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Balon Z. S. S. R. I.
Uczeni

lOSJI;SC

osićl9n

MOSKW A, 30 wrrześnia.
JlłŻ od kilku tygodni Rosja,
z nią świat cały oczekiwał

r lior

li

•

I

dem dziald.!ia
do promieni siki) stratostat
a Roentgena, od których róż:l'ą Z. S. R. R. I oshlgnął rysokoŚĆ
za- SH~ jednak
17.200 mełł'ów.
prof. PiceM'da,
powiedzianego startu dwu bd- nic.zwykłą zdolnoś!~ią 11'I'Z('nl- bi.hc rekord
'1
lonów sowiec,bch do stra tosf'Jkania małeq'ji,
który WYll 051 15.781 mLr.
pr[.n·~z,: nl działd lle tych. pro.
O gO?~. ~O-ej
zanolowano
~nleJ~ . ~~~L lem., ~~kL~'W~~j,e:I~7(,. wy"okosc 1 d)OO mh'.
Im \ .'/{j od. zl~m1. SL,,[(~dz-"

Droga pOlurotna
W

r.n. że prOP..lIC1l1C
kosn\lc~l\e
maje! zdolność rozlktadanh 3-

boga.~e .są w
).[OSKWA,:lO września.
mespozytą Ilosc ellerg.J1 flZycz-1 (P ..-\.. T.) nd, klórą
Sh'atostat Z. S. R, R. I. osiąnapcwllo
po dalszych batl.l- ~nął o ~odzinie 12.30 mal[syniach można będzie ui~~ć dla maIną wysokość 18.400 mtr.
("eIów praktyc1Jllych.
O /.,odz. 12.50 balon rozpoo Co się tyczy startu drugieg') cląl lądowanie,
Opuslczając
balonu .,"'A-l" pod kierow- sj~ z sZ~' hkościll ? i pół metra
nicl '-cm
inż. "rn~.;c nki.
t l lUl ,I,'kn lck ' 1 ,~:l{,i",\ jc' m. ~ > ••
wzniesie on się dopiero po Q. kiwane jest po godz. 15-cj. Stra
trzymaniu
odpowiednich sy- tostat. ktMy zna.idował się w
gmalów z gondoli "Z. S. R n. ostatniei chwili w oc1Jegło$ci ~J
l ", Balon ,,\V A-l" o po.icm- klm. od miejsca startu
Ilości znaru:nie mniejszej, wY- łlfrzez cały czas był dobrZe wikonany jest całkowicie w Ledziany z ziemi.
nilIlJgtI'adzie P'l'zez młodych
l1'" l
c.zonych i studentów politechMOSKWA, ;10 wrzcśnia.
nUd:
(P. A. T.)Z powodu nader pom~rślnc
o godz. 12.50 załoga stratogo lotu balonu Z. S. R. R. 1, stalu Z. S. R. R. I zasyg!I1aHzo,
postanowiono
stad
bnionl1 wała. że zaczyna opuszazać siQ
od·roczyć.

Rekord

na

ziemię.

pObiły

Lądowanie

n,
'I I ch
pracowniczg

fllłhHl wyłnJn 'ał i ,I ł·.t'l', 11'1'
Slrato,,!:lłl'W
pilotował do·
bl',ze?u ['zeki :\Ioskwy.
Lą(lo_I'I".-Gclca l:k~pedyeji Proll-ofjew,
wanie odbrlo sil,' nOl'mahlie, za Bimba 1111 ohsługiwał
aparat
loga bUlmHI czuJe si~ dllSkona- rad.io\·\', zaś
inż .
Gorllll10W
le.
sp.rawow·\t mH1zór leclmiczny.
Lotnicy uskal'żali sit: jedynie
na gorąco

Cenne badania
naukowe

We'Vnl! lrz g'ondoli pi'z\1 atmosfel'ze zcwIl~trznei - 67 stop'?\fOSK'VY A, ~O wnześnia.
ni Celsjusza i ciśnieniu 55 mm
(P. A. T.) wobec 760 mm. na powicr ~ 11Stratostat Z. S. R. R I wylą ni ziemi.
dował po 8 'g odz. 20 m. lotu o
l\"a.~tl'Udllic.i'szym momentem
lotu hyło lądowanie. pwzyezcm
stratO!'ltn,t ollud nie wpadł do
rzeki "Moskw~·.

n
zakoót:zfDia

b~' ł ma;,owy udział chłopów, robot
ników, rękodzielników ł młodzieży
szkolnej. WieHde ~lIl11y subskrybo
wał też llfzemysł i handel.
PARYŹ, 309. (PAT) _
Szereg
dzienników zamieściło dEpesze o
niezwykłem powoJzenill
po-iyczki
pclsl<ie,i.
~·łA.i."a

DOM BANKOWY

HIERONIM.
S HIFF S08dftObiercv
w
Łodzi,

PIOTRKOWSKA 78

,)fzyjlll'Oje w dalszym. ciągu i gziś

:.::!:.ie!3

w godzinach od 10 do 13

SUBSKRYPCJE

6% POŻYCZki afodo\VBi
....~

~laa~".4""".ZS""""""",,,.&&,,i4Ał"~~ .".?IB"1U1i1D

WlEDEŃ, 30.9 (PAT) Powo
pożyczki Ilarodowe.i wywołało w Wiedniu silne wl'ażenie, Do
dać należy, że rząd a~1rJacld za-

dzenie

rządził

subskrypcję

podor\Jnej po-

z dniem 2 października,
"Neues Freie Presse", "Neues
Wiener Tagblatt", "Neues Wiener
Journal" i "Reichllost" stwierdzają
zgodnie olbrzynli sttlrces pOZyczki
pol.. ki~j, która już w pierwszym
dniu została pokryta podwójnie.
~yczki

Prasa

wiedeńska

'3zczególnie

podkreśla,

że

znamiennym objawem

.

sokoscl z()staną po(lanp
\Y('dług wiadomości. nieofi- DokładJw wdiczenia ('o do wy
cjaJn"ch,
!)O zb~ł(1aJ1iu z.tlpiet'z\towall~O
t ł ł t
"l'
l
baJ'ol!rafn
s 1'3 os a OPUSI'I sJ(~ o gOL Z.
"
17-C:'.i w pobliżu zakładów pl'Z(~- przez komisjr IXl,liS!wO\vq. k!flmysł()wyeh w KoIomni.4'~ ,w. od- ra pl zyjeżdżn do Kolornn~' póź
IegJo~ci 115 klm. od~ MoSlkwy. 11~'1ll wieczorem.

wzgwa do
lubslirgpt:Ji '" dn. LI paźdzlernil a

.

,-=----_. .

I ..

..
p PIS

244 mili

Komil~i

I

(P. A. T.) -

t~mt1. ,prz~':zc~

,,'VA-l"

dował si~ w odległości 50 klm., lot odbył się w świełJl~'ch wa·
o<} lllj.e.is~a startu podążając w "ulJ..kach atnuJ>.~f(·rycznyc.b i że
loerunku poludniowo- wschod pot"zynHi wielI' cennych Siponim. Przypuszczalnie
sh'zdcń
i bad' 11 naukowych.
baloll
opuści si~
llomiNlzy
BI'on.ni,cą a Kolomną.
.
Stratostat
whre,,- poprzedIllim (lOlliesielliom ~si:~gn:!f ma
MOSKWA, :10 września. _ ks"malna \\'\sok()~(' 1\>.:100 m.

H9HF

y\, o~tablie.i chwili WH'weo·
no r('szL~ hnlastu i wylądowa
no na nadbof'ze? ne i łą,ce. Mie.iscowa ludność po",'itała lotników z nie).w~· Jd~·l11
entuzjazmem. Dowódca ekspedycji Pro
kofjew z okna gondoli wygło
sił płomienne
przem'rwienie.
Lołni<'v czuj:) sip' świetnie.
. , . .
.
JlIł.ro o s\\'ICIC ZaIll1erw. star
łowut, do ~tra losferv dr'ug 1 bil'
lon. V'\-1 z załog:!: inżynierowie Fiedosiejenk.o i Wllsioniko oraz profęsor . leningradz.
k [Pgo inslytulll fiZ\'czno - lech
ni'CZHf'go lJsyskin.

I

BUilIIFIUI\:_U41Gr:>ilit.UJh\it!U1l

l'Iinisl
w drodze na

zł
uroczystości

w tIuiu wczoraJSzym p>uznym wieczol'cm
pl"zejeidżali
pn:ez Łódź W1 oUI'()ezysto<śc,j w
Sieradzu mi n is,t<'l' Hubicki. wit><e'llli ni s,tt"l' lU. S. Wew. Dolanowa' i
l.rezes B. B. W. R.
płk. Slaw",k.
Na dwoi'cu powitali p.l'~jei-I
dżających gośd
p. wO.iewooa

sieradzkie

Haukt· - Nowak. d-~a O. K. IV
gen. Małachowski. ~zl'f szlahu
T~U't'Zyłiski, prezes J{uclI8lrski.
ntlcZ{'lnik Luto!llski w imi('niu
P. O. W. naczf'lnik Rerkowicz,
po",..ł Fichn..a OI'Wl l)rzcdstuwi
ciele związków b. WO.lskowyc!1
ze Zw. le~donisłów n.a c·zł'le.
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Piewcr prawa.:- opancerzonej ·pieści
z J)'l'Zytoczonvch

pl'zez nas czaf'h pl'ZYPomi,n3Ć
ustępów z artylmlu "Pra'\vd;V",

ostatnio
"Pl'awdy", l)QŚwięconego łil'a,ktatowi wersalskielllu, widać, iż
I'ooal{cja tego pisma jest 7JWO
Icnniezką "Foustrechtu".
prawa pic..-ści, pif!Ści Opa'l1o'el"Wnej.
"Zwyei,shvo - .l}jPize alu tor
odnośnego artykułu
daje
wszystkie prawa wobee zwycu:zollego. Nicma tu żadnych
I'egoł ograniczająeye,b". Po(l?~-

rozumowanie
;.-ówna się
sprowadzel!~U prawa do t. zw.
prawa d~ungli, a nawet do slanu g()l'S7.egO, niż zwierzęcy. Ni~
ogranłcZOlle "prawo" zwyclęzcy, gola przemoc jest właści,
wie atanem ajlU'ydyCl~nym, sta
nem bezpl·lłIWja. Jest to negacja
praw~ a zarazelll i społec7Jnośt'i. PJ'awo zwycięzc,y, sławetne
..sic voło, sic Jubeo" (tak "hcę,
ta!, nak a 14tiję)
w stosunkach
międzygul'powyeh. międzypalistwQwych powodnje zupełną anarch.ie. stan WO.in)' wSllIYstkit'''
p,'ze"iwko
\V~~vstkim.
~taJl
IW

aSJl{)łeczl1y. Jest to ~tan,

niegdyś opisywany pl'zez filozofÓw. np. przez Hobbes'a, jako
stadj':J1ll popl'zcdzająee n31rodzi
ny prawa i społeczności. Tego
ab.wlutll.ego p.rawa zwycięzcy
nic wajdu.iemy nawet n najhar
dzleJ dzikich ludów, n któ"yeh awawola zwycięzcy napo-

,'cdakcjt znaczną część narod'l, JCdy prze
mysi stał się bal'!dZO ważną ez.~
*
ś~ią składową ,..bl'uni",
gdy
W~ród narodów eywilizowa- "odbielfooie w3iliościowyeb tenycb ewolucja pl'awa polegała rytorjów" w ywoluje pcl'tn, bamiędzy innemi na tern, iż za- cje f,(ospod81'ca;e
nie tylko li
się~ pl'awa stawnł się eoi'az wlę zwyciężonych., a'le i lU zwyt!i~z
kszy j obe.imował nie tylko sto eów,
sunki pi1'ywatn~, cywilne, ale j
* ., •
publiczne.
Najslabszy
był
Istniała :Mesztą
.jes<zeze jewplrw ,pl'al\Va w ~ziedzinie sto dna trudność, która przeszkas,un;ów, .mięą-wpaJistwowyeh; dzała stronie
zwyci~skie.i w
toteż Sherin~ Słusznje pisał, iż wielkie,j wojnie do SłOsowMuia
siła (przemoc), wypętbona~ ~ pl'aWR zwycięre)' ch.ociażby na
sfery stosunków prywatn., ma- ~ct nie w tak barbarzyńskiem
lazło ~ęhro,~isko ~a w~vżynaeh, ujęciu, .iakie obet'nic propagugdzie tWOl'Zy się historja 'wia- Je .,Prawda".
.
ta. Niestety, obce.de wiemy, że
Zwycięze~ okazało si~ nic .Ia
llIIlSkułek kryzysu eywillzacji, kici jedno paiistwQ, lecz ko.lIisiła fizyc:tJna zaczyna 11 POWł'(J- cja państw, _ koalit.ia. po~batern królować we wszystkich wiDna jedności i mocno skiódlliiedzina'c,h stosunków między cona i to właśnie tem ba!fdzh:j,
ludzkic!h ; wraz z kryzysem ey· że na kon,f~~...'ene,ii wersalskie..
wiliUlCji nastąpił głęboki kry- dominowały nie Wl&gl«:dy ogółzysp.l'awa. Na naszych ocm(~h ue,
me interes społeczności
I'odzi się lllOwe prawo, lecz nu, mi~dzynal'odowej, a partyklI'
rodziny te nie są bynajmniej larne interesy lloszC?'.cgóluych
idyliczne. Ale nawet na,1g ł ęb§zv
i integralny kry~s pl'3wa by
llajmnie.i nie usprawiedliwia glo
ryfikae.ii pięści,

*

Nie I"ozumiejąc natury p"..
wa, "Prawda" pj~e: !tZW,YC1e" ,
stWQ w oc:mch autol'ÓW b'akta·
tu wel'S8'l skiego uie było wystarc:rającym powodem do po

.,

natury l"Wetzy .iest ezynniklem s,połecznym, .iesł zjawiskiem s,pecyficznie lud.7.kiem i
z l'hwilą swego powsłania ma
z-a zadanie formułowanie i 01'-

gąuizowanie

funkcJonowania
reguł, og'l'ank'7Ałjących swawolę
Jednostek (fizycznyclI ,~zy też
libiorowych}. Jednem ze źl'ódeł,
z których umysł ludzki cz,4wpał

"I'eguły ograniczające'; była re
lig,la, w pewnclll stadj,ulU rozwoju ściśle związana z etyką·
Stąd też do "reguł og,'aniczają
cych" należy po,i~cie spl'awiedHwośei. Bez Doj~cia, a za.ra-

śwj'ldczeń, wyeZł'1'pują~yc.h ił- .

.,

•

NARUTOWICZA 1.

osłabia enet·g.lę ZJwycięzcy, ~dy

'I
,
•

CZ' RJlszard Wagner
miał ojca żyda z pochodzenia?

LeCZn"ICB IW"ląz"owa
n
"StlNlf"

ły - należy do "wyp,r óbowaIlyc'' - i niezawodnych, środk:;'w" llsłalIWwienia łrwał~go
p.moju, histOirja uczy nas, IZ POŁO:2:NICZO· GINEKOLOGICZNA

ten aresnał imperjalistycl.inych
śl'odków bardzo zawodzi i nic
dopl'Owadza do celu. Zwycięstwo odUl"Za i z biegiem f!'t.łllill

strasznie P08tępowt'.,mi, M
pCl',ialistYl'lZ1łie i wlMjcmnie się w ~ru'l1cie rzeczy pastemi i za
wykluczające. Dość "'''Pomnieć kłamanemi". że "z zaklama·
o świetym egoizmie Wioch. () nym
kabotyńskim
patosem
dążeniu Wielkiej Brytanji do każde
żądanie
motywo.~'ano
I:.egemonji ua morzu l w kolo- (po stronie zwyeięzc~w) wy ma
n.iaeh. a zarazem o je., h'ady- ganiami z tytułu jakichś straslI
cyjnej polityee zwakzRlIia czy nie wzniosłych i s:dacbetny('h
jejkolwiek hegemouji na kon' ideałów ~prawiedliwośei, de·
tyneneie europejskim, n kou'- mokracji, wi~,rzll'e:go poko.iu i
serwaty'z lnie f<I'ancuskit~j budu wic~ziłle.i szeześHwości oa de,
nZ.ii, o niepohamowanym imlłe mi".
rJali~mie .iapońskim i t. p.
Wiemy J te llumanital',y7.m,
Wszystko to mocno utrudniało sprawiedliwość, prawo samo.
pracę konferencji pokojowej, stanowienia nall'odów" pl'obJem
szykując zarazem zwycięskiej pokoju, ZO!I'ganizowanego na za
koalicji taki saln los, jalki spot sadach pt'awa, są to dla "Praw
kał w swoim
czasie
Święte dy" wszystko rzeczy małowąi
Przymierze. O tem wszystkiem ne, wStZystko to dla imllerjaU.
"Prawda" zallOmniała. Blaho,;! stycuu.>;i
:.Pł"Q'wdy"
"t~owi
~a!
"jad marksizmu" (1)
..
•
•
Ale p02:walamy sobie przypo
"Prawda" biada :I; .po",odu llllli"ć liupenealistom z "Praw
tego, że .. zdrowy instynkt zWY- dy", że wszystkie te zRgaduiecięzcy... usiłowano w łraktadf' nia byly naturalną konsekwcf'
wersalskim ubyć i zumasko- cją wojeunej propagandy awać hasłami sllumnie brzmiace l.ialltów nie tylko w państwaell
neutl'alllyeb, ale i WŚl'ód w_a'

DJl(HIJ~

tyka różne "eguły ograniczaJą dyktowania pokouanlem,u Włl'
W ogłoszonym przez Bronisława
ce, ))owształe na tle wieTZeń re- I'unków pokoJu". Istotnie n ił! Hubermana w prasie całego świaligi.łnyeh, at następnie na tle pe 'bvło i być nie mo!!ło,
nawp.t ta liście, w którym zn:tkomity arty
t"
~
t
d
l' '"
o;'mownie na zapro
wne.' etyki międ,zygl',uJ)O\\'e .• ,
!!rl.vby wO,l'na i J'cJ' wynik lUinły s a Q pow 5,n& u
~
E>zenie koncertowania, VI NiemWiemy dobrzoe, iż St' 1 (moc) być sądem bożym.
"ze"b, znaJ'duJ'e się naatępuhc{'
~
v
jest jedłlJYm ze składników pl'a
AezkoJwiek redakc.ji "Praw zdanie:
wa, że siła odgrywała wielką dy" wyda,1 e się, iż stosowallłt'
"Zapewne obecnie kierownicy
rol~ w narodzinach pl'awa, .;a- ł. 7JW. pl'M;wa zwyeięzcy, realizu niemieckiej polityki nie wiedzą,
koleż i w .iego I'ozwo,iu, w je- wane drogą odebrania poko'-'~ lub też ukrywajll! hipotezę o niezu
~o ewolucji, lecz s:', "1 siła ni- n'emu broni, W3JI'tościowych te .. pełnie aryjskiem pochodzeniu Ry·r
ł'"
•••••••••••••••• (:9 . . . . . . .
gdy nie stanowiła 'HP "n, któ re I'y t OoI'.1 0W oraz na ozelllo uan
'7

państw, interesy sprzeczne, im-] m!.

I CHIRURGICZNA
Dr, med. Druebina,

Gawrońskiego,

~:~ij~Zń~kiej_Rajt1er,
Liebeskinda,
Ziege'go

Zostałe otwarta :I dn. 1·go painatomiast klęska i Ilłpokonc- d:llernika r. b. przy ul. 6 Sierpnia
nia z nią związane wywołują 15, tel, 153·10.
Klasy l, II i III
w narodaeh zwyeiężonych no- . . . . . . . . . . . . . . . . . .,,~~....
wy lUlplyw enel'gji i ezyni'I i~
bardzie.! prężnymi i :iflolnymi
do samompal'cia i ufiar,

~elll bez poc1Jucia 81l,rawicdliw9

U tern wszystkiem "rrt~wTezy tej hy- da" zapomina. Dlatego też 01'0rutjmnie.i nie osłabia zmien- Ilouu.iemy, by szanowna J'edakność i sub,iektywność
pojęl1ja c.ia
pt'zcstudjowała
histol'jl;
spl'a'\vi~rlłiwości, ~dyż ta zmien wielik ich zwycięstw (fru'aonów,

ś('i niema pra'wa.

ność, a zarazem i ewoluc,ja po ASYJ'ji,

R~ymn,
Napoleona,
pudlega Prus). a l'ychlo się przekona,
)cwnym ('egulom soejologicz- .ia'k dalece są zawQdne zachwa
uym,
I lane przez uią środki. Zaworizłł
I-la,'iJzo nam prl,ykro, iż mu- i one tembal'di. w ezasaeh nowo WvrwóRNIA"T ECH NO KOS"WARSZAwAJEI 8-38·44.
~imv o tych podsławowyeh rze! czesnych, gdy a:rm.ja obejmuje ••••••••••••••••••••••••
jęt'ia Sl)('awiedliwośei

szarda Wagnera." Zdanie to
wzbudzilo I"jelkie z,linterl;'sowanie
w świe~ie. Redakcja .. Sews (;h1'onicIe" o!:da. za nnstr,Jl11]'ące w',TJ'aś.,
.
nienie:
'l
.,Na podstaWIe CH ego SZere!;l1
~utentyczny('h C1okun~f.'lltów i nota
tek w pamiE;tniku IV agnera okazu
je się, ii bardzo częRtym gościem
w.don:u ojca Rysza.rda Wagl;era,
zaJmu}ą:e~o ~y'soJ;.le stanowIsko
W POhCJI lIPslue], by,vał bardzo po
pula.rny i utalentowany aktor Hp,
skiego teatru LIHlwik Gder, iydowskiego pochodzenia. Ojrirc Wa
gnera O!3ta.tnie lata przec1 świercią.
ustawicznie chorowal. Żona jego
ul'odziic:, syna, Ryszarda na szeŚĆ
miesięcy po ~tnierci męta. i nie wy
(;zeka,wszy przewidzianego terminu
rocznej żałoby, Vlryszla zamątŻ za...
Geiera. Na podstawie bardzl) roz'
powszecbnionych naówczas :1omysł6w, małżeństwo to było zalegalizowaniem odda:wna istniejąeeg") sto
:mnki ma ':oki Wagnera z Geierem.
W każdym
razie
faktem bm:[JprZl}cznym je~t to. że w trzy miesiące po ślubie z Geicrem' je~o
'lX'na, była Wagnerowa. urodziJa
mu drugie oziecko. Z z:lchowanych
rortretc:w Ludwika Gciera ~rzy naj
pobieżnie,jszem porównaniu z P'lTtretami Ryszard1. W:lgnera" tlderz~
olbrzymie podobiellstwo rysów. Po
zatem dziedziczenie wieIkieg'o talentu muzycznego po utalentowanym aktorze i śpiewaku Jest praw
dopoclobniejsze, aniieli po ojcu po
Iicjancie ... "
Wiauomość tę. podaną rrzez
,.N €,ws ChronicIe" niemieckie pl·
~1lJ:1 całkowicie przemilczały ...

sne.1 ludności. Ponadto za.gądnienia te wysuwane
hyły
przez
,)delikałne
sumienia
tych panów l ' (styl "Prawd}'.'.
dla Idórych
troska o prz.yszłość e,luope.iskiej cywilizlł~ji
nic była ani kabot)·nizD1em. ..
ni pu~tym frazesem.
ol<

'"

Ol<

Jeden z najbnJ'c1zie.l kraIJC\)wyf'h, p/Mł1wicilwyeb pUf'ch\l,i
ków
traktatu
wel'salski~go
IWof. A. PilIet pisuł w r. 1920:
"n:ażdy
traklat I)oko.\ow~
:t:IuaJd'llje się w ś,cisłpll "wiązku z konfliktem, kłth'l' \V v.... 0lal wojnę; traktat il(}ko.iow~·
,\est, że tak powiem odlJOwic dzią na kwest je któl'ą )łostuwi
,~
la wO,1na. Traktat poko.10\\'y
·;' inien być w ścisłej korelat'jl
Z'; stanem rzeczy, kłól'Y wC.ilu:
wywołał. O ile to nic lila mi e."
sea, nie jest to traktat młłl \)'
wiedni, nie l'e"t to trak hIt, ki .l'

I

.

dący l'Zeczywiśeie

,

kres

woj,

uie".
Nie podzielając

hynajmniej
zdania prof. A. Pillet'a eo de:
interpretacji stanu rzeezy, który wywołał wojn~ światową.
jesteśmy pI'zckonani, iż meł~.
dologiczna uwaga franeuskiego UCiJlonego hyła hardzo trufna i pozwalamy sobie porad:tić
"Prawdzie", bv sic nad nią 78
titallowiła. a wtedy może Z'I'::zu
mil'. dlac~o "nj~ tł()wjedziano Niemcom: to i tamto zabielamy wam, bo mamy prawo
tak uczynić, adyż zwycięży1iśmy wa~ i na łase e na,'izej .lciteście _ to i tamto musici.'
wykonać, ba my. zwycię7.l'Y
1""0 z',ądamy!"

-

...

f.
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ngm " razie
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wgSiQpił!ń zbrojng(b

Dziś
30.9. (PAT)
kongres
ł.óJ (icńczył swoje obr:!dy
lwnfederacji generalnej pracy, u-

nia się do jurysdykcji międzYllaro·
dowej w razie kOnfliktów między
narodowych,
d) przekształcenia ligi narodGw
rezolucję,
chwalając jednogłośnie
w międzynarodowy organizm dedomagającą się:
mokratyczny,
zdolny
zapewnić
a) stopniowego rozbrojenia
kontroli międzynarodwe,i zbrojt'll, światu prawny statut pokoju, za
b) zaf!ronienia pryw4tnej fabry· pomocą którego lozl1a byłoby bez··
pośrednio prowadzić akcję zorgal1i
kacji broni,
c) uzuania konieczności zwraca- 2'Owanego proleta,riatu.

M'. sa

-

t

laiara na
Sowiety

•

nijiQQ

- .ww

~ostułaty powyzEze
wypływają
z zasadniczego potępienia wOjny,
jako metodp rozstrzygania konfliktó,v międzynarodowych. Końco
wa CZf!ŚĆ rezolucji stwłerdza, że w
razie wybuchu konfliktu zb1'ojnego, generalna 1ionfederacja pracy
zachować winna ścisłą niezależność
w stosunku do rządu i niezwlocz'
nie przedsięwziąć energiczną akcję
l1arodm"'ą i międzynarodawą, mającą na celu przeszkodzenie
krokom wojennym. Kongres postanowił rozwinąć szeroką

nakazal w
MOSKWA, 30.1). (PAT) - Agen mandżurskiej Ohassi
r.ja Tass donosi, że według wiado. dniu 25 sierpnia podjąć przygotomości nadeszłych z Chabarowska, wania, celem aresztowania urzęd
w kołach charbińskich utrzymują, nil,ów sowieckich i opanowania liże zarządzenia władz . japońsl<o - nji wschodnio - chińskiej.
mandżurskich, zmierzające do opa
Tego rodzaju taktylca delegata
nowania wschodnio - chińskiej linji mandżurs!;;iego, który nie spedziekolejowej, podj~te zostały z inicja- wał się zdemaskowania
pisze
tywy przewi)dnicz~eego delegacji ageneja Tass - stanowi ald praw
mandżurskiej, prowadzącej w To- dziwe.1 prowokacji.
kio rokowania o Iwpno wspOlllniae 1i'MfS9&9*M'Mii'W e 'MRWWM
JJ:e ł linji.

Plarsz.

Piłsudski

obywatelem honorowym
Krakowa

-I

30 wrześńia.
't
k dl 'a 3
(PAT.~ -. \Ve won: ' . 11
paźdZlermJka odbędZie Się nad2'Wycza.~ne uroczyste posiedzcnie z udziałem p-rzedstawicieli
władz i za'P'roszonych gości, ce
·
·szU"·kOWi· Jo' ·
1
l em na d anIa ma'l

KRAKÓW

.

.

t l

..'

i:efOWi Pilsudsloemu oby\va e stwa honorowego ora,z nazwania ulicy Wolskiej ulicą marsz.
Piłsudskiego,

Pracowity

dzień

ministra Becka
GENEW A, 30 października.
(PAT,) ~ W ciągu dzisiejszego popołudnia min., Beck ~d
hy}" 1.. onferencj" z delegatem am J"' ylkoań,skim NOJ:'ITh<:J.nem Davisem, rumuJlskim mill1isiJrern
SpTą w zagranicznych
Tituleseu oraz szwedzkim ministrem
spraw zaglruni'C,zlll:ych Sandsle-

w fabryce samochodów

" 30 Wlrześiflia,
BERLIN,
(PAT.) W zakładach budo~v"
samochodów Steyera w
Szczecinie wybuchł dziś w lakierni wielki pożar, który strawił m, in. 25 wozów, znajdującY'ch si~ w budowie.
Ocld,zial straży ogniowej
i
fonuacj(! btiltJkTOwców zdołały
poża·r zlokalizować.

Roosevelt opatrzy
zimę

HYDE PARK, 30 września.
(PAT.) - Na podstawie
instrukcji . prezydenta Roosevelta
biedni otrzymywać będą. tej
zimy pożywienie, odzież i opal.
nahywane priZCZ wJadze fede·
ralne,

Już kilka pOK<lleń gospodyń przekonało się,

niejszych surowców, iest łagodne i W'fl'
dojne w użyciu; nie niszczy bielizny.
Zwracajcie uwagę no nazwę Scł!icht i markę
.skaczqcego jelenio·.
Odrzucajcie bezwarfościowe naśladownictwa'

r

i uj c
r nows
chowa i wicewojewod,

Sochańs

iego

je już na usługach komisarza CzeRaranowski oświadczył dalej, :te
chowskiego. Z rozmowy tej chcia kom.
Czecnowsl.i w rozmo"..ie z
lem wydobyć pe,,·ne informacjlt nim wymieniał
na temat OUN. Pol~ciłem więc Ba
NAZWISKA KONFiDENTóW
ranowskiemu, aby prz~gotował dla policyjnych, rekrutujących się z
lUnie referat informacyjny o dzia- pośród poważnych działaczy ukraiń
łalności OUN. Po otrzymaniu refe- skieh, Baranowski więc nie mógł
rat u poleciłem mu
uzupełnić tę mieć gwarancji, czy Czechowsld
pracę bardziej! .szczegóWiOwemi in- nie zdekonspiruje go w rozmowie
formacjami.
Następne spotkanie z innymi ludźmi. Radca Iwachow
miało miejsce Pl,zed śmiercią kom. za.komunikował o wizycie Raranow
Clechowskiega w marcu 193Z r. sldego naczelnikowi wydzi<:.łu bezO godzinie 11-e,i otl'z;}"l"ałem -te'le· pieczeistwa, Sochał\skiemu,
do
dział się
fOIl. Znajomy gtvs oświadczył mi, którego udali się razem. Naczelnik
O ZABóJSTWIE Ś. P. HOŁÓWKI. że
MóWI "ROMClO",
Sochańsld dał wówczas BaranowDoszedł wówczas do przekonania, (tak z CzechowsklUl nazywaliś1U;)' skiemu 200 złotydl i oświadczył,
na zasadzie rozumowania, że spraw BaranlJwskiego). Oświadczył on,. że kierOwnictwo nad Baranowskim
ca wyszedi z U. O. N.
że llIusi się )mniecznie 7e mną wi- obejmuJe odtąd radca Iwachow.
PRZEW.: Jakie motywy skłont· dzieć. Myślałem, że chc€: omówić
PRZEW.: C'lY komisarz CzeIy pana do wyprowadzenia takie- sprawę projektowanego wyjazdu chąwski mówił świadkowi o tem_, ze
go przypuszczenia?
do Pragi czeskiej.
Pro!'.iłem
go BARANOWSKI PRZYZNAŁ SIĘ,
śW.: Ś. p. Hołówko zajmował aby przyszedł o godzinie H-ej do iż Jest w posiadaniu. rewolweru, z
się gorąco zagadnieniami ukraiń- mnie do biura tylnem wejściem.
którego strz~lano do Hołówki.
sldt'lIli. Pozatem był uczestnikiem
Ra,·anowski zjawił się bardzO
ŚwiadeJc zaprzecza temu gorąco.
konferenc.ii między ukraińską re- zdenerwowany i oświadczył: "Wił:
PRZEW.:
Czy pan uwab, Z>.i
prezentacją
parlamentarną
a I Cf',i z komisarzem Czechowsldm grlyby Baranowski faktycznie byt
BBWR.
pracować nie będę". Skarżył !>ię to po,riedział, to komisarz Czechow
W roku 1930 w prasie ukrahi- (lalej. że kom. Czecłiowski nie pIa ski nie mógłby tego faktu zb~.gateskieJ ukazał się szereg informacji, ci na czas honorar.iów, a następ· lizować?
z których moina ·było wyWnios'm- nie, że go dekonspiruje, umawiając
Świadek długo rozwodzi się na
wać, ze wśród nieldórych przedsta "ię z nim w widocznych miejscach. ten temat. Ostatecznie z zeznania
wicieli politycznego świata ukraiti- ~'W!ł\illl;;·,It·'Ą;:iiWA
A.!!!IM&i4& ......IiMi*WMlm:t4lj"':aew~
!'klego nurtuje
1I1iT~DILI-1Sł w.TgrirAD Iół 1:. • .,,- LIAIRD1'!
MYŚL UGODY.
n.l.~
U
.., JP..,
ilil u.,~
OUN miala więc rozpocząć akcJę. Zł
celem · pogłębienia przepaśl'i mię•
•
....
dz;.' polal,arni a ukraińcami. Śmierć
SAMBOR, 30.9. (PAT)
Dzisiejsza rozprawa rozpoczęła się o
godzinie 11 -ej. Pierwszy zeznawał
radca Iwachow. Świadek od rolUt
1926 do 1 maja 1932 pełnił funkcje
zast~pcy naczelnika wydziału bez ..
pieczeństwa i referenta spraw uluaińsldch we lwowskim urzędzie
wojewódzkim. W sierpniu 1931 ro
lm świa~eJ{ b.ył na urlopie w Rabce. 31 slerpma otrzymał telegram,
•
•
wzyw;tJący go do natychmla!;>towe.
go p.o wrotu do Lwowa. Tu dowie-

I

Hołó>wki mogła tę przepaść pogłę Zł

bić.

te

mydło Jeleń Schicht, wyrabiane z najszlochef'..

. . .t'*ii;'ą»

n " "..

Pożar

biednych na

Wvs"'-- ko

propagandę

przeciwwojellllą, przyczem
zagrozU, że dla przeprowadzenia swoich
celów nie cofnie się przed iadnemi
środkami,
pozosta,1ą cemi w jego
dyspozycji dl} proldamowania strej
](u generalnego włącznie.
Po dłuiszeł dyskusji Iwngres
postanowił upoważnić generalnego
~e({retarza Joubaux do
zatrzymania mandatu reprezentowania Fran
eH na I{Qnferenc,ii rozbrojeniowej
Za wnios!ilem tym wypowiedziało
się 1897 syndykatów
(4560 gIof.ÓW) przeciwko
250 syndykatom
(i79 głosów).

demaskują akcję japońską

Po oświadczeniu, złożonem dele
gacji sowieckiej, ze delegacja man
diurslca nie moze podwyższyć zaofiarowanej przez nią sum)' wykup
na tinjl, przewodnicząc~ dele!(ac.ii
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p:ratu .rozi
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50 000
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[legO wynika, ze 'Baranowski mógł
to powi;~dz;eć Czechowskiernu, ten
zaś MóGL TO PRZEMILCZEĆ,
[ah Y nie gmatwać sprawy, a po dna
gie, żeby nie dekons!lirować Baranowskiego. Jeieliby bowiem Czechowsld wziął rewolwer, to musiał
by automatycznie aresztować Baranowskiego.
Po 10·mil1utowej prze wie przystąpiono do badania §Władka SDl'hańskiego, obecnego wicewojewo
dy lwowskiego.
śwjadek opowiada o konferenejt,
jaka się odbyła między
oskarżo
nym, Iwachowem i świadkiem. Baranowski zaczął wtedy mówić po
llłi:raińsku twierdząc, Ze łatwiej
mu si~ wysłowić w tym języJ{u.
ZrCzlIlt:ia.łem mówi świadeli,
- że jest to
TRICK BARANOWSKIEGO,
Idóry wiedząc, że nie władam jęz1
I,iem ukraińskim nie chciał b~
t)rze:~enl11ie badany gruntownie na
temat wyników jego trzyletnich
usług
w charakterze konfidenta.
Powie!łzialem mu wówczas, Ze pła
cę uczciwie konfidentom, lecz Jeśli
z!api~ na iakiemkolwiek łajdactwIe
10
skończę z nim wluótce. Baratlowski miał być zatwierdzony na
stanowisIw zastępcy komendanta
IcraJowego OUN.
świadek zeznaje dalej, 7..e prosił
Baranowskiego o szczegóły, które
mogłyby naprowadzić na ślad morderców kom. Czechowsklego. Barauaw8!d wymienił szereg na1.wisk.
Na żadanie przedstawienia dowodów, Baranowski odpowiedział:
ARESZTUJCIE WSZYSTKICH,
t rzeba icll tylko mocno bić, to się
przyzliają". Musiał;~m
mówi
świ:łdek _ mocno się pohamować,
gdy ltsł.yszałem te. słowa, mIa·
s:zcza z ust ul.raiiica.
Dzisie~~za rOzprawa zakOlltCzy'la
się o godz. 18-e,l. Niezwylde sensa
eyjoe zeznan ia d?\isiejsze wuiosly
szere~ nowych momentów. Baranowsl<i, który <!otychc?\as trz'· mał
r.ię oobrze i odpowiadał na pytania
w sposćb opanowany, d71€ załamał
się·, W czasie zezna!J. świadków.
nawet płakał dwukrotnie. a PO zeznaniach świadka SQchańsldego

W śmierci tej zainteresowana
•
•
-•
byla OUN.
Następnie świadek na zapyta . iak również wiele po zł. 20,000.,-,15,000.-, 10,000.- i t. d.
nie pzewodniczącego pedaje 'l'lCZC
padły w nas~ei najszczęśliw8zej kolekturze!
PIOTRKOWSKA 22
góly, dotyczące stosunków z Ba·
ranowsIeim.
Bara!10W3kiego poznał na wiosPIOTRKOWSKA 66
nę 1929 roku przy przesłuchiwa•
PABJANICE PI. Dąbr.3
nin w urzędzie śledczym, jako po- Polecamy nadal nasze szczęśliwe losy 1 ~ej klasy!
Czas nagli!
dejrzanego o uczestnictwo w napa·
dzle pod Kaluszem oraz jal<o podejrzltllego o kierownictwo na p adu ' l 2 r lP
prz~d
~m
na pocztę we Lwowie. Drugi raz
U
~
ą
radca
L\VÓ'V, 30 wlrZeśnia. V.r ni żony Zaremby, KudeU{owi l~ .
IWACI·mW ZETKNAŁ SIĘ Z BA wydziale cywilnym sądu okrę- dowodząc,
że p'. Zaremhinu
RANOWSKIM
gowego we Lwowie odbyła si~ s'p rzedala mężowi wllIę w chwi
we wrześniu 1930 rolm. Baranow- I wczoraj rozprawa ,p irzeciwko Ii nie'])oczytalno ści
sld był wtedy również zatrzymany l Henq1kowi Za·r emhie o zwrot
Sąd uniewaŹ'nił konLrakt klip
przez "olicj~ Mówiłem z nim w willi w Brzuchowicach, w któ- na; willę przyznano p. ZaQ'Clllcztery oczy - zeznaje świa1ek. re,i zamo1rdowano L'lISię.
binie i je.i synowi, Stasiowl.
składał ()świadezenia g'o~em nit;Wiedziałem, że Baranowski prac 11O z'\vrot wUli wystąpili krew
śmiałym, przyhitym.
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1933

okc:ja orzt;dni ówl

~

'.r

lwatoian- Sil Z posad państwowgch fmfrgti,1
meza.ki i paoou
. boeatuc:h rodzl.:ó",

Z ,,'arszawy donoszą:
\\' wielu urz~dach pallsŁwo
IY)'ch doręczono wezoraj pisma z wymó'wieniami dość po'hażncj
liczbie pracowników
kontrnklowych i etatowych
WllUliwicnła te opiewa.lą na'
d-:o:icll 1 st)'cZ'Jlia 1934 (' •.
:\'owa transza
wymowlen
jc,>l spodziewana przed 1 li topada r. b.
Wymówienia te
sloją
w
Iwi;['I.>ku z wykonywą.niem
lu'ogramu OS'LC/1Jędllośc,iowego,
pod znakiem kl60rego 0ptr acowywany jest budżet pa IlstwoWy na rok 1934-35.
Przeprowadzane są redukcje
nicl)'lko
w wydatkach PClI'ljiHlalolYch,

ale i rzcczowvclk

\Y nictktórych

urzędach

zwal
nia. się pracowniJków dość licznie. Jako przykład podają jecln:l z instytucji
wojskowych,
gdzie na 30 pracowników zwol
niono 12. Redukcje ]),rzeważillie
obejmuje resort skarblu oraz
administrację wojslkową. Sporo osób zredukowano w Głów
nym urzędzie statystycznym.
PIl"zcdewsusŁkicm są
zwalniani ci U1'z~'l1icy,

posia(la.ią

.luri

któl'Zy

emeryturę

poprzeli

uh'OOymać rodzice.
Redukcje ohjQły niel~'lko u- I
rzędy w \Varszawie, ale i prowin'Cję· \V wielu miastach, .jalk
w Przcl1l~·śh1. Stanisławowie i
in, dor~0Zono również wymówienia pracowni:k om.

