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a PI' siwawa nad wszystkimi bankami w St. Zje

CIO ,c'h
w elu ' pow$łrz'jJmania mS.$ owego wJlcollJw n;a depozytów
tralnej instytucji dla nadzorowania
działalności wszystkkh banków.
Sprawozdanie Federal Reserve
Banku wyraźnie wskazu.je na niebezpieczeństwo, jakie powstać mo-.
że, wobec
PRZEWIDYWANYCH DALSZYCH
BANKRUCTW BANKOWYCH,
dla finansów amerykańskich.
W ostatnim tygodniu uruchomiono
215 MILJONóW DOLARóW NOWYCH KREDYTóW.
Jednocześnie
obieg
banknotów
zwiększył si~ o 134 miljony dolarów, OSiągając nowy stan rekordowy 6 miljardów dolarów.
Na Wall Street wyczuwa aię wiei
kie zaniepokoienie z powodu
SPADKU KURSU AKCJI AJ POW A2:NmJSZYCH I NAJPEWNIEJ
wień
o moratorjum wydanych
SZYCH NAWET BANKóW.
przez gubernatora stanu New JerNowe per'.taktacJe pomiędzy wie~
sey.
kim przem~~<tm Detroit a bankam~
Ze strony kół finansowych ro4nłe
oraz przedstawicielami rządów dow związku ~ tem nacisk na rząd,
prowadziły da ustalenia
nast~u
aby objął
lącego
programu
reorganlzac)lGW ARANCJĘ ZA WSZYSTKIE
nego:
WKŁADY W BANKACH AMERY·
KAŃSKICH.
First National otrzymuje 100
Heuryk Forid domaga się w Ijon6w dolarów kredytu od Reconzwiązku z tem ustanowienia
cen- struktion Finance CorpOratioll i 30

NO\;Y JOl K, 25 Lutego. (P. harnu. \V Minnesota zarządzc
A. T.) - Po północy w stanie nm takie m~dą być wkrótce oMaryland og!oszoue zosłało
głoszone.
MOHATORJU.I BANKOWE DO
Kongres waszyngtoński obraWTORKU WŁĄCZNIE.
dować ma dziś nad
W tym ('Zasie stan :Maryland l:STAWĄ WYJĄTKOWĄ DLA
I). zC.imie ustuw~
wY.iątkową,
BANKÓW.
ma.iącą pows~Tzymać
która pGddaje
)lASOWE WYCOFYWANIE
KONTROLI
PAŃSTWOWEJ
DEPOZYTÓW
nA! 'KI
WSZYSTKIClI STAbanków. Zarząd~('niem tem ohNÓW.
..
jęte zastanie m. in. miasto BalSenat już ustawę tę p'l"LY.lął,
timorc.
Hoover podpisze ją dzisiaj wie'yjąlkowe ustawy dla ban- czorem. Temsamem wsrzystkic
];:ów w :rOW:1dZGllC został.v .tui: banki Stanów Zjednoczonych
w llru>tf'P1l.1ąc.'ch stanach A. ~. PODDANE ZOSTANĄ
NIEONowy York •• ew Jersey. 'Michl- GRANICZONEJ USTAWOWEJ
;.::m. Ind.lana.
Ncbrasca, W:- KO)iTROLI.
.s('om~in. Jawa. Flarida i Ocla-

Dwa nowe banki

roi a masowego racIlu
NOWY JORK, 25.2. - Finansowe kłopoty Ameryki zapoczątkowa
ne ogłCtSzeniem mllratorjum banko,
wego w stanie Michigan, stają się
coraz pGważniejsze~
W tych dniach
ZAMKNĘŁY SWE
KASY GUARANTEE TRUST GO WATLA!'.
TIC CITY ORAZ JEFFERSON
TRUST CO WHOBOKEN.
Stało się to na podstawie postano,

JIliljonów dolarów od banków nowo wielkie zwiększenie zarQbk6~
jorskich.
roootniczych, w wywiadzie, uGrupa
bankowa
koncernu dzielonym tygodnikowi "Busi
Guardian Trust otrzymuje z tego ness W eek" o~wiadczył,. ż~ ktoźródła 35 miIjfrnów dolarów kredy-I poty. które m:'\l ostahlIIH C::",tu i zasilona P':;łanie w ltapit:\ł sy, spowodowane zostały prze?:
płynny w wysGkaści około 5 m\ljo- zazdrosnych współzawodników.
nów dolarów.
"Jedynie zwiększenie "arobkó\\
robotnika
może nam
znowu
przvwródć dobrobyt mówił
Ford. \V obecnych warulJ
kach sparaliżowania całego u
przejmą aktywa skraikładu gospodarczego zmuszeni
chowanych
hyliśmv i my zarobki te obni·
DETROIT, 25 lutego. (pat.)-- żyć. Nadchodzi jednak czas, kk
Dążąc do lIsanowania trudnośc; dy będziemy musieli J>OJVr6cl«
bankowych stanu Michigan. po do stopniowych zwyżek płac \
stanowiono zorganizować dwa przy r6wnoczesnem decentrali nowe banki,
które
przejmą zowaniu przem.:vsłu" •
płynne aktywa
First National
ank oraz Guardian National
włóczęgów
BaJ.lk of
Commerce,
tych
dwuch najpoważniejszvch banNOWY JORK, 25.2. (PAT) k6w w Detroit. Zorganizowanie Według obliczeń specjalnego korni.
nowvoh banków pozwoli uplyn
nić natychmiast 50 proc. dep - tetu, zajmującego się problemetr
bezrobocia i bezdomności, w St.
zytów banków poprzednich.
jest
obeenit
dnoczonych
.000 bezdomnych włóczęgów
O
bez
stałego miejsca zamieszkania.
DETROIT, 25 Iute~o. (P .. ) Henry Ford, który był
rw- 15 proc. tej cyfry stanowi młodziei
szym w Ameryce o ile chodzi o poniiej lat 20..
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SI. . Y-KI 'G, 25 lutego. (pat)
republiki
l\1andżuko
pod wodz~ ~ene1'Rła Czang-HaiI)enga
rozpoczęły dziś
przy
przy współudziale woJsk .ial)qń
.,kich
OGÓLNĄ OFENZYWĘ NA
FRONCIE
nrowinc.U Dżehol. WoJska
POSUWAJA SIĘ SZYBKO N \PRZÓD.
Oddziały

BI'Y~ada

.iapOJlska

miała

Z.\JĄĆ MIASTO CZAO-YANG.
-;:

TOKIO, 25 ~\d('<1o. (pat.) Japmiczycy rozpoczpłi
wielką
{)f(,Dzy"'e w raiiu i Pel-piao.

.

'"

..

LONO 'N, 2:5 11Itc~o. (Pat.) 'Vo.lsk'l .;IlI)aóskie miały
podobno w dniu wczora.iszvm za"ładn~ć mic.iscowością Suitung.

13 lab yk

amun~cjl

~ tni

TOKIO. 25 l~:ego. (Tel. wł.)
Pomimo zal'" "c1zl'nia ministra
wszelkich
wojny o tłumieniu

zamieszek i s1Yejków.

wybuchł

dziś
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uzyskania wywIadu z delega, ski ego sojuszu

było

utrzymanie po

japońskim do ligi narodów, rządku na Dalekim Wchodzie. Wiei
Matsouką, który wypowiedział się I~a Brytanja opuściła nas. Rozumie
jego zda- my okoliczności, w jalcich to uczy,
na temat zerwanego niem - sojuszu japońsko - angi~l- niła, ale źału:emy tego bardzo. 0-

tem

cudzoziemców

STREJK W 13 JAPOŃSKICH
FABRYKACH AMUNICJI.

z

r

.,

TOKJO, 25.2. (PAT) - W obaaby oburzenie, wywołane
wie,
Stl'c.ik ma trwać 24 ~odziny •
skiego. !\Iatsouk~ pO:Wiedział: ~e-I bec.nie musimy sami poltój na Da.
Jest to protest orzeciwko doko· przez stanowisko ligi narodów nie dynym celem Japonsko - anglel- lt'kJm Wschodzie utrzymywać_
popchnęło
fanatycznych ele~n
nanym ostatnio w Tokio
łów z pośród ugrupowań reakeyjARESZTOWANIOM KOMUNI·
nych do aktów gwałtu w stOsunku
STÓW.
do cudzoziemców, których iloŚĆ wy
W jednej z fabryk amunie.U nosi około 40i OOO osób, pOlicja ca, Wywóz materjałów wojennych do kraju napapod Tokio odbyła się burzliwa łego kraju otrzymała ua!caz przedstniczego powinien być zakazany
dem{»n.,hac.ia, która został:l
sięwzięcia
wszelkich
środków
LONDYN,
25.2. (PAT) OmaWystąpienie "Times" jest batdZ6
STLVMIONA PRZEZ POLICJĘ ochronnych.
wiając wystąpienie Japonji z ligi znamienne, trudno bowiem przypll~
siłą zbl'o.iną.
JA
narodów "Tlmes" padkreśJa:
ścić, aby pismo to wystąpiło tak
11
"Jest rzeczą niezrozumiałą, aby ?decydowanle, gdyby nie było zuGENEW A, 25.2. (PA T) - Szef do kraju, który wystąpił z ligi na- pełnie pcwnem, że rząd tego wysłu
delegacji japoriskiej,
Matsoulca, rodów wysyłane było uzbrojenie z cha. To też należy si~ sp<ldziewać,
chińczyków
wyjechał dziś do Paryża i Londynu. krajów, które pozostały w lidze. ,że rząd angielski zakaże w najblIż.
J?EIUNG, 25 lutego. (Pat.)
l\1atsouka Udaje się do Japonji Mimo że praki. wynil< zakazu przy szym czasie wywozu broni do Japo,
"'śród ludności I)anu.ip- tv nie· przez St. Zjednoczone. Misja jego W03U broni do Japonji będzie nie- nji l1a czas konfliktu z ligą naro
słvch~'lv entuz iazm i chęć sta- w Ameryce ma charakter nieoficjal. wielki (Japonja potrzeb. bardziej Su dów.
rowców, jak: nafty, bawełny itp.l,
wieniA czola Japonji. !)er esze ny.
Sprawie wywozu broni do Japoniemniej byłoby wstrętnem, pisze
z frontu donoszą, fe dw:~ brvnjl sprzeciwiają się również inne
~erillany
'.'Tirnes", by broń mogła być wywo- p:sma anglelslde.
Radv chińskie stanęły p-r7' Iliw .
Wielk'e'
Brytan)'j
i
Japon,'j
do k~aJu, który
ła,~ie .pakt
ko 20.000 japończykom, 1k 4 :lrzy
, I
ligt.. Nalezałoby wstrzymac hcenW i~bie gmin zgłoszono również
usiłowali opanować' przejście
LONDYN, 25.2. (PAT) Ko- -:Je w stosunku do wszelkich trans podObne wnioski. Będą one rozpa,
. tl)'wane w najbliższy p.oniedz.i:ałek.
respondent "Reutera" miał aposob, pert ów broni do JapOIIji"chińskie w okolicy L~nwn.
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sun. Eberla
do Hindenburua

Fryderyk Ebert,
najstarsa:y
syn pierwszego prezydenta Rze
szy, pUlblikuje otwarty list GO
Słuszność słynneg"
zdAnia tentała fTaneoskłej metallJ.I'Jf.ii eauville założyła około Genui w swym ,,;arządzie zarown()
Hindenburga, w którym wtSlka. Brianda: "Artykuły, wvmie i wO.'lcnneno "'-emvsłu. p, De przeds·ie_bioNtwo CanU"ri Na- Schneidera ' k 'H
b
d
zuje na to. że przez trzy ata
.. .,.., , ] a I um rrła ..
walczył i krwawił w pioekle pod prone przeciwko p(lkr,iowi, p'. WeUJdel'8, te~o samego,
któ' vali deI Tirrooo, W tej ",,10' lVendela,
VerdUlIl. wśród śniegu i lodów "~ą pióra zrobione z tej ~m~l ry, .iak już wiemy, stał się pa- skie.i filii fił'my DecauviUe inZ powy~ego widać, ii kon,
karpackich, w ba'g nach rosyj· ..lali, z które.i odlewa się arma I Hem i władcą' dziennika •• I"!! I teresy kon~ernu De WendeI są cern rod71iny De \Vendel fest
~jc!i : w ge.rno - włoskiej sro · ty i ,,-anaty" polwif'rd7.a 8j~ I Tp.mps",
reprp.zenłowane J)l'ZeZ franeu2a zainteresowany i zlłanl!8Źowanec.znej krainie pod naczelnem niemal codziennie. ('.o1'az nQwe I Otóż do ""'uPY
........dsi..... ol.. t k"ó
i ł
ny .jednocześnie we FrancJ'i, wt'
dowódz<Łwem Hindenhurga,
a
.,..~
'" ł'U:;ue. I ł'V zarazem . es Pl'edwuch jego braci padło
poc1 fakty vofwiercm.ią zależn~ć biorsłw rodziny
De We.ndel zesem Societa Generale delie Wlos~e('h, w Auslr.ii i w JUl(oMonastyrem i na Chemin des t. zw, wielkiej prasy od fina n- naJ.eży miedzy iuncmi ,,8oeiete Conserve AUmentari Cirio w slaw.ii. tak w zakładach sprzę
Dames. Wobec twierdzenia Hi- lOiery, w szczególności zaś t NouvelIe des Etablisscmenłs Rzymie, rzymskle.i ftrmv Frut- tu artylery;ski~o. ?ak i w
tloera, iJe 14 lat marlksizmru zr1J.j- 1Jwłaszcza od finansj.rry, zWiq- lleeauvUle Aine", SpecjaJno· ta Bonvicłni ete,
stoczniach, Wiadomem iest, ił.
nowaly Niemcy,
przypomiulł zane.i z ciężkim przemysłem, 1 ścią tej finny .iest pTOClukc.ła
Na tem .iednakże nie kończy tak konflikt fran4'uliku . wł-.
syn Eberta pismo, które HindenbUl"lg skierował w dniu 8 przemy"lem wojennym,
..~r.zętu kole.;ow~o, a zarazem się z8f.tran!czoa ekspans.ia kOD ski (między innemi w sprawie
~rudnia 1918 roku do jego ojNiedawno zilustrowalL~my ,~ i sprzC;'tu artylerv.iskiel!O, Pft- eemu De Wen dei, gdyż kon- "parytetu" flot tych krajów'.
('a. W piśmie tern zwraca się lezę
na
p.rzyklad,de
"Lł! zesem ł~o pncdsip.biorstwa cem ten .iest również zaanrza- .iak l konflikt wiosko - ju/{odo Eberta, ponieważ infonno· Temps", dziś, na podstawie da ~ł H, E. Boyer, który zara- żowany w Ausłrji i w Ju~osła- słowiański stale ~ie ~aga I
wano RO "że i Pan, .iAko wiemy
.
' t
trze'
mąż niemiecki
kocha potl9Q nycb~ opublikowanych w ty".,- "('m 4iltoi na czele kilku innych w.lł. W AustrJi koncern De.Je8 f',oraz os
JSZY.
wszystko swoją ojczyznę, t><>tO- ' dnlku
~onde",
możemy wie~kieh firm. naleiącyeh do W"'ndeJ jest zainteresowany
Rozbro.ienie i zał~odzenie
stawiając na uboczu osobiste 5J)1'awdzić tezę Brianda
nal r-rzemvslu wojenn~o. Jako to: w firmIe Veltseher Magnesit- konfliktów międzynarodoWl'ł'h
zapatrywania i życzenia,
iak przykłądzie hmtłC'l wj ..lkiC'~o słynnej firmy Hotchki~s, Fa- werke. która otw8.r(..qe udziela byłoby 7.wiązane dla przemy·
i ja to uczynić mJUsiałem, aby paryskieJCo dziennika konser- b!'Vk Chemicznych
Rhone - subwencji Helmwel'.le, W tej ..lu wO.iennego z plajta, lIatosprostać
ciężlkiej sytuacji ojat
..,
l
S
ółk
C
h
'
j -"'~ł "
fi rm j e reprezentan- mił\s~ dobra wO.)'enka, lo pl'awc.zyzny. W tym serulioe sprzy- w ywnef,(o ,,.Tour11al des Dc- ou ene.
p
i
emlCZlJe.
·.."Ul me)

mierzyłem się z Panem dla u. bals". który niedawne pacyfi- lJsines du Rhone i t. cło P"Zu tem De Wende~'6w jest nie.ia- dziwe iniwo. Zre87Jłą w oczekl

ratowania
naszego
narodu
przed grożącem
załamaniem
s i ę ·.·..
Dale.i cvtu.ie Fryderyk Ebert
które wy":OOsił
P rzemówienie,
"
Hind.:-illlhurg po objęciu swego
urz ędowania 12 maJa 1925 roku. W przemówieniu bem no.
wv prezydent Rzeszy powołał
1!.i ę na UJZIIlaIDie, wyrażone swemu nnonrzednikowi
-nr"ez
kanv~v
... ...
rleI'za Rzeszv Lutbera i oświad
<,zyl dalej:
" BeuJl'l"ZCCZIIlie. jego '(Ebew,a)
Lasł~ą jest przywrócenie &pO_
kO.J·u i 'nnl'7'ądl
__ • w Ni--"'·--'... ~
Jt.JU
-...u.,.,...t:V.U
po załamaniu s~ nłUI~ naro.~ ... ~-'
__ ..J~'
'-11
l . To uwsze ....·..,r.u.le wUl;lęezne UlZnanie w narodzie niemieckim r6wniet
pmez ,*0
poHtVC!Znych przeeiW!Dików. D..
żenie J·''''o
zawsze b"'
..y'1~o skiero......
wane, by wiemie służyć narodowi niemieddemJU",
WlkońlCU ~vn Ebert'a nanuca
pytanie, dlaczego nre nie robi
si ę dla urntowania honoru je.
go ojca i dla~ego .~ ZlJllarU
wlSpó1!pracownicy Stresemann i
Herman Miiller, przed d:ziałal
nośdą kłórvoh Hindenbu~
z
czcią, uchylał
S'Woją sędziwą
~łow~ pozostali bez obrony.

Honor przeciwnika
Premjer 'Pl"W'iiki Otto Braun i
Severing
uzyskali
przeciw autorom plakatu narndowo - socjalitStyc<ZIlego, rozle·
pionego w Królewcu P. t. "Ukradli 2 nilljOlJlY" tvmczasowe
lll.inisŁer

zarządzenie ,

wed~

które~o

pod karą pieniężlną w nie~ra
niczonej wys()kości lub aresztu
do sześciu miesięcy
zabr8llli'l
się m. in.: rozszerzanie twIerdzenia, że wnioskodawcy
u
Ikradli ze skartbu państwowego
dwa mi.\jOlIlY, że tymi 2 m~ljo
nami, które wycisn~li z gIo·
dująx::ego narodu
robotn~k6w,
chłopów i obywateli, Z'W'a lcza·
ją ruch wolnościowy Hitlera i
że są ez~wonym.i
zdrajcami
kra·j u.
W motywach m. in. powiedziano, że r walka polityczna
musi uszanować osobisty hO'nor przeciwnika. RoooSzerzają
Cv talk ie twierdzenia ma.ją moż
ność PrzCiZ złożenie SlPrZleCiwu
pr.ze:prow1 adzić dowód prawdy.

Dran~·Ki_no
Ost~tnle 2 dni I.

. ~oczątek O g. 12-e]
&8 od 12-3 od 49

słyczne wy.słą.pienie irancuskic
ao min, Piotra Cot'a na konfel'cne.ii J:'IOZbro.ieniowej nazwł\l
ni mniej. ni wi~e.i jak.., skan.
d ą.em,
.. 1
J est przytem IVlOOZą
charakterystyczną, iż pismo to
wyspecJalizowało się w gmałwaniu i ~janiu konfliktu
fraoousko _ włoskiego,
" J oomal des Debats" jest o.
boonie własnością sł;'on~o po

"we~( .p rezesa Bover'a firma
Declłm ~~e. wchodzaca w skład
koncernu rodziny De Wende!,
test IDocno związana z powy.i'1.'
h ~allłl' pI'ze
szem.' przeds'H~IJ'OJ'8
mysłu woJennego,
Otóż w 1928 r, firma De·
........................
Najlepszym środ1<'em rel!u\ujący m t raWleme
. . Netu fa Ina 561 Mo rszyńsks. Gen. Repr. Dr. K. Wen da,
Warszawa, Krak. Puedm. 45.

!.

St'k
rej urz p" dnI'k'OW w Paryżu

waniu wO.iny, wystaręZy "p...
kÓ.i zbroJny" i wyśe~ zbrojeń.
przy którym nap:rz. koncf'''Il
De WendeI dobrze zarobi jednnnze'!;nl'e
we F rlłllf'.
II Włf)oo
"" ~
h J
ł
..
szec, ugos aW]I, Austr.ii, a za
:ewne. i w innyeh krajach.
tuszme też zauważa .,Monde",
iż łatwo zrozumiałym .lP.llt nienst""'ll'w
"<ł"
y p.atr~-t
.\U yzm " J oumal"
de D bats" '~I- t ' i k
'
S e
,]:.u\. ez
oncep
cje publieysty tego dziennUta.
D, Bernusa w sprawach poIityki N'
zar(ranicznei,
d' t ' .. dla orcanu,
le ZJW ez, lZ
stanowi""-o
własn~
De
'ł'''''''
Wendel'ów, enet'giC'ZJle wysłąfrancuska subskrypłotka .fest pienie pacyfistyczne min. P.
przeds;ębiorstwem, w ktJdÓl'\kem Cot'a na konferencji rodwoleu niowej nie może być nle.f'm
-Lledaj..
st- lnte.........
..,
'CiU
'"
~....
.~..
dmp

...

franeusldeł(o

I

przemysłu

ionem, jak skandalem. Takim
Ww.epre7leSCm 0samYm skandalem jest dla mię
mawianej
francuskiej firmy
'_..a
Ed~ar Ste.rn s w lelki ~o dzynarodówki
- zbroje6 akcja
l"""L p,
,
",_ ,
te~Oź Po \.Alt a w obronie Chin.
,
b an k u B anqne d e P 8Il' ts et d e s .
.".",ta...'
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F
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SIę kartehzuje nie
de Sayve ... WI zimy Iłr,
..~1-· t I
.. tplko w ramach narodfJIWyeb,
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_ ule i skali międzynarodo~j.
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sienne. która to instytucja ma
1-: zynaro"Ówka masowe. - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:.....:;:.,.:.:.;:.:.,:;..:.:...:::.:::.:::::.::: ~o mordowania jest obeenie
niestety Jedyną m1ędzynaro
dówkn zdoilUJ do czynów, 00DOwiada.iącyeb jei zamiarom.
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wU.tenn~o.

Już

do nabycia

we wszystkich
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Administracji "Głosu Porannego" (Piotrkowska 70)

zbiór feljetonów red. Gustawa Wassercuga (gtk)
pod

tytułem

"NE AŻE JA L OZKA"
CENA

ZŁ.

2.-

CENA

ZŁ.

2.-

CałJl świat
iedną galka
w nowoczelnej 8uperheterodynie

TRonSOCEO le
Bezinteresowne pokazy:

łni. 1. Seleber i S-ka k:~~t:-142
Badto-Manoni, Płntr~owsk8 8ł.

Janel 6aunor i CharleS Farrell Wfi~~~o;.zl.m Czar Jej Oczu

Przecudna rapsodja dwóch serc...

gr.

Id Goldbe~er, którv zarazem
należv do zarządu fran-culi;kie.f
finny Decauvllle,
Natomiast w Ju~oslawU kOD
cern De WendeI .iest zai,n teresowany w firmie Chantiet'S Na
vals de Split (Sp::lato), W tym
wypadku. fł].ia-c.ia .'est nieco bar
dziej skomplikowana,
W dniu 22 lipca uh, 1', paryski
dzienffik "Informations"
podał wiadomość, iż francuska
firma Les Ateliers et Chantiers
de la Loire su-....
1r-·OOwała da
---3
wlększoic! akcji wspomnianej
firmy ju~osłowłańs'kiej, Otóż

Pieśń

nad p. ieśniami li W.zr.uezy I Olśnil
Oczaru]'e
malemi melod.laml. wystawą i grą!

każdego wielkością tematu. wspa
Nadprogram: Dodatek dŹWiękowy pOd Stambułu do Bagdadu", tygodnik Foxa i aktualności krajow e

.J!_r_,_6_'_
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Podzie

i kala kum y

ryłarze

w domu Lie knechla ••

berlińskiej

-

CZY PANI JEST
ZADOWOLONA ZE
SWEJ CERY?

siedzibie komunistów

Sgenalizatja dzwonkó'" alarmowuc:h I .a;n~ m~t:banizmg
u aiw-alg u,-~,z C It-eanUtb rzez pOli'''C
BERLIN, 25 lutego. (Pat.) - pOOc.łrzanyeh o udział
star-1
UEPUBLIKAŃSKIEGO
do ciu.
W czasi-e przeszukiwania
W podobnych okolicmn Rcic.hshaemel"U
Nissy na Ślą· łtle będz·e komisarza
mu
censkn pruskim
dniu wczorajdla Bawarii
r IIJrtji komuni· ZABITY
szym.

. Tylko przy regularnej pie- _
"

'ęgnacji skóry. cera staje
się .piękna i ~wieża.:

w

w

LieblknechŁa, brQ,ącego
tralną siedzibą
stycznej, policja wy~ryła dziś

S7.creg podziemnych korytarzy
i katalmmb,
w k Lórych znaleziono kiJJkaset
centnarów litera1.'Urv wv wrotowej. Wykryło
taJne podkopy i piwni·ce,
prowadzące z domu Liebknechta do jednego
z budynków,
znajdujących się w pobliżu pałacu Buclowa. Policja ustaliła,
te kryjówki te i korytarze uzywane byłv do
ucieczki komunistów pI'ud pościgami pol1cy,iu:rmi.
Broszury i ulotki pochodziły
z drukarni komunistycznej, mie
szczącej się wewnątrz budynku
·\Vszvstkie ubikacje i podziemia w domu Liebklu edua połqczone były ze sobą
sygnalizac,ią dzwonków alarmu
wyeh.
\V razie groźby
n iebe·z,pie<'zeństwa
odwiedzin
policji
odźwierny przez naciśni~ie R'Uzika wprawiał w ruch
tainy mechanizm zamykaJl!(!y
mtłamatyczn.ie wszystkie drzwi
do kryjówek . Osoby znajdujące
ię w podziemiach ofrzymywałv jednocześnie sygnał do
ucie'Czk i.

KrwaWB sfarcia

uliczne

ściacb

w

ZOSTAŁ

CZŁONEK

z

Pr

Zachód katolicki i Wschód protestancki

chodnią katolicką i wschodnią
- protestancką. Cel~m utrzymania
prymatu katolickich Niemiec, cen · lirzesiński- antypań
trum wypowiada się również za
allschlusscm z Austrją.
"Deuteche Ztg." uderza z tego
BERlLIN, 25 lutego. (Pat.)
powodu na alarm, ostrzegając koła Prezydjum policji w Berlinie
protestanckie przed akcją, zmie- wydało zarządzenie, zabraniają
rzającą do podważania autorytetu ce byłemu prezydentowi polkji
prote8tanckich Prus.
berlińskiej wygłaSlZania przemó
wień na wiecach przedwybr:~
czyeh. Zakaz motywowany je,t
charakterem antvpaństwowV1U
wystąpień
GrLesińskie~o,
juko
na oderwanie się Bawarji
. członka so'c jal - demolkracji.
.
BERLIN, 2fi lutego. (P~t.) - sygnowała w Monachju'lT' 7.000
\Vczoraj w Monachjum onby' f~:nkcjonarjuslv d~a utuym~·
się obchód powstania Pil:rt.ji na- nla porządku. PartIe QPOZYCYJBERLIN, 25 lutego. (Pat.) rodowo - soc 1alistvcznei w któ ne zarządziły alarmowe po~oto
berliń'5kiej
rym wzięli udział czołowi dziA- wie swoioh bojówek, JIit1c: wy- Prezydjum policji
łacze narodowo - soc:"';"'~\"~.fni g-laszają-c przC"ll6'Wienie, podlc~ zakalało odbycia zapowiedziaz Hitlercm na czele. Na uroczr- ślił, że wSL.eJlki.e p~ó,by ode .. wg- nej na niedzielę manifesta<,ji re
R7e- publikaJ'lslkiego Rek,h.sbanncru .
stość przybvlo 15.000 szturmo" nia Bawarji od zwiaG:ku
ców
narodowo - socjalistYM- szv zostaną bezwzp:lędnie sttu- Zakaz motywowany jest wzglę
pu nych, kŁ6l7.v w zwa~tych fo.. - mione. "Nie chcę wojny z kra- dam i na bezpic<:zcństwo
macjach ze szt~ndlłrami przede jami zwi~zkowi!'lDi ośwind- \bliczne i możliwością kolizji z
filowali przed Hitl.erem.
€lb- czyI kanclerz - ale jako kan- powodu zgłoszenia rówJllież na
chód wywołał w mieście w!..l- derz potrafię hez'WTZolitlędnie mo niedzielę demonstracji narodowo - socjalistyczne.i.
kie podniecenie. Policja sk«Jn- nić jedności Rzeszy". _

Miarodajne ltoła centrowe ogła.
szaj.1 rewelacje o planach tego
stronnictwa w zakresie
polityld
wewnętrznej. Centrum dąży do poróżnienia z Hugenbergiem i liczy,
że uda mu się pozyskać
Hitlera
dla ścisłej wspó!pracy przy refor.
mie konstytucji i ustrOjU RzesZ).
Katolickie koła uwaiają za koniel!z
'1e rozbici~ Prus na dwie części: Ul-

iłl

r

sfwowiec!

Zakaz manifestacji

I

euma y[ y
n"\ R
I

-.Do

KILKA NO~YCH OFIAR.
W Kolonli
ZMARŁO WSKUTEK P~

Burmistrz Czermak
kona
Irans'uz·
rwi

leka..z~ Itrat:ili nadziejG;..-

,

e leja odm a

zająca

HAMBURG. 25 lutego. (P'\t.l
Francuski okręt handlowv zderzył się z islandzkim statkiem
rybackim i zatopił go. 9 htdzi
załogi z is.1andzkiego statku U·
ton~ło.

la należy
fy.-

oczetkiwać

Cię.iko rannej pani Gil! 1'ie
już żadne niebezpi{'c~eń

MIAMI, 25 lutego. (Pat.)
Lekarze J1osł!:mowili dok;JDa~
transfuzji krwi bunnisLrzow;
Czermakowi. którego s.tan .ld.r(l'
wia jest w dalszym ciągu bardzo groml'.

ID al

i w re·

zultacie podejrzany o współucWaJ
WARSZAWA., 2~2. (PAT) - Na
w tych :Łbrodniach student politech. dzisiejszem pooiedzeniu senackieJ
niki lwowskiej, Roman Baranow- komIsji oświaty i kultury obrady
być
wypuszczony zagaił prof. Zakrzewski, witając
sld - miał
wkrótce na woln~ .
prezesa
akademji
umiejętności
Ajencja "Iskra" jest upoważnio- prof. K~taneckiego l i'rzewodniczą
na do stwierdzenia, że informacje cego konferencji rektorów, Kutrzete nie odpowiadają faktycznemu bę. Przewodniczący udzielił głosu
stanowi rzeczy. śledztwo przeciwko prof. Kostaneckiemu, który zazna
Romanowi Baranowskiemu nie zo_ cza, że art. 3 ustawy
stało umorzone i sprawa znajdzie NARUSZA ATMOSFERĘ SPOKO·
swój epilog przed lwowskim sądem JU N A
WV:!SZVCH
UCZELokręgowym. Roman Baranowski po
NIACH
zostaie nadal w wi~ztenlu.
\i wskazuje, że uszczupla on za-

I

Dwie wojny

PARVZ, 25.2, (PAT) - Według
doniesień z Limy eskadra samo
lotów peruwiatskich zbombardowa
la trzy kanonierki kolumbijskie. Z
pomoc.ą statkom kolumbijskim nadleciała eskadra samolotów. Wywią
zała ~ię bitwa powietrzna, w cza~ie której kilim samolotów kolultlbi,jskich zostało strąconych
p AR YŻ, 25.2. (P AT) - Według
komunikatu paragwajskiego ministerstwa wojny, wojska boliwijskie
przypuściły silny atak na przednie
pozycje wroga na odcinku Corra.
les, Po zaciętej walce atakżostał
odparty.
Boliwijczycy 'ponieśli
straty.

D,re tor kODal,ni re zl an,
za nadutycia
we
.po~~tkc

SOSNOWIEC, 25.2. (PAT)
Z polecenia władz sl).dowych a!"esz·
towano 'dzisiaj dyrektol'a handlowego kopalni "Flora", Zwolińsklego. Aresztowanie nastąpiło wskutek nadużyć podatkowych na szIU}-

•

ierfD

ś. p. Emiljana Czechowskiego mia

kata .. ~\"O ·

grozi
stwo.

Kiedy
o
Ca
wkro(zgt na

sądem

ło się zbliżać ku końcowi

ił

•

Proces o zamordowanie
Holówki
przed
lwowskim

Katastrofa na morzu

Koresp. "Głosu Poran." telefonuje z Wwrszawv:
\V dni,u 6 marca b. r. odbę
dz.ie się w ministerstwie ' skarbu
pod prz·ewodnittwem dvrektora depa.rtamentu obrotu
V~ .. niężnego dr. Baczyńs!dego kOl.
ferencja w sprawie
kredythv
d1a kupi,ect\\-:ł.
W Ikonfen udi tej" która lna
na celu zastanowIenie się. nad
źródłami i pos·f\~iami
kre:łv
tów dla kupiectwu, wczm[! lł'
dlZiał członkowie komisji
doradczej do spraw handlu.
Do spraw kre1htów monopo
lowych dla kupiec:twa ma po'
wstać specjalna podkomisja.

i cierpillcy na bóle nerwowe winni we własnym interesie wypróbować tabletki
Togal. Togal bowiem swale.a te niedomagania, wstrzymując nagromadzenie
siO kwasu moc.owego, który, jak wiadomo jest przvczyną tych cierpień. Spróbujcie i przekonajcie si~ sami, lecz tądajcie we własnym interesie tylko oryginalnyeh tabletek TogaL Do nabycia we wszystkich aptekach. Cena Zł. ~.-

MIAMI, 25 lutego. - Jeszel~ podczas zamachu na prezvdenODNIOSŁO CIĘŻKffi B4Nł'. dwa dni temu leJkarze bvli prze ta Roosevelta, burnnisbrza Chi
PolicJa dokonała liczn:Ył'.b a- świadczeni, iż uda im się utrzy - caga Gzermaka.
I'csztOW\lÓ śród
liomunistÓw. mać przy żvdu cięŹlko ranne~')
Czermak jeszcze w czwartek
t
czuł się dobrze, interesował SH~
swemi spIawami u.rzędu '\'emi,
a na wet podpisał dekret, polecajacv wypłacić nauczych'lom
chicagowskim wszystkie zale3 małpy - 6 zabiegów w Warszawie
głości oraz nową pensję. W cią
z War..zawy donoszą:
dwuch operacji odmładzających. gu nocy jednak nastąpiło niePrzed kilku dniami obiegła prasę Obecnie juz lekarz przeprowadza- oczekiwanie pogorszenie S;'lnu
wiadomość, iż do Warszawy spro- jący operację systemem
WorunO- zdrowia wskJltelk komplikacji
wadzono małpę, która potrzebna W8, dr. S" zjednał sobie w Warsza płucnveh.
jest do przeprowadzenia operacji wie 5-c.-iu klijentów. Zamówił wOWezwano z No"=.eRo J()rku
odmłodzeni~ . systemem Woronowa. bec tego dodatkowo jeszcze dwie
Małpa ta znajduje Się juz w war' małpy i poszukuje szóstego ama dwu lekarzy specjalistów.
szawskim ogrodzie zoologicznym, tora, kt6ryby swoją tęsknotę d..
Prezyde'llt Rooseve~t w ciągu
pod staranną Obserwacją lekarską. młod06ci chciał zaspokoić kosztem piątku kilkakrotnie polecał zaChodzi o stwierdzenie, czy małpa wcale okrągłej sumy,
pytvwać się telefonicznie o .. tan
nie przechodziła jakichś chorób,
zdrowia pI'IZy,iaciela. Przez cały
O osobach, które mają się pod- dzień wczorajszy czuwali przy
które mogłyby się przenieść na ope
dać operacji
odmładzającej krążą
rowanego.
łożu chorego lekarze. Stan jeJak wiadomo, jedna małpa po_ w Warszawie najbardziej fanta- go jest tak ciężlk.i, że lada chwitrzebna jest dla przeprowadzenia '.ltyczne pogłoski.

odbędzie się
Ostatnio ukazała się w prasie
wiadomoŚć, powtórzona
przez kilka pism, a donosząca jakoby śled~
two przeciwko podeJrzanym o udział w zamordowaniu Ś, p. Tadeusza Hołówki i komisarza policji

;Kredyty dla kupiectwa

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!

STRZAŁU

dwtrch narodowych soc.ialłstów,
zaatakowanych przez nłewyśle
dzonych sprawców pod osloną
nocy. Dwueh innych ~turm1l)w
ców

. ,KREM ELIDA
CO GODZINĘ

n""e "OZ oli

BERLIN, 25 lutego. (Pat.)
K"wawe starcia nJiczne pom"~
d7.Y członkami radykaJ9yeh

;;;~:a:~~~~:jy~~rzyniO

s

BERlLIN, 25 lutego. (Pat.) WicekancJ.erz Papen interwenjował u rządu Bawarii. zapewniając, że gabinet Rzeszv
niemieckie1 nie ma za,miaru powo
łania komisarza dla Bawa·r ji.

dę skarbu państwa.

