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wOdociąg6w

bv miasla, Ten obraz w dostaleczmd mi.erze charakterYllljt:
l'ol~ mo.ią, .iako komisuna I'zą
dowc~o Lolb;.
Oprócz prowadzenia gospodanki do nowych wyborów. UlU
· zę dąj:yć do
J)Qwstrz~'manja tej lawiny den<'l'łowej.

Redukcje
Sakiem! drogami .cłąiYć
lmnidszenia niedoboru'? 00tąd wykon)'wano budżct
bar
dzo l,iberalnie. Gospodarowano
C'zt!sto na prow,i,zorjach.
Ja
zaś muszę wlprowadzić
pewne
rygory. Pierwszym moim ohowiąakiem będz'ie śC'l!Słe wykona
nie zatwierdzonego ze zmianami w'adz nadzorczych budlei::;
lód _~ ego, Otóż w lempie b
szylAiem. bo do 1 sierpnIa
zobawiązalem naczelników pod
ich osobistą odpowiedzialnością,
do dokonania skrcśleń,
w m:rśl zaleceń włndz.
Urząd" Wojewódzki" w Łodei
'V cialgu pół m:esir}.ca lllUSZ't
wiedzieć, ile w01no lll'i
"ytia""czo-a i odbyła s-i'ę tkunferetl ~nż.
o.iewódzkiego przez dyr, wać. Stoję na stanowbk li, że
cia prasowa w magistracie, na KaHnows'kiego i naczelnika wv zmnie.lszenia w wydatkach mu
której komisarz rządowv JnZ, działu finansowego p. Chwal· szą. być wlj'(iksze, gdyż
stale
Wo~wódzki
podzic1ilł si~ z biilslkiego, o kLórych k0misarz Imaleja dochody miejskie. MudzIenni'karzami swym
poglą' w"raził si,e:. że
!':mv oprzeć &i~ przcdcwsz"st
drm na sytuację i przedstaW1il Sił .ie~o lla,ibliższ.vmi wspóh)l'a- Idem na hudże(::IC.
Powstaje
'~e zamie,rzenia na na.jblirŹszą cownikam~', stanowiąc niejako k wesl.ia. j,akie b~dfl skreślenia?
~·s.złoŚć, B:vlo to swe~o rofaktyczną rade ))l'zyboc.zllą.
W pierwszym rzędzie w d1Jia".tu
Na wstępie inż. ·Wojewód.zki łach, Iktóre niko.go nie do tynpose' nowe~o komisarza l"Zą- powih\ł przedslawcilCieH prasy, ka.ią. Oszczędności na lclefo·
dowe~o.
prosząc ich o życzliwe llstosun r.ach, węglI u, świetle i t. p, StaNa konferencJi za.rząd mia· kowanie się do' zarzą~u miasta IllOWiĆ to ~dzie w wvdal1k.ach
(ta reprezentowany był oprócl i, o ws,pó'hpracę z nim.
małv odsetek.
'
Dalszych
oszcz~dnośd dokonam w dziale pel·sonalnym.
VV' szereg.u wydziałów roa~:- PIany - rozpoczął p, InZ, rowei wynosi przeSzło 9 lU'llio stratll ma.my przeludnien:'e. 7.cł
dużo urz~dników, którzy
nip
INojewódzki - budować moi- nów.
na tylko
na realny<ch pods.ta- Faktycwe zadłużenlc \\'yuos, ma.ją co mhić. Ja będę - nie\\ ach, Zapoznawszy się z cało o~6ł('m około 56 miljouów zł. stetv - musiał być tym
Nóe byłoby to straszne, gdyż złym człowiekiem, który b«:dzie
kształ,lem gospodarki miejskit'j
redukował w m~istraeie.
Wln,ne,
w czas,i.c konferencji z n,aczel- inne miasta są. wi~cei
Redl1lkc.ie odbędą s'i,(;' wedlug
nilkami wydziałów, mogG dać Chodzi jednak o te, (:zv ca·
mniei więcej pełny obraz svlu- dłużenie jest f,jlna,nsowo i spo- pl'W'Jlych i jasnych zasad. Ci,
ktÓlrych Srpol1ka to nieszczQście,
'łecznje lhs'pra wiedli!wione.
--f
acji.
muszą wiedzieć, że filie dlatego
M'ilędzv mną, ~ p'p. Kalinow- Uwa,żam. że
,(;: i m i Chwalrbiilskim istnie je pożyczka kanalizacyJna - tak, ich zwalniam, j,ż sa niezdolni:;
dziać S'ię to b<:dZli'e na sprawiezaś budowa Polesia nie9
zasadni!Cza róznk.a.
dl.i,wej zasradzie.
,'a .jestem optymistą i twierdz~, bo n,ie daje ona n;1C lud,noścI.
Nde będą zwoLnieni p,racowO~ólny stan dochodów mi·d·
że można uzdrowić
sainorząd
Slkich zamyka się sumą 26 mil- O'icv etat()'V;i i kont,rakŁow,i, o
po dwu~h lataeh.
oni - pesymiśc,i - u.trzymują· jonórw złotych, gdv wszystkie ,ile maJą za sobą dłuższą ilość
32 miliony lat pracy. Oczywiście będą wyże w cią,g'U 5 lat. Widać z te.g o wydatk,i wynoszą.
~porl1 na temat ilośd lat.
jak złotych. Doldczając należnoś<'i .illitki, ale one potwierdzą tylko
dochod,z,i· re~łl;',
zła jest svtuacia n-aszeao samo- clynne za podatki,
Drllgq, Sł}rawę, którą, w.ezmę
mv do wniosku.
~e niedobór
rZ~ldu,
'
Zadłużenie miasta wynosi 42 budżetowy wvno!.l 3.737.000 11 pod uwagc przv redtIkciach, be:
miliony zł. ,V sumie te.i !l'l'ema Przl"ktada.i<:c to na j~lvk zwV- dvir
kWl"sl.ia fa~howości.
konak oprocentowania, które eza jny, znaczy lo, że dochodY
Tl'zecim
momentem ~ t.tan
nie
starczą
n-a
faktv<:znc
pot.rze
Qd samej tylko pożyCZ/ki dola-

----
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Sanacja w dwa lala

l

.~
"Lohenglźn"

Pru.

w reT te Poniatowskiego.
"Pozdrowion bądź, łabędziu mój .. .'f

licmięcki;

rOOzin.ny, Zdarza się bowiem uccz ludllośd w dziale zdroi·e młody człow:ek lI'Łflymuje wia pub HCZJ.1 C;!(O, ollieki spol~o
całą rodzint:. ,y Ol!ótnoścl nil.'
uae.i oraz Ośwlat~' i kullury.
Ale lo zro)Jr;t;> tylko w razie Q.
b <:.<.1 się
kierował
zasadami
prawl1cmi, ile wymogami
ŻY statc-czno~ci , Jrżeli to jedna k uc:a. Zwolnieni bc:.c1ll również
czyni~, o)'o~lrzę kontrolt: na~
świadczeń,
}!aan
urzędnicy. IJo!:'iada.iąey większe rozdzałem
ma.i~tki i któl'ych sytuac.fa ma- \".-rażeil,ie, że o ile spra\"'-<.lzim~·
kto, gdzie i z jalkicgo tytułu ko
tC1'.iallla .iest pomyślna.
Najboleśniejszą konlynu- rzvsta ze '", :'8. d·c z cJ"i miejsk:'cb,
uje p. komis·arz - byłaby spra -,- uzyskamy lepszY cfek t od
szablonowych oszczc:,dności, "a
zmui.e,iszenia świadczcli na
FOUlO~ą mi w lem naczelnie".

,
Dotychczas panował w magistracje pewnego rodza.}n dualizm. Byli la WlIl i.c y i n,aezelnicv, Oj ostatni uważali się za
wykoJlaweów swych "panów
i wla<lcÓw".
Naczelnicy, osob~ście odpowiedzialni za swe resortv, nie
bl'dą sri.~ mog'l'i liczvć
w~Iec:lamł poboeznemi, l)urly,"
nemi jltd.
N,i€w~l'~pliwie dużą rolQ ode·
).:Ira w mo.iei dliałalnośd praca
nad usprnwnieniem
aparalu
adminJi>5'l:racv.inego, aby
inte~sanci nie musieLi czekać
5 dni no to. co mo7.na otrzymać w cią.~u dnia.
Tak samo kwest ja wyslawania przed 0łkienkami biur ma~il!',lrackicl1. SpołCClCńsL'wo lódz
kic nie jl"sl prZ\'zw"Cla j()I1C do
płac{'ni a, Płaci pooa t k i min 11!('

przed dwunasbl,
Stąd nieru
ogonk·i, ,\1e i te spraw V
blXł~ unormowanr.
Dużą wagę przywiążr. do wv·
dajności pracy. specjalni" je·li
chodzi o robot\, seZOllowe. '
Jest w naszej gospodarce ci~1!:~n,ie p. \wlllisarz je'>f.cze
jedna b. niebczpi<.'CLna rzecz,
Ni.c mamv ics7cze budżetu nudzwycza.rncgo, mimo że prowadzi się szereg rol ' M inwcsl\cyjnych. Naczelnicv Il:e wicdz~,
jle mO!Zą wyda\\'a'~ na lohol\",
Zdarzyło si~ już nawet że \Y",
d:ział kanalizac ii przvsła t
do
kasy miejsldej aSygnate
nH
Wi(iksze sumy, aniżeli przew :·
dzj,ano na ten cel. To lC'ż, ie::.'
s\>rawą kon ir-CZll q , abv );udiC'I
len s-zyoko opracow<1\-,
dŁugie

(1)okl)ń(!!r..,nie

na sIr. 41

!

Łódzkie

~2,

:lO.łll,

Towarzystwo ZacIle" do

WyS· CłOI K

2:1,29,
5,6,12,1:1,15,19,

r. b . . .

~O.'II

i

Wyścigów

E

Konnych

(Tor \v Rudzie Pabianickiej)
Początek wyścigów

punkt. o godz. 3.30 po poł.
Dojazd na wyścigi kolejką dojazdoW'f! z Placu
Reymonta zapewniony już od dnia otwarcia do zakończenia wyścigów.
•

i ludzie w o ,

W AMZAW A. iW, llpea.
8IIda apelaeyjnego,
spr8wdzaJąe bilety
wejścia na
lIa~ rozpraw pl'Oeeau ~
Woźny

z ..... stwłJetotłzlł. _ fq)J'OW. ebWD.i obeenej wywołu
je więcej minteft'SOWaniia, 'Git

ltO

w<!

podczas poprzedn!iej J1Mlp'rawy
w łejik sali.
Nie zjawlłi sł.ę
WS7.'1ł~ oskariJeni.
W pierwszym dniu :rozpraw byli obeeni jedynie dwa., CJ8karżeni: pOseł adwokat ~ l
adwokat P~. Dopiero w pi=łłek
z.iawili sile poseł Wifus, CWkosr., Pulek i Mastek. Pllbliezności .jednak było
w dalszym
ci~ malo i mimo tak zwane-

deeji, pOdzielonej 88 stronnietwa narGdowe i oWa Wielkiej
Polsld. Ta dwutorowość w tej
chwili nie stanowi przeszkody,
daJe ona możoGśe próbowania
szczelŚcia na rÓŻnych frontaeh,
temhardziej, że można nawet
dać upust młocbie'ly dla haseł
radl'kalnych, szukając szcz~-

-

odsłoD!ilda

ta

~ć

dzialalnoki Oboro Wiełldej Polski w
Pl'Oeesie ży""ieddm, który od"~e się w Wadowicach. Zro
zumlałą jest rzeczą. że wszystki't' ie procesy sa jednocześnie
okraszone mocną akcją iydożerczą i że członkowie O_ W.
P. w;\'rzeka.ią sie w ostatniej

.

Lot do Ameryki

południowej

sezonu, prasa
w małej łJośei, esu-

:ią.e włdoezn~

że

łnIyttrotnle

poowłanająey się p:wees
si~ nawet

da

w.

ok~

ską

doskonałe J)1'9leDlÓ\ri'e-

silł:

wmieeile

zapału wśród ni:ko@. Żalić się
ba brak M1dytor.ium.
a
nadflwSZlyStko tnrdno by aktor 00 wiełokł"Ołnem odegraniu .oli na kilkusetnym wyste
pic, ~ł s I'ÓWnem przejęciem.j

mUSZli

Jll'ZCs~kadza

pO prem~~ •
roku 1930 trącą !=!!!!.!!!~~!!!!!!!!!=!!:!r!!·!e!!e!s!!!e!!!e!H!!!"~Iił!",!!*!F!!-!;'!_!I!lIIiiII!l!!!S!!!!!!!!!!!*!_!H!'!'!!!!M!~!.!!!!!!!!!!!!!'!e!!!!!
myszk;J. Nawet sławna j.n
20

jak w pare dni

Wypad-ki

.iuż

że

~;=~m;'::~:';~':Ó;;:'

wobec wyd8ll'Zen. roZll1'ywa]ących słię w Niemczech.
Wa1'1mJd nie 88 anal~leZDc

i nawet narodowa demokraeju

~Iądaląca ~a
.Jzi~a mtlera., nie może eałko." zacllwy.tem

Po"I...z·De z· .,..,

.W.P.

~

Kanał ląt:z.,U

Ba'.gk z morZfm Biakm

PO d'róż z L
'
du do A rc hangle
. l ska, trwająca
.
dotą d hlisk o
enlngra
trzy tygodnie, skrócona do 5 dni

",jeie POleeae wszystk~h.ieao
Pr,zed kiłikoma dilliami prasa
m.etod łemhardzie.i, że mścib'
sowiecka doniosła o I'ł>Łware,jll
b~: sie one w pierwszym r.zt:- k·anał.u,
łąc.zącego miQJ.'ze Bal·
rlzie na nieJ samej. O te ta·kły otvckie ,z Bialem.
Nowa linja komlU1i1kacy~~
kę toczą bó.i wewnątrz stronni!etwa młodzi I starzy. Ende- zostalia nazwana rOZIPO'W"cchnionVlIll w Sowietach _rótem
"V s7,koły parlamentarneJ, wy"BB"\VP", eo maczv "Biełomo.,
chowani
w Landsta~n Pl u- Slko - Bałtijski.l Wodnvi Put'"
skim,
w. sejmie galicyjskim, (BiałomorSlko - BalityClka Oro·
lub w iZbie austrjack ie.i trzy- ga Wodna).
Jest to obecnie n3.iwi!}lksz'.ł
mają się w dalszym ci~u zasa
dy praworządności. odstępu na sWlecie linia komunIkacji
wodnej. Posiada ona 19 SiZluz.
Me od tych haseł jcdynI{' w Olkrę.t, MÓlrY z Leniill~'l'ad.u
stosBnku do ~dów. Nałomiasl -przejedzie do .ieziora Onież,skie
młodzi~ż endecka uwaia.
że go, dozię!d tym s1.łu,zom flodnje
należy
pr.zejąć w całej pehll sionv będzie na 72 metry potaktykę hliltlerowską,
nie ba- nad poziom mOl'ZIa i sto1)!niowo
zejdzie do moma Białego.
wM si~. w żadne przesądy deSowiooki .. BBW'P ." budowamakra tyczne, lwm'zye jtlcze.iki no tv1Iko przez 20 miesięcy.
u przeciwnika. Już od kilku
O pracy dokOlIlaillej świad
miesięey toc~y si·e wewnęuzna czą CyfTY oraz waruniki klimadY8kus.ia między staryml endc tvcznfl, znane ze Siwej srogośd
kaml a odrodzonym{ dzLdacza .w czasie flamy.
T. '/Jw. "Kraj
mł w Obozie Wielkie 1 Po1ski'. ni~loswnych p talk ów " - Ka•
.
l reha była obudzona z,górą ,
Kle CIekaw, len mozc słyszeć J milionami wybuch61w dynami
fraementy łych ~łośnyeh roz-) f<YWych, któTe wyrywały ~ralli
. . . w. jedneJ. lepslI.]'t'b war- t oowe skały. G()r i skał kamiEm

ny('ih wy·s·adzono 2,5 roUj. mtr. ąywal::! sic pr,zedtem przez 17
sZeść. Wywieziono Pf,zeszło 7.4 --- 18 dni. została skrócona do
mi1j. mitr. ziemi. Betonem DO - 5 dni, bez ryzyka
kartastrofy
kryto 380.000 m:t:r. sześc. Prze-o na bur.zliwym AttlantVlku w je·
niesiono o kilka kilome1Tó'W' w RO pólnoono - w5chOOniei ('!l~
~troDł~ ~ranicy Finland ji mu:l" ś<:i DIl'ZV wvbrz·eiaor.h Skandvua
mańslkie koleje żelal1.lIle.
wji.
O~ółem ziemne robotv wyra
Cal,a budowa została dok01l&
i!iłv się w prz.eniesie,n iu z k ·· na o własnyoo siłach przy podnego miejsca na drugie 20 n1 j mocy własnyCh specjaiiS'tów .
ljouów mitr. ziemi.
Jak dokonano tego dzieła, pra
Jezioro Wy~·a zootało pod:ni~ ~ s{)1Wiecka nie poda.le w SzC7.~
sion~ o 12 mlf:rr. i oibecnie posia gół:ach, lecz .oświadcza, iż stada wodospad. ktl6ry zalSiła ka.- nowi ono bezIPośrednią zasł'Unał w wodę.
gę G. P. U. i zastępcy slz·efa tej
W z.wiąJzlku z budową kal\!\· Lnstvtuc.j i G. Jagody,· który we
~u. KaTelja otr.zymał'a 200 kil" sp&! z naczelnikiem
obozów
meł:rów
w5paniałveh granit,,·
koncentr,'lcvinych na l}Óllnocy
wych sws.
Sowietów, BeI'lIllanem zreali.zoNawiąlZanie .stałej komunika wal ten o o1!brzymi
em znaJCzec.ii między morzami
Bałtyo niu ob.iek1t budownictwa hydra
Jdem i Białem uniezaleŹilliło SI) uliOZllleu-n
wietv od t~h pań.s.tw, ktÓN I)()
Szere~
wybirl:nycih "czekisiadają '" swe;m ręku "klucz" sitów"
postanowił wyzyskać
Bałlf:ylku. PodrÓŻ z LenilIl,gTaqu
'Pracę tW.ięcv zesła<lly()ih do oho
do Archangielis!k.a, k'łóra odz&w koncentracyi:ti~h
wieźniów l)olittycmyc:h oraz kr:vmi
Matko, śpiesz PO
oaIistów. kltór,zy dopomogli w
ci~ niespełna dWlu lat w dodo
konaniu wielkiego d,zieła ito-

Dorade

~,Kropli 1'I1~ka"

spodal'lCze~.

zwalcwa

~ałtownle

te

)lqIłty.

leje.

W cl~.g ostamtdi ~
odbywa Id~ pn...,u;pow..re _
froncie endeckim. W act'łaeji
wśród lJ1.88
~J'IZOIlQ
pro~ram, pnejmUljąe

wnika

od.

urzed-

1'óW.ol'Odność haseł.

sługując si~

po-

rrułykaloo - &pO '

lee.znemi żądaniami Da ww.1 ł
wśród robotmIków. Ii. oae W}ł'zc
kając się konserwaływuyeh h.
set wśród ziemiaństwa.
O"..ehy flirt prowadzony dotychezas z 1ewieą polSką Ul']'.
wa sle cornz bardziej. P02lO8tn
je jeszcze kontakt ze ałiomIłIe
i!m twem ludowem, 1 to .......

ODa w legalnej wake przeciwko rządowi. w boJu o 1»'8WO'
rządlWŚĆ, ale widząc coraz nikle~ skutki .swoje.i
waHd.
pn;eciwstawiaj;J sile coraz slAMe.i. odstępując pozyde mło
dym.
To też przed ol'iJnją pllbUf',1!
ną występu.h. w l»'asif:'. stany
działa~ o stare.i marce i 81are.i ridoolodi. ale faktyczni{'
dzii3łają
i prowadzą .robote
w imieniu stronnictwa: t. zw.
moiJimłod~i~
dyskontu.iący
wi'.e wszystłde p.r zeiawv nie.za-

do ~
nia na -.ezelnem miejseu w
pismad1.
I jakkolwiek adwokM1i wynia. nie udaje im

będą tak ostro pot~"one,
jak
wszystkie ~lIne dJliałania ezłon
ków. łelO obozu.
Sprawozdania
~ f)SI!ałniICh
PI'OOOSÓW sądowych o ujścia
antyżydowskie sta.ią sie przeto
w relacjaCh pism narodowyeh
nową odslmcznEą
dla wzmocnienia 8JCitac.łi antysemreki1ej:
e~ nIe powie nariwnv oskar
żony, to uzupełnia
adwokatagitator, tłomacząc żywcem z
niemieckieao na polski ideOVlg.ie hitlermvską. Starzy narodo
wi demokraci Gzkoly pa'1'1amen
potępia.la
wprawdzie
la'l'lle.i
prywatnie te metody działauia.
mrnlŻa.i~e,

nie na

PYch 'fV'iiadomośei

I.(łaszaial

sezo

suwsldlch wWan\. N1t ogół śeia na wsi. a nawet j wśród chwtU haseł radykaln)'eh. lHł dowoleoia s.połeeznego, słaJateY
zostająe przy haśle anłysemiew ua,w.ef W' obroute kas ehewJeII.
nie na!eły lłay~ iii spór ten l'obotnik6w.
narodowa d"'Dlokraeja
4oprowacbi do rozłamu w En20 lipea zostanie ez~ciowo kiem. wIedza że te ~Iądy nie choć

~o ()'I:(órkow~o

z.iawjla •

•

piastową

w osnb'ie Wj1Jcent~

Witosa. który stale ciążył ku
aarodowej cIeIIDokraeii i szukał
SJJółkJ z obmJem pramoowyQl.
Na łama~h "Gazety WarszawSkiej" czyta sie coru ostrzeiszą k:ry~ stosunk6w wP. P.
s,. choł nie ukarmb si'e it'sz'
cze żadne Dw~i 113 hmmł "uehlll

lodow~

Słarzy

ddałaeze

-Jmuitl

si" .leszcze krytyką budżetu.
wylotezaniem rozporządzeń nłe74{OOnyeh z ustawą lub konsty.
tucją. W komis.ii długów pań
stwi)wych siedzi siary marszałek se.fmu,
W o.fclech Trąm ....
cz..vńskJ t pimu.ie prawidłowo
jcl katixlego l'IOz1Jiezen.ira. Prof.,
JO;orowie U'niJwersyłetów w: charakterze pOSłów walczyli jeMcze w komisji pJ'3wnreze.i _Je
mu o sza~ prawna ustaw. ale
swoją d~ą inż cor~ cz~śclel

zabierali

~łos

rzekaiąc

sLe

nOWiI ludzie. ..,.
t. zw. frazeologll
parlamentarno - liberalnej. Na
tryburne wchodz!tl poseł Bi·elee~
ki oraz towarzysz je~o, Stmpl
kowski, repre.zentu.iąe t. zw.
doły młodzieży narodowo - -temOkratyc.zne.i. Kto ~e, czy w
l»'zys:dcj ses.P seJmowe.i ni~ na
stąpii pr2'e~rupowanje w klubie
narodowym i obok stale pnemawiaJącego z UyJlUllV sc.hno~j posła Rybar:sk'i'ego, posłu
:.tujące(o się konstltut.lą,
nIe
stanie dl'll"o prowodyr POs.eł
Bielecki, używa.iąc innych 'u·
gumentów. okraszonyc,h DlOl!nie.i basIami żydożerczemi.
Kanikuły zeszłoroczne w)'zy.

ski'wał

ł(orliwie· poseł VI iłu!>.

zapowiatlając zwyeiestwo

'111

jesieni.
Tegoroczne wakacje
letnie wyzyskuJe ener~icznie
Obóz Wielkie., Polski, wysuwa
l'OWI nowych'
'- .1_'
"'I'"
Dlcznanycu lUJlala czy.

B. S

..Nr.

19.

16. VII,

fi

I

•

(

Eskadra włoska wodowała ,na

. .
JeZIorze

Gen. Balbo nie przyjął zapro;>zenia rządu !{anadyjs!,;:iego udania
si~ do Ottawy, ponieważ pragnie
jaknajprędzej Z;akOl\~Ć swój lot
i przybyć do Chicago.
Start z Montrealu
mOże
ulec
odroczeniu, ponieważ statek, wiozący 16.000 galonów
benzyny dla
eskadry włoskiej zatonął w chwili
przybycia do portu w Montrealu.
Zarządzono natychmIast sprowal!zenie nowego zapasu benzyny.

Start do Chicago
MONTERAL, 15 lipca. (PAT)
Esliadra den. Balbo o godz. 10

..

--
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~~yne!ł!~'z~!
iB

sować \obletld Togal, Ictófe
~mlerza~ ,. bółe_
Spr6,
bujcle I przeł:oMJcłe sIę
własnym Interesie jedmrKż~żlldej

Michigan

samI! We
cie oryginalnych tabletek Togal. Da nebycla
Nr. Rag..1364.
we wszystkich apteKllch.

według

czasu lokalnego wyruw Iderunku Chicago.
Na terytorjum St. Zjednoczol\y~h
eskadra włoslca powitana została
przez czterdzieści amerykańskich
samolotów, które następnie towa·
rzyszyły eskadrze w dalszej
jej
szyła

Iradi(zw

podróży.

ił

Tatrach
Chicago 15. 7. (tel. wł.)
ZAKOPANE, 15 lipca. (Tel. wł.) godzin pozostawała na
~Jomie
Dziś przyleciała tu o g.
23.10 eskadra włoska z We wtorek w Tatrach wydarzyla s!mlt!ym, dopiero dziś dotarło dl)
się katastrofa. MianOwicie turysta niej pogotowie tatrzańskie,
które
gen. Balbo na czele, Władysław
Tomek spadł na skały jednocześnie zabrał() zwłoki TOt~
ko ńcząc w ten sposób i zabił się. Towarzyszka jego p. ka.
swóJ'
raid.
ł Ferensowicz z Krakowa przez 70
m.

.

li

dookoła świata,

Will, Post leci

a litwini z

Mo- i rlziała nieskończenie pewnie,i.
Willy Post lotem tym zamierz ..
Droga wyprawy gen. Balbo
poprawlc swoJ poprzedni rekord
latu dookoła świata, ustanowtony
LONDYN, 15 lipca. Z Monw dniach cd 23 czerwca do 1 lipca
trealu donoszą.,
że
przedostatni
1931 r. a wynoszący 8 dni 15 gotem do No" egl} JorKu.
etap lotu eskadry włoskiej z SheJest to zresztą ta sama trasa, dzin 51 minut.
diac do Montrealu odbył się w pOI, tórl! Pcst przebył już w czerWCu
myślnych warunkach atmosferycz ciał dookoła kulę ziemską.
Przed outolem Post oś;Yia((c_y:
Start nastąpił o g'Odz. 10 min. 11 1931 ru.ku w tow:lri;~;stwic lalnH,a nawet, że h~dzie się Stamł te Tannych. Już od godz. rannych zgl'oma
cizily się w Montrealu tłumy ludzi rano według czasu środkowo - eu- amerylcaliskieg(} Harnlda Gatty'ega tastyczną urogę okc!o 25.030 kim.
nad brzegami rzeki św. Wawr'L.yń ropejskiego. Zegary amerykaliskie i na samclecie ,.\\'inny Mac of Olda- pl'zrbyć w prtecic1!;lI 4 dni, po.',jtca, aby powitać eskadrę włoską, wSkazywały wówczas godzinę 411lCllla'" nazwu!1ym tak imieniem trując :o:ię \','la~nie rrz~/fzą{(el1l do
córki fundatora ich samolotu.
która ukazała sio na horyzoncie min. 11 rano.
automat~'cznego pilotow' nia.
Wysię od ziemi Post
Tym razem lednak Willy Post daje się to jednak bardzo wątpliwe
Oderwawszy
o godz. 6 m. 40 po poło według cza
skierował się odrazu na
północo. leci samo tnie.
ze wzgzlędu na warunki atmosfesu śr!)dkowo - europejskiego.
Leci on
Samolot jego w;ypo&ai,ony jest ryczne, nie"L.byt korzyst.le, które
Samoloty leciały trzema grupami zachód ku Nowej Ziemi.
i okrążyły kilkakrotnie zatokę typ()wym lotniczym szlakiem tranIl w automatyczny aparat do ster 0- lotnik 111usi spotkać niewątpliwie
atlantyckim, prowadzącym z No- wania t. zw. pilota - robota. Dzięki na tak olbrzymiej przestrzeni.
przed dokonaniem wodowania.
Eskadra włoska była powitana wego Jorku prze.z Nową ~iem.ię: temu l1iewykJe pomysłowemu urzą
Post gotów był już do lotu w
gwiZdem syren wszystkIch statków Atlantyk do brzegów WteJl<tel dzenill pilot w normajnych warun- końcu cZt'rwca. Według lIprzedniej
kach atm4J"ferycznych może puścić zapowiedzi start jego mial nastą
stojących w porcie. Tłum
liczący Brytanji.
Post zamierza bez lądowania stt'ry a nawet pogrążyć
się w pic w uniu 1 lipca, jednaliŻe wadziesiątki tysięcy
osób wypełnił
szczelnie wszystkie ulice i place przebyć olbrzymi etap Nowy Jork drzemce. W razie niebezpieczeń runki atmosferyczne nad Atlanty- Berlin, skąd po uzupełnieniu za stwa przeciągły sygnał budzi go kiem zmuszały pilota do przesuprc',vadzące do portu,
Gen. Balbo powitali przedstawi- pasów benzyny projektuje natych natychmiast.
nięcia daty odiatu z N. JorkU.
Podobny aparat
zmontowany
ciele rządu oraz wybitni obywatele miast start do dalszego lotu do
Gdy mu wczoraj wręczono biulemiasta. PremJer Quebec'u odczytał Moskwy.
miał lIa swym samolocie "Wiek tyn centralnego biura meteorologicz
pismo powitalne a orkiestra kOło
Pilot amerykański ledeć będzie postęl)l1" i Mattern. Jednakże nie nego w Nowym .Jorlm, stwiedzają
nji wioskiej, ubrana w czarne Im· tą samą trasą, która przed kilku dał 011 spodziewanych rezultatów. cy, 7e warunl,i
atmusferyczne
&l:uIe faszystowskie odegrała wio- tygodniami przebył samotnie gmśJak słychać przyrząd w samolo- nad oceanem nacznie !lię poprawi!>Id hymn narodowy.
James cie Posta Jest bardziej prec~'zyjny ły choć nie są one jeszcze idealne.
ny lotnik amerykański
l1li
Post pnstanowłl dłużej już nie
zwlekać i o świcie rozpoczilł swoJ
gigantyczny lot wokół globu ziemskiego.
Lotnika należy oczekiwać w Berlinie jutro koło południa.
NOWY JORK, 15 lipca. _
Dziś
rano z lotniska Floyd Bennet
Field pod Nowym JOrkiem wystar
tował do lotu dookoła świata głoś
ny lotnik amerykańsld, Willy Post,
który już przed dWOma laty w re..
kordowym czasie 8-m in dni oble-

Mattern. Droga

więc

jego

z

słiW~i pl'cwadzić będzie przez S~j
ber!ę al do CIlabarcwslm,
potem
!itamtąll przez mOl'Ze Berynga do
Ala'3ki, skąd przez Kanadę zpowro

_.

an u

Uzdrowienie
sto
n
prac:uje nad
Rząd

Izerfeiem Ullil'"

Warsz. koresp. "Głosu Poranne-! związków azotowych w Mościcach
go" telefonuje:
z państwową fabryką ZWiązków
W croraj przed południem odbył6 azotowych w Chorzowie w jedno
się pod przewodnictwem premjera przedsiębiorstwo, wydZielone z adJędrzejewłcza posiedzenie rady mi- ministracji państwowej pod nazwą:
nistrów, na którem uchwalono: ca- "Zjednoczone fabryki
związków
Jy szereg projektów drobniejszych azotowych w Mościcach i w Cho·
rozporządzeń oraz zaakceptowan~ rzowle".
\V zupełności wczorajsze
uchwały
W ciągu najbliższych 6 tygodni
komitetu eiwnomicznego ministrów nałeży oczekiwaĆ ukazania się ca·
w dziedzinie akcji oddłużającej tego szeregu dekretów i rf)zporzą'
zarówno w rolnictwie, JaI< w prze- dzeń, regulujących sprawę zaleg~l'ł
myśle i handlu,
ści podatkowych i uzdrowienia sto
Wszytkie sprawy, dOtyczące ure- Stlł1ków w przemyśle i handlu
gulowanIa zaległości podatkowych
Jak się dowiadujemy, sprawa uzostały
przekazane ministerstwu regulowania zaległości
podatkosl;;arbu.
wych przeprowadzona ma być w
Następnie rada minifftrów rozpa ten sp(}sób, że po obliczeniu wszyst
tr~'wala i uchwaliła szereg
włas kich zaległości po dzień 1 paidzier
nych rozporządzeń i rozporządze1!ie nik a b. r. odpisane b~dą zaległości
') połączeniu państwowej fabrykJ wynikłe z tytułu kar za zwłokę,
w

c

-

Mac Donald -

Pro.l.Jlemv, które mamy pr,?ed sobą,

.'

MM

staoowiące

kwoty

~ielskiclZo).

nalurv

Oraz

zupełnie

Plan uzdrowienia stosunl,ów w
przemyśle i handlu przewiduJe ponadto przyśpieszenie układów pomiędzy wierzyciełami i dłużnikami'
o obniżenie procentów od długów.

~Uwini W

locie
do Kowna

NOWY JORK. 15 lipca. (PAT)
- Obsadę sa.molotu "Lithuanica",
który w~'startował dziś "o KOwna,
stanowią lotnicy Darius i Giren08.

lecą
",\~T JEAN. 15 lipca, (Pat.l
\\' pol :iiu mie.i~cowo~'cj Tor·
-od
l'au. Ila pf11nocnv wschód
S;lnł ,)f. a n, spostrzeżono samOlot Posta. Z kierunku, w ia.kim
kierował się samolot,
wlllMić
można, iż 'Villey Post kieru.;e
się z ;\o\\ego Jorku w stronę
wyhrzeży Anglii,
a naslę<pnie
zwróci
się bezpośrednio
do
Berlina.
W ~odzinę później widziano
w Sant Jeun samolot "LithuanilC.a'", Ikierowany przez lo!Jnik6w litewskich.
J alk wskazują ostatnie wiado
mośd, ohydwa apllJ'MY utrz'Vmuią się na iednakowej odle·
g-lośó "za iel11uie od siebie
i
nie zmieniając kierunku.

Wyroił
na więźniów brzeskich

w

środę

Warsz. koresp. "Głosu Porann"
go" telefonuje:
W czoraj w procesie brzeskin\
przemawiali adw. Urbanowicz, (bo
min. Kiernika), Barcikowski !p. PUl
l;:a) i Dąbrowski (Ciołkosza).
W szyscy podIm~ślili, że tylko W1
rok uniewinniający winien 'zapa~
w tej sprawie.
Wyroku na[eży się spodziewa'

NOWY JORI\:, 15 lipca. - Samolot "Lithuanica",
pilotowany
przez lotni!iów litewskich lipt. Dariusa i por. Girellasa, wystartował
dziś do lotu bez lądowania do
w
Kowna.

środę.

~.!!!!!PW!!f!,!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!:!!!!!!!!!!

a

zterech

Zbliżenie wielkich mocarstw faktem dokonanym

Rznr.

PARVZ, 15 lipca. (PAT:) 15 lipca. (PAT.) poludnie w p.ałacu we- Komunikat półoficjalny, ogłoneckim nastą.piło 'podpisanie pa szony po podpisaniu
pakhl
1; tu czterech.
cmerech, stwlierdza, że fakt ten
Z
stanQwi wywarzenie d'Vplomatyozne, którego wartość polega
'Pl1Zedewszvstkiem na od,pręż.eniu w stosumIkach francUSlko •
wło8'kich, a w następstwie daje on porOZl111l1iooie
i ~p61.
pracę
na polu po1ityc~nem
c ZJter ech
Wlit>1k ich
pa ńlStW,
Francji, Anglji,
Niemiec
Dziś w

wIeczny optymista

są rozmaitei

poważne

nieściągalne,
a
spłata tak urealnionych zaległości
rozło7-OIla będzie na 10 lat.

sumy

u do own

•

(7. przemówienia

•

prC)lljera a n

czterech, toczyły się fOZlll'l\\ V
między Paryżem i Rnmem cclem wyjaś>nienia
poszczćgo)
pych niejasnvch dla rZl!dtt fran
cuskiego. szcze~ółów paktu.
........ ~ .......-»~ •••• 10 •••
11

W kioskach gazetowy ell A.
Czurapaklej w Hynku oraz
przy ul. Łęczyckiej

mo2:na Zilpi SlD orał':
przyjmowane są ogłoszenia do
Wiłoch.
W przerw30h m~ędzv pa·r afo pism krajowyeh i zagranicznych
waniem a podpisaniem palktu . . . . . .~ł . . . . . . . . . . . . . .. .
mówić prenumeratę

,
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eS ,

(Dokończenie-początek

na str. I-ej)

m~istr. ~ fmA~

-=

Chyba, gdvtbym 5liw1ierd>zil, Ż~
komuś staa'a
krzywda
~
sbrony
r~Jcll
'W'la4I,
miejsl1d.ch. gdybym ustalił, Żt.
pracOwnik,. ~ał beqtr3w.n1e
wydalony z ...acy.
Komisam Wo;,wódzki odm·~

Now, udiet miejs i
ta bardzo

wa lŻll1ą sprawę u- będzic w slanie 1 udżetu
tego
opracowanie
nowego opra-cow,a ć , zgodnie z wvmog3na przyszły rok.
mi miasLa.
WybOl'Y samorządowe odbedą
W - preliGilinowaniu dochodów
si~ na w-iosne roku fl,rzyszłe~o; nie będę aai optymistą, ani pc
pr.zyj~ie nowy magistrat i no- .svmistą. i według
skroninych
wa rada mde.iska, która
nie dochodów, kroić będę wydatki.
'C\1ażam
hud·żetu

wuł l)Il"Ośbie ~1Il

tajemniey pil'Ojektowany.eh
zmian i reor~andrzaCji .w wydzia
łach

r ki-tragedia adzi
Jedna t y lik o

wprowadzę

p.o-

ważną zmialllę,

mo.gła mieć z nichiaknajwięlk 
Sle korzyści.