I

pogłoska

Togal wItrzymuje nagromadzanie si~ kwasu moczowego i dlatego w urodku zwalcza te niedomagania.
Spró~ui.c.l. i. przekonajcie sili sami. dziś jeszcze i zakupcie natychmiast
w .~lbh'lSZIII aptece ~oiaJ. Nalez.y jednak z.wracać baczną uwalę
Da Dleunkodzonł orYflDaln. opakowuie, CODa &l. 2.-. Nr. Rei. 1364.

r~zolucji

tej
zgromadzenie
I'twierdza, że generalizacja ochro
ny praw człowieka i obywatela,
przewidzianej
w traktatach
s70ściowych, zawartych
w mniejroku
1919 i 1920 jest wysoce pożadana
i że sprawa ta winna być sformulowana talt, aby zapewnić każde-

Analogiczne rezolucje zostaly uchwalone przez instytut prawa' mię
dzynarodowego, przez ligę obrony
praw człowieka i prz~ unję stowa
rzyszeń przyciół ligi narodów.
Rezolucja ta zostanie odesłana
do szóstej komisji zgromadzenia,
gdzie wywiąie się nad nią niewąt
pliwie doniosła debata polityczna.

Zerwani-e stosunIe' w

ną, grupującą

DYPLOMATÓW 7'3

MNIEJSZOŚCI.

W

jest życzenie, by zostałą zawarta odpowiednia międzynarodo
wa konwenCja pod auspicjami ligi
narodów.
Składając projekt rezolucji Fran·
gulis przypomniał, że został on uchwalony w r. 1928 przez między
narodową akademję dyplomatyczKRAJóW.

I

•

15-tll

z powodzeniem stosuje
si~ przy tych schorzeniach tabletki T ogaI. Tysiące udręczonych odzy.kało swe zdrowie puy
pomocy Toralu.

urzędników,

mniejszości

żone

na serce i ioł,dek.

Już od przeszło lat

..

Każdy człowiek musi mieć pełną ochronę życia i mIenIa

GENEWA, 30.9. (PAT) - Na
dzisiejszem posiedzeniu plenarnem
zgromadzenia ligi narodów złożo:
na została przez seluetarza między
lIarodowej akademji dyplomatycz·
neJ Frangulisa, delegata Haiti, zapowiedziana od kilIm dni rezolucja
w sprawie
GENERALIZACJI OCHRO Iy

IPOdagr.ze ~iurenie, Heura'Djil~
!~~!,b "~!~~Ub!' S;li!~;!!,~ ~I!!.I!.. ~Y!~!'~i~~I~!!.~~I

że ustawa
i pozostali na s.l'uŻibi€ czynnej. o p.rzeliczeniu pObotó,v z pun-I
W drugiej kolejce znalazły się któw na złote została tuż opramężatki,
cowana i że wydan.ie jej w dro
których mężowie· mają posady. d.ze dekretu prezydenta R P.
PozaŁcm red.uk0wane · są
nastąpi ]JrI'zed "07JI)Oczęciem się
panny, których są w stanie nowego rOku budżetowego.

Obro a praw

dział. nybko przy:

UbOClDł2 0 , ajłmnei o wpływu

uposażeniowa?
wśród

T.fal

8~lat~ reu.matJUDJcb

Ustawa

Kursuje
urpomzywa

Od Udręczeń do Zdrowia
~

w

lł!r"aD-~

Dyplomata niemiecki poturbowany W Pradze
PRAGA. 30 września. (Pat. l wien ob~'\Yal('l czechosłowacki
Włndze policyjne ogłosiły 'k o- przysLąpił na ulicy do seklreta·
l1lunikat, w('(r··,; którego, pe- rza poselstwu nip\1lieckiego
wyrwal mu przypict~· do ubra·
nia kTZYŻ y kształcie swasty·
:ki. Jedna
z przechodzf!cY~h
wówczas h,obiei ohrzl\cila (hplomatQ niemieckiego ohelgami.
Policja· ZalrZYIllnła killta
j OS")), Dochod7.cnic w tok tł.

,

sa

Dziennikarze sowIeccy opuścili Rzeszę, a niemieccy Z.S.S.R.

mil mieszkańcowi
pelną
ochronę
_.
jt:go życia i wolności oraz zagwa. . BERLIN, 3?,9. -:- DZIś .0 godzlrantować równość wszystkich oby-, me 18.55 wyjechalI z BerlIna op uwateli
~zczający
Niemcy korespondenci
BEZ RóZNICY RASY, JĘZYKA prasy sowieckiej.
I 'RELIGJI
Wraz ze swymi kolegami wy jewobec ·pra.wa. Jednoeześnie wyra- I chał berliński koresp. "Tassa", p.

Iwan Bezpałow, który w drodze zostal wy(falony i pozostaje w Mo
J:1k si~ l.orespondent Głosn
do Moskwy zatrzyma się przł"Z dwa ~kwil;l w wyłącznym charakterze Porannego"· dowiaduje'. ch'plodni w War3zawie, jako gość war- attache prasowego
przy ambasa- mala niemiC{'lki zoslnI dnlldiszawskiego korespondenta "Tassa" dzie ni('mieckiej. Red. BaUlu zrzekł
wie poturbowany.
p. Kowalskiego.
się posady w ajencji Wolffa.
MOSKWA, 30.9. (PAT). - Dziś
pociągiem wieczornym . ·wyjechali
~~~
przez Warszawę do Berlina wydaleni z ZSRR dziennnikarze niemiec
cy:
korespondent
"Koelnisceh
u progu wręzienia w Fordonie
Ztg." - Just, "Lokal Anzeiger"
- Goerbins, "Berliner Tagebla tt"
FORDOl'L 30 września. (Td. I chwiii.gdY GO:'gol1nwa
rna.
Dziś i dni następnych!
-- Herrnstadt, odprowadzani na wł. "Głosu Porannego") Jazł[l sil: na j)l'ogu br<1m więdworcu przez przedstawicieli amba
Dziś, o godz. 3,30 po polu- f ziellll,-ch z:1 r hwiala sit? i lipacH:.
sady niemieckiej i grono kolegów dniu przybył z Krakowa
po- I na zit'mit'. trae:l'c przy!oPlIlość.
cią;g przywożący Ritę Gorgono
korespondentów z;tgranicznych.
W BydgoszZ trudn ości;1 lIl1ało się przyMOSKWA, 30.9. (PAT) Ko. wą z Kropelką.
respondent Wolffa red. Baulll nie ozv Gorgonowa przesiadła się "'róci~ hl do pl "[tHnności.
do mie.iscowego pociągu, idące
Gorgollowa' hr.dzi('
mnieszgo do Fordonll. Z d worca prze ezon:1 \Y zakładzie' Ildiniczn~'m,
RESTAURAC1A
wieziono Gor,gonową karebka a I\:ropelka w ~:łoLku wi~.zien
więzienną do więzienia.
W nym.

az

60rdo·

(4SINO

a

I

J

TIVOLI
PR%EJAZO 1

Jadwige

tel. 1~6-30

Ciechońska

Znakomita skrzypaczka, ulubIenica
Polski :Iwana polskil Edllh Larandl
koneertuje codziennie od dzi~
ze swoim mistrzowskim zespołem
mUlyczno-śplewn,m.

l

Czwartki, niedziele Imane ze swej
dobroci F L A K I.

Proces przeflnyfniczy
Bachrach przed sqdem
Warsz. koresp.
"Głosu Porannego" telefonuje:
W dniu 2 paźd.~ierni'ka rozpocz!I1ie się w 'Vars:mwie proces słynnej bandy przemytńi
clZej z b, aS'Pirantem BachraRealizacja:
chem na czele. Na lawie oskar
oNa I I II sean. ceny II:nI10n..
.....
Dziś 2 poranki o g. 12 I 2. żO!I1ych zasiądzie ogółem 7
P.sse-p~rtouts i bil~ty ulgowe niewałne.
sób.

NainowlzJ

Pieśń

światow,

nad

i dni nasteDn,ch!

PaBse-partouts i bilety ulgowe,
'tlróez

pieśniami

ROIJB1N l'IJll'lOIJIIJlN

lirand-Ki nD
Dziś

sukces

urzędowych nieważne

Umowa kaSJI

przedłużona została na miesiąc
Zatarg w łódzkiej kasie chorych postanoWiO!10 zaczekać z powzi,·
na tle nieprzedłużenia umowy zbio ~iem ostateczEyclt deCyZji na w'rowe.i z lekar7Almi został wczoraj nik rokowall, Id6re dojść m.ają do
częściowo złagodzony. Jak wiado. slmtIw w ciągu bież. miesiąca. W
dyrekcja ten sposób stan bezumowny został
mo, do ostatniej chwili
kasy nie udzieliła odpowiedzi na usunięty, a widmo zahamowania
propozycję lekarzy w spraWie. na- pOl11ocy lekarsliiej dla ubezpieczowiązania pertraktacji na temat u- i liych zQstało znOwu zażegnane,
mowy i dopiero wczoraj popołudniu zawiadomiła ona zarząd związ ~
ku lekarzy, iż godzi się na prze-l
dluZenie indywidualnych umów do
1 listopada r. b., z tem, ze w mięuzyczasie odbędą się pierwsze konferencję w sprawie podpisania sta- !
lej, zbiorowej umowy.
Na wieczornem zebraniu
nenl lekarzy, po zloieniu
DIIIUI.,SKLl:l.ŃSKIECO
wozdauia z wytwor;,;onej sytuacji, l

I

i --------------

I

•

Wielki

~~~~kowiec

DZIBJB li RZBCHU

pg.

głośnei powieści

Stefana

Żeromskiego

Wład,!ław

Muzyka:
an
Obsada: K•. Lubieńska. D. Damiecki, B. Samborski, K. Junosza-SteDowski, M. Dulęba. J. Andrzejewska, A. Zabczyński, J. Węgrzyn, J. Kurnakowicz, B. Mierzejewski, S. Stanisławski. J, Leszczyński. L. Fritsche
S, Hnydziński, A. Zelwerowicz. K. Justian.
Ch6r Dana.
Początek o g. 12.:JO
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1.X,- "GLOS PORlINNY" -

PodiUlnadprZfpaśdą

Fakty
,

Horosko"

Nielki

Wycbodzące w
Bolonji pismo
p. n. "Italjano" drukllje obecnie
szereg ameryka.ti.skich
hOl'oskol'ów, postawionych przer. wybitnych mężćw stanu, fin:1.nsistÓw i
naukowców. Z przepowiedni tych
wyjmujemy kilka charakteJ'~Tstyez
nycb glosó \v, szczególnie w świe··
tle dzisiejszych stosun},.ów:
Październik
1929: Rocl\efeller
sen.: .,Jestenl przekonany, ż'e ogólNL sytl1acj;1
ulegnie
poprawie.
Pl'zed kilkom:J, ,lmami kupiłem
Wraz z synem pnkict pewnych akdi. Idziemy ku lepszemu".

*

LiStopad 1929: W. Hearst: (magnat prasowy): "Aby znowu wywo
I:l ć: w społeezE'lu,twie nastrój zauf:1
njil trzeba. tylko uspakajające
KO oświadczenia pl'czydl'nt:1 Sta!lclW Zjednoczonych".

*

Tego samego dnia: Prezydent
Hoover: "Wszelkie wątpienie w
)Jl'zysztOt;ć, siłę i po stęp [l,merykań
i'okiej gospodarki p:UJstwowejicst ohłędem".

*

Tego samego dnia: Henry Ford:
. d
,. SytuacJa aje 0 wif\le większe na,
«zieje niż pr:- ~d rokiem".
'lIl<

most

na rzece Wardar
w powietrze

ATENY. 30 września. - Dowództwo trzeciego korpusu ar
mji g,reckiej, stacjonowane \l
Salonikach, otrzymało d,ziś rano alarmującą wiadomość od
komendy straży pogn:mkz<l.1e.l,
że dziś w nocy wysadzony zostal w powietrze
w Miroftas
wielki most na rzece 'Vall'dar.
Mos t ten leży w odległości 5
Um. od g-ranicv greckiej, a cala oIkollca po zamachu w Gewgeli str.zeżona b~ ~ pncz licznych żołnierzy
j'U.gosłówiań
skieh.
'" kiI~i.a minut- po wybuchu
nadjechał express simpll ol1ski,
któil'v, na szczęście udało sią
zabrzymać. Również nocy
dzisiejszej banda 20 komitadżów
stoczyła
krwa wą potvozlkę z
oddziałem woJsk j'u goslowiaóskkh.·
bitwie zabity został przywódc,a bandy i [,rzej komitadżi.
Po stronic jugosłowiallskiej kil
kUllastu żoinicrzy
jest
rannych .
Pozostali <ko.mitadżi
l'bie,!.!łi
\"
"
stronę gramcy !?Ireck ie j.
"

. ,;y

,y

*

Paidziernik 1930: Henry Ford:
"Trzeba tylko czek::ć'.

*

Maj 1931: St. Peadoby, prezes
tow. wyścigćw konnych \V mi)lois: .,~[asowy udział pubIi r,zn ości
w wyścigach kOrJ.nych jest najpew
niejszym sylilptOn1!llll poprawy polC)7.enia. !!,os ,~ oda rczego".
.

.

*

Ljpie~ 1931: Charles A. Shwab.
rtrz~·d(,!1t ULIStu st<:l 1owego:' ,.Koep
r,'liilling" (uśmiechnij się).

•Jesiell ,1933: W U. S. A. nikt si~
nil' uśmiecha ....

Felietony i kwadranse
liferackie

Dzisiaj o godz. 16,45 w zwią.zku
z lIJ'O Gzyst.ośc ia.mi k.u czci wielkie!2'O króla Stefana B;ltor,'g'o w dzia]p
"kw adnmsćw literackich" zoshl.o i" odczytane piQlme studium
(1r. Wnchl,wa ~.ol)irsldC/:::o p, 1:.
"śmierć i pOgrzeb Batorego".
Jiltl'O (j godz. ~0.40 nt!lll'ntowalJ)1 młoda poetka. rnmmlska. p. Du,
t'7.;t
Czara wyglo.si ieljcton p. t.
"Wspć-lczesna
literatura rumuń
$ka".
Dnia 3. X. rb.
godz. 19.25 natła rozglo~nh warsz,,\vska. f('ljeton
aktualllY· Tegoż dll1:t o godz. 20.00
7nstguie odczytall::O. w dzia,e .,kwac1 rnnsów liternckiC'lj ,.. prz"pyE'7.lla
110wela pt. "Srhrouisko" poety
T:\t: i Iwlll tatrz~ui~ldel!'o, "'lady:;ł~~ w~ Ot·kan:!..
.
Dnia 4. 10 rh. o g·odz . 1n.:;!) w
ł7.i;tle "f('ljdOJl(:'\\' 1iJcral'ld ('h'; p.
,_lI!lomir TIubarh mówić lJ(;dzie o
Jlcez.ii ł.. użyc. Tf'p:oż doi:t .0 godz.
:2 1,0.0 T(lrl, Alhrrt Podlasi:lk. znany
j)nhHcysb , l:tpry ,'pQrlził dll1ż"'zy
t'zas zag'r:1llic<\ ceniony znawca
Rpr,'.w ekollolnicznyc~l . w fr.lJctonic
)'. t: "Eduhacja kupca" zastanowi
"ie: nitrl s~worzeniplll w nfl.sz~'m krn
j'1 zdro\,I'p:o i n.' W7.Ór Z;1 ch0dnioP1tl'Opri~ld ,yvkó'ztn ICOllC'ITO kllpirctwa.
Dni:1 G. 10 r h . :) Q'odz. 10.20 na,1·\ ._Pf'lsl·;i p Tlil,l io" felieło.n nktualny. TrQ'oż rlllia' w pr;PI'\\')(' kon(,f'''tu RymfoniezJlep:o ustYSZ:l r:ulio
',lllf'!l;lC~P intere'il!j:;cy frljetoll zna
n('~o luvt:,-'ka i pllhli:oysty 110111ana ZI'Qbov;irza 11:1, ckscytn.i11CY jer
nl:1.t "Przysz~{lśl'i lit~ra1ttry pOJ-

°

s!de.ij".

Unitt 7. 10 O ~·ccl7.. 1D.:?;) ZI}~t:1ll ir
odczytanI' prif'rt mibofonrm w:u·
.-zawskim pclJw ż:vv,rPj ~kdi Ono~h(bni" Di'im,;

mach na poci,!;".

P okf'rH

pt. "Z".-

(r)

.Kamień nazębny .
pOWięKSzony 800· krotnie

wysadzony

Do Gew~eli wysłano specjał
nym pociqgiem silny
oddział
w.ojska. .

Kamień nazębny

pod
)
mikroskopem

Jugoslowiallski·e
ministers two spraw wewnęLrz,nych ogłosiło komunikal
w spil',a wie
dl"ugiego zamachu boIl1!bow,e go,
dokonanego przez t. zw. komitadi.ó\y blulgarslki.ch
w Gew-

Poniżej pokazane jest zdjęcie pod
mikroskopem komie·
nia nazębnego, najgroźniejszego wrogo zę

geli.
I{omuniJka l głosi. że bomba
o go dz. I:l wiecllOrem
w kawiarni w chwili, gdy jej
,\~laścic iel wraz z wezwl.llym
policjantem
zamiepaIi lisH -

""Y buchta

'bów. Łotwo możno rozróżnić
jego mineralne składniki, spoione przez substancje organicz~e i przylegalące ściśle do zę
bów. Uwolnić zęby od kamienia
możno przez regularne czyszczenie ich Kalodontem, gdyż
w Polsce jedynie to pasto za"
wiera skuteczny środek przeciw
kamieniowi nazębnemu, Sulforicinoleat wg. dr. Braeunlicha.

nąć groźny poci ~k .

Obydwaj zginęli na miejscu.
Prócz tego 5 osób odn ios ło rany , wtem. tl',zy śmiortelne .
Badania znalezionych odłam
ków hombv udowod.nih'.
IZ
była takiej same j konstrukcji.
jalk i homhy u :i-ywa lle zwykle
do zamachó\v
w J ugo'lławji
przez komiladżów btilgarsko _
macedoI'iskirh, kLórych dwie,
I
Ił'
. .
)<l ndy II ~aza y SIt:) na pogralll-\
czu ,!.!'recko - .1·U_,n,·osluwbii.sk rem
"
\\' pohliżu Gew,.,,<teli.

?A*&R&&b4."iii1MM'~~Cł!tG
~mDi'i~«IW;$._2z~1!WiJMiii'.III
j
___ u
..
........".......
_~

Czerwiec 1930: Artur ReYllolds,
bankier: "Wielu byłoby zdumiolJych, gdyby dowiedziało się, jak
oobrze idą. interesy".

1933

rl ul II

Wyehodz<lca w P~;ld7.tł (~l.(l" l-.iPj .. Die

~_~~;m

r

fas/.yzm zielono - biały. Par- skiego. I w tym wypadku il".ząd
t ja postanawia: Zielono - biały nie stosował się do nasz)!Ch •
holaśnle prąwdziwy lłl'tykl1lik, chal'akteryzu.iqcy
rlo!;::.dnie km)· fasz)'Z'ID ruszy do decydujące- chwał.
ktatorską llolitykQ niektórycb kół soej<tli8t:FW.\'ch
w
I)blj':zlJ go uderzenia wtedy, gdy ohsaByliśmy na wszystko
1{l1'lZyD:lD0ilzącego !li ~ f:u\7.)' zJJlu. Au 101' pflz\Yolił sohie 1l]ą<; >lwo.i'~ 1)]11'- cizi biura hurmi8tl'za ,,'jednia. gotowani, ale pTIZeciwn1k OSZUstrzelenia w formę r,.rtykilla, w ]ztÓl'yl1l przy,yódc3. ;l!wtrjacki"lI 'N tym momcncie part ja zuż y- 'kat nas. nic dając oIkazji
do
s.ocjaldemok:atów rzrk0tllO ~l~ l,ra,\\"if't-Ili\\'ia Za rol~ Vtkty1;:!~ !lKO- /.ie wszyslkie. m.~to~y walki.
d'zi~łania. Be'l~ podstawy p~e
Je~o st, ronJ1l_ctw~, w dĆ'('yu lljąc y('h 1l101l!1 nt'<;h. frllf'Z tę fomle
'" f. '.
Imoma wakzyc.
Tylko kllblC
.!!,rtyJmlik nabi'lra wyj:-ttknwt',i "»tro~,,j.
Kikt nie Illó,gl l)r,Zypmzcz~(. jest
dostatecwym demago.
fRedal..:cja)
że nasze trzy hvpotezy nie bę- gicm, aby nie zwracać uwagi
,(],1 przez pl"zcciwn1ków respeJ~ na tę zasadniczą tezę marksizJesteśmy marksistami POSilA rqrJcwi? GroziIn l o niehezpie · towanc.
Jeśli .nie wszystk:e mlU. My Je~t'eśrm.y l!la'rks:istam~•
dając mel?dę nawk.owa dla. \, Y czeI1sh,,:em, ż.c ba rdzo szyb.ko ;Lron.,,: lr~ymać s 15. bę~ą. okre:
R~woluc!a. aust~Jae.ka r017.lblIl"omaczelua roz"' ('JU, l1łU'ilmy sp1fZynl!erzy SlC: l narodowym siOll} C~l legtul g;rv p.oht)c,zne,l, ła s~G o blak bo?zca.
,"
się SDrzec przed 'iCcDtycyzme~r, socjaliizmclll. A może miała 'wal to polItylku wogoIe Się konClv
Nie wahamy Się przyZ'llaiC, ze
kt6ry opanował peWJlf]. cz ' ''c cZ\"l: p'r;r.echvko na rodowemu Jak moż~ generał z.'.vY'cięży~, w ~ewnym .sens.ie. Z;Wy~ięsO.d po
n uszyc h tOwUI'ZY.;r. ... , Ten SCł'p· socjalizmowi? 'YtedyłcJl ruch
wrogI geI~eral m~ stosuJe chÓld.. a.ustr.laclkrej. socJaldi}mo.l
ty.cyzm nic moźe r~a. s tl()p.rr}W~ sprzymierz\'ł.by ~j!: z rz :::.dem.\ S!t~ do zasad wIe~zy ~'o.Jskowe.l? kr.ac.ll łe~t pl'zerwany o~ 1933
dzić do lI'trllty ostatni<\ j p c1::Y Part ja , wtłoczona Vv' taką pozy C~ystą dem,lgog.1ą .lest .z~.zu~a- roku,. A Jednak:
Złamią nas,
C.li, która nam pozosLaw. 1) ck na dwa f'ronly. postanowił.l me na nas odpOWledz'lCl' '',):iC l ale me zegną.
.
IItJ'Rły świadomoś'. ! , Że" mamy czekać . .'" . . zclka. ńklVvYJ10ŚĆ
.zwyciQs.h,:,o la~l~ych. Li:~r!'y
rOIk.. 1935:y.m kO'ń.ezy.się
rację.
cil~gała za soha njehezpic:--ze;'i- IUl.lhrutalIue,lszyml srodkaml 7a ,~waranc.13 palJ.'lamentu· ausbrJae
vV:ldor AdJer [)owJedziat k;{' 'sIwo, r(' rozwój "' ydurzel! br- wicdU nasze zaufanie. Za swo· kiego na poźyczJkę ligi narodvś, że dla ki,bica ~ud! ·.J :.;LI\~- dzic p.J'l.yspicsz·oIlY.· To nic m~ e 7.'Wycię~tw~ tv~'ko oni s'nni dów.. v~tedy ?zisiejl s ,~y l'~ąil
ka nie jest zbyt wys(JJ,a. Kin! · gło l eżet'· w inleresie soejalde- ' są Od,powledzlalm.
au sh'Ja eikl będZie mUSIał mleĆ
,;~. Iktórzv nawet w dniu pne lHokraeji.
Po pierwsze postanowj~;śmJ' ciaro, które go
uspltawiedliwl
\Y. ntu ;:.ustrja-ckiego
w
rok !
Wychodziliśmy z trzech za- zast.osować
wszystkie naSle pr'z ed zag,rani'Cą· ~akiem cia19.3~
nie zostali
cz.lunkami loźell.
.
~rodk i na wypadeJk, gdy ok· lem może być tylko swe·g o l"O,,' I'f1nnktwa i nic nez:',lIi1i nie
Po pjer~ysze: Prezydent Au- . trojowana będzie fas<zystowska dJza.hl paTlament. PrzywidywaIV kierunku zWIA '.nia rady 11:1- slrji
jest ,wie rzt[cym' k at,)li- konstytucja. Al~ fasz~'zm pT'Z Y' :l~e tych zjawi,s k na.zy~a
się
rodowej , wciąż jes.zczc kry t\'- 'kiem. B~'l:śm~1 wi c Ul)/rawn-ie- szedł hez okt'~·oFn~a\11a. Og'7tt- OlstoryOZ[lym llllatei".iahz,mem.
!;lI i a ta'klyk<: n aszc j partji T ~t: ni do przekonania, że p.rzysic:- kano n~s .. 111<:. daJąc podstawy
Jesteśmy ma;T'ksi,stami.
Nie
"C cl7.ąj
przeważ:lie obcych p~11'-I,'{[1 konstytucję;est mu tak ~a- do akCJI l'O'wnleż w tym wy- Da~ząc
na melktóre lJl~raż'ki,
tji zrzc:d6w pie potrafi uigo. mo świę1a.
jak każda
i,n na padiln1.
ktore nasza sławna part]a pm8
zJ'ozumiee tego, co marksi,:la I prr..'1sięgn.
Po
trzecie postanowiUśnt~ żyła obok tysiąckrołlllie wię'knaszej szkoiy z,g Ól'Y rozumie:
Po dTUgit': KancJe'r7.~. 'z;jązko zastosować wszvst'kie posiada · szych z!wycięstw, znamy
:§Ipł;
(:0 s:iC sIało, 'stać s lI' nwsinb: wy w dniu '12 marca 1933 r. ue do dyspozycji 'rodki na wy ŻOWv krok historycznej
l!~
w v;rzedwn ym wypndk LI sbć zapc\vniał w rozmowie p1rzy paclek, gdyby okupowano bi;.l- llieczności.
bv się nic 1110(,10: Oto 10)<,[ ma ./;,W iadl.;ach. że zamicrza .,jalk- 1'a hUl'<IDi's trza wiedeńskiego.
PIl"zeży1iśmy ,
moi panowie,
ll'rjalizl11 history-cwy.
lul,jszyhciej powródć do parła- To do dzisiaj nie nastąpił.o; kG r6w:nie~ Badeni.e.g o. Nasza par·
Rzućm~' okiem lir. os1.11tnią. mentarn,,·ch
form porozumie- misarz rządowy
dla miasta qa, mOl panOWIe, będzi.e silnie'
r!ll.t7 demokracji all"ll'jackipj .
luia". Byliśmy więc upl'awnip.- 'Viednia urzęduje' jeszcze d-ti- sza. niż wasze bagnety. .lP"
" * *
ni clo uważania, że kanc le'~zl siaj w biul1ze urz~du kander- śJi Lvl1ko ,z'lla .rdzi'e si(,l borJziec.
Xa [J ·ulli.cy slał dolkoła wrÓg. zwi<p:J\Ow~' dotrzyma
oświad- L'III!lII"?W'W
iI&iIUiIi iMa'l6Y*&A QAiiiiJlW=_ililiilł'lliIiSBabJiHliiJSiitilll.Ę
i';a połudn i LI
.\f uss olilll ,
J1'1
ezen ia, danego
P'l'Zy świad.mie~zc~a w osb.tnim UUD1e1'Z\J poniż>zy,

llC'lIe

WI~1tlJij!l'vJ"

vl 7,loś!i w y. ;,11.'

nil'7.\"ykle

I

I

I;:(?"

"r

pn-I za

u

j.i

'rlel

f

1~

lat

[l~~ała

wschod,z
ic Horthy,
ale pr7.f:
J..: - kach.
wszystkiclll.
na zachodzie
j Pl)Po trzecie: Part ja na wspó!lud niowo - zacb ·,)(lzie
Hitlp\,. n ej.
konferencji
z komiSJą
..
.
W smnc.i AllSt~' .ii \\.l'().g posja ·· z'WIązków zawodowych w dn:'.1
AngIelskIe g.lzety podają smutd,l i pocI w6j n vc h ~prz'ym icrzf'ii- 17 wrzcśn ia 1933 rOik li 11'ChW3" l1ą historję pani Makaulay, która
rów: Hillt'r op~crał :;;iQ na ro lila wyjść z rezerwy i Z'Jstoso- 16 lat czelcała na powrót męża, wo
ozimym
narodo\YYIl1 socjaliź- wać ,,-szyslkie śTodki walki. lącego śmierć w nędzy niż powrót
mie. :\fl1!->sólin i na Hcimwch- gdy nastit'Pią pewne określolle' dQ domu.
l'ze. ~r" opk: raJi~mv si~ na pra pwel1tuall1ości
Według słów pani Makaulay, mę
wie. EZ~ld opiernł się C'zGśc;o~
ża jej dręczyła "straszna tajemni·
wo na Heimwehrze, cz~ściowo
\ViedeJl był w dwuch tl'ze- ea", którą ukrywał przed wszystna zarz'ldzeniach
przymuso- cich
soc jaldemokratyczny. kimi. Kiedy dowiedział się przy,wyct. (l charaIderze gospodar- "Tiedell był zagadnieniem cen-' padkowo, że w tę tajemnicę wmie·
k i wojennej. B.vliśmy temu tralnem. Part ja postanowiła w szana jest jego żona, wyjechał z
p rZl'.::i\,v ni. Ale Iząd nie ZWT::l- dnilll 17 września 1933 ,T oku:
domu, mówiąc żonie, że wróci, gdy
cał 11::1 nas uwagi.
B~dziem:v czekać aż do osta- będzie miał 60 lat. St:tlo się 10 w
\V tei wyjątkowo skompHkubniej chwili. Ale nie zrezygnuje roku 1917 i od owe.i chwili wierua
wanej sytuacji part.i~l slanęła my z naszej re,wolucy.jIllej ci~r- :Zona wstawiała stale na llOC otwar
przed
trlldn~'m
dylematem. p1iwości p-rzeciwlko hronzowe- te drzwi domu, chcąc aby mąz,
GZY miału walczyć przeciwko mu faszyzmowi, aby zwyci~żyl wracając nie napotkał na z1'dne
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'"

na

.

~~wr't
O mOl~

~ U

przeszkody. Lecz ,ieJ życzenia się
nie spełniły, Niedawno tem1l, Ma·
kaulay, który SikOllczył 65 lat, zna
lazł przytułel\ u ,jakichś wieIiniaków, którzy pozwolili 11IU noct;wać
w oborze na słomie. Tam Makat.tay umarł.
W ciągu tego całego czaSIl żona
jego, która w międzyczasie odzie·
dziczyła wielki
majątel\,
!ltarała
się odnaleźć zaginionell'o męża, aby
podzielić się z nim otrzymanemi
pieniędzmi. Choć Makaulay rniesz
kat w odległości 25 mil 00 sv,e1!,o
dawnego domu, znaleziono go d"
piero po śmierci.

I

1. X.- "GLOS PORANNY" -

Szkodliwość
Wyzyskać

"Die Cmschau"

ciasnrch ulic

Teatr telewizyjny
Piąta

dachy dla celów zdrowotnych
podaje wy- pOdWÓ1~ZU tego insl:\'lutu

to

mu!>i

dosta\\iać

slab- nvomaltyn~.

niki hada{1 nad działaniem pro szem było o 90 proc .. nil p. n· w;era

mieni ultrafioletowych,
nywanych w Berlinie
prof. K. Fricckichn.

...r. 211

1933

-tok"- miclliowanie

w tych "'arnych
warunkach na dochu. POŻąd '.ill~m ted" jest wHyskm1ie wi~·
Przypuszczano
dotychczas. ksze, niż dnlychaas. (lachów
dl2J
re!()\\
że opary, unosz. ccc się nad lilia wielkomiejskich
zdrowotnych.
n ie przepuszczają 00
-.lem,
"'n~trza miasta p'r Plnieni u fiiłach k'rótkich. Szczegółowe ba: ''łnia wylkazały, że w wielkicm
Inicście
ulegają
osłabieniu o
20 proc. promienie słoneczne
wszyslkieh długości, a więc
także i promienie ultrafioletu"'c. Natomiast promieniowanie
"l ieba,
wywołane rozproszoną
prze~

reglllarn;~

Ovomaltyna

wszystki~

z:t-

wartościowI'

snbslancje odżywc,zc, niezbę
r!'1(, dla I'ozwoju ciała i utrwalenia się budowy kostnej i r.::1l1s'kulatllty. Ovomaltyna zalec:.~
na jJrzez lekarzy jest łatwl'strawna. ma doskonały "mak

I

a dzieci spożywają .ią chęlnie
LEPIEJ ZAOSZSZl~DZIC NA
CZEMŚ
INNEM,
A
\H.C
DZIECKU NIEZBĘDNĄ l)1T.A
ZDROWIA OVOMALTYNJ~.
Do nabycia wc ws:!vslkhh
aptekach. i drógcrjach j":l tle!
2 zł. za puszkę.

pie.

•

rr

nożem

Obraz kobiety z

!·efleks.ią

światła

Sfotografowany w oeza.eh ;e; ofiar"

słonecznego.

pozostaje praktycznie niezmie·
nione.
Znamienne
przyf.em
jest, że działanie P'fomielli ultrafioletowych zmiejsza się ty!
ko nieznacznie, i to nawet w
dniach pochmurnych. Wyn'lka
z tego,
że Wlpływ zdrowotny
promieni na olrlganiJzm ludZik i
istnieje, mimo zachmmzonego
dońca.
MożnahV w tym
wypadlku mówić nie o k~piel'lch
słonec. znych,
lecz o działa!~i.j

W MiJlsku Mazowit.:ckim n·
mordowano 3r.5d okolicZllOści
dewyjaś.nionych :1 bardz'l taje
m,niczych 28-letnifl Adel~ Jan/kowską· Na ciele tej llles?\;zę
ś1iwei znaleziono
26 l'an ciętych i kłótyeh.
m10k leżało narzc;dzie ZDrOdJli
- nóż kruchemlY.
Śledz,two poszło pI'zed(wslYstkiem w kierunk LI poszlak, .la
kich dosta'rczyć mógł sa"n ti'up
zamordo\\lanej. Już olbrzymia
ilość ran
świadczyła,
według
zdania znawców :kryminallstyki, żp morderczynią hyła praw
dopodohnic kobieta R ilkn wł/)
~ów. dość długicr., trzymany{;h
pirze 7 zabitą w zaciśniętej kurczowon (Honi, stanowiło i~:· l
cze si'l nieiszv dowód w i.ym kic
run'ku. Zacz ~ to dalej działać
RZf'c7.ozna wCv dokon::t1i
w

rabUj-, ża. "Historja rodzinna", jakich
wiele. Ani specjaLnie ciekawa,
s,Zicz.egółowyCh zdj~ fotogil'afic..z ani mniej od innych tra giCJZlD a.
nych ofia'l'Y.
Drobny obraz, jaki wystąpił
I tli nastąpił!l rewelacja.
na kliszy fotograficl7Jne.i nic po
" Przy powiększcnhl zdjęć. r.o zwoIił Jednak na zidenłyfikoc,z vni się zawsze w celach dak
wa,n ie postaci zbrodniarki.
tyloskopijl/1ych i ~nnych - 7;)- Dokonano natychmiast nowcuwaŻOli!' w oczach (powiedLinł go zdjęcia, szczeg'ólnie ostrego
bv laik), a raczej na siatków· - lecz tym raz~m na wet konce ol<a (powie fachowiec)
tury sylwety zniknęły...
wyraźną sylwetę kobiety z un-I Nie pief'>V'szy to już Taz me'
qłmosfery.
.'
iem w ręku-.
dycyna sądowa ma do ClZynk.
Policja zaczęła szukać tej iko- nia z takim wypadkiem. Obm"
Jeżeli stan zd'rowotuy mia'!t
bidy, ale dłllgo~j szukaĆ nie zy na siatkówce - mówi nanl
je t. mimo to, gors7.Y, niż stan
polrzebowała.
osoba w tych "prawach kompl'
ulrowotnv wsi , to przyczyna
.JuŻ po paru dniach zgłosiła lentna - . od'bijają się tak silkgo tkwi w ciasnocie ulic wieI
si~ do władz sądowych ~larjan ·nie. Że w pewnvch wartmika('n
1. omiejskich. ktMe zakrywają
na Nowowiejska, lat ao kobie- mogą być utrwalone, iak ,.dj('pT3 wie trzy czwalr te widnokrę
ta i samI] oskarżyła się o zlbrocia na kliszy.
gu. Z pomiarów, przeprowadzo
dni~.
Ale no3 "kUszy". która nie danych przez berWiski IDsty~ut
Zabiła. bo... Jankowska by- je się przechowywać
pręd~"
dla badania promieni wyli lika,
la z,byt czułą Ikoleżanką jej mę traci swoją wartość.
że promieniowanie w C'iasncm
Bowiem tak zwana ··P·u.l' P ura" olka rO'zkłada sic: i niknie
pod wq>ływem światła. ~Tknic
ona także po śHllerci ~7.łowi~ka, ulegając, jak cal-v nrgA"
niJzm rozkładowi
Ale przez czas .iakiś "purpura" (czerwień krwi, /która na
syca siatk,óWlkę,. zł~iollV q~P rat naezyn k'l'WIoJ)o ...ny~h. kll~!!!!!!
rowany przez nerw optYCZllY),
która tylko cz·ęściowo ustąpiła
światłu i uczyniła w . ten spow wielkim wyborze posiada na składzie
sóh obraz,. jakby fotograficzny
(jak na kliszy, gdzie jasne C7.~ści. to właśnie te mi'e jsca. z
których llstqtpila "purpura" kH
szy), ta purptl!I'a trwa.
Piotrkowska 115. - Tel. 134·42.
ObT3.1:/ zosta.le przez jakiś czas.
Ceny b. niskie.
~agła śmieroć - wszystko je
Najnowsze modele.
?no clZy z rękI mordercy, czy r.
Sprzedaż na10.-miesięczne raty.
mnych
powodów - utrwala
tęn obraz na czas jaki§. Umall'ł

Ikilkana~cie godzin

po

stwip.

ZYRANDOLE

Sklep Elektrowni
powieściowy "ałosu

Porannego" z d. 1.101933 r. Nr. 36

SZYMON BOGDANOWICZ

GRZECHY
WIELKIEGO MIASTA

Pr.edruk

zastrzeżony

Filmo-romans sensacyjny
(Ciąg

dalszy).

