona. 'd l'pi'3T') w p. nie
ddalck.
Di;Lsiejszy "Daily Mail" donosi
z wiarygudnego źródła, że premje}'
Mac DOIl!\li oświ (11 r.ył prcllqNowi Tardieu, ii Anglja ub!ltaje i tę
dzi ~ obaŁa w..\ła: przy swej tl'7.i konicczno~ci lłag.j.lzenia p )lityki i';!
parucyjnej. LI mty.-:zn l ) t<tar,c·wiskl)
zajmą deleg'a ~ i an:;:ielFcy w 1 ozan·
nie.

Należy sfę

spodziewać,

że

"Sampo" zdola dziś jeszcze uratować "Cieszy\l1" i odprowadzić go do Po.rtu w Hango.

Na;wspanialszy
mistrza

HELS1NGFORS, 2.4. (PAT) Na statku "Cieszyn"
pozostała
jeszcze czwa.rt.'"
cz ęM'
z~W:ogi.
Część z.nalazła schronimJi e na wyspie. Radjotelegram nadan y z ,.Oie
szynn." w południc donulIi, ż e maszyny zalane. łI\- wodą..

film

sezonu z m u z y k II:
światowego

fmeryka fia lDa a

1!r 91

8 IV. '-' "GL'OS PORANNY" '- 1932

nowy model Forda

hindberg porwal swe dziecko?

'N iebgwala sensa,ja dziennika
LONDYN, 2 kwie:bnia. -Spra związanych z narodzinami dziec
wa 'PO'l'Wll'l1ia dzida
Und- ka pierwOlrodnejgo.
W świetle tej sensacyjnej wia
~ha, która tak wielI Jdego haIa>S\l! na'rOlbiła w całym świecte, dounoŚICi afera dzieclka LindherUJruchomiła oa~ą poJicję Stall1ów gha nabiera nowych, iśtÓe ameJeżeli
ZjednoozOOlyoh, wY'wołała rewi- rykańskiICh kształtów.
zj~ na okrętach, weszła obecnie wIadomość angielstk iego dzienna nowe tory, tOtr y talk sensacyjne, że lP~ostu truJdno oać
wiarę 'dOlIliesienFQm, które w tejl
materji OItrzymujemy.

osiąga

dzinę

londgńskieeo

nilk.a odpowiada prawdzie,
w
takim razie sprawa Lindbergha
byl'atby na,jwiększym
MUIffem
światmvvm osłatnilC'h
ozlas6w.
\V każdym razie w Ameryce poszukiwania dziecka Lindber~a
trwają w dalszYm ciąjgu.
• •w

Pomnik nieznanego żołnierza w Grecji

I

zmarły

w Bernie szwajcarskiem
'POlski de.legat lig'i narodów.

el

aw;;'±

Budowa linii kolejowei przez Saharę
PARYŻ,

1.4. - Frakcja Marina
do premjera Tardieu
1. pro~bą. o rychłe przedłożenie izbie projektu ustawy w sprawie bu
nowy linji kolejowej przez Saha.rę, wskazując na doniosłość wykonania tej pracy nietylko ze wzglę
dów gospodarczych, lecz równiei
VI celu złagodzenia klęski bezrobocia. Budowa tej linji kolejowej
trwałaby około 4 lata i kosztowałaby 2,500 miljonów franków.
Za,
podjęci~m tej budowy
wypowiedziało się dotą.d ~O deputowanych
izby francuskiej.
zwró ciła t3ię

;

Diwiekowe

BRAnO-KinO
Doraz oslatnll
Dził

podło powieści

WEYSS NHOFFA

Poe,;. o g. 12-ej. - - - - - - - Ceny miejllO od 12 Film odsnaczony I-sz'ł nagrod'ł I

Tragedia oó,ki adwokata, która stała Bi~ kochanką
oszusta i zbrodniarza.

50 gr.,

8 po

Dowód rzeczowy

Zł. 1.-

"

Pogrzeb w wannIe

w miejscowoEci Hap:nanchl
(Szwecja) Jdbył się szczególny po
gneb. Zmad tam 85-letni rzemieśl
nik, Emanuel J ohannson, wyra'Liw
szy w swej woli przed'miertnej
dziwną prośbę:
aby go umieścić
po zgonie w wannie: W kilka dni
po sporządzeniu tego oryginalnego
testamentu Johannson zmarł. Zatem stosownie do jego woli ubrano go na czarno, wdziano mu
czerwone pantofle i obok niego do
wanny położono jego laskę.
Już dziesięć lat przed śmiercią,
J obannson kazał drukować swe
pośmiertne
wspomnienia, eo pochłonęło 100 tY8. koroa lIwedzkich.

-.JormA
~

a: h

.,arer,

I

W roI. Ał6wn. kreSlowll.

I

Nadprogram: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Paramountu
oraz aktualności krajowe.

"WOhnE DUSZE" I

i dni nasteDn,ch!

Dziś

I

p SZCZA

(4SINO

Forda wypuszczają na
rynek nowy typ ośmiocylindrówki
o sile 65 HP, która rozwija szybkość 121 klm. na godzinę.
Nowe
auto. którego cena nie M.t jeszcze
podana, ma być jednak tańsze zna
cznie od innych typów wozów tej
~mej kategorJi.

ka.

Obecnie LiJndberghowie żyją
w oczełldtwaniu naTodziIn nowego dz iecik a, który tQ fakt spodziewany jest Oikolło czelfwca.W O'.bec mOlżHwOlŚd poBiadall11a
prawowitego dżiedzOOa nazwiW dniu greckiego święta naro- f'T'I'ecji. Pomnik ten jest, płasko
s,k a słaWlllego o,i ca, Linda:>erghow
Atenach rzeźbą., wyobraiają1Cą
zmarłego
wie odesłali dziecko jego rodzi- dowego odsłonięto
com, a hiSitOTję porwania dziec- przed dawnym zamkiem królew- żołlni.erza., jako symbol p~ległych
ka stwOI'ZlYli sami, celem uJkry- skim pomnik nieznanego żołnierza. podC7M wojny greków.
cia tych Illiemi>łych
peryrpetji,

OflleulJ Teatr illItI.,

Zakłady

Pewien roieszka.nIeo SaJcmik ma
siał p1'zedsta.wić są.dowi akt śmier
('a, w przeciwnym razie groziła mu
prze.,OTana. w proceaie.
Ale
nie
'mógł ładną. miarą wystarać lIiQ o
ten ważny d1~ niego dokument a to dlatego, 'le dokument został
spalony podcrzas zawieru~.hy wojen
nej, która przeszła w r. 1917 n.alI
Salonikami. W obec tego miał jad
no tylko wy.iście, z którego też no·
lens-volens skorzystał. Na roz,pra.. ,
wę sądową przyniósł z sobą Btar8Jll l
nie opakowaną po~ paczkę,
którą. przedlotył sędziom.. Ci zdumieli się, Jakto, czyi.by taka ilość
dokumentów? Po otworzeniu paki
zdumionym sędziom u.k3lLał się
marmurowy na.gTobek nieboszczy-

oto dzi,eruniJk angielski "Daimy
Mai~". omawiając sprawę porwa
nia dziec!ka Lindbergha, od kłó- i
rego minęJ:o już dni 30, pOOa1e
sensacyjne wiadamOlśoCi:
WAmeTyce szenzy się pnzekonanie, że lLilldbe'rigthOlWie sami porwali wJt.asne dlziecko, Cytowany dziennik
plrzytpoollina
fakt, ź.e pl'lzed samem ur,o dzeni~ dzida w roiku 1930
p.
Lindbel1ghowa odbY'wała. wraz z.
mężem rY'zY'kOlW1Ile podróże n.apolWieltrzll1e. Na.st@sbw,e m tych
wy1Ozyn6w
sportowych byito
przyjście na świat
'l1ieżywego
dmiecka. Z~tąjpi,OIllo je dzieckiem adOiPtowanem.

120 km. na go-

ekranu

:;~e~~~

amerykańskiego

...,

~

blonel Barrymore d':l~anaV:f:~t~~- [Iarł (labie

Poc%iłtek

o g. 4.30, w soboty i niedziele o godz. 12 w poł.
Passe-partouts i bilety ulgowe niewBŻne.
&

OZWIĘKOWE

KINO

LU~NA
,

Dziś

I

i dni nClstEilln,.-ch I

Kobieła i S

l-u)' Kino-Teatr Dtwląkowy

W spaniały film

dźwiąkowy, ilustrujący pełne

Fascynujące epizody z

niedo8t~pnych

tajników wywiadu niemiecko-rosYJskiego,

W rolach głównych ulubieniec eałego świata

Wilii FritsCh,
Nadprogramy.

przygód i

Fa~c~~~;::

OrDaidl HELM.

Początek o 4, w Bob. i niedz. o 12.

niebezpieczeństw życie

marynarzy p. t.

E"OID W kaidgID porc:ie dziewc:zgna

NarUła~lcza

20.

Ollalnle
dni!
-.

Szczera i prosta miłość-oto treść filmu. Piękno podróły i morza. Urok niellem nie hamowanej swobody. W roli gł.najsympaz wilków morskich-król piosenki ALBERT PREJEAN. Pocz. o 4, w sob, i niedz. o g. 12. Ceny miejsc Iniżone,
W

t czniejsz

Wielki salonowo.erotyczny 100%

Najwapanialszy przebój sezonu 1932 r.

PIJIłPIJIłOW 4

diwiękowiec z cyklu "Cygańskich Roman86w~

tiOND014

Orkiestra cygań"
ska pod batutfl
RODEGO
-

Nad program MICKI-MAUS K())medja dźwiO
kowa. Początek o godz. 12-ej w poło
. . . .EB&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Dziś

i dni

nasłElpnychl

Dźwiekaw,

-

Dziś

i dni nastElpnych humor i

śmiechi

Dziś początek o g. 12 w poł.

Pat i Paiac:boD w li
Sza'mpańska 12 aktowa bomba śmiechu.

t!urai!an~ śmiechu. Rekord dowcip6w, -

musz<} do leJ:. Nadprogramy. KomedYJka. dźwI~kowa oraz dodatek aktualny dŹWiękowy,

ara

kurac:b

Starzy i mlodzi, wszyscy bez wyjlltku ogllldaillc film śmiać si~

Na pierwszy seans wszystkl"e ml'eJ'sca po

1:.0
ar
d
_.

według słynnej powieści

Dostojewskiego

~

Nr 92
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..GLOS PORANN\"' -- t932

a Dd

Wia~~m~~[i ~iell(e
Spis dziecI

wadza

1101D

w wieku szkolnym

g
S lą Z

cklllllt.

BO lAT

powrotem

elto

Na zasadzie art. 11 dekretu o
Sąd sŁanie
obliczu trudnej decyzji
samorządzie miejskim oraz w myśl
art. 16 dekretu
,,0 obowiązku
pouewny odpowiednio Kozak
szkolnym" zarządzQny został spis
Jak jui w dniu wczorajszym Dach wiei!zorowyeh, kiedy ~ks
dzieci w wieku szkolnym, miano- donosiliśmy, z domu pny uli- miłowani nie wiedzieł~ gdzie awróelł Się do sądu grOdzkiego
'WOIóle Spędzą noc. zaś pościel l z prOŚbą o wsłr:tymanłe eksmiwicie, urodzonych w latach: 1918, cy Zachodniej 62,
naleiąeym

w

n~e ruchomości
błocie

nadal spo- sji w związku z odnośnym depodWÓl'ZZI, kretem prezydenta Rz.plitej.
pNed domem
Sqd znajdzie się w kłopocie,
tłum wtargnłłł na korytarz do~
albowiem
.takkolwiek dekret o1tl\J, wyłamał dnwi do opróbowiązuje, to z drUł(ie.i atrony
żnion~go przez komornika m_e
nie może być mowy o wstrzys~kania ł wniósł ruchomości
maniu eksmisji już przeprowaeksmitowanego Kozaka.
N ajprawoopodobniej
W związku z tem w dniu dzanej.
Kozak
skazany
zus tanIe za sawczorajszym administracja do
za pokwitowaniem.
mowolne _jęcie opróźnlone~o
mu
wystąpiła
do
komlssrjału
Jedl1a.kźe.
Już
po
dnkon
ej
Jeżeli w danym domu nie zana podstawIe wyroku sądu mie
mieszkują
cale dzieci, urodzone eksmisji, tłum zac.zął się po- ., skarxą. łąda.tąe pollOwnego szkanla. (pl
zag
w latach 1918 - 1915 - należy nownie I(romadzłć 1 w .codzł- opróżnienia mieszkrutia,
1919, 1920, 1921, 1922, 1932, 1924 do łódzkiego "Lombardu", wyi 1925.
eksmitowano 65-1etniego SzyJę
Każdy właściciel względnie rząd Kouka wraZ:li ionłł i trzema
ta domu obowillzany jest zgłosić bezrobołnemi
eórk&mi, przysi~ do w~iwego
komisaria.tu czesn .zebrał się większy tłum
policyjnego po odbiór blankietów htdzi, który usiłOwał wnIeść ruł wypełnione
dożyć:& po" rotem chomośCi Kozaka II powrotem
najpóźniej w dniu 12-go kwietnia cło
opl'Ó'lnionego mieszkania.
r b. do godziny 12-ej w południe "łum rozproszyła policja.

uwidocznić

to w wykazie.

Okood

liczność ta nie zwalnia jednak
obowiązku złożenia wykazu.

Przedstawiciele
handlowi

d

o monopolu bawetnianym

ż
n
naiszersze rze z

-

PRZODUJfJce

ROOHI DO
PIE,LEGNOWAN'A ZEBeW

-

I ku c6

I,Dzienniku Usław" nr. w są.dach ok,ręgQwytCh 4 zl, 'po- skarg kasacyjnych sądów grod'l
obok UtStawy o zootała bez zmiany, i"k rów- kich z 20 na 30 zł., slldów okrę
T.odwyższeniu opIat sądowych, nieź oplata .za odpis~, wyno. gowych z 50 na 76 zł.
ZwiękSlZooo również
flłplatę
mzporządzenia ministrów &DtI1- s' zą<la za każdy arkusz
w lą
wiedli\vośd i skarhu w sprawie dach lP'odzki<:th bO gr., a w 81\' stosunkową, pobieraną od w~'l"
uiszczama optat i kosztów są.do dach okr~owvch 2 zł., pozof\ta tości w;pis6w. dotycbcrR,1j je lna
wvch oraz w sprawie opłaty za ta bez zmiany, natomiast za od czwarta 11a ;edną trz.ecią prroc.
doręczenie (w611wania) w spra- pisy pism:;, spol'ządzO\llego w
W SiJ)ra waclh UlJ)ad}ościowych
wach cywilnych. Weszły one w . obcym języku, ustawa W1Prow'Zl' xwiększOll1o stały wpis od pożyde z dniem 1 kwietnia r. b. I d,za podwóJlIlą opłatę.
dań o OIgIloszenie u'Padtości, opo
ifsta \'a o kosztach sądowych
W postępowartl,u hipo<tecz- zytCji oraz wszelkich skara, no
oodwyższa wyso-kOlŚć wpisu są- nem dotychczasowa oplata za Wyrz;tS z yoh
instytUICji
w tych
dowego głównego od powództw w:pis 3 zł. p{)dw~'tona została sprawach z 20 n.a 50 zl., od
l':V"'lłnych i handlowych z 2 I do ó zl, talk równie! OIPlata od WiIliosku 'Pl'lZ'Yvvr6<:enia do czci
proc. na 3 proc. od wartości po skarg apelacyjnych na decyzję kU'Pieclde.i (w sądach apellwyj-ództwa, przyc~em k~żde ro'z-: wydzIałów hipotecznych przy nych) z 100 na 200 d., otpłatę
p~ t 100 d. lCZy Się za peł- ł sądach gronzkicb ~ 5 d. na 8 Stosunkową w razie 7.awareta
q~ł
d. Ol'8Z przy sądach oIkt~o- ulkla.du
pomiędzy uJ>adlyro i
Wpis sądowy od skarg apela- l wydl oZ 20 na 30 zł., ~raz od wierzytCiclami z 1 proc. od sucyjnytCh wynosi 3 proc. l\ówno
~7.eśnie z podwyższeniem wpisu
są<1o~ego
od powództw IWykhcb aułomatycUlie z~tał pod
wyż'!'zooy w,nill sądowy od po
nań, składanych o nadanie klau
.Utnorzenle długów dyr. Gorczyńskiego
.."'..lii .. ~kucyjnej, ,ktÓTy zuaNa czwutelk, <Ln,ia 7 kWiet·l Umorzenie należności od p.
dn iCl~) W)'1I1osi poł()lw~ Wlpibtt
nia
o godzinie 20 wiecz. WY'ZIla GOl"«xyńskiego, b. dVil'. teatru
głównego czY'li półtora proc. od
CiZOlle zostało k~ejne, lO-te, po miejskiego w łJOdzi.
warlo§,.ci tytCh podau.
ROlZpałrzenie
J:astrzeżeń
Dotychczas wyn~ił 0111 1 pr siedzenie rady miejsikiej.
Na. porlZądku dziennym o1:r władz i zarzutów 05ób zaintere
~aJnm.ieJszy
wpis sądowy.
któr) wynosił w sądadh grodl' rad znajdują się między illillę- sowanych, zgłoszonych magistratowi m. Lodzi w okresie wy
kich 2 zł., pozostał bez zmiany, mi nastęfJYUjące sprawy:
W b- j dn
łonk
łożenia do puhlic-.7,np~ wglądu
palr'miast w sądzie okr~(lf\Vyrtt)
y. or e ego et
a ~d!. planu zabudolwania m. Łodzi,
podw\'ższOtl1y zootal .z 5 do 10
t)ra~ Jedn~go ezJ10nlka kOn:1SJl oraz WlJ)rowadzenia w związku
rłołycb.
re~l.zvjoeJ K. K. O,. W Lodzl W z tern zmian do ~ólnego planu
W ywkość opłaty od podań ZWią>Z1~U z rezygnacją pp. Ketnp zabudowania.
Dozostąła bez zmiany. WynOSI
rtera l H~rtmwna..
IV1.emłanowanie ułiicy Julju~
ona w Slldach ~rodzkich 50 ~r ,
Ustaleme wysokOŚlc} dodatku sza na ulicę DowborczV'k6w.
w sąl::a<:h okręgowych i innydl k{)lJI1U!l1alne~o do panstwOIWeg<)
POtZ'a tem na porzą,cLlw dzien
3 7,ł. J dllooześ<nie obok niej podatku
prze.mysłoweRO
od nym obrad znajduje siQ S})I'awo
wprvwadzocQ nową. opłatę od
o~otu dla d.rohnych pr.zedsl(!- "danie komisji specjalnej dla
załączników do pism h,D prolinblOlrstw.
skorygowania J)Il'QjekŁu parce~ulłów w wysalkości 50 ~r. we
Ustalenie
Ojp'lat
la lec,zenłe lacjl mają~u miejskiego Lal!ie
w~zv~~kich sądach.
, Pod nazwą załąc-zlIliików UJSta- chorych i irch utrzymanie w wniiki oraz zatwierdzooia stawa ok reśla ka,źdy d01kument, szpitaiach i sanatoriach miej- tutu osiedla ,,Miast/'} • !Las Laski<:h.
tliewnidd".
;!ożony bądź vrzy skardze poW

w dniu

7 kwietnia r. b. \) godz.
t8-eJ odbędzie się w lokalu stow.
polskich kupców i przemysłowców
chrześcijan zebranie sekcji przedstawicieli handlowych i stowarzyszenia w sprawie zaięcia stanowiska oraz rozważenia z pun\rtu widzenia aparatu rozdzielczego projektu monopolu importu bawełny.

Nocne dYiury aptek
Dziś w nocy dyżurują następują
te apteki: J. Koprowskiego (Nowomiejska 15); S. TrawkowskieJ
(Brzezińska 56);
1\1. Rozeltbhtma
($ródmiejka 21); M. Bartoszewskiego ~iotrkowska 95); J. Kłupt!!
(Kątna 54); L. Czyńskiego (Roki-

52).
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ukazały si.ę
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WALKA Z BRZ~DOTĄ.
Zagadnienie wie ~ ~!."J mflJdcści
jest orl wirków podświadomą tę
sknotll! ludzkości ni ~ IrzEt:zywist-.
nionem dotychczas
marzehielll ...
Młodość i piękność. oto
dwa
najcenniejsze dary natury, sławio
ne w literaturze wszystkich czasów i w~zystkich narodów.
1" owocze:ma wiedza lekarsku. w
bstatnich czasUl:h Jtli niemal oał
kowic~ rozwią.zala pwbiemat fjzycznych cech bt·zyJk!th. Chirurgja.
kosrr:etyczna poradl.ił.l, "l'hif' z ca~ylU szeregiem wad. potrafi usulląĆ je i przekształcić
jednostkę,
obdnl'wną Itym lub owym mankamentem lub piętnem, w ten sposób, że m{)żna śruinJo mówió () cudach. Nowoczesne operacje tWUIIIY,
ust, nosa, piersi, nóg - wpro~-a
d,;ają IV zdumieni) ~:) zaś w przeważającej miorze bezbolesne a za
razem przystępno
nawet dla b.
śr('dn i ,)

materjalnie

upos ~tżo nych

osól}.
W "' n jIJl~±!~7,vm czasie wygło ' i
cie-kawą, tlustrowaną
przl'll' ~z:\:~ 1i ])l·elekcję Uf], powyż
szy tf'll1at .i"den z plonerów chirur
rji ko:;m ctyez nej w Polsce, dr. St.
Michał ek - Grodzki. HewC'lacyjna
preJekrja wzbudzi nłew:)tpliwie zro
1,1'- )ia 1f} . z'linWn'flo\vauie. zwłasz\
eza, ~\\" j eci-e eleg·anckich łodzia

w Lo'hi

nek.

[

~vdow\.j. bądź też na rOZlPrawie ~~d{}wej.
OdPISY. pism i e.g.zem;plarze
składane przez strOlIly dla strolIy przeciwmej pIsma, w,nioc;ki
(pi~mien!l1e) do proto~'U!łu. skla
dane przez świadków, biegly~h,
tlomaczów, osoby trzecie, wezwania do doienia dokumentów, pisma sądu paluhov.-nego,
podania o zWifoł WlJ)i5U i pisma
stwn, za wiemją,ce wyłqc.z.nte
wskalz ante miejsca zamieSzkaria lub z'awiadomie,uie o śmitllr·
ci osób,
biorą<lytC'h
udział w
sprawie, 7iwolnione ~ą 1)(1 Qpla.
ty od załączników.
Opłata za tytlity wylkooa\'Vcze w sądateh groozkk1:t 2 zł,

Słaniewsklcl? Traugutta róg Sienkiewicza
Progrnm rekordowy, świlltowych Ilłralłeji

ozr,

3

wk~~~f;i'~
o

/l. 'Ił pp.

przedstawienia 2

I CI II. 8.30 w.

we

my, która ma być wyp!atOOlla w
warunków U\ltł.arlu, Stprawdzonym wierzytCielom, na półto
ra proc. oraz opłatQ stosulIlko~
wą
w upadłościach 'ł:akończo
nych zrwiązkiem wier:tytCieli z l
proc. od sumy ogólnej, prz\'Vlldająteej do podziału między ~e
rzyv::ieIi na 3 proc.
myśl

Także zwię.kSlZ.OIllo OIJlłatę

Ito

'-linkową w
nia wY'J)łat

sprawach odroczez jednej czwarte)
proc. od sumy, mającej być 1rY
placouą na mocy układu wle~ycielom
na dwie d.de ląte
wlpisu stostllIlkowego (8 proc.)
od tej sumy.
Opłaty sądowe w 'P~a·
niu cywimem, o ile ich wysokoŚĆ nie b~e pIIZIe'Wyźszals
100 zł., uiszczane będą 1.JlaCZ'
karni sądowe.mi. Wszystkie 0pIaty powyżej 100 zł. Ojpłacane
będą got6wką,

W razie braku znaczków '!ldO'W~h każdą wIatę sł\dową
będzie mowa lIi&'1lCzat w go
ł6wce,

Rozpomądzenie ministra sprt.
wiedłiwotŚCi w sprawie <w 'a ty
dO'l'ęczenie w wyso!kości 80
pobiera sąd, w którym toC'zy się spl'a WQ. Opłaty dalsze
ta dOTęczenia polbiera r6W1l1ież
~ad od stron.

za
zł.

Najnowsza kreacja partnerki

Mauriee Chevaliera

Inw I,eje W lIDii I Annr-Marli
Nowe udogodnienia dla
pacjentów
małych

Magistrat m.
Lodzi w dniu 24
ub. m. przyznał szpitalowi Anny Marjł przy ul. Rokicitisklej t5,
150,000 sztuk cegłeł. la cegły te
szpital zapłaci ntaglstratowi łódz
kiemu 25 proc. ich wartoścI. Tran
zakeja ta stoi w ZlTiązku z szeroklmil zamierzeniami Itn,estycyjtie
mi administracji szpitala.

"OD PROMETEUSZA DO ZWYKLEOO DJABLA".
!>zisiaj w lokalu związku myśli
wolnej przy ul. W ólcq;ańsldej 77,
o godz. 11 przed poło wygłosi prof.
S. Teb odc~ na t6lllat: "Od Prometeusz& do zwykłt'go djabła"
(WattoM ~ycia Q
eutanazji).
Wstęp dla członków i sympatyków

Przedewszystkiem
projektuje
dwuch
tarasów,
wewnętrznych
przed pawilonem
chorób i przed pawilonem chirurgicznym.
Tarasy te, odkryte, b~ą tak
urządzone, iż dzieci, korzystające
z pobytu na powietrzu, będą wywoione na tarasy
bezpośrednio
z patteru na taras parterowy, zaś
z piętra - na taras piętrowy, ten
ostatni otoczony balustradą.
Roboty w tym kierunku zostały
luż rozpoczęte •.
Z pozostałego zapasu nabytych
od magistratu cegieł
projektuje
się rozbudow~ pawilon6w łbudyn
ków gospodarczych, jednakie roboty te, ze względu na lliedostateczne &ollki materjalne, podjęte
będą doPiero w rokfJ orzvszłYm. .

oraz niezrównanegu

się urządzenie

to film p. t.

K

itiD W~alin

wkr6tee .. Splendid u

S IV.- .,GLOS PORANNY" --

Zwu

Uprawiał

nialu

lubieżne

czyny

Z'~:YIrOd.niały

starzec
eGnk
W domu przy ulicy Nowo-Za
rzewskiej 5 m:iesZika j'uż on
dość dawna stal'szy p ...."'ażny je
~omość, Leon Maj. Maj jest to<
naty i ~ewDętrznym wyglądem
ora,z łi!'Ybe.m życia wzbudzić mo
że zaufanie u najlbardziej 1>0dejrzliwych osób.
Maj pasjami
luhi~
mtodc
dzieWICZęt1a.
Podczas jedlJa,~,
~dy u irunycl1 pa.sja ta o~rani~
cza się do przyjacielskich poga
wędek, czy mniej lub wi~cd
Przy niedostatecznej funkcji
kluek, clerpienillch w~troby I dróg
*6łciowych, otyłości i artrety~mie,
'lItlIrze żołlłdka i jelit, opuchlinie
klslek grubych, cierpieniach odbytnicy n a t u r II l n a woda gorzka
"Franciszka-Józefa" szybko usuwa
objawy zastoinowe i b6le w podbrzul%u

starZł!f:

z nieletniemi

dziewczętami

durskiego

umysłowych

dzie wspólna dclt~a'ratCja ideowa oraz powzięcie dooiQSłych
\... _..
uli'
h
. któ
~UWitl1, reg UJą.cyc
me
re
dz'ed'
. ' praoowDlCzego
.
l
IZLny zycla
M'H~U/lóY
..:1._ '
liIlDelDl• ma być
. pOTUk
. ktowan.,.vu
,,,,,},
SZOllla west'Ja ,p.roJe

przez rząd zmian w ustawoda"Mitwie sOtCjalnem, która, jalk
Czytelnikom naszym wiadomo,
wywołała wieJe haJ:asu w sferach pracownilCzyeh.
Ze względu na połą.c:zenitOWy
charakter zjalZd ma ball'ld:zo do
niosłe znaozenie. Nie jest wykllrezone, że może ()IIl Zlwl'ÓlCiĆ
na inne tory
dotychczasowy
kierunelk rlOO/bu zawodowef{o
pra.cown~ków \1UlylllowYICh w

p '-__

o~.

IJnia 6 marca b. r. odszedł w za.
jeden z najświetniejszych
kaznodziojów doby obeooej, Ś. p.
biskup Władysław Bandurski.
Porównywano go niejednokro!'"
Niezupełnie
m'e .... PI'otrem Skarg".
...
trafnie. Wielki kaznodzie"'- XVI
~
"'I'eku
był
naJ'wspanialszym szer..
mierzem kościoła wojującego, gromiącym "sbwem
z błyskawic i
piorunów" protestantów i prawosławnych, wstrząsającym natohnio
11" wymową sumienia narodu.
...
świaJ:y

W duszy biskupa Ba.ndurskiego
gościła jedynie miłość, którą ogar
~iał :wsz!st.k!ch ?D1ak?W, naw~t
lllOWler~(Jw •. ra n,illOŚĆ.I ~e naJwyższej śWIętobliWOŚCI żyGIe chylily przed rum
.'
ezoł& katolików,
pl'otestantów. żydów.
W dobie przedwojeooej był oslo
wiekiem pełnej idei, maJ4cym. "w
liwo~'ó apostołów, połwi~e m,czenników, pro.totę pusteln1ków,
męstwo Biezachwła-ne rewoluojODi-

.tU"...

Wspomnienia kurczatkall

II

Radjo dzieciom i

O

godz. 4-ei

młodzieży

gramie dla młodzieiy opowiadanie
prof. r. Rostafińskiego p. t. "Swistak się budzi", który opowie o
wracających do życia po długim
śnie zimowym,
zwierzętach.
W
drugiej części audycji p. Janusz
Wiśniewski (u~eń 6 kI. gimn.) wygłosi feljeton p. t. "Dzisiejsza mlo
dzid".
Dnia 9. IV o godz. 18,05 radjostacj!1 warszawska nadaje słuchowi
sko pióra zna.nej dzieciom z rozlicz
llych audycji pisanych do mikrofonu, Ewy' Szelburg-Zarembiny
Audycja Ul. opowie "Jak gwiazdka
śniegu kropllJ wody się słała".
(r)

••••

W

Sali Filharm onji

IłfWJ41'10BY

Róża

SYRKISDWA

Demonstr. będą najnowsze
Uwaga: Po rewji
tydzień

reklamowy

pO

*ttM*

kreacje wiosenne i

cenach

letnie.

zniżonych.
__

długich

cierpieniach

fabian 4d.er

przemysłowiec m. ł.odzl, przet,wsz, lat 50.
Wyprowadsenie Iwłok odbędzie sIę w niedzielę, 3 kwietnill r.
godl. 1 pp. I domu przedpoguebowego, o czem zawiadamiajll

b.