PrzedeWlSlz·ys1tJk.iel).11
wysuwa
Nasze bruki są, Il\.o.tem
zdaniero, tra~oo.ią. Łodzi i na te się tu kw-cstja zaciągnięeia po.
rzeczy trzeba będzie, mimo cię:ż ży~zek
kieh czasów, wykrore większą na cele dalSzej budowy kan)ł!j
zacji.
~
Lwią część robót,
bo pi,ę~
O wydallkacll
inwesty.cyj
Dych mOŻllla'bv było szelfollw mó ósmych wykonaliśmy iuż. Są
wić, gdyby rząd ·i naczej potrak dzę, że trzeba będzie w p-ierw·
Łowal tę Spł"wwę. Nie trzeba si~ s-zym rzędzie wz<iąć dużo pj{!ludZlić, co d() t~, że trudno o· nięd.zy, aby 'to olhrzvmie i. .Ira·!
!
tl1ZY1IIlaĆ tanie kredyty. Gdyb" pHalne dZii do w,1koI'iczvć.
Stany
Zjedllloczone uv.'1llżały
Jeżeli fundusz pracy b <:'tl7i~ I
PoLskę, jako najlepszy
teren rozporządzał ta].:i cmi SUPłam I .
do lokaty kaviltałów, nie otrzy- iż
ma1ilbyśmy
mlldej kredytów> potrafi sfinansować
budo\\'(,1
.rdk na 2, wZg'lędrue 3 J)T'OCent. wodocią~ów. to zacią1!nąłb~'u,
Teraa; p-owstała jednalk
3 do 4 mil.łonów l'Ot'7-Uj~ n>l tee
pomyślna koniunktura dla ru·
cel.
Chór magisirad:i:.
dm inwestycyjnejlo.
Ftmd'lISZ pTaev daje pożyczBył.aby to najodpowiec:1nic.i,,2eg'tajcfe mi-i
ki Ba in'West~jf' ~ to na OOr- SZa - moje.m zdani·em - okalube ustronia ... <t
d'Z() n:i5łki J)ll"()Celll.
zja do rOIZTPoc:l'I~da drugiej kaeTosca" PuccinI)
W m_u z tern. jestem ~- pitalnej inwesłycj,i łódzkiej. l'ąlCJm ~oleondkiem
bralllia Skorzystaliibyśmy
na czysto, napewno <'lo m3:,!ish'atu ,'l; pie- ma~istratn, nie chce l'ohić
piemędcr;v z ftmdnszu pracy, 3- prowadzą!C roboty we wlasnym niedzmi, Idól'ych mu rz~d me lityki. ale chce zrobić porZądek
by w Lod17.6.
zakresie. Zmnie.Tszylyby się do
będzie skąpił
Zrobię wszyshko, aby ciężko
, jaknajwłęeej i na.iracjonahńej minimum koszty ad1l.11illis tra· i wszystkie potrzeby miasta b~ z,apl'a<:owa.ne pieniądze QPY" n·
I
ilnreStowae.
c Y.ine ,
zatrudniLiiQyśmy dużą dą w całej rozci~łoścj zaspo- teli, wnoszone do kasy
1111·eJ·
~, inwestycie te mu ilość robobll'ików. dalibyśmy Z ·ł kojooe. Musze pod tym w~ę skiej w postaci podatków
zo
s;jałvb~ sie mrualSltu !kalkulować mówienlia fabr,'lkom
i odlew· dem rozlCzarować ludność
stały dobrze, solidnie. ()s.zcz<;oJ.
pod W\Zgl~em fmansowym i niom
"la rury wodoci.q~owtl Jest ona w błędnem mniema- nie i przyzwoieie wrdvtkowa
mu. Komisarz rządowy nie o· nt'. SiPOłecen~ tak, aby ludność iliJp.
trzyma od r.ządu
ani R'I"OSza
Cudów nie dokaże. żadnyeh.
więcej, niż W'łl3.dze saroo1"Ządo
Po eX!p(>se komis::uza nąd0
we.
we,go, obecni na
konferencji
Rząd, przysyłając mnie
na dZ'iennika.rze zadali mu ):zer-eg
odpowied~ne stanoW1ilsko do pyt·ań ,

\q;:o."tCll zapytano p. kDmisa
rza o k we:, tję s llhwencjj, o k Ló
rych w pl'.zemówaeniu
swem
de wspomniał anj słowem. Na
I'ytanie Lo,
inż. \Yojo~ y, 6 u l i-;.i

u,

tegiana

'ł~m.. liWI6j

obow1i1\-

rdt -::A!ć ~ tą; t!IPI'8.wą.
jut
w pie.rwszv.m tvJ..'Odniu s'We.g<l
JU'lZędowania w ~stJracie. M~v w Lod·z i eałv szereg gł~
bO'kiClb. w'iereeń 700-metr()wycł.
(w fabryce Poznańskiego, Schei
blera i Grohmana, na terenie e·
lektrowni-l i łirizebaby było
r~ W' najbliższym

~u·

s1e studia,
celem 2Jbadania, czy wybudowll
me kitkunasl'u talkOOh stud!Zien
nie odbiłoby się na Zl3.łpasach
wody w Lod'zi. Mcr'iJIlaiby byi()
•1 ÓWIl1ież

wykona-ć plan
llIlż"
i ci~~ wod~ Z N1f1

Lindlleya
bielSkich Zl"6deł i Pilicy , ~dZiLe
woda jest zaibeZ'PieciWna w od
p()wiednie.i pOllmzebn~j ilości.

Z dalszych badań, J3.~własr.·
nie można uezy·

~za wUerceń

RIWwaĆ. ~~ SlPHiwa

ta pos-iJa·

dać może

ł:o Z radą

RobOl, sezonowe
P;l'IzecIhOOząIC do
kwesbji., 7lWiąmlll'>cll

omaw iania
z prOW3d,zeniem
robót
public.znych
mie.iskiCih, 'P. Wojewódzki ~,o
wiedzti,ał m. in. 00 nast~uj€:;
DąJżeniem m&.iem b~z:e,

aby
roboty sezon()'WJe rozpoczynały
w ŁodzI nie w czerwcu, ~zy
w Iipeu., jak to bywało dotYl'hezas, ale już w. kwietniu.
11rzeiba będz:ie wszysrtkie s'p ra
wy, dot:vcząee bedytów zała
twić z 1iundus'ZCiIIl pracy wczeSniei talk. aby ci nies'Zc,z~liW'i
ludzie, m~ walCOwać na ro·
botacl1 pełny sezon. Postaram
się

przy~otowanie i w)·!.:lInanit>
.przyszły~h wyborów kom lina!

jasną rzeczą. "Że
udzielać można tslko
insłyłuc.illm,
ldóre spełniają

- Jest
,subsydja
swą

wie

z~odnie

p~ilstwa

z interesem

i miasta.

komisarz WoJewódzki wystąpi
z pJ.'Opozydą, aby tych 450 lu- illSL\"ll:C rom. klóre
zast~pu.ią
dzi bezw~ledni-e zatrudnić, dla I 5 'lmorz~~d \\' jego cZ\"lll\ości.ach.
spokoJu miasta.
-'ie otrzymają suhwenC'ji Le :n.
.'
sld·ude. które uważają się za
S.tanowIą ?11l IHeznaczn, ~d ~;.ości w Poisce: niC' l11o:l.e być
setek. pracllJących sezonowe?w mo\\"y o tem. aLy
s!lbwcncję
Co SIę tyczy 250 seZI)JlO\' co w otrzymała '
.
.
.
. 1n
JJlst\'luela
nlclo]a
a
z plantaCJI, to wobec panstwa.·
w YInawl?n ych.
.
otrzymaJą 011l pracę na f ,) JO- I '
.
tach,
p.rowadzon:r~h
paN
l\~ [ClU zakollczono konfe·
sejl.mi.k powia towv.,
l cnCJG·
•
.,
f
Przedl-ta wi e iele
pra·sy
ze
. N.a pv tan.1e • jakle pOUllIO- swej sLrony
podziętk'lwali z•
wlena~ nowej us,t awv sam:Jrzą- interes'U.ią:ce wYlllurzenia, 1)1'<)"
dowe] .zostan~ . wlJ)rowa~Zt}ne, sząc jednocześnie, by p. komip. kO~lsa!,z oswaa,dc:zył. z~ PQ- sarz utrzymy,... at z szeroką opl.
sta.nowIel1l~, . ktoll'e. uzvs'~ały ują pub~~czną stały kontakt , .
moc, ?b?WIąZ~JąCą, me zdąJzyly porednictwem prasy.
właSC'l'Wle byc
wlprowad'zon('
GeJ.
w życie, albowiem rozwiąza>Uf)
ee,
7
i radę miejską i ma:g,itlitrat. Na
mocy nowej ustawy jedynie
naczelni1cy wy1lziałów zaczęli
pełnić
funkcje ław.n7kow.sklile.
Reszta pOSltanowień wprowad,z ona zostanie dorptiero po w-;borach.
r

.'

•

I

.'

I.

I

Sir Eric Drummond

rz,jmowanie nowrch Draeow-

nyc~

ników

o He będą na jesieni rozpisanc
Przeprowadzenie wyborów b~
dzie bowiem leżal()
w mO.tej
Co do komisJi śled~,i, rzekompetencji.
komo powołaneJ dla zbadama
.
.
_'.
sprawy budowy domu ludoweTo byly~y nnJw~zllle/Sl.e mo
(o klasowych związków,
Illooty m~lch zalmerzen . odno· p. komjsar.z wyiaŚiDit że takiej
sząlCy~h SIę do p.racv w Samo komisji. nie powołał do życia i
rządzcre.
utworzyć nie zamiel\Za. - Oho
_
.
..
(dzi Jedynie o zaikwestjoOOW:l'
aą przezeń w ~W:()~ .czasie u
cbtwa:tę rady tmeJ5,k le}
wyasv··
~ Ludność Łodzi - oświad., w ł,odzi przyjda z zad-o"ole- gillowania 13.000 zł. prze'z mlaeta aalej p. komisarz usta· n:iełll. Mówiono, że
sto na ten cel. Ghwlilow() p. ko
powienie !komisarza r.ządowe;o J'z~dowy komi sal':'~ łJrZl.'o(zcc]i misarz polecił

Bez Delne o orka I bez cu

odpowiedział:

grzyboc! na!

dkl miasta
olbrzymie znaemtie ~e w~lę·
dóW str8il:~znych.
Na pytanie, dotycząc" rlldv
Ohod:zi o to, abyśmy w C1 ~ . przybocznej p.rzy komisarzlI,
sie wojny nie byli vozhawk· i inż. \Vojewódzki o."-w~nsicz'ył.
wody.
iż
Fakt, że lj~a narodów za i-Il'ząd nie dał mu
co do ład"
mlOwała siJG sprawą bud~wv Wl) przyboczne .• żadnych wskazal)
docią~ó"v Mdzkri.ch
świad(;l.v i narazie rady pl'zybo(~zncj w
najdosadnie.i. że p.owiumsJUi
Łodzi nIc b~dzic
się tą s'j)rawa zająć w piCi w- H.ządy sprawować h~dzie sam.
SlZym r,zędzie.
{:.0 do redukcji
komisarz
'V te<n sposób
\Vojewódzki oŚ'wiadczył:
prowadzilibyśmy .iednocześtlj&~ Zi'edukuję tyle ile będzie
dwie olbr~mj.e inw('~tyc.i~.
połI'Zeb:;t,
W roku 1924, rozpoczynaja<\' Nie usunę ani jednego potrzebbudowę kanalizacjl,
nic \,..i., nego urzędnika.
dzieliśmy. czy uda nam sit; j~l
Nast ęJpnie p. komisarz
wydQprowadzić do kOl1c.a . A jer!- .jaś·nił. że zajął się spmwa ro
nak kanaliz acjQ wybl1dowai~ś· botn ilków sezonowych, kiór>:y
my. nie zostali w tym roklJ wugóle
z a:IJrudrnien i , ()'faz robotnikami,
wymów:ionymIi, kt-órzy pra~(\
wali na plallltacj1ach. JeŚi1i. chasię im dać .taknajwięcei
z;.! _ dzi o hezrobotnyoh
s"zouow·
trndu1ieiI1ia prżv robotach wo ców, jest ich w Łod.7i og6łtm
dociqlgowych.
,150. Zdając relację, p. woiewoZadaniem moiem jest rów dzie z przehdegu swy<:h pierwnież
szych p.rac,

Sub$i~~@
dRa insi)ji~di

I

Wodociagi • konieczność stra.

magistratu,

w ~l.ędnie w n~etk:tórych .iełto
a·g endac'h .
- To są S'Pra'wy niezwvJdfJ
skomplikowane oświad(!,Zyl.
- i m~ym o nich
.mówi/.'
dopiero po zl'ustrowaniu ma·j,!i.,
stTafm, wszys,tkiC'h wydziałńwNiepl'awdzi'l\'e są również pO
ałoski o zmianach na słarrow.·
skach na-ezelni:ków wvd~iaiów
Naczelni,cy nasi kontyniJ.
li je p. komismz, -- zda ją t('.ra.:·
<>gzamin dojTlułości. Dotąd byli
tylko wy!konawca.mi zarządzell,
teraz muszą F]obyć S I'~ na wie
lc inicjatywy. Muszą Ill lel: Whl~n~ poglądy na spm wy. ohjęl('
ch resort.ami. l\!oże SI C okazać
~e ktoś jest \\ spallla!Ym wykor-awcą. a nic umie sil; ,dobyć
na samodzielnośc;
\\' żadnej
prac\, i n;(' iest lWÓl c ZY . By toLy dla mnir J'zecz~! bardzo prz:v
hnl. gdyhnll ~i ~ lllu t. ia! '·ozsl.a
\,aC' L naC'zl'illikallll, z którymi
\\ SWO;1l1 czasie' już pracowal , m \\:>póJnie i z których bypo- łem bardzo wdo\yolollV

1

OW

wstrzymać

wypłatę ~,

uważając. iż

odIn.oŚil1a uchwała

z05tJała przern~()na. Co l>ęPz.e
dalej z tą sp.rlliwą;, us1ali w l)OJ'v

zumien!1łJ. II: władlZami.

czen».

Na

nadzor

P~l!lie. <%y będą przez

I

I
I

l

komisa'l'!Zlll pr.zy~~ n()wi ur.~~
ndCY', iDŻ. Wojewóddd oŚWiad-!
CZVI p-mecząeo. W ezaMt>, kk dy się redsuk'Uje wielu UIZ~· ; były selkretarz generalny lig!
kÓłW :- m6wU p. Wojew6d1zki-1 naJr()dów zostJał mianowany po
nie będę innych wpuszczał do I
alem ~lji w RJzY1mie.

~
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Bojkot
towar"
zmasza nlem,ó",

do lik"ldatll przedsit;biorst",

Hitlerowcy bombardują Austrję ulotkami
BERLIN, t5 lipca. (Tel wL). Rojkot towarów niemieekich, przybierający ostatnio charakter grotny dla gospodarki niemieckiej, zmu
sił wielu przemysłowców niemi~
kich 1\0 likwidowania swych pla.
cóweh w Niemezeeh i pnlellOSZenia.
ich zagranieę.
Niemiecki dziennik "Der Deutsche Industrie - and Handelstag"
przestrzega przed tem zjawiSkiem,
twierdZąc, Ze w ehwili takiej, Jak
Gbecna graniczy ono ze 7ldradą sta
nu, nietylJw bowiem aniemoiJiwla
zatrudnienie czyun)"CJl dotyc~!ł
w tych pr.zemysłaeh robotników
niemieckich, 1ee1: stanowi równi~
tla eksportu niemieckiego W' bUz-

szeJ

czy dalSlZej przyszłoki
współzawodnictwo na rynku

nowe ,
mię

dzynarodowym.

Rada gospodarcza
BERLIN, 15 lipca. (PAT) .Hitler powołał do życia generalną
radę gospodarczą, jako ciało doradcze przy rządzie Rzeszy.

Pogwałcenie

umów

WIEDEŃ, 15 lipca. (Tel. wł.) -Jniś w godzinach
przedpołudnio

wych nad Salzburgiem ukazały się
dwa umoloty niemieckie, które
obrzuciły miastG ulotkami hitlerow
sldemi.

Oficer

10

~j;~

zdraicą!

Zadaniem generalnej rady gospOWIEDEŃ, 15 lipca.
(PAT)-darczej będzie współdziałanie
z
Samolot bawarski, który obrzucił
rządem na polu gospodarczem.
Salzburg ulotkami, zdołał bez prze
Do rady powołano między inny- szkód wrócić do Bawarji. Dwa sa·
mi wielkich przemysłowców z Nad molGty austrjackie, przeznaczon~
renji, I{ruppa i Thyssena Oraz zna do odpierania napadów lotniczych
ze strony Rzeszy, nie były zdolne
nego bankiera, Voeglera.
do akcji.
Palłcja salzburSka twierdzi, iż
piloci bawarscy byli powiadomietli
o niemożnośei użycia samolotów
austriackich przez jakiegoś szpiega. Podejrzewa się: jednego z oficerów , lotnictwa
austrjackiegu,
Langhama.
U)NDYN, 15 lipca. (PAT) ~
bije rekord
Langham miał jakoby zbiec zaNa kortach tenni'JOWych w Wimble
KATOWICE, 15 lipca. (PAT)
don zakończono dzisiaj spotkanie
granicę do Niemiec.
tennisowe Anglja Australja, W sobotę rozpoczęły si~ zawody
"Reichpost" zamies'zcza zgryźli
rozgrywane w finale strefy euro- lekkoatletyczne pań w Królewskiej we uwagi na temat oburzenia niem
Hucie.
pejskiej o puhar Davisa.
ców z powodu rzelromego pojawie
Sensacją dnia bli sukces WaJZwycięski punkt dla Anglii zdonia się obeych samolotów
nad
był Austin,
pokonywując
Mac sówny, która w ..ucie dyskiem Niemcami, które znowu bez skruosiągnęła nieprawdopodobny
wyGratha. 6:4, 7:5, 6:3.
.
pułów naruszają
granice obcego
nik
43
mtr.
i
8
centymetrów,
bijąc
W ostatniej grze pojedyńczej
f!ańs . .l, wierząc
widocznie, iż
Crawford pokonał anglika Leo, tern samem swój własny rekord Austrja jest o tyle r-ycerska, że
który zast~pował niedysponowane- światowy o 52 centymetry.
nie wystąpi ze. skargą cło czynnigo Perry'ego.
ków międzynarodowych.
Wyniki spotkań - 3:2 na ko[ Na uwagę zasługuje, zdaniem
rzyść Anglji.
(pi.sma, fakt, iż samolot niemiecki
obrzucił Salzburg Ulotkami, wbrew
ksiqżeczki p'. K. O.
pra wom
międzyna rodwym,
w
WARSZA WA, 15 I1pca. (pAT] ~ przeddzie-li podphiatiia paktu cztebez bramkarza
Wykaz wylosowanych ksią~ezek rech.
SIEDLCE, 15 lipca. (PAT)
ua premjowane wkłady oszcz~
Bramkarz 22 p. p., K068OWSki, kt6- nc)ficlowe serji I-ej w 29 ciągnieniU
ry obecDie 8luży W' wojsku i grał dnia 15 UpCL 1f;33 r.:
w drużynie ligowej 22 p. p. w droNr. Nr. 1280 3740 3917 6232
BERLIN, 15 lipca. (PAT) - Midze wyjątku, musi obecnie prze- 17157 9570 10273
1059ł
12133 nister Fńtsch ogłosił do naczel
stać grać w JD3'Ś1 rozkazu dowód- 17324 17929 18512 23103 25003
nych władz Rzeszy ~z rządów
cy dywizjL
257,21 26115 2'7891 ~ 30171
Wobec tego WKS 22 p. p. zmll· 30555 30839 31185 32714 3366'1 krajowych okólnik, w którym naka
szony będzie na najbliźszy mec~ 36000 37250 38733 4300'5 4399'J zuje aby pozdrowienie hitlerowdrużynę
bez 44594.
skie, stosowane dotyehczas przez
ligowy wystawić
bramkarza, bądź też wstawić do , - - - - - - - . . . . . ; ..- -_ __
członków partji narodwo - socjaliś"
bramki innego gracza, który dl)stycznej, było wprowadzone do
tąd nigdy nie grał na t~j pozycji. l
urzędów. Urzędnicy państwowi w
Najprawrlopodobniej ligowcy 22/
do
p..w.ys!ąpią bez bramkarza, 1em
~Iekił" służbie i poza Służbą o-bo-wiązani
uardzleJ, ze wszyscy rezerwowi od .,
będą witać się podniesieniem dło
b~·wają czynną sluilJę wojskową.
e ••••••••••••••••••••••• ni na wzór faszystowski.

d.ziałają . szkodliwie n'a· delikatną skóre. dlatego też należy już zawczasu pielęgno
wać stale cerę preparatami Herba. Krem
i mydło Herba chronią cere. przed szkodliwem działaniem promie"ni słonecznych,
ostrego powietrza i wody - usuwają też
szybko i niezawodnie piegi, żółte plamy,
liszaje i t. p, Spróbujcie i przekonajcie
sie. samil · Do nabycia od 90 g.roszy.

,

Ostatnie nOWin, SDortowe

"nalia-Rustralia 3:Z

WaJsówna

Wylosowane

Druiyna ZZ p, p.

KREM i MYDLO

- ..

HERBA

"

e*

*
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Pols ie jagodr do LOHd,nu
Duże

zarobki obcych eksporterów

CZĘSTOCHOW A,

15 lipca.pozycjl:J w
zarobl{ach
ludności · pow.
\ zęs.CJchowsltieg"
stanowi zbiór jagód.
Codziennie
z Herbów
Ślą"kiclt
ILubieńca
gdzie ..znajdują się centrale jagodowe odchodzi do Londynu przez
Hamburg 5 wagonów z jagodami.
Każdy wagon mieśoi około 5.000
kg., Za które płacą na miejscu pll
36 gr. Na rynkach londynskich kg.
polskkh .iagód kosztuje 1.50 zł.
Poważną

ZbIeraniem Jagód w pow.

często-

chowslUm trudni się przeszło 4.00B
kobiet, przyczem dzienny zarobek
wynosi około 3 zł.
Przykład ten świadczy ile .jesz,.
cze ~t niewykorzystanych . dziedzin eksportu polSkiego i ile jelit
do zrGbienia w sensie organizacji
samego eksportu, gdy! polsliie jagody Ulogł~' by być kierowane na
port w Gdyni, a ujęcie teg'O ckhPM
tu w ręce polskie moglchy zwięk
szyć zarobek producenta krajowe->

go_

now, przymus

M Ik
d
a o, DleSz DO Dora e

Kropli

r·

•
łatwego
miała.

'fi. SCHRAMM

PULAPKA
PawEł Turner
siedział w swym
i;tbineeie i przerzucał mecierpJiwie
fuiul' papiery i akta handlowe, któ
re musiał sprawdzić przed wyjazdem. Myśli jego jednak były gdzie
indziej.. Na cZGle między brwiami
coraz gł~biej zarysowywała się
~'r 'lrszczka.
Tak, gdyby mógł mieć pewność,
t e Anna nie zdradzi go z Roberlem! Zresztą, Ido wie, jak daiekG
już rzeczy zaszły. Moi".e go już zdra
lilila? To ogień, a nie kobieta?
W prawdzie nie . przyłapał jej ani
razu w ciągu rlwuletniego pożycia,
;~ Robert Hasting
był wyjątkowo
1'!'LyzlVoitym chłopcem - przytem
j,olegą z ławy SZkOlnej ale komu dziś można zaufać?
Że Robert był znacznie przystojnjejszy od niego, to Paweł sam so
llje uświadaniiaL Przytem ostatnio, do licha! - pomyślał sobie .Ale poco ten smyk tak często nas
odwiedzal? Nie, to trzeba rozstrzy
gnąć! Ale jak?
Wziąć prywatnego detektywa? Lepiej nie. Paweł wolał nie mieć
do ezynłenia t: tymi ludźmi.
Naraz świetna myśl przysZła mu
do ~. Tak. UW mu pontQŻe.

Ma nawet podobny głos. Jak to do
bru, że nie zerwał fi nią zupełnie
po ślubie z AnnlI.
Natychmiast połączył się z miesrdtaniem swej byłej kochanki; na
szczęście zastał ją

w

domU.

- Hallo, to ty, Utti?
- Tak, to ja.
- Słuchaj mała, możesz okazać
mi pewną przysługę... Nie, musiałabyś się do nmie pofatygować
- tak jaknajszybeiej. - Więc
przychodzisz? - Alei naturalnie,
naturalnie! Na tyle powinnaś mnie
znać - nie należę do niewdzięczni
ków••• - A więc, pospie&l; się!! Do
widzenia!
Nim upłynął kwadrans Utti, zadyszana zjawiła się- w jego gabine~ie.

- Serwus Pawełku! No, o co ei
chodzi? Wy()br~ .leWe, że pl"~je
chałam taksówką! C&y to COŚ wa~
nego? Słuchaj, wCMral widziałam
w "MaiSOQ I.ucr' model sukni wie
C7.orowej, powiadami ci, marzenie!
Czarna satin z pailletami i srebrna
lama - coś ooskiego.·
Paweł mrugnął
porozumiewawczo okien1.
- Jeżeli wywiąiesz się dobrze z

zadania

*'
będziesz

e
Ją

- Ach, Pawle! - wykrzykn~ła,
rzucając mu się na szyję, - zaWSZe
mówiłam, że jesteś skOliczooym
gentlemanem...
.
Gdy minęła burza zachwytów ł
uniesień, Paweł wyłuszczył swój
plan. Utti okazała się nad wyraz
pojętną uczenicą.
Spytała tylko o
nwner telefonu i rOzsiadłszy się
wygOdnie na dyrektorsklem biurku
ujęła słuchawkę telefonu.
. - Proszę 223-04!
Paweł pOdszedł do małego aparatu ściennego i w~ąClZył się rów·
nież. Serce mocnO mu zabiło, gdy
us'ysuł dźwlęe7;ny głos Roberta_
- Ta Hastings. Kto mówi?
- Anna - odparła Utti.
~rwa. Poerem zdumiony głos.
- Jaka Anna?
- Jak,a jeszeze Anna istnieje
dla ciebie,
Robby? Oczywiście;
Anna Turner... - 00 to, nie masz
dla mnie ani jedneg-o miłego slowa?
_ Nie rozumiem? _ czy to pa.
ni, pani Anno, naprawdę? Pani Anna Turner?
Utu rozgniewała słi;l na dobre.
_ Słuchaj, Robby, czy ty tartu
jesz? D7JWooię, aby ci zakomunlkowae rad05ną nowin~ że móJ mąż
wyjeżdża na parę tygOdni ~ a ty
na to nic! Robby, to brzydko z two

SĘDZIA

znacie

się

RINGOWY: - Bob, nie
dopiero Od pięciu minut.
HU
iBD
A

jej strony! - A może już mnie nfe
kOi!hasz?
Utti załkała po mistrzowsku.
Znów rozległ się głos Roberta,
bardzo poważny tym razem.
~ l..muszony Jestem prosić panią
o zaprzestanie tyeh iartów, które
uwłaczają zarówno godności pani,
jak i jej męża, a mego najlepszego
(lnyjaciela. Zapewne z nudów ob.. ~
ia pani taką zabaw~ lecz zapewnlam, 2le objekł został wybrany nie
fortunqie.
-:... Ależ Robby, jesteś okrutny!
- zawołała Utti re łZami w głosie.
- Tal, jest, pani Anno! - clągnął dalej.
Poczem dodał,
lUZ
znaeutłe łagodniej: Pani wie
przecież, jak panią szanu~ żeby
nie rzec - kocham...
Paweł zamienił się cały w słuch:
- Ale wie panł równie dobrze,
że !Za nic w świecie nie oszukałbym
mego
najlep8'llego
przyjaciela...
Wiem zresztą, że i pani nie zrobiłaby tego mimo tej pozornej go,
towości ... Znam panią dostatecznie
i wiem, Ze jest to najmilszy sport
pani - uwodzić mę:f;c2.yzn a potem
wyśmiewać się z nich. Tak, tak,
ale niech mnie pani wIęcej nie dręczy - zostańmy lepiej przyjaciółmi, jak dotychezasl
- ŚwietOS2'ek! - wyrzekła UW
z pogardą.
- Pro&ę mnie nazywać, jak się

bądź

z nim taki

czuły. Prucieł

pani żywnie pOdoba - paJacyk~
w rękach pani nie będ~· Proszę 1M
zdrowlć Pawła i...
- Robby, jest~ pan osłem!
(Jtti nie mogła odmówić sobłe
przyjemności wyraienła swego nar
głębszego przekonania o Roberdl
Hastings.
Paweł Jednak był nłezwykle za.
dowolony z wyniku tej próby.
- Bestyjka! - rzekł głOŚnO d.
s.iebie, niewiadomo było jednak e:l.1
ma na myśli Uttl, my swoją żonę.
- Ale
djabelnie
przyzwoity
chłop z tego R(}b~rta! Okazuje się,
że istnieje .leszcze pl'awtlziwy przy·
jacie!!
•
•
*
Ekspress ruszał już z miejsea,
gdy Paweł wychylił się jeszcze l'a7.
z okna i zawołał do żony, stojącej
na peronie i powiewającej chustecz
ką:

- Wiesz, prosiłem Roberta, żeby
. zajrzał do ciebie od czasu do CZl1Stil Mam nadzieję, Źle nie będziesz
się tak bardro nudziła ..•
.. • ".
W pół godziny potem Anna była
w objęciach swego kochanka. Mię- ·
ozy jednym a drugim pocałunkiem
rzekła z uśmiechem:
- Swoją drogą, mieliśmy szczę
ścit', Robby! Coby bylo, gdybym
·nie była akurat przy tGbie, gdj
,;tamta" dzwoniła ...

-

dorosłych

.ot u dzieci i

Śmierć

szwedzkiego

"Króla nart"
Prasa sztokholmska dDniosła 0statnio o tragicznej śmierci Ander-sa Ahrmana,
zwanego "królem
nart" w dzikich lasach północne)
S:l:wecji. Ahrman liczył 80 lat i w
swej młodości był jednym z najsłynniejszych w SzwecJi myśliwych
i narciarzy. Niedawno wybrał się
on, pomimo silneJ burzy, łodzią
na rzece Pearl do małej osady la})Dńskiej. Nagłe uderzenie
wichru
wywróciło łódź i Ahrrutln
wpadł
do wody. Widząc tO' ~ wYbrzeźa,
ŻOna Ahnnana pośpieszyła
na pom~ mężowi i z innej łodzi zdołała
zrzucić mu Iin~ za pomocą której
wyOOstał się 8tar~e
na brzeg.
Ahrman :lJd.ołał tylko wymówić parę słów i
zmarł,
prawdopodobnie
na atak serca.
We wszystkich osadach i namiotach lapońskich półnOE:nej Szwecji
starzy ludzie opowiadają dzieciom
i wnukOm o niemal legendarnej sile
I przygodach ,:króla nart". Przed
50 laty- brał on udział w biegach
narciarskich, jednym z najtrudniejszych konknrsów w historji 8Zwedz
kiego narciarstwa, przebywając dy
stana 210 kilometrów poprzez dziIde olrolice LapJandji. Po ukOńcze
niu biegu Ahrman udał si~ na nartach do wsi Jakkmokk, gdzie ta6czył całą noc. Nie Odpoczywając
ani chwili, założył Znów rano swe
narty ł przebył 110 klm. aż do Pen
raure.

•

r

usuwa

Puder Bebe Szofmana

Reklamowana "rzebudowa życia gospoda czego
iemiec wstrzymana
nar dowa" w objcc:iach kapiializlDo .• Powrót
do dawIlgch m~iod·· fioerina ł fioebb~11 w opozg,'i

"lłewolu€ja'

wode.m, iż lego rodzaju zaste-- wywalczyć sohie ~tanowU&ka
~ląd6w w obozie
przywódl'6w
py ludzi .już istnieją.
sfery w!Płvwów, s~od'ZąIC w hitlcrowsk~~h na bieżące 19.~aJak wlilęc wtidlzdtilly, rewolt;· ten sposólb życiu ~ospodarczi" dnienia i Plfo~ram gosp '.\darczy
(; Jonizowanie żyda gospoda r· ill'U. Dlarte~o wolą k.alllcler07.a 7'WVcięslkiego re·g ;imu pogł.;,h· :1czego w Nti.emczech
zostało jest, aby iŚĆ
ją się z dnioem każdym. SiCZCwstrzymane . lliiller nacisnął l po linii powolnego i zdrowr(o gcłne niezadowolenie
w&tód
całej siły na haroUiler.. u'zu?;)d·
l'OZw~ju.
r przywód(Jów mają WywOłvwHĆ
nieniem ostatn1ej mowy Hitle
W ~)ad za temi. zapowliedzia.endeneje proka!J)lirtaIJilStyczne
ta jest preg.ramowe pnzemó- mi 1fl9~71y odpowiednie zall"ZąHitlera,
~~tem
wti,enie noweg.o ministra ~()<gpO dzenia. Kor.poracja niemieckie "-Mrv odrże~'U.ie .sl.ę gwaltgwnie
HEller coraz wi~i tJOO'JWrząd- darstwa Rzeszy Schmidta, wo· go vr.zemvsłru (oo'WltLie.i zwi<ą.ze~ od kontynuowania reWOh!(,jl i
kownje sie dyrektywom cięż- ber, orzedsławicieN ·;'vcja IlO- niem~eck:iegD ptl",zemysłu/ w Y- Uadz;ie naci.sk na koniec70ość
ki~o przemysłu j Landbundu spodacneRo.
dała 'JIkólnik, nakazllljąICY
unikania WlStr:Zą,sórw w ivciu
i w rerultłacie llkalz11ie si,e S'Ee·
Miinister jest lJIo{odJnv w lapa- wstrzymanie wszelldeh prac o t:{olipodarozem.
re.g ok'Óilmi\ków i rozporządzeń, trywaniach z Hi1Jlerem. że
koło oparcia l)I'ZCDlysłu na 7.3W zwi~'ll z tern umJiarkowa
które 'llIll!ie1flz,ają do uspokoleni& problemy, które twoi-zy niesada~h korporacyjnycb.
nem etredo ,polUtycZllęm H;1!le,r adykalnych elementów vartii mieckie żyeie gospodarcze, n~ Min. Sch!miidt odrwołał miano ra, Prawdz<iJwą treweld~ją jest
l wywiąlZani, a si.ę z pr.zyrzeczel'i. mogą być rozwi>ązywane samo- wanych PT'zez s,."YtW,o poprzedni 1)()głos,ka.
2Je dwaj nI! ~.lklvw
udzielonych ka'P!itaIO'wd.
dzicluile przez .iedną osobę I ka komisarzy Jlospodarczvcl'L r,iejsi i dotąd
Ill-~ łn ,it'IUi;ejs.i
Ka~ler.z H~tle.r J?'rzema wiał l uczynić to może tylko ~amo Wagener.a i ~oeHefa i mF.ósł w.spóltprac?wnic y• HiItle:a :
nstatlllo dO' klerOw'lllków okr~-l życie gOSlooda,rcze, przez wvlo· wszysttk.1e wydane przez ruch GoebbeJs l GoerUl~ mIeli jawK?wych pa~b.H narodowo - so-I n,iOllycb przez nie od,POWJł; - 7.3Jrządzeniill.
me odw~ó:Cie się od !~hrera",
cJalst~·z;neJ
oraz t. rlW. " po· dzialnych przywódców noslz- ze
Jak (l wypad;kórw ostamich uzasadma.ląJC l' w dOllll:ny spowierniików Dracy". Odwołoują.c ~6lnych gałęzi.
dni w Nielnczech W\ida(!
sób na naradzie wodzów TJarostię .do kapitalist.yczne.i .go.spo- Zadaniem państwa .test ogólne rewolucja hitlerowska w Njt!m dowo - socjalistyczno u k,\ocledar.k'l kanclerz Hl'tler mowI!:
kie .. ownictwo
i prowadzenie czech coraz bardziej traci swój r.z a
.,Władze ,)oIi.łyczną
można 0- poliłył{i ~ospodarczej,
nie zaś cbarakter społeczno - gospo- loonieczność póiścis. po lin.ii aD
si~ć w szybkiem tempie. W
eospodarowanie.
dar czy
lykapiłalisłycznej,
dziedzinie ~oStpooal'czei ohoNajważn.iejszym problemem J)ł'Ze: . <:0 .te~ .wyraźn i cj ywy- Jeś,Li ruch me chce narazić się
wiąr~u.ią. inne prawa,
ni~ w lo z,a'pewn.ienie pracy 5 miljo- datmaJą SIę Jej cechy p-oIJtyc;:.· na niebezpiecz€ń., że masy jego
""·H'. ,IWg & ws
WX
walce poIitYł'zncJ.
nom ludzi bez rob o'ł'll yoh. Rów He.
lwO'lenniik6w odtwróc,ą się od
BF,Z KONKURENCYJNY
Mus.imv Ikirok la krokiem po- noc:zesn.lc
będą
Iozwią.zauc
'''skutek tego, jeśli wjerzyć swych przywódców i
REPERTUAR FILMOWY
stępować naprzód, ahv nlic ist· W'szystkli.e inne problemy.
La- rlO'niesien;Lom, nadchodzącym z wYWołają nową rewolue,ie łY.JD
Dźwiękowego Kina
nie.ląc~o
two to nie .pirzv.)diZie :i nie mo- Berlina via Wiedeń, róż.n.ice po
r8R~m - przecilw Hlt1erowł:
nie zniszczyć radykalizmem i' żn.a liczyć na to, żeby stosu.nk,~

"CAPITOL"
Dziś

i dni

następnyohr

"GUłCK"
w 1'01. gt

Liljana Harvey

i Jules Ben,

Wkr6tce!