- \V .laki sposób i dlacze::;o zabiliścii! DeUtta?
pad" znów uytanie sędziego.
.Jeny chce powiedzieć ... nie może ... \Vargi plą
CZIł się, h.e~koozą tyllko: nie joa ... nie ja ...
Sędzh rozKalz.uje zwolnić ręce. Rzemienie ~lpa
(~ają Pozostały tyllko szerokie, czerwone prE:gi pa
przeguba{'h.
Jerry uśmiecha !i!G. łzawo. Już konieC' ... nie b~
'j:! bili... już koniec.
PodnosLą go. Sędzia wSlkazuje drugi fotel.
Wloką
omdlo31ego. Sadzają na fotelu den I yStycznym. Znów p'rzylwierdlZają bezwładne raPl;')na do poręczy.
\\Tlączeni(!
prądu elektrycmego.
Wic!t~)(·7.Ik.a.
Igła , ostra igła. Usta szeroko rozwarte. Pl'Iz'edni zą,hi
Zlra7.u tę'pc wiercenie kanału. Coraz ~łęhi~j ..
głębiej. Odsłonięty nerw.
Ból oSbry, oszałamia.i~1cy. Nerw ... nel'w! Prąd
eleJktl'yclzlllV pal'aIi;i;uje mÓzl~~. \Vszyslko dl·ży... Ję
czy. Wstlr'z<l!S. Ból chwyta ca'łą {{ołowę.
ObiegH
wszyslJkie nerwy.. . Szarpie. rozrywa mięśnie.
- A... a... aL ..... - nieJud1Zki 10 rzyk,

łaódzkiei

Igła wdziera się, coraz głębiej. Uderza Jy.dito~ 
nie w odsłonięty nerw. Wrzący uk1rop zlewa głow~.
Belikot niewyrginy, JęzV1k udel'lzo3 o stalowe narzędzie. Chce mó,vić ... chce mówić ...
Pf\zerwa.
Jeny dys;;y cięi1ko. Chce mówić, pr~7.J~j ..~
prędzej ...
Ostatni wysiłek. Padają ciche, Jl'ywa.ne słowa.
Działaliśmy ws'pó1nie, Norman Delis musiał
z~iną-ć. Losowaliśmy.
Ja wvci~ąłem gał1kę. Musiałem zaibić ozlowieka...
Nieposbus'zeństwo
przypł3ci~b'ym własnem życiem.
Chińczyk miał mi
w tem pomóc. Wiedzieliśmy, że tego wie<:zora DeUs
będzie w domu...
że czetka na pr'zyjście Alice Berton... . Okoliczności s'P,rrzyjały... Chińcz}'lk wiedział
o wszystJkiem... Postanowił wybrać ch\Vi'l~, g<ly
Alice Berton będzie u Delisa... podej'r'Zenie padnie
na nią. P,r zedtem. założył drabinkę sznurową ,
z ogrodu ... na dr'u gie piętro... do okna gabinetu.
Otworzył je zawczasu, RdY ustawiał tam nakT'ycie.
OzeJkałem w o~/l'od~ie. ChiIiczyk pl"Zybiegł do D1lIlie.
Powiedział, że gotowe...
Wspiąłem się na drahinę.
Ujrzałem
mężczyznę i kobietę.
ZdzieTał
z mej
odzież ... Ręka drżała mi. Bałem się, że zabijQ kobietę, zamiast mężozyzny.
Dostałełm zawrotu głowy.
ZSllnąlem się na dól, Powied1zi,ałem, że nie mogę ...
TJderzył mnie w twarz! Zdechniemy obydwaj! _
kl'lz:vknął. Padłem na traw~. \Vtedy wyrwał mi re ·
wolwer z ręki. Ws.piął się po drabinie. I po chwili
uslys,zalem hUlk wyst'l"zału. Li-Tsen zbiegł na dół.
Ścią~nął drabi'l1~. Chwycił mię za rękę. Pobiegliśmy
przez ogród... do furtki. Tam Ju?: c7:f,kali na n~s ..
Pojechaliśmy.

bowiem Wifaz z człowiekiem
nerw optyczny, który całym a·
poantem oka rządzi i nie pozwala mu się zaciemnić
Doświadczenia, robione
na
królikach. dowiodły, że ' przedmiot wieLkości 5 cm. kwadrato
wyr,h, pokazany na~le w czasie p.abruenia zabitemu króliko
\Vi na jel{o kr6~ic,zej siatkówce
daje obQ al wielkości 1 milimetra kwadratoweQ-o ... obraz ten
można sfoto!'llI'afować.

Należy je~nak dodać. że cdo

wiek musi być

'ł.:tlllol'dowanylll w

pewnych do
dla przyszłego. "foto6!1'afa" warunka~h,
aby sylweta mordercy odbiła
się w jego ocza-::h. MOlr derca
milsi by<': blisko - "trzał z da
pika Il.ic tu nie zaważy i nie od
bije się ....:..;nusi działać szybko,
aby, zanim si~ "obraz"
z~ieni ofiara już umarła.
Sredniowieczne baŚ!l1.ie o mor
dcrcy, którego zobaozono w oczach zamordowane~o, stały Sl~
rzecza Ifealną.
Umiej~tn('.
~Zl'bko przeprowadzone nł.it:
cia uka
w niej('dn:ym wypadku wykryć
mo~ą mordercę. Nie trzeba .ieJ
nak tej metodzie przypisywać
zbyt wielkiego 7.l1.aczcnia. S:1
to jes'zcze t y lik o możliwośe i. a ~
le moiliwości J)rzypadkowe.
W opisanym pr7.ez nas wypadku
Jankowska
musiała
umrzeć od pierwsu~go uderzenia noża. Dalszych 25 ran _
to było .już ly,l ko bestjalstwo
niepotrzebne mordercz)\ni. bo
/{dyby
nie umarła
od1ra'lu,
obraz kobiety z noźem nie utTwaliłby się w jej oczach.
~odnych

I'

ample, lampg biurkowe
i na sioliki not:ne -

Odcinek

wielka wystawa radjoiskrowa odbędzie się w Medjolanie; otwarcie jej nastąpi 28 b. M.
a potrwa ona do 8 października.
Rozmiarami swe mi wystawa obecna przewyzszy wszystkie wystawy
poprzednie. Gwoździem wystawy
będzie teatr telewizyjny _ pierw~Z3 legO rodzaju impreza w Euro-

Kto' cnekał?

Nasi.
PrlZecież

pnzed domem

stało

auto

Alice

Berton?
-- '::hińczyk mówił mi o tem. To nam nIe pnzeszkadzało. Dom DeUsa jest naroŻiny. A furta ogro·
dowa p'rowadzi no3 inną ulkę.

- Dlaczel{o zalbiliście Normaln a Delisa?
- Musiał zginąć. Taki był roz'kaz.
-- Kto I{O wydał? Kto użył \Ą;as iako nęrlzllf'~f
na !"zędzia? Kto kazał cia2lnać I{:iik i?
MiJ.czenie .
- Mówić!
Jerry stara się wyminąć od!powied,ź.
- WSlz yscy ci~"Il1ęliśmy. Los padł na Inllj(!
Li-'fsen miał mi pomóc.
- Kto wSlzyscy?
Milczenie.
-

Kto

wami

kierował?

Komu

zale;iało

nI'.

upl'zątnięeiu DeHsa?

Milczenie.
Jerry nie powie, nie powie. Jerry chce 1yĆ.
A jeśli zdradzi tajemnicę." Nie oszczęazą go, zabiją
O, szef jest potęźIIlY ... kTól podziemi nie wybaczy.
.2 więzienia wY'PUS'lezą go... On nie zabił przecie::;
ehcial Labić ... zataił tylko zbrodnię ... Wy; uszczą W
Ikiedyś... A wtedy Wallace KIng pomści zaradl'
Po1:ęŻIllV 'VaUace K~. Nie, Jen"y nie . powie ... 11 ,'
powie ... Jerry chiC(> żyć... chce żytr
ZlnÓ'w sygnat
(U. C. '1.)

LX.

Nr. 271

Cukierki

•

zi ci ski

Publikowanie lisi
W dniach najbliższych opubli.
kowana zostanie przez wojewódzki
pracowniczy komitet pożyczki narodowej lista tych pracowników,
Idórzy uchylili się od wypełnienia
<lbowiązkll
obywatelskiego
niesubskrybując pożyczki narodowej.
Również zostaną podane do pu·
wiadomości
nazwiska
blicznej
osób, ](tóre subskrybowały poiycz
kę narodową w wysokości mniejszej od ustalonych przez organizacje pracownicze norm.
Akcja publikowania tych nazwisk będzie, jak nas informuje
wojewódzki pracowniczy komitet
pożyczki narodowej tylko pOllOWnem przypomnieniem spełnienia o- Civciu, czy tc cukierki są do- bowiązku. W tych wypadkach, w
bre?
których akcja nie odniesie skutku,
- Naturalnie, moje dziecko; dla, przeprowadzony będzie ostry ho!czego zadajesz takie pytanie'(
kot.
- Dlatego, i'e AZ{)l'ek dopierv
Komitet -- na padstawie dolych
co 'wypluł jeden' na dywan.
czasowych danych - sh~ierdza z
zadowoleniem,

Wia~omo~[i ~iei~[e

l~:~!a n~!:!~ -=_

Ił

--DYzURY APTEK. _

że

w

osób,

stanowisko

nA HR.

I

Bl.q 15
oraz

itd. itd.

w Szczęśliwej KOlekturze
•
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łaÓDŹ.

PIOTRKOWSKlł 5Lł.
P. K. O. NR. 304.761

CENTRALA KATO\VICE.

To też WSlUSCU graią uHAFTALA
lOJY I~Ia~y ł~-ej loterii ~a iUl ~o na~y[ia I
'Wobec zmiany s)'.:>temu gry ciągnienie odbędzie się już 19 października b. r.

KAfl Al -- l ~ ~ ynI nł M ~ l (l f~ [IAI

w subskrYPCn

mieszkańców

powiatu
Celem udogodnienia subskrypcji
narp.dowej mieszkalicom
powiatu łódzkiego, komitet pow;ałowy "'yłonił trzy podkomiteł)".
Podkomitety tu urzędują w Zgie
rzu, Rudzie Pabjanicldej i Aleksan·
dlOW~. Magistraty wyżej wymienionych miast uruchomiły specjalM
oddzialy subskr~rpcy,il1e.
W Rudzie Pabjanicldej oddział
subskrypcji pożyc~ki w magi'ltracie czynny :Iest od godziny q·ej
rano do 21-ei.
Podobnie przedJużono godziny
urzędowania
w oddziaiarh :;ubskryf.p'i w Zgierzu w mal!'idracie
oraz w AleJ;:sandrowie.
pożyczki

NOWE MONETY lO-Zł.OTOWE.
W eią,!l'u ostatnich ,dni uk~7.a.ły
~i~ w Łodzi w obiegu nowe monety 10· złotowe. Monety te, wypuZarząd gr~dzki zw. rezerwistów
sŹc7.one z okaz.ii uroczystości jubiwzywa
wszystkich czlonków wol10US7.0wych
250-Jeeia.
odsieclY
Wif'dnła, pod wzg'lędem grubośei i
Roś I i n n e,
rO:rnllat'1t są zupełnie podobna dOI
przeczyszczające
normalnych monet lO-złotowych, z
tą jednak różnicą. iż na. jednej stro
i rozwalniające
PIliUliKI KDUlEIIR (Couvin'a) 0nie monety widnieje. podobizna. RocZY8%czajq, żofqdek, kIszki i wq,bieskie~o, mianowicie głowy kr6trobę, pobudsajll wydzielanio
}I}\V!!!kiej w kołpt'..Jtu. na dru~ie.i
żółci, czyszczą' krew.
znś orzf'ł bla.ły, jako godło pań
Pudełko ulviEl'ającil 30 pigułek
Ił. 1.35.
r.twowe. (p)
Do nllbycill ""e wszystkich apteWĘGrEL DRO:tEJE. Ostatkach.
nio zaznaczył się silny popyt na
artykuły OpD lowe,
a. g'ł6wnie na
węriE'l.
W związku z tern, mimo
Obniżlla
ll()statecznej pod['.ży, wobec zn'l.CZ
neg'o nagromadzenia. opału w !lkla- za założenie telefonu
dat'h w~glowvch, zaznaczyłll !li~
Polska Akcyjna Sl)ółka Telefo11('\I'Jla zwyżka. cen
niczna chcąc" udostępnić najszer,Jak zdoJano ust.-'1.1tć. poszczdgólszym warstwom korzystanie z teTir o;kłafly wyznaczają. ceny węg-la
lefonu wystąpiła do ministerstwa
wedł11g' własn('~o llznanfa.
JIOCZt i telegrafów z wnioskiem o
WCIELENIE 00 SZEREGÓW. dalsze Znaczne obniżenie dotych\V ciąQ;u nt1.jbliiszych dni nastąpi czasowej ulgowej opłaty wstępnej
wcielrnjr do '1zeregów poborowych za założenie telefonów w Warszaro('znika 1912 i st.arszych, kony- wie i innych sieciach telefoniczl'ta,ią('ych z odroczen. Pobćr paż nych,
eksploatowanych
przez
oziernik(lwy mn. n:l.. celu zasilenie PAST., t. j. w Łodzi, Lwowie, BoI,oszczególnych rodzajów bI'OI:i. rysławlu, Lublinie, Sosnowcu i Bia
mhnowicie poborowi obecnie wde Iymsioku.
lani są. 00 kaw:l.lrrji, artylerii 1
Dotycl1czaSowa ulga w opłatach
wojsk techlliC'7nych. RówniE>ź "u.-c wśtępllycl~ obowiązuJe do dnia dzinie odbywa ~ię wciela.nie do il~rr(, siejszego. Obecnie projektowane
~ów t I'OW. lJoln(Jrowycn
('('nzlJ- jest dalsze obniżenie
tych olIłat
Icm·
na czas nieokreślony.

Pochód
propagandowy

opiat

ników f'lektl'owni łódzkiej do spr"
wy pożyczl.i narodowej. GrOdZKi
komitet pożyczld narodowej zawIn
domil władze teJ kas;y, że oczekuje
sul1skrY(lcji \V wysokości zł. 1.300_
Tymczasem władze kasy IIchwa-

1

liły

subskrybować

poiyczkę

w

Straż na POŻyczkę
narodową
w dńiu wczorajszym do wszystkich oddziałów straiy pożarnych
na terenie województwa łódzldeg~
(mieJskich, powiatowych, gminnych
l wieJskich) rozesłano odezwę za1'ządu zwiazl<u straży
pożarnych
wO.iewództwa łódzkiego.
W odezwie te,ł,
wspominając o
znanej ofiarności straial<ów, wyr ...
bieniu społecznem i gotowości do
oHar na rzecz OjczYzny, wzywa się
wRzystkich c;!Ionl-ów straży ogniawyrh do subskrybowania w czasie
do 7 października r. b. pożyczl<i
narodoweJ.
Z tlwagi I~a fatalne usytunwanie
materjalne straży ogniOwych podpisani przedstawiciele zarz<!du, mianowicie prezes zarządu związku, p.
wicewo.iewoda Potocki oraz insJlek
tor związku. p. Mieczysław Kula,
zwracają sil; z apelem, aby kaid.)"
~tra'ial,
SI 'hsl<rybowal
pozyczl,ę
rzvna'mniej na sumę '50 zł., da.ląc
tem dowód w~'sokiego poczucia 0bywatelskiego i zsolidaryzowanll1
si~ z ogółem społeczeństwa.

I

225.000.na nr.
5351
100.000.- " " ,. 112612
100.000.- " " " 107462
75.000.- " " n
33687

padł,

którym

Udogodnienia

-

Obywatelskie

kwocie zł. 50.000, a ",ięc w wyst)
kości prawie 40-lirotne~.

SubskrYP")-a POZ-Y"Zk-1
tv P.K.D.

dra

naro o ej

stawili się w
2 paździel'1lika
r. b_ o godz. 19-elna Wodnym Ryn
Im, celem wzięcia udziału w pocho
Godnem specjalnego !lodł,reślc
dzie propagandQwym za pożyczką nia jest t1~tosunl\owal\ie się ka~.'
narodową·
emerytalno '- pozyczkowej praco\\'

ry uyzUrllją następujące aptdd:
. Koprowskiego (Kowomiejsk .. 15);
li
II
S. Trawko\,"skiej (Brz"ziti;;ka :>6);
:M. R.czenblnma (H]'óclmkj~l_a :21):
W niedzi~tę, dnia 1 października
M. Rarto!'.ZP\vi'\krigo i Piol r1.;:O\\:ska
r h. kasy oddziału PKO przy ul.
P;)); J_ Klupb (K!1tn{\ ,'i); I,. C~yó
Narufowirza 15, będą przyjmowały
"kipg'O {nok ieil\i'\ka. 53 l.
zgło!'>zenia na subskrypc.jf' pożycz
OSOBISTE - P . .Tan ,Teumark ki narod(meJ od godz. 9 {.o 13.
1tl:oilCZ~'1 wy;'łział prawny na. Hoi
V7ers~Ttf'('ie tl'nr.-7.aw~kim z tytulem
ma~igtra p1'aw.

REJESTRACJA. - W dniu d:li!'!"jc7.ym rejestra.cj:t p(lborowyoh VI
y.o.i kow(l - pOlicy,;nem biurz,~ .. '1:
1'7.:] (h, JTll".l;;kie,rr(l sj~ nie odbywa.
Jut'rt' '" ponil'nzwłek. dnia, 2 paz
d7.iernika r. b. rozpoczyna: siG rejestr:lc;a mqżrzvzn, urodzonych w
11) 13 rokn. oraz tych mężczyz;l ~
rocznih 1910 i starszych. ktMzy
0. 11 ty(·hczas nigdzie do. spisu pobo
Nrwych j'eszcze się nie zgłosili i nie
zostali wpisani do list poborowych.
W zwiW"ku z tem jutro na reJ .~tra
cję winni !'\ię z~łosić tIl~iczyźni 1'0
cznikn. 1913, zamieszkali w obr~'
nie I komjsarja~.u policji, których
'\:lzwiska rozpoczynają się on liter
A., Bl C, D i E, oraz zamicsl~,-aJi
na tf'renie VII komi!'\arjatu policji,
których nazwiska. rozpoczynają oię
oli liter A. B j C.

II

niesubskrJlbując,ch

zajęć, ab~'
poniedziałek, dnia

obowiązku względem państwa--

na I

ze

ą

nych od

jest stosunkowo b. niewiele.
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Ofiarność młodzleiy

szkolnej

Niezwykle charakterystyczny wy
padek j świadczący o popularuosci
pożyczki narodowej
w§ród szer·
szych warstw ludności, miał mlc,!·
No V inspektor pracy objął urzędowanie
sce w T. urzędzie skarbowym podatków j opłat skarbowych w Ło·
\Vczoraj, w godzinach połu
Inspektor \Vojtki€wicz
odzi.
dniowych, w okręgowym in- trzymał w upominku od swych
podwładnych
Zgłosiła się tam 10-letnia I\!alwipeJdoracie pracy odbyło sIę dł!llgoletnich
oficjalne pożegnanie ustępujq wspaniałe wieczne !pióro wraz na Cukier, uczenira szkoły po·
wszechneJ nr. 143,
zamieszkała
cego inspektora
okr~gowego, z kom'PleŁem na biurko.
Plrzcd uroozystością pożegna przy ul.
Zamenhofa 6 i złozyh
inż. Włodzimierza Wo.Vtldcwiinspetktor
vVojtlkiewicz skarbonkę K K. O., prosząc o przy
cza. który
dniem 1 paździer nia
urzędowanie jęcie zawartości na poczet !"oiyczni:ka r. b. obe.imuje funlkcJę o- zdał ofic1jalnie
inspektorowi pracy ki narodowej.
kręgowego inspektora 'Pracy II nowemu
okr~gll
(województwo war- III okręgu, P. \VyrzykowskieSkarbonkę otworzono i po !>fzeszawskie).
.rp.u. In~pektol'
vVVrzykowski liczeniu znaleziono ponad 10 :T.ł.
\V pożegnaniu wzięli udział objął urzędowanie, jalk już 0- Wobec tego mała subslcryber.tl,a
oprócz kierownik6w obwodów st~tnio
za~owiada1iśmy,
w podpisała deldaracię na 50 zł. i
il1spełklC~·.ju1p:h w Łodzi
oraz dmu wczor~.1szym:.
wzi~to od niej 8 zI. na pierwszą
personelu biurowego rówmez
Po
poz~nalllu mSPcktorj rate poZyczki.
pl'zedsła wiciel{' inspektoratów Wojtikiewic:z odiechał do WarPozatem Pożyczke. subskrybowapracy w Piotrkowie i Kaliszu. sza wy. (p)
la młodzież szkoły powszecllUe]
nr. 20 im. Kr. Jadwigi, Sklepik i
rnieszc7ąca się
w gmachu tym
szkoła zawodowa.

ożegnanie

inSD. Wojt ie icza

r(ów
"gb
w

przygotowywane

są

miastach powiatu

*

Uczniowie szkoły powszechne'
wybor~zych, ,zależnie od licz- t nr. 1 ofiaro~li na pożyczkę 1nt
hy mleszkanc6w ,
przyczem ; zł., oraz sklepik uczniów prr.y teJ.
l-aiov rejon wybiera pewną (/-] że szlwle - 50 zł.
.
k!fcśloną licz.hę kandydatów na
CI
~ ~
radnych. obecnie pl'ZygotowyUczenice szkOły powszechnej nr,
wane spisy posłużą dla orjen- 62 i/ll. Stanisława Staszyca na N...
łacji, ile w poszczególnem m;'" wem Roldciu uchwaliły' na 7.~bra.
ś<:ic rejonów wyborczych na1(,- niu samtorz~dll szkolnego zakupić
j,y stworzyć .
1 obligac.ię pożyczki narodowej na
Spisy wyhorców przeprowa- eumę 50 zł.
ozane są . n~ t~renie Zgier7u,
Prz;\'kład ten niewatflliwie poci')~~
Boud v Pa h.13 mcłl{leJ.
Konst:-: n_ II ie liczne rzesze rnłodzle:i.y c;zkól
tynowa, AlC'ksandl'owa i Tuszv 11owszcchnych.

Dowiadujemy się, że na terenie miast powiatu łódz,kiego ,
zgodnie z zarzi!dzeniem staro·
stwa,
po. zczr~'ólne
zarz'ądy
miast przygotowują już spisy
wyborców.
Spisy e przn(oLowywane są
do wvLorów
amorządowych,
jakie odbyć się mają w I)lrzyszłym roku. Ponieważ wybory
te odhywać się będą już wcdług nowej ordynacji, a mianowicie miasta podzielone zostaną na pew'll:j. ilość rejonów na.

I

Gflłkl

K O M U N I KAT.

do k~piell (Jajeczka) został, wycofane.
W ostatnich c.asach zjawiło się nil rynka- mnóstwo bezwa rtościo
wych gałek do klloieli, łudząco podobnych do naszych gałek .NOVOPJW
Celem uchronienia Szanownych Konsumentów od nabywanill po·
dobnych naśladownictw i ułatwienia w odróżnianiu istotnie skutec7.
nego ~rodka kąpIelowego .NOVOPIN-, który jedynie daje gwarancj
jakości, 1Ił'zmacn,a ol'ganism oraz ufrsymule ela!tyczno~ć i młodo ~c
ci lila, uważaliśmy sa konieczno wypuśc : ć na rynek nasI snakomitv
środek do kIlpieli .NOVOPI~Jn W postaci S Z V S Z E K. z któryc
każda 8IIyszkll zaopatrzona jest w wytłoczolPY napis .N O V O P l N"
Oszczędzajcie ~atem Wasze pieniądze I nie nabywajcie wi ęce
żadnych gll/ek do kąpiel;, chybiających swego celu. atądalcle 'ed,'nie i wyłllcznie S Z V S Z E K .NOVOPIN· (Wzór I nazwa prawn ('
sastnełone).

Ządać w aptekllch, składach apteClznych i perfumerjech.

Laboratorjum "Novopin", Warszawa.

Firma "Sil ger" ~al- to jest
pow'zechnie wiadome - ma w ca
Iym ł<raJu Iiczl e placówki. rrz~'1I0sz,!ce zlla!{vm.ite dochody jeJ zarrr:1ni<':m ':: właścicielom .- odm ·;
wiła pod TlllO r.r7ył~cia deldara"r
do sllbsl,r~.7!lcii paź~-czld !'aro!.!
weJ - nie u1'l:.\i.:tJ:~c 'la wła~c··, •
poda, ie pnyczvl tel odm\lwy.
Sllo!ecze";~t "O łódz1de, z kiń .. e •
rel<futufe się przecież Idi,if'ilteh tir
my .,Si'l'~cr" (\c~eku.:e w tej Hll'3
wie wyJa§nitnia ze srrcn~' mie.i<;c~
wych Jej :)rzedstawicieli.

i.:X
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Lódźdalej upo' śledzo
Now,

rozkład

jazd, znowu nie rozwiazuje DOtlulalów 600-t,siecznego miasti
f'

świątecane, '

Od dnia 8 paźdlziernilka 000wiązuje n.a polskih kolejach
nowy rozkład .jazdy.
\V nocy z' dnia 7 na 8 paź
dziernika
naczelnicy
stacJi
wSlrzymają o godz. 0.00 wszyit
kie pociąJgi i p,rzystosują
lito.
dziny ich odjazdu do wymogów nowego ro.zlldadu
jazdy.
Godzinyodjazdu
i p!l"zyjazdupoci~ów z Łod1zi i do Łod,zi
nie uległy
w nowym, zimo·
wym rozkł~e msadni~1U
mnianom.
Skasowano szereg
typowo
letnich poląc,zeń, zniesiono kil·
ka poci~'ów podmiej:skich na
sZ'lalk'll Łódź - Kolusziki, Łódi i •
Głowno
i Łódź Zduńska
\Vola, zniesiono pociągi sezonowe, uruchomione dla obslugi oraz poci~i
w dnie świą·
ieczne ~ poświąi\:ec·ZiJ1e.
Jeżeli cho(Lzi o pociągi
odchodzące ze stacji Łódź •
Fabryczna
to :omiany są następujące:
Skasowany ostał pociąg
o
7.15 do Koluszek, dwa świątŁe
czne w tym samym kierunku o
~odz. 8.35 i 9.3·5. Pociąg zdąża
jący dotąd o 8.05 d~ Andrzejov,ra obecnie dochodzi.ć
hl:dzie
tylko do Wi.d zew,a. O 13.00 bę
dzie potączenie z Katowicami,
poci[)jg o 15.30
do Koluszek
Kursowa6 będzie tylko w dnie
robocze , o 17040 J>edzie
połączenie z Pragą i Wiedniem
[}l'zez Koluszki.
Pocią~ o 19.55 do Koluszek,
k lórv miał połączenie z Rozwa
dowem i Lwowem obecnie kur
sować bGdzie tylko w dni
1."0ho·eze. o 21.40 będzie połąK!.ze
nic nietylko do K'I'ynicy i Biel
,ka ale również
ze stolką,
wreszcie pochllg zdaJŻ.ający
o
~~.i)0 do Koluszelk będzie miał
nol~czenie na Pragę i Wiedeń.
,\y pociągac ...
IJ'l1'zychod'zący<;h dQ stacji Lódź
Fabryezna
skasowan~1 został pocią,g o 0.28
z Koluszek , dwa sezonow~
z
Kolusz·e k o 21.25 i 22.01, ora.z

Drugie pod wZlględem
mia sto polskie, a
pierwsze jeżeli chodzi o przemy ł i handel jest
nadal systematycznie 1Ii1)ośle 
dzane
przez władz e centralne. Nadal
pozostaliśmy P~pidówlkiem, na
dal traktują nas jak mieśdJnę
nie wartą zachodu.
Z Łodzi - Fabrycznej są na
stępuj~ce połą.cze,nia z zagltanicą: o 5.20 Prag'a i Wiedeń, o
17040 P1raga i Wiedeń j o
22.50. To wszystko - na tern
wyczerpały się dobrodlziejstwa
centrali.
Niewiele jak na Łódź...
O 1.00 odchodzą, z Fabrycl'
nego wagony bez'Pośrednie do
obowiązuj.,U
październilia
Zakopane,glO ,
o 14.50 be~po 
śred.nie połączenie na Slkarży
(Wedłrig
"Orbi~")
s'k o , o 19.3~ do Wars.zawy i o
20.08 do Lwowa bezpośrednio 21.40 bezrpoś1rednie wagony do
14.35 z l{Joll uszek (połączenie z
Z Łodzi-Fabrycznej
przez Skarżysko, Rozwa- Krynicy i Bielska. .
Warszawą).
odchodzą:
dów.
.
15,05 'z Warszawy (bezpośredni
Z Łodzi - KaIiSlkiej zagrani1,00 do Koluszek z połącz. do
Kutn() cę odchodzą następują.ce
21,25
do
Poznania
'
przez
.. '. przez Koluszki).
po.
Skarżyska,
Warszawy(,
z połączeniem do Berlina. cią,gi: 2.03 do \Vrodawia ,
19,37 z Koluszek (polączertie z
o
Katowic i wag. bezp. do
21.:25 h e zpośredni do Gdyni przez 9.33 do Berlina p1rzez ·Herbv oWarszawą,).
Zakopanego.
Kutno, Toruń , Bydgoszcz raz o 22.08 do B erlin...'l. Jedynv
20.32 z Koluszek (połączenie z
5.20 do Koluszek z połączeniem
Gdańsk.
Warszawą,
Krakowem
pocią,g bezpo Ślr e dni do \Varszado Warszawy, Katowic,
22,08 do Berlina. przez Ostrów, wy odchodzi o 19.56, a do CieKatowicami).
Krakowa, Tomaszowa, Pra
Poznań.
1c hocin~\.a , Gu aI'l ska i Gdyni o
22,34 bezpośredni z Koluszek (po
gi i Wiednia.
23.20 do ŁOlWicz3. bBzpośredni
.!:l.OO.
łączenie z Wa,rszawą, Kra
8.05 do Widzewa.
_ kowem 01'.301. Pragą i Wie ..
Jak więc widzimy , nienUI w
10,25 do Koluszek z połączeniem
Do Łod2i-Kaliskiej
. dn1em).
dalszym ciągu niezb ędnych dla
do Katowic.
Łodzi dogodn ych
bezrpośred
przychodzą:
2R.00 ze Skarżyska bezpośredni
13.00 dG Koluszek z połączeniem
l1i-ch
połącz·ell
z
wi
ęk
szcmi roia
23.52 z Wal'~zawy i Katowic.
z
Koluszek
przez
Widzew
1.15
. do Katowic.
;,tami Polski , a
połączeniem z Warszawy
z
14.20 do Koluszek z połączeniem
Z Łodzi-Kaliskiej
bardzo niewiele z zaglrani ".,!.
1,ul z W:trszawy.
do Warszawy.
odchodzą:
Nadal łodzianie b ędą zmu !> zc
4.24
WrOcławia i
z
Ostrowa,
14.50 do - Skarlyska bezpośredni.
- 0.15 do Koluszek przez Widzew
ni traci ć ClZa s j siły , aby p>r zeI.
C'
s
zna
wagon
bezp(·hedni
15.30 do Koluszek w dni powsz.
~ połą,czeniem do W nr~za
5.05 z Poznani.']. przez Kutno, dostać si ę gdziekolwie k , n :1 dal
16,90 dD Koluszek z połączeniem
wy, Skarżyska , Katowic i
Gdańska, Bydgoszczy i To będą zmuszeni
do Waraza.wv i Katowic.
Krakowa.
plJ.'Zesm<ływ3Ć po nocach
r1łnia.
171.40 do Koluszek 'z połą,czeniem
1.20 clo F1o'lnania, Płocka , Cie7,20 'z B'n'lina i I\l'zlla.nia przez
na dWOl'cach,
do Tomaszowa, Pragi i
chocinka, Torunia, Bydgo
Ostrów.
by docz eka ć. się u'IJil'agtIlionego
Wiednia.
szczy przez Kutno i Gdań
połączenia.
7,,26 z Łowicza.
18.40 do Koluszek z połąc'teniem
ska.
7,55 z Gdyni bezpośredni przez
do Warszawy i Kral..O!Wa.
2.03 do Ostrowa, ~szna, p01ąGdańsk,
Bydgoszcz, To19.30 do Warszawy przez Kolusz
ezenie z Wrocławiem.
ruń j z płocka.
ki bezpośredni.
4.36 do Warszawy i Łowicza ,
8.46 bezpośredni
ze Lwowa,
19.55 do Koluszek z połączeniem
7,28 do Warszawy i Lowicza.
l1Tzez
Rozwadów,Skariyna Rozwadów i Lwćw w
8.03 do Koluszek przez Widzew
sko.
dni robocze.
.
połączenie z Tomaszowem
9.25
z
Warsza.w y i Łowicza.
20.55 do Koluszek z pOł~zeniem
Krakowem Oraz do Pragi
na Warszawę.
12,15 z Pozna;n.ia. puez Ostrów
i ' Wiednia.
\
21.40 <10 Koluszek bezp. wagony
12,28 z Warszawy i !,ow'iCZ!ł..
I
nocin!;! p'rzychodzący dotąd
z
8.30 do Zduńskiej Woli (pod13,39 z Bydg,m;zczy i Torunia,
do Krynicy, Bielska, z po
'Varszawv o ~3.34 teraz pl~zy
miejski).
łą.czeniem do Warszawy.
Jl;)t.;k.a i Poznania przez
hvwać będzie do Łodzi o 2R.n2
9.00 do Gdańska, Gdyni j Po22.50 do Koluszek z połączeniem
Klttno Ora.. Ciechodnka.
z 'l/rnszawy ;, Katowic. O 5.05
znania posp. od Kutna..
.
do Pragi i Wiednia.
14.37 z \ Zduńsldej Woli 1 p~'d ·
j::~ clzie pll'Zychodzil pocią!g
9.00 do Kutna, Ciechocinka. i
'1lH11d).
PTagi i Wiednia, o 12.12
ma
Płocka.
Do Łodzi-Fabryczn'ej
15.57· 7, Warszawy i Łowicza.
Łódź to samo połączenie z za9.R3 do Poznania przez Ostrów
16.10 z Poznania, Leszna przez
~rzychodzą:
I
granicą, \)o,res7,cie o 9.23411€zz połączeniem do Berlina
poś,reani pociąg
z Koluszek,
Ostrów.
5.05 z Koluszek bezp. z Kryn1- I
i Ka.towic przez Zduńską.
I\r!1kowa, Wiednia i Pil'agi.
18.56 z Krilkowa.
Katowic i
cy, Bielska, Zwardonia i z
Wolę i Herby Nowe.
połączeniem
z Pragi
12.42 do· Po~nania przez Ostrów
Z podą~ów
Skarżyska. przez Koluszki 'I
ndc]u)dz,~'c~'ch
z ł.Jodzi - Kalii Widzew.
Wiednia.
12,57 do Poznania przez Kutno,
I';kiej
6.10 z Koluszek.
Ciechocinka, Torunia" Byd
19.03 ze Zduńskiej WioH (podm.) I
skasowano w nowylll rozlkla- ,
7,09 z Koluszek (połączenie z
goszczy j Gdańska.
19,45 z Berlina i Poznania prz8z
dzie o 6.05 do Glowua. w dnie :
Krakowem, Skarżyskiem,
13.12 do Warszawy i Łowicza.
I
Ostrów.
K ...r;;:i!'l\'llJmMi!I".~~~~~~~ e
bezp. wagon z Zakopanego)
14.10 do Zduńskiej Woli (pod19.54 z Gdyni, Gdańska, Ry(l!
AKADEM.TA SOCJALISTÓW.
! 1,30 z K.oluszek ; pocią.g roboc~y
miejski).
goszczy, Torunia posp. o·
Dziś o godzinie 10 rano w sali'
7.55 z ..Koluszek '
16,07 do RO'tnania przez Ostrów
raz z Płocka i Ciechocinka
rilbarmonji z okazji międzYllarodo I
8,14 z Kp1:uszek w dni rohoeze
16,18 do Warszawy i Łowicza.
19.54 z Berlina przez Pooznań.
we:;o święta młodzieży Soejalisty-I
8.42 z Widzewa..
16,33 do Pozna.nia przez Kutno,
Kutno.
cZIlej. odbędzie się uroczysta ak a9.45 z ' Kg.1uszek - (połączenie z
Płocka,
Torunia i Byd21,20 z Częstochowy i Katowic
m.i ;, pod hasłem: Faszyśri , precz z
Warszawą., Krakowem, Ka
goszczy.
.
przez Zduńską. W,o·Ię.
)·(:J;: a.mi od młodzi e ży robotniczej.
ukaże się wkrótce
towicami . i . Skarżyskiem).
18.10 do . Częstochowy
przez
21,20 ze Zduńskiej Woli (podm.)
l'l'żf:\mawia·ć będą, pp. Antoni Pur
. 12.12 z Koluszek (połączenie z
ZduilSką, Wołę i Herby No
21,58 z Warszawy i Łowicza.
w arcyfi1mje p. t.
tal, adwokat Stanisław GarIicki
we.
Warszawą., Krakowem, To
23,05 z Bodgoszczy, Ciechocinka
(z Warszawy) , Edmund Chodyńmaszowem . i połączenie z
19.35 do Ostrowa.
Torunia, Poznania, Płoc
~ki i Henryk Wachowicz.
19,56 do Wa.rszawy
Pr8~ i WiednIa).
ŁOwicza..
ka, przez Kutno.
o 12.53 do POIz.na-1 Lwowa, a nie 'jalk latem
do
l,wowa i Truskawca. O 21.25
b~dzie bezpośredni pociąg
do
Gdyni ptrzelz
Kutno, TO'l:llll,
ska i Gdyni, o 21.25 do TOIU- Byd.goszc·z i Gdal1>sk O godz.
nia. wreszcie o 21.25 do Kut- 22.08 odchodzi poci~ do Pona i Ciechocinka.
Pociąg od- 7_nania Dl'zez Kalisz na Rerlill.
chodzący o god:z. 12.50 do To. Nie będą obeonie
runia obecn.ie odchodzić hędzie pl'Zychodzić na Łódź - I{aJiską
o 12.57
do Poznania p l'IZe z nast~pujące pociągi: o 7,55 z
Kutno,
Ciechocinek, TOlruń, Torunia i BydgoszctZV o·raz K u t
Byd~oszcz i
Gdańsk. O 20.08 na, o 13.39 z Kutna, o 14.25 z·
hedlZie pocią.g bez/pośTedni do Głowna, o ł9.54, z; Kutna oraz
Gdań,ska ~ i Gdyni, o 14.15
naHeł, o 12.57 bezpoŚtredni do
Ciechio cinka, o 16.33 d:> Gdań-

nia,

Ostrowia i o 21.20 sezonowy z
Natomiast o 13.39 przy
bywa6 ó~d.zie pociąJl.':
z Bydgoszcz" 1. TorU!l1ia, o 16.10
z
P07"nan:ia, o 19.54
z Be'rlina
pqf'-. Poznall i Kutno.
~4 dogodnych połączell
pozo ~ tało Łodzi niewiele,
Q-iewiele bowiem było.
Ani pODofZedni. a.ni teIDlbarqziej ten rozkład jalzdy
nie
rozwiq-zały, palącej dla naszego miasta kwestji -dogod:nych
ŁasklI.

I

Nowg ·..ozklad jazdg
' od dnia 8
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OOUfiln~ fAłRBnnK~

l

I

l

I

Gę;

"

"lIIN fl"
i

święta

o g. 4, w sob.. niedz.
poranki o 12 '!ł pol.

Passe-partouts, bilety ulgowe i bezpłatne bezwzględnie

Dźwiekowy

niewaine.

Kinoteatr

t,CI\PITOL"
__.hUM e

Dziś

liiiłi"łiiNtp!"łJlrlłrWD

prezentujemy!

wielkości

I

l,.

Początek

połączei'l.

Dziś

i dni nasteDn"C"!

Potężne arcydzieło

A

HOW~[l[~H' R~~I"~~H

E.

:rr

SERCA WIECZnl'E PIła
• MARY PICKFORD
•

genjalnego Franka Borzage'a
NadDrOgram: 1) Rewelacyjna groteska rysunkowA w
.
kolorach, jakie Łódź, dotychc~as nie wid.ziała.
2) Najświeższy tygodnik: dźwiękowy.

Sł!rt:ł!

PI

W roli

głównej.

dawno niewidziana, wielk8

Oz ołowe . arcydzieło
wytwórni MetroGoldwyn Meyer pt.
Największy sukces. niezapomnianego CZEMPA WALLACE BEERY w roli Olbrzyma o
oraz Ricardo Cortez i Karen Morie,
Początek w dni powszednie 0 4.30, w soboty i ni.edziele o 1230

OlbrzglDil

gołębiem

saren
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.. Gf..OS PORANNY'c -- 1933

l.X -

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

P. wojewoda
Hauki-nowak
objazdu
powiatów

B. P.

Pan wojewoda Hauke Nowak
na konferencjach regjonalnych dn.
26 września w Sieradzu, dnia 27 w
kole i 82 b. m. w Piotrkowie omawiał ze
starostami powiatowymi
zagadnienia bieżące z dziedziny
•. dministracji.
Równocześnie
p. wojewoda badal rozwój akcji subskrYPcYjnej po
iyczki narOdQwej.

podają

do wiadomości, ze w miesiącu październiku 1933 l'.
odprawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze
Towarzystwa przy Placu \iVolnośei 10, lla które zapra
szają krewnych, pr zyjaeiół i znajomych, a mianowicie:

JózBla BornslBina

przemysłowca

skła ja

z KOr!lecpola i obywatela m. Czqs'ochowr

dn. 1 o godz.

