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LONDYN, 7. 1. _
Ogłoszona
statystyka bezrobocia wykazu
ści
je na dzkń 19 grudnia r. ub zmniej
nałożenia nowy-eh pod~tków.
szenie
liczby
bezrobotnych o
Przechodzą-c do spraw poliły 76,aOO ludzi. Nie oznacza to jakiejś zasadnicze) zmiany, gdyż w
ki zagranicznej, autor wyrata okresie przedświątecznym wzrost
[1!epOlkó.i
co do przyszłości zatrudnienia jest objawem normal.
przy jaznych stoQsunkóV'! (rancH nym.
sk'O - angielskicll, nad utrzy•
PRAGA, 7. 1. Według "Lid(}6
maniem i zrealizowaniem któ·
wych Novin" bezrnbocie w Czecho
rych pracował były premier.
slo vacr wzr~sfo w ~n;d,;A1 w poró\ I;JI .1 'I: .. sto Jadem o pi~tnllŚcie
do d~udziestu procenł. OIaaezało
zapominają, w jakich
waru n by to, że cyfra bezrobotuJ'ełt zbliża się do trzech czwartych milj()"
kach i 'Przv czy jem popar<:iu na.
osią,gnęł'\ Francja
zwydest\Vo
w wOJnIe
światowej.
Mimo
Zadłużenie
przeżywanych rozczarowań, kończy autor należy
zmIeświata
rzać z wytrwałością
doQ wySzwedzka komisja długów ptt·
tknięŁeg-o celu.
blicznych ogłosiła ostatniG i!!teresujące dane, dotyczące dlugów pll
hUcznych w poszczególnych krarąakllbryczna
jach.
Porównanie pomiędzy krajami
skandynawskiemi, Wielką Bryta.
nją, Francją, Niemcami ł StanamI
Zjednoczonemi, wykazuje, Ze dług
państwowy najmniejszy stosunkowo je-.t w Finlandji, gdzie wynosi
162 korony na mieszkattea.
Następnie idą Niemcy 167 ko
ron, Szwecja - 300 koron, Danja
- 364 korony, Stany Zjednoczone - 507 koron, NorwegIa - 540
koron, Francja 1-681 lwron I wresz
cie Wielka Brytanja - 3,015 mi

wolniło państwo

od konieczni)
uciekania się do

listYCzna

dziś

• •

tora?" . w którym prZl':;(rlcg~,
';'e o ile stosunki gosp ldarc "e
.1 ie popra i~ się, Amervka b (hie miała kłopoty, a ~hoci3ż
f..,rzywódcv rewolucyjnego jesz
cr~ w tej -chwili niema. to jcd·
vak mqże on się zjawić lada
chwila". Zaznaczywszy. te
kolumny zaufania chwieją sie
w świątyni naszej kapitalistye~'
nej cywilizac~

pu bliczne

statysilyka

Szefowie Dollcii i ia darmerji
wywołali

Katasfrofa inflacji

przesilenie polityczne w Rumunji

--I

BUKARESZT, 7~ 1. (Tel. wł.)
Dzisiaj nagle wybuchło przesil~nie
pGlityczlle, wywołane przez szefa
żandarmerji l sz..... policji
bukareszteńskiej. Obaj ci panowie niE'
spełniali rGzkazów
ministra spraw
w~wnęlrznych, Mihalace, odmawia
jąc mu wręcz pos~uszeństwa. WSKII
lek tego wspomniany minister pod3ł się do dymisji.
Wprawdzie król jego dymisji nie
przyjął, ale ponieważ cały gabinet

;;olidcu~'zuje się ze swym

:talciy

się spodziewać

łek ustąpienia

całej

głowę·

kolegą,

w poniedzla
rady minl-

artykuł byl('~o prernjt'.:l'lł

!'trów. Minister spraw zagranic~
Hel'l'iota
nych Titulescll zosłał wezwany z
zagranicy dG Bukaresztu.
p. t. "Koniec roku", w którym
autor stwierdza, że rok 1932
na czele nowego gabinetu niemieckiego?
Mówią, że na czele rządu stanie
nie
zakończvł
się
dl,a
Francji
BERLlN,
7. 1. (PAT). Zbliżona Hitler - Pap en.
z powrotem p. Vajda Voivod. OOmawiając pGwyższe konferellczywiście odejdzie wówczas p. Ti- pomyślnie ze względu na defj- do kanclerza Schleichera "Taegliehe Rundschau" odsIania zakul !)- cje "Welt am Abend" donosi, że
hdescu, jego osobisty nieprzyjacyt budżetowy. S-połeczeńsłwl1 we tajniki rozmów, prowadzonych konfel'encijł w Kolonji uchwalUa
ciel.
francuskiemu pozostaje do wy mię-Jzy Pap enem a Hitlerem w Ko powo ać do życia gabi.let z HitJeboru drOP,a inflacji, względnie lonji. Konferenc}ę tę zorlanizowa- rem, jako kanclerzem i Papenem,
deflacji. Ka!dy franClt1. winien ły dwie grupy przemysłowców nad lako ministrem spraw zagran~z
sobie uświadomić. że
reńskich, z których jedna, znana nych na czeb, l\n~Jsce gen. Scblei·
pod nazwą Blolm Hugenberga, po chera, jako ministra Re;chswebry,
SpeCjalne więzienia zastąpią kolonje karne
inflacja może się skońfZy4!
piera Papena, druga zaś z Tbysse- m:a'by zająć gen. StulpllageI.
PARYZ, 7. 1. "Quotidien" dono- widziane jest zniesienie robót przy
ruiną,
nem i Ottonem Wolfem na cze~e
W:ellde poruszenie w kcłach po
si o zamierzonej rewizji kodeksu musowych. Zamiast kolonji kar- nieŁylko w odniesieniu do pań- subwencjonuje ruch narodowo-so- litycznych wywo'ala wiadomGś6, 7e
lt:1.rnego, który nie odpowiada obec nych w Gujanie bęOą. utworzone
..
cjalistyczny. Obie grupy, niezado- z początkiem przyszłego tygodnla
nym wymogom. Utworzona w teJ specjalne więzienia we Francji. s~wa, ale l do kal.dego DOS'lCZr wolone z polityki Schleichera, po- Pepen przyjedzie do Perlina, celem
sura wie komisja przygotowała pro Kara śmierci będzie utrzyma.na, g6lnego francuza.
djęły akcJę za wznGwien1em w rOl poillformor.vania
Schleichera
o
jekt, który obecnie jest przedmio- ale egzekucja nie będzie się odbyDalej Herriot wyraża obawę, 'szerzonej formie dawnego frontu, swych rozmowach z Hitlerem.
tem badali wydziałów prawnych wała publicznie. Dwuch członków że obecny minister finans6w do którego wszedłby m. in. taU~
"Tempo" donosi, że w związku
uniwersytetów francuskich i sądów komisji wypowiedziało BI~ za zupeJ
..
f
1 ź
Stahlltelm, który to front dał y z tą wizytą Hitler przy.ięty zostaapelacyjnych.
nem zniesieniem kary śmierci.
Cheron me. potr~ l 7..n a e ć tli " podstawe dla przyszłego gabinetu nie ua audjencji u Schleichera.
W myśl nowego projektu prze·
kiego rOZWlązama, kt6rebv 11_-'o

zoili

Hitler i

i~!

l

t

8.1.- "GLOS PORANNY" -

Cytowana przez nas niedarzy w gruncie rzeczy zarzucają i publicystami dla zdobycla zawno korespondencja berlińskie
mu jedynie, że wystąpił przed- granic.znej opinji JJUhlieznej wcze~nłe, że postąpił niezręez- wysyłaliśmy na przeróżne olimleo
współpracownika
~Le
~Temps" o planach rządu Schlel"Można być we wszelkim ra- p.łady biegaczy, pi~iarzy, lootehera co do Pomorza, nadana
zie pewnym, że mowa Trevira- baUstów.
niedaWllo J)INJeZ stację królenusa -. pomimo oficjalnych
Powiemy więcej. Nie przygoprzeczen jest
pierwszem
t
" °PlDJI
.•
wiecka audyc.ia radjowa, po·
h
t 1 owaliśmy nawet w I
asneJ
ogniwem w ł ancuc u ewen ua . '•
święcona antypolskiej pl"Opagan
nych posunięć dyplomatycznych publtczne.l do ewentualnego adzie rewizjonistyczne.i, artykuRzeszy, obmyślanych na dłuż- taku niemiecJiiego. O ile mały Dł'88y Dliemieckiej wszystszą ntet~
my pewność jednomyślności oko wskazuje na to, iż Niemcy
,.Mowa ta świadczy również pinii publiezneł kraju CO do odWlkraua.ią w 1'.1933 pod hasłem
o. t~, że odradzając~ się Impe- p~ia zak'JSÓ~ niemieckich to
rJahzm ł pangermaruzm c z u J e . .
.
. '
rewiz.ii granie, a przedewszystsię na siła~h i dąży do pQdP!r Ole mozemy poWIedzieć. iż istkiem 2'J8jChodniej granicy PoLski.
1"7.ątlkowania sobie wszystkich nleje jednolity plan polski~j
~am niemieckie.i polityki
partii niemieckIch za wyjątkiem akcji obronnej oraz ~wiadozagil'arueznej na r. 1933 został
8ocJałJdemokratmv i
kOlD1ml- mość jaki to jest plan. A prze_
wprawdzie o«ólnikowo, ale dość
!ltów".
ciel .łasne jęst. iż w danym wywyraźnie sformułowany pnes
Otóż wystąpienie landrata dr. padku
akeja dypłomałyezna,
et!Gtrowo - katolicką .,Gu- Ulmera, symptomatyemy arłf- &keja ~111ków oficjalnych

za-I

na_h".

która

W

pisała:

.,.uIPiu r. ub. kal ."Germ-JlU, dOniesienia ber ale moł.e W)'1taretl1~ IfdTł w ta.

O k o p y W e r s a I u zostapodwamne. R-ewizja zbliLa
szybkiemi krokami. Niemcy
na żądanie Francji w sprawie

ły
liię

bezpieczeństwa

odpowiedzieć

mogą tylko, że bezpieczeństwo
osiągnąć będzie
można
przez
rewizję, która nie jest

Zorganitl.owa,n a ,Pl'7.IeIIJ

oiem.łee

ką staeję
ra~jową
mare.h.l i
wschodniej audycja ))l"JICeiW1pOl~ka jest chanlkterystyC2lllą Uu,drac.ią do tezy "Germanji", a
tern bard7Jie.i. liż w aod~.U brał
udział ,1)l'Zedstaw1eiel wład'll pań
stwowych~
landrat Kwidzynia
dl'. Ulm".

kach międZynarodowym odży- wyswwane od ezasu do czasu
la atmosfera z okresu, poprze- przez naszych mOC8l'StwowcóW
dza~e~o wO.inę światową, siły różnego autoramentU. Trzeba
zaś pokoju, siła ~l'u:p

. .

S,połec7- r6wnież zarzucić dzlecłnne te-

nyeh., popierającyc.h akc.łę poko
ju międzynarodowego w wielu
p"":"łwa-L __ I_,LIy. Miast du..."'"
..... ~
Iso
B . od
cha Wi na i rl3 '3 coraz
bardziej podnosi ~Iowę duch
Imper.łalizmu, duch nac.tonalłZ1DU; miast
ducha wspólnoty
międzynarodowe.i kultywuje się
eoraz bardz.te.l idea sławetne~o
systemu
sojuszów,
bloków
państw i kontl'bloków, idea t.
,;w. polityki równowagi sił, któJ'a, .tak to nieraz już podkreślaIiśmy. nie tylko nie może sporzy
.iać polskie.' racji stanu, ale

Wf_

ni

HAMMIt!R
..

P OW I OC

Wobawie
przed
przewrotem
Boowera" nakazuje szeree reform

"KolDisja

soc,alngch w Jlmergce

Po.wolana swego czasu t. ~w. łt!CZIlleg<),
podniesieniem siły
"Komisja Hoovera", składająca k'l1lPl1a szerokich mas ora,z za
Slię z 500 osób, której zadaniem &tworzeniem opartej o mocne
było zbadanie sytuacji gosl')()- podstawy fi.nalllSowe kasy porno
darezej i spolecz'n ej Stan. Zje d Cv dla bem'Obotnych.
..
noczon ych, ogłosHa
obecnIe
KomisJa stwtie:r<ha, źe k\fVzys
To stanowisko Niemiec bxło swo.je s'J)l':ł!wozdanie, zawierają- zahamował W5zYIS,t kie dążcości
które do skrócenia czasu pracy i wytło przewicb;enia. Świadczyła o ce 1568 stron dJrulkiu,
przedstawia
gospodarezy
i apo- powiada się za W!J)rowadzenlem
tern wyrainie uporezywa odmołeczny J)l'ogram Stanów Zjedno 6-godzinnego dnia pracy pny
wa Niemiec co do t. zw. wscho- crony~h.
{) 010 dniach robocz~h w tYJgodniego Loearna. To też z powoPod w.z.glf2dem gospoda,oo.zym dniu, czyli za 30-ogoruinnym t ydu słynnej mowy min. 'fioevlra- komis.ta wypow1iada się za lep· go dniem roboczym.
nusa pisaliśmy 22 sierpnia 1930 szym rozdziałem dochodu spoDalej komis ,ja wypowiada się
l'oku:
~8QQQCiW~gQQgggQggQQQ81
Mowa Treviranusa odpowiada zatajonym dąf.eniOfJ1 pubficz
nej 0PlDJl niemieckiej... Min.
TiI'ev'iranus wyra~łł opinję, w Pomarańcze I Greape-Fruite Jafskie. Miód puczelny, pomarańczowy i euka-·
Jipłusowy. Oliwa oliwkowa. Cukie.ki eukaliptusowe, migdały, rodzynki
Niemc71ech bardzo ropQ!Wszecb- i 76tne słodycze wszystko łanio do nabycia w Sklepie Palestyńskim
ułoną, podzielaną nawet
przez
"Toceret Erec '.r8e'" Sr6dm!ejska " te\. 193-42
wielu krytyk6w Jego mowy, któ •
aJ

..

ProduMtu PalestuósMie Dobre i Tanie III

II

Grand. Kino

Połę!n,

dając, odpowiedź
i powinna
ratowania

nłl pytanie
superfilm,
Czy żona może
poświęcić sw~ c.e§ć dla
honoru mę:tll?

EJ

Wroli

Ilob,-

za zwiększeniem Ikontroli pań
stwa nad temi gałęziami przemy• . które posiadają specjalne znaczenie dJ.a. państwa. m.
in. nad kopalniami w~la. Komisja wypowiada się za znacz·
nem podniesiooliem
p.odabktu
spad!kow~.

Komis.ja ws:kaZlUje nadal na
rozpowszechnione pilTlekwpstw.o
wśród

urzędników

państwo

wych oraz części ~r,sonelu :'lą
dowego, oraz na maczny WZTost
pr.zestępoc.zośd w Sitanac'h.
Komisja wSlkaruje na kooicc%
zmiany obecnE'go systemu społecznego, gdyż
w przedwDYm razie nie da się
uni:Imąć gwałtoWlllych przewroC'tów, które mogą zadać eiQS wolności
demOlkiracji amerykań,
Slkli.ej.
ność głębokiej

~~a'

ode o "wiee:zmości" traktatów
pokojOWYCh. Należy pamiętać,
iż w'c wolno wysuwać teorj'i ad
h ' ~~~ł • a.ć •
oc, ani .,.,..,.uglW Sle zarazem
wzajemnie się wykluC2a.iącerui
kryterjami, jak - kryter.ia historyezne, strategiczne, mocar~twowe. etnograficzne.
W b'
d'
o rorue praw
o ~anH~
zachodnieh nic powinniśmy wy
stępować. opiera.ląc się jedynie
na lite1'"lJe traktatu wersalskiego, .lako beali ~identes. Musimy natomiast odwoływać się
do tradyc,ii pokojowej l demo-

I

.IM dla nieJ nłebezpfee7,Iińskiego korespondenta "Le kieh krajach .iak St. Zjednoczo- na.
Temps" - . wszystko to świad- ne, Fraucja, Wielka Brytan.ta,
Jest ś
. .'
al _
••
Ni
e my pewm, JZ 1)1"IJV n e
czy o t ero, lZ w
eJDczeeh wy- państwa skandynawskie
itp.'ył
••
zd b""' - _
k
si
al
'
,
z em U.lęCIU sprawy o ,<",zle
uwa ę d SU ogm~ko lancu- wielką rolę odgrywa opln.ia pu- my zaJCraniczną opin;p pobUezcha, które~o początkiem była bliezna, na którą Niemcy odł
•• d
k
'
ną, zw aszcza OPlD.lę
emo roiłmowa TreVl1'anusa.
lbAalYWU.ią sySłematyWLDie
ł t
W si~niu 1930 r. pisaliśmy, prul'Óżnemi dro!!ami od wielu yeznq.
iż ,.,mowa Trevlranusa winna,
Ale należv działać szybko i
at.
stać się dla Polski pr~ą i
planowo. Naleiv przytem .iak
Na.lwyiszy już czas wszcząć
spowodować dobrze obmyślaną,
na.lenergicznie.i zwalczać wszelenergiczną i sys>tematyezną pro
plan&wa a zuazem ezynną kam
kie poronione, a zarazem dla
pogandę dla zdObycia zagranipIliII.lę polityemą, aby opbtja zaPołski ~kodliwe pomysły. WJ'e~.l opinii publiemej. Tem
JCJ'aniezna
o p i n j a p usuwane na łamach naszej prabanhiej, iż za ostatnie lata czas
b I i e z n a - była pO stronie
sy, 7JWłaszcza prawicowej. Mubyna.imniej nie pracował na
słnsznych lJI1'1lW Polski".
my na myśli pomysły konserwa
naszą korzyŚĆ.
Obecnie sytuaCzy taka kampanja pOlit~
tysłów, którzy dla Idyskania od
cja jest daleko trudniejsza, niż
na została przepi"OW'aCboa' w sierpniu 1930 1'. W stoson- Niemiec odstąpienia od żądał ; "rani- .....1-,ko - nieWy.d
.. _
- .... Wl·Ć ~~
~'ł·...... - .
nla rewlz~~
~~~ y~~ p~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~J -~
tanIe, by znaleźć odpowiedź. młeekłeJ
wysuwali
plany zaproDr, med.
Mi88ł prowadl'.liĆ zagraulq na- B.
panowania Niemcom ewenłuaJleQłą 'PI'~ plóNDl l slone,eo poparoela łeh ekspansyjwem. J)(JI!iłogIojęe Ide me tylko I
Akuuer-Glnekolog
nydt dął.eń w lmrym kiernnku.
nie tyle 080bistokiaml oflejalIł
Najeży r6wnłeż zwa,le.za~ wszetnemi. «lO Dłerałami. 11ClJOIIymł Piłsud.kielO 38.
TeL lta-SO. kle iomerJalistyeme pomysJoy,

problemem
pr, ,zlYszłOt
lecz żądaniem te_
r at ni e j szoŚ cL
N a dchodl'&,ący
rok
litać
musi pod znakiem tej
w la ś n i e r e w i z j i, o ile nie
mają się spełnić ponure przepowiednie pesymistów. Ustalooa
w Genewie formuła pojednania
w sprawie powrotu Niemiee na
konferencję mzbrojeniowlll mówi obok równouprawnienia rów
niez o bezpieczeństwie ty8temu.
Bezl'ieeze6stwo Herrłota jelit
nie do przy)ęjcia dła Ni~ec,
które lotowe są poda~ Prancji
dłoń do zawarcia Loearna etJI'OoI
pe~kłego, o ile będzie ono opar
te
na
zmienionych
traktataeh
i
gr~n~
_
~ a c h, oraz na innyeh zasadach moralnych, niż te, które.
w Wersalu uważano za najwy7r
~ą mądrość mężów stanu".
ścl,
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krałymmej poJiłyk'

lIllędzyna-

rodowej, która w tak ZDaUllym
stopniu
przyt!zynila się
do
k
"
I k'
ws rzcszcma państwp po s le2.ed
,.-L-'
•
g?, a J)l'
ews~J", .....lem powmmśmv obstawae przy zasadzie
-.~
f'
,
oł .
•
e'llMgra IczneJ, pow Uląc
'uę
na to, iż nawet wedl~ zrodei niemieckich przeważa, na
oonośnych te:rytor.iach ludllO~Ć
polska, która zawsze dążyła do
t~o, by SIlanowić nierowzieln.ą część Polski i dąż.eniom tym
pozostaje wierna.
Dla demokratycznej
Opmll
~l'aniczn.ej
.last to argument
decydu.łący, ale musimy go stosowa«! wszędzie, nie tylko gdy
chodzi o nas, ale równi~
I włe~
dy, gdy ehodzi np. o ezeehów
(przy problemie Eurooy środ
kowej) l wut(óle we w8IJ8lkieh
wy.padkae~ lthłe 2'J1188da etnoJn'aficzn.a zOStała w traktałae1I.
powojennYCh na1eżyeie zasto30
wana. W walce z Niemcami o
7.dobycic zagranicznej opln.U P1I
hUcznej, &pin.;i kra.iów demokrałyeznyeh winniśmy łrzyma~
się prawa, tak pisan~o,
ja,k
i idealnego. In hoc si~no vinces,
.1edynie
pod tVlD szłandarc-.-n
~yeieżymy.

MOŻlla ~óry Pl'zewidzieć. iż

w walce tej napotkamy szereg
tl'udno§e\ zupełnie inne.i nału
ry. O trudnośeiaeh tych
innym razem. Obecnie ZMlIlaezy.
my jedynie, iż dla obrony praw
Polski do jeJ granicy zaoooo·
niej - pnJed zawoaniezna opinia pnbliczną - eały
szert'1
ewentualnvch
wYPadów niemieckich imperjalistów, wypadów.
nie ma.iąc~h istotneg.
znaczenia, łatwo można będzie
ooeorzeć, o ile na eałym fron..
de polityki zagraniemf\i
~
dziemy się konsekwentnie trzymali trwałeJ, 'doblViC i SZClZel'l'Zle
przemyślanej koncepcji pokojowej i demokratyezneJ.
S. CZECZELNICKI.

Z 1'I0D~i~ (arIo

głównej

urona i uwodzicielska 111 04601111.
mieju od 12-3 50 gr. i zł. 1.09 nadprogram: Hawanoa [oUail

fas[ynują[a treśt.
:!~f~ orkiestry [astro i aktualnoś[1
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Dlii i dni nasteDn,ch!
Początek o g. 12-ei

"lIJNJ\"
Dziś

i dni nasteDD,ch I

Puse-parłouts i bilet,
wlłal~nje n(ewałne at

ulgowe bezdo odwołllnia

[IIJ

Arryfilm,
O którym
mówi cały
świa.t p. t.

w

RASPUTIn

krajowe

Dramat ciemnot" "rozy i rozpusty wg. autentycznych rękopls6w byłych
dygnitarz, dworu carskiego oraz księcia JUlupowa, zabÓjcy RASPUTINA
Osob,= Rasputina odtworzył

CONIłAD

tak

Nadprogram; l) Aktaalno6ei krajowe, 3) Tygodnik dtqkowy FOXA.

genjłllnie,

te kreacja

fil prseuła

V E·I D T

do historji klnematografji.

Początek o 4, w niedz" świ~ta i Bob. poranki o 12-

tu.--
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Precz z domu!
ił

:! Daia

okoao

łł'iczi~Dfia
l
odszkodowań

m;I-.

anlió"

••• pochwyćcie "prądoiercQ" I wyrzućcie go z Waszego domu. Ukrywa
Sltł ten potworek w Waszem mieszkaniu, siedzi w t. zw. "t!tnich" zarów- ..
kach, by z końcem miesiąca przerazić
Was rachunkiem za elektryczność.

"Wielki wynalazca" był zwykłym oszustem
1.325,673 fr. francuskie lab{)rato- mglistości jest bez żadnego znacze
rjum eleldryczno - chemiczne - 1 r.ia, że s!.rupulatne zbadanie mafrank, hr. f.obański 540,000 fr. i st yn wykazało szereg absurdów i
br. Archangues - 350,000 fran- sprzeczności.
W dalszym ciągu motywacja wy
kó~.
W motywach wyroku Ol. in. za- r{)ku po<1kre..~la, 7.e dośwtaAcze~:'a
wysokości:
znacza się, że dokument, w którym DUllikow.::kicgo nie opiarały sie ,_
Duni!wwski wy!uszcza tajemnice podstawach naukowych, że DUliiTowarzystwo
"Finłndus"
van Heutz
swego wynalazku, z powodu swej i{owski. po przeprowadzeniu po576,744 franki,
wierzchown;,rch doświadczeń, mają
cych na celu wyłudzenie od oslib
trzecich Sum pienięanych, odmawiał sidle gruntownych
dośwtall~
czeń, któreby stwierdziły rzecz~'Yi
stą wartość
wynalazku. WychoProjekt ustawy o zapobieganiu upadłości
dząc z 'powyższego załoŻf.nła,. , sąd
oz Warszawy donoszą.:
nadzorca sądowy bYłby mianowa- uznał, że postępowanie DunikowW ministerstwie sprawiedliwości ny przez izbą przemysłowo - ban- skiego należy traktować ja/io oszu
opracow lje si~ projekt nowej usta dlowe lub te.Ż na podstawie oplnji stwo.
wv o zapobieganiu upadłości. We- przez nie udzielonej.
Po o~kzytall;u wyroku Dunikow
dłito' te"'o projektu
Prawo do korzystania z l1klad:J sldemu zezwohmo nl! po.zegnal1ie
"
b
ma być zniesione orlroczenłb
ma b yć podobno silnie ograniczone się z rodziną, poczem zestał on cd
wypłat tudzież
nadzór sądowy. całym szeregiem warunków.
prowadzony do wi~zienia.
Pozostanie natomiast postępow!t
nic llkładowe, przyczem dla zmnlej
szenia długów o 30 proc. wymaga
lloby jak dotychcza.s zgody zwyk~E;j większości uczestników zebrania wierzycieli, w kt6rem uczestniczylihy przedstawiciele 2-3 sprawdzony\'h wierzytelności, a
9-10 sprawdzonych wierzytel'
ności przy zmniejszeniu długu
()~
33 do 60 procent. Zm"iejszenla dł;1
gów o więceJ niż 60 !)rocent pro)ł
jekt ustawy nie przewiduje.
Xad wykonaniem układu miała
deksu prawnego, kadłub ma lIla
by czuwać rada wierzycieli, zaś
leżeć do tego, C2yje interesy
PARY.z, 6 L (PAT). Wiad'!
reprezentuje pierwszy wstępu"
mość o holowaniu
do wybT7"
jąlCY na Op<Usz>czony okręt. Kaźa francuskief:o kadłuba "Ar pitan Pieharrd
. tlan'tique'a" wywoła la powszc
zawiesił w noey 11 .wartko na
LONDYN. 7. 1. - OZ Nowego J or 1
d
l',
H l .
l-U donosz . Ze
o owallIC
piątek Ua.«ę franeuYlI Da '
ho
a,
w mieJ'!\Cowości BlJr c me za -owo e..jnIe.
'
ton aresztowano profesora. ekono, resz·teik statku est operacją (rlI
paroweu,.
mji Normano, który wykłada.ł na. dną. i SlkOlll'l)likowaną..
poczem
holowniki
hancuskie
uniwersytecie Ha;rwa.rda. Jak sil! eięiar bowiem wynosi ~oło
PARYŻ.

7, 1. (PAT). Wyrokiem
sadu Dunil(owsld został sliazany
n~ 2 lata więzienia oraz 100 franków grzywny. Powództwo otrzyOlu
fe odszkodowania w następującej

Nie pozwólcie na tol Nie utywajcie
t. zw. "tanich" tarówek niewiadome{Jo
pochodzenia, gdy t łatwo motna stwier",
dzić, te kosztowały Was one bardzo
drogo. W sklepie być może zapłaci
liście za nie mniej, wie:ceJ natomiilst'
kosztować Was be:dzie prąd. I tak:
zamiast zaoszcze:dzić, wydajecie Jeszcze· wiElceJ pleniEldzy.

-

zczqtki

Dar~w I

~,R

ln-wc(zooa przfl!waea

aoc:

Holowanie

I

Prolesor. falszerz

('Il{azuje, rzekomy profesor jest fał
!!Izerzem weksli 2: Berlina.. Jego
prawdziwe nazwisko brzmi Izaak
Lewin. Dokonał on szeregu fał
szerstw w 1928 i 1929 roku 'W
związku z bankruGłwem Banku Le'lVenberg i Co. w Berlinie, Aresztowanie rzekomego profesora wywo
lało wielkie wrażenie w tutejl5zych
kołach
uniwersyte.ekicb. L~;\':
był swego czasu bankierem. Oszustwa jego si~gają. sumy miljona. ma
rek. Uciekł on swego eza.!u w towarzystwie dwu w.p61nik6w z Ber
lina..

.

PraWdziwI I fałszywe
banknoty 100-złotowe
z 1919 roku

W cloj'aj przed wieczorem warspeakerka Polskiego Radja wśród komunikatów podała m.
in. do publicznej wiadomości, źe
wykryło fałszywe
banknoty 100złotowe z dnia 28 lutego 1919 roku.
Ponłewai z
niewyraźnych
kI)mentarzy do tego komunikatu moś.Zawska

lI:łoby się zrodzić

fu

przypuszc'~,

wszystkie banknoty lOO-złoto
we z datą roku 1919 są fałszywe,
lako Ze wtedy nie mieliśmy jeszcze
wogóle waluty złot<I(l',ej, przeto
należy
dać
drobne wyjaśnienie,
aby uspokoić nielicznych Już niestety posiadaczy takich "wielkich'
kapitałów.

Otóż należy stwierdzić, że

ban·

40.000 tona.

"Minotaur" i "AbeiUe" ptzerzu
ciły linę przez kadl1lub $paJoZ t~o tei ~lędu exterv po' nego okrętu, a nast~ie kapitęz.ne oolowniki, ei~~e .,.\
tan Pid:.ard wsko<:zył do jedne
tlantique", płyną z szybkoś<:i~
go z hoJow:ników francuskich.
zaledwie 3 węzłów na ~odzin ~.
O godz. 6 nad ranem holow,
nik holenderski zdołał rówmeż
przerzucić linę stalową przez
PARYŻ, 6 L (PAT). Według kadłub
znis~czone,go
okrętu,
ostatnich wiadomości, i1czegól Ila Iktóry weszło
nie dziś burzliwe mOTze,
trzech ludzi z j~go załogi.
rywQliz.acja holowników
Nagle lina stalowa, zarzucona
francuskich . z hołenderskun .~
rrzez holownik francuski "Aangiel~kim, <.iągnących kad:'Uh
beille", uległa zerwaniu przez
"AtIantique'u", ora.z usiłowll'
pewien manewr' holownika ho"
nia jaknajszybszego UigaSzeniD lt'nderskiego.
jeszcze płonących resztek sta[Wr~szcie
z koki holownik
ku, skłoniły !kapitana Scboof~a
niemiecki "Simson" zarzucił
do wyrzu:zenia się po.przedni-i:
;Ia tył kJ.dJuha
linę.
Kpt.
~1(11
zamia.ru
przyholo·w ania
Schoofs, który przybył na miej
"Atlantique'a" do Havru. Sta'1ce,
tek będzie
wprowadzony do
wądał kategc.ryc:mic od niem
Cherbourga. Tam uruchomione
ców zerwa'nia ich liny,
będą
natychmiast
olbrzymI(~
czemu
jednak kapitan niernie<:
pompy, w ce"l,u ug9.szenia okiego holownika stanowczo się
gnia.
sprzeciwił. W SIkutek tego kapi
lan Schoois polecił minowcowi
flanclliSkiemu "P<Alux" przePARYŻ, 7 I. (PAT). Wczoraj
ciąć tę 'linę, po<:zem holowniJk
o godz. 23
kaillub parOWC9
"Abeille" doprowadził kadbub
"AtIantique" przyholowano do okrętu do portu w Cherbourgu .
portu w Cherbour~.

Do Cherbourga

Przykre inCYdenty

Podczas holowanil nastąpiły
dWl'krołne incydenty
międ.z:v
kapi.tanami holowników holenderskiego i niemieckiego z jednej strony. a kapi·
tanem ,Atlantiqu.e", Schoofsem
z drugjej.

Żarówki Philipsa to prawdziw;e
oszcze:dne tar6wki. One nie spala)ą
waszych pieniEldzy.

Z nastaniem
PARY.z, 7 L
dnia rozpoczęto w Cherb<lltrgu
prace w związku z pD:yhołowa
niem spalonego parowca "Atlantique" do suchego doku.
Wedł'~ zeznalI osób, które udały się na pokład parowca,

iej margDarki ban
Iy pał'owiec. wynikł spór, j)o.)twierdza się. Holendrzy twie::-dzą, że pierWlSi zbli,ży1i się do
kadłuba 'PlJonąlCe~o statkJu, natomiast k8lpitan jedne<~o z ho)owntków francuskich dowo
-dzi. że przybył .przed w~ystJki ,
mi innymi holownikami i że w
towarzysŁv,ie jednego z mar:,:narzy wywiesił fllligę fraf\cUtsk 'l
na kadl!ulbie zniszczoneg~ statku. Z powodu jednak wi'.!llkil"
go ~rąJCA i dvl1lJU mwsiał powrócić na holownik. Z drugiej
zaś strony
wydaje się rzeczą
pewną,
że trzech
marynarzy
holenderskich pxzebywało na
pokładzie
płonącego
st<ltkll
podczas holowania go do por·
tu.
Spór bętł.de rO'T.Strzygnięty
l)1'UZ sąd rozJemczy.

z poświęceniem

PARYÓ, 7 l. (PAT). uzi.4 wi~ .
cz'o rem przybył do CherbOllr~3
holownik "Abeille", przywożąc
dwu ciężko ran'PYclt z pokładu

.,Atlanłique".
Jednym z nich jest maryl13rz.
któTy usi ;owal na kadłllbie
zni'S~czonego
statku
zatkr.qć
fJa~ę f.rancuską. Drugim jest
oficer, który zamierzają,c wejść
na pokład "Atlan-tique" w celu
ułatWIenia przerzuceni1. '''w,
wskutek nieostrożności mlłrc·
WnI dował zmiażdżenia l1Ó~.

SIrata Francil
PARY.z, 7 1. (PAT). Prasa
francuska zaznacza, że zniszczenie olbrzymieJ{o parow{!:\
"Atlantique"

Imoty l00-złołowe drukowane były na długo przed wprowadzeniem
wal!lly obecnej ł czekały w skarb·
cu pań stwa na odnośny dekret. No
naraża
na n;ieb~znieczeństwo
Sza one m. in. ~ 1919 roku. Fal
przewage francuskie1 marynarsyrikaty, o których mowa, posiada
ki bandlowej,
ją również tę datę, ale są wykona
ne na ordynarnym papierze l wyka
jaką gwarantował ten wspanh
zują w rysunku i tłoczeniu cały sze
ogień lł'yrządził ogromne
Picrw'lZVm. który wszedł na
ły
okręt
na linji Europ'jlreg wyraźnych nłedoliladlloocl. A tadłub zniszczonego "AUanBrazylja - La Pla ta.
więc na ogól szczęśliwi posiadacze
Wiadomość, jakob....
pomiQWielki wysiłek, Jakiego fra'l
banknotów lon-złotowych z datą tique", był
franeuski
kapilan
Płehard.
28 lutego 1919 roku mogą spa('
dzv " ho.!ownik~mi h·olenderski- -cuska . marynarka handlowa dn
sP9koJGie!
Stosownie do morski~ kQ- mi i fran(;uskimi. kłóre eiliJglIlę konała,
aby zająć pierw.sze

-ody.

"ej

miejsce w obsługiwaniu Amel'1':
ki Południowej, został _.e..
czony. a
franlCuzl zepchni~i l!'.08łali lilii

4-le lub

Ił-te

.mieJsee,

mając

oJJecnie już tylko dwat
statki
paaterskte
"l\lassilię" i "LuŁetię", ~
<'(! służbę od 19H) r.
Franc:ja.
znal,azta się więc ponownie w.
przygn~biają.cej sytuacji, w ja..
kiej była w chwili, gdy p9rła~
ment
uchwalał
konstrukcJ~
dwu
luksusowych
statków
" GeOl'ges Phillipar"
,.AHanłifJue", OkT~tóW o wielkiej s'{yo
kosci,
które mbły zapewuić
Francji wyjście z tPS!Q lIR,Clkawiclikie

rzającego

położenia.

bosy
PARYŻ, 7 1. (PAT). I\api19l\
"Atlantique" oświadcz'ył onen'
nikal'zom. że weiście na pokhd "Atlantique'" jest dotych·
.
'1'
1 d
czas lllemoz l we ze wzg ę li n:.
żar, ziejący ze snalonel!o ikadl'.Ji
h'l,
Z Pary~ nadesz'o zarząclze·.
nie, zaka~ujące wstępu na DO'"
k1
d
K a dl tl)
J spal onęgo Olk rę- a.
tu
znaJduJe sie o 500 mtr. na 7achód cd Chel'b01ll'~a'
i zostanie w dnjach najbliz"
badanio'l.ll rzeczoznawców, klószych poddany szczegółowym
rzy orzekną, czv nadaje .,i,~ 011
do jaki egok,)'wiek Zl1t\tkowania. \V razie orzeczellia twil!rdzącego, zosł:mic on przekaz'!ny do Saint Nazaire, gdZle .,Atlantiquc" był zbudowany,

Skaz· nie komunistów
W dniu wczorajszym w sądzie
w Piotrkowie rozpatry
wano spra ~'ę ZJ1!tHej na t.:-rcnie To
maszowa Iw: u"listki, Fajgi Belfer
(polna 34), Jdóra wstała schwytana przez poUcię na grącym uczynku kolpol'towania bibuły komunistycznej. Przewód s~d{}wy udowod
nił całkowicie winę oskarionej, to
też w wyniku rozpraw V została ona skazana na kare więzienia na
przeciąg 3-ch łat z' pozbawienleo:
praw na Jat 5.
okręgowym

,~ ________________________________________~~~l_-__,~,G~L~O~S~P~O~R~A~N~N~Y_
.. _-__1~9~3~3________________~______________~------N-r-.~8~.
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Wywiad

-

na margjnesie

i

O · Iobi~...

występu

/

orkiestry symfonicznej

W

związliu

z zapGwied2ianym na ma możność

słuchania i podziwiasłuchają jej z

15 stycznia w teatrze ~,Sca nia muzyki. Jedni

la" jedynym występem orkiestry
artystów ociemniałych _ zwrćcilis
my się do jednej z artystek ociemniałych, a mianowicie p. BronkI
Bortkiewiczówny z prośbą o ud,iielenie nam krótkiej r()Zmowy na te
mat muzyki tak wysoko kultywowanej wśród ociemniałych.
Oto CO nam powiedziała nas"
In terlGkutorka:
"Sądzę, Ze chyba każdy człowiek
jest wielbicielem sztuk pięk~cb
- nie kaidy jednakZe posiada moz
ność korzystania z całkowitego jej
istnienia ...
Gdy mówi się o sztuce malarstwa, to liażdy wie o tern debrze,
że my niewidomi,
stanowimy tli
świat odrębny, gdyż tylko z OpGwiadań mOZemy podziwiać obrazy
znakomhych artystów. Lecz niech
widzący nie wyobrażają
sobie, zP.
jesteśmy tak niewynagrodzenie po
szkodowani - przeciwnie - daJ
nam Bó.g otwartą drogę do piękna.
a tą jest muzyka... Ka~dy z nas

zainteresowaniem i zachwytem; ci,
którzy ją głębiej rozumieją, zastanawiają się nad jej formą, wyrazem i rozmaitością treści. Ja, gdy
słucham muzyki _ upa!am się jej
brzmieniem... Serce moje opanowtl.
je wówczas jakieś uczucie niewy·
powiedziane a tak miłe. Często Ulo
tywy jakiegoś utworu zdają się
być dla mnie takie znane i SWG}skie - choć wiem, ze ich jeszcze
nigdy nie s'yszałam ... Innym razem
dolata moich ' us:m jakaś tęskna me
iodja, a J!dy staram się ją zapamię
tać i wniknąć w .lej brzmienie łzy cisną się przemGCą do oczu.
lecz dusza zdaje się błagać, aby
dlu~j trwała ta rozżalona pieśń,
bo dziwnie jakoś dG serca przypada. Muzyka jest naprawdę źród!em
ożywczem. z którego w chwilach
troski moina czerpać pociechę. Dla
nas ociemniałych jest ona najgłębszą poezja. Podziwiam nie tylko mU
zyk~ stworzoną ręką ludzką, lecz
i muzykę przyrody, którą sam

"Atlantique" spłonął

Stwórca powołał do życia. Gdy je
stem na l~tnisku podczas pięknych
dni lubię siadać pod drzewem i
ws'uchiwać się w gwar i sZUm przy
pody. I tu tak Ze podziwiać można
koncert muzyczny, w którym udz}ał biorą drzewa, ptaki i .owady
lesne; trzeba tylko wsłucha c się ,
skupić ~ałą uwagę, aby po!ąć. choć
w CZęśCI tę muzykę tak odmienną,
od harmonji j instrumentów, !olwo
rzonych \l'ęką ludzką".
Krótki ten wywiad najdobitllie,i
świadczy, Ze ociemniały mOże być

I

częściej większym artystą,
przeciętny człowiek.
Aby

Historja dziwnego

MONACHJUM, 6 stycznia. Mniej wiecej przed 5 laty zja
wił się w domu
Teresy Neuman w KennersreuLh wówczas
dwudziestoletni właściciel aptek: Bruno Paweł Rothschild z
Speyer, Dochodzący ze starej rodzinv żydowskiej.
Wrażenie,
które odni6sł ten m~odzieniec
w domu sŁygma:tyzowąnej było
tak silne, że PTzeszedł na wiarę
katolicką i zaczął srudjować teologję. W czerwc1u 1932 roL:u
otrzymał z rąk arcybiskupa
z
Bambergru święcenia
kapłań
skie i został powotany
jakO

ociemniałych w Łodzi
dzień

zieje ka I na

aniźeli

Olschilda
życia

Ika.plan do wioski AroerR,
da.1eko Kennersreuth.
Na krótko przed Borem Nal'odzeniem zmarł jego ojciec, a
!.(dy wraca iąc z l)ogrzebu wh'CLOrem dnia wiPilijnego znalazł się na dworcu gównym
w
Norymberdze, młody
'k8Jl)łan
dosta.ł nagle ataku sercowego i
zmarł. Zgodnie ze swem zyczeniem został pochowany w Kennersreuth. W uroczy.s<tości pogrzebowej, na której zgroma··
dziły się olbrzymie thImy, wzię
ła również udział Teresa Neu ..
mann, wieziona na w67JkIP

umo"J!wić spo_eczeństwu łódzkiemu zapo ~.~~~~!!!~~~!!!!~~!!!!!!!!!!;!~~~~~~~~~~~~::~~
znanie się z dorobkiem artystów o
ciemniałych, Łódzka Rodzina Raaciółmi
djowa, która na terenie Łodzi rów
uież opiekuje się dziećmi ociemnia
łemi, pragnąc uprzystępnić im nau
k~ i zabezpieczyć byt urządza
w dniu 15 stycznia punktualnie o
!rodz. 12, a p6źuiej o godz. 3 popof.
wyłącznie dla młodzieży, dwa koncerty symfonicznej orkiestry artystów ociemniałych z Warszawy.
Oba te koncerty odbędą się w teatrze "Scala". <Alłkowity dochód
z tei imprezy przeznaezony jest na
budowę Internatu dla dzieci ociemniałych w ŁodzI.
(r)
te
w

D a wni wrogowie-przyj

Baluin Coolidg

KllIJ)1tan lLuclmer {na lewo) komendant niemieClkietIW _
New-Yorku amerykań&ki~ kił
!oW'Dika w ezasie wojny, wita
piłana S ouUulIrda , którego wziął przed 15 laty do nie\roIi, ~y
Z8roptł amerykański statek han dlQIWy. Obecn ie obydwaj pracują w komilbecie pomocy bezrob otnym.

"v

zmarły

W ogniu wojny na Dalekim Wschodzie

b. prezydent Stanów
ZJednoczonych.

Zdjęcie nasze przedstawia halę ze sklepami na spalonym okręcie

francusKim.

Obniżka

komornBgO
do ZO proc.

Daje ona pojęcie o wspaniałości jego urządzenia
wewnętrznego.

Właściciele domów w Pradze
czeskiej . obniżyli kom<mle, poczynając od l stycznia r. bież. I
w bardzo wielu wypadkach od·
10 do 20 proo., lioząc się z
n~Zką pen,sji i zarobków.
Na
zniŻ1kę komornego wpłynął też
w znacznym stopniu fakt,
~e ·
d,uża liczba m.iesZlkall,
zwłasz.
cza więłksz~h, stoi pustką w
P.radze.

Ob-i

I

':01'11:
A,
L
cenach
niskich
poleca

w ",iełkim wy-

borze po

MIKRDO"
".'1
_ _ _IIIIi_

znajduje się miasto Szang-Chaikwan na północno - chińskiej
granicy,
gdzie kończy się wielki mur chiński. Zdjęcie nasze przedsta·
4 Narutowic:n 4, front I p.
Teł. 241-73.
Warunki dogodne! wia starożytną badowl~ obsadzoną przez wojska japońskie.

Uzbrojona Afryka

Zdjęcie z aeroplauu płonącego olbrzyma

tran soceanicznego.