EKSTAZA

z Hedy Kiesler, Aribert Megg
Reż. G. Machaty

Swn
Diungli
roll
lir

głównej

Busłer Grctbbe
pływacłi

olimpijski mist1'a

ZUZANNA LENOI

Greta Garbo-Clark Gable

Burłak

Artem

Prod. "SOWKINO·
Rełyserii Piotra Bytow
wg. G. Wełlsa ·
Charles L.aughton, Lugoei Bela,
Le!la Hyllms

Dr. Moreaa
GDYBYM

MIAŁ

MILJON

Arcydaieła Lubicva przy udzie
le 6 rełyserÓw w wykonaniu
15 czołowych gwiald ekranu

PIEŚŃ NOCY
Ret. Litwaka z krÓlem teno1'6w Janem Kiepurll

Złote Sidła Reż.

Lubicza
Miriam Hopkins, H. Marshall

LICYTACJA

MItOśCI

Sari MlIl'itza, Charlie Ruglles

EERLIN, w li.pcu.
mindlSt,r a Hugellberga i nominacja Sc.lllln~rltai
DanegO' na mmi!>trów ~poda:rozyoh nie zadowold~a rewol'llcY.inych prądów w masach
n.lHodowo ~ soc.ia~istyc:z,ny<ili.
W przeciwieństwie do tego
góra partyjna. a l)fZedewszvst-'
Ustąpienie

I

nie narazić

H'I-tler Drat10wal a ZI

"!I

nasze/;(o same 'PJilez się zos'lały ulZdrO'wione.
W piet1WM:ei jedn!'lk
•
Ilu
Bi-ull"ok'l'atvzm n'.ie odpowjada mńenze l"'Ząd DlJIJSi zdławtić ~61
Był malarzem-pokostnikiem na Morawach
celom od,budowy ~os'pod-arki.
ną dep.resję i nafC'ooąć ivcie
M!us~m'V krok
(la krokiem goslpooaf1ClZe nadzjeią.
W prasie C21e8kiej w ostatnich udał się do Wiednia, a od tego cza
po&t~PO'Wać n-aJPn'Ód i
Rząd będzie ułatwiał rozwój dniach pojawiła się wiadomość, że su nigdy go nie wicbiałem i nie zaj
uJe burzyć istniejącym tll'Zą- wytw~rtl~
ale oł.~ będzie dZisiejszy kanelerz Niemiec, Adolf mowałem się )ego GlI'abę. O Ue 80~
!lO twonył.
pracował przed wojną jakO bie przypominam owego Adolfa Hl
co narra~ 't:rAo na wite:bezKaL'klukłcja ~odatreza mumalarski w firmie Żidek tlera, liczył on lat 21 do 23, był nie
~o podstawy egJZY5ten si być we W1Szystiklkml utrzYDl*; W Ołomuńca na Morawach. WIa- mieckiej narodoWQŚcr i mówi! niec.ii narodowej. Pam~ętać nałe- na, co nie będzie 'PI'7euJtodą śełcłelem firmy malarsko - pokost- znanym mł dJalektem".
ży, ~;i wy'korxvsłani.u mdyw:idu dla kół gospodall'Czyoo w po- ~j tidek doty.~czas ~~. Cza- W liście dalej tidś: objaśnia, że
a!Jnyc.h talen1!ów z-awdlz~·ęczają maganju l'IZądowń p,rzy Cj'f}e~j~.;l·- soplsmo "W~hrheJt' zwrocdo si~ Hitler nie mógł ok8l'.Qlć się książką
Niemcy swą ~~, że tvllk.a niu je,go ciężlkfich zadań.
przeto do tidl{a, będącego obecnie pracowniczą i że prosU, aby mstał
na tej drodze uda się o/O~ąr
.Ju.ż kandem zai'.lOOczvl, [~_ wiceprezese!" cechu malarzy - p~ przecież przyjęty, że dodatkowo o
sukcesy w dizliedtZiillliie odbudn- mó'W'i~ mJn StC'h.mtidt. -- że
kostników l dekoratorów w BemIe książkę się postara. Ponieważ jed.
.
z prośbą o bliższe informacje w tej
wy. Kanderz z nollcisktiem 1:\- b?dow~ gospodarstwa me mo- sprawie. Obeenie "Wahrheit" m. nak był niexdolnym, j~go talent 0powiediziat ~.j~llnioe wsze1ki~h 1'.e. b~ć ~zePl'OWadżana kon- mieszcza list Żidka, w którym ten- ratorski daleko wYprzel\'1:ał jego
p;r{7b
sl'l'Uikc.13·nn
błurQk.ratyemend. że Dl. in. powiada:
7JdoIności pok03tnie7Ą !lJWQlniony
fory1owaoia mniej sprawny.-"
~. S~jdt widz;i sw~ .ie za- "Prawdą jest, że spis mych pra- został z pracy po 14 dniach. :tidek
.iednostek :re szkodą hartłzi.. i dame llQetyle w tworZetJlru no- cowników z rOku 1910 zawiera na- sam chciałby się dowiedzieć, czy
tłZdolnronyeh.
h k
t wk ;;
d
dzisiejszy kanclerz Niemiec, tO' ten
wyc
. onSi r ~.r'
go~g all'- zwisko Adolfa Hitlera, który za· sam, który pracował a n;.. ...o jakli
Obsadzanie
słanowlisk .kiLf;.,t cz.VOh.. ile
. .;raczeJ w orgamzowa trudniony był w meJ' firmie 14 dni
'''b
'..IL
~~.....ł~.'
l
..... ,
h ru lnveh mo- jako pomocnik pokQStniC'Zy. Potem pomocnik malarski.
wtlliJcZV'Ull w gV<>lvvua:rS""'le za r, ~:u J~~~le . rąeyC
żeć będ7lie od wychowania no- żHwoscl.
wego pokolen;a dlZiałaa.v gO' N~e .fest zadan[tem mlWstC!ł'
spodarezyoh.
stwa ~ospodarki mieszać się,
7..abi.ediwość. jaka pewne orga do poszezególnyoeh «ałęzi tystrażnicy
nizae.ie rozwi.iają dziś w tym
cła ~~arczeco
podstaw

życia.

Nowi
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zar.z.ą.dzać

korony

niemi, .iakkol"wie1t

Il1IOIiIliw()ŚĆ tałka natura1nieist-

nieie.

szkocki

Przebudowł; łyda
$)
Da
zasadaeh

~ospodarae

korporacyjnym zostaje narazie wStrzyma
na i nastąpi pow~..6ł do dawae. . stanu rzeesy.
Nne (Dat~(),
fJeb'f
miała
kiedyś
%OSitać
,zrea!i.zowana,
1007: z t~ powodu. U
rozmaite nie.powolane a}'D1lł.
ki usiłowały w tej dzileddBłe

me

robie

eksperymenty,

. . . . . . . . 0 •••••••••••••••

W Badapeszcie odbyły si~ uroczystośc~ w związku z wYborem nOwych strażników insygniów królewskich. Na zd,kciu widzimy pochód
s.zkatałt,

.. której

spocąwa

węgierska

kOl'Olla

jw.

Stefana.

Nr. DM

Pray

nadmiernej

otyłości

halety stosować krajową
Morszy"ską Wod'ę Gorzką
w dawce od 1/ 4 - 1 szklanki.
Sprzedaż W aptekach i drogeriach

••••••••••••••••••••••••
Wystawa lisłów

..t:iLfJS PORANNY"" -- nS3

Nieporzadek i bezczelna

miłosnych

miejscowoścl-·
droż,zna \V O łowie

( Korespondlłflcja Wła31!a "Głosa
Niedyskrecja amerykańska nie
ma granic! Obecnie urządrol1o w
SOPOTY, \v Jh)cu
dźwiękach pierwszorzędnv~h 01 rzy poruszaj,ą. się wolno .' 99 1'\owym Jorku wystawę listów mimięta :f,ą lepsze czasy.
Sopaty w li'j)Cu... "sezon" w ki es tr międzyna·rodowych.. ,
łosnych znakomitych amerykanów
'rak - do.brlze było15 li;pca - "Hochse:zon" .
pebndl
i anglików. Sięgają One wprawTeraz, Sopot y? O ni~ ,
Gdańs.'Zczanie roMą
w nie
Jakże
tu
inaczej
wy~ląda
dzie dość odległej przeszłości, rtl~
myśloeć o tern nawet nie w<;llno d.zti.elę i święta
sztuczny tłok
dziś, niż przed paru laty?
mogą być ni~przyjemne dla ~,~'ją
Czasy się zmieniają ...
Zjeżdżają
licz nie
r!
OHwy
Tak! Były tu dobre cza
cych potomków autorów tych łVy
.
sy - były sez()Dy!-po 14,000
Na Seestras,se pus,to, tysiącz Lan:g1'UihlJ.'lll .i Gdańls.ka.
nurzeń.
Ale niewlilellka z nich dla Hr;.7
letników
z
Polski
ne
okna
płaczą
białemi
kartk<ł
Niektóre ustępy listów są cha rak
Słyszało się wtedy
wsrt ęd~ iii mi
"Zimlmer zu verm'ieten" r.vch sopockii ch zakładów gaterystyczne. I tak: Beniamin Fransbronomicz.nych pociecha --bo.
J.lin - obok Waszyngtona główny polską mowę - spotykało !il~ (Pokój do wyna.ięoia), lrembal
prze:zome ma'ID'usie .~Iabi,el':a.i~
znajome
twall"ze;
Ola
Seestrn!f~e Czerwona Sala nieczynne,
".oS·
szermierz niepodległości amerykań
prowiant do koszyczlkó,w ;i (ka
było
gwarno
i
tłumno
...
S\"IlO
gry
dogorywa,
orlkj~strv
skiej pisze: chciałby być ptakiem,
A o.rzyz.nać trzeba, że milo w Indrzc i Kakadu p.rzyg:rvw~ · wę do zapr..rzania też) - 1\ t~
aby usiąść na oknie swo.lej ukoeha
było
na "stoeg-u" (pomości,e) w j ą ospale, w c uk ie·r n i . Tatr, tl)Ś conajwvże.i wvp.ije ., j('.oIillll
nej. Edgar Poe twierdzi, że pije
IndflZe,
Iremharze i :inny~h J,) . ,tien" siiedzą osowiali , niclic7 ' iasne" ...
tylko dlatego, aby zagłuszyć swój
O! to ruje io. co kied·,,~ ..
Ikalach
roz,rywkowych i IOlbll' ni "ci nieczyś<!i i drugo rz c:dnl'
:Tal z powodu nieuleczalnej choroby
retach
;
mil~o było tJ3ńezy6 prZlj polacy, rosjanie i żydzi. Kelne"Sezon
w l)ełJl;i".
żony. Admirał Nelson maluJe w pło
MkWP4"i&!WiiiiIit_iiiii.&G--tEAWI
H
N
lniennych wyrazach swoje uczucia
w
dla lady Hamiłton. Wreszcie słyn
lIy liryk Reats narzeka w liście do
l1arzeclone.i na jej lekkomyślnOść
i.l.:okieter ję.•
Tak więc wydano na pastwę cie
kaw()Ści
publicznej najtajniejsze,
często śmiesznie wyrarone
tajniki
stanęły gilzy" DWUWATKI," które ostamiłosne ludzi naleiąeych
wprawtecznie rozwiązują problem higjeny padzie do historji, którzy jednak z
lenia. GilzY"OWUWATK ," zaopatrzone .
pewnością nigdy nie przewidY"'ali,
są w patentowany neutralizator nikotyny
że jakiś spekulant urząd-zi ekshibioraz sączek pochłaniający uboczne
cje ich przejść sercowych. - za
produkty spalania." DWUW ATK I "stano-

Porannego")

,

wstępem płatnym.

'Nią

Hindusi uchwalili
zaprzestanie

wiqc idealny typ zdrowotnych gilz.

ŻĄDAJCIE ODPISÓW ANALIZ.
ORZECZEŃ I SWIADECTW

nieposłu

szeństwa

POONA, 15 lipca. (PAT) - Kongres panindyjski przyjął przewaiającą więks2'JOŚCią głosów rezolucję o
zaprzestaniu nieposłuszeństwa cy'" ilnego, z zastrzeżeniem, ile spraw~
ta ~atwiona ma być odpowiednio
między vice
królem Indjl a
Gandbłm.

.ANYCH GILI .. SOKOŁ"w WARSZAWIE

Ż,cie .rośliny
procesem radjo-elektrycznym
Niedawno
dopiero
udało się
na C'l4!lOl polega wpływ
fal radjowych na rośliny. Otóż krą
żenie soków w roślinach związane
jest ściśle z procesami elektryczne
mi. Końce łodygi grają role biegunów, między Idóremi sok płynie w
górę i na dół w zależności od tego
.iak są naładowane. Radjo-fale zwię
kszając napięcie elektryczne w ł0dydze, wywołują
przyspieszony
obieg soków. Jed~ie stwierdzone zostało, re sok płynie swobodniej z dołu w gór~ niż odwrotnie. Ka·Zda łodyga moi.e być traktowana jako detektor, czyli aparat,
który Jłrzepuszeza sok w jednym
kierunku ł wstrzymuje w przeciwnym. Jeśli intensywność fal radjowych, oddziałujących na łodygę,
przekracza granicę wytrzymałości
- łodyga pęka, jak przepalony
I,orek w wypadku zbytnio wzmoz{)
nego toku. Nigdzie jeszcze łącz
noŚć między zjawiskami życia OtganiczlleglO a elektryczrtemi procesami nie była tak wyraźnie zaobser
wowalla.
.

w

stwierd'tić,

-I pieniądze na ulic

Anonimowy do broczyńca z Brodów zosŁał aresztowany
We Lwowie

o 10 wieczorem na
uJ. fnv. Zofjł wydarzył się nieco.
dzienny wypadek. Przed jednym z
domów staął jakiś młody męiczyz
plik
na, który wyjął z kieszeni
drobnych monet i pOcZął rozdawać
je przechodniom. Mężczyzna ów na
oko oceniał przechodzących i który wydawał mu się z nich biedniejszy, temu dawał złotego, dwa lub
nawet pięć złotych. Wiadomość o
tern rozniosła się lotem błyskawicy
po mieście. Dol{oła tego młodego
człowieka zebrał Si~ tłum,
który
rósł z minuty na minutę. Otoczył'
go dokoła męźczyzlU, kobiety i
dzieci, prosząc o jakieś datki. MłoIty człowiek niIwmu nie odmawiał.
Raz p-o raz zanurzał r~ę w Ideszeni mal'ynarki i wyciągał stamtąd
świeżą gotówkę· Baczył pillliena
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Swastrka odstrasza W51JStkich od tej cudownej
tni VII.

Dziś

i dni

następnych!

Niesamowity film ' wschodni

MIski

Dr. Fu Manczu
W roI. gł.

BDRII KRRbOFf

nlellllpomnillny FrllnKen!!tein
mistrz charaKteryzacji

to, aby nie obdarować dwa razy
jednego i tego samego. Zresztą poOlagała mu w tem publicznOść, któ-ra obdarowanego wypychała na
dalsze miejsce. W pewnym momen
cie podszedł do owego hojnego pana jakiś starszy, źle OdZiany robOt
nik i z płaczem począł opowi~,!:I łĆ
mu, 2le od Idlku miesięcy jest bt!zro
botny, stracił prawo do zasiłku i
żona jego wraz, z dziećmi głOdują.
Mężczyzna) słysząc to,
wyci.ągnął
1; portfelu
dwadzieścia złotych i
wr~zył je
owemu robotnikowi.
Tłum na ten wino!. pOCZ1,łł bić brawo i wznosić okrzyki nil cześć owe
go dobroczyńcy.
Poniewa~ zebrało się bardzo du
ź.o ludzi, ł<tórzy stali llietylko na
chGdlliku, ale i na JeZidni i tamowali ruch, p!) pewnym czasie na miejsce przybył posterullkowy. Z wieI
kim trudem pr'2JepChnąl się, a wtdząe niezwykłą scenę
rozdawania
pieni~zy na ulic~, będąc przekona
ny, Ze ma do czynłenia z o-błąka
nym, przystąpił bliżej do owego
młodego człowieka, chwycił go za
ramię,) polecił mu udać Się z nIm
do kbmisarjatu policji za tamowa·
nie ruchu.
Tłum na ten widOk począł wydawać gło§ne okrzyki oburzenIa.

odważni chcieli nie dopu·
aresztowania swego iobro
Herallolt, Lewi. Stone
dopiero energiczna posłaPoranki ulgowe o 12 i 2.
wa posterunkowego
udarenmłła
~adpr.:
Aktua.lności
Foxa
te
zakusy
.
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ;
przez cal)' czas mil·

ora_ Myrna Lo,. Jean

Bardziej
§cić do
czyńcy~

Mężczyzna

13 lipc a ,z akończony zosl:lł
s łynny sor.ocki " tydzień
:>por
Łowy".
Turmie} tennisowy we
z.gIromadził na kortach tej

cu

tv, jaka tu dawnie.i hywaw
Regaty p.rzeszłv .bez wra,żenia.
Wyśc'ilgii konne nie wizlood,zają
zainteresowanńa.
OdnoM !&i.:
wrażenie , że ws,z ystkie iIlllJI1'C·
zy odibvwaj~ SIi~ tyjko f}r7.el.
int'J.'ICję>--- z przV1z.wyczajeni~ co
rOCZlI1e~.

J>oohód zw.j~ów za wodo·
wvC'h z amlknął "Tydzień sportowy". Pr:rez SQpotv ciąJ,..t7Jllł t
ba rwn V korow,6d rz.em~eśhll ·
ków w &redrlliow.i eoznych stn··
jaoh ze ... swastykami ~a ramiI)
na>eh.
Sopotv pr!ZV1brały tego du!a
odświętną .szatę,.
WiJ>Oprzek ulic po.rozIWlies'l ano,
dawiIlym
zwycZla.łem, fl~.
Tym razem
dominowala flag.a hitlerowska ,
Ale znak ten nie ra'z [ .1uż. Słal
się on
m!{;egralną częścią
Sopot Rycerze il pod znalku s·w a·
styki, w bromowych (S.A.)
czarnych
(S.S.) mundurach,
slp eceruj.ą
Spoko.fllie po uii caoh, n~e z-.;..rracaj,ą)C, zreszLą,
zachowauienl swem nic1zv.jej u w08gi. Raz·a no im być " korekt".
To też pa nuje tu idealny Sp')kój - uńema żadnycl1 ruieporo·
iZJUmi'€1ń,

ani

awaD/łJur

czy

SZ\·

kan w stostmk-n do nielicznych
.,obcych". Nawet
J)Il'!Zecil'· niJ c.
polak siał SIiJę bu zja wisk i cm
bardzo p<>s7l1lddwa.neDl
i milE'
widzianem. KebreN:Y,
podj c·
Ll'tly hotelowi"
tlfl'zędrlJicy
w
,,:KJur~'a, rtelllie" J)lr'UŚCiWoł.ją
., i ~
w ~zee'ZlJlośejacll - m6rwl<ł po
po.1sku., praWlią kOlDlplementy.
(Talk, d.obre ~ dawne cza·
syl) - Alle, - mech żyje prtradOlksl orlldestra w ~rodzie
lturaoeyinym zekwócza h~.ncert

·h:vmnem.

~WIŚiIII ..Romt

Wessel-Lied" .
Smutno tu! - A par"e \-Hometrów d'a>lej _ . ~olol Orło
wo. -- Drogo f' tn - bo d o~o,
ale za to niewygodnie, brudno
i prymitYWJ1li'e. ŚmiJec.l, -- ale
wła.snel

