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W JillSZA W A, 28 październi na sesj~ zwyczajną od dnia 31
Z,a;rządzenic to hrzmi~
ka. (PAT.) - Dziś, o godzmic
paźdlZiernika 1933 roku".
"Na. podstawie art. 37 kon10.30 pnybył do gtnachu sejW'arszawa, dn. 26 paździer stytucji zwołu.ię senat do mia·
mu Szef biura prR wnego pl'eze- nika 1933 rOIku.
sta stołecz\nego \Varszawy 1'111
!la rady mill1istrów p. Włady
sesję lwyCz,ajml od dnia :U-go
Prezyde.H Thzcczyposp.olitej
sław Paw6ski,
który wll'ęczył
października 1933 rOIku.
19n. Mościeki.
panu marszałkowi sejmu zaną
Prezes radv ministrów
\Va.rsza \"~:t. d11. 26 paidJzierdrlooie lJana prezydenta Ra,e czy
J.
J~d.rzejewicz".
11 i'J~n 19a3 r.
pospol1tej, zwołujące sejm na
sesję z:wycz,ajną.
Prezydent Rzeczypospolitej
W chwile; Dóźnicj p. Pnclo~ki
Zarządzenie to brzmi:
przy.i~t-v był l)l'zez palla mar·
I Mościcki
"Na podstawie art. 2ó kOJl- s'załika senabu, któremu uorę
Prczes rady minisŁró,,,
stytJucji zwohuję se.rm do mia- czył zarządzcnie. zwołLti~lce se·
J . J\d,rze.iewicz".
sta stołec.zmego Wars.zawy
nal na sesję zwyczajuą:

i

. W twi3,zku ze zwołaniem se- \vygłosi expose o syfua~ji g..
sji i'z b l1~.tawoda wczych pl'Zy8ipodal'czej,
puszezać naLeży,
że pierwsze
pl1(lzem od.będzie się tradycyjposiemooie sejmu odbęd;me się \llł dyskusja, w któl.'ej mbiorą
w najbliż~:v piątek, t. .1. 3 li- głos kolejno przyw6dioy klustopada.
bów poselskich.
Bmlżet odesła,ny będzie
dó
komisji i p,r aw·dopodobnie do
czaSlI C:lkollczeni,!ł, prac komisyj
nych nie zajdzie potrzeba odbywania plenalfDych posiedzeń,
\'.obec czego sejm b~Ie _ .o
W, Zawadzki czony na miesiąt,

Tenni/n ten .icdnlilk wYZ'l1a'c zo
ny dopiet'o zostanie tUl pocz~t
ku przys~łego tygod\n ia.
Jak słychać ,
na p,lena~nem
posiedzeniu
minisłel'

skal.'bu

2!i zabiigt:b i 180 ranng(b W Ilartiat:b Z pOlit:'.
rlum zdob_' wiez; nie ; uwólnil sZJlsllfich • ź
W Jaffie i Jerozolimie arabowie ogłosili streik powszechn,
Uwolnienie
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LONDYN, 28 paźclziernika
wiDźnió\II
zabitych j pll'Ze~ło
ran(PAT.) - Zaburzenia w Pale~
nycb.
nie trwają. nadal.
KAIR, 28 paździeTnika (Pat.)
Tłum arabów, złożony z 2.000
W Jaffie arabowie ogłosili d.ziś Według wia<1omości obrlzyma- lud/z:i, usiłował nietylko wtargnych tu z Palestyny,
nąt do buJyIllku odwachu postrejk generalny.
więzienie
mieJskie w Nablus licyjnBndIQ, ale tak.że do filj.i
Wszystkie sklepy arabów są
(głó",me mia.sto Samarji)
Banku Angielsk1ego.
zamknięte.
zostało zaatakowane i zdobyte
Pogr.zeby zabitych arabów odprzez tłum, który uwolnił
były się w Jaffie spokojnie.
wszystkicb wię-..iniÓw.
Natomiast w Haiffie tłum a·
Niewiadomo, c'z y
garnizon
LONDYN, 28 październiikarabó/W p'ragnął wedrzeć się na brytyjski, stacjonowany w , Na'· (BAT.) - W związJkuz wypad
stację kolejową i uw01nić a ,-e- bil:us iIIlterwenjował.
kamJ w Jaffie doszło wczoraj
sztowanych w Jaffie arabów,
Władze jerozolimskie wysła- wieczorem
któ,rzy przewiezieni z,ostali <10 łv oddziały policyjne do Jaffy
do zabUlI'Zeń w Je:rowlimie.
Haiffy z Jaffv. Policja p'r zy i Haiffy. Wojskowe
.Tłu~l1 a.ra~ó~ . zaatakowB:ł .ko
pomocy wojs/ka otoczyła sla.-/ samoloty bJ'ytyjskie JY. Kail'iZe mlsarJ~t POhCJl, .~ gdy pollCJa.~.
cję, nie dopuszczając
demongotowe są do odlotu
tom Ule udil1łosu~
rOlZipędZlC
strant6.w.
w ralZie pok,zeby.
Sytuacja w tłumu. ~lk~mi oraz gdvi,e~en
Na dachu gmacbu stacyjnego Damaszlk'll jest naprężona.
. , z polIcJantow zosłał pch!l1Ję~y
ustawiono oddział wojska
sztyletem,
'
i dwa karabiny maszyno·we. _
JEROZOLIMA, 28 paździer- policja Z8C'ł'ęła strL-elać, 'zabijaGdv Hum napierał
i usiłował ni/k a. (PAT.) - Okazuje się, Ze jąc jednego demonstranła i 1'aprzerwać kordon policji
zaj-ścia w Nab[>us były
tylko
niąc kilkJunastu.
oddźwiękiem walk,
toczących
Do zaburzeń dos'zło ró,wnieź
przv stacji kolejowej Naba'u s,
IlOlicjll dała ognia, zabijając sic w Jaffie
jednego i raniąc
demon-które ok~ły się bał'd~ie.j
gd/zic ' policja zmll'sz.ona
była
slll'anłów.
groźne,
do użycia broni palnej.
Przez strzały, jakie ~dły na- niż sądzono j)oczątlkowo. Poli- Jednego demonsh'anta araba
. z t ł nmu d emOllsrrantow
'
stępme
c.la tubylcza i - brytyjska dała
zabito.
. den po1"lC.ll3Dt dowód nieJZwylkle ·z.i.rrunej krwi, Szere·g cdoolków alrab.slk~ego ko
ranny zos t a ł
.Je·
brytyjski.
nie odpowiadając na D>l'owoka- mitem wykonawc:zego zostałl)
Około 2-ej pop. nastąpiło u- cje i powstrzymując się od in- aresztowalIlydh,
m. in. Jamal
spokojenie. Zarówno w Jaffie tel·wencji. .
Hussei>n, sekretarz eg,zekutywy
j,a k i w Haiffie
Manifestacje miały ehal'Qktel' i Jakób Hussein,
,przywódca
ogłoszony zoslał sta!ll wyjąłko- anłybrytyjs:ki, a nie antyżydow młodzieży a'r abskiej. Stwierdzo
ski..
i I t ,1 -,.. ; ne zostało, że w dum wczoraj.
wy
Slzym w Jlaffie
i ruch uliczny został zawieslz,oJEROZOILIMA, 28 pa źdlzi·er- a!'ahowie sprowadzili do mlany od 6 popoł. dr) 6 rano. Ró'w- n1ka. (Tel. własny) sta licznyeh beduinów.
niei w Je'rozoHmie, gdzie nara
Wedle ostatnich informacj'i dla w1lntocnienia swy<:h sił. Na
zie paruuje spolkól arabowie 0- w z'ajśeiach
d,zie6 dzilSiejszy zwołalIle
zogłosili dziś st:r.ejk generalny.
w NahI.usie licrzba ofiall.' wynosi 'stalo posieQlz enic
arabskiegtl.l

\V Je,rozolimie
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dla na dachach
gmachów 1'Irą'"
wydh kaTabinv maszynowe.
Arabowie w niektórych miejPARYZ, 28 paźdz.ierniika. scach uTZądl1jJj ~kady.
(PAT.) - Ag.encja Havasa doDworzec jest s'zozegóil.nie silnosi z Jerozol1my, że
nie pi1now,a!llY.
Nad miastem
ludność ara:bska miasta ogło- Ulnosiło się dziś
siła strejk pow~bny
12 samolotów, wojeonyeJi.
i zamJknęła wszystkie
skłepy
na :zllla.k protestu
p r.ze ciwlko
zwiększeniu emigracji żydowsk1ej. W czasie manifestacji po
lic,ja zmuszona była użyć broni, p·r zyazem szereg osób odJEROZOLIMA, 28 paźdder~
niosło rany.
. nilka (Tel. właslIlY) - W dniu
dJzisiej'Slzym p •.lybył,a do wyso.kiego komisaI"za PalestYn~, sir
W ichk opfa , delegacja nrt~do"
LONDYN, 28 oawzierni1ka- I wej rady arabskiej, która .
(PAT.) - Podczas zamieszek pOl'iuszyła
spralWf( osła.tnieIJ.
w >CiąglU osŁatnicb dni
w rozzaJść w Palestynie.
nych ~iej5c~ch PalestYlIlY, weWysoki komisarz Palestyn:r
dlu\!! meoIlCJalnych dany~h
. p'l'l?'ynzelkł u.elegacji, że w naj<
rannyeh było 18 poliCJantów bliżsIzych dudach
hryłyjskicb. w tern tnech cięi•
ko. 25 manifesł8il1łów.. .test za- zosłalll'ą ~lPlsane wy~Ol"y do
bitych,
okolo
ramtycb,
parlament~ }1'alesł}'lls)ie.go •.
w tern 30 clęr.hko. .
Jest to. wY.1'ątlkowe ustęlPstwo
na rzecz arabów , albowiem pro
centoWlO
IPrę ż
UalłJI
U
będn.. .oni . w paTI......
..·.... ~,ncie mI' "hli
JEROZOC IMA, 28 pa źdlZie.rprzytłaczającą w.ięksmść.
n~ka. (Tel. właSlIlY) StanO'WIsko Ż)~Ów byłio doPodróitni, którzy
D,r zybxli tychicza,s w tej kwestji niep'r zcdziś do Jerozolimy mÓlwią, że j.edJnane, ~dyż uw.ażali oni, że
Jaffa i Daiffa fflJ'l"8wiają Wlfaże- parlament nie moż.ę być repTe. nie obozów woje~veb.
zentacją kwantytatywną,
ill.le
Również i w Jerozolimie po- jedynie kwalitatywną i tylko
mimo pozorów spokoju, panu- na talki parlament chcieli siG
je widide navrężenie. Wszyst. zgod:Z:bć. Zwołanie !par1aU1ent~
kie sklepy 'zarów!Ilo
ż:vdow na innych wall'u!llkaclh
skie, jak i arabskie, są z,all1llk,nic: powaŹlllie zag1raża emigl'acJi i
te. Władze angielslkie lIstawit, całości interesów i,dowSlkirh.
komHelu wyłkonawc2:ego
omówienia sytuacji,

Wybory

do parlamentu

Liczba oliar
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Gdy w czwa(1~k wieczól' do' losa. Siedem lat właśC,lwie pogmacJm se.imowego
przybył seł Witos siedział w p8'l'lamen
pan preze::; rady ministrów i ele, nIe zabierając głosu.
Od
Ildb)rł konEel'en~.ię
z panem cz-asu przewrotu majowego zja
marszałkiem
sejmu
Swital- wiał si~ na sali j}Osiedzeń. za,iskim~ ,,,śl'ód woźnych
sejm 0- Jlllując ostatnie miejsce,
Nic
wych zapanowało ożywienie. wchod~ił na tryłtWlę, nie r,~u
PiCl"Wsza .t~~skółka sesJi sejmo- cał ~adneg" wyk.\'2yknik:ł ~
we.i .tuż ,iest, Pewnie przywiózł gmachu, gdzie przestał już dedekl'et o otwal"cin ses.ii bł!dże- eyflować, KrecH liie jedyni.- w
{owej se.im:1 ; senatn, Pan pre- klJlouarach. z.iawiał się w korymjel' nie o(lwieddl jednak mar tal'~u, otoUOby· grupką wi~r
szalka senatu, a w kilkanaście nyeh pl":Dyjaciół,k1órych Iiez;bn
minut późme.i wiadomo .tuż by tll~niała z dnia na dzień. Jesz·
lo, że nie było .jeszeile dekretu,' cze uginała się po~lłoga JlOd na
Konfercn .fa nosiia wid~ie, cieskiem butów wodza ludowe
charakłel' ~Joufny, skoro nie go, jeszcze odpowiadał dwuwy(lano żadnego kom·mikatl1. 'fJlaeznikami na pytania dzien
Tajemnicza wizyta pl'emje- nikamy, ale przyjście jego tI ..
l'a wywołała oczywiście ped "ejmu nie minło już ~ru lat
wn(' zainteresowanie.
poprzednich, gdy każde IJlrll' ,zieii po dniu odbywały się gnięcic okiem, gest litanowito
IlOsiedzenia
r.ady ministrów Jlole do koment3.'l'zy. 7 lat Undla przygotowania materjalu stych miał prezes Witos. '1 'Qt
dekl'etowego, 0TJL acowaoo ma- chudych mkońCUJyły pobyt .ieterjał ustawodawczy dla ps'rla- go w sejmie.
mentu, I'Oboła mi~ła się toczyć
W okresie lat tłl\.lJłyeh był
w dalszym ciągu, a lu nagle Witos częstym i :ąiellstalllDym
przerwa: pan pl'emjel' udaje ~o.~eiem parlamentu, zjawiał
się z panem iJrczydentem. Rz-e- się w okręgu
dla
",'iełkich
czypospolitej na Górny SIąsk.
Potem .ghw·le milc..tenie i skro
mne notatki o polowaniu. A pO'
wsz.ystkich notatkach Pll·tnvie.

I

vomp i Ul'oczystości, organizu-l wił się w kuluarach seJmo~ikt nie wiedzial, dokąd ~1
jąc dożynki, zabawy literackie wveh wi~jeń bl'zeski,
Witos. gl'U IH'Owadzić hęd~ie. Nie wił"
na cześć Reymonta w Wierz- Kto
palr!zał
w nieco żżółklą dzi('li l'ówuież i najbliżsi z grnchosławic-ac~ barwne kO.D.gI.re- twarz tego człowieka, ten
wi- Ily Witosa, aż pl'1Zyszedł sad.
Sy
w I{rakowie
11 udziałem dział wzmożony
błysk
OCZhl, ~iC(1zący na ławie oskal'żenia
wiernych adjutantÓw.
łlle po ~sie ożywił się,
Szn- chłolli szukali l}l"z~rwÓdcÓw. QUd roku 1926 poszedł pre- kał daJ.suj drogi do walki; do hrOliców i pomocy. I w dziw,"jer Witos w Lud, Spoglądał 'ł',dobycla władzy. Jednoczył In· n.V sposób f3trolInif'two ludowe
ze strachem w oczy swoich da dowców, odgradzając się jedno wstało zluzowane lnz.ez obrOl'iwnyeh. łłdherentów, szukał Ju- ~ześnie od swoich sprzY1llie- ców z lllwodowe.i demokracji.
daSlzów. Jeszcze na kongrt"Sie .rzeńców 'Z leWA, Cm'az mocuiej i Posłowic 7Jeliński i Liwo figu
w Krakowie towamyszyIi mu pracował w ok.T~U, za}Jlowiatla I'owali jako obl'OI'icy w 1)roce·
dawni przyjaciele polityczni: jąe na rómych zebraniach nO- sach chłopsldch, orga!liZlują"
poseł MaJrjan Dąbrowski i po- wy etap walki,
Łudził
"Na- jednocześnie wiece, pl'zemaw itl
seł Byrka.
Jeszcze siła ludu przód" hasłem wywłaszczenia jąc tło chłopów, należących tll\
Szła ~wartym szeregiem, a pó- bez odszkodowania, rzucał róż sl... onuictwa ludowego.
Dopic·
źniej trreba było zamilknąć.
ne w-oźne zapowied1Ji, żyrował 11'0 w ~słabie.f chwili
poseł
Odtąd przyszły clęZkie cbwi strejki chłop8kie, mówiąc jed- W j'ona sprowadził posłów - ad
le próby i cierpień. Błysnęła nak ciągle o zachowaniu legał-l wokałów ze sh'onl1iclwa ludo
n8dzie.ia na kong.reliie krakow- ności. Zakołysała fala chłop- i we~o.
_
~kim; twardo występowali ehłQ ska, ożywił się rut',h po wsiach.
Nikt nie wiedział, czemu sła
vi przeciwko nowym l'IZądom, Wódz p1'IZemawiał do tysiąez- I'Y o~anizator, sJ.lee,ialista od
'ł'.ap~wiada.i~e WI'aZ z pepesow- nyeh tłumów.
Ostatnie proce- fcstYI16w, wódz - TVitos zapocami wymyśloną prrzez niebo- Sy sądowe świadczą, że szedł :umiał o obronie
chłopów 'L
szczyka perla rewolucję w ma- łomot biedy wło~ciań..~kiel bez Rzes'llowa, Gl'odziska i innych
jestacie prawa". Skończyło si~ echa w mieście. Chłopstwo ~zu I okolic. Aż gruchnęła wieść: po
to smutnie, Ka'l'tki wyboroze kało p~ywódców w dzień ao- I seł 4-ch sejmów, Wincent.v Wi
nie zaważyły na szali - walki o l'ac.ziki i fllChiu, ale wówczas los opuścił Po!sk~, zostawiając
.vłruboe.
z.jawiali się wodzowie .jedynie, endekom w spadku ~we okręgi
Kilka dni po z\VolllieD~U zja- by mitygować lud.
wyborcze.
Rozpowszechniano pog~oski,
że nie jest to dowodem Sk.Oll,,
czonej walki: wy.fechał za I-(fn
nicę
w:raill z Kiernikiem,
by

Rewelacgjna nowosc lschniczna ! ! !

że półurzędowe
oświadczenie,
że nic bęc:I<zie żadnych zmian w
l'Ządzie, że stal'y gabinet Pry-

stora, ob.jęły w spadku przez.
pana p:remjera Jędl'rrejewieza,
zostaje bez zmiany, że eonf jwyżej z.ia Ni się w tym rtZIądzic
w chal'akte _ze wicepremjera
były premjer Prystor.
BiUl'O sejmu usiłuje Inc~nić
wszystko, by dodać trochę bla
sIm wynJakłemu w o"'.Z8eb spo
łeczeńsłwa Darlamentowi. Wsta
wiono do przedsionka sejmowego doniczki z kwiatami. 1.8wies1zono Qiękny kilim w hallu, oczysz.ezono ogl'ód sejmow:r. l)l'~etrzepano znowu wszystkie dywany, R01Jno('l~a.ią
się przygotowania do p~zewie
tl.'7)cllia haU ..:ejmowej i bt'lko
wnęki w sali posiedzeń, specjal
nie pl'zeznaClzoue dla obra1Jów
s(',imowyc'h. świecą pustką. Opada łJ nk. Si~ ,1re projekty o;' :::
zów z okreS!..: l".llądu marszałka
DaszYllskiego nie wstały w.zię
te pod uwagę, Nowych projektów jeszc..te niema, choć można
byłoby użyczyć dużo tematów.
Obecna ses.ia budżetowa jest
mimo wszystko zapowiedzią
nowego okl't~su w życiu par lamelItu. BQflzic to se.jm bez Wi-

I(!kirgc:z' ił
kadoeo ~ ia

Piotrkowska 115. tel e'. 134·42.