Równocz~ni

aresztowano za takiez
dzieriawcę

hitrtowni

n~duZyci

tytoniowe:
Górnier

Frierlmana, z Dąbrowy
i kupca Erlicha z Bęlzina,
.

r ni D

wgŻ':'Z9j .1I11"Z~

.. ~
-~ ~
"kres uprawnień i obowiązków sena "w razie wypadku, zagrdaJ~ceg(.
tów akademickich.
życiu lub zdrowiu ludzkiemu".
Po przerwie zabrał głos refel'ent
Do art. 43 referent senatu I'ropo
sen. Rostworowski (RB) i - zgłosił HUjC poprawkę o skreślenie całego
w imieniu klubu BB 1 poprawek.
tego paragrafu, mówiącego o Zadu
Do art. 11 poprawka sen. Ro- niach wychowawczych burs akad~s1worowskiego orzeka, że
miel,jch.
Zkolei zabrał glos rektor KutrzeORGANA BEZPIECZEŃSTWA MO
NA
TEREN ba, klóry omawiając artykuł 11,
G,\ WKROCZYĆ
WYŻSZYCH SZKÓŁ Z WtASNEJ JdGry mówi o wlcrac4aniu polic}
INICJATVWY TYLKO W RAZIEjdO uniwersytetów projektuje ah;
WYPADKU NAGŁEGO NJEBEZ- dociać poprawkę:
PIECZEŃSTWA.
"W WYJĄTKOWYCH WYPAl.'
Poprzednio było p-owiedziane:
KACH"

•

~6.n.

2

PJarinetti wWarszawie
Dnia 11 marca przybywa do War
szawy znany włoski pisarz, tw'ór-

-

·i.GLOS PORANNY" -

1933

Czerwone sztandary nad Bukaresztem
Rewolucie komunisl,elna

ca kierunku futurystycznego, Filip
Tomasz Marinetti. Przyjazd Marinettiego stoi w zwiiZJ'" "I tlremjerą
jego sztuki pod tyto "Jeńi:J", ktu
ra ma byc wystawiona w jed:t~ ..
z teatrów. Marinettl zamierza wy,
stąpić w Warszawie z odczytem na
temat futuryzmu w literaturze.

stłumilo

wOjsko i... mróz

Dyskretna cenzura wiadomości przeslonila prawdę o tem, co r ~rodu. Wcz'Q raj O'puścił stolicę wiad. Zielony wagon z herba
Rumunji, prawaę o przebiegu owycn stłumionycb! jeden pułk piechoty, pulik be"a mi Runmnji nie m6gł przejśc
ruchów r.obotniczyc.h, które wymagały tak ostrych, bo aż do sta- ! rabskI. Te pułki nie są pewne. niepostrzeżQny. W pół Rodziny
nu wojennego sięgających zarządzeń. Z tych dni, gdy w salwach Pułk
w:vwieziQno - tak, sJ(~ ~.otem paręset osób atakuje WIi
i utarczkach rozgrywały SIIt może losy naszych sąsiadów poda- mówi po 'kawiarniach pod- gon. Szczęściem lokomotywa
~tępem. Żołnierze mieli rzeko.. jeszcze stała_ Odjeżdża on wjęc
jemy poniŻ'ej interesujący reeportaż.
mo ruszyć na ćwiczenia za mla w momencie, gdy komumści
Bnkarest, w lutym.
.. trzelanina wC'zO'rajsza pozosta stem. O 15 kilometrów. Mieli wdrapali się na nasyp. W tlej
Na Galea VictQria, jak długa wiła Mady krwi. Dziś ich nie- wyruszyć koleją, co dziwiło "hwiJi nadlatuje odsiecil: 20 oi szeroka, trzech policjantów ilU.. Ale właśnie prZ!' jechał sa- wszvsł1\dch. Ale pocią.g, specjal sób. ŻQłnierze, policja, koletdZ Lidy dohnoszą:
w mundurach. Na sąsiednich m~hód ciężarowy z wojskiem, uy podąg, nie zat:rzymał się na "ze, oficerowie, przy'todnie oNadzorca drogowy Gnatowskl, ulim'ch żadne? .... Na trochę dal z karabinami , maszynowymi ' l trzeciej stacyjce za ~:o.J.ieą. PO'- becni na stacji. W chwilę puskonstruował rower na nartach, szych też nie. AJe trzy główne Tvch policjant z rO'gu przepu- pędził wprost
ku - Constanz:v źniej przybywa bata'jon piecho
którym jeździ zupełnie swobodnie, drogi, prowadzące do dzielnicy ~i. .Jest to pu,llk gwardyjski, Besaraoczycy będą tam pe ty. Spęd.za atakiem cO'raz wię
w7.budzając wśród mieszkańców nie fabrycznej,
ro~piętej
łukiem !tci~g~iętv zresztq z Siedmio· wniejsi. C~.stal1za jest spokoj- 'k szy HUIn napastników. Chwimałą sensację.
wokoło miasta,
~ą strzeżone.
nu.
la krvtvezna minęła.
ruAż do białego rana widać na
Rower pomyślany jest w ten spo Niema przejści.:t. Policjant lk
torze rozstawione. czujne strasób, że zamiast przedniego koła uO muński. j~st uprzejmy. (ty o
Ludzie nerwowi
że.
Aż do białego rana.
Przy
widełek przymocowana została sze w ~ow1Il~Jach węgi(ler.s~lch b Y-/
~Kar~ą się często na
W szyscy wiedzą, że z fabryk wagonie spacerują tam i z pok
t
h
daj c
się wa InaCZej), ale polIclunt rubrak apetytu: powInni
ro a n~r a ruc oma,
ą a ó' muń.ski
nie wzru.sza się dziś
onI otrzymywać pot y- .manowftnvch przez skomuni- WTotem warty. To nie sa hO'nozwracac za pomocą steru w r z· Ikartą zafJranicz-,eITo koresponwlenie w~macniające a lOwane
bojówki robotnicze. ~l)W~ wart:v. Aż do białego ranych kierunka~h. Pod tylne~. kO-I denta. Niema p1r;ejścia. Jest '
pr'-ytem )e · ·lc:o~h'lwne. strzela się d.Q żołnierzy, policjJ, Ila widać za opłQtkami
tOTU
łe~ P?zos.tawJOnem na mleJsc~; szorstki. Odgania · kogoś ciężką
tłumu. WSZYSCy wiedza, że ra- czające się jakieś postacie. To
znajdUje Się ~ru~a ~arta, zn;czm kQlbą francuskiego mauzera
_
,&lI...J.:, dy fabryczne wystą.piły z "ul ~oJówk"rz'e
kO'm1 mistycznI.
krótsza z wyzłoblen ero po Ś od~U, (ldguni _ jeS1.CZL ehwila _ l
limatum'-' żądaniem uwolni e- Tak, w cieniach nocy, wSiew które wchodzi koło dotykal;:C nas.
łączy te zalety. wsmac".ia l~ia aresztQwanych wodzów m- ·łmio-grodzie, w la~ach, skradapewną przestrzen Ziemi.
't
bowiem i odżywia, nie chu, żądaniem zalegalizQwania ją się czasem wilki do spoczy
Rower - narty rozwijać moie
W
obc :Qtlljl\C prsytem orga- robOtniczych komun ~tycznych \\'ających f}T'ZV Qgnisku m:v śli organizacji, żądaniem wprowa· wych.
dość znaczną szybkOŚĆ, zależnie od
nl.mu.
Nad ranem królowa udaia
~zvbkośd obrotów koła. Zwrotność
Ani jedneaQ nadzwyczajnego Pr6bki I brosz~IrY .ysyia bezpłatnie dZfnia w fabrykr-oh rad załogO'
ł
d • t
....
ł
FebrY}1I1 Chemlc.no - Farmaceutyozna wych, żądaniem tegO' samego ~ cię na zamelk. PTZez cały czas
tego pomys owego przyrzą u les dodatku. Na uhcach, ącZąCYCai
Dr. A. WANDER S. A. Kraków
zupełnie zadawalająca.
ulicę Ferd'{nanda z Zamkiem
. ' WQjsku. WSlY~CY wiedzą, Ż~ zachO'wa1a spokó-,i. ten sam,
tO' jest akcja rewolucyjna, że iaki cechował ja w czasie WQ·
nie o te postulaty chodzi. Na icnnvch przejśĆ RUolll'wnji.
dachach
fabryk
"zajętych" Sfł
~
~
przez mch powIewają czerwu
~ Um.BnłB
ne sztandary. Policia ich nic
7
•
'.
.
zerwie talk prędko. Jl'st podział
"alkI uboczne, alali na za
"ił i terytorjum. Milcząc
u- mek, na parlament, n~ dworce
S_iąignia
złoia kład, jakgd:vb't<. Bia~a lumu- -- wszystko to chybI~O celu,
nja ' oocjmujc całe D"asto: Prze Prz~~ó<l:cy are~ztowam - me
tynie. Jedna z nich - najpo- pędzono strz~łami i szarżami m?g,: kler~wac ruchem .. ~r?
tęiniejsza
rozmiarami, Jł. tJ. demonsbmjącvch atak na pałac wmcJa zaWIOdła na ~.ałeJ lIn.1!.
"Pota:Ia". kryta jest· dachem ze królewski. Na ~alea Victoria RQzl'U~hv w ~eSarab.ll z?stały
S'J.ok6j. Nie żebrl~ żr.den bez- 'tłu~łOn~ ~ Clą,gu 5 .godzm. W
!;zczerego xl·ota. Brzmi to nie- robotny.
Ws~vc;cv są w drugim tr'zeCI (l~len rozruchow nad ra
wątpliwie
w uszach europej- Bukareszcie. .
nem WOJsko .ruszvło do ataku.
~yka dość fantastycznie nie
Ten d"''''''i'' Bnka-eszt po- \ W t'~lY godZ1nv pO'tem "cz-er., .......
R k
t" prze sta l 15. t
mniej jednak jest to fakt, s~ wiewa czerwonymi s:dand:u;a- w~~y u ·a resz
.
D
'ś
d
t
k
'
mec
ZI
cjalnie przez słvnn~o podró- mI'l: kr
P;olklamac je o "rumruńskiej
• o a ~k u "wIe ruszą; po
ązy tyli Q.
v.yscy cze
br
d" ~_
-ini'ka szwedzki~o ood:kreślo ICja
kają. Na co? WiadomQści z repu lce ra
n!e po~<;1Ul1owa
ny. Także wnętrza niektórych prowincji. Jak tam poszło. Jak ły do muz'eum , Jak me pOW~.·
świątyń
obli tują w olbrzvmi~ tam się udało? Czy zwycięży- drowałv na ~achy rzą~owe,
bogactwa, IllezliclO'ne bowiem ła przygotowvwr.n~ od tygodiu ale. z~alazłv SIę w a~hlwum
.
połtc.!l.
l{ ''.sa rucl~u
zost~la
posągi i .smoki zrobi 'Jne są ot\! rewQhteja ~ .
przychwycona. PrO'ba.
ktO'ra
lłQta ,najp.r zedniejszegQ ,gatuntrzy dni temu wyglqdała groź
ku.
nie, zawiodła .•Jej pierwsze suk
c~c;y i jej upadek
były
skutNajwiększą osoblhvością Dif'
kiem jednej i tej sameJ rzeczv:
holu jest świątynia, w której
Wczoraj krzyczan~: kr61 u- wszystko tO' bylo dzielle m paru
lUl olbrzymich galcrjach umleciekł. "Jak AlfO'ns hiszpański". bojówf'k, doskonałe zaprawioszc,żone są p'Qsą.gi · Buddy w hCl Król
był w r·ałacu. Simplon nych, ale nielicznych. Sądził,
bie._ . . 500. WŚT{J(J monumcnta!- Orient Express przywiózł jesz- ~me, że potrafią w ogniu wyTeleglramv doniosł:v ~ o a stwie niebieskiem" ~\ten H~ nvch gmachów dominuje pałac cze Ctrólowę wdowę do .. tolie:v.· oadków urobić sobie armję z
W tej właśnie chwili, wieczo robO'tnilków i bezrobQtnych. Ich
taktu japońc·zyków na Dżehol
djn ze specjalnem umilowa-' cesarza Ka,ngh-si, . w:z niesiony rem, PO południu dworzec Co- kQntakt , Jllasami .,awiMł.
Grzmią już działa i warkot kilniem zwiedzał cudowne - zabyt - I w r~ku 1703. w którvrn .zwie- traceni był w Qgniu waJ,ki
Fala mrO'zów, jaka przeszła
rabiuów maszynow:vch przel"f" ki tego mi,a sta, gdz~e. dokonał I QIZaJące:or' uderza olbrzymI tr~n Wtedy miasto nie było oczy- z falą rewolucji - nie b:vła na
szeregu udatnych zdJę.! fQto~rtl I Q szcz.. ozłQtych p~dstawaOll, szczone. Lokomotywa odwio- rękę. O sk:.tły i bu.r zp morskie
wa dszę spokojnej prowincji.
r:czn'''''h.
Na zlecenie pewne,ao: Dokoła pałacu osłonjętego nim zła więc wagon kr5\owej 'llł rozbiła się kiedyś "NiezwycięDżehol...
Tak wygląda mia
.J "
,..
,
boczny tor, gdzie miała - zacze- żO'na Arrn~da". która Filił) U
..... a""'''r:vkanl·n.a
Sven 'I' ~e.m romant.vzm'lI.'i tajemnic.zQ- ,-",ac• d o rana. - J ni b yla godzl-. Posłał na An~.1.ję. Mrozv, na
sto, Q którem rzadlkO' mówio b """"te·
"""~..,~
'L U " ' ,
które skarżył się OwidjuSll, prze
no, a jeszcze nzadziej pisano" l-Iedin skonstruował kopję naj- 'SCl, rOZPO'ŚClera SIę wSJ)ama1v na 1 w nocy.
świątyni
DżehQlu park, w Iktór~ ~z'Ulll1i 10.000
Ale akcj9 posiadała swój wy gnały z ulic tłum.
Otóż wyg.\ąda bajecznie. KIJ większej
respondenci uism ameryka.ii.- '\dodeł tego monumentalnegO' dr~ew. OpQdal lsm w ręflc'kto- ~~~!!!~~~~~~~~~~~!!!~~~!!!~~~~~!!!!!!!~~
skioh nie mają sló1w -achwytu gmachu, zło·żony z 30.000. czę- rach słońca jeziQrc, a w j4c'go
w
w:vst'jlka·,
"wana
dla siedziby cesaI7.'a Ka:n~h - t i, Qci ~ładO'wych, . wystawion.v! środku niespetniQn:vch ma- .
zbudQwanej w począltkach lP zos,tanie n:J wystawie w f.Wl4ł : "'Yyspą.
wyspie tej mi~
wieku. D-zi ęki wsp.anialości hl! łow~j w Cbicago. W ostatniem rzell':. Dziś
po u- sl'kancy
DzehQJIl
11 1""lądzaJą
dynJków, w których mieszka swem dziele , wydanem
.
I(
• .
, f t
.
ludnQśe,
a sz~zególn:e dziC'Id kończeniu swej podrÓŻy DIII przewa,r nle n(~ą) es vnv l zaprzppychowi,
panu.lącemu
w Oalelkim Wschodzie, Sven He hawy, O'bfitujące 'V szereg dekpałl1cach mie-.i~cowf)_j
plutokra - din uważa Dżehol ja·k L> bajk<.'- I tów świetlnych, wymyś.ln:vch
cji i świątyniach - miasto Dże wv, jakby wyśniony zak~tek rakiet i r~flektorów.
tego fantast:vcznego
hol oddawna porówr,ywano ./ świata. Autor -mówi o te', mieliI 'LudnO'śc
.
k .
SĆO'wości,
j'1ko
o
"miejscu
mIasta
zyta
dotychczas spo OJWersalem, Niceą i t. p_ W o<;ta
tnich czasach jednak - w o świętem" Chin do kt6.r ego rok nie, u:p'rdwiając handel. Obec
została z nor kIresie zamieszek w MandŻ'ur.J' rllcw'ie dą;żyły , tY'iiąc.zne rzeSl:C nip- wytrącona
malnych
zaję<:.
Błogą
ciszę
- rÓ'Żin<:: bandy partyul.llcl,i4:· piel.girzymó,w.
przerywa hulk armat i grzechot
nawiedzały
niebol.
n i IJ>7.CZllC'
Ob('okrajowie(; zwi'edzając:v
maszynowych ...
f}rVwatne i publiczne mienie , DżehO'I PO'pada z jednego zdu- !karabinów
Wre
wa~ka
na
śmiclrć i ZycIe.
rab'lI.iąc kO'szłowności
7.
pała
mienia w drugie. Pomijając Zmagają się dwie armje _: 4)
f . ów i QwitlltYll,
cuda os!n.re:j lecz piękne i archi- Dżehol.
Dżehol jest miastem. wvka- telkbury chi6,skiej ol~nie .... a
A liga na·r odów obradll je...
lująCf''m ślady sztuki i archi- orzybvsza
bogactwo i przetektonilki s taro - chiIlskie,t, \\I pych, z ,iakim urząd,zone są JMDwupiętrowy wagon wyskoczył z szyn w pełnYm biegu
W:V·
«:zasie podrMv swej po "paf.· lace, a przedewszystkiem ŚW.lą
wr~ił się. KUka O'S 6b zostało rUUlyc:h.
si~ działo w
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Biala
kapłanka Buddy
Plckna europejka -- z poc:hodzenia polka

ZĘBOW

MVDEl.KO DO

w Iwii\igoi .ajeDlDit:zeeo bOBa

P A R Y Z, w lutym.
ta wywolabt. niegdyś
wielką sensację i była przedmiotem
ogólnego
zainteresowania, jakie
wzbudziła nietyllro w Paryżu, ale
i w całej Francji. Nas winna zaciekawić je~zcze z tej przyczyny, 1e
bohaterka ród swój wywodzi z Polski, aczkolwiek rodzina jej dav.: no
już tutaj osiadła. Jest to przedzlwna jakgdyby legenda Zuzanny Kał
peles.
Przypomniała się wszystkim wla
śnie teraz, kiedy w ",Cite Univetsitaire" t. j. kolonJi studenckiej w
południowej części Paryża, obchodzono w domu fundacji indochiń
skiej doroczne jej święto. świ~t(l
połączone jest z wielkim balem re
prezentacyjnym. Jest to jeden :&
tych bajecznie kolorowych wieczor
nic jaltie urządzają annamici, prze
b~ający na dalekiej obczyźnie, vv
metropolji, do której dąią, głodni
nauki swych białych zwierzchni'
ków.
Pełne tajemniczego czaru dźwię·
ki kapeli annamickiej przygrywają
do tańca, czyniącego wrażenie rytuału jakiegoś kultu, jednocząeego
wiernych w ekstazie dziwnych plą
sów, pełnych wschodniej zagadkoHistorja

wości. W czerwono-żół1em,

rodłem

świetle młodzi ludzie, odzianI w
swe n~rodowe kostjumy, nie przy.
pominają zupełnie tych
wesojyclJ
studentów, kiedy po wykładach wy
sypują się, na tłumny bulwar St
Micheł, pełny życia

wielojęzyczne}

łacińskiej.
Brakowałó kogoŚ

dzielnicy

bardzo i wszyscy o tem rozprawiali. Brakowało
tej pl~eJ dziewczyny o matowej
cerze, kruczych włosach iduZych,
głęboko osadzonych oczach; tej
dziewczyny - europejki, która br'a
jednak zawsze duszą tego balu.
Tak mi tłumaczył student-anna'
AUDYCJA POMORSKA
Dzisiaj o godz. 21.00 Polslde IU
djo nadaje audYCję poświęconą Pomorzu. Wieczór ten wypełnią chóralne pieśni ludOwe pomorskie w
wykonaniu polskiej kapeli ludowej
ora?; pieśni solowe w wykonaniu
Stanisławy Argasińskiej.
(r)

mita, którego zagadnęłam o historję tej dziwnej kobiety.
- Zuzanna - opowiadał dalej
- od najmłodszych łat z pasją u'
czyła się języków orjentalnych ł
czekała z utęsknieniem na dzie~
w którym wyjedzie z Europy, b~
osiąść w jednym z dalekich krajów
Wschodu. Pojechała przed dwoma
laty, Pożegnała się wtedy z wszyst
Idmi przyjaciółmi, których miała
wiehl w naszem gronie i żegnana
przez nich jeszcze na okręcie odjechałll do Indochin. Początkowo nie
mieliśmy wiadomości o jej losach,
ale niedługo doszła nas wieść, że
Zuzanna zakłada w Kambodży in.
~tytut buddystyczny,
TA! pracuje
wielce nad zorganizowaniem królewskiej bibljoteki. Kiedy wiadomość dotarła do gazet, zaczęto Już
we Francji rozprawiać o tej młOdej
dziewczynie, która swą działałnoś
cią w azjatyckiej kolonji, mimowo·
li może wzmacniała równoczeSJlill
więzy, łączące kra.i ten z metropo-

Zuzanna nie nosi żółtej tuniki ł
nie ma ogolonej głowy, jak wszystkie kapłanki Buddy. Rzecz trud.
na do pomyślen',: europejka siedzi
w otoczeniu poważnych mędrcow
i dyskutuje z nimi na tematy teolo
giczne. Ale nikt nie ośmieli się dotknąć choćby jej ręki: kobieta pozostała nieczystem stworzeniem w
ich kuJcie. Jest mimo to nietylko
przez nich s'lanowana, ale nazywana pieszczotliwie ,małą panienką".
Kiedy zmarł niedawno najświęt
~zy z bonzów, w testamencie Jego
znaleziono życzenie tak dziwne,
tak niezwykłe, że wstrząsnęło bodaj zasadami wiary. SJary kapłan
prasił, aby młoda europejka, jak to
głosi przepis rytualny pośmiertny,
pokropiła jego twarz święconą wOdą oczyszczając zmarłego z grze.
chÓw życia. Bonzowie prowadzili
długie i
poważne
dyskusje, czy
aby "znieważenie rytuału" przez
kobietę nie obrazi Nirwany, bogini

Poraz drugi staje się popularna
przez swe przekłady starych tekstów religijnych, I<tćrych podjęła
~ię dokonać, znając doskonale palt
i sanskryt. Wtedy tez postanowiła
zo-stać kapłanką Iroga Sakyha-Mu.

oszcz~Clne

Postanowiono

~pełnić życzenie

nowania zębów

w użyciu

nie ma równych sobie

śmierci.

wkoncu
Porali
pierwszy kobieta dokonała tej pośmiertnej ceremonji w długich dzle
jach buddyz;mu.
I do dzisiaj piękna dziewczyna,
której nie mogą zapomnieć inno·
chińczycy Paryża, żyje w świątyni
ni.
taJ'en u''''''''go boo'a u którego stOp
J h.L"
b •
Król Kambodży był zdumiony: złożyła
ofiarę swej młoooŚci.
z;łasza 'Się doń - młoda europejka
Al. St.
i żąda od niego pozwolenia na
stworzenie bibljoteki świętYCh piam
OstrzezeDler
I alu..
Po długich wahaniac!J. zgadza sfę .Istn'ieje tylko jeden oryginalny
·ch k l
I ...
d
o ny,. we wS%~s tk I
u tura ny...
i oto Zuzanna pisze do wszystkich
panstwach uzywany preparat
bon:r.ÓW wszystkich ez4'dŚci kra.tu,
prosząc o stare manuskrypty. Uda
je jej się zebrać te stare księgI, a
wtedy l.aże je reprodukować i od
tej chwili święte księgi Annamu
znany od klllcudziesiC;Ciu lat.
stają się dostępne dla każdego.
Prosimy wiC;C ŻĄdać wyrażnie
_ D a r m o I- gdyż preparat te.
Codziennie wyrusza swem matem
bywa ez~to podrablaD:r'
:łutem . bibłjoteką w okolice Laosi
odwiedza pag()(ly, którym dostar.,................ii.lll.i44JLi&41.'
cza słowa świętego.
lIą·

niezbędne do

jednak

zmarłego.

.!JWlWiIL~~~_~~!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!~~!!!!=~~!!~~~~~=:!!!~
Ż

gdzl

W NłfRltZetb ",gID" era;"

się do 6.1 proc., w roku 1910Na pod~tawle danyCh statystycz wyno'Oiła Już tylko 2 proc. a w renych "Die Umschau" dochodzi do ku 1927 liczba zgonów przewy.l;sza
wniosku, że żydzi \\' Niemczecb
la o 3,3 proc. liczbę urodzin.
Licząc
zwołna wymierają i to nie skutd
kiem wpływów zewn«:ltrzllych lecz w tym stosl1n~u liczba lu ności wy
dobrowolnego ograniczenia liczby n?sząca obecme 537,000 - spada od7.l W roku 1910 wynosiła me w roku 1970 do 264,000 osób.
ln r . n. d'
ś 'd l d .J. I 'y I Tygodnik wiedeński dodaje, ił
· lczb a naro ZID w ro
u n""c z - Jednak
•
•
.
.
.
i wśród ludnOŚCI nłezydow
dowsklej w prusach 15,7 na 1000 k"
ł . ba d
__
podczas gdy wśród reszt ludności s lej zaznaczy su~
r llO poWłUl'
Prusach wynosiła ona 30,5 na ny spadek liczhy narodzin ł lot ł,..
Dzisiaj cyfra ta spadła bar- dów nlemleck~ch. będzie 10eem ead:z:o znacznie. Zarazem zwiększa srę lego narodu Olemleckiego.
śmiertelność wśród zydów. Nadwy~
ka urodzin żydowskich wynOSiła
Kołłkeja
w latch 1886 - 1890 7,8 proc., w
Sowieckie towarzystwo dla ~
łatach 1896 1900 zmniejszyła ny przyrody zebrało według pl!lma
"WieczerniaJa Moskwa" orygłnaJ
ną kolekcję, którą stanowi 1000 biKażdej niedzieli bonzowie schoczy, odebranych w ostatnim czasie
dzą się do Instytutu, by posłucha\!
moskiewskim "izwozczykom" (wotwyjaśnień starych tekstów, zawi.
nicom). Bicze te są prawdziwemł
•
lIliIjon
stałych
klljBnfdw
łych zdań proroków, które piękna
narzęodziami tortur
dla zwierząt,
•
622
miljony wkładów o- IJowiem wewnątrz zaszyte Jest ula
europejka przełożyła na język ży
wy, ba, nawet na !ęzyk swego da- szczędnoścIowych i · czekowych. - 23 miljardy obrotu rocznego. za, guma itp. Są również bicze z
lekiego kraju.
Kaidy Urząd Pocztowy Jest zbiornicą P. K. O.
drutem kolczastym.
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A przecież ona też była kiedyś młoda, ł.ad1l3
i wesoła. Czyż to jej wina, że jest stara? Od kiedv:i
to siwe włosy nie są w poszanowaniu?
AI{' lipokój, spokój! ... oto, Kin-taJ Iklęczv u jej
nóg i nikt się już nie śmieje. Kiedy ona dziś nic
powstała z. gnojówki
pomimo kil'klu uderzoeI'l bambusem - wszyscy przestali sj~ śmiać... Wszvscv
mownż ją szanują i kochają.
Fu-upj poczuła nieprzepartą ch~ć j)Owiedzieć
~oś d\.lbl:~gO, tlIh" ich poci~s7.yć.
Dając znak Wu {'zuno"':. flh" zhliźvł swe uszy, Fu-pej., oddychając
corHZ slahicj, wvszentała: "Przyleci tlużv s?ary
nl nk z ognist{'mi o-czami. Wrócicie do swych domów, a om 7.giną. Cieszcie si~. bo już predko nad."cj i zhawi Chiny l Koreę od psów".
St:HV \VIl-czlln powtórzył słowa rlostojrej Fup<,j znhranym i wszyscy się bardzo cieszyli z wyhl[lkiem lOn-taj, która plakala, bo jej bvlo
umieraj~!ce.r matki i dwuch psów.
O świcie, kiedy Fu-pej sko'Ilała, \Vn-czun
szedł z baraku i ujrzał
j3Jk z nad gór od strony
:Mnkdellu na niebo wpłynął duży szary ptak z ogni·
stemi oczami. Dużv szary ptak lecia.ł wprost na
"'j - Dschll ... \\Tu·czun padł na kalana ; wznió,ł.
bła~a!~)ie ręce ku gÓll'ze ...

'ROZDZIAŁ XIV.
Rheinbaben przyleciał w rollkOSlmym humorze , zadowolony z niespodziam.ki, którą, sprawił
przyjrrciołom, montlJjąc aparat w MrJllOSque.
Jego
rozwiązanie
Ś'Wi .. Hnych
pU!IlJktów
maskujących
w kształcie liter .. L. N.", xna·lazło o~ą 8lProbatę.
Rozpoczęto
pracę
tt!ld osta<tecznem J)rz~/~otow~
niem się do podróżv.
PonIeważ Rheioonben był mniej chwie.fnym. od
Renna. Rom.ski zadecvdO'WllJł, że w pierwszym locie
który pilotować będzie o!; obiśde , w charakterze
obserwatora poleci Rbein.ba·b en. Inci. Renat mial
powstać w Łodzi, 7 CZego się niezmiernie cies7Ył.
W rozmf)wach z Anią pr r.ybył im nO'Wy temat.
Sprytna d'ziewczyna Clf':kwwo domyśliła sie, ja. ki
chara,kter mają przygotl)wnia przyjaciół. częśt:io
wo wybadała Rhein})abena drogą niby to naiwnych
pytań.
Ania począ1Jkowo była zachwycona vr~jek
tem przyszłego lotu, k,16ry jej imponował, jaku
świetny wyczyn sportowy,
dopiero Renn sto-p.ni'Owo otworzył jej oczy na koosekwencje przesię,bra,
nego lotu. ~fusiał to zrobić, bo z chrwilą POwtrotu
Rheinbabena czuł się moralnie osamotniony i &1)Ukał
instynktownie
sprzymierzeńca.
Dziewczyna
swoiście
zroz,UlIDiała
piUnkt widzenia
Renna
i w myśl tezy, wygłoszonej ongiś przez Rheiooahena: "nie można dobra i s-prawiedli:m>ści budowuć
na krwi" - nie chciała porprosw uwienzyć, :l:e
Romski i dohroduszny Frytz jadą siać mord i zni·
Pocies,zała ro~ory<)zonelt.o francuza, tleszczeni/"
rnacząc, że to jakieś niepolozumienie l, ile pan Andrzej tylko wyg,Iąda ponuro, ale w K1'uncie rzeczy
jest czfowiekiem dobrym. "On tynte tak m6wt.
prosz~ pana, ale jak dojdzie do mordowa,n ia mewilJltlycb ludzi, pen Andl"lZej teRO nie ;aoobi".
J..o.ma~,
na~yw.aoy· !przeli Ani,(.
najpierw

I

wściek!ł się na plollkaorsŁw.o i n1elojamość Rel1lIla,
ale w1mótce pogodził" się z f,a ktem dokonanym, bo
nie pOtrzebował stale korurpirować i udawać Sp1'
skowca we własnym domu.
Pani Wilbiko'W'3. odjechała na parę dni do pani
Heleny na wieś i Ania zosłała !lama 11ft KOSiPodarstwie. Pozbawieni towaflzysbwa kobiet męrozyzni
mimowoli zaczęli traktować Anię jako dorosłą, szu.
Ikajac w debatach z Anią lli2'JUip'elinienia własny.. II
myśli elementem
ucrucia. Dzie~yna potrafił..
świetnie Pl"Zvstosować s.ię do no~j roli i w dą~u
Jll"TU iLni przeistoczyła się ,,7. lekikomyśln~ tr71P a","
ta w troskliwą kwokę", jak dosadnie określił
Romslti.
W'.,.6d naiWlIlyc.h powiedzeń Ani zdar.zały stę
niektóre WlprowadzająJCe nawet Romskieg.o w zakło
potanie. "Jeien,ście naprawdę zrobili w~.elkic Wvn3J.a.zki. to waszą rzeczą jest nie bul'Z"ć, leoz WlPruwadzić planowość
celowość w dzieło bunowy
",'()Ol~~ n OŚf' i".
Romski uśmiechlllął się i odJrze~ł:
- A możebyś potrafiła postawić na mleJ5r~
drewnianege domku, w którym mieszlkamy, trz,.
piętrową kamienicę. nie burząc chal'Upy".
- Gdybym była mąd.rvm inżynierem , napp o
WIIlobym pot'rafiła.
Po chwili Ania znÓlw zaczę.ła:
- Jaka sZlkoda, Danie AndrlZelu. że pan rzadk:\
d(f\dzi do kościoła?
- Masz tobie - r'1ześmiał sie ROIlll,.sld, - 11 to
7.nÓW dlacze.p~?

Bo Pan Jezus powiedział, t~ nie pT7.yszed ł
naprawiać, a prze.cież Jemu chod7iło
o rzecz I'lajtvudniejs.zą, bo o Zmia!ll.f; l>Odstaw moralnych ogóJno - ludzIkich.
-

burzyć, · l~

(d. c,
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Cz,' wiecie. ze•••
R&iumiem obywatelu,

K. R. NEUBERT

-

BILE

że oświata

LO rzecz potrzebna i paiyteczna.
Zagranicą niel'h
tylko niemuwlę
ząbki d~*anie, zaraz mu gaze' 1
zaprenumerują, bo kaidy ma tam
dla siebif' gazetkę, jak nieprzymie.
rzając u nas portki. Dlatego
tell

tam jest kultura.
Do gazety tak się już przywiąza
lem, że bez niej obeJś~ się nie po
trafię. Naczyta się człowiek uciesz.
ności tyle. że aż ha! Bo pr~zę jeno
posłucha~ Billrę na ten przykład
wczoraj takie popołudniowe pismo
i czytam:
"Czy wiecie, że woda sodowa
nie zawiera zupełnie sody?" No j
skądże miałby to człowiek
wiedzi«. Niby nazwa coś innego, a
towar tE'Ż co innego. A moie tani
niema również wody?

"lIINIł"
i dni
Dziś

następnych!