~~~6iKłgU~~QQQ~

SkladaJ odzieł i -bJ!]1zlI e
dla bezrobot- Jch
•

~wja

sil abrojnyeh Sudanu w Kh8rtoume, w której

wzi ęła równieź udział

jazda na

wi~błlldact

_I.--.;""~-~_ .

_._.---
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Prol. Henrl Jourdin
Redakcja "Buntu Młodych"
organu Niezależ.nej młodej inteligencji rozpisała ankietę na temat kwestji żydowskiej. W piś
miE' zgromadzono
opinję po·
dobno przedstawicieli r6~iIlycb
kierunków, choć przy czytaniu
pobiemem poszczególnvch gło
sów trudno odróżnić jeden kie·
runek od dru.giego. Zdaje się na
wet,
że wszyscy, zabierający
głos w dyskusji, lLZUipełniają się
wZ1łjem i s!1tŹą jednej przewod
niej linji, t. m. że wszyscy oni
wyznają hasła antysemickie, że
ch od7. i tam więcej o pralktycz
ne ,~Todki realizowania programu antysemickiego, niż o jakieś nowoczesne metody rozwią
zania kwestji żydowskiej w Pol

niedomówieniom, a nawet aluzji. iż pan premjer jako były
l-PS·owi~ sympatyzuje z nimi,
że on właściwie .,kiwa" wszy~t
kie grupy, a chce islotnie przysłużyć się grupie robotnic7ej ...

Polakiewiczowi najgrwbszą .zwie
rZY'llę. Zyska,no dla legji mocar·
stwowe.i wodza rielonych ko
szu)., pana Dzendzla,
dawniej
sekretal za pr~mjera Witosa.. Przeszedł ten Dzend.zel wraz l
zielonemi koszulami od Witosa
do ~Ipy Polakiewtcza. a p6ot·
niej przedar! się wraz z prl"rzedzoną grUlpą do legji moca~
stwowej. Próbowano ~zęścia
nawet wśród Ulkraińców, CMI\C
zyskać hasłami z okil'~SlU Wot,.,·
dyjowskiego "mołojców", "hajdamaków" i t. P.
Robota napotykała na pewne
trudności.
Dwaj sztandarowi
PTzyw6dcv nie wyglądali naJe
źycie na przywódców ludu; n'ie
pasował nawet rady1(alnV frazes sekretarzowi Janłv - Poł
czyńskiego. Giedroyciowi.
Zlp
się J)l'ezentował jako pr.zeds,ta
wicieł Jrudou pracującego
nip
mniej elegancko ubrany"~ wro·
dziwy RCJWmund Piłsudski.
Le~da mocarstwowa
robib
oczywiście i pOlitykę zagranic .. ·
ną. Apetyt był wielki. Miast nacjonaIistycz.I\ych haseł end~ji
wysunięto program
imperjali·
styczny. U stóp SmołeńSlka mial
rozloiyć swe namioty w6dz polski, aż po Królewiec si~ać mia·
ła nasza władza.

w tym k.'UJbie i jest u~zi('lnym
Dynasów (książę De
Nassau), gdzie odbywają się wv
ścigi kolarsk'ie.
Każdy z tych młodych legji
mocarstwowej Jest pewnie bar<łzo miły; dzieci zubożałych ma·
gnatów i zdeklasowanej szh.chtv zostawili sobie po o.icach ma
rzenia o wielkiej fortunie, o ~.)z
1egłych latyfUlJldjach na rubielach wschodnich. Obmyślili nawet plan pozyskania mle]'i'COMają program
we.i ludności.
narodowościowy. Sztukuje. im
nawet ideologję samotnik z 'Vi·
księciem

radykalną inteligencJę podawni "naprawiacze" oracz:
byli czlonkowie zjednoczenia
pracy wsi i miast w tygodntk1l
nowy szef prasowy w poselstwie
..
p rzeł()iI1l". Grupy peowiackie
francuskiem.
starają się wzmocnić organizację "Legjon Młodych".
Na prawem skrzydle zln ajduje się legja mocarstwowa, wy ..
c}lowankowie dawnej narodoDziennikiem ~ozkazów m. s.
1,eń!SlZczyzny, myślący ~łośno
i
wojsk. Nr. 20/32 p02. 255, 1'0'
wej demo,kracji, dzi~i ziemian,
zdradzający
nieraz
utajone
'Jly
..
slał zatwierdzony
"Zna,k Panzwolennicy
monarchistyczneJ
cerny", jako odznruka wyróżnie
śli kierawników nawy państwo
władzy połączonej z jakimś nienia służbowego i s.pecjalizacji owe.i, marzący o laurach Pur~Sl·
n41'eślo-nym liberalizmem
wofIcerów i szeregowych formacji
IkiewicZ8, naśladujący
księcia
bec mniejszości narodowych.pancernych. Znak ten przedst:l- ~e.
Mies.zczerskiego
z
"Grażdani
wla§Ci.wie
ipOwstaje
Ale
Zresztą trudno się zOTjentować
wia uskrzydlOllle ramię z miena", wielki zwolennik talentll
czem umieszczone w kole zęba pierwsze pytanie, cóż to za ty- w bagażu ideologiemy:m
tej
Stołypina. pospł Stanisław Mac·
ll.:m. Całość wykonana .jest w ~odnik ten
"B\lID!t :Młodych"? vropy. Odbywa się tam jeszcze
srebrze oksydowunem. .,Znak "Bunt" a nadomiaT i ,,:młodych"
kiewicz.
proces buiIltu. Prunicze bUiIltu.ją
Pancerny" otrzymują oficero·
W numerze SS-inl dano dy·
brzmi radykalnie i buńczucz· się, czeg-oś nie chcą, ale nie wiewie i szeregowi wszystkich byskusję
o żydach.
Poseł Staniże dzą jeszcze
dokładnie, eze"o
ł 'ch i obecnie istniejących for- nie, zdaje się z n~łówka,
s~:tw
Mackiewicz
pisze
o Jan·
macji pancernych, czo'tgów, sa· mamy do czynienia z ludźmi o· ('hcą.
klu poturbowanym. Pisze szero
mochodów pancernych i poeią· gromnie niezadowolo.nymi z istPismo drukuje się w d~Bl'
gów pancernych.
ko. nie bawiąc się w żadne .. ub ·
niejącego stanu rz~zy, że malni organu k()nserwatv~tów ))Ol.
te 1 1lClści, wali prosto
z m(»~tl1.
Prawo do "Znaku Pancerne- kontend grożą jakąś nową odskich ,.Dzień Polski". Popiera}
(.'.,0" mają ci żołnierze, wyżej wv mianą re~-olucji. Niema ,iednak
Należ v popierać ort-odllk s.fę, f)
le~:dę były minister
rolnictwa,
mienionych formacji, któ1'1.y: al
równouprawnieniu mOwy nic·
(lbawv. "Bunt Młodych" repre- pan senator Janta - PołczyńlS'ki,
nełnili
słuwę
w tych fonna
ma
"łJadnie wv~lądalibyśmy.
cjach na froncie w ciągu 6-ciu zenbuje Ie~dę mocarstwowej Pol udzieHl mu swej wysokiej piI'Ogdyby .leszcze ivdzi mieli pOmiesięcy w okresie od 11 listo- ski, jeden z odłamów młodzie· lekcji książę Janusz Radziwiłł,
większać trok przv UlZyskiwa'liu
pada 1918 r. do 31 paźd;ziernilka żv sanacy.jnej.
Prowadzić
mial
wódz
nowego
Or.ganizacja
ro~oczęła
swą
1920 r .. b) pełnili służbę w forkażdej
posady państwowej". Pi
TMldno doprawdy zorjento- działalność srumrue, co kilka wojska, ubrany barwnie,
jak
macjacll pancernych w cią.gu 12
sze
o
żydach
za'Prosw-ny. liować się we wszystkich kierulll- dni widniały PNenajróŻilloroo przedstawiciel ar-mji
monegamiesięcy w Ikraju lub w pasie
noro
wy
gość,
rzekomo
ober, bo
kach
grup
sanacyjnych
w
Polniczem generał
przyfrontowym w tymże okreniejsze platkatv na ulicach mia" skańczyków,
endek,
Henryk
RQli.cki.
Pisze o
W łonie B. B. powstają sta. Sięgano do raootniJków, S'Zu Monte - Carlo, pan Howmund
sie czasu, c) Ulko(tcz~' Ii specjalnv sce.
hdach
]\sawery
Pn.yńs1ti,
kurs
(czołtgów,
samochod6w przenajróŻJ1orodniejsze fra,k cje. kano wpłvw6w
~r6d
mat" Pibudski. Przycj~a,ć miało popancernych lub poci~ów pap Mnożenie odbywa się tak jak u
dobieństwo na.zwiska. choć palll coś tam opowiada Kirt'ort, medr
chłopskich.
cernych) oraz pełnili ~luilhę w
kuje' ZbiRnłew Jordan, ale raameby, t. zn. przez roz~czepia
formacH rancernej w cią~u 3
By ~naleźć kQlltakt ze wsi'l i Rowmund PiłiSuds.ki był na wet zem wziąwlSzv są to tyLko delinie.
Powstają
na.irozmaits:ze
lat. - "Znak Pancerny" nadapowstrzymać rze'k omo radykał- przed pr~ewrotem majowym za
ikatne odmiany antysemityzmu.
je p. minister spraw' wojsko- grupki dostosowane do nastro- •••••••••••••••••• •••••• żartym pr.zedwnik'iem
swego
i gdyby nie anons na wstępie,
wych na w.niosek dowódcy bro- j11 społeczeństwa. Uciekinierzy
Ociężałość, zawroty ato- dalekiego ~ewniaka, ~rszał
'1; pancernych.
'l róinych obozów J)l".zynoszą ze wy, złe samopo~zueje są wyni- &ta Józefa Pl'łsudśiego l został że pan Rolicki jest przedstawisobfl do sanacji resztki mebli tej kiem zaparcia stolca; iedyny nie- pono zatrzymany w eZMie walk cielem oboru narodowego mofgłodu
paTt,ii. do której należe'i. Róż· zawodny lek Morszyt\ska wo· majowych jako rzecznik rządu na byłoby i reszłę zacillJgllląć da
Gen. Repr. Dr. Wojci~howskiego,
na.razaJac tvch samych szeregów. Tylko,
Miesięcznik "Kosmos" dono- nice pomięd.zv jedną grwpką a da gorzka.
K.
Wenda,
Warszawa,
Krak.
że każdy dodaje jeszcze humasi , że badacz rosyjski prof. Gzu- drugą są czasem tak subtelne, Przedm. 45.
się na przykrości, ~v na pytakiczew w Moskwie, udowodnił jak kolory z~b6w w kluczach
nie o nazwisko, odpowiedział nitarną lJ!W~p', że bić nie nale
Chaos panuje
doświadczalnie, że uczucie glo_ dentystycznych,
- "PHlsudski". 20lnierzowi wy żv. Mo~e i ni~ warto byłoby potilki,
jak
obecnie
przy
monedu nie powsta.ie jedynie skutdawało się to niesmacznym żar
święcić tyle miejsc.a legji moIdem
pustego żo-łądka, lec,z tacb, gdzie Ja.Łwo wydać pięcio
tern. Ale czasy mijaJą.
2art
cprstwowej. Cóż jed,nak, kiedy
przejawia się w sposób
bar złotówkę za dWUizłotówke. dziesię nie powtórzy. ROWIDUlnd Pił·
Profesor t.lJIliwersytebu
wie- sudski walcży w D'ierwszych !lze hlko ta grupa ma czasem odJwa
dziei skomp.l,ikowany.
Krew sięciozłotówkę za pięciozłotawza deruskiego, dr. Svo.boda, tWÓlrea regach młodzieży sanacyjnej i g~ odsłonić kurtynę i ujaw;ni~
zwierzęcia sytego,
wstrz,1knię kę, a nową dwuzłotówkę
wyśli, nurt,ujące w mózgach wię
ta zvderzęci li
wygłodzonemu. pięćdziesiąt groszy. Oczywiście, teorii o siedmioletnim rytmie 'w dokonywa ('ud ów waleczności.
cej
w,pływowych
i ~iarodaj
, na
uspakajała chwilowo głód jego. przy pomyleniu się co do mo' historji ludzkości, U1Stałił
Królewca nie zdobył. Nie sienvch
od
nich
czyl1itlików.
RUltlDoświadczenie to dowodzi.
że net strata jest większa. Tu róż- podstawie obserwacji, i,ż epMe- dzi jeszcze w Smoleńsku,
ar:
fu
niema,
ale
jest
passepar·,
swoją
po- mja jego musiała się ogtI'aniw krwi
zwierzęcia
głodnep,'o nice są prawie, że niewidoczne, mja grY'OV miała
tC''llt
do
miarodajnej
ideo]ogji
przedniC2Jkę w lrutach 1925126, czyć do lokalnych zwycięstw.
znajduja się pewne substancje, i tkwią raczej w przeszłości.
VI" s'J»'awie żydowskiei.
wywołujące kurczenie się
żo
Nie znaczy 10 jednak, te gru- tę zaś wY'Przedzila fała zacho- Zdobyto towa,r zystwo
cVkliReguł".
lądka, a w następstwie dopiero ny te nie umieją podchwycić ha rowań masow~h na grypę w r. stów. wszyscy czlonlkowie legji
A_.~.Ą~
wfa ~ciwe uczude głodu.
seł populamych. Były m1nister 1918/19 pod nazwą hisz.panki. mocarstwowej zapisali się do
stanął na cze!e Pierwsza zaś epidemja t. zwa ną działalność łlruPy
ludowej
Moraczewslki
grupy pracy, o,perując resztka- tlej wówczas influenzy pojawi- sanacji, zabrano panu posłowi dyplomy. adresy i t. p. wykozmajoryzowa ClO
mi ideologji z PPS" przyczem Iw> się w Etu'r opie w rok.u 1890/~H towarzystwa.,
nvwuie efektownie
łJ
zwolennicy jego zyskuja na Pt)- Po niej pOwt6rz-yła się
w la- endetków, i odtąd pan Rowmnnó E. SCHMIDT. Ks.
5
~-____
___
_ _ _ _ _ _Łach
_ _1898/99.
_ _ _ _ _aBC4 _ _ _ _Piłsudski
_ _ _ _panuje
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tel.
_ _126-89.
_ _ _ __ _
b~z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _wodzeni'll
dzięki
wieloznacznym
niepodzLlnie
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Jutro konferencja
aprowizacyjna w województwie
W dniu wczorajszym uTZąd
tłojewót:lzki
w Łodzi wyzna·
czył oficjalnie tennin Ikonferen
c.ii q,prowizacyjnej, która ma
poprzedzić konferencję w spra
wie likwidacji zatargu w piekarniach łódzkich. Konferencja odbgdzie się jUlt·ro w poniedzia~e'k o godz. 12-ej
w połru
dnie, a nie we wiorek, jak to
początkowo proje,k h)wano. Zaproszenia otrzymali: magistrat,
star-ostwo grodzkie, cechy pIe ··
ka.r zv i xwią.zki za'wod-owe.

Specjalne znaczki

z którego

zbiegł

w ostatnim "Moni,t orze Pol ·
skim" Ulkuało się rOZiporządze
nie. wydane 'P.rzez ministerstwo spraw WIOjSlkowyc,h , dotyczące J)OIStępowania z rwchomości.ami, ł)OzostaW1ionemi w oddziałaeb !J)I'zez dezerterów.
W m~ te~ ro~porządzenia
dowódca jednostki ad.ministra·'
cyjrnej, tJ>O 9IJwierozeniJU faktu
samoW1OI'll~
opuszczenia oddziału iprzez
szeregowca lub
podoficera, zarządza przeję)Cie
i sporządzenie spisu WMy.stkich ruchomości, 1Xlzosta wi..,n~'-ch w odd-ziale.
Po wpływie sześciu miesięcy
od chwili OIpuszczenia oddzia·
lu przez dezertera, dowódca
zarządza OSzu{;owanie i siPrze·
daż pozOiStałyrh
po dezel"łf!rze
ruchOil105ci. 11) \

Nr. ,

1933

Łodzi

Drzeprowadzon, bedzie spiS

'W dniu wczorajszym odhypod przewodnictwem pre
~vdent.a "Ziemięc1kiego plenar·
ne pOsiedzenie magisłra,tu. W
obradach wziął udział cały magistrat in corpore, Rdyż poraz
pierwszy po kiJkomiesięcznej
przerwie przybył ua posiedzenie, przwyrócony przez władze
nadzorc.ze na ur:ząd wiceprezydenta,
,~ się

dr.
Porządek

Wielińskl,

dzienny

obejmo-

wał aż kilkadziesiąt bieżących

ku od teatrów, kin i innych im
prez. Nowozatwierdzone przez
władze miejskie przepisy WC'hv
dza w życie natvchmiast
Sprawa ta mU5iała być obecnie rozstrzygnięta przez m&Jgi·
strat, poniewa,ż siaM był rozmaicie interpretowany zarówno przez płatnilków podatkl)wych, jak również przez personel
urzOOniczv.
Obecnie
wszystkie sporne spra,w v zo ..
słały uzgodniOiIle.
Na podstawie nowych przepiSÓw będzie już z dniem l-go
kwietnia
pobiel'any podatek
widowiskowy w zmniejs7JOllej
przez ~ wysok~i.
'Następnie rOZlpatrzono
jeszcze sprawę wystąpienia na
drogę sądową i
wyeksmitowania kilkunastu lo
kalorów kolon.fi miesZlkaniowej
im. MonłwiMa - Mirreckłego,
niepłacących komornego mimo
iż nie pOzostawają bez pracy i
mają stałe dochody.

POJEDYNEK MIĘDZY MĘŻCZY
ZNĄ I KOBIETĄ

WOLNEJ

łłocne dyżury

aptek

Dziś w nocy dyżurują następują.
ce apteki: A. Potasza (Plac Kościel
ny 10), A. Charemzy (Pomorsk:1

S_r~jk pońt:zolzników

ludności ż,dowskiej

Z referatem wystąjpił m.- f tej niepooobna zrealizować z
stlWnie ławnik wydziału po- tej prostej Iprzyczyny, że na od
da~kowego, Kuk. Wskazał on, działach t~h znajduje się jesz
że
w nastelJts twie kry.zysu 1 cze wielu chorych, ::I .liczba
bezrobocia
zgłoszeń
wy.k a Z1l je tendencję
wielu platni.ków podatku od lo zwyżkową.
kaU uie .fest w słanie uiścić sta
Po dyskusji likwidację WSp'l
I'yeh zaległości.
mnianych oddziałów w szpitą·
Ponieważ egzekucja ewen1Juai- lu radogoskim
na nie dałaby żadnego rezultaodroerono o jeden kwartał.
tu. temhardziej, że wśród zale
Załatwiono przychylnie pety
gających w podatku jest wieI- cję zarząd:u ~iny tydowskiej
ki rprocent bezrobotnych i ile w Łodzi, ktÓlry zwrócił się do
za·rabiających mieszkańców, la
magistratu .z prOtŚOą, abv wywnik Kulk postawił wniosek Vi
dział ewidencji ludności prze-sprawie skreślenia długcJw.
. prowadził
Magistrat; przychylając Stę
do wniosku, po.man·owił
spis ludności żydowskiej na·
srego mi8l~
umorzyć
pOdatek (lokalowy)
8.000 mieszkańcom na oeólną który to spis ma być dokonany w najbliższym czasie na IJlO
sumę' 347,000 zł.
cy
UlChwa1v i na kosu ~ny
Ustalono z kolei S'l)osób prze

ka,zywan" dokumentów i akt
do archiwum mie.js.ldego. Od·
nośny projekt,
regtUJlującv ści
ś,l~ te sprawy, przygotował kle
rOWlIlik archiwum mie.iskie~(I.
~.!:~~!!!!!!!~=~~!!!!!~!!!!!!~
prof. Raciborski.

We wtoreK; dnia 10 stycznIa o
godz. 9 wiecz. odbędzie się w sali
filharmonji wielki wieczór dyskupnre.kSł'JtałC'ić Da m.iesłęem1k. syjny na. temat "Pojedynek między
i u&iaJ.o no, jakie BIll zawierać mętczyzną i kobietą". ~ycie rodzin
ne w obecno ozasie układa. się jakI)
d.zia.łv
wielki prDblam społeczny i dyskuZ kolei magistrat ~YSltąrpH sja. na. ten temat niewątpliwie wydo opracowa,n ia
woła. zainteresowanie w szerokich
Jl'I'ZC:pisów wykooll'\ft&yeh do wa.rstwach.
Należy doda6, że dyskutanta.m1
statutu o podatku w.idosą. wybitJJ.i literaci: J. Mutbaum,
",lakowym.
M. Rawicz, A. Cejtlin i red. S. Wag
Pr,z€lpisy wykonawcze usta~a maD.
ją doJdadnie, jaJk odbywać się
ma wymiar i pobór tego pOdał Z POLSKIEGO ZWIAZKU MYSLI

12), E. Millera (Piotrkowska 46), M.
Epsteina (Piotrkowska 225), Z_
n,
U'orczyckiego (prz.ejazd 59) G. An
toniewicza (pabjanicka 50'.'
)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!C2

Staraniem zarządu łódzkiego koła w lokalu jego (W ólczańska 77)
dzisiaj w ni~dzieJę, 8-go stycznia
punktualnie o godr.. 11 rano odbę
dzie się odczyt p_ Henryka Prooon.
p. t. ,O twórczości proletarjackiej':
Prelegent, młody robotnik z War
ezawy. dał się już poznać jako a.utor zbiorku poezji "Wsie i miasta"
bg,rdzo
przychylnie
przyjętego
przez krytykę literacką.. To tet odczy t jego powInien wzbudzi6 zainteresowanie w szerokich kołach in
teligencji łódzkiej.

W Aleksandrowie pracę porzuci 2.500 robotników WYTWÓRNb~o~~~TÓW

RA-

Ofiary

złożone w "G'osie

Porannym"

Na wniosek wydziału zdroZ okazji urodzin P. dyr. Jana
puhliczrnej, m atgistJ;a t SChiffa, pracownicy Domu Bankowego Hieronim Schiff, spadkobierpostanowił
cy, w Łodzi, składają zumiast kwia
przedłurlyć okres t. zw. "ta- tów dla najbiedniejszych zł. 10.-.
nieh kąpieli"
w miejskich k:wieliiSlkach do
dnia 1 kwietnia r. b.
Kolo absolwentów przy MiejskieJ
U'Chwała. ta przyk!ta została
szkole
handlowej wieczorowej w
ze w.z,ględu na
Łodzi ilrzy ul. Kilhiskiego _
urzą
nfepoPl'awia.fąey się słan sanidza. w dni'l dzif:lkjszym t. j. • ałycr.
tarny l dalsze J'IOrl.SZe.l'zanie się
nis. 1933 roku o godz. 3 po pol za.
ehorób zakaźnych w Lodu.
bawę taneczną w sali szkolnej, na.
Z tycih samych
wZKJędów którą uprzejmie zaprasza. człon·
przyjęto drtlfir.l znamienną u· ków i zaproszonych go6ei sa.rzą.d
ch. wałę. W dniu

Komunikat

l słyeznia 1'. b. miały być 7Jikwidowane dwa oddziały w
miejskim szpitalu na Rado-

CZY GRUZLICA JEST
ULECZALNA

W poniedziałek, dnia 9 stycznia.
o godz. 15,30 do 15,50 rozgłośnia
a mianowicie oddział chorób łódzka Polskiego radja nada ze
swego studja odczyt p. t. "Czy gru
zakaźnych i oddział choró!b we
żlica jest uleczalna?". Odczyt ten
"Imęt.rznych. Po Nowym Roku o wygłosi dr. Anna. Marguliesowa..
kazało się j~ak, że uchrwaJy
(r)
J(0S'IiCtZJU..