~

kupna.
_ _ _ _ _ _ _Wszelkie
_ _ _ _• _pokazy
_ _ _ _ _ nie
_ _ _obowiązują
_ _ _ _ _ _ _ do
___
__
. ________

wo,O"a
fSIanowi
.I.

bojową

jakie
myśl

~ześć krążowników
lekkich,
wolno pOSiadać Niemcom w
traktatu pokojowego, pięć

lest nowych. Są to okręty: "Emden", "Konigsberg", "Karlsruhe".
:.KOln" i "Leipzig"; ten ostatni
oraz te wssys+kie, ktdre cechu·
znajduje się jeszcze w budCiwie.
je wybitny artyzm w pomyśle,
"Emden" ma 5,400 tenu, pozostaretyserji i pięknej oprawie
ł łe po 6,000. Statki te są dobrze
muzycznej.
chronione pancerzem grubośCi 75
. ._ _ _ _ _2112191,....._ _ _ _... i do 100 milimetrów. Mają one po
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l\IOJlCA - R O S I T A
MORENO. ~ROMANSE
CYGAŃSKIE".

sMlenie Eleftlro ni

Snrzedaż LU

"

Pełne melodji i rytmu
arcydzieło z cyklu: JOSE

którzy po,zQStali fu na pl.acu,
choć wiadomo było,
lZ .luz IV
Wa'rszawie wytłomaczono im
w .iednem z po,,,elstw, źe niema
mowy o emig1'ac.ti pf)liłyr~nei.
że będzie to tylko tułaczka,
I W; okresie JaJ tłustycb. ~ w
ok,r esie lat cbudyc.h pOlicl Witos z wyjątkiem pl'zymuso ""ego "odpoczynku" w więzieuiu
b. ł CiągM w I'UChlł, w w:llt',· "
wlad'1Jf!. Dziś zaczyna się okrr"
trzeci: eierpliwego, be~czyn ,w·
go czekania.
Nie toezyła się w si('on uir
twie wielka dyskusja, ,iak 110stąpić po . zapadnięciu klan .. ki.
I
, .
, czy wpoWIadając "nie pOJ:\I'~l'

Doskonale i bezboleśnie ogolisz się bez wody, mydła. pendzla i brzytwy maszynką "SCHICK DRY SHAVER:~
Koszt zużycia prądu b. znikomy
Maszynka "SCHICK DRY $HAVER" niezbędna jest klinikom i ginekologom

Traktat wersalski ograniczył bar
dzo wydatnie siły zbrojne Niemiec
nie tylko na lądzie, ale j na morzu.
Podczas gdy przed wojną Niemcy
miały jedną z największych flot
wojennych na świecie (drugą po
fi. Anglji), obecnie wolno im posiadać
tyllw sześć pancerników po 10.000
tonn każdy, sześć I.rąiowników po
BRZKONKURENCYJNY
6.000 tonn, oraz dwanaście torpeREPERTUAR FILMOWY
dowców po 800 tonn, w sumie
105.600 tysięcy toun. POlladto zabroniono Niemcom posiadać łodzie
podwodne.
Mimo tych zakazów i ograniczeń
Niemcy
stworzyły sobie po wojnie
Wkrótce na naszym ekranie
~i1ną
flotę,
która mimo swojej
ukaią się następujące arcydilieła
szczupłości
liczebnej przedstawia
!lla państw ościennych dość poważ
Raiski Ptak
ne niebezpieczeństwo. Na miejsce
przestarzałych statków wojennych,
NajpięknieJsze arcyd.:ielo
które Rzesza Niemiecl.a posiadała
egzotyczne :l: DOLORES
w chwili podpisywania traktatu po
DEL Rro
. kojowego, weszły stopniowo w jej
~kład i wchodzą nadal - nowe
ZUZANNA LENOX
jednostki bojowe, zbudowane we·
(KURTYZANA)
dle najnowszych wymagań techniGreta Garbo-Clark Gable
ki i reprezentujące, mimo swoicn
małych rozmiarów.
dużą wartość

Kr61 C,ganÓW

Sh\701'1ZyĆ nową emigrację i~oJi ·
tyczną,
Tak łudzono po'l-lów,

'. .
,
l T{lernikiem ludal sic Wito,>
do
wych, rozwIJaJą szybkośc 28 wę- Czechosło\vacil' O ' .
.
.
. fał inne"o wit:źnia
.1 •
nIe
me
Plzł'ow (k
o oIo 52 km.-go d
z. ) 'l mają
h" es
k'~,
promień działania 18.000 mil mor. Pułka "'kto'
d
lZł
l~",~
1')'
emons rpCYjJ1lP
k· h
'
s IC.
.
ł)o-~kreśIił, że zosta je łuk, jak
J......zo~tal·
' C·
łk'
. Wreszcie Zbtorpedowce są wszyst<1
t.
"~,
l
na p I
acu
JW
lUZ,
kle nowe.
udowano 12 kon . Maste.k
Ba -l· k ' . D b •
't
L
d"
.
,
~ IC l
l
11 OlS,
t orpe dowcow
ypu "eopa
o c'z ~,
". b
k' wyporności 800 tOlln
szybkości ,A~S(! wlęznrow I'zes (ch PfJ'd)
b
stallowi1a
pl'iZ,eezekać w wi~zie·
3
łów (63 . k m.-go z., uz ro-·
34,Węz
,,
ł
N
J·onych
3 działa kalibru 105 cm. '.uu, częsc na eu ac~ce, l a tuw
'Jaczkę ·poszcdł Witos
o
Tak przedstawia się obecna flo' .
.
. ' , • pnką.
ta niemieck?. O ile dla Anglji, ~:~J:e ~:1m7 ~~zle ~Zą(1zlł 7
Na 6 pancerników, dozwolonych Francji i Włoch nie przedstawia
l Z~l"'L'1J' .
nas·ępnyCb.,
Niemcom według traktatu wersal ona poważniejszego niebezpieczeń- Na ~vldow~llę .prz~charlzą n~wI
.
.
I ·.
,hulzle ~" ~Iętklm
l kompl'omls(J
Mają one po stwa, o ty e dla mll1eJszych panstw
•
sinego,
3 są nowe.
10.000 tonn pojemności (jest to t,/morskich,
a
przedewszystkiem ~.ym l~te.hg€nłem,
mal'szRł·
zw. typ "Deutschlalld"), uzbrojo· Polsld stanowi ona pewne niebez- lem Ba alem na eZf'lc,
ne są w sześć dział 28-centymetro· pieczeńsłwo.
RegniiJ.
dziewi~ć dział

15-centymetrowych,
.
h,
w trzech potrójnych wleżyczkac
cztery działa 8B-milimetrowe prze
. .
c-iwlotnicze i d waUaSCle miotaczy
torped kalibru 50 ('m. ~zybkość
ich dochodzi do 32 węzłów (około
60 km. na godz.) Skombinowanie
turbiny pawwej z motorem Diesla
pozwoliło wyposazyć te
okręty w
P romień działania 15.500 mil morsldch, co jest liczbą bardzo wyso·
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Skorsystaj z bardzo niskiej

za

instalację zł.

opłaty

65.-

([(f~ H"
ew

fi O' . . . . . . . .o .............. )-ł-.~

I

wY5tę pami

Konsumcja 80 gr.
Wieczorem od 8 do ]1.('
MUSIe-HALL

Pierwszy

Wielki Mledzyoarodow.v
Turnie] Damsk~
Walk lapaśniny[h

.

Czegl

mistrza Lewisa Milestone'a
twórcy »Na zachodzie bez

"LUNIE".

i

:

niezapomniany "ŚpiewająC'y błazen"
w potężnym filmie p. t.:
,

Następny program W

"

IDziś z cod_lennIearfystycznemi.
od 5 do 8 FIV!.

Ison

Serce w

K'ETt-DANC'NG

~mian"

z: udziałem
s ławy atletek,

świato w '"

ora:l peJni'
atrakcyjny
program
dancingiem towarzysk in1

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

IOd god•. 11

Wejśoie

I

~

bezpłatne.

w. KABARET-DANCIN G
~

Nr. 299

29. X.-' ,.GLOS PORANNY"" -- 1933

~k'or

od

DO GOSPODARSTWA-MYDŁO!

j ~dziw~1D

2)0 włosów-
Shampoo!

Aresztowanie przywódców endeckich.- "Bratniak" opieczętowany
Warszawski koresp. "Głosu Po-

I

Rektor prot Pieńkowski oskarżo śmierć człowicka, lub uszkodzenie
oy ma być z :->ar. 1 art. 148 K. K'I ciała.
w związku z art. 240 K. K.
"f:
* *
Par. 1 art. 148 K. K. brzmi:
W związku z wiadomością, po,Kto utrudnia lub udaremnia postę daną przez praG~ opozycyjną, jakopowanie karne, pomagaJąc spraw- by członlwm zarządu Bratuiej Pocy przestępstwa uniknąć odpowie- mocy s.tudentów uniwers~·tetu war
dzialności karnej, w szczególności sza\\<sklego, władze umwersytetu
kto sprawcę ukrywa, zaciera śla- udzieliły przep!1stek, umożliwiają
dy przestępstwa uszkadza
uj{ry- cych w ten sposób działanie Towa
' P 0Jl10C, d
' d uprzerabia r
środki
zy"-t wa Br CI. tlila
OWla
wa, podrabia lub"
dowodowe, albo odbywa za skaza- jemy się, że lokal Bratniej pomocy
"ego karę pO'dM.wiellia wolności został prl.ez władze uczelni w dniu
.
podlega karze więzienia do lat' b
28 • m. opieczętowany.
a urzędo5-ciu, lub aresltu".
wanie biur Bratniej Pomocy zostalo w ten sposób zawier"zone.
Ar! .. 240 K..~. mówi, o • udziale
Również wszyst":ie inne organi.
w bOJce, wymklem l{toreJ była racje młodzieży uniwersytetu war- UM'l:.ftI szawskicgo zawiesiły swą działaJnośeĆ, gdyż na zasadzie 7"-'!:'tdzenia

~" nego" t~lefonuje:

Nocy
ubiegłej
aresztowano
przedstawicieli organizacji endecIdej w uniwersytecie Jana Mosdorfa, Zbigniewa Konickiego, Stanisława Steinera, Wiktora Kuchar"kiego, Zygmunta Judyckiego i sta
nisława Krzyżewicza. Aresztowani
naJeZą do t. zw. grupy narodowo rewolucYJ'nej,
wydawali
pi<;mo
.,Sztafeta" i werbowali bezrobot·
Ilych d" bojówek.
. • * .,.
.
. Dochod7.eme ~roli:~ratorskle prze
clwko rektorOWI unnversytetu war
~zawskiego, ~rof. ~ieńlwwskiemu,
prowadzone Jest naCl.at.
_--=:!.,o:.~iIiiiiI&!ii!liU=

się

-~tlerAwsk~e
II
V
Y

l. U

przeciwko korytarzowi polskiemu

BERLIN, 28.10. (Tel. wt). - Od mieckiego przeciwko t. zw. lwry27 bm. obraduje w Szczecinie zjazd tarzowi polskiemu.
pOIlIC rslnego ol<ręgll narodowych
hst to ,już drugi w ciągu ostat
~ocjalistów. W niedzielę odb~dzie ł:ich tygiJdni zjazd na pograllicz!'!
Gic~ przy z.leidzie l'ew!a oddziałów I Polski z ostrzem, wymierzonem
Iiztu~1110,;y~h, I~,tó r~ .ma stać s~ prz.'.!c~wko zacho!lnim
granicom
mal1lfestacJą !\('..I 1l0Sf:1 PC'l1Iorza nie PolskL

l

al

do celów gospodar.
wło

sy natomiast wymagają
stałej pielęgnacji. Uży

wajcie do mycia włosów
specjalnie do tego celu
przeznaczonego Shampoo Elida, łagodnego i
wolnego pod gwaran cją

ministra Jędrzejewic:la
usytet
warszawsld zostat zamkli!ę:y w ca
łości, a tern samem
dzia'talność
wszystkich organizacji młorlzieży
lej uczelni została zawieszona na·
czas zantkn'~ci.ł ulliwtrsytetu.
- - . - . - - - - - -_ _ _ __
PARYi:, 28.10. (pAT) _
Były
premjer, poseJ Painleve, jest Cięż- I
Iw chory. Stan jego zdrowia budzi ,
poważne obawy.

od sody.

I

j

Shampoo
Elida jest dostępny dla każde
go: l paczka wystarcza na dwa

I

•

o a pr

Dzi~lilDjl~arz

nadaje

stwa domowego,

I

Dem Rs"r51cJlOe
fUl

Zwykłe mydło

e.i~1

Iii

Ja

arł!§Ziowćłng

za

"szpi~eosiwo"

Angl;i i prób" wllcofania ,ie Berlina

i ., Jlchane oburzenie

rządowi
niemieckiemu
niemieckiego kodeksu karnego o wycofanie się z tej przykrej dla
szpiegostwo, dOKonane być miało Niemiec afet'y.
Aresztowanie Panłera nastąpić
bez porozumienia się z Berlinem i
miało nagkutek denuncjacji pewne
"DaUy Tclegraph~ Pan~r~ oSkarll~~~!·~·~·~~~~~~~~~~~~~~!~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! go niemieckiego dziennikarza, z
ionego z art. 92 k. k., pndkre~la.iltc, -::
którym Panter utrzymyWał bliższy
że artykuł tell uległ znacznemu za- ,
kontakt i który obecnie złożył na
ostrzeniu w specjalnej poprawce,
niego doniesienie o rzekome szpie·
wprowa d z~ne,l po pożarze w Reichs
gostwo.
Tymczasem wzburzenie
tagu i że Panterowi grozi kara ·
opinji publicznej w AngIn wzrasta
:mierci lub dożywotnie więzienie. !
śledztwie świadkow~e zaczynają mówić i dzienniki zajmują coraz ostrzeJDzienniki, wSf,oGllnająl! o WCZOi'aj
sze stanowisko.
8zei rozmowie 8im:ma 'Z Hoesr·ler.', i

LONDYN, 28.10. (PAT) - Cala
prasa alarmuje dziś angiel ską opi
n]ę publiczną w sprawie
lIw t ę zio nego w Niemczech IccreslJonden ta

1

szym, poczem w poniedziałek mini dalszego postępowania w tej spra
stcr spraw zagraniczll~' ch Simon wie.
rozpatrzy sytuację i przedłniy rząOświadczenie władz bawarskich,
" owi brvtyi'lkiemu wnioski co do Le Panter sądz~ny będzie przez

a

i

chodzą

na

Sterroryzowani

prawdę

domagają się cd rz·~dtl stal1ow ~ze- 1

,,

!Cll'~~ <1 zw i",:!.; u , nr':I~L1:\,:2 .. 10 (PAT) _
X<1. t3 'Yia(1ka przed policją powraca
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le l~e m. 11 . I
l', .
dcslany prz2z P~~"~cl'a, a sta~owi:} i :t' w pl'otol'u: pol 1C',Y Jll Ym. co ,_do
Xastępnic z0znają dwaj świadka
CY. łai, wiadome, pow 6d uwiezie· "z:tStt ttpotkaill:t ,z l,ctr fi 1t'l,('m , I~ ~.' 'dc, którzy wy:{azuj[J pewne 110don'; a go pr'lel wlad7:c niemilO'cldc:
;',Il:tl"''',l przyt p l\1, ze 11 H', złozyl \qj'" hil'llst wo do V'1,.1 dcl' 1. ubbego. Szo
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I''''h flokłnclnyeh ,~(,~.I"ln zr ;\'Zg-lNlu ipr frakcji socjai - c1 pmokratvczlle.i
I~da ~1'H!~nH'~ril pa \\ (" ,"11(' h.'zpi:rz~il8tw,O. !:jwhcłcl;: Gll tsche odprownc1zał Torgle'l'a aż
10 :\1") r
2810 {PAT ) _
Fo- I \'·~:zna.J(' otwaJ'('l('. ZC "'owcza:;;
do kuluarów. J ('st on .ipdnak znarz
tei~ g' ~ffice' zaż'iu'ał od amha "ad;-: I ś·.vi~domi~ fal~~Y,wie zeznaw~1. I I~ie ml~i';.'jsz.v ..o~ ,Van ~er L~bbego.
brytyjf,lde,j w Redinie pok!ad!!".'!.o (,I'l'CIlIC t\';ir \'clz~, ,z: spotka:. St Q ,z ;\ :ttO\~llasr, óW lu. l:'k J;ll,Uh~:VltZ., pra
.prawozrlallia na piśmie w ;;pra,;;ie I'I)\,g]pr('Jll "CZ,'tilll('J, tak, IZ nIe . r.owmk i;ek rcta:J u ~u frakCjI ~?cJal .
uwięzienia flj~ez wł::!dzc niemiec,: ,. t "' .... kl11 ('7.011e. iż
(l( ,m~k~·at.vczne,l , .]t\st znaeZ11l1') po·
kie w :\lol!achju111 dzienniJ;afzCl al!'
jego widziano z TOl'glere! l,
dohlW',1SZY do van der Lubbego.
giel'ikiego, PatJten. Sprawozdanie I , nic POPO\\?
"
,
,Zkolei przewodniczący zarządza
to oczekiwane jest w dniu jutrzej-l f),) kwestJ i pl' t\\'llzlwmicl zcznan !;,onfrontaej(: tych 2·<:h św bdkó".. z
'M5l\W4,.,.ęili+.HbM!~~'" ,~~~~i~;ąz:t:;;;<f·'ęI:'\.<'1!~ o"roclo'YYI11i socjali 'tami
Treyem,
e;
Ka nvallllem i Kro~7e rem, Każdy z
050bna na pytanie, czy mógłby
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w procesie lipskim

I'

gl). wy:t~pien~a.

7

sąd najwyższy w Lipsku z art. 92 utrudniło

"'ZląC

Glltschego i lub Jakubowitza za va n der Lubbeg'o,
odpowiada tYm samym zwrotem
,wYklu\!zone".
OLrollca Sa.cl;;, zwracają<.: na to
UW:lgę, wska7.Uje na
sprzecznodci
z ich zeznaniami IV protokułach
policyjnych, a. obrońca Teichert,
powołlljąc się na tekst stenogramu
rozpraw, wska:7.uje na. ~asadniczą
również rozbieżność między i, ·h po
przedlliemi zeznaniami w sprawie
ich konfrontacji z Porowem i Tor!!lerem.
~ Następni e Dymitrow za.pytujc,
jak to by ć mot", Żp. wszyscy trzej
świadkowie byli Tf.Zem , ObsBrwo'
wali razem, a każdy przypumina
sobie co innego, J eden tylko PopoIV:!, drugi tylko van der Luhbego.
Cala hiSterja z tymi świadkami,
mówi Dymitro:v, wydaje mi się
moCno podejrzana.
Prze wodni c zą cy przywołuj e Dy·
mitrowa do porządku i uchyla. jego
dal sze pytil.nia.