:tona, synowie I rodzina

Prawo jazdg
traci

swą ważność

Pozwolenia szoferskie, które jak
wiadomo mają u nas ważność 3letnią, Ihząc od daty wysławienia
przez urząJd wojewódzki, ulegają
bardzo często przedawnieniu. OkolicznoŚĆ ta powoduje niemiłe konsekwencje, gdyż posiadacz pozwole
aia może być dokliwie ukarany za
prowadzenie pojazdów mechanicznych bez ormalnego zezwolenia, a
nawet może być powołanf do ponownego egzaminu szoferskiego )

szofł!ra

po trzech latach
utracić

prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych z powodu utraty zdolności wzgl~ie umiejęt
ności prowadzenia.
Zainteresowan. winni \w. we
dni
po.zwolenia wnieść prośbę o prolonga
tę do urzędu, na obszarze którego
mieszkają ostatnio stnl~ względnie
naJnlDiej od 30 dni.
własnym Interesie na
kilka
przed wygaśnięciem wainoścł

Biuro Derlonalne w k~ralorjum
powstało

na mocy ostatniego
- ministra

rozporządzenia

W ostatnim DzienniJku UIl'1Zę- \kiClb kategOTji szkól ocaz UIl'zę
dow:ym łódzkiego okil'ę:gowe~o dnilków i niższych funkcj'OlIla'
kuraltorjum s,z kolnego z:najdu- druszy kUlrat<llrjum i podJległ~h
jemy r01J;Jl<mZądze.nic ministra m.u władz, urzędów i instytucji.
wyznań religijnych i oświecc- Do kompetencji biUll'a nale~y
. -~hł'
t' .
d"
ł t . .
ma IIUV loznego, us nuawl8JącC pona ~o za a wlame sprll!W ut
t t t
.
J
.
,
h
d
l'
:ymCZR8OWy
s a' n,. ol'gsnI.zacy
{'o.sazemo.
w yo,
,nalfb'
k
h,
talo h yscyip
.
ny lUll'a ,pealiOllalne.go w ,urR- n~
emery
yc
l spraw,
torj"ach.
zwiąlZan""'h z zaopatr.lieniem,
J~
W my.śl ro.z"'ol1Ządzenia
mi- opartem na s-pecjalnyC\h tytu'I-'
niska, ustanawia
się w każdcm łach pnwnych.
kuratorJ'um biuro ners-cmaane.
Biuro przedstawiać hędzłe
Na czele biura stoi I-' naczelniik,
podległy bez.poŚtred.nio kUlratoro wnioSki w sprawach qdznawio Zadaniem birua-a jest OipTacIJ CZCI1, oraz prowa<hi(j sprawy ewYlwać, w uzgodnieniu (l wla- widencyjno ~ "waJifika.cyjne i
ściwemi wydziałami, projekty statystykę pCll'SOIllalną nauczyZllII:'ządzeń
natury <>gómej w deili oraz UlI'!Zędnilków i nitsprawach osobowych oraz ZRsa szych funkconarjWlzów.
dy SiZtkolenia personelu un:ęC'}ni
Nil terenie łódzkiego kuratocze.qo.
dum stanowisko naoze:1ni.'ka po
Pottaifem biuro załatwia spra wier<Z'OIlle zostadlo mgr. :tmre.b,iuwy Ql80b0we naluClz~ieU wsze!- szowi Braunowi.
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Wielkie

urolłDait:enie

Dobro ojclflny było mu eeleom na radjowej fali odczytowej w bieżącym tygodniu
Dla. niego poświęcił godnoś
Dziliaj o god~. 16,40 p. Im Ma.n 24 odczyty na najciekawsze terna
ci, UlZClyty, na~se doetojeń
dukowa.
p,bierze głos przed mikro ty 3.ktualne, wygłasZadle 00 czwar
stW&. Szedł prosł4 drog,. do wolfQn&m warszawskim w odczycie p. tek przez mikrofon o godz. 17,10.
nej Polski.
t. "O związku pań domu". W dal- Polskie Radjo chcąc przynieść jak
Proroczym duchem przewłd.zia!
szym ciągu programu o godzinie najwięcej korzyści swym radjoslu
na. długo przed I&wieruchą świata 17,15 będą mogli radjosłuchacze chaczom nawiązało ścisły kontakt
wą zmartwychwstanie Polski. Uko
posłuchać nader poiytecznego od- z wydawnictwem p. t. "Świat przez
chanie wielkiej idei zblityło go c·z ytu p. t. "Jak zamieniamy cie- radjo" pod redakcją Ferdynanda
jeszcze w la.tach przedwojennych
wydaje te odczyty
pło na Pracę", który wygłosi inż. GoetIa, który
Piłsudskiego. Z nim
do Józefa
Czesław Tarach, oddając w swej ilustrowane, a które nabyć można
szedł ra.zem kamienistą drogą w
wydawnictwo
wyż ej
prelekcji pogląd na S!lllIJą istotę abonując
imię idei, której poświoołł WIZystAdres; ul. Marszał
ciepła., będącą. pewną formą ener- wspomniane.
ko.
kowska 110.
gji.
Ogół czują.cego Il&Todu miłowa!
Dnia 8. IV o godz. 15,25 odczyt
Jutro o godz. 15,50 od~yt dla
i czcił biskupa Bandurskiego. Ohy maturzy~tów p. t. "Słowacki", II p. t. "Krasicki", który wygłosi
!iły się przed nim głowy legjoni- który będzie wygłoszony prZ62 prof. Konrad Górski. O godz. 17.10
stów, gdy, nie bacząc na trudy i prof. Konrada Górskiego.
nadany zostanie z Wilna odczyt
niebezpieczeństwa, niósł w okopy
O godz. 17,10 mówić będzie ze z dziedziny astronomji, który wy
słowa kapłańskiej otuchy.
r~wowa znakomity prelegent fran- głosi docent Uniwersytetu Wileń
cuski, który ma z.a. sobą tłomacze skiego dr. Sta.nisław Sz.eligowski.
nia. na. język franouski wielu wy- Prelekcja ta pt. "Najnowsze Poję
Dziś, w niedzielę, dnia 3 ' kwietbitnych dzieł polskich, p. Paul Ca cia o budowie wszeChświata", opar
nia rozgłośnia łódzka Polskiego
zin. 'l'ym ra,zem p. Cazin podzieli ta na ostatnich wynikach wiedzy
Radja transmitować będzie z sali
się z a.udytorium radjowem wrate ścisłej ułatwi radjosłuchaczom ZrIJ
filharmonji łódzkiej uroczystą azumienie dróg, jakiemi myśl ludzniami z podróży po Polsce.
kademję ku czci ~. p. ks. biskupa
Dnia 5. IV o godz. 16,20 odczyt ka dąży do przeniknięcia tajemnic
Władysława Bandurskiego. Akade
nr p. t. "Słowacki" wygłosi dla kosmosu.
mja, zorganizowana przez Związek
Dnia 9. IV o godz. 16,10 - odmaturzystów prof. Konrad Górski.
Legjonistów Oddział w Łodzi i har
O godz. 17,10 prof. Ludwik Wy- czyt dla maturzystów p. t. "Budocerstwo łódzkie, rozpocznie się
mówić
radjosłucha wa nowożytnej Rosji" punktualnie o godz. 7 min. 15 w. grzywa]ski zaJmie
będzi
e
pro!.
Bole
sław
Dunikowski.
Ciekawy program akademji przewi czów prelekcją na temat "l50-le(r)
duje między innemi deklamacje cie elektryczności".
Dnia
6.
IV.
o
godz.
16,50
prof.
chóralne SO harcerzy, którzy po"PANI".
pisywali się 8wemi deklamacjami Konrad Górski przygotowuje dla
Nowootworzony magazyn ga,.
przed p. Prezydentem Rzplitej; u- maturzystów odczyt I o Kra.sickim
twory muzyczne w wykonaniu oc- Tegoż dnia o godz. 17,10 int. Zy- Ianterji p. f. "Pani" w Łodzi przy
kiestry symfonicznej, oraz llyStęp gmunt Kacprowski zapozna radjo ul. Piotrkowskiej 55, ok!1zał się
Stowarzyszenia Śpiewaczego im. słucharz6w z pracowitą. i długą. ak najtańszem źródłem wykwintnej
reform,
Moniuszki pod batutą proł. Karola cją, w której "powst.ają. monety i bielizny, koszul, ~.iam,
banknoty".
pulowerów,
swetrów,
chusteczek
Prosnaka. Komitet organizacyjny
Dnia 7. IV o godz. 17,10 odbę i t. d.
akademJi zwraca się z prośbą do
dzie
się I odczyt z cyklu "Świat
Firma "Pani" sprowadza towa,organizacji społecznych, zawodoprzez radjo". Rektor Adolf Szysz- ry swoje bezpośrednio z fabryk f
wych ł młodzieży szkolnej o udział
ko-Bohusz, kierownik. odbudowy tern samem ma motność sprzeda..w akademji z pocztami chorągwia
Wawelu
-wygłosi odczyt p. t. "Wa wania po cenach niższych, ani'ŻeH
ńymi. Ze względu na transmisję ra
djową,
akademja rozpocznie się wel odnowiony", w którym będą inne finny.
Pomimo, iż firma istpjeje dopie
punktualnie o godz. 7 min. 15; dla mr·gli radjosłuchacze odnale źć zamek królewski takim, jakim był ro krótki czas, to już zdążyła za
tego koniecznem Jest wcześniejsze
przybycie wszystkich uczestników. prZE'd odnowieniem i jakim go dzi ~karbić sobie liczne rzesze kIijen
siaj widzą. wszyscy. Prelek cja ta teli, dzięki up'rzejmej obsłudze
(rl
nalrzy do cyklu. który obe 'muje oraz wyborowi towarńw
życia..

Dziś

o

W slaible Polski

Dzień 10 kwietnia stano-\ wicieli ruchu zawodow"'<Yo.
~...
wić . będzie donioS'łą datę dla 'l'U
Projektowana jest na zjet-

.

b. p.

=

Wspólny front pracowników

Dnia 3. IV o godz. 15,55 radjotygodnik pt.
"Co się dzieje na
świecie" opowie o najciekawszych
wydarzeniach świata. Następnie
znany młodzieży z poprzednich po
g'ada,nek wygłoszonych przed mikrofonem warszawskim p. Wa cław
Frenkiel zajmie tym razem dzier,i
pogawędką p. t. "Jak się nazywa ł
wyświetla film dźwi~owy".
Dnia 5. IV o godz. 15,50 C'<leka
tnłodsze dzieci miłe
opowiadanie
pióra p. Trzywdar Rakowskiej pt.
"WsPomnienia kurczątka". Na zakończenie listy od dzieci omówi "mamusia radjowa" p. Wanda Tatarkiewicz.
Dnia 7. IV o godz. 15,50 w pro-

Dnlll 2 kwietnIa r. b. Imllrl po

gustoWlllYICh prezootów, u Maja gjllch, jakie odbywały się w
była ona skierowana w zUipd- mie51zlk aniu Maja.
nie inną strooe..
Policja zajęła się energiczS~iedzi Maja
zaUJwaźyli, to nie stwierdzeniem prawdziWOczęsto pOd nieobeoność małżon ści dOOllesienia.
ki w domu, sta,rszy pan zapraSkonstatowano, że l'1Zec<zywisza do siebie młode, nieletnil"
.ście Maj zwabLal do swego mle
dziewczęta. Nikomu jednak nt/"
sztka.nia młode dziewczynki w
wpadło na myśl
podejrzewać
g.o o jakieś niecne c'z yny, mogą. zurpelnie niedw1lfl[laCJZnych eelac1h . W kwintesencji tego p.
ce wylkiroczyć potZ'a ramy ełY,lil,
Majowi spisano protokul i odczy choćby dobrych form.
OO\'1ie
()Ill przed sądem za ~y
Mówiono między sobą: "Ot,
luibi dziewClzęta, wiadomo, j!l k nv luibiewe z nielebnił'mi.
ktażdy stary".
Prz:YIpadkiem jedn.ak odkryto, że Maj nie jest platOinj~znym
wielbicielem młodoo1a
nych dziewoząt.
Z okazji akademji ku
Do policji Wlplynęl'o zużalenIe
czci ś. p. biskupa Banrodziców,
dOl1loszące
o O'l'-

Jeden wielki zwiazek
f'hu zawodowego pracowników
umyslowYICh w Polsce.
'u ..:I~'
t
b'
db
"y UlUIU
ym
"()Wle:m o ę·
.
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<ł zle
SIę w v arszawle zJaz po
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.
1ąCZOllOWy cell~ra neJ OII'gan1za..
'k
'-~
cn pratCOWIlll ow umyMowyc h z
polską konfederacją pracowników umyslowycih. Wymiffilione
organizacje
liczą w obecnej
chwiU pOOlad 150 tysięcy torga
nizowan}1lCh czł<mków. Są to
więc potę,żne centr8lle .r uchu
l.'łwodowego pracOIwniJków nnu-.s101wych.
1
N" zia,zd za pr05zeni ~ootatl1ą
o.elegaci organilZ'a cji z całej Pol
ski. Z t.odzi wyjedzie, jalk się
dDwiadujemy, delegacja, złQlŻOna
z Ulku jeslzaae nieustalonych osób, wybitnYK:h IPfzedsta.-
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Nr. 92

Walka z rakiem

Podzięko\Vanie

Lódzkie towarzystwo zwalczaDia raka w czasie od 3 do 10
kwietnia. r. b. organiwje tydzień
propagandy. W bieżąiym tyg od;niu zostaną wygłoszone następują
ce odczyty:
Dzisiaj w sali odczytowej miej-

Po używaniu taJJleteik ToOJ{al .
bóle reumatyczne, na ktoce cier
piałem od dlUiŻszego c'z asu, U5t&
1y Z'llpelinie. B6ile te dOlkulClz'llły
mi do tego stopnia, H; nie byłem w strunie ani chodzić, . ani
spać, ani też nonnaJnie pracować. Dopiero
tabletki Togal
pr.zekre.śliły wszystkie te niedomagania i dlatego mo'gę takowe
poiledć wszystkim
cier:piącym
na reumatyzm i b6ile nerwowe.
Z poważaniem

~kicgo

Kina.

O~wiatowego,

Serdeczne . współczucie' p. EDMUNDOWI GĄ- 
SIORKIEWICZOWI z powodu zgonu Jego

Rokti-

cińska

1, o godz. 12 min. 30: dr.
med. J. Marzyński "Walka z
1:aldem w kraju i zagranicą."
W sali polski.ej YMCA,
Piotrkowska 89, o godz. 12 min. 30; dr.
med. E. Mittelstaedt - "Co każ
dy wiedzieć powinien o Ghorobie
'twanej rakiem".
W środę, dnia 6 kwietnia w sali
stow. "W. l. Z. O,", Sienkiewicza.
lir. 26, o godz. 21-ej dla. (:7.łonldl1
stow. 1'W, l. Z. O." ortu l\}:'rowa(lzonych gOŚCi: dr. med. B. Kalecka "Rola kobiety w walce z
rakiem".
W pią,tek, dnia 8 kwietnia w sali
Stow. techników, Piotrkowska 10"2,
(I go~. 20-ej dla czolnków: oraz
"'prowadzonych gOĘci: dr. - med.
'J. M. Barciński - "Geneza nowotworów dośliwych w śwjętle b.adań najnowszych"
Wstęp na odczyty bezplatny.

Kwadranse

łtteracllie

Dzisiaj o godz. 21,55 w dziale
radjowych kwadransów literackich usłyszą. radjosłuchaczo utwór
świetnego pisarza polskiego, Wło
dzimief7 " P<' l'zyńskiego, znanego
autora
jów Józefa", i tylu
pełnyc h
. ry i dowcipu. tomów,
które wzboga, ciły naazą. literaturę.
Tym razem będą to - "Dwa obraz
ki".
Dnia 6. IV o godz. 21,15 ZO!tanie odczytane przed mikrofonem
warszawskim opowiadanie górnIka. p. t. "Skarbnik" Jana. Waśniew
• kiego.
Dnia 8. IV w przerwie transmi!ji z filharmonji warszawsldej. 'O
godz:. 22,15, p. Władysław Korycki wygłosł feljeton litera.cki, traktuJ~cy () tlylweoie litern.ckiej a.utora "Mousalwatu"
Artura G6rlkiego.
(r)

szanghaj-Bxpress
Dawno za.powiadany i z ogromnem zacieka.wieniem oczekiwany
film "Szanghaj - Express" reży
serji słynnego v. Sternberga, w któ
rym święci nowe tryumfy Marlena
jutfo 'VI
Dietrioh, ukaże" się jut
"Grn.n.d - Kinie".
·Przy tej sposobności
mllsimy
zaznaczyć, te Wmem tym wytw6r
nia. Paramount pobna. wszystkie
tekordY'. W Londynie, Pa.ryiu i w
f!t<łicruch krajów ska.tldYhaws4,ieh
gdzie film ten jednocześnie się U!kazał, tłumy ludzi OCr)lkuJą w 0gonkach n~ sprzedaż biletów. To
!lamo zjawisko daJe stę zM>bserwo
"a~ w Warszawie.

Ski daj odzież
ł blellznc; dla

bezroboinuc:h

składa

Łódź,

A

edakcia

Administracja i DruMarnia
.,Głosu

Z

Porannego"

Sp Yne oszustwa d u Zawa zkoc
. "Sekretarz" defraudowal, a "durektor"
darewal mu wint;
łódzcy

Kupcy

~rzed kilku laty w za,kładach

I

tysięcy złotych

oszukani· na 20

do Łodzi dyrektor nadzw~zaj
Rosenblatta ~a· pOlWazne.i firmy, kt6ry ma - ~a
tJrudniOll1Y był Józef Zawadzki mirur nahyć większe parije tow charakterze wrzędnjtka. Z:t ~ waru. Dyrektor reprezoot'ował
wadz,]d zamieszkiwał przy uh- rzekomo finny wilmlSkie.
ey Nowe Sady, gdzie nawd J>I)- ,Obaj zainstalowali się w pOlkosiadał własny niewielki dom<'k. ju umeblowanym przy Ullicy
ZawadZIki po pewnYm, ~11- PiotI"kvwskiej 6', poczeru 00sie rostal zredtnk{)wany i ią.ł ~lę wiedzilł s.zereg ~UipCÓW, u ktohandlu mall'llfa,ktUlf'l na W<ła- r)'lCh voozyniJi poważniejsze za
sne ryzyko. W Wam.tawie Za · m6wienia, zaznaczając, iż lada
wadzlld poznał się .z daleklm dzien nadesłana rro....tanie gOtów
'!wyro, krewnYtJl. PiOllręm 'ta· \Ar_
wadl:kim, 'Yiyt>;nmym hodh.sta·
\V ki kadhi p6itiiej oszuści
plerem, pOd wipływem któMil.. znów odwiedzili k'1ltJ)Ców, osam t:nerzooił się na ~icl~l· wajmiając, iż wprawdzi& goprzemysłowych

ną dtzialdnoŚć.

J6zef

-lIipnedał

Zawadzki

swój . dom i za 'U1Z'yS!kme pi....
niądze abjetdta! ł Piotrem MW1I1d~kJm
rótf1,e miMta, gdzl.
Piotr wV'Stępowal jako d~
tOlI', ~aś Józef, ja'k o ~ -(')Sobi.
sty sek're1arir..
Przy tej O'kazji zawietaJi r6~
ne bran.za,k cje, 'PDl'yjm~i zlecenia. pt.zyOZOOl tamte kOMŻy
lo się wt.dług utartego SZCDl8.~
tu: Józef - sek etnl'Z d~frllud'O
wał pewne sumy, Piotr • dY'r~
tQr oSJkarżał go pt:ted poli<:ją,
wobec CIl~O znajdował podstawy usprawiedliwiQjące wo.bec

k'li.lenta, następni~ darował wInę ni~u<lZ1Ciwemu selk,retalt.zowi,
poczem Oibaj zadowoleni wyj61:
Pried nieda wbyttl czasem obaj Zawadzcy pi'zyjoohali do
Lodzi. Józef, znając let>ie,i miej
scawe stosunki, odnowił w krot
klm clZ.ule linaj01n10śd z k'UipC~
mi, których ZlIlał jesro.Ee )IJ aas6w Siwej pl'acy 'VI firntie RosenhIat
'Powiadomił

ich,

wy h

wad

I

U

Transmiśja n::tbozeIltswa z
kościoła. O. O. misjonarzy w Kra.-

9,30

'.

że przybył

-

t6wki jeszcze
nie otrzymaUi
lec:z są w posiadanilu 'j}r:zekav:<
telegrafiozlIlego, w:z.ględnie prze
kazu na bank. Przy okazji dyr.
Piotr z reguły utyskiwał na 0późmienie w wYfJ)łacie i l>karżył
się na niemożność poczynienia
za,kUlpów w innych firmach,
gdzie d<liIllagają się zaliczek.
UsłlurW~ kup<:y
S'pieszyH p.
dyrektorowi z pumocą i w rezwltacie pożYCtZ<tIi mu po 2.000
- 3.000 zł. W ten spo,s 6b oszuści naci~ęli JakUJba Rozentala, !ami".-Szkał~o przy ulicy
Pó1nocnej 7, Dawida Kooa, zamieszkał~o przy ul. N owo miejskiej 11 i SlZe!l'eg innych na
S'UlIllY. sięll(ają,ce kwoty ok.oło
20.000 zł.
Po dokonaniu OIS1Z'm!łwa Zawadzcy U!lotnili się w ni~zna
nym kierunku. POISXtkodowani
kl'lupcy przez kilka dni próżno
oczekiwali na przybycie dy·
re/Hora i jeRo Ei;,Kre'bar.za, którzy mieli zwr6cić im po,życzone
sumy i xapł.acić
zamówione
towary. Wreszcie, widząc, U
padli ofiarą oszustwa, zwr6cili
się do poltcji.
Obecnie za g,prytnymi ~~zu
stami wdroŻ'OlI1o poszukiwania
po całYn1 kraju.

Co

dżali w dalszą pod'róż, 'J)OIlQstawi~j~~ D08t,kodawa·negQ.

80ś

·dla

Pań

.•.

Jedyny w mieście naszem dOili
towarowy .,Konsum" pr?'y Widz.
zł
.Manufakturze (Rokicińska. 54, doI/
jazd tramwa.iami 10 i 16) pnygosprawc6w włamat'lla do firmy ,,5. Jaworski"
towal na. ?ezo~ ~iosen:n! dla .Ul'O'czvch pan WIelkI 'Wyoor naJeleW dru'Rie świę.to. ~Vie~kiej myw~c~y by10 najr,rawdopo~ ga·n.ts'~ych tlowarów we~ianych,
N'ooy. do składu WIn I wodek dobnIe,) czterech.
jedwabi oraz wyroby WIdz. Ma,,8. Ja~rS.ki" pl'zy ut Piót,r W. Wyniku ki~ku«.lniowy~h po nufaktury na. sukienki, bluzeczki,
kow.~k1ej nr. 54 dOikonan<> wla~ szyJuwa11 w dnI~ one~~a.l'SlYUlI szlafroczki, które spnedaje "Konmao ta , pl'z}'C1!em wbmywac,ze Ujęto
""szyStkl00h
ozterech mm" po niebywale niskich cenach.
zapaKO'wali znaczną ilo'ć towar sprawców włamania. Są to: 26-I .Tak'ie wytworną bieliznę damską
rów W cztel'Y duże worki. Zlo- letni Ajzyk GelOOlrd , 28-letnł (nooną, i dzienną.) na.być można w
dzieje rL'OlStall .leinak ~płoszet1i Maier Kurcbardt, 3p-letni Ze- najt~uiszem zródle zakuptt) jakiem
l zbiegli, p.orzuoCcljąC ł'U,p.
ll.g
Mazu:rkiewkz· i ~H)·lethi jest Konsum" przy Widz. JtIan.
POowia.j"'•.nione wład»e poli- Mo.;rdlta Feff.er. W.' Slys<:y czŁe"
VV1U'
..
k
t l .., rrl"
Niezawod.nie wszystkie łodziantyjne wszczęły doc,h odzenie, U!- re]. u ry~aJąCV SIę s a, e...
';'
wieńczone l'\omy~lnym wvni- ~ln.aćh dZlelnl~y bahtekleJ, ~lelh Id tłumnie odwiedzać będą wyp
.
J
.IU7- paro!n'óthIe do czyme.nia tworne sale "Konsumu", by usku
kiem.
z pol:cją i sądem.
tec;z.nić tam wszystkie zakupy na
Fa'k t przygotowania czterećh
Ares'7fowanyc.h wł.a,my\vlłczy nadchodzący se7;on wiosenny.
w<trków _13Stunąt władzom poli o,sadz'Ollo w więzienin do d~'sl>o .
r
, -. . • • r • ,~' , .... :. ~' , ~
tyjn)'m Pl·.zypuSlzt~enie, iż wila- zycji sędziego śledozego. (P)

U·ec,-

z. Gąsiorki~wtcz.

ul. Piotr>kOlw,s'ka 104. '

e.-

I

I

::
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kÓwie.
11.00 Transmisja z Wiednią·
,:Msz:1 Nelsona," Ha.ydll·a.
12,15 Poranek symfoniczny z fil
harmonji warszawskiej. Wykonawc;y: Orkietsra filharmonji warsz.
p~d dyr. J ana Niwiilskiep;o, Rut:1
Krongoldówna (sluz.).
1. W. A.
Mozart: Uwertura dv opery "Don
Juan". 2. W. A. .Mozal't: Koncert
skrz~o\vy Dtdur. 3. L.
van
Beelilioven: Symfonja F-dur !(!par
s.toraIna.).
15.00 Muzyka ludowa.
15,55 Pro?,l'am dla dzieci: 1. "Co
się dzieje na. świe cie" radjotygodnik w opracowaniu J. Milewskiego. 2. Pogawędka W. Frenkla
p. t. "Jak się nazywa i wyświetla
film dźwiękowy".
16,25 Odczyt Q związ,ku
pań
domu.
16,-W Transmisj:l z muzeum narodoweg'O w Warszawie.
17,15 "Jak zamfeniamy cieJ.)ło
na pra&i') - wygI. in~. Czesław
Taracha.
17\30 Kącik j<:zykowy.
17,45 Popularny koncert popo-łudniowy

••

Kary grZYWR,

za nadużycia z biletamI
autobusowemi
Sąd grodzki w Lodzi ukarał w
dnia 30 marca r. b. za nadużycia;
z bilet:mJ.i autobusowemi nastiWujące osoby: Kosowskiego
Wolia,
zam. w Kole, grzJWIllł zł. 50,
Frydmana lcka., zam. w Strykowia
łódzkim, grzywną. zł. 30, Bankiera Dav0da,
zam. w PrzedbOJ."Z~
grzywną. zł. 30 i Berka. Neumana.,
zam. w Sulejowie, grzywną zł. 80
i drugą. grzywną. zł. 50 za takie sa.
mo !przekro0Zenie. Ponadto Ban,..
kier Dawid ukarany został dwutygodniowem więzieniem za oszukań
cze manipulacje biletami autobusowemi.

BerłUz
ZnaJomość językow jest z;:Lwsze
potrzebna. Język obcy - to kapitał, kt6ry nigdy nie pozostanie
bez
oprocentowania.. zawsze
Frzyniesie korzyść. 2 go&. tygodale jeżeli je
lliowo to niewiele,
poświęcisz na naukę języka, nar
pewno nie będą. one stracone.
Kursy języków obcyoh, mieszczą
ce się już od lat 7-miu przy ul.
Piotrkowskiej 39 i zna.n.
całej
Łodzi, organizują
obeaale nowe
grupy na miesią.ce wiosenne i Ie~
nie. Zapisy codziennłe. Dyrektor
James W. Anderson.

"POCHODNIAII.
Z dniem 1 kwietnia. b. r. lekretarjat, bibljoteka. i ozytaJnia. ,,PO"chodni" lZ~stalt' przeniesiKlne do
lokalu "Orlęcia" (piotrkowska 91).
Dyżury bibljotec~ne odbywają się
normalnie w poniedziałki i soboty

od godz. 18 - 20, czytelnie czasopism czynne codziennie w tych sa
mych godzinach.
Prowadzony przez "Poohodnię'!
Uniwergytet Powszechny po chwilo
wej przerwie świtecznej rózpoczy-na wykłady we wtorek, dnia 5-go
kwietnia.

Drzez r djo
19,15 Transmisja z sa.U fi1harlllonji łódzkiej akadetnji ku czci
ś. p. IB. biskupa WIad. BandU1'"
skiego.
20,15 Koncert popularny.
21,55 Kwadrans literacki - WIO
clzimierz Perzyński "Dwa obr:izki".
22,10 Pieśni w wykonaniu Marji Ff'eund.
23,00 l\Iuzyka taneozna.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Helsberg (276)
19,35 Trio H-dur Bra.hmla
stuttgart (360)
20,45 Opera Wagnera ,Zmierzch
bog·ów".
Wie!teń

(516)
17,55 Trio fortepianor ~ C-moll
Brahmsa.
Kalundborg (1153)
21,50 Sonata B-dur Mozarta n&
wiolonczelę .. fagot.
Umdyn (356)
22,05 Utwory Haydna (Snnfonja
Q-mott, Koncert
molone~lowy
Symfonj:1 G-dur).
Budapeszt (550)
19,30 Opera Mozarta "Ooel fan
tutte"

8

;'5.1V. -

RadiowI połączenie
z Plarsem
W tych dniach w wywiadzie pra
'owym wynalazca radja, Marconi
oświadczył, Ze połączenie radjowe z Marsem nie jest bynajmniej

Nr. 92

1932

.!

r····..····TiiTii:··iiuziKir·r·sżiuiii··········iI na fa~rzlĄ~o\Vm
l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dziś

TEATR MIEJSKI
o 4 oraz we wtorek

"Icb
synowa.u•
Chodzi tylko o to, czy na Mar- W niedzielę i ponied7-iałek wiecz.
sie żyją istoty, któreby posiadały sztuka A. Ma.disa. i R. Boucarda
l'ównie inteligentny umysł, jak lu "X 33".
dzie. Postępy radja pozwalają już
Dziś o godz. 12 warszawski tew czasach dzisiejszych do nawią atr dla dzieci T. Ortyma występu
zania komunikacji z planetami. Na je raz ~den ze wspaniałą 4-aktoleży jedynie aparaty,
które są wą bagnią "Tomcio Paluch".
dotychczas w użyciu, ulepszyć jeszcze nieco, co Jednak nie przedTEATR KAMERALNY
stawia już najmniejszych trudnoś
'
Dziś
o godz.
5-ej
"Kłopoty
ci. Wywiad ze słynnym uczonym
Bourrachona"
z
Michałem Zniczem.
jest sensacją niepoślednią.
Dziś, jutro i pojutrze "DziewDotychczas milczał on zawzię
cie, o ile zapytywano go o takie czyna i hipopotam".
W środę wielki teatralny jubimożliwości.
(r)
leusz: po raz setny gwóźdź sezonu
"H:w. Hau" z kapitalnym MichaSłuchowisko
łem Zniczem.' Będzie to ostatnie
Dzisiaj nadaje Lwów o godz. powtórzenie tego szlagieru. C~ny
tf.45 słuchowisko p. t. "Hala". zniżone.
Dnia 7. IV o godz. 21,35 rozgłoś
nia wileilska. nada słuchowisko pt.
KONCERT SYMFONICZNY.
"Barbara, jeszcze Gasztołdowa ż0'VI' niedzielę, dnia 10 kwietnia,
na", opracowane i wyreżyserowa r, b. o godz. 3,30 po poło odbędzie
T,e przez Stanisławę' Wysocką na się w sali filharmonji koncert sym
tle dramatu Dominika MagTlUSzew foniczny. W charakterze solistek
ski ego, niesłusznie zapomnianego wystą.pią.: Marja Chasin (fortepia,n)
poety z pierwszej połowy XIX wiei Helena Ostrowska (śpiew). Piani
ku. Sluchowisko to odznacza się stka wykona z tow. orkiestry konw,Y"sokiem napi~cicm c1ramatycz- cert Rachmaninowa, a śpiewaczk~t
nem i pięknym wierszem. Słowo arję z op. "Faworyta" i
szereg
wstępno wygłosi znany literat wipieśni rosyjskich kOOIlptJZytorów.
}uiski p. ,~zymon Czarnocki.
(r)
IItopją.

radiowe

KONCERTY LAUREATÓW.
ZMYŚLNE ZWIERZĄTKO
We wtorek, dnia 5 b. m. odbę
Byb sobie pewna bardzo inteli- dzie się w sali filharmonji pierwszy
gentna suku,: wabiła się Nora, kie z zapowiedzianych koncertów Iroud:v zaś wdano Aron, wbiegała do reat.6w 2-go
międzynarodowega
pokoju tyłem.
konkursu im. Fr. Chopina.
Na

to

"GLOS PORANNY" -

"Nelson-Messe Haydna

Dzisiaj o godz. 11,00 Polskie Rn,
pierwszy ogień pójdą: Teodor Gut kich centrach muzycznych cieszą.
si~
ogromnem
powodzeniem,
wydjo
transmit~je z Wied~ia M~zę
man. i Emanuel Grossman, w środę
zaś Leonid Sagalow i Abram Dja.- stąpi w przejeździe pr71ez Polskę Haydn~, n~pIsaną na czesć admira
kow. Wszyscy wymienieni artyści tylko z jednym wieczorem w ~i I ła anglelsklego~ Horacego Nelsona
z Rosji sowieckiej. Koncerty laure fiJhannonji, w poniedziałek, dnła b~b~tera z pod !tafalgaru: Transatów wzbudziły w naszem mieście 4 kwietnia. Piosenki wykonywane mISJa ta da mo:noś.ć r~Josłucba
niebywałe 'Zninteresowanie. Bilety przez świetną artystkę, treści prze! cz.om zapoznama S.Ię z Je?ne~ z
humorystycznej,
tchną wIekopomnych. d.zleł. WIelkIego
na wszystkie koncerty sprzedaje ważnia
czarem i figlarnością., li. tempe13,-. kompozytora memlecklego.
kasa fi1harmonjf.
ment i żywa gra rąk są dOWodem!
•
••
Pieśni I tańce ludowe
DZIŚ BRONISLA W HUBERMAN. niezwykłego talentu i artywlU tej
o godz. 14,20 usły,szą radjosluDziś przyjeżdża wprost z Lon- feno~enal~e~ .artystki.. ~ela L~pijl
ska
~est
plesmarklt:
UmIejącą
pned
rhacz~
ciekawą audycję "regjonal
dunu do Łodzi nąjwiększy mistrz
nawe~ cale ną" w wykonaniu wiejskiej kapetonów Bronisław Huberman i W) staWIĆ sluch~czOWI
ktorych powaga l groZ<.: li i chóru Stowarzyszenia Młodzie
stąpi tylko jedyny raz o godz. 9,1~ sceny,
łą.CZY.Slę
z
humorem, ~o~eską l ży Poh;kiej w Wyszkowie, pod dywiecz. w sali filharmonji. Dziś więc
orzekuje nas niebywała, uczta, na parodJą· Począ.tek o godzlme 8,30 rekcją Jerzego Olszewskiego. Audycja ta pod kierownłctwem faeh()
którą wybiera. się caJa m'llllyka1na wiece.
wego muzyka obejmuje pokaz pieLódź.
WARSZAWSKA ltEWJA MODY. śni i t;a,ńca z powiatu pułtuskiego.
W FlLHARMONJL
JUTRZEJSZY WIECZÓR DELI
W niedzielę, dnia.
10 kwietnia
LIP~SKIEJ.
Recital MarJi Freund
o godz. 12-ej w pol. - jak już paSławna międzynarodowa pieśniar daliśmy odbędzie się wielka rewja
o godz. 22,10 wystąpi przed,
ka - diseuse Dela Lipińska, mi- mody wiosennej z ud~ałem naj- mikrofonem stacji warszawskiej
otrzyni charakterystycznych pio- pierwszych domów mód stolicy I poleka pieśniarka
zamieszkała i
senek, której występy we wszyst- nadpowad:lniejszych firm ~ódzkicb. szczególnie ceniona w Paryz.u, p.
W wykonaniu tej
c::=:zc $-q"
e:e·
K.ilkadziesiąt rewela.cyjnych mode Marja Freund.
li toalet wiosennych, okryć, ko- wysoce kulturalnej pieśniarki, któ
rej interpretacje stoją na pozio~~j;g~ stjumów i futer zaprezentują tej mie
zdecydowanego artyzmu. Tym
miary firmy jak "Ewelina", "LuDyr. Cel majster i Berman
razem artystka odśpiewa pi~ń
cyna"
i
Maksymilja.n
Apfelbaum.
Gośc. wy st. Teatru KaID.
Debussy
Firma "Ewelina"
naj ety dziś W Schuberta, Schumanna,
(r)
~l3Jfsz.a~ do najbardziej ~ę-' i Chabrier.
tych
magazynów
konfekcji
dam~
Kier. art. M, Sroderson
skiej. Toalety z firmy "Ewelina."
Ostatnie 3 dni po cenach ludozostały premjowane na tegoroczwych od od 60 gr. do 1.60
Dziś O godz. 4 po poł. W sali filu
nvm balu mody w Warszawie. W
rewji wezmą udział naj piękniejsze harmonji biorą. udzi::tł w rewji mo
Dziś, 2 przedstw. o g.
modelki warsz.awskle, a prograw dy salony p. Anny Ochrymskiej j
7.45 I 10 ....
składać
się będzie z szeregu fasey Róży Syrkisowej. Pokazywane bę
W środę rewelacyjna premjera
dą najnowsze kreaeje JDOdJ wioDującycb atrakcji artystYCfJJlyeh.
p. n.
senne,i i letniej.