"
"

",. 67 ~"

"
"
,.
"
"
"
"
"

"

~tro~~ana ~~~lina.

" 11 "
" 11 "
n 12 "
" 12 "

Stow. nowowybudowanych domOw w Łodzi
Jak ·nas informują, zarząd Stowarzyszenia właścicieli nowych dO
mów w Łodzi i wojew. łódzkiem
podejmując dalszą
akcję w sprawie oddłuzenia nieruchomości ma
zwrócić się niebawem
do czynniMw miarodajnych z memorjałem
o obniżenie odsetek bankowych od
długów
amortyzacyjnych i poży
czek nieskonwertowanych (krótkoterminowych), a to na okres trwania kryzysu, poczynając od roku
1.927.
Memorjał ten ma pozatt~m przewirlywać
zupełne
skreślenie karnych odsetek od zaległości, obn!żenie stawki,
pcbierane.i tytułem
kosztów administracyjnych i szeleg innych postulatów, tlwzględnie
nia których wymaga zUllelne zała
manie się stanu finansowego stowarzyszony:!b.
W związku z telll, tak dla lcaż
dego właściciela nowego domu
doniosłym proJektem, opracowanie
Id órego jest już na ukOńczeniu,
7.arząd sto\\<arzyszenia zwoła \lieba
wem nadzwyczajne ogólne zebranie.
Oczekiwać zatem należy, że ci
wszyscy właściciele nowych realI,o~ei, Ictórzy z jakichbądź przyczyn członkami stowarzyszenia dotąd nie są - zaciągną się do szelegII tego związku bez najmniej!'zej zwłoki. Wymaga tego tak interes własny, jak i ogółu. Sekret,.rjat stowCl.rzyszenia (Piotrkowska
101) czym~y jest od 10 do 1 i od 3
do 6 i pół.
G.
••••••••••••••••••••••••
Nie używajmy zagranicznyC'Jh wód
mineralnyoh, majqo równie dobre w
Polsce!

3 "
4 "

serdeczne podziękowanie

memoriał

,., 15 ,.
" 16 "

7 i pół rano za b. p. Gustawa Heymsn8
7 i pół rano ~ " " Adw. Michała Kona
Lewen7 i pół rano" " " Maurycego

lO-ej rano
10 rano
7 i pół rano
12 i pół pp.
10 rano
10 rano
12 i pół pp.
l-ei po poło

" " "
.,. " "
n

" 17 " ' " 12 i pół pp.
" 19" ,,7 i pół rano

B. P.

Dorot, z Dobraniekich

,. 19 "

LEOPOLDOWEJ LANDAU

" 23 ,.

synowie i synowe.

" 23 "
• --

I•

•

•

I

~.

:

•

t ..

"

~/.

"

.,..

~~

':".

"

•

~

" 27 "

B.p. Maks,milian Jakub Hak

27
" 29 "
n

29 "

po krótkich cierpieniach d. 27 wrzeŚnia b. r. w 80snowcu i tamie pochowany został. O czem zaWIadamia pozostała w smutku
RODZINA.

n

30 "
31 "
31 ,.

Intynier

zmarł

TraDlW
Wkrótce

-

rozpoczną

się

" 12 i pół p p.
" l-ej pp.

" 27 " "

" " "

" " "

budową

" " "
" " "

" " "
"

"

7 i pól rano,.

trasy

"

n

" " "

12 i pół p. p. "
l-e.i p. p.
"
7 i pół rano ,..
12 i pół p. p. ,..
12 i pół p. p. "
" 7 l pół rano .,
~ 12 i pól p. p."

"
"
..
"

o Brzezin

roboty nad

"

7 i pól rano

" 20 " " 7 i pół rano
" 20 " " 12 i pół pp.
" l-ej pp.
" 20

odbędzie się nabożeństwo żałobne w synagodze domu starców
przy ulicy Pomor8kiej pod numerem 54, we wtorek dnia 2 b.
m. o godzinie 12.30, nil które zapraszają przyjacIół I znajomych

• ."

n

"

'" ,., "
" " "

rocznicę

Mąż,

Ohorych

,,~JK~R [H~lIM" ' j K~mitet ,,~l~~~WI~KA"

\Vszysikim tym, którzy cddali ostatnią
drogim nam zwłokom

dokonał

nOWY

Pielęgnowania

Towarz ystwa

steina
Natal.ii Silberblat
Salusia Kaulmana
Gustawv Finkielbaus
Adolfa 'Kozentala
Henryka Szretera
Ludwiki Konarskiej
Józefa Gutmsna
Salomona Fruehtgartena
Hirsza Pinezewskiego
Mozesa. Szai Herszenberga
Edwarda Ziege
Wolfa Neufelda
Zofji W ohlowej
Ernestyny Krotoszvń-

skisj
Obławny

Rutstein
" " Aleksandra Kempnera Czł. Zarządu
" " Emilii Kadison
" n Józefa Toruńczyka
" " Julji Czamańskiej
" " Simona Reicherta
" " Józefa Weile
" n X atana Blaustarka
" " Majera Frajdenberga
~ " Mojżesza Serejskiego

Tania wycieczka
P. B. P. "Orbis"
do Krakowa

Jak już d onosili'Ś/my , korni
ciągru zimy prz\'gotowane bC'2ą tet ob.chodu 250-lecia odsieczy
wszystkie potrzebne materjały; wicderiskiej oraz P. B. 1>... Orroboty
rozpoczete
zostaną bis" o.rganizują w czasie od d,
wiosną i prowadlZone będą w 5
do 7 października • wielki
takiem tempie, aby w r. 1934 zjazd do Krakowa na święto
nastąJpiło uruchomienie tram- \;, awalerji polskiej.
wa iów na linji Łódź BrzeŚwięto to zaszczycq
swoj,r
ziny.
(jl.ecności~ dostojni gl;,' t'ie: pn'
Jedv.ocześnie
dowiadujemy l~'dent RZ1)Iitej oraz pi c rw~z~'
się,
iż pomiędzy zarządami marszakk Polski Józef Piłsud
m
Kolei Dojazdowych a Tramwa- ,Id.
Komitet ohchodu ś\',i .. la
jam; l\Iiejskiemi nastą.piło po- przygotował jllŻ
w najdJrobrozumienie, na mocy którego niejszych szczegółach program
tramwaje miejskie
p,r, zeclłużą krakowskich llrocz~·slości. Każ
•
.
l'
B
., d~' IIczeslnik wycieczlki l~dzie
k'
h'
t
...
t
k'
swoJe lory na li 1CY
l'ZeZII1l
·
Przy mleJs lem muzeum IS orJI I sz U
ski<!j o 400 lllet1rów do samej mial okaz.l·l.' nieh.·lko 1.) l'z.\.I·rZl't:
.
t ąp i ony~ l.e k'lem w sc ho·
.
. l a. w len sposa'b sir, w pal1iałr.l· defiladl.ie
1)111Jes t . nlens
". dniu dzisiej.szym otwarLa kilkadziesiąt
tomów . t. zw. granIcy
mJas
rJemaoh łołl\dka, Jelit I wątroby. ,
.... .
.
f
. b
. d'
t
ków lIłaJ1Skich, niddko z\\'iew apte"'ach I' dl'ogerJ·o-ch.
zost. a.Je. czytell1la . n~·z,., h.Ibl. Jo.te- "silvae rerum". zawlen' ających r"as ą,pl
eZlposre 11 Je po ą'czeSp··edaz·
,.
n
..... 1
•
l' .. t
.,
. , l . l dzi6 prastwre zabYlk i J~lako·
•••••••••••••••••••••••• ce l dZIale ręk,opIs?w ~Ie.Jslkle: szereg utworów z wieku
me ll1JI ramwaJow mleJs oc 1 wa. ale również wyslllch~16 cie1_.<10 muzeum hIstor.II
l sztuikl i XVIII, kQrespondencię
wy- z hnją kole.iek dojazdowych.
"
kawych od('zytów i spc:dzi(: kil
ir~. B~r~oszewi'Czów: na Placu bitnych pisarzy - l1ajlicznie]Należy zaznaczyć, że dzięki ka godzin w l:> alrzc im. J. Slo,o lnoscl. Pracowac w czyłel- sza J. 1. Kl'aszewslkiego i art y- realizacji projektu budowy li- wackiego na uroczy~iem przed
młodzlezy
~ ni tej ~ędą mo~v tylko te oso- kuły , rozprawy oraz powieści ,n.ii, nastą.lJ)i udo~odnienie no- ~; lawjeniu.
.] 1600
l
1.
by. ktore wykazą SIę pracą na w rękopisach.
.iazdu do cmentarzy na Dołach
. . .
. D ZIS~:lJ o gouz...
lI~U:ll(, .u~ ' pOlu naukowem. DziJał rękopiCz:\'tclnia blwal'ta będzie w Jlast~pnie zaś dojazd do tereP. B. P ... Orbis" dajc lIczest
lIQ dWIe p~gMl:lIlI\:l dl~ dZIecI. Pl er sów muzeum uporządkówanY i środ\'o sob.oty i niedziele od 10 nów letniskowych we wschod- !likom z.iazdu 50 proc. zniżkę
\\::'Z;\ z
lllch \\'ygloSJ popuh1.ruy
I t l
d Złe
. l'l SIę
. na rano d o 3 pop.
pl'lZV zwiedzaniu zbiorów i zaniej okolicy m. Łodzł. (a )
A. JanowskI. o s ,a. a oaowany
"'. , _.
a.
"
.
l I_ _q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:. b"łlków Krakowa. Biuro
kwal"'<'lf'g'ent prof.
" 'j St f . .
I · "
dwIC zasadlllcze ....IUP) , hIStO- 4WfjB.I&E
•
"
Ik
- , ., .
I d .
J
"."-fU u
e. ul1Ie', z .~(~~Z.ll 400 ,oez ryczna, oraz nd historj<,> literaterun · owe mleSClC 1<:
)ę Zle
\I(cy ~rtłdzJl1. krel;, ,":otofana Ba~ore - t;"ry. Pierws'za ~rl1pa . zawiera
na dworcu osobowym w Kra~·o. 1\;\stQpme st:lI11C przed m,kl'o
ze.~'e<1 dQlkllme~tów z XVI do
kowie.
lonrm doskon:l1y popul:u'yzator XVIII wiek m in k'o r sponCena przejazdu z Łodzi i na• ]
.1 •
l' c
~'
u..
e
.,
60
\\~I:t z~ prz,Yl'oullll'Z~>J yl'~ . _"t . • \1- dencję na.jbliższej rodziny StapOWITO''t wynoslC
ma 11 71.~
1I'~IISkl, I.dory I)(>OZ](:· h ~.I~ z m."lr:, nislawa Augusta (ojca. matki,
gil
Zniżki ważne są od 5 do
1111
r,,:lJosJuch:.tczątkall:l swoJ('n~l hraci) olraz całego l"Zereglll in7 paźd,ziernika włącznie. Zgło\\'raU'I1I,\:llJ z \\'~'\'Ie('z kl \\'ak;'l')T ll"ch rodzin marn.a c.kich. Poszenia prz~'jm'ujc t\,lkn hiuro
llt>j do kraill~ "G:izie slOflce wca- z~lem dział ten ~awiera odpis,"
podróży "Orbis".
le. nie z.achodziło". \\~. P0ll';tw~dce llwiel'. z~'lelniające aktów g,r od'z
* *
t,.] h.(:uw: 1l10\l;l o f W 1'(1;\ ch nol'- kich i zienlskich, szyfrowane
Ponadlo.
w nadchodzą'!J
'\f'.:klCh.
rapOl't" o działalności KonfeczwiU'l'tek P. B. P. "Orbis" orn~i;t 4. 10 1'. h ? gOllz. 16,10 z~. deTacji BarsIkiej, a Wl~OÓCl1 zhio
ganizuje tani przejazd do War.. LllIH'n nad;1.ne Im:knC\ sł.u~h?wI- rów druków', dotyczących wojszawy. Przejazd w obie stron\'
~· l·.o. o.prn_c?w::\IIr wg-. powleE'~1 ~. nv świ,atowej, inwazji bolszekoslz.tować będzie 12 złotych.
D\1111:1l!~kJf'.1 przrz !). St. Karwlcloe wickiej i pie·r wsz"ch lat niepod
!2:0 r. t. ;,Witowi Stwos~owi w hoł- leałośc·j.
WYCIECZKA DO WARSZAWY.
;:;.~"'''. ,.1l1l'howi-'kO. poprzp~zi. po" . I.[l'upie
drugiej pl'zedcTutejszy oddział Wagons - Lit"
t~:adnnka o znakolUltym l'zezbw.rzll wszystkiem należy
wvmienić
Cook organizuje we wtOrek w)'
:: twoSZI\ piór;, H. Nowocieniowej.
',.r.rs" ." ...... ...;;;.
cieczkę do Warszawy
\Vyjazd \\'
" łucho\\'isko tv jest aktualnf' 7. pogodrinach
porannych.
powrót
w
KOLO
ABSOLWENTEK
wodq przypadającej w rokn bieżą
g'odf.inach
wieczorow\'ch.
Przejal.d
przy gimn. R. Konopczyńskiej
"",m 400 rocznicy śmierci St,,-osza.
'v obie strony zł. e. Tloś(', mi(o.i~1
Sobolewskiej w Łodzi.
(r)
ściśle ograniczona.
W niedzielę, dnia 1 pażdzirrnika
1' . b. o godz. 10-ej przed poło odb~
~
~~
dzie siQ w lokalu szkolnym Kiliń
~kiego 94 doroczne walne zebrania
NAJLEPSZE PE?fUtly Na powyższp zebranie upl'zejmi ~~
Ziii
i WODY KOLOŃSKIE 7;;tpraszamy wszystkir p~l1ie absol
I \I·cntki. Zarząd.
brzusznego~
Jak się dowiadujemy sprawa
budowy linji tramwajowej
z
Lodzi do Br,zezin została ostatecznie przesądzona. Protokół
komisji wojewód'zik.iej bez żadnych sprzeciwów lączmie z projpJdtem budowy vllspomniancJI
linji przesłany zostal do ministe.rstwa komuni1kacji, skąd w
na.Fbliższych dniach należy spo

dzi~",ać się nadesłania 7ei7.WOlpnia na rozpoczęcie budowV
projpktowanej linji.
Po zasięgnięciu informacji w
zarządzie L. E. K. D. stwierd.7.ić należy, iż bardzo jest możliwe rozpoczede budowy jeszC7~ w roku bieżącym. Gdyby
jednak złe pogody stanęły na
pI1es.z tkodzie,
to wówczas w

JUt ro Ot warcie
·

Woda Gorzka Morslyo'ska

..

ezu tel·
ni

I

RadJ·o
dzieciom
.
_ .
i

xvn

!

!"

J

I

..sD 91-

I

[NA~[IU[]IIU

lEJ
przeboiowy program

Mina "CapitOl'
..............................................
...
następny

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

M,jcie owoce, które sa
czesto Dokr,te
raI'"
kami - unikniecie
t,fusu

IX.
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WIĘZIENIAC
z Diłjlepszgcb (zgonlków WgthOWilW€zg(h

Feljeton.
-----RelleMSV '.wieCzorne
Światła, świateU.a, plomyld. Bla
Każdy zakła.d zamknięty
bez
d ~.o db"ICI~ "WIC.
~ . tl
r.
nych "mu
g '~~ ład • wzgl~ó.u n3 to, jalde jest jego' Jlrze
k.leJ ~owlerzc~n~ asfaltu. S~I~~ą Iznaczenie społeczne, a więc czy to
SIę ol.na. Jaśp.Je.1ą ,\ ystawy. Mlgap będzie sZ11lital
Foszary
internat
•
J
.
fi '
~y,"
,
reklamy Ś \~letlnc.. arzą SIę re e.K- ')l'zytulek opieki spJłecznej, czy
tory. Goreją Ju.pl!~ry. :larzą SIę, wreszcie zakład k.uny, jakim jest
pł~n~, tlą prag!1lema ~~Skl~oty, :a- więzieni(>, lub dom poprawczy, ma
dZIeJe. Na srebrnym eJuallle bły"z- .10 rozwiązania rzecz bardzo waż.
czą toalet~. Glicerynowe łzy lśnią ną, a jest nią dyscyplina wewnętrz
w przylepiOnych n.ęs.ac~ .. PłOll~ na, wyraża.iąca się W regulaminie.
w~atrzo.ne o,:zy z l1leOSWletIol~e.l
Regulamin, .iako pewnego rodza
wldo.WIll. św.tatła ': mro~u.•ś,,:tU- .iu Iwdeks, jest zbiorem przepisów,
tła z):r~"d,)h
ŚWl~tła • kIl11~let~w. Idóre swe życie rozpoczynają doNa oswletloll,!m po ,wyzszenm "':c pi'lro z chwilą glly są wykonywany ko~orat~rowy sopran s~azmu.1e '1e. lub przekraczane.
z ,!;lębt o!'fttego łona. Potęzny teJeżeli się przyjrzymy pierwszl:
nor gr Z!11 '. pa.tetycznym wyrzut~:l!. 'IlU
lepszemu regulaminowi, po
Dczy wyzierają z mrocznych .OZ, pewnem chwilowem zastanowieniu
foteli, krzeseł,. galerji. Blade za~y- 7, r ozumiemy, iż jego nakazy i zasy twarzy zas~ucballych, rozmalzo l"iUZy są niczem więcej, jak tak
nyc!:, krytylHlJących, znudzonych. ~wanemi postulatami wychowaczeW siódmym rzędzie ciemny przed- \ 'ui.
siębiorczy rękaw przesuwa się po I
Czynnikiem wychowawczym, któ
bialem ramieniu. Złoto farbowary w Gstatnich czasach znalzal !lze
nych loków ociera ~ię o czerll smo
fokie
zastosowauie zarówna w
I.ingu. Ciężkie fałdy l{urtyny opaszJwle, koszarach. jak i w szpi~alll
c1C1.ią w rozblyslHl.iącem świetle.
jest radjo.
Światła strzdaja w niebo tysią
r.1'11J mlecznych ż';rówek. Anemlcz- i
Niema dzisia,j człowieka, którylIy nikły Ir.siężyc kr-rje się wśród (by p.rze(:z~l "yc~owawczemu wply
chłoków Ruchliwe rozżai'zone krąż WOWI radJa wogołc, a w zakładach
ki papb~o"ów poruszają się w mro zaml<niętych w szczególności.
ku. Ciemne sylwetki pod latarnią.
W danym wypadku chcę pokrót.
Kroki uporczywie dudnią tam i z ce OIllOWf.C zliaczenie rad ja, jako
11Owrotem. Od latarni Jl{\ róg ulicy. czynnika wychowawczego w wię·
Glosy zuchwałe, glosy ochrypłe, ~ielliu. Przedtem .1ednak słów ldlglosy nieśmia!e w cichem pytaniu: ka naleiy lloświęcić wszelkiego ro.,pó,idziemy?" Szepty. Kroki. Prze- dzaju sceptykom, którzy powiadaIdt-llS1wOl. Stłumione 7:llcłęcia. Pary ją, że w wię:deniach i tal{ jest za
przytulone do siebie. "Czy mogę duzo rozl'J wek kulturalnych, .la!,
r-anil). odprowadzić?" "Która to go szkola, teatr, bibtjoteka, nie może
dzina, panie?"
"Ratunku! Pomo- przeto być, aby człowiek na wolcy!" Chwyt. Krzyk. ud głosy sza· ności mial się gorze,i, niż więzień.
motania się. Błysk. Huk. Cisza.
Wi~zienie przecież jest poto, aby
ChwieJne niepewne kroki. Pija- ."'lh.ywać I,arę, którą zresztą powiny bełkot. Żółte światło w skrzy- 'lien więzit'l} odczuwać, nie pot o
piących drzwiach.
Brzęk szkła o
blaszaną ladę. Mętny
,łyn w ImKINO-TEATR
flach i kieliSzkach. Twarze pochy
lone nad blatami stolików, Twarze
hpatyczne, gniewne, rozochocone,
7.ałosne. Twarze tkliwie uśmiecbnię
Je oparte Q czyjeś b=uki. Głosy
podniesione, krzykliwe w zawa·
(ijackich
wykrzyknikach,
Para
szklanych zgasłych oczu tępo wpa I
1rzonych przed siebie. Siny pijacki II
Dziś
nos nad pustem dnem kieliszka.
W Jrrubem szkle zielonkawo odbija się blask. światła zapalają się:
Największa uwodzicielka ekranu
i gasną. Bez dźwięku wabią, wzy-I
wają. Promieniują rzęsiście z sufiMw i ścian. Kładą się mięl.kim re !
\leksem na zgięciach jedwabnych
\alet, Strzelają tysi'łCem promieni I
. la brylantach i ich imitacjach.
Prze?:lądają się w politurze i meta
w superfilmie
lu jao:zowych instrumentów. Wygo
10l1a bl<J.da twarz dmie w lśniący
!-uks()fon, R6żowe szczupłe nogi
na estradzie drgają rytmicznie w
świetle reflekto!'ów"
Blade dlonie
podnoszą się do oklusków. Topazo
wy płyn musuje w cienkie m l'izlde,
Ciężl{j 7.yrandol iSkrzy
się
tysią
cem elektrycznych świec.
ŚWięC;l w połamanym
lichtarzu
&
wylewa stearynowe łzy. Gorące
Początek seansów o god!!;,
krople l.astygają w białe <;talakty
12 w pol.
ty. C:.cerwone bezsenne Oczy mru- I
~a.ią nart stertą papieru. Zaspany ;'~",~'i!lfi!d5iiiWMII2!E1'1_lIIe_lIIlilllHI1iIS5FSF_l!EiD,*D.D4N~Mna;"
głos od strony
łóżka
mamrocze:
... późno już, zgaś światło". Światlo po roletach OŚwietlonych okien.
w matowem szkle latarri zwisa mię Cienie cza.ią się belszele<;tuit' w
dzy dachami. Uśpione mury falują mrocznych zalmmarliach. Cienie
rvtmrun oddechów. Abażur mOC-I' przyldefoue do :nurów pełzną ponej lampki łaO'odnie odenia szero. olllll.clm. W ytrychy szczękają w
Ide małżeński: łoże.
mdłem l~jepewllem. świe~łe. Klucze
Sta.a szlafmyca ufnie wtula się j dy<kretme ob;'acaH! SIę w zam·
w pu(:!hy padu5zek. Niekrochmalo- ·1 1\ach. Dicnt~11l1eni - włamywacze,
ny c1epek w sąsiedztwie szeleści dżen1elnrcni - kocil.tnkowie pod go
niespokojnie. Zrza(~ka rozsiane ze- ścinną oHłouą demnosci Dźwięko
by kłapią \v mroku. Drżąca ręka wo . świetlna taśma mknie tysiąca
naciska eleldryczny guzilr. Nagle mi lI1eirów. Roziskrzone ślepia pę
zlmdmne światło oślepia obrzmia- dzących aut sieją długie świetInt
II' powieki. Groźne fantast~'czne E.Jl1ugi. W l::1:arlmch, wląkących
cienie znika.ią z !{ątów i ścian. się stępa dorożek, chyboczą się
S4"radają"p się kroki cichną Jiod chwie.illc światełka. Spótnione podrzwiami. Śpi.1ca szlafmyca gwiż- "tacie kołaczą do zamkniętych
Me beztrosko przez sen. Kol<al'dv bram. Wieczór - romantyczniej·
!lztywne~o czepI..;] tlygc-cą resztk~ i S7,a część doob~1 łśni magnetyczn;\'nt
przestra~hu. Szyby ')klenne oblega czarem drgających złotych rene·
spłoszona cicml1o~ć!
I{sów. Gdzieś w oddali wyczekuj~
Wieczór granatooV"JUl cieniem j !;pokojtle pow .. zednie ~wiatło dnia.
Antonina Wareńska,
snuje się po nUcach. Clenie suną

I

OXY"

po gruntow-

nym remonCie

Jean
HARLOW
(hester MOIRIS
Lewis STGOE
Leila "YANS

zdrugiej reki

zaś,

aby go bawić przedstawienia- szan<l w celach. Chętnie "łllcltane był przy transmisjach koncert.: "
lUi, iWllcertami i radjem.
byly Ilawet odczyty rolnicze, pomi odczytów łub słuchowi" ... PonI(·
audycje, po z",
~orawa ta nadaje się do specjał mO iż ł.ontyngent więźniów pricho- waż tego rodzaju
nego omówienia z punktu widzenia dzil J.lrzeważnie z miasta. Ma to charakterem wychowawcz~m, maję
rozrywkową,
psycllOłogicznego,
jako swegQ ro- swe poważne znaczenie, oQstan,za dużą atrakcyjność
dzaju błędne mniemanie. Tutaj ~e- bowiem świeżyclt tematów do dlu- przeto w tym wypadku zastosoWy
dynie krótko zaznaczę, że zarówno gich rozmów w celach, przez C() 11- wano pewnego rodzaju selekcję.
teatr więzienny, jal{ koncert, h.b waga ollwraca się od utartych sza Wykluczani byli więźniowie źle
odcz,-t . jest pozornie w pewien spo l blonów tych rozmów. NOwe" ra- sprawujący się, były wypadki posób drażnieniem człowieka pozba-I żenia, otrzymane przez radjo w zbawiania audycji całej celi za
wioltE'go wolności, atrybutami przy szkole, wnosiły rozmaitość w mono !lfzekroczenia przeciwko regulamipominaJącymi wolność. Łatwiej jest tonję życia więziennego, które, jak nowi więziennemu, co byLJ dczu·
odcierpieć karę pozbawienia wolno wiądolDo, od apelu pora'lllego, ja- wane jako dotkliwe ukaranie. Stości, będąc od niej zupełnie izolowa ko słupy graniczne ma porę obia- sOwane również było jako nagronym, niż wówczas, gdy się wolnoś~ dową, lwlację, a wreszcie apel da lub ulga C1.ęstS7C !';-zychodzenie na audycje.
iltaJe pokazuje nie mogącym się ru wieczorny.
szyć. Ze swej strony uważałbym
Nadawana muzyka przez raujo
ZarÓWH{) audycje szkolne jak i
istnienie nprz. sz~oły, teatru i in- podczas lekcji pisania, jak zauwa- zbiorowe należą do kate!!orji zamnych urządzeń I{ulturalnych za nie żyłem, wywołała ten slmtelt, iż lmietych.
humanitarne, gdyby one nie miały uczniowie pisali staranniej i chęt
właśnie znaczenia wychowawczego niej, przyczem rozmaitość melGdji
W porze natomiast letniej od Idl
w sensie wzbudzania tęsknoty do np. skocznej i poważnej nie wpły- ku lat z rz~du stosowane są tak
wolności, a obrzydzania zamknię- wała ujemnie na bieg lekcji.
zwane audycje ogólne, naflawane
•
Audy. cJ'e szkolne radJ'owe wpl.y- na cały teren więzienny, tak że słu
cIa.
b
. k
wały nao.!!'ół dodatnio l1a fl'el{wel1- chać mogą wszyscy ez wyJąt u.
Wracając przeto do tematu, uwa
.•
. łoś'k
cJ"ę szJwlna., oraz w tym kierunku, Z nastaniem ciepłych dl11, g 111
:iam radjo za wielki czynnik wyl'
t·
b
iż do szkoły chcieli się . dOIstać wie.- raf JOWy
wys aWlOn~'
ywa w
chowawczy w pracy penitenciarI '
J
źniowie, nie podlep,'a~<!cy obowiąz- oknie pawi onu, w ldórym SIę zna
ne}.
"owemu nauczaniu,
dU.ie sała odczytowa, ustawia się
Obserwac,l'e swe czyniłem zarów
Tak zwane audycje zbiOrowe pr z y te Ol go tak , ab y mo'gl byc'
no w stosuniw do reakcj'i j'ednost- polegały lllI. tern., iż do sali szkol- ~.
'łys z a ny prze zę·
reszt
pa'''I'lono'w•
ton
sposo'b
l-o"cert','
odczvt"
ki, .J·ak i reakc.'li zbiorowej. Z urzą nej przyprowadzano wi~źniów z ,"
,y
"
•••
J'
J "
dzanych audycjOi radiowych od róż kilku cel naraz, mniej więce,i oko- .I k
"
,
t
b
'sł I a •
omUIll",a y mogą
yc uc 1 n"
nić można następujące:
to 100 osób. W niedzieli!' i święta przez wszystkich whi;źniów. D7.ień,
a) audycje radJowe szkolne,
ci, którzy nie JU~li się 7 m ieścić w w którym taldej audyc.ii, z przy·
h) audycje radjowe zbiorowe,
kościele, słuchali nabożeńs~w trans c:zyn złego odbioru łub technicz
mitowanvch z Krakowa, Poznania n:-'ch nie h;vlo" uważany jest za
c) andycJe radjowe ogólne.
Audycje zbiorowe i szkolne prze lub Ostre.i Bramy w WiIFi:<>. Na 1.~- "l\1ut!ly i z nieci~l'płiwością oczeprowadzane były w lokahl zalll- 2:0 rodzaju audyr.ie dopuszczani ).1" <!,'Y !est następny, niezależnie
kniętym, o~ólne zaś l1a otwartem f.yli wszyscy, ż~'czący WZ!ąć w zaś od tego IlfUcta:l;ia się cały apowietrzu, co moż2 być uskutecz- niei udział, przyczem zachowanjf para! infonnaC\'jny więzienny"
niane jedynie w porze ciepłej.
się w trakcie tych transmisji z re- celu dowieozenia f>ię o przyczyAudycje szl{Qlne - dlatego je guły było wzorowe, nawet ci, k1.ó- n3cb bralw audyc]i.
tal!; nazywam, ponieważ słuchali rzy w kościele pozwalaj;! sobie na
Chcąc scbarakte;yzować znaczeje uczniowie zaajdujący się w da- pewną swobodę w tym wypacl!m, nie radja., jakO cz;rnnil:a wycho·
nym momencie w szkole - :Irzą- ujęci widocznie wspólną 'psychozą wawczego w pl'ClCy peu.itencJarueJ
dzane były zarównO
w
czasie słuchania, nfe w:-'łCłmują się z ogól w sensie <łgól..,v. l, należy stwier·
pr7.(>rw lekcyjnych, Jako też pod- Ilelro nastroju.
dzić co następuje:
czas lekcji pisania. Zau~ażył{'~
Inny nieco system sjQsowany
a) rad.;
urozmaica monotonję
przytem, ze audycje te cIeszą Się ~tteeOO~~ •./'h'")~ żj'cia wie?iellnego, a przez to wnowielIdem wzięciem dlatego, ii od·
Przy bóloClh lub I!CIw~otac:;h żliwia więźniowi, Idóry chce wfljczyt~, i l;omunlkaty, zarówno pra- g!owy, azumle w uS!K8ch, bnsen· cić do
sp{lleczeństwa,
s!mteczną
sowe jak ł bieżące, przynosiły n?śd, zIem samopo~~uciu. pobudz.e: prace na1i sobą
.
o g
t 'alu mu, naldy natychmIast zastosowac'
,
~ICZntO\ll ~poro n we o . ma Elr,J. o wypróbo\V8n~ pl'1y tych doleglh\'oh) lInizlU>!;·iliwia Zallii':lll;e piermf.ormacyjnego, c:em SIę, Jl6zmeJ ściach ~rodek - w ~.d ~ g o r z k ą I wiastk6w społeczno ch w atmos.f'!dZIelono ze swymi wspołtl'lwarzy- "Fran4u.zka·J6~efa .
rze zapsucia,
c) budzi tęsknotę do lepszego
jutra,
d) umożliwia administracji wię
ziennej utrzymanie większej kjlru()
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przemysłow:ej, Izłotych

SUBSKRYPCJA POŻYCZKI
NARODOWE.J
Niema
w Tomaszowie am

DALSZE SUBSKRYPC.TE

Firma Zysmal1 i Bornsztajn
na Slll11Q 20.000
.. •robotnicy firmy
na
13.150, a hiuro i zarząd
'la
5.;350 zł. Godzi si~ 7.aznaczy\'.
że iest to drugie po sll'bslklfypcji
fabryki "ztucz,nego jedwabiu.
co do wielkości,
podpisanie
pożyczki narodowej,
chociaż
stan zatrudnienia w pOwvż's7.ej
fi'rmie jcst nie,,·ielki.
Na 5.000 zł.
suhsklr\'hował
Samuel Bornsztajlll. 1.500 zlot.
jego robotnicy a 800 zł. parsanel biurowy.
subskrybowała

jednej placó'\\1ki
handlowej, związku lub organizacji,
któ.raby nie spełniła j
lub nic speLni swego obo\viązku obywatelskiego subskrybo·
wania pożycZlki narodowej.
Onegdaj firma .• M. B. Szeps"
Sp. Akc., fabryka wyrobu dy·
wanów subskrybowała pożycz·
kC' narodowa w sumie 4.200 zł.
Z~rząd tejże' firmy - 2.000 zł.
Urzędnicy
'1000 złotych.
Rohoitnicy 500 zł.

-!

I

W

Odł:zgig radłowC!
Dzisiaj rozglo~ui3. wa.l'sZawsk:1 Jadwi~·:1. Pucintr.. - Pawłowska wy
n:1da. o godz. 21.00 odczyt poświę· ~>'ł(l i pit'rwszy odczyt
z
cyklu
eony jednemu z aktualnych zagad Q sztuce nowoczeSnej.
Dnia 4.10 r. b. o godz. 18.00 znn
uiel'l dnia. Tegoż d~ia o godz. 13.00
wygłoszony zostamc odczyt r11a nv popnlal'yzator wiedzy dr. Fer-f:l' ]11·acująqcb.. Wreszc.ifl o goch. Iii,s Burde~ki wygłosi i~teresu.iący
1./.00 p. Irena Gombrow~cz wvglo· J odczyt p. t. "Na szlal{ach polskiej
"1 p()g-ad;Jnk~ p. t.. "Pam w szlwle wvnaLlzczości" w któn'In poclkrc·
, " J .
"
l I"
I manIa w SZiO e .
.
za,jl1Jgi polskiej !lanki w ogóln:>
.Jutro O godz. J 8.00 st.1.IlIC przcd światowym dorohlm tf'(']mirznvm.
mikrofonem warszawRkim nac<:.
..
d~'r. fllnduszu pracy dr. Zhigniew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

, m

DO

Madeyski, który omówi powa~ne Matko. śDiesz
porade
rezultaty robót publicznych, orga.do
nizowanyeh prz('z fundusz pracy.
"UrOplłDnia 3.10 r. b. o godz. 18.00 ar.
.'II!
l'. " ...

-I.,....a"

I

Dziś

Ostatnie dni!
2 Doranki o 12 i 2

W roli
tytułowej:

Annu DRdra

ści

w

więzieniu,

e) pomaga w pracy oświatowe)
i duszpasterskiej.
Radjo już zdobyło prawo obywa
telstwa na terenie więziennictwa •
jak zdobyło je na terenie szpital·
nictwa, wychowania internatowe·
go, wojs!{a z tą tyl!w różnicą, ze w
tamtych instytucjach są mniejsze
Il;ożliwości, że tak się wyrażę, uroz
maicenia w jego zastosowaniu,
wówczas gdy na terenie więzienia
skala zasto30wania jest bardzo roz
legła. Można
je zastosować jako
nagrodę
dla więźniów za dobre
sprawowanie, można utworzyć tak
iWane cele "rad.iowe", to znaczy
ta!{ie cele, gdzie więźniowie mogą
skonstruować swój własny cdbior·
nik i słuchać audycji cz~sc!ei. Nie
trzeba dodawać, że laka cela by·
ła.by szczytem ulg, l;:tiJreb~' można
było zastl)sowywać ,iak są Jz~ z ;lO
wodzeniem przy progresywnem od
hywaniu kary, lBU,I- ~l:ie za~ '.'lięf
nia z takiej celi rówll:llohy się cil;'7:
kiej degra1acji w d1"lhillie "p"lecz
ności więziennej. Ograni('z!lnie lUD
rozszerzanie zakresu kurzystania z
audycji rad.jowych, po.iedytlc'lO lul,
też zbiorowo, niewćltllliwic :,rzyC?)'
ni się do f"ldniesielli:.> dyscypliuy
z
drugiej za.;
z jednej str~ny,
wpłynie na
poziom '" ychOWa'1l'
i poprawy,
Niewiele dziś mamy wię'lioli ,\'
Polsce, któreby nie posiadały otlbiorników radjowych, życzyć sob i
przeto należy, aby ta dziedzi '
pracy kulturalno - oświatowej
więzieniach weszła do regulan';
wewnętrznego, jako
punkt II!
lub l,ary, przy regulowanil1,"
wię~nł..

.

t.X-

Nr. 271

Teatr i 111Iuzyka
Wystawa

z. Szretera

Jak już donosiliśmy ciesząc:l &ię
wyjątkowell1 powodzeniem wyst:J-

"'u prac artysty malarza Zygnnmta Szrctera, będzie otwarta jPszcze
do dnb. 8 października. Jest t" j'l~
termin bezwglQdnie ostateczny, pt.
którym artysta wraz ze swemi eksponatami wyjeżdża zagranicę,
to
też wszyscy ci, którzy nie zdążyli
jeszcze obejrzeć tej ciekawej a
w!lrtościowej wygtawy, winni po~pieszyć na Piotrkowskl!! 90, gdzie
mieści się wystawa.
Dla szkół i
wycieczek zbiorowych ceny ulgowe.
•
TEATR MIEJSKI.
Pierwszorzednie widowiskowo u'ęta tragedja" Wyspiańskiego "ProtesiIas i Leodarnja" oraz wstrz:łs a
.i!:lcy ł,Sędziowie" z kapitalnym
Józefem Sosnowskim odniosły pod
czas wczorajszej premjery zasłttS:i:ony s'lkces.
..Protesilas i Leodamja"
oraz
,.f3~dziolwie'· powtć rzeni bęcl~! dziE',
,intro i pojntrze wiecz.
W pełnych próbach .. Dyktat.or".

DZISIEJSZE KONCERTY_
Dzisiaj rozgłpśnia warszawska
"Polskiego Radja.'· nadaje dwie
audycje muzyczne o cbarakterze
ludowym, a mianOWlCH'l o godz.
14.20 tańce, sceny i monologi z
płyt, zaś o godz. 1'"f'.ió usłyszzą
r!ldjosłucbacze pieśni ludowe w 11kładzie artystycznym na chćr lub
gIo,> w wykonaniu chóru .. IIarfa"
pod dyr. W. Lachmana oraz znanej śpiewaczki Anieli 8zlemiIi~kif'j
- w programie pieśni Galla. 'Yiethowicza, Noskowskiego. Lachmana, Nowo-wiejskiego i In.
O godz. 20.00 weźmie udzhl w
radjowym koncercie muzyki lt>kkiej
piosenkarz Mieczysław Fogg '1. n·)wym r~ertuarem swycl'_ piosenek.
Koncert uzupełni orkiestra -.t>01skiego Radja" pod dyrekcją, ~f..
Na;wI':Jta, która, odegra h'kkip utw/'
l y Lebara, WaldteufJa i in.
I
J ntro o godz. 15.53 wystą P~!:l w
studjo rozgłośni
wa,~zawilldej:
skrzY1Jek lwowski, Henryk Czapliński oraz mezzo - soprani~tka
Wanda Roessplr - Stoko-wska. Pr('
gram i>ldada się z drobnych utwc.rów skrzypcowych i płd[1i. ~r\

dziś

uSlvsz,m,'
naJ'lepsze

10

E1E O

densatory

10-

g arytmiune z

dialektykiem

Z· ĄDAJCIEWSZĘDZIE powl·eł·znym
•

••••••••••••••••••••••••
9.05 Przemówienie
dyrel<tQra
prngra.mowep-o P. R. z okazji obję
ei;). rozgłośni poznańskiej przez P.
n., naatępnie heju!lł z ratusza w
PC',>;naniu i polonez A-dur Szopena.
10.00 ~[uzyka z płyt gramofonowych .
10.30 Trallsmisja nabożeństwa z
kościoła N. M. P. w Piehrach
Wielkich na ~ląsku.
11,45 )fuzyka religijna z płyt.
12.15 Transmisja uroczystego
oc1glonięcia tablicy pamiątkowej w
l'ieka,rach Wielki.;h.
12.45 Pogadanka p_ t. "Organi7.~('jl~ rzemiosł".