BERLIN, 28.10. (PAT) - Prasa
niemiecka dopiero
dziś donosi o
aresztowaniu w Monachjum korespondenta 'llDaily Telegraph'u"
Noela Pant.2ra. Według inspirowanych komunikatów, ogł.oszonych
IV
dziennikach
popo!tidniowycil.
Panter jest podejrzany o USiłOWll'
nie nabycia materjałów, dotyczą
cych zarządzeń wojskowych oraz
I!prawiania zagranfeą "propagan·
dy okropności". Na podstawie to·
C'z:),eych się dochodzeń Panterowi
grozi oslcarZettie o zdradę I{ra.il'.
W wynika interwencji ambasad ,
b y tyJskiej w Berlinie konsul al1gielsld w Monach,1um otrzymał 7'"
%.wolel1ie na odwiedzeme areszt \)wanego dzienllikarza. NiemiecIde
organy prasowe wyrażają zdziwienie z powodu wzbarzenia, ~akje aresztowanie ',Pantera W)'WoJr.łło w
epinji angielskiej, pro1egtu.itlc pf:l:eciwko wszelkim próbom porówny·
wania stosunków prasowych nie·
mieckich ze stosunłiami, panują!:! e
mi w Sowietach

HI-II eroI CUPob-II PoIaBa I

DoIac

l
-------------------------W procesie o krwawe
w Al. Ujazdowskich
WARSZAWA, 28.10. (Tel.
a
_ Dziś, w drugim dniu procesu o "piskiem . "Centrolewu"., Prok. Grakrwawe zajścia w dniu 14 września I bo~vsl~i ~ą~a uchylema . w~:roku I
_
_
_
_
1930 roku \V WarszaWie, ,głos 7'ł-ll1nteWIll'lIa~ące~\J oslr., Dz!ęgtelew ~ (z~§law
ołl,~r r~z~r"g
brał prokurator GrabowskI. Oskar· sklego, .dory byt glownym spraw
, _
,
'zyciel publiczny stwierdza, re zaj- cą zajść, ;lOpiera o~~ar~e?ie w ~to
zmfil.r~iowang przł!z
ścia miały charaktl.'r zgór.' Vrzy- sunku rIo dr. RI.u lzm sklE':J - Tyhcze był
gotowany i świadomy, a nawet wi- !dej i wno3i o utrzymame wyroku
GDANSK, 28.10.
(PAT)
-- ulicą Sopot, Seestrasse, w kierun· cy obok policjant mimo,
świadkiem całego zaj~cia i aczł;;olku
dworca
spotkali
oni
grupę
uskazujące,go w moc~'.
W duiu 2l b. 111. zdarzył się w SoZ prokura10·r em polemizuje adw. potach nowy IHlzałowania godny mundurowanych hitlerowców, po- wiek napadnięty zażądał pomoey,
\ił
przechodniów na wcale nie reagował.
Berensoll, który powołuje się na takt pobicia przez umundurowa- zdrawiających
konferował z Neurathem zeznania szeregu świadków, że po- nych hitler:nvców obywatela pol- sposób hitlerowski podniesieniem
W związku z zajściem komisarz.
BERLIN, 28.10. (PAT) - 'Przy- chód i demon3tracja w Alejach ')kiego. Ofiarą napadu padł p. Cze- ręki. Ponieważ pola{'y ręki nie pod generalny Rzplitej Polskiej natych
był tu dl.iś
sowie('ki
komisarz Ujazdow,;k1ch mi<'.ła charakter sa- sław Eysymontt, zamiefizkaty w nieśli, hitlerowcy f71'cili się na p. miast mterw enjował w senacie,
Ipraw zagranicznych, Litwinow. 1Il0rzutny.
W konkluzji obrońca Gdyni, oficer rez. w. p., inwalida Eysymontta ! dotldiwie pobili tę żądając bezwzględnego ukarania
....
I
.
.
pem narzędziem po głowie. Zada- winnych oraz policjan'ta I 'Zadość
Złozył on wizytę ministrowi spraw prosI o umeW11l11leme.
wOjenny.
Jąc mu krwawą ranę poniżej lewe- uczynienia mate:,jal:tego i moralne
zagranicznych von
Neurathowi,
. '
Przewót! i jlrzemówiellra zakoń·.
P, Ey~y".\Ontt znaJdował s~ę " go ol~a, przew rócili go na ziemIę· go dla poszkodowaego.
wieczorem za.ś odjechal expressem czono. Wyrok hędzie ogłot'zony
Charakterystyczne jest, ze stoj~ ,
towarzystWIe p. Bala. Idąc głowną
w poniedziah~k
paryskim.

za :ścia

wł.),'l1zi
I związek między z.tjŚriami

fgsgmouii

bitwinow

Ueranie

I

I Inwa lila
zbirów w mundora,

~9.X

4

Wybory
do rad miejsKich

-

.,liLOS PORANNY"

1933

•

Swinie na

"
OłOl'lJlIIINł

Wybory do rad miejskich wszystkich miast n.. terenie Pomorza
i Poznańskiego odbędą się jednocześnie w dniu 26 listopada r. b
W dniu wczora,iszym w "Dzien,
U~taw" ogłoszony z<istal regulamin wyborczy do rad miejskich na
całym terenie Małcpolski.

jedyna

, odżywka

IlDił!inis

u

Drogi Rooseveltowskiej "odbudowy"

witaminowa

"Wyrzucono więc 200,000 ubl
tych 'świń na śmietnisko w okolicy
miast Homewood, Hervey i HazeJ
rek1amowa puszka
Crest. Gdy w deszczu i skwarze let
: ~ ..
ł
nim tyle ścierwa świtiskiego zaczę
Ovomaltyna wll:macnia organiEm nerwy.
ło się rozk1adać, okoliczni mieszkańcy przekonali się, że pomoc dla
~f'i'_ _IIIlSii'",;zjrnr:l"!ll4mkM~'!:I\8C-i!l!!I!i\!:l~'iIIIalllil'l_lilk!!mm:e&iili&lma:eml3a'!~!:!lI*51i;s;;:;:,Pt.~,:.o-:n;:m~~.t .. ....-~.
farmerów okazała się dla ludności
~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!! w tych miastach prawdziwą plagą,
nie mówiąc już nic o Str.rsznem
marnotrawstwie dobrego mięsa i
miljonów dolarów z kieszeni konsumentów, Z śmietnIska, zawalonego miljonami funtów rozkładają
cego się mięsa rozchodzi się w 'Pro
mieniu wielu mil nieopisany jakiś
"mród, który zagraża zdrowiu publicznemu, W dodatku okolicę tę
Dr. Biillger, plezydenl selW- panowany ~ i'10\Yą romant:-.'kl'j
Gd~'by Kroner był
człowie- nąć o Josie skazanych, mini,sł·er nawiedziła praga niuch, wylęgłych
tu najwyższego sądu niemie('- młod.zieniec.
Gdy' h'u.pa a~e- kiem ze sfery iabitego,
sąd sprawiedliwości Biinger wypo- na tem śmietnisku w ilości niezlikiego. przewodniczący w pro · sora Donnera znalezionu zl'llna llwierzyłby bez wahania w wer wiedział si~ za l1łaskawieniem czonych bil jonów",
cesie o podpalenie Reichsta~ll, PQ uwej nOcy w sieni jego do s.k o pojedynku. i za spowodo- Czterema głosami
pT'zeciwko .
był zmuszony już kilka dni te- 'nu SądZOllO, że ~a.tJ1 spowodo wanie śmierci skaza,lhy oskar· I trzem gabinet ro'zstrz"gnął spra I
11111 wydać wyrok w bardzo po wał swą śm:erć pTlZCZ nieostro- ŻOll('gO na kilJ,a lat wi~ziellia I w~ VI' m~'śl wniosku Biingera .
ważnej spra"rie. Bvło to w J 0- i.np ohchod:e nie się z ~ewoJwe Lecz po·nicważ był on l\ liko po· Annemarie Donner iKroner zo
l,'ll 1925, .g~y dr. Biinger. b~:ł rem.. Był bowiem uzhrojon~' mocnikiem o;{?'odni,ka, był 111?!', st.ali .. uła s kaw~eni " na dożywo!
PARYŻ, 28,10, (PAT) _ W sali
les~c~e mll1lstr~?I sp ra'vledlt:, ])o))1ero w, $.Zf.:śĆ lat o{,źn:.cj;o derq ..l chO C Iaż ów por~lOcl.lJk , U,I pObyt. "'. LWler?zy: Z.am.kn<:h I PleycJa, wYj)cłnioilc l publiczl!cścią
wo~c~ w Saksol~.Jl. \~r :)\VCZ~S ~o /Ikator, pam Donner, któ~y tu i ogrodl1l'ka za,chowy:val Sl~. lal~ r Sl~~ za n,1'I111 drzwI \Yl~'zlenla w do ()statniego mjej~',::a odbył się
wl1Iez, rozchod~llo SIG o~, yCle '1w.dzle usłyszał rozma,l te p~- r'y~erz ~}e7. sk!'!,zy . I ~m~z:'l' . I I " a ldhe lJn, n~ za ws~e! . '
, I,ierwszy w Paryżu koncert Jana
ludzkl~. ChodZIło o .glow(~ An- tle.!~"z?ne rozm?w~'. ·~:.l\Yladollllł ~wlerdzll ~leżlom~le , ze . .1eg.o
AJ: ~lopo:k~. Człow.lek ;"'-.1 e. l~~ c: I Kicpury, Artysta śpiewał głównie
'lemanc I'onner. JlIQkne.1 An· POIl CJQ o swych ~p,ostrze:i.e- : I,(ochan:ł Jcst całkIem n1CW11l11a ,nadZIeJę. IHoner . l :'-nneln~lle orle operowe, m, in, z "Hałki", Pu
Ilcmal'ie, któla była oskarżoI!a ~ia..ch.
Annemari(; I?on~er ; I Annen',uie .Donner Z?S~~!ł~ ll- . Oonner pr,zebyw~.Ją . .JUŻ OSIem bliczllo§ć paryska
przyjmowała
o namówie~ie swego. k ochan- .(roner, . którz,: vel §1lllcrCI Do~ zImna za .""1'1 ną nal11~\\'Ien ~a. do II
w 111 nra~h . wl<;z.lenn y~h: --- ~riewaka pobldego entuzjastyczIw. Po~?cl1lIka ogrodnlka, H~r p.era TJlJes.Z~31l ~'a7enl. zostal. I mordu. r-:IC ln~l~. okol.lcznoscl la Nle \\''\'~''zel~dl SIC: 0111 nudzl: l dnI nie, wywołując go 8 l'azy,
re go Kroner. do zamordowama ~lJ'esztowanI. \" /. t ęh' \\' krzv:i:o I goozr:.cycl .... h.roner I Annemn- szego ZYCJa l' a:zem,
POIlI l' W:!Z '
"
.
jej męża.
l u głOWI; ·!wego w,r ogiell łlyLa{] Kri}ner prz,,_ 1ric DoO',ler zostali zn wspóbe nadzie ja włn'ś nie umożliwia im ~ ,Po !:oncer~!e,'l(;brana F~zed ,:e,1Kronera, który ~e\vnej no('y ~n3ł sir. do zhrodni.
popełnienie morderstwa skaza- I życie w więJz ieniu, a nawet CZy, I "d~?l do _lS~~1 I,o?certo ... e.l pU,bhcz'
'
. rOF
- 11 1f~,.,
i 1(\
Rozpoczą l SIę
' 1'10ees. PO "1 11J
" n;J. ~mler(', przez drezc1ens
' k'l I 111' ..le war t OSCIOwem.
' .
O (eZa';
l
. t~llowe.l
1;: wIe
l'as t l"e
!1 I n(lsc
' UI'Z/\.ZJ':!
' K1elliJrze owaCJe.
"Epoka" donosi za. prasą ameryw Ameryce w myśl Jederalnego programu pomocy dla
farmerów, odbywa się na wieflu!
skalę ubój świń
na zniszczenie.
Oto obraz w cz,'lsie bezrobocia, nędzy
głodu:

DOSTEPNA DlA WSZYSTKICH!

kańską, że

1 20
za.
z.
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•
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Annemarie Donner i jej kac an, daremnie oczekują zmiłowania

Kl!DCBrt KiBGUry
P'

l

W

aryzu

I

U-I

I

la:

i

I

lił asesora Donnel'u.

I.

I

I

I

.
~zas lego procesu ż~'cie miło-, sq,d pl.,zysi~głyeh.
Zastrzeli~em ~o \~ ,P?.i e - Slle Annemarie 0.ollner zostato
Wówcza~ p[~n ~i~ngel'. mll1.~d"nku - shV1erdzlI p6znleJ (I. z;h adal~(" do na .~dró.h:1ic.jSZYt'h , sl~r spnlwleclhwoscl . Sakson,J1.
8zc1.ególó\\'. Puwołam ŚWJUldl,o- mIał w n:ku los obOjga skazaw'ie orzekli. że Annemarfe "Don m ·ch . Od rOiku 1907, gdy ścięł ;ler raz kiedyś za p,lośno
mó- to głowr. G,r f'cie Beyer,
córce
wił~ . innym t azelll zadl,lio się bll\l'll1isb~'za z Fryb>llrgu, która
śmIała, a owego pamIętnego zastrzelIła swego kochanka; w
,
. wieczoru , .maI'lząco patrzała w Saksonji nie skazano na śmierć
J e&teśmy 'świadkami hlsł;(;ryl~z gwiazdy" i wogóle nic nadawa kobiety.
.Jeden z frybourSJkich
l1nh chwil w ilziejacb ludzkośoi. la l;iG weal de; C;l'ganckiego to prz~'si~głych , którzv sl,a.zali na
8~viat skłócony, rozbity, pędzi w warzyst'Wa w Kulzschellbro- śmie<rć GrNę Re,\-er, był _ tak
jakimś
niewiadomym kierunku, dzie.
dziwnie plą c7 11 i ę losy _
ojJ edno jest pewne - jesteśmy w
Prowadzący tJ1'oees <h-. Schn cem Kronera.
Po długich dyskusjach. któJ1Tzededniu wielkich zmian, wielkie ster z.achow', wa,f sic: nie ja!k
go przełomu , kt6ry zdecyduje o objektywnv s~dzia, badając~.. re toczyły sic na posiedzeniu
przyszłości nietylko poszczegól- pliz<€bieg morderstwa, leci h k gabinetu, mającego rozstrzygnych państw, ale całego układu srogi sęO.'zia obycozajowy.
W&'
P.......ł":ołI
społecznego, politycznego i gospo- uu,ący
.~..•
A
' D \ .. - ,
zyC'le
. Illnemane
ME
darczegc,
ner.
POSTĘP W DZIEDZINIE KOS
.
W t~!r: przełomowy~ momenci~,
_ Jak mogła się palli oddać
, . TYKI
,
,
'IV d01JI~~
wsrćłczesneJ,. ,wszystlne pO'l11ocniJkowi ogll'odniku _ 0Do~yctczas tylko ga,r~tka kobl~~
~am?ł~lz:eln3Iudlll~Sły uSI,lme d pra,eu b.ll'.zył się, przycz~ ' OCZy je- z:1mozn!ch l mogł~ l sobIe P?zwolw
Ją., ,ul Jony u Zł, pragnIe, o p..,owle·1 go r2'ucalły błys'kawice na . '1- lIla rbacJo?a ne , Pdle ~gnkowaD1et uro~Zl na dręcz~ce Ich pytaDl~, ~'lU~:1 Skal""LOn ,
(y, oWlt'm sro lu. , osme yczne
Ja przyczyn I skutkow mepokoJu.
A
ą, D
ł sprowadzane przewazme z zagra'.
nnemane
Oonner pozna a
ł
l ,.
•
'. d ' ,
Pragną WIe Zlec,
dokad ŚWIat I K .. ner
tel"
Ik' . - k ł nicy by y, ze wzg ęau na Ich wyludzkość dążą, "
~~) Ie; Ja ~~~ sZ' o y górowa.ną
cenę, dla.
szerokioh

__ _

...