-

Ochrona nad w,nalazkami
będzie

naczelnym celem nowopowstałego
towarzystwa

ołac.
związku

z tern z,wolane zo
na dzień wczorajszy wieI
kie ogó.1me zehranie poocz OSl n i
ików pnzv udziale delecraŁa łódlz
Idej centrali OKZZ., p. Krzy· ·
I:owka. Na zehra:ni;u postanowio!l.o ogłosić, :POCZąf\V5Zy od
poniedzia·ł1ku strejk w łych fabrykac'h , gdzie obni1Jkę rUż zaItos·owano. Robotnicv. krorym
~res dwuty,godniowego wvmó

żydow5kiej,

wotności

W przemyśle
pończoszni. wienia jeszc,ze się nie skończył,
Istniejąca. w Łodzi przy ul. Piotr
Z inicjatywy inż. Łapczyń ..
zatrudnia
l'
do
.
kowskiej
apa
cz '..,' 111 Aleksandro,"a,
,y
wez'wani zosta l
mepodjęcin
tó
d'3, znana. wytwórnia
ł-J:'
SIkiego,
starosty Rżewskiea-.")
'ąCY!iIll
około
3.000
robotników,
ra
w
ra
Jowych
I
g
lJ<)nIków,
wyJ
pracy i przejścia na zapomogi. kazuje ostatnio niespo7:ytll> działal- Lnz. Millera i mec. Kurc~v ..
pOW5tał obecnie wielki zatarg Na wy,p adek
wypowiedzenia ność w dziedzinie radjotechniki. ski~ Powof.runo do ż~ia "Sto
na tle zamierzonej i częściowo umowy, zebrani postanowili 0- Kierownictwo firmy spoczywa w warzyszenie .popieramia twórjuż przeprowadzonej reorgani- g~ić streJk pows.z echny. Poń. rękach Zll!ł.Ilych fachowców, panów czości wynalazców.
z3ICji -pracy. Przed NOWYm RoKiełpińskiego i Tohna, co jest naj
Inicjatywa ta od!bila się gło~
czoszamie aleksandrow~kie sts lepszą rękojmią dobroci ich wyro- nem echem po całej Polsce. W
kiem przenws'łowcy aleksan- ną więc w cał-oŚJ<.:i w dniu ju- bów, jakoteż i solidności prowadzo
ciągu ostaJtmich dni zgłosiło się
dl'OWlSCY wypowiedzieli na dwa tl'zejl>zym.
ne-go przez nich przedsiębiorstwa. około 100 osób, posiadających
ty~dnie z góry pracę wszystkim rdbotrnikom, zapowiad:x.ląc zmianę warurnków pracy, a
Dworzec kolejowy w WaŁykamie
przedews'z:ylStkiem
obniżkę
W

•

'r.
Wieińs in Dosiedz
w

sp l'Iaw , zebranych wskutek kilku.tygodniowej przerwy w pradla korespondencji
cach plen;um. Posied:ztmie rOlo
urzędowej
poczę'ło się o 10 ra,n o i
Jak informują 7. urzędu pooez
trwało 6 godzin.
towe.go w Łodzi, w przygotowa
Na samym wstę!Pie magistrat
nym prze! ministerstwo poczt
projekcie noweJ.izacji lIstawv załatwił s~ereg spraw nersonal
pooztowej, projektuje się znie- nych, go~poda,rczych, spraw~
sienie
przywileju wysyłania przeznaczenia kwater dla wojprzez urzędy państwowe kore ·
s'P()'I)denc;i
wolnej od opłat. skowych, sprawy wynajmu sze
Projektuje się natomiast wpro- regu dodatkowych lokali szkoJ
wadzenie ,"oecjalnych zna~z nych oraz zatwierdził kilkanaków pocztowyc'h , którymi po- ście planów budowlanych, któ
sługiwać się będą
przv korespondencji urzędowej minister "e zostały dostosowane do pla
nu regulacyjIiego m. ł.adzi.
sIwa i instytucje państwowe.
NastlWDie pos,tanoWiiollo wychodzą'Cv. jako
Ruchomości
.,tygodnik ,.Dziennik zarządu
przejmuje oddział,
DL Łodzi" z do. 1 8Iyeznia

dezertera

"GLOS PORANNY- -

stało

doniosłe

wyrnalaz!ki .z d:ziedziJD,

bądź to wojennej,
przemysłowej.

bąd1

te-~

W dniu wczorajszvm odbyl8
s·ię pierwsze posiedzenie wyna
hłzców,
'Po~więcone wybornwi
wł'łdz. Iu-ż. La'PCz:v..ńJSiki wVgł/.
sił dluŻlszy referat, wskazuJą<' I

iż całv szeTeg wynalazców. kM
rzv rekrUJt.'Wją się przewa7.ni~
ze sfer biedniejących, nie są, w
stanie niejednokrotnie opaten ,
tować wynaJa.zku. Stowarzv ·. 1.e
nie ma stać się ochI"OlIlą twMczoścj i w niektór:vch wv,p~.d-.
lta-ch popierać finansowo .
Nastęjpnie do za<u;ądu weszli
przew . .in,ż. Kazimierz Łapczyń
ski, zast@X:ami zaś zostali blŻ.
Edmund Miller i WHold Wallt~
ki,
na selkJretarza powołano
Stanisław·a
Rajcha,
skarbm
kiem wybrany zostnł p. VV;ł
cław
Wędrychowski.
Jako
członkowie

Budowa jego Z06tała obecnie w ykońc.zona. Główna hala, którą widzimy na le'w o jest wyłożo
na mann1.l.rami i dr ogiemi ll'Piększen.iami

zarządu

powo ~am

zostali p. starosta
lłzewllki
red. Jan Ul'lbach, ,Ten.y Pni(>,'
~ki i Bl'OOli,sław Hess.

-
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I

soacer

samochodem

Robert Ha Ulg,h w.vszedł z rei!1auracji, znalIlej ze swej \''fpaniałej kuchini. Na chwilę z., ('zy
mał się w drzwiach, nakładając
p.rawą rekawiczkę. ~a.gle zalU'\\a
żył młodą damę, która
stala
około niebieskiego kabrioletu i
I.lJsił()wał~ daremnie
otworzyć
drzwiczki samochodu. Zda wała
się mieć nie więcej, .laik 20 lat,
a jej wie.lkie oczy 'Patrzały nań
nerwowo z dziecin,uej twarzy,"z\1. Robert podszedł dJO niej.
- Czy móg1lbvm pa.ni pomóc?
- To byłoby bardzo uprzejmie z państkiej strony.
Nacisn!lił encrgiczni~ zamek l
utworzył drzwiCliki. Młoda dama zajęłlJ mle;sce przy kierowo
nicy.
Na. chwilę zawahała się
zanim powiedziała:
- Czy mogę pana zabrać ka,

Plaka
ryczna
"uczta"
na
c
solarzu
Piel
zw o Doworo
z ·
rozszarpał

~I

Iła,

pod
.:one prZfZ nielz(zciliw,i t mftll'C
-

g'rabao bezzwłocznie ws~zęła poszulki- pracy.

Przed p'a ro dniami
cmentarza w osadzie K~ec~ew ,
pl"zeehodząc
Ikoło
jednego ~_
grobowców,
usłyszał
jakie~
szmery i pomI'lUJki, dochodząc/"!
z wnętrza.
Grabarz zawezwał &'w ego po·
mocnika,
a nastt:;pnic - nb,:tj
przyszli do grobowca, aby ustalić,
co się w jego wnęll'zu
dzieje.
Gdy przystnJPili do otwie·
rania sztachet metalowych, zamykających wstęp do ' grobowca, nagle wypadł pies, trzyma
jąc w pysku jakiś przedmiot f
rzucił się do ,udeczki
Psa nIe
zdolano schwytać. "
• Grabarze ~rÓci1i do grobowo
wałek?
ca i otwarli sztachety. Okaza- Z 'Pr,zyjemnOŚlC.ią. Dokąd ło się wówczas, iż w kącie le·
l>ani chce.
żą cześciowo pożarte, okropn .e
Motor zh'Wan:zat Ruszyli naj- poszarpane zwłoki noworodka_
bardziej ożywionemi.
ulicami
Powiadomiono policję, która
miasta, popmez place miejskie,
wreszcie dotarli
do uliczek
przedmieścia. Robert uśmiechał
się, patrząe na nerv.'owę ruchy
swej towaRyszki przy kierownicy.
~ Doł(ąd je<łziem)' " ;- talPYtal nagle.
-- Na koniec swiala.
-. Jestem pani bardzo w<tzt~
f!zuy za tę wyci ec·z k e.
Spojrzała IIlIU w oczy i powie

wania.
Jak się okazalo, podrzucenia
dziecka dokona~a 25:letnia Jó·
żtra Flis;
mieszkanka pohliskiej wSii;
Flisówna wy jechoała przed
dwoma Jatv do Łodzi , gdzie sIu
żyta w różI?- vch domacIl, sta Je
zmieniając
n

zajęcie.

d'

...

. k

rrze rolnem pozna la Ja ieg{}Ś szereg(),wca, z którym zap_rzyjaźnHa się i kt6re'{o oleJednokrotnie przyjmowała u si.ebie. Zolnierz obietnicami m1łżellsbwa zyskał sobie ca11kowlte
od<lanie s\tżącej.
Po skończeniu slużbv woji:kowej tolnierz ~w, pochodzący gdzieś 'z kresÓlw, wróćił do
domu, zapómjna.iac ~upe1lnie o
;,narzeczonej". _

Zagrożona m:tcicrzvńsŁwem

Flisówna

została

.Je -' yny .-fi.Jedyny .,-1"""
lO

:twolniona z

Zamieszkała

~o ~VlL

-es-

I

.

, -Tak'.

&1)8.ee!; -

T'O

ocenzurowaoJI
.któ~y 'rtnsl"cznll
JI

w języku rosyjskim,
który został

ll

produkcji Sowkino!
-uzyskał kwalifIkaCje U Ji

lU

·'i!!~-~,.r"'a
.J' 1&". '

.,

~

W

. '( j

r.1

iiii)

g-

UJłóBniarze zlrOcą się

do orzemUSłOUlCÓUJ

- Przed kim 'Pam ucieu f
, Nie odpowiedrlała, lecz przy.,
Z żądaniem zwołania konferencji w sprawie nowej umowy zbiorowej
spieszyła szybkość wow. Teraz
.tui tylko z daleka widać b~ Jak wiadomo, pned , kilku mem, domagającem się 'zwola, \ legatów, poczem znajdzIe się
światła m.ł~jskie.
RQlwarł ctę
ty~iami klasowy
zowląlZek nia W\Sp61nej konferencji,
ce- ona na ogólnem zebraniu włók
przed nimi szeMki las.
N8~le
l>l'ZYll\ł oohwałę, Iem omówienia moiiiwości zli- nia.rzy, które przesądzi termin
s.zał'l)nęła pałtcnmie za
ba· włólmiaTZY
mruke. Wfn zatrzymał się. Mo- na mocy kItÓTej ma być nieba- kwidowania stanu bezumo.wne- wystosowania oficja.1lIle~ nisma
tor ~uł, nagle zahamowany.
wem -podj.,ta wielka akcja na go, zawarcia nowej umowy i u- do -przemysłu oraz ogólne wy- Ozy pani z,owue z:atnymu n:eez tmnOIWT zbiorowej.
stalenia nowego cennika płac.
tyczne i postulaty, jalkie pismo
je się w ten spoa6b,_...... uśmiech
Decyzja ta przedstawiona zo- to ma zawierać.
Nad sprawą ta obradował Z~·
n~ się Robert.
słanie w środe na zebraniu de--. Za1ws%e .. D1a~ pan py- nąd ~6wny oraz komitet wy-'
kOlIlawczy, lecz mimo wvrainej ~~ _.~'M ..... Ił.ł~' • • • • • • O ••••••••••••••••
ta? a
- Bo mi tal WOZ'U.Zapomma decy,zji żadn~h kroków w tej
sprawie jeszcze nie wszczęto,
Ukazał się
Ja pani wvfĄCzyt bie,r.
- Kaidy człowiek ma inn4 odkładając SlPrawę nawiązania
tecłmik.ę ja%dy.
bez.pośredni~o kontaktu
ze
- Oczywiście. Przepra,s zam. zwią\zlkami
do
Postępowania
przemysłowców, a
Zaczerwieniła si-: i 9pojNała zwłaszcza ze związkiem wielkiesędz. J. SEretera i d-ra A. Akerberga,
nań przeci~le. . _.
go -nrzemyshf'- włókiennićzego
oprocowllny _według
...-- Muszę plm1U COS wyzna~,
na
pierwsze
dni
stycznia
r.
b.
obwieszczenia Min. Spraw. z 19.12 r. b. z szczegó-; rpowied:ziała namIe.
Mus.i
łow3.! tabell\ zmienionych artykułów.
Slprawa ta obecnie- całkowicie
mi pan 'J)OIl16,c• .
już
dojrzała.
Na
wczorajS'zem
- Chętnie.
Nl\bvwey powyższego kodeksn będą mogli otrzymae dodat.ek
...... Boję się fu panu powie- posiedzeniu egzekutywy klasow księg.: K. Neumi11era i S. Sei pelta
.bieŁ
wego zwiąlZ'ku
postanQwiono
, w cenie 20 groszy.
- Ozv fu ~ lak złego',
wystą.pić do pil"zemyslu
....... Tak. Coś bar~o złEl@lO. Utrad1am..
·
,
,......., Uk.n<Da pani' I dlacz~o
m&vi nani o tern. mni~?
Najgłośniejsza para aktorów
- Bo mam do pana zaufllfllie.
Bo chc·ę to nlłiprawić. To było
Sglł'la SUdD~g
Rł1u'Pie z mej strony zrobić coś
takiego. Ale nie mogłam się ó·
przeć. A potem pan przys.zcdł.
Pan mi potn~. WS7.,y slko DOszło tak łatwo.
- Ja pani pomogłem? Jakim sposobem'?
- Tak, pan mi pomógł. Bez
który wywołał wielkie poruszenia wśród
pana nigdy nie zdobyła:bym się
miljonowych rzesz kinomanów świaia.
na to. Nie miałabym
odWlł,gi,
Pan jest temu wini C'll , że ukradłam. Miała łzY w oczaen,
Głl()S jej drżał.
'- Co pani lffiradła?
teza,l a VI jego ra.tnion-ach. NaJde miallby przynajtnniej orawo Ul) w chwili,
gdy
otwierał,em
- Samochód.
wyrwała się.
drzwiczki maszyny.
- Ten właśnie samochód?
lColto.
Skinęła I:?łową.
.
- Na co pan sobie l>ozwaJa'l
- A czy wiedziałeś - zapyW ówrczas Robert wziął ją po-~ Ukarałem panią.
- Czv pan mi poonoie? Uczv
nownie w ramiona i c~łow al ,ią tala zdumiona, ze wóz nie nanię wszvstko, co Dan odemnie
- Pan nie ma prawa mnie bez przerwy.
Jeży do mnie?
zażąda.
karać.
- Ale oczywiśc,le, że wiedz~)
- Alet ...
- Wszystko?
- Czy byłoby pani przvjem ł~m.
'-' Wszystko.
niej, gdyby ukarał panią w te l
- Bądź cicho, maleńlka,
- Ale skąd?
,,
Robert ujął nagle jej gł6wkę sposób w'laśdciel 'Samochodu? zamknął je.j us-ta pocałunkiem.
- Poniewa,t to jest mój n '
w swe dłonie i pocatował jej wil
- Oczywiście. Oczy j~j - Przez cały cza.s jazdy cle .. mochód.
lotne od płaczu usta. Bezwolna błyszczały ~niewnie.
On szyłem się na to wyznanie. J'ut
li. R.

==-

2-dl DODJltfH

Kodeksu

.ioto'grafa

stanie w.e wtorek

Gziaiła poważnie:

- To nie- jest
deczka ..
.- Uciecm]ul'

•

w domu
'iwclegowym dla kobiet, uie ma
jąc jednak znikąd pomOcy, 'Illl,l
środków do życia zdecydowała
~i~ na powrót do domu. W oba
wie przed komprQm!taqją; 1,'0- .
rizice
zachowali w tajeIIlJIlicy
POWl"ót córki aż do c.zasu roz- PU 'DJ;Q O SU8TI;LNYM
" 'V iązania, a nas tę:pnie poradziE
TRWAbYM ZADAC~U
aby zmarłe dziecko o d.niosła
.Proslmy nie ulegać namowom
na cmentnrr.
spn:edawcOw u.liu;ąeych pudry
Nieszczęśliwa mMka twier- o łudząco podobnyCh opokowadzi, że dóeCl!w urodziło się nie ,nlach I nazwaóh spr:ZQdawa,Ć'
~ywe
i że nie pochowa ła go mlasloryglnaln.go pudru 5 Fle!-lrs
dlatego. że była zbyt osłabio FOF<VIL Parla.
.
.
ł
'
Oryginalny puder 5 Flevrs FO~VIL
ną, aby wygrzebać dó , a przyParta posiada napis nil denku
km oibawi'a1'h się, Zf1 może być
·POUDRE FORVIL".
spostrzeżona
przez grabarza. Polecamy wszechświatoweJ sławy woWrlbec poszal1pania zwłok dy kolońskie i perfumy 5 Fleura
poworodka przez psa, trudno
ForvII Parla, oru inne :zapachy.
ustalić <przyczyn ę śmierci dziec
ka.
Policja prowadzi dochodze·'
~Bbójca
nie. (p)

Cywilnego

pr:Z:ed

sądem
" Głośna, tajemnicza sprawa morderstwa, dokonanego na osobie fo
tt>grafa Wilczewskiego, w dC1Dlt1
przy ul. Przejazd 46 znajdzie swój
epilug na woimndzie sądu okręgo.
wego w Łodzi, który w nadchodzą
oy wtorek. dnia 10 stycznia rb ..roz
pozTI:1.je gprawę Adama. Majkowskiego, oskarżonegO o dokonanie
mordu na Wilczewskim.

Walne zebrania
"Patronatu nad

młod

dzieżą"

w dni'U 11 b. m. o go&inie
S-ej wieczorem. w ~,okalu porad
ni zawodoweJ (W ólc~ń~ka 17)
odbędzie się doroczne waloe zebranie członków t OWUlJ'Stwu
"Patronat nad młodzietą rzemieślniczą i przemysłowa w Lo
dzi" z na'st~ującvm
porząrl
(dem dziennym: 1) zag'ajelli\!,
2) wybory prezyd,jum ogó,lneg":>,
zebrania, 3) odczytanie proło
kułu poprzedniego zebrania og61nego, 4) sprawo,zdanje z dzia
łalności zarządu, "5) s])l;a wcizd lnie komisji revdzyjnej, 6\~.ra
wozdanie dyrektora poradni zawodowej: a) odc.zytanie sprawo
zdania z dzia la !ności poradni w
roku 1931, b) sprawozdanie z
działalności w roku 1932, 7) dyskusja nad s'Pra\vozdaniem, sI'
preliminarz budżetu
,na roik
1933, 9) wybory władz towarzystwa: a) zarządu,
hl komisji
rewizyjnej, 10) wolne' wn:~if>ski.
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fredri" l'Ia..'h

.. "luni

,6/;

~ __________________________________________~8~1~~,~,G~'L~O~S~1~3U~R~A~N~N~'YW~~~1~9~~3~________________________________________~N~r~.~8

Co

usłyszymy dziś

orzez radio?

IKałasłrolalny

!
1000 Transmisja nabożeństwa
z K:akowa.
·
. 19.11': P
k
f'
f'
"', D •• orane sWymkonlCzny z 0.10l~~r~OnJI fi~arsz. . y ona':{: d rBIes raW lf ~rro~lCz;.a
W yr.
(/~.) Wo s a a l . o~e
~n!l.r
thO '.
..:rograJIU? u w~~ b :e.
0runk.ive,n~.
przke~et:"" lez ęc nlE!
:v-a
p:ac~. Ol/le
wyg.
Insp. J. Mled?;lllska.
15,00 Kolendy.
16,00 Program dla młodzieży: _a)
"Co się dzieje na świecie" w opra
/)(}waniu prof. W. Wilkosza.
b) Feljeton Wacława Rogowieza
p. t. "U progów Azji" (wizyta u
chanów).
1f>'25 Płyty gramofonowp,.
16.45 ,Kącik jQzykowy" _ pre
legent P;of. St. Słoński.
17'.00 Fr. Schubert: Oktet F -uur
op_ 166 na kwintet smyczlwwy,
l<l:l1'net, fagot i waltornię. Wykona
ja pp. Jan Dworakowsld (skrz.\
.1
Zyg!l dł o (II sluz.,
) J'ueu,
1~aueusz
czys!aw Szalewski (alt hk:l), Win
centv Śliwiński (kontrab.) AdaJJl
~tro~berg
(klarnet),
BenedvJ:t
Górski (fagot) i Józef Gzarne"C'ki

l

i\na'tornia)~

1."

I

•

Co pewien czas na lamach
pism
ukazują Ił!'.:
. mnIej . lub wię.cej alarmując!!
nOlłatlkI o ponurych .faktach.
Purusza "ie boląCzki, otwjera
oc.zy s,połeczeńJstwa na bn1flv,
apeluje do władz i miłosi'erdzia. Pomimo to kroniki palicyjne coraz częściej notują wy
p'laki
,
kradzieży, OS7JUSIłw, a nawet na
padów rabunkowy eh, dokonywlłIlY'f"b przez wyt'ostków w
wieku lat kilkunastu.
'Vykrycie i stawanie pr7.etl
..tołem sęd'ziowskim bandy mto
docianych przest~ów,
kradnących chleb z furgonów
piekarskich
.ta ..krańcach Łodzi, ob.ławy pobC]I, które doprowadJZIły do ujQ~ja ki~'kudziesięciu nieletnich
vl'l~o'Wa:lców - to fakty, n'l!'
cayt.ce Jaskrawe Ś~Iatło na ~Ja
\"'IS!{~ ~l nas pra":Je nOlWe, me·
m~~eJ .1edn "lk grozne, które bud2.IC poczyna• • jszc refl ks'
c~raz :w~zrue . ' .
e te.
aga I.en~e dZIecI bezdo~nych, dZ!eCI wystęlJ)nych, .Ille
Jes~ czems. nowem w p.owo.JenneJ EuroPJe.
Znamy
OpISy tych
hOrd
obdartusów
l wykolf'jeńróż'~,:clh

I

I

i Ikomieis
wzrost .liczby

stepęów

młodocianych

; prost"tutek

g'odni, jak głodne są teraz całe
te rodziny. \V tych warunkach
kaŻdy musi myśleć w}'łąezni~
o sobie
i ~dobY'wa.ć co •się da i jalk si,;
da. Tu leży źródło całe~o zła.
Rodzice ' nie _pytają
skąo
chłopiec czy dzi~~cz:vna przy
nosi to i owo do domu, bo
nie pytają icb również CO dzł
siaj jedli,
czy jedM i jak ~ędzili au. A
przecież często się zdarza, że

kilkunastoletni malec zaspokoi 12 - letni~ dziewozynki
za cenę swego młodefiOO ciała,
jeszcze głód rodziców I rop-rzynoszą do domu
potńczosz~
dzeństwa.
ki,
rękawiczki,
drol:mosrbki
. wr"
PlliSty ŻlQłądek każe zapominać
wówc.zas o metodach ,p edago- szcie p-arę groszy.
I najczęściej nawet
tam,
gicznycb.
gdzie
nę.<4a nie zepchlnęła je ..a.
I czyż m01Źna się temu d.zicze ca,~ej rodziny na dno u'puwić?
dlenia. matka czy ojci~
To też
me zada.tą córce iadllyeh
mnoża się zaStępy małQt~tnicb

złodziei, OS7Justów,

nieletnieh prostytutek.

6-go SIERPNIA Nr. 3, II

piętro,

przyjęć:

10-2 i 4-7

front

popoł.

Usuwanie piegów, wągrów i zmarszczek.- Racjonalnv
masaż twarzy. - Niezawodne wskazówki w dziedzi_ _ _ _ _ _ _ _ _nie
_ _pielęgnowania
_ _ _ _ _ _ cery.
_ _ _ _ _ _ _ _lIIlarii

ców w Rosji .sowieckiej.
które stały się pla:JA. miast i
• :9,~5 "SłuchoWISko P. t. "H. R. wsi. Coraz wyraźniej zarysowu
lD~ynIer pg. Wagnera.
ja się zjawi sika zbliżone w dzi·
20,00 K?ncert p~pularny.
sie.iszych Niemczech.
Karetka pogotowia cudem nie rozbiła się
.21,~0. WiadomośCI sporr.owe z pro
GzyŹ'by i u na~ cniałY7<lpao auto-drabinę
""'lOCJI l Warszawy.
nować podobne stosunki?
Onegdaj
wieczorem
wydarzył
się brakowało do nieszczęśliwego wy~1,30 ~rje i pieśni odśpinwa. PJa.
rP.szcze nie.' ale Jlajwyż"zy
IglrOSaJIU (sopr.). Ak 'mpo NJ('(:l&
czas pOl'Zu.cić mask~ ohoję- w Łodzi wypadek, który tylko dfię padku. Drugą z kolei winą, było
ki przypadkowi i zimnej krwi oraz oŚwietlenie ulicy renektorami, co
Vamesescu (gitara.) ,Ludwik Urtności
IItein (fortep.)
czas pOlZilla,ć groż~c niebezpie- natychmiastowej orjentacji, nie za wzbronione jest przez przepisy
o rucbu kołowym w mieście. Trze22,00 Muzyka. tanecznI!.
c1.eństwo i obmyś.Jeć środki 1~ kończył się tragicznie.
Ulicą Emilji zdął.ało auto • dra· ciem przewinieniem,
a wynikają
radcze. dopóki n.i~ bedzie 1.:\hina
elektrowni
łódzkiej,
wezwan~
cetn
z
nadmiernej
szybkości
jaZdy
późno.
ułotnill
Zrugadnienie dmci hezdQlIl- do naprawienia instalacji, prowa- było to, te Adamczewski dla . skrę
dzone pr7,ez szofera Marcinkow- cenia w ulicę Emilj~ jadąc nazbyt
'\voh ma
skiego. Kłedf auto elektrowni zbJi s2)'bko, musiał zatoczyć wielki łuk
u uas inne ,podłoł.e,
niiŻ u naszych sąsiadów. Liczb'! żało się do jednej z przecznic, na· i wjechał na lew. stronę Jezdni,
dzieci olPUJSzczonych, wykolejo- gle bez sygnału ostrzegawczego z CO r6wnłeł jest wykroczeniem prze
Ńowoczesna KonstrukcJa-Selektywny
ulicy tej wyjechała w wielkim pę- ciwko przepisom.
n"ch
Jdellny to n - Estetyczny wygląd
Szoferowi elektrowni zawćizię
jest u mas stosunkowo lulrd7.n dzie karetIta pogotowia kasy choTanio - Dogodne Warunki
rych,
kierowana
przez
szofera
Aczać
tylko należy, te wypadek
znikoma.
obszedł się bez tragicznych konse.
CI wszyscy malcy, ~rasu.1ąl('~ damciewskiego.
Kielpiński
Na dobitek z'ego karetka pogo- kwencji.
PIOTRKOWSKA 3. - Tel. 246-38. po ulica~h miast, z których r~
MoZe będzie to również ostrzeze
krurłuja
się
kadry m~(ló.()ci:l · towi;1 oświetliła drogę reflektorami, które oślepiły formalnie Marcin niem dla !'lzore-rów pogotowia któnych przestępo~Ó'W, to
AUDYCJE ZAGRANICZNI:.
dzieci miszczonyclJ. n~.dr,",'l (10- k~wskiego.. Zderzenie wydaw~ł~ rzy czy wymaga tego pot~eba,
SIę być l mechy~ne.. Na ~ZC~CI~ czy nie, jeżdią przez miasto zbyt
Drowadzonyeh do upadku
Konigswust~rhausen (1635)
szof~r. e_e~drow?I Ole ~tra~1ł zlmn.eJ szybko. Zaznaczyć Jeszcze nalez~',
rodzin.
15,00 Septet Es-dUr Beethovena
Wrocław (325)
Są oni bezdomni, jaik bezdo-mn"l krWI J orjentacJl. Z WIelkIm wysil· Ze w samochodach znajdowało slf,
18,25 Recital fortepianowy (U- Są ic'h rouzice
i rodzeństwo. kiem zahamował prawie na mieF w tym czasie 7 osób
scu samochód. Kierowca karetki
.
twory
Schuberta,
Schumana,
'iM , t e
skręcił na prawo i rówpogotowia
Brahmsa i Władigerowa)
BEZKONKURENCYJNY

Aparaty i

niej gazu! •••

radiOwe

."TEKAFOn"
. lohn i

Wiedeń

(516)

19,20 -Recital fortepianowy Clan

dio Arrau (Warjacje F-dur Beetho
vcna, Balada, Etiuda i Scherzo Szo
pena, Dwa utwory Debussy'cgO).
Londyn (261) i Manchester (301)
22,05 Muzyka kameralna (Kwartetv smvczkowe Mozartn. B-dur i
Deiiusa: Pieśni).
Rzym (441)
20.45 Operetka Costy ,,~apitan
Fracasse," .
Bukareszt (394)
20,00 Opera Lortzinga "PIał; ,

nerz".
Praga (488)
21,00 Konc.eft (Divertimento na
13 d~tych instrumentów Mozarta,
Wielka fuga orkiestrowa Baethove
na, Utwór Hindemitha).

PHACOWNIA JUBILERSKA
A. WAZA
Pierwszorzędna. pmco~nia jubilerska A. Waza (Narutowicza 1, I
piętro, front) wprowadziła ruelalla
in owację_ przerabiając star~ biżll
terję na najno\t4\ze modele paryskie po cenach niskich. Dla wyga
dy Szan. Klijenteli szacuje si~ biiuterj~ bezpłatnie..

*

i

~ REPERTUAR FILMOWY
Dźwiękowego

Kina

lICA ITOl"

'"-~

"ł'tlATA
HABI"
drflmat Itobiety kurtyzany
szpiega. GR.::TA GARBO-

NOVARRO.

,,[zlowiekE. klórego
zabiłem"
LUBIClA udziaReż,
łem

z

NANCY CAPJROL,
P. HOlmel'l8.

"KOPlIl
ł DR SERC"
(1aIEBESKDji1(lUiHDD)
OOLl.Y HAAS
FROEHLICH

Błękit" a
Ił

GUSTAW

Rapsodia
udzialem
CHAIłLIiS

FARRELA I JAN ET G':'YNOR

"BOCZfłA
ULIC""
•
IRENE OUNN
C~Qrującą

I John BOLIi!S

"BlUND VENUS"

Re5J. J. STERNBERGA

z

MARLENĄ OIET~ICH

SllilN Z .i ZC~OśCI

Ta:ullll Bankbead-liary CoopBr
oraB te wszystkie, ktdre cechuje wybitny artyzm w pomyśle,
rełyserji i pięknej oprawie mu.ycznej

nież zatrzymał maszynę.

Obie maszyny i kierowcy byli uratowani.
Ze względu jednak na fakt, że
tylko orjentacja i szybkość decy·
zji zapobiegła wypadkowi, który
przyniós!by napewno ofiary w ludziach, musimy powyższemu wypadkowi poświęcić więcej miejsca.
Hezwzględn1e całkowitą winę pono
si tu szofer Adamczewsld, kierowo
ca kare-tki kasy chorych. Po płerw
sze jechał z nadmierną, nawet na
karetkę
pogotMVia,
sz~·bkością.
Gdyby to się działo na ulicy lud·
nej, widnej i na takiej, na której
ruch regulują policjanci - to byłoby to jeszcze zrozumiałe. Karetka pogotowia ma pierwszeństwo.
Policjanci zatl7ymaliby ruch, auto
kasy chorych przejechałoby bez
przeszkód_ Ale na ciemnej ulicy, o
nieuregulowanym ruchu Jazda z ta
ka szybkością jest conajmnie.i lekkomyślnością i jak widać, niewiele
ZGADZA SIĘ.
W sądzie toczy się rozprawa w
sprawie rozwodowej. Sędzia pyta
świadka:

- Czy pan był obecny podczas
pierwszej kłótni małteńskiej?
_ Owszem, pa.nie sędzio, byłem
drużbą.

na ślubie..

dać

Obławy policyjne,
W\"'1.eJ~
prze.pisy i zakazy
są tu beoolne.
Silą jest tylko nędza i głód.
Podnieść z ulPadJku rodziny,
a zgInIe grożąca nam dzisiaj
rlag::! dzieci występnych.
Ale nie łudźmy się, że zdusimy ją, dopóki przechodząc
plicami miasta. patrzeć będzit··
my na ohrazki dziś spotykll,n~ .
, Oto
ceutrum miasta .
przed jednym z reprezentacyj'
nych gmachów śpi troje dr obpych, zzi ębnięt~"Ch dzieci. przy
tulonych do wynędzniałej ~f'
s[Qcl r.latczynej
Goziei'lClzie.J
to "amo zjnwisko. Zh i ed /.!lI 1\' ,
SKulone cien ie, które ,-0 1' / 1'1.1
do czasu
przepędza PoLic.iant
l miejsca na miejue.
Jeżeli jednak do cięi>kiej sy,
tU'lcji ekonomicznej dodać bez·
rohocie i wrodzoną słabość kobiet, które nie mogą o,przeć
si~ widokowi choćby
pseudobogactwl3., zrozumiemy jasno,
fcllt si,lne są maClki
,) )Otwornego wroga - Dleftlądu.
Nie ulega wątpliwości, że w d.
żym stop!lliu
na ro~rzestrz~
'lianie się tego stra,s .zliwcgo
trądu wPływa ją

r6źne sł1'eCzyeie1kł , t.zw. "...łe

o dobrych sercach".
N~sza

brygada obyczajowa
walczy z wielką enerR.ją. Ale
walka z handlarzami żywym
towarem i ze stręczycielstwem ,
to jeszc~e nie wszystko.
Trzeha
wypalić
wszystkie
bez w-yjątku wrzody. Dop6ki
~tnieć będą między nami bezkarnie o-hyd~e stręczycielki, do
póty nie będziemy pewni, ze
~o różnych orgji nie hędą ścią.
gane nieletnie dzieci.

Teatr iwielin,

(4SI
Rekord powodzenia wielkiego
historycznego filmu

Księżna łaDwieka
,

..

.

,"-

, '- -

W rolach

:.l~.

'.

.--

głównych:

JadWiga Smolarska
Józef Wegrz,n
Stefan Jaracz
uprzystępnienia
bliczności obejrzenia

Dla

jaknajszerszym rzeszom DU·
tego monumentalnego tworu
kinematografji polskiej

Początek

ole

mouą.

Tel. 204-91

1800 Muzyka t~~ec;:U"l.
19,20 WiadolU?I5Cl sportowI',

pytań,

wi edza przecież.. że
oni jej tych rzoozy

mnoży sie liczba

~prvtny

Godziny

Drze-

o godz. 12 w Dol.