13,00 Poranek muzyczny. Wyk.
(;rkiestra. P. R. pod dyr. J. Ozimiń
sldego i Zofja. Hab'ilewłczowa (:01'TI'\)ian).
14,00 Odczyt pt. "Dzi:§' i jutro na
szego mi&sta" wygł. in1:. Wacław
Wojewódzki, komifł.-1.rz rządowy m.
Lodzi.
14.20 Koncert muzyki lekkiej.
16,00 Pogawędka. dla dzieci pt.
.. O królu Stefanie" pióra A. Janow
"kiego.
16,15 Opowiadanie dla dzieci pt.
"Tam gdzie słoń0e nio zachodziło"
\.vvgł. prof. St. Sumiński.
16,00 -M uzyka z płyt.
16.45 Kwadran, literacki
,.Śmierć i pogrzeb
Batorego" pg.
studjum dr. Wacław3. Sobieskiego.
17,00 Pogadanka pt. "Palli w

DjwlElkowy

Kino-Teałr

"Przedwiośnie"

D.Z.b.A.

zawieszony

Bo.ski zwi'1zek lekkoatletyczny

ł ',' uchwalił zawiesić zarząd poznańg - ]'
i f, nego ok-r. Z"'. 1P,11wa tI e t ycznego.
. '. l 1 _ W-T! Do prowadzeni:> t~rll1czasmvego a17.15 Pol"],,, plE'~n liC 0" 8.
-- J
d
. l
' l'
a
, -. Har f 11.,- po d d'VI'. i g'en ZWląZ ,11 pozn:ll1s ';:H'g'O wvzn
lwna"·CY: (; l10r
.
\", . L'1
n I
" 1
ar 1111al1a l. A ....
1 t'mll1s,;::1,
so, ('zony został p. Rnsz{'zy-nSJ;:1.
.
pran).
I . Zawi~szeni.e n~st:)p,o nas~mtel:
18,00 RhH'howisk .... () B:\torym" !llleWYWlązanw, SIę przez roznan
19.00 Wiado\llo>,r' :<Jl01towe z Lo 7. zobowi~z;ań w sto:=;unku do PZLA
r17j.
,z okazji meczu Rl'lJl;:<:1'1:1 __ "PozHUW ~1<ld.iot"'"I!0rlnik ,1Ia młodzie nal1.
ży "Co sic: dzicjf' na. ~wiec~(''' w.
•
opra.cowanhl B. Wjl'\a"-era.
I
osłabiona
20_00 Koncert mll'!:yki lc!ddej w
wyk. or!d.'stry P_ R. pod dyr. St. przez 3 dyskwalifikacje
Nawrotn. i ~fieczysl:tw Fogg (pioLigowa drutyna. Warty poznań
l'enki).
skiej zostałru ostatnio wybitnie
21.15 .),"? we~ol"j lwowskiej ('!Ołabionv, wskutek dyskwal3fikafajf'.
eji kilku grn.czy. Poznańgki OZPZ
22.2;3 :.r117.~'ka tallc"zna z dv.ncin ukarał Radojewslnego 6-tyg.odniogu .. Adria".
w~
dyskwalifikacją., Ą Szerfkego
- - - - - - - - - - -_ __
- jednotygodniową. Ze względu
jednak na fakt, że Szerfke był uk:!.
rany przez ligę dwumiesięczną dy''';ow't odM".;k; , MSkwalifikację z zawieszeniem, prze
tłl!!ł!ł
wym typami lamp
to będzie teraz
musiał
automa-·
~
}lłBBO" 333 " tycznie odcierpieć i te drugą ' k'aą
,,'"
i :444Zwięks%ona selekcja. Zwit.!kszo.ny Nadto gracz śmigl~k ukarany 1,0!;tał przez ligę na 2 tygodnie dyzasięlt·
skwafik::t cji z za wieszenipm na. pół
Traugutta 1.
Tel. 153-71. roku.

'"

e l m&m~..
1sz 'o
Gombrowicz.

S7'-0In"
"-

Wy
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.
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I

Warta

18

PiRrłllsze

i jedyne

..Radio-Audionu

Wiedeń

(516)
15.25 Kwartet.
AsGur DworzaJ,a.
Londyn (356)
21,05 :Muzyka kameralna, (Concerto grosso
Handla, Koncert
skrzypcowy Nr. 2 Haydna, 4 tra.n"
krypcje z 18 wieku CoIlinsa, SereI1:J.d:1 C-dur Czajkowskiego).
Medjolan (332)
~0.30
Operl\ (;!ltalanicgo "La
ValIy".

Dziś

Sukues polskiego
boksera w Belgii
BRUKSELA, 30.9. (PAT)
Ka zawodach bokserskich w Nivelles pJlski bokser Senatorski,
(1,lonek miejscowej kolonji emigra
cyjnej, znokauto"-ał belga AveJe w
2 nmdziA
Prasa belgijska wrÓŻy polakowi
clużą przyszłość.

Żeromskiego

74,

sobotQ, dnia 30

c-.
N

..
ta
Gl
N

A.

Na l seans ceny miejsc 54 gr.

85 gr., następne: III
85,
II - 1.10. I - 1.80.

Mistrzostwa

""

świata

I szego hiegacza świata wszystkkll
c-zasów , szybko blednie. N urmi zd;;
je sobie z tego spmwę i stara sio::
już tylko spieniężyć swoje
unIiejr:tności i t.alent.
Zdaniem wymienionego referenta starty Nurmiego w b. sezonie
przyniosły mu minimalnie 200 t.v"
"ięcy fm)t.

s

w hokeju w Mediolanie

Mistrzostwa świata w hokl'jtu odbędą. się w roJkn
1934
w Medjolanie, w lutym.
N;ł
turnieju mi'strlows'ka Kanad9
repIezentowana hcdzie tym razem pll'zez najlepszą s.woją dru
żvnę ,.Saskatoon Quakers", finalistę Duharu
"AHa Coup",
najwi~Iksze.i kanadyjskiej konIkurencji w tej gałęzi sportu
Kanadvjczycy nie lekcewa ~ą
wi~c w tym roku tourneć
po
Europie i nie chcą narażać "ir!.
tak, jak w ub. roku, na kOlUpromit:łci~ w swym
narodowym sporcie _

chodzącym

sezonem z,imowym,
ini-

października, z
związku, odbedzie

W dniu 8

cjatywy
się
w KTakowie konferencja z II.
działem za interesowanych
w
tej splr awie ze strony pa{l,sŁw:o..
Na konferencji omawiana h~
dzie m. in. sprawa postulatów
turystycmych i komruniJkacvi
nych, wysuwan~'ch p1rzez putrzeby sportów zimow\o'C'h

..

.~~

~~~~.

Krem "Ultrasol" jest od.
zwierciedleniem postęnu technikI ko.
'lmetycznej. Wytworny, II mimo to
bajecznie tani, nietylko chroni cer~
przed llm;anami atmosferycznemi,
lecz - dziękI zawartej w nim enerPolski zwlązelk
narciarsld gji słoneczne] - dziala nader skumohilizuje już siły llrzed nad tecznie zachowawczo.

"

radjow~

Sluchowilka
Dotychczas !\łuchowiska radjowe
nadawane w godzinach wieczornych , zaczynając się w niedzie
lę o godz. 19.00, a w czwartki o
godz. 21,30. Jak się okazało na
podstawie listów radjosluehaczy i
~peejalnych ankiet, pora ta była
zbyt pćżna, zwłaszcza dla słucha
ny prowincjonalnych oraz dla szer
szych warstw pracujących, zmuszo
nych do wczesnego wstawania, a
iem samem i do wczeiSniejszego udawani:!, się na spoczynek. Wobet>
powy2:szego w nowym programie
zimowym "Polskiego Radja" słu
r.nowisk3. nadawane będą w niedzielę już o godz. 18,00, a w czwar
tki o godz. 18.20, co bezwą,tpienia
spotka sic: z uznaniem ogółu radjo
były

.słuchaczy.

10zgłośnie krajowe specjalnie dl:.
radjJ. napisane słuchowisko pi6ra.
utalentowanego młodego autora,
Janusza Stępowskiego, p. t. "KróJ
niemalowany". Bohaterem tego sIu
rhowiska będzie król Stefan Batory, którego rol~ odtworzy znakomi
ty :utysta - Stefan Jaracz. W 1"0
lach trzech braci Zborowskicb wy_
~tąpią. Węgrzyn, :Melina i Leszczyn
ski. Pozostałe ważniejsze role kreują: Różycki, Bay - Rydzewski
Lindorfówna.

RESTAURACJA DANCING

"L DURB"
PIOTRKOWSKA 86 tel: 161-68
Dyrekcja: Józef Streszauer

Od 1 października 1933 r.
Dodać t.rzeba, iż zmiana ta wpIy
MILA l HARRY RONNE
nie jednocześnie na podniesienie
VILMA LA ROSSE
pQziomu wyroona.nia słuchowisk,
BALliT DUNKAR
gdyż odpa.dA konieczność liczenia
ŻENIA DAL TOMANOW
się przy obsadzie 'l. tem. czy najSIOSTRY MAŁECKIE
W soboty, niedziele i śwl~ta podwłaści wszy do danej roii artysta
wieczorki z udlliałem całego zejest w tej chwili zajęty w swoim
społu art od 5.33 do 8-ej
ie'a trze. Odtąd wszyscy najwybitniejsi :trtyśei dramatyczni i komebrZUSzny'
djowi będą. mogli hyć obsadzeni w
chorobą
rąk.
słucho'wiskach radjowych.
Dzisiaj o godz. 18,00 nada rOz~lośnia. warszawska n9, wszystkie>

"fus

jest
brudn,ch
M,jcie rece przed
kaidem jedzeniem.

Luksusowe

życie

w hotelach Riviery Francuskiej

Przepyszna wystawa w filmie p. t.

podobać się publiczności.

-

u

W rolach

•

głównych:

IłDUabella, J~an ItIurai, Oouwallcs - najlepszy komik francuski
Następny program: "ffiSI414". Erotyzm, Kult ciała.
.
września

o g. 12 i w

_____________________
Al

,-"

Zilna

Miłość
'v

róg Kopernika

HELSINGFORS, 30.9. (PAT) Jutro, w niedzielę odbędzie się w
stolicy Finlandji wielki bieg, maratoński, w którym startuje
Nnrmi
oraz eab fiilska elita c11ugodystanse wców, Iso
Hollo. Virtanen,
Sipila, Marttelin i t. a.
.,Svenslm
Referent. sportowy
Pressen" daje wyraz przekonaniu.
że gwiazda Nurmiego, jako najwięJ~

i dni naslepn,ch!

Film posiada wszelkie dane, aby

r

Jego gwiazda szybko blednie

Wczoraj rozpocząl się w Meran5e doroczny międzynarodowy turlliej tennisowy przy udziale czołowych tennisistó-w 10 p:lństw.
W grze panów walczą m. in.
Palmieri, de Stefani, Mateika, Hug-hes,
::Iletaxu.
)Ienzel, Hecht,
Bossns. Cramm. wreszcie Tłoczyli.
ski, Rebda i Witman. Do g'ry pall
zgłoszono: Valeri0. Delltsch, Adamorf, Krahwinkiel , Aussem, Payot
(·raz J~c1rzejowska i Dnbieńska.
i'l'asze panie sta!tują między illBemi: W rozgrywkach o pubar Lenza. g:dziE' w uhiegłym roku Jędrze
jowska zdobyła drugą nagrod~. Do
gry pod,vójneJ 7.e strony polskiej
7.głoszono pary: Tłoczyński _ Witman, Jędrzejowska _ Dubie11slm,
de gry mieszanej: Jędl'zejowska, _
Tłoczyński, Dnhień'Oka _ Witman.

PoznańSki

R

.Jeszcze

państw

reprezentowanych
będzie w Meranie

Drzez ra djo'

kl'

w śwIecie kon-

J1

1933

WI DOMO CI

--:._-------

(O

.,GLOS PORANNY"

A

Dzieje

miłości

niedzielę,

'I!lElłIIIm.~·
·"~.,-,,-'

1

października

o g. 11

wyświetlamy

poranek dla

_ _ _ _ _r.__ _ _ _ _ _Ill:l!!l_ _

młodzieży

Ia&!!~a:m23lll:l1llCC:m

,
rosyjskiej studentki.

ELżBIETA

-w roli

BERGNER

tytułowej

Na

1 seans ceny mip"isc 54 gr
następno: III ij'.

i 85 gr.,

::j -

85

,J -

].J)9

Łódź,

1

października

1933 r.

r-

GLOS

HANDLOWY

osi ul han

Walka o afle
Po dwu latach pewnego uspokOjenia na światowym rynlw nafto·
wym i po pewnelll osłabieniu wal·

Kulisy

reorganIZaCjI

•

akcji

Z .g a
Iczne
.
popIeranIa

Łódź,

o

eksportu

1 października 1938 r,

RYHfK ~1(~lfiH~
Warszawska

giełda

pieniężna

Id. pO~lliędzy głóW\~emi .prodlbtcen~a
Zjazd zwiazkn izb p.rzcmy- r adminish'ował równie~ w pew- zacje branżowę zarówno w zamI nafty· rrk'
zar-iSOWUJe
o eC1lle Sl>OWO
>'
stopniu funduszami eks- k·r esie ekSI)Ortu, .l' ak i importu.
N2. wezorajszem zebraniu giełd)
~ d ste- 0'10
- l łan dlow :>'cl1, klóry
. ' . od - .uvm
,
nowy. k ?n ~ t /onllę .zy an"'ft ·ame byt sic;: w \Yarszawie. rozpalryJ)O'l·łowemi.
Z organhacjami temi
wspól- walutowo - dewhowej w Warszary.l\ans!uemt . ru~taml . a f~ ą so.- ,,:al :-.prawc;: rzqdowego
p1'O\Yładz. e in Ytulu
stanowić działać będzie InstytuL handlu wie tendencja. dla dewiz była n:J wlecl{ą: Ja~ł,ołwlCk w.sze kle pro-\ jcktu powołania do życia in· mają: rada, w kLórej skład zagranicznego centralizują.c nie ogół utrzymana, przy obrotach m~
by 7.ll11erzając~ d.n llJlędzYIl~rodo. styLulll handlu zagranicznego . w('.hodzą przedstawiciele zain- jako cała tę akcję,
łych . N o1:lorwano;
Belgja 124.60,
wego.. p~roZUIme~](l w łl:we'3t)1 pr o\Yedług tego projektu wyło. teresowanych ministerstw 0Również instytut współdzia Gdailsk 17:a.65, Hol:mdja 360.15,
d~t1l:CJI l ~przedazy Il?fty. l1~e przy- nio'IW ma Jwć przt'z samouzqd faz izb przemystowo
handlo- łać będzie
z oi'~1llnizacjami, Londyn 27,75, Nowy Jork 5.82,
niosły ~o~ądanycłt wyl1lkow, _ na go ' podarczy prz)' w póludziaie wych , i'zb rolniczych i i.zb rze- prowadzącemi handel kompen wypłnta telegraficzna na Nowy
r~nku sWlatGwym. panowała al:no· rzqdll
mieślniczych. pQ·ezydj:um. któ- sacyjny.
Jork (kabel) 5.83, Paryż 34.95, Pr~
sfera
kO!ł1iJl"O;msu. Char;ktry - Instytut handlu za~i'arueznego, re wyłoni rada. oraz dyrClkcja,
Ciekavde pr.zedstawiają się ga 26.49, Sztokholm 143,50, Szwaj
stycznyn~ symp Omem .tego. ~' za którc.~o gtównem zadaniem bQ- na kLórej czele sJ. ać ma dyrck- Ikulisy te.l sprawy. Otóż projekt ('arja 17'3.10. W obrotach między
hup . da~c. lfl3cznych IlOŚCI naft~ dzie popieranie han.d ln zagra- tor, mianowany orzcz mini ~R ten powstać miał celem usunię bankowych dewizy na Berlin 213,20
<;o~vleclc!eJ przez angto - alner~'kan nicZllego zarówno w zakll'esie p,rzemysłu i handlu . Szczegóło- cia, długoletniego
dvrekt"ora Vi' obrotach prywatnych:
mapka
flile towarzystwa naftowe. W 'Znacz, im'portu, ja1k i <'l~sportu.
wy zakres działania instytutu paIlslwowego instytutu ekspo!"'
niemiecka. 210, dohr złotv 9.01,
l:e.i mierze osł~bi_to to konkurenc~~
\Y in.sl;' tucic tym będa ,
określi statut, który nada mu towego dyr. Marjana Tl\rskie- dolar g,>tówkowy 5.78, rubel złoty
na rYJ11{a~h . sWl a 1owych. ?be~nte scentl'alizowalllc '-ws'llystkie ak- minister przemyłsu i handlu. go. Inż. T'lfSki pełni te .funk- 4.72.
okaz.u.!: Się, ze było to zJa":ls~~ e.ie, ma.iące nu celu popieranie
Zjazd związkll
izb rozpa- cje od początku powstania P.
przeJściowe. Anglo - amerykanskle l'ozwoj handlu z inncmi kra- trzywszy
l)1rojekt
rządowy, L E., t, .l. od J lat i jest wyhitAKCJE.
towarzystwa, głównie Shelł i S1an.u
·ami·
stwierdził, iż zapewniony wi- nym fachowcem w te} dzieaziDla
akcji
tendencja
była słabsza,
rlarc! on, p9stanowiły przerwać za
Vodstaw~ '~'ina~sowll Ilislv- nien być odpowiedni wpływ nie. ~
przy
ohrotach
ograniczonych.
Noto
Inslytut handlu zag'r anicznekup sowieckiej nafty i znowu nie tutu handlu za,~rnnicznego s1a- na insfytut 'al110fZlldu g'ospowano; Bank Polski 79.75, Lilpopy
dopuszczają jej na rynki, na któ- nowle ma.1l1
.
d o t a,c.le
'
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Ikto'I'Y
wszalpowoao
on.rzc
się
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zrcor_.~;allizow~"''ikar)11
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10.60. Ostrowiec 30, Haberbusclt
r~'ch zajmują poważne miejsce. pa nstwa,
,
' d llJqce
.
od
powla
Jnnh~J. ł,'"~(~., nI"
" ,'lo z·..:\'cia ta, insL"tucJ·
, . . .p • 11\..' zwiaz"k
. " izh. iktOl'",,,, w nowej'
f'
.
t l s' . t t .
Dwie przyczyny sldaniają towarzy
38.50.
- wit:ce.i wysokości
funduszów
NaJeży zaznaczyć , iż lIsiłowa
onmc s a Ję 111S y ue]ą przy.!.'twa anglo - amerykańskie do te- przeznaczon~'ch
obecnie na nin rzq,du zmierzają obecnie w musową.
PAPIEUY PROCENTOWE.
go kroku. TowarlYstwa te w ostat paIlsl\yowy Instylut eksporto- spo sób zdecydo\Yan~' do zorga
Ponieważ .iednak dyr, Tursld
nich dwuch latach przekoJJał)' si~, WY, daleJ z opłat spe\' jalnych I) izowania wymiany towarowej posiada na terenie rządu poDla. papierćw procentowycb ten~
:i:e jakakolwiek umowa z rządem za cz:vnrności instytulu i t. d. z zngranicll na now~'ch pod- ważne wplywy - można oczc- dencja, była utrzymana, przy obro
sowieckim
. ki
. by
sta,'·ncIl.
\\' t,. 'm ,\'las'nie celu kiwa/ov nie.l·edne.l· J·esz"'.7e
sensa- tach nicwielldl'h.
Notowa.no: S
•• d s .test
I dniemo:i:Hwa.
• śl'
•RównO
, 't ,J es l proJe
'owune, aze
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czesme
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o
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Inlstyt.clt
handlu
z\AJIl'I'
lłniczlH.
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<TO
shvorz
onc
Sl]o spec.i~lne OI-gani- c~'j,nej niespodzianki.
proc
budowlana
38,25,
4 proc. do
pracy pom i ędzy amerykanskleml I '
,.,
'" _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
browa 47,7'5, 4 proc. inwestycyjna.
;lIlgiel..,!<iellli towarzy,>twi\mi, co o-I
104.50. 5 proc. konwersacyjna 51.50
1'la hllo konlutrłmcję, która uTa twia
G proc. kolrjowa. 44.50, 7 proc. sta.
la nafcie sowieckiej wałkę na ryn
hiliz:1.cy.in~ 50.75 50.6~. 10 proc.
kil światowym. Z drugiej strony
kol p.iown. 101.50. 8 pl'UC Warsz!ł
anglo - amery!mńskie 'owan.y~twa
wy 4:3.25.
Jlrz~ plIszezają, :te (1 becllIe nie \\lO;',
"Widzewskiej
ManufakturyCf
został
przez
sąd
odrzucony
na spodziewać się ""zrostu sowieckieJ produkcji nafty, ponieważ !'yNa posiedzeniu sądu handlOwego tmy poza lem b~li zdania, iż firma ści, upadła spółka wystawiała weNOTOW ANIA BAWEL!ł!'
1uacja w re.)onach naftowych ZSSR znalazła się sprawa SIl. akc. Wi- znacznie wcześniej zaprzestała wy l_sle, które w terminie nie zostały
LIVERPOOL
nie sprzyja ~.)~wo,lowj }lrodul{c~i d7ewsldej Manufaktury.
pIat, ani:i:eli sad oznac1:ył tymcza- wykupione, co niezbicie świadczy
loco 5,70 wrzesień 5.48 pn.ździei
byl:l suwa na 14 marca 1933 r. i z tego fi zawieszeniu przez nią wypłat, uik 5.48 listopad 5.49 ;:rrudzier
(brak wykwahhliow.>.nych fobotOlPrzedmiotem
rozprawy
l,ów, brak kierownictwa tec~niczne zgłoszona przez firmę wjerz~'cieJkę pOwOdu prosili o przesunięcie dru- Również sąd był zdania, iż nadUJr- 5.51 styl'zeń 5,53 Juty 5.53 l11arz('(
~o, brak ur:!ądzeń. tec~mczllych " Hiltter und Schranz" opoz~' cja ~ie.i t~'I11czl1"owej dat. ' otwarcia cy zawiadamiając sąd o zerWaniu IS.G7 kwieci('ń 3.;58 ma j :i.HO rzr.r·
lt~ ) ••3 tems~m~m me mozna ocze- co do ogłoszenia 14 ma.rca Wi- upalI/ości na 4 listopada 1931 r., prC'Jloz.ycji układowych i z~las7.ając wiec [;.6;3 lipiec :j.6.J. ~j r"pi f'(1 5.65
lawae wzn',enema WYW07U tel!o pro dzewsldej Manufakturze upadłości, 7a~trz~gaiąc8ie .iedr..ocześnlie. :i; l\ niosek o ogłoszenie Widze'l'skie,i I wrzcsil'll ;).66 październik 5.67 li·
inktu
w I{tórej wyżej wspomiana firma z oc;tatecznym wnioskiem o ustale- Manufakturze upadłości, spełnili Istopad 5.72.
W o.stałnicn dwuch latach do- żądała uchylenia zaocznego wyro · nie chwili zawiesz~nia wypłat Wi- obowiązek, ciążący na nich w myśl I "., l
l
739
'd'", ,
d'
d
"-'1:npS l:a:
oco.
paz , ZlPrTI1K
~zlo do peilVne.i ł,onso1idacji za~a· ku co do ogłoszenia upadłości. Jed dzewskiej Manufaldury
wystąpią przeplSOW rozparzą zenta o f) TO' "06' l' t
d
7
17
·t
.
,
ł t
I.
lS opa
' . f; yCZC'll 7 .-"6 ma.
nicznych rynków zbytu nafty sO- Ilocześnie sąd rozpoznawał wnio- po ukończeniu pracy przez Polsl,ą czemu wyp a •
'1
36
.
.
'1 56
rzec.. ma.J 7.46 CZer\\lec.
Z t ycb t ez• powo d'ow są d opozy- r'
wlackiej. Przejawem tego jest, że sek syndył.ów masy o cofni~cie spółkę powierniczą S. A. w W at"7 56
.
.
państwa, ldóre ze wzglęrlów poli- rhwiIi otwarcia upadłości do 4 li· s7.awie, p'llegającej na dolcładllem cję firmy "Hiitter i Schranz" po- lplP.C , .
Upper: loco 6.29 paźdzłendlt . . .
1,\"cznych, czy gospodarczych, chcia stopada 1931 r., zamiast oznaczo- zhadaniu ksiąg l1andlowycb i wszet zostawił bez uwzględnienia i upadłość utrzymał w mocy.
listopad 6.25 styczeń 6.34 mltrz~
ły uniezależnić się od anglo-amery nej przez sąd tymczasowo na dzień kich dok.nmentów.
Co do wniosku syndyków, od- 6.41 maj 6.48 czerwiec 6.48
I, allskłelt towarzystw
naftowych, 14 marca r. b.
Sąd stanął na stanowisku, że
postarały s~ o to, aby w specjalW opozyc.ii, domagającej <;ię u- opoz:,>'cja nie zasługuje na mngłęd nośnie cofnięcia daty upadłości,
.ALEKSANDR.JA
I1vch limowach ~ "zaclem sowiec- ch~'lenia upadłości firma "Hiitter. nienie, gdyż jak wynika z oka?A- sad z uwagi na to, ze praca błeSakellaridis: liotopad 13,29 sty!{lm zapewnie sobie dostawę nafty und Scltranz" podno~ila, iż sąd nych przez pełno "yndyków masy glych - Spółki powierniczej jest
rosyjskiej. Do państw takich nałe- niesJusznie log~osn upadłaść Wio wełcsIi w chwili ogłOSzenia upadło· !UŻ na ukończeniu, rozprawę OOro- cz eń 13.7-'3 ma.rzec 14.10 maj 14.41
czyI i zlecił syndykom złożenie
A h . •
·d· 'k 10c6~ _
~v ]Jrzedews?:y.>tkiem Franc.i a , Włc dzewskieJ' Manufal,turze, gdyż cof·
s roOUllJ: paz ZIemI'
. o 6'"
. . . . . . .ł-. .~. . . . .~~
('hy. Hiszpan,ia, Belgja i Japonja. uięcie warunków układowych nedo dnia 15 hstopada r. b. WOłosku dziell 10.7'(1 luty tO.96 kwiecień
o ustalenie. ~statecznej daty otwar 11,21 czerwiec h,48.
W ten sposób sowiecka nafta zdo komo z,ostalo dokonane w formie
cia upadlosct.
!ała zabezpieczyć sobie trwałe ryn niewłaś<!iwej przez osoby do tego
Id zbytu, na ldórych nie musi oba- Ilieuprawllione.
wiać się ICOnkurenr,i'i nafty angło-I Poza tem zarzuciła iż sąd 00010,
'"
• k' •
I~ry k ans le.l·
&ił upa1ło~ć na podstawie welcsIi,
Jeżeli obecnie
wzrośnie konku- I żyrowanych przez Widzewską :\1 aSamorząd gospodar czy tworzy związek, jako
rencja llomiędzy głównymi produ- 'Ilufakturę, a nie zaś z jej własne
centami nafty, działać będzie ona go wystawienia.
organizację przymusową
w nowych warunkach i dlatego
Syndycy Widzewskit'j 1\IallufakZjazd związku izb pl7JCimy- l'y l'Ównoc7..eśnie uzyska wsr.r.eJ..
trudno przewidywać dalszy rczwój
I słowo - handlowych zajmował kie tlJpI'awnienia OSOby pt'aw,',-ypadków na świa10wym rynliu
1aftowym.
się pro.lekłem r,;ądowym JlIOwo ne.l.
ł3lIlia do życia związku
izb
PoS!Zcxegóhle izby pn....emysło
Cyfry wywozu n<'.fty sowieckiej
m. in. dowodzą, ze pomimo ochło
przemysłowo - handlowych ja- wo - hanltllowe w dalszym e.ią
dzenia przyjaźni pomiędzy ZSSR
ko organb..ac.ii pl'zymusowej.
~u będą. miały prawo liOmunia Rzeszą po dojśriu Hitlera do
W tym celu llastąlliĆ 111a uo- kowalĆ się bez.pośrediuio z wlawładzy i pomiJw) .,czystki" w Dewelizac.ia
p!l'awa o izbach
w dzami rzadow(>l11i w sUTawach,
ropie wartość wywozu nafty sowiec
najuowsze arcydzieło kinematografji
drodooe l'O~)OI7)ądzenia p. pre- dotye.z,ącyC'h i('h okrr,gu.
Pol,ie,j do Niemiee poważllie wzrosła I
Te~eserji Fryderyka Langa
a to dlatego, ze Niemcy poczęły
zydenła. pJ·o.iekt ta'ki zglas7..a- nadto 11rowincjonalne izby bę
zalwpywać V i .lSSR znaczną ilość;
uy .test już po raz drugi, 111'Zy- dą w dalsz.ym ciągu J}osladał~'
benlyny. Podkreślić należy znacz- I
C~m w pie'l'wszYl11 wypadl{,u pl'awo zgłaszania- O1:lrębnych
ny wzrnst wywozu nafty sowiec-I
poszClZlególne
pll'OWin e.toualnc opin.ii we wszt"lkieb sprawach.
l,i~i do Szwecji, Holandji i Danji.
izby wypowiedziały się P 1'7. c- .(c<lnak 73 pośrednictwem Zw.
Poważne straty pooiosla sowiec l
ciwko proJektowi.
izb 1łfzemyslowo - t,andlowyeh
ka nafta ostatnio w Persji i Tllrc,ii r
l!dzie .i~s~cze niedawno . zajmowała
Obetnie z.iarzd wykaz·a l,
IZ Zwią'ze,k izh
pl'z~mJslowouprZyWIlejowane stano" Islco.
I
nastawienie to uległo zmianie bandlowych
wj' p(twiadać sit:
Zmiany, jakie \..,. najbliższym cza I
na co wskawll,ie naogół
ptrz~'- będzie w SIJl'awnoch natury o,.;ie zajdą na 30wieckich rynl.ach I
chylne ustoSltmkowaillie się izb góhllC.i . na . llOdstawic opin.ii
zbytu, zalezeć będą nietylko od
do t~o llł'ojekłu.
WSZ),st)u(' h Izb.
'Otłl
nowej polityki anglo - amerykal; .
~,
_M3fuM'M.'łMł~....,
Wraz
z
ogłoszeniem
ro.zpo!lOkich towarzystw, ale i od stanu
ro&y,iskiego przemysłu naftowego.!
l'Ządzenia prez:y(Ienta
wmysł
To zaś, oczywiście, zależy 011 ogól :
Uważajcie na datę premjery!!!
kie izby staną się automat;yczneJ sytuacji gORpollarczej w ZSSR.
nie
u,lonkami związlm izb
Pr. N. t. l
przemysłowohandlowych, któ
i
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Rewelacyjny program październikowy naolwarcie sezonu z:lmowa]tI
1) Ethel and Aleksander, doskonały duet węgiel"ski, 2) Inga Karena. najlepsza tancerka wiedeńska, 3) LEDY X, najpiękniejsza tancerka Polska. lIIaitre de dem,.;
Szubert. soboty, niedziele i święta podwieezorki taneczne od
wieoz. z
2 0.
pełnym programem.
Podwieczorek wraz z u;ługą zł.

estauracJaFe
" lraolotta ~
K.
W
5-8
Tgleł. 238-]6.
Dancing
1.
NOWOCZESNE
KRO J U MO D E LOW A N I A i S Z YCI A LINY KAUFHAN
ZAWODOWE
KURSY

damskiego I dnrecinnego koncesjonowane przez MinIsterstwo W. R. i O. P. DługoletnIej instruktorki T-wa wPra·
ca- w Łodzi, dyplomowanej mistrllyni izby Rzemieślniczej. Po uka.ńłlZEnlu kursu wyltBjulę dyplomy. GEny praystępnl!

~ Kursui Robót
KrOju, Szgt:ia 1[1
R,=czn,ch
-

~

~ ft141łJI ·PIJTOWfJ

~

Łódź, ul. Piotrkowska 103.

~ \\ancclm-ja

-

czynna

codziennie

od

9-20.

HA rUAZYśCI!

III

RAłtłłY

Uprav.nienia, ulgi kolejowe i

W

5

października.

tramwajowe, zwrot czesnego
tucje miejski e.

EUGENJA PFEIL, Nawrot
przez insty-

Zgromadzenia Kupc6w m. st. Warszawy.

ŁODZI

War!lzawa,

Ogloszenienl

Walicó~o/.

2

I 4,

679-03,

tel.

9-14

godz.

i

19-21.

Program jednorocznych akademji handlowyeh. Warunek przyjęcia-matura
Dzieci członków korporacji kupi eckich 25

/<asa Chorych podaje do publicznej wiad.oruoścl,
tc - w celu zaoszczędzenia c.asu i kosztów przejazdu
P. P. Pracodawcom prlty nabywaniu druków. któremi
P. P. Pracodawcy poslugują się pl'ZV załatwianiu formalności związanych z
ubezpieczenIem pracowników
w Kasie Chorych, Zakładzie Ubezpieczeń Pracowników
Umysłowych, względnie wynikających !I Ustawy o Funduszu Pracy - powleravła sprzeda:!: wymlenlony~h
dvuków Wojew6dDklemu Zarządowl Związku InwaIId6w Wojennych Rzec!l:ypospolitej PoiskieJ w Łod!!:i,
który zorganizował na całym terenie d.iałalnoŚci Kasy
punkty sprzeoaty druk6w - w budkach z wyrobami
tytoniowemi, kioskach z gazetami i t. p. miejscach.
Wszystkie punkty spr.edaży posiadają
wleszony s:lyidzlk z napisem: "Tu do nabycia drul:i
Kasy Chorych, Funduszu Pracy i 7;.U.P.U. wg. sIałego
cennika, znajduill.cego się u sprzedawcy".
Jednocleśn:e Kasa podaje do wiadomo ści, że po- I
cząwszy od dnia 1 patdlierni"a r. b. wsr:ystkie wymie-I
nlone druki zostają zaopatrzone w pieczęć Woiew6dzkiego Zarzll.du Zwiątku Inwalidów Wojennych Rzec,;y-,
pospolitej Polskiej w Łodzi i Kasa Chorych w Łodzi,
:I dniem 1 listopada r. b, będzie przyjmow!Jć
od !
P. P. Pracodawców tylko drukI zaopatrzone w pie- I
częć .,ym!enionego Zwlą"ku.
Ponadto w celu nienarajania na straty P. P. Pracodawców, posiadających pewne zapasy druków - Kasa
Chorych w l..odzi obwieszcSl! - że P. P. pracodaWCiI/
mogą Już
przez nich posiadllne do własnego
użytku druki zaopatrzyć w pIeczęć Wojewódzkiego
Zwl~zku Inwalidów w okresie c.asu od dnia 23 do 30
patdzlernika r. b. w godzio!lah urzędowyeh od 9 do 16,
w lokalach Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej III' ŁodJli - ul. Gdańska 29, w Zgierzu ul. Narutowicza 25, w Piotrkowie - uJ. Legjonów 16'1
w Tomaszowie - uł. Palacowa l, w Łęczycy - ul. Dominikańska. 3. w Koluszkach dworzec kolejowy
kiosk »Ruchu· (p. Mistyk), w Tuszynie - Rynek u p.

%

ulgi.

A DYWANóW

21

UCZCIE SIĘ ZAWODU!
Tow. "ORT " w Łodzi, W6lcz:ańska
27, tel. 111-23, przyjmu je . a lisy na
następujlłce warsstaty i kursy:
Pońc.osznictwo mechanicz.ne, wyr6b swetrów i rękawiczek, tkactwo
mechaniczne, mechaniczne ketlowanie
i szpulowanie, bieliźn iars two, gorseciarstwo, krawiedwo, modniarstwo,
ondulacja, mlJnicure, budowa odbior.
ników radjowych, wieczorowe kursy
kroju dla krawców i krawczyń .
Prócz powyższych . otwor.ony zostani e dział tkactwa artYlltyczno'rę
cznego obejmująey prace: kilimowe,
gobelinowe, dywany i t.p. pod kierownictwem absolwentki Państw. Szkoły Tkaotwa Artystycznego w Krakowie.

ZEL i S-ka

w'l-I

I

Od 2. X_ do 12 X, r. b .
dni taniej sprzedaży

ROBóTEK RęCZnYCH

MRTURZYSTóW (EK)

SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA HANDLOWEGO im. sen. BRUNA

_.~----~-'-=.~-----_--,~-

CHORYCH

10

OLIł

ROCZny KURS

Zapisy jeszcze do

~E··mm~"""&S"""""BD"""

KASA

.

z

&Saw+

Łódf, Proz. Narlltowi@sa 49 tel. 207.23.
KancelarJa c.ynna od godz. 9-13 i od 15-19 II •

Znak ochronny

w tOOll

zawiadamia, że sprzpclaż dywanów z półksięiycem po cenach
fabrycznych odbywa si~ w składach firm nastGPuja,cycb:

I

8-cia Z. ; A.

Iła""eporł

ul. Piotrkowska 15

J. Aotenberg. ul. nowOmiejsMa 1
l. r r a i s ł m a n. ul. PiolrMowsMa 81

Indywidualna

pielęgnacja

CERY I URODY I,st. "IBRR"

XiI! przypadek winien deeydow_ć o
wyborze kosmetyków. Cerę nalezy
pielęgnować r o II waż n i e, systematycznie. Zespół Ifrodków "IBAR", kremy, lotiony, pudry ec.t. stosowane pue7)
l<amlńskiego.
indywidualnie. do ro?,aju
AU ~ RYDEL cerJ
utrzymują IIkorę w
todz~.
ezyetości, nadaje p:ręŻllOŚĆ, mic;kkość,
Łódź, dnia 29 września 1'133 r.
IIdrową świe żo ść, usuwając zmarszczki
lojotek, wągry, piegi e. t. c. In.tytuł
de Beaule. Raojonalna Kosmetyka
.SJ!!
Dyrekoja Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi podaje niniejszem do powszechnej zat\\', przez Wl.adze Pańetwowe S.kowiadomości, że z powodu speblych pierwszych licytacji niżej wymienionych nieruohomoici łódz ła Kosmetyczna !lał. 1924 r. Łódf,
kich, obciążonych pożyczkami Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi, na 'Zasadzie § 96 Ustawy Sr6dmlejska 16, tel. 169-92. ~ądaj
tegoż Towarzystwa nieruchomośoi te zostały powtórnie wystawione na licytacje
pllbliclne, cie informacji. Porady bezpłatne.
które rozpoozną się od sum nieumofl!onych cZ~ 5 ci pożyczek Towarzystwa Kredytowego miasta
Ceny krvzysowe.
Łodzi. z dodaniem narosłych aa 'e)!łości, kosztów i kar i :II obowiązkiem spełnie nia
warunków
ŁOdź, Bp. Bandursklego 9 111.
licytacyjnych.
.
(Daw. Św. Anny) Tel. 231-91.
Licytacje powyższe odbęd ą si~ pned niżej wymienionymi Notujuszam/ w Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi, prl:y ulicy Pomorskiej nr 21, o godzinie ll-ej przed poł.
Oprawa obpallów
Zbi6r objaśnień i warunki licytacyjne znajdują si~ w Księgach Hipotecznych odpoCeny fabryczne. ~ wiednich nieruchomości. oraz w Bjurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi, przy
i ramy do firant.k,
ulicy Pomorskiej 21 - i tamte przeghtdane być mogą .
.
W razie. gdyby dzień wyznaczony do powtórnej licytacji był śwlll.teczny. spnedat odbędzie się dnia następnego.

'nJ:

Kasa Chorych w

Ogłoszenie.

FABRYKA LISTEW DO RADl
l.

laeańc:zgk

Na dflZt:Zf
i nifpoeodg

Ogłoszenie.

Nadzorca sądowy firmy "Światłowski iKon"
w Łodzi podaje do wiadomości, że decyzją Są
du Okręgowego w Łodzi z dn. 19 września rb.,
termin sprawdzania wier2ytelności przedłużony
został o jeden miesiąc. Ostateczne sprawdzenie
wierzytelności odbędzie się w dniu l~ paździer
nika 1933 r., od godz. 10 do l-ej w lokalu
l'irmy przy ul. Piotrkowskiej 49.
W terminie powyższym wierzyciele nadzo rowanej firmy (lub ich pełnomocnicy) winni zgło
sić się z
tytułami, usprawi ed liwiającemi icb
wierzytelności.

Lista sprawdzonych wierzycieli dołączona
zostanie w dniu 25 października 1933 do akt
sprawy Kr. Z, 50/32 znajdujących się w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Lodzi,przyczcm o8oby zainteresowane mogą zaskarżyć
postanowienie nadzorcy sądowego w terminie
7-miodniowym do sędziego komisarza, który spój'
o statecznie rozstrzyga.
Nadzorca sądowy
Ignacy Hirszfeld.
nDom Dalecięcy·
PlłlfO ł:IU01":
~..
L syst. Montessori
W. KAP1ANóWNY

przeniesione zostało na
ul. PIOTRKOWSKĄ 94 w ogrodzie
parter, lewa of., tel. 248-14
Przyjmuje się zapisy codlliennie od godz. 12-~ i 4-6
Ję2ykl obce dla dzieci
<:lIjEłcla pRed i popołudniu.

-

Licytacja. •
rozpocznIe Slę
od Bumy

Nr. Nr,
hipoteczny

przy ulicy

nieruchomości

593-a
270-c
593
1331
2407
826
91
4508

Zł.
Brzeinej i Sienkiewicza
Zachodniej
Piotrkowskiej
Puejazd
28 P, Strzeł. Kan,
Wólcr:ańslriej

Drewnowskiej
Piastowskiego
Łódź,

59,940
63,380
36,160
36.000
21,000
19,200
93,900
10,800
dnia 27

336.434
355.210
200.096
210,674
123.590
110.795
573.013
69.455

wrse~nia

przed
Dnia

notarjuszem

I llr.
97
90
86
04
63
95
87
60

H.
S,
S.
H,
A.
A.
H,
H.

Klesem
Baranowskim
Baranowskim
Klesem
Rżewskim
RŻ6wskim

Klesem
Klesem

7,
8.
10.
11.
14.
15.
12.
30.

XI. 33 r.
XI. 35 r.
XI.63 r.
XI. 33 r.
XI. 33 r.
XI. 33 r.
xn. 33 r.
xn. 33 r.

1933 roku.

się

na

półroczne

zawod.

KurSU KrOjU, SzUCia i mOdelowania

damskiego i dziecinnego zatwierdlli. prsez Minist. W. R.I O. P
za nr. 3247 Mlatr.ynl Ł6dz. Izby Rllemleślniczej, Profesork
M6d dypl. przez AkademJę Paryską

P.AlejaSlfJNflNK
Ifl
I Maja nr, 20 (róg
Żeromskiego)

łatwa, dostępna, praktyczna I wlrablllJąoll samodzielność.
ukończeniu dJplomy.
Opłata przystępnIl.

Metoda nauozanlll

PQ
Informaoje i zapisy w kancelarji kurs6w od 10-20 godz.
Prospekty bezpłatne,

i

nieszczypiący

tusz do

rz~s

toniryle "MRnILYS"

•

[h[esz miet za pewni ony bYt i usamodzielni t ~ie?
ZapIsz

Nledośolgnlooej jekoścl

trwały

Przedstawicielstwo na Polskę
Perfumerja _MascoHe", Łódt,
Piotrkowska 79, tel. 233-61,

E

e

Do akt. Nr. Km. 266 11933
OBWIESZCZENIE.
Komomik Sądu Grodzkiego w Łv-.
rui Leon Wąsowski :mmiesl5kały w
Łodzi, p"y ul. Narutowicza 10 ni za~f\d.te art. 602 K P, C. ogłasza , ~o w
dniu 17 października r. o godz_ 11
w Łocni przy ul. Południowej 73
odbądili e s1ł') licytacja. publiczna ruchomot1ei w a mian.: 20 fesfmetró\~
desek porządkowych i 60 festmetrów
bali porządkowych
oszacowanych na łączną sumę zł. 700
które można oglądać w dniu licytacji
w miejscu spr.edaty, w czasie wyżcJ
o.naczonyrn.
i.6di, 27 9, 33 r.
Komornik (-) Leon Wą,sowsk\

tł

r -'" ~ .. m.:o., !"'::Jrt]{~-· --.; ~

rtr. 2tf',ć
----,------_._----- ------=....:..;....;;;..;~

-------------------~---,------~

WYGODA"
BARUrowuZA 13
KR" WIECKO. SZEWCKA ,ł
247-:;;;
PIERWSZĄ PDŚPIESZłtA POMOC

Tel

Mi

WSZYSCY
e

~~z~~ ~:;eCrJ~I~O~~

Ceny

=,

*A

;WWB

H

•

W'.