do czasu wo.]no im do siebie pi
~
s~'w~(:- L!Sl~r ,ich. są pełn~ !.,ł,~~;Ll Y~'~ B ~@!8łHe
1:01;;11'.1, 1?I.łoscl .. 11lez","yklc] delI,
,
kaŁlIo,>cl I \YlaJemncgo doda"':1 W pr S l ~ z::::r~n czne
nia sobie otuchy. Czy tych
ofk.iall\~·lh \\'~·dawn idwa.oh
si·em długi.c h lal to jeszcze Dlude;l'ltinl!'U all~iph.ki ('go W Lon
niewysta.J:{!,zająca pokuła? Na o: ?1f'. !lliallV~yi,~ic w t,V:!oclniku
AnnemaJ'le Donner czeka sie- .. llol'lel HalllO
.. Thc :"ist&demdziesięcioletnia chora mat- l rn", znajuujn'ny intcJ'f'<.tl,k' · ą koka . a na Kronera strapieni, sta- I'cspondcllcjc z Warsza w)'. j)vświęl'ZY rod.zice.
C'Hl,! a1Jl;~ ril'm n~c1anyll1 j)l'zrd kil
Na pocnlUnl rohl 1933 czło)} kil t,\'!!'o(/llia1l1i przpz starję rasly'ń
kowie f.rakcji socjaldemokralt.~, sJ'ą F 111. J;. irgo R~1dja, W dal~zylll
czonej se.f mu saskiego plizygoto- ciąg:l ,u tykul wylicza. trans'iUJsje
wali akcję, mającą
na celn ('kolil'zllo~( iowe. którp r:li1j o~t"pja.
zwolnienie KTonera i Annema- walt,z;t",~ ka 1':1chła w ~lllill 11 P 'l ?;
de DOIlIIl.er.
Alkcja ta mial a uzi(l'nika, nawiązując jl' tlo wypra.
wszelkie Wid-6lki
powodzenia , wy wi.)deilskiej.
(r)
le OZ " rewol
' narD d
" ea ł
UC.I'a
owa
Idem ją pogtl'lZebała. AIIlnemaric
ŻYWE SŁOWO W GŁOŚNIKU
Donne.l' i KIl"Oner będ.ą I11Iu;iel;
Dzisiaj ) g-o-lz , 17.00 p . Helena.
cld'ugo jeszcze pOllostać w wi~- BO;:''llS?, C\\'';!;;l. 1.:'.111111' audytorjum
zienhl.' gdy~ ci , którzy
WÓIW- 1'[111jo,,'(' f('l;('to ( ' l I't. "Pani z żółczas kl'!zyClZcli
" Ukr:zyżować
1'1 l'paSką", n " \. ': lJ.i;~e clo ilzial3.1ich!" stoją te.r az na ClzeIe IW.
nośp! km1 litctu Olli'ld
nad młmlą
w h N"
,
yc
lemlCC
kohie t~ )
n(' lni~r ego
S"'q czujną
.
'
!itr:1.ż Da (l worrnrh kol('jmyych.
_____ L. S.
J
J'ltro '" przel' .\'ic ollrretki "Lilr'
Dla rozstrzygnięcia tych twd- l .0whe ; ł Tze w~ Jsclem 7.ll- warstw naszego społeczeństw3. nie
M
ł
:ni(clzy :2 :l 3 aktem, p. Tadeusz
nych pytań
wstaje obcenie spo- mąz c CIa a zostac aktor~~l. dostępne. Dobroć i skuteczność za,
oną
łcczny uni';ersytet powszechny. PI"ZC.Z s,zereg la t. była 'tlczemcą gl:anicznych !;:os~etyków w bardzo
NEAPOL, 2'~' palźdJZierniJka- ~ittJ1 1a nn w ff'ljf't ollip pt. "Bułgar'
Ma on .za zadanie jasno, nauko\;o ~~~v.ne.1 ~~torkl, Klary S~l- wrel,u wyp~dkacl1 była tyl~o pozer (PAT.) _ vVslklutek krótki'elg o ska ...rl1'.ia pracy" zc'znJ.jomi raójo,
zobraZOWać dzisiejszą, epokę na
ł;. PotiO(;zas piI'O,ceslł ,Klit. a n~ 1 okuplOną. uszGzel'bluem dla spięcia !?'W-ałtoWlll pożar ztl1is z- <;!nrharz{ w z ]V'łną inicjaty'l\'y, wy
11. ...U!'lI' on il
.. ac' ~a1,bach wyd.ała, ,Ja'k na,.l'lepsze
'
. ł
e .boWI'em czyI prrawie d-osrllCizętnie
y
- 'z'.'- tt'w,Ulia i g'ol'liwej pracy działa.lnc
tle dZI'eJ'ćw illl'ru'onyr,h,
,
'u •
d
b l
zc]
roWJlJ" ,zawl6l'a.y. on
olblt
scia !?·()<~l1!)(hl'ezo - administracyjną
obraz przyszłych dzi8jów świata, ":VIa eotwo SW? leJ
y e .l ucze- czę~tokroc sl~ła.dllIkl szko,dhwe. W mią fahry,kę ma'k arohów
'\lI'
iako konieczny wynik odwiecz- n H'.) . Opuszc.zaJąc salę sąd'ową, d0bl e kobeCnetJ n3.SZ rodzbl;ny, podrzke~ Ton'e Annunziata. Pomj.n.l0 na- małf'g'o pallstwa hałk:u'lskiego, sta.
rają.cp!.;·o ~il~ prz~' bliżyć w
swych
mych d"ŻBń ludzko~·~i.
St[. I:SZ!ł dama
-płakała.
jak
s
..,
d
ok
mys 1 . JO me ycz,ny wYdrU. la: H
l tychmiastowej akcj'i straży o . zclobycz;1.(·1J rio europejskiego pozie
d ople ęg!lOwu11Ja, uro y llIeus t ępll ""'I'o",'eJ' oa'e', tr' 'I
Tegoroczny program wykladćw z!e ?' ,
1,":" ••
,
,
h "
k ł
·\1ałzen~lwo z,abiło artystycz .
,
.
:')H
.,;-,1 n s a'V1
OłJJJlI 'Z V- mu.
(r)
w CIągu 7 mIesięcy o eJmle o o O '
Hee w JllC~em
najlepszym
markom mie
ma oz
hu' "
200 wykładów, Dla pogłębienia du ne ma;lizenia Anonemarie. Dopie :,:loTanicznym
pr7.vcz~m !'la one
. 'I')a yny.
wype lO:lC
n .e r po clz·
t erole!- znacznHl
b
,
, '
'"
• powodUjąc
phowego słuchaczów h~dą nrządza 1'0 ,'""'d '\r Don,
'li"
-'
tau3ze
dZlelu
czemu
z woTlkamI z mąka.'
.
);0 specjalne koncerty,
dla upla- letmi:m pobycie na w ojil1ie ,
dobrodziejstwa. )lacjon"alneo-o pielI; k01osa1ne ,sloko,d"
mater.ia1~e.
Troch~
"
kł .:J'
b d
ciiJ: do domu całIk," iem zlhiC'nio- "'Il·owanl'" lirody moo-ą l~orzystac" Po 4-godzmlIl,e.l wal,-ce z żywlOstyczruema wy allOW . p.' ą wy- n .
.
h
t
e
... , .
, b'
Jem udało SIę ocalIć
l'edvnie
HYGJENA
świe tlane filmy
naukowe. Koszt y I opanowany p.syc o·zą· <; 0- )rzesze kobIet pracu'ących
ruzpo, ,
.
- Co naieiy czynie . aby zęti)
korzystania. z wykładów wynosi sunki małżellsl~ie stawały ~ię rządlają:C 3kromnerr:i środkami.
:1~ęsC,IOWO halQ maszyn VI' podutrzyma.ć w dobrym
stanie~ Odtylko zł, 3,50.
c.?ra,z ~.orsze, l żY;Va ~n~m~~
Rozumie się, że przy doborze ZIemIach.
W programie przewidziaM ~ą. na l'le chCIała znalezc sobIe jaklS środkćw kosmetycznych wskaza.nz. ••~.~.~.............~.~.......~.~..............~........... . powiedz, Ha.linko.
- Trzeba je czyścić, panie prostępujące tematy: powstanic rodzi cel w życ.i,u . Pr.al~nęła
zost~ć j~st najdalej posunięta ostrożność
Wkr6tce
Ifesorze,
ny, własności prywatn(.)j i pait- a~torlką fIll mowq..
Ud~ła SIG i na.leży używać Kosmetyków wyra
- A czem się je czyśei?
stwa. - Wielkie ruchy społeczno WIęC do slZlkoł" flhnowe.l P 'ntt- hianyC'h przez solidne poważne fir
Szczoteczktlt·
i ich dziejowe podłoie, _ Warto- kammera. Tam właśnie pozna my, Do takich wytworni kosme- Masz szczoteczkę?
ki ogólnoludzkie w dziejach Pol- ła POll;oclIlilka ogrod,n,ilka i po- tycznych należy zaliczyć w pierw- Nie,
skI. - Z tajnikćw duszy ludzkiej. czątkującego aktora filmowego, szej linji firmę Fryderyk Puls w
- A twoi rodzice?
- Polsk,~ lllYRl filozoficzna. -- Co Horvego Kronera. Początkowo Warszawie, której artykuły cieszą
- Nie,
to jest filoz ofja.? - Z dziejów lli tl~ rrr 'l,li sceny miłosne tyJn<o w H- się ogÓ'lnem u:maniem, nawet poza
Ską.d więc
przyszła
ci na
klej tęsknoty, N3. drodze ku tdi e,r . Pewn~o dnia gtra sta- 1graniclltmi l~raju od wielu nziesią.t- I
myśl
szczoteczka
do
zębów!'
wielkiej przemianie etc,
la SI~ pru wdzlwą.
: ków lat. FU'illa Puls rozszerzyła I
- Bo my mamy ją w sklepie.
Na wykłaclowcćw zostali zal1l'0Dąż en ie do ,'.:olI!o',c,~ .... było ostatnio znacznie dzia.ł kosmetyczpa.nie profesorze.
szeni doskonali znawcy w swc,jaj COl':l'Z silniejsze.'
Asesor Don- ny, wyrabia ob o);; wypróbowanych I
dziedzinie: prof. Jackowski, prof, ' ner nie chciał" i~ ' 7~bd.zić lIa Grldawna z'nanych środków c3Jy
W APTECE
.Turczyński, insp. Kotula, mec, Kn · rozwód - obawiał się skanda , szereg nowości z dziedziny kosme,
KUjen!: - Kupi!c'm II pana nk
lamowicz, ref, Lejczak,. ~~clzb, Le· !u i tego . .. co llldlzie powiedz:f'. tyki. FachGwo wyszkolony persodawno plaster,' ],tór? miał mi wy·
wandowski, mgr. Szubert, dr. Więc Pod,i'udzOJlY , sz'c~uty. opanowa- nel chętnie udziela cennych wska
leczyć reumatyzm,
kowski
' ny potGŻ'11~ na~~tn()ścią. Kro- zówek,' dotyczących doboru i spoWykłady rozpoczną. sip' 6 listop3. ner popełnił morderstwo. Anne sobu użycia
kaźdego artykułu,
Aptekarz: - Tal" :l czem mogc:
da, Zapisy słuchaczów prz~'jmllje ma'r ie w dą;ienJ!lJ " do wolności i Świa.t kobiet pracujących ma. za.,
panu ~łu7:y ć obi'cnie?
l!ekre1K~rjat '8, U, p, codziennie w do swobodnego współżycia z u- tern możność bez znacznego nakła
Klijent: - Ter:lz ]1011ro~z~ o ja·
godz. 18 - 20 w lokalu szkoły po- kochanym, 7godziła si~ na le~ du czasu i pieniędzy racjonalnie w kinie
id{ środek na llsunięcjl~ t ego pla ·
\T!zec}me.f p~y ul. Andrzf'ja ~d - "O rodzaiu wyjś-c i "
nif'l(,Q'T1owa~ l1r,..~ n
Narutowicza 20 stra.
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Sla'Wllly jasnowidz i grafolog pnzyniesie Ausbrji wiel:kie suk- szalał -po-żar wojny. W zmll1e •
wiedeński Ali Ben Astra udlZie- cesy.
(P.rz~ jasnowidza prze- r. 1933 na 1934 załamie się w
lił wywiadu w sprawie swoich mawiał tu pabr.jota ausbrjlleki). Sowietach budowa pal'1stwa so
właściwości piI"OI'ooz.ych i posta Rok 1934 będzie rokiem uspo- cjalistycwego i
,I!a('!1.lllle się rewolucja,
wił pTlZyt,em haros'k op
na rok
kojenia l'07Jkiełznanye!hin
któn.j następ.-;twem będzie w
1934. Ponieważ ten nowoczesstynktów.
lly W1I"óż!bita ma z.a sobą szeNastąpi zawieszenie brQlli w 1935 rOiku wieIlkj fOlZ,k wit Euro
reg sp-ełJnionyeh przetpowiedJni, waJrkach rasowych i klfloSo- PV i .
~UJpełny upadek Ameryki.
a nadto Jeden moment horo- wych.
Ci~'kawe skutki WYWI1Ze
na
skopu odnosi się do Polski, po W Czeehosłowacji zajdą wielwtMzymy jego wywody.
kie wypadki, które wywołają rynku Ś'Wia<ł:owym nowa polity
ka '3łJl,gielska, !która zostanie
W p,nzyszłym roku będlz.iemy
nlesłyebane następstwa.
mieli kilika pomyślnych wydaWi,e lka deflacja przyniesie zaini>cjowana późną jesienią·
r/zeń. Szyling
()Si~ie bardzo lepsze
możliwości
życiowe. We F.Iancji PIl"zejawi się repet
wysOką
wa.rtość wew.nętrzną. SZłuikanie uódet nafty przybic nie nowy kurs. Powoli b~dzie

Sytuacja politycma Austrji nie rze formy manjactwa, ale re. zanikał w EU'ropie wlPływ fran
zmieni się aż do przyj§eia do zultaty opłacą się.
cllski.
.
władzy mego galbinetu, który
N,a Wschoda:ie będzie dalej Ewopa straci w 1934 I'-. pięciu
wielkich mężów stann, z tego
dwueh Niemey, jedn~o Au..
strja, jednego CseclJosłowacja
i jeQnego PolskL
Zd-aClzą się diwa, wiellkie kiraFantastyczna karjera sławnego hochsłaplera chy :;:iełdowe. KiJka wypadKarjera ł przygody niejakiego, nych złożył hołd królowi W. Bry- ków kll'yminalnyc.h odbije się
'dziś zresztą sławnego już hochsta- tanji i zapewnił go o lojalności pod głośnem echem i będtZie mia.ło
piera, greka z pOChodzenia nazwi- władnych mu niezliczonych ple- międlZynall'odlOwy charakter.
skiem Spiropulo, obiegatą świat ca mion murzyńkich.
ły, budząc wszędzie
zrozumiałą i,
Z Londynu udał się Abbas Saladodajmy, zasłużoną, sensację.
Żydów zginęlo
ma w podróż po Europie. Rozdawał
Spiropulo, zwolniony z szeregów hojnie ordery i Odznaczenia, prowa W czasie wojny świa
po wojnie, pojechał szukać szczę dził rozmowy dyplomatyczne, zatowej?
ścia w Afryce, w kolonjach. Ma- wierał umowy i brał rozumie
w związftu ~ akcją rządu niejątku nie udało DlU się zebrać, do- się pożyczki. Nikomu nie przyogłosił niemiecki ur~ąd
staJ się natomiast do jakiejś wio- szło nawet na myśl, Ze człOwiek o mieckiego
statystyczl~ cyfry, odnoszące się
ski murzyńskiej i tam po pewnym bronzowej cerze, wschodnim typie,
do udziału żydów" Śród ofiar woczasie obrano go wodzem plemie- ze złotym kolczykiem w nosie moiennycb.
Cyfry te ~ą niezupełne i
nia. W siedem lat później Spiropu· że być europejczykiem, grekiem.
obejmują
tylko część żołnierzy iylo, który nazywał się teraz Abbas
Ale... Spiroputi wpadło na myśl
Salama, przybył do Transwaalu w odwiedzić własną oJcżyznę i zawi- dowskich, któ~'zy zginęli w latach
_
otoczeniu licznej świty murzyń tać do Aten. Tutaj przyJę.to go z 1914 - 1~18.
Żydzi stanowili 01.. 010 łt1 - 0,8
skiej, lak przystoi jego królewsldej honorami nalememi wasalowi króproc. ogółu ludno§ci niemieckiej.
mośeł.
lewskiemu Imperjum brytyjskiego,
Procent Zydów biorących udział
l"yznaczono mu a~rtamenty w ho
Władze angielskie doniosły do
w wojskach polflwych wynosił 0,6,
tełu Cecu, urządzono oficjalne przy
Foreign Office, iż wpływowy wód~
a więc odpowiadał ~okładnie projęeie na jego cześć, bankiet, konfe
i król murzyński ofiaruje swe urencję prasową etc. I byłoby tak c:-entowe~u _ .1d~I~~wi w oj[óle ltt~sługi W. Brytanii.
jeszcze trwało dłużej, gdyby nie ~I LIczba zydoW , • f{tÓrzy zgtnęh na froncie, wynOSI wedle staZ Londynu nadeszła odpowiedź: nieoczekiwane spotkanie: Abbasa tystyki obecnego rządu 7.000 żolz jego
4Vyprawić Abbas Salam a do Anglji. Salama pOznał przyjaciel
oierzy, zaś welle statystyk urzędoSpiropulo alias Salama alias król lat dziecinnych, lokaj z hotelu Cewych, ogłoszonych przez związek
murzyński przybył do Londynu i cil. Doniósł policji o swem odkryiołnierzy
frontowych w Niemczech
Zrobił
się
skandal.
KarJera
ciu.
został przyjęty na audJencji u króIII Jerzego V w Buckingbam Pala- "króla" urwała się w najciekaw- przekracza ' 11 tysięcy.
ce. Awnturnik w roli króla czar- szem miejscu.
ODCZYT CZERWONEGO KRZY tA
Sta.ran~em sekcji odczytowej oddziału łódzkiego Polskiego czerw o
nego krzyża dziś o godz. 12-ej min.
30 w południe , w sall YMCA, nI.
Piotrkowska 89, dr. Sobieszczliudo
ski wygłosi odczyt 11. t. "Prac1\, a
r.drowy wypoczynek". Wstęp bez-

Udręczeń

do Zdrowia
we Si

er

poprua

T.,al

I I

daiała

.zybko przy;

HA Iat b re Dmał Ju DJt b Podlgrze MIgrenIe, neurllolI
lólat~ I flDOlo I SRlilEb fi rID le I prn zIIb ł I DIk
To,a! \Ilmi.,.. bóle i prlJll".i ul", ui. wJwioraj\o iad....
ulaCS ••f" ujemnlro wpływu \la Itrce i żoł~dłlllc.

Juź od przeszło lat tS-t.

- z powodzeniem słosuje
przy tych lehorzeniacli tabletki Togal. Ty.il\ce udręuonych odzy••
k.ło swe zdrowie prz,
pomocy TOlalu.
się

=

TOłal wItrzymuje narrom,dzanie lię kwasu moczowefO i dlatego w zarodku zwalcu to niedo-

Grek w roll krOI. murz,n6w

magania.
.spró~ui.,:i. i. pnell:oDajcie si~ .allli. daii lellu. i "kupcie ••tyd!miut
w .'Ibbuzel aptece Toral. Nalu, jednak zwraeać bacznlł uwalę
•• aieuulcodzo.. orniDa!•• opakowa.io. C ••a zł. 2.-. Nr. R.,. 1364.

Ilu

oszalał

w trumnie

Włoski uczony prof. C. Granclni
opowiada w lekarskiem czasopiś
mie o wstrząsającym wypadku,
który zdarzył się niedawno w miej
scowości Cezena.
U pewnego chłopa nazwiskiem
•
Carlo Foccha zatrucie. ~~i spowo
dowało tak silny parahz, ze lekarz
gminny skonstatował śmiere i zezwołU na pochowanie rzekomego
nieboszczyka. Poczyniono wszystkie niezbędne
rzy otowania do
p •g
pognebu. Krewni i przyjaciele
zmarłego zebrali "ię na cmentarzu,
a miej!łCowy proboszcz wygłosił Za
łobne
przemówienie, podnoSząc
cnoty zmarłego parafjanina. Gdy

I
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STEFAN ZAGORZYŃSKI.

lan 8·4
szpiegowska na tle

ROZDZIAŁ

życia łódzkiego.

adll'esowane właś>nic na sie'l'żanta Iwa
na Iwalllowa.. Fomm był 'ZJro'E·
paczony. P,rzeci>eż w warszawskim gall'D'izonie zlllajdlz.ie się z
pewnością 30 Iwanów Iwanowów, a COIllajmnie.i 10 z nich
będ'lie miało udCiski.
- Bydlę pll'zekl~le, kałmuku
zapowietrzony - , klął w powietrze. - GodJnego oficera la
!kiemi zadaniami obarczać. Ja
pluję na twoje rozkazy, poganinie niechrzlCzony!
Ale kapitan Fomin ~I\stallo
wił się.
Zbyt pewlnie nie siedział
na swem stanowisku.
Przecież d!opiero trzy lata, lak
miał tę sły:nną awanturę. A leraz gotowi go jes'zcze pr/zenieść
AO
jall dego
za'POOllnianego
pr7ez Boga i ludzi garnizonu w
Azj·i śll"orlkowej. Tll'Izeba wi~
jednatk będrz;ie odnaleźć sieria n
ta Iwana Iwanowa.
Nowa fala wściekłości we.,; ·
bll"ała w serClu oficera.
- ~ukinsynu przez ma,bk4:
prlZeklęty, ki1ajoo kll'lz,ywOOlki..
- sypały /lIt: cl'ICIZy.lite ,r4lsyj..kie przekleństwa.
Kapilan Fom1n oehlonął . Si~
~iI1ął r ęką do dzwonka , aby wy
(lać podwładn)"lll od'Powi'ednie
roz1kazy. <Y.strv sy~ał telefnu1J
skierował jego n:tf<ę do sl'uchaw

stkie książątko , więc myśli. że
.
ł mu już wszystko woLno.
.
.
.
.,
Umund'Uil'OWalJla r'ę.ka C[Ml~ a
słllchav;J\(~ na widełki. Blask . Od tygo.~la da.lf: Fom.n.owl
lampy ~płynqł po nilklowem o- Cl ąlgJ;- ]alues po~nyl(lon€ Zar7(\ ·
kuciu !mbv i prysnął w cie- dzenl!l. Za~~ęł/) SIę od t~o, że
mność.
kazał llstaltc kolor wstąz<-"k w
dessous tancerki Gibbon. I po- Swoło c z, Jdta.iskaja roża~
.
WIedział
jeszcze, że to wałUJe
Znowu głow c: zawraca.
j istotne. A potem trlz eba byłCl
Kacpitan Fomin był oburzo- sZlllkać jakie.;ś c~~mi z piesk~eru.
fly. Pracował już 14 Ja! w od- Piesek - czarn" pinc:z.er z nicuziale wywiad owczym szt{Jh'j bie s ką ws! ą:i.'lq. Jakbv w Warl'\ie było ~etek pali l
głównego w Petersbtll'~lJ. \Vy- szawie
''lIi go potem w ł910 roku j a pinczerami.
t p głupi ą hecę
ze z~ubionym
Z l, olei tr zcba było ustal:.t.
dokumcnt'cm .
A teraz,
od ~zv pvl'fllcznuk ul'lVlc r ji Nowitrzcch lnt sied,zi w \Va;szaw;e kow .lach na ,drn.tg-ie śniadanie
i jest za stQpc fl s,zefa biura wy kawior g-rubo, czy drohnoziarwiadu przy sztabie okn~gu wo- nistv. Bo gdzl()ś tam malezjojennego . \Vidział już róine rze no jakieś ślady. Alt S1.'Czvt~nt
Cly .
Mi a l dziwnych
podlko- wsz.vst1d ego był p oprzed!tli tele
m e ndnyc h i j cs,Z C7.(' dziwniej- fon. Kapitanowi Fominowi po~ Z ~·C " przdoionyc 11 .
Ale p~l ł lec ono us talit. czy sierżant I·
ko\Yn ił;: Tac hk 'Tok , szd w"w ia wan fw nnow ma oucr. isld j cl.y
du w \Var f>za~ie . zwal'jowat o- nosi s z~ rokie bl1l),. Bo 71 za,La~njo z, up-ełJJie . Takic 111 o n:;:-o 1 ~ranicy f)rz ys zł" na poczte ja
ki.

I.

opuszczano trumn~ do grobu,
obecni usłyszeli naraz jakieś dziwne odgłosy dochodzące z wnętrza
trumny.
Wyciągnięto
ciało na
wierzch, otworzono trumnę i !ltwier
dzono, że o mały włos, a po~howa
lloby żywego
t!zlowieka. Carlo
Faccba 'fi" ostatnim momencie zbu

a

_C_o..;.;.d;;..;zi..;.en..;.;.n-=,~D..;.ed;;.lI;;.;t..;.ek-.;.P..;.o..;.;.w..;.ie;.;.ś..;.ci;.;.o;.;.w..f..Y...:.:...;;O;;.;;Ł;;.;;O;;.;S;;.;U;.....;..P...;;O...:..R;.;.A;.;.N;;.:.N.:..:E:..;O::.;O=-".:z~d::.:n~•...:2:.:9:.:.:.X::•......:N:.:.r:.:.•....:..1 • iloie5 podejnzane buty,

Powieść

już

dził się z letargu, w Ictórym 1rwaf
od 3 dni.
Zbudzony przemówił, ale wszyscy obecni byli wstrząśnięci jego
słowami. To, co mówił Fo!!cha, by
ło bez naJmnie.łszego sensu I lWią.
ku. Napróżno najbliisza rodzina
i najlepsi przyjaciele usiłowali u~pokoić go pr7yjazllemi
słowy.
Foccha przyglądał się im nierucho
memi oczami, jak gdyby nikogo
nie poznawał. Kilka chwil, które
przeszły od chwili jego przebudzenia się do cudownego niemal ocalenia, wystarczyło, aby człowiek
ten postradał zmysły. Z jego oczu
i rysów twarzy moina było Wyczy
tać całą zgrozę, jaką
przeżJł w
ciągu tego krótkiego czasu.
Chorego umieszczono w zakła
dzie dla obłąkanych
w Rimini,
gdzie poddany zostal ścisłej obser
wacji. Prof. Grllncini nie żywi Zad
nej nadziei, aby udało się chorego
przywrócić do zdrOwia.