I
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iyd. Teatr Kameralny,
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Rewia mody

"S,mches bai Jiden

Fajgel In der luft

wyg rai

Wczoraj w 18 dniu ciągnienia 24-ej 64 632 85 730 997 7022 83 87 200 26 58 933 61 50018 298 300 15 458 619
polskiej loterji państwowej, wygrllne 300 48 411 52 667 74 702 73 810 918 772 808 945 51026 36 60 87 96 356
plldły na numery następujlłce:
8092 107 69 242 309 18 48 408 579 451 80 540 620 793 854 903 65 52022
611 40 59 82 93 703 841 98 937 80 49 121 236 388 99 466 607 24 707 846
150,000 zł. Nr, 8982.
9017 122 84 209 360 82 454 58 545 50 994 53020 102 12 321 672 811 53 58
84 636 40 707 10 52 92 843 94 915 26 976 84 54014 158 231 33 70 540 673
5,000 zł. Nr. 134278.
40 10018 40 44 112 320 30 35 535 647 87 758 857 55137 372 521 70 77 842
Po 3,000 zł. Nr. 6932 44334 718 945 77 11158 224 430 615 74 705 73 966 56002 11 130 58 59 90 231 432
84041 159540
29 31 824 45 67 92 953 59 69 12185 501 2 86 711 887 905 10 57023 166
20 22 7t 98 371 82 613 78 190 97
Po 2,000 zł. Nr. 9011 20884 254 71 420 25 62 653 63 79 764 79 215
905 15 38 13025 27 75 143 60 211 947 943 86 58000 118 19 210 75 528
22274 26731 55656 62855 66431 861
306 38 65 468 528 29 33 99 764 809 633 700 60 59015 199 219 82 99 501
71780 78500 80034 85607 93~96 21 97 924 14054 282 88 308 83 426 42 646 896
107744 1~5651 131276 134747 561 632 62 714 870 914 15138 52 229 6016~ 536 41 329 438 47 650 749
40 369 85 484 508 41 621 22 87 720 859 84 918 61058 106 221 785 818 21
141148 157007 96596
809 914 16082 257 481 528 33 47 605 901 41 62162 256 356 643 700 34 55
Po 1,000 zł. Nr. 2127 2248 35 45 78 94 819 67 914 60 75 17005 915 78 99 63024 104 7 449 546 89 809
7323 15372 17661 25379 27132 118 200 498 685 7~1 94 931 55 18033 51 60 64035 288 302 17 99 495 583
31574 4~423 44186 44787 54336 72 222 67 73 445 509 35 40 48 608 48
728 856 951 85 19031 49 144 225
60633 61710 62557 6572687590 98
62 64 438 541 618 737 42 79 95 97
91509 946049661596925100826 803 6 999 20013 81 373 531 82 604 5
103623 111321 120136 122016 27 704 31 38 49 89 919 60 21162 30
PosIadacze wsselkich w)'grllnych
1~3543 125428 127077 127129 58 643 702 33 65 842 925 67 220715 94 ,
88 232 37 311 27 27 82 498 513' los6w oraz sławek zgłos\6 się mog"
131461 133395 136538 146119 160
761 815 36 69 908 60 23012 130 272 do nas po odbiór wygranych sum.
147087 152718 155087 157176 95
378 92 513 696 78 734 72 95 874 Przypominamy 2arazem, te dotychPo 500 zł. Nr. 340 876 4481 5372 82 929 35 37 24051 114 17 206 36 57 czas padły u nas w tej loterji nastę5712 5757 6966 7929 8017 8236 8948 94 335 73 96 469 584 647 64 66 717 pujlłce wygrane:
9000 9351 9376 9858 9908 10352 10961 823 39 911 14 27 25375 95 491 722 70
Zł. 20,000.- nil nr. 28111
15576 15733 17138 17287 17435 20373 84 942 95 26022 123 261 328 40 537
" 15,000.- " " 100069
20644 22272 24227 24793 26340 27566 77 680 749 97 27065 77 146 66 69 266
• 5,000.-..
7981
28699 28852 30012 32126 32370 32630 72 74 75 84 408 21 95 501 631 850
,,~,OO').- • "
58673
33236 33259 35090 35544 36826 39421 967 28020 80 126 35 232 56 83 348
" 5,000.-" " 79811
3~779 41345 41554 43849 43089 43863
" 5,000.-" , 1 07052
44293 44901 46589 47014 48512 511~2 453 511 627 34 763 75 802 17 18 18
" 5,000.-" " 130084
47
961
29018
32
101
50
252
68
380
52281 52350 52947 53507 52542 53984
" 3,000.-" " 50250
55375 55472 55818 56337 56710 57271 498 568 740 49 53 74 802 32 67
" 3,000.-" " 78701
30057
71
94
98
141
44
221
62
309
62755 63097 6H048 69423 69486 71477
• 3,000.-. " 97424
72085 7220j 76888 77050 77422 77842 52 93 400 55 86 501 69 640 892 96
" 3,000,-" " 119452
78729 78879 78959 79474 81675 82579 923 31007 62 68 259 367 494 506 20 i wieJe jeszcze po zł. 3,000, 2,000 i t. d.
86789 90516 90557 94696 95106 95241 761 801 85 91 92 963 73 74 76 32027 Największa i Najszczęśliwsza Kolektura
97467 98306 98552 101319 101822 102895 68 420 38 506 732 46 846 908 33028
Piotrkowska 22
103126 183683 103795 104939 105041 113 72 224 379 582 606 361 85 937 80
PIotrkowska 6e
106621 107675 107945 109012 111426 34056 355 431 551 75 602 11 25 52
•
_ PmbJanlCl, PI. Dąbr.:I
743
73
856
965
35179
334
38
60
64
71
114517 114911 115027 115153 115409
Szccęście stale sprzyja naszy"m
117806 119339 120724 121776 122526 520 97 639 50 742 55 873 910 36010
122727 123900 124147 125324 128197 14 17 164 77 222 37 331 421 29 532 Graczoml Polecamy nadal nasze
szczęśliwe losyl
128554 128805 129399 130418 131869 68 888 993 37052 56 131 65 308 74
134043 134744 134754 135543 136534 433 66 520 41 97 620 871 905 8 38018 ..
139307 141141 141367 143465 143538 433 505 23 33 664 805 11 17 936 39011 i - - - - - - - - - - - 143683 14;)093 145627 145824 148219 14 58 139 63 90 92 318 27 57 458 589 823 33 36 57 82 927 65046 187 281 92
149722 149815 150189 154088 154799 707 44 55 963 40024 211 427 65 529 402 560 648 872 891 976 65002 98 282
155950 158969
76 772 802 926 41072 208 60 325 445 335 61 70 77 425 39 515 24 45 776
583 84 90 700 95 819 29 906 21 40 93 822 67037 38 78 80 107 51 243 304 51
42031 56 99 100 39 413 556 91 621 23 83 490 609 38 83 712 90 905 13 36
Sławki:
752 938 49 65 43115 32 65 86 234 62 68028123 69 264 66 310 441 542 71
130 55 66 76 256 309 16 511 32 835 64 79 82 324 83 438 67 552 733 50 73 761 806 922 86 69009 271 335 88
46 927 70 1037 234 318 528 8g 614 65 832 44062 130 247 ' 78 93 550 59 632 91 449 694 99 70073 102 309 99 432
826 49 2022 148 81 206 13 24 29 301 33 39 715 55 69 45070 85 1~4 80 344 519 002 15 777 890 917 71058 118 32
2 61 74 479 527 64 622 26 77 770 910 542 96 685 802 46017 52 141 70 84 48 262 82 504 9 30 627 830 54 76 947
3056 65 85 180 261 307 44 442 43 62 238 388 531 604 14 39 97 705 12 838 84 62008 23 57 159 380 468 528 39 76
513 603 85 757 911 68 4004 13 19 59 39 65 93 99 919 47055 86 105 72 330 77 604 38 60 814 21 57 996 73025 108
70 307 462 530 638 718 34 62 916 58 58 458 810 38 930 48010 195 203 64 18 19 28 54 ~61 75 311 78 83 461 89
5068 80 9:3 431 541 6657891 g 43 6006 427 81 534 693 700 79 935 50 76 49106 512 44 838 907 74190 246 490 514 78
1+2 52 83 89 222 372 412 23 90 504 95 242 321 452 82 86 565 728 99 833 641 738 75 847 970 75018 200 67 98

S JATKA

lo er ji?
316 511 12 600 29 S9 708 872 86 981
76097 101 240 54 318 36 41 472 833
78 603 48 68 792 919 54 77006 27 32
60 128 242 91 346 87 468 553 649 64
708 84 85 937 46 71 78029 149 246
395 425 566 667 98 700 804 903 91
79162 86 466 585 628 710 12 85 99
877 942 88 80140 42 98 202 303 447
541 61 656 709 984 95 81137 55 68
201 23 417 69 564 654 65 72 85 759
8307825030651,60481 516 654729
78834 138 61 81 84044 113 248 74
360 524 77 89 602 767 814 76 85041
90 103 17 71 79 98 230 48 78 327 07
409 86 518 69 602 916 62 86063 88
172 96 264 300 474 16 95 610 40 91
748 804 13 87018 55 99 112 19 209 59
336 42 54 76 402 55 72 500 25 53 77
747 821 52 926 94 88018 36 62 95 108
15 34 54 201 23 30 40 363 495 565 73
633 33 85 798 814 900 75 89123 32 63
412 43 49 501 3 22 627 65 69 734 889
97 99 941
90046 122 331 033 51 402 76 86 551
616 74 712 97 863 79 966 73 78 91060
186 223 53 306 442 503 61 600 36 97
746 978 99 92169 209 447 59 90 559
71 682 761 896 93155 71 289 302 551
611 750 61 70 82 963 98 94001 136
315 25 92 410 62 94 593 659 92 780
927 95214 59 73 96 328 413 23 580
205 39 812 914 66 96011 13 30 167
225 90 327 93 400453535 640 97026
77 88 101 37 218 91 327 97 406 80

62 906 56 116015 44 48 51 620 971 73
117038 75 104 13 98 294 327 407 22
519 56 84 717 984 118031 81 91 138
113:> 53 62 82 461 70 604 84 85 918 51
60 119096 142 211 17 21 392 409 536
67 69 629 30 88 712 14 23 827 BO 935
120026 58 59 124 46 84 302 66 72
494 575 816 44 957 121181 280 29 70
96 464 566 75 607 4778928 49 122073
80 151 327 448 502 681 804 27 45 83
9961230451492049451 87 547 93
612 78 936 124024 89 94 185 290 91
353 64 66 417 27 30 520 39 91 638
766 76 806 67 918 37 125055 134 43
225 324 25 448 525 624 27 35 44 65
73 769 81 99 831 92 957 77 126062
204 305 403 91 578 97 602 866 904 91
127258 320 26 54 72 32 413 830 46 83
128024 116 95 214 54 97 519 23 68
631 729 64 71 831 48 962 77 129002
19 442 603 90 790 14 130031 284 421
37 742 94 893 131004 38 103 42 66 7g
229 347 463 83 710 71 89 132041 74
170 84 284 96 521 617 71 752 75 85
93 882 83 942 133185 209 94 306 24
92 548 91 692 21 42 134071 251 365
410 79 517 705 15 73 824 47 911 90
135019 75 147 77 362 72 473 511 624
74 747 95 136019 47 90 214 51 70 88
342 454 64 502 22 638 51 700 871 915
29 31 63 187059 221 42 62 93 371 488
586 622 715 28 844 963 138209 64 83
437 504 89 620 24 ' 759 139063 69 147
215 78 304 5 8 474 65 71 588 726 7g
140027 30 154 99 219 27 315 31 480
59~~6364,1 a9,527041366,69~7~38075848881943796177 521 6326271 186832 910 141032 70
u
, v
97 185 297 433 623 711 99 802 68 77
99172 233 50 58 70 82 455 642 56 75 96 956 61 142027 116 44 234 41 114
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Cenne zwyciąstwa na P1akabiadzie
odniosła

Lekkoatletki
Wstępne rozgrywki na Makabiabie zostały Już zakończone i osta
tnio rozegrane zostały już półfina
ły. EkspedycJa polska, która bierze udział niemal we wszystkich
«ałl~ziach svortu objętych programem odniosła ostatnio szereg nie'&wykle cennych zwycięstw.
Zawodni<;y, wykazu.iąc doskonatrtt

--

i

walczą

łą formę, zajmą
pierwsze, drugie
i trzecie miejsca, to też w ogólnej
punktacji dotychczasowych wy\Uików polska ekspedycja zajmuje
jedno z pierwszych mieJsc.
W dalszym ciągu rozgrywek pół
finałowych świ~iła pełny tryumf
w rzucie dyskiem Berensonówna
osiągając wynik 31,45 mtr. na dru-

we

dnia 3 kwietnia 1932 r.

SZACHY

Fod reJaktJJą ŁtJdslci.go Okręgow.go Zwiqzku ~zachQw~go

Zadanie Nr. 20 -- Ayliffe

polska ekspedg(ja
tennisiści

Lodź,

finale·

giem miejscu uplasowała się Berlinerówna (polska). W rzucie kulą
Berensonówna osiągnęła 8,57 mtr.
zajmując drugie miejsce.
Niezwykle
emocjonu.;ący był
bieg sztafetowy pań 4xlOO, w któ
rym druzyna Polska zajęła pierwsze miejsce, dystansując Niemcy i
Palestynę·

Polscy tennisiści,
Wittman i
Liebling, zakwalifikowali się już
do finału, zarówno w grze pojeJ dyńczej, jak i podwójnej, dzit:lki
} zwycięstwom nad Rumunią 5:0 i
Kluby robotnicze walczyć będą o nagrodę t Anglją 3:0. W siedmioboju panie
mttsiały kontentowa~ się tylko
Białe dai\ ma.ta w 2 posunięciach.
przechodnią
f.rzeciem miejscem, ustępując pier. Łódzki robOitniczy sportowy szą łąc,zlJlą ilość p,ulIlikt6w
we wsze6stwa Czechosłowacji l Ruk-Oimitet O'kTęg;QlWy
organilzude w.s'zystkilCh
grruch, p'I1z<yICtZ,em munji.
WC dniu 10 Ik wietnia T. b. tumie} pUlD!kty Dtrzymują tylko Muhy
Druga runda rozgryweJ{ boJ{ser- (Grana w turnieju w Londynie d. 4 lutego 1932 r.)
w grach sportowy'C'h o naglI'odę wa,lozące w finale. Za pierwsze skich przyniosła Andersowi nie- P. S. MUner-Barry Dr. A.. Aljechin S:f3+. i mat), Gh3 i czarne wygry
imienia prezesa rady miejs1k iej miej.sce otr.zyu.lu.Lje klub 5 pUJDIk- spodziewaną przegraną do Rober(Białe)
(Czarne)
wają·
mias1a Lodzi.
tów a za dmgie 3 (oddzieillnie za sta (Egipt) i Grossa do Auba, mi9) Na "spokojną" grę białe poe7-e5 1) zwolić sobie nie m(}gą, gdyż wi1. e2--e4
_\V tUlrnieju tym wezmą udział si{lfkÓlwlkę i koszykówkę). Gdy- strza Austrji, natomiast Garbarz
Sb8-c6
2. Sbl--e3
doki ich na końcówkę są marne.
łtąjsilniejsze . drużyny rOlbO'tni- by kluby zuolbyły r6wną ilol~ zwycięzył na punkty Grinsteina
Sg8-16
'punk'tów,
o
pieTW\Szeńsilwie
za3.
OIl-c4
(pales
tyna).
10) Lepsze szanse dawało 22.
Clze z całej P<JIlski. RegJllll amin
Gf8-b4
4. d2---d3
Podczas ostatnich tennisowych
Wd3.
turnieju p'f\zewiduJ~e podobne decyduje więkSlZ'a ich ilość za
h7-h6 )
5. Gct-g5 2)
11) Cios, który się wydaje śmier
rozgrywek finałowych polska recoz,gryWiki CD rOiku
w Łodzi, ko 'szyk6wkę.
Gb4:c3+)3) telnym. Zresztą .iest nim w rzeczy
6.
Gg5:f6
Z
16dzkic!h
drużyn
gier
sporprezentacJa
zwyciężyła
w
drugiej
:>rZY'Czem następne odbędą się
Hd8:16
7. b2:c3
wistości, lecz... dla tego przez kow miesiącach ,Z'imowVCh. ROIl- t()~'ch wezmą udział w turnie- rundzie reprezentację angielską.
d7-d6
4) go wymierzony został.
8.
Sgt-e2
ju:
Widzew,
TUR.
i
Sz.
t
em,
z
Wogóle
dotychczas
najwięcej
/{rywki ;prowadzooe będq sys1e
g1-g5!
9. Hdl---d2 5)
S-kxa i Gwia,z da, zwycięstw odnieśli lekkoatleci (pa
mem puharowym, tD
znac~y Warszawy Sc6-e7!
10.
d3-d4
wreszcie
z
Katowic
drużyna
R.
'Rozwiązanie zadania Nr. 18
nie) i tennisiści. Są to najsilniejsze
te przegrywający odpada.
d6:e5
11. d4:e5
S. K. O. Turniej rOIZ'e glrany zo- punkty druiyny olim(li.iskie.i.
A. Nimcowicza
Se7-g6
12. Wal-dl 6)
Ufruruiowana n!łigl'od.a
jest sŁanie VI sali Ł TSG., przy uiIicy
1. Wa6--g6+) f7:g6 (lub S:g6)
c7--e6
13. Gc4-b5+ 7)
przechodnia i n.a wiłaoSnO!Ść wzy- Zaikątnej 82 i tDwać będzie dwa
2. Ha2- 17+) II i 3. Se6, lub
Sg6--h4
14. Gb5-c4
ska · ją ten klub, który w OOtrre- dni, to znaozy 9 i 10 'k wietnia
Wh7'-j- i mat.
0-0
lie trzoch lat zdobędzie najJwi~k r. biei.
15.0-08)
1.
Kg7:g6
Gc8-e6
16. Hd2-e3
2. Ha2-g2+ i 3. Wh5+ i mat.
Hf6:e6
17. Gc4:e6
Sh4-g6
Rozwiązanie zadania Nr. 19
t8. g2--g3
eS:f4
19.
łZ-f4 9)
L. Cekani
Śląska drużyna zawita do Łodzi
He6-g4-!1. Hh6-a6! (groiąc 2. 1b6+ ł
20. g3:f4
PnymtMly ,p rzez liOZlB. ter- n3iSfęIPU!j~yoh pię,ś,ci<arzy: Lesz!Wa8-d8!
21. Kgl-hl
mat), a gdy czarne broni, • od te
1nin 10 kwietnia f. b., se'klCja czyńskie.go,
NowatkOW1Ski~,
W18:d8
22. Wdt:d8 10)
go mata, następuje 2. Ha6-16 lub
pięścialI1Sika ŁKS-u zamie!l'\Za wy Matmn:czyka z BKS.
OIl'az Za- 11, - d3 - cS
i mat.
g5:f4
23. WIl-gl
konzystać oIdipowiedInio i PfOje- chlo.d a, Gruhskiego,
MaBwslza,
24. Se2:f4 1 t)
Wd8-dl!
k tuje zor.g8JI1ilZow:aniepojWB.lż Wystradha i Woclki z Po[icy.iJne I
25. S14:g6
Wdl:gl+
WIADOI\IOŚCI SZACHOWE
nie.i~zej ittnJpa-ez.y.
go K. S. Pr,z eciwko nim
walHg4:e4+
26. He3:1t1
R. Spielmal1n wygrał mecz:r
Pr1zecIeW1Szystkiem ŁKS. (Ją czyć będzie dr,U!żyna ze,staJWiooa
He4:g2+ Dąvids{)bn'em
2:1. Hgt--g2
w
stosunku
tY do· źakonh"akto~nia s'ZeTe- z pięś'CiaTzy ł6dz.kich, wśród
+4-0=0.
28. Khl:g2
f7:g6
gU §lą)Slkfuh zawodników.
W których nie zabra'k nie r6wnieIŻ t
Wkrótce ma się odbyć w HoBiałe poddały się.
tym celu poowad.zOiIle są
per-' młodych adept6w bOiksu z 'Pod
land.ii bardzo ciekawy mecz poUwagi. 1) Ostatni(} Dr. Aljechin
trftktacje 'Z B. K. S. i PoIlicyj. sztandaJrlu ŁKS-u.
mię dzy S. Flohr'em a dr. M. Euwe
(jak
zresztą również Dr. E. Lasker
nym K. S., którzy łą.oznie mają
Mecz powyżs,zy rozejg'mny zo- l
i Capablanka) odpowiada na t.
dos!amzyć kOlIDip,letną dJl'IuiŹynę. stanie w s'ali FiJlharmOlIlji.
.
e2-e4 przeważnie e7-e5.
'J ak na-s tnformują ślląJzacy z·o- Slkład drużyny łódzkiej !!lie
P. T. Publiczności
2) Posunięcie, które w swoim cza
bowią;z' aIi się jw: do
wysłrunta stal d,O'tychciZas usta!l:OIIlY.
POLIWAMY
sie z powodzeniem stosował J. Mie
BEZKONKURENCYJNY
ses, obecnie nie jest już uwaŻfłne
, Jut jutro w GRAND-KINIE premjera olśniewaiącego
REPERTUAR
za groźne dla czarnych. Lepiej bymistrz Niemiec w wadze §red
Dźwiękowego Kina
łoby zagrać 5. Sgl-e2,
d7-d5!
niej (lIla lewo) zl()mal ooYlS,k wlt6. e4:d5 S:d5 7. G:d5! H:d5 8.
liiilkowany za myt ni's,k ie udeMAR1.ENA DIETRICH
0-0.
rzenie podClZas meCrlU z ciham~
3) Właściwa obrona; natomiast
pionem HOIlandji, Arie von VRle
Serja najwybitniejszych
po 6... H:f6 7. Sgt-e2 białe otrzy
tern (na !prawo)'.
arcydzieł filmowych:
mują znacznie lepszą grę.
4) Identyczny początek miała
partJa Dr. Aljechin - D. Daniuszewski, grana w Palestynie jeszDoroczny mecz lenni- cze w roku 1910. Teraz w odpowiedzi na 9. 00 (grożąc 10. f2-f4)
sowy
czame mogą zagrać g7-g5 10.
v g. rozglo§nej powieści słvnne
W dnia.oh 4 - 7 maja r. b. Sg3. h5! 11. S:h5, Hh6 12. g2-g4.
go Teodora Dreisera; Reżyse
rOIz~rany zo,s,t anie na kortach
rja znakomitego eternberga.
G:g4!
lLe,gJi waT'.sza'Ws'kiej meIClZ telIl:Ili·
W rolach gł6wnych: SlIvia
5) W wylej wymienionej partii
Sydney- Philips Holmes.
SOlWY RaciJn,g Olub de Frrunce AIjechin, grając białemi, zastosoLe,g.ta.
W skład drużyn.y fraucuskiej wał zamiast 9. Hd2, 9. d3-d4.
wejdą panua Adamoff,
Brug- Jednak również bez powodzenia i
łodzianin odniósł nad nim piękne
nOIIl i Me'l'liiU. Barw Legji bl'OiIlić
(Rozstrzygająca noc)

Turniej gier sportowych

Partja Nr. 52

Bryk Seelig

Impreza

pieściarska

l.I.S.-u

+

I

I

.------------------,--------;il~~-

"Schanghai Express··

"Ca"iłol"

Ira~e~ja
nmerylań~~a

Legja-Racing Club

Hochanha Generała

będą palIilla
Stołarow
ślej mówiąc

cia

J ędrzejorwsika, birai

TIOlClZyń,ski,

ści

rerpTelZ'en,tacja Polski. TU!I'1Iliej dbejll.ThOwać będzie

siede:rn gier.

Schmelling wyjechał
do Ameryki
Mistrz

I

w poz. et.

rolaah Anna May Wong, Ciive Brook

świata

w

boksie Maks
RI~hlIAling wyjechał w
czwartek
do Ameryki,
gdzie
rozpocznia
wkrótce przygotowania do walki
o mistrzostwo tegoroczne, które
stoczy z Shal'keyem, nnia 16 czerwca w Nowym Jorku.

zwycię.'1two.

6) Z

groźbą

mata na d8; lepiej
zapowiadało się 12. Wal-bl.
7) Aby osłabić punkt d6, białe
ofiaruJlą tempo.- Prościej bylioby
13.00.
8) Nadzwycza.i zaJmująca sytuacja. Białe nie mają potrzeby obawiać się 15... Gh3!?, gdyż dysponu
ją świetną odpowiedzią 16. 12--f4
(ale oczywiście nie 16. g2:h3 wobec HI3). Na Spodziewane posunię
cie 15. Kel-U mistrz świata miał
"w zapasie" następującą przepięk
ną niespodziankę: 00 16. ~'6,
ł1f3!! 17. Wgt (17. g2:f3, Gh3+ i

Dramat erotyczny z życia trdj
kąta maHeńskiego. Odwieczny problem dociekań, DLACZEGO KOBIETA ZDRADZA

•

Dalszy ci~g repertuaru
w jutrzejszym numerze l

TE~ SZTUKA
- Widział pan w cyrku popisy
fakira, który na oczach widzów
chowa do kieszeni małego słonia?
- Eh, to głupstwo, widzia,łerr,
wcz'oraj lepszą sztukę : mój znajomy schował do portfelu c ały skl acl
towarowy.

Ł6dź,

3 kwietnie l Y32

liie

r.

Łódź,

ił

D

D-I

żenI

i mą.ką, OOowią,zani
dotychczas do uisllCzani'a podatku
Otbrotowego,
pl'zepwwadza.lą
swe tTanzakcje na giełdach. O
ile są CI1Aoukami jednej z giełd,
koszLy tn-nzakcjl
ograniczają
się do opłaty należytoo.ci
makIerski>th, podczas gdy dla nieczłonkÓl\v dochodzi icsiZ'cze opła
ta za kutę wstępu (dzienną lub
okresową) na gie1dę.
Koszty tranzakcji
wynoszą
. wLę.c, s.tmQwnie do wa'l'to>ści towaru, tano"'ią,;:ego przedmiot
tranzakc.ji (}'I'az . tOlso>wlllie
do
pobieraneJ stawki maklerskiej,
kilka do kilkumastu złotych od
wagonu, podczas gd:v poda~ek
obrotowy wynosi kilkadziesiąt
z!Otydl.
Zar,ządy giełd, chcąc
uprzystę.pnić najszers'zym
sfeBezpośredniem następsfwem rom i:nteresantów możność dotej ulgi iest wzmożony
ruch konywania tran.zakcji, woIn ych
na krajowych giełdaICh zbożo od podatku oblroto,w ego, ohniwych, ponieważ handlują'Cy zbo ża.ią zal'ÓWih{) należytości
ma-

Minister skarbu skOlr.zystal z
prawa, przysl'llJgująJCego mu w
my§l noweli do ustawy o podat
ku przemysr.owym i
IZ\wolntt
tranzalkcJe giełdowe mąką, kaszą i otrębami od pooatku obroto'wego. Termsamem cały kompleks !:ranza,kcji giełdow:\~h p'.o
dami rojnymi Maz ich
przetwo,rami kOlrzysta ze wspomnIanej uLgi. Zarządzenie to, obowią.zujące od niespełna dWllIch
tygodni wywo'ało natychmiast
w sferach zainteresowanyoli reakcję, świa.d.Clzącą o tern, że podatek oln-oltowy iest daniną pal}
stwową, która mimo
wieloletniej oraktyki żadną miarą nie
zdołała zaszczepić się w psychice społeczeństwa, ja'k o racjonalny obowiąJzek obywatelski.