Nie moma tego przemilczeć,
gdy się pisze o Sopota :h
wszak Orłowo oddalon!>
j'est
tvlii:-o o Krótki' SJPtaoer od Sopot
- przecież to, to samo mone,
powieir'ze. A rómrea? I
J·uż byI;by czas, bv rozj)ocząć
tam prac'ę nad
polc!>sz('njem
wa'runków lelnIs'koVOi\,<, il i pny
dałoby S1rę pOhamowa(:
nieco
bezc:z'eliIlą drożyznę. -- Bo
obecne Odowo,
n l ':! stanowi
(.g-uyby nie wyjątikowe warUlI'
W komisarjacie pOddano go ba- kd,) konk t. r :: .1" ji dloa ')'1'0 Jt.
daniom. Odmówił jednak wszelkich
'Wielu Ir ~'e·~.Ikańców ldllid:
zeznań. Przeprowa(/lZlOno sz:czeg6ło
Orłowa sp ę dza \"i,;l:"i ew"u w
wą rewizję i w portfelu znaleziOno
Sopota(,h, niż u sioebie . a "I~·
80 zł. jakieś zapiski w języku ży
którzy przeprowadz·alfl ~ ' ,: na ·
dowskim, oraz świadectwo VII kla
w'et "ze w,s,z ystkienl" do Sr'I D('~
sY , szkoły powszechnej w Brodach (o-czvszczaJqc s um ienie pro
na nazwisko Simon Rosenstein. Do bą nav..i ąlZania pr zyia7.J1ych 'do
tąd nie wiadomo, C'1..y to świadec
S'ulJ1lków J)Olsko - gdań,skich i
two należy do tego osobnika i czy wizytą p. Rauscłminga w
tak się w rzeezywistMei nazywa. sza wie). - Ci boJown.icy
~a
Na' razie odstawiono owego młode
s?ra ,vQ polsko - g-oa{l.skfl czują
go człowieka do aresztu i wnet pod S lę w SOp'olach bardzo" dohrle
dany Ięlzie badaniom lekarskim, i klepią się z zadowoleniem po
gdyż prawdopodobnie ma się tutaj
k h~lsz el1L.
do czynienia z ()błąkanym. Poza.J. R
tem policja lwowska zwróciła się
~~~
telegraficznie z zapytaniem do Bro
dów, t:r.y znany tam jest Simon
Rosenstein. O wypadku tym wiele
mówiono w tej dzielnicy i ro-zpusz- I
C2000 pogłoski, re z Ameryki prZY- I
jechał jakiś miljoner,
który chce
~ć z pomocą głodnym. Rzeko- I
my Rosenstein w ciIJJ[u 30 minut I
rozdał zgór4 200 zł.
czał.

Nie odpowiedział ani słów
kiem posterunkowemu kim Jest i
jak się nazywa i bez oporu poszedł
do komisarjatu. Towarzyszyło Im
okclo 100 osób, którzy za wszelką
cenę nie chcieli się rozstae z owym
hojnym ezlowiekiem a kiedy ów
nieznajomy mikł w bramie tłum
czekał bardzo długo na
jeg10 powrót. Nit: doczekał się jednak. Upływały
godziny, mężczyzna ów
jednal. nie wyszedł.
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Zabawy studentów
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Lodz;an;n -- popularnym kompozytorem

r
Paryża

..Musique - O!berleld".
Te!! nIe wróżyło, bv te mar.zenia łemi wslluclliwalem się w ply- nadzwvozajnYm słuehem: :meło
napis cz-ęsto tn07Jlla ogJą;dać VII mogły się sp ełnjć. Wydawcy, tv Clhevaliera, Miłłbna i in., by dję, ktÓ!rą raz zasły~ał, śpiewa
kiedy-ś'
Paryżu na afiJszach re:klamu.i:l · no których po wielogodzinnem WCIZUĆ się w ioh li!erure. Wi'esz- bez błędu. Był o!łrres,
cveh fijlm dźw,iękQwy, na pry oozekiwaniu zdolałem się do- de, ))0 diłu.go1:rwalvcih zabi(,- mv razem występowali llIIl ee1
tam i nu'tach.
stać,
nie chcieli .mnie nawet gach dosłałem się przed obli· dobroc"ilnv ,
po killka ra;z}
OberfeJd? Toż to swój czło wysłuchać: mogłem być genial c.ze
ChevaUera.
Przedstawił dzienn'ie: on ŚiJ)iewał, ja ak omwiek, łodzianin, którego pio· ny, moje piosenki mogły D'ł" mię librecista Mbert Wiłmel:l panjowałem. S/t.ąd na5.Ze I»'ZJ'
tei na'PiJsał słowa
do jaciels!k.ie s't05unlki
7.oreszta
seDt.·i ZIllamv dOOrze z "Mor· wet być doskonale; dLa wydaw lk!fJórv
słk!i~o Oka", z dall1.dn~ó,w, !1 <;y nie istniałem, ja!k dbugo r(> mych piosenek. ZSRIl'ałe.m i la· spólnie ŚWli.ęcoiliśmy 'najwię!k&zV
pnzedeW'S,z yslkiem z radja. Jalk wja nie wlJ)lrowadziła mnje w nuciłem, piosenka si~ ~podoba- mój tryumf: "C'esJt pe,u r mon
tet powodzi mu się w Par y Ż"\l 'l świat. Zaczęła si-ę tedy biegani- ta.
Chevalier śip,iewał w"A papu" z filmu "KtrÓtl Bu~'Wa
Widać, że wielIka z niego Der · na po dyrekcJach, wyozelkiwl!l- poUo" szereg mvclh :przebojów. rów". Piosenka ta była, najwię·
sona. Tr.zebaiby ipogadać.
nie,
!pOszukiwanie p.rotekcji. znanych w Po18<.e .pod tytuła- kszym SlJ1keesem sezOOlU, a wv
I oto J}O kiJlku dniach.
w Niedoświadl{'p. ony,
nie Zillając mi: "Ona rolbi to co ja", "Klej darwca mój zaroihil na mej 0 "
" Coł.y'eee.
Nie mOlŻ'lJ:a powie- s'tosunków zawooowyoo, nada- noty ·W a'r sz.awy",
"Fił1pins' krąigły milljoill.
(Srumę swoicł~
dzieć, 'że zacisznie, ale zaWS7.eć ł~J1i ' ozęsto iJ!fiaTą bardziej 1)- i in. Odtąd byłem stałym "do - zarOOków. podobno banl!zo po,
-pogadać moŻ'lJa.
Twórca ,prz"· bro'tnvclh konku~nflów. Wre ',~ sltawcą" Morysia. Pewnego J:\tI kaŹllą, lkOOD!POz:vttor skrOID.IU(j
bojów opow1ada o początik.ach. de pewne~o dnia
szcz,ę,ście v,u
pr.zvjechalem do niego dl.! Plflzemik~).
swd kaldery.
.Tes'l b. młody' uśmiecpnęlo się: "Casino d~ Nictl z nowem.i pi.osenkam~'.
Naogół iednalk l'Od'~aj f",a'D eu
ma 29 lait, wygląda na mniej. P,aris" przyjęło moją mUlzvkę Miał tego dnia śpiewać na ja sklei piosenki nie podoba mi
Z. muzyką zawad zll.ajoon.oś~ do jednego z obralZów WlieJ:kiej kiemś gal(}IWem ptrzedstawle · się. Reżyser.zv i dyrektorzy tlJa
Jeszcze w driecuęcych latach. rewji! Próby byly Już w tOlku, ni u , a choć po:o.gram bYł .ill~ dają melod.iri Dro$1ej, byle tylnawiąz.l- ułożony, ~!jjC!Zył doń
i moi~ ko nie pf'ze·g.:iJkad'zała słowom,.
Pobierał lekcje u prof. Felilk,sa kontakt z wydawcą
pewien
szao]Qn,
Hailipe!rna. Zawsze jednalk zdna- ny. Lecz wielkie music~halle no\ve utwory, talk mll ..ię pod l Pan,uje tu
Choć to nawet nie .ie~.t Tan~a n~e zna.id'U.ją,
POWO<lZC,
dzał niepOlha1llJOwane s'kłonno· paTyskie, w których jeden pro hal:\"
w zwyczaju,
Viymieniał nia, 'Wjęcej Uldowoleuia doki d·o IIlIUiZyoz!k.ó. leklk iej,
.ll gram ut.rzymuje si~ nieraz w tu
stepów i trottów, tak, że na- ciągu całego rQlku, przygotowu przed odśl)iewaniem myM pio starc.zyła mi praca z reźy5era
wet Beethoven w _~ego wykon') ją zwykle do l)remjery 40 obra senek nazwisko Ikompozytora. mi - cudzoziemcami, którzy po
nhl podrv.aiwat rytmem jaz,zu '"ÓW,
z których
w ostatniej
AJ ~ music _ hall zamiera. Tu zostawiają mi więcej swobody
"Co mi pan foks'troci!" - obu ('hwili eliminuje się 20 oojlep· zOTcjcnlowano si'ę w tern zjawi i moźnośc'i uro.zm,aicenia. Mam
rzał się p~ ofesor.
szych, p<lzostałe zaś nie są pre sku w<cześniej, niż w Polsce. lu 11a myśli w pierwszym rl~
Po ukoiiczeniu szkłA łódz · zrntowane na przedstawieniu. Musiałem :r.naleić ,obie uo:w~ dzie film .. Nic bądź 1. 117.d mPami,ę tam, że w dzień gene pole do działalności i pr.zt'? sna" , z Carmen Boni , do Iktó"
kkh - wyjazd do \Varsz,awy ,
podobno na prawo. " PrzYZnaiJl ralnej próhv \WiZySCy wróżYU pewien czas myślałem o Opi!. rego kOil.l.wonowałem melodj~l
Praca dla fJlmu je.,,;t cieka·
się p um' . że więcej i ch ęt'llie i mi sUlkces , maszyniŚCi nucili i retce. .SkOInponowałem muz'\'('hodziłe m na lewo. 'Ylóc.zył, em gwizdali moją melodję. S:poły· kę do opcretJki p.~. "La PO!- W3 , lecz nerwowa i wvc.z erpusię po teatrzykach,
prz esiadv k a m reżysera i dowiaduje się . poniere (Żłobek). 11dóra przpz .lflca . Nienaz dzwonią mi ZQ lOtu
walem w "stall'ej burl'zie"- i ,e obraz, <Lo którego I1R1Pisa- długi czas święciła tryumfy w dja: na jutro trzeba tyle a ty,,.nie pójd'Zie"J Bouffe ParisieI1llle, a obeooie h: metrów mlltZVlki wesołej. NaQui - Pro - Quo.
Zawarłem tern Il1IIl!Zykę,
znajomość
z dyr. &.c,zlk ow- Ten zawód, nie ostaił:nii .m-esmą odbywa wędlrówBLę po ,pary - za.jJultlrz okazuje się. że reiysf"
.zamiknąłem s1d1ch kinach, .lako film Pan" rowli pr:zvniesio.n.a melodia ' nl~
skim i Włastem. Sprabowałpm PlJ'z€ooorowałem:
Ope.rteka ta ma być podoJ:>.a się, że m'ias1 marsza
(!OŚ skomJ}onować: "Qui" J}l''l)' sie w nomu. postanQIWiłem zre. mountu.
jęło "N &.Jki", Iktóre
przeszly ly,gnować na przvszłość z kom talku wystaw.iona w Warsza f)fa~je mieć ,uow - foxa; sia-bez wiQkszego wrażenia. Nieco PQnowania. W rrzeczvwisfOlki wie p. t. "Świad()me maci(ł dam na pierws:ZeDl krześl~ 1
ęał}. czekttć NVńslwo".
d().&)Qwn'ie na.kołatnie pr;zerawię'ksze pOwodzenie osi~do pm:'y\szło mi roik
Tym ra.
biam melodję wecłtu..g żądani ...
taIlRQ
"Nimbu",
Śtpiewan~ Ila następną rew,ję.
Ale właściwe pole działania
'Ii
Il"udoo jest w~le pr.zewiHanusza.
Mało tego zem żadne niesZICZlęście jU/Ź .'~
obworzyło S<ię prze<k mną dO' d' ,
ppzyjmowtano, nie Wiew.ODo w nie wvda1"2Ył,o: piosenka odnio·
. 1 i
. d' 1
rolec, jaka melodia .. w.eimie·'.
suikce '
dan .
J),Jez:o 2 'POjaW en -ero Się zw ę- a jaka nie. Gdy ~:.J-~_ mi
"dom.orosł~ PIl'oroka ".
s, WV
O.Mo na..... ·.:~
filmu.
I 'tu iJIln
~
Zwycięzca
etapu w "Tour Ile
no na nł'vtV. Z Warszawy pny
. '
Ob
.
dOWT jakiś ~ motvw .i.'l."
Wifacają.,
Wiedvś
z
wakacji,
France", Speieher, otrzymuje p6caje<-hał Włast . lAk. ił· •
WIPl'OiwadZlł
mnl.e
evah~r, kiś. oh.~ z nim. 1Xl'iZeZ kilka
spędzonych aagranicą, ws\iąlPi
•
:l ". UP.II\
tl kJOOrv w pierwszym SWV'm Citłunek od na~iejszj kobiety po..
MorskIego
Odta.
był
to
f~x·
tnie
(P'
ś,n'
p
...
~ dni ~ie, ~dlu.ję go 1
łem do Parya.
Miałem zabałudniowej Francji.
srulkien&:ą".
ł
k'1!k'" le r~rzh .acyza
Od- ,p omrukuje, PYlł!am ~yCih luwić 7 dni, Gl oto siedz~ tu już hott "Po.d
.
.
.
wa
l
a moje Plosen~.
..ł..l
d l'
_...... _ _ _ .
k
bItw a
... ~
•
UUl o z an e:
I I i I I U , - ~ U1Ó"I lat.
Wst:wiłe.m
<W "Ecolo • Jedn-M-ze
al1\.
n Je \U:1~
łIąjd komponowałem plo8enild ,;
b-ł
Noomale de Musique", lec.z je·· .l es zcz~ wygra~a; tr-~"""
1.O<>IIil, '.T10 całe
ilru;łlI'ac.le muzyoz.ne
do wi Ślpiewa, libroomta, . • JHZ.e~
o.nooześnie
s'ludjowalcm
w
indo
gWI
aro
,
ipOZllla<:
go
..
pięćdziesięciu
wzeszło
fojl}m6w.
deW'SiZySł!kiem. stlliram s~ W'f'ba
dornzec
zawinił
stytucie handlowym:
dą,gle stv publiczności. Godzinami ~rh KO!JU'PO(nowałem
muzyk~ "nl), da~ opinję ,tszare,go c:złowie
h
,
·l ika '. Na poozątł!ku, gdy jeszcze
jesZlCze nie wierzyl-em w możli az:;;&
metry', two;r.zyłem melodje eJ. s mie.&2Ikałem w hotelu, cennych
,V obecnych nerwowych (; I.a wość większego sukcesu na po
pod'kreśl;nia
naj:roa:maitszych wslkazówek udzielał mi pos~u
-wch, oo.rdzo wjcle jest na'r ko- lu pioselllki, to też haklow .. ·
molmem!)w .sclenll<r.lUSza·,t Pta
'ra<:~- ~a.cz hotelowy: gdy słyszał. że
11l3nów.
Nawet z papierosa, km muzykę jako t~Ro "kowa
em
z
W1e
oma
ą.r YS IlU'j ~iidż.ę jakąś. melod';ę,
wyraAGENT: - JeśF pan kuni u ral nawet s::un. o.de.g,rałem ma ! ża/ł swą OIP'inję: "to pójd'Z>le"
który z narkotv'kami bardzv chanka od serca", klfórv jednak
nie
rooże z,alpewnić utrzy- mnie 111laSzvnę
do
pisania. ~ą, role. l~a fI1IDJ~. ~rtysta, ma I łub: "to za smuJtne".
małe ma pokrewieństwo,
pró.·
przyj1ne i potr,ącę z rachunku ]ąICY grac rol~ PIanlstl:y, nIe St.1 (
bują niektórzy u<.:~ynjć środek T\.lanlll.
wił s:ę na czas, wobce oze,~t'I
Gdy ju(}; zasadJniciZe m()ty-w(f
Z szalooą zazdrościa ogląda starą ma.sZVJ1ę.
r;rl1ll'zający.
NABYWCA IN SPE: - Nie mrusiałem go zastąpić. GzęslAl ffi,am, rozwijam melodję i usta
Gierpią w.ięc lud,zie na ch!'O- ~~m wielkie afis'ze, re"klamują
-pracowałem z MiIJtonem. Tel! 1lam P!fowiroryc:mie Słowa ,reui,czny n.ik01ynizm, c.icrpią na ce przeboje taneczne i malI"zy mam s:tarej maszyny.
bv \k iedyś j mnje
AGENT: - Nic nic sZlkodzi. artysta. Iktóry wybit się z SZ,:l · : f~~u. Z t~ udaję s·i7- do li~
l.>rzewlekłą
bezs,enność i rano , {pm o tern.
łaA
ledwie się ooodziwszv 17. póJ.. nazwisko zdobiło nuty. płyty i mogę panu dostarczyć i sta.n~ rego tłumu jedynie dz'i'~ki ...d _\. ' lS·ty, .ktory, ~łu<?haląc,
snYm zasłu.aom. odznacza SIt: grrum l DiU.oę JalkIeŚ be~osnu, męcząceg><> .j d.raźniąccgo, pro~amy. N.arazie iednak nic maszynę·
wne slow~, wpada na posnval
za.paz n/lCZCZO zla cz vnają wypa·
tetk5tu. Melodia ul~ jeszleze,
lać P{tlpQtHosa
za paDierosem
stosownie do po1lrzeb tekStu.
lub cygaro.
rozmail-tvm 2lll1ianom" 'J>OCZem
Prosta ['ZQCZ, że wpada ją z
piosOOlka mOŻe iść w ś'W1at. By
des,zc,z u pod rynnę.
Ptapieros
wa jedna1k i tak, że ,podają
.. je uSDukaia ich nerwów, nic
mi gOltowy temat,
wz.Wędll'ie
powraca snu
przeciwniel
killka słó,w refrenu (D\P. "Pani
kolo udlrękU toczy się i zazębia
ma śli'crzne n6lżlki"), a zdana
ją się j.ego haki. A tak proste
się d 1aIk, re do gotowego
.lUZ
\\V.iście dla lPałacz~!
Bufitawe, ścienne zwykłe i śrubowe
t€btu muszę dorobić melod'p!.
Dla ni<e,go są owe z.na,k omi ·
wY1Padku praca jes:!
W tym
le, odnilk otvnowane llapiero~y
n
a
jlDlJI1
i
ej
wdzięjCzna,
bo auto11l0nOiJ)olowe, gdzie umieję'tność
rzy tellart6tw
mają skłonność
Zużycie prądu od
fach.owc6w pofirafjla pogodz,iĆ
do po~a'nia w nieskoń~zo·
pięlkne 1; lPOżyte<:lznem. miano30 do 125 wattów
DOŚĆ t~h samyoh II'V,ttmÓIW.
\\' icde, nie odbierajac smak u
na godzinę wynosi
SWlram się, oczywiście, Vł'
lJa'Pierosowi. uczYiIJ.,joĆ ,go wolo
Sprzedaż wszelkich lBparatów
miarę mo ŻIllośd , prowad'zać n J
nvm od szlkodLiwej ndcrwtyn".
zelektryfikoVlanuch,lamp.i,randoli na ratyiza gotówkę
we tematy. wykorzystuję cz ł·
Palacz, o nerwach osłabio 
sem polskoie motywy ludowe,
nvch, powinien na ja1k;iś dłuż·
Często .i edlnak zdarza si~,
że
i'lV okres czasu,
be.zwlZględme
rzecz, 'któTa najbardziej 1111l1e
laorzestać palenia. Jestao pr3
samemu sdę podoba, pozostaje
i\ ie za'W5~e niewykonalne, a je
dla me~o p,l'ywa:tneg(l nżytlklt.
leli iZdohęd,zie si,ę p:ll.J.acz na
najwie!k'sze natomiast -powod~t'
tak wielk.i wysiłek woli, to kC)
n-ie zdoby,y3. r,z oc:z , kt6rą u wa
szlem ogromnej, doraźnej betelef.134-42.
ż~m za s1a.ba. Ale tu i ,.ja' ko.ść
'l.tłslann1e dręczącej -przykrości.
produkcji" nic wystlarcza: pio"
~af)ieros odnikotvnowanv zaś,
rWazelkie pokazy nie
żyje 'lak krót1ko,
że,
&eIllka
;10 Iktórf'go la,t wo się przvzwvchcą.-c coś osią,gnąć, trzeba tw()
\/aić po paru próJbach, smaku.obowiązują do kupna.
l ZYĆ wiele i S',yblko.
k clldownie i ko.ią~o di'.i,ała na
przeczulone nerwy,

*

do

Cygan

kowala powiesili

liol'lhuy, sprzedawca

UJ

n LATO IY

D~ WIfK~ II [H l ~'K AlI, ~ Kl ( ~ óWi fA~ H'
K
...
I
elektr,cznJch, radiow,ch

sMlenie EleMlrOlni

Pielrkowska 115,

I.

l

Od 2do 8uroszu

...

Hi. "\1n,

Wil~omoi[i lJtell[~
Onbllle

• • •

Znany krytyk literacki p. Walde
mar Goorges, syn zasłutonego obywatela łódzkiego, p. Stanisła.wa
J arocińskieglO, prz.ebywająey stale
w Paryżu, został odznaczony kl'7.y~;em oficerskim Legji Honorowej.

komisarzem rządowym w magis1lracie łódzkim, i że w ooiu
12 b. m. ohjął urzędowanie,
prze .łmująC władzę od p. Ziemięckiego, prezydenta m. Ło
dzi. W dalszej ozęścj okólnika,
kOIIliŁsarz rządowy wyjaśnia, iż

lkJierownictwo poszczególnymi'
resortami mieiskiej gospodarki

• • •

Jakub Lajehter 11w Grenobli i uyekal dyplom in7:yniera elektrotechnika..

• • •

Lodz.ia.nln p. Bronisław RubinS'Ltajn ukończył wiedeńską ,,Rochschule ~r W~ltha.ndel", uzyskując
tytuł ,,Diplomka:afma.nn".

• • •

Pani Dorota. Reizma.nÓwna. ukoil,
czył& wydśał ma.tema.tyemo • prz,

ski.

Upalne dni
pnytępiają

apetyt i 06łabiaj~ nasz
orga.nizm. Szklanka Ovomaltyny
na. zimno dostareza nam w smac,znej, łatwostrawnej postaci najwa'.G
niejsze substancje odżywcze. Ovomaltyna. na. zimno WYAllacnia i orzeż
wia..
Przyrz~dzenie jest bardzo łatwe:
rozpuszcza się 3 łyżeczki Ovomal-

tyny w CilJ!E:'lll mleku, doJaje cukru do smaku, a następnie studzi
lub też rozpU5ZCZ'1. się Oro ~ ·,ukrem w małej ilo:;ci mleka zimnego, dol ewając stale du,lsze ilości
mleka Ovomi3.ltynQ n!iby~ mOżna
we wszystkich aptekach i flrogerjach już po 2 złote za puszkę·

łytnłem

Park

magist.ra.

fi1ozo- - -

'oniatowskiego W DOS

będzie oświetlony za 10
dni

Jak. nas informują, w ciągu 10
dni rz.akońi:2lOne zPStaną prace nad
instalacją elektryczną w parku miej
skim im. Poniatowskiego i nastą
pi oświetlenie. Park będzie wów.
cza" otwarty dla' publiczności dO
godziny 1 po północy.
Zaznaczyć trzleba, że oświetlenie
~dzie bardzo rzęsiste i
latarnie
roznlleszCl7lOll.e ~ą w odstępie 50
metrów. <a)

nocne

dYŻury

apfek

Dziś w nocy dyżurują następu'
jące apteki: K. Leinwebera (plae
Wolności 2), Sukc. J.
Hattmaua
(Młynarska 1); W. Danłeleeklego

(Piotrkowakla ;ti27l; A. Perelmana
(Cegielniana 32); J. Cymera (Wólczańska 37); Suh. F. WóJcickie.
go (Napl6rkowskieg» 27).
~

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

...

~

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

WIEC LOKATORSKI
W poniedziałek, dnia 17, lipca rb.
o godzinie r( wieczorem na podwórzu przy ul. Perla 7 (Polesie KPnstantynowskie) odbędzie się zgromadzenie lokatorów, zwołane przez
związek lokatorów i sublokatorów
woj. łódzkie~
Przemawiać będą pp. Chodyński,
Malinowski i Urbaeh w sprawie
zniżki komornego w osiedlu im.
Montwilła Mireckiego.

Dźwiekowe

.
lU

uki

morderstwa

woźnicy

Mord dokonany na szosie pod
Piotrkowem na osobie woźnicy Jana Baranowsl{iegQ ze Rzgowa nie
przestai~ nadał
absorbować na"
szych władz śledczych. SrLereg nOwych śladów jakie odnalazła polieja WSkazuje, że hypoteza zabójstwa przypadkowego ma rację by,
tu. Pod tym też kąlent widzenia
pracują wywiadowcy.
Przegląd taksówek i aut prywat
nych oraz ciężarowych, narazie nie
dał rezultatu. Przejrzano WOŁy i
przesłuchano szoferów tylko tych
wehikułów, które
mniejwięcej w

ze Rzgowa

czasie p3pełuienia zbrojni, ustaloprzy
sekcji
nym pr::ez lekarza
zWłn!" przejeżd żały przez rogatlil
miejslde i zostały wpisane do sp
cjalnega r<!j~stTl\, jalu prowadZI
pclic~a. Istnieje jednakie
przypuszczenie, że auto, w którem jechał
sprawca zbrodni skręciło po wypad
Im w jakąś boczną drogę. W tym
wypadku śledztwo natrafi na poważ
ne trudności, tembardziej, że za··
bójca Baranowskiego miał Czall na
ukrycie narZlę '~ia przest~pstwa,
względni~ usunięcia z niego śladów

e:

krwi.

W,ludnianie sie Polski
1971
od

roku

d l •
.
F
.. J .. od rok
PorównuJąC
dane IJtatystyczne a eJ - ze we rancJI U7<
u
f'A) do ruchu ludno8ci w państwach 1938 zacznie się ~bytek
ludności.
europejskich on pOcZątków wie- To samo ezeka Niemcy około roltu
ku bieżącego, znany dziennik bar· 1940. Anglk około 1941, Szwecję
celoński "EI 1\1ati" do takich dochl\ 194~, Włocby 1951, tali że mniej
dzi wniosków.
więcej w pOłowie XX wieku polowa Europy zacznie sil wyludniać
Liczba narodzin w całej Europie Najdluźej stosunicowo opierać się
Rosji nie wyłączając, stale maleje. będą wyludnieniu Kraje ludności
Gdy w poszczególnych krajach eu- słowiaJlsldej (polska około 1971 rOropejskieh w początku bieżącego ku) i mmaiiskiej. Najdłużej zapew
stulecia przeciętna ilość potom· oe wytrwają dwa ludy na przeciw!Otwa na part3 małżeńską wahała się ległych l{rańcach Europy: Hiszpaw granicach 5,4 (RQsja) do 2.<1 nja i Rosja.
(Francja), ilość obecnie wynosi 4 ••••••• $ ••••••••••••••••
(Hiszpanja) do 2.2 (Francja), przycrem w całej Europie niema ani
łłERWOBóLE
jednego luaju, w którymby Hcrba
potomstwa nie zmalała.
REUft1RTYZlł1
•

Początek

Dziś

dni

nastąpnyc:h!

Reżyserji

W.

Turłańskiego

Dziś

i dni nastepn,ch!

Sala specjalnie

cbłodzona

Diwiekaw, Kinoteatr

"CAPI
DL"
•
Dziś

i dni nastepnJch!

wanym

CzaruJący film reżyserji

i brawury

W rolach

~ł6wnycb:

'

szachownicy
pejskiej ...

polityki

-

święta poranki o godz. 12
zł. 1.60, I - zł. 2.19.

w

poło

1.09, II -

uśmieohu, radości

,

na

zw~

a w
posu·
euro-

Calkowita zmiana programu ~d

o godz. 6, 8 i 10, w soboty, niedziele i

R. Siódmaka pelen

Dopiero w kUkana§cie minut potem jakiś przechodzień znalazł WIo
darczyka i wezwa! lekarza oraz po
licję. Lekarz 'PogIJtowia
opatrzył
Włodarczyka a
następnie
przewiózł w stanie bardzo powazn)'lll
do szpitala.
Policja wszczęła dochodzenie t
poszukiwania za napastnikiem. •

•.
Ireny Carnero, Zosi OuranowskieJ, Rlny MarsaalI
Romana Szmera, Słefana Zwirskiego.

W ro1. gł.: Anny Neagle i Henry Edward.

zł.

krwi.

Na estradzie:

Por (ZOik l'Iargnarki
Ceny miejsc III I balkon -

było nikogo w łlO
zbiegł
bezkarnie,
powstawiając swą ofiarę w kałuży

w tym ezasie nie
bliżu,
bandyta

MM

Na ekranie

Początek

ił

... w marzeniach przeżywa bitwy i
ciąstwa swego bohaterskiego ojca.,
rzeczywistości jest tylko pionkiem,

o

o godz. 12.30
r

-"

g

i ciężkie poranienie przechodnia

"IJN WERSJil" "aLC:~~

'ffft

Nil"

lue:hwa

i

rand-Kino
....

w dniu wczorajszym pogotowie
Ipr,z.eohod.zi nie.podzidIllie w r.ę wezwane zostało do wypadku jaki
oe naczelników, k'tó<rzy są od- miał miejsce w domu przy ul. Piotr
fąd w działalności swej osobi- kowskiej 174. Tam, w kantorze jed
ście odpowiedziami za wydz!La- nej z firm przemysłowych znalazł
Iy. Ławnicy dotychcz,asowi - lekarz młodą kobietę z objawcuni
zatrucia silną truci>zną. Po udzielebrzmi dalej okólnik - protO'ku
niu pierwszej pomocy, lekarz polelamie przekażą w na.jbliższyoh cił przewieźć desperatkt3 do szpidniach sprawowane 'Przez nich tala im. Poznańsldch.
Przeprowadzone przez policję do
czynnośd właściwym naczelnichodzenie
ustaliło, że samobójc~
Ikom.
nią jest Helena Kubacka, bezrobO ..
Komisarz rządowy podpilSY- na biuralistlta. Z dokumentów przy
wać będzie wszySbkie
doku- niej znalezionych nie mOŻna jedak
menty za zarząd miejski, zaś było odszukać jej miejsca zamiesz
w jego zastę,pstwie ur,zędową kania. Ustalono, że Kubacka CK4
korespondencje podpisywać bę dłuższego czasu błąkała si~ po
mieście w
poszukiwaniu zajęcia.
dzic dyrektor zarządu miejskie Wczoraj, po otrzymaniu OdlDO-wy
go, Kalinowski.
w jednem z biul', wyjęła szybkim
Korespondencja wydzialów ruclwm z torebki truclznę łzażyła
nazewnąłrz. podpisywan.a
do- ją zanim ktokolwiek zorjentował
się.
tąd przez ławników,
p.odVisywana b~dzic przez naczelnilków
Pomyślny
a w ich zastępshde kierowniZw.
młodzieży ludowej
ków oddziałów.
wczoraj w lokalu sekretarjatu
,y tCll sposób w kore:.pol1- wojcwódzkiego
zwią.zku młodzieży
dencji urzędowei. magistrat 0- ludo\'.'ej odbylo się zebrania prebowiąZll.ią odtąd tylko
jedno- zesów i kierowników powiatowych
. tej organizacji n:l. terenie wojewódz
osobowc podpisy.
twa łódzkiego
Zebranie zagaił p. Władysław
Podziękowania
Lewandowicz, sekretart generalny
związku. Omówiono szereg
spraw
bezrobotnych
organizacyjnych, przyczem z.awaZebl'ani w dniu 14 b. m. w sali czyć należy, że akcja zwiąszku mlo
jadalne.i przy kuchni Elektrowni dzie1;y ludowej roz.wija się bardzo
łódzkiej (ul. Przejazd 56) bezrobot pomyślnie, umacniając
e<>raz wię
ni pracownicy umysłowi uchwalili: cej swe wpływy, nietylko w6ród
"Upoważnić p. Mieczysława Zie- młodzieży wiejskiej, lecz i w:śród
leńkiewicza, jako męia zaufania, starszego społeczelistwa. Wylliki
aby wyra>ził, za pośrednictwem miej osią..,"'llięte przypisać trzeba temu,
scowej pracy, zespołowi pracowni- ze zw. mI ludowej pllO'Wadzi praków ElektrOwni, a w szczególności cę wychowaczą na wsi" eliminując
p. inż. Bednarzewskiej oraz Paniom, z niej pierwia.stek polityczny i staktóre osobiście najzupełni~j bez- rannie unikając w~lkich 1.oadl'aiinteresownie
i z samozaparciem nień z innemi podobnemi ałowa.rzy
praCowały w eiągu roku
na rzecz szenia.mi.
'bezrobotnyeh, a także pp. dyrektoMetoda. pracy pozytywnej, bt' z
rowi Dzieniakowskiemu, in7;, Bed- ofekciar&kiej
demagogji mu sl"ła
Dał'lll'Wskłemu i wszystkim
tym, wreszcie wydać rezulta.ty i dziś
kt4r.ly fi ł
do
czynU"
młodzi~
lu<\ową; }3st
nlłenła :i::i:J Pd7t ~~ym Izwią.zekl
na. terenie wiejskim organiZ<Lcj"
ł~k
d'
Ć"
powszechnie znaną. i BZu.nowaIl4
- g
ą w Z1ęeznoS .

Józef Włodarczyk (Hip&teczna
nr. 5) wracając w dniu wC1JOrajszym do domu, został w pewnym
momencie- zaczepiony przez nieznllnego mu osobnika, który zażądał
pieniędzy. Włodarczyk sławił opór,
oŚwiadczając, że nie ma
zamiaru
wspomagać darmozjadów,
którzy
go w ten sposób napastują.
W odpowiedzi na to osobnik Ów
~It...~;
leczy
Jeśli
uwzględnić większą
lub
wyciągnął błyskawicznym
ruchem
mniejszą śmiertelność w posz\!zegól
z kieszeni nóż sprężynowy i zadał
Włodarczykowi
kilka głębokł~h
nyeh krajach, można przewidywać
jei;eti depopulacja trwać będZie - - - - - - ........ - - - - - - . ran w okoliee żołądka. Ponieważ

"

się

rozwój

r~~ mrlw~yt~u wa~~w· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!~~!!!!!!!!!!!
s

Biuralistka targnęła
na życie

CzgoDOj,- lawników miejskich

W oll'i;u WlCzorajszYllll ko.m:sarz l"2".ądowy m. Łodzi,
inż.
Wojew6<blk,i wydał
poie.rw8ZY
okóln~ik do naczel1!itków wSzyst
kdcll
wydziałów,
u.rzędów i
biur za,rząd'U miejskiego. W okóhlikJu tym inż. WojewódZIk i
koonunIlm,ie naczelnikom,
i,z'
decyzją ministra
spraw weW1Ilę,łrz.nych mianowany zostllll

Lod~anin p
kończył studja

Samobójstwo hazrobotnei

wgdz· aló"

(z~
przejmują

Powrócił z urlopu i objął
arr.ę
uowanie inspektor szkolny p. Warlaw Dobrowolski.
Zastępca inspektora
po Oskar
Kotula wyjeehał 1ł' dniu wczoraJszym na urlOp wypoczynkowy. <a)
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LI"II"ana HarueJll król
i Jules Berry jako ~Quick4ó,
arlekinów oraz Armand

Bernard_ Nadprogram!
I Poozatek 4.30, 6.30, 8.30, 10.10 .
lłasteonv

proaram! TOMMV BOY

ln ________________________________~------------~~~.-v~x~x~.--~.. ~~~~~~~~~~~an~~~~~~t~-__-=_~~~.~~~__________________________________________~~~

DOkąd jechać
ULGOWE PRZEJAZDy
DO UZDROWISK.
\, poniedziałek wyruSztt wyciecz
1,;\
Krynicy, a we wtorek do
TI"hku,wca
,
Urljazd do Krynicy nastąpi w po
lIipclzi'tł('];: o godz, 21.4U z dw, Fa.kll'y('zneg'o,
Pl':'.ejazd klasą IiI zł
22.80,
11 zł. 84,20.
I ldjnd do Truska,\ ca we wtorek
o ~~:odz. 2008 z d,,". Kalskiego.
l flejazc1 wynosi klasą III - zł.
:Z(i 90. kl. H - zł. 38 10.
Zg'loszenia przyjmowa.ne są. w
I.iul'ze Wagons - Lits Cook (piotr.
kowska 6,*) dziś w godzinach przed
l,olutlniowycb oraz w poniedziałek
l.d !) rano do 9 wierz.
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1) PIOTRKOWSKA 55
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przedmiotu sporu
100 zł.

Zwu,ązek lokatorów i subJoka g~l o eksmisje; i uzyskuje .ią, w 1 "czne,i.
przedmiot Ikwest,k islnienia. u·
LorÓ1w woJewództwa łód.zlkiego lwiej częś<:i wypadlków lok,ałor n:omis.ii pOSłepoW3Ul8 c~'wl,mc- nicważnienia lub
rOlwi'lzania
(ul. Potrkowska 107)
zWIÓC;.ł będzie pozbawiony prawa
do ~o w roku 1932 obca była nie- umowv najmu lub ut',eJiawv,
ULGOWY PRZEJAZD DO GDYN.
wl}tpliw,i e myśl
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w mCmlH'.iclle.
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\VlJoh 'c te~o stwiel'dzlI m"l:sl::r
I TURCJI
Wycieczka. organi1Jowan& dQ A- prawa odw9łania do druf(iej in
stwo kate~;;oj'ycznh·. lO nasi:fr~'ki, Grecji, Turcji i Rumunji na.
słanC.ii.
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Cała podróż trwa. 21 dni. Odjazd 1.1 1933 r. Kod. Post. Cyw. dol, wach al>chu.'.li njet~'lko z ,,1)1'Z,y
'f. Gdyni nastą.pi 2
września, pl). pie,ro w nowelI' z 27 paz'dzier'
czyn nicważuośc:" ale w lwiZ81ÓH. FELJETONó W
\, n:lt pnez Lwów dnia 23 września n'ilka 1932 roku a in tencja pra·
RED, G I.JS'rA \V A \V ASSEl-\CuGA
1I~'m llicuszczlłv!tmvlIl zlIluer. b. Ceny kabin wyuoszą od 6()O woda wcy bvła zupełn,ie zrozu.
sil'. 11.. przyezem w ceną biletu okręto. miała. Chodziło mu o to, aby
P. T.
Od t e~o momt'uiu sądy b(~h!
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IlIanie w cza.sie podróż'y na mOl"'kU wach o roszczen,i a ma ją,tkoW{A
i postoju w portach, koszta p:1Szpor dribniejsze. nie przewyiszają<:('
<'II. opłaty lądowe oraz przeja,zd ko 100 złotych, Sądy stosują jed-

"

l",;ą II kI. w drodze powrotnej nIt nak row,Il'też ten
artykuł do
tra-iI') Kon~tanca. - Lwów.
$praw eksmisyjnych.
Bior~c
7..!.doszenia.prz.vjm\!je już obecnie iednak pod uwagę, że komorppiskie biuro podróży "Orbis", uJ. ne z loIkali
jednopokojow'l'ch
l'iotrko\\'ska 65, tel. 101-01.
waha się od 10 - 40 zł. mIe.~
sieczni'c, z lokali 2-pokojuwych
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DO KABYCIA WE WSZYSTKICH Kt:llĘGARKlACH!
CENA ZŁ;. 2.-

CENA ZŁ. 2. -

......

PI'1:ecJw obstrukcji, hemorol·
dl)m, IIBbl.lpzeniom w tołądku i killEknch. zastoinie w wątrobie i śledlio·
nie, bólom hrzyia .aleca się picie
naturalnej wody gop.kiej
-Franciszka. Jósrefa' kilka racy
ozlennic. Zalecana prze, lekarzy. -

waha się od -10 70 złotych,
a z lokali 3-pokojo\\ \'ch P1'lCwa'Z1tnc
od 60 \)0 złotych
miesięcznie, do<:hodzimv do ta-

ki Odwo

r

Komenta.rz do art,

KODEKSU

Umysłowo
chciała si!ą

księgarska

I

aw(z~

393-441

POSTęPOWANIA CYWllałłEIiD
dra Armanda Akerberga

Cena zł. 5.-

Wydawnictwo "Bibljoteka Prawnicza", W-we
Do nabycia. w księgarn iacb.

chora

dostać

si

do szpital3

kiej sytuacji, że gdy właściciel
nieruchomości \\"Y5tf1pi zc skar
Nowo§ć

ill~lauc.tach.

W rlwuch
Slanowisko
lll.nISil·i' ~I\\'a,
i-lóre z CS.;'! loio.lIJlO~<: 1 u/nato
~Iu!>zność poslul.ltu,
l
lltact.e·
niu wprost przełomo,,"";)1 w llA
kl'~sie olJ1'OI1\ pruw
lo!." lor ·
skich, -- z,asłu;.:u je na pdne Ił'
znnn ie. 111'

zabrooił

-

Lekarz

-

Oty jest chora?
Ni~; ale ja.

mojej iP nie

gotować

W dniu wczorajszym w gOłW
nach przedpołudniowych jakaś mlo
da kobieta, jak się później okazało
3Hetnia l\1arcjanna Pcczniowsl.a
(28 pu Iw Strz. Kaniowsl.ich 3) usi
lowała dostać się do szpitala okrę
gowego im. prez. Mościcl,iego.
Przy pomocy zawezwanej SłULl>y
szpitalnej PęczniowsIcą . obezwład
niono. Lekarz pogotowia stwier·
dził u Pęczniowsldej
pomiesZ<1nie
zmysłów i po udzieleniu je.i pier·
wszej ponlOCy i zastrzylm uspaka
jającego, przewiózl Ją do stacJi opieki nad umyslowo chorymi prz;..
.apitalu zapa8OWYm. Uli

~~~~~l~M~
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klasy 27-e.f polskie-j 234)( 345+ 447 69 531 645 732 69+
państwowe.f,
wygrane 815 '921 1023 323 409 745 67 972 2057
242 371 511 603 47 58 96 711 838 904
na numery następnjące: 3123 '16 263 367 417 755 91+ 817 43

10.000 zł. nł'. 7477
Po 5.000 zł. nory 23213
Po 2.000 zł.
nory:
102058 114526 115798
Po 1.000 zł. nory:
92130 94058

Po 500

zł.:

7928 14726 35371+ 39277 61711
"578 73913 76132
80964 89233
90904)( 101271 103420)( 147290
Po 400 .zł.:
5163 6424 18156 68416 68709 72057
77750 79158 87392 87779+ 99749
112720 117910 119469 119562 119914
124169 124422 128472 140619 146304

Po 300

zł.:

23271 33100 43314 67146 72123
lO353 122117 222855 125306 125457
130101+ 134356+ 147186+ 152421

Po 250

zł.:

12218 17151 17962 21848
'?6462 30885 31583 42346 48582
7288 90029 95814 98197 98890
107 534 112367 131529 133480
152820

24108
73107
101618
135531

Co uslJsz,m,

10.05 Transmisja. nabożeństwa.

993 4180 205 S9 398 403 87 534 650
5079 120+ 271 35'1 632 62 811
6691
808 984 701 O 629 775 95 801 8033 98
407 37 537+ 8541 92 603 906 10113
201 53 396 727 933 11999 12086 87
300 16 24 43 488 663 823 916 13204
72 362 463 75 528)( 721 34 39 926
14039 154 86 248 67486564 823 15015
213 410 592 766 891 16062 164 307 43
716 959 17289 325 89 531+ 18277 79
89 351+ 687 98 764 825 993 19012 82
291 529 663+ 718 923 20341 455 631
745 21053 111 22007 168 299 401)(
5f4 50 62 96 267 556 972 99 23071
155 271 525)( 606 95 841 997 24162
20t 65 431+ 29 573 708 956 25202 42
440 598 613 46 56 78 869 26043 47 60
113 21~ 322 87 404 82 94 632 54 55
823 981 27063 201 433 73 85 881
28108 87 218 306 16 474 562 884
29046 59 153 355 563 30382 557 31071
442 559 32309 87 459 724 54 76 77
884 942 42 92 33011 107 304 24 575
699 705 37 9171- 53 34042 97 154 214
468 865 35136 250 400 38 681 36101
88 314 442 606 917 37297 442 66 542
79 96 6ł3 29 92 706 18 941 38049+
53 187 490 525 608 65
69 949 92
39018 143 32551 62 78 439 521 702

dziś
7.

P~a.

916 40 40040 179 263 32'1 60 510 665
735 857 69 79 4101'1 37 121 24 63 244
98 319 84 636 52 757+ 814 42070 157
268 79 354 583 769 814 31 82+ 43046
139 268 380 459 74 686)( 804 917 61
44062 108 49 68 221 485 557 45437 45
647 81 97 708 817 18 68 92~ 46204 27
36 459 551 697 838 50+ 47014 349 96
422 84 596 763 830 41 48042 184 383
570 669 49255 316 561 83 897
50096 142 377 589 6451- 706 862
897 51026 81 215 862 939 52172 217
724 72 825 53260 334 401 5ą5 94 655
804 !/14 54136 224 43 354 406 19 670
950 55318 502 79 91 56208 52 413 649
726 882 95210 17)( 476 876 960 62
96003)( 155 596 671 79 707 879 916
44 77 57463 581 778 838 96 979 58005
21 71 99 171 556 59130 274'363 529
601311- 33)( 270 82 93 576 782 809
61268 313 410 618 830 62009+ 50 61
227 75 389 418 89 550 629 866 63054
762 972 643021- 406 18 58 5031- 54
966 65120 S5 247 78 331 447830 66020
257 332 482 818 952 61002 246 304
806 74 68008 146 ·53 353 67 86 47~
791 804)( 935 69149 381 99 406 62 80
577 818 70085 144 286 397 664 759 98
71215 18 366 539 665 7341- 955 72102
47 282 429 515 40 80S 908 39 73024
47 151 67 245 503 23 56 825 95 74523
705 967 75010 241 417 504 63 663 969
86 76037 132 251 482 87 508 732 842
920 77 77083 89 )(176 78 256 454 61
88 525 627 750 89 815 678 899 920

Drzez radio

li Szereszewskiej.
18,10 Rm.maitośc.i.
18.25 Wiadomoś'ci sportowe ~
L od Zł..
• ....... .,. .....................................................
18.30 "Na falach jeą.iora" Traus.... .,.
• .......'VV'O'~
misja z nad jeziora NaloCL
Ii/ł.
19.00 Słuchowisko pt. ."Bitwa
nad Marną" pg. Andre Obey w raTEATR l\UEJSKI
djofonizacji p. Ireny Dehnelówny.
D~iś "Cień" z Marją Maljt:ką
1940
Sk rz ynka. pOCZliOWa. - te ch- Zbyszkiem SawallffiIJ..
•
oiCZM.
20,00 Tra.nsmisj3. z Gdyni za.k:Oń
TEATR LETNI
ezeoia święta. stralży pn.edniej..
DziF ,.Ozy jest co do ocIeniać".
21Lro"Na wesołej fali }wowTEATR POPULARNY
skiqf!.
DtrJś o gOOJ: 5.80, 8 I 10 wieez.
22.00 AIje ł I**U w: wyk. Me- pow;tón:.enie prem.jery !eWji lir 20
kBandr& Mieha.łow:skiego.
obraza.ch p. t. ".Prqj~ koza. do
2Z25 Wiad~ sportowe ze WIDU". Pocz.ą.tek przedstawień w
wasyBtkich rozgłośni pomkieh.
dni pow&ednie o gQCh 8 i 10 w.
D...e 1I1l'1ó}b. taneama.
,wejście na. salę po każdym. numerze. Ceny miejsc od 50 gr. do

1filtRII'I11DI

I

.

~ 4Jj

BttlIaeszt. Koucert.

16.45 "Kr.ak()wskie wesele".
21.05 Londyn Regional. Koncert
li7.30 Arje j piemu w wyk lza.be- 1iamera.łny.

Telefon "Konferencrjn,11
oparty na zasadzie fal radjowych
POOmas odbywaJąeeJ się obecnie
SW.okhołmie światowej konferencji energetycznej zademonstrowany
został nowowynaleziony aparat, po
zwalający na słuchanie podczas
konferencji międzynarodowych prze
mówień w kilku językach jednocześnie. Odbiór przemówień doehod:Q do słuchającego zupełnie ezysty bez hałasa i ~w zgromadr"':nyeb. Nowy aparat nazwano
,telefonem l!oofereneyjnym". Jest
to pnen.ośny radjowy aparat 0&1oiorezy małych !'O'llDliarów, doZoy ze zwiniętej w krąg anteny, któ
a owija się okoł() ramion ł małe~ pudełeczka, umiesreT.ODego w

w

.

•

Wyprawa kajakowa
młodej malarki
dnia 14 bm. wyruszy't z Warszawy małvm kajakiem na
~el, młoda studentka Akademji
ztuk pięknych p. Janina Domań

w piątek,

ka.
Niezwykłość to) wyprawy polega
że zost:tła ona zrealizowa-

:a tem,

dzięki... wygranej. Młoda maJar
-a wvgrawszy ostatnio znaczniej~ k';otę na loterji, kupiła kajak.
'la 'Żaglu kajaka widnieje napis:
Jadł) do morza, to wygrałam na

la.

iedi"~

ofatki

*

Bawi 'tV Berlinie przedstawiciel
tureckiego ministerstwa oświa ty
Minir Hairy Bej, który przybył w
eełu zaangaiowania personelu pedagoglcznego ~ nowozało2lonej w
Ankarze akademji teatralnej, rorga
nizowanej na wzór akad.emji teatralnej we Frncji. AkademJa ta,
która jest jednym 7J punktów reorgani'Lacji teatru tu~kiego,. zosta:
nie otwarta 1 wrześnta, Halry Bej
zaangazował kilku
wybitnych te.
atrologów niemieckich i zamierza
udać się również do innych krajów
europejskich w poszukiwaniu znlinych sił nauczycielskie&. M. in. w
Berline podpisało z nim kontrakt
kilku znanych śpiewaków, którzy
będą jedocześnie
występować
w
operze ankarskiej.

butonierce lab w kieszeni oraz sła
ebawek. Antena nadawC2a przepro
wadmna jest wokół murów sali
konferencyjnej w ten sposób, że
odbiorca aUdycji moie poruszać się
swobodnie po sali, nie p1'7JeSZk.adza
jąe innym członkom zgromadzenia.
Podcza9 gdy więc główny prelegent przemawia na saH, tłomaeze
nadają w sąsiednim pokoju Jego
prżemówienie w róZnyeb językach
jednOcześnie, przyezem kaidy Ję
zyk IOZpOI'Ządza inną długością
fali. Słuchacze muszą zatem Jed1nie nastawić odpowiednio swe apa
raty odbiorcze, aby słuchać prelekDyrekcja kasy chorych nadsyła
cJi w żądanym języku.
nam następujący . list:
Wielce Szan. Panie Redaktorze!
Wynalazek "telefonu konferenW
nw:nerLe 29 71 dnia 16.
r. b.
cyjnego" skróci niewątpliwie czaS
trwania konlierencji międzynarodo tygodnika "Prawda" zami~
artykuł pod tytułem "Kasa e!lowych i usunie trudności, które po..
tych
i lekarze".
wstają obecnie przy używaniu teleArtykuł ten jest stekiem g0ło
fonów odbiorczych, przytwierdZOsłownych i zupełnie kłamliwych
nych do jednego miejsca, niewygod
twierdzeń, wręcz przecl~h faknych w użyciu.
tycznzemu stanowi ~.
Nowy aparat został przyjęty z
Piętnując te kłamstwa, jakO nie
wielkiem uznaniem przez członków bywale kalumnje, dyrekcja kasy
Międzynarodow. konferencji energe chorych pociągnie autora artykułu
tycznej. Ogólną aprobatę uzyskał i redakcję czasopisma do karnej
również system kolOt'owycb zna- odpowiedZialności.
ków świetlnych, zastosowanych w
Dyrekcja Kasy Olorych w Łodzi
instalacji telefonó.w, przyezem każ
(J. Dworski i dr. St. Bogusławski)
dy kolor oznacza inny język.
(r)
Komisarz zartządzający
(K. Jaltiełło).