Pocz. o 4: pp., w soboty, niedz.
i święta poranki o g. 12-e]

mi ten bilet. Dzi~ujęl
Pani Lucia , adzwo.tJiła

KI

mam wolny wieczór.
mam woln" wieczór. Rędzif'1i~
jes.7cze nie n<)wir~l'a mnie mógł bawić ...
pyt:ł:
W'sDanialel
męża.
- Z pewnością?
I Walter zadzwonił elo sw.!.
- Dosłałam w ~ej chwj1i
- Z całą pewnością!
~o przvjaciela Herberta:
przypadkowo gratisowy bil'!ł
- Brawol A więc de> 1(100
do kina na . dziś wieczór. C'.7V
. Hnrbercie. l.rób mi przyhardzo się będzies~ gniewał. ;,: czenia wieezorem.
sługę
j
bądź
punktualnie fl
Paweł zadzwonił do Gerly:
żeli cię przez wieczóil' pozn ..ta
rlzit'wiątej
w k.awiarni, gd'zie
- - Kochanie. dziś nie DrZyj spotkasz
~!~ samego?
Ingę,
oczek ującą
dę po ci'.!bie do biura. Wieczor
mnie.
Musisz
mnie
po<l
jakimHans, Iktóry od ~lu.błl prnlit.l spęd7.am w towarzyc;.twie ~ta!'"
pozorem
wvtłoma
z biura wracał do domu, niera.. go J")rzyja-c:e1.a, Iktóry bawi tu kolwiek
już tęsknił za okazją ZO'MC'.3.e w ..,rzejeźd'zie. A zatem do zn. r7vć.... 'lO i uC)(l'lie 7.:\stąJpić
Nie wątpię, że potra fisz to u·
nia swego !n.'rdecznego przv\>.! · llaczenia jutro...
czvnić ... A więc J")al
Powodzeciela i kompana z okresu kawlł
1(ła:
jutro
lerstwa,
Pawła.
Zadzwl)nił
tei
r.erta
kazała
się
J)'llączyć
? .Ha ...
- A co tv będ.zieSiZ
niebawem do niego:
głównym buchalterem.
wieczorem robił~
Tt>go wieczoru całQwał Her- \"alterzel Paweł nie przv
bert
po raz pierwszy Ingę, Wal
- Ja ... ? Ja mam bardzo du- Pawle! Nie wid:deli~m" chodzi dziś po mni~ 40 biura,
ter
poszedł
po laz piąty tań
żo zaległej pracy w biu·T'zc...
się ju.ż k~pę cza:;ul Mam ~ol . ••••••••••••••••••••••••
czyć , Gr:rtą, Pa weł oszukał po
.
.
.
.
l
ny Wl et:: Z or, a zatem c:bodzm~
W IstocIe. ~Iedv SIę zna ~zl l na miasto. Pój<lziemv na jaki':
Przy II c.nyoh dolegFwośclach raz czwarty Gertę, Hans umókobiecych naturalna woda gorzka wił się po raz pierwszy od cza
p.rz~d ~asą .kma, przypommał I dancing, czy gdziekolwiek I
.. Francisak. - J6zefa" sprawia zna- !"tU ślubu z jakq.ś obcą dziewczv
sobie, ze mlałbv W'spamałą WY-I
komiłi, ulgfJ. Zalecana przez Jekarzy.
JDówk~ dla g,pędzellia znów je- Jal{to, ty?
tlą, Lossow zdobył 'Vreszcie l")3
-tne~o wioozoru ze swoją Lili.
,- Właśnie ia ... Słyszysz pr".!:
nią Ernę, B pan SzuJ.c llył je<lVPomysł
był
bardzo dobl .V. Ku- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nvm, który IJIZ o d 7. iewiątei
pił więc je<len tylko bilet, ży_':
'nalazł się w domu,
poniC" ·v.qż
wiąc
nad7ieję,
że
do jutra
Lili go zawiodła ...
wtSzystJkie bUdv zosŁaną wyBilet do kina f/1'Zcpadł.
"rzedane.
- Jutro jest premjera w ki
nie. Czy nie zechciałbyś pój8c
- rze,k!a l)ani SzuJc przy SIniauaniu.
- Oczywiście. Jeżeli sobie
te'Ro żvczvsz... °rawoopodobnie dostaniemy jeszcze bi,l.ety.
Wieczorem przyniósł tylko
jeden bilet.
- \Vyobraź sobic, wszystko
wyprzedane, z ledwością dostałem jeden bilet ...
fl.na się uśmiechnęła i rze-

Albo czytam dalej. "Czy wiecie,
po rtęci?" No i kto
by to mógł przypuścić, że taki kawał łomu też sobie przyjemnoścI w
ly(.iu rob~ że taki drąg żelazny ma
swój własny basen, w którym sobie, jak jaki hrabia, używa. A rtęć
nie pływa? Pewnie nie, kiedy o te..
w gazecie nie piszą. Nigdy zreszt~
nie miałem do rtęci przekonania.
Huderlawe to, do ręki weźmiesz, a
Przed ohiadem nas t ęJPl1eg o
pływać nie umie.
dnia, zadzwonił niespodziame
pan lLossow.
Albo znów dalej piszą: "Czy wie
~ Co pani dziś robi, Ero a ?
cie, że w szyi wróbla jest dwa ra",
większa ilość kosteczek, niż w szyJ Mam wolny wieczÓll' Czy m6,g,ł
:i;YJ'afy?"
bym panią zobaczyć?
,- Za)lllję mocno. ale mam
No czy to nie ciekawe? Ale dziw
bierze, Jak wszystko te dziennika- bilet do kina na dzisiejszą prerze wyśledzą. te też takiemu koŚ mjere, na wieez6r.
~ Świetnie, ja sobie również
cią w gardle nie stanie ciągłe 'WY'"
kupię bilet. i(potkamv się w
wiadywanie się, to 11 ZyrafJ, t.
kioie.
.
zn6w u wróbla.
_ To .~ panu, niestety, nie
nalej znów czytam: "Czy wiecie uda. W ~ fst.kie bilety są wyŻ{- Ii~tonosz Frank Drooekman I
..
New Yorku ujrzał spadające li kU- przedane.
'"'"" No to chodimy gdzIemku pięter dziecko. Otworzył swoJ. dziej,
do opery, do teatru, na
lorbę :r; listami i dziecko wpadło do dandng...
Gdzie
pani
zatorby, nie doznając iadnego szwu orali!lIlie. Ca:y nie ma pani ochoku"... Aa!
ty?
- Alei talkI - Wftszcie zde
--- - -----~- cydowana odrzekła:
nziś
Przyszła wczoraj do redakcji jawieczorem s'P'ltykamy si~ A
kaś spłakana kobiecina. OpOWIezatem do zobaczenia ...
działa mi historję, mrOŻącą krew w
Pani Szuk ~adzwonna do
żyłach. Oto małżonek jej, poczci- przyjaciółki.
wiec, po napisaniu powyższego,
- Luciu, czv nie miałabyś
zniknął nagle wczoraj, nie pozosta
ochoty pujść D.a dzisiejszą prewił.ljąc po !lObie znaku. Przyniosła
mjerę do kina.
Mam bilet dla
mi tez pewne popołudniowe pismo, ciebie, ponieważ ja w i,adnym
na którem denat, na chwilę przeG
wypadlku pójść nie mogą? ...
zniknięciem siedział. Sledztwo poH
- Ależ bardzo chętnie:
cyjne w toku. Komisarzowi, prowa
dzącemu śledztwo, podałem
przy. odrze'kła Lucia. - Ale widzisz
puszczenie, które mi się nasunęło jeden bilet... Nie mo;{ę pr~e
po przeczytaniu rękopiSU ofiary. cież mę.ża sameRo zosŁawiać w
Komisarz przyznał mi słusznoSG dom II
- Czemu nie? I tak zn czę ·
Jest mianowicie wysoce prawdoposto
Drzebvwacie ze sobą. Znu ·
dobne, że denat, po przeczytaniu
dzid..
się
sobie prędko, i la
tej historji z listonoszem, ziewnął
niesnełna
dwa lata będzieefe
niespodziewanie bardzo szeroko i,
siebie mieli dość...
tracąc równowagę, wywinął kozła
- Erno! Jak moż.,..,sz w ted
w powietrzu, ginąc w czeluściacb
sposób
mówjć?1
"łasnego rozwartego p!'zeły::".. .
Przykre,
ale prawdziwe
czego nie? Czy wiecie, że ... wszyst.
A za.t em reflektujesz na bilel?
ko jest możliwe.
Pani Lucia piI'zez chwilę nri}Zet.
c rola , potem zadecydowała:
- A zatem dobrze. pr~yślii
że żelazo pływa

D

Film

cież, że
Paweł
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lm-aDa zawodu

Hipek był prze" dłuższy "Llł~
bezrobotnym.. Ongiś był ogólnie szanowanym sprzeda WC:]
w firmie "Gancegal i WszysŁkojedno". Przez dłuższy (,za'i
kręcił się bez za.ięcia, aż WrtlS2
cie pog,tanowił m1ienić za wód.
W polidi wakowała posada po
sterunkowego. Hipe:k zlożYł po
danie i zosŁał przyjęty.
WIdnie staje Hipek Pfllr'aZ
,pierwszy u zbielN ulic, na posŁerunku. Podchodzi jakiś pr.l1l
chodzień'
•
- Panie posteru'Ilkowy. jak
dale'k o stąd n_ Oowbocczyków'l
Hipek wypręża sie i re<:ybuje:

• , Piętnaście minut pies·w .
- Hm, - d~iwi slę prze
chodzień, ai tak daJeko 7
Hipe.k namyśla się chwilt:, po
tern znów wVP'l'ęŻ-a sit: i powia·
da:
-- Dla pana będzie 12 minut, ale z tego już UlC oJmścić
nie mogf'", ponieważ $-am talk
dłupo chodzę ...
Niedługo
utrzymał się Hi
pek na tei posiadze. POPTostu
brak powołania. W jakiś ~lćł~
potem spotykamy Hipka w
atelier fi1mowem. Hipek ~a
"ciężkie" role. Zastępuje mianowicie ~wiaZidv Drzy wvkonvwaniu ka.rkołomnych s7łuk. Pc
wnego razu zwraca sie doń re·
żvser:
- Będzie pan skakał z sa'
IDolotu. Tu
ma pan SP'1Uo-

pełnioclA~~~ĄCE Z~A~~S~Ob E~~~~U

chron. W pewnej chwili podą'
gnie pan za taśmę i spado'
cMon się rozwinie.
W kawiarni siedzą dwie damy.
H1pek wsia<la do samolotu, Rozmawiają o miłości, o wierności
reżyser jesu.ze na odjezd!D:!'l1 małżeńskiej, o kochankach, wogóle
- o wszystkiem.
ostrzega:
Nagle jedna z nich powiada:
- A nie 7.apomnij pan po
- Źle jest po ślubie... Gdy byci~ąć taśmy, inaczej 1/'łamit łam panną, nie narzekałam nigdy
na nudę... A teraz? ... Ciągle mi cze
pan kark.
goś brak ...
Hipek zatrzymuje się chwiJę,
- I ty się skarżysz? - oponuje
potem z\W'aca się do reivsera. druga.. - Ty, która. maili męża. i
•
- A Rdyby się SJpadochron przyjaciela domu?
- Moja drogli, powiem ei w zanie rozwinął, mimo wszystko?
ufaniu: - to jest jeszcze gorzej ...
- Wtedy przyjdzie pan rio Gdy się ma tylko męża, to on IIIA
mnie po inny - brzmi od,po- przynajmniej
jakieś
obowiązki
wiedź reżysera.
względem żony, a tak to jeden :twa
I tu jednak Hipek zbyt dlu la na drugiego i wychodzi z tego
figa ...
go nie wvlJl'2vmał. Spl)lkał''''lł
go wczoraj na ulicy. Był rol ·
Przy stoliku siedzi jakaś gl'Uch
promieniony:
jąca parka. Dla zachowania pozo- Wróciłem do starego ,... rów, przysłonili twarze jakąś ogro
mną ilustracją., w
międzyczasie
wodu' -- wykrzyknął n. fl'Owi przeglądają bowiem również ilutanie.
stracje.
•
- Znalazł pan posad-ę'
- To król Menes - informuj b
Napis
- I jaką jeszcze - powiada półgłosem młodzieniec. _
głosi,
te
rządził
w
roku
3900.
- Każ~ pierwszego zamiast
- Przed, czy po narodzeniu
gaży otrzymuje udział w inteChrystusa? - pyta zaciekawiona
resie...
panienka, potem oddaje dyskretny
t - A to świetnie. powia· uścisk zakochanemu młodzieńcowi.
dam. - W jakiś rok nab~zie
pan systematycznie wszyg,tkie
Na kanapce przed filarem siedzi
udziały i zostani~ wvł~cznylU jakaś starsza jejmość w towarzy.
właścicielem tego intere~u.
stwie młodziutkiej plUlleIlkl.
- Ależ kochanie, - powiada. _
- No, do tego nie dojdzie, wychodzisz za mężczyznę o 20 lał
- odpowiada z uśmioohem Hi starszego od ciebie, i masz zamiar
pek. - Mam umowę z moim całe swoje życie spędzić przy boszefem, że kied'V stanę s-ię wła 'ku tego starca?
ścicielem te"o
. ..
zaan. d- . Tyłko
jego
- powiada
... • •ln.~eresu
. usmlec
. . życie
h'
t
. nk Ił
'
w Zlę cz me
mę a
parne
gll-ŻUję z koleI jego na tych sa· i z wdziękiem nadgryza leżące ruJ
mych warunkach.
talerzyku ciastko.

W kawiarnI...

*

*

Liljana Har,e" Henru Oaral i Pierre Brasseur

Jnli SnDwII~. DSY SII~ n ~~~ąA~i~b~~~~ne~~~'~~!~~~~~~:rc~!~~i~~;(:;~::'o!~ S~a:i~d:ś~i~:i:Z~:
w superfilmie najnowszej produkcii sławnego ERICKA POMMER'A -

NA DPROGR;\M:

Muzyka: , W. R. Heymana

Aktualności

oraz groteska rysunkowa.

Passe-partollt. ( bIlety bezpłatne bezwzględnIe nieważne do odwołanIa

R~welacyjny dra?lat•. odsłaBiający niecn e praktyki
mu;dzynarodowe) szaJki handlarzy żywym iowarem

Wg~~l. DAłłlBLA
NADPROG~AM:

Początek

codziennie o godz. 4: pp., w soboty i

świ~a et 12

w

poło

PAROLIi i JEA" MURlIT
Komedia kreskowa.

tygodni"

dŹWlękowy i aktualności krajowe.

Na pierwszy seans ceny znl~~Zla.
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CZY rz

QdziB .in ar

wał

w obecnym zatargu w łódzkim przemyśle włókienniczym

Kitka dni upłynęło już
'WystosQwania ultimatum

od 5 dni. a mimo to nie wiadomo dowvch. uważają niejako za
do I jeszcze czy czynniki mial'odaj- skargę.
przemysłowców włókienniczyclll ne podejmą i.ng'erencję
w po
Wvc1irrninow9n'f ze wspó1nd
przez wszystkie związki l"wo-1 wstalvm zatargu we wł6 \u cn- akcji zwią)Zków
zawodowych
dowe w Lodzi i od wyr;{"S(}wa- nictwie łódzkiem i jak zareagu klasowego ... Pracy"
i Ch. D .
nia tąd:l1:l i a ~i) lCłó.wnt>,o
j,n - je przemysł na ultimatum. W, zwią,zek sanacvj11v ZZZ., l.n~j
spektora pracy w Wal"S3~wle , organizacjach robotniczych do- duje się w ~obliwie trudn c:J i
w sprawie zwołania kon.ferell- minuje obecnie nastrój wv.::ze· klopotli.wej sytuacji. Jak wia
cji do dnia 2 marca r. b. Od kiwania, choć zasad!l1iiczo włók domo nie stawił się on ubiegłe
terminu tego dzieli nas zaledwie niarze ustosunkowali się już do go wtorl, u na wyznaczoną kone
..... sytuacji, która powstałaby, gdy ferenc .ję i przemysłowcy w spebv przemysłowcy od\r-zucili po- cjatnem pi~mie uznali krok ten
stulat podpisania umowy
na jako rezVRnac]ę z !{.oiJlferencji.
nowych warunkach.
Obccnie, jak nam donoszą. ZZZ
Jeśli chodzi
o przemvsłow- ponownie sikierował l)ismo do
•
•
_
cÓ'yr. to z?,stali oni .zaskoczeni , zw,ią1.ków
pr~ ' m:rs~owych, :"
sklerowa~lle~ całe.! sprawy ktor~Il1 ~pra w ln ĄhY""la swe .n!.E?
,
-u
przez lWH!..z'k l zawodowe na te- stawlenOlctwo zacnorowamc ..
CiągI
ren Wa,r s.zawv i odwołanie się posła Gardeckiego i prosi. alrv
Nowe przedsiębiorstwo do ~łównego ins,,?ektora pracy, przcmvsl~nvc'l' \\:'Vznac.~vli no. . k'
a W!lęoe dO' rz~mka wła<h rzą- wv term m konferenCJI z ZZZ.

ZAMIAST BIELENIA NA
Sł.OI\tCU, - RADlON

!

Biele.nie na słońcu jest zależne od pogody.
Dla gospodyń natomiast, które uzywajq
Radionu, zmienność pogody jest oboiętna.
Radion zastępuje całkowicie działanie
słońca 'j bielenie 00 trawie, gdyż miliony
drobnych pęcherzyków tlęnu już w CZ(J~6
wr.bie1ojq bieliznę, du:oniqc: !q
..
równocze~nie.

,KanalIZaCJII I wOdo-'

l

m!eJs le

W pn:vuhm ty~nlu posiedzenia plenum rady nie
be ·
<łzie. Pracować będą natomiast
komisje radziecktie, amianow i
de w środę, dnia 1 marca obra"
dować będzie
komisja
dla
&praw o~ólnvoh, a w czwa,rtek
komisja re~ulami.n()wa . Komisja do spraw ogólnych pra<cować będzie nad statutem nowegO' przedsiębiorstwa miejskiego
"Kanalizacja i wodocią,.gi m. Lo
dzl", które powstanie na miejsce wydziału
kanalj 7 acvjnel.:"
przy magistracie. Komisja reglJ
laminowa O'Pl'acuje regu.lamin
komisji rewizyjnej KKO.

Translokacja
biura wojskowego

w poniedziałek, 27 b. mies.
przeprowadzone zostaje miejsk,i e bLuro wojskowe d» now~
~o lokalu,
przy uL Piotr'kowskiej 165.
W ~wiądtu z tem
bi u.ra tego wydziału nie 'będlt
jutro czynne. W'2)IlO'wienie normalnej pracy nastąpi we wtorek.

nocne dySUry apfek
Dziś w oocy dyżurują nasłępuJą
te apteki: Sz. Jaokielewicza (Stary Rynek 9); L. Steckela (Limanow
skiego 37); B. Głucbowskiego (Narutowicza 6); Sl Hamburga i S-ki
(Główna 50);
L. Pawłowskiego
(Piotrkowska 307); A. PiOtrowskiego (pomorska 91).

••••••••••••••••••••••••

Kai~emu

woloo

ko[~at

••••••••••••••••••••••••
Wyjaśnienie

w zwią.zIw II podanem

przez naS
wcmrajszym sprawozo,,·
niem sądowem P. l "Lekarz przed
sądem", czujemy 9i~ w obowiązłu
w imię bezstronności stwierdzić, ze
lekarz ten nie ma absolutnie nic
wspólnego ze współoskarżonymi.
OskarZenie doktora jest, jak twier.
dzą
osoby miarodajne, jedynie
aktem zemsty osobiatej.
Jednocześuie wyjaśniamy, iż lekar7J ten nłe le-at doktorem dzielni·
cowym, ani nie pracuje w kasie
chorych.
"dołu

Komunikat
Koło

rodzicielskie przy 8'Lkole
powszechnej nr. 56 (Wspólna. 8),
podaje do wiadomości, te dziś o
godz. 10 ranQ odbędzie !!i~ w loka.lu szkoły ciągnienie losów loterjt
na. rzecz najbipodniejszej dzia.twy
tejte szkoły.

DlwiUhowU Hino -Teatr

"Dlij i dni

L"

nasłęlln,ch!

na tle naradowoś ·0 eml
Robotnicy f. Rozen i
porzucili
Wiślicki

z powodu

przyjęcia

w fab'ryce wyrobów włókienniczych p. r. "Rozen i Wiślicki" w
Zduńskiej Woli w
dniu wczoraj·
Szym przystąpili robotnicy do strej
ku, na skutel. przyję'!ia przez zarząd fabrYki do
nowopostawionej
maszyny dwuch robotnic - iyd6wek.
W związku z powyższem fabryKa
jest obecnie całkowicie unierucbOmiona. Celem zorientowania się w
sytuacji, zwróciliśmy się do jednego z współwldcicieli fU'Dly, który

dwuch

pracę

żydówek

600 robotllikóVl, w tej liczbie 2i> zy-

dów. Jakkolwiek na tem tle dotych
czas nie było absolutnie żadr.ego
zatargu, to jednak w d-liu wczoraj
~zym, gdy do nowopostawionej ma
szyny w fabryce przyjęto dQ pracy
.......
m. ie. dwie :Aoj ,.E " Id, roll t nicy 1..3żądali usunię.cia ich, na co zarząd
tv żaden sposć b nie chciał si~ zgod z ić, POW (}~ując się na to, ze spra,
wa zatrudniania w fabrykach roprzeci\Nko zakazowi założenia anteny?
botników - ~dów zostala już w
Liczni radjosłuchacze uska.rLaj~ w uchyleniu się lokatora od zaBt;OŁodzi 11regulowana kilka lat temu.
się często na. niemoriność słuchania. E'owanh przyjętych w praktyce wy
oświdczył nam co następuJe:
W obec tego, że zarząd fabryki
audycji skutkiem tego, że właści- magań technicznych, czy też, pn""
Fabryka ,,Rozen i Wiślłcki" za· nie zgodził się na żądanie robotnieiel domu sprzeciwia się załoieniu d wnie , odmowa zezwolf'nia KaDotrudnia w Zduńskiej Woli około Mw, porzucili oni pracę. (ag)
aJlteny. Większość zaś aparatów de wi przejaw nadUŻyCIa prawa..
~
tekł:0rowych daje .na.leiyty odbiór
Innemi 3łowy, sądy powinny
dopIero przy uiycltl anteny.
kai'dorazowo zbadać. 07.y zachodzą
Co wi~e robić ? Czy właściciel m~ IOko1ic zn~Ci, które llsprawiedliwiaZe tabronić lokatorowi założenIa. lyby odmowę właściciela domu, ezy
a jednak tak wiele ... anteny?
I tei odmowa ta nie ma. poważnydl
wvs1;arozy bowiem kilka kropel
Wobec licznych zapytań w tej lp~staw i sta.no~i przejaw naduży.
'eroy ooocw'e """"a
..Veto" by labezpieezyć si~ plled
6pt'&Wle! pragru
......", • " CIa prawa., czylI tak ~ szyItaehorobami intymnemi.
dnienie to na.lf:'7;ycie wyjaśni~.
~ nę·
nie plec.J, nie plami
Otóż właściciel domu zasadniczo 1. .W ÓWCtas sąd o~emoee!l
tt
c:iała i bloli.ny.
ma pr:l.WO zabronić lokatorowi za,. , Jest 'pr~yznać lokatoro~ prawo d?
Tanie wygodne w utyciu.
ł<rl.enia anteny na dacbu domu sta zalozeOla. ~nt('ny. pomImo sprzeeINie Identyfikować
nowią.cego jego wł:tSność, jednakże- wu właŚCICIela domu.
II!.""!...._ . ._
j
Powyższe 'postanowienia powinzarówno art. 1382 i 1384 kodeksu
rywiln~go (Napoleona), obowiąztr.. ny sbmowić dla radjosłuchaczy pod
jącPgo w Królpstwie Kongresowem stawę do skutęeznej walki z wlnj:!!;:: artyk~ły ?03 .i 823 kod~ksu . cY- feiciehmi dOnlów. Nie należy obawIlnego mermecl{Jego OboWIązuJące l wiać 8iQ rozpoczęcia proccsu sądo.
go na ziemiach b. zaboru pruskie· · we"o który niewątTJliwie zakoiwzy
go, ~ak a r tykuły.574 i 884 kodek.su się" p'omyślnie dla ~a!Jjoabonenta i
zwołana zosłała na dzień jutrzejszy
CywIlnego. obowIą.zującego na Zle- umożliwi mu nalei:yte słuchanie
S'prawa likwidacji zwtargu i cji i nadzieja na kQm,p"omi':.o· roiach b. ~ab(lrtt rosyjskiego, jak . audycji rs.dj,)wyr.h .
{r)
s<trejli.u w przemyśle p'Oliczosz we r0zstrzy,puięocie konflikbu. Z wre~zeie. artykuły 364.i 1~25 kode- •••••• 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
niczym posunęła się
w dniu tych względów ins·p ektar pracy ksu c,YWllnego, ObOWIązUJącego w
.,
wczorajszYm nieco na'J}'Tzód. Od wyznaCzył konferencję z Ikotto- b. zaborze austrjackim - stanowią
kilku d-ni, jak wiad9JIlo, Ikotto- niarzami na ~QJ1iedzi~łek , godz. że wlalInoM jest to prawo wyłącz
nial'Ze nie utrzymywali z pI7.e- 12 w południe.'
nego rozporządzania swoją. rzeczą·
mvsłowcami żadnev.o konbktu
o ile jednak nie. wyrządza się prze"
nIeodwołalnie
ł
to krzywdy lub straty Osobom trzfl
i w myśl swych rE'zolucji, koo·
Bezsprzecznie
naiweselsza
tynuowali str.:-.'k.
Przemysł,
elm.
komedja polska
Ponieważ ~dnek
niektó,.y
W tYm kierunku poęzedł też . Sąll
przemysłowcy awr6dIi się do
najwyższy, który rozpoznając spra
inspekcji pracy oś'W;adczająe;
W czasie, gdy dziesiątki milj~ wę wynikłą ze sporu pomiędzy wla
że indywidualnie 7~odzi}.ibv sl~ nów bezrobotnych z rozpaczą spo- ścicielem domu, a lokatorem ó zało
SP. z ogr. odp.
na podwviszenie c(>11,ilka płac, glądają w beznadziejną przyszłość, i'cnie anteny wydał
orzeczenie
OBSADA:
byleby zl'likładv ich ,ostały UIf'l- jedna gałęź przemysłu rozwinęła (dnia 11. IX. 1929 r.), w którem
ZULA POGORZELSKA,
ohoTUione,
in.'\pell do:r
pra~y się nagle. Jest to przemysł wojen. stwierdza, że rozstrzyga.jąc spór po
ADOLF DYMSZA,
"Voitkiewicz doszedł do wniro- ny. W Anglji, Francji, w Niemczech między lokatorem a. właścicielem
KONRAD TOM,
Skl': że istnieje podlStawR
do pracują wszystkie fabryki broni nieruchomości, powstały z przyczYANTONI FERTNER,
ponownego zwołania konferen- i amunicji od szeregu tygodni całą ny nieudzielenł3. przflz tego ostatSTAN. SIELAŃSKl i in.
_ _ _ _ _......_ _ _ _ _ _• siłą pary, nie mogąc w tym czasie niego zezwolenia na założenie ante
Nadprogram.
wykonywać normalnych zamówień. ny na dachu, sądy powinny w każ
rysunkowa FlelscherC!l
D Z l Ś, o gOd., .5-e) po połudnIu Wedle autentycznych informacji dym lJOSZCzco""ólnym wvnadku rO'{,- Groteska
Dziś pocJ:llteK o godz. 12·ej
w salt RADY MIEJSKIEJ Pomorska 16
•
•
3 J l:
przemysł wOlenny pracuje na
ważyć, czy zachodzą okoliczności
Dla udo~tępnienia tego be~sprzec%
zmiany: przez 24 go!lziny na. ~o~ę wyłączają.ce wogólo założenie ante nIe najweselssego filmu najszer'.111m warstwom c:eny zostały
•
pracują robotnicy, aby możliWie ny z powodu właściwości budynku
wygłosi odczyt p. t.
naj rychlej dostarczyć Japonji, Chi- (np. słaba. budowa, specjalna. war- ' znacznie tniione IiEłłJUSZ
nom, Peru i KolumbJi śmiercionoś- tQŚć historyczna lub arcbitektonicz
w świ.tle eugen!kl. - Bilety po 50 nIch granatów, bomb, a nadewszy- na), albo innej przoszkody, C'/.y
gr. i 1 d. przy wej§c:lv no sal~ od ,. a-ej stko arrpat i karablnOw.
'Spl'Zeciw właściciela ma podstawę
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•Konferencia Z kolloniarzami
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Casi n o
ostatnie 2 dni

który kwlln·e

Romeo iJulclil

I

Dr Paweł KIInger
I ZBRODNIA

•

=

Wspaniałe arcydzieło
dźwiękowe superpro-

dukcji Metro-

Goldwyn-Mayer p. t . ."

W rolach głównych:
Początek w dni powsz. o

"

Reżyserja

•

George'a Fitzmaurice'a.

Dramat kobiet y- kurtyzany-szpiega

GRETA GARBO, Ramon NOVARRO. Lewis 5tone, Lionel Barr,mDre.

4.30, w soboty i niedz. o ~.l-ej.

Ceny miejsc popularne!

Bilety ulgowe ważne bez ograniczeń/

~.II.

CZY

,.GLOS PORANNY" -

o

.,

1933

Nr. M

ZKOSCI
Metod" i w!lniki

rak jest choroba żakażnilr~~
walki ze złośliw"m; nowolworami
I
za·

Odczyty radiowe
Dzisi:tj w przerwie poraolm 8ym
fonicznego z filharmonji warszaw'
skiej, ze.bierze głos przed l1likrofo-

~~wwo~~:;~:k!~y~uJ',,~~bC~:
:~~~ś:i,a~d~::Y'~ ~:~~~:i:j~

•
.
.
,
szych niebezpieczeństw dziecka rO
szere:J(u teor11 :stnieJe leży od stężenia jonów wooo- cy . radu),
w wypadkach
wstają wskutek jtwałto-w:n~ i botniczego".
rów:nież teorja o zakaźnew PO' l'owych krwi) drobnoustroje i,;o awansowanej oho roby tyłka Ilienormalnego wzrostu komó~
Jutro o godz. 16,40 wygłoszon~.
chodzeniu nowotworów.
Są- posiadają rozmait~ kształt' 40 do 50 proc. i to P'l'ZY bar rek, które rommażają się me- zostanie przed mikrofonem war.
dzą niektórzy UCilL..li, że pewne Czy dr. Brehmer odkrył zar~ dzo skomplikowanem lecz,E"!1iu zwykle szybko ' i bez,planowo, szawskim odczyt z cyklu "zaga.
drobnoustroje wnilrają do ko- zek raka. okaże to najbliżs.:.~ił zaś wypadki jeszcze bardziej wżeraja się w ciało
i niszc7.ą dnień gospodarczych". p. Jerzy
mórełk ustroju
i \Vytwarzając przyszłość. Jeszcze niedawno posunięte dają zaledwie
20% tka.nki zdrowe. Stwierdzono, że Komarnicki poruszy zagadnienir.
pewne dala, powsta.Jt:tce z prz<: djaWloza: rak, bywała jedno- wvlec·zeń. Zupl'łnie ul~czalne S;:J e~~rgja promieni~ta ra~~ : i "noŻyc cen" w płaszczyźnie między
miany materji, wywoluJą nad cześnie wyr{jki0In ś.::nierci! Do· przedewszystkiem raki, skórf1 Rontgena powodUje obumlera- narodowej czyli teorje ekono . .
miewe ZłOś.I.1we bujaniE. i w;zrost piero my, doczekaliśmy się dni nosa, warg.
jp-zyka,
~ardkl ni~ kQm?l'ek rakowych. W nie- ne o spos~bie podniesienia ce:U~~.
komórek. Niektórzy baJac'le 0- radosnych; rak, największa pla. krtani, oraz ta~ C'lP$te
raki kto!'vch ~edn~k wypadkach o~e . tykułów rolnych i surowców, ora.z
pisywali pewne swoiste ~··ohnu· ga ludzkości, jest zwalczony, 0- pie.rsi. Praw'hiwy tryu'l,j
0- 1':;cJe. ~hlrurgIczn~ . pozwalają założehia i kierunki polskiej polity
ust-roje, które miałyby by,; p'r~'y- kazał się uleczalny!
sią,gnięto. D~7.V lp.Cleniu rad~m. rOWlllez na u~umęcle .choroby. ki gospodarczej w odniesieniu do
czyną powstawi:1uia raka. Wk 'm
Niestety! C:.h.oć w Polsce ż.\ jl~ raka macicy. Truul1iejsz'e zna·
Na podstawIe powyz.s zego za tego zjawiska.
cu o-kazvwało się Z3wsze.
te blisko sto tysi""'y ch"lr,'cl! na czuie do wvle('l~nia są nowo łożenia prace Instvtutu
idą
D'
"'~
tI 'h k'
k h l
.
ma 28. II. o godz. 15,35 dr. F.
opisane twory nie są drotnot'· raka, choć pdeszło trzydzieśd twory narządów wewnętrz.nych w . 'zec • lemn ac: eczema Burdecki mówić będzie w ,,Pol
stroJ'ami, tylko ciałaIni sztucz· tysięcy umiera nań COrOCZll1f .I·ak np. wątroby . żołądka, n,rzełlowotworow radem (t zw eu· k'
pu.
:
t
.) '
.....
s lem Ra d'JO" o "Technokracji ~
nemi, J}Owstałemi z komÓIrek z ogół spo~eczeń,stwa
ni"! zdaJe łyku i t. p.
r.e e.rap~a. promiemaml . twar- dyktaturze techniki".
powodu zmian jąder,
zmian sOobie sprawy czem lest rak
Odmia,l nowotwOoru jest bar- deml Rontgena, oraz zabIegamI
T
. dni
od 16 40 "",,..}_~
·
hCia
' łe'k '.lak tru do'
! wie
. l e.
'"
C zęsto zd arza n'e egoz
a to g z.'t , ć fv"6''''
czerwonyc·h l ub b Iałyc
a Jest walka z nim.
{ZO
a k-aż d y wymaga (' h
ll'UrgIcznemI.
r a d'
krwi, Sądzono również, że drob
Rak wymaga niezwykle skom swoist-ei teclmiki leczenia. Każ· się. że stosuje się wszystkie te KI k Jowe ratnsmolowa k będą J
.
. w uv
. WIęc
. ' przypa d e k mUSI.
b y t. j 'neto d y, razem.
.
.
ra O\va od czy "
Zna
Om tyOl
noustrój,. wywo ł· U.ląCY
raka mo- p l'Ikowanych meto d l eczema,
al z J i Sta ł ł
k"
ln
k
d
b
d
b
N
.
m
ar u. !kiantal
e t n s' aws
kte
.
k d 1'0b nym, że prze- specJa rch za ła ach, zaopa- a any oso no.
że b yć ta'
owotwory po
. d 1m'"1
chodzi przez filtr, nie dając się trzonych nietylko w źródła erego WIe
en IDOWI o nas 81 ą
wyka.zać
pod mikroskOopem. nergji promienistej, jak rad i
ujęcia z małyrh obrazków w jakieb
Dotychczas jednak nikt nie wy Rontgen, lecz także i w praCOo.,1
zamykał swoje genjalne pejzaże.
kazał ani też nie Oodkrył zarall- nie djagnOostYCzne i naukOowI'
Dnh l. ID o godz. 16,40 prof.
ka tel choroby. Większość u- oraz posiadającYl.:l1 bo~a.to wy
Jan Jaworski wygłosi przed mikroczonych nie uznaje teorji za- l posażony oddział chirurgiczn~
fonem warszawskim odczyt na t&
kaźności raka. dopatrując się Jedynie skoordynowana prl'" ..
mat "Tajnych organiZacji w Chiw wyjątkowych wypadkach gro fizyków ron"~eno~erapeutów, ilt
nach", które w obecnej chwili są te
madnego Wyst~powania złośli- stopaiDlogów
i sJlecjalistó\\.
renem niezliczonych powikłań poJi.
wego
nowotworu
(t.
zw. jak lekarze f~rd~a, chor&b skór
tycznych.
,.Kreibshauser", rak w małżen- nym, ginek(,)~ów, internistÓ\i
Dnia 2. m. o godz. 15,35 w dzia
stwie i t. D.) czyste.oo
rnad· i t. p. m..że (1a~. pewne i dobc .
le odczytów kobiecych,
p. Marja
... prz'......
po 1eca swe sł vnne Wo d y dł'
O w OSOW Anki'
.
wynikI'.
eWlczowa zajmie się w swej
k u. EAU DE QUININE
l k
d
Zagadnienie o zakaŹlllem po\V stycz.p-iu · r. ub. rozpoe7.?~
EXTRAlT VEGETAL DE VIOLETTE8
pre e cji
OStOsowaniem odZieży
chodzeniu raka test jedna,k sta- swą działalność Instytut ra-:'.olub LILAS
do warunków pracy, problemem
łVIn przedmiotem badań, ])Osi a- wy w Warszawie, wlZorowaf\:f
EAU DE PORTUGAL
hygjeny odzieży i jej wpływu Da
da łla. teorja
licznych swydl w swych urz~dzeniach i org'l'! . A\J\.fo~E flWRlf
Oryginalny korek natryskowy % firm" "Pinaud- zdrowie człowieka. pracującego.
!Zwolenników nawet bardzo wy- nizacji na na.llep,s zych zal.ł.ł·
gwarantuje autentyc~no'ć.
Teg')Ź dnia o godz. 16,40 p. Jan
bitnych, bv wymienić IllJ>. ))iro1'. dach teg<;> t~u za~.ranicą.
___
Dembowski zaznajomi ra.djoełueha.
Borela we Francji.
Rezultatv rocznej pracy inst)
czów z tem w jaki sposób rOZlrul.ite
. Wspominamy o teorp zakaź- tutu są zdumiewające. Oto kiJ ·
zwierzęta porozumiewają się 10 Sonej raka, ponieważ ostatnio dr. ka danych statystycznych: 011
I
bą. Prelekcja ta. zatem traktowa.Ć
Brehmer w biologicznym insty- 900 osób, które w cią~u rok'..
będzie o .,mowie zwierząt".
tucie ben\ińskim odkryć miaf przyjęto do 1e<:1nnia, całkowi pod~yższarący ceny pieczywa w Łodzi o 30 proc.
Dnia. 3. m o go<h. 16,40 płk.
we krwi chorych rakowych pe- cie wvleezonych jest okoto 500.
Pod p.r:zewodnictwem prezy· sfJralm nie jest jeszcze ostateez- Henryk Eile zastanowi się w swym
wne drobnoustroje, które zda- co stanowi
pokainy procent. denta Ziemięckiego odbyło się na. Obeenie zostanie Óna porze- odczycie historycznym, wygłoszo.
niem odkrywcy, są przyczyną Bolączką ;n"~ytubu jest fakt, ~f
nym przez radjo, nad pl'Zebiegietl
tej chorohy.
ZllIl'am
te.ą chom:y Z,Rła.szają s·ię nieraz w w dniu wczoraj&zym posiedze- słana za pośrednictwem onę- powstania stycZniOWego i jego od1/10.000 mm. szerokie. a .,.. tak bez.padziejnvm stanie, że o nie lllagistratu ł.ódzkiego.
1'Ia du w~jewódzdde~o do minister biciem w sferach polityomyeb, za..
wstają z zarodków bezbarw- leczeniu lnie moma już myśleć porządtku dziennym znajdował stwa spraw wewnętrmveb do granicą...
nych, ()krągłych,
prz.eciętni(' Natomiast
z dotychczasowej się tylko jeden punkt. a miano- definitywnego
zatwierdzenia.
Dnia 4. ID o godz. 16,20 ruuh.n.,
dochodzących wielkości 2 - 2 praktyki wyni.ka. że przy wc!,':.- wicie sprawa zatwierdzenia no- Nowe 'ceny wejdą w tycie do- zostanie przez Polskie Radjo 0cli pół - 10.000 mm.
Zalemle snem rozpoznaniu
uzyskano
czyt o Lotwie, który ~zie jedyod sło'DIlia rozwoju ('który za- 90 proc. wyJeczeń (przy pom) wego cenni.ka na pieczywo. Jak piero w dniu ojtłoszenia w J)is nym z cyklu międzynarodowych od
!!~~~~!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!&!:=====~=~ wiadomo komis.ta podwyższyła mach. '
czytów wymienianych między rót- obowiązujący cennik o 30 proc.
Zanotować jeszcze należy, że nemi państwami, a. Polską.. Prelek
akceptując na wniosek prod:u- magistrat postanowił wysłać na cję wygłosi red. Evert.
Karnawał
centów cenę kLg. chle"a żytnie- miasto specjalne komisje lotne,
Wreszcie o godz. 16,40 tranamito
I
b
ł
k
d
90
które
skontr",t.uJ·ą,
C'F'll'
w
piewa.ny
będzie z Wilna. odczyt prof.
35
k
go d o
gr., a g. u eł
o
....
UJ
Mieczysława Limanowskiego, który
groszy.
karniach i sklepach pOobierane rozważy w swym odczycie głęboki
Należy nadmienić, że w cza- są za. pieczywo ceny jesroze 0- temat - "Pychy polskiej a Wy·
sie dyS.kusji na ten temat pod. howią.zujące.
spiat'tskiegO".
(r)
Wśród

I

i

uwa qa l

f

d. P I N , II 0, Paris

Magistrat zatwl-erdzl-' cennl-k

!

na jasnym brzegu

kreślono z naciskiem to, że ostatnio zwyżkowały wszystkie
ceny artykułów pierwszej po.trzeby, i magistrat mimo,
iż
słoi na stanowisku potanienia
tych cen, /.muszony był
podnieść cennik.
Uchwała magIo

CZEMP
prosta opowieg~
ojca do

miło~ci

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

Kai~emu

wolno

~o[~at

••••••••••••••••••••••••
Odczyt

realiza-cji

King Vidora

IODCZYT W JĘZYKU

WLOSKIM.
W poniedziałek, dnia 27 lutego
r. b. o godz. 9-ej wiecz. w' lokalu
tow. im. , Dante Alilthieri" w Lodzi
przy ul Narutowicza 32, odbędzie
J€dna z atrakcji sezonu zi mowegoo w Nicei
są pochody się odczyt prof. Romana Pollaka
karnawa lowe ma:sek, mających wygląd niezwykle groteskowy p. t. "Le legioni polacche a Roma
Na zd.tęciu nRlszen' widzim y J. K. M. Karnawał LV, wy uel ' 1798" (Legjony Dą.browskiego)
jeżdżającv z hangaru na ulice Nicei.

s

KINO-TEATR

~ARUTOWIOZA

Dziś

I

20.

i dni nas1eDnJch!