Cenu mieisc zniżone na WSlustMie seanse
m

miejsce

II
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"

zł.
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.......

ta

notatki

Rada !miejska Londynu, która
"rzestrzega, zgodnie z tradycją, 0byczaju świętowania
niedzieli w
zrzelzł!Dia
duchu purytaańskim, zezwoliła teatrowi na Leicester
8f{uare
na
W instytucie propagl'.ndy sztuki
przedstawienJa niedzielne, ale pod mieści się druga z rzędu zbiol'owa
warunkiem, że aktorzy i aktorki wystawa zrzeszenia artysłt'lIw pla·
nie będą używali Szminki na scenie styltlhv łódzkich.
oraz wystąJ\;ą nie w strojach fanta
Wystawa obejmuje w porównazyijnycn te-:-L zwykłych wiecrtoro.
niu z zesz!oroczną znacznIe mniej
wych.
eksponatów. Ale jest zato o wiele
" • •
cieka", sza. Zarówno pod względem
W wiedeńskiej operze państwo- I tematu ogólnego i kolorytu, jak j
/Wej odegrano poraz pierwszy na przez wzgląd na ścierające się kieSylwestra operę komiczną Jarosła- runki i założenia formalne. O~ól
wa Kricki p. t. "Upiór w zamku". nie biorąc, poziom artystyczny jest
Treścią opery, zaczerpniętą z no- wyższy, aniźeli na wystawie powełi Oskara Wiltle'a: "Upiór z zam przedniej, co zawdzięczamy jedyku Canterville" jest śmieszny kon nie przeprowadzonej fachowej setrast mięa2''y feodalna romantyką lekcji obrazów.
starej Europy a nowOczesnym snoWystawa w IPS-sie łódzkim wy
woła!a duże zainteresowanie. Róźbizmem amerykańskim.
Wiedeński "Bergtheater" wysta. nor~dność .kierunków, stylów, l~
wił komedję Sil Vary p. t. "Dzih·- mato~, ~lDteresowań, i tendencjI,
c'7,1>.l'e lata królowe·" Jest to udra odZWIercIadlona w plotnach mała-...J •
.
• k.
matyzowana historja miłości kró- IZy, nasuwa WOlose , ze w naszem
lowej Wiktorji angielskiej. Dow- ~ni.eście wre inte?sywna pra~a ducipny i błyskotrwy djalog sztuki zeJ g~lIpy artyst~w,. pos~ukuJącyc~
zyskał poklask publiczności wiedef now.e~ !lraw~y ZycI.oweJ. a raczej
skiej
WłaSCll'iego I specyfIcznego wyra•
Zlt artystycznego, któryby był od" Deutsches Volkstheatel·" gra 0- powiednildem współczesności.
becnie sztukę l~łarcelego Pagnola:
Katalog obejmuje 150 prac. Byloby bardzo trudno dać wyczerpl1
p. t. ,)Fanny".
W teatrze operetkowym odb,a& !ącą ocenę poszczególnych prac.
się premjera operetki Fritza l':;:rei·
Najwięcej obrazów wystawił Fin
slera p. t. "Sissy". Tłem operetki kelstein. Zrobił on duże postępy i
jest życie na dworze cesarskim w nabył rutyny w operowaniu mater
Ischłu w latach pięćdziesiątych u- jałem malarskim. Ciekawie potrakItiegłego wieku.
towane są wszystkie jego pejzaże,
~ ••••••••••••••••••••••• a zwłaszcza "Targowiskol'. Mają
ciepły ton, miękki koloryt i aczkoI
wiek malowane są w jaskrawych
kolorach, nic nie razi oka. PrzyjeAl. I Maja 2
mne są równieź jego dwa portrety
kle•• art. M. BROOERSON.
Akwarele artysty malowane są
n.lś powt. rewelacyjnego programu
dobrze ł nastrojowo; niektóre z nlcb
są przepoJon~ liryzmem.
~zi§ 2 pr.edsławienia, pocz'ltek
M. Gurewicz wystawił 3 prace.
o B-ej i 10·ej w.
Pejzaże są mętne
i
zamazane;
Bilet, do Jlabycia w kasie teatru
znacznie lepsza jest martwa nalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ra.

TEATR MIEJSKI
o godz. 12-ej w poł. bajk~
"Za siedmioma górami".
O godz. 4 po poło "Mademoiselle"
Dziś wiecz. "Krzyczcie, Chiny"

IPS'i~

a",

Dziś

ar.gldów plaligków IÓdzki,b

Tłau

ny w katalogu "Wiosna", mógłby
nazywać się
,'przebndzenIe". !e
jasna zieleń wywołuje nastrój wio
senny, bronzowo-szary kolor więd
nącego listowia, jesienny, to flikt.
O Kudewiczu trzeba powiedzieć,
że ma wiele kultury artystycznej.
Czy to w portretach, czy w martwej naturze, wykazuje wiele umfa
ru i smaku we frazowaniu koło
rów, zestawieniu plam i śwłatłocie
ni. Rysuje i maluje dobrze. Może
tylko tł~hę za czysto, za uroczy.cie.
Józef Kowner zrobił Zal)wa po~tęp'y. Mi'I.luje pełnokml\lt" pejzclłf'
i soczyste martwe natury. Przeważają u niego barW)' ponure, dziatające silnie na wyobraźnię.
Nowoczesne są obrazy Heleny
Loria.
l\1ajerbwiczówna i Aniela Menl.es są do siebie bliźniaczo podobne. Interesujące są próby stonowania jaskrawych kolorów, robtone
z uużą ;lnajom08cią rzeczy przez
p. Menkesową.

Kopił'

Przemysłowiec
Iłzłmi~jlnik

IJrzcdnik
l~karz

Jldwokai
luź
ie
Hapiialilfa

"Jlrara."

Dłzroboing

An Oks far a GrosIn

Panie

Panowił

Wlzgltg

czytają
Karol Hiller stale się coraz bardrobne ogłoszenia
dziej abstrakcyjny. Z wszystkich
w
obrazów eliminuje treść, kładąc
nacisk na kompozycję, polegającą
Jedna z wytwórni
polskich na skonfrontowaniu kolorów i wyzakupiła s-cenarjUlSz Tuwima.
woływaniu reakcji u widza. Trze·
Będzie to repol."'l:aż, ktÓrry u- ba przyznać, że zestawienia barw
J,aż~ szereg aktlualnvcih zagad- są przyjemne dla oka, albowiem
llicil i dziedzin życ ia \V krzS- kolory grają, grają plamy jasne i
tęczowe, śpiew ają
lub płaczą, w
W BIURZE PO$Rł;lJl'HCTW A.
WC'ffi zwierciadle groteski.
zależności od woli artysty. Poza
Kandydat do małżeństwa:
Cha'rakterystyczną jest
rze- kompozycjami, zaopatrzonemi IlU- Proszę, czy mógłbym abęj~
c:r.ą, że cały scenarjtusz napisa- merami (201 A, 205A ltd.) Hiller rzoć fotog4afję damy z posagiem
tł "
t'··
'1 wystawił
3 obrazy, zatytułowane: w wysokości 120.000 franków?
ny zOS a w,
CIąjgU
• '" , "wla
K· t" " W'lOsna.
"R'·
Dyrektor:
. .eJze same.l " J eSlen
oznocy. w ktO'l·e] zaŚWItał poon,; sł . nia sie od poprzednich tylko tem
- żałuję bardzo, ale nie pokazu_
że' mają tytuły. Bo z równem pow~ je.my fotografji dam % posagiem
fil.mu w głowie Tuwima.
dzeniem seledynowy obraz, na~wa powyżej 100,000 franków.

Julian Tuwim
napisał scenariusz

"GlOSIE I'
II PORANNYMIl

StreiR pończoszników
. kotonowych

D

l

ZenobJusz Poduszko zwraca wie
TEATR KAMERALNy
ke uwagi na dekoracyjność obraDziś o 5 "Szczęście od jutra".
Ww. W pejzażach jego, matowa·
W
M ,d
nych dobrze i z rutyną, Jest może
iecz. " e or". .
:ta wiele ~pokoju. Ale to nie jest
TEATR W SALI GĘYERA
ostateczme wadą.
Dziś o godz. 4.15 pop. i 8.15 w.
Laureat Lodzi, Władysław . Strze farsa w 3 aktach p. t. "Ciesz się pa
mińsk~ maluje, jak się sluszme wy pa to jesttlID ja!"
.
rażono, mózgiem. Ze wszystkich
jego prac, wystawionych w gale,!!i 10 KONCERT MISTRZOWSKi
a posiadających Di~wątpliwie ~u~ I Zapowiedziany 10 koncert mIwartość, wy.ziera sllne pr~g.ntenle strzowski z ud~ia1om tytana forteoddziaływama na wy~brazmę n~: \pianu Artura Rubinsteina odbędzie
wemi zupełnie śr~~a~l1 ekspresJI, sie w filharmonji, jak już poda1iśmalarskiej. Strzemanskl odszedł?a
.
nadchodzą.cy czwartek dnis.
Y'b w
leko od naturalizmu i innych kle: m
d 830 wiec z Gen]·aJ
12
łas
stvl I
. m. o go z. ,
'
.
runków; s t worzył . w ny roi .• ny ten artysta wykona w Łodzi
własny odrębny ŚWiat. Gdy Wlej tym razem piękny pro!!Ta~ złO'io
części art~.stów chodzi ~ ~armonję ny z utworów Chopina b Pr(lkofjekompOZYCJI rysunl:owCj l. ~alar- wa Busoniego Mompo~, de Falla,
skiej. dla stworzema wrazema e- I B . 'h
L·
innych Koncel't
.
·d .
podpo- ra msa, ISZ a I
St e t ycznego~ jemu I ~le o
. jak naleiało się spodziewać wzbuIządkowanie wszystkich. elementow d ·1 ogromne zainteresowanie Bile
h k oncepcJ··l Jaskrawego
malars k·
,IC.
,
• tyZI sprzedaje kasa filharmonji.•
podkreslema charakteru ~ow .,ska, koncepcji wywołania silnej re WYSTAWA OBRAZÓW J. ROTakcji i niepokoju.
BAD1I1:A
Kilka pejzaiy łódzkich i morWystawa bę dzie otwarta jesz('ze
skich, o zalamanych linjach i pl atylko kilka dni. Wystawę możll:t
m~ch, nie znających granic objekzwiedzać codziennie od 12 on 3 i
tu i tego, co nazywamy symetrją
ocl 4 - 9 wiecz. w lokalu ::: l )W.
i równowagą elementów plastycz\i'IZO. Sienkiewicza 26.
nych, wystarczyło, aby ściągnąć
na drugą stronę barykady wielu WYSTAWA PLASTYKów ŁólYl.
malarzy.
KICH
PrawdziMrą niespodziankę spraCiekawa wystawa zrzeszenia aTwił Tadeusz Trębacz. Wystawa tystów pl tyków łódzkich trwać
obecna jest właściwie jego debju- b~dzie, jedynie do dnia 18 8tyc,rua
tem, który wypadł pod każdym tp też nifJwątpliwie "<}iW8~, kM
względem udatnie. Z pośród impre rzy do dnia dZISiejszego ... I4ąty .
sjonIstycznych prac wystawy, ma- li jej ob ejrzeć, uc~ynią to " dnia.ch
le, przyjemne akwarele Trębacza najbliżs zych. Wystawa cIee&y się
są bodaj najlepszemł. Artysta opa dużem powodzeniem i me.d.za.na
nował całkowicie trudny naogół jest licznie przor. szerokie koła. pnmaterJał, ja~ stanowi ~kwarela. bUczności łódzkiej. Katalog wy_
Stworzył dZieła wartOŚCIOwe, do- stawy obejmuje około dwustu, pobrze skomponewane, ciekawe w I zostających na ysoki
podomłe
kolorycie ł formie, a nadewszystkO prac łódzkich :rtysta: matany.
oryginalne przez przytłumioną na.
• •
strojowość, pobudzającą wyobra: Instytut (par~ SIenkIe.WIcza) oni~ i nasuwa""cą reneksje. Utrzy- twarty codZIennIe .od godz. 11-21.
mane w dyskretnej tonacji barwy !_~~a~t=~~_~!!!!=~!!!!!!!!!!!!!!~
mają w sobie dużo ciepła i delikat

I'

t .

I

l

ności.

St. Wagnerowi udało się "Mo-r'
Min1b drobnych usterek wyczuwa się w niem dal i przestrzeli,
aczkolwiek została ona oddana
prostymi środkami. Formistyczne
portrety zakrawa'ą na niezrozurnia
łe rebusy. Zagranicą już dawno
przestali tak malować.
Al~ksander Czeczot reprezentuje
na wystawie dobrą, zlekka stYli~".

Joan Crawford

zowaną rzeźbę.

Stefan

Gelskł.

OsIalnie dni l,

z wytworzoną, sytu·
wyświetla najlepszy z dotyohczasowych
acją. :r.niżkową do 45 proc. w ptzł;·
filmów polskiej produkoji p. i.
NARUTOWICZA
20
wyśle pończoszników kotonowych
stan~!o już kilka fabryk
(Land:l,
Szafir, BistrT i in.), gdzie sytuacj:l
przybrała charakter strejkoWy; wo
Ceny miejsc
na
bec powyższego Zw. Zaw. Poń·
od godz. 12-4-ej
nast~pne
c7.oszników KotonO\Wych zwoluje;
seanse
na dzień 8 stycznia r. b. t. j. w
od
n'~·dzie) ę o godz. 10 rano zelltanir
od
'\\ l' i.y!:ltkich pończoszników kotonowych jak i sił pomocniczych lIla
l'owzic;cia odpowiednich uchw ~ ł ce
ll1l1 prowadzeni n. dalszej ak ::ji. O Victor
rivas - asystent
stworzył najpotężniejszy
1litnktualne przybycie prosi zn:'ząd
ł
7.w. Zaw. Pończosznik6w Kotono- l mSwlata, nagro zony z otym me a em przez laigę
wyc:h Z. Z. z.
• •
'IN

zwią.zku

......

O

I
If'l

ŁÓDŹ

HARCERZO:iI!
W dniu 1 lutego b. r. odbędzie
się w filharmonji reprezentacyjny
raut ,.Łóciź swoim harcerzom" po.l :
::.otektoratem wojewody JaszczoL

tFilm

Inetr01Al

80 gr.

r.

T
,.

d

1''1 ilości

p AB S I A

d l

narodów

•

nlcz I

mÓwlOnv PO rosuisBU, niemieCBu, IrancusMu, aouielsMu i iudowsMu.

czołowa

artystka filmów am&

rykańskich

Łódź,

8

stycznia 1933 r.

LOWY

GLO

Łódź,

8 stycznia

1933 r.

========================================================================================~================================

Zaledwie Itilka dni minęlo ol po
ezątku roku. Sytuacja gospodarcza
jest w dalszym ciągu ciężka. Z jed
nej strony z powodu minimalnej
konsr.tmcji wszystkiego następl(\e
dalszy ' spadek cen nietylko towa.
rów i prod1ihów pry..·::.tr..!,~h rfZ~{
siębiorstw, ale również
W~rJ.'fi"jvl
monollolowych i karte owydl. Z
rlrugiej strony, wskutek ciężkiego
kl'~ys1t i braku gotówki wifle
firm , nie ma~hc ~i>~.)wh.l !~~ ·v:,.,ltnpienie patentu,
:tamh:n~o
sy;,' ~
przedsiębiorstwa.
Szeregi firm po Now"ru. R9ktt

w

r

o• s

prz~mgjle

i

nieuzasadnione

łów

szyki1ny

Urzędy skarbowe sporządzają remanenty

konfek(gjngm

ił

SVruarja w przemyśle 1 han-I ryn!klOwy<:h.
dIn konfekcyjnym przedstawia W dziale bieliźnianym n.apływ
;.:e v.' J.1:~~r~~ C~~U n1cP{)r..l~Ś} zomawień i~'t l'ńwnie-ż banbo
•
slab
IlIC.
• y.
ObI'oty w ~abrykach są o 20 - VV· zakresie konfekcji. damskiej
'
.
40 proc. niższe od ~-'S~or()('z- niektórzy wytwórcy rejestrują
llYclt, już i tak bardzo F.J'edu- leI<ikie ()<żywienie obro,tów.
i
kowailyeh.
~b:vt drobnej konfekcji, jak
P os t ę!Dl1,jąC a
dezolJ.'ganizac.la k'r a.watów, szelek i getrów u. k z mercntow.
l'ynJku W ZWIąz'U
trzymuje s.ię nadai!. w SZC21lnqśdą interesów kwpieckkP i p!YUh . ~ralI1icaeh,
pr.zyczeIIll
depresją cen, w h>a:qdlu dcta- podkre.~lić należy, że do obn:i!iezrnvm zwęża zakres działania żenia sil! obro1ów pod w'Zglę
wa.rsztat6w wyŁwó.rezych, z któ dem warŁośdo.vvm pll'z~'Z'ynia
rych najbardziej c.ier,pią· jJle- się w ' w,i elk'rej mierze
.
liczm
. e poważniejsze za,kł:ady (I
sprz
.. edaż wyłącznie. na."ań,t·
charakterze fabrvcz.nym. D o - s z y c h ·~tunków.
tv.c·zy " to
lJ)l'Zedew~ystk~(lm Ób1-<l.fy taśmami
~umo"'emi
działu QdzieŻlOf\1Veg<l.
kształl:U!ja., się nadal mało po-

omale g!Uzi1k6w z orzecha lia
miellnego nastlłlJ)iła da,lsza d~:
ru'hl cen z powodu złego p.)1..).
iema finan.roweRo jedne.j '( fabrYll!'.
Przemysłową
nie zanotowali
zllaezniejsze,g.o zwięk&enia obrot6w w o),resie pl'Udśwłą;-

teczn:vm.

Związki przemysłu włókienni

(!wf(o i organizacje kupieckie
po(~c,imu.fą w Izbie
skarbowej
intel·wenc.f~ p~iv:ko
niedoJłUS2e:wlnym J)ł'aktykoon, .takie
poraz pierwszy w tym
roku
zastosowane wshlły w posZC.:lególnych
l)TZedsi~biOl"Stw aeh
pruz ltł'zedy skarbowe.
Urzędy skarbowe wvsłaly bO- •
wiem z dniem
2 stycznia na
miasto buchalterów i urz~lni
ków, któl'Zy w znae.znej ilości
firm spoNąddIi remaneJllły towarów na 31 ~rudnia t 932 roku. Urzędnicy ei JWCZynili szer~
adnotae.ii, umożliwia.iących im
w okresie .&kc.H wymiarowej do
kladne sprawdzenie poszczególnych pozy'cji w firmach przemysłowych ! kupieckieb.
Zdaniem sfer gos,podal'Czyeh
jest to niesłosowana dotąd ni~y Sl.ykana ze strony
włndz
skarbowych. eo nie wpłvnie bynaJmnieJ dodatnt.. na stosupek
podatników do władz skarbo-

lekkkie ożywienie dało się za 11
wyraźnie topnieją. Zaruyq;ają s!,Ie
py nietylko mali, drobili, ale rówważyć jed-. nie w handlu. Zak l.
nież §redni i więksi kupcy. Wszyp,' w małych J)artjMh stały się
stldch dotkn(ił kryzys, wielu. z nich
oboon-ie zwyeza.iem ustalo~!\'m,
zniszczył, a fen kto jeszCZ!l egzy·'0 z piUnktu ,,'idzenia
o~~,:of
stuje, walc7,y ciężko. W celu wyUf' l dys.po.zycji rynkowej ma
wiązywania się ze
swoich' zobo·
~W~
rotowe
u,z8sadnie:lle.
wiązań, kupcy zmuszeni są sprzedawać towary niZej cen kosztu, co
Zmniejszem.e się importu l4JW3
niejedną fimlę dO[l.l'owadza do, (ui16w zaJ{Tanicz.nyOO nie .jest ci!ny i likwidacji. Nic .więc d:tiwnegi>,
C'ł uwane prZez lJl"ZerDysł
k()!1ze nad calem życiem zaciążyło prze
1
fekcyjny,
jako
~naczniejsza
d
silenie gospOIUal'cze, Co stwarza Niektórzy wytw6rey odda.ią \0- myślnie, pod wp.ływe.m dzi'k iej
coraz gorsze stosunki. W pierw- becnie wl~' _zmnie.isren.ia _za- konk'Ulrencji przy są>ada'ją<:ych ga w DOłożeniu, a to ze wzg:~
szym miesiącu nowegó roku .żyje.' pasów _tgwar W ko~s,
Cenach SlPr.z e da'ży , czy to w f'Jr du- na nieprOlP~rcj()D,a1t!ie silmy dalej pod znakiem rosnącego co oczywiście nie przvczynia mie zw1~szenia rabatów, ('lV ue sk'U!I"Czen.ie się sIi~y nabyw·
zRsto.iu, który w wielu wypadl,ach się do uzdrowienia s10Sl11I1k6w też zmniejszenia cen nettu
czej ,~pcłecrLeństwa..
wyd}.
równa się powolnemu zamieraniu.
Bezrobocie, bankructwa, upadło·
~ci, protesty wekslowe,
likwidac;a
llTzeclsiębior!ltw nęd;a.
Obmt;y
a wraz ·z niemi i l;:redyty) male.ia
co znaczuie pogarsza sytuację fi·
.. ~
Ceduła giełdy łódzkiej
nansową. Podatki stopniowo niepozł.
A
...
U
uD _
.,
n
Dolary St. ZJ·edn. sprze An .. 8,93
miernit' wzrastają.
'II
Ó
U<>q.
Zobowiązania kredytowe banł!OD
kupno 8.925
.. ty i od
.
.
\ 7t proc. pot. etab. 19fJ7 r apneków zagrani eą zmmeJSZY s ę
Jak już O'onieśliśmy toozą się biarek n 600.000 robli, moło- nie została dokładnie ~rec~o- tła:! 5475 kupno 54 50
•
grudnia 1931 r. do listopada 1932 obecnie w Warszawie rokowa· r6w za 200.000 ruhli, drutu Zł wana, wahał«by si~ 'jednak w
3 'c
ż zka' b d-'
roku o 113,3 milj. zł. Należy przy- lIia pol~'ko _ sowieckie w spra- 300.000 rubli, artykułów rolni· granicach około 9 i PÓł mUjo- druZ ~~o25
yc 41 u ..... Ipn&'
tern zaznaczyć, że wszystkie miesią wie ,przed1l.'użenia :umowy "S<lW- czych za 400.000 rubli, cynku ,na złotych.
'
up~o ,- .
.
Ce ub. r. za wyjątkiem stl'czro.~ by. poltorglu" na okres 2 lal.
za 700.000 rubli. arŁykuł6w cheBank Polski spn;edaz 88,- kup
ły deficytoWe. Ogółem
deficyt
W związku z tern, dl()1Wiaduje mreznyclt za 200.000 rubli i W,ft'
Po pl'IZedsfawieni.u łych wnło no 87.ośmiu miesięcy
r. b, budŻE'towf'(o.
l " .."Ja za' 200.000 ...•'UlW
,.h'l·,
sków
delegll(:ja
wvraTendeneJ'a -czekuJ"~.
- '
I
mv ,Się" j;i. ze.. stIrony !ó" d
e egaCJl
•
d . sOwiecka
od
łft_
"oJ-rwynosU 211 muj. zł.
.,
po,1 skiej, 'I{'ł6rej , przewodniczy Łącm,a wartość eksportu pol_ Ź8Jąc zasa DlC%ą.. -ę na p ...... ~
W ostatnich miesiącach w znąez- b. min. DarowSIki bylv wojewo- skiego dO Ros.p wyniosłaby o- PoJ.s.ki, ]YNed:stawiła swe kontrWarszawska gic..'łda
nym stopniu uwidocznił się od- da łódzki, wysunięte rostaly kolio 3 mi·l lon. rb. złotych, t. j. propozycje, 1>recyzują<:e
popienięina
pływ wkładów w bankach, szcze- konkretne postulaty w s,prawie około 17 młljon6w złotyeh. :~:~ei!:yeh.zycjero~~l
CZEKI.
gólnie w spółdzielniach
kredy to- eksportu towarów polskicll do
NiezaleŹlIlie od tego delega<:ja
...
Belgia
128,70
wych. Jak widać instytucje naj- Ro-sJi,
polska wysUlIlęła sprwwę
Obecnie przedmiotem dVSkuHolandja 359,00
mocniej zwi~ane ~ życiem gospoW my81 {yd} poSlfiulatów dele przyznania przemyslowl Iódr&- sjj Sił sprawy wysokOŚlCi kredyLondyn 29,84 - 29,86
darczem kraju, Jak banki akcyJ- gacja pols'ka domaga sle przy- kięmu kontyngentu
materJa-1 tu fin8Il6Owego, jaki udzielony
N oWv Jork _ 8,925
ne i spółdzielnie
naj~ęk znania ek<mónrterom
' ~\skim
łów włó1dcnnł.-"
, . eh na e1r-t
zostanie .stronie rosy. jslkiej przy
z I'
. wylta1:aJą
.
~aplła u
~t'~
I-"J"
~.f
~~&
Nowy Jork _ kabel 8,929
",ze
mO eJ~zeme
Slę.
_
prawa wywozu' do Rosji .,parodo ZSSR.
trallJZakcJaeb import~o - trans
Paryt 84,85
. OSZCZ.ę,d?OŚClJOwego· Pomewaz są " wo,zów za 200.000 rUJboli~ obta
Wyso!koś'Ć tego kontynlgentu portowych.
nne naJczu szym arometrem go'
S~wajca.rja 1711,90
spodarezym, przeto 1fowodzi to ' tego, j~ oszczędności coraz', bardzie)
~KCJR.
"ie kurczą. Jedyną
instytucją w
Bank Polski 871,50
Polsce, w której zanotować moina
Lilpop 9,50
•
wzrost wkładów jest P. K. O.
Norblin 81,00
Na wniosek wierzyciela Roberta IPrzyj~ do zatwier!lrtają.cej ma®- . Sąd zwolnR -KullsM z więUenia.
Starachowice 1,50
W stosunku do liczby ludn~ci Hartmana ogłoszono upad,łoM tir- mOŚCI.
' l zastosował w stosunku
dó niega
kapitał ().zczędn~eiowy Jest ZIP- mte "Dworce _autobusowe'"
(W61',
. . ' ot . ' . nadzór policji.
~APIERY PA~STWOWB I L~
komy, a panujący cięZki kryzys czańs~;:a ~32~2~~). Kur,atorem a ua > Leop~ldowi KulisZbwi, 'I)rowadzą
Na zebranIu wi~yoieli Ku1is~
ZASTAWNE_
tmraz go bardziej zmnieJsza, Oto st~pme syndyluem nuanowa.ny zo 1cemu piekarni
(K;ochą,nowskiego' zaproponował układ w wy!!Okośm
Ipqścizna r. 1932. SytuacJa wyma8
proc.
pot.
budowI. 41,00
stał {l,dw. Fichna..
19) oO'loszono \padłośó ~ przymu- 25 pPOc. pła.tnych w C'Eterech 1'0"'ga od wszystkich jaknaJwięksle~o
r; proc. pod;. stabil. 54,25 54,l!
,
.,
~..
., "
, nych rat&ch półrooznyoh I kt6·
Na zoorarou WlerzyCleh we zgło sem. '" .
'.
h ł
ł t
.'I :
-.vysiłku do z'W'alctanla zastoju ma4 proc. poi. inw. 102,75
. d
. k
·
d
.
.
..
' ryc p erwsza p a OB. bęuzle po 11terJalnego społeczeństwa i skupie- szono z.a nego wnlOS u w prz~ - . W postępowa.mu upadłoścIow.em pływie 6 mie8i~ od daty uprawo'
4 proc. pailstw. pO'Ż. premjowt.
nia s.lł do wielkich zadalI- Jakie na n:iocie ~adu z !,owodu ,braku Ja- ~ierzyciele wnieśli do s~~ poda· mocnienia. elę ~okU r.atwierdrtają,
dolarowa. 54,50
3 proc. konwers. 41. _
lrszyst1dch polach Zycia przed na- luegokolwIek maJątku ruchomego me. o- dodatkowe ogłoszerue . upa.- ego układ,
K~sza - Em~ji, e W głosowaniu wszyscy wiany- 6 proc. poż. dolarowa drobne ~
thi stoją. Program gospodarczej na lub • ~ieruchomego. Pnyczyny :UP~ dłości 2:onie
motywowano ogr~neml twierdZlł'C, lt Kuhs7.owa., wystaWIa- ciele wypowiedzieli eię przeciwko
prawy skryty jest w głębinaeb ży dłoSCl
cinlu po 500 dol. 56_
cia społecznego i tylko stamtąd wydatkami na inwestycje, kr6tko- jąc wspólnie ze swym mężem we- przyjeciu propondwanyoo warun10 proc, perl:. kolejowa 99,50
terminowemi weksla.mi i brakiem ksle, winna mieć rótwniei oglosw- kó ~adu wobee czego ~wiazelt
m!}7.e być wydobyty. .
8 proc. Banku G. K. 94.następnie
pokrycia..
ną upadłość.. - '" .'
wi:rzycieli ~osta.ł u~ua.ny sa' za.8 proc. budowl. 93Aby zdać egzamin, wszyscy mIl'
4 i pól proc. ziem. fn.~
W obec tego, j~ warunków ulda.·
Sąil podania -nie uwzględnił.
warty i na syndyka ostateezneg'll
szą się zdobyć na wspólny wysiłek
8 proc. Warszawy 45,25
Wim'Zyciele chcąc przystąpić do wvbrano jednorlośnie wierzyciela
w eelu ~alczenia kryzysu. Tylko du niEll zgłOSZOD0 1 sędzia. komisarz
8 proc. Lodzi 44._
pod tym kątem widzenia należy stwierdził, it zósta,je utwotzony układu, zwrócili się do s~du o zwol Edwarda Becka, dotychczasowego
d~ałać, w n2\'JbliżS?iej przysz~ości, związek wierzycieli.
Na syndyka nianie Kulisza z Więzienia, gdy'! ·syndyka. tymczasowego.
Tendencja. dla pOŻ'yczeJi: pańalw~
Na ostatniej sesji sąd zwią.zek wych niejednolita. Dla listów M ,·
inaczej r. 1933 moZe stać się Jesz- ostatecznego i kasjera. wy'brano trudno było pertraktowa.ć z upaCze forsZYm od lat poprzednich.
a~w, Fichnę.
dł :'~ ,,- \Vięzieniu w przedmiocie powyższy przyjął do zatwierdlZa.ją.. stawnych przeważnie l.!trzymana~
dla akcji słabsza.
Sąd na ostatniej sesji protokul układu.
cej wia.domości.
O. B.
oJ
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Dliś

W roli

Najnowsze arcydzieło Eryka
Pommera wg. słynnej sztuki
Feliksa Gandery. Reżyserji
słynnego Roberta Siódmaka
Muzyka.: R. HeymanaJJ

Dźwiekaw,

Kino -Teatr

"
i dni n8steDnJch!

gł. najslodsza, najbardziej urocza kobieta pod
słońcem,

ulubienica publiczności

LIL,JANA H

~::~wy

Nadprogram: Tygodnik dźwięko",v i aktualności.

Początek

o g.

na.

VE

Jules Herry i nlezrOwDaoy Armand Bernard

Passe-partouts nie ważne do

cza-su

odwołania.

al Kwiat Ha"8

, .Arcydzieło filmowe reżyserja '
Van Oyke'a p. t.

s.

SJmfonia ple§nl, miło§cl i taflc.a, oanuta na tle tycia lobyczajcSw mieSlkońc6w malowniczych wysp na dalekich morzach południowych.

C%4r

1O.~ętnych
I upojnych
Kubańskie" I

melodII

W roI •

gł•

Lupe Velez , Lawrence TibbeU, Ernest Torrence

NAD PROGRAM! Dź" i(!kowy doda.t~k.i aktualnoś<\i , z kraJU!
_
811ełJplgowe
Ceny miejsc znlłonel
Poelątek o g. 4.30, w soboty, niedziele i święta o g. '12.30.

watna bez

ograniczeń

Sala mocno ogrzana

GlOS SPORIOWY

_U2!iiilAiiii&SlJIiId"MilJl_ii1iihi!l&iJ'iiMiihil="aaiil"""iiklilkidl

Łódź,

Crac
u·a
chce
zawodowstwa
wicklzoit

(zg

Wnioskodawcy
proponują
wybór systemu czesko - wtl'!)·
<;kiego, przy którym amatorzy
i zawodowcy mogą grać w td
samej drużynie i uczestniczv~
bez
żadnych ograniczeń Wf'
wszyst1kich l'07Ą:{l'ywkadl m; '
s!rZ(lwskich.
"'niosek swój Cracovia z.gla·
sza poraz drugi, \V li'J}Cu po
doImy proj nkt spadł z porząd
ku dziennego obrad z pow;"
clów formalnych, obecnie jrrł
nak zgłoszony został w terminie i poddany będzie dysku.s j:.
Klub, który był rdzenif'm
{'I()lskil:!go piłkarstwa amator·
skiego doszedł do wniosku, ię
lttrzymanie czystego amatorstwa w obecnych warunkach
<;laje się niemożliwem. Na nic
się zdadzą
wsze' lkie ohostrz:c'
nia i przepisy, zna.i<Ją si~ klu-

dnia 8 stycznia 1933:r.

norw~lia ~oj~otuje miJtrlOltWB

f. I. ~.