Wal

ni

ił

nierwe ncja izby w sprawie eksportu do Francji
W dniu wczorajszym
udał
do Warszawy dYl'ektol' i~by
przemysłowo - han(Uowej, aż~by kontynuować wszczętą przed
kilku dni3mi tełefoniemie intel'
wenc.ie w sprawie wpl'owa(lzonych we Francji ostatnio ~uniczeń przywowwyeb, których
ostrze skierowane .ie~t pl'zeclwko interesom eksportowym u,;ię

kręgu łódzkiego,

wywożącego

do Francjtpokaźne ilości, obJę
teJ obecnie zakaz~m przywozu,
~otowe.l odzieży oraz obuwia gu
mowego, na które n łożone zostało we Francji cło prohibicyj
ne. W memor.lale, jaki przedsta-

j wiony będzie w t{)ku omawiane.i
interwencji mia('(}dajnym czynnlkom, izb~ pOdkreś)Ha !:właszcza, że wpl'-Dwadzenie
zakazu
pI1Z:YWOSU
~ctoweJ
orlzie~y
względnie cła
prohibie. jncgo
na obuwie ~umowe hez wdnej
zapowiedzi naraża na sz.czcgó]ne str ty eksporterów,
którzy
wysłali MD1ówi{)ne b' lsporły,
~romlłdzącc się w por'tach ł UI'Zę
dach celnych fl'ancuskich.
Starania izby idą
w pierwszym ~zie w kierunku uzyskanta w:ięks-zego kontyngentu
odzie:iy .na następne
okresy
w,,"łęclnie niskoceln-l'ch kontyn
gentów obuwia gumowego.

Rekawiczki o

m

Możliwości eksportowe dla przęmysłu' polskiego'
Z inicjatywy Państwowego In-

8tytutu Eksportowego odbyła się
konferencja producentów rękawi
czek w związku z możliwościami
eksportowemi do Rumunji.
Pierwsze próby tego eksportu
dały pomyślne wyniki, jednak by
ły to próby
przeprowadzane na
lnałą skalę na podstawie których
mOMa było 8twierdzl~ tylko istnie
jące możliwości zbytu rękawiczel{
polskich na tym tynku. MożIiwoś~
ci te przedstawiają się bardzo po
kaźnie mimo wysokiego eta obowiązującego przy
przywozie na
ten rynek r~kawiczek zagranicznych oraz mimo istnienia kilku
fumuńsl{ich fabryk krajowych.

Czł

klerskie jak i cenę dziennYC:l
kart wstępu na giełdę.
W zwią.zlm z powyższem, spra
wa stwonz·enia gie dy zbożowo towarowej w Łodzi zyskała wysoce na aktualności. Kiełkująca
już od dłuższego czasu myśl, że
w ośrodku go po da rdZ1"lp, ja.
kim jest Łó'dź, konsumująca
(wraz z o!wlicznemi miejscowośCk'lmi} około pół luBjona klg.
mąki dziennie, powinna
znajdować siQ giełda zbożowo - tomarowa, weszła z początkiem f.
b. na realne tory, przez ukonstytuov;a,nie się komitetu organi7acy)tego giełdy wożowo towarowej w ł.Jodzi, w &kład kt6
rego wchodzą
przedstawiciele
,,-ładz pailsŁwowych, izhv przemysłowo - handlowej, ro,lnictwa
handlu. przemysłu i konsumentów. Wyłonione 9wie podkomisje, g'ospodarma
i statutowa,
praco,\"a]Y spra wnie i w lłie!lncl
na dwueh ll1iesi~ach przed!ożyły komitetowi org<anizacyjnemu preliminarz budżetowy oraz
t. zw. budżet doraźny (koszty
założenia) a nadLo .opracowany
statut giełdy. Powtem przeprowadzona zastała wśród interesantów.ankieta, celepl zorjentowania się <:0 do pnz:,;puszczalnej ilo:ci 'Cz'onków gif'łdy. I tu
okazało si~, re na wst~pie wspomniane zarzadzroie
ministra
karbu O zwolnieniu tranzakcji
giełdowych od podatku
001'0towe~o by o na,jlepszym środ
kiem pr~aglłndv dla zjoonania
ka,nrlyda!ów na człook6w gieł
d '. POdczas ~d:\' }łowiem na pocz:}tku t~ lko niezna'czna ilość
intcresanh;w ka7.\'wa '(\ 7.l'oJ!Umienie dla ważno' i istnienia
f.1'kl ' . Lod.ri . t\'~() .... l~ilkp
ziemjan oraz wh.:k:zc firmy han
dIowe i przem,!' we nade la'y
zgtoszenia, z eh,,,iI:"L opublikowania okólnika ministra skarbu
zaczęły napływać . w znacznej
ilości deklaracje szerokioCh sfer
kurpiectwn; domagaj, ce się iak
l1ajrychlejszf'go utmch mi~nia
~ictdv, Pl'7.V tej posobności. ujawnił się. si~ <:haralderyst.Y'czny fllkl zgto~zcnia się szeregu
intercsan tów, którzy dot~~hczas

ac
,r

I
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ono .ia,k dotychczas, np, Bel.gja, wo daty otwarcia 18 luteg'o
b.
Wto.chy i inne kraje europejski oraz uadania wyrokowI
rygoru
oraz Stany ZJedn. Ameryki i nutychmiastowe.t wylwnalności.
Kanada.
-= ąd rozpoznanie sprawy odro4) takie, w który'Ch pr.ze.sile- ~zy?, wbowiązal p<)tenta do złonie się pQgarSiZ'a w tempie przy- żcnia dowodów, że firma jelit hanspieszonem, a t,u m. in. zn1.ajdu- dlującą·
.fe się Polska.
Obecnie wplynęło do sądu poda.
Do gru.p ,; tej
za~iclzo,ne są nic petenta o lIlil0rzcnie sprawy,
także NicrnlCY z pOlwodn dług<o- /.\'clyt zrzekł się dalsze o popiera.trwałego
i niętpoiprawiajliJCego nin. podn.ni· w vrzedmiocie ogIosię przes~lcl1ia, a z drugiej slro- szenin. upadłości.
ny takie kraje, w których prze• •
silenie dlatego się pogłębia, 1.e
W spra.wie uapdłości AIter YudoŁąd niemal ~() nie by'lo, Jak tas; z siedzibą w dryl{owie, na ze
we Francji. Ale niesłety Po~ska I braniu wierzycieli w dn. 29 marca
należy tn właśnie z powodu dłu l r. b. wybrany wstał
syndykiem
gotrwafośd i zara,zem po,głębia- ł tymczasowym adw. Chudy.
nia się przesHClfila.
- Sąd wybór ten zatwierdził.

Komisja doradcza
d'a spraw handlu

nie posiadając patentów, prowadzili handel pokątny dla nnikni~ia opłaty podatku obrotowego. Oświadczyli oni gotowość wykU/pienia
patentów i
rowadzenia
pra"vldłowych
ksi~ handlowydh, cO lZ'resztą ,
próc.z
rejestracji
tranzak.cji
przez maklera, jest przesłanką
dla zwolnionia ha,ndlujące.go od
podatku obrotowego.
Slatut zatwierdzony przez ko
mitel organizacyjny ws łany zo
'stal do władz cctr.a1l1ych, które
przyrzekły dokonać zatwierdze
nia w na.ibliższych tygodniach.
Nalcży siQ tedy spodziewać, ze
jeszcze w ciągu miesiąca maja
powstanie w Łodzi nOwa placów
k.a, która przyczyni się do oży
wienia ruchu go.spodarczego zarówno w interesie
rolnictwa,
.iak i handlu jego produktami.
Dr_ S .•

Na zasadzie uch-vał konfereh
cji z dn. 18 marca w skład komisJi dOl'adcze.i dla spra'w b;łO
dlu, pOwolane.i do życia prze,
min. przem. i bandlu wejdą: »
ramienia naczelnej rady ~
szeń kupiectwa polskiego: pre'
zes B. Hel'se, wiceprezes
R
Brunn oraz dyI'. Jakubowski; z
ramienia Centrali związku kup·
ców poseł Wiślicki i A. Gepner\
z ramienia zwiiJLku izbp'l'zemy·
sŁowo - handlowych dyrektor
i1-by warszawskiej poseł
Sł.
WartaIski, dyl'. Sikorski z Po<
znania oraz poseł Rołenstreicf
I
ze Lwowa.
Komisja rozpocznie swe proot
już w picI'wsze.' połowie kwief,

nia.

Nllltładem I I przedmową Towauystwa Ekonomicznego w KrakowIe wysz~

z druku broszul'iil

·slawa la ifrbat ił
p. f. "fIDaD~owaDle przeI skaJb iyda prywatoo-gosnadarnego"
Si

poruszająca

darcze.

-

spec!slnie dla Łodzi Interesujące i aktualne problematy gospO'Broszurę moźna 2:amawiać telefonIcznie (Tel. 110-55)

ZYTAJ"

Ksh;garnia
uJ. Namtowjcza 2 . ,
_

lII!!I!!IIDQI?,__

sz,n

w dniu 27 marca wesrdo w
1\r'emc.zoch w życie rozporzą~c
nie o de wywozo'Wem od Wlększości
starych maszyn i Ich
cz~ci składowych. Cło to wynosi 8 R:\L .od kilogrnm~, co
równa się w skllltkach zakazo\Vi WY\Vozu. Używ~nc luaszyny
pl'lZ~dzalniczo - tkackie w r. uJb.
sprzeda \~'ano bowiem po cenie
2,6 RM, za k~ .• obrabiarki po
1,7 RM. Wylączooe są z cła wy
. wozowego maszyny transportowe.
. ..Rer!. Tageblatt" objaśnia,
ie {lO- ~'yższl' zarządzenie ma na
<:a 1;1 lapobieganie przenoSlzooiu

Warunkiem
rozwinięcia tego
eksportu na większą skalę jest
stworzenie dobrej sieci przedstawIcielstw w Rumunji, gdyż obecne
warunki kredytowe na tym rynku
1ll,H'e.\1 wpl) 11 ,lo do sądu posą . niezl1liernie
trudne i praca z
tym rynldem jest umo-:JI 'le a Je- nie adwok:"t:l, l!:ll'ji Lewickiej
L. Weinherga. o og'łoszenie
dynie przy posiadaniu dobrze or.l~l1 1101n.
"Sukcesortlwi.e
tujących
się
koreśpondeltló\V i upadłości' łinnie
Eljasza Karo" {Ogrodowa 3). ZmiU'
przedstawicieli.
ły EIjasz Karo lU'o,,,dził we wbsW wyniku obrad stwiel'd%O/lo
fabrykację i
konieczność stwon~J\ilł
W~flóli'tI~j Jlej nieruchomości
placówki eksportowe] w Bul{a- sprzedaż korków Oral skład townrefuie, wzorem mającej Pow, ta~ r()w manufaktuI'owych.
ro jego §mierci przedsięhiorstwo
teg') rodzaju agentury firm włó·
kienniczych eksportujący~h 'manu to p. f. "EIj.18Z K~U'o, 'padkobierLV" pn:cszlo 1'3 spa,dkobierc6w fakturę do Jugosławji.
żonę Chanę oraz dzieci ScndcrttSzyję !llol'dk~, SZ!Ilula, Da\\ida K:t
!,(,w i Surę Racjzman.
.
;
]'Inna ż:tprzcśtala. wyp~llt \v lu-

I

z

łaD

Polska wg. zestawieni
niemieckiego znajduje tym.. .- 1
W 110daniu o og-lollzcllie 'Jpadłosię W grupie najgorszej ,
śri proszą. o oznaczenie tymczasoNiemieoki instytut
badania
lonjUlnktur gospoda'rezych dzie
li świat pod względem stanu
przesileni<a gospodarczego
na
cztery gnulpy krajów, mianowicie:
1) takie, w kt6-rych po:gorszenie już się nie pogłębia, a nawet pojawiaJą się owaki POPr:lwy, t. j. \Vielka Bl'ytanja w Enropie, Indje, Au tralja, BrazyJja, Wenezuela.
2) takie, w których pOl\vsłrzymano pogorszenie, ale niema !~
sZCZe (}.lnak poprawy, gdzie należą niektóre kraje zutllou:skie,
jak Bollwja, Peru, Me!kśyk.
3} takie,
w któlfych niema
r.miany w przesileniu, czyli trwa

•
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Niemczech

I

się
zakładów przEmlysłoW'jlCl
zagrB'Jic::ę •. zwłaszcza do AnglJi,
do które]
po wprorwadZCllltl

zaczyrnają przenosić się !lakł!ldy przemystowe I i1n:nycb
kra.iów. Między innerui z~Jiosi
fi) pro\~hę o przeniesienie iu~

cel

190 firm niemieckich. Pismo
stwierdza dalej, :Ze do wywozowe zhamuje wprawdzie P't0ce,
nrzeno zenia
się
przedsi~
Llorstw niemiook:kh zagranicę,
równocześnie jednak zmnlejszy się wywóz niemłeoki, w kt6
rym daią rolę odgrywał eksport tnywlłl1ych mas7.ytI .

-----•
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Ceduła giełdy w Łodzi
Dolarv ameryk. 8,89 (8,00)
Marki niem. 212 (212,50)
Funty angiel. 33,5U (34.)
4 proc. po:!:. InweBt, 89 (9ll)
4 proc. pożyczka dol. 49 (50)
8 proc, L. Z. m. Łodzi 60 (60,50)
8 proc. L. Z. Piotrkowa
55,50

i

W rszawsk
pieni

łda

żn

GOTÓWKA
D0ltUy ,8~ l \16ł
CZEKI
Belgjn. 121.80
Il{)landjn. 360,70
LQn lYll 33,1.l0 33.95
K oWy Jork - kabel 8,{}-21
Pary'i 30,13
Prag'u. 26,42
Szwajca.rja 173,50
Włochy 46,30
Barlin 212)25
AKCJE
Bank P()l~ki 8r1.- 81,50
~Iodrzejów 3,50
Lilpop 16.PAPIERY PAŃSTW WE I LIS
ZASTAWNE
5 pror, konwersyjna 30,8 proc. dolarow:t 60,50
6 proc. rlolm'owa 40,25 40,50
7 proc. stabiliz.acyjna 58,50 5910 proc. kolejowa. 10S.8 proc. nGK. 94.8 pror. BGK. (budowlane) 03.4 ], pół proc. ziemi'!k. 41.5 proc. Warsza.wy 53.R proc. Warszawy 62,20 63,2j
62,40

•

•

NOTOW ANIA BAWEŁNY.
NOWY JORK.
Loco 6,30 kwil~cień 6,12 ma.,J
O,20 czerwiec 6,27 lipieo 6,37 sie~
pień 6,44 wrzesień 6,51 paźd.2ięt..
nik 6,60 listopad 6,65
grud7Je6
6,73 styczeń 6,82 luty 6,89 .DlMZOO
6,97.

NOWY ORLEAN.
Loco 6,18 maj 6,18 lipiec 6,3ł
6,56 gru~ień (\,72 att
l'l.eń G,gO marzec 6,95.

paździornik

LIVERPOOL
Loco 4,81 kwiecień 4,49 maJ
4,-18 czerwiec .1,47 lilliec ~,47 sierpil'li 4,.H3 wl'7:esieli 4,41J pddziernik
1,51 listopad 4,54 grudzień 4,55
,_tyczeń 457 luty 4,59 marzec 4,62
kwiecień 4,64 maj 4,68.
Egipska: loco 6,60 marzec 6,38
Illaj 6,51 lipi 'c 6,65 październik
6,80 Iistopdd 6,83
styczeń 6,91
marzec 6,96
Upper: loco 5,74 maj 5.60 lipiee
0,60 l"-'liddernik 5,74 li tOl'ad 5.7~
g-rudzit'll 5,80 sŁycs;eń 3,84 llla1'7.e~
5)80,
DREMA.
Loco 7,H maj 7,28 lipirc 7,36
llutuziurniJt 7,57 g'l'ud;;ień 759 st;v
czt'll 7/;2 marzec 7,73.
ALEKSA DR JA
..,akcllaridl : maj 11,08 lipieo
j <1,36 li topad 13,20 styczeń 13,52
A3hmonni: kwiecień 9,74 t'zerwier 9,90 sierpień 10,08 paździer
nik 10)30 gmdzień 10,43.
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Cz, b '''araziem, lalae iak plaki!
Od

o ile sięgnąć mOZemy wstecz do
iaistorji lotnictwa, o tyle latwo
stwierdzić, że lot ptaków hył zawsze wzorem i celem ludzkich
prób latania. Już ów pierwotny
c7Jłowiek, k.tóremu
na polGwaniu
ptak nieuchwytnie odlatyw:lł, tę. sknlł do skrzydeł, Z późniejszych
czasów przekazano nam podania,
opiewające o latających ludziach.
Grecki budowniczy i inzyni('r Dedalos uleciał ze swoim synem Ikarem na skrzydłach, zbudowanych
przezeń, z labiryntu króla Minosa
z Krety. Leonardo da Vinci, genjal
,ny malarz, rzeźbiarz, architekt ł in
iynier, pozost:-owił szkil'e nl'oiek-

"rzez

tów skrzydeł. O niejakim markizie de Bequeville opowiadają, że
uzbrojony w parę skrzydeł wyleciał z okna swego pałacu, przeleciał ponad dachami i o~odami, po
czem Gpuścił się na fale Sekwany.
Mniej szczęścia miał krawiec z
UJm w maju 1811 roku. Z karyka
tury ówczesnej widać, że równiez
uźywał skrzydeł.
W literaturze
wszystkich stuleci często' znajduje
my opisy wolnego lotu człGwieka,
aczkolwiek przewamie te opisy są
wytworem czystej fantazji. W każ
dym razie widzimy dążenie rodu
ludzkiego do latania o własnych si

Lilienłllala

djów usiłował zbadać technikę lotu ptaków. Był on zdeklarowanym
zwolennikiem "indywidualnego lotu", czyli latania bez pomocy motoru. Pod tem określeniem nie na
leży jednak rozumieć lotu żaglowe
go z jakiegoś podwyższenia, ale
lot zapomoeą naśladowania uderzeń
skrzydeł,
wykonywanych
przez ptaki.
Wiemy wszyscy, te zapomocą
odpowiednio skonstruowanych i do
statecznie wielkich skrzydeł czło
wiek może się utrzymać w powietrzu, a nawet podnosić się, wykorzystując prądy powietrza. Dowodzą tego wyczyny
na aparatach
bez~i1nikowych
i próby samego
Lilienthala. Nie są na ten cel porzeb
De fią zbyt wielkie płaszczyzny.
Wiadomo, Ze orzeł na jednym metrze kwadratowym swych skrzydeł lUlosi około 5 i pół kilo. Ozna
cza to, ze człowiek, zaopatrzony
w sK1'Zyrlla o 13 metrach kwadraiowych powierzchni, musi móc latać.
U metrów kwadl'atoWY8h
niewielką
stanowi stosunkowo

łach.

plaszczY2nę, odpowiadającą

Krawie.
Celu tego nie oeiągnięto.
Je§1I
dzisiaj chcemy latać, musimy zaufać swą doczesną powłokę wieIkim
maszynom,
których sama
obsługa wymaga bardzo wielu sił
pomocniczych. ~ skrzydeł ptaków powstal)r nieruchome metalowe płaszczyzny noŚne gigantycznych wymiarów. tywe.i siły dostar
czają motory, których Iic7Jba i wy
dajność stale wzrasta. Start i lą"
dowanie wymagają specjalnych
terenów i
czynnoscI
pomoonlczych. Wszystko to sprawia, że
komunikacja lotnicza jest droga.
Oddala się ona coraz bardziej od
swego pierwotnego celu, który polegał na swobodnem, niezaleŻIlem
od innych ludzi i sił lataniu.
Ale pragnienie zostało. Jakże
często człowiek chciałby mieć pare skrzydeł, nie s·prawiającY'ch, jak
składana łódka, czy rower, wiele
kłopotów! :Wielcy uczeni uznali
jednak, że lot człowieka, oparty
na słle jego własnych muskułów,
jest niemożliwy. Za,pomocą najbar
dz!ej ryzykownych argumentów
próbowano wysiłki w tym kierun~u ' przedstawić, jako beznad.1.iejne
ta miast przymać, że w tej dziedzilIie nic jeszcze nie wiemy. Przy-

&

ścia

d:> lindberglla

Lielienthal
kach, które nawet ptakowi unie-.
możUwiają lot, połGwę wagi wła
snej ł aparatu umie podźwignąć,
to niewątpliwie w korzystniejszych warunkach będzie mógł po.
dnie§~ w powietrze cały swój ci~
zar. A wtedy będzie mógł swobodnie latać. Kto przypuszczał na
przykład, ze
człowiek
kiedykolwiek będzie mógł o wlasnych siłach osiągnąć takie szybkości, na
jakie pO:ISWaJ'l mu rower? Teoretyczni(' w-v'!' trze nosi pt'zeciei,
iak b.e.tvłl- r.:Q.VPUŚĆDly, Ze ud.uo-

nie śrdnt(;J wielkości pokoju. La·
t\Vo ją oJYclnować. Niepotrzebne sa
tło J.(I'JSlrukc.ji specj.t l • ~ materja
Iy. Brzozowe witki, przesycone
woskiem materjały i nieco materja
łu na wiązania,
- to wszystko.
czego używał Lilienthal, miał rów·
nież do dyspozycji Dedalos l jego
syn Ikar.
Nierozwiązane Jest Jedynie pyta
nie, czy człowiek o wla8llych al·
łach moźe si~ oderwać od. ziemi ł
sunąi! naprzód po powietrzu. LIUentbal
skonstatował,
.. hrła
~ ptaków poaIacla o wiele włę
ceJ 511y, nii jej potrzeba do Iała-

Ulm

poinlnam sobłe, te na jednej • lek nla. Drapi.y ptak 1IDOIi "" ...,
cJI przyrody m6wlooo o puty1:h bycl w apooac1a, prączem ale
kościach ptaków, które lhialaj" .i~~~ po nim woale obeł,lililłL
rzekomo tak, Jak baIonJ powietrz
łenthal mp fOłoblowl ldI
ne. Oczywfkie o wiele wygodniej ka lotek ł zmniejlzył powlersc~
jest od r~ przed.stawł6 lot czło- ~::: aby .twłerdz16 wlelk* ....
wieka, Jako niemoźllwy, zamiast
badać, jaką pracę wykonywują
"Jeśli zwa.tye', pIIIe OD, "tJe
ptaki podczas lotu. W tern tkwi większość ~taków
wyposał.ona
sedno rzeczy. Przy zastosowaniu Jest rozrzutDle w zdoln?,~ latania
formułki o oporze powietrza odra-I to trzeba uznać, ł2 ł dzieło sztuczzu przychodzi się do matematycz . nego latania ~ł.e być dokonane.
nego wniosku, że już małe ptaszki jeśli tylko IndZIe z włakiweJ .tromuszą przy locie zużywać tyle si- ny zabiorą si~ do tego problemu;
Iy, CO silny koń, zaprzężony do ~e do tego należy przedewazystsamochodu ciWarowego. Ponieważ klE-m
zastosowanie włdclwego
to nie prowadziło do tadnych roz- kształtu skrzydeł".
sądnych wnIosków, więc "przyjęLillentbal zajmował się nawet
to", że ptaki posiadają nadzwy- obliczeniem siły no§nej człowieka
czajną siłę muskułów i uznano to l w powietrzu. Powiesił 011 twój
za wystarczający argument.
skrzydlaty aparat pod dachem sto
Mimo wszystko jednak p<>zosta- doły na belce. WI'8Z z nim watył
fo pragnienie latania, Jak ptak, a aparat 80 kilo. Połowa tej wagi zo
więc i dążenie do urzeczywistnie- stała zbalansowana. I oto udało
nla tej tęsknoty. Zawsze i wszę- się Lilientbalowl osiągnąl! podźwł.
dzie istnieli ludzie, których iJadna gnięcie 40 kilo za pomocą skrzyironja i satyra nie mogła powstrzy deł o powierzchni 8 metrów kwamać od uwamnia realizacji tego dratowych. W powietrzu zdołał
pragnienia za cel życia. Najpoważ się utrzymać tylko kilka sekund.
niejszy wśród nich, Lilientbal, Potrzebny wysiłek był zbyt wieIbył ,}ednocześnie pierwszym, któ- kI.
ty drogą benedyktyńskich stuNależałoby więc sądzi~ Ze alły
ludzkie są do lotu nlewysłarczaJą
ee. Cała sprawa jednak odrazo wy
gJąda inaczeJ, gdy się czyni porównania z lotem ptaków. Lilienthal musiał swój aparat podnosić
pionowo. Tego ptak również nie
potrafi. Zdolność n~ powietrza
zależy od szybkości, z jak, skrz'"
dla biją o powietrze. Ptaki podnoszą się zawsze pod wiatr, nawet
jeśli je to zmusza do naramnla się
myśliwemu. Przy ciszy powłetn
neJ, lub w ciasnych przestrzeniach
jak polany, ptaki podnoezą się z
wielką trudnością a i to nigdy plo
nowo z ziemL Jest rzeczą znaną,
że niektóre z wyją kowo zręcznie
latających ptaków wogóle nie mo
gą się podnieść z ziemi. Jeśli ptak
jest zmuszony podnieść si~ płonowo, to dźwiga się conajwyżeJ na
kilka metrów, )JQCZem wyczerpany
opada z powrotem na ziemię.
L JeśU więc człowiek w waru-

I

ł

się nam wytworzyć
cz~ną nośną
pró7Jl1i~

by

nad piast·
Przecież

wtedy ta płaszczyzna mogłaby no
sić na metr kwadratowy 10 tysię
cy kiło. Ten sam rezultat dałoby
zg~zczenle powietrza
pod płasz
czyzną o jedną atmosferę. Czyżby
miało być niemożliwem skonstruGwanie specjalnego aparatu, który
by wytwarzał przynaJmniej 1-1000
atmosfery, pozwalając zyskać 10
kilo siły nośnej?
W obliczu takich rozważań podanie o Dedalosie i Ikarze zysku-

.tIy
•

E

Ptototyp d.Jieiejazego aeroplanu

Je

prawdopcMJobłdsłwte.

Bu- nia, które
dopiero
potomaych
Bardzo wprawiały w podziw i zdumienie.
często tł- rozwoju zastyga na
,. * •
wieki. Wynalezienie papieru l por
Pokonanie oceanu drogą ~
celany PI'7leI: cbiflczyk6w kUkaset
lat przed wyaalezieniem tych ma- wietrzną ma w trzech kierunkach
łerjałów w Europie są najlepszym dGniosłe znaczenie. Przedewszystdowodem, że tak w historii bywa. kiem w obecnym wieku techniki
człowiek
chce opanować cały
Świat, a w tym celu kGnieczne
LUłentha1 wprawił w zdumienie jest p.rzedewszy.stkiem "skracanie"
~wiat przez swe loty w począt przestrzeni, jak to się zwykło mókach dziewiątego dziesiątka ubie- wić. Następnie przelot kilku tysię
glego stulecia. Musiał on życiem cy kilometrów oznac.za niezwykly
przypłaci~ sw. niewZl'Uszonę wia- wyczyn sp1>rtGwy, a wreszcie pamiętać należy o skutkach ",;osporę w moZUwość lotu ludzkiego.
Ci pierwsi bohaterowie napo- darczych, jakie taki wyczyn sprowietrzni różnili się zasadniczo od wadza. Tęskrfota ostatnich wiedzisiejszych lotników. Przystępo ków doprowadzić more do "zbiiwali oni przecież do dzieła, nie żenia" Ameryki i Europy. Budowa
mając najmniejszych szans powo- no okr~ty, które pędziły coraz
dzenia. ByU oni, przeważnie pozba szybciej i szybciej, tak, że dzisiaj
wienł tecbnłeznego wykształcenia, drogę do Nowego Jorku odbywakarkołomnymi eksperymentatGrami my w 6 dni zamiast w 6 tygodni.
Loty przez ocean skracają czas
własnych konstrukcji, a walczy~
musieli z całym światem scepty- trwania tej drQgi do dwuch dób,
ków ł niedowiarków. Śmierl! co- a wiec przyczyniają się znakomidziennie zaglądała Im w oczy, a cie do szybki~j realizacji wspoJednak z bezprzykładną energją i mnianej tęsknoty.
.odwagą ponawiali 8we dośwIadcze
K. W-r,
Ja

dulca

1m nie

brakowało.

•••

9.lV -
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Nr 92

n ch

k
•

n es Fa f
ŁÓDŹ,

InS
IElEf N r. 196·55.

1'I0NIIJSZKI Nr. 5.

Jednoczy najpowatniejsze przedsiębIorstwa przemysłu jedwabnego, obejmując swą działalnością
teren całej Rzeczypospolitej Polskiej.

w.

ład

Zrzeszenia

WChOdzą następujące

Babiaclri Edward i S-k~
Bonn@t C. J., Sp. Ak0.
Fuks Adolf
Gordin H. i S-ka
Klinga i Schulz, Sp. Akc.
Krotoszyński J 6zef
Lipszyc M.
N aaf Bracia, Sp. Akc.

Hole

r,e,

nM

jno"lze

Iłeisfeld

G:

sp.

CzłOnkOwie ZarZądU:
PP.: L. Rozental, K. Rozen·
tal i H. Szapowa'.
SEKRETARZ ZRZESZ NIA:
. WIlkowicz.

Zachodnia 68

Galii etf
45
101m •• lelllr lei

D-ra med. MerJI L.WlN80NOWaJ
ul. Śródm1eJska 21 tel. 148-88
(dawniej Cegielniana 6)
OocU. prlyJ. dla pllń i pand.
od 10-8
a.,nne eą nt~8t~pTl!qoe dllalV:
l. chor. sk6ry I wlos"w.
a Benntll
3. KuraoJI odm'ad_aJą=yoh.
4. MOO!l!1u (ogólny i ollQ6ołowy).
5. BpUBo21 (elaatraaoaguI!loJa.
elelttrol!PIII'.
6. Elelttro_e.apJHdlatormjn. d'AJ·
8onvl111s6ota., g61vanotamdJBlloJa.
7. HcUotorapJt (Boen'8eo, kwo.ro,
sollux, kąpiele ~wletlno).
8. Chlrurg]1 eatat,ollna) (blls'
n."
2rlekl, iIllehal!'Dłoenla,
nowo_woJ}' i t. p.), Le0ll5enie

poleca

SUKNA i KORTóW

BID! A.I R.
I-GEe p. front

Akc.

Tkaniny A. G. B. Sp. Akc.

na ubrania i palta damskie i męskie
z najlepszych fabryk bielskich,
:: tomaszowskich i Leonhardła :!

PIOTRKOWSKA

tel. 225-95.

odmroień.

pód klernnk.
O.dynujfioego

POWIELAniE lEK IOlU

, ' : ., ...... : ' ,

't-.

.

..J.

",.

p

~

,

'.

•

;

chirurga specjalisty
~III.

od 1J01111. 1-4

ZKOtA KDSMETYCZNI
zatwierds. przes

wład.e pańaiw.

BIURO "I ENI "

PIOTRKOWSKA 89 Tel. 223·38

BSIIDOić,

lodziankl!

Znana mlst,.ynl cachu rosyJs",.go I polak lago F. GRYNBLAT, kM·
ra istnieJe od 1002 r., chcł10 da6 mot·
ność eaerokim warstwom spolecaeń
stWI! nauczenia sle tak intratnego fa·
chu, jakim jesf krawiectwo i bieli~lIhlrstwo, naUC8a kroju, szycia i mo·
delowania teoretycznIe i pralrtycllnie
(nil materjfiłaoh) systemem szkół pa·
rYlSkich i anQielskich.
Cała nallka
trwa 3 mlesillce I kosztuje tylko 75
zł. Kończącym świadectwa.
Z"
gruntowne na.ucl!lInie gwanntl1j~. Uwa·
gal Nauczam r6wnie! blelitniorsłw
systemem szkół wiedeńskich. Dla nl511
zamołnylth ulga.
P. GRYNBLAT
2eromsktego g pr. of. I. p. m. 3e.

I
lódi, Andrzeja 1.

meble nowoezesne, KORYTARZE i POKOJE DZIECINNE

PJllv!muje wllIJel1cle roboty, waho da, poleca po cenach nIskich
oe w zohres ellps.ollenla 9"pb, troCe
znana firma
,owanio, cylllinowanlG. i drutowanI!!
pooaCDe!!. SDr!J~tonle biur i miesl!Ilr!lń
orali csyollczenie o&ien fabrycan!1ch w
budpnhach plę;trowyoh i parterowy oh 16 Piotrkowska 16 w podwórzu
lt. :JW. S:.edowl'cb) or8Z odkurzanie
elektroluxam.
""''-'""-Ceny nisille. Tel. 10"-4' (prr••)

SZ.