~~~~~i~

C.OITUHa

TOMASZO~SKICH.

Honorujemy asygnaty

A

"Posło"

Śródmiejska

,

tel. 169-05

parłer.

W podwórzu,

In

69

Q

płatnie.

a

II

A_·

przyst~pne I

ee

dział kuF U T R A
do rapIracji, farbDwania ł czyszlllllnła. -

UBRIUtlA
WIZYTOWE i SP1DKlłłlil o~:s P 1\ l l 4
MATERJAt.6W Dajpn:edniejszych fabryk BIELSKICH i

zwiedzają SKŁAD

OENY b. NISKIE! .- Odbieramy i odsytamy b, ł
Pralnia chem iczna, farbiarnia i fasonowi'!
me kapeluszy ,
żADNEJ FILJI nie posIadamy.

Zaprowadziła specjalny
śnierski i przyjmuje

I

Powaina SpÓłka AhcUina Łódź J~;.;i;;\~zal'll.~~."22.0gl HelmaLnekaHrz·e, d·ernSłySztBderler ,= Do d.obrze pr?sperującego
detahcznego mteresu poSzkola I{osm~.gł:zna
d tr:ebn jest
wznowiła Drz,iecia
U
liliowiec:
Sr6dmiejska 7 (dawn. Cegielniana)

poszukuje na biuro 4-5 dużych
widnych pokojów na Piotrkowskiej między ~awrotem a Narutowicza, l piętro, front z reprbzentacyjnem wojściem . Szuegó·
łowe oferty Bub .. ,Go~Ówka'-

lJosłala otworzona

_

y

Zatw. pPlel'l M;nistorstwo [Dep. SI. Zdr.)
Szczeg6łowy prog.am oraz zapIsy codsiennle w
larjl Szkoły od 12-1 i od 7-8

kance-

••••••••••••••••••••••••
Do akt. Nr. Km. 1961-1962-33

Eleganckie

UL. EWANGELICKA 18
(S:enkiewloza 83)

tel. 107-23

Dr. med. SZ. EIGEROWA
I Dr. med. J. BAUM
Zapjsy na porody I i II klasy

.-...... ,.._
•
I ~!~~p~~ I~~ł~!!!!1

MUNDUR'KI
; Pł.ASZCZE

K U P U J CI E Z l-go Z R·ó D t A
WYBOR

WtSLKI

Do akt. Nr. Km 1950 '33

Przedaląbloratwo inżrnlerYJno

Elektro-Mechanlczne

Maur", RAK

szkolne p/g nowego przepisu po
cenach ani:tonych poleca

B.Jakubowiez
Pomorska 5

ZAWADZKA 12. tel. 214-11.
gabInet 248-86

---_._ ---._---Za kład Fotograficzny
I

"BE
RNARDI
Piotrkowska 17, tel. 144-11

W

OBWIESZCZENIE.
I'i:omo.nik Sqdu Grodakiego w ;Lo·
dai, rewiru 14 zamieszkały w Łodzi
pray ul. Aleja '-go Maja 34 na
l!o.sadsie lut. 602 KP.C. ogłaSla, że
w dn, 6 października 19~3 r. o godz.
12 w t.odsi, pr.z:y ul. Gdańskiej 57
odbt;d:ale ~!r) licytacja publiclna ru·
ChODlości a mianowicie
kredensu, serwantki i szafy do odzieży
oszlICowanvch nil lącznll sumę 750
::1., kł6le' można oglądać w dniu
licytacji w miejscu sprzedaty, w erasie wyżej oznaczonym.
t6dt, dn. 21.9.33 r.
Komornik Dulkowski

li óż ek

Wrt ymollok

mełalowpoh

,.

amerykańskloh

DDłnm,aDb~~Bi~t~P~irk:;8k~Dil,
Whi.

•

"PA'I'BNT"

llBL. 138·6U, w podw61'.u.

I

EKSPERYMENTÓW

I

Obwieszczenie

HOmDIetI

dyplom Uniwersl'tecki
Powróciła

Oimnastlczne

Moniuszki 1, tel. 127-99.
Usuwanie w8zelklch
defekłów cery.
Usuwanie beapowro'nle I bez
ślad6w SlEpeoQcyah wlos6w.
Przyjmuje 10-2 i 4 -8 wiece.

metodą Bjorksten
prowadzą J. L.

i Amerykańską
SZUMlEWSCY

\V lekcjach gimnastyki uwzględnia się racjo·
nalne przygotowanie do P. O. S.
Lekcje rozpoczynają się od 6 październ.
Dla pań w godz. od 19-20
dla panów w godz. od 20-21
Oplata miesięczna za'2 godz. tygodniowo zł. 10.Zapisy w poniedzialek, wtorek i środę, t. j., 2, 3. i .4
października r. b. w godz. 18-:-19 w S?~retarJaCle
Gimnazjum im. E. Orzeszkowe), Al. KOSClUSIki 21,
II piętro.

149/33 r.

OBWIESZCZENIE.
Komornik S~uu Grod.lliego w to
uBi Leon Wąsowski zam. w t.odzi
, pllly ul. Narutowiua10
nA. :/!!lsadllie art. 602 K. P. O. o~ta'
sza że w dn. 17 paźd:;iernika 19ł1S r.
) o godill. 11 w todzi. przy ul.
Cegielnianej 66
oJltt;d.le siC) publiczna licl'tacja ru-.
thomośoi a mianowl.ie:
'Mszyny żelalnej mechanicznej t. z",Inowadlo i szlauchmaszyny źelalneJ
mech.
",szacowanych na łączną sumę
zl. 1700
l,tóre można oglądać w dniu licytacji
• miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
oznaczonym.
t6dt, 27.9.1933 r.
Komornlk Leon Wąllowski

WieCZOrnI Kurs IBaclwa
n

i@ew

przy Szkole

Przemysłowej

T -wa Szerz. Ośw. i Wiedzy Technicznej
wśród Żydów

Właścicielka

Instytutu Kosmetycznego

I
I

I

POMORSKA 46.

w

Naru OWielBII wpodwórzu

I

Zgubiono

dnia 30 września portfel wraz
z dokumentami osobistemi na
nazwisko Henryka Szperlinga.
Łaskawy znalazca zechce zwró·
cić za Wynagrodzeniem ul. Że
romskiego 42.

M
SALON KOSMETYCZNY

H.OOIEIOWEJ ••••••••••••••••••••••••
PlłSU~~k~~';
;~e~~1~~17.84 I
po prz. oficyna II p.
. god •. . prly)~ć

~d

~Iez~v.:0dne ~rodk1

POSlUb·Wanl
n

~-8 ••
poro~t włos6w W śródmieściu pok6]' z

10-2 i

nil

pocze-

IlupIez. Farbowanie wlosow podług.
.' .
Usuwam piegi i kalmą. ew. duzy. pokÓj z. ~le.
zagr. systemów.
wilgry oras inne defehty cery Stosu·
fonem, na gabmet przy]~c.
je . oryginalne preparaty wiedeńskie. Oferty sub. "Mor" do admin.
Najnowsze metody lecznicae. Hydro·
Głosu"
i elektroterapJa.
".

----------

,

.EXTRACT BARDANAE·

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

~

Trzu iPOł morui

(Tonlc:um ziołowe). - Niesawodny
środek przeciw wypadaniu włosów,
usuwa łupież, przedwczesną, lIiwjzn~
i wzmacnia cebulki. - Wuelkich wy·
jaśnień i wllkaz6wek udziela wynalaz' ornej ziemi
w Rogach do
ca J. BRUSS, GŁÓWNA nr. 17.
wydzierżawienia. WiadomoścS
Tamto sprzedaż.

ROCZNy'

*P&i'MW$iiliriM''f

2.50.

nowoczesne sypialnia i stołowe
okazyjnie do sprzed6nia.

lec.nlozeJ I toaletowej

Z.SZWALBE

zł.

pierw8zorzędne.

ME LE

Gabinet kosmetyki

dla "ań i panów

---------_.__._--

Wykonanie

"OlLA"

ODZNAKA SPORTOWA
DŁUGO CI MŁODOŚĆ ZACHOWA

ceny na wszystkie roboty
fotograficane.

6 fotografji od

N

PAŃSTWOWA

I\omornik Są,du Grodzkiego w t.odzi
rewiru 10-go zlIm. w
Łod.i p:rzy ul. Przejazd 40
na laea<hlie art. 602 K. P. O. oglasza, ~e w d. 4 października 1933 r.
o godz. 11ł w Łod.z:l, przy ul.
Piekarskiej 27/29 odbę·
daie się licytacja publiczna FuchomoŚci a mianowicie:
kasy ogniotrwałe) 3-ch biurek i maszyny do pisania
osza.co\vanych na lączną sumę zł.
kt6re można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprsedaży, w czasie
wyżej osna.czonym
ł.6d&, dn. 26,9. 1935
Komornik (.) Ludwik Hollas

obniżył

KTÓRE WAS DO MNIE
'PROWADZA ,
ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH

Do akt. Nr. Km2458/35.

akt. Nr. Km.

cenaCJh neJnllszych.
Warsztaty reperacl'jne.
Przewinięcie motor6w i dynaDloma·
szyn. Instalacje elektryczno siły,
światła I sygnalizacji wykonywa

wraz z kapelusikami oraz

Ordynują:

+

1)0

1

I
PłASZCZYKI E~t! !.~..,~"!

OBWIESZCZENIE
Komo!Dik Sądu Grod.kiego "W Ło.
d.i, rew. 14 zamieszko w l.od.l prsy
ul. Aleja l-go Maja 34
nil ao.so.daie a.rt. 602 K. P. C. oglasJa,
Jie w dniu 6 paidziernika 1953 r. o g.
12 .. t.odd przy ul. Śr6dmlejskiej 12
odbfłdale się public:ana licytacja ru·
chomości a mial\owioie:
maszyny do szycia oholewelr marki
.Slnger«. garderoby m~skiej, obuwia
damskiego, kasy ogniotrwałej, tyrandoIlI. "ul\dzeo!a sklepowego i dywanu
oszacowanych .QalącJn~ sumę sI. 750
810 .1.
które można ogl~dać w dniu licytacji
w miejscu spnedaźy w czasie wyżej
osnaczonym.
t.6dź, 27.9. 33
Komornik (-) Dulkowski

bez pracy z kapitałem Zł.
20 do 25. tysięcy. Oferty
w naj ściślejszej dysk~eeji
pod "Dobry interes

III p. front
przyjmuje od 10-1 i 3-7 w.

Łodzi

TELEF. 163·80

-'--PORADNIA

tel. 163-50.

.

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

~

WfnfR~l~~I[lnA PI Inby
blaszane
wEnER~u:~l'głz~:~~RrtYl:H
LECZEniE CHDROB

.

Czynna od 8-ej rano do 9-ej wieczór.
W niedziele i święta od O-ej do 2-ej

Porada 3 .ł.

Od 11-2 i od 2-3 przyjmuJe kobieta
leKarz

.W

dowolnych

ilośaiach

da sprzedania.

Ceny konkurencyjne Tel. 163-50
.1

Kan:elaria przyjm .. je zapisy i udziela informacji w poniedział
ki, wtorki, środy i czwa.tki w godJinach od 7 do 9 wlecs6r.

I

I

Piotrkowska 175. tel.

Dowr6ciła

I-----,------------------~
CHORYCH
138-76 na paraliż
artrellyatm, reumatylZm, Isohlas

Pnyjm. 10-2 i 41/2-8 w.

I t. d. skutecznie

radykalnych

leczę

Ja

stosownych magdy
elektryzaoji.
liczne podziękowania
uznania.

Bezpowrotne usuwanie owłosie Posiadam
nia najnowszą radykalną metodą
bez ślad ó w.
T.JeczeBie defektów eery.
Krucza 6.

Dypl. Masaiysta A.

Kotrnłński

tel. 225·67.

"HYIiIEnl\"

Łódź, Andrzeja 1.
i PrlP)mule wsselkie .oboty, wchod.~·
Ile w .akres aayuoaenla slIyb, trote '

pODlOCą

,awania, cyklinowanIa i drutowani a
1!08adlelr. .9prs~łal)le bIur i mleuka)l
Cen, nlakle. Tel. 10f5-4Y (pr,w.)

Cli'""' do godZ. 7-.J.

dostępne UJSIVSIMim e

Ił. l.~~

Tyle napewno warte jest WaszQ zdrowie i

mIeście ł

Veto w nowem opakowaniu żądajcie we 1Y5l!ystkicPt aptekach
i drogerlz!ch

I

1. X.~ -"GŁOS PORANNY" '- 1933

Nr.2n

TAJEPIniCA nASZEGO POWODZEniA

Dr. med.

Artur Banasz

o L B R Z Y MI

1)

chirurg.urolog

W Y BÓR M A T E RJ A ŁóW

PIERWSZORZĘDNYCH

pr:Jyjmule od 4 do 6 pp.
Dla nlezamoinych ceny
lecznicowe.

DZIAŁU

Dr. med. LudwiB Rapeport
chorobl nerek, pQcherzB i drOg
moc.owych

KLlNGE

UROLOG

i SCHULZ

łódzkich

FABRYK:

JEDWABNEGO:

KAROL REISFELD
"SETELANA Ił Sp. Akc.

SI r Y fortepianowej

Warunki b.

i bielskich

M. i T-.

Dr. med.

PIKIELNI Sp. Akc.

D. A -e fang

MAZO iLEMPERT

HOFFMAN,

SZa

Sp. Akc.

BIELSKO

chor.

i INNi CH

(róg

i moc.opłolowe

DOWrOdl
Andrleia
telef. 159-40
prsyjmuje od 8-11 rano i od 5-0 w
w nledsiele i §wlęta od 9-1

5,

Nr. lO

PIOTlłllOWSfilł

Doktór

jest:

KLI IiER

spec. chor. weneryczn., -skórnych
i włosów (porady seksualne)

Andrzeja 2, tel. 132-28
Pnvjmuje od 9-11 rano i od 6-8 w.
W niedsielę i święta od 10-12

Dok;;6r

Tel. 218-84.

Nr. tO.

VI. talunOWIki

Piobkowska 70, tel. 181-83
Choroby skórne, weneryczne i mo~zopłciowe

Gabinet chirurgiczn,

Dr. med.

PI.tałKantora

Lekarz~dentysta

ZOSl
ii;i:;=;B
1.
1\
J
Z
n
E
R
lYl~l!!i~}~r!!!~~ A
O ...
••
.1 lisiopada 9

Prv.yjm. T;:.

1"~-~26_8 w.

Lec::~le:::~:::~na
ze stalemi

łóżkami

Dr. med.

Dr.

przeprowadził Się

~

Dr. med.

med

•

H

D Hf l
•

r _ ~ l,.

DowrOlil

Spec. chor. uszu, nosa, gardła
. k ta i
tel. 112-20

Piotrkows~a ~8~

PU,jm.j~:. ':~:: 5-'
H. GUTSZTADT
pp.