Mimo to zapewniony jest udział najlepszych
narciarzy

hlobów bCdZił! miała odwaBC
spojrz4!t prawdzie w oczU'

Do szere~u projektów Taj ..
C& jących reorganizację rozgry
wek o mistrzostwo ligi pi ikar·
skiej, które rozpatrywane będą
na walnem zgr{)madzeniu licri
dodać jeszcze trzeba
wnil)sc~
Cracovii o wpf{)wadzeniu Dra·
fesjonaIi>:mu w pols'k iem Tł' l
karstwie.

asxz:a

Z=I

Termin z·głoszeń zawodników
do tego:ocLIlych zawodów narciarskich o m4strzostwo F. I. S
jUlŻ upłynął, a ZlKłoszenia, k,tóre
są w posiadaniu międzynarod'lwej federacji przekroczyły zn.lcznie to co przewidywano. Zgło

sta, znac.z nie bardZliej ograni·
czony, pOdobnie iak i u innych
by, które dadzą opiekę Zakaf,l'\ tych długów i dusić przez to
uarodów. Do tego dochodzą .jetU-rlonym amatorom i będą l rozwój sportu pillkarskiego, niż
szcze niesprecyzowane zgłosze ..
ich usług korzystali. Bądźmv dać mu możność rozkwitu t
nla z AU5łraIji, AngIji, Włoch,
<I.'T.czeJZV i przYZ1Ila,jmy, że od podniesienia klasy. A że wpro
Lotwy, Hisz;panji. Termdn Z.ghlróżnych pseudoamatorów rlli wach;enie jawnego '1.awodow·
szelI imiennych UIJywa z dniem
~'IA u nas. T·u nl'e p·ODI01!!ą de· stwa ma swe dobre strony, nie
O
~~-'k'
30 b
'" " '
S1ono ogółent 3 O zaWUU.lll' ow,
. m.
magogiczne
wnioski okręgu potrzebujemy chyba prTp.kony· którzy reprezentować będą 20
W liście zgłoszonych palls!;w
krakowskiego, domagające .. lę wat. Spójrzmy ły1kQ nR Cze· narodów.
uderza brak takiej pot~i narzawieszenia zwoLnieli dla z~ · chodowację lub WWłochy. D o .
,.
które ciarstwa J·a.ką J'est Norwe<1J·a. _
. .
. o. ł t
Mlędzv
panstwaml,
~
wodników na przecig dwuch J~~lklego ~oz'kWltu
osz a
am zgłosiłv największą liczbę nar- Ja'k się okazuje Norwegja ma
tnt, tu nie pomo"ą najbardliej Ol anozna.
jd'
.
k"
P ł
.
-1-~'k t
' t .......
e
Po
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , ciał"zy zna
Uje SIę ta' ze I o- zamla,r L:JJUJ'O owac e~...,rv",.n
P recyzYJ'nie opracowane przt'·
PZN
. t
tw P
d
t
k o
Pny rozmaltvch nledomo- I ska. Kapitan sportowy
p. miS rzos a. owo em ego If
pisy. Życie dyiktuje co innego. gach n a t u r a I n a w o d a g o r z k a Faecher zgłosił ra,z em 34 zawod ku ma być fakt, iż 'Drezesem
~racovia pierwsza. mia,l a odlWa· ~franclszka·J6zefa· działa przy t .
.
~_l
FIS
t ł
b
.
jemnie i znac.nie zmniejsza te dole. n.ików.
LISta
pozoswuych
zos a wy rao::y me norweg,
~ę spojrzeć tej groŹDe.i praw gliwo§ci, często nIeraz mała ilość państw 'Przedstawia się nastę' lecz szwed. IJ.e w tern kryje sie
dzie w oc·z y i wyci~~ąć z 0- działa jut pewnIe. Zalecane puez lek. pująco: Niemcv _ 60 zawodni- prawdy, narazie nie wiadomo.
hecneg10 stanu l"zeczy ko·llJS(,·
k6w, AllSłrja _ 50, W~rv _ W każdym razie Norwegja me
ltwencję, która wyrażlł ii~ w
_
20, Szwajcarja _ 18, Czecho- zabraD!ia startu swym asom. A
tym wnioskJu.
ZWycięzca
słowacja _ 16, H. D. W. - 14, więc już z tego widać, że mimo,
Nie przy;plli'izczamy, bV WIIlio
Rumunja - 14, Bułgaria, Szwe częściowego bojkotu Norwegjj,
s{·k Cracovii został przyjęty.
cja, Jugoosławja - po 12, Ja- tt'gor~zne mistrzostwa FIS bęWiększość kl1libów woli 'lada I
ponja i Francja - po 8, Finlan ną należały do pierwszorzęd·,
uprawiać s,trusią politYkę, gdyż
dja - 6, Holandja - 3 zawod· nych imprez.
utrzymanie drużyny kosztuje
ników.
Slp odziewane są zg'oS'zenia mi
J~ "taniej". Zapewne dnżo jesz
. Zgłoszenia powyższe są je-, strzów oliIIllPijskich B. Runda,
cze czasu upłynie, zanim to,
mak wielokrotne, gdyż ~dni i t J. Grottums~raatena, Uttorst~o.
czego d,ziś uo męsku d{)ma.ga
ci sami zawodnicy start'lIJą w ma - dalej całego szeregu m"ie. Cracovia, . zroz'1llITIieją Inne
ki1lku konku1"encjach. To też nych doskO'llałych na,rciarz~f
klUJby. Wolą one być na usłuI falk.t-vezny stan liczebny pol- jak Erilksona, Ka'Ufmanów i in·
gach graczy. wolą im płacić ~a
skiej dmłyny bf:Id:Ue, rzecr.r; pro.. llVCh.
wet za to, .,hy nie RTaW', wolą
nl>W

knarclars I,

-walczrc

-

zaciągać dziesią:tiki tysięcy zło-

KBDa~a

i

Am~rJla o~raln

W

finale

tegorocznych mistrzostw hokejowych

ItiCo be chce
z Ambrożem
!
czesi o swej
w Warszawie

oTganiue~'iny

świata

Komitet
mi· chosbwacja i AUlStrja . . . .
m6wią
klęsce
atrzostw 'wiata 'tV hokeju na wyłO'llione pnez pr:z;yddIIL -.to
-~-I...
ktl.._Al..-'lft
11·... " miast Kanada i Ame~Pięśdarze Brna w dniu wczoraj- nikowL
lUQI&lI
... ,
\KC
~ . .&.1szym w godzinach p9łudniowych
Czescy pię{!ltlat7.e pt'zyw iIlzują
dniaeh 16 - 23 lut~ 'tV Pra- W1J)rost do finału. Szczegółowy
przybyli do Łodzi. Porażkę, której do meczu z LocIzi4 olbrzJmłe ZDadze ezeskiej, liCZ'y się z moili· podział drużyn nastlllPi Da koD.
wości" ndziała 15 narodów, L ~esie międzynarodowej ledendoznali w Warszawie, tłomaczą czenie. Na rłnp ł6dzkłm będą
przedewszystkiem przemęczeniem chcieli wzią~ ~hoć ~cł0"Y odwet
Ik 6
. mość . 1:
• ci; hokeJ'oweJ', którv odb...... i"
.
dal k
od 6~"
t
. za bolesną porażk... piątkow" Czy
t rych WU:
JU Z8.ooW" _· · ol'
'"""'
druzyny.
e ą p r ~ nas ępme
......,.
Na zawodach akademickich .w dz'la ła sw 6'J u d'
ł
swe zebranie na ki)!.,.....
l· a dni przeli
eczu .
I'm.to.si-.·
ZJa.
narze k aJą
na. sędzi'owo P o m
. uda?
S M .
. ' . J H L-~h.
ontz
•
ś'
kierownik drużyny brneńskiej p.
Dowiadujemy się, ze Stibhe, kt6 t.
ner ZlWYClęZ,..,.
z Insbrooku. , cuuObok mIstrza
WIat a Kana d y, zawodami.
Kocanda oświadcr.ył, że zwycię- ry ostatnio został zaw~zony, wy
. która wysyła drużynę z MOB'
Barwy Silanów Zieoooczostwo Warszawy fest zasłużone, raził chęć startowania w barwach
treaIu, startować będzie Szwe- nych reprezentować będzie drulecz który,
sędziowie
S~łvan
DZI·Ś
dź
cja, USA, .PoJs.ka, N.iemc y , eZ.il- żyna Masachussets Rangers, któ
I,a,
J'egoskrdzy":dzili
z amem,S mla.
wy- Łodzi
J k na dziSiejszych
• (o
anozawodach.
władze
a
nas
polO
rmow
,
_1..~s.1<~wacJa,
A""'''~Ja,
FranCJa, ra<
J'uz' przybyła
do Eu',roDv
W
!!raną walk" z Dorobą. krz1Vanek
. k
•
i łyb nic przeciw
ł ""IlU
,IV
.....~
.
.
.
•
~WI' d
.
.
ZWląz
'owe
me
m
a
y
BZaUłą
W
O
e
I
SzwajC'
arJ'a,
AllRlja',
Węgry,"
.
.
.
' oszczę d za ł SI'ę, gd yz. na) ko temu, by Stibbe wystąpI ł J~~o
ł_
Jej szeregach startuje PI""IU
o.
oczme
..~
większe zna~zenie przywiązuje nu reprezentant Łodzi w wadze ClęzJak nas informują, <;łan 10- Włochy. ŁOtwa, Rumwnla. Ju Iimnikzvków.
walki z ChmielewsIdm. Technicz- kiej. Jeśliby tyczeniu Stłbbego tta dowiska w Heleno wie
jest gosłaiWja.
~
~
nie bez porównania był lepszym ił'
d-~" d zł b d
sensa
• 7.l1'o~ny, to też zapowietlziany
Uczestnicy zostaną, podzielc- II:LI
o SIę za~...., os o y o
należało mu się. chociaż z t('go t y- cyjnej walki Jego z Ambrożem. na tlzień dzisieJ'szy mi"czvmI3~D ił
O ZIł!Z
t lu
C • st~,
Gdyb mecz 0t1
J
~
ni na trzy gf"tny.
u J zwy lę .. o.
. Y
- Wiadomość POwy7.9zą notu emy z sto wy mecrz hoke jawv ł ódź ,~
~ł' Grupv te zobywał się w BrnIe, wynik napew- obowiązku dziennikarskiego i za- Warszawa doid.zie do skulJku. staną cz~iowo wylosQwane.
Ił!
ił
no byłby inny. Tak samo wyraził znac~my, te wymaga ~a potwier
W wVlPadJku wvtbitneao {'o. C'Lęściowo rozstawion~. Z drll"
on niezadowolenie z rozstrzygnięcia dzel!la. Mimo st~ra6, me udał~ si~. gorszenia się warunków atm\l- żyn europejskich Szwecja, Cz~- bł!zrobo.Dg~h
walki Bąlmwc;kiego z Kosin" Tu na?J uzyskać Jej potwierdzema w sferycznych w dzisiejszych go_ .n~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
dano wynik nierozstrzygnięty, a dnIU wczorajszym.
dzinach porannych adminic;tra ;;
zwycięstwo należało się jego zawod
cja panku Helen6w została ll··
powaŻllliO'lla do telegra.ficzne!itQ Wynalazek japoński z dziedziny
lotnictwa
odwołania przyjazdu d'ruj,ynv
warszawskiej. Początek zawoZnakomity lotnik na ślizgawce
(łów oznaczono na god~. 12.15.
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KOMITETOWI za jego

gorliwą

współprac~ oraz
tym wssysikim, kt6rzv ofiarami swemi przyczvnili się
do uświetnienia naszego
Wieczoru Sylwcstrowegi
s k la d a naiaerdeczniejsz'
"Bóg zapłać

ZarzQd
Tow.• Bykur Chollm "
I KomItet .U.drewlska"

Gronau w towarzystwie znanych

łyżwiar&y.

Jarpoń.ski konstruktor sarnoloto wv Okahara, skOllliStruował nowy tvp samolotu oparty na bu dowie cmała pŁaka, a zwłaszClza
skrzydeł. Aparat ten ma mieć zapewnioną stabi1.izację w powietflZu dzię.ki specjalnemu lpa ratowi, który przy każdej zmianie Ikierunku i n!llpOO'u wiatru zaczyna automalyczni" działaĆ',
u,trzvm'lljąc aparat w r&wnowa dze i zapobiegając spadkowi.-Na ~djęciu naszem widzimy sk onstil'uowany przez Okaharę a·
parat

,II __________________________________----~e~:l~.--~,~,G~L~O~S~P~O~R~A~N~N~Y-~~·~·~~=_________________________--------------~N~r~.~

GL

IE ·Nr.1

Do rejestru handlowego Sądu ru pieni~dzy, odbioo-u i podpiw Łodzi wniesiono sywania korespondencji wlSlZc>l··
wpisy za Nr. Nr. kiego rodzaju, odbioru pllZesy·
Nr. 957/B. "Gdański Bank lek i kwitowa.nJia z odbioru oraz
Handlowo - PrzemyslJo.wy SPół- 00 wystawiania w.szelkiego roka AkCYjna" oddział ~ , Łodzi dzaju dowodów I!ie ~~jącVCb
ul. Piotrkowska 74. Siedziba od chMak~eru ZObowlązan l za~tę
działu mieści się obecnie przy po>. .vam~ s.pólikJi we w:,zystk.le?,
ul. Piotrkowskiej 77 w Łodzi. l mstan~.1aeh sądowych l adlJDlm1
I stracY.J.nych.
Weksle ~aś, cze. Nr. 802 B. "Zakładv Mecha- I ki, umowy, zobowiązania i pelnlc~e M. :ałaszewlSki, J. Cha -! Jlomocniclwa poopisują zara:ąll·
l:p~11e7ak l A. Łyłów. 3P-~łkao z cy ląemie pod pieczątką firmy.
~':n C2.oną . Odl]~wledzlaLn.- S'półka z ograniczoną odpowie·
SClą . w ŁodzI. FIrma ob~c11lc. dzialnością zawarta na moc:v
brzmI: ... Za~łady ~echamc~ne akbu, zeznanego 27 grudnIa
J. ChalUlpmcza~
l A. Łyto.w, 1932 roku za Nr. 24328
przp.d
sp?łka z. o:?,amczoną odpowle- notarjuszem Kabłem w Łodzi
dZlalnośclą .
Czas trwania spółki określollY
Nr. 22040 f A. ,,!1a 1'.tau Dobry został na jeden rok z automa-.
szyeki ". Łódź, ul. Trau!1'ubta 1. tvcznem cOC7.nem orzedłuŻ-aFirma została zlilkwidowana.
niem.
Okręgowego
nastęjpują.ce

I

Nr. 22455 1A. "Izrael Kilbel'ł
i S-ka". Spll'zedaż malllufaktury. Łódź, ul. Piotrkowska 46.
Działalność firmy liczy się od
dnia 1 stycilnia 1933 roku. Wraścic1iel Izrael Kilbert, zam. przy
ul. Namtowicza 23 i Juda-Lf'jh
Hofmmg zam. przy ul. Li'J)owej
3, obaj w Łodzi. Spólika fir·
mowa. Czas trw-ania spó1iki n~e
ograniczony, Zarząd należy do
Izraela Kilberta z prawem samodzięlnego we wszystkich wy
Nr. 1l07/B
"DafCo, spółka. Nr. 224511 A. "Daniel Wa.1s- padkach występowania i podJ,jiz o~ł'anic2.0ną odpowiedzialno - kohl". I-Imtowa sprzedaż masywania pod stemplem firmością". Łódź, ul. Sienkiewicta nufaktury wlasnego wyrobu, wym. Intercyzy wspólnicy nie
lG5. FiTma zosta 1 a zlikwido- ł ód'z, U.\.
J
Ś r ódm'leJS
. k-a 18 . F Ir'
zawarli.
"
wana.
ma istnieje od styoznia 1932 rC l .
Nr.
224561A. "Wl&helmina
Nr. 1030 / B. "Ma.ier Szwa'"e i ku. Właściciel Danii.el WajsJkohl
Jentle".
Cukiernia Łódź, ul. NaS-ka, s}Jółka z ograniczoną od- ł .ódź, ul Śródmiejska 18. Inwrot
19.
Firma istnieje od l-go
powiedzialnOścią".
Łódź,
ul. tercyzy nie zawarł.
lipca
1932
roku. Właścicielka
Nowomiejska 19. Firma zosta/
•
1,mina Jende, Łódź, ul. Na
\Vilhe
la zlikwidowana
Nr, 22452 A. "InżynIer 0"'~-- c'
kar GrOss". Przedstawicielstwo wrot 19. Intercvzy nie zawarła.
N r. 1317 /B',R
. , es.-uca Ja,
d Isk
f
k' h
paszteciarnia i cnkiernia pr.Ły shJ)IT,ze ~kzy P? '0 b- , ra.n}cus .1C
Nr. 22459 / A. "Herman Saupe
Grand Hotelu w Łodzi, spółk~ arwDł,ow l wyr? OW c lemlCz- i S-ku". Handel przędztl. Ł6dź.
z o~raniczoną Od}JOwiedzialno-\ Dl1Y:ht' ŁI ódś~· ul.. Plolt;kows.ka 80 · ul. LimanowSIkiego 49. Działal
k 7')
Zła a no c .f lrmy lCzy SIę o d
8cl " Ł 'dź l P' t k
ą..
o ,u. 10 r o;'s. a w. dnia 1 s,tycznia 1933 roku. Wła- ność f'i rmy liczy się od dnia 1
Kap~t~ł zakładowy Spotk.l, ,cal- §CideI Oskar Gross, zam. przy 1 stycznia 1933 roku. Właści
IlwwJCle • ,~/płacony. WynOSi 3QOO ul. Narutowicza 107 w Ł9dzi. ciele Franciszek - Hennm Saupe zam. przy ul. Limanowskiezłot~c~ 1 Jest podzlelo~y na 100 lnil.erc zy nie zawarł.
udlZlałow po 30 zl. kazdy. Zay .
go 49 i Adolf Bechtel zam. przy
rząd stanQwią:
Czesław WalN:r. 22453/A . .,N8sz Towar" ul. IJimanowskiego 51, obaj w
kowski, Łódź, ul. Piotrkowska Dwojra KO'I1sk i e r ". Siprzedaż re- t,odzi. Spółka firmowa. Czas
118 i Józef PJlecki, Łódź, u~. Na sztek i galan1:erji. Łódź, ul. tLi· trwania sp6,łki określony został
wrot 42. Każdy z zarządców powa 64. Firma istnieje od 1 na jeden rok z automatycznem
. wJ)IOwaŹJll.iony jest do samodziel- stycznia 1932 roku. W!aścicie! roc'znem przedłużaniem. Zarząd
nego żyrowania weksli, odMo- D'WIO.jra Kons6der, zam. przy ul. stanowią obaj WSIpólnicy. Arkrty

.

J

Nr. 212261~ ,,0. F«'8nk i B.
Jlau.bek". Łódź, ul. W ó1czań~
ska 50. Fil101la z05ta4 zlikwi-r
dowana:.
Nir. 3917/~. "Edwaro ~I..
man". Łódź" ul. Piotrkows-Iul
125. Filuna zos,tała zlikwido.walJla.
Nil'. 98781A. ,,Mayul l KJObfIł~
Łódź, uJ.. Al. Kośei.uszk.i 10. ... ot
Firma zosłała zlikwlidowarus ..
Nr. 6994/A. "Konal'Skl, ZJD~e.- iChOlodenko".
L6di, al.
Piotrkowska 67. Fi.rma została zlikwidowana.
Nr. 570 / B. "P-rlzemysł Jedwah
ny, Spółka AkCyjna w Łodzi".
Firma obecIllie brzmi: ,.}lne..
mysł Jedwabny Spółka Akcy~
na". Kapitał za,k ladowy spółki
obecnie wynosi 1.000.000 zło..
t~h i jest podzielOiIlY na 10.000
akcji po złotych 100 wartości
noaninalnej każda. Zarząd 8ła ...
nQiW'dą: NaftaIi Prywes, Watn>zawa, Sienna 30, Here Fiszman,·
Warszawa, Sienna 30 i Mendel
Wiener, Łódź, ul. Moniusziki 1.:

nota;riame, biipołeeme, we'ksle,
umowy i wszelkie zo.boW1ią,za·
n.ia podpisują obaj 'W'Spólntc.V'
łącznie
pod stemplem firmowym. Każdy ze wspólników
samodzielnie ma prawo: tyrować welksle, czeM, podpisywać
pehlomoonictwa i kroresponden
'Cję handlową nie zarwierają~ą
zobowiązań, obnzymyrwać wszelką korespondencję,
przekazy,
pieniądze, przesyłki, towary z
wszelkich instytucyj i urzędów.
WS'Pólnicy i'Jltercyz nie zawarli.

Lipowej 64 w Lodzi. Intel"lC~
ni.e zawarła.
Nr. 22454/ A. "WybóI'" Fa.lga
Małe..".
Sprzedaż galanterji.Łódź, u~. Z!ielona 1. Fimma istnieje od 1 stycznia 1932 roklu.
Właśdcidka Fajga Maler zam.
przy ul. Zielonej 3 w Łodzi. Intercyzv nie zawarła.

Nr. 22460/A. ,,Dawid DYD.iD",
AgentUIra. Łódź, ul. Andrzeja 48.
Firma istnJ.eje od 1 lirpca 1930
roku. Właściciel Dawid Dyn:n
zam. przy ut Andrzeja 48 w
Łodzi.
Intereyzy nie zawarł.
Nr. 98041A. "Mars wł.. A. Krall
i L. za.iączkowski". Zgierz, ut
Zi.elona 2. Firma obeooie brzmi
"Mars wł. AD'toni Krall". PrZf'd
miotem przedsiębioTlStwa iest:
Wytwómli.a gilIł, sprzedaż p'ł
pieru, tektury imaterjałów
piśmiennylCh. Leopold Zaj~z·
kowski ze spółki wystąipił.

\Vszelką korespondencję,

żyra,

N~. 901/B. "AngielskO - Pol- pokwi,t owania

i czeki w imieniu spó!liki podpisuje jeden czło
nek z a.rządu , lub osoba pnez
zarząd do tego upowaŻlIliona. ~-
\Veksle, pełnomo·cnictwa, urno-'
wy, kontrakty, akty hipoteezne
i notarjalne pod,p isu je łąJCznie
dWUlch cz~onków zarządu, 'lUD
ieden członek zarządu łą-cwie
z pil'Qlkurentem. StatUlt snół]ki
U'z~od.niony
został
z nowem
prawem o spólkach akcyjnycll
IDz. Ust. 39/28).
WYDZIAŁ HANDLOWY

ski pl'zemyS! Gumowv "GenłIeman" spó1lka akcyjna". Zarząd
ey Da'w id Szrage i Michał Szra
ge upoważnieni są, każdy oddzielnie do samodzie.l.nego zał::ltwienia wszelkich spraw spół
ki,
podpisywania
wszelkich
bez
wyjąJtku
dokumentów, aktów i zobowiązań
d01ycząc~h spó1lki i wog6le do
działania
i podpisywania we
W\Szystkich tych wY'Padkach w
Ik,{óryte,b statut sp6l1ki przewiduje łąICznie działauie i podrplsywanie dwóob
przedstawicieli
S1>ó1tki.

SĄDU

OKRĘGOWEGO

W

ŁODZL

DZWIĘKOWE KINO· TEATRY

GigantJcZne

arc,dzieło

W roli

B
Dziś

diwiekowe ,. nowem ODracowaniu

•

Przejazd 2
i dni następnych! Arcykomimr,na

gł6wnej

RAM~H n~YAftftO

a balu

Ceny miejsc popularne! Dziś

dźwiąkowa farsa.

...

ew';"gh&łW'n~

GiA kM

KAiDA
WYLECZYSZ I _----ł!!IlIII!Il'J!II'R!---I-------. jeieliCHOROIE
regularnie używllć będ.iesz
Tak powinno -być i tak tez będzie w roku
t

Z O I Dara
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4'Nr. 6 -

żol~dkowo-killzkowych, wątro
bowych, żółtaczce
nerwowych, bólu głowy, bezsenności, apatji do życia
blednicy, długotrwałej niedo-

krwistości

Nr. 7 Nr. 9 -

EYERI I

nlljskuteclInlejsze w nast. chorobach:
kassdu, astmie, rozedmie płue
cena
reu:matyzmu, artretyzmu (zlej
przemianie mllterji

nerkowych i p~cheuowych
og6lnego lIatrucla - prze -

zł.

1933

3.50

•

• 3.50

•

" 3.00

;19 ~3

" " 4.00
I

"
" 5.50
. " 4.00 "

19 30

czyszczające

•
• 1.50 ,
Do nabycIa w oryginalnem opakowanIu w aptekach '
składach aptecnych i drogerIach lub w wytwdrni"POLHERBA' Krak6w - Podgórze Skr. 48.
Zainteresowllnl otrzymają na żądanie dllrmo II wytwórni
broszurk~ "Jak odzyskać IIdrowie"

Zatwlerd.one prze,. Ministerstwo W. R. i O. P.

J

19 ~ ~

CI

./

I

. / ~ ......
~

~ 31
~
.

OrIeOlanOle
·
Heleny Rronson-Winnikowowel '
U

U

pod kier. BR. ROTS21TAT6WNY

(Prof. Flesch, Berlin)
Klasy: fortepian, skrzypce, sołfegio, zasad, i inne
przedmioty.
Zapisy na 2 półrocze przyjmuje kancelaria kurs6w pr.,
ul, Sienkiewicllla 53, tel. 184-07, w godz. od 10-12 i 4-6

I

~

i\.,

J

l

I\.

I

\

~

absolwentki konserwatorJum paryskiego
(Lazar Levy-Cortot)
KIerownik artystrczny prof. J6zef Turcz,ftokl.
Od 15 zostaje otwarta

lasa skrzgp(o"a

I

o ile W. Pan powierzy

'2

swą reklamę

S4

Gldwna 1
i dni nasieDn,ch!
Do akt. Nr. K. 694 I 32
Ogłoszenie.

Komornik Sądu Grodllk1ego w Łodzi, rewiru 6-go lIs,mi@illIlt. w l.od1li
prll, ul. Narutowicr;a 10 na. .aeadllł.&
art. 1080 u. P. O. ogłaua, ile w d.
, 16 słycsnia 1933 od god... 10 rllno "
Łodal pUl' ul. Narutowlc.a 56
odbędllie etę Bprllledat II przeiargu pll-'
bllemeso l'uohomot1ei n&let..~ych do
I S.mula-Abrama I Rojzy-OItIi maił,
Ziegler
I składaJących się.. mebli
o••acowanych na. sumEj Zł. 660.t6dt, ~.1. 33
Komomik Leon WilsowsJd

I

II

Do akt Nr. E. 718 I 3J
Ogłoszenie.
KomornIk S'ldlJ Orodr;klego w to·
dzi, rewiru 6, sllm. w f.odzi, pr.y ul.
Narutowicza 10
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła"
:SSll, te w dniu 20 stycznia 1983 r.
od godz. 10 rano w Łodsi., puy ul.
Trębackiej 18
odb"dJde eię sprlledaż pr~e,. licytaoję
ruohomośei, nalelitleyoh do
Izraela Tyl\era
i składailleych się z pianina czarnego
firm, ·Zimmerman- w dobrym stanie
'os.l/oOOwanego na Bumę ZI. 1500.Łódś, dn. 3.1.i!3
Komornik Leon Wilsowshl

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

•

Kaszel
•

usuwaj~

"POLANA"

2.-

zł.

wral ImaPil Rlecl,pospolilei Polskie;

do nabycia w APTECE

Dr. farm. R. RIMBlfLlńsKIE60
w

Pozostałe

jeszcze nieliclne eg~emplarze ostatniego wydania z roku 1930 sprzedajemv po cenie

Łodzi

ul. Andrzeja 28, teL 149-91
Apteka prsylmuje mocz, plwociny
i i. p. do annli.y_

Zł.

"HYlilsn,,"
0.1l.

~~ ;';~; tT; ~.~: :;;~

po uprzedniem wpłaceniu na konto'PKO.
1775 lub za zaliClzeniem przy eenie zł. 33.-

WYDAW~

l

SZKOta KOSMETYCZNA
zatw. pues

Ort med.

(dyplom paryski)

Z. SZ ALBE
dyplom Uniwersytecki

.
k' 1 t l 127 99
M onlusz
I , e.
-.

Usuwanie wszelkich
defekt6w
cery_ I bez:
Usuwanie
be.powrotnle
ślad6w szpecących włos6w.
Przyjmuje 10-2 i 4-8 wiecz.

Sądu

Grodsklego w
Łodsl

Dziś

Łod.i

ul. AL l-go MaJa 04
na :IIIIsad.le a,t. 602 KPC. ogłaBSa,
te w dniu 15 stycznia 1933 r. od
god.. 10 rano w Łodzi przy ul. W61czańskiej 21
odbęchle sle spuedał % pr.t.tllrgu
publlcsne~o ruahomc;l'cl, J).a!etl\croh
do laaaka Zielińskiego
'
i składallloyoh sl~:I mebli
ossacowllnych na sumę ał. 660.tddt, 5. 1. 153
Komornik (-) Si. Dulkowski

Komornik S~du Grodzkiego w todsl rewiru 6-go zllmieslIkaly w Łod!!i
przy ul. Narutowicza 10
na zasad_le art. 1030 U. P. C. ogła
sza, że w dniu 20 stycznia 1953 r.
od godz. 10 rano w Łodzi prsy ul.
Narutowicza 28
odbędzie sic:! sprlledał: I przetargu
publicsnego ruchomości, nale~ącyQh
Abrama BerlińskiegQ
l skła d'
&llłcyo h El l El • 8 5 be l nowych
skrllwk6w towaru
.ossaoowanych na sumę Zł. 5000."6"'"
<In. 3..
133.
f i UlO,
Komornik Leon Wąsowslri

CENY KONKURENCYJNE
MAQUILLAGE
(upiększenia) zł. 1.50
INSTYTUT PIĘKNOŚCI

I1

(r6g ŚrddmieJllkiej)
tel. 159-06

liBr. J. Wolczyńlka K. IYIl1gromlilllna
dyplom paryski
Godziny przyjęć 10- 2 i od 4-8 w
n iedziele i święta od 10-1ł

Kino-Teatr

"Przedwiośnie"

Bwlatło zgasło,

mo1l0r

stflIląW

dzwoO tele•• liO·11

ł~o~otowie fle~try[lne'

dyanry pr.lez oałą dobę, w
w niedziele i ~wtęts..

Pokazy i sprzedat:

RADIO-AU lon

Dziś

i dni

Począiek o g. 4 p. p. ,

tylka
prawdziwe
s na swą

-

ldeIit,<:.I' ;

Z

świaf:Ve, ~
nil kil....
kopercłe

~. -..---

Ogłoszenie.

Sędzia

komisarz nadzorowanej firmy ,,8etalana" podaje do wiadomości, że, ligo dnie ze
swoją decyzj" II dn. 7 stycznia 1933 r., termin
ogólnego zgromadzenia wierzycieli powytSiej
firmy, zwołanego zgodnie z art-. 50 r~p. · Pręz .
Rz. Pol. z dn. 23.12. 1927 r. wyznaozany na
dzień lO-go stycznill 1933 r. zostaje o.dwoła
nr i przeniesiony na dzień 3 lutego 1933 r.
o J{odz. 12, w gmachu Sądu Okręgowego w
Łodzi, Plac Dąbrowskiego nr. 5, pokój nr. ] 5.
Udział w o~ól oem zgromadzeniu mogą
wziąć WSZyscy wierzyciele wpisani na listę
sprawdzonych wierzytelnośoi przez nadzorcę
sądowego.

F. GRYNBLAT. Żeromskiego 9, m. 35
tel. 231-08.

OUA"+

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

Jedyna w Polsce Nauc.yelelka Kroju, Say.la
i Modelowania fil. GRYNBLA IOWA, która nauCS!! jut od 1902 r. sprowadsiła nowe siły c Pa. ryża. Terllz nauka odbywa ~ię według aystemu
na!wyłs%ej akademji paryskiej .DaJdon" I nalwiększej szkoły w Paryłu ~Ecole Moderne de
Coupe de"""Parls· ukoly subwencjonowanej przez
·magistrat m. Pary!.. Opróes nauki kroju odbywa
ail) nauka modelowania na materjałaoh według
patronów sprQwad.anych z najsłynniejszych dom6w modeli w Paryżu, jak: Patou, Petin. Nlluka
trwa 3 miesillce I k08ltuje tylko 75 III. Kałda
uezenica ma prawo uszyć klika sukłen. Za gruntowne nauclanle gwarantuję. KońelQcym §wladectwa. Nauczam również bielIźniarstwa.
piętro,

+

i markIl
GLOBUSA

BACZłłOŚĆ, laODZIRłłKI!!!

pr. oficyna I

•

"O L L A"

JANINA MADZIAA6WNA - JERZY
WELIN - WINCENTY ŁOSKOTDUET JANASZK6w
na eseje naj§wietniejuego selpoła:
8 HOCKEI-GIRLS
Dyrektor IIrtystyozny Ka.imie.. Brze·
ski.
Humor' Slltppal Przepych wystewy I
Własne ko.tjumy'
Efekty ~wietlne ,
Początek: w niedziele i świ~ta o g.
S, 7 i 9,1.5, w dni powsz. o 7,15 i 9,15
Dojazd tramwajamI. 4, 17, 10 I 16

naslępnvCh I

•

tel. 153-71.

.

i dni następnych'

Ilus ,chili...

n naprawI naty[hmlastowa "

,343W

Najnowsza konstrukeja

winien Pan żądać. wuystko inne za§, rzekomo
tak ~amo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiczniej odrsuc~ć .

sł.

iedem krów

prly

I'

i...........________ri

-.--

Najstarsze doświadc.enie -

ItlE PREZERWRTYWY!lecz wyraźnie PREZERWA'YWY "OLLA"

Brawurowa s%ampańska rewja
w 2 odsłonach I 20 obra:rllch p. n.

Ogłoszenie

leoznlozeJ I toal.toweJ

Djwląkowy

w Łod.i, uj. KtJińskiego 178.
Ceny bilet6w od 49 gr. do 2.40

Do IIlrt. Nr. E. 2331 11932 '

Gabinet kosmetyki

'El~FUNKEN

"l'Ill'IOlll"

DaitaóslU i naiW8SelSlV
'EIIR-REWJA

Do akt. Nr. E. 2183/32 r.

4-8.

"KRYSTJANA
43

WK~:JI

Ogloazenie

Andrzeja 7, m. 8, front,
tel. 215-30,

Gdańska

pllrll80lłri,

7 X 19 mtr. albo większy
w podwórzu domu przy ul.
Piotrkowskiej 10~
natychmiast do wynaJęcia.
Wiadomość tamże u dozorey.
271-3

Kom..ornik

InSlilul
Be Beaule
N-mi B. KRYSZBK

"R A J DZIE CI ECv··

~.

l~KAl HAnDl~W'

14:3-63 rewiru 14, :IIamles.kały w

Chirurgia kosmetyc.na, tylakl
odmroleD". Usuw. owłosienia.

zabawek

oto wielka zaleta nowych odbiornik6w 'fBIBhtnlllln lIłll W.
oraz 'rBIBfunkBn-SupBr 650 Bez reakcJi, be. .awllyeh
poszukiwań - wy~tarc-y 'ws&a.ówke nIlstawić na ł~danQ
stację - aby rozbumiewała ona w pokoju c.ysto, wiernie,
bez przeszkód. Wszystko działa w tym odbiorniku automatpclnie - antena świetlna, siła głosu, ro.dzielanle
stacjI. Piękna, o~wietlona skala wycechowana Jest w
MSWy poszezeg61nych stacji na~~~c.yoh.
Prosimy żlldać -demonstracjtl.

lOdi, Traugutta 1,

prsenielione na

ł

freblowskie

najtllńszem źródle

lODy po bardzo niskich cenach.

laEWlłłSOrtOWBJ

od 10-2

zajęcia

łowa-

lódz', 34 "arutoWI'
[18 II~4 tnl 192-1:5J • Na
miejscu kliniklllalek. Uwaga: w 1Iomis dostarczali
my na .abawy r6ine kotyljony, cr:apki,
bll-

władze Państw.

Piotrkowską 86, tel.
od 10 r. - 8 w.

124

zabawki, gry

t

.łosów

ADIESOWEJ POLSKI

Marszałkowska

l
w

Państwowe

GABinETY KOSMETYKI LfKABIKIIJ

KSIĘGI

Niezawodnie wszystkim zaldy
by dzieci były dobrze umysło
wo ro.winięte. Kupujmy im tylko

rzyskie,

ANNA RYDEL

chor. sk6ry i

leTWO

Warszawa,

SZKOŁA KOSMETYCZNA
1924 r. zatwierdzona "uec wł.

przystępne.