F Ik

!!pec§ellste chor6b ak6rnyoh
I wenerycznych

Nawrot 7, tel. U8-07
4łd

10-12 i od

'-1

wwielkim wJborae całe urllądzenia oraz
pojedyńcze utuki po cenach przystęp'

;~~~a

8matło zgasło,

----- dZiDO

la

r.

tel. 231-03.

Dzłłlc:iarlki

--"'-----

rzewanie

DAJEI
Nlezaletnosć

I wydo 4rfl/o oszczędności na oplIle.

godę,

Stolować można do
w:Jaystkioh nowych
i Etarych dom6w,
gdyż nie wymaiła
jQ piwnic. Ko~zt

instlllar.Ji nie więkslIY nit pleoów kaflowych
wszyscy koncesjonow -ni instalatorzy.
W Polsce czynnych ponad 2000 Instalacji ESWU.
ZaldadaJą

:

W DOWOLNYCH ILOŚCIACH, WYKO·
NYWUJE ULEPSZONEMI METODAMI,
SZYBKO i TANIO

"

stanOWią:

Prezydjum PP.: Edward Babiacki
- Prezes, Karol Relsfeld,
H. Schulte - wiceprezesi.

Soieries C. M. R.
TissageB et Manufacture
de Soieries

rj I

SKŁAD

Zar zą d zrzeszenia

ICarol

"Setalana ",
Szapował

'Iirmu:

motor

Btruląl~

felef. liO·11

,Po~otowie (Ie~try[lne'

dyłnry

onłlł dobę,
niedziele i śwIęta.

przez

w

w
M. lakowic " naprawa
Da~[bmlastowa n

PIOTRKOWSKA 148, w podw6r.u

S1 WEIOI i S-Ra

W ŁOdzI,

Senatorska 22.
Do akt. Nr. E. 469 I 3i

0"'082enle.

Komornik Bf\dTl Grodzłtie~o w Ło.
dzi, rewiru 11 :lam. w Łod.l prllY ul.
11 ListoplIda 51 nlUll8&daie art. 1030
UPO. ogl&sla, że dDi~ 26 kwietnia
1932 r. od g. 10 r.
Łodzi przy ul.
Piotrkowakiej 203/205 i Rajtera 3
odb(jdcie 8lę sprzedaż z puei!ugn
public:mego .ruohomości, nBleiących
do Dory Frenkiel i skłBd&jqcych
Bię z 620 kg. przędzy i
bielizny
try kotowej o8BSoowanych na 8U1ńQ
Ił. 1.740.t6dt, 24. 3. 1932 r.
Komornik (-) St. Stopczyński

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

WYROBY DZIANE
ZAROBKOWO (na lohn)
Wszelkie wyroby siatkowe, ftranki,
chu stki fantazyjne;" frendzlalRi i bez,
szale, swetr, wełniane i jedwabne
przyjmuje zarobkowo (na lohn), na
raschlach najnowszego sy3temu firma
B. GLOBUS, Piotrkowska nr. 37,
tel. 146·51. Wyhonsnie punktualne.
cen y umiarkowane.
955·3

załatwia

szybko I punktualnie
IIc&!;Ic od ka!dego odcinka

er. O.~5

LWOWSKU T-wo fi lDYlOWE

Lwów, ul. Lagjon1w 33
Zainkasowaną !lum~

wekslo\""
remitujemy w dniu wpływu prze·
lewem lub żyrem B~nJH! Polskiego

ZAWIADOMIENIE.
Krawiec
damski

•

przeprowaCluił się

JT~ TRUł

na ul. PIŁSUD·
SKIEGO 69, r6g Nardowicza, przyj.
mule lamówienio na płaszcze i ko·
stjumy pg. najnownych pory· kich
modeli po cenach pr!iystępnycl-

:ł. IV -

Nr. 92

CZ' choro, luc

są

.. GLOS PORANNY" -

193~

uleczalne!

Do akt.
Nr. B.

Przy aatmle, katarze szczyt6w płuc, chronicznym kSISZlu, flegmie, długotrwałem zachrypnięciu, winien czytać kaidy broszurkę pod powyższym tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, b.
naczelny lekarz Finsenow!kiego zakładu kuracyjnego, wskazuje .. sposób zupelnie dostępny drogi naturalne do lIsunięcIa tych ciętl:ioh eierpień. Każdy cierpi(lcy otrzymuje takową na żl\danie III dllrmo
i bez opIaty pOItlI. Nalety napisllć pocztówkę (ofranltowanQ 35 gr.) z podaniem dokładnego IIdresu dOl
PUHLMANN & CO, BERLIN 791, MUggelstrasse 25-25a.

111ft

H.IiU ,ZTAOT

L KIi
dla. wytwornej pani
najodpowiedniejszy
podarunek świąteczny

n

- -

Buciki od

Oddsiał

Oddlllał

I

wlę~ą?

do nabycia

Ił Y I'I f Ił 4
P(Dfrf'łomsł1~ Hr. 75 filia: PIotrkawska

Cena

zł.

I

PtONACY STEP

Wielki drllm. z tycia Daikiego Zachodu
W roli głó wnel bohater Dzikiego ZIIchodu, .tuprocentowl mętczyana
JACK HO T
Pocl:fltek sellns4w l w dni powaled_
o g. 4, W sobot" niedziele i śwl.
o g. 2. Ostlltnl seans o godzinie 9.t ..
Na pierwszy seans wszystkie miejsca
po 60 gr.
_
NlIstępny p.og1'llml KLĄTWA RODU
MANDARYNtJW. W roli głównej:
Anna
Wo

Dr. farm. 8. REMBIELlftSKlEfiO
w

Łodzł

~
TROJKA

ul. Andrzeja 28, tel. 14:9-91

... p;'~:j;u~:

:,::.:;/'w,,;",

ZAKŁADY

KU P U J CI E Z I-gą Z R 6 D l A

I

WIELKI WYBóR

W"zków ftI ot Orar OW
dsleclnnvcb

płuc

Przyjmuje:

11-go hisfopada g Tel. 127-81
2 i S -

7.

W lecznioy Zgierska 17
10 -

11 i

ił

-

3.

owocowe, parkowe w dobroci gwato najlepsza
rantowane sadilić,
lokata gotówki. Nabywać je można w najstarszej firmie

leon

Kołaczkowski,

senior

ul. Przędzalniana Nr. 86
Telef. 115-02
Tram"'. Nr. 3

limetalowych
Ói ek
Nabyć

Woj~ko, . stowarzyszen!a
I zWllllkl korzystlljQ
Skład

4u
Z r.aba
..
•

11:....0 o.
1

kwiatów Piotrkowska 76, tel. 112-26.

hodowla kwilItów Ruda Pabjanickll, Szkcalna 7, fel. 204-96•

WJlymBUuk

ZATWIIRDZONA PRZEZ WŁADZE

SKŁADZIE

-

" Dij]BiBiD'
DL Ud!, PlonkoVlska 1l,
l'BL. 158-6t, w podw6r1u.
l,

" alta •

Buria.1

Sienkiewicza 40.
Telefon 141-22

iośnie"

SI. KIi)enteli wielki wybór Jiwiatów ciętych
i doniczkowych z wła!lnej hodowli, oraz koszl!'. ślubne
bukiety, wieńce, wiązanlti po cenach konkurencyjn)'oh.

PAfilsTWOWE

SIKOlJl 1l051'111Y(INJl
D-ra MARJI LEWINSONOWEJ
Śródmlel8ka 27 (dawnie) CegielnianIl 6)
Wykłady i alIjęcia prllktyclne prowadzone Sl\ przez !eka.
ray IIpecJlIlIstÓ...
Informecje i zlIpi.y od 10 do 8

·
t
e O S lOS raODdra

Od niedzieli 27 marca i dni nastctpnych.

AKI 11"

t,Prze

"

polecaj~

sprcllynowFch
• PATBNY"

amery kańllklah

moilna w FABRYCZNYM

.

Diwiekaw, Kino- Tea~r

DjwlQkowy Kino-Teatr

OGRODNICZE

MARYSIN"

9.