DOWrOcil

~~~ZHE~~~~L~~
.

...

.

n~dC~~;':~;~~~;

w

lOdź. Gdańska

.-

l~:;;:le

11

krOtkiemi falami radl'owemi
Choroby stawów,

kości,

mięśni,

n:-~~;;~y~~Ó~~bi~~;~~dÓrt. ~~w gabinecie terapJI fizykalnej

b
d
--k
P
Ik- ••
Dr. ESonnenberg
\VI
i1
~I. U

..

Choroby skórne I wenery"ne
Nawrot
tel. 128-07.
prcyjmule 10-12 i od 5 _ 7.

7.

Dr.
.J. Hetta
med.

choroby
1 P.

--Dr.-m-ed.-

kobiecych I akuszerJI

horo :'c'j"oe::7~~~~:oozopueprowadzil się na ul.

I od 5- ~ere~o~~~. ~!8.8~~T Nr.

w niedzlel~ od 11-3 po po poł.

.

C

b

O~~~~j;e~~k:~~~~ł::'C~~I~~U
Traugułta8. Tel. 179-89
W
7 Pl'Jlyjmuie od 8-11 i od 4-8 wlecz.
_ ___'

J- . "Zrł!1-b frft

.ul. łt~!Y.~~!iIlZf\

DOrOIa LEW,
Dr.

(RC~O::'~ :~~)

g

pn:yjmuje ad 2-3 i od 7-8.30 w.

CENY LECZNICOWE

_

PIOTRKOWSKA
114
przyjmu_ie od 5-7.
___

Z D" TY nBR
Dr.

-

n:~.

przeprowadziła się na ul.
Piotrkowska

u R o Lo

G
Chor. nermeko'czpoEłwCyhCeh,za i dróg
Zachodnia S9.a

Przyjmuje: od 12-1.30 i 4-7
ZIELONA 8~

teleł. 148-96

I

""l'Jmuje od 2-3 pp. i od !I-B w

Dr. med.

(z~mp
\lJ niedz. pocz. o g. 12 w pol.

-

lU Oł hOl USBI
C

4 tel. 216-90
egielnlana
Choroby weneryc.ne, moc.o-

I

ŚWlę_t_a___od 9

poł.

dO. 1 po

pu~z władKe Państw.

Astmy

prseniealone na

1902 roku. - 3000 Iist6w pochwalny h

Dr• med• bBWlnSDłłDWEJ
Piotrkowską 86, tel.
od 10 r. - 8 w.

zastarzałe,

rózne kaszli

są

przywilejne chor6b, ptucnych
uleczalne powidłami zlołoweml od

143-63 jest do przejrzenia na miejscu, opis

leczenia na ź<\.danie bezpłatny.
ChlrurgJa kosmety•• na:- iylakl
S. SLlWAŃSI\I, ŁODZ
odmrołenle. Usuwanie owłosienIa Brzezińska 53
Brzezińska 33

miłości.

Najpiękn~ejszy

film

miłosny

" nyli Jei Pierwsza miłość
Zakazana miłość oficera do zakonnicy.
Dramat, który wzrus7.ył cały świat.
Film ten jest genjalną kreacją wiell-i ('!
gwiazdy

16.

Wastępny program:

I

"i'

luka

KOternika

82

tel, 164-19
przyjm. od 10-1 i 4-7 wiees.

k60rySM
i
h °A" SK
SZ KOCt
"E'OTSy6WCZNA w_ medz.
zatw.

Epopea wielkiej

-

6ABlnfTY KOSMUtKI LfKARIKIIJ pn:~jmujt!:I.~we l' /I::r~~ 9 wieo..

choroby sk6rne i weneryczne

Kino· Teatr

••

~. KA[ ( H( l~ ~ H~ WA

4

Dżwiekow,

4-ł

Lekarz-dentysta

-

Gabinet Chirurgiczn,
- D-ra med.
~

i dzieci

Piotrkowska 6, tel. 144-95
przyjmuje od 8-11 r. i

DOWróc.·1

. . chor6b..
Sł!ecJahst~

wewnętrzne

DowrOdl

H
a
II
e
r
EugenJ'usz Fr"le-denberg

(Śród~ie]ska 14),
. tel. 12952 Dr. POLAKA, Nawrot 7. Tel. 164-21
przY,llU. od 11-1 l od 5-7.
- .

~

---

DR. MED.

. DOwr6cil

ordynuJe w chorobach -serca
od godz. 4 7 p. p.

tel. 108-01
•
przyjmuje 4-6 ppoł.

Prsyjmuje od 1J/3-4 pp. i o 6- 9 w

lekarz zdrOJOWy z Iwonicza
l

Ilidańska 1ł m 1

DowrOcil

Piotrkowska 56 lei. 148-62 -

SI enkl'
.42:... t I f 1'6 10
eWltla.-.t.a
ee. Ił - .

Dr
J
SCHORR
,. .:r
••.
.

przeprowad.lła slq

ryczne!

Chor. sk6rne i wen.ryc.ne
Spec.
ohor6b
Gkórnyeh. wene· godz. przyj.(kobiety
i dzieci)
rycllnJch
ł moczopłcloWJch
01 9-11
i :5 - 4 po pol.

•

Dr. med.

.

(Kon,tan'ynowskal lele!. 13353

Telef. 169-59

NiiitKllS. KrJńska

Nawrot 32 tel. 218-18

-------

przyjmuje od 12- 2 i od 7 - 8.30 •.
w
i
od 10-12 w pol.

~.. PFlyjmoje od ]-S-ei po poł

p."lmuja od 8-9 r. i od 4 - 8 117
II> nledslele i Święta od 9-12 w po

Gabinet Roentgeno-lecznlczy
PJllfJmule od 8.Ro do 10.30 Jano, od
l-ej do 2.30 pp., od 6 do 8.30 wleCi'.
w nleall(ele i ~wlQta ad 10-1

!~!,~=~~~~~~..~~ !'I. 14 fil
~ FeliCia Rozen H sz--~u-MACHER Z p.Dr. ~ed. k· ChO'Z~e;;!~~::~""
Choroby dzieci
•
_
l'ln
• Inczews a
31111
Choroby skórne i wene-, Poło:anictwo, chor. kobiece
niedzielę śwIęta
"o~rocl'

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

Dr

na ul.

SrOdmieiska

.,. ft

l.

Dr. H. ZELleNI

chor. kobiece i akuszerja

UraD':'Z~

IC;:.

Kilińskiego)

flel. 131·44.

I. RI I WIC

Cho r. weneryc.ne. sk6rne

się

na ul. P r z e j a I ci 40

MINIMALNY ZYSK •• MAKSYMALNY OBR6T

niewiażski

wewnętrzne

przeprowadzi'

REKORDOWO NISKIE CENY
gdyż naszą dewizą

Dr. med.

puystępne

Telefon 241·35 (od 3-5-ej)

/

2)

Ie k cj e

wznowiła

DZIAŁU WEŁNIANEGO:

II

i INNYCH

DOwr6dl
. ul. Cegielniana 8
(dawniej 40)
tel. 236-90
Godz. puyjęć 9-10 i 6-8 wicz.

pianistka-pedagog

WYSOKICH GATUNKqW NAJMODNIEJSZYCH WIĄZAŃ

W ólczańska 23

wznowił Drz,iecia

TEKLA ARMlnO :~- nA

"

HELENY HAYES

wraz z

ulubieńcem

kobiet

CLARK GABLEM

18

i X.- .. GLOS PORANNY" -

........
'QfL

-CUZIMM1

;i M

*M

•

OGL

-

II Hautd i Uł,~bDwan~~ II
...............

-~
mm.LITZ - SCHnOL! Kursy języktlW 01w)'l'h; llZlltlne przez p:u'lstwo
9 rok szkolny. KOnWe1'5:1.eja, lito ,
ratura , korespondencja handlowa.
Wykbdajf! cudzoziC:fl)ey i spec.ia1Jlic· \vyszk"leni pedagodzy.
Najt'zybsze postr;JlY _ Informacje eoI'12ienllie od 12: do 1.30 i od ::;. do 8.
T>iot;rkowska 86, front.
5384--3

- - - -_.------------,-

s

Z ŁOTO, SREBRO, RÓŻNĄ BIŻU

M ID

l'i!RJĘ, kwi~y lombardowe kupuje i
plaoi najwyższe ceny. Magaayn jubi-

lerskI M. H. !..lasek, PIotrkowska 5

ny ton, wybitna selektywność i
dostępna. cena. zł. 300.-. Sprze.
'._
daż i na raty. Radjo - ;Vatt, Na,rutowicza 16.
~-,~-----.--

na

75 koui 3.000 volt 730 obj'.
A. E. G. okazyjnie do
sprzedania oraz 1'ozne
mniejsze motory.

I'" Inż. J. REICHER i S-ka
l

ul. Fołudniowa 28
te1. 21000.
'

mu.ie Sekretarjat, Piotrkowska 'uc
$+l &
l:l9, tel. 223·90, w godz. od lO-ej MASZYNĘ do pisania sprzedam FORTEPIAN bardzo mało użydo 13·e] i od 16 ej do 21-ei·
tanio. Ki1ińskiego 93 Ul. 7.
wany, najlepsza marka, oka-

~IDIIECKIEGO

767-7
zyjnie do sprzedania. Wiado- - - - - - MASZYNA DO KOPJOWANIA mość: Na'l'lltowic,z a 32, m. 12,
udziela dr. fil. roz~iar "i~ folio". w dobrym oa f(. 10 - 1 i 3 - 6.

absolwentka niemieckiego unlwertiytetu. Literatura, gramatyka. wy
praco" Dnia (m a,tura). Konwersa(ja. Andl'leja 29 m. l. tel. 23:2-42.
5606-2

stame, tamo do sprzedania. ul.
Mielczarskiego ::l4, m. 5.
A. l\lEBLE! Sypialnie: brzoza, róża, piramida" orzech, dąb ; stolowe:
orzech; garderoby, łóźka, kreden ·
1.1ADAME FISZHAUT Pariaien- sy, stoły, krzesh, salonik mahOl)
no diplomee Leyons de franya.is używany sprzedaje tanio na ra.ty.
Renseiguements: telephone
Zamienia. Stolarnia, K. GaJa!"a, War
147-64 - de midi a 2 hemes. ~zawska 16, tel. 231-iSU.
.mSS MARY gives Eng1i::h, Frencb,
(;t'rman 1e5r,ons. System Lingua·
phone. Piotrkowska 24, m. 7,
rlawniej Trauglltta 2.

'* -

Osobiście

międzv

zupełnym

~chl'oder

porządku.

tanio
dam. Nawrot la , Genau ..

w POTRZEBNA panna d,o dzie\:
ka dwuleLniego. Zgłosić się: 11
Listopada nr. 44, m. 58,
od
3 4 codzieniL.ie.
tapczan,
Spl'ZP-

SKRZYPCE tyrolskie z roku 1656
liliczny instrumc!lt, oryginal .Jakorus Steinl:'l", dźwięk wspaniały oka
zyjnie bardzo tanio do sprzl:'dania.
N3WJ'Ot 22, Lcssig.
_ _--,..---.:-- _
•
RAD.JOAPARAT prądowy 4-l:1mpo
',vy, 5-ta prostownicza. 'szafkowy,
f!UZl:'dalll tanio. Główn:t 21 m. :.l8.

l:'przedam. Kilh'lskiego
dziecki.

lokale

160. Przeź

POSZl!KIWANE 2
kl,lChmą, Moneezne j

STRADIWATT zdobył świat 2-ka lI-go piętr8, w starym, czystym
(3-lampowu) ekranowana
wydaj- domu. Oferty: "Natychmiasf'
515-30
nMci najdroż zych aparatów o niedoścignionej szlachetności tonów.
tel. 17 -111
Ceny niskie i na raty. Radjo"
Piotl'kowska62 fr. lip.
Watt, ~ arutowicza 16.
Bez odstępnego poleca mieszkania 1, 2, 11, 4, 5 pok. z w8zeL
SPRZEDAM sztrykmaszynkę "Id0'
wyg. zł. 30 pok. umebJ. _ kllltki
al" do rękawiczek oraz patefon sa.schodowej.
lonowy. Abramowskiego 5 m. 16.
SKLEP frontowy z mieszkaniem,
od 11 - 5.
2 lub 3-pokojowe mieszkanie z
2 PLACE do sprzedania przy 111. wyg'odami wp:noot od gospodarza
Hipotecznej. Wiadomość Hipotecz- od z:J.raz do oddania. Piotrkowska
200.
5598--3
na 15.

o

I

6eouz"

!

. . .- - - - - - - -

4-CYL. FORD starego typu nowowyremontowany m.')tor i podwozie
szldelet drewniany na. sportową
karoserję okazyjnie do sprzedania.
Wiadolllość Sienkiewicza 33 11 doZOl'(~y.
5563-5

Biuro
POLRUCH
PIOTRKOWSKA 89, fr. p.
ł

tel. 141-01

poleca i poszukuje lokale handlowe, mieszkania, pokole umeblowane,

Bi~łjzna

i
w~'godami na 4 pi~tTZe do wy-

j

damlki)

meska i

dzi~cinna
lIi~lizDa stołowa

godz.

.

far~ucbg i

i

poj,i~lo"a

t. d.

11 Ust'Onada 7*3.

POKÓJ umeblowany, słoneczny,
ba.lkonuwy z wygodami i Wef&nem wejŚcie niekrępttj~ do wyna
~ęcia pojedyńczej osobie. Dzwoni6
108-28 godz. 9 - 10 i '14 _ 16.

-----,-.-

ZJNA FEINBERG (dypl.) wza.,wiła lekcje angielskiego, konwersa-I
~:ja, Iiteratura~ kores1londencja. Te
1ef.(m 24~-49.

POKÓJ dla solidnego pana. Piotrkowska lO, front, m ~. m. 2.

BUCHALTERJI podwójnej nauWyłączne zezwolenie na wysyłanie paczek żywnościowych
czam gruntownie w ciągu miesiąca
i towarowych do Rosji Z.S,R.R.
(metodą
praktyczną) z gwarancją.
samodzielnego prowadzenia ksiąg i............ĘĘ
. . . . . .»mw.~a
..IBAg4..~....g;.PMM+Mim
..BIIIBI............~.......~...............
Aili&
sznurowanych miarodajnych dla
ORYGIN. kożuszki zakopiańskie POCO ŚPICIE na słomie, gdy na
włady. Cena
bardzo przystępna.
ella pań i dzieci. Zamówienia w ci:} dogodnyc.b warunka,ch dost.ać' moż
Nauka pisania na maszynie z dogu 8 dni. Zakop. i łowIckie kanli- na materace, otomany, tapczany,
kładnem
objąśnieniem konstrukcji
zł. 6.-.
Sporządzanie bilansów l BACZNOSO! Uwag::l Nr. 47 Kiliri· zelki i serdaki od .zł. 3.90. Kilimy. lei.anki i krzesła. Setki klijentów
zaprowadzanie ksiąg, również u- skie~o Nr. 47 T:1·niol Tapicer i de· Pantofle. Rzeźby. La.lki od zł. 2.50. się pl'zelmlllało, iż najsolidniejszą.
Droszcznnych. W ólczańska 41 m. korator, m::jster dvPlomowanv i Serwety lniane i koronkowe. Jul- r()hotę wykonuje się tylko u tapicechowy przez Mir-isterstwo, za· jnsz Rozuer, S-cy, Piotrkowska 98, cera P. Wajsa, Lód~, Sienkiewicza
32.
Nr. 18.
twierdzony w roku 1905 przyjmuje Vvystawa o~ ul. Przejazd.
wszelkie tapicerslde i dekoracv:nw
BUCHAL TERJI WŁOSKIEJ i a·
merykańskiej
oraz
pisania na roboty i reperacje PO bardzo niPROF.
NAPRAWA piór wiecznych wsze]
maszynie
gruntownie
wyucza sIdch ce]'acb. Uwaga: prosze mni~
kich systemów w ciągu 24 godzin
zawiadomić
listownie
S.
Karabaza 25.- zł. Skrócony kurs w cią
w
warsztat.ach własnycb. A. J.
now Nr. 47
Kilińskieg-o
Nr. 47
!('U 1 miesiaca zł. 11'1.- Pisania na
Ostrowski
S-ey, Łódź, PiotrkowMistrz dyplomowany i cecbowy.
maszynie za 3 tyg--odnie 6 zł. Udzie
ska 5-5.
hm równi?Ż korespondencji i aryt FOTOGRAFJE do matrykuł i
metvki hand~owej.' Kmńsldego riO,
wznowił lekcje gry
porz. or. I piętro. Dla, mtmlzit'ży dowodów 6 sztuk tylko 1 zł
w
zakładzie
fotograficznym
fortepianowej
szkolnej 20 jeroc. laiżki.
"Sfinks", 6-go Sierpnia 9. Na
S'I'ENOGRAFISTKA polsko - niemiejscu dział prac amatorskich
siła pierwszorzędna ze zna
miecka,
i sprlmła
po bardzo niskich cenach.
Zapisy od 4-6
jomością. języka francuskise-o i :lll
t'M
gielskieglO zMa~em S!l lllfi.'ZJł':ll:l
PANOWIE! Dyskretnie wysylamy
Sienkiewicza
koresDondentka
oteznana z wszd
franco ci.'lmwc prOspeJ.:ty oryginal
biłuterj~ i kwity lombardowe
kiemi cZj'JUl.,,:3C:Jtlll biuro" l'mi I":front II p.
nyeh
nowości fr::mcuskicb.
Potokupuje i placi naj wyzsze ceny
6Zl~kuje posady. Poważne referen 11698-3
Magazyn jubHerski I. Fijałko, ek~p,~f\ycja. Grlyni!l.
DYWANY perski'.:', krajowe, ręcz (je. Oferty sub. "Swno" d" :tdn'iPiotrkowska 7.
nistracji I;iniejszego pisma.
KROJU, szycia modelowania, bie- ne i ma 'zynowe naprawia. arty!!tycznie II. Milgrom, Kilińskiego
!iźniarstwa i haftu każd..1.. z pali
Nr. 18.
5570-5 ABSOLWENT szkoły przemysloZLOTO,
SREBRO, BIŻUTERJĘ, nauczyć sic> moż'e gruntownie szybkwity lombardowe kupuie i ptac~ ko i tanio, tylko u specja.listki z LITERACKIE porady i oceny. O- wej poszukuje jakiejkolwiek pra.
najwyiBse ceny. Magazyn jubilerski kilkuletnią. praktyką nauczania. pracowanie artykułów, poblikacjti. cy w dziedzinie tkactwa.. Oferty
M. Mlzes, Ploirkowaka 30.
Nawrot 9, m. 1.
-30 "Sumienny pra.oOiwnik".
L!!lwwa 10, m. 30.

I

.J

,;U~_:_ij.1IIilII1_Ói_II~_I'.IIII ___

I....

I. Kapno

PDsad,

20·

Z lOT O. S A E B R O.

!! B R Y L A N T Y !!

OgIOSZ rilD.-a

mte:tłeo~nll ",Gł?SU PorannefO"~ Ile "'la.klemł do-

li datkaml wynom w todlił .. 4.60, _ odnosceniepues,łbQ po~toW!l Ul }waju - zŁ 6,,--- lI~JP.'anioo - . . . 9_ '-

redakcja nie zwra.ea.

Redaktor: f!uaeniusz Kronman.

naj~e1a:

DO WYNAJE;CIA 4 pokoje. he: hnią z wszelkicm\ wygodami od.
1 listopmla l)raz lokal biurowy i
suteryny na skład. Wiadomość 11
Jozorcy Aleja. Koseiuszld nT. 98,
tel. nr. 114-79.
5555--3

Salna ~~ Resztki, Sekunda i Irak UJJzwyczaioa De

LEKCJI francuskiego udziela dyplomowana nauczycIelka. (Diplomc
sllperieur de l'AlIi:lnce Francaise"l.
4 IJOP. .
Tel. 285-41. od 2,30
5601-2

Rękopisów

sJłlepy.

terze oraz r}Ołkój z 'klUchni:t

lowarg Wldzewslile

6 pop. Ś'rÓ\dm1ejska 12 m.
17 lub piśmieIllUie do adrninis bracji sub. "B. L."

eRumerat2
Pr
fRrolI.'. z

pokoje z
niewy!ej

1--·-DpE:·I·e·c·'·a&:·iByD_-:.:~~.:.e-··:·:~$m;~:·:·~_&z·aB:·a·:·:~:~:·ft·:·e··-d§Z·i·a·;·~-:m______5.i_·I~~~~=~

~AUCZYCIELKA - specjalistka
przyjmuje lekcje da dzieci cofniętych umyslowQ
nerwo·

wych.

PIANLNO koncertowe

········1

OTO.JL:-\NĘ skrzynkową,
leżankę. krzesla dąbowe,
otolllall~
lJżywaną,
r{)b{)ta ~olidn[~ tanin

elektr.

N AJNOWSZ y szlagicr sezonu: 3·
lampowy (z 4-ma lamp:ll11i), 2 ekra
GOWane, 2 obwody strojenia. Pięk

Kursy Polskiej '\fASZYNĘ do pis::l.llb małą, okazyj
J~zyj{ów Ubcvch, Radjo- uie Ilab~dę. Oferty po d "Przeno~
techniczny i fotograficzny przyj- na".
:.
-L

M''''

'PMR'ilte"PlP&H&-a

NIE

D

lA

BRYLANTY

~,mrt"M'Ci7*'łlri&WM~~

ZA PIL
YMCA:

~r. ~'H

1933

li

,

za wier.

I.

DO WYNAJĘCIA gabinet i ~
kaInia dla. adwokata lub doktt'H'a.
Wiadomość: Al. Kościuszki 22 I Po
front, dr Rotenberg, t.el. 164-24 041
3-8.
DO WYNAJĘCIA 1 pokój umebl~
wany, front. słoneczny, z wE'zelkie
mi wygodami, telefonem. Kltrula I
m.2.
ODDAM pokój tnyokienny, łaAłnt.J
umeblowany,
tnem studentom4
•
(kom) z ntrzymaniem. WM'S7.3:'wa.
Sienna. 24
Gonlonowa.. Tell
798-63.
UMEBLOWANY słoneczny ~t'f
z wszelkie-mi wygodami, wejśefe'
z ko!-yU!.l'za, do wynz.jęcia. Pi!'ll.1M
wic za 5, front, m. 11.
'MIESZKANIE 2 pokoje z Jiuebltll\
centrum, f.ront, balkon, przy lin.
tramwajowej, wyremontowa.ne dl)
wynajęcia od zaraz.
Tel. 136-00
do 7 wiecz.
098--;'
PANU odnajmę pokój ewent. na
biuro, tel. Piotrkowska 120, I JI.
fr. m. 8.
608-1

----,-------------

~KLEP k()lonjalno - spoiywczy
~przedania. KiIińskiego 200.

no

DO WYNAJECIA zaraz ładne:3
pokoje z kuchnią z wszelkicmi wvgodami. .Zgłasz~ć s.i~: R<tdwań "l.;'
J nr. 6. Wladomose u dozorcy.

młlimetwo"1 1-upalt&WJ (.trona" ••palt): I.... strono 2 at, Reldem, ekst.;;'

"ol _ .__ ,_ .._.. . . . .

_.

,r.

. rodllkayjn'IIlD. 1.5OJ '" teWcleaa z~enjeqi lDieisca n!, stronie od 2807 włqcznie 60 gr

bet! ...tr.eienia mu~łsca 60
n~kro108i 40
ZWJC1P.Ijnl
(str. 10 ~.plI.łt} U fi. Drobne 15 gr••H .,~u, MJIRIlUlJsae o~lDnonlO sł. 1.50. Posz~kiwlUlie pracy tO Itr. za
ru, nllJlDDleJne zł. 1.20. Ollłoazena ~now. I .aśluhiDOwe 12 zł. Ogłoszerua .lImiejtu:ówe obliczllne o
oSOO/. dTOłeI. film UGr. 1~ Za 0& tah-,cae 11lb iaIdM. .MQtI,tf. ~ O.at d1n1cołor. o 5ff11.. drc*i
Reklamy IV dodlltku lluełrowlIllym za 1 cm. kwadratowy 1 al.

Za Wy d aWlllC
. two o d:ID
.
p. ugen}usz
Kronman . ., Prasa"', wyda.wnicza sp. z ogr. odp.

w,

W drukarni wła8ne~ Piot,:.-kowcłka "v J

Łódź, d.1 października

1933 roku.
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różnemi słowami wyrażają

Kiedy na jednym z wielkich go też wstGlPuje na tę drogr,
meetingów, tuż po przewrocie z dawien dawna odwrócony ty
październilkowym, na trylY'.lD~e lem do współczesnej
kultury
mówców pO Leninie, Trockim również włoski pisarz Papini.
i licznych delegatach żołnierzy I W swojej niedawno p.rzetło
i robotników --- pojqwil .il: \ maczonej na polsIki książce p.
Gorkij, powitałv ~o równil'1. i tyt. ,/iog", rozprawia !»i~ Papl
entuzjastyczne brawa i okrzy- ni z współcz,esną kulturą, wy·
ki. Oto stal przed nimi naj- wodząc o jej nicości, szkodlisławniejszy pisarz proletarjae- wości i śmieszności. Nie de01a
ki, poeta nadeszłej burzy, Ikt6,
A
ry, jak mało kto, entuzjazmować się
powinien rewolucją·
Jakież jednak było zdziwienie,
kiedy usłyszano od niego lUpełnie coś innego, niż się spodziew-ano. Oto bowiem, wlel!ki
pisarz spokojnym, niemal ~i
chym głosem, zaczął mówić o
tem i.e rewolucja musi ochra-

.

'.

.

"kuje jej .tednak, w objawach
Te.! rzeczywIscle potwornych,
nie mówi nic o sumach, prze·
zlnaczonych na zbrojenia, mili
taryźmie, niszczeniu ~rodk ów
wyżywienia, bezrobociu, tero
rze klasowym i nędzy "zero
kich mas - ale wyśmiewa, irn
nizuje Einsteina, Freuda. Le
nina, Edisona, biada nad prze·

•

I

rostem tecbnilki i ma!lzyny, iro
ni'z,uje z rozgałęzienia się i rM
nlcJ:kowania nauk, Jakbv tE'
sprawy, stanowiły czarne stro
ny i bralki dzisiejsze i kultury.
Znużony, przesyconv k'Jlturą oraz intelektualizmem Gog
- Papin!, jedvną prawdę Z'naj
duje w bezmyśln~m bytowaniu
włoskiego
nędzarza
i czer·

_

,

II

W a. stolice
Naiazd
11"ga
Króika poeawc;dka dgr. Jaroisgm
za "uilsami

Z
"ł:geaDfrji"

.i""

'

c
L
pogarde dla kultur,

Hiller

te' samą

.

stwym kawałku chleba. W talkiem zaś ideaHzowaniu prymi
tywów życiowych
pseudo
naturalny~h od motów od kultury i źle zro:wmiarl'.i roli u '
cZluciowości IV życiu tkwią
źródła średniowiec.zuych reakcji. w nowoczr;snym języku wv
rażających się
w uwielbieniu
przemocy, siły fizycZtIlej, wi~r.
"kultury pięści i pały, a nIe
n~ózgu, tę pięść czy pałę porusz-ających" .
Oto ap. Ikim p'l'Zedewszyst·
kiem interesują się dzisiejsze,
oficjalne Nieme
płonących
książek, munduru i posłuchu
Wpadła mi do ręki jakaś
anlkieta, przeprowad.~ana w pu
pularnym, ale solidnym berliń
skim 'lliesięcZ!l1iku. Biorą w
-niej udziaŁ
tylko sportow<.'v.
szturmowcy, książęta, właścicie~e ziemscy, szczytem intelek
lualnym jesL .. aryjsika diva 0peretkowa. Kiedyś jednak re.
dakcje w podobnych ankietaeh uważ:t.ły
~~
,to..owne
zwrGcić się do profesora, pisarza, poliLyka, malarza i t. p.

niać. ikdJbl:Ć o ró~ne za~!;t~~
Najpierw kup pożyczkę na-j r.zyjdą wil :zorem, którym
myślę, sięgnę tylko uo lamus:!
wne) u urv, s are
. . ' rodową, a potem bilet do Cy- że CZp.sto si" wyda1'e że lIa~l. dawnie.l·sze.J· rozmowy o rcwj'j,
· zb'lOry ~.uzea,
lne' ze Jest
'
"
. ,
za mk-I,
.( ganerji rCyganel'ja).
świat zakulisowy .~~st tak f/l- jej historji i przyszłości.
nawet ObOWiązkIem rewoLucJ.
\Vitają cię w foyer pokp·tc mo beztroski, \\'csolv i roz)JU ·
- Od szere ...au lat - - mówił
.
h" t
dzaJ u ob- I papierowymi rulonami
.
J
~llStv c ronlC . ego ro
dasllki
wiony, iak ~wiał. którv fl~lą P. Jarossy - istnieje zr6źnkzjetkty przed mszcze~1em. WIni cy,l{a 11 skich domków kasy, (łają.
na oświetlonej rampie kowaaie między dwoma rodza
nie w tym m?menCle entuz,taz- dyrekcji, sekretarjatll. Pozdra- scenicznej ulubionego !(qJJ<II'l'- jami widowisk rewjowych. Z
~I.l uporczy.wJe podkreślał ~or wiaja, cię ze ścian
i filarów tu.
jednej strony rozwi jała siG reItll znaczeme d.orobku ~ul u- dziwaczne,
fantazyjne posta- Tylko fi minut, zgoda 7
wja monumentalna, w której
"a.,lego. te~o śWlatB;, ktorem~ cie 1C świata muzy - poeci,
- Zhoda.
cały nacisĄ położony był na
wYPowle<!zlano wo~ę. ~ot~z. muzycy, artyśd.
Trwa ią na
1a"l)ssy uśmiecha się, zadu- zewnęhzn":-.. walor~ _ wido- Dziś, ~chlebiając czynnilk~un ł
gdy skonczył, zamiast W.ltaJą- nich zg:ryźliwym pęd~lem u- wolony, jak d,7,if'ck n, ldórClfl1J I wiska, d jednoczcśnie rozwijał nastrojom oficjalnym, za miar.ego go zapału, rozl,e~lv Się tyl chwvceni mecenas. i, doktorzy, przvrzekają swobod~ po odro się, pogłębiał i Ikonsolid0wal rodajnych uważa się .najlepiej
mililary\ko słabe, gll'.ze~~osclowe b~a. panowie w cylindrach, pano-I bieniu lekcji.
kabaret literacki, w którym wysportowanych,
najhł~kitniej
urodzo·
w~. Ale GOr:kl] .dobrze ~IC- wiE' w kapeluszach.
Rulony
- A wh;c Cyganerja?
chodzi nietylko o efekty ery- .. tów,
dZIał, .co CZrDl • .Kledv b~wlem dachów, Moulm Rou{!e, Chat l
. . - r.hcemy pomDC ludziom ",tn zewnętrzne. lecz również o nych i t. p. Byle tylko dalej od
Trock~: polIłyk I strateglk r~- NoiT w rysunkowej minaitu-! w czasie kryzysu, chcemy, lly pewną treść wewnętrzną. Ce- kultury, wykształJcenia, jakiewol~cJI, ,;ołal. o ,,~.~a.rowan~~ rlP. złośliwie interpretowane l przez te 2 godziny, które sp~- ~hami tego kaba'retu jest wyso gotkolwiek iJ11telektualiltUlu, kil)
krWIą k.oł ~lstorJI, .Gotik~, gaśnice, kochanek łady Chat- eLzą oni w naszym teatr~e. l~' \o.i naogół poziom lIe r aoki, Clę rym na każdym kroku wyka
długo~e~I . ple~ca tc.l ter~~ I t~rley,
roz.mach,
beztroska pomnieli o trosJkach J zmar- ta satyra w~/półczesna, poli- zywa.ć tl'!Zeba pogardę j ich lb~
.,pełmaJąceJ
SIę. rewolueJL, ściennych ludzi, labirynt alu- twi~niach. Dowcitp. humor, ~a- tyczna, lub obyczajowa, i wy- tecznoŚć.
iIlzi.eck. o lud:u, zroŚom~ty z masą zii, ślniech. uśmiech i humor, tyra ośmieszają,
umniejszaj:! ni.'kający z tego u.J·ęcia humor
odra
'
Ta zresztą, pogarda dla kul ·
naJIffi i1 sz~ml węzł aml ~
.: złośliwość, satyra, ironja nieraz własne niedole widza z Przez pewien czas wydawało
ch
amach
Jej
tury
nie jest objawem specy.
7 U ,. w pierwszy
.
Południe.
Jarossy
7.a- pierwszego rzędu, czy galerJ·I.
sie._, że z walki mi<>A"y rewJ'ą a
1_
l-n.
n a i
'<~
ficznie niemieckim. Gzv wIonaJi~..rwaws. zego
OJ..1Urze l
mknięty w twierdzy dyrekcJ'i,
Nastrojowa piosenka, żywy kahaletem, pierwsze wvjdzie
skim. Oto howiem na tej sa
b ~z l I t osnej roz~~awv. 'I, lV,r (l . niewid0czny. Świadectwem, że ohrazek sceniczny, wyczarowu zwycięsko.
glem -:- na·rZUCIC ~bCl.ał i~ucha i"tnieje,
żyje i c'lziała,
jest ją przed jego oczyma odtrllCn.Tak g'rzyby po deszczu no- "uej płaszczyźnie spot)ika się z'
('7.0. m Jej ~~CZY~l"tą, na.Jpra~ szybki krOlk,' 'pewna mina, pal- ay, nieznany, a więc cieka wy wstawały
potężne music
QP. Marinettim., Fapinim i Hid
k rewolucJ~
tler i przeciętny, konserwatyw
ZlWSZą .WIZJę, J~ o
.
to, ka'p elusz,
jak
ulane świat. Hasłem nas,zem
jest: haUa, wlzrastały hufce girls, ny
pisarz
angielski J. '\V.
DroletarJac~ą,
,}alko 'po~~~o: Tom. . .
•
beztroski. ;"umor i rOlnap.tycl-r J?rzepych barw i dźw~ę.l~ów. to Lo(,ke. Lic'z ne jego, populary.
skak. naprzod
f(.)Z,WOłU l po
PodmeslOny kołlllerz, kape- na fantaZJa.
wszystko coraz bardzle.J za::rl,u ~
H)wal\C i tłomaczone powieści,
t
l dzk ś
~ ę.ple u
~ CI..
l
lusik, łobuzerstki uśmiech, tup,
-, Qui - pro - quo, czy Ban- szało treść wewn~trZil1ą. Plrym obok zdroweao i potl.'lZebnego
. Prawda,. ze l kontrrc'W o ~. tup, drobnych kToczków
da?
w tern zjawisku wiodła Amery
,.,
,,~. lliJ). hltl rowska. powstaje Stefcia Górska.
...- Z .,Qui· pro quo" zachowa ka.
optymizmu ~. starają się zal negacji ~~p?łczesnego sta.nll.
Opuszc20ny czapki duszek, liśmv dbałość o wysok.i po- . l nagle nadpłynęła fala po-o szczepić szerszym ma1wm czyl~cz rola )ej .lest wp<tost p~zc noga założona na nogę, niedba ziom literacki, z "Bandv" be7- wrotna. Pl'1zejadły się hałas 1 telników, również i pewnego
~)WlOa. Przy. post~le bo~lt'lU ła poza. płaehta gazety
d pośredniość i' to coś, co znala- pustota musie _ hallów. nade- rod,z aju, jeśli nie wyraźną powulP ~
prze
~ardę, to w każdym razie niewyd o b ywa I zuzy tko
.~zyma _ Bodo.
zło !>wój wyraz w słowie "bo- szł< , epoka kabaretów kameral ~.
.
,.
przeszłości i tera~niejszości h) ,
Cygani cyganiątka w swojej hemien"; stąd już był kirolk tyl- nych literr.ckich· dało się t(\ chęc czv nIeufn~sc 00 kultury
co J'est w nich żywotne
i poż:y- bud"
' .
ko do "Cv~arlerJ-I·".
'.., ,
.'.
Ame ce lub wylksztalcema. Bohaterem
. .
. .
Zle.
" z a u w a z y c rOwnlez w
ry. h '
t a Locke'a
i dotN·oZ.ne, usuwa l lIkwlduJe cleDefilada warjanty powitań
Dziękuję za te kilk n , słów.
Co do przyszłości rewji. prz y -, oWI.em u e"o.
'_
men tv szlkodliwe i hamują"~c uśmlech t~lkłon pozd.rowienie:
- A co do reszty - mówi puszczam 'że droga jej prowa- d~tmm type~ .l~.st zawsze J8
'
,
,
..•
klś prosty
I n'ewykształcony
P ,r,z.emoc za Ś I. t eror k on t rI' ,wo
!
Ręka wzni,esiona po faszystow mój rozmówca, to pozosta- dzi do pewlOej całości treścio.'
-- .
.
l~Jcii służą przedewszystkiem sku ręka do kapelusza uścisk wiam pani zupełną swobodę, wej widowiska. MoŻ.e nawet w oso~ik .. który z nO.I\~zalan~J:t
dla wzmocnienia i uchwalenia I n~ki nonszalancja niedbałość bo przecież rJani wie że mam obronie pTlZed filmem nastą- w.y~aza Slę . o Pl.~tollle, ?]3r,zvnników hamujących. Rewo zad~mowienie.'
, do niej zaufanie.
pi Jl'l'1Zv mierze z ·teatre~.
k]~.lś ~am ,hlo~~ofJI (,,.Ta,gmę w
lucja, zmieniając sposoby proHallo servus Łódź' Jeden z
Robię wieltkie oczy. Z ~aufaMoże ... qui vivra _ verra.
WIlczeJ skorz 7 ), a w c~~rnym
olllkcji, stwarza możliwości n/) najmłodszych cygan~w mlo- niem do siebie, jako reporterTeraz natomiast można zo cha.ralkterze, Ja.k na złosc, pod
wych zdobyczy kulturalnych d'
t
; k
'
B
Iki, spotkałam się pOI'aZ pic'rw- b
. C
.
.
k,re!wla Locke Jego w:vksozłałce1.·.......
l' .
ł a'
.p
y all or I . omp?zyt~r 1'0
v
aczyc
rganefJę nall1zan~ nie
zamiłowania j,~f.elektual ... onL!l1e~O uC.la,. pos U,.,U.ląc liJ" nClk f{orowu:;,z, me wlem. ::zy ~zy. lwykle bowiem w oczach na 2-godzllllnym SlZnur~e wIe· . '
słowa~]. Ro~aIn Ro?anda, ,,~a to coś mówi mamusiom i tatu "wywiadowanego" czai się po c~orll, perełki humoru, senty- ,1('. słowem - kulturę.
'f.l~raml I łanouchaml, stara s~~ siom łódzkiej młodzieży, alc dejrzliwość: "Co też tam ona mentu i dźwię,ków. Wlr6cili d.o
Sprawność fizyczna, miiita
metylk,o.
zatl"'~yma:. rozwoJ ona sama pamięta chyba do· napisze".
Warszawy, po ogór1kowym S~- l'yzm, kult przemocy fizycznpj
lud.7..koscl, a~e. cofnąc Ją. w tył. br'ze sztubaka ze społecznego,
A tu nagle zaufanie i podpis zonie le1mim, dawni bandyci w słały się bowiem ni·etyl1ko prl)
S~ąd ostrze Jej z,wraca SIę prze: hrzdąkającego na gitarze swe In blanco pod ewentualnie wy- nowem wciekmiu cyganie. ~Tamem państwowym i panu
CIW w'ipółczesnemu .dorobkowl kuplcty. Potem ptaszek w.vfru myślonemi ad hoc bzdurami. przeświadczeni o tem, że bra· cym Niemiec, ale :;:roźną fa! '
kultura~ne~~, pr~ecJ\V1ko a~m.() nął w świat, a teraz wyl~do- Ale właśnie dlatego nic nie wy kowalo ich już w stolicy.
wciskają się w życie cale;:lo j.
sferze J~kleJkolwle.k, c.hocI3z- wal w Cyganerji i stąd pr'zesyP?i sa
Skecze, piosettki ro-roantym- pitalistyClZnego świata.
bv powierzchownej demokrQ· la pozdrowienia Łodzi i łodzia
ne i malownk~e obraZki z JaUstrój bowiem, utrzymtlją~y
~ji i. s.wobody myśienia, kt5ra nom.
WIĘKSZOśĆ
wnych C2asów,' melodeklama
się
d,zi~i przemocy idemago
ImplICite pozwalałaby na roz"Pan dyrektor prosi!"
Trupa tea.tralna gra w matem cje grotesJka i parodja.
wój idei post~J)owych.
- Servus, dl) zobaczenia na mieście prowincjonalne m, Frekwen
Barwny
korowód
dobrze gji, z coraz większym trudem
Dlatego też z futurystyc,z nc- programie!
cja mała. Wieczorem, przed rozpo- manych postaci: Zula Pogo- pozwolić sobie może ua stroo·
go prze1kreślar.ia wsp6kzesne
Mały polkoik
sek'rełarjRhl częciem
przedstawienia, lustruje rzelska, Mira Zimińska, Lenił sferę pewnej swobody, szaCltn·
kt:ltury i dorohku l,.u1tura).~e biurko. fotel, miniatura. .Ja widownię jeden z aktorów przez o· Żeli~hows'ka,
Zizi
Halama. kn dla intelektu i kultury, ktb
rvm rzeczywistość i dyspn
go, Platona i Plntyna. wvmv rossy. Uśmiech, jak co wieczór twćr w kurtynie.
Tom, Bodo, Parnell.
porcje
?aństwowych budżetó.'
ślań Getemll
od ~rafomanć.w, w teatrze, tylko w oczach zmr,
- No - pyta go jeden z koleUśmiecha się Jat(Jssy przed
1\8 k~żdym kroku przeczą.
wyrósł
dzisiejszy
oficj'ł 1 n, czenie. Tyle ludzi. tyle spra:.v gów - jak tam na. sait?
kurtyną.
piewca faszyzmu i milita yz- poprostu głowa mi pę·ka. My·
- Jeszcze jesteśmy w większo'- Brolize J)ańlStwa ...
....,. "- BafaI Lei! .
Illtu. Tomasz Marirtetti. Dlate- ślę o tych wszystkich, któr~y ści - brzmi odpowiedt.
LIDa D.
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SlrzeDki gazet,
Codzienna poczta z Europy
za wierała tym razem, o'prÓCl
gazet z aortykud:ami o Illldjach
mojego pióra, sporą, garść wy
ciJnków i kawałków rOlZmaitych pism. Czytam je l zadekawiooi()m.· Nie jest to żądza
nowin politycznych i uf'Zędo
wych; znam je mniejwięcej 7.
krÓlt};- ich t('je~lramów, zami~>
slZcza nych w iil'ldyjskich gaz~Lach
(Tdv Q,puszczałem li..uf(\'pę,
nie był-o w nich jes.zcz(~
wzmianek o " kanclerzu Hitlerze", I\ni o "nazic-h". obecnie
zaś mamy co kilka dni donic·
sicnia doŚĆ mg;list~ o okruciull
stwach, popełnianych prlZ.ez .Ja
pot'iczyków na cbińczylkach oraz
o torturowaniu
żydów
przez narodowych socjalistów.
Nie chodziil:o mi więc wcale (i'J sprawy polityczne i społec~De przy odaz.ytywaniu nadesłany(,h
strz~pków
gazet.
PrzeciwlI1ie, balfdzo ważne by ·
ło d'l a mnie stwierdzenie, ClV
Id~la,
00 których chęłm.ie u ·
ozęszctZl:Iłem. rozpoczynają jeS%
cze se:m.se o wpóJ: do 5· ej,
6-ej i wpól do B-ej. PragnąJłem
też wiedzieć,
czy istnieją uadal wYIPrzedaże i okazje tanie~ k.up.na,
pie nabywałem
pł.óeicnlO.e pallltofle onz przybOTy do fotografji, CZy ludzie
jeżdż.ą jesz.cze dl> uzdrowisk i
na letnie wywczasy, choć dla
mnie lato europejslkie było za
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wzaułkach WhitechsDlu lond,ńskiego

mill jonowego ondynu.
POje- uważa, tak bez ruchu siedzą i
dyllOZO i w gr'upach wynurza- leżą, p:rZ'yciśni~ci do muru IkaiĄ sif,;
z ciemności
po lacie mienie.y . M~:ła i wilgo~ć w łach
ludzkie. Kobie;t" w chustkach, manach. Usiłują się . . nem TOJL. narzucającą się elegancją, w grzae_
kiepsko zaszminkowancj nęMimowoli pow :5~ajc pyłani<"
dr<y ... l\1~ż('.zyini
stoją, pr·z ed .i:lk się tutaj ma .. prawa Z opje
knajpami i szynlkami. Azja<"i. ką nad dzieckiem. Paóstwomurzyni, hilnd LIsi, rosyjscy ŻY - I wej opieki nad dz,ieck iem w
dzi. Eleganci w kołnierzykach Londynie niema. Spocz:vwa obez krawatów, inni zno,,,u w na, z nielicznymi wyj~lkami,
jasluawych czerwono - niebie- jak zresztą cała opielka sauiskich szmatach,
owiniętych tarna i socjalna, w r~kach pry
Qokoła szyi, a wreszcie ci z za watnej
dobroczynności.
O{)adlymi policzlkami, wymizeIo ch!l'ollki rUa dzieci armji zbawani; Ix!z koluicr;r;a i krawata .':icnia i home'v doktora Berwlpełza
szyja w postawiony nardosa były do niedawlI1ych
kołnierz od łachmanu, zwan\!- czasów jedynemi
$.chroniskago marynarką...
mi tych nieszc;z,ęśli wynh istot.
W źle oświef unych koszn- W ostatnich dopie.ro czasach
i ach pachnie tranem,
zjełcza- potworzyły się t. zw. Childwel
łym tłuszczem,
pleśnif.l,
nie- fare Cl..ntres, powołane do ży
przewietrzoną, garderobą. i po- cia p,rzez inicja·'ywę prywatn~
tem... Na podwórzach i seho- i nrzez pailslwlJ skromnie podach sterczą zanicdJ~ane dzip- pieraqe. Ale wcią'ż jes7.c,ze są
ci. Cz~sto wcale się ich nic za- ont~ daleko nie wystarczające,
aby zwalczyć straszne spusto!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ szenie
w tych masach dzieci.
~dóre
nieunikllienie wydane
~a na pa"ł:we zbrodni i chorGKto w pos,zukiwallill pnygód odwiedza wschodnią rlzif!l
nicę Londynu.
tcn niewątp.H·
wic z wielki.cm ro.zczarowlI·
niem c1.ytać będzie niez,nallą
mu jes7cll;e powieść \,Vallacl\'".
Przdy(; i>t'zy~ody mowa bo daj Im' ;łatwicj wieczorem. \Vic
dy ulice
zicją
niesamowitl'J
pustJką. Cisza śmiertelna pallt.
je tam, gdzie pf'zez cały d!zh~(,
7.giełkiem i fuchem
napełnia
ją atmosferę gapie l żebl'acy, opuszczone dzieci, handlarze liliczn i i bezlfobotui. Na tVl!łl
me oświetlonyc,h ulicach rozle
gają si~
w systematycl<11ych
odstę.pach czasu głuche kroki
patJ'lo~ów policyjnych.
Przenika światło. Wydaje się,
wychodzić z pod zi"mi. W pOl1
ziemnych kazamatach, w UŻ)··
wanych tutaj na mieszlkaJłia
piwnicach, palą się świect!.
!>od poziomem ulicy, w lo·
chach, pozbawionych światła

PrC!(z

i powietrza, których górna list
wa olkien leży na wysokości
uli<:y, roieszikajn ludzie. Gdy
przed j,H.ku lały Tamiza wystr!,pila z hrzeg,ów, te miesz,kania stały się strasznymi mas !)wymi grobami, w którvch l'uJzie, zaskoczeni w nocy wdzie
rającemi się falami, potonęli,
jak szczury. Je~zcze dzisiaj ist
oieje przeszło dwadzieścia takich okr~gów siurnowych. Niby
miQkki
kobierzec
pokrywa
wi' łgoć śCiany zielonkawo - b:a
lą pleśnią. Podar-łe strzępy firanek -- żałosna próba kolki,:
terji - usiłują za~onić (lkna.
Bardzo ('z~sto są to stare wyblakłe szmaty, ~oszula,
spodnie, spódnica. Lud7ie sypia.tą
tu po dwie czy trzy osoby stlo
C7.0ne wjednem łóż;ku.
Niby podziemny pożar suleje nędza dziesiątków tysięcy
w'ylkolejonych 'egzystencji w
masowych kwaterach ośmioo
u

z

oświatą!

NJetvlko europejskie dzieo.
Stany ZjednoClZOIlf! !laJPo
niki w Indjach, lec~ również ź,meJ ze wszystkich pal1stw dl:
i indyjskie w Europie mogą tknięte zostały krvzvscn"
Alf!
odtworzyć trudny zresztą 4() wystą;pH
on tll tem ()~11':"!J
sprecyzowania "nastrój" kra- Bezrobocie nie jest nigdzie taJ,
j u. Obok niezwykle taniego e- wysokie. N ędlz-a robotni'k a tak
letkLrycznego frigidaire'a, rekla wielka. Nif
mowanego przez japońską CirA w ślad za kryzyscm gospo
mę
eskportową,
widzi się rlaroz~,rJll
idzie i kulturalny;
';wip.tnie uchwyconą podobiz- rozpad podstawy gospodarczej
nę talizmanu.
sprzedawanego pociąga
za sobą niszczenie
przez słynnego astrologa Ra- nadbudowy .kJuUun1nej. Szlkol
IThę Devandas'a WlI'az z WyCIą- nictwo amerykallskie, 7. któregiem 7 50.000 listów z podzię- go yankesi tak są dumni, upakowaniami "z Indji i Europy". da. Nie upadają uniwersytety i
"Ovomaltina" jest zawsze p.od ~oły średnie, zaopatrzone w
opieką eleganckiej damy hi[1- flotacje miljonerów i popIerad.uski. a "PaImolive'ie" towa- ne przez gIDLny wyznaniowe.
rZySlzV starannie wygolony a- Upada szlkolnidwo powszcch
merykanin, z wprze.rmie uśmie ue, będące na utrzymaniu parl
chnieta, twarzą. "Danłta" zaś , stwa i gmin miejISkich. Na roz
pasta do zębów, fi['m:y Chalkra- budowe: floJ:y pieniądze są, na
verti Brothers, ogranicza się oświatQ icn. niema. Dajll.ll)' jed(l s,kll'omne.i wzmi a<l1k i, ite ją dnak ~łos faktom. Lepiej, niż
wyrabiają wIndjach.
wSlZelkie dowodzenia, ukażą
.Jeżeli po upływie kiJku dzić nam istotn:\' stan rzeczy.
siątków lat z.n~k.ną. gazety, zaMiasto Chicago, VI którem z
stąpione przez aud~je radjo- takim hulkiem i pom,.ą o!warwe, przeCJhowywane w s~jal to wystawę "Sto lat pOStGPll",
nych aparatach w celu repil'o- wystawę bezu.żyteczną i defiey
dukcji,znajda się z pewnością tow~ - to mias~o Chicag~ win
sf!D<Łymentalni histo ycy Iklultu ne Jest nauczycIelom szkał po
ry, marzący o udu"'bowionem ' VlszechInych za rok 1932 - 12
20 stuleciu ' w kt6reln suohe milionów dolarów! Głodujący,
wiadomości p.olityczne i U:fzę- e~sm,itowani z.e swy<;h "?-iedowe oraz wypadki dnia pfJja, szk~n naUCZYCIele zorgal11zowiały się w postaci gazet o pe walI na po(..zątl~u tego lata for
wnym kierunku
i nastroju , ~alne. powstal11e. Demonst,rapodk'l'eślanyrn
przez rodzaj cje, WIece, sztll~m. do bankowo
d1'uku, nagłówki i ł'elklamy.
~o pomo~ło. PlemądlZe odraz u
W dziale informacyjnym: in- SIę znalazły. Pen.;je za 1932
dy rski<--h ga7et wiadomości po 4IIiIJ!Om!W
rt -M!iit4&&iOiiSl
li Łycz.ue, ~ozmaicie, rzecz naturalna, zabarwione, o przeży- ju kq,picli w czystych nurtach
eiach Mahatmy, o iego walce rzelki na wolnen' powktrzy, ił
z w,r ogami .;amostanowienia, le bacznie śledzi wzrokiem
kon,ferv~llCja~h mu~ułmal~' auto'l wioząee biah~h CUd70SkiCh. ) posIada}ą, (!ośc SWO)- .ziemCów
sty cha~~kter,. le~z prawdzi'
Z auta pada na K!1pią.c się
wa tres~ kr~.1e SIq c~ęsto . Z:l w SłOllclU bru.k 1l1icZl~Y p~stka
zwr~t~ml, dającymI Slę 1ó tru-; świcże~-o 1l1dyjskiago
owocu
dnoscJą ~rze~~ma~vć,
.
mango. odbija się kilikalkrotInaczeJ ~zJe.le SIę w dZIale nie i zostaje 'w pe{nem kurzu