I

. - Tu kapitan Fomin. TaK
- Pójdzie p,am ze mną do
jest,
wa~Le
prewoschoditiel , Slka'1'lhca po pewien dokument
stwo. Slucham, wasZe J)1CWO ·
PonH~zlQlk oonownie stn'knął
~chodi:tielstwo. Za pół godZ'iny, obca,s ami.
wasIZe p'rewoschoditielstwo. Do
Obaj zeszli d(; piwnic, Dlll··
r~ę osahi!kle,
«Tasze plf!wa. wimi , kIl'ęconymi kOll'ytarzawi
sch<lditi-elsŁwo.
dotarli do s'k a1rbca. Wcho(hRo
Fomin otarr-ł pot z ozi()ła. Te· się naJll)1e'r w d-o n.icwielkiego
~az dvwonił
mów dowódca pokoju. U we.iścia stał na· w~r
wars'zawskie,;o okręgu w(,jeJl- cie żandarm.
Potem stalow~
nego, gened'ał Blimow. Żąda na dr~wi w betonie. Lełk~d. dzwo·
tychmiastowego doręcleni~ mU nek , l.~.pala si ę sylZJUał i cięrka
plalllu B-4, !który znajduje si~ płyta rusza ,z mlę}~ca . SODl
w pancetnym ska~" bcu wywia - ska'l'biec jest mały m , be ton,, ·
du. Ws,zystko wali się na bie wym pokoikiem. Pod ścianami
dne~o kapitana.
l , sierżantó QIo stoją szafki z aktami i dOlk ' ,s~ukaj i Jjlany
,zanoś.
Pieska mentarni.
f>łU7IDa.
?il-Z',7 wf;.łśdu
s poj,r .:a ł
kpJ.
Ale pl'!Zed
oczyma stanęła Fomi'n na zega eok.
Obiecał
mu spieC!Zona na kami'd l, pla O'l'1zecież generałowi d os tarczyć
wiąca si~
w hiałvtn. 73 rze (Hl pLan za pół gO(~Z bl:V . Z e g a'f(~l<..
itvnia 'Daszkenbu.
ja1k na złość , stanął . Nerwow(l
i\łachnął relka i zad;z;wonił na zaczął Fom~ n nim potrząsj;l(:"
dY71ui'ującego por'ucZIIlika.
Po- Potem przypomina
ob ie, i,ł'
tE'm wewnętI"z.nym puewodem tI"(eha p,l1zecicż plan wyj ąć
połą.ctzvł się z izbą sy.g.nał!lz,a'Cyj .
S,zafl, a. trzv, szuflada B, re·
ną" ską.d elektrycznie (ltwiera· jestr 4 wartknął do poru,"",
no drzwi skaT'bca.
Pan~f\Cne nika, nie przestając k r ęci ć w ·
d-zwi otworzą się za 5 minuL garka.
U progu stuknełv o1Jt.a~v. W
- Zegarek, psiakrew. nj" .
p'r zepisowej postawię stoi młu- chce iść. Nie pomaga ws ł r7.fJł':ł
dv porucznilk. Jego czarna ezu nie, nie pomaga nakr"canie.
pryna błyszczy od fiksatua 'ru i
Niema. panie kapitanj(' .
nomady.
- Upił si ę pan , n v eo? I ,.
Fomitn
wsLał
ohci:U!ll~1 ży na sam ym wierzc h LI !
mlllndur.
1) , c · n.
C
[
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radjowe

sz
finansować

będzie

racy

jedynie

Po
w dniu 28

trwałej

roboty o

długich i ciężkich
października r. b.

cierpieniach

się

z

B. P.

wartości

NaczellJY dyrektur funduszu pra 8umy. Akcja, ta obejmie ogół bezRoz~nialów
c)' p.. Zb. l\Iadejski,
nakrr.ślił robotnych, u le specjalnie młodzież.
])I'z('(l mi!crofo!lem "Polskiego Ra
Il7.iałania opracowanego progmdja" ogólny progl'am pr~c na rok lllU są bardzo l'ozJeg'łe i wszech1034 i 11:)35.
strOl.nc i bęcl~ jednym wielkim kro
przeżywszy la~ 7'7.
N owy program tem sic; ró%ni od kieu) \Y kierunku skutecznego zwal
poprzednich, że nic jest noru,iny, czania bezrobocia.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedpogrzebowego
FUllUUSZ pracy
.J es.t instytucją,
lecz jest ezę~cią. p!'ogramu ldlkona
cmentarz
żydowski odbędzie się w poniedziałek dn. 30 b. m. o godz.
letniego, z g'óry ułożonego. Pro- ktć ra interesuje llaJszersze warpo~udniu,
o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych
1
po
gT:;,m ten Jest przytem jednolity, stwy l'pOleCZ€llf:twa i wobec tego
ogć,lno państwowy, łączą.ey w so- dobrze się stało, że "PolsIde napogrążem w smutku
ltir potrzeby ragjonalne z ogólne- dj)" uznało za wskazane Iwinformowa\!
<,e:ki
ty~ięcy
obywateli
o
mi. Prace więc będą uzgodnione
przez centralę (min komunikacji, planach tego f'!.lI1dl;SZl1 na najbHż(1')
oświaty,
rJlnictwa) i ośrodki re- t'7ą przyszłość.
g'jonallie (województwa) i obE'jmo·
W3C będą budowę dróg o trwałej
na.wierzchni, . elektl'yfik:tcję, g'azyf!
kację,
urządzenia
kanalizacyjne
itd. Drobne resorty będą tylko
wyjątkowo
finansowane i to nie
przez fundusz pracy bezpośrednio,
:\le z dotacji wojewćdzldch, otrzy
mu,nych z funduszu, przyczem uwzględniany będzie w tym wypad
ku przedewszystkiem stan bezro~łTAjha
bocia.
Główne zasady, na kićrych opie
Bukareszt, w październioku . miała zmiażdżoną ude<fix eniem i.lllna strurusma. i dopiero pu- postaci kawaJlka zeschłe i slkóra. się program - to celowoE'Ć;
ZakoIlclZyl
się tu obecnie ~.im 'to'pora. W sąsiedniem mieszl<.a tern Nikolaesiko, korzystając z l'y, zdjętej podcZ'.ts śledztWa Le
r entowność
podjętych
prac (te
sacyjny
proces,
smutnym bo- niu, w którem mieszkała Oli- tego, że Boteano nie umiała szyi powieszonej Oliwji.
przedewszystkiem będą uwzględ
"'.ia z mGżem, znaleziono trupa pisać, ani czytać, a tyllw podNa sI-' ,
'd ' b l
d
niane) i udzia~ o~ób trzecich, które haterem którego był slaWlllY 'Hl Ol IW]l.
N'lCSZCZęS'1'lWI' k ob'le tli plsywac
.
, swoJe
. naZWIsko,
..
'1)' "
wyd~ l'
" ~Olze WI ac , yo
.
.
wokart
Nilkolaesko.
potrafią zatrudnić więcej
robotniwisiała
na
dr'Zwiach
swej
systał
od
niei
podpis
pod
podro
~ładl11e
sIad,.:
?d
'J7.eSClU
p.ętll,
Nikolaesko
miał
klije~t;l((:,
ków. Np. uregulowanie Wisły i jej
CJlrllbe t-,·wnym t es t amen t em.
czego
.ofIara
.'
0'1prrIZ'
be{;lCz
'
b'sama
,
'lO-letnią . staruszkę,
Boteano. P iami, l)l'zyczem pętla z ".
dopływów będzie tak powszechnie
go
sznura
sześć
raJzy
opasywaPToces
Nik.olaesko
trwał
12
me
mo"
a
"
z.ro,
IC.
rentowne, albo roboty ochronne Staruszka, I"4.Ł('"ra była J.li-cgd)'~ ła jej s.z:v.ię.
dni i 5 nocy. Adwokaci NikoStraszny d'Jwód rzeczowy
nad Wisłą S::[ tak zapobiegawcze i właśdcielką olJhrzymiego hoPodejrzenia odrazu zostały laesko starali się wykazać , :-e oLl,zano sęfl:lOm przys~~głym.
teLu,
w
ostatrni,ch
czasach
Żył3
crol'1we, że hdność Sama dobrowol
ze swą młodą, /)i.,. skierowane na Nilkolaesko, kt6 Nikolaesko nir~ brał udziału \\' . fi~dzy f-lublicznością kawałek
nie si~
opadath:uje
rohocizną. i samotnie
r~', jak się okaza~o, dawno .fuŻ morderstwie, i że staruszikę za Slkól'Y zamordowanej - oskarżo
świadczeniami w l~aturze,
w ma- kną siostrzenicą, Oliwją.
mia,! :lamialr zabić swą żonę i bi!a siostrzenica, która potem nej w~ .vołal wstrząsające wraBoteano
była
bardzo
skąpa,
ter.i8.ł~ch budowl'mych itd, Zabezjej ciotkę i nawet obiecał swe- "ama się powiesiła. N~kolae- żenie. Kilka kobiet zemdlało.
pieczenie się przed wylewami jest nie lubiła ludzi i jedyną osobq ,
mu
szoferowi 100.000 lei za sko podtrzymywał tę w.arsJ·ę.,
N'k
okazywała
sympatję,
'"
j L 'o l aesko
zlostał
skazany
zyskiem na ziemj uprawnej i jej której
pomoc
w
zabójstwie.
twierdząc
cyniclffiie,
że
staruszJl3< 2~ lat Clir;ż'ki~h robót.
była
jej
siosbrzenica,
któ,
r
ej
plorlach i popiera l'O:i.wój osndnicPo zabójstwie znaleziono te - kę zabita 0rriw.f.al, doprowa<4ojalk powszeclmie wiedziano-"
tw:1. rolnego i podmiejskiego,
s
Lament
Boteano, Iktóra, jak na do roZ'paCłZy jej dziwactwaR. B-r.
FlmJusz pra,(ly specjalllie u- zamierzała zapisać swó.i o1brz". się okaza)o. uczyniła swym je- mi i przewiI'otn~cia.
mi
majątek. Ni'kolaesko postawzg'lędnia sprawę walki z bezroboclynym spadlkobiercą adwoka--- Więc, w taJIdn; w"padIIcu,
l'irm u młodzieży W 7.aciąganiu nowił w sposób prawny 1.\1- ta Nilkolaesko. \Vydawalo się dlaczego Boleano chciała lOwład:na,ć miljonami staruszki i
młodzieży clo prac kierować się bę
dla szkół wiejskich
to vodejl'zane. Rozpoczęło się stawić cały swój majątek Oli(l zip
nast.
wymagania.mi: stan w tym celu zacząl adorować
śledztwo,
które
wykazało,
że
wji?
-zapytał
przewodni.etą
we Włoszech
wolny, dobrnwolncść przystąpienia piękną Oliwję. Drogę mial uła
przy spisywaniJu testamenbu by cy sądu podsądnego.
do pracy, ciągłość pIacy. Po przy- twioną, gdyż dirlvwi domu Bo
Dekretem
włqskiego
ministra
ła obeCJla nie Boteano, a jakaJś,
' - Ponie.waż, w glruncie rzeRt:wieniu do praey wymagane będą teano stały otworem p-rzed sta· . . .~.................... CJlv f..łarlls·.;lka po swojemu lu- wychowania. narodowego utworzoprzymusowe oszllzędności i odpo· łym doradcą prawnym.
ny został specjalny instytut dla
Wkr6łcą
biła moją ~onę i l,vażała,
że
StaTllszce part ja ta przypa,
wieclzia.lność za pracę. Wychowatr3nsmisji radjowych dla użytku
jest
jej
winna
wd,zięcmloŚĆ
za
niE' zawcdowe, rozwijanie poczucia dła do gustu i dała zezwolenie
ezkćł wiejskich. Każdu, szkoła wiejopiekę, którą mOJa zona ją 0konieczności
służby
vaństwowej, na ślu.b. Ni:kolaeslko ożenił sic.
ska
we Włoszech będzie posiadała
!·Y~zała.
brnośó i dyscyplina oto atmo- z OliwIą. LeclZ po śl,ubie ad\-,""
::;,pr.rat odbiorczy, który umożliwi
I
Lecz
cały
gmach
obrony
zo"rE'Ta. pedagogiczna i moralna przy kat z'ro'z'llmial, że popeln ił
korzystanie z progl':tmów nadaI s~lłł obalony przez pl"z,edstawi- jej
szlynh kadr pracowniczycb. Na ak- błąd; ciotka bowiem r-ieszyb ,
wanych przez instytut. Wszyscy
\ ~iela
powództwa cywi'l nego.
('.i~ ośwbtową
i wychowawczą się zupelnem zdrowiem i n ii" I
c1yrektorJwie szkćł będą, korespon.
k.tóry przedstawił dowód~ w
]1rzezna czone .i'1Ż są odpowiedni€' miała zamiaru umierać i zosta
aent!lmi instytutu i wspćłpracować
wić mu swych miljonów.
będą. przy
układaniu
programów
Położenie
N,~kolaesko
było
radjofonicznych,
obejmujących
tern g-ors'ze, że posiadał on kodziedziny polityki, nauki reIigji,
\Vymi~na
ehankę, biedmą Ik.obietę, którą
historję, geografję, hygjenę i wy·
J BUDAPESZT, 28.10. (PAT) -- chowanie fizyczne, muzykę, sztukł
bardzo kochał. Ta ostatnia nic
w Szegedzie studenci uniwersyte- piękne, literaturę i naukę języka
wiedziała nic o ślubie
swego i -~
tu urządzili demonstrację antycze- włoskiego. Rozpoczęcie audycji ra
MIędzy Japonją i N~(>mca.mi zo- ukochanego. Niokolaesko wpadl i
/JAIfJ
sk, w czasie Idórej spalono foto- cljofonicznych instytutu wyznaczopo 'l
stała zL'rg-~nizowana wymiana pro- więc na. sztaiiski pomysł:
grafje Vasy Ptihody, który mial n') na grudzień. Początkowo emisje
stanowił
pozbyć
się
nobu
kobiet
gramow radjowych . Wymiana roz
I{oncertować w Szegedzie. Koncert będą 15-minutowe
i
nadawane
i
W
ten
sposób
zawładnąć mi lJOc-znie !'iię <1nl'1 15 listJpada. Pro,
,nie od6ył się. Powodem demon<;tra będą w godzin~.ch rannych trzy ra.l jonami Boteano.
gramy z:1wiemć będą pn;rmćwie ·
cji były ostatnie zarządzenia języ zy na. tydzień. W miarę potrzeby,
22 listopada 1932 roiku z.~a
nia wybitnych C1s::Jbistości i audy- leziono sta,ruszkę Boleano nie- w kinie "ROXY"
kowe władz czeskosłowackich na ilość emisji zostanie odpowiednie
Narutowicza 20. Słowaczyźnie.
zwiększona.
(1')
t je muzy';zM.
(r)
żywą w jej mies'zikaniu. Głowę
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ALBERT PREJ

Diwiekowy Kinoteatr
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Wspaniały
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treści,
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napięcia

BU STER CRABE

i

oraz

emocji p. t.

Rewelacyjna komedja, o nieBpoiykanym przepychu i wystawie p. t.
z fenomenalnym
komikiem w roli

-szU-SZ

..DziŚ Doraz
OD. 12-ej

posągowo piękna

FRANCES DEY

.I'

głównej

Nadprogram: Świetna rysunkowa groteska w kolorach.

POCZąleh

W roI. gł.: O1impijski mistrz pływacki

fascynujące.i

Nadprogram: Komedja. dźwiQkowa.
Początek o 4.30, w soboty i niedziele o 12.30.
Następny program: "Zona z drugiej ręki" II! Jean Harlow - Chester Morris
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Obozg prat:g w Pols(C!

FelJeton.

Przebila dama

dla zatrudnienia młodzieży bezrobotnej

Genja,lna pomysły rodzą się w
mózgu ludzkim
bardzo rzadko.
~lniej więcej raz w życiu.
Mlody
Ilockeffeler miał jedEn dobry pomysI. modził się we wla "ciYi'ym
(lomu, Drugi jego pomysł- który
lIwazał za Jeszcze genjl1Jniejszy, a
mianowicie 'wykorzystanie popiołu
7.(' spalonego papieru dla fabrykacji giętych mebli
spalił ja.k
wiadomo na panewce.
Tak samo mniej więcej było z
człowiekiem, który wyruy~lil bri(17.a. Pomysi był znakomity, ale
kiedy chciał zrobić ieszcze . coś
lepszego i nau.czył tej gry innych,
zrobił błąd nie do wybaczenia. Bo
przeciE'ż teraz niema żadnego prawa, niema kodehu. któryby zabra
niał pewnym oS0bom
uprawiania
tej gry. I .::óż się dzieje? Niechaj
jako przykład posłuży autE'ntyczny wypndek. jJ,l:;i miał miejsce nie
dawno.
J edoa z mokh najlepszych przy.iaciólek nauc7.yła. się grać w bridża. Tak
przynajmniej twierdzi
ona i zastęp jej wIelbicieli. przyg'lądujących się z nieukrywanym
podziwem, goły ona z nonszalancją
rozdaje lmrty, lub sprzecza ~ię z
",(1ziękiem ze swym partnerem.
W kaZdym razie ucierpiałem, jak
l',\-vldE", ja.
Dość pmyiedzie6_ że Inna, takie
.i"st bowiem imię bohaterki ninie}
Pleg-o wydarzenia, przestała mnie
'7,(lr:ulzać z mę:i:em, cgraniczyła. ro~
J,J1WV t~l~f0ni,1z~e (lo 211 dzit'nni,'
j ,,1;:1'( cHa eza, ich
trwania ,lo 1;)
minut. 11 fr~'z.i('m f'i(',hi tylko (1Iva
razy na tydzień p.J rlwie godziny,
krawipc skonst::\to"'aL że wyStMf'zy jrj poka>;3,l- 17 sukien. by Wyhr;ll:>. osirmn'lstą itd.
Zmienna. 'iię nie (lo poznania.
Przy ziE'lo.ayQ! stoliku sp~dza. ~n.ły
cz:n;.
ktćr~r kiedyś poświęcała
mnir .. ~:l.i'pi,~l,?i,~~'izy z ll:llliechó~
,10~taJe SlE~ .1al{Jemuś kretynow:,
ktory doskonal~ . r0..zf'~ral S7.leJJllka, a. w przy'3t~ple ao~rego humoru lrm:>. Z:tSZCZYC2. mme tylko ma. t • t "'. B ·d· ·
t f'
l{symaIIl1 eJ reSCI. ,. rI Z - - (j 1iozofja.". "Bridż _ to gra inteligentna i dla. wybranych" ,,~ie
umieć grać w bridż,,'l. _ to znaczy
być kretynem" itp.
Rozumie eię, że nie może mi to
z:'.tąnić dawnych: ,)Iój ];:o('ha11Y".
"Kociaku llrogi" czy .,Mój ideale",
Przest::tłem być ideałem , nie jestem
już kociakienl, dawno nie bylem
koclH'..ny i drogi, _ stałem się nagle i niespodziewunie pospolitym
hetynem. Nie umiem gra,ć w brl-

wojskowej_ Na czele komitetu.
stanie poseł inż. Sowiński (B_
R.). dwektor Funduszu Pracv
dr. Zb: Madeyski, przedstawidcle min. oDieki sPołecz;ne~ i
SZef'eg osób specjalnie i!Iltere~ui~lcych
sic tem z,all!adnieniem _
Komitet lUZ sic ukonstvtuował i pr,zysŁąpił do opracowania regulaminów pracy, -przewidując jak się dowiad'uiemv zatrudnienie młodzieży
w t. zw. zespołach pracy. tworzonych na terenie całego pan-

"Iskra" dowiaduje się,
~ ..
minister ooieki sDoleoZlUej dl'_
Hubicki DodJoisat ,[QZlDorza.dzl~
nie o utworzeniJu specjalnc.'lll
komitetu, który zajmie się 1a1lrudm.ie!Iliem młodłztieżv heZl'nDobllej
w okresie -zarównn
przed jalk i po odbyci.u sliuf.by

'fi

_

NA SIEROCINIEC.
sobotę, dnia 4 listopada
w
świeżo
wyremontowanych salo ·

W

nach ka'3yna garnizonowego 01'::1'
ul. Jerzego odbędzie się pierwsźa
IV sezonie obecnym
zabawa na
rzpcz sierocińca. dla sierot po żoł
nierzach W. P. Zabawa będzie obfi
to wała w szereg niN,poclzianek. Po
czą.tek o godz. 9-ej wlecz.
Strój
wieczorowy. Wstęp 3 zł. Członko
wie ogniska oficerskit'go płacą

stw.a..