-II

LOT
79114 58 202 629 791 92 80190 6481885 962)( 64 81 81010 90 577 614 711
970 82257)( 391 507 608 28 71 83054
113 17 244 361)( 93 702 4 73 895 965
84146 77 275 330 75 516 50)( 626 962
85057)( 383 456 706 987 86048 1671292 750 8581- 900 60· 87392 561 656
7791- 83 899 88076 142 243 62 647 70
769 98 89232 33 570 90190 239 57 81
30B 21 35 71 75 594 668 801
902 25
49 91001 105 908 92130 214 4191- 99
657 778 913 93102 3Z4 431 709 41 993
93102 324 431 709 41 993 94009 58
122 322 427 226 310 47~ 549 646 879
91 97036 55 173 235 361 443 89 580
606 720 806 66 77 89060 164 361 559
667 775 911- 891 99342 749 74 916 40
100113 293 321 49 575 891
101021
146 271 92 367 70 636 833 964 102026
58 285 549 700 50 103124 311 43 420
22 652 803 846 913 104055 194 287
562 729 872)( 105070 274 327 550 627
7871- 822 916 106013 292 462 624 747
87 888 989 107081 123 48 370 82 509
766 874 108528 723 64 75 801
912
109037 157 209 328 419 38 548 769
110036 122 304 59 464 576 111006 51
82 160 99 201 16 479 583 681 740 815
906 43 112233 38 360 541 652 714 20
35 86 838 113121 288 328 592 989
11414 250 402 527 789 849 115558 82
893 116031 198 306 479 117022 170
462 63 602 11 118336 490 711 28 838
903 18+ 119102 285 509 608 85 120019
66 307 834 985 121022 110 53 262 557

754 924 122010 235 674 98 123051 11~
216 309 453 535 604 70749928 124055
189 308 507 58 70 72 649 833 74 906
125039 130 251 727 814 97 126292 313 .
573 656 97 899 982 91 127090 211 455
675)( 797 944 128010 30 525 723 952
66 129081 205 770 989)( 98 130203
332 474 630 33 720 990 131150 231)(
759 88 132149 220)( 68 411 28 65 69
634 737 967 133136 47 92 255 484 611
81 756 855 134187 276 336 548 692
809 42 920 135108 47 295)( 382 422
83 549 57 652 78 91 971
92 136137
276 96 304 13 74 721 875 918 25 90
137131 00 26! 329 491 756 138~31 61
148 2 O 541 787 811 948 139085 225)(
338 479 83 535 72G 140031 110 312 2J
414 5251- 41 633 37 69 844 141035 69
373 485 678 728 143191 385 426 566
143097 351 678 796 144067 205 386
401 545)( 623 847 48 52 64 1450421189 204 351 85 492 516 865 907 146658
736 45 815 90 147084 118 53 334 506
49 678 726 836 148138 430 60 61 519
38 742 74 943 75 149052)( 203+ 25
608 809 992 150555 846 76 963 151382
564 152003 19B 304 732 811 153074
132 324 454)( 622 735 154438 40 41
91 581 6 01 57 715 906

J)Temje,

wysO/kość okreśilana

sŁabnian

dniu

"+

iX
ki ÓY'ych
jest w 0-

Na numery OZ!l1aoz'on€
przypadają

_.t

Układ

12 15 Poranek muzyetmy. Wy.iropod dyr
-awcy: """k
V I . 8YmI• P " R
-,anisława. Nawrota i Aniela Szleińska (sopra.n)
;1.2.30 Transmisja z Gdyni. UroystoM święta strai'y przedniej.
.V progr.a.mie: przemówienie pana
prel1IJ-era JrWl_<>,ieWl'l'rZG
"'..........,,'.
.........., WY"AP·
.~~zeru'e
-.tandaru, muzyka).
13,16 D 6. kOD~ertu. II Wa.rsza../y.
14,00 Odezyt gospoda.rMy pL
.,DuaJ włók:iet:mi&y ... ntlW6j tar,)
fie eelo8Joą.
14 20 Muzyka II płyt gramofonoyych.
15.05 Konceri ... wyk. Koła ApIev:l.czego sw. lłneleek:Iego
15.25 Recital forłlepianowy Bemana Mieewskiego.
AtJDYCJE ZAGRANICZNP...
?l. 2-. •
16.00 Program dla młodzjety:
tt3} WJede6. Koneert rry.mf.
"Co si~ d7jeje na hieefe" .......
19.!O RJ'p. K.onoert II udsfałem
COWanIU B~ Wlnawera.
_.
At Borowskiego
16.15 ~e dla ~.. pt.
20.16 WIfJdeń. ,,()sta.tni wale",
W sierpniu. 1934 roku ~e
"Jak to było pod Grun~ald6In operetka. 0ek:aYA Straussa.
sil3 w Genewie międzynarodowy fe
16.30 "Budowa. robotniC1ZJch osie
stival muzyczny.
d1i podmiejskieh" _ wygł p. Stan.
20.30 Pa.ryi. Koncert.
'rołwiński.

___________________________________ .~
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L

Sławki

cią

dnQm.

~M~.~vn~.~~~,.GV~~~~P~U~RA~
' :~~~_-_-~l~Sd~

cilłigil1ie.nia.

N*M++M-Hi.

anku Handlowego

zatwierdzony przez

sąd

apelacyjny

Sąd apelacyjny
w Wal'.sz-a- sądu okore~owet.(o w Lotlzi.
wie IUI posiedzeniu w wy. Miale
Po rozp~ł1J'zeniu
zarzutów.
handlowym., rozpozna,wał .skal·- u:bnał Je 'la ni<-isiołne i układ

gę odwolawezą

pełnomocni- zatwierdziił W ten sposób
od
wezora.;szc~o
u;pudło.ść

ków, wiel'zyeieli Banku Handlo dniu
'I'

~.:II

we~o w ~zi,

•

ukł

w spraWle ' a- B~mku H~ud!owe~o
w Łodzi
du zatwierdzone~o
w SWOilIll) deiin~t.'·., wnie Pl'Zcstuła i...tnlce.
ezasie Pl'zez wydział handlowy _

Dodatni bilans handlow,
w I-szem

półroczu

Jak s~ dowiadujemy bilans haodlu zagranic2loego PolSki w pierwszem półroeza r. b. według tymczaeowych obHeze6 zamknięty z0stał dodatniem saldem w wysokoś
ci 57,4 miljonów złotycb. W porów
naniu do osiągniętego dOdatniego
salda W' pierwsg>m półrOCZtl r. ub.
sama salda w pierwszem półroc~
r. b. jest mniejsza o 47.6 milj. O9iągnięty jednak. w tym roku rezul
tat należy uważać za pomyślny,
gdyt reglamentacja importu towa·
rów niemal na całym świecie stała
si~ w pierwszem półroczu r. b.
jeS7X.2~
bardziej
rygorystyczną,
wskutek czego obroty handlowe
mię!d2:ynarodowe doznały dalszego
wybitnego' skurczenia.
Pozatem
fluktuacje kursowe dolara i funta
angielskiego wpłynęły również bamująco na rozwój bandlu zagranicznego i stanowiły dodatkOlWą trudn<>ść w walce konkurencyjnej na

r. b.

rynkach zbytu.
Wartość przywozu
W1J1iosła
w
pierwszem półroczu w. " 377.8
miIjn. zł., a więc: lGUiUłeJszl ła słę w
stosunku do pi~o półroe'lla
r. ub. o 56.2 miljon. zł., euyli spadek wyniósł około 15 proc. WywÓ2
w ciągu pierwszego półrocza r. b.
spadł pod wzgl~em wartOŚci w sto
sunku do dokonanego ~ozu w
tym samym okresie r. ub. o es 20
proc., zmniejszając się o 103,h
miljn. zł. WartJość dOkonanego wywozu w pierwszem półroczu r. b.
wynosiła 435.2 mi1j. zl'.
Struktura naszego handlu zagranie'llnego powoli zmienia się, przechooząc głównie na
przywóz surowców i produktów mniej obrobionych z artykułów gotowych, któ
rych przywóz w ~j ~
objęty
.test zakazami importu.
Zwiększył się natomiast wywoz dro
gą wymiany kompensacyjnej.

Czarne roże

Skrzynka do 11810.
vn

Jednemu

ol;

hodowców za~anicz nv~h udało sie w'V'lMr.~!Włł6 4k.,
. . szczepienia ~me r6t.e.

t6d~,

HANOLOWY

GLOS

16 tipca 1933 r.

=

l6di , 16 "pce 1933 r.

s·egowośi przedsiebiorslw kupie(ki(h

Dopływ

do PolSKi

nastqpić ma po
waniu pożyczki

parafoelektryfikacyjnej

'w nowym "ro;ekcie kodeksu handlowego
Łowego,
zaraz w następnem
zdaniu pisze, że inwentarz i ht
luns wi11JllY bvć s,porządzone 'VI
terminie, odpowiadającym p:a
widłowemu
tokowi czy.nnośCI.
Jeśli chodzi o samo sporządzenie inwentalLa i bilansu,
to
wobec śds!t"go olkreślenia datv na którą winien on być no·
konany. nie może być mowy o
sporządzeniu go w dowolnym,

Jak

poprzednio
zaznaC1Vkodeksu handlowego
omawia ~prawę J\sią~
han(Hov.-ydl w l'(lzrlzialc V od
artykllłu 54
rj,) flrtVlllhl n(1
łpll1, ofoickt

\ h!('.llli~.

l tak art. ó4 brzmi:
.. I\l:,liec obowiązany il'<> l
prowadzić wcuł"A" i'Hsad pra"iellowej rachunkowości taki~ Ihię,.,i hfludlowc, ialde ze
,vz:rlędl! IHI rodzaj i rozmiar -:d!lowir.daią<:YID
prawidłowe·
pl'zcdsię:)iorstwa Sl1 konif'C7.. mu tokowi c+yru:.ości terminie.
ue, celem ujawńicnia .. tanu Natomia.st zakończenie bilansu
ma il1("k"u i illlcresó,w lumtllo- i inwentarza nie powiuno mieć
wy·c h".
ugraniczenia w terminie i nic
-\1 tyldJł Le~ jesl w calem powinno służyć, jako przeszko
SWCm zal0źcnlu i i~locie stu· I da dla prawidłowego loku czyn
:,zn y, jest on negac il! oolvch ilOŚCi. Jeśli p.rojektoda wCv o to
(;.za~owo. obowiązu:iące~o w /.i chodziło, to redalkcja tego nrho.ngreso'Wce przepj~U
nan.u· tykulu wcale tego uie wyraża
caJqccgo Pl'o~adtzenie księ,gl ~', I II ust~:D tego artykułu w·
w{'!lLarzowd l t1ziennika. jako nien być odDowiedni o zmiepr\Yl1ych określonych be7.Wzgl,~ ui(,n\,.
dnie obowią'1)kowych
ksiąg·
Art. 58 brzmi:
Pri'p.Dis ten słusznie zaznacza,
.. W inwetarzach i bilan·
Że przedsiębiorstwo winno pr"
sach wdno wartość poszcze·
warizić takie księ;gi handlowe,
Jlólnych przedmiotów mają(·
jakie wymaga rodzaj i rOZlllial'
kowych Olnaczać conajwvźe.l
IJrzedsiębiorst\\a. Ta in{\w.ącj~i
l>od ł'll g
ich wartości
dla
duie pewną swobodę w okre.~le
prtledsięIbiorstwa.
niu ilości ksią'g handlowych .
'VieJ'lzvtelności
wątpliwe
klóre winny być nrowarlzonc
uale:l:v oznaczyć podług war
Temniemn;ej jednakże nie nale
toś-ci pr::nvdo<podoLmej;
IIIC
ŻV za'l)ollllnuć, i:<! ksi<!.;:(i WllIllY
ściągal ne należy odpis'ać.
być prowadzone
podłul-{ zasad
Powyższe l)rzepi~y nie l1a·
~rawidł{)wej ~·.achunikowo~('A.
rllsza.i~
odrębnych postano'
Art. 5-5 ,.)rzm~;
wieil o rachunlkowości kup.. Ksi~i powin.ny być pro
ców, zawartych w ustawach
wadzone w walucie kraj.)"
s,zCizególnych".
wcj. Za,pisy w ksi~ach ha.ll
Zdanie końcowe podkreśla.
dJowych powill!ny być usk:.\· że przepis" te nie dotvozą kuplecZ!lliane w jednym x iE:lzv" e ów, co do których odJnoŚn.ie
ków, używanych w kraju, a\ ])Towil:ldzenia ksia~. i samej ich
labetem łaciń.skim lub cyry- konstrukcjimajdu.i!ł się prze])i
licą.
sy w usta ,"aoo szoz~gólnych,
Jeżeli wedł~ zasad praw, czyli, że ksi~owQŚĆ spółek ak
dłowej
rachunkowości
kol - cy.m.veh wiIl(lla być zachowana
piecldej r~hUD!k1 ma.ją bye
prowadzone w fombie ksi€tli:I.
1.:lSi~ powinna być opru~ ,"!
liOZlbą porządkową.
Nie wolno .,02~ost.awiać ~J
5t~PÓ'W
w miejscach, które
,p owinny być
wypełniom·.

n'a

Nie wolno
przekreślać

Dolar 6.30

•

ra
W lod II
ol
w"IJlw na s"tuacie "rzem"slu

dodatni.
i handlu

pierwolJnej treści
lub w inny spo-

sób ".zynić nieczvtelną; "1.'
prawiii nie mogą hyć do,konywl3nc
przez wymazau,' ,Dewaluacja dolara
wywarta
leclz w taki sposób, aby pier· poważny wpływ na 8ytuacj~
wolny tekst można było od·
włókiennictwa
łódzki~o. .
(;zytać".
zarówno na skutek
~cisłe~u
Artyk,UI ten nie nasuwa lo,.· kontak'bu tute.iszego życia godnych powodów do rozważafi, spodarCllego
ze S.tanami Zje
laK rowniez
a,rt. 56,
J;thr) d'Iloczonemj, .ia:ko Rłówlllvm do
1J.1'ZilJ.t1:
stawcą surowca dla przemv~łu.
"Ksi~i handJ.owe, listy u· .iak
rówme-z
dJ7,ięki lX~wuyUl
trzytl11lane, odpisy listów wy· mo.mentom walutowym.
sranych, faktury 1 inrne pt
Ze z.jawj.slk wystę,'P'ujoąc,Veh
sma, dotyczące zapisów. ~1łJ- na "vnku łódzklim 11a tle (l~'
winny być przechowywam ~tępujące.t dewaluacji dola ra
pl'lzez d'Ziesię.ć lat. Przy kiw:, wvmienić nale'żv w pierWSZ)'Ir.
g'a(:b handlow"\,-ch termlU t.e .. I r~ędz~e
HClV się od kOllca rOIku k 'i , przy.łmu.iąca eora1. wlcksze rot
leJldarzowego, w którym ZJ· n;Mary tendenc.ie do i\1ukanin
stał
uskuteczni01lY (łlita t'f: l
lokaty w towal'Ze,
zapis do ksi~:".
Jako p'l'Izedmiot lokat obil'ralla
/(::.>1 wyraziciekm słusz.neJ za~łl iest przędza, ·zarówno w{'Jlniaay , nalomiasl artykuI 57.
na jak i zwłaszcza bawełniana.
.,Kupiec Obowiązany te'.1 / Ten wybór powyższych półfa·
przy rozpoczęci 11 przcdsl~. hrvka tów, jako obiektu H!. a·
j)iorstwa, tud'l jeż na konie,,: <:vinego, z,asb~u.ic 1lll bli7.'l~
kaLde~o
roku ~rołowe~o uwaRę . Obydwa wymi~niou~
.sporządz.ić
inwentarz i hi-l półfabrykat v posiadają ~1('fP.::
tans,
walorów, ~warantu.iącvch ła·
SporządzenIe inwentarza I 'wość zbvtu, a więc s7.ybki",:;{o
bi'lansu powinno być dolkuua i łatwcRo upłynnienia lo:.ntv,
ue w lerminie, odoowiadają \ 8. także
g'warantuje w d0Ść
cym prawidłowemu lokowi 1m ac zn-e.i mi,erze
stabililu '11;
czynności.
wa,rtości.
Na podk rcślfmje '1 qInwenta~z i bilans
I>Odpl ' slug-u.ie dale.i ba'rcl'>:o c-i-eikawy
lwie kupiec; prly spółlk!lch /,OIlll1ent. że
jawnych i komandyŁowydl tezauryzae,ia w Lodzi nie ob.lęła
pod'Piszą wsz-"scy spóLnicy, zupełnie tkan.in, jak równie',
odpowiadając v
bez ('"rani ·
przedmiotów bezpośredni'ei
\:,tcIlla·'.
.
konsumeJ.
jest. niezupełnić wYrain'V.
Jak ' to mialo mIejsce w latach
...~uca.iąc bowiem w pi~n.. SZyll1 • inflacji.
'lstępie przcstrze,<:(anie tCI'll1UW!
'Yedług informa>cii 1. I'row in
~oT7.ądzanja inwentarza i bilan j.-ti. również i tam nic zakupn·
~ ~ ,Jr.""~ !'o.l.r: .....hr('\ lip S!ie U.::ani.n w celach lokacyj.

I

I

I

ua-I

r"

podlug TlrZen1SÓW Um. o Sp. winno b:vć wyraźne,
W kołach finansowych Londynu
Alkc. (a.rt. 104-112), ta·k saArt. 60 brzmi;
wyrażane są poglądy, że parafowa
mo nie dotyczą powyiJs.ze prze•.W PI'ZV'J>ad1kaoh rozd'zla- na ostatniO pożyczka elektryfikapisv spółelk z ogTaniczoną od~u ma.ią:tlku. w sz<:~lnośd cyjna jest pożyczką kluczową, któ
T1owiedz1alnością i spółdzielni.
rmd'Ziału s.padlk.u, ipóinośc1 ra otworzy strumień dOpływu kreArt. 59 brz'mJ:
majl'!l1lku s-p6ł1kow~o, może dytów angielskich do Polskt.
Iłąd u/poW2,ilniĆ do pllZejrze,Mająrtek kupca, nie wcho
nia ksią,l w c'\łej rc>!.ciąRło'
Oc?;ywiście, że trudno jest prze.
dzą.cv w skład przedsięhio .. ~.
widzieć, czy nadzieje te się spraw~
.. twa wysta.rczv w inwentalGdy wyna~odzenie (tan- dzą. Z jednej bowiem strony Polrzu i bilansie wykaaywać \V
tjema,
prowizja) JllJl być o- ska niewątpliwie posiada szereg
!i!)osób sumaryczny".
bliowna na J)Od,s-tawif~ k~ią~', waronk~l'> które. mogą
d~ialać
Ten artykuł sianowi lllO~
d'
. " d i h atrakcYJnte na kapitał :t:agranlcznJ.
C'ję ' \~. tym względzie, że m, ('o
~ ~oze. ulJ}Owaz,llJc
o ~ . Należy do nich przedewszystki~
było
dotvohczas przedmiotem
p.r7.eJrzema,
mote nasza pol'tyka
.
" przYC.1em
k
l
wa l~'
u",.. a, któ ra ndyskusji
w śwuecie księgo
ogramczyc
lego za, res.
t rzymaI
'
. d . .
ta
a
ruenaruszony
au t ory t e t
1)o '1J'Y allla
wych, mianowicie: czy maJątek
D()$ a',owlC'
Pol
kt,'
•
k
l'd
dlUZIll
. 'ka,
. w t f']. sprawIe
.
ł ' .
s . la o so i n~o
ma
W.aSC1WV
!'.
lwpca, niewchodzący w skłao
.
'
. honorującego w pełm swoJe zobo.
przedsiębiorstwa,
winien być
•
•
Z d
.. je(( k t
Jest w przypa.dku, ~dv ",'Of,)WI1
je.~t pr,zedmiotem proce- wląrr.ama.
rugi.ej
na. fi rony
wykazany, czy też nie - 1.OsLa
Sil, sąd procp-sowy, pozatem ~~zą powszechme znaną JeSt to,
to os1ateoznie rozstn-:ygnięlte w
sąd ~rf)dztki, w którego o"krę IZ nasze !:stawodawstwo, zwlaten sposób, że, jak & h'eści t",~o
~
znajduje sip,
.ied'ziha szeza .~ś pod~tkOW«? było tym
!łrtykulu należy wnioskować,
rprzedsięhiorstwa".
czy~mkil'm, kt~ry dZiałał. odsŁramajątek ten winien hvć wy·
41'tykuł
ten
traiktu
je
calko.
szaląc,?
na ka~Jtał. zagraruczny.
kazany,
Kapttał ~ngtelfikl ~ kt~
zos lal jedynie złagodzon v spo wirjP o wypadkach ·z8ehod7.ą.sndo- od~n.aczał./lę ~W8ze ~u~ ~troz
S{Jlb 'ego wykazania 7~1Znaczc: ('e i notrzebv ekspertyz
WV<lh
7. zakrFsu księ.gowo~ci.
nascią, ~i oczme p~wlduJe, ze na
7
'liem, że "wvslarczv SUlllarVf: .
\Vinien on być 1ll:upeł;nioI 1 v tym Odcmku nastąpią Jakieś rerornie".
Z,alem
nlewykn.1jF i".
nrzez kupca \V bilansie majllt. rlopiskiem, że ,,celem dokona my.
ku, niewchodzą.cego w sld'",! nia ek.spertyzy właściwy sąd
iksiQgowego przysiĘ
pn,e dsiębiorstw.a, mo;:,Jiloby pn powołuie
nip.';{; 70 "ouą wnim:ek " ni/'/il ~lego. to znaczy z,aprzysiC,iŻoAc
lwłll o ś-ci .irgo hilansu i inwO!n' ~o biegleo\:o snd(\weao z 1.\1loc· Bank Polski płacił 6.12
larw. Zachodzi tylko pytani". su lo;;ę.gowości".
,!nS110ŚĆ
w tYm
wl.l.!lędzic
W dniu wczorajszym w prywat("1\'
tt'n mająlc-Ik l. upca , Ilil~
obrotach
pO'lagiełdowych
wchouzf!cV w skJau pl'zed~ i~. iest o Lylr ważna. :i.P. wv 1dnr,7.1I nych
hiorslwa, wi.nien być WV!':37.11 C&~kowjcie możliwoś(: nawoła- kurs dolara uległ zwyżce, kształtu
l1V sumarycznie pod bihlll~eJl1, nia do tvch czvnooki osób po jąc 8i~ w granicach od d. 6.30 ..
czasem
laik6w, żądaniu do zł. 6.24, a nawet 6,25 w
lak j~k gwarancje w bilansach stronnych,
chroniąc
zainteresowanych płaceniu, prt~ycxem zapMdzebowasp6łek akcy,f,nych, C. 7Y 1('7 UlI "
bard7lO wydatnie
h"ć łi:>11 m.ają.'iek doliczon" do Drzed błędami niefachowców ; nie na dolary
'lktywów, coby ocz)'wiŚclP.. pn· da ią.c zarównO sądowi, ia.k i wzrosło, przy jednoczesnym koml!waranCle pletnym braku podaży.
Qtar. rzecz V zasadn iczo :r.m i :ni fi zainteresowanym
Również l Bank Polski w dniu
lo. Tl ważam .led n alkżc, Ż(, W\ 7l1aiomości rzOO1.V. he zs.tJ·o n n 0wczorajszym podwyższył kurs dostarcza
SUmaryczna wzmi an- ~ci i SllI1l1er"tII10ści.
,JAKÓB FAIL
lara płacąc za nie ~. b,12, a więc
ka t.·~o nt'<l.ją·tJku pod bil<,n~Pln.
ksi~owy 1)Nysie:llł~ o 2 punkty więceJ, aulieIi w linij)
W każd,rm bądź ra,zie brz.łlli.~
PHY S. o. w Łodd. pl'2Jedwczorajszym.
nie m'r.episu "W tym lo ienmkti

SDad
e
wJlwa,'

na i karta za kartą. opatrzo·

kredytów

włókienniczego

Itvch. Obok zakupów
w
ec·
la('~ lokacyjnych
kupowana
i.t>~t również przęOza nH spell. u·
ladę, w oozek-ilwani'u
1:1V~'L~1
C:en Po ,fOlZ,j)O<';fociu Re~onn 1;'L'
ttlowepo.
Doty(!h~zasowy
wpłYW dew'11:aeii dolara na rynek iest dodatni,
Spadek dolara
połqczonv 7.
powaźną zWYŹJką cen bawełu},
wywołał
obawę
l'IlHr.znl'go
podniesienia cen zarów. półtfal-rykałów. jak i tkanin na r"n
"u. <:0 z Ikolei WlPłvnelo 0<1
f)rzysDies~nie
zakupów i poczyn.ilCnie da]szv('b umówień,
lak słveohać
szer~ tute.iszyeb
wi~lkilch Ulkładów pr~emysłowyoh posiada bardzo znaczne zamówienia
orl sW'y'ch odbiol'Ców. które b~
da wvma~aly utrzymania urnchomienia na okres najpliż-

szych miesiecy na dolych('za s o
wyru dość wysokim "poziomie.
Tendencja zwyżkowa na rynku łódzkim dom:.nu.le.
Oczekuje si~, że hamowana 0becnie pI'1Ze.iściowo przez ttkr('s
martwe!{o sezonu
zwvi"ka cen zarówno tkanin,
.iak i p6Habrykatów wystąpi
natychmiast po I'"OZJ)Oczęe:iu ser.onu r;rmowe~o.
Tak'ie są. opU,nje sfe{ :.!()!;OOdarczych Łodzi. \V Jdf'NWn1czych .iednak kołach l>r~emy
sllu i handl<u nie hralk również
glosów bardziej krytycznyoh,
a nawet
w·ręcz
pesymistvanych. Glosv te uzasadnia.~ą .. wo
.ią 'lp!illl.ie
ws:trzemi~źUwą oceną sytuac.ii,
Stanów Zj,ednoczonycb •
Zdani,ero ich
obecne ceny surowe.i ha,,'clny
w Ameryce, które zosiały wy-

....------....--....----....~~....--........~----....--...-----------

~

l'IiDill~r

rozsirzgdDi~

zatarg w kartelu przędzalników
Jak już donosiliśmy, odbyła się w sprawie ponownego przystąpie
w związku przemysłu włókiennicze nia do zrzeszenia tycb Urm.
W wyniku dłuższej konferencji
go w państwie pOlsklem konferenprzedstawicielami przyjęto srzereg punktów i ustalonO
cja pomiędzy
zrzeszenia producent6w p~zy ba wazystkie punldy spvrne.
Wobec trudności niezwłocznego
wełnianej w O9I>bach pp.:
prez.
Lacherta, dr. Borneła, dyr. Ossera, uzgodnienia niektórych punktów
dyr. Piwkowskiego i radcy prawne spornych, sformułOWanO je osta!ro zrzeszenia mec. W. Klnderma- tecznie, celem przedłorenia ich do
na a przedstawicielami firm, które rozstrzygnięcia ministrowi pr7.kroyw swoim ezasie wystąpiły z kartelu słu i handlu, mając na względzie
w OSi>bach pp_ dyr. Freudenberga, koniedzDOŚć zlikwidowania rozładyr. Landaua1 dyr, Spektora, oraz mu w kartr.lu w jaknajkrótszYIl1
mec. PaschalskieKo z Warszawy, CIUlsie.

..
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ŚI'U'oowane

Przez

dewaluaełe

rlolara do pO:f!iomu o %0 ~,
wyższe~o (w zlocie) na dłuższq
rocte nie utrzYIIls.łą ~,
n:e ma idu iąc trwałej DOO9ła·,
wv w ~eks'Zeni'll si,e rozmi.·
rów' korumlllcji.. Zarówno~"
nom Z.iedlll(',c7:0nVm, j/Jl.r: i
całemu światu e{l'o1.i załamanie
~~ cen bawełn'f i pozostałv,da
surowców, przy ohp.cne1, a q.'
wet nii..sr;e.i jes7.~:r;e równi dolara.
,\
O ile chodZI, {\ rl'.~.k Dll!nl!!7.0V to
dolał', jako środek płatni1'JlY ,
lokacyjny, uważać należy za
wyeliminowany jn. na b. dłuati okres czasu.
przez sfery qosoodar. ~ ciulaczy
prywatnych. Postępują< ~ dt·
waluacja dolara nic t"\ i:'-~' wvciągnda z ukrycia rC!;llki " ,ki"
dów dolarowych, nIl': nI ~·'1, reqił~ rów nież osia le<:,Zll ir
7r\ ufanie do dolara .
Czv spadek dol~l'a, klóry wv
Ciąll1H1ł z 11krycia do~ (: zn'łc!nc
kapritałv przyczynił !!I\(;
(lo LI
p}ynnienia
ryn1-l1 1'-1 d "b; ie;.:o,
nd,powi()dzicć

ollleżv

ne~atywnie,

Nowe

kapi'lułv.

.

ldór~

lIinwIl 11y
z wvmieniully<,!l
wvzq
nrzyc./yn n;e \\{~ .S11\' do nil:p;.!lt
drogą norl11ulnq \ '~I i,,~!\ tuc.W
krerlvlllwe. "z'~1. \\["',7:\" Idli.u
w h'ndzo ni~\\' i('~:·, ';1 ,topn ·u.
się

Po:t.oslu:\'

Olli'

" Ill"." ;\;'11 '(,

\\

'labt\'1Il ('i(1,'! il '.1 ), 1\" II lY/1l
ra7f:n jNIl1:\!' \\ ,.. :I lir' <' \..rll: r)
u;\~ '. JH~~ I.i l I ",i, /I;.: d h. Ido!·~ u 11, :ł
ue "W lu\\ U~':e
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Nr. 194,

mistrzostwo

IRENIT"

łodzi zdobullluruŚCi

Jorgś€i-l'Iakabi

5:0 (2:0)

PIOTRKOWSKA MR. 89.

punktu,
Wczoraj Turyści rozegrali ostat- wybija się Chojnacki, który osiąg chocldby honorowege
Ili swó.i mecz o mistrzostwo z Ma- nął najwyższą f~ później Ko- zwłasozcza że trio obronne Turykabi, wygrywając go w stosunku walski, niezwykle twardy, ofiamy stów było pewne.
, ~
Ostateczny dOrobek 1'1Irystów w
5:0, przez co zapewnili sobie tytuł i ambitny Durka wraz ze swym par
m1strza

Łodzi.
Zwycięstwo

Turystów

zupeł~ie

zasłużone. Początkowo

grali oni
leniwie i szybsza Makabi narzuciła tempo. Gdy jednak Omenzettera przesunięto do pomocy, a
do ataku :yszedł Chojnllcki odrazu
widać było różnicę w grze Tutystów.
Drużyna mistrza Lodzi ma kilka
wartościowych jednostek. Na C'TA>ło
•
te
jakoś

Uwaga!

NA MASZYNIE

POWIELANIE
ORUKÓW_

hoe

W

Za szklanemi drzwiami olbrzyma

,,6łOS Porannu"

•••

TŁUMACZENIA

dzie

PierwS'La bramka padła w 25 min.
gry, a zdobył ją po łac1nem prowa
dzeniu piłki Klimczak.
Następna
jest dziełem Królasika. Po przerwie
do nabycia codziennie w skle- nadal Turyści przewaiają, uzysł<upie p. Lewenberga
ją da,lsze trzy bramki, przez KlimW Ino.'od.u I Taofllowie czaka jedna i Nyllda dwie. Makabi
. ł d
"
.. .
i na kolonjach I e t n I c h wn10S a o gry wIęcej enel'gp I ru
chIiwości, nawet lepiej kombillowa
obok Inow'odza.
ła, lecz z tak nieskutecznym ata.
kiem trudno marzyć o zdobyciu
_
•

II.......

Ccś, 00 Gię wid~i tylko na ekrauie, alb() o czem się czyta tylko fi
powieściach: hotel amerykański 'lir
New Yorku, albo w Clricago.
Kołowrót drzwi. Anł na chwilę
nie pnestają się! kręcić szklane taDe, oprawione w szerokie ramy bly
t l Ci~,,·Je IIk rzy dla
szczącegu me ~ u.
j

" '. . . .

amerykańskiego

wiec7Jlrie żywe, wiecznie ruchI:lwe,
barwne i moootonne życie wielkiego hotelu.
. ~wu coś, ~ się wklzi tylko w
kmle, o czem SIę czyta tylko w a~rykań~kich powie8ciach, d!ugi
f.0pałer jednakOWO
" ubranych, jed-

obracających
Się
~zelestnie nak~wo ~glądaJąeych, ~~n~kowo
drzwi, są jak śmigi olbrzymiego uśmiechn!ę~ch boyów, . :z~k.onczony
wiatraka) przeeiska

SIę pr~ nie jakb:. Wlelk"':r WYklrzy~:lklem, wy
smu

~

wys()

go portjera.

ą

sy we

ą

czarne-

*

~

Gry na w·olnem powietrzu

TELEF. 223·38.

PRZEPISYWANłE

tnerem "Nowakiem", wreszcie brąm tegor~h mlstl2lOStwach LOdzi
karz Michalski, reprezentujący dziś wyraża się 26 punktami zdobytyJUi
dobrą klasę. Poprawę formy zdt'a- (straconych 6) i dodatnim stosundzają pozatem Nykel i Klimczak, kiem bramek 39:10.
Zawody prowadrza1 p. Andrzejak.
natomiast Michalski II na prawem
skrzydle, Królasik na lewem i wres2JCie Szulc byli wC7lOraj najsłab
szymi. ZwłaS'LCZa Szulc grał pechowo i każde podanie piłki trafiało w p~iwnika. Przypuszczać
jednak należy, iż niedyspozycja ta
będzie chwilową i Lódź w roogryw
kaeh o wejście do ligi odegra ~. po
watną ~

::

Czterdzieści pięter,

dwa tysiące
pokoJó.w,
osiemnaście ~ykłyeh
'wind - ekspressów, dwa tysiące la
izienek, dwadzieścia salOl1ów fryzjerskich, sto manicurzystek i kosmetyczek, tny korty tennisowe
krJ(e, dwadzieścia olbrzymłeh ga1:dy, eztercłzieści sal jadalnych,
lbteści dancingów, czterdzłeśorkiestr jazzowych, na najwyiHam piętrze sztUC!ZDy ogród i ot-

-

Boy, czy można tu coś przeką

sić?

-

Gdzie, jak i co pan

Mo7ma zjeść tu na

tem

r(),mtaże?

samem

pi~rze w ogromnej, z przepychem

urząidzonej sali jadalnej, można coś
przekąsić w ,,grilroomie", grlrhie
~

• • I. t ante,
. j
s kt'lOIDlueJ
można zjechać do baru i można
'ł;jeść w restauracji hotelowej, do
której uczęszczają i lud2.ie z miasta, z ulicy nietylko !roŚCie hotelowł. MoZna' ~jeść cały ~iad za trzy
dzieści centów, można za jedno da
nie zapłacić dwa dOlar)'.
6""~'

•
znacznIe

*

W, amerykańskim hotetu można
sobie pozwolić na wszystkO, można
po pijanemu obijać się o ściany wy
sokich i długich li:orytarzy, można
płacić
pieniędzmi, skradzionemi
przed ehwDą przyjacielowi, lIlOŻrul
jeść QIbęj nożem, ale ole wolno
przyjść na obiad w jasnem ubraniu

i trzeba kooiecznie t.yt. .. przyzwoiIIIr.nmia· oratr1lerja.
tym.
_
~tIrl
tek kufrów cizi mde
Amerybóel1 boteJ stoi na straży

J(ałbarchtej

':orowe

lepk1. Z Europy, Azji,
in......... '.

.nI---L..--I

~.- I Z ~,

nrc:

oa-dobry,eh ~J6w. W d!ll~ch koAustralJl, z rytariach .czuwają we dnte I w ~o
W-~ ey panoWie w szł)'lwDyeh mankte-

lila

MOUUU~ łach.

teC.

1lI8 .

To detekły1d. stada gościa-

t fw- wi, & ktÓl'ego potioJa rozlegnie
2Ichodu. Na oIbrzy,wfIc!b
...., poruszając7dl ~
na się eebo ro7aOwy, po trzykroć bia
~-=Jailuyeh
szynaeh - rGłkaeh da
-.;
.-.1" •
•
qłdł.ają całe traasporty bagał.a
mu, ,..,- .w, p"""'0jU tym StOI
tylkO Jedm łMko, • jednym z gIo_ _za, do ~o - - SÓW jest _ 1mIdety. Ale jeśli do
,
elbrz;ymłego boteIa.
tego pokoJa PĄ)dega ~ .tonik
<to sprawa zalatwilDDa. PomdI . .
IWkunastu ~_ lo się za~. RO'JAOIJWa ~ Bf~
•
moie we wszystkieh mo7Ji~h to
_ W jakim ~ pan !lObie ty_naCjach o ka2Jfe) porr.e dnia i... no-

*

l&y

mówł6? Pro!rIJę.

!

e,..

* 1

.PIsy tej r6łonoj~J W'iriy
Ostry dtmvonek w centrali. Na ta
Babel trzeba podać nazwisko i za- bUcy sygnał świetlny: 3912. To
mówić

Nowe ćwiczenia cielesne

Bacznośc,
Nim

opuścicie

zalecaM przez leka~.

Cz,telnic,!

mury miasta na letnie wywczasy

nie zaoomniicie zaabonować ,,6łOS' Porannu" na oftres lelni.
Możecie zaprenumerować
dzwoniąc

swą

gazetę

te l e f o n i cz n i-e,

sobie pokój.
Na którem skrzydle,

d7JWooek z pokoJu dwunastego na
proszę trydziedstem dziewiątem piętrze.
tylko wybierać.
Sekunda - boy już jest na geJrR. Kt~ prosi o szklankę wody,
Na W«hodniem, Da zacbodnłemt ktoś umarł, kogoś 7abi li, ktoś włag
może na wieży, na szesnasfem:, al- nie wyjeżdża, ktoś prosi o fryzjera,
bo na trzydziestem pierw&2lem pię ktoś o manicurzystkę, ktoś o doktnJe, wszystkn jedno, wszędzie tora.
można dostać pOkój, WSZędzie tra·
Miękki dywan zagłusza wszyst.fi winda i usłużny boy.
kie krołd. Kołowrót drzwi kręci
rolki szyn
Gość wypisuje na arkusza swoje się wciąz jednakOWO,
persooalja na dole arkU8'lJU Utnie. pod cięJŻarem waHzek i bagażu 0szeza podpis. Nie wie oawet, że bracają się wciąż z jednakową 8~
~ to 7J08taje natychmiast kością, światła płoną wciąż te sa'skopjowanie i przy ~ apara- me i wciąż tak samo oświetlają latu, pisqcego na odleg~ przenie dzi, wciąż innych, codziennie insione do centrali, na !noy arkU87- nych ludzi w tym en mym hotelu.
TJ')Wy lJJIIIS'1JyDy wielkieglo bote1u
działają sprawnie, nikt ich nie ały.
_

$q ,nie wIdzf,

a jednak ...