bele.tryst;vkI. ,szczupłym , jak zaR'ł~hieniu. Dziewczynka bi~
anflelskl plerwowr~ór.
M~ła I rze na o dWf'.gę, bie~'ie pod pa
dZIeWCZynka spoClZywa w Cle-I lącymi niemił-osiemie promieniu samo~e.i ban ti. Powietr~-I niami indyjskiego słońca, aby
J?-e ~orzel1le drze~a. ot~ezaJą podnieść pestkę, pokrytą biaJą, Jak kolumny SWIątYlll, po- łym ik~l!zeIP, niby iJnlk,rustacją.
s~ bóstwa. lLe~z ku wielkie- Pozostało ha niej jeSiZcze nieco
mu rozczarowantm ikreślącego świeżego miąi'Szu. Dziecko 0ten
.obrazek ,
dziewcz. 'n~ę g~'yza go chiwie. " Zbyl wiele
prz~wlO~.ła , pod IJrzewo liW bowiem jesl indyjskie}} dzieci.
chęc marzen . a potrzeba wypo I dla k tór ych za'k oszlowan ie .:Jc~ynkll. Nie dziwi, go. że mała wocu mango po zostaje niedohłl:d uska,
ulegu.lf!c f'uropej-l śc ig'łC111 marzeniem".
skIm pr z esą<lolll odzic/.owym .!
A~r~_
wYl<ZeKa się dawnego obyoz.a- i
(Bombaj).

l
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rOik wypłacono
im natyr.hmiast. Ale za pierwsze pó1'ror7.e bieżącego roku uikL jezcze grosza nie otrzymał.
Cz~ść prasy,
z chicagows:':ą
"Tribune" na czele, prowadzi
niebywałą kampanję
za ograniczeniem wydatków na szkol
ni c: wo. Przecież to zupełnie
n ieproduktywlI1e, nie taik. ja k
bomby
gazowe
i
czołgi.
Pod wpływem tej kampanji
zamknięto w Chicago
prawie
wszystk ie szkoły w:~czorcwe
i nic otworzono w tym roku ani jednej szlkoły letniej.
Podobnie, jak w Chicago,
clzieje' sk w całym kraju. Tygodni.k "T11-e Nation" pisze, że
cały system pcwszechnego nal1<'lania w większości stanów
sŁoi przed bankructwem.
W
stanie Alabama zamlknirto w
pierwszYlll kwartale tego· roku
85 proc. szkół pocZf.ltI,owych
i prawie wszvstki(' szkoły rlru~jcgo stopiI1ia. Pozostałe szkoły tego stanu
pracują w hardozo ograniczonym
zalluesie.
Demokraci i republikanie nie
ma.h! teraz lizasu myśleć o oświacie. Trzeba napychać kieSizenie, pók i si~ jest u 71oDu.
Oświata to mniej waŻille.
Wip.Uca liczba sz;kół w całłym kraju zawiesiła nautkę ?
dniem 1 stycznia, a dzieci pom'ostu posłano
do domów.
S7.kolv te nie podjeły dotychczas oracy i bardzo jest wą.łpli
we, czy podejmą ją w parozicr
niku. kiedy zaczypa .się nowy
rok SZKolny w Stanach Zjedno
czonych. W kilIku okręgach
szkoły powróciły
do tr7.ymiekClZnego roku szkolnego, tak
jak lo pralktykowano przed 30
laty.
Wię'kszoś<:
nauczycieli
szkól powszechnych nie ntrzy
mnje za 3 do B miesięcy w roku pensji. ~logą wtedy żyć z
czcgo chcq, A pob<>rv naucl.y
cielslk ie zmniejszono od 10 do
40 p'fOC. Tenże sam stan Ała
bama witnien jest nauczycielstwu sz:kół początWwych '1 mi
Ijonów dolarów.
I~ba handlowa Stanów Zjednoclz.onych roZ)poczęła ellergicZ:l1Y ata3i,: przeciw sys~emo
wi powszechnego nauczania_
Niech sie uczy ten, kto ma pieniądze_ Innym oświata jest nie
poŁrze}m.łI. \V inferesie O!VZICZę
dności
'; l1awet na pancerniki
trzeba teralz oSl'Czędzać) żąda
ona skr6cenia czasu llOU.' zcza
nia do szkoły począ,tko~cj i
drogiego stopnia o rOik w kalŻ-

h:v.

Niczmordowan.ie w dz, ień i
w lI~V. pracHj2 tutaj armja
r.hawlema
w
stworzonych
dej, skrócep:a dnia szkolncgo I DTzez nin szkołach. s7.pitala.c:h,
laJ~lliQcia szkół żłobkach, Clonu\ch sierot i ubo
o godzil1~,
wiecIZornych i ogrodów (17;(' aich. D'a celów tej ci~żkici i
cinnych, powiększ~mja iloś'i niebezpiecznej pracy kształc(' 
uczniów w klasach (Iktóre i tell. ni sa t. zw. "slum officers" w
są nien~()żliwie
Pl'7.cpełnion.· soecjahn'm) zakładzie w Denz powodu 7.alll~·kal1ia s7kf)ł) . mark IIill. Ci ludzie· P'JŚ""\; '
przedłużenia
czasu trwam:. cLniem największcm prz('bickażclej lekcji,
dalszf>j ohnii.! .i gają 'V dz;ień i w no~y dzielnipłac nauczycielstwa
i innycl. ce nt;:d7v. Ci "oficerowie" matego rodzaju .kulturalu} d," .if.l. acz to wydaje się 11 ; t' łlloili
środków, dosyć .Już ludzie uczy w(.
pOWierzchownemu ohst'r·
li się na koszt paiisłwa (to 1!la watorowi, dOlkładnv w~I:}ti j
Czy własny, bo sikąd pallstwo nawet poważny wpłYW n.a ż~' 
brało funduszc ; . Tera i' mwn- cie mieszkaii('ów tv(!h ) ><-hÓw.
wie z izby handlowej chc>q , I tak napr7y);~ar~ . w okr cC il' .
tvr.h funduszów korzystać, i.LIi zbiorów chmiel,u na wielkich
bv one dotychczas nie im tyt· wozach. 7mierzają~ych w slro
ko wyłącz:nie służyły. Przv hl' nę Kent. często ujrzeć możn~ł
dowie pancerników likwiduj(; niebieskie
mundury
,/)f)c~si~ bezrobocie, li panowie /. ił- rów".
którzy
towarzys7.ą
by mają dostawy , ze !Idkol . 'co- swym
ludziom
ze slumów,
twa nikt (1:0 znaczy oni) nic zwerhov.anym do prac~' . W
m.a !; ,) rzyści.
~ch podróży na miejsce
p1"7~'"
"'('dług
danych
towa;'l' - znaczenia.
slwa o,la oświaty POWSZCl':hlH: j I Armja 7,lbawi~nin - je, ....j .
zmniejszo.n o budrtet i7kOb i <':'llde, nieludzkie wprost wysilt.wa w Nowym JOl'1kll na rok ki robia komiczne wU1Żl>nie
1933
o 20.600.000 ddaró" I Nlłt()mi~st
w sIu mach czfoTTZeUa przecież kupić wi~cej wiek przestaje się uśmiechać
kar~binów m.d.",ynowych i ~r<l i wyba('73 im, gdy w niedzielę
n~t~w g~~ow\:(:h dla "łdgodJ:c- rano budzą człowjeka 'l. prly.11 a
zaJsc UltClZl1 -ych.
I jemnych marzeJ'i
ogłuszają
DvreJktor wvdzlału bada 'ItI- cym chorałem któremu lowaczego wyżej wy~iell.ionego ł:-l- I'~yszy bicie w ' bębny i dudniewarzystwa shvlerozlł, że do nj~ trab.
ko~c~ roku .szkolnego. conajDokoła szynków ruch jest
mnIcJ 170 mIast skaSUje ogród znacz.nie wi"'ks '
Upadłe kok'
dz··
120'
v
Z) .
_I
lecH~ce;.
mlas t s k-asu- biety, wynędzniali
mężczyźm,
'~. szkoły WleCZGrO\~e,. 17,0 niedorostki , d·zieci. z których
~lI.ast - szlkołV dla, "lzIec~ 0r o wiele ćmi 0r.a rki, podniesione
znIonvch w. rozwOJu (poco la- na U lic 'J. p(\strzę.pionc wY"'o~v wog 'le s
.
. ' ?)
.,
'
ł'i
o
lę lUaJą uczyc. , w dzonc, małe postacie. Otacza60 mI~sta7h skaso~~'lle zost? ją każdego obcego przvbysul,
lI1ą ~e~c~ glm!l~~tykl I m~lzyk1. [dół'\' sic w łych ul iczk'a ch po
'l'hrotlko. ~~w)f.lc - stwH:rdza juwia. przyczem wS7.czynają
.. "he Nall,o~l - , wszystkIe te nieopisany krz)'lk. "'ychudlO~~z('zędnoscJ zwrocone są pNe ne rączyny wycią.gu.Ją się d(J
.~'W temu. .. co w. norma!nvch pT,z ybycza,
brudne paluszki.
~z~s~ch ~łuzyło Jako. najpotę- z:tkr.zywione w gorączkowej
z.n)~JS!y. s.rodClk przeCIW .d<:nlO- żądzy f.dobycia
pnnl groszy.
rallilaCJI 1 bandyt.Y~lOWI I co Czepiają się ubrania , zagrawobcc spowodow~nych 'p rz : l dzają drogę. Zaklinaj::}, skakryzys, S?ustos7;en wxdaJ~ SIę mlą ochrypłymi
głosikami.
szczegQlme komectZne.
_
~rożą ,
we wszys~ich tona. Profesor Paul .Mort oblIczył, cjach i odmianach, we wszystze. w pO'Pfl"zedntm
roku . . w "i~h językaCh żądają. żebrzą;
'l'Wlą.zk~ z. kryzysem 9,5 lllI[JO' błagają, o pensa_
nów aZlecl w USA. pozbawia- i Codziennie wieCZOrl'ffi autonYCh. było szikoły. Ale jle ich i '!arv :t. żadnymi sensacji l.lIrybędzle w .tym r9ku'!
stami przy.ieidia.i~l na Whil. .
USA. ~l1e są w tym wyp.adlku chapel. Wtedy. nih" n:l dalit'
0~osobll1one. Na c;ahm świ~- hasło. clzif"('i rZlJcn,iq .. il' n~1 ~ ';
Cle .orzepl'owadza SH~ red ukcJe llloehod \' .
Tt'n na p:\ll ci lJi ('ci.
w.'t:<l~L~6\\'. na oświntG. Oświat'l znany ' zresztą każdp'lln ~.!
~,zlSIal. ,?le popl~c~.
Leps.z~ t wyjątku turyście, jest ntljlJ':llest .p~~sc. Bez .~swlatY łatWie] \giczniejszą sensu 'ją r .nnd .\ I II
tP. plęSC podnMlc.
w ogóle,
a
Whitechaplll'"
M. Sław. l&'Z<:ze~lIności...
S. I. K

9,5 miljona dzieci w Stanach Zjednoczonych bez
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Boułeł

Zabij
Luiza położyła

mył

wtale nie wyjeżdżać...
Wytłumaczę ci to, ale powiedz 1111
coś o matce.
-- !\lama ma się dobrze - po~ wiedziała Luiza, przypominając so
l bie nagle polecenia matki.
I Pan Reberty pociągnął córkę na

być szczęśliwą ... Zresztą, nie sądzę,
by czuła się zbyt nieszczęśliwą ... a

otwarty list na a nawet

~toliku.
- Więc

pójdziesz tam? - zapy
tala ją pani Reberty.
Młoda dziewczyna podniosła sWe
wielkie, ciemne oczy o łagodnem
spojrzeniu l1a matkę, która stojąc
przed nią wyprostowana, czekała kanapkę···
na odpowiedź z wyrazem surowej
- Tu możemy spokojnie mówić.
niecierpliwości na twarzy o wyrazi Chcę ci się wytłumaczyć, ale...
stych, męskich prawie, rysach.
- Ale nie masz odwagi.
- Zrobię, jak zechcesz mamo Spojrzał na nią w,;rol<iem, w ldó
odpowiedziała dyplomatycznie Lui- rym odmalowało się zaufanie.
za.
- Tale, moja córeczko, dobrze
- Jeżeli twój ojciec żąda, abyś powiedziałaś. Nie miałem odwagi.
się z nim zobaczyła, powinnaś to Twoja matka jest zacną kobletą
zrobić oświadczyła pani Rcber- i zapewne zasługiwała na to, ab~'
ty tonem, w którym rezygnacja łą 1
czyła się z agresywnością. Wiesz,

nawet nie wiem, czy to rzekome
nieszczęście nie było dla niej pew
'lego rodzaju potrzebą.
Luiza spojrzala na niego ze zdii
wieniem:
- Potrzebą?
- Tak. Twojej matce potrzeba,
aby miała się na kogo oburzać,

I
l

Idmś rządzić, kogoś
tyranizować.
bez względu na to, czy ma po te111\1 powody, czy też nie. PonieWaż
zaś nie miałem sobie nic do zarzucenia, nie możesz sobie wyobrazić,
jal( ona mnie tyranizowała, Zapew
Ile powinienem był się bronić, pro_

I

~:;~~:i:~!~:~:~e ~:A~ ;::~i. Slworzenl-e
-

Tak mamo, Wiem, opOWiadałaś mi już to.
Szare oczy p. Reberty zapłonę-

5"WI-ala

•••

"obie
testować...

Ale przeciwstawiać się
twojej matce!,. Powtarzam ci, ma
ona w!ele zalet, ale powiedział
bym, że są to zalety Wymagane na
przykład od dowódcy kompanji, od
poskromiciela niebezpiecznej rewo
lucji lub coś podobnego.
Luiza roześmiała się.
- Ależ ... zrozumiesz to zapewne
że w codziennem życiu ob()k stanowczości i energ,ji potrzeba słodyCZYJ czułości... Trzeba umtec się
uśmiechać, śmiać wesoło. Tymczasem śmiech i wesołość wydawały
się twojej matce osobistą obrazą·
Była dla mnie surowsza, aniżeli
najsurowszy sędzia dla winowaj-

Icy. Surowa,

•

bez i.adnej pobłaźh
wości... Moja droga córeczko, może
wydaję ci się trochę śmieszny, ale
I nie mąsz pojęcia, co to ,iest wieczny '~k przed naganą. zwłaszcza,
jPżelj czlowiek nit! poczuwa się do
niczego ... co to znaczy drżeć z oba
wy z powodu kilkunastominu{owego spóźnieuia ... Nawet jeśli zacho·
rowatem, naprzyklad dostałem katar, twoJa matka nówiła do mnie:
.,Naturalnie znowu się zakatarz,Yleś", w taki sposób, jakgdybym t!1
zrobił umyślnie. Wszystko zwraca
, lo si~ przeciwko mnie. Kiedyśmy
byli w towarzystwie, a ja poz" oli
lem sohie na swobodną rOZJ11owt;',
wg poczulem nagle ,lej wzroł<, IJełcn
nagany, utlnviony we mnie. Kie-

I

II-Imowego !t:j~~~:~::ag~:i~~~~~~:~lF~'~:

wcale nie jestem 1. tego dumny.
Wiem, że zazdrość je,j pochodziła
tylko stąd,;ż uważała mnie za
swoją w~'łączną własność. Moje
dziecko, ty może tego nie rOllirniesz, ale czułem się bardzo nieI szczęśliwy! ... I pewnego dnia ...
- Uciekłeś z inna kohietą.

Na pOCozątku IOtworzył Jowi"7 :;wiat szlagierami i pioselllkami pana na Olimpie powstał szl'\towarzystwo akcY.rne sp. z 0rrr. sflloenckiemi, zranionemi Ser- st~' dziel) filmowy,
A siódmego dnia, a było to
_ Sądzę) że mam prawo ci to odp., biuro i atelier Wmowf! cami i serenadami miłosnemi.
llrzypomnil"ć...
VI kraju dziesiątej Muzy panQ- t tak z naiwn"ści i błogosla- w niedzielę, poszedł Jowisz do
Luiza ze zrezygnowaną miną, go wala wtedy pustka i (jf!mnQ4{:, II wietlstwa pOWitał piąty dzielI Ikina na Olimoie ohejrzeć wla <lowała się wysłuchać opowieści o a brltk wszelIkiego ducha 'twór· filmowy.
nie wyświetlany film. Nie bartern niezrOzumiałem zdarzeniu gdy cz~go da~'al się odczuwać w aI za~rag,llął Jowisz stworzy~ dzo podobało siQ to wS7.ystko
Z inną kobietą?
ojciec przed sześciu laty - córka teher
flh~owel1~. I. ,woncznll,' "7J.owicka i I'i'ekł: Niechaj pG- g,romowładnemu
i
pMwany
- Tak mama mówiła mi f} tem.
miała wtenczas lat 13 -- porzucił j'zekł JOWISZ: NlCchaJ powsia- wslanic człowiek. na ohraz i :'ozpae:zą twórcy, klóry dojrz~ł
- Nie, moJe dziecko, wcale lic.
nagle matkę i wyjechał.
nie ś,,,,.iatłol J wylrY'ito . .,.1""- Ilndobiellsl wo moje i niechaj Jaką llchotQ slwo·rzył, chWyCił Tylko ... pewllego dnia po czfem.l·
si worzone stu latach cierpliw~ści miałem nil·
_ Tak, moja córko, musisz ~'ie- ~nn?SCI na roz'kaz boga -"W la tl(~ ! .i<'11l11 podlr'gł\' h,dzie nierwia- wszystkie twory,
dzieć, ze twój ojciec ma mnóstwo )upll~row-e: ~podo?ało SIQ. JOWI ,,/('k prawdziwl'j . ztulki w fiI- przez się i wstrzqsnął w swej gle tego do~yć. Było ~vówC'zas tak
wad. Ale na.igorsza to słabość je- i Z~Wl to ~wlatło l uczynl~ ~o . ! mil'. Ale sily opuściły już Kro- prawicy, I wtedy powJital cha- pieknie, tak słonecznie, ze m:ysl
!!O charakteru. Dał się opanować dZIał pomiędzy . dobrem SWlti-: noid<:.
I zap~ak<lł
Jowisz i o~. A ten ,ch!ł0s nazwał Jowis~ powrotu do domu, gdzie czekała
/,0 głupiemu jednej z tych istot tłem, a, zIem SWlattł;~. \V _tel~: fJ('kł: '\Ys7.~.-stko stworzyłem w fIlmem dzwlękowym.
T zobf.- mnie ta surowa osoba wiecznie
płochych, która zawróciła mu gło. to sposob ze złego ?SWletlel1t:J. 11 t, m świecic filmowym. ale czyI. że .ies~ ?iedobrzc. ale nie- strofu,iąca, napełniła m~ie odrazłJ.
we i nie dl)Jluściła, aby wrócił do braku .ducha tw.o~c ~li:u pIJ. ,~dowieka nie r\logIem wam już stety było lUZ zap,~no.
"Gdybym tak nie wró,clr na 0m~ie i do swoich obowiązków. Te- wstał pIerwsz~' dZlen. fdm~wy. ofil.lfować. I tak to z niemocy
O. Milo.
biad" - pomyślałem w pierw~zeJ
It rzekł.JOWISZ:
chwili. Mil'ała !!:Gdzina,
dwie. A wte
raz Bo'g wie , co się z nim stało.
.'
,NIechaj
"
f"l po~
_ Ależ mateczko, wszak wiesz, ws aną rOZl1lce w SWleCIC l l~ld
uy pomyślalem, że lepiej nie wróże prowadzi wiełIde przedsiębior- wem, ~ ~t{'t~Y Pf~lwstał °ho~zlał Pieśni
Pawłowskiego rić wcale. Byłem jakby w oszoło·
stwo w Algierze i że wiedzie mil ~a po en a m;, 1_ mowyc t Ił.l
mieniu ... nie wróciłem ... A potem.,.
" ba d
dobrze Przesyła nam !lzarą masę·
ak to z potentuW mie~cie taki:'m, jak Łódź w pięknf:'m cstL'tycznem wydaniu.
-- A polem ;uz nie miałeś 'ldwa
SIę
r zo
.
•
t ' , ' b' d t· nn
.
, ł-ł
J
tzecież dostateczną sumę pienie- O'W l le o v l lOweJ po .... S a gdzie ",alka o byt, troski codzien- )fłGdy kompozytor łódzki ulożył gi tego zrobić, Ale jaki masz te.
Pdzy na . wygodne zycie.
dzień.
.
d
k
d
t
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. dru"i
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. . .
r,(; zajnmj<1 pierwsze miejsce, rza - muzy'ę o cz erecI WIerszy, z po- raz zamiar?
_ Nie 'chodzi o pieniądze. Ale I' I/~elk~~l JOWISZ: b.NleChaJ ~Ię kip ju.t 1Ikazanie si~ jakipgoś m-lśrÓd których takie jak "ł.loja pieśIl
- Teraz? ... _ Pan Rebel't; z<.·
CZy uważasz za rzecz naturalną, ~Ie o a. . 1 mo~a k Z ,Ier:e. W ~('- lentu artyst?CZlll'~:·O. A j"f'zcze wieczorna" Jana Kasprowicza, czy wahał się. _ UJrzalem cię z,;opu.
:eby mą' i ojciec ulotnił się r,ewno mIeJSC:. a" SIę. ez s t,a1 1J. l~·I:dni".is'l.a llro!!,:1 zdobywania sc- "Radc-ść" Sloilskiego czy wreszcie Pozbawić 'iie. twoje,!' miło~ ... A
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inaczej n~ż
to :.;y.
c ua.maJą
r cracq
re- nadejdzie starość ... Słowem pra·
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t I Jowisz w swojem dziele i zo- wa 'IV miastach o llstv.loneJ kultu- r.utacJe,.
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Pani Reberty oburzyła Stę:
~haj . oz t"ch lTicld filmowych ~1'o,ILl('h. D1atl'p:o tem cznlszl1 11- sł('wo: a raczpj te możliwości, któ- przebaczy mi nigdj' mojeJ ncicczld.
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'em A.le z
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I uiza \'Zwiła la !)'ca u1(radkowe
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te o n ej n e Wl • n"'wnO~ct'a J'est to J'akas' łaft'rynda
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Pomyśl ala, żc ,i,es t 1ro·
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,
chwasty, które Z!OŻll s~~ na po-'
"1·
'- lWOSCJ zos a v wyzys ane llmle.\ tóra potrafiła wodzić twego ojca wstanie kiepskich filmów. I zo (ly \}(I'ryy ta ~D~ artystyczny.
. rję~nie. Pi'~:\\'SZ~l pit"śI~ (.,Moja pieF.ń chę pf\Gobny do wielkiego, łel,lhrena pasku...
Kied:,' pójdziesz do baczył Jowisz, że jest dobnc.
:!a:ll~T '.,·I~s.me do , o~n?t0:V~łnra Iwwcznrn<t' K.a,spro~lCZa) sh:szille go dziecka, ale odparła z tk'iw'J
niego?
Minął dzieli i minęła noc i z .. Cztrry 1'lc~nl na chor zenski I.mą· została pomyslana Jako przeCJwsta wyrozumialością:
- Jutro o trzeciej ojciec Ilazna· tych chwastów pows.tał lneci t-.ki [ld libitul1))" Józefa Pawlu w - !wif:'l1ie sobie trzech pierwiastków.
-- Aicr tak, ona ci przebaczy,,,
czył mi sp(}tkanie w hotelu.
<lziell filmowy.
f\kif'go, ktćre pujawiły się ostatnio Lento "A ~raj źe mi graj piszcza- Jestem tego pewna.
I :t relk! J o~isz: r\ lecllSl.i po- \1IiIIiut:i&ł&Wd
l!IIIIłJIIR:.:Ii
. łec'Zko" 'l{ swojej żałości i tęskli- Tak 1'ądzi'i1.? Os ta tecznie, JeWzruszona i onieśmielona a rÓW w'\taną gwinzdy na firrnamen''''c·śl'i prz~'Pomin:t najpiękniejsze żeli jej powiesz, że nic złego ute
•
•
" motywy Indowe. Następne zaraz zrohiłf'tlI. że nie jestem tak winny,
I\ocze§nie zaciekawiona, udała się de filmowym. które otrzymyLuiza nazajutrz na spotkanie z oj- w~ć bQdą globalne. ~aże, bQd~
Largo religioso, owe znane, Błogo jak sobie wyobraża ...
Cl"m. Matka towarzyszyła Jej )lra- Dual" swe humorkI I kapi'~- sy l .
.
,sławi0na niech hędzie ta, chwila,
Luiza wzruszyła ramionami:
Lalki wystawowe w Olc1kto kio::dv rodzi si~ wieczorny hymn
__ Mój biedny papo, ty nigl1y
wie do drzwi hotelu, dając jej mnó mimo hraku talentu i mydlkostwo polE'ceń.
watego wyglądu stRną sil' ulu- rvch
sldepach
berlióskich duszy". rozbrzmiew:J. pflto!'em cho- nie zrozumiesz mamy. Ona potrafi
gregorjaIlskiclt. Wreszcie przebaczyć ci wszystko, ale nie to,
- Powiesz o.icu - zakończyła bieńcami publicz.ności. T;k siQ wzbudziły niezadowolenie pe rałów
energicznie -- że ~akkolwiele spra- leż stało. '\Ytedv slworzył .To- wnych 1,ół, które waJe7:1 /I i'l~- wdziera się gwałtowna. i burzliwa że wyiechałeś bez powodu.
wił mi duzo cierpienia, przebaczam wlsz ~zterv wielkic gWlazd~· .
_'.
..,
. I nuta· motyw zbrodni. Picrwiastek
_ A więc?
mil. Jego miejsce jest przy ogni- .Tedn"'! z nich nazwał Ikinrowni- "ndrzl1C
f 01111:\•
laSOwe
niet
'
d ob rze k~ont ras t owo wy
. '
•
•
•
,ragtczny,
_ A więc, mam myśl. Zabije m1
sku domowem ... T .ieżeli bęćdzie te- kiem ołodukcji,
drugą - fi- 1111eCklf.IlP narodu. ,.\VI.. hknnlc- dobyty, brl.mi i zamiera gdzieś już tę kobietę.
go godny, mOże powróci... Czy nallsbtą, trzecią gwiazoQ na· mi('clka prasa" twierdzi. że "cie na. szczytach wspó!czuwania. Zno- .Jakto?
zrozumiala§?
zwal rcklamą· n ozyartą pil'l1i:! 11111 i przceiwnicv naszego odro- Wtl płacze rzewną chłopską piooPI1
Pan Reberły zrobił wystraszon~
- Tak, tal{, mamo, bądź spoJ{I)j d.zcm, a ta miała na.]·hardzie.·1 0- (henia postanowili
k
nr
•
k
o
'
l
nawet w ą· Y\ reszcIe 'omp z:rcJ~ zamy <:t minę·
na.
ślepia he," hłasko I le cztery najrozmaits:>:yc.h drobnostkach Lent/'). Rzecz ta najlepirj pomyśla- URpO!CÓ,j się papo. Wystarcz\!
Luita slwierdziła na pierwsze gwiazd." miał" ,)dtąd rządzić w
r.)\, o g-lębokim nttr~ie uczuC'iowym.
jeżeli powiem mamie, ze teraz Je\"ejrzer.!~, ie oJciec prawie ni'! się świecie film(lwym. \V ten spo. fałszować i wypaezać poczucie
nie zmienił przez te sześć lat. Uści sób z reklamy i hraku talentll rasy IV du 7.)" narodu".
Przcl'hodząc do pieśni nHstęp- steś wolny. Ta fatalna kobieta, I.
3nąl córleę z wielką czułością.
(IQwształ ~zwartv r1zicJi filmoPrasa la wskazu.u. na lalki nych, pl)dkreślamy jur. tylko cechy którą wyjechałeś, rozumiesz? .. A
_ Moja droga Ludeczko, Jak ty wy.
,~
najważniejsze. "Radości" F. Słoń - więc ta kobieta umarła ... Przedtem
lllurzyiiskie, które się daje dzie ",kiego/) ja'me, nieza,kłocone w linji obawiałeś się skandalu z ,lej stroł
Ś
wyros a !.
.•
•
•
l rozkazał .Towisz: Niechaj
-- Alez papo, przeCtez me Wt- zapełni siG ten świat Ikochanka ciom do zabawy, ,,0<! lat 'v ml1zycznej zawierają ciekawy fra- ny... l dlatego nie wróciłeś Wczed~łelł§my się sześć lat.
mi i innemi naiwnemi, a moc- oknnch wystawowych ukazują gment. OJŚ jakby szemranie stru- śnie,i ... No widzisz, jakie to proste.
I zro b',
• . ł d
myków wiosennyclI. "Ranek w
- A czy jeste..~ pewna, że two,i;]
- A .•~ a.a
1 as 8tę a na, mo no scntymelltalnemi stworz('nin się typy z ,tiełkieł i wynaluofZo,
• J t
•
i
.
górach" (pieśt'l 3) mieni ~ię wprost matka? ..
i. e d zi ec k o d rogtC.
es em 11tezm er nu, od Jd6rych inni brdq że- ne :,!łowy mieszaflc6w potworJ
N
od )og-ncfwa dźwi~kćw. ail.zwyczaj
nie szczęśliwy, ie !!ię znów widzę ... blo(: autografy, do kt6q:('h re.
Ależ lak, ale z
tal •.! pozwól
Czek.alem na tell dzień z niecIerpli ~7.ta śmicdelnych będzie pisa(- \lej hrzyduty, Kto jest o tyle na barwna, żywa. kompozycja . Wrpsz mi działać.
.vszysllw pójdzie lin·
WMClą...
li..,lv i ula ktMych ~dn popcl- iwn", ~:e hędzie to uważał za cif' .,Wal{a~.ie mar3t'ń" (!lo słów brz~ zobaczysz.
Przerwał sobie, ale zaraz zacz.)1 lli;I<:' ~alll')JJójsLwa z IIliło~ci. I przypadek? POi:ądane jesl, aby Piecllala) Clą w gnmcif' oparte na
Była tal, pe" 1111 siehle, że ojci€c
mowlc dale;, odpowiadając na mił- wha{:z\'l Jowisz, że wszystko le pot\\'or~' jaknajpr~dzej zgi- dysona,'l"!lc:ll. sf.rlMwia(' oRbtni W} ieJ poczuł wielk., ulgt:, 1'1 lada.i'lc "
• L'
ł
raz nowf'g'J :TIllzyrznrg-o 1łJ~ria.
jej maJe filClki pieczę o swe przy
ezące py t alllc
Utz~'.
~la \1 sil:
według jego m~'śli i IlQły.
a Jeh miejsce zajęły lalW surrdc .. 4 pi dni" ~'ylwzujl1 'izle losy, przekonany, że po'trarJ
- l\foje drogie dziecko... myślisz 7.Vr,ZPll I pobłogosławił świalu ki. klóreb" moqły tylko rozwi
rapewne, ze to zależało tylko ode- filmowemIl i rzekI: Mnóżcie się
dużą inwell ciQ kompozytora. Są na go obronić z całą energ.i'!, Id'.J!'ll (l
mnIe, aby cię zobaczyć wcześnie t i ~o\\'i\,ksza.ici~. a zapeŁniicie l1ą(; w widzach poczucie rasy". pisane bezsprzpcznie z talentem
dziedziczyla pll matce.
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to,

żeby ją ktoś

dla

kogoś

kupo-

nosił, ktoś zapominał,

łem.
Znalazłem

jeszcze chusteczkę z
monogramem wielkMcl łezki i kIuczyk dobrze mi znany, następnie
bilet tramwajowy (z prawem przesiadania) i maleńki flakonik perfum. Chusteczka nie była widocznie zwolenniczką prohibicji, gdyż
flakonik był opróżniOny do szczę-tli. Przypomniała mi się księ:i:na
Gtłermontes, bohaterka arcydzieła
Marcela Prousta. Kształcę się niestety w wolnych chwilach.
Flakonik upadł w otwór naddartej podszewkI. ZabolałO mnie to,
obraziło
mole poczucie piękna,
gdyż jestem zdania, Ze kobiecie
wolno być złą, lecz nie wolno być
nieporządną·

Sp'" kojnie i wyni061le żyła w
bwojem Illieszkaniu typowa przedrewolucyjna babcia. Drzwi mieszkania były obite wojłokiem i bły
szczącą
ziploną
tapetą.
Na
drzwiach znajdowała się również
duża blacha z napisem: "Palę się
- i nie spalam". Zaasekurowane
od ognia w T.:>warzystwie: "Salamandra".
Babcia strasznie się bała, że jej
meble się spalą. Babcia szanowała.
swoje meble.
Panował tu kredens, wielki dę
bowy kredens z lustrzanemi okien
kami, ostremi gałkami, wie'Życz]ra.
mi, niszami, z Tzeźbi'Onemi figurk'ł
mi zabitej dzillzyzny, kiściami ~i
no/;!:ron i liIjami. Podstawa kred ensu była tak masywna, że można by
ło na niej zbudować pomnik Sko·
bel ewa na k.OIIliu. Kredens pod:-·
hny. był do wojskowego soboru, ja.
ki€' zwykle budowao przy korpusa ch. kad<.'ckich i szkołach junkier
skich. Zdobiły je kolrowe witr:tże.
Kredens był wspaniały i potężny
a mimo to jego szufladki i półki
były tak małe, te mieścił się na
nich tylko serwis do herbaty. Pozostałe szkło i porcelana stały na
zewnętrznych
półkach
i półecz ·
kach, za gałkami i wieżyczkami ,
pokryte kurzem.
Na dużym stole leżał odświętny
pluszowy obrus, zakoilCzony pomponami. Wogóle u babci wszystko
było z pomponami. Draperje .._ z
pomponami, firanki - z pompona·
mi, pufy - z pomponami. Te k(}lo
rowe, pluszowe kulki drażniły koty, które wr.jąż za nie pociągały,
chwytały je poznakeiami i rozgry

I

zały.

Stćl był tak s:tmo wyniosły i
Wycinek francu- oozdyteczny. jak kredens. W ża
Elkiego tygodnika i pilnik do pa- den sposób nie moina było llrzy
znokci, lecz nie było w torebce mo nim usiąść. Krolana wciąż uderzały
jej fotografji, co wydało mi się też o ostre} debowe o~doby, i śmiałf'k,
r%eeą zupełińe natarafn'f: W gtę ł chcący wykol"!.ystać stół wedłu~
torebki nie było nic poza małem jego właściwego przeznaczenia, n1złoeonem lusterkiem, porysowanem I tychmiast odskakiwał od niego,
w jednem miejscu grzebykiem, do I trąe mOClno dbonią rozbite miejsce.
którego przylgnęły dwa włosy. Nie Był tam jeszcze stół _ mały, bam
wziąłem icb. Słowo honoru, Ze nie busowy, prze'lnaczony dla roprzywiaszczyłem sobie tych wlO- dzinnego albumu, oprawionego w
sów, choć przyszło mi to z trudno- a.ksamit i zapiętego na mOSlęzne
ścią. Cóż bowiem ma czynić czło- klamry, wielkości zamków od skI a
tyiek, gdy ogarnie go boleść :i:alów. duo Lecz gdy się tylkJo poruszyło
Lecz wróćmy do lusterka. Nad- I album o milimetr, w prawo lub w
)Jieniłem juz, Ze było porysowane lewo od geometrycznego środka,
I przyszła mi przytem na myśl równowaga była naruszona i 8toWenecja. Widok lusterka nasuwa lik obalał się na atłasową kozetmi zawsze na myśl Wenecję. Jest ~e.
to u mnie objaw chOrobliwy, Ze na
Babel bardw się podobała kowidok lusterka zaczynam myśleć Ci zetka, specjalnie ze względu na
Wenecji. W Wenecji umarł Ry- piękny ksztatł i harmonję Iinji.
szard Wagner, w pałacu Vendra- Osobliwa to była kozetka. Do lemino o ile się nie mylę~ 19 lutego. ienia się nie nadawała - była za
Lecz dlaczego powiedziałem, o ile krótka.. Nie nadawała się równioż
się nie mylę, w~zak wiem to dokład do siedzenia. Specjalnie przeszkai
piękny
nie, gdyż jestem człowiekiem Wy- dzała harmonja linji
kształconym, mOże trochę zanadto ksztaJłt. Mistrz - twórca. przeznllr
oczytanym, trochę przemądrzałym, czył ją do pozycji pół-letącej, zatrochę sllobem i pozatem
cierpię pominając o tem, że takie niedbn.le
na nadmiar kwasów. Lecz nie by- a,rystokratyczne
polo.żenie
,~iub.
łiśmy razem w Wenecji, nie byUś- zda.r za się tylko w wielkoświato
my tam nigdy razem, nigdy nie wych powieściach, a nigdy w praw
będziemy. A w torebce był jeszcze dziwem życiu. Wskutek tego na
wieczny ołówek; ja wolę bezwzględ kozetce zwykle leżał kot, i to tylnie wieczne piórG. Znalazłem rów- ko wówczas, gdy nie bawił się
nież zasuszony listek róży. Śmiesz pomponami. Wszędzie dokoła. sta·'
na uczuciowość, pomyślałem. Ale ły diugie, wysmukłe i wązkie wa·
oto przyszła. "Proszę łaskawa pa- zony dG kwiatńw. Wyglądały one,
ni", rzekłem i podałem jej torebkę. jaJ. ldzkie piszyzele, a mie~'cil się
I zyję jednak. Trudno sobie wy- w nich tylko jeden kwiat. Kwiaty
obrazić, jak wielką jest wytrzyma- byłv 7. papieru.
łość człowieka. Wszystko zależy
~a
~cianach
wisiały
obra.~ki
od woli. Są ludzie, którzy nie po- nieznanyc}1 akwarelisUw w ram·.trafią żyć, lecz umieją bezgranlcz- kach z 'muszelek, bambnsowych pa.
nie wiele przeżyć. "Proszę, łaska- lecz~k h.b lanego szkła ze ziofv:ni
wa pani, oto torebka", powiedzia- liRtl'czklmi. Na etaterkach Illiełem. I skot\czone wszyst!(o. Nie l śeły eię tylko porcelanowe sł,}nie.
wróci już nigdy. Nazawsze skoń- i bardzo malutkie.
none.
I Os()bliwe to były meble! NiptylL. Lakata!ll. la n. M'lynosily człowiekowI k,,Znalazłem też

Do Rosji pr·zybyło dwuch ob
cokrajowców z dalekich krajów - lek.llB.'z
i
astronom.
Przybyli w OIkolice Poltawy, a
by oddać się swoim lawodom,
rzyści, lecz utrudniały mu tycie. lumienki. A na samej górze, tam a ponieważ zapadła noc, więc
i ponIżały go. W sWoOich r·)zmai- gdzie człowiek nie mćgłby dosię wstąpili do chłopa, aby u nietych zakamarkach, kącik3l.!h i gnąć nawet stojąc na krześle, - go przenocować.
szparkach zbierały się masy k'IrZU niewiadom o dlaczego umieszczono
LekaJf'z zdziwił się, widzą<: ,
i pajęczyny. Wciąż trzeba się by· lustro. Naprzeciwko kredensu stajak żona chłopa za.~liata kie p
ło tymi meblami zajmować, flbać ło łóżko, składająee się z grubych,
l' nie i prosió gości,
aby na nich metalowych rur, osobliwie powygi s/kie ciasto z kuku.rydzy. Pode siadali. Pozatem trzeba je hy- nanych. umalowanych na karelską my'Ś<lał sobie, ź~ to jest przebrzozę i
ozdobionych niklowemi z,naczone prawdopodobnie dla
ło ubezpiecz3iĆ od ognia.
_ Nigdy nie będę mieszkał ta,k, kulami (babcia byłaby bardzO za- świń. Ale nie!Ycłwem ujrza t. ż e
chłop z żoną i dJziećmi
z.i edli
jak moja babcia :..... krzyczał wnuk dowolooa~ ona taJ.~ lubiła wszelkie
cia:sto,
a
Dawet
oblizywali
łyż
gdy mocno rozbił si~ o duży stól, kulki i pompony).
ki i widelce.
Lóźko było pokryte
haftowaną
h:b przewrócił mały. - Gdy uro- Chodźmy n~ podwórzesnę . kupię zupełnie inne meble, kapą. Kapa była atłasowa, różOwa
wygodne, proste, a nie takiI'), jak koloru 'biodra przerażonej nimfy. powiedział lełkarz do astlfonoKapa odrazu zmieniała łóżko, su· ma. - Widzisz przecież , że
te. Chciałbym, żeby się spaliły.
I meble rzeczywiście spłonęły. rowy mebel z metalu w łoże roz- jest ich zbyt wicIe osób na t~
mają izdebkę. Napewno wszyStało się to, czego babcia najwię koszy.
Znajdowała się tam również ko- sey w nocy umrą od t{l,Jto óa·
cej się obawiała.
W ośmnasty,ch dziewiętnastyct zetka, dla arystokratycznego spo- sta.
Wyszli na l)odwórzc i poło
i dwudziestych' latach wnuk ogrze czynku w pozycji pół-leżąeej. Rów
Gdy ()hłop
wał się meblami · babci. Z rozkoszą nież i tapczan aclwokacki z mnó- tyli się na słomie.
f>drąbywal od
stołu
lwie łapy i stwem zakamarków i szufladek, z zjadł kolac.ię, wyszed! do nich
wrzllcat je do pieeyka. Najwięcej trzęsącą się półeczką, na której le i ; owiedzia.rł:
przydał się wyniosły kredens, któ- żal tom Karola Marksa, (symbol
We.idźcie do izbv. panory starczył na całą. zimę. W szyst- czasu) i etaź'erka na kurzych łap- wie, bo <1zisiaj w nocy będzie
ko poszło do pieca: i wieżyczki, kach i stół, pod ktćry w żaden spo padał des,zez!
i gaIki, i rzeźbione bekasy, a prze· I'ób nie mo.żna wsunąć nóg.
_ Deszc z stanowczo
ni~
uewszystkif'm wielopudowy cokół.
Gdyby żyła babcia, bez zwłoki będzie padał - oolparl astroW piecu płonęły bambusowe stoli- z radosnym okrzykiem, zamiesz- nom. - Ta a ta gwiazda świe
ki. etażerki dla siedmiu SłOOłi, któ kałaby w tej wystawie. Wszystko ~l. .Jasno .. .
re jakoby przynoszą szczęście, la- tu było starodawne i miłe! Tylko
Chłop wrócił 00 etaty i zakowe półeczki, o·z;dobione metalo- ten Marks! Lecz zresztą Marksa mfkil1ął za ~obą dJrzwi, poozem
plastyką i wszelkie inne drobnost- można oprawić w plusz z mosięż- ułoży! się do snu.
nemi klamrami i pokazywać goki. '
W nocy deszcz lał Jak z Co&Od tego czaRU
minęły
lata, ś'Ciom zamiast- rodzinnego albumu.
_ A t<> jest Marks! Tu jest jesz- bra! a biedn~ p:.zvbysze darewnuk wyrósł. początkowo stał się
~a pod!wcJ,.
młodym, a potem nit'młodym czło cze młody, nawet bez wąsów. A InIlle. J>?szu~Iwah
rzu. JakI~~~ scmoIlls~a. Dare
wiekiem, wynajął pokój W nowym tu już w latach d ojrzałych!
_ Widzicie, nawet się przyzwo- mme pu~al~ do ~ZWI ~ty;
domu i wkollcu zdecydował si ę ku
icie
ubierał, A co to za staruszek? cl11~D ŚpI, .lak. WIadomo, ~~
pić meble, o których
marzył w
_ To jf'den z jego ZnajOmych. , !~:lty. Koła.tah. coraz gł{)śmeJ,
dzieciństwie, wygodne i proste.
bez~kut~c.zme:
Zatrzymał się przed wielką wysta- Naz~wa się Engels!
_
Owszem,
rebi
dobre
wraienie.
,
N~t 'Ię me 'zgł? szawą magazynu, wyrabiającego ideI za kryształową szybą magazy- p~w~ooZlał lekarz. - .Niev.:ątalne domowe urz:J,dzenia dla 50nu z meblami toczyłyby się ciche phwle ~sz~scy zmarlI,
}ak
wicrkich obywateli.
przepowled'zmłem.
Gdyby ~llk w swoim czasie nie życie babci.
Nasz przemysł meblarski z nieNazajutrz chłop wvs,z edł na
spalił mebli babci własnemi r ęko
ma, myślałby,.ze to właśnie te zrozumiałym uporem trzyma się poowólfze i apytal:
No i CO'? zmO'kliśde pameble stoją za kryształową. szybą wzorów babci! Z nie osiągalną 8ystematycznością. wyl"!.ucania na ry nowie?
wysta.wową.
,-- RardzoŚn1Y ttffiokli - odKrólował tu kredens, I\O'l.łoiysty nek meblp najnudniejsze i najniekredens z wvrzeźbionemi na filar- wygodniejszego stylu, który moo powiedzieli. - Ale teraz bądź
kach kobiPoce"mi twarzami, z brzy d na nazwać bankowym empirem, tie łaskawi i powiedzcie nam.,
skąd mogliśde wiea icć że hę
kiemi zamf\czlmmi i skomplikowa- meble brzydkie i bardzo drogie.
Z istniejących ruL świecie tysię- dzie des7c7? - dodał ' astronemi ozdobami. Znajdowały się na.
nim szybki i wieżyczki, nisze i ko- oy modrli szaf, trusty meblarskie nom.
wybrały
najnieodpowiedni~jszy,
_ _ Mam talką świnię _ odtak zwaną "szafę słowiaJ\ską". parł chłop, - która na dwie
Wchodzący do magazynów "eo- godziny mzed deszczem zacz".
omYłka
wieccy słowianie" 11. więc drewla- na się gwaŁtownie tarzać.
nie, polanie, kriwyczanie i drego ·
_ Aha I Rooumiem!
wyczanie, a także przedstawiciele
Leka,rz ja,k{)ś nie mÓlgł się
narodowych mniejszości, sowieccy uS'D o;koit i zapytał:
połowcy, pieczeniedzy etc. _
prze
._- PowiecLzcie mi, pl"05Zę"
dewszystkiem pytają trwożliwie:
jecie to,
coście
- Czy niema na składzie in- C!Zy za'W'S'le
wez-oraj jedU na Ikolację?
nych szaf?
- Zawsze!
- Nie, innych nie wyrabiamy,
- I OZy was potem ClZQSa- odpowiada. zarządzający. _ A
czy ta jest zła? Typ "słowia.ńskii". mi br'zuch nie boli?
I tak ją kupicie, 00 wyboru niema.
- OwSlZem, czasami
boli
Wyboru rzeczywiście niema. Ku nas po;f:em bil'!Z1UlCh. Wtedy wła"
pujący musi urządzić nOwe miesz- zimy na piec, przycwkamy bOI'
kanie bezsensownymi meblami. Ku 1ący lJi;:"ZIU.Ch do gorąeyoh eepuje więc niskie parawany, które gieł i ból prtzechodzi.
Wtedy le:k ar,z odezwał si,ę do
niczego nie zasłaniają., lecz za to
co chW11a przewracają się na po- astrooQma:
dłogę. Wiezie on do domu komódChodź, ~ócj.my z pO'WIO
kę z drewnianpmi rączkami, która. tern do naszego kra.i~1. Cóż my
już po drodz'3 się rozpada. Biurka mamy do roboty w okolicy,
wyrahia się tylkl) kancelaryjne, gd'z ie każdy piec .l est Ieka duŻ'e i smutne, lub damskie, małe l'1Zem, a klłżda św:.nia atsronoi wąskie, najbardziej nadające się mem!
liiiiliil!l!!!!!IIi~. dla m2.nik.ur:z~stki. Zwy~łych !'óAleksiejew.
r
lek na kSJązkI wogóle me mozna. Ił •••••••••••••
dostać. Wcale się ich nie wyrabia.!
••••••••••
Lecz za to aą pćłeczki, przeznacz o
ne dla przedmiotów, które powinny upiększa.ć życie.
I kiedy rozlegają się głosy protestu, naczelnicy trustu meblarskiego stale odpowiadają:
- Nie znacie nabywców! Nie
Dama, która zamiast weŻleta
lu u.żyła do ~owy płyDIU ni- na.scie potrzeb rynku. Rynek tego

życia

wał, ktoś komuś darował, ktoś ją

dajmy na to
w głębi auta, w rogu fotelu, na
stole obiadowym. Balustrada loży
również się do tego nadaje. Tam
właśnie ją zapomniano w kąciku,
!ak cbwilowego znajomego, jak
uprzejme słówka przez tego znajo
mego wypowiedziane.
A więc torebkę zapomniano. ByJa otwarta a ja dość zucbwały i cie
kawy, jak kobieta. Co tu udawać.
W ziąłem torebkę do ręl[i i położylem ją sobie na kolanach. Nie bro
nita się wcale. Znalazłem w niej
mały notesik, a w nim trzy adresy, lecz ani Jednego nazwiska. Zro
zumiałem odrazu, że to adresy mę:i:
('zyzn. Ilość wydawała mi się zupeł
nie dostateczna, bo, proszę państwa, któ:i: może w tych cię:i:kich
czasacb pozwolić sobie na więcej,
niż trzech rywali. Pozatem znajdowała się w torebce emaljowana
"uderniczka I szminki. Przyszło mi
na .myśl, Ze ilekroć Ją całowałem,
całowałem właściwie szminkę i pół
roku tę ~zminkę gorąco miłOlWa-

Wieś

BABCI
MEBLE
Nowe oDowiadanie z
sowieckiego

Znalazłem
torebkę,
prawdziwą
damską torebkę,
przeznaczoną na

Fatalna

SlJC\Zącego włosy.

właŚDie ~
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