AUTOMATYCZnE ODSTRAJAniE·

Tow. ReMlamu R1iQdZunarodowei lp. 18. o.,i. r. RudollR1osse

saloł.

Piotrkowska 111 tel. 163-77
Śr6dmleJeka 16 tel. 169-92
Aaajonalna kosmetyka lecznic%!l i toaletowa. OdmładsIlnie. Radykalne usuwanie sspecs~cych wł_s6w. Farbo'
wanle włos6w. Poradnia oraz indywidualne stosowanie hyg.-kosm. prepllrałdw "IBAP". Pnyjmuje od 10 8
wiecz. Porady bezpłatnie. Cen,

30.-

Wysyłka

t,6di, Andrzeja 1.

Pu,lmuJe wsselkle .obot" wabod.Q
Cle w .aJrrea csrs.asenla ss,b, frote'
.owenla, oylllinowanla i drutowania
pOlladsek. SprllQtanle biur i mle .. kll6
a.yaCle.enie okien fllbrycClnrch w
bud,nkach pl~trowroh i parte.ow,oh
(t. lłW. SlIedowych) ora.: odkurzanie
elektroluxem.
Opakowanie drzwi I okien na silRęj ,

m. fidat(ska

- W.

ntwierdc. prsez M.S.W.Nr. rej. 1349

Cena

1S

l~

K~I{~H A~R(~~WH '~l~KI

chrypk'ł. zakataraenla
nosa, gardła, oskrzeli itp.

ZIOŁA

8.1. --' "GLOS PORANNY- -

Porządek .dzienny obejmuje:
1) sprawo'
zdanie nadzorcy sądowego, 2) odczytanie propozycyj układowych i dyskusja, i 3) glosowa·
nie nad propozycjami układowemi.
Wierzyciele, którzyby nie mogli przybył
na zgromadzenie ogólne wiergycieTi, na zasadzie art. 52 i 54, przytoczonego powyżej ro.~
porządzenia, mogą z10tyć swoje głosy na piśmie, jednak~e podpis na takiem piśmie winien być poświadciony urzędowo.
WieraycieTe, zgłaszająey swe glosy na piśmie, będą uwtltani za obecnyoh.
Łódź, dnia 7 styoznia ~933 r.
Sędzia Komisarz Jakdb Librach
Sędzia Handlowy.

Przebój dźwiękowy europejskiej produkcji filmowej.
Film przyjęty II uchwytem i podziwem przez wszystkie stolioe Europy pt.

Ja

;troHi gło~~~i VI:~ia

Burian

Nadprogram: Tygodnik dźwiękowy i
krajowe

aktualności

w niedzielę i święta o godz. 2 p. p.
Ceny mie.iso: I 1.09, I1 90 gr:, III '45 gr.
Kupony ulgowe po 70 gr. watne codziennie. Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 45 gr.
NastępnY . program: "Szanghaj-Express" w rolach gł. : Marlena Dietrich, Anna May Wong, Clive Brook i Warner Oland

Żeromskiego

74,
róg Kopernika

W piątek, dnia 6 stycznia o godz. 11 rano,
wyświetlany bądzie film dla młodzieży p. to

sobota, dnia 7 o godz.. 12 w poło i niedziela, dn. 8 o g. 11 rano
Jeździec" z Fred Thomsonem w roli głównej

"Diabelski

1. ______________.______________~~~~_
' ~~,~L~~~,~,G~L~O~~~P~O~R~A~N~N1-~__
~~I9~~~.____________________________________~N~r~8~

f
I

LEKARZ-DENTl'STA

DreizBnSzłokowa

R.

DANCING-BAR

wznowiła przyjęcia ,

Piotrkowska 89.

"

Ratujcie ,· zdrowie' ·
"

,iI -. . ,;

'!

'.'t:,

I

1.,.,

.I

!.

,

pod kierunkiem wytrawnego mbrera uruchomiony.
Występy pierws%orzędnyoh sil artyst.ye~nveh,

I

Najsłynnleis~e sw!atoWt;~

,p:p'wagl. , It\ltllrs de" ~t,WI~ldllły, .te ,
15% chorób powstałe , '% powcd~J obstrukcJI.','
Chory Zółądck jest 'gfówDll' p;:~y,czyn" ' powshl/lllJ ' najrozmt.ltszych chorób zl!l1leczv!Zcza krew ł 1worzy złą prz~m!an~
materJi •

-

prli!~pr()wnJ:Szrł s,~

ul. Zacftochiia 59-a

'

łeief. - 1148.. 96 ,

0-

"'II~Jmuie od 2-3r. I odG-Sw.

Slynn2 O~ ~U ~id W ~ałl'm : ŚW' h ecis "

.'

Dr

_la

'c'

,

święta

Gtlań ką

35

i

wznowił przyjęcia chorych
W KLI~ICIi po cenal::h lecanie

,

Prz.yjmuje cod • . od 10 112 - 1:l
6-go alerpnia 15l'17, tel. 153-10.
Mieslikanie prywatne
Piotrkowska 124, tel. 213-02
Puyjmuje od 4-6 pp.

"

--,-~-

t'

PI01'RKOWS,K A 8. tel. 127·~8.
~

tel. 155-77
5 po pol.

przyjmuje 3 -

Zdjęcia i prześwie~lenia

Dr. MAREK

Jr.?/!

Piotrkowska 56 teJ. 148-62

Dr. med. LudwlM Rapaporl

UROLOG :
~ \
choroby nerekj p~cherza ic ,dróg
"
moc!!Iowych , ',~_''''
<,

})rze})J'ow8dził się

".

'na -ul., ,(dawniej
Cegielniana
8
40) - ", - '
tal. 286-90 ' --"' ,:"
God., prsY!Qć 9-10 i 6-8 wlec•.

Dr. med.

REI.

'I

-

Godz. przYl·~ć od 3.30-6 w.

ul. Nawrot 7

C"gtelafon
elal 216-90.
na

stałemi łóżkami

ze

S
'
..
ra
U
'
,I lU G K

Ił

~ Piotrkowska

k '86
... lotrko,ws a
I , tel. 204~74
,~ godz. prz. '9.30--7 'w.

'ft

:~---~,.;..,..
' -'>' :~'~.l."

,

, 1

/

~wlQtll

w nled.lele i

qd 10-1

'.

po

d
' D r. "' me.

-',

Elekł~Q;;i~/;!~~~I:ozn;~two

,

chirurg

,

Dr. Anatol KDlltfreun~

!!u~!~a '

Dr. med.

Dl. JAKOBSn

~O~ł~r

w willi

"Pod Trąbką" Deptak.

Wólczańs~a 3,
t, el. 110-22

PrzyjQl, od

~O-12

a. HA

2:!

m. 1

i 3-6 pp.

Dr. med.

B Rn

choroby dzieci
mieszka obecni.
Gd ńs a 65-1
228-8~.

tel.

lJowr6cil

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

~

tel, 128-07.

,rtl)'jmuje 10-12 i od 5 -

7.

PENSJONAT ,,014 N4"
UL. ZAMOJSKI.OO, TE'-. 48D.

POD ZARZ. D-ROWEJ

AB RU, INO WEJ

•

Komfortowa wilia. Cen'ralne ogrzewanie.
BlotAca ciapla I zimna woda w pokojach.
8łonaCllna waranda. WykwIntna kuchnlana _danio dla.'Jeana. C e n y z n I t o n e.

-+*'&1&

- n'-oc~oft)Tcfiówa I ' s!l6rne
,

Nawrot 7,

1.lllOP4

Choroby wene..,clifte,

Dr. budwik Pak Iraoeo.fa,8 , ,
Chorobr skórne i .eneryci~e

PIOTIKOWSKA 114. w DodwOrlu

Pnyjmuie od 9-12 i 3-7. a w soboty do 6 pp.
Solidnym i odpowiedzialnym udziela siO kredym.
S~ecj81ny dział obuwia .ortopedycznego,

Zgierska 11, tel. 246-09
Przyjmuje od l-B i od 5-8 w.

choroby

Nowo-lareowa
telef. 174-42 - "

Józef Dosenberd

•

,
, p~~;'::~ ~:b!~:, IT:~~~~~1~ S. BR TM1\ łł
t!31. 164-21 ul. Piłsudskiego Nr. 69
węwnątrane
róg Narutowicza. '

piurowych.

Pfacownia ortoDed,clna

Plołrkowska104btel; 114-82 - uhor. ko~leoe i akUIl1at1a
pał.

Tel. 174.85

wykonywa wSlelkie prace, wohodząoe w zakres
artopedji: szfuozne r~oe, nogi, ap8raty ortopedo
w8lelkioh systemów, gorsety na skrzywienie
kręgosłupa, wkłady ortoped vozne na płaską
stopę (platfus) z kompoJ>yoji aluminjowej i z ma·
sy. Aparaw włftsnego wynalazku na kr6taze
nogi, sastępui'łee obuwie na korku (motna Da
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzuszne.

lei.
Choroby sk6rne, wenaryczne i' mo~zopłciowe
Gabinet Roen~geno-Ieczniczy

P'8ylmałe od 8.RO do 10.30 raDO, 'od
{lo -2.30 pp., od 6 do '8.30 \1Iledl.

'

1 po

123. -

ORTOPEDYIT I\..KOIł I TRUKTDB

uno ski
TO,
181-83

med.,

,PrzyJmuje ad. 4 -

arum Ż ÓS ie

w g-Odzinach

t-ol

Dr. medl' ';

, ,,Inek j

państil'Jowych

przyjmuje zapisy de!) wszystkich kltll

Doktór

M. U~raińJ~a-finm~lumOWB

Choroby wewnętrzne i anergiczne
(astma, pollr:lywlra, "
mIgrena, reumatyzm)

....Ml6"""....

s-a

\\I.

Dr. med.

:0 kI. Bim

Specjalista chor6b WODBrya.nyoh
mOCllopłclowych I ak~rn,Ch
BląJtnllSe oa
i od 5~.
w nledele1e i thv1,. oa Il-ł.
,_ _ _ _ _ o-- _ _ __ . . -

Lecznica okullstJClna

przyjm. od 8-11 rano i 5-8"
1P niedziele I §wi~h od 9-1' : 1'1) ' P~

jJr~JanPD

wot ŁOdzMieuO

przy ul. Piotrkowskiej 113

......N"@@".............,i.D'MiłihlQJ.&. . . . . .ą.C.,.,

.;.;

-

Łodzi,

.ksiOgi handlowe oraz dostosowuje ich prowadzenie
do wymagań władz skarbowych. - PrzeprowAdia
kontrolo i analiJ~ bilansów. ========
Informacje I porady bezpłatnie we wtorki i CI wartki
od god~. S-ej do lO-ej wiecIorem.

.;,

połUdnUO:;1Jza, Oif~~ 'ZO~.9a
w.
pł

,w

a·o ' ,--. , Dr.
:'1 ' ~~O~b,:.!!~~~!~,l:, ·11- Ja-ubu,nho'u's
jwątroby ~ RP~~,TGEN
II ,

Choroby skórne, wen6.ryeZp.e
i

Piotrkowlka
181
tel. 222-50

ul.

•

~

pr., -

lw:ąZhU , ZaumdOwJm KalODOWyCh

Łódź, W61czańska

•

fWENf 51 '

I

Choroby skórne i w~ne
_ ryczn.e , ',"" ~,

przyjmuJe od 11/2-4 PI', i o 6- 9 w,
• nie d., i ~więta od 10 - 1 Pll.

•

Tow. "Kultura"

DOKT6R

Doktór

-"""':.~

-

Z prawami szkól

•

·
sz
i
~~. A~t. WtO~li Zawadz 1
______ __.__.______M,
Gabinet renfgenologlczny
H
olk
H. SZU "CHE
..

,

iak,'

WielkauQene
f'

Akuszer.'ginekolog

~

s E KC JA.

"'---"'--""'''---

po znacznj~ zniłcny~h cenach. -: 'Dostewa szybka.

•

'

orGanizuje I IDfa.dla

Dr. med. '

..

'r

I

~)Q()OQ!'~

,

,

na

i!łOWiSł

•

Pr2yjmuie od g. 4-6
'- Tel. 169-87 (dawniej 105-62)

O
również

o

na ui.

Kon[esjonow8De przez Przedstawicielstwo Handlowo Z.!. H. H. \7 Polsce.
wvsyłamy paczIti żywnoocio'\'ro

=--------------------.....::-

Ch~'O:~:;;':~:~••~ .~,.c, .RZBClOZnaWCOw KSlęDO OSCI

jak to iłtwlerdzlll proL Berlin. Unkversytetll Dr. Mutln, Dr.
Hochfl~etter i wielu inn~ch WVbi,t,llYcP ~ekarzy, Sil. l!ie~lnY!l1
Rrodkiern dlll uZdrowleni,8 'tołądln, usuwają obstrukcję (utwardzenie),' sl\ dobrytn ~rodkiem', ,m:ecżyst.cźajl\cytn, ułatwiają 'funkcję ,
organów trawienia, wzmacniają Ofl-':anlząl ł ' pObudzają apetyt.
Zioła z gór Harca Dra Lauera usuwają cferplenla wątro
by, nerek, kal1llenl tółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzql, bóle, głowy, wyrzuty t ~lIzaje.
Zioła z g~r H1'I!'CU Dra Lauel'a ,zostały nagrodzone na
wystall/acb leltdfsklcb tJajwyZszemi. odzl1acz~niat,n1 I złoto med.-,
lami w Bad'e nie. -Berllnlc,.:t Wlednlu, Pary tu, Londynie I wielu
',' : ~,;
"
,'
" '
innych miastach. "
.
1:yslące poc.l~jęltow;;~I ' otrzymał 'Dt_ Lauer oeł c)s6b wyte- "
cJonycn. Cena , ~ pudełh 1,~O zł., podwójne pudełk9 2,50 zł. .
Sprzodd ' IV ap'te'kacb 'ł akła,-dacb aptecznycb.

a

W aoboty, niedlilele! dni świątecne five o'clock • pełnym
progpamf'm. Kuchnia pod kierunkiem plerwszor.~dnego fachowca

~'3Ir"I~

ZIOŁA Z GÓR,HARCU D·ra LAUERA .

,»

"
COCTAIL-BAR

Tel. 112·5D.

' praaprowadzlł

elEt na ul.

,"
,tel. 179-89 ~
'" l, o
P.rllyjO\ule !od 8-11 ~ od 4 -8 ~~~p;
w nWuUelę od 11- B po połt1dalo od g.

Zgłoslenia

Nawrot 4

CZ"'t.IINY

10 -

•

ni

2 i !l -

,

7 ' wiecz.

przyjmuje DrowB Abrutinowa, Zakopane
pensjo .DJANA".

~.r.

I

1933

Iii

_

'I::.·___________
Kopno I sprlBJlai. II
=,

1.
3

ROine

•

• ___________•
ORYGINALNA
met. B E R L I T Z A
(poniewał ucz", RODOWICI cudzoziemcy)

PULOWERY artystyczne ręczne
poleca Tamara Halberstadt, Zie1
44
10
.~~_ .• ,_m.
. ._.. _____~
ZBOTO. BlŻUTERJĘ i kwity
lombardowe kupu]'e i płaci nal'-

WZAMIAN za. krawieckie i stola!'skie roboty, nauczycielklJi,... z wyto
SZf\mi kwalifikacjami udzieli metndą. szybką lekcji gry fortepia.nc·
wej. Pozycza nuty. Napiórkowskir
go 76 m. 8.
3584-.'-3

.Zatw. puez Mln. W. R. i O. P.

wylllsze ceny.
Magazyn jubi·
lerski L Fijałko. Piotrkowska 7
MASZYNA DO PRANIA
zagraniczna, marki "John. oka:
zvjnie tanio do sprsedania.
Wiadomość telefonioznie 226-82

R-E-S-T-A-U-RACJ A' BUFET d
oddania w dzie:~llw~ na do~
godnych warunkach.
Oferty
przvi?Juie Z~rząd Ogniska Ofice!'8klego, ulIca św. JerzeQ'o 2,
mlędzv godz. 16-18 do dnia
10 ty
• 1933 ro k u.
cznla

Kurs,
Jez,k6w Obc,ch
Dyr. James W. Anderson.

ENGLI~~ubu ~~~~:rs~fe;~:onkami
FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIANo etc. - Mołe grupy. Lekcje pry\potne. Koresp. Handlowa. Pr6bne

lek;~:uft~~y~OP~;!;Z~~~~ie~~f!.kie
Tko"lI

P.-otrkowska ~g 2fr
"

now~

P.'

Fllji w Łodzi nie m,my!

.)1. S., po gruntownvm rl~monel"
tzynne cały rok bez !lrzerwy.

_--

-----

-

Nieb,wała

W (ZWARTEl

okazia!

Marii

ARTU~

dwuch .agentów GARAŻE nadające się takte n~
do sprzedaży. ~al.antery]n~go ~r składy 50 Cl mtr. natychmiasl
tykułu. ZgłOBIC illę w pomedzla- do wynajęcia. Wiadomość Prze'
lek 8-5 Traugutta 9, m. 15.
jazd 29 tel. 159-01
PANIE z towarzystwa,

76, tel. 170-17
poprz. ofic., parter.

•

mające DO WYNAJĘCIA lokal składa

znajomości, mogące złożyć mał, kaucjo .naid~ łatwy zarobek
pny roz8przedaty mlłeli~ arty.
kułu. Adre8y pod "Zysk.

od 2 korcy

BOCZNICA KOLEJOWA.

Wystarczy zadz\VoniC Itr. 131·51.

Gdańska

"UNIVERSATOR", Moniuszki 3,
Tel. 190-09 poleca. b&L odstępnegCJ
i w starych domach:
1 pok6j • kuchnią zł. 135 kw,
ul. Gdańska
2 pokoje E kuchnią wy~ody zł.
135 kw. okolica Nawroi
3 pokoje z kuchnią., wygody, la~lienka, front, zł. 300.- kwart.all:ie
centrum
4 pokoje I: kuchnią wyg. łazienka II pi~iro sł. 4~0 kw. ul. Piotr:
kowska.
Pokoje umeblowane od zł. 30.miesięcznie. Sklepy, lokale heD
dlowe ul. Piotrkowska, Monius.·
ki, Traugutta i inne.
----4: POKOJE z kuchnią era! 2
pokoje z kuchnią • wszelkiemi
wygodami bez odstępnego do
wynajocia przy ul. Pustej 13.
Wiadomość tamże w firmie
.Thonei"

POSZUKUJĘ

Roklch,ska 28.

WŁASNA

········1

RUTYNOWANY buchalter pOSZU'
kuje posady sta;łej lub te7: zajęeia
na godziny.
Lask.
oferty pod
"Elka." do "Głosu Porannego"POK6J umablowany, telefon wy3591-2 gody do wynaj~eia dla pana
Narutówicza 40 m. 3.
BIEGŁA binra1istka i maszynistka poszukuje posady
na POKóJ I: kuchnią do odstllpieskromnyoh warunkach.
Łask. nia Piotrkowska ~a3 lewa of.
zgłoszenia pod "Biurali8tka"
n., p. 1 19 m.

Firma Jezef J6zefowicz

Fenomenalny pianisto
Bilety sprsedaje kasa Filharmonii

WoJd,sławskiej

I

PDlad,

doetarOlla do mieszkań
w najlepBzej jakości po cenie przyst~p!lej

Sali Filharmonii

RUBINSTEIN

Z powodu kryzysu i braku gotówki szyie najelegantsze suknie
od' zł. 10. - pracownia sukien

_

począwszy

dnia 12-90 stycznia 19M
o god.. 8 30 wieclo.em

W

l'

ĘGIEL

D,.ekoJa Koncert6w: Alfred Strauch
Tel. 213-84

GIA

I

Uzdrowiska

OTWOC~. Uzdr ?l'I i:>J; n •. ,f:ugt'nja.·',
ul. MatejkI 1 (VIS a VIS Ka.syn~)

RADJO 3-lamp. do sieci
~20 volt ekranowe - do sprze- NIEMA BRAKU POSAD! Czv
NIEMIECKIEGO udziela dr. fb. dania. Oegielniana 34. Kluka! firma jest w opresji, ezy proabsolwentka niemieckiego unrwm. od g. 18-21.
593-2 sparuje, zawsze ma du~o wolsyte tu. Kurs gimnazjalny, literatunych
miejsc
dla zdolnych
r:1, konwersacJa, gramatyka. Dla BRYLANTY, złoto, srebro, róż- współpracowników, którzy pomaturzystów komplety. Andrzeja ną biżuterię oraz kwity lombar- trafią firmę 11: opreslt wyprowa·
5557-2 dowe kupuie i płaci najwyższe dzić - lub uczynić ;ą bardziei
nr. 29, In. 1, tel. 232-42.
ceny. M. Mizes, Piotrkowska 30. prosperulącą.- Tysiąee ich czy..
ta codziennie drobne ogłoszenia
LEKCJI i korepc't.j<;ji udzi~la ru·
tynowany :>--'all:~zyciel. Zapóźnionym DOMEK kupię z wolnem miesz- w ,.Głosie Porannym"
metodą skrOr,. aą. Przygotowub dl) kaniem lub maly plac g~t6wką.
MISTRZ tapicerski dyplomowaegzaminów. Spe-cjaluość: ma.tem:l.· Oferty li ceną" Tramwai
tyka, polski. Wólczańska ~n, m. l, •
._-- ._-- - - ny bez pracy przyjmie robotę
front, parter.
ISTNA REWELACJA 2-lampo- w domach prywatnych i u sie----~~
wy odbiornik z 3-ma lampami bie, przerabia meble ze starych
BEHLITZA met. prawdziwa 8 rok daje prawie całą Europę, elim;.- fasonów na nowe, szycie porszkolnj, Kursy języków obcych, nuie Łódź i Raszyn. Zł. 180.- tier, zakładanie firanek. Ceny
kryzysowe.
Piotrkowska 117,
uznane prz~z pa.llstwo. Konwersa- "Watt" Narutowicza 16
stolarnia.
eja, lit( ratura, korespondencja han
dl owa, ewcjalne gruPy początku BUDKA do sprzedania, punkt
WY'!'WÓRNB.
KRAWATÓW,
ją.ce po zniżonej cenie. Wykładają dobry, zdatna dlą. szewoa, krawTraugutta~, uruchomiła speca,
woda
na
mieisou.
Wiado·
rodowici anglicy, francuzi, nie.mcy
Napiórkowskiego nr. 42, cjalny dział czyszczenia, szycia
włosi. Próbne lekcje bezpłatnie. Za moŚĆ
i reperacji krawatów
615-4:
m.5.
pisy codziennie od godz. 12 do 1
i pół i od 6 do 8 tylko Piotrkowska 8u, m. 9. front.
3277-2
FRANCUSKI.
Studentka po
powrocie z Belgii przyjmuje lekcje, korepetycje, korQspondencjo na godziny. Ceny niskie
t,el. 168-00

DYWANY perskie, krajowt', ~
i maszynowe naprawia tkalnia artystyczna H. Milgrom, Kilińskieg'o
18 m. 10 parter.u
S404-4
.- ,ZGUBIONO weksel <la. zł. 100.pł. 10.1 SS r. z wyst. ? .\nasis., nll.
zleeenie L. Komwa,sser Pcwyt!!zy
\V.-ksel uu' ,'waźniaru Y Libernlan
i S-ka, Lódź NarutowjcZ3. 2'2.

I-

I •
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jący się z jednej sali 8-okienny
łlłcKnie z dwoma pokojami na
parterze KilińRkiego 71 wiadomość u gospodarza lub dosorcy
POSZUKUJĘ
ni~ nie wytej

2 pokoi • kuch2-go pi~tra. Oferty • podaniem komoraego akladać w adm. pod "L. L".

----z

DUŻY elegancki pokój

e.~

tralnem ogrzewaniem i wszelkiemi wygodami, telefonem do
wynaj~eia. NarutowiOJla 16 m.
7, róg Piłsudskiego, teł. 127-66
2 POKOJE II: kuchnią i wygodami w nowym domu, mieszkanie słoneczne, do wynajęcia, Że
romskiego 17.

SOLIDNEMU Panu (i)

UDZIELAM Angielskiego i .Nie- PvSZUKUJĘ kelnerki Bar" Carlmieckiego (konwersacji, literatu- ton" Sienkiewicza ~2.
ry i korespondencji handlowej).
Ceny przystępne. Lipstein, ul.
Lokale
Lipowa nr. l od g. 1.30 -2.30
i Y-lO wiecz.
POKóJ duży słoneczny umeblo'3TENOGRAFJI francuskiej kore- wany, wejście II klatki schodospondencji Landlowej, konwersacji wej, tanio do oddania, Piotri korepetycji. Zat'hodnia 63 m. 4, kowska 238, m. 3.
._-----..
~-3 godz.
3569-6
OD ZARAZ do odstąpienia komfort()we 6-ciopokojowe mieszkanie,
BUCH ALTERJI amerykańskiej, wło centralne ogrzew., winda, Nawrot
"kiej i uproszczonej gruntownie Wy nr. 7, III piętro, front, tel. 205-10.
3539-2
ucza za 30 zł. Sporządzanie bi
lansów i zaprowadzanie ksiąg.
Nauka pisania na maszynie 10 POMIESZCZENIA parterowe na
zł. Korespondencja
handlowa warsztat, składy, ganż, duże
Biuro ,.Kodekspol" Cegielniana suche piwnice do wynajęcia.
25.
Południowa 28.

I

I

---

BUCHAL TERJI WLOSIUEJ l am e ryk a. ń s k i e j
oraz pisania na maszvnie gruntownie wyucza za 25 zł. Skróconv kurs w cią
gu 1 miesiaca zł. 15.- Pisania na
maszynie za 3 ~:vg-odnie 6 zł. Udzie
lam równi~ korespondencji i aryt
metvki hand~owcj, Kili11sldego l'iO,
poprz. of. 1 piętro. Dla kończących

"GEGUZ" Piotrkowska 82, tel.
132·40 poleca bez odstępm!ge

między

innemi:
90 kwart. pokój z kuchnią Gdańska.
Zł. 220 kwart. 2 pokoje z
kuchnią wszelkie wy gody, Żeremskiego.
Zł. 260 kwart. 3 pokoje z
buchalterię i
korespondencję
kuchnią wszelkie wygody, Nasteno!rrafj:t gratis.
rutowioza.
ZŁ. 30 MIES. pokoje uroebl()wa
WYKWALIFIKOW ANA
nau- ne z klatki sehodowej.
czycielka (Wyższa Szk. Muz.
-----~----im. Chopina) udziela lekcyj gry POKÓJ sł()necmy.
niekrwująfortepianowej po cenach bardzo cy odnajmę, centralne ogrzewa
przystępnych. Zielona 42, ID. 10 nie i wszelkie wygody, używaltel. 188-83 od 10-12, od 2-4 rość radja. Pi-olIkowska 211 m.
i od 8·ei wiec•.
14.
807-1
Zł.

-----------

odnajewenl.
nOWGczesne, 3 i 4 pokojowe do kiemi wygodami od zaraz do wy- bez mebli. 6-go Sierpnia 36, oficyna ij-cie piętro, Hochberg.
wynajęcia - równie:2: place przy na.jęcia.. Piramowicza 4, m. 15.
8524-łs
ulicy Morskiej do sprzedania.
2 - OKIENNY duży pok.\j umebloWiadomość: Sienkiewicza 102,
m. 6.
581':"'3 4: PoK. mieszkanie, front:a niO' \vany z wygodami, na l piętrze:
tro, ul. Mielclarskiego (Szkolna) f l'nt, do wynajęcia. Główna 41,
POKÓJ do wynajęcia z wszel świe~o wyremontowane, nowo- R'leszk. 8. .
kiemi wygodami. Piotrkowsklł czesne, przedpokój, ban, szatnia,
92, lewa of., II w. II p. mi" słutbowy, spiżarka, szafy, suf- t POKOJE z kU''}Unią i wy.godaml
szkania nr. 57.
605·1 ki, od gospodarza do wynaj~cia. I piętro, front, b&L O<:'ię}JTiC'1P na........--__
Tel. 153-89 do 11 rano i od tychmiast do wynajęCi-l. Alej:\. I M:.
SŁONECZ_'1E lokale mieszkalne MILY umeblowany pokój z wsze l- mIJ pokój umeblowany,

_ _ _ _
o • _ _

-

•

~1~ k~oEiHiAI!o!tYl~llł~~~\'~!!

11'I

elellt.vcz. u',wane.
okazyJnie do <spr.edonia

WARSZTATY
REPERACYJNE.
dla mas:lyn,elektr.

I

WYROB

pft l EŁ ACl nIKÓW
GWIAZDA-TRÓJKĄT

Int. J. RBICHBR l I-.!
Południowa 28, 'el.

2'0-00

~. . . .__u.~. .~.mmmxrąw"~b~'~

DO WYNAJĘCIA zaraz 5-pokojowe mieszkanie komfortowe, z wsze.1
kiemi wygoda.mi, Ki1ińskiego 96,
vis-a,vis ogrodu. Wiadomość: tel.:
nr. 122-13, od 9-11 i 2-4.
3587-3
-.-----POKóJ umeblowanv z telefonem na dogodnych warunkach
do wynaj~cł.. Mielczarskiego
24, tel. l63·5e.
-3

nrO~T04.

2-4.
:
kó
!ki mi
ŁADNY dwuokienny
ok6' _
VJY po j z . wsz~ e.
.
p
] . lwygodami do wynaJęcIa. Slenkie·
ewe~t. E utrzymamem . ~la soli- wic.z& 6 tel 129-08
dne] osoby. Tamże pokOl wprost
..
schodów od gospodarza. Sród- --miejska 38, m. 11.
POKóJ z uływalnością kuchni
do wynajęcia od zaraz. Wiadomość u dozorcy Skwerowa 6.
SOLIDNEMU Panu oddam tanio pokój, centr. ogrzew., winda, telefon. Nawrot 7, m. 23.
DUżY

frontowy pokój o trzeoh
oknach z balkonem od zaraz
do wynajęcia. Wejśoie absolutnie nie kr~pujące. Wygody również nie krępująee. Adres: Pomorska 20, front II piętro drswi
na lewo.

Do .,najecla

pokój z na trseciem piętrze pr., ul. Naruło
l-OKIENNY słoneczny
wszelkiemi wygodami, winda, tele· wino 39 dwa mieukania: S-pokojowe
fon, centralne ogrzewania od za- (w bardzo dobrym stanie) i S%eścloraz do wynajęoia. Narutowicza 16, pokojowe, s wuelkiemi wygodami.
Wiadomo'ć: tel. 131-02.
nI. 6.
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UWAGAI

Na

składzie

wielki wybór łóżek metalowych
oraz wyrobów tapicerskich.

'1•.__________________________________

gwaronłowllne

po cenach konllluencJjnJch kupicie tylIco w firmie

•

UROD IIa KOBIEC"

Konserwuje od§wieża
wyłw. M II q 11 i 1111 g e
Spe cjlllna metoda na odtłuszczenie, udoskonalone farbowllnie włosów.
PIERWSZORZĘDNY GABINET KOSMETYCZNY

~~!!!

F. NASlELSKI 2 !!9o~~~~~ 2

ME

R BOTNICY!

8

Obureszezenle.

I Poni,!wat na,dszerdl czas
dla z a o p a t r z en i a

.

O-rnwel DIIERlYftSHIEJ

\V

Dypl. IIbsolwentka i prakrykantltll MjsI}'n. lnstitut
de ~BEAUTE· w Pllr}'żu.

b"

po nader

WlilLKt WYB8R

zwłaszcśa m ark i

K

Dojllzd tramwlljamlt 5, 9, 6, 8, 16.

K U P U J CI E Z l-go Z R 6 D t A

przystępnych

Wyłączua sprzedaż towarów
SEKUNDA, BRAK
i RESZTEK

państwowej slużb,

lowar,
gatunki a

biale

polecamy nasze znane

Kopernika 21, m. 6, tel. 123-83

Magistrat m. lodaf, jako orgon
weterynaryjnej I inIItancji w poruozonym Sil kresie dzillłania (Słllrosłwo), w my§l § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa ł Reform
RolnJck :II dnia 1 grudnia 1932 roku
(Dz. Ust. R. P. Nr. 116/32 poz. 962)
wZJwa osoby nleposladajllce dyplom.
lekarza wetel'ynary!nego, a tr1ldnlllce
się lub zlImierzające trudnić się zarobkowo trzebieniem (kastrowaniem)
zwierz"t na terenie m. toc.':i, do be.awlocanego uz,skllnia Jlel:wolenlll Miell'Iklego Urzędu WeteryRllryjnego (ul.
Narutowicza nr. 65, II piętro, pokój
nr. 12).

się

cenach

~ Uskuteczniamy wysvłki do Rosji

Willni niezastosowllnill .się do pokarani nil podstawie
IIrt. 98 rozporzf\dzenia Prezydenta
RllecaypospoliteJ a dnIa 22 sierpnia
1927 roku o zWlIlcsllniu allraźliwyClh
chorób zwierzęcych (Dz. Ust. Nr.77/2?
poz. 673), IInowellzowllnego w dniu
25 lutego 1932 roku (Oz, Ust. Nr. 26
po •. 229), IIresJtem do 6-ciu tygodni
lub gr.ywnl\ do 1.000.- złotych; obie

na podstawie umowy z przedst.
handl. Z. S. R. R.

:...-------

wyższego będ'l

!.-----~
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- CblrorgtClny

1ftkład Połololno

SZKŁA

Ogrodowa 10, tel. 213-57
I i II klasa
Oddział chirurgiozny
Dr. med. M. Kantor

"leisS'a PUDBlal"

llod2. prsyJoć l-f! pp.

-

Oddaial

połOlnłollo-ginekologicllny

DOSKONAŁE

UCZMI ~g'::t5

ur.

OKULARY
BINOKLE

LORGNON

polecft CUKIERNIA

JItłn.

"Zr6dlo" wł. Z.6umUIlRsBI
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Redaktor: Eugenjusa Kronman.

Prof.

II

PIOTRKOWSKA 81, TEL. 112-98

al 9. -

Tamże ogłoszerua do wszystkich pism krajowych po cenach redakcyjnych.