SIt

i ddałak bez pnJerWy. Przemasęnę piszącą na MASZYNOWA oodslennie §wle'lI
odległość arkusz z personaljami nO mąka maoowa, sucharki na wzór
karlsbadzkich
wego gościa wąlruje do kartoteki
orali sdrowe i smacznę,
i 20Staje łlIDies7:ezony pod literą
A. B. C. aIbio D. co omacza róme
stopnie zdołoości kredytowej goś~
cia. "Af7 wskazuje ,na to, Ze gość
poleCI! snaD!! C U K I E R N I A
moie korzystać i z nieogranic:r.one
WflNBllłfiJl
go kredyta, ,.D" że nie wolno mu
zaufać nawet eenta.
Piotrkowska 38, tel. 148-82.
słany ptłlez

!uiadaniB, Obiady jarskie i Hoiacje

N.

*

pod numer

A ~ Qmcr.a8em wiodą - eks-

JU'e!I8eal wjechał na dwudzieste pię
bo, ale abZ)łllUjąc się nigdZie dO
dmdIle. Po miękkim pUSZystym dy
waoIe WSZledł do swego pokoju,
um,t się, kazał wypakować kufry
i chce jeść-

I

Cen,

zniżone.

Składaj

odzid
i bielizD( dla

bez..oboingc~

.PlO Hl

Z dniem 15 lipca r. b.

Pracownia
Obuwia D. I.
m_u: _

Igospodarstwo
Pani, dbająca o swe
powinna

Rozkład

pamiętllć

OjapOnshim

papierze

z

do konserw

Nabyć

moznll w

składzie

mat.

R. J. DS~rOUlSkl S-cy,

piśm.

laddź

Piofrltowsl:a 55, tel. 203-54, 133-30

I

AhademicMle
81U80 InFORmACYJnE
m.

ul. Pomorska nr. 40,
10,
udziela bezpłatnie wszelkich Informaoyj orar: załatwia formalności zapisu na wszystkie wyższe i I:awodowe
uczelnie lagraniezne, Jlalatwill wiay
ulgowe i bezpłatne, tłumaczenie i legalizacje dokument6w, wydaje leg.
C. I. E., ulgi kolejowe i t. d.
Uwaga. Dla niewyjetdiajilcych sagranicę informllcje i przyjęcia na
wydziały Korespondencyjne Uniw.
Paryskiego, politechniki Ecole Supćrieure Technique et Commerciale
(skrypła po polsku) Graa Wytaze)
Szkoły N. SpoI. w Pllryżu.
3-8 w.

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

IMwizUlor

dobr:Je zap.owadaony ,. branży Jelszne;. z dobril presenclil pOSlukiwany. Tflko powałnl reflektanci & pierweJ5orz~dnemi
referencjami
I:echcll
zlożyć oferty
do Agencji Fuchsa,
Piotrkowska 50 pod "H. D. 300'.
9000-2

INie zapomniiw droge
ł
zabrać

Papier listowy
Koperty
WlzytOwkl
Pióro wlecz".
Karty do gry
SerwetkI papIerowe itp.
Mjłanie) .. składzie papieru
i

I
ł

materjałów piśmiennych

A. J.Łódź,Ostrowski S-Cy I
Piotrkowska !SS
tel. 203-54, 133-00

IndywIdualna
pielęgnacja

"ery .- urody

U

ul.
Sienkiewicza.
6g
przerueslona.
została
do nowego lokalu

Skarżysko.

13.00 do Koluszek z połączeniem
na Warsza.wę i Tomaszów.
14.20 do Koluszek z połączeniem
do Warszawy i Tomaszowa
14.50 do Skarżyska be.zpośredni.
15.30 do Koluszek.
16.30 do Koluszek 7. połączeniem
do Warszawy i Tomaszowa
17,40 do Koluszek z połączeniem
do Katowic.
18.40 do Koluszek ;o ' polączoolem
do Warszawy i Krakowa.
19.30 do Warszawy prtez Koluszki, bezpośredni.
19,55 do Koluszek 7. połączeniem
na Rozwadów i Lwów.
20,~5 do Koluszek z połą~zeniem
na Warszawę i Skartysko.
21.40 do Koluszek bezp. wagony
do Krynicy, Bielska.
22,150 do Koluszek z połą.ezenłem
na. Tomaszów.

jazdg

8.42 z Wiczewa..
9.45 z Kolusze'jr (połączenie z.
Warszawą, Krakowem, Katowicami i Skariyskiem).
12.12 z Koluszek (połl\-Czenk ' z
Warszaw/ł, Krakowem, K'.I.
tovrica.mi, Tomaszowem \ .
14.35 z Koluszek (połąezenie z
Warszawą).

1t1.05 z Warszawy (be7.pośtedui
przez KoluszkI).
19.37 z Koluszek (połącznie oz.
.. Warszawą)·
20.32 z Koluszek (połl\-Czenie z
Warszawą,
Krakowem, t
Katowicami).
21.25 z Koluszek W' dni świąterz
ne.
22.01 Z Koluszek w dni Świą.teez
ne.
22.34 bezpośredni z Koluszek (po
łączenia 7. Krakowem i Katowicami).
23.00 ze Skarlyska bezpośredni.
2334 7. Warsza.wy.

Łodzi-Kaliskiej
odchodzą:
0.15 do Koluszek pnez Widze'w
(połączenie na Tarnobrzeg,
Rozwadów).
1.20 do Poznania, Płocka i Cia<.hocinka przez Kutnu.
1.20 do GdaIlska i Gdyni.
1.20 do Kutna.
2.03 do Krotoszyna (połącze
nie 't WrocłaWlem).
4.36 do Warszawy.
6.05 do Głowna w dni przedświąteczne i poświą.teczne.
7.28 do Warszaw)'.
8.03 do Kolu!zek przez Widzew
(połączenie . z Tomasz(')we.:n.
Katowicami, Krakowem).
8.30 do Zduń~kiej Woli.
9.00 do Gdańska i Gdyni.
9.00 do Kutna, Poznania., Ciechocinka.
9.33 do Ostrowia pozn. lo połą
czeniem na Herby i Berlin.
10.00 do Głowna w dni ŚWIąteczne.
H!.42 do Poznania przez Ka.lisz.
13.12 do Warszawy.
12.50 do Torunia. '
12.53 de, Poznan1:J.
12.5~ do Gdańska. i Gdyni.
12.57 bezpośredni do Ciechocin
ka.
14.10 do Zduńskiej Woli.

bezpośredni
świąt~zne.

14.15 do Helu

Łodzi-Fabrycznej
przychodzą:
0.28 z Kolu~ek (połąeze-nie 'I'
Tomaszowem i Warszawą)
5.05 z Koluszek, bezp. z Kryniey, Bielska i Zw&rdomia.
I) 10 z Koluszek.
7.09 z Koluszek (połączenie oz.
Krakowem,
Skarżyskiem
(bezpośrednie wagony z Za
kopanego).
7.80 z Koluszek (pociąg rl)boczy).
7,55 z Koluszek.
_
8.14 z Kolus'tek (w dnie POb0cze).

krwią ludzką.

do Poznania przez OstTÓW.
Zgłoszenia ~Elekra"
do . Gdańska i Gdym.
6-go
Sierpnia
1, telefon 237-80
do Kutna..
do Plocka. i Poznania.
do Warszawy.
do ilif}stocbowy
przez
Zduńską Wolę i Herby.
19.35 do Ostrowia. .plnn.
znaiąca polski i niemiecki
19.56 dl) Wa.r8zawy.
20.08 do Lwowa i Truskawea
ł

TelefonihiBa

natychmiast p O r Z 8 b na

bezpośredni.

IJ\HOPJ\Nf
=
eHe

" D I Jl NJl"

PENSJONAT

Pisemne oferty składać do
dakcji sub. 100

21.25 do Torunia.
21.25 do PdLnania. po~crenie
7. Berlinem.
21.25 bezpośredni do Gdyni.
21.25 do Kutna i Ciecbocinka.
22.08 do Poznania pr1.ez Kalisz.

----------Zakład

re-

----------

Stolarski

St. Rataicz,k
zosłał

przeniesiony
. z ul. Nawrot 34

Łod:ti-Kaliskiej
przychodzą:
1.15 z Widzewa. (pOłączenie t
Warszawy i Tomaszowa).
1.51 z Warszawy i Głowna.
4.24 z Ostrowia i Wrocławia.
5.05 z Poznania przez Kutn~.
7.26 z Poznania przez Kalisz i
z Berlina.
7.26 7. Łowicza..
7.55 z Tontnia i Bydgoszczy.
'1'.55 z Gdyni i Gdańska beZ.
pośredni z Plocka.
7.55 z Kutna.
Truskawca.
8.46 ze Lwowa

Do

dZiDO ~ele'.

IJO..I1

,Po~otowie fle~trY[IDe'
dobv,
eu'ł
nłed;iele i aw1~.a.

dylnry przez
w

"

Kilińskisgo

lZ7.

"HYIiIEn

"

na ul.

Łódź,

Andrzeja 1.

Pllvlmule wBlelkie roboty, IIIllhodlll'
oe w 111111'61& CI.faJlaDanlll !lIIVb, łrote
.owlmla, a,alln01lłllnla i drutowanIa
posad.ell. 3pr.~tanłe bIur i m!eulratl
0.1111 c.,uc.anie oklen fllbryolln7oh w
blld,nllllch pl~trowyoh i parta.olllvch
(t. lIW, Sledowych) oraz odkurllanle
elektroluxem.
Op.lIkowanie dnwi I okien na &imQI
Cenł' niskIe. Tel. 1015·4' (pry.)

bezpośredni.

9.25 z Warszawy.
12.28 z Warszawy i Głowna.
12.15 z POlnania przez KaUsz.
1~.39 z Kutna..
13.39 z Bydgoszcr.y.
14.25 z Głowna w dni śWią,te.cZD!\
14.37 ze Zduńskiej Woli.
15.5'j! z Warszawy.
16 10 z Ostrowia.
18.56 z Koluszek, Krakowa, Katowic i Skarlyeka..
19.45 z Ostrowia i Berlina..
19.54 z Kutna..
19.54 z Bydgoszczy.
19.54 z Ostrowia.
21.20 z Częstochowy pn·ez Zduń

syst. "IBAR".
sl~ą. Wolę
:J:\ie przypadek winien de.ydoW&Ć o
21.20 z Lasku (sezonowy: W' pi~t
wybOll!e kosmetyk6w. Oerę nalelly
ki, eoboty, niedziele i dni
p i elęgnować ro.wainie, systema'YOInie. Zespół środk6w "IBAR" kremy,
przedświąteczne).
lotiony, pudry etc" stosowane przel
21.58 z Warszawy i Głown&.
ANNĘ RYDEL indywidualnie do ro23.05
z Torunia., Bydgo&zczy
dl!!lju cery utrzymnil\ ek6r~ w c.,ei<>~ct, nadają prę~ność, miękkość, sd.oCiechocinka..
w~ świeżość, ulluwa.jąc ImarszOlIki,
łojo~ok, wągry, piegi etc.
.e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!=!!
Instytut da B.aute. Ra.cjonalna. ko' :
'.!metyka, S.koła Kosmetrc.na nI.
.... 1924 r. Ł6dź, .SródmleJske 18,
BwłsUo zgaalo, mołor etBnfłłt
tel. 169·92.
Ządajeie informacji.
Perady bezpłatne. Ceny kryllysowe.

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

PrleDrOwadzam,
dez,nfekcie mieszkali
Dod gwarancia

w rlni

16.07
16.83
16.33
16.33
16.18
18.00

Z

Do

Pluskwa. jest rozsadnikiem wszel·
kich chorób zakaźnych.
Pluskwa żywi się wyłącznie

od dola 15 maja 1911 roku

obowjązui,,'u

Łodzi--Fabrycznej
odchodzą:
1,00 do Kolll~zek (bezp. do Zakopanego).
5.20 do Koluszek z połą.czenlem
do Warszawy i Tomaszowa
7.15 do Koluszek z połączeniem
do . Warszawy,
Katowic,
Krakowa. Skarżyska i Pragi.
8.05 no Andrzejowa.
$.35 do Koluszek (kursuje w nie
dzielę i święta.
do 11. IX
1988 r.)
9.35 do Koluszek (kursujący w
niedzielę i święta do 11. IX
1933 r.).
10,26 do Koluszek z połączeniem
z pociągiem pospiesznym
na War!Szawę, Kraków J

na ul. NAWRO 15.

Do akt Nr. Km. 574 I 3~ r.
Ogłos.enie
Komo.nik Slldu Qrod.kiego w todlli, •• wiru P-go .am. w Łod.i przy
ul. Gdllńsklej 37 fili lISsedlie art. 1080 U. P. C. ogls.slI/l. ~B
!III dnla"
UPCII 1983 •. od godz.
10,ano w Łod.; pu, vI.
AlekslIlld.,jskJe; ~-:l8
o4b~dlle ell; aprze«aż I prz-etargu
publiClJ\ego ruchomo'ci, nllleż!'t". ych
do fbmy "S%. Fein I S·b"
i 1I1dlldllj~Cych a1-= I 2000 kli!o tlusz·
uu do m,dła, klls, łellllnej, stołu I
biUl'ka
oeullowanych nil SlImIlI Ił.....l,ódi, d. 10.7. 33 r,

I

Komornik
Stani.ław

Do akt. Nr. Km. 1196 I 33 p.
Ogłoszenie.
KomornIk S~du GrodaJIlt'go w todll
a rewiru lamletuały W' Łodat, pra,
ul. Gdańskiej 38
nil uJlI4.le IIrt. 1010 Uet. POIt. C.
ogłsa'lI, te w dniu 24 lipca 1933
r. od godlln,. 10-ej rano w todzi przy
tri. Pustej 9
odb~dale się spnedąj r; paetargll
publll)męgo .uohomo!flli, nale~lloych
d~ Leo~!i .SctaJnberg i IkllldllJlłeyoh
eH~ z pianInIl Clarnego
ollacowllnego na ,.me; al. 11M
Mdl, 7.1. 1053 r.
KomorDik (-) E. Pa ....łowski

- - _.. _---

w

naprała DB1JtbmlaltlJlł "

PurllO,.

51. !9RSICIEeo

. .~~~~

00 ł

U... CIU USUWA

POT

UL. ZAMOJSKI_O O, TEL. 489.-

POD ZARZ. O-ROWEJ

.....

Komfortowa

-----

wilia.

-

ABRUTINOWEI

Centralne

ogrzewanie.

Blełąca ciepła I zimna woda w pokojach.
Słoneczna weranda. w,kwłntna kuchnlana lf.ldanle dJe1liet)'czna. C e n y z n I t O n e.

r

._

M

-----~.-------

Do akt. Nr. Km. 1977/33

Zgłoszenia przyjmuje D-rowa Abrutinowa w ZakoOgłoszenie
panem. Pensjo "DIANA".
Komornik Sądu Grodzkiego w todlli, rewll'u 1 f, StanisłllW Aniserowicz
zam. w Łodl3i. prsy Al. Kościuszki 17
na J!l80sadeie lut. 602 K. P. O. 0~la.slla, aEl w dniu
25 lipca
1933 r. od god!. 12 w to d.i przy ul. ••••••••••••••••••••••• ,~......... lt",.~ · ·.;';"~
Drewnowskie' 5
odb~dliG się publiczna licytacJa TU"
chomości, a mIanowicIe:
mebli
ulllcowanych na sume zł. 515.które można ogllldllć w dniu Jiqtacji w miejscu sprzeda~y, w czssie
BAUAM=
.,łej oznaczonym.
t6d3, dn. 13.7. 3~
'~/I
~omoJnik (.) Aniserowlcz

OKULARY

BINOKLE
LORGNON'

SILV· OZOM· MOTOR
łDEAlHA

=

Istn. od r. 1894 MAGAZYN OPTYCZNY

SZYMON URIACH

WZ11AC!WfA

Sp. z o. a.

t.6d:ł.

Piotrkowska 33. Tel. 222-23:

l'łr.

194

Biuro

16.vn.- ,.'OC"(fS

tłumacu prwysięgłego

Dbp~!e'n~~~~~~!~~Y

z ul. Andrzeja 7 na ul.
Piotrkowską
tel. 243-43

Dr.

ID~.

przeprowadził się

ego oso liwego

"PUDRU ~

na ul.

Sienkiewicza 37

Dokt6r

ER l.

.ostał przeniesiony na

tnUrt

Parudniowa Z8, tal. Z01·Ia
p'.ylm. od 8-U nno i 5-8 w.
w nledsfelo i 8wlf;fa od 9-t po poł

Spró-bu; dZ i ś ")leczó,. tego P,ulru, a
zauważysz jet!o zadziw ;ającą przewagę nad zwykłym
JJUdrem do twa,,~g.

Nllfł:

Nawrot 32 tel. :118-18

p.. ,Jmu,a od 8-9 r. I od 4 - 8 w.
w nlechłele i ~wlQta od 9-19 " poł

Dr.. med.

iew·liski

Chor. weneryczne, sk6rne
l

l'!:ro.~.!:.
~
!!!ł
Zachodnia 64

Dr. Leon Cza r n02 Ul
ordynuje

telefon 186-49
przyjmuje od 12-! I od 7-8.30 w.
w niecbielę i święta od 10-12 w poło

W

I

łISSV,

gardła
70
na ul Tel.laChOdn,
115-93

narutowicza 9.

•

Przyjmuje

od 12-Z i 3-4.

H f 11 f D
Chcwo.,. weaeJ7C11ue.
moclIOplclowe I sll.a,ne
pneprowadalł

__ na ul.

8

, ••
OA""'"
•
.......

tel. 179·89
1?nfitntJSe od. S-U ł CKl 4 -S~.
w nleBslelo oa II - a IJO aalUGQta.
DR.

t. P APORT

GINEKOLOG-UROLOG
CHOROBY KOBIECE I DRÓG
MOCZOWYCH
POWROCIŁ

i przyjmuje od 2-5 i od 7-8

we~c:.cn;:n:OCZOpłcłO-

parler, prawo, tel. 110-22
Panle od 9 - 11 raao, panowie od
11-3 pp. i 9Ib - f(Jł1! włeoz.
ceny leunloowe

prze~rowadzlł Ile na

ul.

Piotrkowską

t I 158 30
. e.
praYJm. od g. 7 - 8 w.

130

-, ,-~ .-___..__:Aił
Gabinet Chirurgiczny

D-ra Szreibera
został

przeniesiony na

ulicę

NARUTOWICZA 9
telefon 122-95
operlIcje, opatrunkI, leczenie
aylak6w i t. d.

r

Prayjmuje w
i

pny ul. Emllji P1ater 3, tel. nr. 4.
Sanatorjum mi~ci s\~ w 3 budynkach • ws.eUdem\ wnodam i i poło
łone Jest w pięknym 4-morgowym
parku. NaJnowue metody lecznic.ze.
KuchnIa indywidualna j djetatyczna.
CENY PRZYSTĘPNE!

pIątki,

Gabinet Roentgeno-lecznlczy
P'lIJJmaJe 04 8.M do 10.30 Jano, od
do 2.30 pp., od 6 do 8.30 wIGO-.
w niedałele i 4wlola ad 10-1

Speojallsta ohor6D wenePJolI:nJch
I sk6rnych

6-go Sierpni a 2

przyj~cia

-

ponIedziałki, środy

telefon 216-90.
SpecJellste chor6b wenerVOIInyoh
mocEopicIowych . I ekOrn,ch
BlSl5Jltnafe 011 g......2 i oa ~.
VI ntedlllele i Iw1QIJB aft e--;l\

Artu,'O

ia

----

o

aSI

2

powrócił
prllyjm. od 9-1 i 3-T.
--~------~---------~

Lekarz-dentysta

•

I ichleld

Dr bu \Vi Pa k Sienkiewicza 18, front I p.
Choroby sk6rne i weneryczne

Nawrot 7,
prlłfjmuje

tel. 128-07.

1O-t::1 i od 5 -

przeprowadził Bi~

UROLOG
ohoroby nerek, p~h6n!a
moc"lowych

Przyjmuje od 10-1 i od 14-7

7.

W.

. CI~Ż"R
się

na

PIOTRKOWSKĄ
tel. 109-09
przyjmuje od 10 r. do 7

i dr6g

ul. (saienemana 8

na

--<------Lekarz-Dentysta

Dr. med. Ludw!M Rap8Porl Ul.

i

8

Karmalun

przep rowedzlł

Oku ys

166-90

tel.

5 i od 7 -

l.ekarz-derl1łysła

Przyjmuje od 10-12 i od 3-6 po pol.

DOKT6R

73,
W.

~o ,,~,~-:>~~().~.~

.XXXl
(dawniej 40)
tel. 236-90
Gad•. I'rzyJ~ć 9-'0 i 6-8 wlecz.

ASIY

l iY

chirurg-urolog '. .
Wólezańska 23

---- ....- ,....-----Dr. med. Henryk

Ziomkowski

od :3 -

zawadzka 10 taL 155-77

od godz. 4-6.

e

t-et

wznowit

Akuszer-ginekolog

C.alelnBoll8 Nr. 4

Choroby sk6me, weneryczne i moczopłciowe

choroby płucne

ul, Nawrot 38, tel. 193-23

w OTWOCKU

DOWr6cił

d iJ

PI.
S Za

Chopoby nerwowe I psycbiC&lli:

D-ra A. Beckera

tel. 118.

~r. H. ~ ( II(8~ W~ KI

Dr. med.

011 f Olllsbl
W n

sanatorJum dle nerwowo
I psychicznie chorych

Ir. BOlmftW MIUOn !:k!!!~!I!~~

Nawrot 2.

Południowa

stałemi łóżkami

000IWr' Dr. Mad.

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

DoIlt6r

na ul.

Ja~ó~

dw. "Ormuzd"

Piotrkowska 86, tel. 304-74
godz. pn. 9.30-'1 w;

3

Gdaliska 93, telef. 208-95

prxeprowadził się

o (

Dr. med.

·S. BrO_lOiłD G.

choroby wew~ętrz~e

nym innym !md,cem. Jedna próba

Lecznica okulisIJana
ze

L6dź, W61aańska

chorob, skórne I weneryczne

któ'ry

DOM SZKOŁY - NapFlleclwko lazienek borowinowych.
_

-

choroby

nada Pam cllooWl11ie poięk
Dailłra4ną cere zaróW'lJ.o VI
dz,ie6 }ak ł przy szrucznem śW'ie·
tl,e ora:z te delikatną matowość,
którei nie mO:Ż'l1a osiągnąć żad

Jan OobrololsMi

ną,

1

Tel 128-98

Dokt6r

0.. . . . .

pudel

pudrem.

I
Dr. R. ounsmn I
Dr. D1IMOł81 BORnSTEIH II
CłłlCHDCUiEK
o

pr.YJmuJe od 8-10 pano l 5-8 pop.,
w nied.. i śwIęta od 10-1 po poło

-

że

Ewangelicka 1,

Choroby: weneryczne,
m~czopłciowe i ~k6rne

'ą

by-ć pewn·ą.

Tok-aJon jest jedynym

szcz>u. Zwalcza on I'Q'Zsz,erzone go męŻ'Czym:v
po ry . N iezależ n i e od zajęcia Pa~~".4 :~
, ~~m&~mg~~~Bm~ao~~

~Kośeiuszko"

~. l'I;I;~iS' H. 1ł6i;D~r
ohor.
nosa i
p,.eprowadzll się

można

ni,

zl1i·ka n awet przy fJ>OCeniu sl ę, aIlJi tego os()bNwego . Pudru Miłości"
pad d z;.ała ni em w,i atru }ub de- może z,jednać miłość upragniQne-

CIECHOCINKU

Dworek

Dokt6r

durzaiący zmysły? Od chwili. gdy
Pani stosuje ..Puder ,Mił.ości'., cera
Pal1li staje się świeża. mrod1'!eócza
i piękna - bez śladu lJ()'łyosku.
Zn.a:komi1Y ' paryski JYOOer Tokalon przylega do tłustej nawet
cery czterokrotll'ie mocniej. niż
zwykły pude r do twarzy.
Nie

popoł.

159-40

puyjmuJe od 8-11 rano I od 5-0 ••
w nledaiele i §więta od 9-t

Ja,ka dziwna talemni'ca przyczynia sie do tego,
że HPuder Mirośc[" nadaje skórze magnetyczny
p(}wab - tak o-

ul. Zieloną 5 .Tel 112-22 p,.eprewadzl~ k!;~a
Prsyjm. od 1-3 l 6-8 w.
I P • d ZO, te.I 112-.
81
__
Ce_ny_le_cz_Jllc_ow_e._ - ' B. rZelll
Przyjmuje od 5-6

moc_opłelowe

Andrieja 5, telef.

choroby wewn~tune (spec. ioł"dka

Dr, med.

REIC ER
Specjalieta chOł'Ób skórnych,
wenerycznych i moczopłeiowych

Gabinet ohlrurglczny
Dr. med.

• Kantora

DokI6r

Dr. med.

spec. chor. .eneryczn., sk6rn~ch
i włos6w (porady seksualne)
Spec. ohor6b 8k6rnych, wene"cl/nJoh I moczopłclowvch
Andrzeja 2, tel. 132-28
Przyjmuje od 9-11 rano i od 6-8 w
W nledzlel~ i świ~ta od 10-12.

t&

-- 'lft3

J8a ie jest magiczne d tlIl-tft.I.~

L. 6OLDLUS1

53,

PO~

powiększyć

znacznie sfery ku-

pująeych.
Osiągniecie to tylko, dzięki celowej
reklamie, przeprowadzonej }!lrzez

wznowil DrzJiecia
przyjmuje od 4 do 6 pp.
Ola nle:ramoin:lc)!) cen,
lecznicowe.

A((WIZYCJĘ OGŁOSZ EŃ

flJ(US'a

Dr. S. EDEL A

ordynuję jak zwykle
przyjmuje od 2 - 4 i od a -9 "iecz.
willa
I 4wlęta
od_10-1
po _
poło
prr:rjmuje
od_
!--3
i _
od _1-8.110
w._ _W
____
§~
__
___
_nie
_dz.
__
___
___
_ _ _ _ _r ______I .ArkedJa
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ __ _

CENY

LECZNICOWE.

D"wIEl kowy Kino-Teatr

"Prze dwiośniB"

al'
Początek

r6a Kopernika

wzruszającu

Ostatnie 2 dni!

w rolach

Żeromskiego 74,

w TRUSKRWCU

•

głównych:

tiaru

(oop~r

i

ł:laudet.e '

seansów w dni powszednie o g. 4 po poł., w niedziele i święta o g. 2.
Kupony ulgo we po 70 gr.

Nastę.pny pro~am: •• Na

oarrskim dworcp"

w

dramat zżucia marunarzu P. l

(olbert

Ceny miejsc: I LOO, II 90 gr., ąr 50

roli d.

lilie de Naa."

gI.

18

Nr. 1ft

T411fTY
~.....
~Vił\H'

_

w wielkim

wyborze
poleca

J.FUTERMAN

Dywanów, Firanek i

Małerjałów

54 Piotrkowska 54,
Najnowsze wzory I

Dekoracyjnych

tel. 106·54

Najtańsze

ceny!

OGLOSZENIA DROBNE
Ci8»

Be

SPRZEDANIA u.rządzen~e
i sypialnego pokoju,
....
lampy i obrazy oraz dwa elePHOF E8(JROWIF~ gimuazjalni spe ganckie białe wil3sladlą z dużem
rjaMci do kai'dego przedmiotu, lustrem i szklanemi półkami.
]Jfzygotowują uczniów i eksternów Narutowicza 30. Dozorca wskaże
do eg~aminów powakacyjnych. Zamieszczają w szkołach
(włókienm
czych, seminarjach). Grupy języ
•
ków "brych pod kierunkiem dyploD
'iW
ANY;
perskie,
krajowe,
ręczIllowanyc-h profesorów. Dla dorostyeh specjalnie skróconą metodą,. ne i maszynowe naprawia artystycz
Wyniki zapewnione. Ceny przyst~p rje H. Milgrom, Kilińskiego 12,
m. 10.
5082--1u
ne.. Aleja I Maja. 11, front m. 2.
_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ •

DO WYNAJĘCIA od 15 sierpnia
4-pokojowe mieszkanie wyrezponto
wane z wszelkiemi wygodami w
~ródmieściu. Wiadomość: Andrzeja
nr. 38, m. l, w godz. od 9 - 10
i 3 - 5.

II italika i urylhoamnls II stołowego
DO

*M:ł

'
l

II

Rline

POSZUKIWANE mieszkanie. 4 lub
5-pokcjowe z kuchnią, i wszelkiemi . wygodami w czystym domu
nie wyżej 2-go pjętra. na ul. Piotrkow8kiej lub przyległej od rOgu
Przejazd do Cegielnianej~ Dzwonić:
tl. 1(}7-16, ul. Traugutta <J, m. 4,
____________

4921-3

------.....

Skład

I

BEZ ODSTĘPNEGO
Mieszkania, sklepy, lokale
handlowe, biurowe i fabryczne. Pokoje umeblowane, g klatki schodowej •
od zł. 20.- poleca "LOKUMPOL ~ ,Piotrkowska. 55,
parter.

I

3 Sale fabrycume na parterze
ze światłem z 2 strol\
1 Sala fllb1yclma na II piętrze
ze ~wlatlelll a 3 atro"
od ZII1al do wynaj~oia pr.y uJ. 11
Llstnpada 192. Tamie miesskanie ma·
łe dla m aJstrll , słuźby etc. Siła i par.
na miejscu do oirzymania.
Wiadomo~ć: teJ. 214-80 i 121-80.

1

iillIII__________1Ii

l

POSZUKlW ANE mieszkanie dwupokojo,,:e z ~uch~ią., z ła~ien~ą. l~b
bez, DlekoDleczme w środmlesclU.
Oferty sub. "Dobry lokatOr" do

l\fIł-SZKANIA słoneczne

3 i

5-pok~

jowe z wszelkiemi wygodami oral
narożny sklep o 3 wystawach i p().
kojem, nadającym się na aptekę
(punkt), . skład apteczny. win i wódek itp. "do wynakcia. u gospodarza. Gdańska 31a.

żALUZJE drewniane do
wystaw OD ZARAZ dl() wynajęcia pl"lyy ul. "Głosu Porannego".
1)
frontowy
i okien nowoczesnych wyra.bia me- Piotrkowskiej 62:
MISS MARY udziela wszelkich ehltD.iczna stolarnia. Ba,~arna nr. 6, sklep, 2) pokoje z kuchnią i ubi-DWA pokoje umebl()Wane dwuinformacJi wyjetdtającym na teI. 242-16.
kacją" 3) lokale parterowe,
nada· okienne, słoneczne I piętro, z la,. 4 LUB 5-pokojowe mieszkani& I
wyższe
UI,zelnie
zagraniczne
jąCfl się na składy, biura lub podob- zienką. i telefonem wynajmę solid- wszelkiemi wygodami, f!lont, I pię
Piotrkowska 24, m. 7. II p. f. NOWOŚĆ ~ Parasole ogrodowe, ne. WiadomoŚĆ 11 administratora nemu panu. Gdańska 46 m. L7 od tro od zaraz do wynajęcia. 11 Lidawniej Traugutta.
stopada 19.
3--5.
szczyt wynalazku, ruchome do- domu.
wolnie, opatentowane poleca ze
STUDENT Uniw, Warszawskiego .
stolikiem lub bez. Zgierz. ul.
wykwalifikowany korepetytor, przy
sdrowie
Ó
Szawińska 3.
937-3
gotowuje do wszystkich klas, z ła
szanuje
WIELKI WYBOR
ciną, i niemieckim.
D-lwonić: tel.
Ten
t78-24, od 16---'20 conziennie.
kupule !
d.leolnnpah
spr~')lnoUlyoh
w oryginalncm
_--~. _-

F

--------

piU J CI

FIVE · O'CLOCK

Kupna i sprlBIIIL

mm

••

lIóiek
metalowych

"Moulin Bleu"

BRYLANT' r• •I

Zt.OTO,
SREBRO. BIŻUTERJĘ.
kwity lombllrdowe kupul~ I plllCIJ
najwyillle ceny- Magazyn jubilePIki
M. MI.s, PlotPkow.a 30.

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

!!

BRYLANTY II

ZŁOTO, SREBRO, RÓŻNĄ BIŻU

TIi!RJĘ, kwiły lombardowe kupuje i
plllci nlljwyłsce ceny. Mallu,n jubIlerskI M. H. U . .ak, Płotrkoweka 5

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

srebro,

Nabyć

mo'M

w

Januszewslca G6ra

--

GM

M

uDEGUZ"
Tel. 17..111
Przeniesiono Piotrkowska 62

--------------------------------------~
UWAGA cierDitlcrm na nOli!

fr. 2 p. poleca nadIII wszelkie
lokale oraz mieszkllnia

Dorllblam formy do obuwIa na anormalne nogi.
Dla "p. Sz.wców wyrabiam rtJwnież najmodnieja •• fasony. Cen, fabr)lozne. - Hurt. Detlll.
Wytwórni. form I prawideł do butów z chot.waml

PLAOE przy ul. Pabjanickiej i Cia
su ej położone, różnej wielkości,
DO WYN AJĘCIA od zaraz 3 i 2·
do sprzedania. Tramwaj na miej- pokojowe mieszkania z wyg~ami.
~eu. ·Otton Krause, Łódż, 111. Pabja
Piotrkowska 200.
!l icka 47'.
4928-6
A. MEBLE: sypialnie, stołowe, gar
deroby, łóżka,
kr€'dcusy, stuty,
],rzesla, salonik mahoniowy używa
ny sprzedaje tanio na raty, zamienia stolarnia K. Galara, Warszawska 16, tel. 231-80.

Tarasy, werandy, sztuczna plaża na
dachu willi. Piękne, duże pokoje
z bieżącą wodą i wszelki~mi wygodami.
Wykwintna kuchnia.

z mieszkaniem lub bez oraz dUły
narożny
LOKAL HANDLOWY,
nadający się na aptekę. kawiarnię I t. p. w domu prsy ulicy

Zawadzkiej 11

Cen, b. DrZJsteDne.

SKRZYPCE 100 lat i starsze kupi~.
Podać na.jniż.szą cenę, J:;;.olor skrzypiec, treŚĆ karteczki i czy uszkodzo 2 POKOJE fr. z meblami lub bez
ne. Oferty "Skrzypce" przyjmuje do oddania zaraz. Południowa 2,
"GłQS Boranny".
m.21.
rr

&

IIlt.~eCRa
'I,Il,IHS ~. - . .~ do-I
datIrami wyno" • t:JdiII .II,; 00. _ o
nie -

p..esyłhla pOOlltoWi\ w Maju -

:rł. 6.- ~ą."

~kopia6w redakcja nie

•

iWda.kior:

pod zarz. T. Wirflowej
t

Prenumerata

«łjlrosSJ.

Kolumna, pensjonat ,,(Irllon

Eugenjusz Kronman.

swr8oa.

-...

a.-

ll

_sa wioru mllłmefroWJ ' ...paltow,

46, tej, 107-20.

":~tE"""""""""""""""".f*.
FABRYKA NAPOI GAZOWYOH

"Z ród I o"

zawiadamia

Klijentel~,

Sz.

Łódź
ił

wydane

zostały

ABONAMENTY
na

20°/0 ulgowe

nabywanie

wSlelkich

własnych napoi g-ali!lowyeh.

12 miejsc sprzedał, I
Szczegóły w kioskIIch i 1iklepach f-m, "ir6dło·

., '., '. t::, .~::( ..
!r,)

.,)

Do basenu

i na

POSZUKIWAny

plaż,1

killmowych i

rdż

nego rodaajg

dJwan6.
ręcln,ch.

Oferty pod "Kilimy" do admlnistr.
ninieJucllo plama.

POSZUKIWAli
i erwslorzl\dnll,
samodzielna
KRAWCOWA s
długoletnlll praktylrll, .. wodowIl, do
wlękazego

lliakła

Nledołelgn,oaeJ Jakoł.1

trwały

i nieszczypi"cy
do rzCłS

łusz

tooicyle f.PlBDBIa YS"

Przedstawicielstwo na Polskę
Perlttmerja .Ma.cotte A , ł.6d',
Piotrkowska 79, tel. 233·61.

du krawieakiego.
Dyplom mistrzow- !~~~~~~~~~~~~!!
ski buwzglf;dnic I:
wymallan,.
MeiczJzna
30
Oferty pod .Krawcowa· do admin. sympaty,.ny, zapozna mlodll do
niniej.lego pisma. lat 30 pannf; ładną, ew. bardllo sym_
pllłyozną, inteligentnil celem wspólnego spędzenia urlopv. Oferty do
19 lipca sub. "Łlldnie"

lat

(ItrOM

J ••paIO: i...

atron. 2 at, Raklamy tobła.

d. , . ,. t.Wci. s lasłr.ełeniem mieJ.ca na stronie od 3 do 1 włlleJnl. GO ar.
DglaSZIDla nd.Qyjn~
be• ...tr••
10
aadniane od .trony
do ko6ca alcetu 40 .,., tleMoloQi 40 111'. ZWJclajne
(afr. 10
11:.
f " ... wrr..
1.sa. PouWdwanie pl'acy /lP. wy.
nar..:ł.uo. OQłon.m. ~CI,hO.. I ....abbao. . 12 zł. Ogłonenia DID'eJecowe obli.czane ..
łenla m"~ca
upaIł)
~bn.