Juan er \Illord
.

pg. powieści Letty Lynton.

. Vi

Wallace'a leerv
i 7 -ioletniego

Jackie (GGDera
Wkrótce Casino
lU

~Ie~:%~j k:j~~~:!jj, Ic~:~~ribit- Pląz· CZ
'

wielkim współczesnym dramacle erotycanym pod tyto

Ret. Clarenee Brown.

głównych ro~ch męskich

Nils J\siher i

w wykonaniu

Robert Non.aolDeru

•

,Z'n,- \II jej ŻYlf

Pocz. o g. 12. Od 12-4 ceny zniżone. - Passe' pllI'touts, bilety wolnych wejść 1 kupony ulgowe bezwzględnie nieważne. - Aparatura. Western-Electrie

lO
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Wstrząśnięci przedwczesną śmiercią nieodżałowanej pamięci

ADAMA

GRVCMANA

wł. składu aptecznego
składamy pozostałej Rodzinie słowa najgłębszego współczucia.
Traeimy w Zmarłym zacnego kolegę, oddanego i niezastąpionego p'rzyjaciela.
Cześć

Jego

pamIęci!

Koledzg 'j

.

Przgjat:i~le

schwytani

Ulica Kolejowa

zostanie rozszerzona
Fragmenty planu zabudowy m. Łodzi

w

dniu wczorajszym odbyło
przewodnictwem wice
Prezydenta Rapaiskiego posiedzenie
komis.ii regulacyjnej
przy magistracie m. Łodzi. Na
posiedzeniu rozpatrzono szczegółowe plany niektórych frag·
mentów planu zabudowania m.
Łodzi.
Wydział budownictw ~
przedstawił ogółem komisji
fi
takich fragmen tó w, Ik toce
twierdzono' z
nieznaczneroJ
zmianami. Najbardziej interesu
jącą jest zmiana w planie zabu
dowania dzie.\nicv przylegającej
do. dwo.rca Łódź - Fabryczna
Ma ona polegać na tem, że uli
ca Kolejowa. na któifej w swo·
im czasie znajdowały się skła
dv wę.glowe i boc,znice, ma być
poszerzona na odcinku od uli·
cy SdeI1lkiewicza do ul. Kmńskk
~I() o 5 metrów.
się pod

Badanie dalszych

foragmen·

łów planu zabudowania m. Ło.

dzi nastąpi
dniac,h.

Szosa

w

laódź

na.lhl iŻ6zych

. Strykó\V

zmniejszy odległość do
Warszawy o 7 i pół klm.

Dziś.

o godz. 12-ej w ' południe. jako w

rocznicę

b. - p. .Jak6ba Hertza
b. preaesa szpitala
odbędzie

się

'w syn;lgodze
krewnych i- znajomych .

s:&pitala

:ł;ałobóe

naboźeństwo, na ktÓ,e zaprasza

Zarząd

fund.

SZDilala
Starozakonn,ch
ma.t.
w
Poznańskich

ł.odzl.

Wszystkim tym, którzy. pomimo zamieci snieinei, tak lioznie przybyli dnia
24 lutego r. b. do Smardzewa na pogrzeb Obywatela szwedzkiego
Ś. t p.

Karola Gernandta de Jossac·

aby w ten sposób wyrazić swą sympat.ię dla bratniego szwedzkiego narodu, w
szczególności ksi~dzu pastorOWI Falzmanowi za udzielenie Zmarłemu ostatniej posługi, oraz sa przemowę nad grobem. w którei tak pięknie podkreślił przyjaźń polsko-szwedzką, serdeczne podziękowanie składa

KróSew.Ko-Slwedzki WicekoJllulat

W

lodzi

nieudana
złośliwa upadłość
fkstein oraz personel bIura aresztowani
za "uwiezienie towaru

.

Galanteria wróci z po"
wrotem do p. Hauberta

w dniu wczorajszym "Głos Poranny" donosił o zuchwałej kradzieży z włamaniem, dokonanej ze
sklepu galanterji męskiej E. Hau·
berta przy ul. Andrzeja 4Natychmiast po otrzymaniu meldunku o kradzieży, na miejsce wła
mania przybyli wywia~owcy urzę
du śledczego. PrzesłUChany przez
nich robotnik, który widział jałt
złodzieje pakowali towar na dor'lŻ
kę, zapamiętał jej numer i to whś
nie przyczyniło 9i~ do szybkiero
ujęcia złoczyńców.

Przedewszystkiem, Jak , to dOno_
w dniu wczorajszym za,
trzymano dorożkarza i kazano mu
zawieźć wywiadowców tam,
gdzie
wczoraj odwiózł dwucb mężcZ)"U
i naładowane worki.

siliśmy,

Idąc za tym śladem wywładowc,
wkroczyli w nocy do znanej meliny
paserskiej przy ul Wawelskiej 34
na Bałutach.
Dokładna
rewizja
ujawniła
cały
łup,
spako_
wany jeszcze w workach, ukryty
w jakimś tajemnym schowka.
Zbadani

właściciele

mełłoy,

po-

czątkowo nie ujawnili nazwisk •
dziej, tłumacząc si~ że pnyni06ło
im worki dwu ch Jakichś nieznanycb
im osobników z prosbą o przechowanie za minimalną opłatą. W~