od 12 -

W rolach gł6wnychl Adam Brodz.
I MarJa Dąbrowska

2.-

stylowe, w najlepsaem wykonaniu
tanio nabyć motna Plotrkowaka 79
Przyjmuje od 12-2 i od 5 - 7
łudniowa
Tel.
210-75
w podwórzu. Sypialnie, stołowe,
Po
~~~~..;;..;~;;...;;.~._ _ _ _ gabinety,
oraz pojedyńclle meble
Dr, med.
Warunki najdogodniejsze.

I

ŚWI"T
BEZ li R" nIC
Stuprocentowy film polski.

',2

do nIlbycia w APTECE

gardła, fłI:~

gardła

Wspanillły

J. f

I

wady wymowy i głosu

ChorobJ usz", nosa

Dziti i dni nestępnych I
podwójny program I

Pantofelki od 8.75

li

"
ZIOŁA"P
L
zatwierdz. praez M.S.W.Nr. rej. 1349

JOlEf iŻVHson Apł
choroby, uszu, nosa,

niemo·

usuwają

d.łeckiem

Dr. med. J. PoI.kow
oftIrurglc:anJ
Dr. med. M. Kantor,
god •• p"vloC! 1-3 pp.

8.75

chrypkct. zakatarzzenla
nosa, gardła, oskrzeli itp.

Dr. med. S•. Eigerowa
Dr. Reiłler Kurjańeka
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
0enB porodu na n kl. wraz
z aabiegami 200 al.
Opteka nad

zł.

bieliznę

w ~akła.dzie stolarskim, '.V. Fuks
Wolczanska 91 II pod worze ID. 22

połomtclo-ginekologiclloy

StAWA"

czy masz

Bardzo tanio do sprzedania
2 luksusowe solidne

a

~

się zbliża

już

I I II klasa

...

~.~~~-

Bocian

D18D8zun Optucznu SZYMOn
DRRACH, SP. zo. o.
..
PIOTRKOWSKA 33
TELEF. 222-23

"SA ATO"
SYPI
-[b(rurgtuo!

....

~......

'"
BBeZnOSe.

zlolg(h

\

Iw.~~~~,.~

H. M. BUCHeARaWA

Kto stracił willrę w swe nlldwątlone siły męskie powinien natychmiast zlIłl\dać naukowej broszury, kt6rQ
wysyłll bezpłatnIe I dr.kretnie

Ogrodowa lO, tel. 21a-57

Ogłoszenie.

ane

Dlaczego oddawac sie rezygnacji!

lakład Połoinlno

903/lł2

Komornik 51ldu
G,odzkiego w to
dei, rewiru 11-go
clowe, Dułe oflarr mater)aln.
zllmieszkały w
IlIletne !11 od lakol!ci towaru. NIe kałdy dowolnIe
Łodzi, pr. y ul.
11 ListoplIda 51 na &lIchwalIlny towar, lecz ' w eil1Qu dziesll\tlr6w IlIt
:JlIslldaie IIrt. 10110 w c!lł1m śwIecie wyprÓbowllnll jakodć usługuje na
W6sae .!lulanie.
Ust. Post. Cyw.
oglasza, te w dn.
TYLKO "OLLA"
lS kwietnia
1932 roku od go- NOWOOTWORZONY INSTYTUT NOWOCZESNEJ
RACJONUNEJ KOSMETYKI LEKARSKIEJ
dziny 1().ej 'rllno
choroby wewnętrln~ speo. seroa w Łodzi, prsy ul,
Zgiersklej 30
Radwańska 4, tel. 187-27.
odbędałe się
p. fach. kier. lek.
sprzedllł z pnePri:vjmuje od 5 do 'f w.
tllrgu publicznego
Piotrk~wska 78 II piętro tel. 112-33
ruchomol!ci,
Pielęgnowanie, leczenie i usuwanie wlld s~6ry, cery, wIo'
nalełl\cyeh do
Dr. med.
~6w, brodllwek, zmars·czek, awjotczllło~6 mięśni, piegi,
Chaima Józefll
plamy, łupiet i t. p. Leczenie elektryczno~cią, tiwiatłem
Pudłowskiego
i ciepłem (galwanIZllcja, Farad, ElektrolialI, d'Arsonval.,
i lIkłlldlljl\cych się
KWllrc, 501., Vitalux). Ceny puysłeone. Godziny przyz mebli
W niedziele i 'więta 10-4
oszacow8l'lych ne jęć dla Pań i Pan6w 11-24-8.
ak"sl'sr- Olnakorog
...
sumę
Zł.
430.:isQlhodnla 6~ (ŚrOdmle,laka 14)
Ł6dt, 18.3.H~32 r.
tol. 1~{}-t5~
Instytut
Komornik
Kos
metyczny ••
puylmule od 5-6 wieca.
ński
Si. StepclY
CzesłaWJ Bornsteln6wny, Piotrkowska 178,
tel. 138-76, parter m. 9.
--------------------------~~~~~
Nlljnowsze metody racjonalnej kosmetyki i higjeny. Pi~
Spec.lalnr dział
lęgnowllnle cery i włosów. Usuwanie wszelkich defek.
OBUWIA dziecinnego
t6w cery. Maski rlldjoaktywne. Usuwanie nadmiernego
tłuszczu l: podbródkIl i karku.
Upięksllllnie dzienne
i wieczorowe. Helioterllpja. Lampll kWllrcowa. 5011Ix,
D'lIrBonvalizacjll.
1223·15

A~(lI Do W!lY!łkitb M~i[lYlnł
Biuro Handl. "Inventns", Lwó'Y, Legjonów

'UJ

Ilnng

niezrOwnanu Maurice Chevalier wfilmie P. t.

Ostatnie 2dni!

,

Rei,serji Ernesta Lubitscha.

YP

"

Nadprogram aktualności i dźwiękowy tygodnik Paramountu.

Początek

Zeromsklego 74-76
róa Kopemlk!l

seansów w dni powszednie o g. 4: p. p., w niedlielo i święta o godz. 2 p. p., ostatni seans o godz. 10 wieCE.
Ceny miejsc: I 1.30, 11 90 gr., III 60 gr.
"
Na pierwszy seans wszystkie mieisca po 60 gr.
Następny program: "MADAME SZATAN w rolach głównych Ka, Johson I Reginald Denny.
Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt

Uwaga:

Passe-partoułs

I bilety wolnego

wejścj~

w

niedzielę i święta

bezwzglE;dnie

nieważne,

.Ił

~.IV -

Ił ~r"lz

•

rze

z

D

kła

,aWif€ki

"GLOS PORANNY'" -

me

ki

-

Zawiadi\mia Sz. Kli.ientelę. iż wszelkie nowości na sezo :')
nadeszł!ł'.
Przyjmuje wszelkie zam0
menia z własnych i powierzonych matc'r.iałów.

wiosenno -letni

la a zka 15

• aż

1932

telefon 165-43 -

Ceny

przystfłpne.

Ceny

Zarząd BudowlaTlej Sp6łki Akćyjnej w Łodzi, Sp.
Akc., zawiadamia WSJystkich swoich akcjonarjuszów
odorocznem wainem zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 26-go kwietnia 1932 r. o godz. 16-ej
w lokalu Spółki w Łodzi, przy ulicy Al. Kościuszki lO,
we. wszystkich rodza, następującym porządkiem dEiennym:
l~ch szlachetnych
1) Wybór przewodniczącego,
drzew poleca fABR'YKA MEBLI
2) Sprawozdanie Zarządu i I\omisji Rewizyjnej
za rok 1931
L. SALOMONOWICZ
3) ZatwIerdzenie bilan!lu, orali rachunk6w strał
i zysk6w za rok 1931
4) Udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) Podział zysk6w i ustalenie wynagrodzenia ZaTelefon Nr. 134-25.
rządowi oraz Komisji Rewizyjnej,
6) Plan działania i budżet na rok 1932-gi,
7) Wybór nowych władz Spółki,
8} Wybór Komisji Rewizyjnej,
Niezawodnie wszystkim ze:lety,
9) Wolne Wnioski.
by dzieci były dobrze umysłoAkcjonarjusze, pragnący uczestniczyć w tem zgrowo rozwinięt.e. Kupcljmy im tylko
madzeniu, winni najp6źniel na 7 dnI lIued terminem
•
zabawki, gry towaegromadzenla złożyć akcje ewoje w Zarządzie Spółki,
.. Łodzi, przy ul. Al. Kościuszki 10.
yll
W myśl § 12 statutu Spółki. Zgromadzenie watne rzyskie, zajęcia freblowskie
- w najtańszem źr6dle zabawek
"
będzie bez wzgl~du na iloś~ reprezentowanych akcji.
~II
Na miejscu klinika lalek. Uwaga: w komis dostarcza-,
Zarząd Budowlan/aJ Sp6łkl Akcvjnej
"Ił
II, .
-J. my nil zabawy r6jne kotyljony, c,apki, parasolki, baw ł.odzl. Sp. Akc.
lony po bardzo niskich cenach.

anie i włIObrum ualunMu :~;:~~
DAL IE
PlłSUDSHIEG

·

eIJ

. l,'
lód

WUDożuczalni

"

Łodzi przy ul'. Piotrkowskiej 59, która
za niską opłatą zł. 1.&0 bez ka~eji wypoży
oza wszystkie nowości w jezykach: polskim,
niemieckim i francuskim. Wszystkie nowoś€i
sŁale do otrzymania. Zapisujcie się masowo
a wydatek taki mały nie llszezupl1 · Wasze-~o
budżetu. Za zł. 1.50 można przeczytać dowolną
\IV

narotoWlna
. g4 tel 192 t5

I sera

W. Palc:zfwski,
Traugutta 8
TELEFON 183-80
do nabycia we wszystkich sklepach i mleclarnlach.

O

IOSJ!
le.
Komor!d:k
du
Grod_klego
w lochl, rewiru 4
Mundurki szare
IBm. w todzl
. PRY _ul.'
7raugutfa 10
na linea- Już do nabycia
dt:ie an. lOBO U.
P. C. ogla.. e., ile
w dn. H) kwietnia
1932 roku, od goOWOCOWE dl1IlY lo-ej rano,
PARKOWE, w Łodlli, puy ul.
IGLASTIZ
. Monłuszki 5
odb~dllłe si!j
krzewy, r6:to, pośliny zimotrwale DALJE - GIEORarNIE,
epJ'ledat li! pllSeaJ
warz,wne •. 1t~latowe ł trawy
1&1811 publlclIDogo
1' .. re.
poleca w WIelkim wyborze
l'Uohomo~ci
n:RZY KOł4ACZKOWS~J
n~eli!łoyoh do
Zakład 09rodnlc~. ł.6d:!, ul. Plotrkowoka 241.
Stowauys:z:enia
Kupców SurowCeny Jak w szk4łkach.
ców i P6łfabryka-

do film. p.ldzlkoWlkiUgo

Ii:."Ona

łów

Paczki żywnościowe do
z gwarancją
dostarczenia wysv)a

Wł6kienni

GABINET H1GJENV KOSMETVCZNEJ

Y"

"

Cegielniana 7. m. 8 fr. tel. 209-18
W..elkle zabiegI wchodzłlce w zakres
racjonalnej kosmetyki.

Ceny umiarkowane.

obszerny, w

centrum

miasta,
przed
te! restauraoji do oddania. Tam2e
obszerne suche składy do
wynaJącia. Oferty sub. "Lokal
obszerny" - do biura ogł. S.
Fuchs'a, Piotrkowska 50.
nadający się na większe
siębiorstwo biurowe, lub

Hele y ey r

Śródm- ejslia ~8 (dawniej Cegielniana 7)
telefon 200-36.

Poleca najnowsze. modele. paryskie
na sezon WIosenny l letni

c
"

DniA
U AT

_RRO OWYCH
SRPJDCHODDWYCH
PlDTOCYKhOWYCH

•••

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOtYCZANIE
AKUM ULATOR6W

K ROJ U

NAJLEPSZE CIA <;TKA

fiOM~lIHIK f6D

dW.ll!ygodniowy termin sprawdzania wierzy tel-I od::łd~ep~~~~:;~
no scl.
publicImego
Sprawdzcnie wierzytelności tych odb~dzie
ruchomo~ci,
eią dnia 12 kwietnia 1932 roku o godzinie 12-ej
nolefącYGh do
. w ob ecno ś'
Sę d zlego
.
K
'
Hel'Jl')l\no Klatta
w po ł li d me
Ol
omlsarzn
i składających się
w "Vydziale Handlowym Sądu Okręgowego z meblI i radiow Łodzi pokój 15.
apa_r~tu
-Wierzyciele, którzy do tego terminu na- oszaC9W?l)y~h na
. . , swychme
' zgł oszą, 11 l egną sk u tk om :lUmę
1.100.,eznO::;Cl
Lód. zł. 14
32
przewidzianym wart. 513 kodeksu Handlowego.
KO~Ol'n'l~
Synd.yk tymczasowy
Miecz)'sł w Sarna, adwokat.
(-) ZilJ~owski.

wej

5174-3

r.

l.

M. R ZENBERG
TELEF. 163-97

CEGIELNIANA 4

-------

czych
i elrladsj!joych aiQ
nowoczesnego, szy
2l mebIiI muzyny
cia i mo.ielowania
'.do pisania
wyuczają elfłwier
oe~a<lOwaDych na
dzone przez Min.
biuro "POMOCu
somą d.1.500.Oświaty Hurlly Mit,6dt, 11-go Listopada 40 m. 34. tlefon 245 -15. t6dt, 16.3.1932 r. strza Paryskiej Akademji C e c h u
Komornik
(-) Zajkowski. Warszawskiego i
Ł6dzkiegCJ f. Wiśniewskiego,
nagrodzone złotym
Do akt. medalem i dypl. w
Nr. 435 )1932 r.
PII,Yźu. frankfurcie i Dl'dnie
Ogło_zenl
Jedyne
Komornik Sąd. kursy w Polsce i
Grodzkiego
m. tod_i wyuczaw Łodtd rewiru jące bel pomo cy
jodwroozyste •
połeoa
4-go za'
form bibułkowych 1OO%-wabis te,
mles.kały w Łodai .Sysłem kroJjlnia .D o s ta a w arło§ć.
p~y ~l.
odrało na materkach zć w .. pte
:Traugutta 10
jałach", opatentoapfts sldadach
na :.eal'8dllle art. wanychza Nr.
przez: enych i
1030 U. P. C.
12644. Kończącym
optycznych.
PRZEJAZD 1. TEL. 133-72 i ;)09-87
egłana, ie ' w dn. świadectwa szkol14 kwietnia
ne. Życzllcym podoI
' .
.
1962 r. od godz. ręcznik. PiotrkOWI
Syndyk tymczasowy upa dl0 SCl MOJżesza
10 rllno
ska 64.
Warszawskiego i Abrama Marczaka zawiadamia, w tod_I, prz:y u\.
że Sąd Okręgowy w Łodzi wyznaczył. ponowny
Przejazd 16

[ ~ KI( ~ HIn

PO POWROCIE ZPl\RY*~

z najnows_yml modelami wiosennymi
i letnimi prayjmuję wszelkił domską
garderobe Olaz roboty futrz~e w najwykwintni,,;szem wykonaniu z wła
snych i powierzonych mater]ał6w po
cenach konkurenoyjnych

Pracownia sukien i okryć damskich

Kr~jowa [enłrala tói~~
PIOTRKOWSKA 86. w podwór;u
poleca łóżka :lelazne i dziecinne,
w6zki sportowe, łóżka polowe, materace, sanki i rowery dliecinne
po cenich fabrycznych.
PRZYJMUJE WSZELKIE REPERACJa
Do akt.
Nr. 474132

przystąpne.

RAJ DZIE( IEC

poleca masło wyborowe codziennie świeże

ilość książek.

gO~~.

CI nI

Y

Sprzedał masła

24

··,

hSi ą 2eBSpółdzielnia Mleczarnia w Brzeinlu

Sil Ntl"

Pf1~[iagn

Uwaga: dla p. przyjezdny[b wykonywam i

"I

UL ZAMOJSKIIiOO, TEL. 489.

POD ZARZ. D·ROWEJ

RUTINOWEJ

wlJla. Centralne ogrlllewanle.
I zimna woda w pokojach.
Bklnec!:na weranda. w.,kwlntna kuchnlana lądanię dJęiąa,c2na. C e n y z n I t o n e.
Komfortowa

Bleiąca cIepła

. Infozmaoji udBiela

d-~wa

Abrotinowa w
"Diana".

Zakopanem willa

CENY
PRZYSTĘPNE.

fi

9weatry, ozapki i torebki
ręcznej roboty wykonywam z własnych i po·
. marzon yoh materjalów.

Al. I-go

fi)

ja 11

front, part r m. 1.

ZE WSZVSTKICH JĘZVKÓW QBCYCH NA
P O L S K I I OOWEWTNIE WYKONYWA
S Z Y B K O I DOKŁADNIE,
ZE ZNAJOMOŚCIĄ RZECZY

"I I: Ilr

tl

PIOTRKOWSKA 89 Tel. 223·38

Nr.

9~

4:!' IV -

.:Gl.;O'S PO~ANN y. -- 1'932

!I

I········OGLOSZENIA DROBNE •••••••
:
Baulla
I
WJIhOUlilolB
świąt
I.
I
~

WYPRACOW ANIA, . referaty z literatury, historji, wSka1.ówki, porady, materjały, objaśnienia. Pogotowie naukowe. Warsza,wa, Cegiel
pina 9, m. 26.
772--4
UDZIELAM
lekcji w cenie przy'
w zakresie szkół średnich.
Wiadomość: ul.
Żeromskiego 77,

stępnej

OBIADY od dnia 5 bm. codziennie prócz niedziel i
- w
godz. od 13,30 do 16-ej wydaje
Społeczna Szkoła Żeńska Przemy~łowo Gospodarcza Stow. "Służ,ba
Obywatelska", uL Sienkiewi~a 61
telE'fon 177-'73. Za.nriawiać telefonicznie do godz. 11-ej.
Szkoła przyjmuje również z-amó
wienia na ciastka, torty, kanapki,
kolacje zimne itp.

8M

PI OTO RY
elellłrvc:ł.

nowe l

łl SKLEP oraz dwa pokoje z

l

"ływane.

Warsztaty
REPERACYJNE.

Budowa kolektordw ironu..•
WYWIADOWCA prywatny: spranllrdw.
wy osobiste, handlowe, fa-bryCUle,
WYCHOW AWCZYNI z dobrą zna- dyskretnie.
Zgłos~enia.:
Lódź,
IN5IMAł:JE
jomością kroju i SZyCIa do pięcio skrzynka 435.
letniego chłopczyka pos1.ukiwana.
Osobiste zgłoszenia: Łódź, Zachod- KURSY kierowców samochodonia nr. 41, mieuk. 6.
wych Leona Masłowskiego, Lódź,
ul. Piotrkowska 202.
760--1
LEKCJI i korepetycji udziela rurj
Połudnlow. 28. tel. 210-00
tynowany nauc1.ycieL Zapóinio- ZA TRAFNE przepowiednie duto
a .. .__
Dym metodą skróconą. Przygoto- podziękowań i uzna.nie
zdobyła
wuje do egz.aminów. Specjalność: słynna chiromantka z Galicji. An- Rogów
16,000
ma.tematyka, polski. Aleja I Maja drzeja 32 - 11,
24,000
727-1 Kolo Lasku
nr. 5, m. 8, front, ID piętro.
50,000
Łask
4,000, 8,500
DYWANY perskie, krajowe, ręcz Poddębina
BUCHALTERJI podwójnej, amery e i maszynowe reperuje artystycz- Jeżów
2,500
kaliskiej naucza z/!. zł. 20.-. Za- nie. H. lI-Hlgrom, Kilińskiego 18 m. Zduńsk~ ~vola
13,000
ległości i bilanse ryozałtowo.
11 10.
7,000
752-1. Tuszynek las
10,000
Listopada 20, m. 18.
Kały
Żakowfce
4,500, 12,000
'ABSOLWENTKA filoI. klas. przyKQ1lstantyn6.w 7,000 30,000 35,000
gotowuje do
matury z łaciny (i
20,000
Zofijów
12,000
greckiego) oraz z przedmiotów ju- SPRZEDAWCA branżysta to- Szosa Konstantynów
warów wełnianych i iedwabnych Jędrzejów
uah;tycznych. Tel. 142-72.
8,000
poszukiwany. Oferty pod C. 19. Etoki
14,000
BERLlTZA met. prawdfL.iwa 7 fok
&zkolny. Kursy języków obcych POSZUKUJĘ agentów, dobrych PARCELE POD BUDOWĘ, ROLNE I LEŚNE
uznane przez państwo. Konwers!.- handlowców, do sprzedaży doPabjanice, Aleksandrów, Ruda
{!ja, literatura, korespondencja han brze rozpowszechnionego artydlowa.. Wykładają rodowici aJIlgIi- kułu. Oferty do adm. "Głosu Pa.b janicka, Ksawerów, Gm. Oboj
I.angówek, Moskule, Rogi,
~y, francuzi, niemcy, włosi. Z8Ipi- Porannego" pod "W. T. 211". nr,
Grotniki, żakowice,
Poddębina.,
"y codziennie od 12 do 1 i pół i od
KILKASET
Zł..OTYCH
dam.
Artur'ówek,
Ustrooie,
KOD.ta.nty6 do 8-eJ Piorlmwska. ee, m. 9,
front.
745--3 wyrobienie poeady w fa.bryoe nów, LagiewnDd, w gm. 1ł4bień,
włókienniOl>ej ewentualnie
biuro- w pow. Wieluńskim, w pow. Lę
wej.
Oferty
Bub
"M.
S.".
788-8
ezyckim, gm. Bełdów, Nowe Zlot.ENGLISH eonversatioD, literano, BruBI Herbertów, D~rówk.a.
.........
ture, correspondence udziela
Z. Feinbeytanka (dypl.). Tłoma STUDENT-szofer, czerwone pt'&WO Sda.cheokaJ, Ka.mińek, Małe Lagiew
ezenia, korespondencja. Lipo- przyjmie pracę kierowcy. Ta.k.te liiki, PolllŹnia. u. Pa.bja.nic&ml, Tuwa 48, telefonicznie 144-46 na taksówce. Oferty Lódź, skrytka szyn J.a.g, Kolumna., Sokolniki, K&72~ ły, Wiskitno, Tymia.nJta.,
Śródbo-
od 3-4.
782-1 ·487.
rów, Sika.wa., Włodzimien:ów, Za.PRACOWITA słutą.ca., która. do- lesin, Kochanówek, Męeka Wola.,
brze gotuje i sprną.ta z dobremi Będzelin - Smolarnia, Wiączyń
świadectwami
mote si~ zgłosić. Zieleń, Luómierz las, Kwia.tkowioe
BACZNosćr
Przejazd 15a, między 9-10.
poleca biuro "POLRUCH" Aleje
Uwaga I Nr. 47 - Kilińskiego 5140-1 Kościuszki 27, Telefony 141-01 i
Nr: 47. Tanio. Tapieer i dekora- _______
tor. M8jster dyplomowany i ce- POSZUKIWANI sprzedawcy-agen- 132·01.
ohowy; przez ministerstwo za- ci z branży węglowej. Oferty i retwierdzony w roku 1905-ym. ferencje z podaniem dotychczaso- SKLEP omrz. pokój z kucnnią., dwa
Przyjmuje wszelkie tapicerskie wego miejsca zatmdnienia pod wejścia, nadają,cy się na. katde
i dekoracyjne roboty i reparacje ..W ęgiel" do admini"trarji "Głosu przedsiębiorstwo, ładnie urządzony
tylko dla chrześcijanina do oddapo bardzo niskich cenach. U wa- Porannego".
759-1
ma. Kłys, Przejazd 34. Poś:rednicy
ga: Proszę mnll) zawiadomić liwykluczeni.
stownie. S. Kareb8now, 47 Ki-
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lińskiego

47. Mistrz
wany i cechowy.

dyplomo536 1

mą, nadający się

na każdy interes,
obecnie piwiarnia, z powodu wyjazdu odda.m bardzo tanio.. Skła
dowa 17, m. 3.

TANIO oddam sklep oraz pokój
z kuchnią, ślicznie odnowiony, nadający się na każdy interes, z po_ .
wodu wyjazdu. Ki1ińskiego nr. 77,
m.l0.

NAJIAMSIE ZI6DtO

m. 7.

----------

~uch

SKLEP oraz pokój I kuchnią.
kolonialny z urządzeniem łanio
do odstąpienia Zamenhofa 17.

MAGLE ~ mieszkaniami tanio by·
le zaraz sprzedam.
Piotrkowska
nr. 60, prawa. ofic~

----

KUPUJĘ

weksle protestowa.ne opa
trzone klauzu.Ią. lub bez i wyroki na
Stefana Stypułkowskiego, zam. w
Rudzie Pabjanickiej przy ul. Ląc~
nej 1. Zglosić się 3 - 4 pp. Piotrkowska 69, m. 51.

__________

PIANIONO w bardzo dobrym 8tanie, zagranicwej firmy do sprzedania. Lipowa. 44, m. 16.
•
----ELEGANCKA ka-oa i firanki ręcz
llt'j roboty do sprzedania. Gutmanowa., Cegielniana 28, tel. 193-73.

SAMOCHODY
i motocykle
Sprzedał.

uływane. Kupno.
Komie. Zamiana.

Anto-Awmcja,
tel 189-aR.

Gdańska

.

Nr. 82,
588-19

----

MOTOCYKLE naprawia,
dorabia, cylindry szlifuje.

częśoi
Zakład

ślusarsko-mechaniczny S. DomiDiak, Piotrkowska 116.
3603-9

Loale
Biuro .POLRUCH"

I

Al. KOHluDkl nJ tel. 141-01,
132·01 poleca mieszkania, zamiln'l
mieukl~. lokale fabryczne, .klepy
pokoje umeblowalle.

--

--

SZEśCIOPOKOJOWE

MIESZKANIA, WSZELKIE WYGODY:
ul. Sródmiejska. kwart. zł. 600.Za.ehodnia. (kom!.)
740.Na.wrot (centr. og.)
800.Cegielniana
800.Al. Kościuszki (kefif.) 1000.poleca biuro "POLRUCH".
PIĘCIOPOKOJOWE

MIESZKA-

NIA, WSZELKIE WYGODY.
ul. Cegielnia.na.
kw. d. 465.11 Listopada.
498.Śródmiejska.

590,600,650.Juljusza (luks.)
680.Piotrkowska. (komf.)
750.-_
poleca. Biuro "Polruch".

Gdańska.
Piłsudskiego

2-POKOJOWE MIESZKANIA
Z WYGODAMI W STARYCH
. DOMACH
91.ul. 6 Sierpnia
kw. zł.
120.Przejazd
133.Ki1ińskiego
146.11-go Listopada
166.Zielona
167.Radwańska
175.Skwerowa
182...-:.
Wólczańska
185.Żeromskiego
H15.Piotrkowska
200.Nowomiejska
223.Mielczarskiego
250.Narutowicza
polel~a biuro "POLRUCH".
POKOJE Z KUCHNIĄ PRZY
ul. Gdańskiej
kw. zł.
80.Andrzeja
100.Wólczańskiej
116.Przejaui
117.Targowej
119.Pomorskiej
120.Piotrkowskiej
133.Kilińskiego
133.Sródmiejskiej
133.Zawadzkiej
145.poleca. biuro "POLRUCH".
t-POKOJOWE MIESZKANIA
Z MALĄ KUCHENi<:Ą
ul. Podleśna
kw. :J.
30.Targowa
kw. zł.
31.Ką.tna
33.Szkolna
39.90
40.Zamenhofa
Nowo Senatorska
,15.W ólc.zańska
53.Piotrkowska
53.Szkolna
58.Główna.
58.Piotrkowska
60.Al. I Maja.
64.28 p. Strz. Kall.
(6)'10
Za.k,.tna
M,eo
,W ólcza.ńaka
7-;Andrzeja.
77.PiotrkOWSKa.
80.6 Sierpnia.
100.poleca Biuro "POLRUCH",
Z KLATKI sCaOOOWEJ
z korytarza pokoje Uffil\hlowa.ne,
bez mebli dla. oilób pojed.il1czych.
małżeństw z ntyw. kuchai:
ul. Al. Ko~cius1.ki mies. zł. ttl6 Sierpnia.
25.Żeromskiego
30.Al. I Maja
30.Piotrkowska
35.Sródmiejska
35.Nawrot
40.Narutowicza
50.Wólczańska
60.70.Skwerowa
90.Piotrkowska
150.Nawrot
180.Czerwona
200.Wólczańska
i setki innych poleca biuro "POLRUCH".
SKLEPY PRZY UL.,
Piotrkowskiej
kw. zł. 210.-

CZTEROPOKOJOWE MI ESZKA"
NIA, WSZELKIE WYGODY:"
"
ul. SienkiewiCZII
kw. zł. 4 5 0 . - "

Sródmiejska

Żeromskiego (komf.)

BIELIZNĘ damską

i męską wykotłuje solidnie i tanio
Ela Kligerówna) Zielony Rynek 6, m. 18.
ZGUBIONO kwit kaucyjny Elek·
Dory
trowni Łódzkiej na nazw.
Wajnstadt, Magistracka 16.
CZYSZCZĘ:

.Sufity, tapety iścia'
ny malowane suchym sposobem,
oie kurzllC, po bardzo niskich cenach. Sz~fner, Sienkiewicrza 10.2,
m. 11, tel. 126-68.

FOTOGRAFUJCIE SIĘ w Zakładzie Fotograficznym "Salon
d,Art". 6 pocztówek artysty(\\znie
wykonanych od 4 zł. Konstanpowska 2.
076-5

na czele znana orkiestra

"Front-Heuman" Jazz
Les Sisters Farre
pierwszorzędny

duet taneczny

Edith Zelsler

znaKomita tancerKa, ulubienI·
ca łódzkieJ publiczno~cl

Will, and Margo
tańce

ekscentryczne
pierwszy w Łodzi

Sewer,n

poraz

Grodzeński

tancerz towarzyski

Początek

dancingu o godz. 10 w.,
programu punktualnie o g. 11 w.
W soboty, niedziele I ~wieta five
o'clock z ad.lałem całego zespołu
arty.tycznego.

450.-"

360.....

450.o<)

5i)~.-

77f).935.1600.200.-

490.-.
Andrzeja. (komf.)
490.- Ogrodowej
Wólczańska (komf.)
490.- Żeromskiego
210.Piotrkowska.
490.- AndrzeJa.
200.Al. Kościuszki (komf.) 500.- Zaklltne4
200.N. Targowa (wyrem.) 530.- ~t
215.poleca Biuro "Polruch".
mThu~,
215.(Mańskiej
215.3-POKOJOWE MIESZKANIA! Wólczańokiej
240.WSZELKo WYGODAMI W STA- Pa,bjanickie.(
250.RYCH DOMACH
Cegielnianej
250.ut Piotrkowska
kw. zł. 399.~ Radwańskiej
266._
Ki1ińsldego
372.- Północnej
250._
Zawa&ka
366.- Karola
266.Piotrkowska
330.- Zachodniej
266.Traugutta.
330.- Andrzeja.
290.Karola.
330.- Nawrot
300.Gdańska.
330.- Głównej
3GO.Śródmiejska
300.- Składowe.i
330.W ólC'Lańska
300..:...... Zgieri:!kiej
350.Lipowa.
300.- K.opernika
350.Zielona
300.- Sienkiewicza
370._
Al. I Maja
280.- Składowej
375.Ki1ińskiego
270.- KilińskiE'go
380.Mielczarskiego
232.- opłeca biuro "POLRUCH" Al. Kopoleca Biuro "Polruch".
ściuszki 27, telefony 141·01 132-01

~rv.

18

Niniejszem

podaję

łask. wiadomości

do

za w

· r

Szan.

ną

I C mc
SII:

Nr. 92

.. GLOS POnANN'Y" ...... 193I .,..-

dniem 1 kwietnia r. b.

e natur

fa rJ

uruchomiłem

~n

ÓW OWOCOW

c

ł. przy ul.
Kośt:iulz'" 'n
.~I. -~~1·51
p. f.
Fabryka moja, urządzona według wszelkich wymagań nowoczesnej techniki i hygjeny, odpowiadać będzie pod w~ględem produkcji wzot'owym warunkom zdrowotl1ym i zaspokoi najbardziej wybrednych smakoszów.
Polecam niedoścignionej jakości soki: malinowe, cytrynowe, pomarańczowe, wiśniowe i inne, przyrządzone z naturalnych owoców na czy~tym c'lkrze, po cenach konkm.'cncyjnych.
Zapewniając Szan. Klijenteli solidne obsługę, polecam się łask. zwgl~dom

••
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Obowiązkiem
~....

eleganckiej Pani jest

Ma

;;;p!t

Wełny:
Afghafaine - friseUe
modna welina na suknie

JOIary marki

o

Ini. 16N. C. FERS'.

,.

io

II

X9.... 0

W5S7F

oz na nie ostatnich nowości

ES

Widzewskie:

Jedwabie:

na sukienki, bluzeczki,
CI'epe Lyon
szlafroczki i fartuszki
Crepe Exb'a
Walencja
Crepe Mongole
Panama
Lanetto
Cl'epe GeorgeUe
Crepe Mongole
Bałtyk
Crepe Meteor
Jersey
PrQsna
Crepe Mal'ocain
MousIine de Laine
Popelina kolm'owa
Petite Rcine
Thlooł
Po .elina deseniowa
Toile
de
soje
Shetland
nieznanej dotąd
Fal'tuchowe
Fulary deseniowe
modny towa-r na pal la i
Ełsmine deseniowe
kost.tumy
Jakości

Wyłączna
sprzedaż

towarów
Widzewskich.

Brak
Sekunda
ł

Resztek

najwJliszei

Modne kolory: bleu royal, empire,
bleu nuit, mode.

Wsz,stkie inne dział,
obficie zaopatrzone.
NIEtrnĘPUJĄ.CY i słoneczny
pokój front?wy dla 1 osoby
oras 1 pokój dla małż. z używ.
kuohni odnajm~ Żeromskiego
r. 77 m. 7.
POKÓJ (lub dwa) eleganclio umeblowaoy lub bez mebli, ciepły, słoneezny, front, I piętro, z niekrępuj~em wejściem, równiei odpowied me dla lekarza. lub adwokata., do
.~jęcia
zaraz. Kopernika 19,
m. 4, od 9 do 12 rano.

I

POKÓJ umeblowany ew. s utrzymaniem ta.nJo odnajmę. Al. I Maja
IS, In. 4, front, J piętro.

,.------

- ----

POKOJU na prawa.ch lobtora. poIzukuk. Oferty pod "Bezdzietny".

POKóJ z kuchnią, wygódką i urzą
dzony ką.pielowy, w śródmieściu,
Ełoneczny, II piętro, oddam. Tel.
1::l2-01, w dnie powszednie.
DLA FACHOWCA na pracownię
we. biuro odpowiedni parterowy
pokój oddaje gospodarz
domu.
Piotrkowska 155, Lahruf'rt, zastać
do 10 rano.
-------; - ------,
SŁONECZNY umeblowany
pokój
d.l wynajęcia Śródmiejska 32, m.
16 (róg Gdańskiej).

-------,..-_----PIĘKNY

pokój umeblowany tanio

odnajmę. Śródmiejska 27,

m. 7.

4 POKOI na biuro i skład poszukuję w śródmieściu.
Oferty pod
"Parter lub pier~ sze piętro".

NA

GARSONIERĘ

poszukuję

po-

k()ju nh~krępującego, może być ni·
krańcach miast~ . ()fl'rty

qO ,m/"l.

BU" pod .,Kawaler!'.
.
------ MAGAZYN obszerny do wydzierżawienia. Piotrkowaka 199
Goldberg.

BALKONOWY ładny pok6j od najWE:. Cef!'ielniana 37, m. 1&.
POKÓJ lu,dny z balkonem odnajNa.nttowicza 39, m. 8.

mę.

~

POKOI

~

wszelkiemi

wygodami

poszukuję. Oferty pod "Aptekarz".

POKÓJ umeb~owany z pościelą wy ZAMIANY mieszkań wi~kszych
5, na mniejsze i odwrotnie uls-kule{!znia najszybdej i najkorzyst
- - uiej biuro "LOKUM", Piotnkow
DO WYNAJĘCIA jeden duży, cru slia 62, front, II piętro, telefon
gi mniE'jszy pokój z poczek" bez 166-15.
mebli, na. biuro oraz pokój umeblowl.Dy przy ul. Piotrkowskiej 97, 1 - 2 - 3 - 4 - 5-POKOJOWE
mieszkania z wszelkimi wygoda.mi
m. 6, od 12 - 18.
l i II piętro, w centrum miasta i w
ŁADNY pokoik za zł. 45.- odnaj- innych punktach miasta, na najlep"Lokum", Piotrkowska 62, front,
mę. Zawadzka. a9, m. S. fr. I p.
E>zy.ch warunklWh
poleca. biuro
JEDEN ew. 2 komfortowo ume- II piętro, telefon 166-15.
blowane pokoje z telefonem. odm~e8zkanie
z
najmo małżeństwu lub osobom 4 - POKOJOWE
pOJedyńoz]m. Południowa 24, wszel1i:iemi wygodami, centr. ogrzewanie, front, I piętro, bez odprawy front, li piętro, m . 4.
stępnego, okazyjne tanie komorne,
DO WYNAJĘCIA obszerny lokal okolica Narutowicza - Plao Dą,
na 1 piętrze. front, przy ul. Piot.r- browskiego poleca biuro "Lokum"
kowekiej 90, Dlulający się na biuro Piotrkowska 62, fr\Ju~, II piętro,
8kład hurtowy, lub konfekcję. Wia telefon 166-15.
domość w magazynie "Seterja"
3-POKOJOWE mieszkanie z wszel
Piotrkowska 90, tel. 208-36.
!ciemi wygodami, front, II piętro,
okazjne
tanie
4 POKOI z wszelkiemi wygodami bez odstępnego
"Lokum",
poszukuję w centrum miasta do Hi komorne poleca, biuro
Piotrkowska. 62, front. II piętro,
piętra. Oferty pod: "Obywatel".
telefon 166-15.
2 3 POKOJE umeblow:J.nc
w willi, w ogrodzie, do wynajęcia.. Z KLATKI scbodowej pokoje ume
blowanil od 30 zł. miesięcznie, loGdańska 94, od 3 do 8.
kale fabryczne, handlowe, biurowe
POKÓJ ładnie umeblowany, wsze1 ua najlep.szyeb warunkach poleca.
kie wygody, telefon, z utrzyma- biuro "Lokum", PiPtrkowska 62,
niem lub bez odnajmę. Nawrot 2, front, II piętro, telefon 166-15.
m. 31, front, II piętro, 3 brama.
3 POKOJE z kuchnią. z wszelkiemi
MIL Y, ciepły pokój umeblowany wygodami do oddn.nia. SienkiewiCE'ntr. ogrzewanie, rx>jedyńczej OBO cza 22, front, II piętro, mieszko 7
bie kulturalnej
odnajmę. Piotr- Do obejrzenia codz. od godz. 3 do
kowska 56, m. 8, winda. W godz.
ZŁOTYCH 90 miesięoznie 2 poko
2-3.
je, wszelki:! wygody, okolice ul.
2 POKOJE um~blowa.nA na biuro PrzE'jazd bez odstępnego, poleca
ew. 1 I/ukój umeblowany, jeden biuro "Geguz", Piotrkowska 81,
bez IIwt.1i na. zamieszkiwanie de tel. 10539.
wynajęcia. Przeja~d
19
m. 15,
----~----"GEGUZ" Piotrkowska 81 telefon
froot, J piętr".
- - - - - - - 105-39 poJ,~c:t 3 pokoje w okolicy
3-POKOJOWEGO
mieszkania z Grand-Hotelu I-sze piętro nowowszŁ'lkiemi wygodami poszukuję w czesne, wygody, bez odstępnego,
śródmieE'Ciu. Oferty pod
"Młode komorne przf:dwojenne.
5142-1
lllałZeństwo".
•. - . - - - - - - - ODDA1\1 tank> pokój umeblowany
..
1 - 2 POKQJE dwuokIenne z me - H 2 oknach, słoneczny, Śródmiej
blami lub bt'z, wszelkie wygody, !lka 40. Wiadomość: Al. I Maja 11,
I p. fr., m. 5, Śródmiejska 38. O- mieszko 4, telefon 159-75.
753-3
bejneć od 6 wiacz.
najmę tanio panu. Piramowioza
m. 7, front, I piętro od 3,30.

-----

- - - - - - -----'

--

---_ _------

mie3iQc~no ~ał~SCI Porannego"
PSi enumerata
wynosI w
III. 4.60,·
z I)l'lIesY '!;tl poostoWt'l w m-alu ~"roa'i,

datlłaml

Rękopisów

Redaktor:

Je

WS2Ii.tkleml do-

Łodllł
liMI odnosltmlezJ;. {I.-- IlIlII'anłcQ - d. 9.-

redakcja nie zwraca.

EuaenJu8Z Kronman.

Za wydaWllictwo

H. D R U T O W fi K I ul.

najprzedniejszycb ma~
lek: Łuc znik. AutoJl1oto, Cbristopl~e i Ca·
melia poleca tanio i
dogodnie:
Klllńskiego 78 tel. 180 59

ORTOP DYSrll ..KONSTRUKTOR
wykonywa wszelkie prace, wchodzące w zakres
ortopedji: sziuczne ręce, nogi, aparaty ortoped o
wszelkich systemów, gorsety na sC:rzywienie
kręgosłupa, wkłady ortopedvczne na płaską
stopę (platfus) z kOII\pozycji aluminjowej i z masy. Aparatv własnego wynalazku na krót5ze
nogi, lastępuiąee ohuwie na korku (można na
nic wkładaó normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzuszne.

Pracownia ortoDed,czna

Józef ROie
Kilińskiego

r

112, tel. 111·35.

Przyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 3 pp.
Solidnym i odpowiedzialnym udziela się kredytu.
Specjalny dział obuwia ortopedycznego.
POKóJ umeblowany, słoneczny ELEGANCKI pokój
Q
dwueh
niekrępuiącem wej-ściem, tanio oknach, tel., łazienka, w centrum