Fundusze potrzebne
tl'1l1:Lnienie be:z.robotnej

na zamłodzie

ży c~erpane b~da bądź 7 UlSO-

hów FundusZl\l Pracy, bądź też
,J; przewidzianvch na pomoc dla
bp.:T.rohotnych pozycji budżetu
min. onieki sDołecZlnei_

polowę·

I
$1S

iweęk

ze lolnis

,

•
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otwarte zosłanie dla ruchu pasa -erskiego
za łJldzień na Okec;u pod Warszavta
maIn ości.
W ścianach hallu otwierają automatyc!:lIłIie "ilny dla urzGcliniUców stale zatrudnh
s~l"umień wody,
hyclI w porcie.
znajdują się okienka kasowe .
Teren
lotniska CjZęściowo
Tam też nadawanv będóe ba- ktM" zalewa cały hangar. Po i skanalizowano.
gaż,
załatwiane formalności zatem zainstalowano tam ga~- zdrenowano
nice
dla
płynów
łatwopolnych
".
roku
prizys.zJ!vm
skanalizocelne,
oraz portowe J mne_
ni.
Hall urządzony wytworn~\ ; bo oraz zbiorniki z piaslkiem, \V wane będzie całe 10tlIlislw.
Przed gm'achem dworca ulonaj\Vięks~m lotni"sku niełyłko gato, Chodziło o nadanie dwor pobliżu hang'a rów znajdujc ~tr;
podziemna
stacja
benzyny
i
łono
z klinlkie'l'll wielki napis,'
w E,uropie, ale i pa świecie. ~owi lotniczemu charakteru re
"WaTSZawa Ok~i'e",
Lotnisko to posiada szerolkość prezenlac~'jnego. Na jedne,j ze smarów. Doprowadza ona allpółtora km.
oraz
dłllgO~Ć §Cian hallu umie.iZC70nO oJbrzy lomatYCZ1l1ie paliwo do studlz.ie- witający podnie'b mych gości,
p11zed ha ng<lDotychczas roboty kosztowadwuch km. ~Ioaą na nim śmia mią map~ olastYClzną. D<f.l.p.dsta nek na rampie
ły 5 miljonów złotych. W przy
to lądować naj,~\ęks,ze s:lmoJCt- wiającą sieć Jinji kom1Jnika- nm,
Samolot po wyprowadzeniu szłości p.rzewid'Uje się budowę
lv komunikacyjne, takie jll'k cyjnvch VI EIJ,r opie. na dm
z
han~arl!
zostaje ustawiony na wielkiego
dworca lotniozego,
osławione sowieckip .,Ant 14", giej
rozJkład loL>w.
ŚC'iany
pro.iekt którego
opracowano
pizewożąC'ł! 40 osób.
hallu. 'I.vvłożo~o, m~l'mllrem, rampie. Krany mogą
napełnić benzyną w ciągu
Dworzec ten ma kosztować
..
drZWI chrom mklf'In 1 sz!;;łem.
Z dmem 7 klIstopada
r. b. '
lot
Z hallu w'-chod
;111V
około fi mili. złoto
'k
."
"".
.",.ero- dwueh minut zbiorniki nQjwię
kszego samololru.
Pozatem staną na lot!Ilisku
mcz.y port offi'?n~ acy J.nv . l I kim korytarzem do p.meGlTliei
Pilot może wybierać
sobie dalsze hangall'y oralZ budynetk'
::\Iokotowa p,rzeme~lOny, będzlf czę~ci dworca. Znajrlrują si~ tu
gatum.ek
benzyny, warsztatów.
~.o nowr ch budy.l)kó~ na OkI!, taj biuro zawiadowcy port'u óowo1ny
Po bUsko pięciu latach usil(~u. ~oJazd na .Dkę.cle uła~~, lotniczego, r-adjo, bhu'o ldero- gdyż stacja automatycz!Ilie do-'
r-asazerom sp~Jal~lle orogan\Zł'1 wnidwa, oraz UT'ząd celn\'o
7- staTc'z a clZtery r6żne gatunki P'l r"ych P'fSC na terenie Okęcia.
'Vielka
Warszawa U1Zy skał<ł
wana ..k~mumka~Ja autobuso· pokojów tej c,zęści pru;z oJ liwa.
Na terenie lotniska znajdują swój pierwszy wielki port lotwa na~a~le wzdłuz ~zos~ Kra- br,zymie okna roztacza się w:Nie minie jeszlCIZ,e piG~
kowskleJ do zakładow Skody dolk na całe lotnisiw. Pi~rw~zl' się pozatem budynki gospodar nic.z:y.
ł
('ze oraz dom mieszlkalny, obli- lat jak powstanie nowy wierki
a. stamtąd droRą b?~zną ~(' 'rl pi ~ tl;l_ zajmuje
cizony na IkiJLkanaście mieszka'-I dworzec lotniczy.
~\sik~. \V p'riZysztłosCl p<ro.lckłureprezentacy.ina restaule SIę
..
racja,
budowę spe>eJłdne.1 autostrady.
Posiada ona całą p1"7~duią
Port lotniczv na Qkęci:u skła I ścianę oSJz:kloną oraz osiem 0tła się
z t~zech har.1garów kien po obu skonach. \Vszvdwuch budynków administra - scy podróżll1i będą mieli z r~
Dzwon nurkowy. - Sikawka do gaszenia
cy';nych oraz z z·abudowarl m;'!! stauracji wspaniały widok na
sz,ka!n?,ch. J~den z budynkć'N startujące i lądujące samoloty,
płonącej nafty
aamlnlstracYJnych
ł"rz~robi()- mogąc obserwować
wszystko
Tygodnik
"Die
Umschau"
dono- wick pnymioszki chemieznej, SaJIl~
'10 tymczasowo na
co się dzieje na lot.nisku. Z resi,
ż
e
inżyni
er
Simon
Lake
w~rna
formą wytrys:m wody.
Tłumaczy
dworzec prowizoryc7Jny.
stauracji specjalne wyjście pru
Gmach dworca majduie liię po wadzi na obszerny balkon w,Y- lazł i zbudował dIu. dr William się te tern, że okrągła forma. wmiędzy
dwoma
olbrzymimI łożony szlkłem oraz na taras , r- Beebe (obaj w USA) znanego bada trysku, ski'lr :Hvan~ na płonącą po-'
cza. głębin morskich, specjalny wierzehnię, odciąga w swym obrę
hangarami. Jest to budynek jł! którego ro'zttacza się
dzwon nurkowy, rćżniąr:v się zu- bie płonącomu przedmiotowi, czy
dlnopiętrowy,
konstrnikcji nu ·
malowniClZY widok na, całą
pełnie od dotychczasowych i będą powierz ~lllli tlen_ orn,z tern, :i:~ :,ilwoczesnej, w ykon9ny całkoWI
okolicę.
de z żelazobetonu .
Budynek portu
lotniczego cy połą.czeniem łodzi podwodnej, ny l'ozprysi{ wody wsysa rozpaloW chodzimy do niego P'rt(.d wyłożony będ.zie terrazytem w dzwonu nurkowego i czołga" Przed ne powietrze. Wynalazek ten posięrwzięte prćby udały- się Ii'ljzupeł "łnż? rlo usunięcia obłoków g:lZÓW
nami mały hal oraz długi ko. kolorze kremowym. B ~d,z ie Ol1
niej. Nowy ten aparat ma 6,60 me trl1.i ;1('~-ch, ",wL1-~zcza w wcjnie po
slano\"'c'
111
l
.
k
t
ryta,rz. Po lewej stronie kory'
, ~vl
a OWJlllCzy a ce'Tl trów długoEci, waty 7,5 tonn, i powietrznrj.
. k"a.
ł'lrza zlllajduje się biuro pocz- 11'a tl e z'ele
l Ol. 1o t nlS
siada możność zanurzania sil' do
ty. ora:z bitUIfO francuskiej Jinji
Hangary por'tu~otnilclze ~~
200 metrów głębokośaL Nnrel~ 111\,
lobniczej. Po p,raw e.l- stronic ,,~y~o nano wedbug naJnow-oc:zes
że go opuś~ić przez otwćr w (luie,
Ostoł
cień
biura polskiej Iinji. Korytarz 11l ~JSZyCh wzoro'\\'. S ą t o pra w- w chwili gdy wewnętrzne powic-·
prowad.z i
do
olbrzymie<1o dZlwc olbrzymv,
trze doprowadzone jest do ciśniePopularny teat~ rewjowy Voro
d
• ;; •
10
' lhal[l\l, w Iktórym pasażerowie
m.o~ące pomle~clC po.
w.le
na
odpowiad ającego głębi morza_ kowec i Verich w Pradze ezes!<iej
z,ałatwiać b~~ą wszystkiH {or· k JC h samo Jo t-<'
U'w pasarer'Sk l ch • Dno morza oświetlaj:l silne rdlek- wystawił ostatnio rew.ię p. t. "Osioł
'(U
_
Każdy taki hangar posiada tory, co umożliwia nietylko obser- i jego cieli". Rewja ta zawiera owysokość 8 m., rozpiętość 53 wację przez bardzo sill1e okna. ale strą krytykę hitleryzmu, a tytuł
ty. lrma. nie zrzuciła waleta ze m . i głębokość 37 m.
Han~p- i fotografowanie, robienie filmów
wewnątrz- Najróżnidsze daje wiele do myślenia.
stolu, a jej pa.rtn"r bynajmniej nie ry są wytkonane z kon.stT'Ukcji itd. z
pl'zyrzą.cly
ułatwir.ją pracę na dnie
Poselstwo niemiecl{ie w Pradze
mil.'..ł damy. Kobieta wybaczy ci żelaznej obetonow'anej.
zdradę, lecz nie . wybaczy nig'dy
Centralna kotłownia pll'lZy po morza. Od łodzi podwodnej różni dopatrzyło się w rewji obrazy kannonszr.lancji W. sprawach, którb ją mocy specjalnych rUł'ociągów się ten wynalazek także i tom, cler1,a Hitlera i złożyło protest w
połączony z okrętem math ł
k'
najbardziej obchodzą. Wobec wa- doprowadza parę i og'l'zewa nic że jest ·
·
l' d
czec oS ()wac lem
ministerstwie
.
leta. na stole _ jestt>§' tylko pion- tylko t'czy hangary ale również k"ą. po t ęzneml przewoc a.ml oprowa
dzają.cemi
powietrz6
i
prąd
elekI
spraw
zagramcznych.
kiern".
i inne budynki. W hangaroch
Poselstwo domaga się skreślenia
Od tego dnia towarzystwem mo- u.rządzono ciekawie pomyśla tryczny_
Tenże tyg01nIk donosi dzisiaj o kilku scen a zwłaszcza sceny, w
jem są tylko lliewiasty dojrzale ną instalację wodmą i pl'lZectw,.
.'
od 45 lat wzwyt, kUre kwitły w pożarową. Ozas'ze umieszczono specjalnie skonstruowanym otwookrc<;ie, kiedy nic kwitł Jeszcze u stropu, w raJzie poża:ru
po rze węŻ'1 sikawkowego (eteinf'che ktoreJ OSI~ł, wybrany przez tłum
bridż....
przekroczeniu pc wne j tentlpe- Universaldi.ise), który g'asi palącą. 'la przywodcę, wygłasza mowę posię ropę, lub olej, bez
jaldejkol- IltvC7.na
Jan,
ra tUł'V
Przybywa nam pierwszy na
miarę t'!1lll'opejską l:akrojon:1
Ikomunikacyjny port lotnkzv
w \Varszawie.
Port ten iitanął na nkr~ iu.

I

dŻll...

11'nll1, z:J~prosila mnie
do siebie.
Lecz jeżeli ktoś myśli, że bylo
to jedno z tych miłych tde a tete.
~akie spędza się w towarzy~1twic
pir.knej kobiety _ myli się. Gdy
jl"zyszedłem, zast.ałem już dwa st"
iild. a. lrma 'nie raczyła. nawet
wstać, ograniczając się' do skinię
cia mi łaskawie ręką. Jakip. to
llC',zucie - zrozumiecie mnie wSZYscy mężowie, kochankowie i pnyjaciele. kUrych żony, kochanki i
przyjaciółki grają. w bridża. Uczude ministra_ który pewnego dnia
na drzwiach swego gahinetu w
ministerstwie zastaJ'e kartko.'( z na11i5~m : " Z powodu reor2'anizacJ-i
~
dr-,tychczaso wcci0 systemu pracy
ministerfswo zamyka się na czas
nieogr2.niczony".Upokorzony 1 przybity usiadłem
obok lrmy. Jak długo siedziałem
nie pami ętam. Wiem tylko, 2:e
g'clzieś nad ranem, wzięto mnie jako świadka., że ktoś miał w ręku
,lamę, ~e przebił ją, zrzucił ze stolu walet::t. a sarn wszedł na otól.
Nie widziałem wprawdzie, aby
ktokolwiek z towarzystwa wehooził na stół ale, widząc g-roźne
spojrzenie lrmy skwapliwie przy ta

"nąłem.

I to mnie dobiło.
Kiedy potem. po kilIm dniach,
pytałem j~dnego z przyj::tciól, czemu Irma. nie chce mnie znae, czemu nie oc1powil1_dn. na moj" listy
i telefon?, oclpolVieclzi::l.ł mi nśmiechając się litościwi(': "Czlowi~k ll ,
zra.niJeś S(lrce nowo~2esnej
koLie-

--!

r
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.,GLOS PORANNY"

Nr. :d 99

1933

LI 1\ ul ura i oświata w lodzi
Spf(jalna komisja rozio(zg Oplfkt; Bad ·pO(zg-

ciepła tylko

w

firmie

EDmUnD
BOHSLEI TnER
Sienkiewicza 79.

Daniami

Ł6dź,

Tel. 141-79.

NOCNE DYżURY APTEK.
Dziś w nncy dyżurują n:l.stępujące
apteki: A. Potasza (Plac Kośdelny
] O): A. Charemzy (pomorska 12)~
E. ?l1i.illera. (Piotrkowska 46): ~1.
Epsztajaa (Piotrkowska 225); Z.
(: o:'ezyckic-go (Przejazd 59); G.
A I' toniewicza (Pabjanic ku, 50).
REJESTRACJA 1913 ROCZNIr'A. _ .Jutro w ponicdzhlek na
1pjestrację do biura
wojskow.~go
z:lrz:j(lu miejskiego przy ul. Piotrko\vs!dej 165, zgłosić si~ pc.winni
:llt:żezyźni 11t'c.dzeni w Hlt3
rOKU,
,;amiesz!;:ali na terenie fiT konlisar.i;~tu policji o nazwiskach rLzpot:7yn:'j:1cych się od litpr 0, P, H,
or:l.z zamieszkali w obręr_ ie ~:T koIdf:arjatli o na'~wiskach 11:1 litHY
L. L. M. X. O.

zarządu mi~§.a

W śa;łi posiedzeń magisLratu
odbyfa i~, konferencja w sp-rawie' sikootdynowania dzi:łłaJ.ności miejskich il!1Stybucji
kulturalno - oświatowvch, VV konferencji tej Wlzięli - udział
Ikie'_rownky instytucji pp. Racibor' ski, kierownik archiwum miej
skiego. J . Aurgustyniak,
kierownik miejslkiej bibljoteki pu
blicznej, J. ManJUgiewioz, kierowonik ' inuzeum etnograficzncgo, M, Danielewiozówna , p. o.
kierownika mie-hkiego muzeU111 historycznego, - E. Potęga,
kierownilk n1Ulz.e'Uim pl'zyrodniczego. dr. M, Więckowsl-:a, 'kie,rownicz.k a pTacowni ps)'chologiczlnej. J. 'Wa11ratus, naozelnil,

.~j dzi~dziDi~

wydziału

oświaty i kullu-ry, E.
Rosset, naczelnilk wydziału statystycwego , J. Zalewski.
naczelnl1< urzed'll kontroli i dyrek tor zar'ządu miejskiego , :\1.
Katlinowski.

Na konfe.rencji poszczególni
ikie,r ovmicy wspomnianych instytucji złożyli sprawozdania z
działalności. Aczkolwiek każda
z tych instytucji współpracuje
z niek lór,e mi placówkami naukowemi i towarzystwami nauko
wemi. na wnioselk komisarza
Wojewódzkiego uznano za koni,ecztlu' powolać do życia J»'zy
wydziale oświaty i 'kuLtury specjalną komisję, ktMa roztoczyłaby nadzóu' i wydta.wała opinje
we wszystkich
pOClzynaniach
kulturalno - oświatowych zarządu 111. Łodzi, jalk czyte1nictwa. bi·b ljotekarstwa. 111uze .. ł 
nictwa, wydawnictw
na.u kowych i t. p.

to(lo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~.

Nje używajmy zagranicznych
wód mineralnych i soli przeezyszczających mając lepsze w
Polsce!

Woda Gorzka Morszyńska i
Naturalna Sól Morszyńska

są niezastąpionym lekiem w
scborzeniach żołądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości. Do nabycia w aptekach i drogerjach.·

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

Prze

2 miesiące

w

'Sław"
przed
sądem
aresztu za niedotrzymanie warunków umowy zbiorowej'

Równocześnie

prlled wszystkiemi chorobami
weflerycznemi chl'oni preparat
Veto. Obecnie jest już do nabyoia sa Zł. 2.80 we wszystkich
aptekach i drogęrjach waluminjowem opakowaniu, kt6re .taruy do 8-l0-krotnego użycia.
Zaopatrzcie się w Ve·t o ;euc:ze
dlisial, bo Jutro może by ć za
p6tno

Ćwiczenia straży
Nie

wzywać

do błahych
wypadków

w

cią,gu dnia wCiZorraj:szego
i prrz~dwc·zorajszego po ulicllch
Łodzi jeżdżą w róme
stron v
wozy straża,okie i auta cięż·aru
we ze st'rażJ3ikami. Jak nas informują pozostaje
w zwiąlzcku
z większemi ćwiclzeniami straży, jakie odlbywają się na polacu browa.m Anstadta.