I

II

po powrocie
wznowił lekcje gry
fortepianowej

ul. Traugutta Nr. 12
front, m p.
MEBLE

stołowe,
sypialki,
krzesła dębowe, stoły

,

MEBLON

OgłOSZani"a za wieru milimetrowy t-szpaltowy (.trona' .apalt): I-.za .trona 2 ał., Reklamy tekste..
II
redakcyjnym zł. 1.50, w teldciet a aast,.ełeniem miejsca nil stronie od a &07 w1lloznie 60 1J1'.
be. lIIII.trzeżenia mieJsca 150 gr., nadealllne od Itron, 8-ej do kotica tekstu 40 ,r., nekrologi 40 gr. Zwyczajne
(str. 10 s.plllt) 12 gr. Drobne 115 ar. n WJl'u, ujaniejue ogłouenie Il. 1.50. Pos.niwanie pracy 10 gr. za .yrlll, najmnlej.ae d. 1.20. Ogłosz.nia Al'ęcl:ynowo I adIllbifto". 12 ał. OgłoHonia zami'Jscowe oblicl:IIJte ..
Cł~ d..rołAL firm &IUIr. lD1)t. Za GIIl. tabalmoyCIU lab fIudu. do~ ~&
QgL QwllkojQr. o S(jJ/. :J.rołel
RekllImy w dodatku ilu.trowllnym Zll 1 cm. kWlldrlltowr 1 zł.

Za wydawniotwo .Prasa·, Wydawnioza sp. _ ogr. odp. Rugenju8z Kronman.

I

gabinety,
owalne
t.apozany oraz wszelkie meble
najnow8zyoh fason6w. Ceny niskie, warunki dogodne
61 Piotrkowska 61
w podwórzu tel. 136-75

,-

li

RA kopie6w redakc]'a nie Iwraea.

I

francuskie i angielskie.

I

POWIELANIE
',1

lOGlOSZEN-

Przyjmuje na. rok 1933 wszelkie zlecenia
P. T. Czytelników na prenumeraty c~asopism
i dzienników miejscowych i krajowych oraz na

TŁUMACZENIA

,

lelefOniczne l!: ?:~:~!:~:~ii::::

I
• 5. Modniarstwo-kapelusze
- Kr6J
na prenumeratę " Głosu P orannego " zgłasza6 I• 6. Bieliiniarsłwo
Ondulacja
można na Nr. 222-22.
7. Manicure
"Głos Poranny" dostarczony będzie nazajutrz po
Sekretarjat czynny od 9-1
zamówieniu.
I :-___i_B_7...,;,p_o..;.p_oł_._ __

IT"

••

1. Gorseciarstwo- Krój
•• 2. Krawiectwo- damskie

::::..::;~..•.............•.••................•: lit. lIirl1~tElill

CZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

,-

Kursy Zawodowe Żeńskie przy
Tow. Szerzenia Pracy Zawod.
wśród Kobiet Żyd.
~61czań8ka 21, tel. 167-1.-,

11..............................................11

WEZWANIE

UL.
~05·~. TEL
ODBIERAMY I DOSTAR-

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPO;tYCZANIE
AKUMULATORóW

I

D.II.IilIil • • U • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II. . . . . . . . . . . . . . . . . ._.

CEn ALna łADowniA I
=
AKUMULAT
RóW
lóDl =
RADIOWYCH
TELEF.

Opiekli nad d.leclriem
Dr. med. J. POlakow

Przyjmuje zapisy nil nast. dzia lI':

--------,----------------------------------~ ••

NA

t

t894 MAGAZYN OPTYCZNY

t.6di, Piotrkowska 33. Tel. 222-23Uwaga: Zamieniamy okulary otrzymane _ Kasy Chorych na
inne p-g życzeń klijentów.

_I!iI!'iIi

~lDTOCYKLDWYCH

1'.

Sp•• o. o.

UWAGA: Dla szkół, instytucJi i zwilłzk6w
udzielamy
z _
ciastek
10_
/0 rabat.
___
__
_ _ __

SAMOCHODOWYCH

od

SZYMON URBACH

Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

l ,~

Dw. med. Sz. EigeroWB
Dl'. Reiłler Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dr:. mad. W. EyDhlMW
Gans pOl'odu n8 n kl. Wl.'az
z 21abiegami 200 zł.

W drukarni własnej Piotrkowska 101

Łódź,

dnia 8 stycznia
1933 roku.

DODATEK

SPOłECZNO-LITE

Egon Er.in Kisch.

NiC!znang
Jeśli pis·aIĆ o ohińskim

trze,

widowni

fnropi~

tea., wał w dzień święta

chiński

blic,zlUl<Ści, nilŻ publicmcść chiń

ska.
Zna ona ~any dramat' słowo
za słowem, geSlt za gestem. Już
to nie podobałoby się żadnemu
europejskiemu C1ZlJowi~kowi teatru. Przecież dyrektor teatru
któl1'ego dnmatrurg zapropono-

Dziennikarze

Schillera tonv pTZygotowują si" do wy- weifei

podzielone role, odpowiedział: I Ten parter bezpłatnie zapala- Niechże mi pan da spo-kój I jącvch się widzów nazyw·a się
z takiemi sprawami!
Puhlicz- Czingcz an,gczi. "Ting" znaczy
ność moja zna to na pamięć, a p:rzytem: słuchać; "Gzan,g": dar
aktorzy musie1ihy się dopiero mozjad, ' a "Czi", znaczy: teatr.
te.go uczyć:
żaden z widzów wi..downi ezing
W Chinach p1l!hliczno-ść zna czangczi nie siedzi,
żaden nie
s'zŁuki klasvc'zne na pamięć, ale I popija herbaty,
żaden nie u·
aktor zna je jeszcze lepiej, cho- śm,ech~ się i żaden nie chło
claż przeważnie nią umie czy- dzi się gorą,cym ręcznikiem, ża
tać (wręcz przeciwuie, niż 'w den z nich nie ma prawa woEuropie). Nauczył się ich w dzie łać w zachwycie: "Czao Czao!"
ciństwi'e od naUJCzydela, który kiedy któremuś artyście udało
sam również nie posiadał pis'}· się zaprodukować jakieś miejne~ ani drukowalIlego zwoju. sce zupe~lIlie taksamo, jak kreoTak rzecz DIecie sie od lat t y- wać zwykł je bYł jego poprzedsiąca.
nik, ' a1ho praponr.zednik. Mil·
Publiozno·ść znajduje się rów- cząc i słuchając, godzinami capici na scenie, zaJpeltnia ją tak, l€'mi wystają
"pasożytujący"
że artysta grają,cv
ledwie się słUiC'hacze za kulisami.
może przecisnąć. Ponieważ jedTangminhuang jest na każ·
n.a'k udaje mu s-ię to
wkońclI dem przedstawieniu obeclIlY. zaws.7..e, nie wiemy właściwie, Siedzi w szklanej szafie za see·
Co moina,b v zarzwcić poważnie ną i możnaby go łatwo Ulważać
temu, że widzowie przebvw1łją za ruchomą dekorację. Szezl!na scenie.
g6lnie, zanim człowiek
przyPowitać
wi'~z należałoby zv. yczaił się do tego, że deko·
falkt, że szerokie rzesze cieka- racje ruchome w Chinacb me
wych znajdują się za kl}Jlis-atui są ukryte za sceną, ale raczej
seeny. Rzecz pochwały godn:ł I czyściutko coram puhlioo u:poze srłanowiska aktora, który dp- rządkowane na stole rekwizyte czu-I tów.
biel'1Ze. je rekwizyje skierowane ku s·obie spojrze· tM,
Jeśh zachodz.l potrzeba.
nie tłumu, również i przed Wy-I Nim na'przyklad . bię~.iczka,
stępem i po zejściu ze sceny. _ pod napOil'em płonuellllleJ lnwen
Rzecz pochwały godna ze stano l cji chwili, zamiel'1Za się rzucić
wiska tłumu. który nie zap!a-' na kolana przed małżonkiem,
cił wlSlf@u i wsze& boc:z.neml l kuli dawno już roz,postarł na
drzwiami i oto słUJClhać
moż.e z:emi zielono·złotv dywan, jakdjalo~, toczącego się na sce- by już zda'wna przeczuwał ten
nie, i przypatrywać s'ię, jak ak- wybuch uczocia. A kiedy bohaterka markuje
atak szabu, . lll:l.

znaw,ać może S'zczęścia,

jugosłowiańscy

I

,

T

chcąc nie chcąc zac.zą,ć trze wySlławić "Pieśń o dzwonie" na l stępu.

ba od ręczników. Bo zanim je<;z
cze zaczęła się ~ra na scenie,
zaczyna się gra ręczn~ków. Ludzie. wypożyczają,cy ręczniki,
rzucają świeżo przepojone ręclliiki z Wypożyczalni ręczników
w korvŁa.rzu bocznym ku korytnrzowd środkowemu, a widz
rzu('a z powrotem ręczniki zuz)'te. I tak sobie fruwają p~ó~ie-nille ptaki Po teatrze p'r zed
przedstawieniem i w czaISil? wl·
rlowis.ka.
Publiczność na nieściemnio
nej widowni gorącemi, parą buchającemi chustkami urzedera
czoło, szyję, UISZV i oczv (s'p rzvja to doskonale szerzeniu się
egipskiego zapalenia
i OsIPV~.
Pozałem ludzie śmdeją się, popijają herbatę, rozmaw~a.ią z
l'lsiadami, chrupią ziail'na sloneczni'k ów, c'hrupią ziarna ma
411, rozłupuJą pestki melonów,
palą papierosy, kwpują czekoladP, llllb pasztety ryżowe u prze
kUJp'niń-w, którzy
bez pl'lZerwv
przechadzają. się ~dłUlŻ szere
gów miejsc siedzacych.
Zaprawdę. a,ktor eUi'opejski
żvczylby sobie innej public'ZDoki i zaiste, aktor
nte
wyobraża sobie idealnieJsze i pu

c

w Polsce

St~m~ąd

scenie zjawia się jej garderobianv w cywilu, nie tros'zćząc
si,ę o obecnego na scenie mauda,ryna, dla którego napad s,z alu ma być niespodzianką; garderobiany poma.ga pani um1ejętnie w szarpaniu włosów,
w
zdzieraniu szat, co nie przes-z1:.a
dza j~dnak, że. bohaterka stoi
na scenie piękna i dystylll.gOwa I
na. .tebv artystkę pTZekonać c
t€'m, . że przemiaJuł udała sil;' w
formie estetycznej, gardt:rohiany si~a wreszcie po zwierci:iclło na stole rekwizytów, a b·.Jhaterka przeglą;nąć si~
mc,·że
w hlsb-ze zadowolona.
Ta'k .l est, wszystJkJie rekw:i'z yty
i ws'z,V'stkie dekoracje rUJChome
leżą na scenie.
DJate~
też
tanglll1inhuang, siedzą,cy za kuli
sami, za szklanun;i
sclanami,
nie jest ani rekwhyŁ<.."Ill, ani de-

Od kilku dni bawi w PoLsce gr ono dziennilkarzy jugosłowiań
skich, członków komitetu jugosłowiań,skiego porozumienia prasowego polsko - jllJgosłowiańskie~ z prezesem komitetu p . Zi·
vancev!czem na czele. Wycieezce towarzyszy też szef central
nego biu,r a praSQ-wego w jugo'S1:owiań,skiem prezyd.lum rady
ministrów p. Radovanovic. Obr ady komit ,tu porozumienJia pra kl\racją ruc·homą.
Jest bogiem, bogiem tea,t ru.
sowego polsko - jugosłowialls1kiego toczyły się w Knkowie, a
następnie w Zako-panem. Po zakończeniu ohrad dziennikarze tatwc mógł się nim stać, pojU'gosłow~ańscv przybyli w dniu wczorajszym do Warszawy. I!ieważ -pr7ed-tem jut hył cesaNa zdjęci'u naszem widzimy dziennikarz'V Jugosłowiańskich w
towarzystwie członków polskiego komitetu w otocze:1liu /?órali rzem. W tym chara'k te.rze wy·
" ZaJkopaneg,o w hotelu Bristol w stolicy. Wś.ród obecnych nalazł grrę teatraJną i muzykę,
ieby kocbaDej sJIDOWe-j Janj:!ID6jdują się: Po ZlIanovie{x.), i p, RadovaIIlovic(u,},

(kochał ją

tak bardzo, ni. Rzeszom wydaje się, że rOlw noczet swojego mow'V wiedzie lew ze słowikif m
haremu) przysporzyć zabawy. Ludzie cieszą się, gdy babki ('Sam kszta :cił w.s.pół.grają('vch 1 powiada ią bajki, a rzdv bahunia
kierował reżyserją
w sadzie wprowadzić chcialabv zmiany,
gT'Ilsz, skutkiem czego aktorzy dzieci byłVbv rozgoryczone
chińscy nazywają się dziś jesz- złe. Pra~ną tych samv'Ch
ge·
cze "Studentami ogrodu ~r1LSz". s,t ów, tej same.i intonacji głosu,
Z tego też powodu w ~adnvm tych samych słów.
teatrze chińskim, nawet li MeiNie, doktorze honoris causa
lanfanga, brakować nie może americ., Meilanfang, nie może
za sceną posą,gu Tangminhuan- pan reformie poddać starochiI'iskiego teatru! Musi stać i upaść,
~a. -.
Ani nawet w tea:t rze Meilan· .iako kategOl-ja dziejowa. Przefanga. Trzeba to wyraź:nie po- cież i pun jest tylko podrodzawiedzieć, bo Meilanfan,g wystę· jem tej katego.r ji, pan, mężczyz
pan,
pował niedawno gościnnie w A · na, grają _ y role kobiece,
mervce, uzyskał tam stopień do mężczyzna, który ch-odzi na pię
ktora honorowego i wil'ócił tak tach, końce palców dźwigając
oczarowany kultUlrą sc€'ni.czuą ku górze (tak nie <,hodzą żadne
t€,.go kulturalneg-o kraJu, że ja- kobiety na ziemi!), pan, męż
z falsetem gło'su i le
ko ruch1.iwv eklektyk zamierza czyzna
zrefc rmować teatr chiński. --- srebrnymi kwiatami we wł<l
Można wprawdzie teatrowi sw- sach, pan, doktóil' Meilanfang.
rochińslkiemu zarzucić
niejed- Zdarzenia na pa'!1skiej sceni~
no, a le poddać go reformie zDa· nie znoszą transfuzji krwi vanczyłoby tyle, Co oratorja ~ra· kesów, nie znoszą wogÓlle żad 
cować na muzykę jazzu albo nej transfuzji, bo posiadają rów
Forum Romanum
odbudować nie mało krwi, ja,l,;: obtra'7.Y chiń
skie - cienie, bo są nierzeezvw stylu nowej rzeczowości.
Teatr starochiński jest
poo wiste.
"Wychodzić przez
środek",
wllgIQdem formy sztuka dwor
"wejście
przez
sufit"
takich
sko - feudalną i sht'żv ~loryfika
wskazówek
reżyserskich
tuhlj
cji d V'1la,gtji, szJac1h ty
i cnól
nie
trzeba.
Dwoje
drzwi
pr·;,·
mandaryna - epopea dla ludu. Teatr ten jest konse.r watyw wadzi przez scenę, stoją o,t wony w takim stopniu, że stracił r~'ID, lekko tylko -przy s 'onięte
Po'przez lewe d.rzwi
wszelki już zwią.zek z żydem i kotarą.
choćby tylko
najdrobni('jszą wchodzą wszyscy akto'r zy, przez
możność wpływania
na (:zasv prawe wychodzą. PozaŁem WSię
dzie dość jest drzwi, trzeba Je
dzisiejlSze.
W ten sposób T)atrzv puh1.icz- tylko umieć zohaczyć.
Jeśli
ność na te figury, które
tam ktoś wejść chce do jakiegoś dow ~6rze pos·ługują się fal'!E>tem, mu, lub wyjść zeń, to może lVi·
jak nie mówi prz~ież
ŻIldf>ll ko wvci~g:nąć ohie ręce, jakby
człowiek, na fi,gury. które no- ndswnąć miał potężny rygiel i
szą tam mas'ki, jakie'h nie nosr ro~ewrzeć bJ"amę, okazałą brażaden człowiek; P'lIhliczność pa mę: fantazja twoja nie zdoh·
trzy na te fi~ury wogóle nie jak łaby wyobrazić sobie bramy o·
na lu~lzi; ale jalk na istoty z ooś· ka1z alszej, niż ta właśnie.
że ją zaliczył

Giełda

aktorska w Tokio

t\a zdjęciu naszem widzuny scenę widywaną często w 101.:1
lach waI'S,zawskich Loursa i BlikIego: "giełdę aktol\Ską" w jt>
dne.i'! kawiarń. w- Tokjo..
.

t
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Problem

małżeński

8

•
w haremach szyitów

Ludzie, pragnący
w Persji możlJlym. Ub~i bowiem spr,ze- mykają się z haremu, aby zakoEuropejczyk oczywista roz- Inb pochodzenie zostaje w s:'c"
w związki malże (~skie ma daje swą córkę po-bIiskiemu kła sztować niedozwolonego 1>rze- mAkie się odnosi do tej nader Tf'gach prostytutek.
Taka n,c
ją przed s.obą dwie możliwnśd
c;z lorowi,
zaś bogaty ilmpuje życia. Bynajmniej się nie bUJJl- zmodernizowanej
form V mal. nie ma z życia. A w siedemnaMogą, że tak p.()·w iem, przestą· męża dla swojej córki. Taki je~. tują przeciwko czasowemu mał ieńskiej. Fruktem jednak jest, że stYm roku życia przen.osi
się
pić P'l'ÓR małżelistwa lewą albo 'o~ persjanek.
do zl1iżyla do oddziału żebracze~o
"i:eństwu, a zmieniają nazwiska wszystkie kobiety sklionn 4'
prawą nogą. Gdy pers idzie do
'W Persji kobiety są
inteii· ia'k zużyte suknie. Mało o tEPD prostytucji stałv si~ mnie.iwi~ l,rzv klasztorze. Czasem uciea'łł
Kadiego Iuusi sobie ni ejak.o 11- gentne, ezal'ują.ce i zawsze znaj rozmyślają·
!iłao, wal'ęsa się upiornie
po
Stosunki międz~ cei naniami z towarzystwa.
świadomić na jak dŁwgo
wy- tlą jakąś furtkę, ~dy w chustce ludźmi 'Hl bardzo sw.obodne
Tragicznv at.oli jest los ko, wsiach okolicznych, alho tow~··
starczą mu jego miłosne uczu- czarnej osłaniającej twarz, wy- zupełnie nielkonw'encjonaJ,nc
hiety, która przez swe ubóstwo rnS7Y ślepemu żebrak.owi.
cia. I może sobie narzucić termin trwania tych uc~uĆ.
Powiedzmy dzień ailło 'J9 lat Jak
zechee. Na tern właśnie polegają cza,s owe ma '~eń,gtwa.
Lee7.
gdy miJa łermin przewidziany,
a mirość trwa dalej, wtedy mał
żQnek może przedłużyć dni sW P
go szczęścia.
Gdy natomiast małżon e ! '-,lo
znaje rozczarowania, wów<cza'.i
wystarczy, gdy żonie sWQjej powie w .obecności świadka: "Jesteś rozwiedziona".
Obcy naród jest trudnYm do po- Ameryka zabroniła emigracji jaPOń
wali IUllChy w swe.i ROllstrukcłl
Rozwódka może jednak być znania, obca rasa po'ZOStaje nie- czyków, dokonał stary japończyk
ft
U
domek.
powołana
z powrotem,
do maI zawsze zapoznana. Jednakie barasiry na starą szlacbecką modPrezydent angielskiego domu rą
Pan Hi~ashi Okubo nie bedzie
trze<:h ra:zy. Po raz czwarty b.o · można ją opisać. Według przyJęte' łę. Nie dlatego, że sam pragnąl dzącego pf7Jesłał leaderowi polityki przecież skariył do sądu sąsiadów,
wiem m.oże zawrzeć śllJ1b
llliZ recepty wiedzy, zglębla fachowiec do tego kraju wyemigrować, ponie- japońskiej Togukawle
hOn()fOwy Wie ZfeFztą z ro:<llc:wych prect'-den
tyJlko z innvm męż<lzyzną. AlE' tajniki sztuki, języka, sportu i po- ,waż był zresztą za stary na to, prezent do Tokio. Był to drewllia-l sów, b b~ l(t.by tv z!: :Ielllie ~e"'c el~
c;zvici PQtrafią. ohejść to Ma- IityJd, .zIłmyka swe spostrzeie:- lecz dlatego, ż~ Ameryka uchybi'a ny młot, kto.·y w do-mu lorda za- we. UJoży Sll~ raczej z sąsl adamt .
Wo przy pomo<:y Dozol'llych maI nia w grubych fol.iantach ks:ą~ rasie japońskiej uznając ją za niż. stępował łlwzonek pre"~rdenck;'li odtad stani~ :.' ę iJan lzie; uc~,)·n - ·
żel1.stw. Malżonek taki zwo 'ruje Dziesiątki setki tys. tOmów złożą ~~ i gorszą od InnyCh naro"ów, nar dotarł do Yok9hamy. Dni ml- nym i bar .'zie' l1iH~e,lmym dla I/;ch
pnyja~iół, przystraja swoją Żo· się w syntezie na precyzyjny ob:az Przypadek? Gazety japońskie dono jały, IhUtęly miesiące, ale książę
lIę, klorą poraz czwarty prag- ' nieuchwytnej w jednem określeniu szą:
Tmoguał.k<twa młota swer.o nie otny·
iBie~ f ąiUza
nie pojąć za żQnę i poślubia in rasy. Szkoda tylko ie Zycie ludz.
"Pan Juijo Hilshiya w dJ'O{lze
dzban~wi. Gd~ ta szcz~óIna ~e kie' wyraża się aż tak wielką nląs~ cło domu w S14ngbaju .·uclt się z _ Co się stało? _ zapytal,
.1npollscy I!~a 'l erz~' pa t~ ,ini maj'!
rdemonJa zo~ta:J6łe dokonana, .Je- '7adrukowanego papieru. Przeto cle pokładu do morza, zostawiając list
_ Młot ten składa się _ odpo- za główne 7.adar.le wy' ~zy\\ a l'i~
en -'-'
z pTzYJa<:l
pOtrąca
nogą
szy
mnie
to
nienomiernfe
że
nie
j~do
kapitana.'
_
Zechce
pan
wpty-,
• urzę d'k
,
d '
wie dZlał
m cel ny - z d ,,~.~- 'lobie nawzaj~m łup i e~twn i naduo bl lwl~nca, p()Czem mor ero:y stem uczonym badaczem, a tylko nąć na rzą~y kanadYl'ski I amery6"'"
h ! I
l t ŻV::. Jest to c cll:!!("l'l~1l1 chlel::em w
usruwalą" skoro""
na bok l
kły
b d
d
wa r _nego i z ma onlU. nna es jalVl1!ii. Dzi~; l'lalwersaca.,·, .l'utro
..,y.
'
zwy m waga un ą, wę roweem. "'ań8k~ aby. te zniosły zakaz emi- jednak stav.ka od Jednego drzewa
ł'~
,
"wdow~ znOW'll moze stanąć wlóczącym się tu I tam, szkicują' gracji japonczyków do tych kra- a inna znów Otl drugiego. Narazie Ąf('ra przy (h !'l tawach,
poiiltr ze
na kobIercu ślubnym.
cym pochwycone wrażenia, ch';yta j6 "
znó," na({u':~ycle i 1. ll.
Japo(lskl
w.
nie mniemy dokładnie okrdlić OWa- I •
• d
rt
.. I
't ł
.
T
10 __ ki-'
d'
~
mp!ec z-ą a amc.' ,v7.acJI .. apt.a u
j acym w lot jeden z niezliczonych
SIĘtA
JAKO
POSREDNICY
•
ł
f
o
CO
my
nazY1'a~
......
a
J)
gi
ie-.1nego
I
rugtego.
Czy
fJKSCeI
t
"
"
"
4.
ki
K
.
promieni, za amujących się, o m - nazywają japończycy
seppuku. lent:a pozwoli rozebrać młot na I'~ CI'lgu ~ a , P,o ,lLY1'i ,l a~ mu,
. ~ŁZE~ST'Y.
sterny kryształ duszy zapoznanego Jest to przywilajem szlachty. lnnt> części?
Fbl_ \~ ('~atSl':bo w!el,e -~t'~r'''-~ .~.Ę'
S'POOJa~le .}}Ol>.leraJą ł? Vi'~- człowieka. Lecz któżby ocenić po- t
• k
t
i zczań ki
.a _ p~ z ~ r e .al> a.y, uOWJ.!n
"'.0 ma1lżens~le pIelgrzyml. ~lu,f) trafiI, co w życiu dllnej rasy jest s any, Ja np. s an mes
s , 2.
Nigdy w życiu - brzmiała Od\pon" ka 'a.p . ń.s' - a \'! ' t ~ównie 'lip,
pIelgrzyma Jes·t
póty wamv. ważkiem, co najwdnłe,iszem? Pro k~?:eJgO sIę b:,yw~Złł wsp~mnla?~ powiedź. - Ale możehy się d~ło do pomytlcnia bc ~' -·!;n'('dzy, ;..,,,
póki 1>rzebywa w danem mIS' mienie słoneCzne zalamują się o po- :~Le sa~ ca, . ysponu :ó!,nle obeJśc ustawą deklarując młot, ,la- s\ f Ts hez sa:wa··!':tl u . .
ście, gdzie ślruh zawaDł.
Gdy wierzcbnię, barwnych
odcinków'; ~sny:! a~ka~1lJ s:o rt~ ko ~ykłe nar?~zie, kOl1ieczn~ do
Jest j!it;zc. e je ;: l1a ·211010:(a !E t"
opus.zeza miat.'lo, Ź'C;na jego sta· wspaniałego witrażu ł rozpryskują
ęzczy ImaJą. o wy ru m
codztennego uzytku.
PrzedmIoty chorcba w partyce iap:1i13!;iCj i w
przez
lubk rzucenie
sł~ tego rodza>u sa wolne od opłat cel-/ t em POL~
... d '
" ' k ce
p'le
je SIę. wd ową,
.
wokół barwy tęc.rowe, gorące, nit hlpowieszeme,
•
bl ty
amu , a w!>:;:el
'ą
nę
. Kazdy klasztor posIa~a bra' by zrodzone w tajnikach duszy dja W? c an m~rza: zaś :0 e. przez nych.
nląc "': 3.. Zl!d a zkta z'.!~ta'a (f Q .TacIs.zka,. któ.ry p~ez p.ewlen czas mentu. KI'lka odCJ'nk~" tego włtra- za zycie tructZ~~. NalJclę§clej !1ft· . - Tak jest ekscelencjo! (Tu na l,pon 1i przyv, iezl(>l\o rzez przybv,
\In
mobójstwa ma'ą miejsce nad wodo·
i' d"
d lk
•.1
,
zajmuje SIę posrednlotwem w 7,U z Japonji znajdziecie poniiej.
d
K
N t ki
i ' stąp a uga przemowa urzę n a, Ił;7.0W, oowlelll w dawr.ych czasach
tych rzeezach. Braciszek posia.
sP~ em d e~on . o a ". pon ';Waz podczas której ani razu nie padł I Japonja zył~ głćwnie, prowadząc
da latwQść wyhoru z pośród lit:z
1\\'1 • ~pa • en Cle~ SIę .. <>plO)" wyraz nie, lecz z sensu tej przemo- handel zamienny.
Dziś jeuna!: nnej rzeszy cór proletarjatu. Są
na·p;ęknleJSze~,.w .JaponJló.Po;o- wy wyniKało) ie urzędnik nigdy ',reI' ten nnleiy do J}j<,esz:o,sz;. Zln
'to dziewczęta w wieku od ;l,a!
W domach rodowej szlachty Ja- dy ych samO 0.lst\\' są r zno l~e: sie liR tegt; ..odzaJu
załatwienie dzi:jstwa lalde maja m!E'j"~(> w
Cb pozwolę sob!e nlzel sprawy nie zgodzi). A zatem zacze sferach p~lit~cznych- tego traju
11 - 14, !które częstokroć lUZ pOl1skiej
jest
przechowywany KUka z
~a~nały "wdowi~ństwa" .piętna- oręż prosty. Ma on kształt małego zacytowa.
ka ekscelencja Jeszcze czas jakiś. pn;echod2lą najśmielsze w 'obraieSCle razv, W tej sferze poszu- mieczyka róiniac się ode6 tern,
W Surugada trzech Japolic~- Ooidz!emy przecież wreszcie do cle. nia. W teł dzi~d'lin'ę wykształcił
kuje. pje~grzym żony i płaci od- r że pomiędzy prostą drewnianą ręko ków. pcpe!nłło. §am()obólstwo prz~z finitywnego cblic~ellia ilości dl'ze, się nawet -5.,.ta" s!>ccjalistów, l~tóry
p?wlednl~ Ce!lę.
Np. w R~d- je~cią, a ostrzem niema żadnej prze powlesze1l1e Sll~, a pOlWooem by a wa każdeito ~atunku, !Okładającego w miarę, .lak sta'e do rywalizacji
sJew, ~t6re ~e~t celem . pleI- szkody. Oręi ten służy do samobój- zbyt powolna praCa tamtejszych u- gię na ten młot
politycznej ze swym przeciwnigrz:~l,. ma~zenstwa takI.e ~y- stwa. Przywile'em kasty wojuJ'lcel rz~dów.
I rzeczywiście Po upływie dal- klem, demaskuje karYllo.dny proce
naJlllmeJ. m~ są demoraI!zuJą- Jest okazywanie pogardy dla śmier
Inny wypadek. Duchowny pod· 40zych czterech tygodni, udało się der swega pvprzednlim. Kupiectwo
ce. PrzeClwlIuel Prostytucja zo- ci i znoszenie bez skargi dcmonicz.. czas kazania tak gorąco wypomi. urzędnikom ce'nym do obliczyć iólpcńskie wimto raczej I(ontr'los~}a zalegaliz~wa~a ~ po dnie- ne,l[o bólu, idącego z c:zelu§ci rm· nal grzechy słuchaczom, że jeden i młot dotarł do rąk l(slęcia,
wać swój rząd, a nfe, jak to
ma
SlQlIla
do naJwyzszeJ formy. prutego brzucha.
Nóż tto
Jest z przysłucbu'ących się uznał się OSo
mIejsce, odwrotnie.
:Wszak są kobiety, którym je- Jec!:\rnem honorowem
wyjśelem z biście di)tkniętynt· Podszedł do
Uczciwość Judu Japońskiego Jesi
den m~relzyzna nie mo~e wy- niehonorowych i wsty~ przynoszą- ambony I na oczach zgromad7.DII
natomią!!t przys·owiowa. Oto wypa
starczyc...
cych okoliczności życia.
nych zamordował pięcioro dzieci,
Jeśli jakiś obywatel mieć będde dek. który Ją charakteryzuje. Pelf
Ongi starezyła wola monarcby, zasztyletowal żonę i sam się powie stale nieporozumielda z sąsiadami, na angielka kUlli'a od chłopki Ja4
DZIECI, KTÓRYCH OJCEM który nIesympatycznemu sobie on- sił. Duchownemu nie pozostalo nie będzie dokuczliwym w ~belsclu i pońsklej kurę, Kura mIała być na.JEST CALY LUD.
cerowi wręczał ten oręż dla dokona więcej, jak powiesić sl~ na da~u nleuczyDnym, wtedy sąsiedzi po- zajutrz odniesiona do domu angiel
Gdy pielgrzym
idzie dalej, nla samobó/stwa.
Dziś jednak w świątynI.
wiedzą mu:
kl. Na drugi dzień pani ta otrzym:l
'wdowa wraca do klasztoru i J apon fi czasy SIę
"zmtem
' 1y:
•
Jeszcze inny wypadek. Osiem'7_
•
nl'e la kurę wraz z jajkiem.
wmCzekaj LJt:lnsta
Bo~a Clę
czeka lla następnego męrezyz · nych ~młerci, bez względu na stan dziesięcioletnia staruszka za.h'ła
"
- Ależ l'a tylko kur~" kupiłam?
.,~
omfnle'
nę. który ją p.ojmie za żonę·
I pochodzenia, wiesza się na smbie trucizny, poniewaZ wrMka powle.
- rzelt~a zdziwiona angiell(B.
Pros·t a jest także sprawa poddała Jej, że żyć będzie jeszcze 10
I uJe ominie go z calł pewucMclą·
- Tak, ale przez noc kura ta
totOstwa. Dzieci zrodlone l ~za ' nicy.
lat.
Ra~ do roku wierni, zbierający się znlo~ła laJko, a ponieważ od wc~osowego maMeństwa noszą naPrzepisy starej rycerskiej reguły
w Jednej świątyni, 8wi~ dzień raj kura do pani należy, przet(. f
zwisko męża matlk'i, pr.zy któ- w te" mierze brzmią. Jak następuje:
- Osiemdziesiąt jetst ~ć - swego patrona. W dQlu tym ucztu- jajko jest wlasnością. pani
rym pozostają. Dzieci piell'rrzyNćż nalety wepchnąć pod pier- - oświadczyła eędzłwa patronka je się rad~nłe przy d~więkach muAnalog)1 z politykami Jatlońskł
mów należą do Bo~a i palls.two siami w brzuch kieruJIl.c ostrzem ~ swej licznej rOlblnie. ~ Dlnł.el ~c! zykl. Oczywf§cie na uroczystooci mi trudno by'oby się w tym 'WYpalY
je utrzymuje. Synowie stają SI,< lewą stronę w młnre ;ak ostrze 7:a nie pragnę.
nie braknIe I wódki ryioweJ I in- ku doszllka~
pie1grzymllmi, <:órki dostają sIG nurza ~ię w cie1e nalezy ręką taJ{
żaden z tych motywów nie sklo- nych specjałów. Ponadto istnieje
<lo rąk klasztornych poś~edni. e 1)ot(Jer()Wa~, by zwolna przesil- nilby europejczyka do przedSię- zwyczaj, że model świętującej śwlą
ków Maj3c za~.cd~ie lat 9 _ 11 wało sie z lewa na prawo. Tak czy wzięcia zamachu samobóJeugo. tyni, wykonany z twardych bah
LOGIKA.
lwż ~O"ą "być pośIUJbione
nić nalery ał krwią zaJany pa1· Ale utrata posady, nęd~a, nleułe- drewnianych. wędruje na ramieniu
- Lysieje }lnu, profesorz e. fata)·
.
.
rles? ril~nr'7ytomny na :demłę.
cZlllna chorcba wyarą Się lapoIł> pOdochoconych wódką obyw~li
nie pan łysieje..
WIECZNA MILOSĆ - TO
(''7~. Y si!' Z1"-""'łv. elll'ra';trv ezykowi dużo mniej 8tra~znemI kIę po calem mle§cle. Jest to biesarut>
- C6t znowu, włosów mam do·
PRZYWILEJ BOGATYC.H
ludzkie tm ł ę""y. Stałe wobec te .Je mI, nH; nam. W8tyd I upokone- wite 'Widowisko, gro~~ee ponadto
syć,
nIe głowa za duta.
Katdv oczywista mo~e
do· go p-~TJaclel S9mob6'CY od ty'u J nie - oto motywy, które go sl'a- nłebe7.fliec .. eńatw e m szeregowi mawólnie wybrać sobie formę mal w c18sle, gdy ottr2e noła :zanurza nła.ią do SłltttoM/lItwa.
BYwa, te Iych i kruchych domk~', wąsko
MĄDRA N1EWIASTA.
tf'i1lStwa. Ale Iwbieta , która ra, 'Rolno w b"1'tlcbn, ~ednem ~znem przed dommn tego, który obru'" rozstawionych u brzegów malej u- - Zdaje mi si~, źe przyjmujeaz
wyszła zamą:i czasowo. nie mo- I!i~ciem 011dl iela głowę przyjaciela obrat..')l1y popełnia samob6Jetwo, licIki. prZed domem złego sllslarIa ch~tnie l~omplementy Freda.. Oz I'
iti we)ść w trwałe zwi.fJ.7.ki mat- 0., d tułowia. I~. s~rilwnieiszy. ~rzr- wl~nr zaś cud~eJ śmierci. ~st, JW: "r.iwllym ~bjeg!em okoliczn?śCi 1110 mu. nip wyrh o(1zi Z:u'l zamą.~?
- Wla~łlic dlatego, ŻO gnstl1 '
ŻE'I!.:SkIe. Dlatego też wIeCZna mi llucłel tel11 lepleI l bezboleśmeJ do- hanblony, a hanbę zmazac UlO'l.e 1t deI wysume SIę z krzepkIch ra·
. łI;ltIć j~ tyl,k o dosteJ)na
za' kona tej operacji. No tak. Ale gdy t.vlk.o Drzez Otłebranie sobie fileta, mion obywateli t z trzasldem roz- jego komplement.ll.i'h.
wejŚĆ
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Geno Ohli6ehlaeger

la
Genl jest nie w humO'rzc.
Aczkolwiek jest bJliskim nędzy ,
wstępuje do Piramidy i staluje
holenderskie ostrygi.
Gerd ma szczęście: w czwrurtej os>h'ydze znajduje
ogrom"v('.h rozmiarów perłę.
Gerd posiada zdołnoś6 pręd.
kle~o opanowanJia siebie. Zduliił w mgnieniu oka w sobie radosne zdumienie i niespostrzefenie ściąga perłę dO' papieroś
lIicv leżącej na slole. (Prawne
lrllt(adnienie dO' kogo wlaściWle
7.naleziona perła należy nieZ'upełnie reguluje tę kwestję
n!l
knrzvść znalazcy,
przyJPomina
soMel.