W balach, pr.zy uL ~odo-I w leg. s'P~ób uzyskane, -a sta· wani. Sprawd~ono również ra·
wej
3 posiadał doniooawna no.wiące pokaźną wartość kilku cb<unki bao'.iowe Eksteina i tU'
Biu.ro regjonalne w Lodili Da- frontowy sklep i skład !owa- dziesięciu tysięcy
złotych. w okazało się. że nie DOSiada '00
!ednak w krzyiowy ogIe6 pyta6
desłało do magistratu ł6dzki~ rów białych ' i balwel!nianvc.b Ole dniu 17 b. m. Ekstein o ~odzi weate ~otówki. czeki nie mają
podali nazwiska obu włamywaczypro.iekt wybudowania specjal- jaki Moszek . Ekstein (Pomor- .wie 7 nad ranem., cichaczem wy pokrycia, a piu'Wsze weksle poSą to znani pOlicji i kUkakrotnIe
nej i bezpoŚlredniej SZo.sy z Lo- ska '21). Ekste.in
znany był w ładował cały rowu ze składu szłv do porołestu.
dzi do Strvkawa z pominięciem kołach ku .-ieokich jako solid· na podw·órJ~
lJTZY
pOQlocy
Tymczasem śledztwo polit"V j- notowani za kradzieże z włamania
Zgierza. Szosa ta ma w myśl ny klU'Piec, rozporządza iący wil}k sw~h przyjaciÓł i ~spółpr~co ne zatoczyło ,.erokie kręRi. () mi przestępcy. ' Nazwiska ieh"
toczącego się
projektu zbliżyć Łódź od War- szvm zarpasem ~otówki. Z tych wmlk6w Ch. D. Wmtera. ~ J kazało się, że ĘCtstcin, po ~ wzgłędu na· dobro
s.zawv o 7 i pół !kIm.
wz.g-lędów cies?;Ył się zaufan>iem L. Zylberberga . (No.wo~lleJSka wiezieniu towaru, przekazal ItO jeszcze śledztwa trzymane są naraOdległo.ść od Strykowa do i poważnym kredytem.
4). zapakował kIlkanaścIe bel fi.rmom ekspedycyjnym na n:i.- zie w tajemni"v. Lup zostanie zwró
Łodzi przez Z.gierz
na trasie
Jeszcze w g-l"udniu ubiegłego na dorożki i wozy i polecił od- zwisko Estery Feiersleinówn~' I cony prawem" włllścicielowi.
.. tarei wynosi 25 i pół kUm. _ roku Ek~tein począł u różnych wieźć do składów ekspedyc·:v~. jej brata Ajzyka (Kamienna ':' .
Jtugość te.i drogi . przez Lagiew- kUPC6w i 'dostawców robit wię- nych finny
JeHn i Rudomiu. Dla zatarcl.a śladów,
rodzel:-BEZKONKURENCYJNY
niki równa się 20 klm., zaś po ksze zamówienia na towary. Ku "Warrant" i Stiller w Ł<>dzi.
stwo odebrało po kilku dniad~
REPERTUAR FILMOWY
wybudo.waniu nowoJJll"ojektowa pow.ał na najrÓ>1miejszych wa·
P~mieważ ta~a ra~na ekspc- cały towar i pr7.etransportowa
nej szosy odległość ta zrnniej- nmkac.h i po najróżniejszych dycJa wywoła,ła ~mteresowa lo ~o do własnp.go mieukani.a,
Dźwiękowego Kina
s.zy się .do 18 k.lm. Wybudowa· cenach, J)rzeważnie jednak na me. ze ,st~I!Y sasladów~ E~ nieznaczną zaś część do eks:penie takiej szoSv miał10bv
dla otwarty' rachUnek
wz,ględn'c steiIl oS'W'laaczył wszvstklm. ze dycji Sti.1lera.
naszego. miasta wielkie znacze- weksle i czeki ' z wlasne~o wy· dokonał. PQ.~7a.żnt~j tranzakcji i
Po ulkryciu towaru całe tow.. ·
nie, gdyż cały ruoh kołowy i s·t awienia. KupująJC towar, Ek- s<p:zedał ~war z poka.źu,:m zy- rzystwo zniknęło zł" -' i. ~ ~lł.2 •
automobdlowy między Łodzią a s tein' powoływał się na rele- sklem ~dZleś L.a J)l"owmcJę· Te- sze pos,z·u kiwania W\
. 1V WU"
Warszawą skoncentrowałby się rencie finny Winter (Plac Wol- raz wywozi bele do ekspedycji. szcie k ryjóVTkc:. Oka.;',f.ło się, że
s csarującą IRENE OUNN
na niej. Nowa szosa odciążyła- Ilości W). .
WŚlród pytających
roaleźli Ekstein ukrył się u maj'JlIllyd'
I John BOLES
bv w znacznej mierze ruch na
Mająe już w swem pasia· sie je~ak i, dwaj wierzyciele w Aleksandrowi~t zaś pOlost:oli
szosie Łódź
Zgierz.
daniu wIPlkS1.<e part je towaru Ekstema, ktor~ dawał weksl~ wspólnicy w !.oCzi. W szysilkich
~~~~~~~~~~~~~~~~~~. .~~'~~~~~~~!i' i czelki. Ci, nie s.zvbko uwierzy- aresztowano i przewiezi.... o do
li w doskonałą ,;tranzakcję" l urzędu śledcle~(). '\l,Y I!lies!ka,.na wszelki wypadek" ści~nę niu Eksleinaw
łalalla Bankhnd-liary Caap.r
znaleZIono, w
li li: wozu towar stanowiący ich wyniku rewizji. cxęśr towaru,
"Bobsleighiści"
własność, zwracając
nabywcv
część zaś w firmie Jelin i Ru
czeki i weksle. Ekstein na wet
domin, a 13 bel w skladaob qiu
nie protestował. Wyl'~-ił go.toFilm rosyjski z GEORGEM
ra ekspedycyjnego Stillerll. CaBANKROFTEM · orllz DOSIlwość zwrotu towaru, ..Jlft któIy towar został ~kwestioDowagową MIRIAM HOPKINS
"m, jak lwi..,rdl:ił, i tak nk nie
. t marny.
ny.
zarob l,· bo Jes
.
W rzeczywistości jednak, cho ' Prze.sfbuchnny Eksłem. Prl"-'
dziło mu o ukrycie potajeIlUle- znał. ~Ię d~ wIDy.
OŚWIadczył
z b~hałe,ką .Parady Mi.
~o eksportu cudzych towłlrów. ?n, IZ. kuo:lł ~owar z ~~ślą za
lo§ci" J E A N E T T A MAC
Tymozasem 'iednak i Doz·. . .sta· mlScemZO"''"!l'13 uparlł?SCl,. a .uDONALD i niezapomnianym
.J.i wier"yciele, zaniepokoje~! wy zyskane. w ten s~~ob plemą
~Pieśniarlem Pary.a·
darzenhm Jl'l"zed składem f.:k- dze z~l1nleT'z<\ł oorocl.ć ~~ !-P('o
Mauricem CHEVALIEREM
słeina poczęli się interes". wać lkuJacJe h~....dlnwe. FJlkcYł!.\~ uorali te wszystkie, ktdre cechu.
jegO «,~hą.
padłoŚĆ. t"?Zwl)lił~by ,mu
nlł
je wyhitny artyzm w pomyśle
Ek t ' - d k
'kI N'
s;plac-enle Z<l-bo.wlązan
wi)be~
reżyserji i pięknej oprawie mu~
. s em Je '~a. ~1J1l • le , po kwpców tylli'o w ID'inimal'!\ycl}
zyczuej
m01Uy J)O.SZuklw~llIa. kupcO'w, pl'ocenrtacl:
.
wvwla-:!v u rodZlny I w domu.
Nie pc>zos~awało nic innego j~;k . Pozost9 ~i. wSlPólnicy Ekstein9
zwrócić s:e do ul"zę-1u śledc"~, zosbaIi również aresztowani. a
go. Gru.r,a kupców uczymła to, Po przesłuchaniu, prllyzna!i si~
podając A"YSOPLs Eksteina i su- do winy. Jak wskazują Pro wi my, na jn.k.ie zostali poszkodo· zoryczne ohliczenia,
~ein
•• •••••••••••••••••••••• poszko.dował kilkunastu Ikupców na sumę sięgającą. 30 ty· I
sięcy złotvch. Odebrany tOW'lf'\
stano.wi mnie,iwięce.i Dołowę tej
&eiba
ustawiona.w S
~ę Dl1stmos~wa ŚWla,ł.a w lez<Lzle bohs.lelghamL
U
krwoł".
'7

!

"CAPITOL"
-"BocznA ULIC""
Szatan Za zdrości

"TfOOOIJA-nWAnOPOL"

"Kocha= mnie

~nie~a,

chr~~er.hal\l, ~ie ~dbywają 1K!ll· demo
.wolno
U
n

"o[ha['
n II

Oziś"
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~~:~~;~!~cjan I
swoim c~'\6ie ze zbiorów
p. hr Cieszlwwskiego w Zwierzenicy skradziono wiele cennyclt
obrazów, a między nimi . ()ryglnał
obrazu Tycjana.
Obecnie w ładze bezpieczeństwa.
dokonały rewizji
w
restauracji.
przy ul. św. Marcina., gdzie mieści
Ilię t. zw. prywatna giełda
mala.
rzy. Na giełdzie tej skonfiskowane,
~ obrazów. W§ród .,~ ma się zna)
dować ów skradziony obraz Tycjana, wartości około 150 tys, zł.
Podejrzanego o kradzież Wincentego Kowalika. szofera - ares~
towano.

w
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ś.

Co

usłyszymy dziś
przez radło Y

notatki

OpilTę bez orkies,t ry wystawiono
w teatrze rzymskim Augusteo. Orkillf.lrę i chór za"tąpiono aparatem
skonstruowanym przez mzyniera
Ferucci i Murgi. Pierwsze zastosowanie aparatu spotkało operę Rossiniego "Cyrulik &ewilsld".

1Z

eSlradg k.oncertowej

\
I

_
fI)

..,

.
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• U
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Doznać w życiu czterech wrażeń
tylko czterech wielkich wraień, to
7ldaje się zbyt mało, a jednak one
tf\ jedynie dały mi wyobraienłt; o
granicach, o potędze ł ogromie wvTeatr telewizyjny wkracza na ko-uawczej sztuki.
drogę reaIiżacji. Ostatnio teatr ~o
Młodym chłopcem jeszcze będąc,
penhaski dał próby tego rodzaju słyszałem po raz pierwszy Antoniewidowiska, przenosząc drogą tele, go Rubinsteina w Berlinie. Umysł
wizyjną przet'lstawienie kabaretowe mój, wykołysany pof!tyczną nutą
z Londynu na wielkie płótno sw\:> - ~zi~ł Szopena, zdziw·.ony, prawie
Jej sceny.
przerażony został tą burzą tonów,
* • '"
z których wyłaniały się: kolosaina
Prasa wielkomiejska doczekała energja, misty-;:yzm z całą chmarą
sit: wiełkiej kompozycji na jej te- zagadni~ń, t~k głęool{ich i ciemat. Oto dobrze znany giełdzie lon mnyc~- ze.-'. Ole
hO!!
ó ł odrazu do duszy
dyńskieJ i nowojorskiej finansista I p~zemoWlc m g, a P!Ti te!" wsc .
wIu I wreszcie
i pozatem zdolny muzyk Fred Qrofi nIal szalo.ny .lament
ł któ
tk
skomponował utwór muzyczny, w ~' ący. zYw.~o, •. ry wszys o w
którym prócz instrumentów biota tnterp1etacJl oga.mał.
udział maa'F.Vny
do pisania ("chór").Jńz.ef śłiwińslii
- to krańcowo
-ol
t
W I Js
ąt e zego ~,.
linotypy, syreny, rewolwery i wy. prz~cn"na na ura.
cie maszyn rotacyJnych. Symfonja ~an:zmu, duch~m sła~szy, zakwJtł
składa się z 3 części: "Robi się ~ak
egzotyczna rOŚ.IM,a, kt6. ra.'"
lla
kw
d
dziennik" "Sentymentalny repor- • rwnym s~m. lecl~, z aJ~ s~~
ter" i Maszyny rotacyjne wirują". ze całe swe zyCIe w (;flerze mesie.
"
Artyzm jego był to niewypowiedzia
•••••••••••••••••••••••• ny wt}zięk, est~tyl(a umiaru i bez.
Sobota, niedziela, poniedziałek graniczna łagodność uczuć. Przy
WESOŁE OSTATKI
wykwintnej tecllni<ee wirtuoz ten po
:;iadał wiell,ą pr06totę, pogodną na' turalność, która czyniła grę Jego
.... "
) tal{ miłą, że słuchać ID07.na go było
"
PRZEBOJOWE WYSTĘPY całemi godzinami .
_ ULUBIEŃCóW ŁODZIPowstało zatem d~ugiEl pojęc.ie,
l
oparte na tak odJmennem wraze-

"

...

r 6ł

..,

ara

tu do analizy jego wykonawczęJ
muki. Po recitalach • szopeno~.
skich wypowiedziałem zdanie, ie
odpowiednildem do wynurzenia ialów, smutku i buntu niewidomego
pianisty może być tyJko Szopen,
którego utwory są poematami wiei
kiej i nemiętnej skargi z tą nutą
('-amotldr~zenia, a jednocześnie ra·
Ilości w pieśni jego b&lu.
Po wysłuchaniu "Sonaty op. t 10
As-dur" Beethovena zmieniłem zda
nie co do granic genjalnego talentu Ungara, obejmującego szersze
horyzonty.

10,00 Transmisja naboż eństwa. z
Jest to Sonata, którą mistrz z
Krakowa.
Bonn stworzył w ostatnim okreSie:
11,35 Odczyt miSYJnY.
był to już improwizatorski styl so12,15 Poranek symfoniczny z fil·
natowy, styl wizi""'erski uatchnioharmonji warszawskiej.4"'"
nej abstrakcji, zaklętej w transce·
W przerwie poranku odczyt pt.
dentalne piękno ostatnich kwarte,,o jednem z groźniejszych niebeztów. Nie myślał wtedy Beethoven
pieczeństw dziecka
robotniczego"
ant o fortepianie, jako takim, ani o
wygł, dr. J. Lubczyński.
tpchnice, ani o formie, ani o muzy14,00 Odczyt p. t. ,,1'eatr społec't
ce nawet, ale o sobie samym, o wyny w Łodzi" - wygł. red. Włady
powiedzeniu IIwej duszy, swoich
sław Polak.
pragnień rueziszczonych,
swoich
14 20 Koncert tyczeń z płyt gra
cierpień bezgranicznych, swoich nmofonowych.
Ziech zatrutych wspomnieniami bo16.00 Program dla rolodzieiy.
lesnemi,
swoich przec!tuć złow iesz..
a) Radjotygodnik " Co się dzieje
czych.
Imre
Ungar, artysta - woln,t świecie " w oprac. B. Winawera
n)'
od
wirtuozowskiego
barol<u, nie
II) Opowiadanie p. t. "Taniec sło,
dbający o efekt zewnętrzny, które·
ni" wygłosi p. W. F'renkiel.
go nigdy wzrokiem nie przejrzał,
16.25 Koncert z płyt gramofonosiłą intuicji i boskiego daru wypowych.
n ll
16,45 "Od kuliga. do reduty" o_zee
m
ie
:
wygI. P. Miszewska..
w~~~n~wc~~:~uc~~n~e
zmapniach
i
dawno
zgasłych
la17,00 Recital fortepianowy Olgi
I tych dwuch pOJęć, dOWIódł tego. tach w "Moto allegro" i wyłuskał
Iłiwieckiej.
.
Począ.tek
o
godz.
11
wiecz.
I trzeci wielki wirtaoz _ artysta w drgającym Mlu żałosny śpiew
18,00 Muzyka lekka..
•••••••••••••••••••
t.
t.
t'
Ignacy Paderewski.
"Arioso dolente", by wreszcie orźeź
19 20 Wiadomości sportowe s Lo
.Imre Ungar na czwartkowym re- wic5 się nieco w słabnącej skardze
,hi.
citalu był Jl'I'ZYczyną tego czwarte- Fue:i. Dzieło, przeznaCZOne dla po19,25 Weaoła audycja. ze Lwowa
'f
go wrałenia, gdyż gra tego wtrtu- tentatów fortepianu, wykonane by·
20,00 Ut.wory aknypeowe wyko.
oza
jest wsparta Lechnik4 tak od- lo w Lodzi poraz pierwszy. Tylko
na. Vasa. Prihoda.. Akomp. Ludwik
na
dzisiej'szym
koncercie
mienną
VI zasadz!e ł'Hl najwspaniaJ tak plastycznie odtworzone mogło
Urstein.
szych ovyników obecnej szkoły wir stać sie zrozumiałem dla słucha21,00 Audycja. pomorska..
symfonicznym l.O.F. tuozowskie!, Iż nie zastanawiając czów, którzy w skupieniu wchła
22,20 Wiadomości aportowe z ca
~ w godz. 4-ej po poł. odbę- si~ nad sposobem jej 8JiGżytkowa- ałaIi takt za taktem wyczarowalego kraju..
cIzie się w fiłharmonji zapowiedzia nia, słuchacz ulec musi wraieniu nym z du!!zy instrumentu w Jakimś
22'30 Muzyka. taneczna s płyt n)' koncert symfoniczny pod dyr. oszołomienia w pierwszej chwili, transie Jasnowidzenia.
gramofonowych.
Cały program składał się z utwo
cenionego kapelmistrza
Ado!fa lecz po niejakim czasie poddaje się
23 00 Muzyka. ta.ntl~na..
Bautze. Solistką bęJdzie wielce uta urokowi tej gry j żywiołowości wy r6w monumentalnych, przepleclU
lentowana skrzypaczka Bro-nisła- konania. Słyszałem Ungara wielo- nych modernistyczną suitą taneczAUDYCJE ZAGRANICZNE.
wa Rotutatówna, która z tow. or- luotnie, pisałem o grze jego ~'f.- na Bartoka. Jeszcze jeden dOwód
Konigswusterbauasen (163!»
15.30 Tria. klasyczne Ph. E. Ba.· kiestry wykona piękny koncert gółowo po kaźdym koncercie I za- wszechstronneJro talentu Ungara.
Opr~;;L "'lsze dostarcza on świeżego ternaF. Halnern.
łha li- moll, Keisera. D-dur i Tele- skrzypcowy Beethovena.
mau1. A-moll.
wymienionego koncertu wykonane lIe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20.00 Fragmenty op&1" Lortzinga będcr. Moniuszki - Uwertura "Baj kaCI oraz Haydna _ Symfonja nr. Bezwarunkowo skuteczne i ekonomiczne:
( Webera..
Heilsberg (276)
19.30 Kwartety 8myczkowe; Mo·
~owlcie od 80 groszy do zł. 3 sprzt _ . . .
iWi
karta C·dur i Pitznera D-dur.
daje
kasa
filharmonji,
20.30 Operetka Bena.~ky'ego !.Mi
TEATR KAMERALN'\.
TEATR MIEJSKI
lość w śniegu".
Dziś o godz. 5-ej ostatnie powt6
Dziś o godz. 4-ej ,,Pa.ni nf.to '.hce
WYSTĘP LENY MANN.
ll!:enie k('Ulejji "SprAwy poufne"'.
mieć dzieci".
Wrocław (325)
PrzYbyła do naszego
miasta i
Dziś, jutro i poj.utrze wiec~. sen18.30 Rondo G-dur i Sonata. F",- wystą.pi z wieczorem recytacy.inym
"Spra;;va Moniki" gra.na. będ7.ie
sacyjno - kryminalistyczna sztuka tylko dziś j jutro Wlec~
'nr Beethovena..
w d. 3 marca. w eali rady mif\jtlkil. i
Zihhy ,.P)kój 17 na. III piętrze •
We wt!Jrek wchodzi na afisz a.rBrukselIł ('l38)
p. Lena Mann, łodzianka, znan~ !I:()
M. PTZ7byłko Potocka. i Aleksan cydzieło Ibsena "UplOry".
21.00 Operetka Lehara "K~aina swych wys~pÓw nietyJko w PolD'.Ń
der Węg-ip.rko wyst.wią. w środę w
/lśmicchu".
o.le i za granicą.. Uczenica. MoissI'·
kapita1.P~j komedji Passeur'a "KoTEATR "SCALAo
ego oraz Wilhelma Klitscha Jest bi<.' t..'t, l:tÓra. kupiła męM".
Londyn (356)
Dziś o godz. 12-ej w
południe
22.05 Koncert (Suita Peer Cynt doskonałą. interpretatorką. arcy.
dnlgl poranek dla szerokich mas
Nr. 2 Grieglt, Koncert wiolonu;elo dzieł literatury żydowEkiej Peretza
TEATR PuPULARNY
Dziś
powtórzenie
wczorajszej i pracującej inteligencji tragedja
wy H·moll Dworzaka, Suita. "Dziw i Szalom Alej<,hema i uchodzi z:\
Tollera. "Hinkeman" ,dr. Pawłem
ny mandaryn" Bartoka).
jedną z najlepszych traglczek estra premjery o godz. 4.Hi i 8.15 wiec?.
Barat:>wom.
"Hinkeman" grany bę
dowych. Powodzenie, tóre towa- "Orłow".
dzie dziś po raz ostatni.
RZYm (4-11)
rzyszy jej w calem jej tournee, nie* *
Wieczorem powtó1'7.enie dra.ma.tl.
20.45
Operetka.
Offenbacha • zawodnie równiet zJ·edna. J'eJ' wielbj
Dz ~" o godz. 12 w pol. wesolt.
"Bryganci".
rl cieli wśród r.'lblicznoś<'i
łódzJdeJ' bajka z.e śpiewami i
tańcami Z. Hauptmana. "W oźniC$ Henszet'
rczułej D3. powiew prawdziwej Eztu- Dr~,bika p. t. ,,0 królu Pasternaku W poniedziałek wieczorem po raz
00S looo (lK'!83) t (S
d u
oncer
erena a JJ.loz.at- ki
2 .
i Janku Szewczyku".
ostatni "Dawid Golder"
ta, Koncert
skrzypcowy
:Men.

.., I ,
·Chał

D11

nI- cZI I:n~:7

t ~pr~rue: ~~ąC?~:i: ~~1~:!t~i~c:n::u:~'. ::a~~::ał

WystDP
Br. RiJtsztató"DY

:o~;;:::;::c:~~g~!;:~c':: :e:~~ I '

L

P8sta, EIiMsir i mUdeł80 dO zębÓW.

~ls~n~&Ra. "A~~~~'B~~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~, Rapsodja hiszpańska. Chabriera). ,
Bukareszt (394)
20.00 Operetka Offenbacha. "Za,
ręczyny przy latarni".
Bero - Miinster (09)
17,00 Oratorjum Handla "JÓf.("1
l jego bracia".
Leningrad (857)
20.00 Opera. Fomina. "Młyn:l'''l,
czarodziej, oszust i aWJęta·.
Budapeszt (550)
19.30 Operetka Falla ,.Ksitii'nlc7.ka dolarów".

Najwick§z~

Jlr(gdzielo,

rata
alace
ione

gwiazdy ekranu w jednym filmie.
jakiego świat dotychczas nie oglądał.

e

rbo Joan era lord
John Barr,more
r
Lew;s Słone

arr more

.krótce w filmi 0 ~J

1!'Ir. 51

~_

Rudycje dla .dzieci
n Taniec słoni" - pod tym tyt.u~
lem dzisiaj o godz. 16,12 w ramac~
programu dla młodzieży p. Waclaw
Frenkiel wygłosi zajmującą. pogawędkę o słoniach ostatnich potomkach przedhisl.·.)rycznych zwierząt olbrzymów. Człowiek XX
wieku, uzbrojony we wszystkie zda
bycze współczesnej wiedzy, wdziera si~ do najtajniejszych przepastnych zakątków dżungli, zagląda na
dno mórz i oceanów, przebiega
bezkresne stepy, aby zbadać tycie
i zwyczaje, do niedawna tak mało
mu znanych egzotycznych zwiElrząl
Utrwala ich ruchy na taśmie filmo
wej i łowi głosy za pomocą mikro'
fonu i gramofonu... Życie słoni,
ich niezwykłe, tajemmcze zwyczaj~
zdradzają
dużą
inteligencję tych
zwierząt i stanowią wdzięczny temat dla zajmującej pogadanki. Radjotygodnik "Co się dzieje na świe
cie", nadawany to niedziela. o g0dzinie 16,00 w redakcji Br. Winawera, dostarezy młodym słucha
CzOm wielu wiadomości, ZWła.szez8
z zakresu nowoczesnej wiedzy J
t.echniki.

"Jak to było z bałwankiem ŚJdeo
gowy.m?" - oto miły obrazek słu
ChOWISkowy pióra R. RostafińskieJ
Choynowskiej, który usłyszą. dzieci
w środę popielcową dnia 1. m. •
~odz. 15,35. Mowa w nim będzie "
bałwanku ze śniegu. który dumn1
i grożnv ;('st w dni zimowe. Lees
oto '\viósennc słońce grzeje i żalo
~me SZ (; zą,tki

bałwankowe płyn~ I

rwącym

wiosennym potokicm d"
morza. l\Iuzyk:t i piosenki uroz.
maicają mil ą ~lluycję.
W drugioj
części Rrorlowej
audycji dla. dzia.twy transmitowane b ę dzie ze Lwowa op ,~wi:J.rlanie p. t. "KSiąZka·
pióra J. Brzozy. Zaznajomi ODe
uzieci z losami książki, z którą rół
ni ludzie rozmaicie się obehodą.
Jedni lekceważą ją sobie, .mzc~
- dl3. drugich jest nieodstępnYJllJ
na.jwierniejs?;ym towarzyszem,
Słuohowisko z ·Wilna. p. t. "Tr8DI
misja z bró1;dy" pióra. Zofji Zarnowieekiej, projektowane na IIObotę
dnia 4. III o god2l. 15,35 zakończ.y
program tygodnia. radjowego dla
dziatwy i młodzieży. Transmisja. ta.
przekona dzieci, na ile trudów i nie
bezpieczeństw skazani są. mieszku
oy brózdy, zwierzątka polne,
jak ciqżko jest im przetrwać dług1ł
surową zimę.

(t)

arcydzieło

Najnowsze
genjalnego

reżysera

Joe mau'a
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Pliłość

W Aucie

(Podróż

po

szczęście)

z Annilbellą
i Jeanem Murał
największy sukces Paryża zakontraktowany
p~ez kinoieatr
na ukaże aię

Luw

następnym

programie!

VASA PRIHODA W RADJO
Dzisiaj o godz. 20,00 znakOInit~
skrzypek czeski, Vasa ł'rihoda, WJ'
stąpi w radjo z własnym recita·
lt>m skrzypcowym z interp.sującyn:
progra.mem, z.łożonym z utworó",
Corelli'ego, Sarasatego, Paganini\
go I łnnyelt.
lr)

GlOS SPORTOWY

.Kanada i U.S.I\.

wygrały

&i
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Łódź,

po 4:D

l

Sukces polskich

narCiarzy

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

Sporty zimowe

S,chiele w czasie <2 . god,z. 1 sek.
'W reszcie
w biegu na 18 klm.
dla zawodników III kI. senjo·
rów pierwsze miejsce zajął senjor polskiego narciarstwa, Bednars.ki, mając czas 1 g. 57 sek.

l ~~3 r.

SZACHY
Pod

Po bar ~Drnieju pocieszenia zdobgla DUIDDoła

PRAGA, 25 lJutego. (Tele~m bia celu o 20 cm.
Po zmianie grała bardzo dobrze,
jednaJ.
specjalnego wysłannika "Gl ...... I. stron czesi nadal są w przewa · mimo to widać bylo, że ameryPorannego") dze i mają więcf!] z gry. Dopie· kanie, jeśli nie lekcewaźa,
to
ro
w
ostatniej
ni€mal
sekun·
w
każdym
razie
nie
staraJą
się
W sobotę
rozpoczęły
się
pierwsze S'Potkania finałowe bo dzie ~wałtow.ny atak kanadyj- zbytnio. Nie rozwijali oni sweczwartą go właściwego tempa, a gdyby
kejowych uhlstuostw
świata czyków J>il"zynosi im
bram1kę.
W
zespo!.e
Czechosło·
chcieli, mogliby śmiało cyfrowe
Zainteresowanie
spotkaniami
obroń'.!:> zwycięstwo swe podwoić. Pu
wzrosło do zenitu. Stadjo::l lo- wacji dos'k onale ~ał
dowy p'l"'Zepetniony do osta tnie- Dorazil, bramkaI'lZ Peka i To bUczność trzymała strone słabo
ziczka w at~kou.
szego, zachęcając gromkimi o ·
~o miejsca. Rzecz
zrozuruiała,
krzykami auslrja1ków i nagra·
że na.rwiljks<zem
zainŁercs-lwa
dzając oklaskami każdy udany
RUMUNJA
ŁOTWA
1:0.
niem cieszą się te mecze, w któ
ich atak, każdy strzał na bram·
rych bierze udział drużyna Cz;~
Jako ostatni mecz roz.egranv kę.
chosłowacji.
w sobotę w późnych godzinaeh
W pierwszej tercji ameTyka·
Pierwszy mecz w godzlnacn wieczornych finałowe spotk:l'
pOpołudniowych rozc,!{ra hl dru- nie o puhar pocieszenia, do któ nie uzyskali dwa ~ale, w na·
ja,k stępnej dalsze dwa. wreszcie w
żvnv Czechosłowacji i Kanady. rego zakwallłlkowałv się.
wiadomo zespoły Rumunji i Lo trzeciej zadowoIi.li się tym doKANADA - CZECHOSŁOWA- twy. Przebieg tego mecr.u był roblkiem i widać było, że oszczę
CJA -':0.
n.iezwvkle <'iekawv, chociaż t>~- dzają swe siłv na finał, na Kanomem o klasę słabszy od po· nadę. Tryumfatorem meczu teZawody powyższe,
chó'eiat przednich.
go był Palmer. strzelec pierw·
p1"Zyniosłv dość wysokie zw~··
Zwycięzstwo odniosła druży. szych trzech bramek. Ba.reczne
cięstwo Kanadzie, nie' wykaza - na rumuńska, k<tórej udało Się prze b O.le,
. zawrotna sZYu
l..k o ś'c 1.
ly jednalk tak wielkiej pt":.ewa· zdobyć jedyną bramkę. Łotysze skończona t,echnika czyniły z
gj gości za.morskioh. Było wi.e- mieli nawet więcej z gry. zwla. niego napastnika, z którym o·
le okresów, kiedy czesi wa,\c.1."' k a nie mogla
• so
. szeza w ostatniej tercJ'i atako- b
rona austr.Jac
li .
jak ,
równi z równ,nnl.
Kana- wali bezustannie z wielką ener· b'le d ac' rady. W reszcie po zdo'~.
d.YJczvQc fW cech~wal~. roztmllle ~.ią, a nawet w 10 mtn. zdo- byciu czwartej bramki zespół
Sl~, .lepsz,~ techlIllk~ l lepsza u- lali strrelić
bramkę,
której USA. miał dosyć. Chcinł
wylUlejęt,nosc strzelanIa. To właś· ~ędzl' nl'e UlZnał
d
.
d
'
orać w takim stosunJcu. w ia.
d
d
ł
·ch.
a
, o gWlZ· U.Jąc ....
n.le z~ e<:y owa o o I
Z" y- spalony.
Wywołało to wielkie Ilmn Kanada pokona'a Czecho·
CJ(~stwle: Gdyby. napad czt;cho l nie'zadowolenie ze sbl.)n;r pu. slowac.ie i swe~o dopi::t 1. Zaw'oslkowtackl. Dotr afl ł ,tak ~elr.le 1. 1 bUc z.no ści , która decyzję 'tę wy. ' dv t e sędziował dr. Wałts .... n.
s ·.u ecz.n.~e s t J:lZe ac: mewąljl 1- gwizdała.
.
.
'''le wymk spotkama sta,łby pod
Napastnicy rumuńscy byli zu
zn a kiem zapytania, bowłem 0wyczerpani. Łot,.-a ata ·
pe1lnie
kaz.ji
podbramkowych mIell
kowała bez przerwy,
pragnąc
czesi bez H~u.
wyrównania, i co zatem i(lzje,
\V pierwszej tercji Hromad- przedłużenia ~ry.
Rumuńska
ik fi ma wS'Paniałą okazję, l.cez drużyna J)Otrafiła jednak
u · w mistrzostwach Tatr
z trzech kroków strzela obok trzymać wynik i zdobyła puWESTEROWO, 25 lutego. (F
hrall'1ki, natomiast Peka przy- har pocieszenia. Jest to pierw·
A.
T.) - W piątek ro~poczęły
t o muie obronił krótki Sotna!. Na szy sukces hokeju rumuń5kie
się
w "Vesłerowie narciarskie
ka żdy ata.k kanadyjczVlków cze- go. ~ i odpowiadają również
atado których
Dziś rozegrane rost86\ą dwa mistrzostwa T'ltr,
kie m i bramkarz Kant!dy ma
oMatnie mecze mistmows'k ie, stanęli nasi zawodnicy.
f y·Je roboty, co i Pekao Dopiero a mianowicie: w godzinach po
Na zawodach tyoh pOlacy 0\Y 8 minucie
pada pierwszy J)Ołudniowych
odbędzie
si!;
punikt dla Kanady, ~dOlbyty po mecz Czeohosłowacja- Austr h siąg.nęli szere~
pierwszorzędp i ęknym ataku przez Kerra. V·
zwycięzca którego ztjobywa Z!t . Dych sUikcesów.
12 minucie z praweJ«> skrzyd{?, szczytny tytuł miSJtna EuroJ.'Y,
W biegu na 18 klm. pierwstrzela Collin, podwyższając wy wreszcie w ~odzinach wiecrorn
nilk do 2:0.
sze
miejsce za.hl Stanis!aw Ma·
wych zmiel"'Zą się dwie potęg'
rusarz.
wvkazu iaIC
najle'p szy
Drugą tercję rozpoczyna Ma hokejowe Kanada Ameryka
leczek pięknym strza,t em i Cze- w walce o tytuł mistrza świata czas dnia 1:~5:30 sek. Dal.
chosłowacja p.r.zeważa.
NagJ,. W pOniedziałek wreszcie odbę· sze miejsca zajęli: 2) Bergheier
ka nady jczyCY
wyprowad.za,;a dzie się zapowiedziany
mecz (KarpaŁhenvereiu\ 1:39:18 sek:,
krążek i po pięknej komhinae;" reprezentacji EUTQ!>y
z repre3) Roland (R.DV. Czech,), 4)
Keyna z Collialem ten ostah,' zentacja Nowego Świata.
sUnie ' strzela trzeci P'llukt &'\
W goodzl lach wieczOTowych Andrzej Marusarz.
Kanady. Bramkarz Peka był t,· rozegrany z,ostał drugi mecz fi·
W biet~u na 18 klm. dla zabezsilny. Toziczlka wyrabia ide· nałowy pomiędzy zespołem U wodników II Iklasy zwyciężył
a1ną pOzycje Maleczkowi. l~c.! S. A. a Austrją, który
zalkoń
ten nie potrafił .lei wykorzy- czył się zwycięstwem hokeistów polak S~awiTlski w czasie 1:36
minut, przed Nowackim (Pol·
stać.
Nowego Świata.
ska),
3) Sołtysem (Austrja)
W osta,tniej tercji w pierwAMERYKA
AUSTRJA
4:0.
Stopką
(polska):
szej chwili czesi gwał!l:ownie ata·kują. Gra ich pierwszy atak.
Przeciwnicy walczyli w naJ·
W biegu na 18 klm. II kI. sen
Przepiękny strzał Mlłl€cZ'ka chy silniejszych składach.
Austrj!ł jorów zwyci ężył
polak mz.

dnia 26 lutego

r.JakoJą

1Ad.Iti..go Ok,ggow'J/o

lwią.ku

cl%aohowego

Zadanie J. Klinga
Białe:

Kr. 2'1, Wb6,

Pionki: b'1,

Czarne: Kr. al, Wc7, Pionki:

a2.

Białe wygrywajlł.

hf'

Ar~gzlD Iłubjnsieloa
Poniżej

podajemy partję rozegra,· stąpi Wb2! Da4 Sb3 4l7. 'Kre2 (47.
przez miatrza Rubinsteina., któ· Krd3 Db5 4i'. c4 Dh6! i mat) Db5
ra w sposób jasny i dobitny mówi 48. Krg2 Wc2 4U. Krgl De2 i mat.
, jego g~njalnej grze.
45. Gb3-g2
A5-a4
46. Dal-el
Db8-b8
WOl.F - RUBINSTEIN,
13. 10. Cieplice.
47. Del-c1
Wb6-:J6
e7-e5
1. e2-e4
48. Gg-2-f1
Wa6-aB
2. Sgl-f8
Sb8-c6
49. CH1-d
a4-a3
4. Sbl-c3
Sg8-f6
50. Gc4.-a2
Dh8-h7
4. GU-b5
Gf8-M
51. Whl-h3
Sc5-d7
5.0-0
-O52. ucl-f1
Dh8-h'7
6. d2-d3
d7-db
53. \'Th3--h1
Sd7-c5
7. Gcl-g5
Gb4:c3
54. Dfl-el
Wa8--b8!
8. b2 'c3
Dd8-e'l'
55. Dd:33
Wb8-a8
9. Wn-e1
Sc6--d8
56. Da3--b2
b4-h3!
10. d3-d4
Gc8-g4
57. Ga2-c4
Dh7-b4
11. b2-h3!
Gg4-h5
58. Ge4-e2
Dh4-~!
12. g2-g4
Gh5-g6
!i9. Wb1+b3
Df2-e4
13. Sf3-M
h7-b6!
60. Krr2-e3
Sc5--a4
Od t<'j chwili pozycja czarnych
Białe się puddały.
hędzie się stale pogarszać.
ROZWI.& ZANIA ZADANIA
f7:g6
14. SM'g6
F. LAZARA.
Krg8-h7
15. Gb5-e4
1 c6-c7
Kr d6:c'f
g6--g5
16. Gg-5-h4
2. afi:b6 .
Kr. c7:b8
17·. Gh4-g3.
3. b6--b7 i białe wygrywają.
Jeżeli ... SeS i 2. W:b8? to nastą.Jeden goniec został już unieszk·)
dIiwiony, drugir[!"o spotka ten sarn pi Kr: c7 i nierozegrana. Białe win·
ny w t.ym wypadku zagrać 2. Kr
los po kilkunastu pcsuni~ciacb.
b7 i wygrywają.
17·. •.••.
Sd8-n
18. Ddl-f3
WaB-e8
19. DC3-e3
b7-b6
Dział
20. (1('4-h5
We8--d8
Komunikat Zarządu Nr. 1
21. a2-a4
Sf7-h8
22. a-a5
Sh8-g6
Pkt. 1. Podaje się do wiadomośet
23. f2-f3
Sg6-f4
zainteresowanvrh iż klub Orato24. Gb5-f1
Krb7-h8
rjnm zosta.ł !lkreślony z listy ezł~
25. G~:f4
g5:f4
ków L. O. Z. Sz. z dniem 1 atJcsnJa
26. De3--f2
g6--gt>
hiet. roku.
27. d·i -d5
M-b5
Pkt.. 2. Zmienia się paf. 15 Rozgr.
2ft Gu.-~
Krb~7
Mistrzostw Drużynowych nastę~
29. nf2~2
Wf8--hB
en: Katdemu wygrywając emu za.ll.
30. Krgl-f2
Wd8-a8
cza się za partję 2 punkty, przegry
Cz&me
atakują
jednoeześnie wają.cemu O punktów, a .w rule
skrzydło Damy i Króla.. Sposób, w ~erozegranej po 1 punkcie obu 1&
jaki mistl"Z Rubinstein wykorzystu wodnikom. Pozostała. ~6 tegoł
je najmniejsze słabostki przeciwni- naragrafu pozostaje bez zmiany. W
ka., doprowadzając grę do zwycię- związku z p"wvższem r;mieoia się
skiego końCA, jest powyi:ej wszel· paragraf 10 tegOż reg.
Klubom
kieh pochwał.
przystępującym do rozgr~k z za
31. Wel-hl
Sf6-d7
wodnikami
nieullrawnionymi do
32. De2-b5
h5-g4
gry, zalicza się walkower \V sto33. M:g4
Sd7-c5
"'unIm 12:0.
34. "Vb1-bl
Wh8-b4!
Pkt, 3. Poclaje się do wiadomości
35. Whl:b4
g5:M
iż został ucb-.valony nast. paragraf
R6. Gg'>..r-h3
b6:a5!
Heg. l\Iistrzo!'tw Drużynowych: Mi37. Tlb!'>-a5
De7-d8
I'trzostwo w klasach B i C zdobywa.
38. Wal-hl
Wa8-bS
klub lub rezerwa.
klubu,
które
39. Wb1-b4
a7'---3.6
zdobyły największą ilość pkt. w ro"
40. Krf2-e2
Wb8--b6
?TYWkaeh, llII.tomiast przechodzi
Ktg7~g6
klub klasy nitszej do wyższej, któ
41. Da5-a1
42. Krd2--e2
Krg6-g5
Ty zdob.,tzie największą ilość pkt.
43. '\Vb5-b1
DdR-b8
w rozgrywkach w danej klasie, bel
44. Wbl-hl
a6-a51
li~zenia pkt. zdobytych wzgl. str&. ~li('zna ofiara piona, z której bia ('onych z rez. klubów wy'i:szej kła·
łe nie sl,orzystają,. Na 45 Da5 na- sv.
ną

oficialny IiDZSz.

a

Zawody hokejowe w Pradze

W biegu młodzików na 12
(KarkIm. zwyciężył Briick
pathenverein) .

Iłowe ZWycięstwo

Rana nad Pefrollem

....awiane

są

z

zamiłowruniem

przez
mieszkańców
JOIl"Iku u w rót te~o miasta.

Nowe~o

NOWY JORK, 25 lut~o. (P.
A. T.) - Polski zawodowy bokser Ran rozegrał w Hartford
dziesięciorundowv mecz z Fran
kie Pertollem.
Mec.z zakończył sie zwycię
stwem Rana na punkty. Sędzio
wie przyznali Ranowi przewagę
Od kilku dni odby)Va.ią się na stadjoni·e zimowYm w Praw 6 rundach, podczas gdy
4
dze międzynarodowe zawody b okeja na lodzie.
rundy Petrolle przesądził
na
Na zdjęciu naszem widzim y fr~ment walki pomiędzY
swoją korzyśt.
drużyną polską a niemiooką. W zawodu:h tych f){}lska droży·
łt1I weszła do f'61fmału.

Łódź,

26

"lłDle"
Dzikie

GLOS

lutego 1933 r.

paradOhSU

pę"zenie
kursów akcji ko 1
ldóre
od

palń złota,

trzyma w

już

miesięCY,'

napręt.eniu

en

lCZY "rzem

HANDLOWY
•

e

Łódź,

•

l

.+.nTl"'\• . . .

przeciętnie

:;:::~: fi1p~~~:;;;~i:Oj~a~~:~ ~e::~)t" z~C:::, o::ą;~!~~;c~or~f:~
złota, a droga, którą obrała An~ będzie znacznie

lesną.

.,

Handlowe ceny światowe nie są
dzisiaj, obliczając je w dewaluo~nych funtacl\ wy. isze niż poprzed~
nio w funtach złotych. Odwrócenie
się więc od standartu złota nie
wydało innego skutku, jak ten, że
jednostka złota kupuje na rynku
światowym o jedną trzecią więcej
towarów, niż przed wrześniem 1931
roku, ze więc proces podniesienia
wartości złota, nastąpił za jednym
zamachem. Sl{Utek, coprawda, ~yl
ten, że kraje, które odsunęły się! od
waluty złotej, w ten sposób wybrn ęł y z nas t ęps t w bra k u zł ot a,
Jeżeli teraz produkcja
łtopałń
złota witlzi przed sobą nadspodziewalle szanse, to oznacza to tylko
. , ą ł{On5ek wencJę
- pod ni es le
zrOzunlJa
nia wartości złota. Koszty prodult.
eji złota są I)kreśłone przez przeciętny poziOm cen w dystryktach
kopalń. Jeżeli poziom ten, oblicza-

Prln[loW"O
8 POd!ltbOWI·
Uu 8

~podarstwa światowego, chorujące

m~)·atkowemu

areszcie Dorozumienie

przewyższony, że.

gl ja i jej trabanci, była najmniej bo więc nastąpi pewne uzdrowienie go

•

może rozwiiać
produkcji bawełniane;1

,.'e-

::0:ejż::~:7oz::~.un~~~~~e~mn:~

•

lennic
ló
I
, lniarski
sie ob

zachodnioeuropejsllą finansjerę, zwraca uwa
gę na pozornie paradoksalny zwią·
zek, is1niejący między złotem, ja~
ko metalem walutowym a złotem,
jałto plodem ziemi. Mylnie przyjęto
We wtorkowym "Głosie" dl)- w województwach póLnocno - szem miejs<:u, natomiast o ile
z okazji masowego odejścia od stan
nieśliśmy o akcji sfer rolniczych wschodnich, to urodzaj na 1 wziąć pod uwagę charaIkter
dartu złota w roku 1931, że detr~
w sprawie Złlstępowania towarów ha jest tam najIlVliejszy, jed- 'landlowy ty<:h upraw, Polska
nlzacja tego metalu z jego jedyno-l bawełnianych tkaninami Iniane- nakże łodyga lniana z tych wo- na rynku lniRrskim zajmuje
władztwa jako miernik wartośei
mi.
jewódzŁw jest o 30 proc. dłuż· za.ledwie czwarte miejsce.
W związku z tą aktualną dla szą, niż w ir.ny<,h dzielnicach
Wyże.; przy to<: z one cyfry
jest na najlepszej dro·dze i że teraz
nastąpi llcieczlm od złota. Wszak
włókiennictwa sprawą zamit'sz~ i dlatego też jest wir.cej cenkJ • wlii.kazują nam, w jakim kierun
miano przed oczami doświadczenia I czamy obszerny artykuł, omawia ną w ha.ndlu.
ku lniarstwo może się rozwiz demonetaryzacji srebra, WYdane-: jący w sposób faChowy całoAby