Ponadto wczo'l'aj str3JŻ wzywana była dWiuikJrotnie do po -;
żaru.
W obu jednak wypadkach przyJb.yH na miej!sce strażacy nie mieli nic
do roiboty.

p.rzewrażliwieni
ludzie wzywali
straż do błahych wypadków
. .
. .
spowodowanych
wadliwyatl
,V dniu wc,zorajszym
sąa robotni.ków. Przemysłowcy I?o- k1eWICz.a 61) na 2 mle.slące ~ez- pr'lewodem ktOmi:now m, W 0starości'tlski w Łodzi roz;pah'~-- cją.gnięci zostali do odlpowle- względnego aTesztru, IklC'rowlllika bu wv adkach stra' y rz b ła
wał szeleg spraw karnych, wy- dzialności na. podstawie artylku od)powiedzialrnego Je] fahryki. I na -·~·s
ad' ~ ~ ł Y ~ t
WY JAZD DELEGACJI ROBOT- toczonych
pll·.z ez inspekto rat I lu 59 ]1'rzepisów o wykroczc- Moszka Kempińskiego również s~ladnllo~ll1c.ea' " y llle
y.o ł!l
NICZEJ. - W dniu ihisipjszym
.:1_
II
M
l ,
.
prr acy przcmys l owcom za nlcnwch.
na - mieSIące b ezw!ZglęUil.1ego
y,yj ('c hah do -W arszawy liczB:1- tlep'r rz est-rzeganie warunków urno i ,V v"yniku rOll,p'raW sąd sta- aresztu. Pozatern uluuana zo'" inte~ esie wszystkich leży,
legaC'j,~ okręgowej komisji
związ
wy z.bioT'O"wej i niepłacenie pu- ! I'ościllsk i ska'zal
wlaścicieUkę stała za to samo pt'zewiniellle Rhy alarmować straż po up11Zed
l, ów zawo rlo\'::,(:h na og":I!nokra.;Jstojów. powstałych nie z winy fabryki Sur!; Roz·enberg (Sien- firrma Samuel Turner i S:póf,ka, niem doli:ładnem zbadaniu CZ\'
11'"1' z iaz,i lo bSCiW\-ch l.\yh17. '" jw za.ul. DO'vyborc.zyków 37. a miano s~'lllacja w~'maga jej interwenF~.dc'~\'."c:h . \;:tÓl'~; 0flhr:hie sif: ,11iR
wicie współwłaściciele fahryki cji.
; .i'ltr" 'IV Qmac-l111 kn! pi .ll'-t,Y.
~a
Abram
Hendeles i Benjamin &~~. . .~. . . . . . . . . . . . . . . .
7.,i,'.',hit· pOrllS%0llp ZO_-tllJ:! nnjakSzac
s:ka,zani
zosLali po 100 zł.
tU:llnipj-,;ze holączl;j ~\Yi.lta pr:lcy
g1rz)'"wny z zamianą na 14 dni
'IV zwinzku z wnlanrmi
w ost'1.tbez aTesztu.
Sąd sika~ał również
nich ~iesi:Jcach llsblWLlllli sc.cjal- Dozorca musi wpuścić lokatora do domu
wsp6twlaścicieli fabryki S'zajbe
lIC'm i oraz -n :nH:lami n'l obowiązu
względu na wysokość "szpery"
i Droz.dof
(Piotrkowska 190)
i :l(' ~ (' h nstaw.
Na mocy obowiązujących dtO we opłacanie dozorcy, w taJkiej po 100 d. grzywny z zamianą
ł\OLONJE
KURATOR.lU:\t Iychoerzas prz~pis~'iw kluc~zc do wysokości, jakiej on by sobie na 7 dIl1i a'resztu .
Z ramienia inspekcji pracy
.;;7'(OLNEGO. _ nn":~',1ni odbył;)/ hramzI'WJduJn .;Sl.f, RraW1G
w tcgo życzył. Konflikty na tern
na roz,prra..wie iJnsp.
sic_ ]lod pl'l.eWOclllil'~\n' m inspektll- wyłąCZnCll.l posirttłanill dozor- tle powstaj:l
szczególnie
z stanęła
1''' '\zkt)ln"~o, Dohrowolskiego. po- cÓw. Zagranicą w wielu miej- WU'3Cljącymi w nocy z poracy 10- Pil'zedborska, zaś związlk.6w zap. Na'Pieralski.
f'ic'(lzl'nie kuratoryjnep:,) komitetu scowościach loka.torz:v
mają kato. ami: rp'! 'acownilkami, wzglę wodowych k/,lon,ii ],' tnleh w Lodzi. W llosie- IkLucze, a wob<,;c tego mogą do- dnie robotnikami fabryoznylffii.
(heni'l wzif:li ponad(r, udział insn. stać się do mieszkania bez W!Ly
()rhedalsld, Kotula, dyr. OGt~·ow- wania dozorrcv domu.
(U na~ . Kon\retn,~ wypad~~. ?P;rł
«ki, -dyr. Zalewski, dr. Stańczyk i tylko nieliczni loikatorzy - po-' SIę o saros wo grro
le I 0na"?rlnik wylhiału opieki spolecz- siadają klu"zel _ Ten -mo nopol z~rc\ I~os~ał udkarany. ~ozO'rcła
1
"roi. ';,Yi.;<1:-!:msJd. Ze sprawozdania. nakłada na d07..orców'
pewne 1dO wo ad ~lę. tO o~z~zednla WdaP. wojewoda zwołuje komitet obchodu
l'
"'1
D
t'"
b
.
k'
M'
..
d
zy
o są .u,
zj . /.onego przez ;;:1"1'0" m {a u I~IO O' OWHllzl ' l. l IanOWICIe
oz,or-. a ImilllS .r acYJIleJ
'l' .
w
Z inic,jra.tywy
p. wojewody nie t'(), które odhęd'Zie się
IV ;c~za wynika, że krlonje vrz:1dza- cy muszą otwie. rać b~'amq
na ; dPItlycz.em brłOłIlI ' Ię tern,
ze
łódJzlk.iego, .MeksaooTa Hauke- ~achu urzędu wojewódZIkiego
' l - wezwanIe
. I O'k atoro' w, m-cza
.
lez'
zwonek t by
I' e l )?l v przez l~onl1't (' t IV 11 osro(
- zepsuty
. k -: Sąd stat
k:-r.c h w clwuch (urnU: ~1('h. Z kolo~ji nie od tego,
czy o!rr'.zymu.Ją ~~l na s anOWIsi u: z~ w
a- Nowaka zlwolane zostanie na zap·l"osz.eni zostaną plr lzedsta'wiI-opyota '> Q,p (lz j(,(,i Pn'icnp] I-'(). "
t:'
'V .
kIch wypadkach dozorca musi wtorek, dnia 1 listopada r. b. ciele władz państwowych. woj
,
": <
-" - ."
'.
'-.
"szpcrq. czy ez me,
yna-I d 'żurować
bramie
organi!Zacyjne ptOsiedzenie oby- skowych, komunalnych. sądo
rOW!1lCzY. 8t[1no\\'lło 11 loerowl1l- grodzenie dozorcy zależne od
w
.
W1aiłelsikiego
komitetu obchodu wych ora.z pll'zedsta wiciele orga
k(m', 26 wycho\'l'aw,~(lw i 48 wychu dobrej woli lokato·r a. Tymczaw
Lodlzi
i
wojewóa,z.
t wie łódz n1zacji społeClZll1ych i b. woj\";~"'(,z~·ń. Og:ólpm w?cl a tki wyno- sem zdarzają siq wy-padki,
że
kiem święta 15-lecia odzyska- skowych.
~il.\~ !)6::!6~ zł.. a . pr'>; f ~i ę tn\' koszt dozo/r cy sz)1kanują.
lokatorów
nia niepodległości. Na posiedze
\"Y /~~':Vl~llla ~r(l!l('!!o dZl('C'k:t w cią· uboższych ,
którlZy sobie nic,
!:':" 111'1';" :1(':1. 31 7,1. 90 q;r
mo.gą po,zwolić na każdorazo-'
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SAMOLOT - DAl{ ŁODZI DLA
,?AŃ STWA. _
J,lk już d cnosili~
~Iy, zwi!lzek legjonist<'w rozlJoez ,ll
"ampa nj ę, zmi e!'za}:] ra do 7,pbi':lliia
na t e!'rni~ wojcwó,lztwa łó,lzki " go
ETo·lkó,,- na kll!lIlo san~olf1tu ,lh
cplów obrony p::l1\stwa.
Akr'ja h
r:ie 7.atoczyh jeszrzp dotą{l sZl'rf'zyc'h kr/',l'ów. gd~-'l: zamirrznna
pon tym wZ,2,'l.:clem ilzi ,lt:tlIlO~,'· znaj
(111.1" "iI' z:tll'ilwie 'IV stanie org·'lniz;1eji. \V zwi:p:ku z temi zamicrzcniD_mi \\' przyszlym tygodniu przy
h ~ (lzi " clo Łl)dzi znany lotnik P')I'.
rrona~.l.kl). zwyd<;zca. raidu JotnirZ" f';:O -l okoh Pol sld, który wygroFi w filharmonji odczyt p. t . . ,LotII ictwo j~('l"kie i jego zdob~'c''lt:·'.
MECHANIZACJA PIEKARt\. _
Jiinistersb-vo
opiE'ki
spoh'czllej
l.pracowuje projekt 110welizarji 1I~t:1wy
o
mechanizacji piekal1'1.
Pl'zE'dstawiriele
o!'ganizp,r;ji rzCIlije~nkzyeh doiyli w zw~zk~ 7,
tem wnioski, idące w kierunku odwnięcia lllE'chanizaejina d!lI'~<;zy
CZ!lS do poprawy konjunktllry, Zd<1
niem rzemiosła winny być l'ńwnież
zmienione przepisy co do wYSOkOE'
ci
nie

pomie~zczell,
gdyż rzemieślnicy
w stanie
inwestycji,
są

czynić

~c;isłe stosowat,ie
doprowadziłoby do

. II

ku

tygj~cy niekarń

rOZPOr7,Q rlZenin.l,
lik w idueji ki]-~

Hit"if&Sl

BACZNOŚĆ,

PODOFICEROWIE
REZERWY.

Zarząd koła łćdzkiego

Słomkowy

kapelusz
beztroski humor
melodyjna piosenka

Inowacja, która ma

zwią?ku

podoficerów rezerwy podaje do
Wi:ldollloEcf członkom zwią.zku, że
\\' sobotę, dnia 4-go listopada r. b.
o godz. 6-ej wieczorem w lokalu
\"hsnym przy ,Hl. żwirki (Karola)
nr. 8 odbę dzie się zebranie ;'lfornl<lC'~'.ino - spr~~ wozc1a.wcze.
Obce·
ność wszystkich członków obowiąz
kowa.

MAUHI[I
(HIVAlIIH

Szereg mniejs'z ych stacji kolejowych, wobec zffi'niej·szeni:l.
się prrzewozu
zostanie
p'f'ZCksz.tałcO'llych na· agencje
handlowe kolei państwowych, c-o
poci:y:nie za so 1_e'! inac.zlle o·
szczędności w wydatkach ekspqoatacyjnych.
Agencje handlowe wylkon 5 wać będą czynrności ocharak
tetl'ze ściśle handlowo - pT'u'wo.zowym. nie biorąc żadner;o
udlZiału z czynnościam\,
związanymi
z rudlem pociągów
Agencje zostaną
prlZydzielone
do jednej z bliższych stacji sąsiednich
i podporządikowane
'Zawiadowcy tej stacji.
Pod
wględ.em taryfowym
agencje
handlowe PKP. pozostają jako

WALNE ZGROMAD.zENIE SOL.
W niedlielę, cln;a. 5 listopada
1933 1'. o godz, 11 'IV pierwszym, a
wkrótce w
o g·odz. 11,30 w drugim terminie.
odb~dzie się w lokalu własnym
przy iII. Piotrkowskiej 121, walne
~gromadzenie członkćw syndykatu
clziennilq.rz:r łódzkich,
••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~
Kino
O~Tlll~lf D~I
Kino
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dać oszczędności

samodzielne stacje ta,ryfowe.
c.zynności handlowo - przewowoz.e agencji handlowej wJ
konywać będzie agent kolejow',
na podstawie specjaLne zawa,r tej z nim umowy. Czynności ł:l
dunkowe i wyładunikowe speł·
niat będzie s~użlba podągu pO-«
Ikierunkiem a,genta. Obecnie op'racowuje się spis stacji, ktÓ·rr:
zamienione być mają w agencje.

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

"PERFUJ.\'lERJA "MASCOTTE"
NA POKAZIE MÓD.
Zna.na. w na:szem mieście perfumerj& "Mascot';e" (Piotrkow, ];;;l 7~
tel. 235-61), w nienstannem dąże
niu do zaspokojenia najwybrednie i
szych wymagań \vytwornej klij(' Il teli, nawiązała kontaht z pierw~zo ·
rzędnemi
firm::l.1ni zagranieznenri.
Na dzisiejszym pokazie mód pięk
ne panie będą. miały SPOSOblltl~'C'
zapoznać się z najnowszemi zr10by
czarni w dziedzinie kosmetyki i flerfum, które p'3dumerja. ..Masc'otte'·
zaprazentuje, przeznacz~jąc j dIW
cześnie szereg niespodzianek.
min. 10 pięknych
kaset-ek
finn:v
"Huduut" Paris do roZIOFOW:lPj ;l
między obecnych.

•

•

Nr. ~99

Podziemne szalely
schronami przeciwgazowymi
Pro~ram robót, jakie miałyby
być l)1:owadzone w roku 1934
według wYlk'a,z,u przedłożonego

kiel"oWlIlictwu Funduszu Pracy
plfz,e z wydział techlIliczny ma,gisb'atu warszawskiego wynueni:a m. in. budowę killku. szaletórw podziemnych w roŻll1ych
dzielnicach miasta.
Ponieważ
szalety te budowane są w ten
sposób, iż posiadają stropy żel
betowe, więc roboty te tralktować należy również nietytko
z p,u!I1lktu widzenia zwykłej wygody public,ZIJ1Ości. ale również
z puriiktlU
wid'zenia ochrony
p,n zeciwgazowej.

Dogodna inowacia
Kupony na

odpowiedź

Ba~dJZo
dogodną
i'llowację
wprowadziła pOdzta. Oto nabyć
moi!Ila. w ikażdym urzędzie k lupan na odpowiedź listowną w

obrocie zo3JglI'aniclzlllym. Kupon
taki kosz.tJuje 80 groszy i służy
'Zoagtranicą dla wymiany na t~i
znaczek, jakieg'O wymaga
umowa pocztowa do obrobu pooztowego .z Po1ską.
Niew~trpliwie
mowacja
ta
spo1Jkta się
z ogól.nem utZlIlanlem.

Dzień oszczędności
Komitet ,.Dnia oszczędności" w
Łodzi pod protektoratem p. woje·
wody Aleksandra Hauke - Nowakn,
zwraca się z uprzejmą. pr,)~hą do
wszystkich instytucji oszrzędno;cio
wo - kredytowych, aby w aniu
święta "Dnia oszczędności" 31 paź
dziernika r. b. ozdobiły slYoje lokale flagami narodowemi. plakat3r
mi, zielenią, i t. p.
Materjał propagand owy wydaje
komitet w lob..Iu PKO przy ul.
!\arutowicza 45. w godzinach od
8 do 15-ej.

KRZESEŁ

'.' J.,'

DY SZA

iBURJAN
Wkrótce

••••••••••••••• 0 . . . . . . . .

INDYWIDUALNE ULGOWE
PRZEJAZDY DO WARSZAWY.
W zwia7.ku ze zlotem w W arezawie l~dzki oddział Wagon s Lits Cook poc1ajp do wiadomości,
i;i; przyznane zostały indywidualne
zniżki ko!('-j<:we 30 proc. nu prze~azd dl) W:ll'SZ[1wy tam i z powrotem.
Wyjazd może nastąpić dowolnym pociągiem i klasą., przyczem
zniżki ważne są od
dnia dzisiej"7.l-lgo do 1 listopada.
Bilety nabyć można. wyłą.cznie
w
biurze
Wag -ms - Lits Cook
(Piotrkowska (H), które czynne
jest w dniu clzisiejcizym od godz.
10 do 12·ei
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~pelni s~ój obo\ViązekIB~~g~~;J~;~~~~eO!1

1_

pozg(z,e narodowe, wg- Donosiiliśmy_ że w celJU upo
niósł tll proc tg'b przedsi"biorsf.
I~·ądik~wa.nia puhl~(]~ne.i komu ·
,
.
~
I
niJkacJl autobusoue.l WJPll'owaW biurze komisarjatu generalne Poznaniem, na drugiem miejscu nosi 43 Jroc. Stosunek ten
d.zOlIla
ustawa
przy-

IJdzlal

kDpJ~t'Wa W

go pożyczki narodowej odbywa się
intensywna praca statystyczna, ma
ją~a na celu zestawienie udziału
poszczególnych
warstw społecznych w 5ubskrypcji pożyczki naro
dowej. Nie zakończono dotychczas
obliczenia ogólnej sumy subsl{rypcji pożyczki narodowej. 03tatnie
obliczenia' wykazały, że subskrypcja przyniosła 331 miljonów złotych. Suma ta prawdopodobnie
jeszcze wzrośnie, gdyż nie zakończone są dotychczas formalnoś~i
we wszystkich sprawach subskrypcJi, przez osoby, którym wini eR
był skarb państwa, a także dochodzą pewne kwoty z subskrypcji
nadpłaconych za~iczek dawnego po
datku majątlmwego.
Zestawienie udziału poszczególnych grup społeczno w subskrypcji
pożyczki narodowej jest niezmiernie ciekilwe, gdyż obrazu~ nietylko stopień wywiązania się przez
daną grupę z obowiązku obywatelskiego, ale też i obecny jej stan
materjalny, a zwłaszcza płynność
finansową w danej dziedzinie życia gOSIJodarc?:ego.

Udział

rolnictwa

Jeśii chodzi o rolnictwo, to w
tej grupie gospodarstwa społeczne
go subskrybowało pożyczkę ogółem 86,335 osób na sumę 12,431,900
zł. Stosunek procentowy ilości sub
skrybentów do ilości gospodarstw
wynosi 1,8 proc. Przy podziale go
spodarstw rolnych na mniejszą wła
sność i większą, udział ten przedstawia się następująco: własność
ziemska mniejsza do 60 ha stosunek procentowy t,5 proc., (jeśli
wziąć pod uwagę, że w tej grupie
nie obowiązywały żadne normy,
a subskrypcja ' dokonywana była w
miarę rozporządzalnych
środków,
udział
mniejszej własności subskrypcji uznać nale:iy za zadawala
!ący). W grupie większej własności

ziemskiej stosunek procentowy licz
by subskrybentów do liczby gospodarstw wynosi 45 proc. Najlepiej
przedstawia się województwo lubel
skie, gdzie stosunek ten wyniósł
72 proc., w innych Województwach
waha się on w granicach od 16 do
70 proc.
Największą ilość subskrybentów
dało
województwo poznańskie i
największą sumę 3,095,150 zł.; na
czwartem miejscu Lódź -- 7,915
osób. Jeśli chodzi o sumy, to poza

idzie woj. warszawskie, woj. Iódzkie - 948,600..- Najlepszy stosunek procentowy ilości subskrybentów do ilości gospodarstw dały wo
jewództwa zachodnie.