odnajmę, Południowa 31, fr. I II piętro, front do wynajęcia. Tel.

p. m. 4.

781-1 106-97, od 2 -

5.

735--3

DUŻy frontowy, słoneczny po- W DOMU komfortowym oddam po
kój z teJef. odnajmę, Piotrkow- kój dla pojedyńczej osoby. Sienkie
ska 120, m. 8.
784-1 wicza 6 tel. 122-71.
PIĘKNE mieszkanie dwupokojowe z kuchnią, wygody, 8łoneczne do oddania. Południowa 90, m. 12.
780-1

W ELEGANCKIEM, nowocześnie

LUKSUSOWE 3 pokop z kuchnią.,
front, wszelkie wygody, pralnia.
Komorne zł. 332 kwartalnie. Na·
tychmiast do odstąpienia. Oferty
sub "Śródmieście"
do
admin.
l,GłOSU Porannego".
----DWA POKOJE
(ew. na biuro) z
utrzymaniem lub bez razem lnb
pojl:·dyńczo do wynajęcia.
Tel ..

ursądzonem mieszkaniu, oentralne ogrzewanie, telefon, jeden
lub dwa pokoje do oddania.
Gdańska 4~, l
piętro, m. 6,
tel. 127 -35, mi~dzy 2-4: po poło 200·02.

5189-1

777-1
POTRZEBNY zaraz skład w muroUMEBLOWANY pokój z osobnem wanym budynkn na p:J.rterze 7x5
wejśl'iem do wynajęcia. Sienkiewi lub 14 x 5 mtr. Of/'rty pod "R. 16"
eza 48, II piętro m, 7.
758-1

ZARAZ DO

WYNAJĘCIA dwa

2 ft1aslvnv Beretowe

woda, zlew. marki "Szubert i Zaleer" nowe
światło. Podstawowe komo-r ne okazyjnie do sprzedania.
Rb. 220. Ul. Gdańska. Wiado- Wiadomość· Warszawa, Długa 43
m. 8, telef. 11-10-39
mość~ telefon 232-00.
748-2
pokoje z

kuchnią:

Ogłoszenl
.

-.

za wiersz milimetrowy 1-szpaltowy (strona ~ upalt); l-sza strona 2 zl.; Reklamy tekst~m
. r.odakcYinym ,ł. '.50; w tekście; z zastr~eteniem miejsca na stronie od li e.o 7 wllłcznie 60 gr.
bes .utuaienla mieJsca ~ gr., "adeałane od _trony 8-eJ do ko6ca tek.tu 40 IIr.1 nekrologi 40 gr. Zwyczajne
(str. 10 szpalt) 12 gr. Drobno 15 gr. la wpra., najlllniejsse ogłosaenio Ił. 1.50. POlJukjwanie pracy 10 gr. 28 wy.
raz, najmniejaze zł. 1.20. Ogło.zenia '8I'ęC%ynowo l .Ńkrbinowo 12 :d. Ogłouenia lamieJscowe obliczane .,
050°1 drole, firm la . 10001
Za o . tabelarvclne lub fentaz. dodatk. SOO/g. Ogt. dwukolor. o 50'J/ o 1rołeJ

.~rasa"", ~wnie.. lp•• Oar.

odP.: Ewzen:iu8S Kronmu.

W <lrukami wł~D.ej PiQukowska 101

•
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,
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'.:"',': "
,

dn. 3 kwietnia

1932 roku.

DODATEK SPO'lECZNO·LITERACKI
:

Nainowsza

powieść

zna,iomość .języka hiszpańskiego po
woduje, Ze oni, komuniści, stają
podczas niej w obronie rządu. Do
stają się do więzienia i zostają odstawieni do Europy. W Marsyljl
jeden z nich zostaje manekinem
fryzjerskim, co pozwala obydwum
żyć we względnym dostatku. MieszajCJ. się ,iednak w to władze i na..
!>za para musi uciekać do Włoch.
Tuta.t historja z manekinem pewta
rza się, ale przekonania ich fiie pozwalają im wstać w cukierni podczas wykonyw~ia hymllu faszystowskiego. Oczywiście policja wy
rzuca ich z kraju.
W racają do Niemiec, próbują
sZCzęścia w Berlinie. Nie znajdują
go jednak. Po niedługiem męcze
uiu się głodem i chłodem, wracają
do rorlzinllego miasta. Nieopodal
niego spotykają trzech męiezyzn.
Na plecach maJą oni tornistry i do
kład nie zwinięte palta.
Tak wygląda nowoczesna Odysea, piękna ba~ka o trzech bezrobotnych. opowiedziana przez Leon
barda Franka
w książce p. t.
Tam umiera krawiec, a dwaj po "Trzej z trzech mil,lonów" ("Von
~ostali wracaJą do Argentyny. Wy dr~i MiIionen drei").
bucha rewolucja. Niedostateczna
Z trzech miljonów niemieckich

Trzech bezrobotnych opuszcza
miasto. Jeden - to pisarz, pozbawiony dwuch przednich zębów;
drugi - krawiec, nieco kulejący, a
tneci - zwykły robotnik z huty
szklanej o sztucznem oku. Na pIecach maJą tornistry i dokła(Inie
zwinięte palta. W majątku posiada
ją 70 fenigów i przekonanie, że
jest niemożliwością, aby na ogromnej przestrzeni
Niemiec
mogło
umrzeć z głodu trzech ludzi. Po
drodze przyłącza się do niC» bezpański pies i gorzka prawda, że
mogą jednak umrzeć z głoou, a
{Iikt si~ o to nie zatroszczy.
Przez gorzką ironję losu stają
się prawnymi właścicielami bankno
tu stu funtowego. Wyjeżdżają wobec tego do Argentyny. Pracują
tam przez pewien czas, poczem
})rz~noszą się do Paragwaju, gdzie
'Jlają być zatrudnieni na jakiejś
farmie. Okazuje się jednak, że nie
są już potrzebni, przeżywaą wię~
w pustym śpichrzu parę pięknych
tygodni w towarzystwie dwóch
sióstr-bliźniaczek metysek.

JULJUSZSTETTENHEUM

NOTArKI
Teatry nasze doszły do tego, że
niebawem w recenzjach z
premjery czytać będziemy: "Po za
kończeniu kaź~o aktu autor był
"urzllwie wyrzucany z sali".
może już

• • •

Wiele współczesnych operetek
należy do
spuścizny
po Janie
StraussIe.

Nareszcie
zamożnych!
biedak~ gdy

naleź~ do sfery ludzi
powiedział pewien
schwyciła podagra.

go

* *

Miłość bliźniego jest dlatego naj
piękniejszą cnotą, ponieważ bliźnie
go najdokładnie.1 znamy.

.. * -To musi być straszne, gdy den• * •
tyście się śni, że ni~ma już bólu zę
Dramatami książkowemi są ta- Mw!
kie dramaty, które nie są również
* * •
czytane.
Kto 11Ie gra na loterji, ten zawsze wygrywa stawkę.
są ludzie, którzy się uwaiają za
•
tozsądnych jedynie dlatego, ponieKiedy należy się żenić? Później!
waZ twierdzą, Ze nie rozumieją dru
.,. * •
glej czękl "Fausta".
Niebezpieczny wiek kobiety zaczyna się od tego dnia, kiedy zaNosimy zegarek na łańcl$zku, a czyna ona o tern pisać.
jednak czas płynie. Z tego powin* * •
ni się niektórzy władcy nauczyć,
Jeszcze dzisiaj spotkać można
Ze łańcuchy są
bezpożyteczne i
16-Jetllie dziewczęta, które zacho-

• •

• •

'" * •

• • •

wały całą świeźo§ć młodości.

* * *

Wojna nigdy się oie skończyła,
Zegar chodzi, a kwit lambardotylko pokóJ zaczyna się od czasu wy zostaje.
do czasu.
•

/to

•

* * ..

Gdy jedna ręka drugą myje, to
Gdy robotnicy chodzili jeszcze przeważnie obydwie pozostają brudo szkoły, nie żądali nigdy 8-godne.
dzinnego dnia pracy.

* * *

* * *
Każdy głupiec, Ict6ry w swej ojPapier jest niewątpliwie wynaczyźnie nie ma znaczenia, wmawia
lazkiem narodu, ponieważ jest tasobie, że jest prorokiem.
'ci cierpliwy.

* * •
Gdybyż zamiast
szubienicznego
humoru istniała humorystyczna szu
biel1ica do wieszania tych wszystkich, którzy opowiadają stare kawały.

•

".

.'

•

,:"

I

•

I

rz ; Z trzech m-'jonów"~

II

~byteczne.

' " , . . .

• • •

Wystarczy, aby człowiek czarno
patrzał na świat, a Juz go nazywa
Ją jasllowidzem.

• •

•

I

Leonllarda Franka

bezrobotnych przedstawia nam au- chu telefonów ostrzeliwują z karator losy trzech szarych, zwyk~ch binu maszynowego nadciągających
postaci. Nie wyróżniają się oni ni- rewolucjonistów. COŚ nie jest w po
czem specjalnem od pozostałych rządlcu. Ta myśl nie pozwala im
dwu ch miljonów dziewięciuset ty- wstać w Genui podczas wykonywa
sięcy dziewięciuset dztewięćdziesię nia hymnu faszystowskiego. Coś
ciu siedmiu. Mają przeciętny wy- nie jest w porządku. Ta myśl przegląd, przeciętne umysły, przecięt wija się im przez głowę, gdy w
daje im, słabym
n~ zdolności, A jednak Odysea ich Berlinie agitator
porywa i zachwyca więceJ, niż wę od skurczów głodowych, broszurkę
drówka boskiego cierpiętnika o stwierdzającą, że w Rosji &>wiecnadzwyczajnym rozumie, Odyse- kiej niema beuobotnych.
Tych trzech bezrobotnych, to
usza.
gorzki wyrzut uczyniony dzisiejBo czemże był Odyseusz w swym szemu światu, to jedno z Iiczn~ch
świecie? Wybitną
jednostką, wyfaccuse przeciw obecnym stosunbitną indywidualnością. Wędrówka
kom. Gdyby było to jednakże .ledy
jego obchodziła jego żonę, rodzinę ną myślą przewodnią tej przedziwi domowników. Conajwyżej ,ieszcz~ nej i pOl'ywające ,i książki, byłaby
kilku bogów. Trzej baś przeciętni. ona ponurym obrazem rzeczywinieznac~ni bezrobotni Franka to s{ości i skalpelem obnażającym jed
przedstawiciele szescIU miljonów ną z na,ibaidzie,i bolesnych ran
niemieckich bezrobotnych, óśmiu ludzkich. Od pierwszego aż do osta
mil,jonów amerykańskich i całej
wi~lkiej arm,ii rozpaczy, która nie
przestaje walczyć o minimum egzy
!>tencji.
A

-

Auto

"

przesiąknięta

jest

wieka, w jego dobroć i wielkie ser
ee.
Człowiek jest
dobry, woła
Frank poprzez karty swej książki,
ale warunki, złe warunki sprawiły
że topi on w mona kawę ł pali
pszenicę, gdy setki milJonów Jego
wspólbraci nie maJą co jeść. Czło
wiek ,ies't z natury dobry ł dlatego
kiedyś
warunki te będą musiały
~lliknąć, bo są sprzeczne z naturą
człowieka. Ta myśl nadaje całej
tt'j Odyssei XX wieku niezatarte
piętno optymizmu. Optynmm ten
porywa i podnosi człowieka, mówi
mu nieodparcie, że nadejdą lepsze
czasy.
Frank napi'iał wielką książkę.
Książli:ę, która powinna być każde
.mu znaną, by wszczepiać w ludzi
dobroć i wiarę w pnyszłość.
M. Hor.
','
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"Coś jest nie w porządku" mówi Frank przez usta jednego z
Prefekt polic~i paryskiej ma . kłopot nielada
tej trójki - "z rozdziel a 14t~m. Tylu nhi ma co jeść nie dlatego, że
PARYZ, w kwietniu.
uwagę na pędzące auto. Jeden I
brakuje żywności, ale że jej ,jest za
W nocy na 1 k.,-jetnia posteru- ilatrolujących policjantów rzucił
dużo • .coś. 'e t nie w porządku".
uek poljcji przy ulicy de la Paix swó.i rower pod przednie koła la• • zwrócił uwagę na dwie elegć!nckie machodu, ale ten gl:adko tPfZejeTa gorzka prawd 11, dobrze lUZ l damy w aucie Jctóre zachowywa- chał po nim. Przy nastQpnym rozna~a wszystkim, ~dzie ustawicznie Iy się tak ni~samowicie, że i po- gu przyłączył się do pościgu, mo\~ siady .trzech zble.dZ?n~ch posta- sterttnek ten i cała policja paryslca tocyklista policyjny. Gdy dogonił
CI wędrują~ych po SWleCle••Czy to potraciła głowy.
Damy te miano- auto obu nimf, dobył rewolweru,
na Jlo~ładzle ok~ętu, gdy me chcą wi('ie jechały bardzo eleganckim przypuszczał bowiem, że znajdują
wydac
rosjamna - defraudanta, w?zem wdół ulicy zatrzymuiac go się w niem jacyś zuchwali złoczy6
?dy w Paragwaju dowjacI~ją sit, często, aby dawaĆ prucltod~ącym cy_
ze. z powodu wstrzY';l1anla. Imr«tu męzczyznom bynajmniej niedwuGdy jednak, zamiast bezcze'
1111~~ rlo Europy me ~aJą tu co znaczne zllal;.i. Ten sposób werhoroblc, gdy w Buenos AIres z gtOO- wania nie jest bynajmniej niezna- nych apaszów. zobaczył dwie panie, opuścił rewolwer, chwycił na_auaiW9.JJfWiaZ&CW.
LWi+» ny. Dwie panie z Paryża wzięły
tomiast palIcę gumową i rozbił
sobie tylko za wzór gigolów nowo I}rzedni.ą szyba auta Ale i to nie
jorskich, którzy rzemiosło swe u- przestraszyło dzie1lly~h amazonek.
prawiali również w autach. Alt' Pędziły, jak szalone, dalej i jld
Paryż nie jest t."tk p.ostępowy i nie
W jesieni b. r. u,ływa czterdzie przyzwyczaił się jeszcze do taldch osiągały szcześliwie bramY miaści lat od chwili gdy Mak&ym Gor metod. PolicJant poczuł się zobo- sta, gdy jakiś mistrzowski strzelec
l{ij, rozpoczął działalność na polu wiązanym do wystąpienia przeciw z polic,ii przestrzelił obie tylne o
ltterackiem. Z tej okazji muzeum temu nowemu zwyczaJowi. Gwizd- pony wozu miłości. Obie, nimfy
literackie przy bibljotece publicz- kiem dał znak obu paniom, aby za aresztowano. A prefekt , łamie sone,i w Moskwie przygotowuje wy- trzymały swe auto. One jednak do bie teraz ,głowę, Czy ma, jak to
stawę twórczości
Gorkiego. Wy- dały gazu i umknęJy ze stukilom~ jego koledzy przed 150 Jaty czynili, wytransportować obie damy na
stawa ta ma być zarazem kamie- trową szybkością.
wyspy zbrodniarzy, czy ma im tylniem węgielnym pod muzeum Gor
Na to oburzony policjant wydoko
wyznaczyć karę za przekroczekija, które ma być wybudowane był rewolwer i wypalił w łagodne
nie dozwoloneJ szybItości, czy ~
dla uczczenia tego pisarza.
powietrze wiosennego wieczoru.
ma polecić swym urzędnikom, abJ
Ten
strzał zaalarmował następne
Wystawa ma zobrazować całą
przeprosili obie damy i naprawiU
twórczość literacką Gorkija na tle go polic,i anta, który dobył broni i wyrządzone szkody.
politycznej historji epoki. Pierw- zaczął strzelać. W ten sposób vaF. R.
sza część wystawy ilustrować ma troI policyjny rowerowy zwró<:ił
rolę Gorkija w ruchu
rewolucyjnym i budownictwie socjalistycznem. Dalsze działy przedstawiać
mają sto!>unek Gorkija do literatury narodowej, do teatru itp. Specjalny dział poświęcony będzie jego sto~unkowi do Zachodu. Jak
oznajmia prasa sowiecka, w dzial2
tym przedstawiony b~zie obraz
rozkładu Zachodu i rola
Gorkija
w pozyskiwaniu inteligencji zachodniej dla ruchu rewolucyjnego.

!

40-lecie fiorkiia

Ku czci Józefa Haydna

* .,.

Również specjalny dział poświę
wy- ci się początkowej twórczości literackiej Oorkija, a dalszy jeszcze
dział przedstawiać
będzie pisarza
jako organizatora prasy sowiec
Prawdziwie inteligentny czło kiej. Specjalne
wykresy
mają
wiek nie moze zubo.ć, chociaż świadczyć o popularności
Jego
Jest rozrzutny.
dzieł dawniej i cbi'. Wystawion(!
bódll również głosy krytyki. Rów
Za lekarstwo na śmierć oddał nocz~nie wydana Z08tanie bibljografja.
bym życie.
l:

':lo .-

tniego wiersza

'głęboką i serdeczną wiarą w czło

Chciałbym kiedyś pod kimś
kopać dołek i sam weń wpdć.
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z okazji 200. l'o(!zuicy wielkiego kompozytora, wydała
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Madryt budzi się dość
kiego, np. ,.0 piękna, umi~'fam
ino. Dopier~ oko~o c?dz. ~O-f'i T,. nam.iębn.ości.l", . a wreszcie .0ranozaSlpaIll suhJekcl otwH~ra.· \ rJentu.Ją Slę rOWIlleż w OOCH!ją sklepy, a okolo l1-ej p!"zyno· ; niach politycznych i wiedzą, że
si się pierwl.5zą pocztę. Także w z poleceniem sen01.'a Ma~chea
minlliterstwach jes,z('"ze o ~o(lz. f niewiele
wskórają
u senOra
11 e.i niema żywej duszy. Tyłko I Prieta - i na tern kończy się
woini wsławiają petentów w l ich wiedza. Pewien prawn1k"
ogonki. Pwnktual\n; u'r"lędaliqr !lIrz ędnik ministershya sprawieJ)rzvc:~dzą ~a.k około l~-ej. Ą dIiwooó, był szczerze zdumiopOlDieważ Madryt jest miastem nv, gdy się dowiedział, że ist·
urz ędniik, ów, można bez przesa- niejc kTaj nlłJzwiskiem Holandy zaryzy\kować twierdzenie, ~4'l1 dia. Słowo to "1P·r aw·d zie JUZ
Ż~(;j(' w tem mieście roxpoczy- s:y-szat, sądził jedna,k , że jest to
'Ja się d()piero OIkolo południa. pasmo 'górskie. Inny ZillÓW uKawy hi>sz:pa,n z wyższem wy rzednik
:'lie jest eal1k.iem au
k&ztadlcl'niem pogardza
zal'ó, courant w tabliczce mnożenia.
WllO dy!ScWliną, ia<k pal1slwem: -\ tT1~:.d, prokurator .w Caceres,
.,k.oDliU!Ilizm jest u nas nie do pytał mnie, czy Lenin .ie~z(,7.e
pomyślenia, my nie jesteśmy ~iągle rządzi Rosją i absolutnie
rosjrunami, jes,teśmy iindywidtl- nie cbciał wierzyć, że LEmin nie
aIiJstami..." Tam mówi senor Le żyje jUlż od 7 lat.
rOUJsse. I to samo powiada aAdwokaci i urzędnicy nie zadtpt
stAnu
adwokackiego. rabia.ią wiek. Ale życie w MaWszy~y Qni są za woln{)ścią dTycie iest tak urządzone, że
lWÓlrezośd i przeciw pań~twu, można prawie gloduj~c ladnie
co iOl jednak nie przeszkadza żyć. Cabalell'o siedzi n[p. cał~'
marzyć o jerlnean, a mianowi'CI'~ dzień w kawiarni. Naprzód pili karjerze urzędniczej.
je lampkę wel"J1l'utha. możllshy
Dla Oihcokrajowca Hi'8Z1panj{) przyjąć,
ni·b y pr:7.yst"wkę rIo
jest egzoty.kiem. Obcokrajowiec wspaniałego obiadu. Co wina
właśnie dokonał tego, że zwy- dostaje całe mnóstwo dodał·
kła robotnica
w fahryce tyto- ków, iak oliwki, małe raki, sma
mu stała się marzeniem wlizy- żone płałki kartoflane i t. d. Cs
'§tkich. nie tylko paryskich sub- bal ero kOillSuiffiuje .ie wcale gOl'
.tektów aJe tak' że i kolegów w liwic, by zaraz polem przejść
Charb;nie. Obcokrajawif>c go- do pobliskiej kawiarni i lam-·
tów jest widzieć nawet w urzr.- aby tak powiedzieć - SP{)żyć
dniku madryckim oblllkańca w kawę poobiednią. Naturałnie z
powiewnej .szacie.
mlekiem, gdyż nas" ~a'balero
W l'zeczyiws·tośd różni się u- nie jest jeszcze oołldem syty.
r'lędnik. w Madrycie od urzędni Czasami pija clłJbolero zlWliast
ka w LondYlIlie tylko tem, że on kawy z mlekiem tylko mleko.
8'pęd.za w biurze nie 8 tylko 2 co jeszcze .j est rozsądniejsze.
gad.liny, nie zajmude się ko- Cabaleros siedz q wyeJe~nntowl\
nieoznościami paMtwowemr, s. 'li na tarasach kawiarni, pełni
(l·ZM spędlZa albo na wzdycha- nmiętności
i c,zekają
przy
n'.u, gdy pr,zegrał pensję w kar szklance cie.ple<go mleka na rety, albo na kombino.waniu śmia wolucję , która lla rogu '11icy
łydj pomysłów, w jaki s'posób zmieni swój kierulncit.
m~llłbv wyrUJdzić vieniądze od
Wszyscy oni seą ubrani z wy
naiwnego prowincjonała, który rafinowaną w,"szulkanoocią. ~q
do niego się z jakąś sprawą uHc!l.ch
widać sprzedawc6w,
~wl.\róci.
którzy
ofiarują
krawaty na
.
~o l>rzewrOCle w lnvietniu sprzeoaż; 'Pazeta utuka. I co
było l\Zoozą .niemożlitv.ą dostać za w.spaniałe kolory!. .. Cabalcro
się do ja1kie,!{tOkolwieik minister- ZIIllienia couziennie swój kra"twa: tłlllm 111ł1Pierał na mm!- wat. To jest ważniejsze, ni.ź ostrów; nie byłi to iedlIla.k rewo- bLado Nie woJno mU talkic zapo
lu.c:joni.ści z jakiemiś uHimu<ta- nunać o lllbdka~h. O ile kawami, jeno UlPI'Zej!l11i petenci, kto- ler ma tylko llarę groszy w Ide
r.zy s,pod.ziewaH się posad.. \Vszy szerni, zaraz wola pUlCybUt~. za·
acy ci, którzy tęsknili za krze- mytka z zadowoleniem oczy
lIe!llkami w urzędach państwo- byJlby w stanie przy ~€VSZCl(:
.wych, z miejsca przeob"szili się niu butów cały dzi·eń spędzić.
w repuhłi.kanów. P I"Zedte.rll , mu Nad ranem można spotkfrć hl\7.
8ic:e wiedzieć, jedynie z glębo- ~ros'kiego c.ab'łlero w drodze
kieg:o ,p rzekonanh prze~iwko po\,~rotn{'.i do d{)mu, gdy jeszu8tro.jowi
monarchistycZQ1cl11U cze raz każe sobie czyścić bupie ipl'zyjęlł żadnego stanowi- dki.
S'ka. Tera.z jednaJkowoi st3li się
AnJ::llicy golą się dWA J a·7,y
~otowymJ
służenia l't'iJubłice... dziennie.
CahalE.>J'O'owi tW'łTZ
Gdy zaś stalo się wiadomem , te .iego jest calidem obojęt.ną. Cza
ladne miejsce nie J:ostał{) o- sami nie goli się przez ~ dni.
próźniOOle,
tłum szczerze OOll- Ale gdy chodzi o buciki jest
rzony szemrał: "Cóż to właści- hezwzglęcl'rly. Budki muszą blywle za rewolucja?.....
s z~,zećl
Poza UJrzędni,kami mamy jesz
l1dy taki cahalero jest Żon.aeze w Madrycie s'P0rą lioZlbę ad ty, ma naturalnie talkże mj(·wo'k atów,
wed.lu~ statystyk.i, sz'kanie i calą kupę d'Zic~i. Gza",?Ś oko!o 7.000. Trudnią się 0- ~~lJnj bywa w domu, gdzie mu
Dl -:- rzec~ ~roz'lllIl1ia ła -- wszy l.ona gotude "kos!'ido" i ceruje
Stklent możhwem, tyłko nie ad- skarpetki. Ale kim jest ie~o żo
~katuxą. Zostać adwokatem fl:l i gdzie on mieszka, t~o nie
Jest rz~zą wcale łatwą. Do ni- wi(·d~ą nawet
Je~o najlbliżsi
czego to nie coowiązuje, a na pl'zyjacieIe. Rodzina bowiem i
wizytówce
tytuł
"abogado" do~ jest czemś tak intym.nem,
brzmi jeżeli nie dumnie, to prze jHk w innyclJ. krajach np. nieza
t:leż wcale porządnie .
~· idOlIle łóżko, którego nie poUrzędnicy i prawnicy są to kszuje się chęLnie. Ze !iwoimi
przewamie ludzie o pewnej bły p"lyjaciGłmi cahalero spotyka
tkoUiwo:ści, ale o dość skąlpo o- .i~ w kJ;ubie lub w kawiarni.
~raniczQJlej wiedzy. Znają barlUuby his.zpanskie me są w
&0 dokładnie boha.lerskie wy- nirzem PQdobne do klubów anayn, toreadorów, Tozumiej~ gil~lskich. Anglicy chodzą d{)
makomi.cie, iak spotkanej na kl1lib~l. by milczeć, Q klub',' skla
lI~jcy piQknrj SellOl'icie SZ('Pll:t(: du ją się z ciemnych i ciszą prze
do uszka coś szczególnie poctyc pojonych salonów. Kluby hisz-
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paltskie natomi:sat podobne są
o ()Jl>rzymi~h oknach wystr. wowych, w któq~h
niema wprawdzie ani k.apeJuszy, ani szynek, ele zato są tam
żywi cabaHel'os, którzy siedzą
na krzes}ac1h ; patrzą przez okna na uUce. Niek'i edy krzesła,
ustaw1,)l)p w rZędy stoją pirzed
k~i~bero na ulicy.
RO'Zmyś~a
liom nie przeszkadza rozmo~
J dl·a lego w klubie h~pańslkim
panuje ta,k ,tl'as~ny ha,łas, iak
na ~rmarkll.
W pierwszy~h dJniach rewo'UiCji stały krz~'iła przed klubami pmste. Cabag~ros nie rdawaJi
sobie jeszcze dobrze Sllrawy z
pojęcia .fClpwb-lika". Aln nieba"rem się uspokoili i pocl.ię];. na
owo swoje zajęda, t. zn. siedze
r.te w dnie deszczowe wewnątrz
klubu, a w dnie p~odne, słoIIp.~Złle ua ulicy.
VJ:łonkowie kltlibów, pm:a patrzeniem przed siehie, trudnią
się grą w karly. Hisl-pamiet(. nad",y
naród. TlI w tym
krajt~ nikt nie ukradnie jahl!ka.
Ale ezlm1kowie klubów mają
IOwoją
wlasnr- morakość. W
jednym z wielkich kh.llhaw madryd.-!.ch jeden z h{)norowych
członków zarządu klubu co wie
czora PNcnosi kasę z jednej sali do rlru~iej. Członkami kI1libu
są hrabiowie, książęta i markizowie. Mimo te wys-mie tvłu
ły, prawic zawsze 7. ka'Sy gilDie
kHkaset zezetos.
Im sz'lachetiejs'zą jest krew
caablerosa, '.em mniej ma c.hę
ci do pracy. &i się nawet praCy biurowej. Zbliża się ku praw
dziwemu •.mdywiduali'ZIl11owi".
W dlzie!lln~ku "Eel Liberal" .~
nieje rubrYlk a lI,all'y,stokra1ycznych anonsów":
"Młc;ly człowiek, arystokratycznego pochodzenia, szuka
protektorki, wiek Obojętny, o
dobrem sel'Cu. 150 ,p es et ów mle
do sklepów

sięcznie".

A lbo ...

24-letlli brunet sZUlka nie
m rodej, aJe cz1l!łej pr'z yjaciól'ki. Jes1 skromny i potrzebuje
koniec.znie 125
peset6w.
W kawiarni.
5-fa nad ranem: Roście - sami ~aJleros
z najlepszych rodzin. Kochają
piękno życia i poga1rdzają przy'ziemną pracą. Do tych kawia!"ni. przychodzą dziewczęta i oddają swoim wytwom~'lD1 kawaIerom brzęczące mOlDety.
W
innych sŁolicach europejskich
alfonsi stanowią osobną kalStę.
Tu są nimi goście 'kalWiarniani,
członkowie klUlb&w, którzy poza swo.łem zawodowem nieróbstwenn uprawiają to samo w .p o
lityce i litera,tUlrze.
-~
Gdy jakiś u.rz~ik
przegra
pewną sumę w karły, stara się
swoją stratę rozd:zie1ić między
Łv]u a tvlu ludz.i, którzy
się
do niego zWrócą z .iatkąś prośbą.
Chce być przekupiony.
Grozi
protokułem, nawet więzieniem.;! i
procesem. Dobrze ma się również policja: gdy np. \Zderzą się
z sobą dwa samochody, ten ze
sprawców karambolu
zostaje
uniewinniony, który więcej zapłaci. Poza ruchem 31utom.obiIowyro jest jeszcze słU\fha sanitarna, no i polityka dbraza
repuhliki, a nawet llPisek.
Nieźle mają się równie2 ur:zędni<lY samorządowi. Nie bylo dkl nikogo t'3tjemni~:},
jak
pewien urzędnik magist'f ncki w
~Iadr~'óe, ktÓIJ.·em~l povderzony
zostal referat ustawienia pissoirów lila nlicalCh mia ta , l1~le

-doszedł

do olbrzymiego ma.ią:tcoraz
ku. Poprostu odkrywał
innego właściciela willi, przed
którego ogrodem,
względnie
hramą frontową pałacu,
mUsiał usta/wić "ubikację".
Gdy
u.rzędnik przef{,ra w karty, da
sobie ia'koś raaę.
Co jednak ma począć kandydat do s,t anu urzędniczego?
Scena w jednym z madryekioh klub6w. Markiz X i hrabia

Y. -

cli.baIleros i zap,r asza go do siebic. Po drodze .::a.baHeros pyta
ostrQlŻ,nie o cenę, czy aby przypa:dkowo nie bQdzie taniej, ozas:v są złe, republika, kryzys ... Młoda pa,nienka naturalnie nie
bierze udziału w tej rozmowie.
Jest niew:nna i poetyoko I.lJ&pOsobiona. Można być pewnym, ~e
owa dosto.jna dama nie jest ani
jej ma·tką, ani ci abk.ą , a .jest raczej .lej impresario. Ta mała po
chodzi z Andaluzji, jest c·6rlką
chbopa i bvła w Madrycie pom.y
waczką.- Twal"iz jej zdobią roz
marzone oczy, a pooatem jest
bardzo skrOlI11na. MOŻiI1a jej latwo zawrócić głowę. - Z takim
caballero nie mowa być dość
ostrożnym. Wreszcie targ zostaje uhity. Gdy młoda panienka
mówi d obr.a!11oc , matrOlI1a odch{)
dzi do swego pokoju. DzielI jest
definitywnie zakoolc,zo.ny. Ca~
ballero może się spokojnie udał
na spoczynek.
Ale można także, zamiast pro
wadzić dyplom.taty~-z,ne rOmlOwy, pó}ść do lupanaa-u. Jest i~b
w Madrycie bardzo dużo i bywają bardzo chętnie odwiedzane przez wspomniany<:,h wyżej
"indywidualistów".
Dzień, słQIlecvny dzień w Madrycie, stworzony dla samotności i pic'ni plłJSterskich,
jest
skończony, pusty;
hałaśliwy
dziell z<>stał pokonany i stracony. Hiszpanie nie s~
bynajmniej wesołym narodem:
w
7"giełku kawiarń, w bls,sku świa
feł zionie pUlstka, gotowa
potknąć ludzi. CabaIlero mnie się

MarkiZ: - Czy może mi pan
p.rzypadkowo pO'ż)IICzyć 10 duros?
Milczooie. Hrabia jest "indywiduaIistą" i wie ponadto,
że
jest nim także maT1ki<
z,
który
zatem n~y pożyczooyeh pienięc1zv nie Z'W,róci. Markiz jest
gotów zastawić swój wła~ny zegarek. Ale kto wie, co się świeci. Obydwaj wy!Soko ulfod\Zeni
caballeros idą lZatt'II1.1 do n3ljlbliższego yubilera, by oszacować ze
garek.
A!>stl'albując
od tego
s~zególu obaj ci panowie żyją
w najlepszeJ komitywie...
Lombard ~rywa w żydu ma
dJryckiem rolę kościoła, gietdy,
a także cmentarza. _
Dzisiaj
wykUlpu.ie się zaIS ta1wy,
jutro
zanosi się do lomibardu swój ze
garek, plaszcz, ba, nawet kołdry.
Wszystko żyje z nacią~ania.
OIhViki, klłJwa z mlekiem, nowy
krawat, błyszczące bUJCiki _ ży
cie jest lekkie i puste. !Ledwie
człowiek się Obejrzał, a jurt dopi ero co otwarte bimra zostały
zamk,nięte. Przy teatraclt i kinalCh natomiast kłębią się tłu- nudzić. Człowiekowi lQbł
się
my. Przedstawienie o 6-ej wie- niedobrze, gdy widzi,
jak ca~:ll'orem je~t niby pod,wieczor- ballero ziewa. Jego najmilszem
kiem. WlalŚciwe pmedsławienie s'l owem jest "spędzić czas". Nie
zaczyna się dopieJ'o o 11 w no- pija ka~y,. tvlk? jest tern z!l)ętr
cy. O godzinie 2-ej naQ ranem Jego ~a.lęc)em Jest
"Zabljam.e
ulice przepełlnione są llldźmi:. ('zasu". Jest to spralwa. skQmphcaballeros fip3JCer.ują, robią pięk : ~o:va,na, ~'ymaga ~tl\llg~ego donym pa:ni'o m 'koiIll'plementa L sWl~~dczellla, co WlęceJ - trakrytykują...
dYlC.ll kultury.
Czas jest wl'ogieul. Zr<csztą
W ka'żdenl mieście b.is~pa(l
są cabaIleros bardzo zaję,d. PraSokiem jest udica, często boc1Jlla,
na której codziennie między go cują w trzech ministerstwa<:h,
p-isują do dziesięciu gazet, czyndziną 6 - 9 wieozorem wszyscy
ni są w pięlmastu purtjach polieabaIleros space'roją; to widoclZnie należy do ich "Lndywidua:liz tycznych, a wkońcu są jeszoze
kobiemu". W Madrycie jest nią ulica zakochani w różnych
t<
a
ch.
Nie
mają woLnej chwiliI
AlcaH, na której (laballetos w
zwartym szeregu jeden za dTU- Gdy taki caba1lero umówi dę
giro przechadzają się tam i z po z drugim na godzinę S-tą, prtlychodzi około 7-ej - pnzedtem
Wlotem •
był bardzo zajęty. W rzeczywiDzień u.płynął.
Rozpoozyna stości siedział w pobli-skiej kasię on o godzinie 12 w południe. wiarni i "z3lbi,łał czas".
Teraz pieją koguty. Można iść
Tylko walki byk6w j ci~ie
s'Pać. Ale jak .tUIŻ wspomniano nia rozpoozynają się w HiJsz<paoa'balleros oPanowal11y jest na- nji bardzo punktuaIrnie: to ję'St
miętnością· Komplemetllty, któ- prawie religja. Wszystko mne,
re robit pięknym paniom. na<sy- jak n. p. przcdstaiW'ienia, przyciłv go jeszoze mniej,
ani,ieli jazdy i odjazdy pociąg6w, targi
dv,,;e SZkJaJll,k i mleka. ZbJi,ża się meeHngi i pogrzeby rozpolCzyna
tedy do dostojnej mal-ro:n:;.·, sie- .ii\ się z reguły !później, ani.źeli
dzące.i 'Przy sąsied,nilll1 stoli.ku 1 były zapowie.d·z ial11e- czas prze
zdejmuje uprzejmie
ka'}lelusz. deż jcst chytrYifil v:-rogiem, ktÓr
Gzy to mo'Źe jest jego ciotka? rego {) wiele troo1niej .zabić, 8Jll.l<
On jest pełen temperamentu ... żeli by\k,a. Tr:zeba go 'Pooejść.
a może jest duchowym bratem
Stolica Hiszpanji, jej pa~ace,
owycb arystokratów, 'k tórzv in- drapacze chmur, redakcje, kaserują w znaneJ ruJb~e pi~ma
wiarnie literackie, piękne panie,
,.El Liberał"? A może ma leniwi caballeros - to wszystzainteres{)wa,nie dla staTszych k<o Jest szczę.ściem i nieszczę
dam?
ściem, ro'Zkoszą i hal1bą.
Nic
Nie, wcale nie. ObOlk b<YWiem w{)1no zapominać, że cabaJleros
tej siwo<włosej pani siedzi pięk stanowią njelylko rzadkie, etno
ne, młode dziewczę. Nie wolno grafów intereswjące okazy, Iocz
do tego niewinnego dziewczęcia że jest nimi ca 1y Madryt, stolica
przem6wić to jest niewłaści kraju, którym rządzili i jeszcze
we. Pozałem stusza pani nie rządzą. Podczas, gdy ~alballeros
5J)\lI.\Zcza Olka z zna1dującej się "zabija.ią ('zas", kraj umiera 7
pod jej opieką panienki. Mówi głodu.
się o tern i owem, o 'Pogodzie, o
Dawniej Hi zpanja duła gwiawalce bykÓ'VI', o lotel'ji.
Pani lu największych ll'c.zonych. Dzita mówi o młodeJ dziewczynie
jako "o córce". Doslojloa matrona widzi wszyslko, widzi żar
IDok. na s i.r o 3~ ,.
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LUCK

I

Wyprawa po miód
Mój ~ompa?, Tkacz)"k, mial
lalety
meocemone: lli11uał
wy.
•
.• '
szp~r~ć wij)rost z ~od ~leaUl ZYW
nośc l, przetrz~saJą~ .lego _plecalk
(do CJ:e!ro
Jako •Jeao
w~pól •
... , .
. l'I"
mk" bylem
up
ra"'"Ullony)
zaw. •
'
l
sz~ tna'J<!<>wałem c~ś, ~o. by10