zohra'lować
ha:nde) Dać.
0111 na niepowstrzymany zanik cekształt za!!:adnienia, zaznaczając
PrzedeWS7.ysllkiem len powi~
lnem należy oddzielić od
ny, Idedy cywilizowany świat odsu 1 J'ednocześnt-e ze swej" strony, iż bie ilości włókna, służąoe rł~! nien być uprawiany w więnął się od waluty srebrnej i bimeta
zawarte w nl'm po!!:lądy nie po. .
b k .
hzvm stopniu
~
za'''!,lOkoJema
potrze
raJo
liZOlU i przesze~lł do mierzenia wszy
krywa;ą SI'". ze stanowiskiem re'1
l'
w woiewództwaeh centralnych,
..
wvch, od l o~i w~Ołkna, orz~stkich cen jednostką złota. W rze<{akcil·.•
zachodnich i w Małopolsce,
•
z,naczone..,o na eksMrt. Biorąc
czyw~stości nastąpiło. coŚ wręcz
Na konferencji, zwolanej w za pod~tawę rok 1927, jako ~_
Ważna SDraWą jest również
przecn~nego a wspama!e . wykazy r ub. przez ministra pr7.cm . i den z ostatnich lepszych lat "prawa
pol~dmowo : a~eryka~~lnch kO- handlu, a dotyczącej działów dla oilri>t6w handlowych lnem
sładaryzacii Inn,
paln wykaZUją ze "'łasme na sku
l..
w~dłua t. zw. przeciętnych nu·
.'
• •'
I' - pr~emvsłu,
l'linterc<:owanyc'J;
nrzeIi('7,ając róożne przewoż~...
tek odwrócel11a. SIę .. Od stand a tu I w przerobie rolniczych surow- ne ko.le.ip.n,j i pn:ez port. w merów; przyczyni się to do
złota, ?oby\yame zoł~e~o metalu c6w krajowych p'r zv udz1ale Gdy'1i _ transpo:-ty J.nu na wa oodniesienia wa·rtości lnu na
stało SI" naJlukratywl11e.lszem zaję- m,'n _
. 0111 l' oraanów r'lln
'l- gę lnu trzepanego i ta.rs~ane?o ,"vokach
zaovranicznych oraz
"L
"
'
ciem, jakie tyUtO do pomyślenia czv~h zo;tala w~nnieta ~pr\1~ _ otrzymamy
płatwi Ikalkulac.ię w przemyl-est dła przedsiębiorczych towa- wa.
dla eksportu 15,800 tonu, " ~. VV celu ułatwienia sprzerzystw.
Ilrp.ferenc.ii dla surowców rol- tern z 4 półn.~wschodnieb WQ- Jaźy lnu na rynkach za.granicz
Rozwój ten jest zrozumiały, acz- nh'zych rod1-imego DOehodze~
jewództw ?080 tonn.
IlVch należalobv nakazać rolni
kolwiek fantazj'a !!ieldowa,
lak.
.
h plozez przekom llliedlić len u siebie; mię
~
Dllł. zuzvwanyc
l
l.
zwylde, przejaskrawia go i może
mysI kU.lOWY,
Pozatem do Pl'lęd 7 3 nj .. r.)- dtenie 4l powinno być dokony
doprowadzić ostatecznie do załama
i(>wy~h zakupiono w 1927 • waue ręcznie, ~yż doświadcze
'Wysunięte dezyderaty opar- 4400
t onn. czyl'I
. WV k aza ł o wyższo ś"C mię dl enia si .. zbyt wysoko wzniesionego
.
nIe
"L'
cia
przemys!.u lnianego i ko·
ół
k h d'm'al'
d
Oll cm rync
an ,",wy
l
ma rę.cwego o ma·,zynowej.{o
budynku kursowego. Bo masowe
nO])l1e~o
na
suro\vcu
krajowym
1927
20200
tonn
n'""''''''''o
(e
h
ł
')
b ~odwrócenie się od stanllartu złota
d
w
r"
"'''''e
zec os owacJa. P.0 l'k
m
są słuszne, natomia·s t o ile ąwłókna lniane".o.
..J_'
Ó ł
t dn'"
. l
k
oznacza wręcz coś przeciwnego, żeniem cZY1.llników biorą.cych
'"
' ....l..__
H~ m.gh za rtl
1,
WIe e. rąd
Stanowi to łą<:~ni{'! produk· rOU{J\J7.yc
, •co be
przyczyni
J-ak ówczesna demonetaryzacJ"a sre. udział w konferćnc.ii było u.,
b . :nę o
bra. Porzucenie srebra nastąpiło tworzenie z paJlstwa coś w ro- c.ję u nas 45,000 ha nprav. zmnleJszema
zm OCIa w 0Ś
1_'
pod naciskiem nadmiaru tego meta
. lnianych. Litwa w tym AAIDlYJTI ,rodkach rOwl<:zveh.
dzaju autarchjl. t. .1. to wym- roku eksportowała 24,000 tonn
S:
• 1·L.,· In'
- k L
lu porzucenie zaś walut złotych kiem błędnej l b. Jcr6tkowzrocz
pecJa 11>'C1
Iarscy, la
apod naciskiem braku. Niewystar- nej poolitVlki. Powstała obawa, pTZy ogólnej i,l(l'Śc\ na ILitwie}J zarkiewi.ez.. stwierdz8!j~. że
cZl!..iące zaopatrywanie świata w że przemysł lniany może wy- praw lnu 81).000 ha.
rozwó.t Pl'Zemysłów lnianego i
złoto było, coprawda, przez dzlesiąt da tIl ie zaszkodzić Pl"1.emysłoDla.t ego teź j{'!st ja snem, że bawełnian~o. nie mote odbiorąc pod uwagę jedynie ob- dzialywać JL4 siebie h.amruiąco;
ki lat tem ukrywane, że pomagano wi baweruiane'lUlu.
sobie coraz bardziej "rozciągaszar uprllwy, r:zeczywiście Po] przeciWlIlie fabr}lk.acja tkanln
W celu zobrazowania siosun ~ka p07a Ro~ią ~toi na pierw- ln"lanych z&mlalSt spa d ac' ma
niem" zapasów złota przez bankno
ku
,lln.Ił do innych .!lałt>zj ·prze- ....................... " ••••- .
_L-'
·
ty. Ponieważ jednal, banknoty te
~ "
ę
wyrCU'ule
tend
enc.Ję
zwl'",,1,
...... sze}lo większt'j części wydawane były mysłu włókienniczego, naaeży
A
llia się i eiekawem zjawiskiem
na podstawie pokrycia wekslami przedews'Zystkiem
omÓVilC
~ OWE jest to, te WiZl~ost ten byt ~vekupieckimi, rozciąganie musiało się S1>rawę mu w Polsce w poc,iał.nie wielki od 1890 - 1913
stać iluzorycznem, kiedy kurczące szczególnych dzielnicach, n~~
OT RAlł J{ J 1"., t. m. wtedy. kiedy przesię obroty w ciągu kryzysu coraz st~ie ha.ndel lnem oraz jaką
mysł bawełniany .robił .olbrzybardziej zmniejszały obieg weksU powinna być organi.zacja lniarl
do mycia twarzy •• mialt lUte poste'PV; a Więc lmarsłwo
i
temsamem
doprowadziły do stwa.
mydła. IdealnIe oczy s&- może się rozwinąć róvo"tlOlegle
b'
ł
Polska, posiadając 110 - cEajll pory skóry. I'obudllllll łrsDlpira- obok przemysłu bawetniarnelto.
.
h In
. . t . d cle l ułrzymU:)1l gładkIl czystIl cep".
,.
zmniej szema O legu srodków p at~ 130 t
u, nle"'s
JC'
.. OcZYWI'''ct'e,.Le
Ys. a
niczych autodenacja). Dodatkowy
J~
;::;
L
pla.ntatorem !~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!~.~~!!!!~~~~~~~~
nacisk deflacyjny na ceny parł do nak najwiclk.szym
y
lnu po Rosji, gdyż: posiada
~
tt'go, że poziom cen znowu doszedł
o wiele mnieJszą wyda.łn()ś~
z 1 ha, która
dh
całego kraju nie prJ;ekracza
II
U
mógłby być osiągnięty albo przez
to, że politykę defłacyj~ą prowadza 5 q,
wypowiedział się zjazd izb
noby do ostateczności, Co byłoby
Godnem ?lJWagi jest bo, ze.
- g<lv największy
.
Na odbytym onegdaj zJetdzłe nowiska izby łódzkieJ i w związku
równOZnaczne z załamaniem się
o b6'18r mamy
~!!!I!!~!:~~~~~!!~~~ związku izb w Warszawie izba z tem
przedstawił ministerstwu
cen o niesłychanych roomiaractl.!II
przem.-handl. w Lodzl szczeg6loWo skarbu opinję stwierdzającą, że
Jako druga konsekv.encja pozosta
przedstawiła całokształt wzglęaów przy lstniejącem przeciążeniu gowało tylko zmniejszenie nieznośnej jąc w złocie, silnie spada, to Olna- gospodarczych, Idóre Jej zdaniem spollarstwa społ:cznego z tytułu
marży między mo patrzeniem w zł6 cza to, że już dotychczas opłacają· bezwzględnie przemawiają przeciw już obowiązujących obciął<:ń pO_
to i poziomem cen przez to, że od- ce ~ię kopalnie dają o jedną trzecią ko koncepcji wprowadzenia do na. datkowych i publicznych po' tiechac
trącono walutę od standartu złota więcej zysków. Równocześnie za- szego systemu podatkowego poaat nałeży myśli o nakładaniu " lOWego
; czekano, aż sama ustabilizuje czyna się rentować znaczna cz;~ć ku maJątkowego o charal{terze sta- ciężaru w postaci starego podatku
się na poziomie, Idóry można UWit- innych kopalń, które dotychczas Jego ob~iążenia.
majątkowego.
żać jako naturalny w stOSunku ao wobec wysokiCh cen nie były renZwiązek izb przychylił się do sta
panującego pOZiomu cen. W ka±- towne. Można przyjąć, że już w

I
I
I

26 lutego 1933 r_

i

niezawodne . _,
na UPlel

I
i

niebeznieneńsŁwo

zl"~tosowa~

ula cel odwetowych
przez to samo państwo puy
naszym elksporcie; najwłaściwiej byłoby
ustanowienie kontyn~enłów Im
))01' t u Inu d o P o Is k'J.
Innvm do""odem, z'e len ni
.,
może
zaszkodzić
rozwoJ'owi
przemysłu bawełnl'aneao,
.1·C<t
..
s.,.'n>
proces
orzet'N~--ZY lnu l'
~
lTJ~
ba""'ełny',
"""..:I.:~:,a,~.
a dV mecha-.
....
P'JU-- ,..,
nicma obróbka lnu polega na
4 etapach, a mianowicie na:
1) roszeniu lub moczeniu, 21
międleniu, 3) suszenilU oraz 4)
trzepaniu,
czyli
oddJzielanill
włókien długich od krótkich to obr óbv. a . bawdny jest w,~
cej prostą. mme.l s]wmplik (!
waną.. Należy f rzytem
cJod?f-,
że przędza lniana nigdy nil)
może mieć ta'k wysokich num'"
ró.: jaIk. 'Pl"zęcJza bawełniano;
przędza lniana daje grubszc tkll
niny, podczas, gdy prz~7.a h~
wełnilma daie ~kaniny bardrr.
denk;e.
.
O
b śc'
d
ru O
l · ",,'
• . dg
l.l pr.zę. zv
nIn",·
d
'>Wla
OplD]a
kt czy" nnaj
r " eptc.l
h
k'
•. ,,re ora vvOjCICC ows le~u. ,,-'e
'k
dl' l
Ż
rowm a prze za.JlI nu w , ..
rardow:e, a mianowicie,
len ęch
polski u
nada.ie
~Ia
b · si., tVJk~i
k
v

że

pl"':

ę ~j:tC:' :;~e4;,rzc

1'0'" .. 1\-

.
b.ąrdzo zaś rzadko udaJe sl~ I.
niego otrzymać nr. 50. (NUlUCrem przędzy lnianej nazywamv określoną ilość yardów na
l funt angielski, a więc Dr. 1
oznacza 300 ya.rd6w przędzy,
Iktó'ra waży 1 funt ano!'ip.ski).
Przytoczone fakty świadclą
o tem, że len może się rO'z wijać pomvślnie obok hawełny,
czego
najlepszym dowodem
jest Francja. Można za lem rOI

wj~~\:a~!}:on:ie::~~~;;

1) rozszerzyć u1>rawę lnu w
i1lJlvc..h d7.ielni<:ach Polski, a
mianowide, . na Zachodzie. w'
Małopolsce l. ~entrum.
.
2)
Uslahc
~tandaryza('lę
ł6'l'
. k śl'" k'
w ·.. na manf;~o l o re lC on
tyn<TJ>lltv n'" ..... port J u do
::f~ł~:!~~w:rzemYSłOwego ,Jol;ki.
J."
n
3) Zachę.cić rolnika 7.właszNa posioedzeniu tern dosLlo do
h d . h
. , dz
całkowitego u~odnienia powvz ~~~'C~e
~i:~~eni:OJi~:o ~
sze.i sprawy na platformie pro- ~iph;e.
jektu opracowanego w s·w oim
4) Skarh państwa p.()winie~
czasie przez związek przemysłu wydzielić kwoly. o ile olka;tlt
",ł6kietlllli<:zego w pall.'stwie pOl siC! potrzebne, na zOfJ:anizowa skiem w ŁodlZl.
nie lniarstwa \V Polsce.

W sprawie scalenia podatku obrotowego
W dniu 24 lutego r. b. odby- handlorwej w Łodzi pos.i edzen.e
lo się w izbie przemysłowo _ podkomisji podatkowej. Na po_
<lk d'
. d
.
•••• O•• O••••••••••••• ~ rzą u zlennym posle ·zema
leg>o znajdowaJa się sprawa SCR

go z powodu niedożywania złotem.
NieproporcjonahloŚć między zaopa
trzeniem w złoto a poziomem Cen:l
rokt! 1929, zostało l'uż przez spadek
cen, który \V międzyczasie nastąpił,
środhi
nieco złagodzoną. Ponieważ jednak
ł
ten spadek cen działa automatyclnie podniecająco na produkcję zło.
•
ta, uwydatnia się z drugiej strony
tendencja do rozluźnienia tej dysl~nSoHłut mde
'Bea(]\l.M
proporcji. Coprawda banld emlsY1ne, które nadal opanowane są glo- ł
dem złota, stoją tymczasem lIa
.
przeszkodzie praktycznym skutkom . 6-go Sierpnia Nr. 3,
teJ' tendencji uzdrowienia, bo ao1J . t
f ót Tel . ~04 - 91
plę ro, 1 0 .
tychczas zużywają napływające 1m
:;;Ioto do upiększenia swoich wyka
.
Usuwanie piegów. wągrow
i zmarszczek.- Racjonalny
zów. Wyciągając z o brotu te banknoty, któremJ' płacą za kupione
F ac h owe
masaż twarzy. złot~ banki emisyjne przeszkadzawskazówki w dziedzinie
ją, by podwyższ{)ne monetarne za- pielęgnowania cery. - •
opatrzenie świata w złoto przynlo•
sło gospodarstwu ulle=.
(msl
•••• ••• ••••••••••• ••• •••

wszelka tendeneja. 7.mlerza.tąca
do obłożenia pI'umysłu baw""njan~o podatkiem, jest sa.kodliwa,
chociaż tłomaczona jest ana.\o~icznem
zarzadzeniem
we
Francji; we Fr!lJn<:ji skarb pań
stwa
OObudował
zniszczony
przez niemc6rw p1rzemysł baweł
niany; a w Polsce natomiast
przemysł ten ucierpiał, gdyŻ utracił rynek zbytu.
Ponieważ przemysł
lniarski
l .
może istnieć równolegle oho",
przemvs1!u ba'wetni!lJllt!go, istnie
Je dążenie sfer rządowvch
obł()"~nia ciem pewne ~atnLlkt
lnu z z"- ..ranicy',
jest to nies~uszne, gdyż obłożenie cłem przywozu lnu z jednego J)8.ństwa może pociagnąć
za sobą

I

<)

;,SC

W wynilk.u dyskusji postanoO Ue powvższe no .. tulaty bQ'
wiono ZwrÓCI'Ć si" do ml·ni.s tra..l
.
.
r"
'"
•
·,a spcłmone.
to mewr}tp lwa'
skarbu z prośbą o jaknajs.'7.yb- nastąpi najbardzi€l raciona,I.IH'
sze wprowadzenie w życie tego ustosunkowanie się lnu do in.
projektu.
nvr.h gałęzi prz(>Jnysłll wli'
W sprawie tej zostu.'; w jak. ~;:~.~i~J~~O'b-'l!ełn~. pierwszy;'
najkróŁszvm czasie wysłap~ do
O. Koc.
ministra Zawadzkie~o specja!na doelegacja..

Nr. 5'
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Rrnek pieniein,
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"Dobrz,nka I , • Hiiffer
uzyskały

odroczenie

Na posiedzeniu sądu handlowego
rozpoznawano spraw~ firmy"zakłady
Przemysłu
Wlókieniczego
"Dobrzynka" sp. akc."_
Firma zatrudnia około 350 rebot
ników i 30 W'~ników.
Sprawdzony przez biegłych delegowanych przez sąd bilans zamkllię
ty był sumą 2.715.)518 zł., z a.ego
nadwyżka aktywów 746,886 zł.
Jednogłośna opinja biegłych CI)
do stanu przedsiębio~twa bylk
przychylna, to też sąd udzielił
odroczenia wypłat na J miesląc~.
Nadzorcą sądowym
mianow.lD.r
został adw. Chomicz, sędzią kOlOl'
sarzem sędzia handlowy J. Schreer

wypłat

miesiące

na 3

oraz firmie "Sklep SpO:b'wczo - ko..
lonjalny K. Gutkowski", wł.. ,B.r.
Rżewski (N~wrot 1) oraz 080blSCle
właścicielom.

Kuratorem nianowany
zo8tał
adw. lwiński, a. sędzią komisarzem
;~dzia handlowy Gutekunst.
Ch:wilę otwarcia. oznaczono na 5
paidziernika 1931 r. tymczasowo.

*

*

13

•

*

W sprawie upadłości firmy "Belting" M. Bacharjera i R. Sommer-

felCIa, sąd zastosował przymus ?SO
bisty, a. póii:J.iej wydał glejt, ktory
przedłużony kilkakrotnie
końc~ył
si~ 25 stycznia.
Ponieważ dochodzenie
karne o
,., * •
bankructwie 2{)st&ło umorzone, uSąd udzielił odroczenia wypł.at padli wystąpili o zupełne uchylenie
na 3 miesiące fabryce wyrobov przymusu osobistego.
trykotowych i pończoch TeodiJ:o
Sąd przedłużył tylko glejt na. 3
Hiiffer (Wólczańska 243) oraz O!M) miesiące.
biśeie jej właścicielowi.
•
*
W sprawie upadłości firmy ,,Au,
Firma powstała w 1888 i miwwł
Iłę we własnej nieruchomośCI.
to TranspOrt" sp. z ogr. odp. (CeWedług złożonego bilansu przez gielnia.na 60), syndyk adw.
Pohl
firmę aktywa jej wynosiły 978,735 złożył podanie o zwolnienie go ze
W'Lgl(!du na zdrowie.
zł., pasywa 677,451 zł.
Sąd
mianował nadzorcą Uw.
Sąd zwolnił a obow1ą.zków syn.
Opalińskiego, a sędzią kOmisarzeu; dvka i zlecił , sędziemu komisarzosędziego handlowego Seipelta.
wi zwołanie w terminie 2-tygodniowierzycieli celem
Sąd
ogłosił
upadłość firmie WYm zebrania
"Skład aptecznJ \ perfumerja Mie- p~edstawienia nowych kandyda.
czysław
RżeW'.. ,~1"
(Andrzeja 2) tów na syndyka..

•

tach nieco mocniejszych. Notow;,
no: 3 proc. budowlana 44.75 -45 (plus 25), 4 proc. dolarowa 58.7;.
Na wczorajszem zebraniu giełdy (_ 25), 4 proc. inwestycyjna zwy
walutowo - dewizowej w Wartlza' kła 106,50, scrjowa 112 _. 112,5lJ.
wie tendencja dla dewiz była rue 5 proc. konwersyjna 4b, 5 proc. '
jednolita, przy obrotach nadal ogra . kolejowa 39.50 _ 39. \ - 50),
niczonych Noto~ano: Belgja 125,10 proc. dolarowa 60, 7 proc. stabili( - 15), Holandja 360,20 ( - 11'», zacyjna 58.75 _
59.25 - SB.75,
Londyn 30,40 - 30.38 (- 5), No- 10 proc , kolejowa 103, drobne odwy Jork 8.905 (plus 5), Nowy Jork cinki H)-2.
kabel 8.91 (plus 6), Paryż 35.U
Listy zastawne i obligacje ban.
Szwajcarja 173,60 (- 40),
ków państwowych bez zmiany, 4 i
Tranzakcje nienotowane: Sztok pół proc. ziemskie 37,75; drobne
holm '161,60, Włochy 45,60; w abro odcinki 37,50, 8 proc. Warszawy
tach , mir.dzyhankowych dewizami 43.88 - 44 (~ 13).
na Berlin obrac.ano po kursie 213.
Tranzakcje dokonane 8. nienotaW obrotach prywatnych markI!. wane: 6 proc. dol. odcinki po 100
niemi(>cka 212,25, szyling austrjac- do-lll.rÓw 60.50, 8 proc. dillonowska
ki 103,50, korona czeska 2.~,85, do , odcinki 'po 500 dolarów 69.75, 7 pr.
lar gotówkowy 8.91,5, dolar :Moty śląskA 45.50, 7 proc. magistratu
8.03, rubel ~oty 4.77,50, rubel DL Warszawy 41.50, 7 proc. listy
WOLNO
srebrny 1.29, bilon 0.60.
funtowe Polskiego przemysłu 53,50,
5 proc. ' Wa.rsza.wy 51.
AKCJE
NOTOWANIA RAWELNY
Na. rynku akcyjnym obroty były
~OWY JOKK
ograniczone, przy tendencji utrzyLoco
6.15
luty 'marzee - 6,02 z Maszyński m, Dyms:r:ą,
manej. Notowano: Bank Polski 76.
Skoniecznym i Zimińską;.
Tranzakcje dokona.ne a. nienOta- kwiecień 6,01 maj 6.13 czerwiec
6.19
lipiec
6.26
sierpień
6.32
wrzewane: Cukier 17,75 (plus 125),
Wkrótce
Ostrowieckie 23 ( - 50), Starach(). sień 6,41 październik 6.45 listopad
6,50 grudzień 6.57 styczeń 6,64 lu
W
wice 10 .(- 15).
ty 6,71, ,
PAPIER" PROCENTOWE
NOWY ORLEAN
Dla ' papierów procentowych ten5.99
m~zec 5.99 maj 6.11
Loco
dencja była utrzymana przy obrolipiec 6.23 październik 6.42 gruWarszalłłSKa giełda
pieniężna

61

-=

Kż E

KOCHAć"
firand-Kinie

••••••••••••••••••••••••

(Meń 6.53 styczeń 6.59.

- _., -LIVERPOOL Loco 4.95 luty 4.76 marzec 4 77
kwiecień 4.77 maj 4.79
czerwiec
ma zaszczyt przedstawić
4.80 lipiec 4.82 sierpień 1.P,g WTLesień 4.85 październik 4.87 listopad
4.88 grudzień 4.90 styczeń 4.92 lu,
ty 4.94 ma.rzec 4.96.
Egipska: loco 1,02 marzec 6.73
w najnowszej, tryskającej humorem i fantazją komedji oraz w najlepszym maj 6,83 lipiec 6.92 październik
filmie obecnego sezonu
6.99 listopad 7,03 styczeń 1,09?
luty 7,09?
Wkrótce w kinie Upper: loco 6.41 ma.rz8C IU6 m8.)
6.18 lipiec 6,18 październik 6.20
listopad 6.16 styczeń 6.17 luty 6.171

Znakomity ' reżyser

uroczą

(armloc (;allone

Annabel'e

ulUbitÓCB Mobiel Alberta Preieana

n

natvchmiast dO

-ID O...,
O 1,..
'
UJynajęCla:

murowany trsypi~trowy budynek.fabryosny,
dług. 30.85 mtr., szeroko 18 65 mtr., murowany jednopiętrowy dom mieszkalny,
szopy drewniane i murowane oru 48 krosien 44 calowe z motorami i 2 szarpacze.
Wiadomość: M. Fo eJ. uJ. Piotrkowska 5.

, "PALACE"

PaCzki _I:: 15 gr.
DOSKONAŁE

polectt. CUKlERNlA

"Zr6d10 wf.. Z. 6omOliósMi
II
Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

UWAGA: Dla

8Ekół, instytucji

udzielamy z ciastek 10%
8w1Btło zgasło,

dnłOO

motor

i związków
rabat.

stan~

ielel. 110-11

,~o~ołowie

(Je ktrytloe' ,

dylnry prsez cnłą dobę, w
w niedziele i ~wtę'a.

" naprawa natychmiastowa fł
K U P U J CI E Z l-go Z R 6 D l A
WllUKł

BREMA
'
Loco 'M5 m.arr.ee 6.81 maj 6.96
lipiec 1\08 październik 7.25 gru-

.mep '1,35

la Óż e k
mełllloWJch

Nabyć

mo~nll

.PATBNT·

WJt JUlSrIuk

ame,,1t1l6.Jdah
w FABRYCZNYM SKUD.IE

,. DDBRD~Ob"
tOdt PiotrkowIU 1:1;
l'BL. laa-at, w podw6nu.

ODCISKI
19rublat~ skon~ i brodawki
u)uwa bez bOlu J bez.
powrotnie znany od YJ wIeIcu

LAWIOL

FAIIRVKA (HEM"F"'QMAC.E~ZfłA

NAP.KOWALSKI': W~ZA"

styczeń

'MJ\t.

Piotrkowska 175,

łel.

188-76

popr.. ol. parter
ALEKSANDRJA
Sakkelarldis: m3.l"reC 12.68 ma.j Be.powrotne u8uwanle o.łoslenla
najnowsz,\ bezbo)esn!l metod~. Lecze12.94 lipiec 13.16 listopad 13.58 sty nl~ wlap.lklch defektów cel'}'. Trwale

ezeń

13.88.

I rz~s.

plzyciernnillnie brwi

Upi~

Ashmouni: kwiecień 10.99 czer· Irslllnie dzienne i wieczorowe.
Lampa Irwllrcowa. Soluz.
wiee 10.97 pa.ździernik 10 AA gruCeny kr yzysowe.
dzień 11.04.

Cała

Eorope za zł. ZOO.··

daie odbiotnik 2 lampowy.
ekranowany wzmacn.
Loftin-WhiŁe

Radio Watt ,

Narutowicza" 16: ' , Sprzeda~ i na ratv.

f!W

Potrzebny lokal
na gimnazjum 12-14 . ubikacji
wtem 10 sal dużych 35-4m2,
system korytarzowv. · Oferty •
poda.niem ceny do administracji
pod .. Gimnazjum".

DLA OCHRONY ZDROWIAI

Przy higjeniczn?ch pł6kanillch. jeiell ze chodzi Ich potrzeba lub są wskllzllne pr:lez lekllrzll, należy stosować
sklltllcliDle dzillłll;ilCy, dezynfekul'\cy. n!edrllini!lcy, II jednocseśnie
odwllnilljllcy środek, Roztwór. tabletek Chino solu (Marka Trzy
Sowy) posiada wSIi,stkie te wl1l5no~ct i .potkll si~ nil pewno
'JI Wllszem ulnaniem. Chlno.ol w łllbletkllGh do nabyoia w aptehch
ł .Irłlldaoh aptecznych. Sposób uiycia w kaidem opakowaniu.
ChinosoI

~

. '

sprCłJJlow,ab

Instytut Kosmetycznr

~-------------------------------------,---.
..

WYBaR

Wltzków
PI ate ra tO W
d.lec!nn,ch

frontowy od zaraz
do wynajęcia.
Wiadomość u gospodarza Zachodnia 17.

KUPCY
którzy

polecają

swoje towa.ry

lU ,,6ŁUSIE PORAnnym"

----nie

znają

zmniejszenia

obrotów

"

.'

•

I

,

'

.

.

..

~

_'.

ORTOPBDYIT A·H Dłł STRUKTDR
wykonywa wSEelkie praoe, wohodząae w zakres
ortopedji: sztuozne rvoe, nogi, aparaty ortoped.
wsselkioh systemów. gorsety na skrzywienie
kręgosłnpa. wkłady orooped vozne na płsską
stopę (platfus) z kompozyoji aluminjowej i z masy. .8 paraw własnego wynalazku na kr6telle
nogi, 1188tępuiąee obuwie na korku (można na
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rnpturowe i brzusin e,

Pracownia

Józef

orłopsd,clna

IłOI~nbltre

PIOTRKOWSKA 114, w DOdw6r,IU
l?rzyjmu-je-od 9-12 i 3-7, a w soboty do 6 pp.
Solidnym iodpowiedzialnym udziela się kredytu.
Speclalny d.lial obuwia ortopedyoznego.

Ił
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środę

wystąpi

1 marca o 9 wiecz.

"
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·l9mł

"GLOS PORANNY" -

Nr. "
Kołodny

jeden raI znany humorysta

pobił rekord

w Warszawie przedanych

Śródmiejska 15.

SYPIALNIE,
STOŁOWE,

Ceny rewelacyjnie iskie!

przedstawień.

Bilety od 76 gr. do nabycia w kasie.

w swoim oryginalnym reperlual'ze.

Bez WYPRZEDAłY

powodzenia
przeszło 100 wy-

GABINETY,
oras
1)oiedyńcze

rzenywiś[le

BAHAftlfJ

l KUiiHEIIHE poleca tylko

Ogłoszenie.

DOCI!NT Dr. Med.

Ia

Opierając się na Rozporządzeniu PrAzydenb RI!9CzypO18politej z dnia 31 sierpnia 1930 roku o zabezpieczeniu podaty
prEedmiot6w powszedniego utytku (Dz. U,.' R. P. Nr. 91, poz.
Dyrektor .. KochanĆIllkI·
mogił . " okazaniem kwitu a opłaconej sa ostatni mie·
527), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
slQc prenumeraty zaabonować w naszej administrac)'
2~ patdziernika 1~29 roku i z dnia 31 sierpnia 1930 r. o regu(ul. PIotrkowska 70, telefon 222-lI2)
lowaniu oen na przetwory zb6t chlebowych, mięsa i jego prze- prsyjmuje ul. Plotrkowoka 84, In. 4
tworów oraz cegły (Dz. U. Rz. P. Nr. 81, poz. 607 i Nr. 60
Tnodolł
poz. 480), Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego z dnia
8 w pontatoll:!!I: 'rod~er.I~~~d Ił- 4
kwietnia 1929 roku, wreszcie na opinji Komisji do ustalania cen
wyratonej na posi-edzeniach w dniu 14 i 20 lutego 19-33 roku,
niniejszem podaję do wiadomości mieszkańcom m. Łodzi co
UROLOG
następuje:
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 174 i Nr. 175 z dn ia 18 choroby nerek, p.-herza I dr6g po sniżonej cenie .ł. 4.~ zamiast .ł. 6.- kwarta lnie.
mOc:!Owych
i 24 lutego 1933 roku zostały wyznaczone następujące ceny
przeprowadził
się
maksymalne (najwy~sze):
Tygodnik .EPOKA·, wychodzllcy pod naCl:elnlł redakcil\

.[boroby nerwowo I PlYcblnoa

Jedyny nI02aleZDJ, dgmokratyrny

Dr.med.LudWIllRaoeoort •• E~

na przetwory zbó! chlebowych za 1

kłg.

na ul.

w det alu:

l) kiełbasa lusiana i siekana

zł.

1.80
:d. 0.80

3) szmalec
Ił. 2.30
Na mlą80 wołowe i clelctce za 1 klg.
w hurcie I
w detalu:
1 .ielęeina normalna
,,1.17 l oiel~a normalna .. 1.B8
"
koszerna
,,1.23 2
"
koszerna
,,1.48
W myśl par. 10 J80ytowanego wy~ej Rozporzlłd.lenia Mini-

I

Choroby skórl.la. weneryozne
i mooS!opłoiowe

PoBudnloma 18, lJ8. 201-91
w

przl'lm. od 8-11 rano i ~-8 w.
niedslelo i ~wl~ta od 9-9 po po ł

Dr. med.

;e

iażsf(i

Chor. weneryczne. ak6me
stra Spraw Wewnotrmych winni I,dania lub pobierania cen
Imocaopłcłowe
wy~szyob od wyznaozonyoh
będ,
ukarani
przez wIadzO
teJef. 159-40
administracyjDłł I-ej instancji według an. art. 4: i l) zaoytowaprs,jmuJe od 8-11 rano I od 5-9.
nego wyłei Rozponądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej areszw nleclslele l ~wfota od 9-1

Andn_ia 5.

tem do 6 tygodni lub grzywną do 3.000 złotych,
o ile dany osvn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych
Ustaw Karnych.
Wylej wy.naczone O8I1y maksymalne obowifłzuj, na ierenie
m. Łodzi od dnia nastopnego po. ogłoszeniu.
Łódt, dnia 25 lutego 1932 roku.
Wiceprezydent m. Łodzi (-) Stanisław RaDais Iti.

•

naslępuluce

maszuny

poszukiwane do nabycie za go·
ewenłualnie
poJedyflc.e
sztuki:

16wkę,

----------------------Dr. med.

Z. 01\
TYltBR
UROLOG
przeprowadził

teaeł.

6ABlnfTY KO!METTKI LfKABSKlłJ

SZKotA KOSMETYCZNA
Dr. med. IaBWiNSDłłD\VEJ

~wlela

ZO KaW

K~\lłLgBADZKICH

na ul. Nowomseiską 15
tel. 130-42.

WEłN

Dr. med.

fill

rtur Kubnat

Ptotrkowsh:6 38, tel. 148-8~.

Cen,

zniżane.

-~-"---·I

choroby kobiece

Dy~!~~~~~s~~t!:~~~~i.E-1 na

NY GESSL we ~Iecinlu.
Wykonywuje wsaelkie zabiegi kosme-

I

akuszerJa

DrZeDrOwadził s·e

nI. Wólczańską
135
(r6g Anny)
Tel. 178-<12

r LU WI-k Pli k
_ _ _ _ _ _ _•

tyclne. Niesawodne preparaty na po- ~
gazetowych A. roat włos6w oraz ~rtY8tyczne farboCzurapsklej w Rynku oraz .
Wllnl.e.
•
przy uJ. Łęczyckiej można zaPlłsudlklego łl
ChorOby sk6rne i .enerycane
mówić prenumeratę pism oraz
łel. 237-64.
Hswroł 7 tel 128 07
przyjmowane są ogłoszenia do Ceny nh~ie; Porada bezpłatna. Godz.
MW
,
•
pism krajowych i zagranicznych.
prr.:J1ęc od 10-2 I od 4-8,
przyjmuJe 10-12 i od 5 - 7.

W kioskach

H. ORIEtOWA,

..

I

Lekart dentyN

Dl owyski
H.Cegielni
na r. 4

Jak6b

telefon 21 0-80.
Specjalista chorób

Al.

wena,,~,ah

I ekOrnrOh
BII8"Jmll'e 0(1 8-g ł od ~
'fi ntedda1e i tłwtQtn od 9-1.

n

g

Kościuszki

22

(Piotrkowska 79, II brama).

ntOoEo~oWJch

Tel. 164-24

Cen, znacznie znllone.

[SZuiwlI\C ER "HYIiIB

1\"

t,6di, Andrzeja 1.

Choroby skórne i weneryczne

P18vlmule wuellrie roboty, wobodsij
Cle w .allrea "v •• clenla "yb, frote'
.owanla, cyklinowania i drutowania
poead.ell. S"rllQt!lnle blllP I mle ••1r ad
PrzyjmuJe od 11/8-4 pp. I o 6- 9 w ara. Clrlllolenie ollłen fabr,c.n,oh w
bad,nllaClh pletrowroh I parte,owJch
w niedl. i ~więta od 10 - 1 Pt'.
(t. a •• S.edowychl orat: odkwrzanle

ze stalemi

łóżkami

eleklroluxem.

OpalIowanie drawi I okien na ~I1lQl
Cen, ninie. Tel. 10e-4f (pr,w)

Dr. med.

Prof.

G. Krau'sza

It. nirnslein

Piotrkowska 86, tel. 204-74
godz. prs. 9.30-7 w.

po powrocie
lekCje gry
fortepianowej

wznowił

tek.·dent.

przeprowadził alą

oraz wSlelkle wyroby cukiernicze
poleCI! mana C U K JE R N I A

N.

·pn:yjmuje od 5-'1.
F

choroby wewn. i dzieoi

Dr. med. W. Spsktorowsi Maka m8C018. Zacierki jaJann2.

SUCharki

PlOT KOWSKA 114

_ ._~

DOKT6R

płuc

(ROE NTG E N)

....--

----- -

LecZD9ca ollulislJczna

r. S. SllF I

Chorob,

Gabinet Roentgeno·leczl\lcsy
Pny'~e od 8.80 do 10.30 rano, od
1-eł do 2.30 pp., od 6 do 8.30 .1.. - .
• "'eóaleJe i '"lOUl od 10-J

Akuszer-g inekolog

5 po pol:.

rI

Piotrkowska TO, tel. 181-83
Choroby sk6rne, weneryczne i mo~zopłcjowe

Piotrkowska 56 tel. 1ł8-62

przyjmuje 3 -

,

Plotrkowske 224, lei. 188·03.
Porada w wychowaniu dzieci nerwowych i trudnych do kierowania. Porada dla mtodziety w wieku dojrzewania. Badania lekarskie i psychologiune. Poradnia otwarta w poniedziałki,
'rody i Pllltlli od 12-2 pp. W pilłtki
udzielanie porad bezpłatnych dla dzieci benobotn,ch.

Dr.

Za sdz8la 10 tel. 155-77

ACA

MASZYNOWA oodclennle

wybitnego publicysty p. Józefa WalIowsklego, lir omal.i
,,~ród swych współpracownikcSw elitę umysłów demokratycznych w Polsce, którzy w interesuillcej formie
ojwietlajll najbardziej pa1lłC. problemy społeczne i po'
}ityo:me doby bieiilceJ.

Dr. med.

. fel a

władlle Państw.

zatli'. przez

148-96

i włosów

Krosna ocakarskie okrllgłe 14"-44",
na przędzę cienkll 26-80. O 3-8 ocskach; Dsiewlarln workowe (okrlłgłe)
14"-20". na przędzę cien.1l 14-20;
prsenlellone na
Chwytarki do szwów; Gladdarka na
Piotrkowską 86, teł. 143-63
pilśń, IIzeroko§ć ulytecsna 2 m; draod 10 r. - 8 w.
parka dla tryllotaty, sseroko§ć uiyteczna 2 m! wirówka; rozcllłgarka (roz- ChlrwrgJa kosmoty.. na, tylakl
ponka). Oferty % podaniem roku fa- odmroaenle. Usuw. owłosienIa.
brykacji, pochodzenia oral dokładne
go opisu maszyny kierować, ET A
Tallin, Postkast 119, Estland - unter
.Ttlkoo·,
PORADNIA PBDAQOOICZNA

sltl

na ul. Zachodni. 59-•
chor. ak6ry

A··

Dr. med.

dełalu:

2) kaszanka

8

(dawniej 40)
tel. 236-90
Gocls. prs,!Qć 9-10 i 6-8 .Ieca.

1) chleb żytni pytlowy 65 proc.
zł. 0.34
2) 2-kg. bochenek chleba tyiniego pytlowego zł. 0.68
3) ch leb razowy
zł. 0.30
4) bułki z mąki pszennej 55 proc. (1 klg. wi.
hien zawierać 17 bułek o wadze 59 gramów ka~da). zł. 0,85
6) mąka pszenna 55 proo.
zł. lJ,60
6) mąka pszenna 65 proc.
zł. 0,56
Na miąso wieprzowe i wyroby masarskie za 1 Idg.

w

eggaRnian

O

E.

LeW8nIOn-WOłvóSMI ul. Traugutta Nr. 12
prayjmnje

II. Kościuszki 86 (Andrzeja 7)
tel. 224-43
od godainy 4 -

Dl.

front, III p.
' - - - - - - -_ _--1

Prof.

7.

f(lIK! HAl~fRn

I'IIEId~

llflł

wznowił

lekcje gry
fortepianowej

Choroby wen8l7C11ne,
moc.ol)Jłc:lowe I skórne
przeprowadził

.Iq

na wl.

'r.Ue ~•• 8

SIENKIEWICZA 20

tel. 179-89

front,

Ił

p.

we

Chlubą

repertuaru
kina "Corso" będzie

film

p ..

t.

W rolach

głównych:

Phi ·ps Bolmes
i

Iłvcardo

(or.ez

l

'm

1'•. 5'f

:a6

n.· .. GLOS

PORANNY"

I········OGL·OSZENIA DROBNE
"auka i

N lEMlECKIEGO udziela Dr.
fil.,
absolwentka niemieckiego uniwersytetu. .1{urs gimnazjalny,
literatura,
gramalyka,
wypracowania, konwersacja.
Tłumaczenia i streszczenia dzieł
fachowych. Andrzej a 2\'1, m. l,
tel. 232-4~.
NIEMIECKIEGO udziela absolwentka Niemieckiego Gimnazium. Dzwonić tel. 127-34 od
2-3 pop. lub 8-91/1 wie oz.

048-3
LEKCJI i korepetycji udziela
rutynowany nauczyciel. Zapóź
nionym metodą skróconą. Przygotowuje do egzaminów (matury).
Referaty,
wypracowania.
Specjalność: matematyka, pol8ki. W ólozańska 2~, m. l, front
parter.
BUCHAL TERJI WLOSKIEJ t aor3.2
pisania. na
maszynie
gruntownie
wyucza
za. 25_ zł. Skrócony kurs w cią,
gu 1 miesiaea zł. 15.- Pisania . na
maszynie za 3 tygodnie 6 zł. Udzie
lam równ1..c.oż korespondencji i aryl.
metvki hand~owej, Kiłińskiego !lO.
poprz. of. 1 piętro. Dla kończących
buchalter.ie i korespondencję
stenograf ja grati~.
merykańskiej

I.

Kupno I Spl'lBlld.

l ,

R6iae

•

TELEFUNKEN 3q3

TY~KD KK' TKI
Tania

ZŁOTO, BIroTEBJĘ i kwity
lombardowe kupuje i pł80i najwy~8ze oeny.
Magazyn jubi:erski L Fija.łko, Piotrkoweka 7

I

sprzedaż

_
_

B RYLANTY, słoto, srebro, perły, kwity lombardowe płaco o

50°/ 0 drożej M. H. LiBSak, ~otr
kawska 5.

CZ"S

PUlOWERY wełnian. od Zł.
PONCZOCHY cz. jadw.
CL

~

- - - --

-",-

POKóJ dwuokienny, frontowy,
umeblowany zaraz od wejścia
dla pojedyńczej osoby do ",,"najęcia. Sienkiewicza 20, li p.
u proł. Halperna.
007-3

.. II!

jazdu na b. dogodnych warun- GEGUZ, Piotrkowska 82, telefon
kach zaraz do oddania. Wiado- 17-111 poleca. za komorne:
mość Opatowski. Skwerowa 22.
ZŁ. 225.- kwart. 2 pokoje z
kuchnią z wygodami. Zielona..
PIANL~O firmy
Schroder, prawie
ZŁ. 30-- mipsięcznie pokoje u·
nowe, okazyjnie tanio do sprzeda- meblowane z klatki schodowej wt!
nia. Karol Koischwitz, Moniuszki 2. wszystkich kierunkach miasta..
1863-3
POKóJ Qmllblowany, słoneczny 2
wygod3.mi niekrępującem wejściem
do wynajęda Al. Kościuszki 41 F.
poleca
Jaroszczyk.

PUloweru artystyczne
Tamara

POKóJ umeblowany z telefonem
do wynajęcia. Mielczarskiego 24,
m. 5. Telefon lb3·50.
DO WYNAJĘCIA duży słoneczny
pokój z niekrępują~em wejściem.
Plae Wolności 9, fr. II p. ID. 30.

4018-2

DO WYNAJĘCIA: 1) pierwszo·
rzęd?y frontowy sklep, nadają

LIH"L
ODN.cl.JMĘ małłeństwu

elegancką sypialni~ nie drogo, ewentualnie l; obiadami. Kopernika 4
m. 9, od 12-6 i 8-9.

DMD[ BAI Y elektrynne

dla kuinl i we.ntylacyjne oraz

chrypkta.

I

zakałarzzenla

nosa, gardła, oskrzeli itp.
usuwają

134g

PUKóJ dwuokienny frontowy,
słoneczny, śwleto wyremontowany, umeblowany do wynaję
cia. Żeromskiego 25 m. 6. l p .

elehtrves. u'fwlone.
okazyjnie do sprsedania

WARSZTATY
REPERACYJNE.

DO WYNAJĘCIA sklep i dwa
pokoJe z kucbnią wprost od
właściciela. Ul. Abramowskiego

dle maazyn,elektr. ,

WYROB

PRZEtACZniKÓW

33135.

GWIAZDA- TR6JKĄT

DO ODDANIA pokój umeblowany z używalnością telefonu .
Żeromskiego 24, II p.. , front,
m1eszk. 6.

2fO-OO

PIĘKNIE umeblowany pokój fron·
C· nr...,.. __
u..
towy, pierwsze pi~tro, telefon, do
SŁONECZNEGO, suchego powynajęcia, może być z utrzyma
wygódką
niem. Piotrkowska 1::l8 m. 2. od 2 koju z kuchnią i
po
wprost od gospodarza poszukuje osoba pracująca. Pośrednicy
DYWAN kupię w dobrym stania
wykluczeni. Półroczne komorne
POKÓJ
frontoWy
umeblowany
świp.
wielko ś ci 8 10 metrów kwadra7:0 wyremontow3ny z niekrępują. może być zgóry. Zgłoszenia do
towych. Tel. 167 -35.
551-3