•••

o

10 z rana, ania następnego
staje Gerd prz(;!d jednym lo: llaJ'więkSZYCh jubilerów miasta i 0ł'eruje kupno perły.
Jubiler Z'Ila' Gerda, Gerd "na
jubilera. Z tego wZJ{),r:du przykl'O jest jubilerowi rozczarować
Gerda. "Jest to niestety imitacja, bardzo udatna imitacja, ale
ja tegO' nie kupię" - oświadcza
wreszcie lekko się uśmiechalą<"·
Z tnxdnością przychodl!i Ger..
Cłowi uwierzyć słOWOm jubilera.
Uśmiecha się i powiada:

-

Pan

żartuje,

fachowcy po

przez szereg c·z asem smutnyc.h
doświadczeń stają się

ufni,

że

gotowi

prawdziwą perlę

tak nienajidealOlej
wziąć za fał,

są

5Zywą·

Pan powiada, że perla jest
rad byłhvm
wIedzieć, skąd pan tę pewność czer
pie - pvta ,wbiler, uprzejmie u·
śmiecooięty, ale z rezerwą.
- W dyskrecji coś panu za-

pl'awdziwą,

wierzę.

co

całkowicie nieufność

do perły rozwieje, ponieważ potrzebuje pieniędzy natychmiast.
ol\. zatem: Ja tę perłę znalazłem
sam w ostrydze wczoraj ,wiec ~o
remI Słowo hOl1lOru!
- Sł{lwO honoru? - Twarz
że
.;" ubi1era tak spowai.niała,
Gerd omal nie wvsko>czyt z ra ..
dości.

- Li.rtdner - kmyknął jubiler do wnętrza sklepu, przywo~ując pomocnika, - pToszę zOOdać tę perłę.

Po k,l'ótk.ie,j chwiJ.i powraca
Lindner i ośwJadcza tO'llem najllahlralniejs.zv'm w świecie jakby rzecz sama Il)rzez sie była
zrozumiana:
-- To imitacja!

...

..

Bezwątpienia :

perła

je,s t fal-

Cizywa .
Jest to tak sensacy.;nv \vypa·
dek że jubiler mimo wszystko
kupujE! tę perłę za trzecią. część
wartości prawdziwej.
wyPerła pow ~drowala na
;Ławę. Niesamowita
opowieść
krąży Pl) całem mieście. Nikt
•
'.
..u,'
mc
poLrafI.. rOZWlązac
zaga'~l.
Jakim <'udem znalazła się falszywa ,.,erfa w ostrydze?
C1y
natura tila.ma rO'zpoczyna fabrykacje imito,wn.ne.J· hitulterli?

* •

fil

Niema sensu łamania sobie
nnd tym problemem. Wy
jDśnienie
mogłaby tylko dać
młoda dama hamburska, panna
głowy

Erikson , ale panna Eri.kson je~t
.1\lŻ \Y Amen'el' i dawno
.luz
aapomniała o tell\. że pewnego

Niemal fantastrcznr Iroj kI Anton· ego Artauda
Szbu,k a teat'ralna p,l'zeżywa od
czasu głęboki kryzys
o charakterze prawdziwie dramatyC'znym.
Niejednokrotnie
nad łożem chorego teatru zbie
rali się naj,z nakomitsi lekarze
ś\viata; starannie badali i 0POll'
kiwali chorego, wl'cszde po dtu
giCh naradach postawili
dwIe
r6źl1e djagnozy.
Jedni uważają, ŻC ,o becny kr"
zys przepO'wiada śmierć teatru.
Przyczyny tegO' kryzysu należy
upatrywać w PO'tężnei kO'nkl!rencji kina' i radja, które pc)
pewnym czasie zgładzą teatr
kompletnie. Musi 011 zniknąć z
powier,zchni ziemi; tak jak mU5i wyginąć koń, wyparty p.rzez
lokomotywę, auto, czy
sarno·
101.
Dnudzy sądzą, że kryzys ten
stanowi zjawłSlko przejśdowe.
Jest on zuperuie niezależny od
7.ewnętrznych czynni.ków; przyczyny jego trzeba szukać wvłą'Cznie w łonie samego teatru,
w jego s~aOOści.
"V myśl tej djag-nozy najwv ,
bitnieJ&i przedstawicie.le sztuki
dramatycznej zajQli się szukaniem lekarstw: nowych
pGdstaw i idei dla teatru. I OlG, w
ostatnich latach jesteśmy świad
karni niezw"'kle ciekawych ek~perymentów teatralnych, pOCzęści nawet udanych.
Przodują
pod tym w.z'ględem Niemcy
Rosja.
Francja, owa kolebka i kraj
rozkwitu no,wożytnej szbu'k i dra
matycznej,
w tych usi,łowaniach brała dOiychc'Zas dość ni.1_, t
kI y u,w'.la
.
Nic dziwnego więc, że rewr. ·
lacyjny manifest Autou'in Arłaud'a p. t. "Teatr zgrozy", opuJJliJkowanv w
"La Nouve~le
RCVlIC Frarlf'al'se" w'· ... o·ał
.~1
,
.' n ' I
W',,ką sensacjG w paryskim ś\viede Jiterackim. Manifest ten kre
śli naWlS,boś oryginalny s,po.
sób ujęcia szl;uki dramatyczne.!,
dłuŹ's.zego

miały dotąd

odpowiednika
w
r.kspresji teatralnej. Innemi sto
wy, jeśli mater.iał psychiczny i
emocyjny dzieł się przemienił i
wzbogacił, to forma sceniczna
·zosta.ła ta Slma. Oczekujemy ge
njalneg'O pisarza, który wynajdzie równolegl'ą technike dramatyczną".

Teraz, po przeczytaniu roan!feslu Artaud'a, nie mOg'e się 0przeć myśli, czy aby nie jest on
oWYm "genjalnym pisarzem".
Posłuc.ha imv zatem jego w,,'wodów w streSlZc.zenil\l.
"Już nie mOŻ!Ila dl'użej gwal,
cić idei teairu, który
posiacia
W3 1 rtość jedynie wte_dy, gdy jest
związany rnagicZll1ym i strasznym węzłem 2'J rzeczywistoścIą
i niebezpiecze6stwem"
0świadcza kmcgorycznic i nap')zór niezrozu:mia].e Artaud na
W'sttWic.
Teatr winien doslarezvć widzowi ow _ '0 realnego
jądra
snów, w których zna idują
upust, drzemiące w jego podświa
d OI1H>ści pożądanie 7Jbrodni, je
go udręki erotyczne, o,krUJCiellsfwo i zwierzęcość.
"Powinien on starać się ws.zeI
kirni
możIiwYID'i
sposobami
przedstawić nie tylko
wszelkie
postacie świata objektywnego i
7.ewnętrznego , lecz rÓ\\'llież świa
b. wewnętrznego t. zn. alowie·
ku, poktego metafizycznie".
"Bez elementu Zj:{rQlZV u podstawv teatr jest nie do pomy-

,V myśl lych idei, l'eaU,zac.ię
swego teatru wyobraża
s04ie
Artaud w sposób następujący:
Gmach będzie zbudowany na
kSlZlaH newnych świlltYll tyhe·
tal1skich. Scena zostaje wiesio
na.
'Vidownia mieści s'ię TlB
środku sali. Akcje toc~ą się dookob widzów, we wszystkich
k~ltach j wllęka~h, na parterze,
na galerjach, a nawet u sameg.)
stropu.
"Tyrażaro siG o "akcjach" w .1.iJczbie mnogiej, ~dyż
rGzgrywa się i<:'h kilka jednoc,ześnie. Przyczem jednak pewr:.e centralne miejs.ce ma stanowić oś widowiska.
Niezmiernie fascynujące je"t
również ujęcie ję.zyka

scenic,~

dów: pewne sztuki rzeczywiste
czy apokryficzne Szekspira, ŚCł
nające krew w żyłach legf..ndy
średniowieczne (legenda o Nie·
bjeskiej Brodzie), motywy z Zóharu (historja o rahbi Symeolliic
który posiadał własności og.uia)
niektóre opowiadania m~rkt.~a
de ';ade, zdo'b :yde .Jero-Z'OlhTlv i
t.

1).

DUSZll teatru ,jest oczywiśt'ie
Oprócz bowiem funk,
cji, jaką on c1Gtych~as
spc.ł
reżyser.

n1iał, reżyser Arłauoa zast~.puje

również autora.
Dzięki temu
zniknie wieczna bolącz'ka teatTU: rozdźwięk mi.ęd:z'V autorem
:l reżyserem.

Tak się przedstawia w gló\\-.
nyc'h zrębach projekt Artaudk.
"Należy znieść poddanie
kPo pierwiastkowej analizie mot
atru tekstowj; trzeha wynaleź~
na SlpostrzCC, że prawie żad
faki rodzaj języka ,
który <;1<:
nvch, zllpcłnie nowych momenznajduje na \)o'g raniczu miQd!.)'
tÓIW on nie wnosi. Na podsta,,-"O'
myślą a gestem". "Nie chodzi o
w~ ide<;
wywarł
przemożlly
zniesienie artykułowanej mewpływ freud"zm (teatlf winreh
wy, lecz o nadanie slo\yu mni ej
dostarczyć widzowi w,"'ladowa\vięcej teg;o samego
waczemn.
nia gn~hiol1\'ch instynklów). Na
jl-Jkie ono ma w snach".
tt'chnikG dramatyczną najgłęb .
Język sceniczny -- to s:vmbosze piGtno wyrył tcatr antycz.ny
liczne słowa, odpo'\ viednia in(gmach - świątynią, maski, ko
tonacja, mimika, odp'owiedml~
stjumy) oraz japolIski - miepostawy, gesty, ruchy; jest to liśmy zaszczyt widzneć go
1f
jf.zyk kr.z vków, j ęk6w, onomaLodzi nies>pelna dwa lata temu
topei; barw, dźwięków i świa (predominancja harmonji i
td; język muzyki, tańca i Śp1\"
rytmiki). Niemal wszystkie in' . . . 11; język wytrywków myśli
ne motywy jUl. wypróbował tf .
s'6w.
atr w różny{)h epokach. - 1h·
Cała ta mOwa mus.i być jed
leży jednak uz.nać,
że Artaud
nak przesy'Cona idealną harmojest tym niezwyklym reform."
ślenia."
rją; ryhnika i harmO'llja - to
torem , którv
te ws,zystkie ce·
e~enc.ia widowiska.
chy ociosał i zląc'zvt w spoistą
Ażeby udoskonalić t ę mowę,
Z teki Czytelników "Glosu P.o- nnleż" rozszerzyć ~amę dźwię- ikon ekwentną całość.
rannego".
Niektóre momenty nasuwajt!
ków, barw i św'iateł: wydostać
nam tymc~ase1l1 wie.te wątpI: ,
H'i ektóre, n.ie hędące już w uIŻY
wości. Czy element zgrozy lUe
ciu instruu1C'ntv. 100 wynaleźć
jest przesadnie pojęty?
C7:ł
nowe, o przeraź,l,iwej formie i
Pacyfizmem wszystko wieje,
aby
przeC'i~tny wiek, narażony
Polell1 liga się z Bas śmieje.
wicikości : stworzyć dziwaczne
na lem okrop!nel11 przedstawiei ok,r opne maSlki
i k Gstjnmy
Ryczą Chiny!
niu na uiepomyślane w,prost eI mv ry-czmy!
i t. p .
mocje,
nie zechce raczej rato"ralczm~' . Krzyczmy!
sp,Qsobów do To mnóstwO'
wać
swej
skóry i cZ\ll1ychnąć so·
Głodnej hordzie,
starczy niezrównanego, cudow
Dać po mordzie!
bie, niż po'zwolić na "wiprowaobalając jej dotychczasow~, u Śledzić radykalne l'Uichy,
Bego przepychu wyrażeó, o ktO
dzenie poprzez nią metafizyctświęcone
wiekowa trarl"c.Tą Każą utuczone brzuchy.
rym w ubożuchnym języku d,)Ilości qo umyslu"? C.:y znajd(li
po'dstawy.
Piękny widok nadjcZ'iorl1Y. tV'chczasowego teatru ni'e Inot· ° się reżyserzy,
którzy potrafią
Gdv o "
konfJilkt idzie.zbrojny,
nn było marzyć.
Rr." temll H. R. L enonnan ....l , I. I'
.' °
nietylko rzucić żer i ul'g'ę dla
. vlH.
. .
:\ozumle.Jll.
SIę na mIgI,
Jako mater,ial na widowi"ko, dławionych instynktów, lecz i
Jedna z naJWH~kszych powag w Leyton, Briand, Chamber.T.a'in
dz,i edzinie kultu Met~l)meny, WV
z lig!. nadają się tylko te mo,t ywy, kt6 utr.zymać to pickielne widowi.
powiedział znamienne
słowa: Potem idą reparacje,
re s,ą napiętnowane dwoma pod sko na odpowiednio artvstycz"Na nies,zczęście noetów,
du ' Dłu~i woJny, machinacje.
stawowymi elementami te3(ru: nym - ja>kże to jest tnxdnel clJowe zdobycze nowego tea,t ru: Paragraf i paragrafy,
nadprzyrodzonością i z~ro:>:ą· poziomie? 'Vreszcie, czy sukcet
Nowy kodeks, nowe krachy.
poszulkh'l' anie
niewiadomego, Palą perl~" zboze topią,
Artaud podaJe
kilka przykł!l. tego teatru może być
dłu~o'
materjaIi.zacja s-H przyrody i OJimpjady piłkę kopią. trwały?
świata pozanaturalnego,
nie Głodny Gandhi prosi nieba:
Mimo wszystko wolno nam
~.~.~~~!!t~I=~~!!&!!!aa!!~~ Chleba, duży ka~ał chl~ba .
.;
Hitler zbrojnie maszeruje,
śmiało nazwać
manifest Ar·
.
'. .
Nędza. Berlin atakuje ...
!aud'a najdonioślejszem wydadll1a w przeJewzIe przez ka" Gorgułowi ścięto głowę
rzeniem w świecie teatralnym
nał, u brzegów Holandji, kiedy Paryż ba\\ii się na nowo.
Zmarł w Londvnic w wieKU
ostalnidl
czasó'W. \Vykrył Oli
lat 75 długoletni wsp6tpracowbyła pochylona nad barjerą 0-; Bezroootna nędza krGczy,
sposób
z takiem
utęsknienik
MarcouieJ:(o,
Kem'P
.
Gdy
krQtową, nagle spostrzegła, że l. zamyka. głodnym oczy.
Marconi, jako młody inżynier, niem wyczekiwant
moż,~
kI"
.
•
Sucha
whlSiky,
z o .II, noszone] na SZyI, wy- Śle uści ki
przybył do AngUi w roku 1896, jeszcze niezupeltnie
doskonały,
padła perła, w!padając do mo ' ISplaj~owan~j prospericie,
Kemp został jego asystentem i a!e bądź co bfldź dostatec.z ny
rza. Nied!ugo martwiła sie tem Przy pustem korycie.
udał się z nim do Nowej Funlandji, gdzie
przejęte został'l' dla uj~ia w fonnę scenicZJla
panna Erikson: to była tylko Statystyki głodnych liczę.
imitacja Prawdziwe pel'ły SP(I-1 Culpa mea - wszyscy krzyczą! pierwsze emisje radjo - telegra'- światA. 'pod, i ponad'uatulfal
'. .
Oblać
hibi'"
czywały w safesie dobrze strzepro
CJą ZYCIe.'
• ficzne transatlantyckie. nada- !lego. Uczynił to na platformi('
Ostatnio tak fantastycznej, tak genjal.'
Pra~ną wszyscy "mcm" skrYCIe wane z KornwaIji.
. .
:lonym od wypadJlw l złodZIei.
Biedak, k'wpczvk zafajdany,
Mareoni i jego pomocnik -pro nej, ~e niekiedy mote słę (){ln
wadzili doświadczenia w ce.lu
Czy2 mogła sobie wyobrazi~, Chcą p6jść w NowY'Ill Roku
w~rdawać dziełem war,fata.
że falsyfikat ,pOiWędruJe wraz
w tany . zastosowania do t,rammisji radCzy nie stouny u progu no·
z ostryaą do jednego z n,ajwJęk- Nie odmawiaj.w karnawale, . jotelegraficznych fal krótszych
..
.
NGwy Ro&:u wieszczobury,
. ,.,
od jednego metra, stosowanych wej ery w sztuce dramatyc i'
szych ,1okah gaslronomlcznych i Żyć, °ba,l.ować wszystkim ~v szale w czasie pierwszych doświad
nej'?
Berlina, i tam swe cudowne orl- I n.a troski patrzeć ... z Q'óry!
czel'! ,
w których uczestniczyl
)I_M-.~
rodzenie świętować będ,zie?
T. Les. Rem!} przed 30 Ja.ly.
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Czy Goethe był rewolucjonistą? - Antologja kierunkowa młodych poetów polskich. - Dwie książki i dwa życia. - Budowa
wszechświata w świetle nowych odkryć.- Czy etatyzacja książki
polskiej? - Pisarz więzienny. - Nowe wiersze Bolesława Leśmiana. - Czyżby szatan istniał?
Jose Ortega y

Gasset,

krytyk
"La
Nacion" w Buenos Aires rewelacyj
ną kryty~ Goethego, ujętą w formę "listu do niemca". M. in. czytamy:
"Wyobraź sobie, niemiecki mój
przyjacielu, życie Goethego bez
Weimaru, Goethego całkowicie pogrą7lonego w egzystencji iówcze~,
nych Niemiec, fermentujących, niespokojnych, otwartych na wsozystkie strony, Goethego wędrowca źy
jącego w niepewności tak materjal
nej jak i społeczne,i bez uporząilko
wanych tek i papierów"... Gasset
dochodzi do wniosku, że Goethe uciekał od wJaściwego mu przeznaczenia i nie spełnił powierzonej mu
roił rewolucJonisty.

!iszpański, ogłosił w piśmie

nastręczają

wydane
autobio.
Inia
graf je anglika i amerykanina poety John Drinkwatera i

powieść

pisarza Dreisera. Pierwsza, noszą
ca tytuł "Inheritance" obrazuje
przedewszystldem łagodną atw?sfer~
dzieciństwa
poety, daje
pickensowsld wizerunek dawnej
Anglji z okresu dyliŻ3nsów" doskonale wycieniowany klimat prowincji Oxfordshire, której w pferwSzym rzędzie tyczą się wspomnl~
nia Drinkwatera.
Inny Jest ton
l{siążkl Dreisera. Gorzki, patetycz
ny, bolesny. Ukazała się podobnie
jak "Inheritance" w Londynie p. t.
"Dawa". Opisuje z niezmiernym realizmem dzieciństWo pisarza, kła
dąc niemały nacisk na
dokładne
-sportretowanie środowiska, wśród
jakiego rosło.
Bije od niej pesymizm, z jakiego powstała potem
"Tragedja amerykańska". Uderzająca szczerość opisu, posunięta az
do ekshibicjonizmu, czyli z życia
Dreisera na tle otoczenia, podanego świetne.i analizie postać o l!.y;
miarach hohatera wielkiej społecz
nej powieści.

elektryczne. Protony Jednak w stosunku do elektronów są
w masie swej około 1,800 razy
większe od elektronów. Te począt
ki zasadnicze o wymiarach miljon
milj()nów milimetra tworzą dopiero
materjał budowy tego, CO nazywamy Jądrem atomów.
Jądra te
stanowią jakby ośrodek
systemu
słonecznego cząstezek.
Z kolei
atomy tworzą moleltnły, z których
zbudowana jest wszelka materja.
między
atomami
W przestrzeni
mieszczą się elektrony wolne, ktore są tródłem prądu elektrycznego
~wiatła, zórz
polarnych w wyż
szych warstwach atmosfery.
napięcie

I

"Śmiech. uśmiech i

zgroza"

Na marginesie ostatniego tomu feljetonów Boy'a
W ostatnim tomie feljetonów
Boya j1UJlsuje krwią aktualności
literatura i jej historja, życie,
oraz wysuwane przez !lic kw e~tje społeczne i etyczne, nadto
problemy abstrakcyjne, a mi·
mo to lekkie i pra:ekonvwrując~
(rozprawka o "Śm.iechu",)
Wśród rozwaŻal}

w swym zbiorze szereg artV1k uktórych tematem
jP.sŁ
dzień tłzis-ie jszy.
łów,

Na pierws'ze miejsce

wvsu-

waią 'lię zagadnienia, żwiąrzane

z nowym kodeksem
kamym.,
'7.agadnienia kwest.H kobiecej f
kary śmierci, k,Łórym Boy poświęcił już szereg 'Prac, zebr\)nych w takich tomach, jak "Pi~
kło kobiet", "Jak skończyć 7,.
piekłem kobiet" i in. Zagadnie·
nia te i w nowym kodeksie nie
znalazły takiego rozwin7all'i a,
które byłoby zgodne z postllh··
tp.m wmania godności iwolm··'
śd człowieka, o co od tvlll la~
Boy walc7.v .

literackich,
zamieszczOillych w tym tomIe.
przeważają te, których
ternatem jest ulrnbiona p,r zez Boy~~
literatura francuska,
W feljetonach takich,
jak
"Balzac,
siostrzeniec królów
J)o:T.skich" , "WJelcv plotJkal'lZc",
"Narodzinv pisarza" i Un, ci ęlte ,
dowcipne. czasem trochę niedyskTetne pióro
Boya kreśli 7.
t.Zaułki paragrafów" nie ..,0'
przedzJwną zręcznością i wyrnstały przewietrzone; mimo pcw ·'
z!stością sylwetki,
o ddalQlIlych nello post~,pu za ,vi ele w nich'
nieraz od nas o wieki, twóreóv. zostatQ z XIX w1ieku, za wieie
francuskich.
zła i niesprawiedliwości
spo·
Racine, Benjamin Constant, łecznej, ale ś'Woiaf'o, które w tel
Pascal, - to JUJŻ nie martwe, zaułki TZUC,l1 odważne, dzielne
ko!f:umowe
postacie narodo- pióro Boya, rozprasza zwolnił.
wych wielkości, lecz odbicie lu- ~ alp. nieustannie,
panu hce w'
dzi żywych, bliskich i zrozu- I ni<:h ('i('mnoścL
miałych. Wysu~zone, zrutV'Il'zoZina D.
akade·.......::
\Vane w kos-tycznych,
~~'~ ,
mickich dyspwtach, mumje na-I
bierają znów dzięki Boyowi ko- I
lorów i blag,ku, schodzą, z nil'óo.sil}żnych posTumentów,
na
"odbieQun~
których je postawiła oficjalil~
nauka, "Chłodny Rasyne" staje
się n.agl~ tak .dostę.p~y . naszeJ I
ocerue. Jak WIelU, WH~;l,u mnych ,
przeciętnych, znanych nam lu- I
dzi, bo staje się na;rle C:złowjf
kiem.

Z inicjatywy ministerstwa W. R.
i O. P. powstał komitet literatów,
mający na celu współpracę z mini·
Młode Wilno literackie 'ap!)wiasterstwem przy opracowaniu proda autologję w~półe-z.t'$n~ch poejektóW ustawy bibljotecznej oraz
tów polskich. Inicjatywa jalmaJbar
ustawy o opodatkowaniu dzieł kta
dziej godna uznania i poparcia kół
sykó.w. Ustawa
bibljoteczna ma
czytelniczych, zwłaszcza że bę
stworzyć podstawy do szerokiego
dzie to autologja o tendencji spór
rozbudowania bibljotek powszechczesnej, że "wejdą do niej (autol 0nych w całym kraju. Ustawa druga
g}i) wiers7Je .ltlobrane na IlIasadzie
miałaby wpr()wadzić
podatek od
pewnego pokrewie.htw:J. Za kryarcydzieł
literatury,
wydawania
terjum w danym wypadku służyć
Ostatnie odkrycia fizykalne zbli- nieobciążonych honorarium autor.
będzie przejawione "'i poszczegól- żają nas
do
nowej koncepcii Na czele komitetu stają Sieroszewwszechświata. Cała materJa skła
nych utworach 7ai:1teresowanie".
ski. Kaden, Goethel i Staff,
NaKsiążka ma zawierać prace au- da się z dwuch podstawowych roreSl4cie więc słuszne postulaty, o
torów Warszawy, Wilna, Krakowa dzajów cząsteczek z elektronów ł które wołało się, w pismach, będą
Plecbala i protonów. Elektrony są przejawem zrealiwwane. Ale Jest to jeszcze
i Lublina, zLodzi elektryczności ujemnej protony bardzo niewiele. Bo nie dość dać
TimofieJewa.
dodatniej. I te i tamte są Jedna~ "szaremu czł()wiekowi" książkę do
Niezwykłą sposobność porówna· we w swej budowle ł mają to samo
ręki. Trzeba dać mu przedewszyst
kiem możność czytania dzieł literatury, trzeba da" i:m warunki życia
korzystne dla kształcenia się. To
Tak samo dz<ieje się z niez.naGrzegorz Timofiejew
Jest jeszcze ważniejsza, bo podsta ną og6:owi, zapomnianą Narcy.
wowa sprawa. I o to także powinni zą żmichowską. o której B.>y
lirateci wataczyć nietylko zasiadać
ni 'lał iUlż kilkakrotnie na łłl
w komitetacb.
_Zapomnieć ludzi a bywać u osób.
mach "Wiadomości literackich"
NORWID.
W tym zbiorze, w feIjetonic o.
Ciekawą postacią jest autor kuWięc, zaniechawszY ludzi, wstąpiłem do osób.
bański, Carlos Montenegro.
,Tako t "Narcyssa i Wanda" mówi o
A mam osoby, owszem: _ .. , sławy kameralne,
19-1etni marynarz broniąc się w wielkiej przyjaŹllli, jaka łąc1.y'h
czasie bójki zabił człowieka. Zo- je~o matkę z Nareyzą,
kobiety dziwoks7JłałiłDe. m'l łą owiane włosów,
iltał skazany na 15 lat więzienia.
umysły też ciekawe. .. ielee bo mentalne...
Obok sylwetek przynosi
la
Po odsiedzeniu kary ogłosił tom
I PHY stOlika siedząc marmurowej płycie
ksi!llŻka
również
rozprawki
na
opowiadań, pisanych w więzieniu,
mówiłem o zabawach czyli (,'0 jest życie.
którego bohaterami są przeważnie tematy z liter a tUJl'y , jak IlIp. feldzieci i więźniowie. Ksiażką tą zy' jeton p. t "Grv słów"
(klawA była to rozmowa pełna pikanterii,
. akał rozgłos.
cyzm romant)'lków
i romanlen i ~łęboka w miarę·- czyli towarzyska.
tyzm kl~Y'kó~)r w którym Bov
I uśmieeh roztaczaiąc blas karoi feerii.,
Bolestaw Leś~ian, autor ksiązek wykazuje do jakich paradokSÓW
().rAIoblonego właśnie jąłem się kieliszka.
poetyckich "Ląka" oraz "Sad roz- się dochodzi. dą'żąc za wszelką Przez szeref( miesięcy bawiła w
TrąeUem, ale o co? ł-ra cujące dłonie
stajny", należący, gdy
chodzi o cenę do k.\asyfikacji i schema- o-koHcach podbiegunowych bie.chronologję do ostatniego okresu '
naezynla te zrobiły, wl.,e treść swo.ią liczą. Młodej Polski, przypomniał Cjię w tyza~jj przejawów wUJCha ludz- guna -pó:Jnocnego sowiecka Wy·
Trąciłem i spostrzegłem: stÓł .fest zastawiony
ostatnich miesiącach nowelItami i kiego, tak już z natury
swej cieczka naukowa, która przybynietylko słody~ami. ale , "orl"czą.
poezjami, drukowanemi po róż· płynnych, a więc nie dających ła tam na po·kł,adzie potężnęgo
lodołamacza "Sibiriakow".
Na
nych pismach m. in. w "Gazec~e się ująć w ~otowe formu~ki.
I pomyślałem wtedy, az przez krew i sk6N:,
Polskiej". Jak słychać ma nawet
zdjęciu naszem widzimy jedneat tyły mi w litery prę-Łąl" się tra~iczne
na wydaniu nowy tom wierszy. Bo
Niestrudzony
w swej walce
go z uczesimiJków wY'PralW,
lesław Leśmian w literaturze pol- ~ fałszywą moralnością, w wal,
IrrEyezały: szczęście tutaj, gdy tam krzywdy liczne?
prof. Vizeę na pastwisku reni,
~kie zyskał chlubne stanowisko, ce o życie, pozbawione obłudy
O~ szezę4cie takie zbrodnia, bo nie llIie jest wtóre!...
ferów.
ma wartość i poważanie, ale za· i przesądów, zamieszcza
Boy
I ehdalem, wszystkie Se1'e8 biorąc do mej piersi,
znaczyć trzeba, że ostatnie
~tąpienie wywołuje
silne jego
za- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kazae. by wyznał każdy - i ja zbl'odniarz jestem,
strzeżenia. Każda poezja jest umiej
Winienem, bo me życie winne ezY.ie,iś śmierel. scowiona w czasie. W okresie chlo ogólną chorobą starych asów lite- blem i temat ,,szatana" w ostatNie mówić, Il'7D1ieć I błys kać rąk boda.iżc gestem
mówić: nich dziesiątkach lat zajmował blipomaństwa ~,Młod~j Polski", sru- ratury nie móc widzieć,
kania przez inteligencję oparcia w choćby już nic nie było do mówie żej należą w Niemczech: Ewera,
~hcłałem. Lecz mi tym p~em ueiehnęły nerwy
ludności Leśmian reprezentował kie nia. Odświeżanie laurów? Nie, tyl- Landsberger, Frank,' Thiess,
J~.
i powiedziałem tylko bez zbyteczne,i werwy.
bo gloryfikują ko poniewieranie pożółkłych Ii~i. hannes von Giinter; we Francji:
runek
najzdrowszy,
- Panł tak cudna, ręce ~dy jak lilje złoty
cy biologiczną tężyznęj wsi, seksu·
Bal'bey, d' Anrevilly, Huysmans,
na tym marmurze jasnym.... Lecz ciężaru jego,
alizm przeżyć i słowo, poddanI'!
W Londynie ukazała się książka Mirbeau; w Hiszpanji: Bemanos, 11
wad kamJenla Pani nigdy nie zaznała. ••
gruntdWnej materjalizacji. Wpraw Wyndham'a Lewis'a p. t. "The nas - Przybyszewski. Ogólnie, da
dzie było to wszystko głoszone tro diabolical Principle", omawiająca sięj ująć problem "diabolizmll" jaProszę? Przy ezem lu kami~ń? Ach. bo on grób tworzy!
chę panteistycznie emanacyj nie, że działalność i wpływy "szatana"(!) ko niszczących
negatywnych sił.
I -ą, którzy cieżB,ru nic zna.lą żadnego,
dynamiczną materją
poruszał się w życiu współczesnem i w literatu- Oczywiście to ma swój
wyraźny
i są. których za życia nt:dza pOJ(l'zebała...
Bóg, i. było to tat<że bardzo l1aw('t rze. Chodzi przedewszystkiem o akcent społeczny. Niszczące siły
Przepraszam, zw.las7J('Za 1)311ie, że mnie ekseyłuje
stylizowane na "piastowską krepę· tych autorów, których Cocteau nie przychodzą z zewnątrz tu jak
mtaj ta )'tUcz, ale fa życie znam I czuje.
lecL taki wtedy w okresie Młodej wymienia jako nauczycieli młodzie chcą tego "diaboliści", ujmujący
Polski istniał prąd literacko - sIW- ty (pewnej tylko, oczywiście) w świat metafizycznie idualistycznie.
- Ujmująe, Jak należy czyli permanentnie...
łeczny I w owym czasie to
bvło ostatnim czasokresie, a więc Rim- Negatywne siły mieszczą się w tych
zromiałe. Ale dzisiaj raz - po- baud, Lautreamont, Nerval, Sade, pisarzacb i w tej warstwie miePame, toi fraszka! Wszyst ku zdawna rOrJwlązane
wtarzanie tego jest zbyteczne _ a Cocteau sam uważany być może szczańskiej, która owych pisarzy
i w wJelu J(rubyeh dziełach ~pisane pięknie. - .
whśe.- za jednego z przywódców
po drugie - w układzie
kultll wydała, I są wyrazem przeżywania
W !vCllu są różne - Plln rozumie - antytezy.
! wycb nam warunk6w Jest rażlJICym dla negatywnych, niszczących sił się i nawet deldasowanie bUrZua~ji
I DODU'ślałem smetnl': lecz l4z,ie szukać tezy'?
I anachronizmem. Jest to widocznie Zycia. Do pisarzy, których pro- oraz ~redniomieszczau.twa.

Sow:ecka wyprawa
u
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Fraszka
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