. reJ

o ti:łl.

&-ej
najanłejsse ogłoneni. Ił.

10

&8

fIna .... 1IDł['" Za GIIł. ~_ bdł łutu. dodatłc. S(jJ/,. 9.st dwuIcolOI'. o 5ffJ1. aroie!
Reklamy w dodatku Iluatrowanym za 1 cm. kwadratowy f .1.

Za Wydawnictwo odp Eugln,ll;Z Kronman..

•

ierwslliont:dny,
P
slImodzielny fachowieQ wyrobów

P

natyohmlast do wynaJłlcla.
Wiadomość na miejsClu.
038-3

d

liDca r. b.

,..L..Clarnomski, ŻBrmsklB O 16 (Pańska

-,

(SieJlkiew!ez~

JlOlltaje u~1rchomlon, 1 dn. 15
Zapisy na porody I i lIkI. Gdańska

,1

pOsad,

I

28. Tel. 210-00

Ul. EWANGELICKA 18

Ogłolzenie.

N OWY ezlagier

EIIiEROWEJ

Szarłoty

TO, CO WSZ'YSCY podi1"iwiają!
3-lampowv odł>iornilk sieciowy,
3 obwodowy z Baudfiltrem i
wzma~niaczem Loftin • Whit-e
(10 minut od stacji kołejoweJ Opoc.no)
za zł. .'375.- jest sensacją dnia. po1ożony ,., such,m eosnowYm lesie. WyKwintnIl rytulIlZasię,giem,
selek tV'wnością i na kuchnia, bez ogunic.et!. Na ."danie djetll. Ceny
wYlfltkowo niskie, Inf. w Łodzi, Al. I. Maja 19 m. 9,
sz."!.ae1N!tnQ~ią ton u przeŚoCignął
fel. 207-27 od 10-11 I od 2-4 Pll.
wsa:Yi5tko. Radjo - Wa~. NaruListownie. Chlopslli Opoczno SlrnJnlra poCllt. !2.
towieza 16. Sprz~dat na
raiły. 293-1

bimł.erję panów i pa.ń

Reilher i S-kil

DR. MED.

ma. . .•.

1'101001' ł.

Południowa

~:~!~1c&y POłOżniCZO-6lneMolOuiCznv

FABRYCZNYM SKŁAD.,E

WARSZTAT'

Inż.l.

-

amer,Jtań.ltIClh

,. DDBROrOL"
tlldt Plotrkoilka tl,
1161•• 'tlB-6il, Ul podw61'aa.

PaMioolt

opak0rallin Z baouerol% !

_~.....~_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..._ _ _ _1'~~~

. . .I. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

r ulyw.o

Puyjruowne tylko

WrtJm8118k

ameryk&itt!.ki dla.
Sportowy GooI Bilard
Syndyk tymczasowy masy llpadłośoi M08lka
i kwity lomba.rdowe po najwyż automatyczny w eukierni róg An·
Arona. Herszenberga na mocy art. 502 K. H.
szych cenach. Sumienna obsługa_ drzeja. i Gdańskiej.
wzywa wierzycieli powyższej upadłości. aby w
1. Sołowiejerzyk, Piotrkowska 27,
ciągu dni 40 stawili się osobiście lub przez
(dawn. Śródmiejska 5).
9061-2~
pełnomooników z dowodami, uiPrawiedliwiają
cemi ich wierzytelnośoi w kancelarji jego w
Łodzi, przy ul. Cegielnianej 7 t w godzinach
Okazyjnie
OKAZJA! Dla pięciu energicznych 6-8 i oświadczyli z jakiego t7k1łu i do jakiej
n
Ił I
liC
wymownych pań o dobrej prezenta sumy są wierzycielami masy upadłości oraz
elekłryune
cji wakuje bardzo kor~ystna. pasazłoilyli tytuły posiadanyoh wiel'sytelnośei.
2, 3, 6, 10 i 12 konne
da. Bezpłatne wyszkolenie PieniąSprawdzenie wierzytelności na mocy art.
oraz .szereg !nnych.
dze zaraz. Boważne reflektantki
503 i nast. K. H. nastąpi w obecności S~dzie
I'QAJTANSZE ZRODŁO.
Specjalne
mogą się zgłosić w poniedziałek z go Komisarza w dniu 22 sierpnia 1933 r. o
dowodami osobiste.mi ndlidzy 10-1 god"ioie 12 w Wydziale III Handlowym Sądu
II
i 3-5 pop. Piotrkowska 64 m. 4
Okręgowego w Łodzi, Plac Dą.browskiego Nr. 5,
dlll naprawy maszyn BIBklrycZn.
pokój Nr. 15.
Wyrób pn:ełącznlków gwiaSyndyk tVplezasowy
Lokale
zda - trójkąt, rozruszników,
Łazarz Wachtel, Adwokat
regulatorów, sań, kół pasoŁódź, Cegielniana 7, m. 9, tel. 163-90
wych.
KUPUJĘ złoto,

,,0 L L A "

.PATBNT"

p. n.

ZŁOTO, BIżUTERJĘ i kwity
lombardowe kupuje i płaci najwyzsze ceny.
Magazyn jubiPOŁUDNIONA 10
!erski l. Fijałko. Piotrkowska 7 Wejście B konsumeją 60-80 gr

, I

KTO

Wdzków Pl ateraUw

CHIIOOnU\ D" n c Iłł G

I

D~A

;Zi.'90 ·Z R

Prasa", wyaawniola sp. z og1"--

Vf

drukarni własnej Piotrkowska 1"

Łódź,

dnia 16 lipca
1933 roku.

..

DODATEK SPOlECZNO-LITERACKI
..

iaik
,
rz
Zbankrufowana

S

•

Z

lif~raiura

,

a

...i6m...... .. znaku NOTalba. Tieek.

&Dto - da - fe.

tyemy~ wskazująca.

• autor
jest widnie tym samym Heceman~ o ktÓl'ef(O demaskowa
Diu I odkłamywaniu
hł8torji
postępowy, liberalny,
oIJeenłe
wyklęty w NiemerJecli WusermaD \VY1'aźał si~ I: wielkiem uznaniem. A jecłnak książka uo
si na lObie
...,...me
pIętno
.,trzeciej ~", a jako doku
ment sOOstmków. pauującyeh
w dzisiejsaJej Uteraturze DIemiee:kiej.
jest ona Dał)eWUo
bm'ui p. i znamienna. uli pierw
SZ3 z b~
praca hltlerowski~o pisarza. gloryfikn.ll1CS
s~pie«a wO.ien~o. ezy alfonsa. Dlt .ledna z wieln moSZUIl", DalWołującyeh
do bmia
.,marksistów i żydów".
Zaraz De pIeJ wlIlIIIej stroołey
czytamy, że autor pra~ BWO,l2t
PMwi'ęca "wodzom narodu DI~
mieck;ilego", młlerowł I BIlld~l. pnyaJem w tej
mwokaeJl pol'1l@IZIl wcllJl wspo
mnianą dalej apr8W'~ junkrów
pruskieh I wielkiej wł8l!ll108e1
w Prusaeh zaehodDieh ł ~ho
dniek. którą to spraw~ hUJe.rowey, jak wiadomo, III'ZYiR'kają załatwić,
Ksią&a składa się

•

~

essaiów
pól - h~toryemJdt.
publieystynnyeb z przyłaetEaruem. nieral: ~yclt
anegdot. dowcipów ... Po Droc~tej jednak inwokae.łf w.

pół _

wstępie Ofi(arnła eąteInlka )Je-

wne zdziwienie, najwyraźnłeJ
bowiem autor wyśm.łewa sI~ t
Hitlera,
k:tecly, ..18" • dawnyeh cermanaeh. wyk_de
ieb m.abt wartoM I nłkhJ ml~
w historji Nie~ nsłłDIe Dalomlast stara Ue saakeeotowM
m~ rsjllMlUeJ eIlspanIIJł

rała

s8 mHibmnyeh

1JI'()łestan·

~ króła szwedzk~o Gu-

stawa Adolfa. Lułbra prudsla
wia, .lako wcale DiewJlbitne«o
mnieha (mo~o jedynie lite·
rata), mpnedaneco w mpemo
§ei .nełklm panom,
ktÓł'eCO
kościół protestandd obcy jest
wl&śdwie
interesom narodu
nłemieek~o. wobec ~o sta
DOWCZO powinien być zrefo.mowany. do ~o zres.zta hitlerowey obecnie 8~ zabierają·
Również
Gustawa
Adolfa
przedstawia, jako krwiożcre7le
lO tyrana, z rron.tą wspomina.., o uroczystościach 300 - lecia ~o śmierci, 1l1'ządzanyeh
z zapałem przez pruski "He. ·
renklub"
II przemówieniamI
YOI1 Papen.. Lutb~, Gustaw
AdoH, protestantyzm - sa tu
wedło!r HegeDlaI!a ezyn'lliki ..
esej ujemne w historjl Nt-mlee ł II 1Mlłrjołyanem i poleelem uiemleeklej państwowo
Sei łąezye ieh nie należy,
Najzaeietsrt.e jednak odkłam:v
wanie hłtlerowski~o bronzo·
wnietwa i wyrwine ironlzowlł
DIe właśnie hitlerowskich Ideł łów spotykamy u Hegemana w
roatziałaeb o Fryderykn WieJ~
kim. Tego bowiem Fryderyka
n usilnie lansuje się obee i~
w Niemczeeh Da hitJerow~lIt.
nazywając go uroczvścle "piCfwszym narodowym socjalistą",
Hegemann niełyle stara si., 11dowodDie. że Fryd~k II nle
jest ~ny taik wielklef;to za·
8zezytn, ile pt"zedewszystłdem
II wielkim
temperamentem ,
...a.lolnc*h, Wco OK.resu hislorji
,.odbrornawla"
tego
..plerw~" hitlerowc'ł. Już
wApOminajJle ewą, weclla& HeJ(ftDaDa, tak ważną w ~a
mie .,Fuerera"
sprawę
PnIlIkieh latyfund.łów. wvkazuie
wtop. te właśnie
Fryderyk
Wielki byl źródłem te~o wieś
ule fataln~o 'POdziału prusklei

dotykał

jednyle
bledny~h
warSht. pyta Begem.aau • fa"
szywym patosem, ezy I na tydI
pollU'b Hitler ~łe go odladowaL

tylko dema~icznym.
~WaDem, nędzną maską dla
spanpe.rymwanyeh mas. kryjąeą właś~twe faszystowskłe obli
ese kl880We hitleryann.
Tak. samo W'łee nieprawdopo
dobne jest
p.rzyrównywanie
"pięknef(O AdoMa" do wielkIe~ wodza
poltt~zne«o
mł()P
de] buriuaz.ii Diemieekie.i Stej·
na, który już w rokn 1798 ządal, aby wielkie własności .łun
kr6w pl"USkich stały sle wlagdy SIl

Ta łron.la bylaby bezwątptenia dowodem pewnej odwagi s
czy ełroelaźby samodzielności
antora, gdyby HegemanD obok
tej Ironii z daleko wł~ym
.zapalem nie wybielał ideologii
hitlerowskiej, starając si4: o wy
kazanie
poz.vt.vwiDej
strony
łub dzierżawą
ehłodziaJalności narodowyek socja snośclą,
pew.
Tymczasem
cisza
okrylistów.
Nte jest pozbawIone słusmo wa ł okrywać łH:.dzie większe.
śct porównywanie
obecnych zapo-,;ied"'ane już nawet soc.iłal
wypadków w Niemczech :& t. ne reformy h~łlerowców. Temzw• .,w:ojną WOlnDŚeiową" z ua bardziej przyrównywanie Hitle
sów Napoleona, ałe pamł~ ra do H1łDta (przywódey angiel
robotników II połowy
trzeba. je J)l'Z'eSZło sto lat hI- skiteh
8tor1l zuriylo .fot I gruntownIe XIX stulecia) zdradza zbyt wy
zmienIło
nlekUłre
hasla. A ramie tendeneje przypisywa·
przeeJeś Dawet
f(dy w roku ma ruchowi Ititlcrowsklemll
1815 l&jazd Dlemieckle.i młodzie ceeh, których nie posiada, a
ty narodowej,
t. zw. .,Bur- nawet pt'zeciwko którym ~t
~hensehaftu" urządził palenie właściwie ~łównie skierowany.
Z tyeh względów ksiąi;ka H ..
książek, to ofiarą te~o IInto da - f~ padły tylko rcakeY.ine gemana jest nawskroś obłupisma królewsko - pruskiego dna. FałsznJe, 8troł ldeologk
ministra Schmalł7;a, a w każ hitlerowską w obee piórka, a
pod uwa~
łt
dvm razie nie SpalOllO wtedy Jeśli wziąć
dziel ''!'''laukowych. ani tembar- cześć myśli wyrażona jest 'fl/ł
dzie.l ksiąiJek postępowych, czy formie życzeń teg~ co powin·
rewotucY.lnycb pisarzy. I cho- no być, to nawet wtedy zwraeiaż
rł'azeolo~da
dz;sie.iszyeh canie się z tym b~ażem do
publicystów i rOZIDaitych Goeb dzisie.lsrzych władców Niemloo
belsów trąci nieraz stylem z "\.'yłwa·rza szkodliwe złudzenia
,!I!!!!!!!!~!!!!!!~!!_!!~~!'!!~~!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!~!II!!!!!!!!!!

Ludzie bez brody pod

pręgierzem

I WOC6łe ny1Dlllko - łaetńskłlel
kultury dla Nlemłee. Tak DP.
powiada, !De właśnie ,.;Z dawnyclJ rrzymskidl posIadłośeł
~ywodzą się ei~mnowłosl mistrze słow~ Jak Hitler i Goethe. którzy _~wu cza.nią
~jeml.
miee.kie serea".
Pozatem oblieze ,.wiełkie~o
Jest lo niewątpllwa Iron.la i Fł"it~", żołnierz~ organizato~.:.'yźliwoU samo ju:t bo- ra i władcy, przedstawia się :En
wiem i.eStawlenie Goethego ł pełnie inaeze;. niż to ofidalo'
Hitlera jes~ nawel dla ucIeleli władcy
dzisiejszych Niemlet!
"pięknego
Adolfn6f niedopn· ~łoszą. Tak na każdym kroku.
M'.cwue.
A dalej lIegemann niechybnie
ze złośliwą inten
porównuje Hitlera z r.hl'ZlCŚei· c.lą. porównuJąc Fryderyka 't
'jańsko - J!ermańsk.im mistyez- Hitlerem, drwi z powoływania
Dym Novalisem., ktÓl'ef(o Goe llię na Fryderyka, .iako n=Ojcowie miasta Gansas w stanie Waszy~OID (U. S. A.)
the. ten wielbiciel zachodniej pierwsz~o opiekuna żołniel'zy,
postanowili,
żeby meslka ludno ść miasta zapuściła brody ł1la
kultury, nienawidził, pisząc on wykazu.ląc, że ten Fryderyk,
pamiątkę dni pionierskich, kie dv pierwsi lPn:ybv'SZe .zja.will
«iś, te wolałby. aby ~o syn który wybudował dom inwalisi~ l1Q kontynencie p6lłnoc.no - zaohodnim AmerY'ki. Wszy&:.y
był w domu war.lałów, niżby I dów na 600 żołnierzy. a wy~ C;, którzy w rocznicę owych d ni będą bez. brody, wstaną,
miał nal~eć do tej ówczesne.i \ płacał oficerom inwalidom 5- .lak to wSlka.zuje nasza ilO&tne.ja" wvstawienl Da widok ~
..a.dzleźy romant:YemeJ a pod I G talarow, . . ł.olnłenom 1Nł l bIicJDy.
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na Ullud8t:h Hitlera

l Wn talan;e nesłęeznłe, ~ ~ XIX w:Ieku, .., prZe
nie na budowę sweco palaeu clet ~.fęeia narodu, posł~n,
Nie podobnyeh.,
jest 0IUl bowiem wypaźnle bez
Ujemne. destrukeyjne wpły wydał 2Z mHjony talM'ÓW~ Mó c!haraktel'tl, rasy l(eI'1DańskleJ,
1IIP8dIm ... Jab 1epD.ej {wtedy od oItupan
z~ błłIerow . . . PrIeel- wy .,nBy genna Ó8ldet'
at.... więe • sapełn~
wn~ ostra BWnz krytyka bł· si~ aotor wykaza~ dalej Da 'PO' ~wfaty ludowej za Fryderyka I t6w kallC1lZÓWl. zupełnie mlat1rowska ideałów i zasad poli- słaci Luthra l ~D~O J(eJłe o autysem.iłymJie F:rjtsa, który ty Inne maezenie, nti dzisiaj,
~a.

Dgnłaeh

•

na 1emaf mor1JłwOfld I IWocrahiłlerowskle@ mehu.

mu

Mimo ehrwJlami złośliwej IM
ostre.t bytyki, l'OIa takkll

n.łi I

radykałów-

społeeznyeh

"HitIerji", .fak Hegeman,

li

.ies

bezwątpienia szkodh"wa. Dem~
gogicme bowiem fałsze radv-

kalno - społeczne,
które w
froncie politycznym spowodu
wały śel~nięeie do obozu hl
t1e.rowskie~ olbrzymich m?li.
.zubożał~o
drobnomieszczar .
siwa. tn, na odcinku kulturll
I!c.i pracy. obJawiają sie w p'
staci takich właśn:e, choć ni~
bo.łowO hi tlerowski·cb , tojcd
nak pracu.iąeJ·ch w sh::ł;bie HitJera ksiąiek, które oczywiśeh~
\\'ywołać mo~ą przychylne.
#'llpełnie mylne złudzenia i opi
n.le. że jednak przecież ta _.Dle
mieeka rewolucJa" z .,pięknym
Adolfem" na czele coś dla kIn
sy
robotniczc.'
I bit>dnego
r.hłonstwll uczYDi.
Książka H~emana 'jest z-ia'
wiskiem smurt nem. Bo, to. ie
różne Ewersy.
Busehe i dzic.I~ki . mych, wywIywa.ią.-eych
obecnie na powierzchnię pi"mR
ków ezystei
krwi Ilr~riskid
~i ..wa hymny )lOC!nndnc
na
,,~ć
rozmaitych
alfon~ów ,
Horstów, ·Wesselów. Sch~ette
rów i innycb .~piegÓW - lo
wL'1śelw'ie p,r osta sprawa: pOdlizywanie się władzy. Nbienif'
kariery,
wprz~anie
IIwoich
mnieiszvch czy trocb~ wi ~
k.s:zyeh talencików do służb v
aparatu pallstwowe~o, (Ale takie wyk.J·ęcanie się, zwyrodnienie, duszenie własnego SIłlDQ
dzielnego poglądu, fałszowani
ideolog.ii, o kUirei się prz-eeie.t
wie. łA' nie rest taką, .lak .lą się
opisu.le - to .tuż dowód zała
mania sie moralnee:o człow if""
ka, któremu talent wskazuje
inną droge. niż słabość eharałi
tell I szpier1llła dyktatora.
Obrą'd7JeD.le
~nlew

budzi fala

w8eiekły
kłamstwa

nlerd~bionej podłości,

I

rozlew«

Jąeyeh si~ obeenle po ..trz.eeleJ
Rze8zv". Ale bod a i większym
j~ dowodem ideow~o bau
kruełwa jest nie to kłamstw~
i podłość Dazewnątrz. lecz takie właśnie zakłs'Danie wewnętrzne pisarza

Ksiąika

Hegemanna jest 1'6·
smutnvm d?wodem. t,.
nicszC7erze pis~lDa lttm'ahll'lt
rozstaje się li: rzeezywistoki••
a zara7,cm w;pad'a w ślepy za!!lek zakłamanej publicystyki ~
słabe.l pisaniny. t!O po krótkim
okresie świetneJ, żYwotnej lit..
ratu.ry powojenn.ych Nleml~
tembardziej będzie upak.arza}ą
ce I smutne dl" Nlemfee roku
1933.
wnieź

ł

16vn

Nowa etyka seksualna odrodzila monogamie i glebsza et,ke
Prostytucja znika i jest skazana na zaglade
n SowIetach 'P'I"sze si.ę bardzo d uW. Z książek i row:praw,
po~więconveh naszemu wseho(lniemu sąsiadowi
ulOŻ"yćby
można wcale pokaźną bibljoteke. Nie brak tam niue~o: populal'nych broszur i solidnych
dziel naukowych, ws.pomnid~
wrażeń z pod:róży, rOZJ)l'aw ekonomieznych, politv4!ZDl'eh i

warunki były odml~nne.
( towania AaWodow~o. co met- 5kała całkowi~
l'ÓWDonpra·
Z załamaniem się feodaliz- czyŹni. Za równą Pl'Me olrzy- wnkmie JH)łityczne i prawne.
mu, uprzemysłowieniem kraju moją rowną płacę.
Prawo- Zmieniony został kodeks mało
i rozwo.lem . miaSlł,młod,zi~ż mie dawstwo społeczne i zIDlian:v w żeński. Zwykła reJestracja wy•
s7aallska, iuteliJ!eneka, zrywa stosunkaeh rodzinnych ułatwia starcza dla prawnC1tO lł'Cłlania
li
zaśniedzialemi
po.łęciami •.ią kobiecie pnejśeie
do pro· aktu małżeń8'ki~.Pary Bleza
Między ojcami i dziećmi wyra- dukcJi. Państwo i szkoła P!l'zej rejestrowane,
sla przepaść. Nast~puje rów- muk stopniowo opiekę
qad
2YJĄCE"NA WIARĘ"
nie'l zmiana stosunku do kohie ~iećmi, racionalizacja l komu korzystają z tym
samyeh
ty, do spraw obyezaiowyeh ~ naliZaeja kuehnł lEwamia kobie praw eo matiJeÓi8twa leaaIne.
ł. d.
rodzinny~.b. Przepaść między tę od obowiązków, domowyeb. RWlwi)d może na9łąJ)l"e w każ..
Cbarakterysłyeznem .ie.~t, że nastawIeniem młodeao pokole- Proces ten ma.iduie się nam. dei ehwHi za ~'odą obl'dwa. •
uinteresowanie ~ych kOli ni a, a rzeczywisłośei,a rosyillwl nie jeszcze w poezątkaeh. Po- nawet I iednetltO z małZonków.
eentMl.1e sie J)l'awie wvł:)r;znl.e budzi hasła ema.ncypaeY.łne o sjada również swe eieni~ i bo- W razie. ady który. z małźondookoła ~adnień ~ospodal" wiele radykaJnie.isze.
niż te, ląezki, a 1»'ftdewszysłkiem wie ków, nIe jesł w stanie zat'Obko
czych (Płlatiletka, kolekłvwiza- którYm hołdowano aa Zacho- le ,nierozwiązany.eb
pl'Oble- wać samodzielnie. 4rUCi ob&da, h'a ndel z~raniczny I t. d.). dzie. Kobieta rosyjska plerw- mów, nad którymi nie· możoa wlątlany jest do utrzymywania
O wre~ mniei pw8C{i POŚwieca sza zdobywa dosłep do wyi-- przejść do JH)J'ządku Clzieane- 1(0 pnez pewien ClZ88, eweotoal
si'l~ Sll»'awom kulturalnYm i o- szy~h uezelni. Od~rywa łd wy ~o. Nieure~l1łow&ny jest
nie ~ dzieci.
aż do chwili
~wiąłowl'm. Na ....7.arym końeu bitną role w J'luehu rewolneyjSTOSUNEK MATKI I
ul'ookowania. n.iecko pow1ma.idu.ią sie za~adnienia oby- Ovm..
OZIECKA,
stawae może do 8 lat pOd ople
~·za.iowe. etyka seksualna, proDąż.('ni:l etn.acypaeY.łne ren- trawlonC1i(o tęsknotą za rodzin- ką małk~ (o ile ta sobie t~o
blem rodzinny, kWeSt.ła kobie- Uzu.ją się Jednak J)rzed woJną nem eiepłem, za macierzyń&kłł życzy).
Każdy z rozwleckłorB. A sZlkoda. bo właśni~ w te.i tylko w stosunkowo o~ranicz() opieką. Wi~le teź mają do po- nych małżonków kłaśe mU8i ~
dzi,edzinie dOlkonywu.ią sie na Ilycb kołaeh mjes~ezałlskiej in- wjedzenia ci~kie W' Sowietach (Iną
trzecią
na utrzymanie
~runcie rosY.iskim ciekawe i łelł.(ene.ił.
w&rUiDlki mJeszkanilOwe.
dzieeka. reszte dostarcza pańdalckosięme zmiany,
Dla miljonów kobiet, dla 01
W olbrzymiej skali odbywa siwo.
~D'iesione zostały
kary za
Obee&ie ukazała się w j~y- bl'zymiej większości dopiero 0- się proces p07.lPadania &jIę tuku niemieckim bardzo~ieka.- kres powojenny przynosi UlS3- dycyjnej :rodziny, jako komór zboczenJa seksualne [hOOlOSCwa ksiąmka, poświecona wy· d.niezą zmianę, radykalne załll ki Jfospodaruej. 'Kobieta wkra ksualizm. fefY8Z)"1IB1 l ł. d.).
łącznie
manie si~ dotyehuasowych tra cza z zamknięcia domow~o w PRZERYWANIE cIĄ2Y JES r
PROBLEMOWI KOBIEf'EMll dYilyjnych podstaw żYeiowych. ~ąszez
życia gospodar~o.
DOZWOLONE,
W ROSJI.
KOBIETA
WKRACZA
DO Wei~anłe kobiety do produ:k- oczyw,ista. gdy wym~gaJ4 tego
E.W.HaUes "Die Frau in Ru.ss WSZYSTKICH DZIEDZIN ŻY- cji przy,piSać należy nie tylko warunłd zdrowotne_ Prowadzi
land" (obszerna., prawie ~
CIA GOSPODARCZ,E GO.
prop~andzie i czynnikom Ide- s~ uerok. prop_ande.łrodstron łiicząea), op,arta lUl bo~a- Dróbuie swych. sU i nnewainle owym. D.dałaią to i uJIlD.iki 'ków preW~Myjnyeh. Mimo te.
tym materjale źr6dłow)'1l\ lWa- .. powodr;eniem na wS'EY8łklch a08~arue: niski z :początku. liczba wodzin nie maleje.
ea wypełnia poważną lukę 11' niemal plaeć-wkach gospodar- poziom płae, uniemożliwiają.ey
Nie mnie._ znaezenie. nłż
)}'śmiennkłwie o Rosji. Posła· czy-eh. MiI.iony kobiet wkra~za. męrezyźnie &a.D1odzielne wyty· JllBiaoy prawne posiada .,rewo
ramy sile noniże.i zapoznać ezy- ją do fabryk, bi_ i wolnyeb wienł. rodziuy; ostatnio potrze łueja moralna", przemiana "tV
leJnika z naJeiekawszym.i WY- zawodów.
bv Dł'odukeil.
flłI.ezuwająeej poj~aeh l p.r~t:yee oby'e zajowodami autora.
Kobiety korzystaJą w rÓW1łf"j brak sił rohoez~h.
~j i seksualne.ł
społeezeńZa~adnie'Die koblileee należy mierz.e z wysmolenia i prZY~DJednoezelŚnie kobieta tJZiV- stwa. Z początku d6PJlowadrtila
óo najżywołnie.is.zyeh proble·'.
mów nowc.i Ros.ii. P~wrót

.0

spodB1rezy i polityczny saą ne('zy
zasadni('7C podstawowe zmiany w ptJłożeniu kobiety, .lej psyeholo~.ii. ki roli spolecmej. W ża·
dnym kraju - pisze Halles ~
dążenia emancypacyjne kobi~t

pocią~nąć musiał

~

-
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Wynalazek, który

'ł

.

O _O ri r a
_

rozszerzył

granice

Sto lat temu z początkiem lipca jSZYbCie j , niż na kliszy Niepce'a.
1833 roku zmarł we francuskiem Wadą tego, jak i poprzednio opisa
nic zl'ealilzowały sie
w takit'j miasteczku Chaton sur Saone Józef 'lego systemu był jednak fakt, że
pdni I w takieJ rozeią~łośe~. Nicephol'e Niepce, ongi oficer na- fotografująey otrzymywał odraza
W żadnym też kolaJu nile 1st- pOleol1Ski, mający w swej karjerze pozytyw, a więc tylko jeden obra
JlIC.lC
taka sprzeczność, taka naukowej dwa wynalazki: pierw- zek, którego nie można było poprzepaść między dziś i w(',~o· szy silnik spalinowy i płytę foto- wielać.
'ęd
t
.•
śe
graficzną, która umożliwiała utrwit
Sprytny
Daguerre przedłożył
I'a.i, mI , zy
erazl11ejszo ią "lanie obrazów przy n.n.tnI\t'y
zmody ~wój wynalazek trzem członkom
.
....-~.-pl·zeszłosclą.
fikowaneJ' ciemni optycznej· ("ca~ parysłdej akademji Humbołdtowl,.
~I'
W okresie
fcodiIJIl~m'll la ra obscura"), znaneJ' juz od czasów
'
Blot'owi i Arago, którzy zachwyce
f('o(lali.zm rosyjSki sięga ai po Lt>onarda da Vinci'l
ni nim, przekonali rząd franeu.~ki,
połowe wieku 19-~o) położenie
Płyta
fotograficzna
Niepce'a tak że ten zakupił 19 sierpnia 1839
kobiety rosy.iskic.i nie llueds\.a s,kłada się z płytki metalowej, po- roku wynalazek Nłepee'a i Daguer
•
W
'.
krytej mies7.an i ną bitumu ( olejku ra za S11mę 100 łys. franków, _.
...." 'I·alo sin'" I'OŻowo.
poeZ.ll 1'0- lawendorwego. Naświetlanie trwało
--oT
liy,iskie.i ~łno .test żalów. i uty· kiIJia godzin. UwidocznIało ono sła ••••••••••••••••••••••••
skiwań na pSi los kobiecy.
be zarysy obrazu, Ittóry wychodził
(Nlekrasow i in.). Chłopi stano w całej pełni dopierO w wywołyił
"'iąey olbrzymią pł'Zytła~aJą~ą waczu, składającym się z olejku
większośe ludnośoi, traktowaU lawen~ego i nafty, p~ezem wy
- ~oJyw. an.le trw. alo pod.obme jak na
NARÓWNI Z BY ŚWletlame ktlka gooz-tn.
DLEM ROBOCZEM.
Dalszą pracę nad swym wynalaz
~nsHłuł de "Bea.u1&
Ale i w środowisku wie.lskle.l kiem pro.wadził Niepce z malarzem
Louis Jacques Mande Daguerre'm.
.....
l!idachty lub kupiectwa stosnn
Niestety, 3 lipca 1833 r. :zaskoczyki byłv nti~ o wlele lepsze. Pa- la go śmierć. Dopiero w pięć lat
• h a Ine o b yeza]e.
• pe łn e Iery później udalIo się synowi Niepce'a ł .II "
J
t f.larc
nmfuJąc~o ehamstwa. despo- Izydorowi, pracującemu wspólnie z
tyzmu i samowoli, (słynne w Dagllerre'm ulepszyć pomysł sweUsuwanie piegów, wągrów
literaturze typy ,samodurów") go. ojca, twórcy płyty fotograficzi zmarszczek.- Racjonalny
: . •
. nej pr2.eZ sporządzenie kliszy, pomasaż twarzy. - Fachowe
.regu.
,
JOW!1.b ]cszc.ze w pełni .Zy- kryte,'! ,iodkiem srebra.. wywołanej
wskazówki w dńedzinie
,I
•
.r d yn i e w W 1(.' l nad parami rtęci, oraz utrwalone., • - pielęgnowania cery. ('le ro{bmnc. ,e
ki('h miastach. dolkl1i~t14.'b po natronem. Obraz na tei płycie moż •
wiewem kultury e1łropej.~kiej, na bylo otrzymać bez porównania ••••••••••••••••••• •••••
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świata

ł

,--I

ona raezeJ
40 sktiłków aJe·
Zerwanie z do$Dałam i
tradycyjnej moralnośei poci_a
lo za sobą nieraz rMJIumienie
wS2lelki~h w~łów moraln.yeh,
mny~h.

powodowało

ANARCHJĘ MORALNĄ.
MIodzież I1ołdować ~a zasadom .npeInej woln'" - eo
w prakłyee równało. rozpił
ście, tyło sle kiedy i • Idm sie
tylko eheialo. ~ .,romantyemq~, dębua. • ~zei J)l'"aw
dziwą erotykę IIRlaDO za 'PJ.'2)ec
żytek, za prmsęd, "drobnomieszezańskf". Erotykę alegradowano do Stosunków seksualnye-h,
do aktu
plłciow~
lOUJł
eonrt.
(Te
słownki maIa1!lły ciekawy oddźwi..ek
w literat~
8OWieckt,.J "p.
Bogdanow-"Pierwsza d:7..iewe.zyna" i iDm.
To naSltawieni~ młodzieły.
~roiące zwyll'odllien:iem worałnem. zaniep.okoilo sfery rządilłJ
te
ł wywołało
energie:m ..
kontmkdę. Z ezasem nastąpił
przełom. Ideały mon~amJł I
głębszeJ erotyki e h -~
ty przyśwlei!ać młodemu poku
leniu... tylko oezyszezone z obło
dy f przesąd~ trady""y:~e.llDo
raInoki. Z «ąsuz6w życia ~ry'
J.aniaJą się kontury
NOWEJ ETYKI SEKSU AL-

NEJ,
bardziej racjonalnej i bardzie"
dostosowanej do warunków
~~ *.fcia. Njel'Ówn0śc5 seksmdna JJłt.ł, podwó.łna
,mO:l'alooU powoli pi'ueeIwMIIrI
do J)l'lIeSZłoścf..
Na J)OCIk;reślenle za8~je
~4PUjąey spadek prosłytu.

eJi. Z.iawisko te J)l'ZY'P'isa~ na·

leży

nom

• jednc.i

strony przyczy·
narury ekonomiczne.l. I

dr!ttde.l n;y.nnikom moralnym.

~ynntk ek.o.nomi'CZDY WyTft!ŻS
się w likwidacji bezrobocla -

płaconą w postaci roeznej renty, nodsta'Wow~ źródła doJ)ł)"WU
Izydorowi Niepce - 4 tys. fr., Dat
li
guerrowi - 6 tys. fr. rOlClZnie. Opi- ,p ros ytoc l i w za.n.iJlm W8ł'SłW
sany spoSób fotografowania otrzy- ~tyeh .,konsument6w-. Me
mał nazwę "daguerrotypji" zupeł- w ~le.tszYm słOIpnilll wpły.n.ął
nie niesłusznie, gdyż właściwym czynnik dru~i: ,.rewolucja mo.
wynalazcą płyty fotograficznej jest raina", zerwanie s uświęconyNiepce, a jego rOdak Daguerre n- mi --z.esądami moraln.-ło, ...
lepGI7Vł
tylko _vsł
przedweześ-....
~~ _
-oT
y-......
•
.h,,'
_-.L~ _ _l _ _ _
nie zmarłe"'"
wynalazl'V.
parCIe
...
.".'Cla
~~
e-oT
Od chwili 3porzą.drenia pierw8iZej zmo'Wszyeh ł rae..iona1nle.isz)~h
płyty ~tograficznej świat długo ,podstawaclt popI'OSitu 1I8111Wa
jesrzcze musiał czekać na kliszę ro- potrzebę kONy8taoia z prostytograłiezną w teJ formie, ,.,. jaldeJ łucji.
Nil armnc>ie rosyjskim
znajduje si~ ona dzisiaj. T. zw.
(" MAS_.łc 11 n:e łylll-o łam)
nao"sucbe" płyty fo,tograficzue wpro'ł'J~.. •
• " ..wadził bowiem lekarz angielski nIe si. spil'awdza twierdzenie
dr. L. Maddox w roku 1871. "su- Bussela, że gdz.ickołwiek znłka
ehe" płyty wyprze.dzone zostały łt'8d~:fjna moraJ;noś~ .
przez znane od roku 1847 płyty 7..NIKA RÓWNIF-..Z PROSTY·
"mokre" które miały tę wadę, że
TUClA.
umsialy być użyte zaraz po sporą
'IJ_
_ ....~...
•
dzeniu.
l ....... ll'W...., ... ...,..,oąo;uja rowluei
Wynalazek Niepee'a dał począ- rosyjskie metody walki z protek fMWOjowi fotografii nowoeze· stytuc.ią, już istniejącą· Pole~a·
sneJ a dalej i kinematografji, które .ł.. onc nie na re"'lamentae.~i. s ·
. . . .
""
w zasto9OWOlniu Ich przez medycy le na wci:y;{an1iu d~ procesn
nę, astrOnomię, nauki przyrodni- ły graniCt!! wlomego
'd
J)l·odukc.ii {przy l)()mocy spedaJ
cze lV'-"""rzy
świata, pog~jły wiedzę ludzką, nyeh domów P1'3(\Y. skąd po
niezaleiJnie od charakteru rozryw· pe,"'nvm eusie. oh'zvmawszy
kowego, jaki miały pocz'ltkowo. nd,J)Owledniew)'cho"'anir.
Dzisiaj zarówno. fotograf ja jak l ki przy@towanie facbowe:, dosta'
aematografja wkroczyły w dziedzik'
t ' .i".. si~,. Pfstylutki do fabry. k) l
tlę !łltu I, pl'7.leIZ co zas oSGWal1le
icb w życiu i działalności Jud'ikiej na podnoszeniu glHlnuśd Ind"
8tało 8ie ~.tr~llne.
A. K. kld
s. RRh~iJ
&<To ....