ccm wejściem do wynajęcia.. 6-go admin. pod "Ciepłe"
MEBI E do pokOJU panieńskiego, Sierpnia 28 m. 10.
d ziecbnego, łó'żeczka pojedyńcze
W PIERWSZORZĘ DNYM dodo sprzedania u stola rza, W ólczan- POKÓJ dwuokienny, słoneczny 3 mu do wynajęcia lokal, składa·
!!ka 91, II podwórze.
wygodami przy ul. Piotrkowskiej jący 8ię z 2 pokoi, nadaje się
na biuro lub skłeo. Gdańska
~--~--------------FIRANKr, story, kn,py, obrusy w 114 tel. 132-21 do wynajęcia; tam· 57
t d
d
• wpros O gospo arza.
Bachrach,
że
kasa
w
dobrym
stanie
do
sprzt
du:1:ym wyborze.
D.
l:I94-3
dania.,.
Tra&uutta. lQ m. 19.

Kasz

ZIOŁA przez
"PO
A A"
--_._-- ntwierdz,
M.S.W.Nr. rej.

l'IOJOIł"

Południowa

cy 8lę na cukiernię. węd liniar
i t. p. przy ul. Piotrkowskiei
1?6, 2) tamże oficy na jednomętrowa, 3~ z ulicy Anny s klep
z przylega]ącem mies zkauiem
składaiącem się z 2 pokoi i kuch ~
nią. Wiadomość: Piotrkowska
165 u dozorcy.
nię

POKóJ kontowy na I pi~trze
pl'ZV inteligentnej rod linie do
wynaj~ci&
solidnemu
panu.
Wólczańska 21. m. 10.

MILY,słoneczny pokój umeblowa.
ny, I piętro, front z oddzielnem wej
ściem do odnajęcia. tanio. Ul. An·
drzeja Nr. 48 m. 5.

II-ba
_-------_. --- IBl. J. RBIIBHBB
28. eel.

.

Teraz nau~a odbywa s : ę we d ług sy stemu
nalwybzej aka,: .1 : j parysklel .D8yC!on~ i nalwiększei 8l:koły w ParyJu "Ecole Moderne de
Coupe de parls" szkoly subwenc ·o nowanej przez
magistrat m. Pllryła. Opr6cs nauki kro ju odbywa
.iQ naulla modelowania na materja łach według
patronów IIprowadsonJch z najslynnie jszych do·
m6w modeli w Paryżu, jak: Patou, PetIn. Nauka
trwa 3 miesillce I kontuje tylko 75 al. Kotda
uczenlea ma prawo uszyć klika sukien. Z. grunłowne nau"anle gwarantuję. Kończllcym !lwiadectwa. Nauc'l:am r6wnież bieliźn i arstwa.
P. GRYNBLAT. Żeromskiego 9, m. 35
pr. oficyna I piętro, tel. 231-08,

•

Tel. 226-63, 228·32.

PIWIARNIĘ dobrze zaprowa ·
dzoną w pierwszorllóędnym punkcie p.ołożoną, z powodu wy-

FRYZJERSKI zakład, dobrze prosp erujący wraz z pokojem i kuchnią
do sprzedania od zaraz na prowincji. Cena do umowy. Ofert.y pod
T ure
"_
(" . _ _ _ _ _ _ _ _ _
_l_

ryża.

I

Piotrkowska 100
Piotrkowska 36

.,MASZYNA DO PRANIA nowa,
zagraniozna, marki "John" okazyjnie tanio
do sprsedania.
Wiadomość telefonicznie 226-82

..

•

BRCZłł'DŚĆ, laDDZUnłKI!!!
Jedyna w Polsce Nau<:Ii); ~lelka Kro'u, 5:uycia
I ModelowanIa P. GRYNBLA . OWA, która nauna jut od 1902 r. sprowa p % iła nowe sIły Z Pa·

biBliznyzimo\Vsj

B H,YLANTY. złoto. srebro, J'Ół
J lą biżuterję oraz kwity lombardowe kupuje i płaci najwyi8ze
('cny. Mo Mizea, Piotrkowska 30.

PLACE przy ul. Pabjanickiej i Cia
snei położone, różnej wielkości,
do sprzedania. Tramwaj na miej.
scu. Otton Krauze, Łódź. Pabjanic
ka 47; telefon 148-45,
3900-3

-

I

2

I

Halbersładł
Zielona 44, m. 10.

Posad,

BRIDGE'A lekcji . udziel~ rutY-I
Lokale
nowany nauczvClel. Plerwszo .,
- rzędne referencie. Wiadomość: - - - - - "_lE:Iiaii"::_ _ _ _•
~GU:lONO kartę ~eJestrac.YJną za Tel. 226-15 od fi wiecz.
PRACOWNrA kapf'luszy poszuku:e POMIESZCZI!}NIA parterowe na
zdolnej starszej panny. Zgłoszenia składy, warsztat. garaż, such e
r. 58 ·V na nazw:sko MaJ era . Rokkaczak.z~mN· w ŁOdzl przy ul. PlOtrMoniuszki 1 m. 8 teł. 204-84.
piwnice do wynajęcia. Południo
·ows leJ r. 6.
wa ::!8.
1:!2~-3
OYWANY perskie, krajowe, r~c7.ne
MŁODA panienka posiadająca
i maszynowe naprawia tkalnia arb. dobrc;\ świadectwa K kil ku- "UNIVERSATOR", Moniuszki b,
tystyczna H. Milgrom, Kilińskiego
letnią praktyką. pisząca b. bie~le I piQtro, front, telefon 190-09, p o18 m. 10 parter.u
3404-4
na maszynie poszukuie posady lec3 mi~dzy innemi bez od stą pneg'o :
biurow!j. Łaskawe oferty sub. 115 ZŁOTYCH KWARTALNIE:
PRZYJMUJĘ do
haftu ręcznego
~ R. M .
1 pokój z kuchnią, front, Andrzeja,
bieliznę, ażurki, sztory, firanki,
POSZUKIWANY
wykwalifikookolica.
Gdańskiej;
pulowery artystyczne. Ceny zniżo·
. .
ne. Margulies. Kilińskieg 46 I p. Nowoczesny odblo~nJk 4-I~mDowy, w waDy agent z branż\' kolonjalno- 240 ZŁOTYCH KWARTALNIE:
.
o. ' .
: którym kat da stacja rozdZielona jest spotywczei z gwarancją. Oferty 2 pokoje z kuchnią., wszelkie wygo
front. Tamze potrzebne pamenkl do od drugiej r:upelnle slImouynnie.
do biura dy, Gdańska. okolica 6 Sierpnia.
Strojenie przy pomocy jednel gałki, sub. "Gwarancja"
h:rltu ręcznego i pulowerów.
________ _ _
ośwIetlona
skala z na%wami staeli. Fucbsa, Piotrkowsk8 50.
345 ZŁOTYCH KW ĄRTALNIE:
Antena ~wietlnll, regula.cia siły brsmie- NATYCHMIAST p~;;ebni in- 3 pokoje z k.uchnią, w~zelki~ wygo
NIEMA BRAKU POSAD! Czv nla, rosdzie'anie stllcji - wszystko
teIigentni panowie, chraeściia- dy: ~arutowlCza, okolIca Plotl'kow
firma jest w opresji. czy prodziała automatycznie.
nie do pracy społeczno-propa- skleJ.
speruje. zaW8ze ma dużo wolPokazy I sprzedał:
gandowei Łódź i powiat. Piotr- , - - - - - nych
miejsc
dla zdolnych
mieszkanie front
współpracowników. którzy po- HAOI O
-AODlon ~!~U1~~~~. 1. kowska 145, m. 42, godz. 4-6 411 POKOJOWE
piętro Mielczarskiega (Szkoltrafią firmę li: opresii wyprowa·
smaczne, STENOTYPISTKA niemiecko - pol na) 1I0wocześnie przebudowane:
dzić lu b uczynić il! bardriei OBIADY domowe,
!Oka, pierwszorzędna samodzielna poczekalnia, szatnia, służbowy,
proeperoiącą.- Tysiące ich czy- rytualne po 75 gr. ul. Na! ut 0~Pa , poszukuje od zar~,z posady. spiżarnia, szafki, od gospodalzo
wicza
7,
lewa
oficvna.
III
pi~tro
ta codzieunie drobne ogłoszenia
orerty sub. "Steno".
4017-2 do wynaięcia, tel. 153-89.
m. ~1.
w ,.Głosie Porannym"

I

WJaJJolUBOle

········1

"~
..:aJr~ ~~ ""'1~

niekrępn
odnajm~. Ce-

POKóJ z kuchnilJ: z
jącem

poło

wejściem

gielniana 66, m. 4,
od 2-4.
Wypotyczaln.a

front, I p.
kslątek

"lłfDaislant:f!
"
Sródmielska 40 - Piotrkowska 60

nOWA flun, PIOTRKOWSKA 167
poleca
Ostatnie Nowości w 5 jt;%fkllcb
od
8-15
egzempl.
:Ii każdej ksi"tki
~__________~~____--J
OPLATA NISKA.

l

Cena

zł.

2.-

do nabycia w APTECE

Dr. farm. R. HEMU
IHlńSKIE60
w
Łod.fll

ul. Andrzeja 28, *al. 149-91
Aptelfa prsyjmuje mocz, plwociny
i t. p, do analisy.

Dom Wypoczynkowy
na Wiśniowej Górze
w parku Lichtenfoldów przy
lesie sosnowym. Kanalizacja, elektryczność. Park
oświetlony.
Werandy 0sllklone, Lekarz na miejscu.
Ceny zniżone. Telefon
J.31-21, łub podmiejski Wi
śniowa-Góra telof. 6.

ADRESY, r LAKATY,
dyplomy, rysunki i t. p. wyko
nywuie efektownie

E. SCHMIDT, Ks. Mł,n 5
Tel H6-89

Ib

!Et U.~ ..GLOS PORANNya -- 193.'

PRZEMYSłOWO-

DOM

J., zeł F T

Nabrzeże

poleca

INSTYTUT PIĘKNOŚCI

marki

Gdańska

kompotową

mieszankQ

powiększyć

(r6g Śr6dmiellkiej)

te\.

f. "f I t: f l S I O Ił"

•

LEiY W WA ZYM

II

"KRYSTJANA
43

Polskie

'l własnego zakładu

wykwintną

;;

CENY KONKURENCYJNE
MAQUILLAGE
(upiElkszenia) zł. 1.50

ANDLOWY

SP. AKC. W Gd,ni

GDYNIA.PORT

Nr. 57

znacznie sfery ku.
Usiągniecie to tylko, dzięki celowej
reklamie, przeprowadzonej }Drzez
pujących .

1~9-06

klBf. J. Wolclyńlk!l K. JlllIgromllwna
dyplom pllryski
Godziny przyjęć 10- 2 I od 4-8 w
niedziele i §więta od 10-1

składadaiąca się z owoców suszouych w gwarantowanęm
zestawieniu:
50% moreli, brzoskwiń, iabłek i szeptałów
i 50% śliwek kalifornijskich
w paczkach celofowanych
po 1/4 kg., w cenie Zł. 1. - w detalu
po l/~ kg., w cenie Zł. 2.- w detalu
do nabycia w sklepach kolonialnych i owocarniach.

Przywrócenie Idolu oleI

łtth~'a

pł[fowei

męiczyznom. ŚwiatowlI senslIcja. Prllwnie zastrzetona nowośćl Opinje lekarzy specjlllist6w przesyłll dY/lkretnie po otr~yman!u zł. 1.20 znaczkami
pocztowemi Gwmmikonig. Wian, Siefansplllłl 2. G.

Puy kupnie pro"imy zwroGać uWllgę na markę J. F. nEXCELSIOR".

AK-V.I2.'tCJĘ OG.ŁOS2EŃ

I
I

In stilul de Beoute
SZKOŁA KOSMETYCZNA
1924 1'. f:lltwierdf:ona przez wł.

1II10ł.

Państwowe

ANNA eVD!L

"lE PRBZERWRTYWY!lecz wvrdnie PREZERWATYWY "OLLA II

PIotrkowska 111 tel 163-77
Śr6dmleJeka 16 tel. 169-92
Racjonalna kosmetyka leczniGzlI i toaletowa. Odmładzanie. Radykalne usuwanie sepeclIącyGh wllls6w. Farbo'
wanle włos6w. PoradniII orllz indywidualne atosowanie hyg.-kosm. prepa~at6w ~IBAp·. Przyjmuje od 10 8
wiec.. Porady bezpłatnie. Cen, I

BIELIZNA DAMSKA,

Gabinet kosm6' ki

tJllrD

działy:

swoje bog ato zaopatrzone

przystępne.

MĘSKA,

prawdziwe
II nazwli

DZIECINNA

dyplom Uniwersytecki

Moniuszki 1, tel. 127-99.
śladów szpecących włosów.

Przyjmuje 10-2 i 4 -8 wiec ••

SALA FILHARMONJI

niEDZIEL

POPOŁUDNIOWY

Dyrygent:

Adolf BAUTZE
Solistka:

BROniSłAWa

DZIAŁ KOLONJALNO.SPOŻYWCZY.
Polecamy nage znane gatunki towarów

Wyłączna sprzedaż

I

175.-

o nieznane] dotąd najwy!szej jakości.

rzyskie, wzajęcia
freblowskie II
nlljtllńszem tr6dle nbllwell
', '14 łl f0111 '1[11 'Z4 tel 192 1.5 Nil miejscu

tÓdz

I

naJD"

&I

U

Ił,

od 80 grosz, do

PA CZ K ,- ananasu
.

ll

klinikllllllek. Uwaga: w komis dostarcza-

t,lko 20 gros!,

NA OSTA

zabawki, gry towa-

-J • my na IlIbllWy r6łne kotyljony, czapki, plIrasolIKi, belony po bardzo nlaklch cenach.
•

zł.

n"n,,, ...,,,, motna w Kllsie F

Niezawodnie wszyltlrim nIdy
by dzIeci były dobrze umysło·
wo rOIwinięte. Kupujmy im tylko

•

IIOTSlTATóWftA

(Skrzypce)
W programie:
1. Moni.sako, "Blljka-. 2. BeethovUII
Koncert skrsypcowy. 3. Hllydn: SymfonIa Nr. 6. G-dur (Pllukenschlag)

UakuteeEniamy wysyłki do Rosji na
podstawie umowy
z przedat. bandl.
Z. S. U. R.

I'
4 W IłRAJ
DZI ECI ECy

POŁOiNICZO

I l \I klasa
zł.

OK marki

...,łaszeza

resztek. sekunda
i brak.

Tel. 213-84.
dnlll 26-go lutego 1933
H, o godz. 4-ej po poł.

I

3-cl Koncert Symfoniczny

ORAZ

Porody" kl.

kopercie

tódIkn Orkiestra filharmoniczna

I OBUWIE
. WEŁNY I JEDWABIE,
WSZELKA GALANTERJA
NACZYNIA I SPRZĘTY KUCHENNE

Usuwanie wszelkIch
defektów ce~y.
Usuwanie beJlpowro\nle I beJt

Ogrodowa 10, tel. 213-57

M'em
świlltowej
ałllWV
na każdej

i mlllk"
GLOBUSA

STOŁOWA I POŚCIELOWA
FARTUCf·iY, POŃCZOCHY, SKARPETKI

L

H INIHIl
- CHIRURGICZNA
,,§ Jl N Il T O"
5. z o. o.

•

"OLLA"

ORAZ

leczn!ozeJ I toaletowej

Z. Z

wInien Pan iqdać, wasystko inne Zll§. rzekomo
tak slImo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiczniei od,.uGIIĆ

poleca

TNIE DNI KARNA WALU
poleclI

ESPLAN A DA·

.-----------_a__
••

Ił

PIOTRKOWSKA 100
-TELEFON DLA ZAMÓWIEŃ 111-92.-

al

••·~~gm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
DZWIĘKOWE

s

KINO • TEATRY

Buster Keaton I
l:

tnie dni!

w komedji odznaczonej na konkursie

"

Ił

roli

W POlOSt.

Dllwl~kowy

r

ś

:a

(~Dg

I
dzkości"
miejsc: zoil_net
"Hli(ina lowicka" •

snety ulgowe waine
NADPROGRAM, MAMA KOCHA PAPĘ

nieMoronowanu Car ROsn! Demon Mobiell

dni!

ie"

...

pt.

czyńca

Następny program:

Kino-Teatr

wi

"

D

śmiechu

_

Dramat ciemnoty, zgrozy i rozpusty,
według autentycznych rękopisów zabójcy Raspuiina. księcia Jnsupowa.
W r" '·\·h

głównych:

COh,'ad Ueidl i Bernard 60elzBe

Żeromskiego 74,

róg Kopernika

Nast.,pny program: "RONNY" w roli głównej Kiithe von Nagy
Początek o 4 pp., w niedziel~ o ~ p. p. Ceny miej8Q~ I 1.09, 11 90 gr., III 45 gr. Kupony ulgowe po 75 gr.
y..T sobotę, dnia 25-go o godz. 12 i w niedziel~, 26 o godz. 11 rano wyświetlany będzie DOranek dla

dzież, p.

miesi ozn
Głosu Poranne ..
słkleml cłoPrBnumerata dcthll':ni:
~oli w Łod. ~".60, _8 o~nolZenle _

Mi

H

C

40
t
YlrFel
..,3r08ll, z "nesy "e noCII "w.. w
u -

-

.

e -'

%-.

s F!l'aniCIS
II
-

Rp.kopieów redakcja nie zwraca.
'1/

Hedaktor: EugenjusII Kronman.

ws:I

III

9
• -

i

,

t.

"Z,,,, Pocisk"

OgłoszaD,-a

mlo.

po 20 gr.

•

Widownia mocno ogrzana.

.

WiOl'" milimetrowy ' .. zpaUowy (.tron.' •• palt): i"zlI Itrona 2 zł., RekilImy tekstlm
redakcyjny Ja zł. 1.so, w tek'ciłll s &astr!ełeniem miojlca ni .tronie od 2 ~o 7 wl~cznle GO ar
bel IIII.trletenlll mieł.ca 50 lir., nadealano od Itrony hl do leońc. tekstu 40 a 1 '1 nekrologI 40 ar. Zw,ulIJnt
Istr. 10 upa.lt) 12.,. Drobn. 1.5 p ... .,ra., Raj. niej_e o~łouenie Ił. 1.50. POSll~kiwan!e prllcy 10 gl. sa
ru, najmnleJ.ze zł. 1.20. OQloazuł. Al'ęcayno.. I ....Iublnowe 11 al Oałoucma laDuelscowe obliczane ..
o 5IfJ/. clro.łeL fina .... lP. Za OIIL łabelaryC1D8 lu łutu. dodlltk. 5(111., OaL dWIl"olor. o SOJI. ,wobl
RekllImy w dodatku ilustrowanym ze 1 cm. kWlldratow, 1 lit
Ja

Za wydawnictwo "Pr8sa~, Wydawnicza sp. z ogr. odp. Eugeniusz Kron m 1\ n.

w,

W drukami

własnej

Piotrkowska 10

Łódź,

dnia 26 lutego
1933 roku.

,DODATEK

· SPOłECZNO·LITERACKI

MARJAN PIECHA'-

Z drz

złowie

Rewelacy;na
Karol Irzykow:Ski w ost, ·
tniej swojej publikacji ~ tvł
.,Benjaminek. Rzooz o Bovu
Zel.eńskim" wychodzi ze s~u.!ll
nego założenia, że czyn Boya
li,terata nie jest czynem liter3<'
kim, że lo co Bov upraw;. '"
swojej
działalności
puhlicy·
stvc.z.nej i publicznej, jak orlt-ł
giwania literacko· obvczajowe, Lub propaganda świadome
go macierzyństwa i życia ubl
twionego, owsozem są publicystyką" skądinąd
nawet nieraz
bardzo pożyteczną. choć nic
na dłuższą metę, ale w żadn'łUl
bądź razie nie należą do literatury w.e właściwem tego słowa
1naezeJ1iu.
Irzvkowslki podejmUje tutaj
Jana Emila Skiwskie~,
wyrażoną w jednym z niedaw ·
nych numerów ,,'Viadomośc~
LHerackich", że cala działa!
ność pisarska Boya
~'st out ymeracka od początku do kODea, że sprowadza w~elkie :wga
dnienia z płaszczyzny rozwa·
hil literackich na teren czy·
sto żvciowej praktyki, a więc
tp.m samem niejako dewastuje
rozważania i koncepcie czysto
li terackie, ja,ko zgoła coś jaro
wego i właściwie nikomu na
uic nie potrzebnego, a przez
to samo odbiera literałnJrze czy
telników i r7.vni j~b hezwiednie zwolennikami pragImatycz·
nej filozofji, par excellence bur
żuazyjnej,
fil o zofji bezpośred
mego .użytku i spożycia.
tezę

'l. tyc:h chociażby

tw.ko poIyodów uważał Irzylkowski za
właściwe
wvstl'ł!pić przeciwko
Boyowi z ostrą kam'Pan.łą kry·
tyczną.
W peWlllcm miejscu
iowojej książki mówi lojalni~,
że ona "nie jest żadnym bilansem, ani osądem wszechstronnYm co do Boya, ~st pisment
polemicznem; ja nie jesetm
krytykiem od sprawiedliwośd,
lo td Ille mam potrzeby mó·
wić tu.taj o zaletach Bova, jut
w trójnasób przez współ('ze
U10ŚĆ pokwitowanych i tak już
ułKzukanych, że sam Bov lepiejbv te~o nie votrafił". A Vt
in:nem miejscu doda ie. że "nif'
c:bee f)r7.eczyć zalet jego pióra.
bo gdyby ich nie m:ał; toby wo
góle o nim mowy tuta i nie było". I dlatego wlaŚonie, ŻAl ca ·
łn siła nisarska Bova
sp()("zy"'a w pió!f':le. a nie w dowie,
uważał Irzykowski za SłOSf)W
ne przestrzec czytelników przed
,pustoszeniami, jaikie '" nich
1"~7.vnić może
czyni błvskotli·
wv
talent
oubJic~stv(,7"'\
Boya.
Sam Boy zres'ztą w je-dnvm
&e Iwych feljetonó.w wl'znaj"_

książka

Karola

że

wszelkie myśli o koncepcji pi
ma nie w gowie, a w
piórze, że rodzą się on~ pod
piórem, wypływają wprost!
pod \:talhwki, formułują się i
ostatecznie krvstaU,zują bezpośrednio
na pa.pi~TZ~.
Stącl
sfJwierrlza
Irzykowski, wię ·
kszość idei i myśli bovoWlS'kic"
nosi charakTer papierowy, ma
charakter papieru łUŻ od chwili
powstania i to pap:eru nie7.:I
wsze hv,gjenicmego. W kal
dem zdaniu Bova czur. o'!h"
komp.leks jakiegoś szczególnił
drażniącego sex . a'ppeal'll. To
mu zastępuje filozofję i to ID'lI
S9 rskie

sl\użv we wszystkich .łe.go paczy
naniach, .lako filozof jA
jak()
kamień

fundamentaJn~

PfS4'V

.'.

.

oisarskiej. Ot~ istotny p\"ohl~m
Boya' "dhać. aby źadna Di~~t'l
nie lY'.1Została niezapełniol\ą, :J
iaden piast nie hvł bezrobnl
nym. ('bY'ha tylko na tl;l chwilę
kiedy trzeba v/Vkonać cha~1'
des dames aby było ~~Z('If'
.

.

prznemlDlef.
I tak zarzuca
Irzykowski
Boyowi ignorancję i brak kom·'
.
'.
.
pe.tencj~ w.e w.SZystkIch k wcstjach 1 dzlofdzllllach pt"Z,eq; mego podejmowany-ch i przezeń
repre7.entowanvch, ~yt, zda~I'em IrzvkowsJd~<Jo.
"Bov ani
...
.]ed
'
d
"
k'
.... t_· nu'
•
nej praw zIwe.l Slą:l.Al

na,>isał, to roaczv dzieła .iedno·
lite,g o, o długim oddechu, w
którembv jakaś myś.l, czv id~a
była przeprowadzona od kor7P
ni do rozgał~ieI'i i ikwiatół'V.

WS7.vtki~ je~o ksiąiJki, nawt>\
"Znasz - li ~en kraj", to składama, to mozajka,
niegdyś
wierszy, teraz fe.\jeton60w'·.

T~

j\li traci

)30)'.

.w~ie-

Boy'u-Zeleńskim

poczucie humoru,
stwierrlza Ilnzą.dv wydzielniczo - płcio· w mvśleQi.u i w całej działalno
IrzyKowki. i zaraz pośpiesza za' ! we. Brak mu zmysłu dla humu· ści pisarskiej Boya przypisuje
'>takować przeciwnika z fron- "I bardziej skomp.ljkowanego i Irzvkowski
brakowi głebszej
tu w tym na.imocnfejszym ztła mema poczucia humoru inte podstawy ideologiczno - mOl('Brak podstaw~,
wałobv się forcie .jego talentu, lektualnE'lto. W barrlzlej złożu ficznej Bova.
w humorze, i w drugim nie- I nvch założeniach
spel( la· hrak platformy mści się za
mniej, a nawet bardziej mo..:· I cjach filozoficznych zupełny wsze.
wedłUlz Irzvkowskiego,
na
logice,
na konse1kwencji
nym, w tłomaczE'niach z Jitera ,i®orallł W .wolem ~t1)dil1m l
tury franc'uskiej. Humor Boy'a ~lJTliechru wydrwił wszystkich fi szc.zegółów w każdej rnh~i>€..
dopiero
artystycznej
ma jedno tylko i to bardzo lczofów i odsądził od czci r.l a cÓŻ
wą....lkie .i ograniczone źródło: zem z Kantem i Schopenhaue- Lecz Bov i tutaj nietylko prorem na czele. Pozostawił tylko pag.uje. ale i sam sto<'u.ie t€o·
swoje ja.tko mądrości - "j'lj- rję "żvcia ułatwionego". Życie
gończe
ko Bov'a", któr.em mOllłvb,' ułatwione. owszem, ale nie w
hyć w jeeo działaLności pisar· literatun:e, która wlaśnip. pOiłe'
skiej tak liczne i pnzeważnlc ga na wvnaidvwaniu trudnOŚCI,
Podobizna Ryszarda Wagnera. fi do·b rze robione tłomaczenia L posuwaniu się po linii najwię·
gOtuje nietylko w podręcznikach hi
po
<;torji muzyki i teatru. nietylko w literatury fraMuSikej, gdVby ... kszego oporu zagadnień,
wypadkowe;
naJbardziei
spląta
jego życiorysach, ale i w archiWłaśnie. gdyby Boy istotni"
wach policyjnych.
wołał wzbudzić wśród szero nych problematów. Alle Bov ni~
,Tak wig,domo, Wagner brał ty kich mas czvte.l.ni'k ów zaintere zna problema,t ów, gdyż nie
wy udział w majowej rewolucji to. ,
.
ma podłoża ideoweuo, z które·
ku 1849 w Dre.źnie, _
w oczach sowame do lIteratury pr,r ez SIc
ł
. "zv
C
B ov wv "O mogłvb,· one wyrastać.
polir.ji zatE'm uchodził za " Diabez- I' 1<'
vle tomaczonej.
pi,:,czne indywiduum". Dlatego też wołał w Polsce szał zachwytu 1
I łnJ dochodzimy do sedna za.
"Allgcmeiner Polizei-Anzeiger" z I ciekawości dla Moliera lub gadnień. Tu poczęśei otłtrzn dal
dnia Ud czerwc3. 1853 f?kll zltm~e~ Tllllzaca? _ pyta Irzvkowski. szych zarzutów odwracają się
071\ po rubryką"z draJców ~t.anu
d
pod nr. 652 następującą. notatk~:
"Gdneztam prze ewszyst- od Boy'a i biją w sa/1lego Iny"Wagner Ryszard, były kapel- kiem dla siebie. Rurę wielhi- kowskiego. Bo z jaki~j platfor~i'3.trz w Dreżni~, jeden z ~ajwybit l' cie, zamiast źródła".
mv ideow.ej bije Irzykowski w
Dlf\J~zych stronmków p:utJI przcWł"
. tn . ks"
Boy'a? Gdyż żądająic jej od
WTotowej, ścigany lista.mi !!ońc Z 6ID1
ea e] te] namlę ej
ląZ '
z powodu brania udziału w rewolu I ce przeci wko BOYOwi OdC7.UWll Bo~l'a, musi ją sam pG"iadać.
cji drezdE'ńskiej w maju 1849, za· sie DOstawę IrzvkowskieRo, la- Jello solidność w mvśleniu na
mierza podobno z . Zurychu. gdzie 100 klerlka, wa.l.czącego "o ras~ to wskazywałaby, gdyby ist"Otobf'cnip. przebywa, wrócić do Nie- pisarską, o tv'p krytyka, i kler- nie to jego twierdzenie w stomiec. Dołącza się portret W:t.guerbJ. ka, który ma dommownć",
.
sunku do Bov'a miało bv~
9
któreę-o w razie zjawienia. się n~
d .
Otóz' Irzvkowski
m myślI', praw Zlwe.
...,...
t"'renif' Nipmiec nalet'y areeztowac\ Tl.I·etvlko bvc' tł·"'"'"'ac2~·
j odstawić do królewskie2"o sądu w gdzieś
już skrvtali lOwanvch, coś mętnie i ogó~~i~kowo prz(.·
Drpżuie".
tłoma('zem obcych dziel i kol- bąlkiwa w paru mle.~\lcach oso·
Duio jeszl'zE' czasu upłynęłO, za.~ IlOMerem obcych myśli, jak. cjalifulie, jako niby tym funda
nim Wag'nE'r przestał uchodzić w 0- Bov, iktóre~o calą mądrością i miMie. ~ jakim, ~oc.ialiźmie
c1.ach władzy Za nłebezpiec?:ne in· katechizmem filozoficzno _, nu dho są róme) mowl Irzvkow d vwiduuITI i zanim popierflie jego
..
d
.
stanęło w westibulu opery drezden- blicvstycznem,
to Russel i I Siki, bo trudno dociec, g yź me
skip.j.
Lindsev ... Ten brak solidności i zdradn żadnych chęci tak jak
do solid!r :! -'<',i w myśl€ni u, da
silodaroości w myśleniu ideowem.

I

btsty
ZB...
R. Wagnerem

I '.

I

Ani walka z obłudą obyczajo
wa nie jest u Boya istotna, gdyż
nie wehoMi w rdreń zagadnień, w jądro .zeczv,
aź po
ki pępek, a tylko kl'ąJżv naoIkoło,
nie walczy wprost od
frontu. nie ata'k uje zJa od przo
du, a tvl'ko zawsze z boku, uę
ściej
od tyłu. od strony naj
mmej skutecznej, a dla sichj(,
najbardziej wv,godnei; ani re
cenzje ttatralne, 100 po,l4'm ild
z pro:eciwnilkami, gdyż wyszuku,
je ich strony r.~4 ~łabsze, a qa i
mocni€jsze przemilcza, ja~c.ly·
by nie istniały, zamiast ",łaś
nie wv~zukjwać w nich miej
sca najmocniejsze
i im siG
przed ws.ta wiać swojemi tp.7.am.
i ideami jeszcze mocniejszemi,
ani wreszcie zwalczanie kJer l )
nie ma u Boya
g.tebszych
pod- I
.
.
staw i u7asadnień, a ~(':msamem
i skuteczności, ~dvż walika t'ł
sprowadza się u ni('~o flstatllt!z !
nip. tylko do walki z ojcem Pi-I
rożyń'!kim.

zga
·
wwalrobie
IrzJ/kowSkiego o

j pr,zv

Uroczystość żałobna

I to jest piętą achillesow~
Irzykow-skieflto wORóle: a je~()
książki
o Boy'u w szczególe.
Nie

murze nadwodnym Pa.~<J.Zzo Vendrami,n w Wenecji, gdzie
~ł Rysurd W~er.

można

.

od drugiego wvma'
gać posiad3iI1ia tego, cze20 liie
samemu nie posiada.. gdyż obu·
s,tronne ataki i pretensje do siebie wvgJ.ąda ją lJa dasv tli rl7.;
których uniewv plvn.ą nie zt
źródeł
rzekonaniowych,
ale
z żóllci, są podobni do ludzi, '
k,t 6rzy mają drzazgi w wątro
bie i to jest jedyną przVClVtHl
ich antagonizmu. Ostateczni .~
dmucha ią w jedną i te tiarofl
trąbę. Ich rÓŹlIlice, Boy'a, zwolenlllil;;a Woltera, ROl'.;Sseau'a 1
MonteSikjusza - i Irzykowskl .~
~o.
zwolennika Hebblą., Meyrinka i Kurta Hillera, to różn1 '
ce kultu'r burź:uazyjnvch: froll
cu-skiej i niemieckie.i, obie za4
obce są rodzącej się dopiero
llowej i 1, btkim trudem zdob'
wanej kul\lurze coraz bardz1t'
świadomych mas pro.letarjatu.

M.n.........GLOS

PORANNY- -

ft3i

alka o nowa et, e pici

Pani Irena Krzywicka jest
,",o iowruczą ~uirażyst.ką. Zabiera ~łos, jako reprl.:zentantka
"tvch co mają zwyciężyć". Zapowiada panowanje ,kobiet,.
. : Reprezentuję siłę". oświadcza
p_ 'Krlvwicka. Debjut pisarki
(powieść
"Pierwsza krew",
świadczy o tem, że posiada wy
bitną kulturę artystvc~ną.. Wni
kliwie
wdziera się
w du§zę
<hicci. ŻywO opisuje "pierw5zą
\rew" swej młodziutkiej bohaterki, z tem.peramentem PIsa1'5kim, a Zarv.Cnl subelnie
rozprowad'za wAlkę młode~o
pokolenia z poko~elliem starSZ~m_ odsłania

cierpienia tych młodyeh d . . .
pierwszy wstrząs i pierwMle ren
t.'ZaJ'Owanie erotYe7~, piNW1iII.e tajemnwe duszy dziewf';Il~.i.
Młode pokolenie Krzvwidta
plaslyczniej uchwydła,
nii
starsze pokolenie_

Pisarka ta ju.ż w pierwszej
swej powieści wydobyla wla.
SIJV ton i własny sŁvJ.
Publk.y shczna działalność p.
KrzywiCkieJ' ("Wiad.n..lości
Li"U
terackie") nacechowana jest
odwagą i żywym impetem.
PromuJRuje ona nową, wyzwoloną
etykę płciową,
o którą
pod wodzą Boya, walc~y namię
tnie i wytrwałe.
O'!lrtatnia tej

ksiąilka:

"sEKRET KOBIETY".
to zbiór art~kułów, drukowanych w "Wiadomościach Literackich".
Krzywicka ma zdooydowane
Każde
oblicze, jasny 'Drnfil.
przeżYcie,
każde wrażenie

pn.etapia się ..
jej duszy na ,..adnienie płel.
To z~adnienie najbardziej ją
intel esu je. Jest pisarką, nam:(l
n~. z piersi .lej bucha wulkanicznv temooraroent. Z całym
tym temip eramen.tem, nihv z
nabitą lufą 'kaJ'abinu, idzie ~
pardonu na świat męiJCfZvzn
(Biedni ci męŻCZ'yini!).
T~n żeński

Slrindberg ~ nie·

twvkłym ta~enlem (a najc~ę~
śdtd z wieI,ką dozą sŁuszności)

intrVJluje prze\}iw światu męż
któf:ZV. jalko panowie
!itworzenia. w zakresip. seksQ.
111nvm na wszvs,tko sohie po,
7walali, a kobieta, "]upia, naiw~\a, obawiała się dotychczas
przekroczyć Rubikonu wstrz.(mięźl'iwości
(Historja k'ułtUtry
obyczajowej wskazuje, ~e Krzy
wieka w tYm w1Adt:d'lic nieco
~ję myli).

C'lYl~""",

I

Innll będz.ie nOWj lkobicll'.
be JfOl'\5etu z Iis2binów.
Dotychczas je$1,(lze szumi 1\ w

us~ach ' nabrzmiałe wy~y:
wiern~~ zazd1'ość

i t. p. - czas już skończyć z
tymi prze7vlkami. z temi tradYCyjllemi cudactwami. Na jlep
szem rozwi~zaniem zawiłych
sytuacji hciowvch staje się,
zdani~n \ Kruwic1dej, nlil,Jqz<:t
łciej

"Jak

*.

r6·żnt' bywa.i::
}d'J"j,in:1
w których l-en t·r·lled. tub

ta trzecia

są właśnie parancją

która w jednakowYm skladzie
chemicznym płynie w żyłach
kobiełv i mę~yZll'.
Kobie13
musi wi~.c w tym samYm stop
niu u~p-<;tniczvć w życiu le '
ksualnem, co rnęż4.':'zvzna.
Krzywicka stawia przed trybuDał · wszysWeh . męi~.

kochającej się pary
i jellvoit
ludzkiem rozwiązaniem -vtU&
cji, w której nikomu nie łamie
się żvcia". W teorji Itla zap.. ·
w~e SlW;Z1lQŚĆ P. Krzywictka, ,.,
prak1"Jce sprawa ta nieco SIę
komplIkuje,: naogÓł mało kto
zgadza się na tę trzecią. I':ZV tA "Kohieła dorwała się prac~.
IiIO wzeciego... Pod tym wzgJ~ kobietą dorwie si~ pieniędzy l
dem zapewne na całe ieszoo7C' wladzv, i świat lnQsl ullienić
wieki zachowa słusz.noić Frv swe oblicze. A wtedy biadll
de ryk Schiller:
1łleŹCzv~nom. Ale nie taka str"
Nur ,l"r Irrtum ist das LehPp ~z.na będzie rewolUICja kohii!ł
Und oas Wissen ist der Toel. 'N dziedzinie etyki seksualnt'j.
N arazie jeszcze dobrze hr Zycie J>f)woli ~Qljenia po~,
dziom x tem, że nie wiecUlI " UB kwestje erotvcme.
P. Knvwickiej m<ne chyba
tYm trzecim, czy tei trzeciej.
przynaJmniej zaP.
Krzywicka,
ctru,liw~ IW pewnYm
zależeć
nIt usmkcjono·
krellie)
bicz na mężczvm, shsznie się
waniu
i
rozszerzeniu
dzisiejoł)urrlJ: ,.MoraJność .twononu
stanu
rzOO7V.
Pisarka
ta
szego
p~' zez mężczyzn"~
.
ie
1'J\n
powodu
~a bardxo u
f\8n.uella kobi~łe l!JpnecsnJI
skariać się na stosunki powoz nat...a mODoteamJę,
jenne.
której męrezvrui niłldy nt,· Wampir k:ryzysn nie prpsdca·
hrali 'la serjo" (cytuję z arty· Ma w n~1D ~buaJi.wlokułu pod wvmownvm tvtułc:'m: wi w ~ poehoclzle.,opnez
,.Zmierzch cywilizacji mę~iej"
- - .,Wiadomo~i Literaokie" oC
Może tedy czasami ze myt
25 XII 1932 r.; artyltnł ten nh: <:ięż1tich arm.8lt wali p. Krzywic
,,"uMil dQ ksią.ż!ki .,Sekret ko· ka na biedn"ch psn.n świata:
lridv"L
,,:W racajcie do 1'>'~A'j Wal-

1ancą,

nit

%

rondlem' -

to jed wołuje je

do_wałki

a

817. do zwy-

nak jest ona kobietlł w (lałem ci~twa.
zmH:zeni'l. Nienawi
Jeśli się zdarzy, że 111ror pi6
dzi tradycji z całego serca, ale ra unosi P. Krzvv.idtą, trzeba
w kw~stji intvmneRO potvcia, podkreślić, że pT.zeżvwa ona
czy czuł~ flirtów Pl"Zvlillllębia In eo pisze. Essaye jej często
nabrz-roiałe sa .... tvrą,
.:zasem
ją nowa forma.
ROrvczą i szyderstwem, a za.-Bruta1noś~ I .,.,.ym~tywlzm pa
ws'Ze bUltltow.nk zym wvraze...
laQJąeej Qiś fo~y salotów
który
jest najplębsxvm Rładni
mote mnartwić aż tło plaezu",
mówi tak wojownicza, a jftd- kiem duszy f.ei kobiety, ua·
t~~o słowa

na4t prawdziwie
Irena.

kobieca

p.

wskroś nowoezł<"Dei wRJc.zącej

nieuslraszenie

o

prawdę

bez-

komproru:/iową,.

Atakuje enenric,nie barba
Z niezwy,kłą pasją, ale i •
rzvÓ(:Ó'W, t. j. m~nn. ale łJ
wielkit:m
poo~uciem odpowieCłe sdt$ualne nara~je
obejść
dzialności kruszy ona Rti.niane
,le: Die może hez dW1ł<:h rMnyeb .,tei. P. Krzywicka takli posQRi dzisiejszej zakłamanej
tedv daje ,...łdę kobietom: "Mu moralności, łamie pęta desposimy byt: trudne, to jedyny tvzmu, narztucone prlez jedną
połow~ ludzi. t. j. m~żczvUl, na
spos6rb:'
drugą piJłCYWę, t. l kobiety. Pi·
nie
nooi.eJn,
si~' 'łV)'PtI'ekal '-uka ta w feljetonv swe nieskompikowanej politykł mI- łvlk9 wnosi Ś~,eże 0lementy,
bn_i
aJe ~ przedziwna szcz<trOSCJą
i niszczyć w ren sposób do· istotnie tam składa ,,.sw~b
robku. do któreao w takim myś.1i p.uędzę i swych uczu~
nocie czoła doułv nas?;e bab- kwiatv".
ki"... P~ wz~Ięd(!1n zalotów
P. Krzywicka nie
niech żyją babki, niech żyje
nia się,
nie przekraeza liillji
arvstofanowska
LysistraŁa,
twórczości, kłor=! sCl'bie za'k reniech żyje tradycja. Dohre za~liła, a linją tą jest pogląd, że.
hvlki łn;eba ota~J;ać opieką, co
wvkładnilkiem życia
jest inStara to myśl, która gnęhUa halli
złe niech się w gruzv rodeci.
stynkt erotyczny,
gwałcon"
.,. ubiegłem stlt.~eciu Bjar,nso- dupi i dsieeimai boJcowle doR'Qbieta ma mieć powab J
przez wewnętrzną i ze'Wlalw"liL'
na. PO<'zciwv optymista skantyeh~ia80~ łwlata,
wdzięCt kobiety, a jedn~eśnie
na niewolę kobiety.
dynawski wier~ył, te monOWI' (lzas zamknąć was tam na pazury męskie. QOinwe do walZarówno z nieuchwvlDJdl te
mja z~odna jest z naturą, a n , klucz" Dobrze. że do W'alhalH'1 k.i i zwveięstwasknot
i sekretów cuiewclę
bunał się jedynie na to. ie a nie do wię~ienia...
z...· 11_'
d ha
.-ob"
i.d.zf be
I.J
.,vt WI~.. ~eRO butu uc
cveh
("Pierwsza
krew"), jak
... Jeta
e
Z skazv do ~ !l
Jak..koMek
p. Krzywicka Tl"
• k
d' - .
kobl'eh u w l)rzeclwlens
. . • t WIe
. do męz. \ l.buntoWaJlla jest li sł"sz:.nie) ll,l'lVW1C
a
ZlSleJ.SZvm
i
~ .ekretów, z duchowvc.h i fi·
•
.•
c~yzny. Bjomson dmnagal sil'
.
. . .
t0111 nie S)nV~l&U]e.
zveznveh pne7.vć, TlnlłUlicń i
_
•
• "n,eclW
dZl$leJS-zvm .t~UID~ ,.Koblecie nieprzyjemna i niedążeń dojrzalei kohietv ."dotej samej ofIary od mf)ŹC%yzn. kom przeciw ('a~J
_
_I
K
. k ' . ,-- . "
ładna 8Ułmia moze r.two F'lUe- bvwa D. Krzvwicka oierwialitki
rzYWlC ~
nIe IW"'VWl Sl~ o próchnem ~w'~ąeeJ eywUl..
Illi podącJ na świat".
emoojo.naw.e, dzięki swej sile
to na ~ęZCZYZłlę, ale pr8RD~4!
eJI męsk1fJ;
t.radvcJą utrwalone pt'7.ywileJ~: -akJtolwiek d~jeIna amuoo.ka A co dQPiE'ro rNOWv koeha- artyzmu, bujnej indvwidualoopan6w świata przenieść na kI) ~ią~le
nek 1.
IŚCi' tvwwłowości, a 1łnytaa
T>obnę o t:e}l1 wil!. p. Krn' fo-nnv misternie cvze\l')wanej.
mety ni~zamęime i zaJDiętne.
laoC!. wywija ..~lw męiwickp., kttka uMllta tłzisieilze
Wie.-sy. Ż(! pęllgamja jest
Ilr. Wilhelm Fallek.
~om'
kobieta.
.,
.akoem krw~
kobiety
za
Itnufne
I
"Iabe
i
na(o ileż milsza jest

'wu.t.

,Swieln]e
•• Zazdr

ił

zapowiadaiącemu

Trzeba odratJU zazna~zvć, te
nowa powieść M. ChoromaIl'
s1tiełn) p. łyŁ .. Zudro~ i nłt!·
dyeyqa" &prawię, iż czyŁ'!lni,\t,
który poc~ąwszv od PlerwszE;J
jego powieści poprzez szereg
noweJ., opowiIJdań i WywJAdów,
obserwował rozw6j teJ(o łalentu, doznaje po J)l'z~2;:vtaniu tej
powiE'ści uczucia zawodu. Nie
'llaczv to hyna~iej, bv powjeść ta była .zła, lub uaweł
Ł:\ll,kO mięrna, Pneeiwnie, pn:e '
wvżs~a OPil tląwet, a już nape

II

isie Disarzowi
medrcyn
grozi zmanierowanie

ltlci atmosferze DOwi<t,ści. którlf
wynika raczej z SIlJU~O r(xbatu pisars~~eRo. pO!p'ii!J.jlłc pod9
hiellstwo osób. rÓ?;nią~vch sP.
hezwlltoienia szcz-e-gófami ze'
W1I1ętrznYllli, po~iada ,ią(lych jed
nak pewue jakby r-odświadome
nokrewieństwo d'\\eh()We, będą
cych jakby kopją je4nego i t~20 sameRO wzoru (Graas Gold),
fJomijając to w~~ystko, a uawet tald sze~Qł (flh~ią.t u
Ch'()romal1*i~o P'f~ęstaje
to
być s~~~e26łęm Jl;e niemaczą·
WillI;) 4fm~'Wtlywa wi~k.s~o~i pV c;vm. a słl}je się mote nąjwu.
więści, kt«)re się C)~tął.Djo uka- flłcisl!V1ll bQhą~~relll), ie Il~go~
ząty. P'f'J~ewnY,tkjP.fU
ł'WPPł. w PQu pOwi*iaf"1r
je,t ta
eQrO'P~js~okią.
są.ma. Wia.tr w sw~j 1łiel'aturat
Zawód, któr~RO doma.jw~, "ej sik. be4Jcv r&G"J 5VllWM>'
'P~lftła na ~, t~ 1)Qd<lzas atd, lem, niż prąw(biwm zJ.willierwQa P(twieść Choromań· ..kj~m. wł'~l1ie tell wiatr zą.r6",'kiego była zwartą i skonden- "Y110 w Białveh braciach", jak
sowaną calośda.. kt6rei niczegu i w "Zazdrości i medycynie",
nie moż.na było ująć, to w "Złl- stwarza tę przygniatającą ałmo
7drości i medvcvnie" rad 1'01.- sferę i powodu je szcre~ tra,gicz
wlekłość. gadatliwość i wif'lka nveh. a w oświetleniu ChorolllŚĆ ~ał1kowicie zb~dnych eJu, mań'skje2o r.c~el trałri - ko·