mIłe mOjemu podmeblenlll. Tkaczyk znał wszystkich kUlCha
rzy pu-llku,
na przyjalCielskiej
stopie hyl z "kaptenarmusami",
t. j. podoficerami prowiantowy
mi, zaprzyjaźniony z ordynansami oficerów
i UiIlliiatł sobie
zjednać W\Z.ględy wiejs-kiej gosposi. W ten sposób na'wet
w największej biedzie coś
nie coś mU kapm.ęło z tej, albo
innej stl1OłIly, tembrurdlZiej, że
moja portmonetka - jak na sto
sunki żołnierza odciętego
od
rod'liny - była wyjątkowo dobrze zaopatrzOlIla w pieniądze,
które w całości oddałem do dylir zycji mojego ko.legi.
Uos.zedłszy do rprzek-onania,
że mOłIlety na wojnie nie maJą
pefuej wartości, "postano,wi1iśmy poprosić m-oich krewnych
z Moskwy, którzy z naj,'\<'ię·kszą
~rliwością zaopatrywaH mnie
we wC'>zysbko, co mi było niez.będne, by mi - zamiast 'Pienię
dzy - pI"lZysłali większą ilość
machorki, t. j. najgorszego gatunku tytoniu. Machorka była
na wojnie bardzo ceni-ona przez
ź,01n!i6l''zy, a jeszcze
bardziej
f)l'zez lwdll10ść cywilną, p()ZbawiOłIlą zwpetnie dowozu wyrobów tytoniowych.
Pmy pomocy machorki, której dostałem naraz akoło
100
paczek, dokonywQlI ThaczY'k cudów, Nieraz za jedną malleńką
paczUiSZ1kę, wruzącą jedll1ą sze. nastą funta, której Ce.Ila w Rosji wynosiła 3 kopiejki, znosił
całe
m<rosy na.ir&~noiI'odniejszych prowiantów,
st~rotnte
.'
t ś" .~.
przewy7.5"zaJące waT o c tylJU'UllJ.
'V niez,równa.ny sposób r/rowadził Tka.czyk Ihandel wym,ienny
machoriką i chętnie powierzylem mu za'rząd~enie całym .leJ
I
z;ap a sem , a jes:reze
chętmi~j
dźwiganie te:go ci ężrur:l.l,
który
' . J k:,'Ll.
k'l
waz.p i7u.a '10. :v owe czasy
op'\'ywa1iśmy we wszellk ie
do-

I

s.t~bki, któ~emi nieraz o~ziel~ltsmy wSlpOlt<rn-arzyszy llledoh.
Któregoś ranka Tkaczvk hud ZI. llllTJle
. ",",CZC::>!ul
~-'e l' m 6"WI, z'. e
odkrył rzecz niezwyktą: gdzieś
niedalcko znajduje się pasiek~
pełna uli <tarnek ma prz"',aoto.11'>
wany - '~..
mUSInly wręc tam
za,
raz ~dać się po miód.

mógł jej wyciąjg:lląć -

w mię.'

siadły jego uwięziOlllą kończynę,
a imie - rz.uciły mu się
na
twarz. Zrozumiałem, że sprawa
przybiera
l1iepo'll1yślny obrót.
Pob' iealem
111U na pOO11oo i ...
w,"'\luachując wielką iglastą ga-,
lęzią, by odpędzić rozwśdeczone skrzydlate żyjątka - v. trudem wyrwałem z uda rękę bi,cd
nego mego wspólnika.
I ja nie zosta,lem oszozt"dzony
przez pszczoły: rzuciły się na
mnie groonadnie i nie jedno żądlo wbi,ły w moie cialo.
Klnąc w sposób na,jlbardziej
dosadny mulet'ikie i pracowite
pszczól'ki, że 0'Śm ie lity się bronić swokgo ooh~·tku przed zach anną rękq człowieka, który
chciał je skrzywdzić w sposób
11 ielit o·ś ci wy,
opuściliśmy niebezpiee:me miejsce z szyhkością

Ogromnie mnie znęciła perspektyw:a złllkQsztowadlia sładkiego przysmaku, temballxlziej,
że z cUlkrcm było u nas ostatnio
dość krucho. Chętnie zgodzre.m
się przyjąć udział w rannej wyprawie mojego kolegi.
- Czy tylko ulI11iesz wybierać
miód z ula? - zrupytallem Tkaozyka na wszelki wY'1f>adek.
- Albo fo jakaś sztuka: po<i
palimy przed ulem trochę drze
wa i zobaczysz, jruk wszystkie
pszczoły uciekną odpowiedział autorytatywnie mój towa- bl~'skawiczncgo pociągu.
rzysz, a - wid~ąc m-oje waha-' Ja cudem nie odniosłem ,.... ięnie - dodał.: - zresztą nie pO- kszy<:h szkód ~ pokąsany bV'
winno cię to wcale obchodzić: fem pt'zeważnie w ręce,
ale
.ia będę wyhietrał plas,try, a two 1lló.i kompan miał całą twarz ,,,
jem zadaniem będzie odpędza<': ogniu: wszystko na niej
spupszc·zoły.
I chlo i poprzez nabrzmiaJe ~zoPrzekonał mnie, Ruszyliśmy do'." trU~110 OlU było patrzec n3
z <tamkiem w dro<T~ i wkrótc.e ŚWIat bo,zy.
zln'iIeźliśmy się na "wielkiej po- \ Dopiero .po. kilku .dl~iac~ pTZ~'
lance, ukrytej wgłębi lasu. Była szcdł do SIebIe. NajWIęceJ
go
to pasieka' n~ której slał szei'e<t złokilo, że inni - zamiast mu
uli, Tozmi~szczonycl~
w kilk~, okazywać w!',pókzuóe - śmierl'ędach w równycll odst~'Pach Iii siQ z naszej nieforhlilU1ej przy
tworząc prawidło'wV czworobok: go<h", a .iutŻ do pasji dopro\vJPszczoły z charu.kterystycznem l dza 'o g~ zad[!w~ne mu niej:d,
bzykaniem przeJalywały w r6~.- j nokrolme pytame, .czv mo,wa
nych kierunkach.
I spróhować trochę mwdu z ie~
Tkaczyk zebra~ dużą wiązk~ garnka.
suchyOh gałęzi, narZUlcił na t o .
•
jałowca, podłożył wszystko pod I
jednym z uli i po~~alił. Lci~kliś
Jedna z moich czynności, by';ll~ l obscnvowah my .z~aleka:! lo grzebanic zmarłych.
Prz~'.lak kłęby dymu. zastomh ule I I zw'czaiłem !'ię do te <tO. Trupy
pszc.zolv .masamI wylat"W'ał~' z nic robiły na mnie ża'dnegD wra
sWOlch sledz.lb.
z·.enl·a
_ odnosI'łenl Sl'ę do nI'clI
_
P-o u;pływIe pe'.~-a1ego CZ3'!'Il, '·...... k (lo z"'\'l:łn'
adll'nr,
ktAn-ą
>" . .
'- l.P,
'I1kaczyk z garnkIem
w rgku ł
..
. .. "
hl" l '
d
.' d
I
. trzeba fa.kl1aJpr~dzeJ USUll1ąc, by
7J IZVt SIę o ~\'azIl1e
? u a .1 nie zal'f'Q",ala swoim wstrrtllv~l
zaczął p'l'ZY n,lm \ lUra..lstrow,a.~,' od Ol''''L
Il] "
1)0"')'
"trza.
. "
C~lCąC. g~ ot".orzyc: N~e
\\l('Naj.,:(orzej było latcm \\' dnie
o,ząc }31~. to, SIę r,obl, wsunoął rę- uonn,łne'. tI'U'1)}' SlnI'Ord
."
nll'eJ'vv
kę ,do l ?dka
pl
zez
okrqJ~ly
0- s'cuch, crdZl'C 111'Cda\i"110 r.dby""a,
.
'"
'."V
'"
twor ugory.
ł
.
"
.,-'.
.
. dl'
.
v SI"
wa111\.1
11lerza
~o
" ' l gULIe
Naraz rozległ si~ nieludzki
l"
d
h
t ' · ~t.
k' k t Tk
kl"
po a na lIZYC przes rZemUl.l1l
krzY! : Oś
'lliCZ Y ' za"l'ac ~h 1'(:- pokryte były' cialami p()il~ych,
a o co wcwnąt rz u a l nie
.
. '
.
• .
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!.!!!!!~!!!!!!!~~~!!!'!~ przYOrruw181ł m.nte o zawrot gło;:U
li
_ _ wy. _
Zdarzało się, że wspÓllll1a mogra była wykopana w dOlŚć da·
lekiej odległości od odcinka, na
(Cląg dalszy)
Chł~i z Kastylji stworzyli ze którym byłem OZY1Ilny i że muskał piękny kra.j. Cóż jednak z siałem trtupa ciągnąć kawal dm
tiaj w bihIjotece 'Ullliwersyfectego kraju zrobili i'n dywiduali- gi za n~i, a tu - jak na z,lość
kiej co dru~a ksiąJ7Jka jest tło
- ten trup okazał się wieLki,
ści Madrytu!...
maczeniem. Na hudowlach pra.,Indywidualist6w" nie dręczą albo gruby, a więc ciężki. Zlany
cują niemieccy inżynierowie, w
te kwest je; otrzymują
swoje potem i zziajany ze zm~zenia.
spółkach akcyjnyclh i bankach
pensje, wZf{I~nie takie }a,pów- miałem ura,Zę, że żdnierz, któwidzimy anglików i amerykarego I,aszezyłcm
na wieczny
ki, piją kawę i zabijają czas.
nów. Przedtem Hi,s zpanja miała
odpoczynek wyrósł pomad przeMówj się, że życie każdego
na le:pszych budo wic.zych. W
ciętną miarę, aJ'b o, że się prz(!d
ozasach obecn~h architektura czlowit>ka obfituje w stracone .'miercią lepiej od inllych oc1żyHiszpwji jest nęd~a. Trudno minuty.
wiał. I lalk ic bywaJą pretensje!
'" Ma.drycie znalem pewnego
wyobrazić sobie coś
bardziej
Nad pobojowiskami k,rążyły
który odziedzi- cale stada kruków i wr<m, osiąniesmooznego, jak' pałace boga- dziennikarza,
czy w Walencji, lub Barcelo,llie. czył po Swoim ojc.u małą sche- dających od czasu do c.zas,u na
W kawiarni w Madryde wy- dę. Przeprowadził się berzwłooz ziemi i dłubią(:ych dzio'b cnl w
nie . do
pensjonatu,
zł-ożył twarzach trurpów,
by odledeć
siadu.ią młodzi pisarze, esteci i
s n-ob i , którzy gorliwie mal'pują wszystki-e swoje krawaty do sza pospiesznie w pnzeshvorza, kie
każdą modę z Paryża, dla któ- fy. usiadł do stołu i napisał na d" s·postrzegły zbliżających się
co następu.je: ludzi, a11)o - gIl'O.żniejsze dla
rych Coctea u jest bogiem. Czy kartce papieru,
"w
życiu
każdego
czlowieka
jest nich od ludzi - psy bezdomne,
można w nich dOipatrzeć się epidużo straco.nych lat". Nlstęjp'llie
gonów Cervantesa? Ale poco
które wy,płoszone ze spałonych
mądrą tę cytatę
wywiesił na
wsi i miasleczek wlóczyły się
wzywać tm1arłych?
~\T Andaluzji widziałem dzien- ścianie i Dołożył się na dłu.ższy zdała .za wojskiem i karmiły sip.
nieraz i ludzkiem rozkładahnych robotników, którzy
pod czaS do łóźka.
w;zgl~dem politycznym byli
-o
Od długich lat rządzą HiSlllPa- ccm się mięsem. Niektóre pta.ki
wiele hardziej wyrobieni, aniże nją "indywidualiści" i nie mOli- wY'ka'zywały bezczelną śmif\lłolśĆ
Ji prawnky w Madrycie. Szewc na przewidzieć, kiedy kraj od i tak zadamawiały się na zwło·
lo Walencji jest" artystą w swo- siebie uwolnią. Obecnie, praw- kach, że tl"zeba je było
odpę1111 rodzaju. Ściąga go do siebie do.podabnie z roztargni~nia, pro dzać kijami, albo rOIz.palać
w
Londyn i Pary-i:. A caiballero? klamowali "republitkę ludzi pTa nocy pośród nieupJ1ząłLniętych
U siebie w domu jest inżynie cy". Czy nie byłoby lepiej pójść tru'Pów ogniska, kt6rych dymu
rem. w Paryżu musiałby
być za vo,wyiszvm pf'Zy,kładem i na ptaki nie znosiły.
zw"klym roholnikiem. Na me- muracłh
Raz zals trzelono wilka, ktMy
Hiszpa.nji wywiesić
elingu zwi:1Zków zawodowych lransparcnty z naipisumi: "w ży mial w pasz<:zy ludlZd~ą głowę i
w BarcrJonic llló\\i si~ o wiclc ciu każdcgo kraju znajdujemy zabierał sk do sehru'Pania jej
madrzd. aniżeli w Kodezach. stra<:onc stu·lecia".
l af)()tyLem
•
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Niejednokrotnie mogiły

wy- walinie doszczętnie

I

l

gdzie każde wepchini~ie szufli
w ziemię bvło ,znojną pr~ą, 0kazywatly się płytkie
na po'
mieszcJ:enie wielkiej ilości trup6w: wówczas tylko w oslalecz
nośd przystę'pOlWano do pogfębiania, albo ro,zSzcl'zania dołu;
zwykle postępowrull0 zna(' L. nie
pmściej, ugniallając i Ulbijając
ciała karabinami, albo no.ga-lTIi.
by za.rmowały jaknajmniej miej
sca. Czasa~mi to uit: wystarczato; z nięokt&ryOh
zasypanych
grobów sterczały
nazewnątrl
nogi, albo ręce, które wysunięte b" v talk dlugo. dOipóki ia,kiś
zgłodniały zwie1'7. nad niemi siG
nie ulitował i ich nie poierał.
Na większych pobojowisl,alCh
nie bvlo czasu
na
dokłaont>
stwierdzenie śmierci. Wystarcza'o, że ktoś od kiJku god7in
leżal na ziemi we krwi i że się
nie poruszał - był to wystarcz. jący dowód, że nie żyje. Ja
byłem ostrożniej>szy - przykła,
dałem licho do seTca, albo lusterko do liSt. Napewno by;"
wvr;adl:i. że c~lO\\'ano 7.y~\"~"Ch.
zna.ldl1 .1~cych SI~
w clC;zklem
omdlenIU.
,y ;rł1d e mś 111u'('m minstrez,
ku, które niedawno zdohvto w
ataku na bagnrtv i do:k:'d skii~'
rowano nasz oddzia:·. 1(' 7a ;0 dużo niepo.chowanych zwłok .. [iaslr'c zko h"lo b" żuslannie osll'z"
łiwane
przez nirprZ\".:n-c ieln
który Zl\1l1sił nas do szukania
!;<chronicnia w piwnicach TH" 7: ('-

l
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INDYWIDUALIŚCI
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Dzień był gorący
tmpy
rozkładały
się i •rozprzestrzenhl.
Ot
lU
y zabÓjczą WOlU.
l'Izyma lsmy
rozkaz pochowania
w
uocy
zmad'..,'ch na pobliskim c.mcntaf'ZU, który polocŻony
na.
"był
wprost po'zycJi austrj3cklch.
Mając szczęśli wie do pomocy
księżyc, uwijaliśmy się szybko
po ulicaoh miasteczka i zll1osiliśnw trwpv na cmentanz, gdzie
wykopano wip'llką bratnią mOgiłę. Przyszedł pop z latarnią i
zaczął odprawiać llruboieI1StwO.
W tralkde tego
nieprzyjaciel,
który musiał spostrzec światlo,
wycelował swoje
działa
na
cmentarz. Niespodziewanie rOZ
legty się tuż przy nas o-gluSlzające huki; pociski pękaly i l'O'Zpryskiwa'y się w powietrzu. Z[J('7;<:liśmv ll'ciekać
wśród zamirszania i dymu.
Nirco pMniej zwołano
nas
ella dokol'tczenia pracy. Wrócilem na cmenta'l'z,
gdzie obok
wvkop:1lleJ nrzez Ila's mo~ily leżaly
dwa &wieże trupy ;z rOZtrza~kane~ni C7:erepami: ti? "yIi
dwaj ~a~1 sa11lt~rjusze, medaw
no za.l~1 kopal1lem dołu.
"'i"'~il:ll(,:ll ic!1 za nogi .do ~ro
hll. który saml wvko'Pah.
rsiężyc :.;krył się za oh'o,k ami. Byln ciPll1no . Żywi chowali
, IImarly<:h, niE' mając żadne.i pe"''1'.,', i czy snmi za chwilę nie
l()sla~ą ZRHc! i czy .inni i~h nie
7awpl~ w teJ sameJ mogtle. ,
ł

(d. e. a.)

.....:.::..._..._,

IniesamowIt, pogrzeb

.

rozbitych

I

dz~asie całe roje owadów ob· kopywane w twardym gruncie, domów.

_

• "

"W
realizuje zapowiedziany program literacki
Czwarty numer czasopisma lite:
. . zas ad
'Il\
lackiego "Prą dy II cłWCIUZ
d
.
CW różniącv,. !!i~ o
poprze d mego.
zupełnie jednak wyraźnie, przede:
wszystki.em w części 'lrtykulowe!
••
. . prog ra"){)nawiąxu.ie ao
Za'Olel1
..
wych trzeciego numeru. Podstawą
. dwa ar t y,
1-11dla dyskus.l1.. sta ł y SIę
p'
h
Iy z trzeciego numeru:
lec ala''
,.Illtell·genC!·a i literatura wo b ec
Ilowych zadań". i Lena: "Twarzą
dl> kon umenta".
l
Tak więr artykuł Jerzego Kuczyckiego pt. "Niedostępny dla
nas jest język lewicy literackier,
nawiązuje do twierdzenia Lena o
nieodpowie.<łniości języka i sposo-bów wyrar.ania się w "Mies. Lit.".
Kl!lczycki domaga się w swym artykule jasności i prostoty Języka
lewicowych pisarzy oraz zwięzłoś
ci i plastyczności stylu, dowodząc
zupełnie słusznie. że tego rodzaju
tendencje językowe ściśle łączą się
z klasową strukturą czytelników
lC\llcowej literatury. Drugi w tYm
samym numerze artykuł dyslwsyjny "Na froncie literackim'· - słu
szny i ciekawy w swojej społecztlej analizie przyczyn radykalizowania się pracu,iąee,i inteligencji,
zbyt wulgarnie jednak upraszcza
tezy materiału dyskusyjnego z po
przedniego numeru. Nle~trzebnie
z~pełnie zarz~a Lenowi. że przeprowadził niby jakąś
zasadniczą
granicę między inteligencją, a proletar.iatem. kiedy ten ostatni wcale teg" nie udawadnia, wyraźnie
mówiąc o pewnych tylko różnI
each i głównie o I<onsekwencjach
stąd płynących w formie pisma i
literatury.
Części
świetnie

artykułowej

dopełnia

pod kaŻdym względem
Iiteracldm wylw{lczony artykuł
zdolnego poety Mar.iana Czuchnow
skiego: "Czarne zwierciadło duszy mieszcz.ańskiej". Artykuł uję
ty w formę sprawozdania z naJnow
szej książki Grabowskiego ("Ciszy
lasu i twojej ciszy") - demaskuje
płaski seksualizm
kultury mieszczańskiej, niski stosunek do l,obie-

ty i sprawy współżycia pici w dz{·
si .. j panuJą.cej kulturze. "Każdy z
nas ,- pisze CZtlchnowski o mło
dych bohaterach kslą<żki Grabowskiego - przeżył bardzie) burzli"ą może stokroć
młodość mi!ośd,

dei, tradycji,

skomplikowaną

ów fatalny sJtal<tóra nietylko nie

mo~la nam wypełnić
poło"y ży
cia gimnaz,ialnego, ale była zaledwie dr.JlJl!ym epizodem, jednym z
tysiąca, z których
budowało się
dom męskiego \vieku, gdzie miała
zamieszkae kobieta, ale nie kobieta, trawiąca ogień życia, ale kobiela; towarzyszka wspólnego rozwoju umysłowego i społecznego.
W części artystyczne., znajdujemy tym razem tylko lirykę. w któ
reJ ze względu na debiut i osobę
autora zwracają uwagę wiersze
Antoniego Kasprowicza. Niepewne
Jeszcze formalnie utwory zdradzają jednak szczery talent liryczny,
któremu wbrew fatalnym warunkom życzyć należy pięknego rozwoju. Wierszyk "Ja" jest głosem
miljonów, którzy w ostatnieJ depre
sjl, czekają ~ylko aby chociaż uJrzeć "nowy lad" gotowi dla tego
jednego nie iałować swoich straCeJ
nych dwudziestu Jat, czy cafeg3
życia.... Mocna i oryginalna w tentacie "Odezwa do dzieci" St. R.
Dobrowolskiego, zbytnio jest jednak
niesamodzielna
w swych
początkowych,. i ostatnich
zwrotkach (wpływy Broniewskiego). Dobry chociaż zbyt abstralccyjny
nawet formalnie je-st wiersz Józefa
Czecbowicza p. t. "Więzienie'·.
Treści dopełnia dzial książld, te
ail'lI i sztuk pl<lstycznyc\1~ wy~l
niony przez Lena, Piechala i Timo
rie.\ewa. Pozatem Timofiejew zwra
ca uwagę czytelnil,ów na młodego
poeie z Zagłębia Dąbrowskiego _
T. Głowackiego, I)raz Len !la dekawą broszurę dora l\IargoJisa "Gru
iJica w Łodzi".
Naogół
num~r, w którym na
dziesięciu stronach występuJe tlzie
sięciu autorów
zreda~owany Jest
ŻyWO i ciekawłp
oS. O.

Łódź,

GLOS
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Deorg D'Brieu
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l
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Konrad nagel
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Z kolei I'Ozegmła się ~ahruwna
,liera z tajemniczem
znilknięI ciem Claire Windsor. Opowiadają, że odbywała .ona częst.o
p rzeja,żdżiki k.onne, poooza,s któ
r)"Ch wstępowała a b y "napić się
herb alty" do leśnego domku, na
: l eżącego do Chruplina. P€ wllego
dnia nic wracała dość długo. Przypuszczano, że spadła gdzieś
7. k onia i ztrumaJa nO!g~. Rozpoczęto więc wieI,k ie poszukiwania. Wtedy rzec,z się wydall3..
I Prżyjaźń ta trwała do/póty,
. dopóki nie zj,a wHa się,
iako
czyć.
"Nast@ll1ie spotlka!
AJlueryce
: ryw alk a, sł awna P eggy Hopkins
.Joyce i nie zwyciężyła.
Gdy
.MaTję Doro. Było to "u'WielibieI p rzebywała pewne,go razu w
nie na dysta,ns", gdyż Chaplin
Sa n Frandsko, Chaiplin poprobył wtedy niczean, aiego luba
j-Ulż gwia,zdą. Później, gdy sŁ~ł
sił ją o rękę. Gdv jedna,k wróCharlie Chaplin
ciła do HoUywood, aby sprawę
jut na wlłalsnych nog.adh, s:potdokładniej CIIll6wić , cofnął swe
kał w San Franósko czarują"
cą, mail'ą blondynę, lIlaZW1ilSkiem był jUlż slawą , czekaj ciel'pliwłe po... tanowielllie.
Edna pul'vialDtoo, która była ie- na małą aktorec zkę w sw ym ~a
Jego podróż do Europy
zektóra
go ma,szynistką i nie znajdo- mochodzie i nabatwit się podczas tkn~ła go z Polą Nef;(ri,
natychmiast została zaanga,żo
wa,la w tej
pr.a~y specjalm..ej deszczu grypy i kataru.
wana do Hollywood i pod iej
prtlyjemności. ChapJiJn ZIlłJ3.nga
ChOlCiat Mildred Harris nł wpływem r(lzwilIląl się Chapli.n
żował ją, jak.o swą partnelf\kę.
jedRomam tfiwal Jdlk,a lat, p6ki gdy nie spotkala się z Li ą Grey- nadzwyc zajnie. Z czasem
Chaplin, uskarż a~ y się oJJie ko- nak cała ta historja poczęła się
namiętność nie przeszła w przy
bietY ' na le.go zmiel1ność. Natu- mu wydawać zbyt głupia i zwró
jUiźń. BlisICY przyjaciele Cpapliralnie
niezmiernie tr udno mo- c i! się w innym kierUlllku.
na twiefidzą, że ze wsz)I'Stkich
gły się jego żony do tej zmieuKrótki elJ)izod z Ma.rją Astaife
kobiet, które k'o chal, ta iedyute
darzyła go szczerą
wzajemno- no,§ci 1)rzy s t oso'wać. i dla,t ego można pomilnąć mHczeni.eun. zmienial .je ta-k cz ęsŁ·o.
Następ!Ilie przyszła Lita Gl'ey,
ścią·
która
oczarowała ChrupHna swą
MiMred Harris była następ
Nast@nie zainteresował się
nym kwiatkiem w ty1Ill pstrym Chaplin May COlIins, jedną ze młodo-ścią. Pobrał się z nią. Jak
wiemy
bukiecie. Starała się ze wszyst- SłYlillY'Ch Ziegfeld - Girls. Zft- się t.o skończyło
wszyscy.
kich sił, aby wyibić się w HOIlly- ko'Chał się w niej bardzQ gwaaZ kolei przyszła jego partner
wood. Wyglądała jak Kopciu- łownie i kupił ki ogromny pier
szek i tnzeoo ją by.o przeksz-t al- ścielI djamentowy. Wkrótce .led ka w "Cyl"ku", MeTna Kennedy,
o- a oot.amio ślepa dziewczyna ze
cić . w ksi~żnicZJkę. Wkrótce za- nakże roz.polCzął się proces
częła otrzYlIIlY'Wać bukiety i ,za- chłodzenia, tYll11 razem
z obu "Świateł wielkie,go miasta".
Kto przyjdzie z kolei, niewiaproszenia i mimo, że Chaplin stron.
domo? Chaplin, chociaż jUlż nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ody, J)Osiada wiele ogmia we- wn ę trznego i rnłiodzieńczej żywo§Ci.
Niema na świecie wdelu ludzi, którzy po wqJad,unku
'W
mHości przyznaliby się do tego. I
JedJnYllIl z nich .iest Charlie Cba
plin. Może sOlhie on na to IPOOWO .
Hć. BuJdet je'g o miaiostek
jest
dosyć pOlkaź.ny i za'wiera najrozmaitsze kwiaiłiki.
PierWlSzynl z nmh była _ artytSłka Etheł Keny Go'11łd. Chaplin, jeszcze wtedy niez.nany ,
był nią t-ak oczarowany, że wie
le razy jeMził z L<mdynu d{) ,
Pall·yża, .iedynie, aby ją zoiba-j
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w filmie "Wyj~tv

l(

pod prawa"
Fot. Fox.

fIIowią, że...
••.największą
przyjemnością
6e'orge O'Briena, który przed rozpO<.'zęciem karjery
filmowej studjował medycyri~ jest.... leczenie
swoich przyjaciół. Znajomi i przyjaciele artysty, znając jego słabo~
Itkę, przyjmUją od niego lekarstwa, lecz w domu wyrzucają je
ezem,prędzej do śmieci.
•••Willa Rogersa, który s~dził
parę tygodni urlopowych na terenie walk pod Szanghajem, trzeba
~ł'ło telegraficznie ściągać do pra
~ w Ameryce. Tak się mu podołała "żółta" wojenka.
••.komendant policJ1w Nowym
~orku, Edward Mulroondy polecił
naczelnłkowi wyctzłału

śledczego

wszystkich podległych mu
agentów na ser~ doskonałych obrazów detektywnych Foxa: "Trzy
itrzały", "Zabójstwo w hotelu",
".sprawa Charlie Chana".
••• Jose Mojica Jest ostatnio boły~z.ezem mieszkanek Kuby i łw!ę
tam tryumfy, jak swego czasu
Rudolf Valentfno w Europie.
...najnowszy film Foxa "Bad
Girl" (Lekkoduch) został w Anglji
Jitzyjęty z najwyższem uznaniem.
Prasa angielska porównywuje ollraz ten • naJwlększemi kreacjami
Poxa "Siódme niebo" I "Wschód
• lońc2l".
•..wytw6rnł Fou z trudem tyl~~ udało się zaang'a.ŻOwać nowego
1e-letniego artystę Joe Hacketa
to fUmu "Over the HUl" (Dom na
wzgórzu), gdyż rodzice jego nie
~d'mli 8ł~, by ·J oe odtwarzał rolę naJgor!lzego "schwarzcharakte-

':Lrang lo'dzL-J-"
. . .,

L"

,!ysła~

ei

rtt".

...wytwórnia Foxa zaangażowanowego wielkiego aktora Gilberta Rolanda do nakręcanego o"The
Women in
becnie filmu
Room 13" (Te panie z Trzynastki)
z Elis.'}ą Landi i Ralphem Bellamy.
...Marian Nixon, która z Wernerem Baxterem gra główną rolę w
filmie "Dolina Szkocji" (Scotb
Valleyj ZDlUSzona została przez
reZysera do naświetlania twarzy
lampą kwarcową. Efekt był nadzwyczajny, cera Marian nabrała
pięknego kolorytu, lecz, niestety,
po trzech g{)dzinac.h skól"a z!l.częła
ła

się łuszczyć całemi

~alami.

... Spencier Tracy, który w film!e "DisoriIerly Condnct" (Na
błędnych drogach) gra rolę policjanła, ostJrzelfwanego przez bandytów, rozchorował Się po tym nie
bezlliecznym eksper.ymencie z emo
eji.
...Frank Borzage,. którego wna
iawi na Hawajach. wysyłać musi
lPodzien·nie telegraficzne raporty,
00, gdzie i .;ak robi w ci~!!u dnia.
...Edward Hiltman, mąż Marian
Nixon wytrwale a beznadziejnie
usiłu,je

zainteresować

swą żonę

"Kobieta i szpieg"
w "Lunie"
Temat jak widać z tytułu, nie
nowy. Ale ujęcie, a zwłaszcza wykonanie nadaje mu pi~tno niezaprzeczonej indywidulności. W całym filmie widać lwi pazur pierwszorzędnej reżyserji Ucicldego. Nie
które momenty, a zwłaszcza świa
tło wspaniałe, Ilupełnie nowe.
Akcja - bardzo ciekawa - interesu.ie i denerwuje.
Brygida Helm, interesująca, jak
zwykle, jest mniej demoniczna,
niż zwykle, co je.i na ogół na korzyść nie wychodzi. Nader mlła
niespodZliankę
:sprawił
Willi
Fritsch. Zamitst ulizanego lalusia,
wbaczy1iśmy
męskiego, ciekawego szpiega. pełnego wyrazu i cha
rakteru. Napisy znajdują się dość
częs10 w kolizji z gramatyką polską.

W swnie nader interesujący 1.
ciekawy film. Jako srunę wszelkich pochwał należy zaznaczyć,
że w calym filmie niema ani jednego lIocałunku.

Horn.

"Puszcza"
w "Grand Kinie"
Naogół, jak wiadomo, produkcja
polska nie dorosła jeszcze do produkcji światow.ej. Większość naszych filmów wykazuje powaine
usterki we wszystW.ch kierunkach:
zarówno co do treści oraz DrontaŻU i reżyserji, .lak techniki zdjęć,
jak wreszcie co do wyk{)nania.
"PllSZCza~, deltfOttlS-t rowana obec.1.
nie w "Grand - Kinie" stanowi pod
wielu względami chlubny wyjątel{.
Przedewszystkiem jeśli
chodzi o
zdj~cia krajobrazów obraz ten wytrzymuje porównanie z największe
mi arcydziełami produkcji zagranicznej. Pomijając
tekturow~o
głuszca, mamy takie bogactwo i
taką różnorodność zdjęć pusze.,
że jako epopea Polesia, gdzie dokonano zdjęć, film jest arcydzie-

sportem. Nixon koc!ta jed~rnie fi, . o'~1, . .~deft". ~.
~ _ I!~~ W)'~~ ~

*

w filmie "Bunt młedości".
Fot. Fox.

Kiepura
znów na ekranie
W największem atelier Europy
w Neubabelsberg wre gorączk{)wa
praca. Pod czu.inem okiem architektów, coclzień niemal powstają
n?w,e d?kcrac~e. Sz!ab elektrotech
OIkow InstalUje śWiatła. {)peratorzy raz po raz sprawdzają ap araturę dźwiękową i motorki u apara
tów do zdjęć. Reżyser naradza
się ze ~w:ymi asystent!lmi...
.
A . wsrod tych ludzI miarowym
klOklem przechadza się polski
Caruso, Jan Kiepura, nucąc pół
głose~. przeróŻll1e arje operowe.
NastroI
w atelier
świąteczny •
Tnva to już od 2 miesięcy.
PowstaJe nowy film "Pj~ń Nocy" - reżyserowany przez Anafo
la Litwaka, który ukaZe się prawie równocześnie we wszystkl'ch
metr{)poIJ'uch świata. I równocześuie zaśpiewa w całym świecie Kie
pura. Głośniki aparatur dźwięl{Dwych oddadzą publiczności "Cyga
nerję", "Traviatę"
"RigGletto"
"Tarantelłę" i "Toscę". A na dodatek trzy piękne pieśni polslde•

I

gólnych ról stoi na względnie wy_
ChaI1Iie Cb~pliln znajduje się
.... h""'nl·e W ~'~r6z·y na 'apol'
sokim poziomie. Dotyc~y to prze- " '-'"
vvu
.l
1"""l'e , w drod ze d o Y.odewszystkiem głównego bohatera ~kl' m ok
I r,<~
Przedtem jednakże,
i jego · dwuch partnerek: tancerki kohamy.
ze.,"we"''''
nt'm ~~""""czy"
Teo i dzIewczyny z dworku.
vv v, u» . a.
. 'fi" hotelu
Niestety scenarjusz ma wiele w ~t. ~oritz, pol~c.zyl się tel~.
. '
.
'
ł
fonlCzme z londynslką redakCja
llanVnOŚcl, a montaz pod wzg ęD'l 1\1: '1" kt6 . .ś . d
J"
dem treści wykazuje z jednej stl'O " ~l Y . a:,
re]
Wla, !Czy ,
d ..
dł .
m. m., ze Jest stanov.lCzym zwol l'
IlYI Ut u, z krugJe.1t - k u~znY·llennikiem skreślenia
dłUlgów
"Pieśń Nocy" jest filmem stue ef mat!1 amen
y o upuJe •s owOjennych
-.
.
.'
t
A••
•
,,
l umorzema repara- procell owo
mówionym i śpJewa.
wIcie otogemcznosc natury, plęk- .. T
' . .l.
'
ibl'k
l kU'
no puszczy kresowej, uchwycone CJl. D OIswlaulCzel1;le, OpUI ~ 0- Ilym po po s 'u. s.yszymy Kiepurę
a ne we wls~omlIllanym. d Zlen- mówiącego, tak jak dotychczas
i oddane przez reżysera i operato.
. ,
.
nl:k u, wyWO al.o po,rusz·eme
w słyszeliśmy Ramona Novarro, czy
ra z JIIerownanem mlstrwstwem. świecie 'filmowym; był.on bo- Marlenę Dietrich •
"W każdym porcie
wiem dotychczas
wolny
od
Do jakiego stopnia wytwórnia
dziewczyna"
w!szeIkich oświadlC,ze6 treści po- troszczy się o "Pieśń Nocy" świad
Ii tylC.Z1ll.e .l , mo·gących
wywOllać czy fakt, iż nal{tęca go równo·
W " S plendidzie"
. -I1.. ' . l ] pracy ar tys t yczneJ. cześuie 3 operatorów. Mówiąc &ci.
meuuęcw·a
Albert Prejean...
Nazwisl{o to w nieklórych sferach i krajach. śle sześciu. 3 robi zdjęcia, a pozojest zawsze gwarancją
nietylko
Charlie dowied'ziaiWs.zy się z stali trze.i rejestru.ią głos. Tego
świetnej gry,
ale i doskonałego gazet o tern poruszeniu, w"sto- jeszcze kroniki nie notowały.
Z
pod wzglę;tlem· filmowym obrazu. sowal do "DaHy Mail" list, na~rałz po świętach cała ta armJa
Nie zawiodło i w tym wypadl{u. dany w Suezie. Motywuje on opusei
a atelier, udając się na zdj.
JaJ, zwykle w obrazach z tym ka- s\ye zapatrywanie i twierdzi, :Ze cia plenerowe do Locarno. I tam
pitalnym artystą, treść odgrywa przecież ka.idy człowiek mOże właśnie zrodzi się nowy film Kie.
rolę podrzędną.
W tym obrazie mieć sąd o rzeczy zupełnie do- pury.
składa się na nią
tragikomiczny wolny. :h·osi redaktora D powia
epizod z życia dwuch marynarzy, domiooie pu.blitCznośd, która mu ~~~~~~~~~~~~!!!!!!
którzy zdradza.ją żony swe za mo- wzięła za zle iego oświl3.dczenie
QIll
rzami, ale odczuwają wyrzuty su- polityczne, że "nie należy
POłęga
ktÓlreby
mienia i po powrocie do domu upi- d.o tych cZy1Ilni.ków,
jają się, poczem wśród
śmiechu mogły wpływać na losy świa1a".
"Niema więc ni'C1zC<g.o dooioprzebaczają
żonom, że w cllasłb
ich nioobec.llości również nie do- slego w mej s'kroilllIlej OIPinji" 0(3
chowały im wierności. Na tle tego kOlrezy ChalPJin swój list.
Q
Nie({Jtugo widki Cbarlie zaepizodu jesteśmy widzami przecud
nej symfonji z życia okrętu, ni8 wilta do krainy kwitnącej w iŚ1Ilt ,
załogi, a samego okrętu.
Niewy· a po zwiedzeniu jej wraca Pacy
czerpana skarbnica zdjęć zbliżo fikiem do Hollywood. W ten SPD
nych pMzezególnych części napo- ,sÓlb genja1ny komik zakończy
zór martwego, a jakże żywego ka- swą dłiu~otl"wałą wizytę na stadłuba. Skrzyp i jęk jego członków rych kontynentach.
podczas burzy, zarzucanie kotwiDzięki otrlZymancJllU s'Pf).dkocy, las sznurów i lin przy masz- wio japO!l1ski sul1żąICv Oha~"lina ;
tach - wszystkie fragmenty zma- Kono. zlogtał miJjooerem w dogania się gigantycznego \pudła z larach. ChalDlilJl jedna~{ ni~ ma
olbnwiać
się
utraty
potęinym żywiołem
or.łaane są z potrzeby
nieporównanem mistrzostwem. Gra wiernego s"!1t,gi, kŁó·rv już od 16
Prejeana, jego tłustego towarzy- lat piastuje urząd "kamerdynesza doU i niedoli oraz zmysłowej ra", a w ifzeczywisto'śd jest jetancerki stoi na najwyższym re- go
sekretlbrzem gellf~ralnym.
ziomie. Film należy bezwzględnie J' an KOlno oświadcn· t bOWiem' j
drr najlep'lzych w bieżącym sezo- ż ~ nawet ni,e myśl~ o porztl!Cem~ :IW~ atan~a.
i
Ślusarz przedłuża s woją fa.jk~.
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