Cu

•

•

z

ElcsDerrmenl, nauk we Dolwierdza.ia wiare w Droroclwa

NIema tlJO'iJe dragłeJ tak spornej aby najliejszy promień światła, Sekretal'7: Jenkinsa dr. Klppnng
dziedziny, jak kwest ja proroctwa. nie mógł się przecisnąć do WIJę- ustalił zapomocąciągnienia losu
Pragnienie p~niknięcia przyszłoś- trza. Niemniej ~rc~Jliono WSzy8t, dzień, w którym ma nastąpic5 ekspe
ci ~t tak stare, jak ludzkość, a kim d06tępu do wIlh. Członkowie rymet i zawiadomłł o terminłe tele
historja przynOSi nam przykłady komitetu zaprzysięgli, że o ptze- graficzni. Mortona.
wielkich proroków biblijnych oraz biegu próby nikomu nie powiedzą
.Morton przybył." ozoac.zooym
Słynnych wróżbitów
świata kla- ani słowa p~d ostatecznym wyni
syczn~. W późniejszych czasach Idem. Oprócz profesora
Jenkinsa dniu do willi, gdzie na niego ocze7.aczęto si~ odnosić bardziej sce-! nikt nawet z członków komitetu kiwali dr. Kippling, dW'1lch świad
ptycznie do przepowiedni i przyzna i nie wie~.ział, . że Mor tort ma być ków i stenograf. WSZY&ey we8di
wano dar proroczy tylko os1)bom, ' owym JasnowIdzem. Był on Zres'b do ciemnej sali, do której na tycze
I,tórych proroctwa potwierdziła rze tą nieznany członkom komitetu. nie Modona nie dopuszezono w
Mortoo
czywistość, jak np. słynna pani de Celem uniknięcia
mimowolnego dalszym ciągu światła.
Thebes, która przepowiedziała upa przeniesienia myśli Jenkins i Mor- wprowadził się sam w trans, a jego
stenograficznie
dek Napoleona, a w 08tatniem stu- ton nie mieli się spotyl{ać w mię słowa notowano
przy
08łooiętem
świetle
elektryczleciu węgierski biskup Lanyi, któ- dzyczasie, a Morton udał się w danem.
ry przewid'Ział zamordowanie a~ leką podróż.
s.trjackiego następcy tronu ł jego
mał7Jonki w Serajew~.
W ostatnich czasach przyst'PłO
no do ściślejszego naukowego badania przepowiedni
proroczych.
Bardzo ciekawe eksperymenty są
powadzone obe<'ni~ w Ameryce.

laainiong

Zadaniem Mortooa było przepo'
co się zdarzy w tym salonie w najbliiszych dniach. Stenograficzny protokuł został zap~czę
towany i złO'i»ny u ttOtarjUSrLa. Natychmiast po eksperymencie doktór Kippling wyjechał wraz z MOrtonem bez widzenia się z Jenkinsem, co jest niezwykle ważną okolicznością, gdyż w ten sposób została wyklucrona możliwość mimowolnego pf'lenieSi~llia myśli na .Jen
kinsa, jako c~onll:\ Itomitetu.
Druga cz~ść eS: ,,,er~'mentll odby
la się równie! w dniu OZnaczonym
przez I08OWt1ł~. Dma 3 maja rb. zebrali się pod prze."otłn~(:twem Jen·
wiedzieć

konignł

Lemurja, pomost między Afryką a Indjami

Jeden z takich ekSperymentów
dokonany niedawno w willi
Jak donoszą z Wiednia, "ror.
prof. uniwersytetu d-ra Carby, "fi{ Stan1ey Gardiner z u~iwersytetu
okolicy Nowego Jorku.
w Cambridge wygło~ił odczyt o za
Willa ta jest Od dłuższego czasu ginionym kontynellcie mil:dzy 1\.1a
niezamies21kała.
Wielka poczekal- dagaskarem a Ceylonem. Ląd ten,
nia doktora Carby została prze'l.na zdaniem prot. '3tatlleya, posiadał
CZOna jako miejsce eksperymentu. rozmiary Aust~alj; i stanowił poGlównym jego aktorem miał być most między :h"l!wyspern indyjSkim
Jliejaki Edward Morto~ wykazuj~ a kontynentem afr.vk.uiskim.
ry właściwości medjalne. Człowiek
Już geognf(/wie starożytni wspo
ten pozyskał już ustalOno sławę minali o Lernurji i snuli na tem He
swojem jasnowidzeniem przyszłości ilajrozmaitsze przypuszczenia. Zdapotwierdoonem przez wiele kon niem prełegenta pdrostawali miekretnych wypadków.
szkańcy
legendarnej Lemnrji w
Do przeprowadzenia eksperymen kontakcie z hindusami. Możliwem
tu wybrano komitet, złożony z pię też jest, że Lemurja była wspólną
ciu osób. W skład jego obok wła macierzą kultury nie tylko indyjściciela willi doktora Carby, wcho- tkiej, lecz także egipSkiej i grecdzili: jeden adwokat, dwuch inży kiej.
nierów i profesor psychołogji Jen
Celem przeprowadzenia badań w
kins.
tej sprawie, wyruszyć ma na oceW przygotowaniach zachowano an Indyjski ekspedycja naukowa
ja knajdal ej idące śrOdki ostrOŻn~ pod
kierownictwem pułkownika
ci. Już na kilka tygodni przed ma Leymoura Sewella. Ekspedycja bę
jącą się odbyć próbą zasłOnięto dzie się starała przy pomocy nur·
\zczelnie wszystkie okna sali, tak, ków ł nowoc~ych środkÓ'W nau
został

kowych zbadać tajemnicę Lemurj\. wysp jest taka sama, jak fauna i
Prof. Stanley uwaZa grupy wysp flora wysp malajskich.
między Afryką a IttdJami za resztW Jaki sposób znikła Lemurja z
ki Lemurji.
Fauna i tłora
tych
pówierzt'hni ziemi? Prof. Stautey
przypuszcza, że przed około 12.000
do 15.000 lat nawiedziła ziemię olbrzymia katastrofa, połączona z
w filharmonji moskiewskiej trzę;ieniem ziemi, która zmieniła z
Filharmonja moskiewska zaprosi gruntu wygląd. zewnętrzny globu
la na przyszły se7JOn koncertowy zi~mskjego.
szereg wybitnych muzyków euroJakby na potwierdzenie powyipejskich i amerykańskich. M. in.
szych
przypuszczeń,
zamieszcza
kontrakty podpisali na szereg wy- w "Neue Freie Presse" dr. Birger
stępów: dyrygenci - Stock ze St. BobUn, uczestnik środkowo-azJatyc
Zjednoczonych, Ansenne (Francja)
kiej ekspedycji Swen Hedina inteScherchen i Brecher (Niemcy), Mi- resują.ce Informacje «) rezultatach
tropulos (Grecja), planiści - Ca- ekspedycji. Dr. Boblin sławia §mia.
sad~us i Oortot (Fra?cja), wiolo~- łą hipoteu.ę, te wysokie łańcuchy
czehsta F~uerman (Niemcy) i Mat- górskie w Azji centralnej Sił pod
nardi (I~Ja), skrzypek Cbeifec ~ względem
geologłcżnym bardzo
Sta?ÓW Zjednoczonych: Z Polski młode ł ;x, jeszcze pned powstawyjadą ?O ~oskwy: Fttelberg ł Ar niem tych gór mieszkał w Azji
tur RubmstelO. Pozatem zaproszo- centralnej człowiek, bądź to nean.
ny 7JOIStał równie Maurycy Ravel, dertale k b d' t . jakiś jeszcze
który b~zie oso~iście dyrygował bardziefp;."r:itywZ : +- lucIzId.
wykonantem sworch dzfeł.
y L.JP

WYbitni muzycy

kinsa członkowie komitetu. Posta
nowiono, że każdy z nich niezaJeż
nie od innych przygotuje na OOna
czony dzień jakiś nadzwyczajny wl
padek.
Serję

tych niespodzianek rozpo
Jenkins, Oddając trzy strzalJ
z pistoletu. Następnie dr. CarbJ
sprowadził prLy
pomocy dozorc~
menażerji do miejsca eksperymell'
tu klatkę z wężem. Dozorca Otw6
rzył klatkę i wrzucił do niej królika, który został pożarty przez wę
Za. W dalszym ciągu jeden z czlo.
ków komitetu puścił rakiety, któ
re !'OIZSypały Snop ogni świetlny ci
w ciemnej sali. Inny zbił wielld~
zwierciadło, wiszące na ścianie, &
statni wreszcie mwiesił krucyfikl
na ścianie przeciwległej. Po koń·
CIlOnej serji tych "wydarzeń" notal
jus Z, u którego była zdepollOwana
p['7)epowi6dnia Mortoua, otworzył
zapieczętowany protokul. Odczyta·
no z niego co następuje:
czął

"Słyszę brzęk tłuczonego s.zkła.

Mam wraienie, jakgdybym się znaj
dował w głęlmkiej puszczy dziewiczej podczas burzy. Przebiegają w
ciemnościach

błys.kawice.

także zgłodniałe węże,

Widzę

pożerające

lup. Burza ustaje i

świecą

Słyszę myśliwych,

strzelających

gwiazdy

z

broni palnej".
Odczytanie tego protokułu wywśród obecnych zrozumiałe zdumienie. Istotnie MortOn zdołał całą serję wypadków pnep().
wiedzieć, p~zyczem
transponowar
ich sens, wiążąc je w pewną cią
głość. Rakiety
świetlne
w jego
przepowiedni zamieniły się w praw
dziwe gwiazdy, a zaprodukowaną
scenę z wędJem wldz1ało medjum na
tle pusrz:ezy leśnej.
wołało

Eksperyment ten wzbogacił niew..,Uwie naukę o psychologii proroctw i przepowiedni, stanowiąc
jedno ogniwo więcej w łańcuchll
dOWodów, li można istotnie prze.
włdzieć rzeczy przyszłe.

•

REnOEZ· UOUS l KRYZYSEm

Nakładem

ksj~.arni

Hu,'" stersbwa,

sicka ukaz:ała się ksią:2;ka Ko"
rada Wrwsa "Oko w oko :
kryzy"Sem" z poodtybulem: Re·
portaż z pOdróży po Polsce.
Od kilku lat grasuJe jut w
PolSICe w prasie termin "epOl'·
taż..
S.poniewierany niegdyś
dział d!ziennikars-ki zyskał pra
wa perW5zcństwa, p.rzedostał
s iG do pism literackich, la,k ii
każdy na.iniewiollnie.l szv
opis
n:eczy widzianych zyskuje pQoo
czymlV tymI "reportaż". Kon
rad Wrzos mógH)v się ze zOli
w ieniem dowiedzieć. jak ów
bohater u Molliera, "którv ca.t~
życie mówÓt p.roŁą", te bYł wla
S(;IWle
repOrterem,
piszącym
Tł~ portaże od wielu lat. Si:pec,iaJizowa~ się
nietvlko w zdohywaniu wywiadów,
ale ,;tar./t
sic:' 7.a.W!Sz.e OOmll'lować tło i f)pi~ać kulisy ht<:ia oolitv<:r.n~()
,ar Polsce.
Czynił
to dvsikreluie ,
ja ~
wvpada na dzienni,k arza, pucu jąc('gO w p;iśmie infonnacy}
nem. musząc nieraz ukrywać
J>OKląd wła·s.nv, wvslJuchiwać

o

pinj€' ludzi wvsokQ postawionych, lecz nieodpowiednio rot
wini~tvchumvsło'i'O, Ulchowu ·
jąc zwykle
'POwŚoCi~Hwv
u.~·
n1iedl pełen kurtuazV.me,!(o usz.a.nowa'n ia dla osoby, z którą
mus dziennikarski go stykał
l'aki jest howi€m los d.Zlie n.ni kana pOlitvcztle~o w pismach
rzekomo hez.partYm~h. Pn.e ·
1t01llllnia polityeZ'llc m usi ZO~ : ·\
trit ~to w szatni lego mim

dokąd uda .ie się po wv
wiad. Kreśli nie"az autoonatyc:r.
nie ()Świadczenia osób, USt06U:n
kowanych, m~ąc zgóry z,res7.14 ułożyć zdania, które tak u':OCZYSCle
i z nama·s zczeniem
daje wysoko poSiW, wiooa osoba.
Reportaż polityczny u.prawia
KODil"ad Wrzos u ,, ~r~;". Udawał się do mini ~ trów , dvre'kto
rów depal'lamentÓIW, naczelni ·
ków wydziałów, do osób wvso
ko
postawionv<.h. Zdobywał
laury w tej d.lied~n.' · tak . ii
zrobiło mu się nieco 'la ciasno
w ikra ju . Zresztą okres reportażu , a ra ~ zei """",,,jadów politycznych skończył ~ .już dawno. \Y okresie k,r yzysu gospo
darGie~o., ~ó.rv wolf! milczeć , a
na wyiynie sLoi człowiek rzadko udziela rącv wywiadu. mesz
tą i najwv:i'..szv czynnik w PolSCe milczy od k'l:ku lat, llllilka

.f.lC

jaJkkhikolwiekbądi oświad

czeń.

ustro.lu qiesz~zęściem tysięcy
ludzi.
Konrad Vhzos posłnDowił
n a ('zas i.rótki z~ :"\\'ać l reportajem u góry . ze iś ć do mas, do
ofial' Ikryzysu i pomówić z nic
mi o niedoli ludz:kiej. Za.Trzał
do AnnopoJe, do miasi~z.ka
chąłu.pniczcg.) Brzczin. do
wsi ubogiej na kresach wscho·
dnich, obje1:hał Po1Slkę wzdłul
i wszer7. Ale sllO,glądał na te
wszystkie niedole oczvmare ·
portel"'ł,
kt-ćr y lala cale był
przvzwycza.ionv ro~mawiać z
górą . Bvł skr ~powranYr skale l"a~
mami pisma inf()lrmacy.j nego,
więzami rzekom<.go obj~ktvwriz
m.u wobec W5ZY5t'kicih.. a bezstroll'll"ść talka mŚCi sie oczy
'YISCIC.
Widział w~
niedole
nietyłko chłOPa bezToln~1{o, ro
boŁnika
w ,.bieda. 57'Vbic",
chału,p~a w wars7Jłacie.
nę'
d.zarza na. Bałulach, ale poruuvł go -.wet k>s księcia Ra
d;.iwiłła
W Nieswtieź:u,
który
, .łYiedacz~ ko" j~st tak nit.srez~
śliwy , że ze 16'8 , pokojów zam
awwych ma 140 zamkniętych,
nioog'r zewanych i tylko 28 do
użytik.u
własne~o.
Dosko.naly
repOiI'ter był wszedzie, Le, niestetv, nie dal wsźystkic:h r:Z8czy przez siebie widzial.vch,
włożył gorset na formę i treść.
Gdy za.imał do wi~ienia, zobaczYł tam właścilWie tylko jednego niesz:częśliwca. Nie m6ltl
inaczej. Kontakt i dobre ..t9·
sunki z władzami ai>owiąlZ,u.lą.
'W olno wyrwać peWlIle za.g'l·
dnieni.a , wsikalZać 00 hołączlld.
ale tak. by to nikogQ nie d.ra-

Ma ku temu słu,gzne powody. Kilka lat temu 'Padło ośw.i.adczenie
pana marszalIka
Piłsudskiego. iż wcihodzimy w
okres wyśc~u praev. Wyścig
został w tej chwiH
za.ta'IJlowanv, raczej wcho~zillllv w epokę
hamowania wszel'kirgo l>Ost~ ·
pu, przeklinania maszyny, rot
wo ju techn1ki. która wyrzuca
na hn,lk tysi:]ce bezrobotnych
i rozszerza iedvnie ikryzvs "
~raju.
Oczyw i§Cie są to tyl'k o
pozorne skargi. Techn:ka rozwiła sir nadal. Lecz
lA je s i ę, Źin i ło.
mimowoli, w rama~h na5Ze~ pOm~tę

K;lżdc

zja1Wi~(),

wo.'lQ~,cc

o

malowane

dos<konak przez reportera ~.
ry, zosł€> .łe od ra2 u osłodzone
wywiadem z OlSobą UJ'lZędową"
która wyjaśnia kryzys , tłomac.zv zagadnienia bezrobocia
i
sŁa,wia ho:-oskr,pv
na
przy·
szłoŚć. Pn-zeW3:lL.ą cz~ć tych
wY'Wiadćw m~v ~ażdy reporteT p.olitvczny napisa<: 11
siebie w domu bt'z kO!nila'kilu .z.
osob~ tJJrzęd,ową o wiele le.piej.
Ale trzeoo oku,pić t. zw. n'ie-

filOJans ów , PO'koQlZUje nam Slkarbiec Ban,ku Polskie~ oraz becvuł!ki ze złotem. Ksi~a ski łt.:
s ię l)I[TLeto encytk~Qlped.ia :lycia
gospodarezeg'O, Hushrowaną l~'
portażami; daje ona mozl1lo'-Ć
prze'br·awić
każdemu l:v:ko... '.
kilJk aset wiadom~i z żvcla • .
konolniczlIlego. A wobec teQO,
że k,r vzys jest na ustach WbJ:Y '
st'l dch, re nawet eleganckie pa
niusie w kawiarni.aClh, J}()pijlleen:r;urallną
część
ropie.iąjCego .iąc
kawę,
szczebiocą o C l ~
kryzysu; należ~ło IPIl".z eto telefo kich czasach, wypadałoby b'y
TłOwać do różnych p.I1Zedstawi- za .ilrzały do tej ksi.ą~i i mÓ'WI cieli pI"lZemvsłu
i łagodzić w łv nie<:o intelitgentnej.
ten S'Posób " ''rażenia hezpoŚ!I'e Konrad Wrzos nie da je 8110·
rłni~. ()łJrzvmane D iródeł prze· s()Ibu na rozWljąlzanie kryzys ••
silenia gospodarczego w Pol- z,resZJŁą. nie należ V to nielv]ko
sce. Tam goz·ie .jednak autor nie do dlzielIl.nikarzv pism informa
~t hamowany żadnymi wL~lę cyjnyc·h , ale i do szeT~U polidarni, ~zie wolno ma "ciach· tyków,
ktÓDzy zajIIl1ują sit.:
n~K
pootentató'W świata, tam lYJ)rawoami ~ospodarczemi. Ma ·
ujaWtnioa t...'11ent satyryczny, bi .. my zato o'br3JZ Po.lski gospodar
e%Ul'ąC: potentato&w weJ{Jowycb, ' czej od rOIku H)29 , od dnia. gd~,
opisując mq;ierstwa p"y ~rub·) krvzys za.kzał do Polski i ani
wa,nilll cen w~a.
msz nie chce Otpu śdć tego kra
~l1.ekil6re
l'e'J)Ol"klże zy\Słkały ju, talk jak nie odstęp~Jje Franna a,Jktualności . odżvlv w wy- 'cji, ~I.li. \\1och , N iemiec :
padltach dni 06.taŁnich. PewnI.' in. KsiąiŻlka nie wstrZląsa, daje
7Qjścia wczQrajsze.i doby J)rzy· na zimno grozę niedoli ,
nie
pomina'.ią. iż autor ksią1lki ,,0- prz€.n nn.j.e, lecz infa.rmuje. Ma·
100 w oIlto z kryzysem" w8'ka- mv n'iclvle oIko w oko. ile
roat dość umieJętnie na te bo· rendez - vous z byzysem. S,za
lą<''ZIki, dlOĆ hamował siebie j ty tej ksi !lJŻ1ki , a więc otklladka
z-Os:tawiał 'W garderobie
$wÓ'j i papier są wcale nie kryzv')o9łosunek do tych z.iawisik.
w(!. Zagadni ~ nia d'uoffipingu, alk
Na kilkuset słIroruciV'h dany tywitzacji bilansu handloweg o
zosłał por.zeciętn.y oora1z k't'vzy- Sil w dalszym ciąj(ll aktualne.
su
gospodarczego
oraoz pi - Vłs-zyst:k.o to zo s tało p Ol"lISZOnE'
kanłlne S 2lC·Z egó'liki
z życia
w ten sposó'b. że można polc-ctć
biegu
mas~yny
pańl5twow~j. tę
l... S i ą'Żlk,()
l,{ażdemu ,
kL6n;
Gdv autor mówi o lasach pań- chce w dost~pnv sposóh z,rOZłl
sŁw()wych, daje nam pvszny o
mlCc 1 w i dzięć,
jak wyglada
bn.lz€lk
z Puszczy BiałowiE'- kryzys go s podar~zv w Pols('c
sk ie i: ~ ooMł'Sza za~adn i cn : re
Re!!T1:."' .

·ł
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Najoowsza powieść młodego amerykańskiego pisarza pochOdze
nia niemieckiego, Travena, posiada za treść przygody młodego
marynarza, który w jednym z portów europejskich spóźnia się
na swój statek i ~ .żadnych dokumentów pozostaje zdany na
łaskę losu. Po długieJ tułaczczee, która lO wiedzie przez 8Zt!'rPg
państ.w europejs~ich, dosta~ się .wr~cie na ponury okręt przemytmczy, na ktorym prze'LYwa Istną gehennę pracy fizycznej
i poniewierki. Cała pierwsza księga tej znakomicie napisanej
powieści jest zgryźliwą" a boleśnie prawdziwą relacją z fatalnych
8t~u?ków! w. jakich wegetuje powojenna Europa. Z tej właśnie
kSięgi wyJmuJemy szereg łł'agmentów powiedzeń doskonale cha.
rakteryzujących 8wiatopog~ Travena i jego w;rtość, jako pisa
l'2L
(Redakcja)
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jest tYm tycanem.
'Wolność GdVIŹ w tych
dwooh bajach
czlowieka jest zbył nierozer- 1>łys:rezący guzik jest bottiem,
walnie Iw.iązana z całem ~o któr~ neOO aci~ i wiełbi6.
istnieniem i wolą, aby cito- aby się nie mścił.
wiek mód znieść drugo jalk.ąr
kol wiek tyranię, na wet ,.,Jyby
~e ta tyran.ia j-awila
w aks>\)16tnieR sztuczn~ skomtruo'
m'!tnie miękkim
kłam,Jilwym
Nowocześni
wane wyobrażenia, ktÓl'e nie
J>łasz""u J)'l'awa wyboroz~.
W tych czasach idealnej nebvłybv moźliwe, które nosiły
mOlklracji człowiek bez puztpor
b:y
nawet viębno ohłędfU, gdyby
pieniądz
tu, w:ięc pozhaw.iooy
prawa
nie i5tnia.ł biuTOIkratvan. J:dvJuż my za·w.sze łDlUI5im'V c:ze- b,. nie istniały .uaniee i paSlgłosowania,
iut kacerzem.
Każda epoka ma swoich kace- kać, gd,zk'kolwiek przvid~iemv. porty. W wieiku państwa morzv i każda ma swoją inkwjzy- Bo kto nie ma t>ienędzy, o tym Żitiwe są, ilIllIlc .ieszcze rzeczy i
czem.
nauczvl€m się o·
że posiada PIl"Zynaj- l'1l.lle jeszcze rzecz'V
cj~
D~isiaj paszpoTt. win i sąd7.j się.
m~,ą być
Pra wa c~ynią, cdQwieka t;&. ceniać warlość :pieniędzy. Jm 'fflka,z imigracji są d~a.tamj. mniej niezmierzoną iloŚĆ ez:l- :I wsze<:hświata wytrzebione,
ich
nie
było.
Tylko
ludzie,
któ
wsze słabym. ponieważ w natu
na których wspiera się n,ieomvl \u. Kł6 ma pien,iądzc, mo~e za prócz pa.ru ludzi. Najin:tymniej
rze jego leźv pr.zekraczać J)ł'I.I rz'V ma.tą bardzo dum pienię noŚć pa'l)ieża. w które brlZeoo 19twić spraw,ę pienięd.zmi; kto SZle, naiPierwotaiejsze prawa
dzy. 7na.ia ioh wartość, poniewa, które ustanowili inni.
wierzyć.
Jeżeli si~
nie eh$:e nie ma Dieniędzy, musi płacić natury mogą być wytr,zebione
waż mają CUlS ocenić te warprzejść WGZyslkicb stopni t(}r- 'iwoim czasem i cierpliwośdą. l za'przeczone,
jeŹleli Daństwo
tość. Jak moŻlrul. poznać' wartllT. DawnieJ ksią;żęta byli tV' Gdy:by się bowiem edowiek chce
powięks'zyć i po~ł~bić
toŚĆ ~oś, co się natychlIllias\
!O"lał natrętny, luił> zgoła okazał swoją wewn.ętrz:ną, potę,gę Iko·
F,ran<.uz.j JDlU8zą zawaze la' znowu {,raci? Powiada 5i~ zaś, ranami, dzisiaj tyranem jest
państwo.
Końcem tyrana jest swoją niecierpliwość w spOSÓb, szotem .jednostki, która test tun
d, · ać. a nie umieją &i.e<lzieć. W że ten tylko. kto nic nie ma,
wówczas damentem
zaWS7.e 'dellronizacia i rewolu- który nie jest miły,
W\Sze<:hświa4:a.
Europie
muszą, ei~ obsa· wie, He wart jest cent.
stąd
unędiIlilk majdzie tysią('e Sop"I)- Wszecthśrwiat jest bowlem zbuc.ia,
bez
w!Zlg'łę.du na· to,
kto
dzać, a w Af'r yee p~adrzae. PIl'zeciwieńsłrwa klasowe.
S obów ,
aby trz'Jba było po- dowany z indywiduów. ni~ ze
027Wórnie za'Płacić czasem. Na- stad. T~ on dzięk i
WIZa jePoIiCi~
leży si..ę
wi~ pogcd.zić z karą mnemu oddziaływaniu indywiaekania, jaka zosłałla czh>wie- duów. I załamuJe się, gdy swo
Nie lubiJę niemców. K.iedy icu ( wq;łlPi~ zupełlD.ie pOWIliZDJ.t:,
kowi nałożona.
bada ruclh>Ólw posz~e~ó.lJnyeh
si~ pokazuje raohunek,
wtedy czy istnie.ją jeszcze na świecię
indywiduów zostaje Of:t'l'8oiczosą przerażeni,
a kiedy ICO nie ludzie, kłoo-zy nie nale7Ją do po
00. Indywidua to alomy plemogą zapłacić, wtedy. są, ~ licji. Polic'ja istnieie po to, że
żeni,
mienia ludzJde~o.
by dbać o sDo:KÓj, a nikt barKiedy w zwyczajach i obydziej
zakłóca spokoju, nikt
ozajach krajów europejskich
HńsIWO
ludzi ba·rdzdej nie napastuic,
wolności
_coś
mi się wydaje
dzi'WiJle,
DlaczegÓŻ ludzie mają być nikt nlie dOfJ>rowadza więcej Iti
,wó~zru; jegte.m zawSze w droJakie to niesłychanie
! dze na posterunek policji, al- SZ!l1e, iż wszystkie kraje, któlle
bestjami 'l Mam niemal wTa~' d'Z.i do błędu, jaik właśnie 1>ol-inie, że to niczej paru.tJwo jeJt cja. Z ca}lą ,peWtIlością, nikt nie
j bo pod skl"Zydla.mi salce~or*)w. twierdzą, sobie, że sa ~ajana świecIe,
bestią. Pa 5stwo , które zabier. narobił wj~ej zła
Nic dziwnego, że ~ur~a scho- mi najwięk&l.ej
wolności, w
matkom synów, aby ich nucić jak policja, ~Y'ż żołnierze
dlzi na psy. LudZie Ule mają lzeczvwi5tośd nie dają swoim
bOMom. C!złow1ek jest ału:lą przecież także polic ią,nłamd.
przecież czasu Dl'acować, sie- obyWatelom na imnieiszej swo.
bestji, laik iaik ka,t jest słu«2L
dem ósmych żv<lia trwo.n~ą na body i przez całe życie trzyma
bestji. N. kadlde moje"'o
posłeru.Dlk·a.cla policvjnycth., al- ją ich pod kuratelą. Podejrzamiał natydJmiut stosO'WOą od·
.
'
bo :I PDlicjan·tami. Dlatego też ny jest lulżdy kraj, gdzie się
powiedź (lLOwa o Itorumłu awe
Jestem J)l'ZeikOlllany, te woJ"
~u~j~ <:i są zawsze. taCY Fozdra tak wiele mówi o wolno.~,
rykańsk.im w .ied'OVUl l pot_ na prowadzonłl była po. to ty,
ZlIuenl J tak chętnIe roZfPOCzy- któ
_.1.
• tn'
,
.
ra l"%_0Illi0
lS
lec m.a ... je
.
. bo"
tów evopejsir::ich, do kUJreco ko. aby w katrlvm kraJII 1110'
I n.a)ą.
wOJDę.
. ":ledJlle ~~ go wanieac.h. A jeśti, wjeżdżamarynan; .IlWreca sic o dok... ma było być '.ApyłanYm • kar
s~ dr~ :I J?OlOO}ą". a ipOhc}a i~ do J)01'tIl jakiegoś! .w1e!1Ikiemenły. Pn,., Red.) , . która mi ~ ~nPk_ • albo. o 'eJ)U'ł::
dme SI~ z nImi.. NIe
nn
k'
'd
~H..
•
20 ralU, Wl ·zę VUll'tlym.\1. P9-p POW Red)
\
zamykaiła ~, Ale kiedy _p:! J>()ł'l. Pn.ed wOJDą nikt ~l py.
my' (a~er~.rue.. n.w.
. sąg wolności, uiooh mi wtedy
tal: "Gzv DaIl jest dodnY' <Ay tal o PaMPO~ ,- ludlZ-le bvll
~Myczac ~l. mIedzlaka kra- ni:kt nie OIPOwiada, co ten popan jui ja&?". wtedy .tal si.~ banbo IPZ.CzęśhWl. Ale W,oJny.
)OIIll eturopeJSklm,
OOe przeT
d .
h
• ....a.
d ' ~_
łtk.
tylko SąJg maczy.
am, g Zle trze a
na~le odowieldem .i \I prareetał PlOwadz?ne za woln~~, ntepo
Cle... wy .a)ą ~ wS'Zvs
tak ~ośno knycuć: Jeste~y
być 8~ bestji. Głód jest to dledoć I za. demokxacN..
sq
na to
1_
h, . ..l8IU'o
_.~
. • zeby
. , Jeszcze ~mn(}zyc
.
nar odem l 'll d'
Zl WOJlllVO
coś ludZlki~o. Mlieć papiery, t.o zaws~e .'POde).r~ane. PodeJrzane
F. Pisetta
SWOJą polICJę. •
chce iię tyłiko zataić fakt. te
~oś
nieludrzkieco, coś nienatu- ~ ~eJ ~lli, gdy p:r~cy ~!!~~!!~!!~~!!!!~~
wolJność zesda na pSy, dIbo ie
rałnego ... Stąd rófmoica..
I .. ~
wOJUV
woln.ośclowe;;;
t
iiOSlała tak
ohskubana prz~z
jest pr~V1D8, dla któreJ In- pn:~Iw1ko NatP.oleonow'l. Gdv
'letki
tysięcy pra w, Iozporzą
We
wszy;sllkich
krajach
mają
d~ eoru banirliej przestają WOJlly ,:olnośe.lowe 8'l\. ~v~a
te same pytania. Jeden sobie dlm'i., u~taw. obwieszczeń. nabyć ludimi, a stają, si~ fiRunmi ne, lumle bnl.eą, ~o ,,:o.Jtlle ca·
policyjz papier ~ ~ Bestja n\1! łą W?łność, poIllcwaz wojna
w Hiszpanji
od d-ru.g'j~o pr.zepisal. Wyna- kazów i kagal'icÓ'W
nvcl1.
iż ,pozostał ty<łko kl"ZY.k,
leziooe
zostały
prawdopodobmoże poł!nebować 1udzi.; 5J)K'a- J/WyQIężyła wolność.
W Madrycie odsłonięto pomnik
hałas fanfar i hokiuic wolllo,
Goyi, dłuta Juana Cristobala. Rów nie w Prusach albo w R08ji. ści.
wiają oni za wiele kłopotu., fiWSZystko.
co dotyczy
RUry z popier ~ mache dają s.ię
nooześnie nadchodzi wiadOlDOŚC; ile gdyż
łatwiej usta,wiać w IIIZ~ i '. ,Testem pIV.e'konanv. ze aż do rząd hiszpański za cenę ttzec:h ty- wtrącania się Vi P!Vwatne Sł)ra
uiformować, aby lIłudzy bestji końca świata połowa ludzi bę· słęey pese~ów za.k up1ł paletę I pen- W'f człowieka. pochod~i % ~h
m~li wieśe
wYfirodnkj,uy ty- dzie musiała stale J)il"Zcszuk· dzle, nalezące kiedyś do sławnego dWllCh krajów. Tam ludzie soą,
Każda
epoka i ikażdy kraj.
na
wot.
wać k,i eszenie, a dru~a POłOWA malarz.a,. które zostały przekazane najcier:pli wsi j pozwala ją
cboćby najibardziej cywilizow8
wszystko. a przed błysziC'Zą)C~
b(dzie m\M:iała. poz.walać, ahy do
załołonego
mU7JeUID
ny. Dla iwoje pr,z~adowao.H
J{.uzi'kiem
zde.jmJul1ą cza~l
.ie.i pnes2l1l!kiwllllO kieszenit,. Goyi.
".bPześciian. swoje &t06,. kacerskie i swoje tortury czaJ:O'Woit.
Przeciw kouw
$kie.roW8łltt
Naismufniejsze, najbardziej ,.
są paszrporty i _ y wjazdOWE!'
dne
ubG1ew-ania,
ale najbarPil"ZJeCiw robotnikom. Przeciw
w
dziej ktdrJlÓe jeet właśD.ie "
komu skierowane '" oet:aDic.ze
że ci sami, co wezcna.i .ieuca
nia przvialUlowe 1V Amer-yee i
bvIi J)l'ześ.Ladowanvmi, dzÓsia'
W ion'-C1h krajacb? Pmeeiw TO
są
ujbardziej
besŁia,lskim\
hotni<kom. A Ul CZV.łem pod uprześladowcami..
A
wśród beSl1'e·zeniem i pazy ~j.em poŁę
stjalskic.b prześladowców majż,nem popareiru
stwarzane, Ul
dują, się już dziś i komuniŚll)i.,
c~~to
te J)rawa,
niwecz.ą~
Ci, co na<plierają. ci, co prą dawol.ność człowieka. zmus.zają~e
leI. zawsze sa Dr~śladO'wani.
RO, aby żył tam, gdzie nie chce

Prawa

Może cały spó:r
~zy s'ię t"l:ko'

o ludrz.kośc.i too to, kto ma
pra wo przeszukiwania kieszeni, a k,t o obo'Wti.ąr..ek ,.,,-a1auia, alb~1' mJU kiesa. prza&ukiwano i płacenia za to.

Rola jednostki

lIacene

Czas-to

Zarum

Francuzi

ł

Niemcr

nowa gwiaZda
filmowa

Jeszcze o policii

me

Ludzie i

Pozor,

me-

°

I

WoJu wolnoiciowe

I

° '. ,

Czar munduru

UBzezenie Goyi

Rewilie

Historia sie Dowtarza...

'wte20

Bestia w bestii

F estival muzyczny

Bayreuth

żyć, zabraniające mu
ud1llWGlć
si~ do tej CZJęŚ!Ci świata. I(dzie
chciałby żvć?
Za pod'U!Szaeniem i przy poparciu zwiąrx

ków robołiniczych. Bestia w be
stp: Bronię swoje.i kliki: kto
nie należy do mojej kliki. ten
niech ginie; jeżeli ~Ii:nic, tem
leDiei. pozbyłem się konkurembł.

Wartość

pieniądza

Jest rzecza naturalną,
~e
dwadlZlieścia dola,r ów,
to bar·
dzo wiele pieniędzy, iltiedy się
je posiada. Kiedv się jest zmu

szonym
wiaduje

wydać .le, wówczas do
się człowiek nagle, źe

".dzieście dolarów

jest

Na lewo: Ryszard Strauss (przy pulpiC'ie), na prawo: Emanuel lLi~t, Wini&ed W~er i Rudolf Bockel man Drzw.otoWlU-= .,Spiewak6 w N«ymbersk;ic!h".
1IIi-

Narod,

Są

dobre

Nie wierz~ jakoby między
narodami mogla iSltInieć jalka!
nieprzyjaźń, gdyby nie bvła ona sztucznie stwarzana, a plltem usilnie podtrzymywana.
MOŻlIlaby właściwie sądzić,

i~

ludzie są mą.d.rze.lsi od usów.
p.sy dają, się niekiedy poszczuć
:na inne psy, ale niekii!dy nie.
Lud,zie n~tomiast zaw.sze dają
sję podjudzić, a "kysz - kV:S7.·'
nie musi być na'\%t zręcmie
zrobione. Wysła;rr,zv, że sit:! ten
okrzvk rozle~ie, a oni iU4 PC:
dzą na siebie yvzajem., jakby
poszaleli. ..