l.oclów,
Itl\'\(łwlqc\ch .,IPIJlI- lni~znvch sytuacji. 11 Chol'O'
łn:ebn, I ł!O ~l'$~a nu.tąev ba mańsldeeo bOwiem, jat. trtutą
~ .. t_
n wi~lu w;-p6łczesnycb pisarzy,
Druai powód lef'y nie w r6· tragiclltla J'2eczywiato~ DUle·
l>nicv mie<lzv remi ksiąilkam', Ito bytu Ataje Ilię, ~lędana z
!1h, w Zibvłnicm !<;.h podobień· pc\v:nej odle,;oki, raczej grote
s.t.wie. N.;~ ~* .iJIi.... tAi sa ~. C';łwlt.j. ~ 5f~.

T~

w$zv$tkie wady istnieją
tylko dla tych C:1;"fłn~ików, którzy śled2;iłi rozwój
talentQ DiUlZa. Dla tych jed·
uak, któ<rzv po 11lZ oierwszy
lIoołykają się z
nazwaski~m
r.horomaMkieRO, będzie fa pOwieść
na szarem tle
naszej
W$o{)kzesności literackiej poprostu rewelacją. W swej nowei nowieści przesunął «ię Cbo
romatiskii ku techni~e filmQweJ,
chociaż t~ ~aldę filmJU. że moie nam ookueć rzeczy. ~ie.M·
ce si~ jednoczeŚllie okupuje
r.boromanski zbyf.ują rozwlekło
ki,. TąJ.tai oosiada w*Ie 5~«l
pet
orv.n~y~h
ztłpełnie
..eIlwvtów"
nin'ł'ł1cich. ~tórę

niti

ręalnwb

w atmoslere naj- oto po.'
k.róooe cechy, które odróżniają
Choroma~kicRo od iunych pi~arzv. Piszac o swej własnd
ksiażce, zauważył alltor, te jej
Droblemem jest J)l'zeciwstawienie nieistołinemu.
jego zda··
niem, miłosnemu l.darzcniu jedynie traj:(iczn~h doznań choroby i śmierci. I C"hocid uCho
rQmańskięRO prQb'em, lub trdć
k~iąź;ki schod'ti na plan dalszy
t() jednak warto podkreślić, że,
j~ zreszta dość C7.esto bywa,
~:tvtelnik dostrzega r.roełnie iJ)
ne waltQ~i i Jlrobkmv. 3.Jli~li
te. ktOTe wV$>uwał na olan piet'
W$~V aut()l'. Bo w ,.Za~drości i
cl)Owodowałv. że łII.k entu~ja· Inedvcvnie" elementem. kt6,ry
~tV\.mie przvjęto jt,Ro plerw~zą powoduje tragiczne zmaganie
powidć, ale k16rt pnez ciągłe .. ie
i kll:'Ski bohaterów.
jest
~b Do,w·t arzanie Rl'ot~ całkowi właśnie mi'łość, a knretb pogo
tE'm zmanierowaniem się tego Łowia. przyjc'Xliająca po zwło·
lak dobrze ullf)wiadającego ki kra'\\--ca Golda, . wyda.je się
cię pisarza. I tak niezwvkła su być tV,t ko Jlr7.emijającvm epizo
~e.tywność atmosfery. niezwy- dean. Stary Widmar i chirutg
Ide wtlikUwa l śzcze,t6łow:t ana Tamten będą się nad r Łl'~icz
łba oe'YChoJo2icztla (wzbawio- nie szaOlotali w mHo§ci do plę
na jednak jut w •• Zazdrokl i knej R~heki Widm;'l'ow.ej. 9' to
medvC"l'llie o, tvcb mls.tl'2owsl"ch beznad,ziejne szamotanie jest o
Altr6tów, .. które tak obfitowa wj~le tra,gIczni.cjsze, niż nę<\z ·
łj "Biali bracia"),
wresz-ctc oy !koniec krawca Gołda .
,~ ~ Da~L. L - ć.
~2;vwiście

lupełniej nierealną

\ I(r,

M
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i
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"GLOS PORANNY'"

życia żydowskiego

Powieść ta stanowi niewątpliwie
Poeta mial dwa garnitur-v i na tym J{amitu,rile, który pocho
dość bogatą panoramę typów i sto- jedl1ą żonę,
Nosił je, oczvw,i dził z e7-BSÓW, gdy w 0Hnisk"
sunków sDOłeeznych w sferach ży. śde te garnitury, na zmianr. . domowem panował ~eszcze dn·
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IT R

kIijf'utów i 1dwsł c7lI.Jle ~łOWll ''iała z gorVCZI\ w ::tłosie, ale już
co mogło oznaczać bardzo roz· iakbv do siebie: -- Co to ma
maite uc·r ucia. Następnie W'J l.naCzyć?!
dowsl{ich Warszawy. I właśnie to Żona przyszywała do nich bra· statek i miłość. '~idlliał jeszc?:,· tarł nos i zakaszlał, jalko że der
Na powrotnej drodze
należy przedewszystkiem zapisać klujące guziki i wywabiała pla- odblask minionego SZCZę~l8. kPoiałwn!!astmła ę , uŻO~aarrud~
,tu'Ćr SzZOrr!._t wiali o śmierei i myśleli r~~~''_
Da korzyść autora.
my, które się c.z~..sto poJawiały, może wreszcie d'atego. że mąl
••. ,
...
"
l !l w <YranatowYln "'ami ... ·r1.e
Piśmiennictwo doby bi...i!lcej
orni betllZvną. Załem' ie od nastro _
w ..•v k'1: b Vł t o ges,
t •.
tórv, acz moc· im
teru przytem
o garniturze.
Przychodziło
-~
. . . . . .
IJU
I.IÓ.
na myśl.
że to wla
ja całkowicie tę dziedzin~ a prze- ~wykła p,r zytem mawiać: "Je- glądał jeśli nie dobrze, to PrzY- no OQliek5ztałcony, miał w swe.1 Śociwie wstYd m vśleć Q spocieź krzyzulące się tam prądy umy I stl'Ś świnią!", albo też: "Jeste~ najmniei wogóle 'Usytuowan.\' enerlRji
coś z przysłowiow(» dniach
w obliczu
śmierci!
słowe, istniejące
nawarstwianie świnkąl" Utrzymywała garnit" tak że nikt nie uważał IlO 18 lwicy, broniącej swego lwiątka Wspomir.ać wieczność i jedno.
społeczne, typy etc. są ciekawe i "v w porządlk.u, PO~C:?"lS gdv poetę,
Ale właściwie nie było tutaj cześnie być laniellOkojonym 'l
godne poznania. Dają nietylko z J>('p-ta, zawodowo 7aJętv .SWQją
czego bronić Krawi-ee zdradzllł
swo'J' "cK'1'awiec był nędznym,
d' l
-t'
t'
powodu pary starych porcięt!
punktu wid zenia pOlł'tyCznO _ spo-. j'aźnis_, zanie~t...ywłlł
UlI)
pełnie
trzeciorzędnym kraw.
agamI UJ'U sYffilpa lę, a oa· Al,e życie nie wsłvd,zi się w olecznego inte-J'e.'!ujący materjał, ale WIllętrz.nv wygląd.
cem, V:ystawa .iego slklepu nf: wet czułość, A IiIdv go odwie- hlic'lu śmierei, a czJcwiek kul
~tB:n0wią równiez wielce ciekawy
Nazywał się Maks:vmi1jan, \\' ~iJa plakałem z dziedziny mo. szał di) szafy, odsnn~ na stro- turalnv o wiele za mało pa·
obJekt dla literatury.
ciepleiszych mome1ltach żonr' dv, na którvm panowie w do- r-y proletarjat gal':!.titurowy, kt6 nuje nad swoimi rdleksami, a·
"Piętra" są więc chociażby ze llazywała go Milian. w chł()'1- skonale sk.rojonych gamitu- rv tam wisiał, robiąc specjalne bv m6.!!ł. gdy krawiec umi·era.
wzgl~u na środowisko, godnem niejszych Maks, J w tOWS,!,7\" rach, starannie przytem wygo- miejsce dla spoojalnego gościa . nie myśleć natychmiast o uł\rr
uwagi zjawiskiem w belIetrystyce stwie - Maksvm.
leni, uśmiechali się w przcTermin wykończenia: środa. niu, które oddał do załatania i
doby bieżącej. Autor zna dobrze
strzeń. We wnę!łnu sk1c~ ma.i Gamitur nie przybył. W czwar wV'Ilrasowania.
to środowisko, ttmie obserwOwaf
Pewnego dnia granatowy gAr
t.ek, po niespoko.]'ne]' nocy. żo·
,
Nar.a.Ju
. t rz s kI ep b v1 znowu
u Ił'
eg cięi·klemlt oszkodze ster z fabrykantem szczotek z na udał ... się wraz ,. m ...... em do
i przyoblekać zaobserwowane rze- mtur
'Z'
k
~ąsiedztwa ~rywali sta1e w k~u _ . . .
v~..
t "{"
l k
d
ezy w ciekawe kształty powieścio-. mu,
resztą I pozatem wy a;7-l!
krawca. Skl..,... z3mknipt v. ża- o~war y. n le.lSCe p a atu z zie
'
fv, Odwrotna
,trona
Illakału
~.....
dz'
od
'et
d
pow~vne
s:vmrp.łom:t1.v
l,l1.7.le laSl\l.Dipte,
lny m
V za], o o roczne za·
we. Stwierdzić trzeba J·edynie, ze wa ł
,
h"
~
1\tr k
służyła im do zapisywania rf;
'"
. d
"
ś'
,. A
_ chy.ba z pewną szkodą dla ar- zm.l.erze u ,l rozkladu,
'.la. SlI'
Co to ma znaczyć?,..
wla omu'me o mlercl.
na
pojawiali
się
Ik.
śl
d
l
d
.
7.ultatów
gry.
Gdv
M '
'ł
rze e jlrze
a ą , lA'ZeZnaczo
tysty cznych wartości swej powieś- tm l...jan. c hcia.ł l_gO P, odd arowac., fł ' klijenci, co miało mieJsce bar·
-- oze wYJecha na sporty tlą dl.a kll'j'entó''', kostnl'al z Z.l'.
ci __ nagina cz-to
tok narracji ł e LonJt rZl.!~ha Je n{· 300jl'7f'"
.....
•
k'
k'
..J' dzo rzadlko, to 'Przynosili jedY- ' ,_
.. nowe...
. n
, h
k
oraz akcj'" do tendencji. Przeplata. me na l,e?JS le ,czasv" qru~"
~-na nl'e '''wr~, I')a
'
mna
szwagier 1'\le OSZc.zv a.
'"
I <l
t
f
t
M uie drobne reperacje, DzięJd
LO
~", 'l
lJ'Wa~1 na J,ekko i szybko,
dłu
.
opowieść az n~zbyt obficie dygre-\ o ~s. e.l sza V l l'IZe<:u! na 1\ temu g,r anatowv garnitur. kto- ten pon'llrv blumor i weszla do
we
g .lego
sjaOli na temat sjonizmu, w finale i!{sV~lll~ail1a, pocz~m z we!i~ rv miał być cabkowicic nd1'(,' sąsiedniego stkle'J)U ze szczotk8D {aportu, krawiec Drzeniósł się
daje apoteozę _ pean ku czci "Zie crullen.l(~m odrZl!Clta konCeDC~f: staiU'r owanv. wyczyszczony i mi. Po chwiili w.róciła bardzo do wiee~ności podczas czytania
.
.
-..Je"erwowan
· a,
śmierci
mi' ObiecaneJII' zas' tendencl'a ta darowl:tnv.
wyprasowany, został przyjęty
«.I..
l;{azetv.
k 'dTakiejł'
k M'pragnął
e
tkwi'
organicznl'e
w
biegu
w"Pozałem
dla
granatow~(\
lV
az
V
cz
OWle,
ni
"
z wyjąlkowvmi honorami.
Szl
t f'r
1\f alk
')'
"
. Imo to
padków powieściowych ani w cha garnituru małżonka czuła sIli.
ag go 1'a ~ ".
synll Jan l Jego '/.Ona wyra
rakterach postaci.
!:>ość. Może dlatego, że bvł tak
Majster zapalił się _ no robo·
~ Nie żyje?
od1i współczucie, zanim zapy·
Losy życia bohatera powieści, wrażliwy. a może przez to, ź{ ty, O~lądał garnitur. o~'lądal
- Nie żyje! - odparła do- tali o ~9rnitur. O tym osłaHenryka Sztroma (słaby, nieindywi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tn im szwagi er n ie m ia ł po Jęcia.
dualny charakter) oscylują pomJę..
\VSZ)'SCv
razem
orze szukali
dzy dwiema kobietami: kOChającą
trzy wielkie szafy i (!ałv WH-

m

'·H·

I

Co

renił cZoI D/l~\V a pDd II1'. odz·ą ;~~~:~a ~~:~e::ZV~Z:ziJ~~zc~~

;~:~i~zi:!::;~ą S:~~i ~~~:, III
MO
a
w wielkim stylu, przedstadamą

wicielką plutokracji warszawskiej,
Anną Rose, która -

oddając się

IJwf•aJ-one

Idział

w J)OSwkiwaniu.

Ale po

gamiturzt' nie było ani Hadu.
NieDocieszeni właściciele (M.
ksvmiljan i żona) nalegali, e.
szklano - zieloną martwotą śmier, rar. chłodniejszym tonem, o ,'"
ci.
rłanie ~arnituru.
W odpowiecizi na to szwaf;der tylko wzruZiarnka lodu, topniejąc i rozpu- szał ramionami, a simtra, ~ra
szczając się w promieniach słońea, cając OCl7 ku niebu, dodawała:
błyszczą wszystklemi kolorami tęgdv człowiek
czy. I oto w nocy ziarnka te zamar
- Tak, tak,
zaJą w jedną zbitą mas~ Ta zbita umiera.,
niezmierna masa lodu, nie maJąea
Zu.pełnie tak samo. ja1kgdyby
kresu o upiornej, niesamowiteJ, chciała powiedzieć. że nłeŁ:vlku
ciemno-słnel barwie, budzi uczucie śmierć sama jest za~a,d'ką, ale
grozy tajemnej. Dziś po niej z06ta, również wszystko dokoła niej,
Iy tylko moreny czołowe, zwały i w te; t~.jemniczej atmosferze
żwiru grubego, piasku i większycb 7.nikuięcie bez śladu garnittrru
głazów północnych. Ze wzgórza roz jest wlprawdzie zagadką, al~
tacza się piękny widok na Łódź, s'VI'egt. rodzaju zrozumiałą ZC!'
Piotrków i Pabjanice. Od północy ~adŻką.
on "'faksV11'1'"
t
niemal u stóp wzgórza wznosi si~
1 l J.. :la
o . -jl' ( l '
k 'v .~
k'l
S
Tuszy z górującą nad nim wie'iy- na - me uspo Ol o. zwagler WIJ
cą kościoła, oraz strażacką, z kil- ła~:",
.. J~steśmv 'Jczciwymi ludź·
mI
st
ł
ł Ik Ć
koma wiatrakami na pierwszY1l1 poeta
. SI? krat zuczęt a P' a a,
tli
.
I
planie, otoczony wieńcem Reymon-,Ją' •BJ~ d Q ł po,:: a,
_
pocle.sza
D..<.
l·'
towskieeh łasÓw. Dalej majestatycz I Poz(\stało
'
"og n~ wy
'-. ','J'lUf!o WJ;ląC .
nie rozłożyła się Łódź.
le
. jaSI l ue,
IV
mi' ....nI ,
'l'
na mys l k- ra wca, CZ)' l el
Lódz' z tel' odle~łośc; robi wra"e',,-.
~
ł lecz -to garn111ur.
nie 'nie bardzo dużego,
Ż
enona nie podejrzewała niiko·
zaludnionego miasta z lasem komlnów fąbrycznych, z którego wya.le ~dv sobie przvpomnia ·
strzełaJą dumnie gotyckie wieże fa czu l V wzrok, .iakim majstef
katedry św. Stanisława Kostki, o- o(!ll~dał Jtamitur. poczuła w oraz romańska wieżyca ewangielJe- ko lCV ..erca ukłucia grzesznej
kiego kośeioła św, Mateusza. Dalej nieufnoŚ<:i.
szczyt najwyłszego w Lodzi budyn
W I'Pra wdzie ta nieufność nic
ku 7-piętrowego hotelu Savoy, W) pi~trzvła się do podejrzenia,
glądającego jak ciemna wysoka że krawiec zabrał garn:tur ze
ponura cytadela, Pqłnocna część sobą, a również prZ'iPuszcze·
Łodzi, położona na horyzoncie, nie, że umarł rozmyślnie, aby
zaciera się w mgle d~mu i oddale- "ię nie rozstawać za życia z
flia. Z północno _ zachodu widać tern pięknem ubraniem. ~os(a '
PabJanice. Znae~nie lepiej ~iz Łódź lo odrzucone. Ale była głęhOtkO
z powodu mnieJsJej odległQŚCi z pr~elkOliana. że międzv śmicr
pięknym kościołem parafjalnym. eią tego człowieka i zl1iknię·
Najwyższy komin rabry~zny rejo. O)j'e m gar:rJiburu bYł jaldś ZW1~'
nu łódzkiego fabryki Krusehe ł En ",ck. W każdym razie odczuwa
der, góruJ~ nad Dllastem.
ła śmierć krawca juko ci"s ~.

pi·kno
okoli t: miasta pra"u
.,
.,

Sztromowi - urozmaica sobie w
N a poludnie od"s..uuzi
..... ramionamI.
ten sposób Dudę poZy cia ze starym, łącząceoli się w Rzgowie, ciągnie
zaprarowanym naukowo męiem. się pas moren czołowych. Jedno
Uezucia S;;troma grawitują od o- ramię idzie przez Dąbrowę, Juljabowiązlt.a wobec biednej, mającej nów, Górki Sta~, Górki ' NOWI:,
zostać matką jego dziecka kelą Chojnyj Grodzisko d(\ Rzgowa, Naj
ku wykwintnej wielkoświatGwej da wyisze wzniesienie w tem paśmie
mie, Annie. Jednak następuje prze na południowo _ wschód od Chołom na korzyść Hel~ bowIem jen wznosi się na 222 mtr. ponad
Sztrom przekonał się, Ze Jest w rę. poziom morza,
kach Anny jedynie... jednym z
wielu objektów, sluZących Jej do
Drugie pasmo ciągnie się od Retspędzania czasu. WyJeŹliZa więc kini przez Chachuły, Rudę PabjaHenryk z Helą do Palestyny, by nicką, cmentarz wojenny w Rzgotam rozpocząć nową egzystencję. .. wie, również do samego Rzgowa.
Jedynie ~~~... niewierność Anny W tem paśmie najwyższy szCzyt
Rose powoduje, iż Henryk skiel'o, 215 mtr. nad poziom morza znaJdu
wał łóM swego życia w łozy'sko'
. k ieJ, a
v
Je s i ~ w R udzie P a b'Jame
"nar~dowe". Bo czy uczyniłby tak wieńczy go willa Juljusza Kłnderrównież, gdyby Anna odeszła od mana i ni706J· poł~""'a
willa dr. A.
..."""..
męża j z nim zła_czała swe zy' cie? Gnldenb-ga.
l\fnt',eJsza od nl'el' góra
v
'ł
Chyba nie, bowiem ideałem Anny rudzka wznosi Sl'ę 11a 212 mtr,
jest conajwy:iej... auto na.imodniej- nad poziom morza, l-ednak Jej'
szej marki oraz odpowiednie futro, wzgt"dna
wysokoAc·
Jest również
...
l:I
Słaby charakter Henryka poddałb" l ..
d'
. d
" (osC znaczna I uwy atUla Się
osię niewąlpliwie wnływom
Anny,
..
brze
w
krainbrazie.
Ze
Rzgowa
cią
f'
...
Ideowość bohatera powieści jest .za gnie się luz l'eden łańcuch moren
lezna od przypadku, a przypadko· czołOWYCh przez Gu~w, RydZ)nkl
wość taka je~t przeciez sprzeczna Zofjówkę do Górek Duzych, stamz wydzierającem w tylu miejscach tąd nad zachodnim skrajem lasu
proglamowem założeniem całośct, szczllkwińskit'go przez Majdany,
Pocóz programowe założenie t jeśli Boryszów, Krzepców, Kobyłki WieI
ukształtowanie wypadków powieś- kie, Mzurki, Piekary, Mąkotice, Mi·
laków do Góry Borowej na połudciowych zadaje im kłam?
Sztrom nie może być traktowany nio - wschód od Bełchatowa. Naj.
powaZnie jako rzecznik ideologJi, wyższe szczyty w tem paśmie koło
w której obronie autor zdaje się Zofjówki 261l mtr. tJad p. m. na poprzecież występować - zwłas7.r.za łudnie w Górkach Duzych - 288
w zakollczeniu,..
mtr, nad poziom morza,
Możemy śmiało rozgrzeszyć auto
Kulminacyjny punkt pasPJa mo.
ra z tej rOzbieżności między ide- ren czołOWYCh wznoszących się na
owem nastawIeniem całości a 11· 288 mtr, nad poziom morza jest
kształtowaniem fabqły bowiem w wzgórze znaiduJące się na Górkach
fabl!le zwycięża arlys~cZ1la ,tpraw Du~ch o 7 klm. na pQlqd"le od
da ~yciowa". Wypada podmśU~, To~na. Jqz pned salllYJU Tuszy·
ii autor -' nastawiwszy się na pl). nelu, zaraz po wyjeździe z tuszyń
wieść tendencyjn~ _ ustrzegł się k'
l
t
i
"r
S -lego astr w prawel s ron e szos~
l'ednak od powahtych uchyleń od w,'da'c oddalone o kl'lka kl·lometro·....
"
po!:tulatów realizmu artystycznego, pasmo moren .czołowych
z królują·
a to świadczy o nim dodatnio, J-a- ce Ilad nl'eml'
zgo'rze
Go'r
ko o pisarzu.
m
w
m w
.
I,ach Duiych- wzniesionem na 28b
Wartki prąd ciekawie uksztalto- mtr,
waneJ' akcj' plastyczny' k ze
\"łas'nl'e
z oddal'l od strony Tu.
I,
lęzY , s .y
reg d~brze zaobserwowanych t y- sZIna ~ugórze w GÓrkar.h Dużye};
pów oraz epizodów _ wszystkłe przedlitawla się naJpotęb1leJ l naj·
tp. 2:alety powieści przemawiają do- bardziej imponująco. Nic dziwne
bItnie za nieprzect~tnym talentem go; Jest ono najwyższym szezyteJr
i zacięciem powleśclopisarskiem au w okolicach ł:..oIW. Na wzgór%u
tora
tern, oddalonem w linji powietrznej o jakie :1 kim. od Tuszyna, wiJ. Z.

dać dok ładnie brózdy pól, wieńczą
ce szczyt wzgórza. Od TU82.'yna
najbIiiej dojść moma drogą polną
do ",si Górki DuiĄ lub też s~ą
do wsi Kruszew, a potem wprawo
ścieżką polną około 2 kim.

Juz ~ały teren wsi Górki Duie
w7.nosi się znacznie. Wieś G6rki
Duże stanowi jedną długą ulicę o
setkf3 kroków na północ od Górek
Dużych, a na południe od Górek
Małych wznosi się najwyższe pod
Łodzią wzgórze na 288 mtr. nad
poziom morza.
Tyle wynosi bezwzględna wysokoś'c wZ.g órza, P
'
omewaz
ca ły t eren
wsi l'ost znacznie wzniesiony Więc
relatywna czyli wzgl~na wysokość wzgórza nad poziom pól oko'lest nleznaczna, zaledwie
li
cznych
ó
Wzgórze ma ksztalt
20 metr w.
podłóiny, idący w kierunku północ
no - zachodnim na południOWO wschód. Szczyt wzgórza jest zaora
ny dokoła tak, Ze latem Jest nledo.'
~tępny, dop iero J'
csłetlią m~J1a
Się
cJ~tać na szczyt. Wzgórze powyzsze Jest to moreha czołowa, wynlo
!Iłość utworzona z żwiru, większych
głazów, Jrrubego piasku na miejscu
gdzie lodowiec zatrzymał się przez
czas dłuższy. Tu była granica Jądolodu o k~ztałcle Jęzorów, półwyspów, związanych z sobą, Ze wzgó·
rze w Górkach Dużych jest morCną czołową, wskazuje sam kształt
podłuzny wzgórza, następnie okoliczn"ć, Ze w tym samym kierunku z PÓłDOCY na pj)łudnie ciągnie
się szereg takich wzgórzy przez
Rzgów, Rudę PabJanłck~ ~oJny,
Retkinię ku Lod~I. WJg6r~ to
"ie s~łada się z pła§k~ lotq~cbł

tył~o

%

grq1)yel1 plas~ów, łwłrcSw

..

i gł-.zów.
Z połqdllłQWQ - W$chQdnie) str~Na chwilę przenoązę się myślą w ny w bardzo jasne ł pog~ne dnie
te czasy przedhistoryczne, gdy po- przez przejrzystą jasną powietrzną
tworny lą dolód, oparty o Szwecj ę oponę widoczny jest dokładnIe
ł
J
I Finlandję przy topnlen U, cor~ ąc Piotrków, z górującą nad nim wie·
się ku swym macierzystym kraJom życą fary i kilku innych koś·
północnym, tutaj zat.rzymał się na. Ciołków, oraz wieią wodociągową,
czas dłuM",. Oto Widać potworne
-"
N
h d
Gó ki D'
językowate kra6ee lądolodu W)'80a wllC ó od wsi
r
uze
kiego Da knkaset metrów_ Gdzie za alnem pasmem lasów Szezukwłń
tylko okiem sięgną~ bezgraniczna, skfch widnieJe Jak prze~ mgłę niebezkresna przestrzeń lodowca. Tyl wysoka wieta klasztoru w Woloo..
ko lód i lód, pofałdowany, popęka- nu.
nYt rJrnoWYt błyszczy w ~romieStanisław Rumszewicz.
niach słońca, wiekuistą, upiorną

:0,

ilobj~tV.

- Umiesz przeeiei lo!?kz;nie
śJ.
M'
..
my eć,
<ikSIe. A wi.,.......
... , I'WI'O....
szę cię,
gdzie się mÓR'ł podział:
.
garmtur?
_~ (,"dv dokładnl'e ro"waz'an,
..
wszelkie możliwości, przycho·11.ę
do wnioslku, że ;ednak r:o
~7,eJ' po. winnif. mv "'Gl 'bV!'1 podp·
;t
'"
rowat.
- Przynajmniej więdzieIij;)v'
Ulv, ~zie on jest!. .. Biednv Mi·
1jamie, teraz masz już tylko Je·
kn totarnitur.
- No i ciebie, najdroższa!

ł.ódź,
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PróbY tUmowI

Palący

problem kinematografji

Pomiędą bolączkami,

w dziedzi.
nie produkcji fihoowej, zajmuje pro
hlem prób filmowych, poczesne
-:ue~ Jest to lu~a, nie dająca się
Biczem wypełnić, w konsekwencji
zaś, pnynoeząca filmowi ogromne
Itraty; 6mlało rzec' bowiem mOZna,
że w , dziedzinie filmowej nieznane
SIł ' w zupełności próby.
Zdarza się coprawda, że ta lu'b
inna scena bywa przedtem próbo
wana, względnie nawet po nakrę
C'eniu, fU jeszcze nakręcana, ta
jednakże
okoliczn~
w niczem
twierdzenia naszego nie zmienia.
Kiedyś, w czasie prosperity, nieogra
aiczeni w środkach pieniężnych amerykanie, dość często nawet na·
kręcali film po raz drugi, wzgl~
me poprawiali poszczególne sceny,
odrzucając nieraz do starego celuIojdu całe metry Scen nakręconych,
' jednakie w zasadzie, w dziedzinie
filmu próby w zrozumieniu prób
'teatralnych .. nie do przeprowadze

,

FILMOWY

Łódź,
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SHELLEY
EJak Do\Vstala ARY
i film o sztucznJm Dolworze
Dowieść

pimna, zakochana nieprzytomnie w lo Góry spowiły się mgłą, nad je-) długo rozmawaili o galwaniimie, e
Byronie, prześladująca go swą mi- ziorem było zimno i nieprzyturnie. mesmeryzmie, o tajemniczych slo
ł~c:ią i listami.
Czytano głO«no własne i cuM.e I łach, które są w stanie powołać do
Tuż przed wyjawem z AnglJi utwory, za oknami wył wiatr, sły- I życia sztuczne twory, poza prawaKlara wybłagała u Byrona Jedno chać było, Jak fale Jeziora tłuką się mi natury. Wspomniano o dawnych
jedyne !lpotkanie. Byron zgodzn o brzeg, Nastrój był ponury. Nic doświadczeniach Erazma Darwina,
się, nie przypuszczając, iż ta "je- więc dziwnego, że usposabiał do dziadka Karola, który miał jakoby
dyna noc" bęMJe dła n.iego pa- rozmów i opowieści o wszelakich ożywić ulepioną przez siebie z cIa'
smem wielu udręJk w przyszłości. "okropnościach", które ' dopiero co s1a niewielką podobiznę człowieka
,,fascynował".
Niewielu z pośród widzów wie- Dopiero na gruncie szwajcarskim zaczęły pojawiać się w literawrze.. Oczywiście ani Byron, ani Shelley
Byron zawarł znajomość z Shelley.
Lektura podobnYCh utworów po..' nie wierzyli w nadprzyrodzoną moc
działo zapewne o tem, że film ten.
Shelleyowie
z
Klarą
zamieszkali
budza
fantazję pisarską do naśla- Erazma, wszakże rozmowa zboczyzaczerpnięty z głośnej w swoim
tuż
nad
jeziorem
w
skromnym
dom
downictwa,
więc też któregoś wie- ła na temat tych możliwości, które
czasie powieści angielskiej wyszedł
L.1!:
.rybackim.
Ryron
zajął
wspan\a
czaru
Byron
zaproponował, by kat- niewątpliwie otworzy przed lud zz pod pióra... żony Shellleya, mło
dy z obecnych wymyślił Jakąś "o- k*ią przyszła wiedza i technika.
dej, uroczej
dziewiętnastoletniej
łą willę "Diodatti", o paręset me- kropną" historJę, ba _ napisał ją Mary ełuchała i tej nocy długo nie
Mary.
trów wyżej, w samych górach. Sto i przeczytał na którymś z wieczo- mogła zasnąć.
~ le jak \ołwiek fantastyczną by- !lunki pomiędzy poetami nkładały
Nad ranem, Jak później opowlała treść tej niezwykłej książki, opi si~ jakllajlepiej. Jedno tylko było rów.
•
k
Bi d
M
Sb 1 1 '
ł dała, w śnie, pełnym przewidzeń I
suhcej dzieje człowieka~ któremu k rępuJące
i do uczliwe: owe conoc
e na. ~ry
e
me mo~ a koszmarów, ujrzała gotowy temat
udało się stworzyć sztuczny twór ue wizyty Klary u Byrona, powtO- ~ymyAJ.ec nIc ~~wlednlego: Mu- cHa owej "strasznej" opowieści, któ
ludzki - jeszcze fantastyczniejszą ty nad ranem i coraz większe roz- SIała wysłuc~c mema!o dOCI~kÓW rej na jawie nie mogła wymyśleĆo..
jest sama historja powstania tej o- 1capryszenie się egzaltowanej pan- ze strony m~ i przyjaciół, ze jej Młody uczony, śmiertelnie blady
powieśc(, " jakich ZIO!';tała napisa- oy.
~soby fantaZjI wyschły do. szczętu. ~tol przed jakimś kadłubem, który
na.
Byron był również małe "-8chwy Mlja~y zadeszczone ~ni Jeden po przypomina ciało człowieka, siłą
Było to w roku 1816. Na począt oony, tembardzie,i, że Mary zaczę- drugIm. Pewnego wle~ru Byron nieZ'Wl'kłej mocy pobuodza go do ~
ka lata Shelley, wraz z wną i syn- ła go coraz bardziej interes<mać. odczytał zebranym dOpIero co wy- cia i wreszcie sam pada ofiarą u..la.
kiem, który niedawno przyszedł Jej niezwykłe i subtelne wyczucie dany poemat ~nakomite.go poety, )110ra wskrzeszonego do życIa •••
swego . rówieśmka, ColrIdga, "CriCiekawe .. eksperymenty, czy- na ś"'·iat, ud lł !l ę clo S7wajcarji. I ·Iteratury, w ł asny oryg inalny ta- stabel".
.Jui nil rana nie mogła oderwał
Towarzyszyła
im
Klara
Clairmont,
Dione w kierunku stworzenia tych
lent zdumiewały Byrona.
się Mary od pisania. Z małego opo
Pogoda popsuła się. Od rana laTej nocy goście willi "Diodatti" wiadania, ktćre było przeznazzOM
pr6b, przez jednego ze znanych re- przyrodnia siostra Mary, leeiwa
żyserów b@rlińskicb, Franka Wy$ !!!!!!!!~~~!!!!!!~~~~!E!.~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ do odczytania na jednym z wieela
rów w willi "Diodatti", wyśnłoaa
sbara.
przez Mary fantasmogorja zaczyna
W)"SSbar mianowicie, po uprzedurastać do dużej powieści.
dnietn omówieniu sztuki z autorem,
. Długą drogę przebył koszmlll'D7
re>Żyserem, architektami i operatolen Mary Shelley: z wau "Dioda.
rami filmowymi, przystępuje do
.i" - na biały el.ran...
wyświetlania projektów architekta.
Wlelokro.Di~
dź,,'iCk.
Projekty scen są nakreślone na dIu
Itej taśmie, Jeduo pod drugiem,
Na początku filmu dźwiękowego synchronizm. te trzeba. nim t/tk ze stosowania je przez radjo. Tak
tworząc Jednolity obraz tła całej wytwórnie realiZOwały w ten spo- samo dyrygować, jak w operze dy np. "kinospeal{er" otrzy?Iuje syg~a I W najbliższych dniach wyj'>t.
sztuki. S. one kreślone pod kątem sób potrzebę nakręcania jednego. I ryguje się solistami, chórarui, c7Jbm łJ; awietlne, za?O~iada~ąc~ mu, ze dża do Berlina dyr. FOx·filmu p.
róiny.da persp~ktyw, wybrane, two tego samego filmu w różnych Języ karni orkiestry. W tym celu wymy ntedług~ ma mowlc. ~Iekledy 8Y:' Szwarcwald, celem obejrzenia. i Wy
rza poprawion, całoŚĆ, która posłu kaeh: angażowano szereg odpowied ślono różne metody vmechaniczne- gnał śWIetlny występuje w postacI \brania filmów k.tUl'e sprowadzC'ne
ży_ tło do sztuki. Teraz dopiero nich zespołów aktorskich i nakrę- go dyrygowania". Na specjalnej numerów, co potem ułatwia ewen- zostaną. do W'arszawy. M. in. dyr.
cano z nimi po kolei w tej samej !lzybie pojawia '·się tekst, lub party tttalne korektury.
Szwa,r cwald obej ~'zy 4 nowe finny
olN'azy te zostają przed zaintereso dekoracji tę samą scen~. Ale ta me tura wedle zgóry uregulowaneJ[o
Podczas samego nakręcania 210- Foxa: Kaw~lk:tdę, ,,stare Fea~r"
wanymi wyświetlone, obok zaś toda była zbyt kosztowna i ograni- tempa. Dla ustalenia rytmu tekstu
tych obrazów jest umieszczony czała się tylko do podstawowych wynaleziono specjalny aparat "Ryt SÓw "mixer" speCjalista od dźwIl~- (Na wystawl~) .. S;?o~d Ha.nd Wlt~
ków, znajduje się w swej herme- (Żon~ z drugleJ rę;,~J) l Ani&k,'blak
tekst. djałogi l uwagi reźysera.
języków światowych.
mogram", który odpowiednio 00tycznie zamkniętej kabinie i bada -{ fIlm egzotyczny
notowuje sylaby, jako zaakeentt)Jest to pierwszy krok w kierunPrzemysł filmowy szukał tańszej
czystość wycIiocIzącl'go głosu. W
. .
wane lob niezaakcentowane.
razie zauwa~nła jakichś niedoktad . W łnezącYm sezome. fllmo~
ku zaprowadzenia prób na deskadt metody. "Dubbing" rozwiązał spra
Do każdej z manipulacji przy nośc~ może on się telefonicznie 00- uJrzy:uy n,a e~ran~c~ J,~szcze pl~C
cbiesiąteJ muzy. 1.<Iaje siq, Ze sam w~ w ten sposób, że powtórnie resynchronizowaniu
wymyślono cie. rozumieć z reiyserem.
polskIch fIlmowo NaJblnszą. premJ6
pomysł Jest w założeniu szczęśliwy produkowany jest tylko dźwięk,
rą bQdzie film "Pod Twoją ohronę"
podczas gdy obraz zostaje ten luwe, dowcipne tricki. Gdy naKiedy już dźwif3kowe zdjęCia, z udziałem B'Jgdy Brodzisza Walbowiem
przedewszystkiem daje sam. Koszta takiej "post",nc~ przykład z tek!'tu, ukazującego sle
paraneJe doskonałyCh zdjęć, z Q- zacji" wynoszą znikomy ułamek t" na płycie ma mówić nie jeden prz~znaczone dia "dubbin~" sa u-I tera i in., oraz "S~bra", film' nakrę
SIę praca I eony w Palestynie przez reżysera
~ględnieaiein najistotniejszych wy go, wiele musiałoby kosztować zre- speaker, a kilku, to tekst każdego konczone, rozpOCzyna
laboratoryjna.
Są dwie taśmy. ~d- A. Forda, czeka tylko na podłoże
z
nich
ukazuje
się
w
innym
kolt)Dlógów. Aktorowi nie trzeba JUż alizowanie obl:oj~ycznej wersji ze
specjalnym zespołem. Przy "post- rze. Każdy ze speakerów może na~ stanc .iąca stary negatyw fil- nie ilustracji muzycznej. J al{ bo_
przewatnie tłomaczyć sytuacj~ ro- synchronizaCji" bowiem zbyteczne przeczytać tylko swój tekst, gdyiJ mowy z usuniętym dźwiękiem pier wiem don0f1zą, film jest całkowicie
%Umie ją sam, spoglądając na ekran są drogie gwiazdy z specialnemł nosi on specjalne okula!}' ze szkieł wotnym i jedna, zawierająca tvlko ukończony i zmontowany.
dopiero co zreprodukowany M wi~.
gd?!ie ukazuje s~ tło, na którem warunkami zewnętrznemi i uniką tego IroIoru, co tekst.
Obie
taśmy zostają "zlane" i poro~grywa się akcja danej sztukL
si~ olbrzymich kosztów wielkich
Ni~które ze sposobów znane są wstaje nowa taśma: fiJw dźwiękoatelier.
Metoda ta jednak nie pozbawiawy z nowym podkładem Język\)
Brygida Helm była przez pewlle
M Jest i wad. W ątpliwhl Jest, ezy
Jednakże praktyka dubbingowa
wym.
czas panią Weiss bach. Czuła si,
ada się Wyssbarowi pokonać złe nasunęła od początku olbrzymie
Jednak nieszc~liwa w tem mał
trudności. Okazało się howiem. że
żeństwie i rozwiodła się. W najblił
strony tego projektu, które' polega zwykłe metody dosłOl\nego prze_
szym czasie jednal{ stanie porU
ił .. tena, • Jeszcze przed zagra' kładu zupełnie zawodzą. W tym
wtóry przed ołtarzem.
niem ptaki, omawia się w sposób samym bowiem wypadku musi sie
Dougla.'J Fairbanks, maja.c cztery
:ł:
nóbyt zasadniczy i ostateczny jej nietylko zgadzać sens przekładu s
lata., został obdarzony braciszkiem.
Liana Haid, którą widzieliśm1
'ien'!lem oryginału, ale przedewszvNiewiadomo, l~Zy matka. dostrzegłl.l. niedawno w "Balu w oper~", jest
.c~., tłumiąc w ten sposób inicJa stkiem ilość sylab w obu j~lyk!łch
z&r.drość swej
sta~z('j
latorośli, małżOJlką
barona austrjackiego
ływę aktorskI! ł reZysedkll, która musi się zgadzać, a dźwięki porzy też pochwyciła zły błysk oczu Heimerle. Jej siostra Orit Haid
roZWija się dopiero w toku pracy, szczególnych sylab muszą być p&Douglnsa dość że pewnego , dnia poślubiła dziennikarza wiedeńskiea" jest wytworem Jakiegoś spostr~ dobne, aby mogło istnieć wrażenie.
go,
wzięła go na kolana i zapytała.:
ł.eola, nczynionego n. m2nienie że faldyc~nie dany aktor wypowia
- C%y ko('hasz twego braciszka?
oka i fantazji.
da zdubbmgowane Słowa
Elżbieta Bergner pośluhiła ostat_ Okropnie. mamu!łiu! _ brzmia nio swego reżysera i managera ' Jednakże próba jako taka zaSłu-' Gdyby zastosowano przekład do
la odpowiedź.
dr. Pawła Czinnera. Zrobiła t~
,.
słowny, byłaby zupełna rozbieżność
Goln..
~Je na uwagę, bowiem na tel między polskim dźwięt{iem a poru- A gdyby ci za. niego dano du wielki zawód Jakubowi
dyrektorowi Dalia\drodze je ..t wiele do zrobienia. Ten szeniami ust niemieckiegt akiCh·a.
ZO pieniędzy, czy sprzedałbyś go? ~chmidt~wi,
rodzaj prób miałby też niepospoli- W przekładzie więc dla dubbingu
- Za. tadne skarby świata. _ od Banku, który przez wiele lat był
te' znaczenie w dziedzinie synchro.. trzeba dokładnie przestrzegać mlapowiada. bobas. nie zmruź~szy mecenasem genjalnej aktorki.
nhaeji obrazów.
r~ sylab oraz odpOWiednie akcenoczy.
Kursują pogłoski, że Kiitbe von
towanie sylab.
- To bardzo dzielnie z ·twej stro Nagy podoha się bardzo byłemu
Obrazy, którebyśmy otrzymywah
Stwierdzono jednak znowu, że rt'
ny - pochwaliła. matka.. _ Ale niemieckiemu
kronp.rinzowi.
W
", . przeprowadzeniu tego rodzaju cytator, który całą swą uwag~ sku
J)Qwiedz, czemu byś tego nie uczv- swoim czasie kronprinz miał nirt
prób, stanowiłyby doskonałe prze- piać musi na synchronizm, to znanil?
z areysłynną GeraIdiną Farrar.
myślaną i odtworzoną cał~c, bo. czy na dokładną zgodność swoJego
- Bo widzisz, mamusiu - od- gwiazdą. filmową i śpiewaczką ope
powiada spokojnie Vouglas _ on rową. Warto je!lzcze do:łać, te J...
wiem błędy i usterki byłyby usu- wypowiadania z obrazem, ma zbyt
jc.>st teraz bardzo u1.'\ły. Gdyby mi den z Iynów tego Hohenzollerna ko
wane podczas pr6b, czego dzig ze nio skrępowane awe m07Jiwoścl
artystyczne. Zrozumiano, ie soe-CeeyI.1a Parker i ł\:)rge
więc za nit\~o dziś chcia.no dać pie chał ~ię przez pewien C7.as w LIII
względów czysto materjalnJłCb a- akera trzeba odciążyć z tego wvO,Brien w fi.łmle "oSamotay
niądze, to m(lgłbym się spod:-;iewać, Damicle I ehciał ją nawet ~Ia~ aie lDCia&.
siłku, jaki lWi układa łIoika O
Jak W)'I'06aie, ~ ~ *Jeszcze niedawno ze słupów oglo
z ogrcmnego i obrzydli
wego plakatu, patrzyły na prze.
r.bodniów 7Jelone ocZOdoły jakiej~
potwornej kreatury, nawpół trupa,
nawDół widma. Był to afisz fiimu,
noszącego nazwę
"Frankenstein".
Film jednych przerażał, drugich
~zeniowych
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