~IEUDANA

DEMONSTRACJA KO
MUNISTÓW.
W związku z przypadającą 16
l'cl'znicą rewolucji bolSzewickiej ko
muniści tomaszowscy
postanowili
ó':organizQwać masówkę w !;tarzy-

CI

zezwalaj:l
pod uwagę, że w ogólnej ~Iości ca jedJnoClZeśnie na dalsze llprzedsiębiorstw handlowych zu,acz- trll,y mywanie ruchu bez konce
ny odsetek przypada na przedsię- sjJi na :plr.z~i::tR dwu.... h lat tym
biorstwa drobne, ekonomicznie sła- przedsiętbiorstwom ,
któor e ,,~
be, oraz jeśli się zważy na fakt, że chwitl>i ogłosLenia ustawy up,r aUdział
stan przedsiębiorstw handlowych w wiali za'ro)jkowy pl"zeWÓ-ZI sazwiązku z przeżywanym kryzysem mochodami . UJ,gowv ten okres
Udział han,llu lV subskrypcji po· test obecnie dla ogółu ciężki.
zblHż,a, się obecnie ku koilCOWi.
:tyczki narodowej jest zadawalająNajwyższy stoRunel, procentowy
Poni,ewai ustRwa l>!I'zewidujc
ry. W tej grupie subskrybowało ilości
subskrybentów do
ilości również wydawauie ikoncesji z
184,000 osób, na sumę 30,988,800 przedsiębiorstw handlowych dała p.rawem wyłąoZll1ości , obecnie
:.11. W rol{u 1932 UroŚĆ wykupionych Warszawa - 74 proc., następnie o prawo takie ubiega się w uświadectw
przemysłowych przez Brześć - 65 proc., Białystok 56 1':Zlęd zie
wojewódzki..'ll
szereg
przedsiębiorstwa hCJ.ndlowe wynosi- proc . . Łuck i Nowogródek po 50 fi.I"lu. Koncesje ~ j)if::twem wyla 425.344, czyli stosunek procen- proc., najmniejszy odsetek 7..aŚ dał łączlIlo,śoi wydawane będą tvltowv ilości subskrybem:ów do ilo- Grudziądz - 32 proc. i Poznań - ko ty~, którzy zobowiążą się
~ci ~świadectw przemysłowych wy- 31 proc.
do specjalnych świadczell bądź
A
";,v gotówce, bądź p,r zez wykonanie pewnych rob6t na lilOC'Z
}7'ud()wy dl1'o,g i most6w. niezależnIe od opłat ns. fund-usz
dl1'OIgowy.
ochroną przed ... eksmisją
ten sposób za jednym za
. . . .
m!lchern Upo'f'ządkuje się bałaW "Robotllilm" znajdujemy na- ! z:l:"a~em. wyrazIłem gotowo~ .wy gan autobusowy i llzyska .runstępującej treści list lekarza: "Zo- starania Się o bezpłat~e miejsce duslZ~ na na'prawę dróg. Prz.ystałem . wezwany do 9-letniego dla c~or~go ": san.atorJutn,. ~po~k~ c7.}'n.i się to talkże do zł.ikwido
chłopca, u którego stwierdzilen~ lem Się ze stanowczym .z J~J st o . wallla
szerej.,lu bardzo d,r obczynną gruźlicę pluc. Warunki ny ~r~testem: Ok~_zał? ~~ę, z~ całej IllYCh i opa/f-tych o ba'l·dlziQ krumieszkaniowe fatalne - w jednym rodz.ll~le gro~l. ~ ~a.ł~hzszeJ przy- chI'! pods~awy f,mansowe przed
małym i ciemnym pokoiIm troje szłoscI eksmISja I ze Jedynem, co sięhiorstw a'utobusowych stadorosłych osób i k.i1koro dzieci. Je ją moż~ uchronić .~rzed .tą kat~- Ilowiących typowy now'otwór
dynym możliwym ratunkiem dla strofą, Jest ?becnosc w .nlleszk~n~u kryzysowy. '
...
,
chorego dziecka jest umieszczenie chorego dZiecka, gdyz obłozll1e
,!O w san atorj um, co jednocześnie chorych eksmitować
nie wolno. I
uchronił~by jego rodzeństwo od za Skapitulowałem przed tym argu- I
rażenia się tą samą chOtobą. Gdy ~:~tem - bo i cóż mogłem zro-l
W domu, przy ulicy 11 Listo
oświadczyłem o tem matce dziecka blc!
~
pada 15 usiłował popełnić za,mach samOlbójoz.y przez wypicie większej ilJ.ośei kw8JSU solnego Chaim J a,szlCzyk (Bnzes,iU
ska 65). Wezwany do denata
W dniu 1 listopada, jako w cowe sZ'tahu DOK. IV i służb, lek 311' z pogotowia, po przeplówi~i1ję dnia zadrusznego wojls.ko o,ralZl oddział&w.
kanw żołądlka, pa."zewiÓizł go do
Każda delegacja niesie wiepolskie uczci pami~ kolegów
slZlpitala miejsIkiego. P1rzYClzyną
o barwach rozpacZiliweglQ k'l"Oku był brak
poległych za PoLskę r i zm~r niec ;z. wstę:gami
Po- środków do życia.
łych w ozasie sł'lliJby
pOIkoJo- broni, jaką re]1rezentJUje.
nadto
w
pochodlz:ie
tym
weźmie
wej. W ZlWiąlZiku z tern w dniu
z
1 listopada o godJz. 12.45 P'l'zy udział kompa.nja hooo'iowa
Na Zielonym Rynku
spadł
komendzie mm,gta na ul. J e- chorqgwią j or1kiestrą.
z wo~u ze 'ma<:'ZIIlej wysokosei
Na cmen~aTZ wojenny na Za' na brUk wieśniaJk z pod Łodzi,
rze,go,
odlbędz-ie się
zlhiór1ka
wszys1Jkich oddtziałów , poczt6w 1.'2Iewie udaGizla się pooz,t y wień WlOjciech KałlużlIlY. Lekarz po ·
wieilcowych i delegacji oddzia- cowe z odJdJziałów oraz poczty gotowia skon'statował
ogólne
łowych ~ wieńcami. Po usta,,!ie wieńcowe Fedeoracji llwiąlZlk6w cięrżJkie obrażenia ciała ł przeniu się g.r'llp wyruszą dełegacje obrońców ojoz,ymy.
wiózł widnia.'ka do sz.pita[a.
Na stary cmentarz przy ulicy
i poczty wieńcowe na cmen!la'r'ze: garnizonowy
na Dołach, Owodowej udadozą się del.ega-=
Pogotowie we.zrwano do pobiwojen.n y na Zar:zle wie i lIraJ sta- cje mnych oddJz.ialów, poczty tych w bójce na uJ.. LeŚ1llej JaMalZl na Michalskiego, BeT!Ila.,rda Zinry cmentarz , m'Zy ul. Ogrodo- wieńcowe z odJdziałów ,
poozty
wieńcowe z oorganizacJi dera i Z)\.,"Illl1llIl.ta. Zióllkowskiewej.
P. W.,
Zwiąlziku
mwaHdów go. Wszyscy ooZlJ1ałi ran ~ię
Na cmenta'l'z ga·rnizonowy na i
tych i klutych. Ka'retlka pogoDołach udadtzą się pocztv wień
PierwSJ2:>a grwpa uda się ulica towia p.r!zewil(),zł:a reh do sZipi.
mi Jemego, 11 Listopada, Pla- tała.
cem WO~'I1ości, NOlWomiejISJką,
Brzezińską. cmentalT'z.
Ma~zruta. drugie.i ~upy: ul.
KIERMASZ P. C. K.
Plac
Komisja oddziałowa kćł młodzi6
cach i chcieli rozlepiać plakaty o JeTIZ.eg<>, 11 Li~topada,
łódzkiego polskiego
treści komunistycznej. Wobec 1\'1'0- Wolności, PiotJr!kowska, Emi1ji żv oddziału
1
giej postawy miejscowych robotni- PiI1zę.dJza11ll1an a , Naipiórtkowslkie- Czerwonego Krzył.la. poda.je do wia
,jomości ogółu, te doroczny trady.
ników do masówki nie doszło. Za- go, Zanew.
Ma'TS'Z1TiUta tr~eciej .glrupy: uL cyjny kiermasz, cieszący się za.
wiadomiona llolłcja ustaliła, iż Ol"
Plac zwyczaj wyją.tkow~ sympatją. 00ganizatorami jej byli: Moszek Ta- Je~ego,. 11 Lls~'p~da,
w bieżącym
nenb~,um (Wieczność 31), Moszek WOlnOŚCI, NowomIeJska , Ogtro-, dzian odbędzie się
roku w dniu 8, 9 i 10 grudnia. DoCeler (Wieczność ' 7), Icek Horman d-owa.
kiermaszu przeznaczony
(Wieczność 31), Abram Platt (Sto- •••••••••••• •••••••••• •• chód z
B61e w iołądku, §ciskanle w jest na rzecz funduszu pomocy dla.
larska 3) i Fajga Belfer (polna 36).
Przeciwko czterem pierwszym za- dołku, obstrukcje, IInicie w kiszkach, n aj biedniejszej naslzej młod1ieży.
złe trawienie, bóle lIłowy, oblotony
rządzono 'Jezwzględny areszt i od- język, bladą cere, łatwo usunllĆ, stoW zrozumieniu doniosłego znastawiono ich do więzienia w Piotr suillc n a t u r ,I I n ą w o d ę g o , z k ą c1.enia imprezy
młodzież
szkół
kowie, natomiast Fajga Belfer po- .. Franciszka-Józefa", biorllc wieczo- średnich i powszechnych z za palem
rem przed udaniem się na spoclynek za.brała. się do pracy, aby przygozostaje pod dozorem policji.
pelnIl szlrlankę· Zalecana puez lek. tować szereg atrakcji, jak chóry,
KURSY OPL - GAZ.
• ••••••••••••••••••••••• orkiestry, tańce pb.styczne, żywe
Miejscowy komitet LOPP podaje
obrazy i t. p. niespodzianki w reiż w dninch 15.3 15.4, 10.9 lu O'i.'yWienia i uprzyjemnienia sw('9.10 oraz 10.10 - 10.11 roku przy
~oas~:.rocznego tradycyjnego kir!'
szłego odbędą się w
Warszawie
kursy OPL - Gazowe i kategorji. POŁOŻNICZO - GINEKOLOGI CZNA
Kandydaci powinni skłaclać podaI CHIRURGICZNA
"KARIBl" KAROL RIESENFELD,
nia do dnia 4.111'. bież. do miejDl'. med, Drueblna,
BIELSKO,
ODDZIAŁ
W ŁODZI.
scowego komitetu LOPP, przyczelll
Gawrońskiego ,
Znany
w
naszem
mieście specja!
Kalisza,
wymagane .iest od nich posiadanie
ny skład włóczki, welny i swetrów
Kurjańskiej- Rajtler,
wyksztake.lia w zakresie szkół
Liebeskinda,
p. f. "Karibi" przy ul. Piotrkow'
śtednich.
Zielle'lIo
skiej 84, jest stale zaopatnony w
bogaty wybór swoich wyrobów '"
SIERPłłlA
tel. 153-10
na.jmodniejszych kolorach. Na mi",i
przyjmuje ahorych aa ki. l, II i III. !.lCU do nabycia przybory do roh ,"
Opłata dzienna od 9 zł. Pokoje pojedyńcse od 15 Ił. dziennie. Porodv ręcznych. Wspomniana. firmn ,.'.
zaraz"wą
I z 10-dnlowym pobytem od 150 zł llcza bezpłatnie robćtek
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Zmarłrch

*
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Tornasz6vw
EKSHUMACJA ZWł.OK.
Przed kilku tygodniami 20-letnia
panna Stanisława Skorecka zam.
we W;si Studzianka pod Tomaszowem, będąc w stanie poważnym
przybyła do miasta i tu
zgłosiła
s ię do jakiejś znachorki;. która dokonała niedozwolonego zabiegu spę
dzenia plodu. Po kilku dniach Sko
recka w strasznych męczarniach
zmarła w mieszkaniu swego brata.
Rodzina przeszła nad tym Wypadkiem do porządku dziennego . Dopiero po upływie 6 tygodni zainteresował się tą sprawą prokurator,
który zarządził eksnumację zwłok,
by ustalić przyczyne śmierci Slwnastąpiła w
reckiej. Ekshumacja
obecności
dniu onegdajszym w
wład;:; sąrlowo - lekarskich,
które
ustaliły, iż śmier_ć Skoreckiej naStą
piła wskutel{ silnego stanu zapalnego, wywolanego. dokonaniem nie
dozwolollCgO zabiegu. ' Policja prowadzi dchodzenie ' w celu ustalenia
nazwiska zna'c horld i pociągnięcia
jej do odpowiedzialności.

uznać
została
należy za dobry; jeśli się weźmie mus-i,e koncesyjnym,
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. _ I-est
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Nr.

1933
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I

nowoczesna pracownia sukien

TEA TR MIEJSKI
•
o godz. 4-cj "Dyktator".
jutro j pojutrze wieczorem
"Stefek".
poleca najnowsze kreacje paryskie
TEATR POPULARNy
Dziś o godz. 4.15 i 8.15 wiecz.
Grażyny Bacewiczówny
trauguUI 5
operetka w
3
aktach Oskara
W grze młodej skrzypaczki na delssohna, tym i4łrcie subtelnym
:::;traussa p. t. "Bohaterowie".
każdym kroku odczuwa się zadzi- muzyka, goniącego za wytwornym
Dziś o godz. 12.15 w południe
wiające dowody talentu, Wykona- uśmiechem wieszczid, W wykonadana będzie dla naszych milusi il.- ła ona program o bardzo poważ n'iu Bacewiczówny była to szalona
ski ch niezwykle barwna bajka p. t. nym zakroju, dała <;ię wię:: poznać gonitwa dźwięków, tłoczących się
"
,,0 królewiczu Pyszałku i Złotej wielostronnie, Ton Bacewiczówny
w jakimś szarym tumanie bezbarw
księiniczce" .
mile zmysłowy, kierowany wznio- ności, Tak było również w włas
KONCERT CHóRU KOZAKóW Słem po.i~iem sztuki oraz brawuro nym utworze "Caprice Nr, 2" tworę dni piłować. Q nie olx:inać
Pelerynka
KUB.A\~SKICH.
wa technika i czystość, zwłaszcza w rzonym pod wpływem Kreislera, a
z metalowych płytek nożyczkami.
Przyjazd do Łod7,i znakomiteg-o p.odwójnych chwytach, stanowią zdradzającym znaczne już zasoby
Ranna gimnastyka
'lespołu kubańskich kozaków wy- główne cenne
walory sztuki od- wiedzy; (ak było , w "Tambourin
Pelerynka z metalowych pły
wolał w naszem mieście żywe za- twórczej koncertantki. W kOJn]lozy chinois"
Kreislera, Nieprzeciętna tek s.T'ebrnych lub złotych ~mic I Doo&ki jeszcze niema mrointeresowanie. Artyści posiadają cjach o większym rozmachu i na- muzykalność skrzypaczki oraz opa nia każdą skromną srudmię bciZ ~ów. nalezv codziennie Zlrana
pewność siebie, a. ich sympatyczne pięciu patetycznem
nadmiar tem- nowanie instrumentu są dostatecz- rękawów w suknię wieczoro-\ P'l'zv otwarŁem olknie gi'm l1asty
posw.cie w malowniczych oryginal peramentu nie pozwala artystce ną rękojmią, by móc zawyrol{ować wą. Peleryrilld te nadają się tyli kować się })ITIzez 15 mmut. PQ.
nych strojach kubańskich kozaków, utrzymać na wodzy zapędów tech- że artystlta przy dalszej pracy nad ko do sukien w jedlIlym kolo- \>ażdem ćwiczeniu, z,robić ttr1zetworzą niezmiernie harmonijną ca- ni!d mimo świetllegt' władania in- sobą w niedalekiei przyszłości zaj- Tze i bardzo
skromnie
uszy· łm cwlczem.ie oddechowe. Ta
łość, która przykuwa oko widza i strumentem. Tak
było w trzeciej mie powaille stanowisko w hierar- tych,
gdyż pele.renlki
same 15-minutowa gimnastyka niewywołuje nader dodatnie wrażeniE'. części
koncertu
"e-moll" Men- chji skrzypIców
przez się są bardzo efektowne. ...łvchanie odświeżllIJ i świetnie
Artyści wykonają. bogaty program,
Są one talk u5zyt~. że D(ll'u~rza- 47iała na cy,rkulację kI"Wi.
składający się z pieśni kvzakt w
ją linję rami<m.
Perfumy
dońskich,
czerkieskich, zapn.rc,ź.
Kohieta powruna stale ui,skich oraz rozne pieśni syberyjPaznokcie u nóg
W!1Ć Lvch samy(..h perfum.
Ale
~kic, burłaków z nad
Wolgi itp.
Wybór dzieł, składających się uiej świetną odtwórczynię literatuZapowierlziany koncert odbędzie na prOgI<1m recitalu obu koncertan ry klasy~znej i dobrą kameralist·
Jeżeli chce pani posiada~ nie każde perfumy nadają się
się w filharmonji
w nadchodzą.c:ą tek, dowodzi poważnego zakroju i kę,
ładne,
r620we paznokcie n d!l.a wszyst1kich ikobiet. Tymcza
grodę, dnia 1 listopada
o gl),jz. artystycznego ich podniebienia i
W Sonacie Brahmsa na skrzypce nó{{, niech palili codziennie wil! ..,em, ~dv jakiś zapach jest mo
8.30 wie cz.
smaku.
1 fortepian obie artystki okazały CZOI'C'm naciera je oliwą i sPy- , <l~:v, . llżywają ~o wS1zystkie pacha _ niJCh skól1kę pałec.:l'ką.' me. Puez ~eWlen czas wszystHISZPA~SKI WIOLONCZELISTA
Pani Helena Winnikow po raz l;ię godnemi siebie.
F. Halpern.
Paznokcie u nóg należy co pa kie kobiety padmiałv porfu.
C~SSADO:
.
pierwszy ukazująca się l:a poważ.!OC::sm::;::;a;waailiiiJi!24ii&W!iiJlliI6WiiW &4%_&
•
lU
I/@
mami: "Tabak hlond". Używa~enJalny wI?lonczehl:'ta WIrtuoz, Inej estradzie przedstawiła się jako łv je: żony pr'zemysłowców, ste
ktory p:zed kllI~~ ,taty ..konc~rto~ pianistka o dużych aspiracjach ar'wał w flIharmonJI l odll1c.sł wle~kl tystycznych: w jej grze niema dyUsz"'mU d"~s'
,llotypistki i sprzedawczynie•
•
•
Kd
szczupłe, grube, romantyczne,
sukces artystyczny da SIę znow letantyzmu i wykonanie w głóW
tj
sportsmanlki etc. Wszystkie pa
sł):szeć
nadchodzący c,zwartek, nych zarysach odpowiadało sty~1ma 2 listopada. .Jego mebywała lowi każdego kompozytora. W So7,00 Gimnastyka i muzyka z płyt towy na fortepian z c.rkiestrą., Se · nie za ostatnie grosze kupowały modne perfumy.
Przez pe~ b~aWltr~wa techmka , .uraz c~ys~y nade op, 81a Beethovena, tym spo
10.00 Transmi:;ja nabożeństwa r"lla·la D·m,)ll).
15.30
Kwartet
SJl1yc~kowy
C-dur
wien
czas
modnt!
były:
1 meskaZ1,te~y. ton
me .znaJduJe wiednkzym i uczuciowym doku- 7.e Lwowa.
,.IL 'heure hleue" , potem .. L ' ori
11,00 'l'raJlsmi~ju, z Warszawy Cherubiniego.
porównam a l J?st on nIe t~,llw fe- mencie mistrza z Bonn, pełnym wy
19.00 JJirycwa komedj~ Hof- I ~an", "Mystikum", ,.Queląucs
nomenalnym WIrtuozem, . ale zara.- czekiwań, zaczajonych w pauzach uroczystości odsłonięcia ponlnika
mannsth:>.la z muzyką R Straussa I flcul's" etc. 'V Paryż/u nie wpa
zem wysoce umuzykaln.lOnYm a;- i milczeniach nastro.iowych, mimo ku czci poległych saperćw.
"Arabela".
da ta myśl żadnej kobiecie.
tystą., któ:ego gr~ potrafI wzbudZIĆ pewnych uchybień technicznej na11.30 Muzyka z płyt.
Loudyn (261)
Tstnieje tysiące miłvch. zapazachwyt l entuzjazm tłumów.,
tury, mogących wynikać z nieod12.15 Poranek muzJ'czny z fil ·
U=,.·t:} Tria fortepianowe: ~<tydna chów, i ka'źda z paii powinna
~zwa.rtko~y ko~cert zaltczy~ łącznej tremy, koncertantka naogół harmonji warsz. Wykonawcy: or·
mv~na będZIe do Jednego z naJ- biorąc, wyszła zwycięsko, wyko- kiestra .filharmoniczna pod dyr. J. D dur, Beethove:ta B moll l Dwo- sobie wyhrać perfumy, k tfn'e
jej najbardziej odpowiada.i ą . i
lepszych tegorocznego sezonu kon rzystl1J'ac właściwą linję trudnego Goldstema oraz Roman Wraga rzaka B-moll, Pieśni.
" ' ·
(bas)
,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . które pozostawią .iakie~ osobi~e:towe~o. P rz:y f ?rteplame zasl~- utworu, W innych kompozycjach
'
nZJe ŚWIetny plamsta
dr. Edwa.rd 'd 'ał
. ': d b
. tac'a
14.00 Odc7:yt pt. "Problem r7e- Na sezon bieżący
I ste wspomnienie z~padlll.
\VI nt a rowmez o ra orJen J
"1'
.
ł 'd k'
"
Seanberg"'r
f ortepIanowa
·
'l to d
'
'
i
k'
mles
wczy . wOJe,,,.
o .z lego
ocIągmęc e
al'.ł
E
G '~?~fCraadro~~~iO.::
o ••••••• ó.~ ~.~
ugeIlJusz :.l3SlOd ego u t WOfU d o wł a ś'
DZISIEJSZE KONCERTY
ctWeJ' k
e sp re- wyg.ki magIster
. ,
<4 lempy _
elektrodvnam.,
Dzisiaj rozgłośnie Polskiego Ra- sji zaliczam do naiważniejszych a- rows 2' K
.
ń
"HORNY" - Wiedeń
w wielkIm wyborite nadenły
Llja nadają dwie audycje o char:1k- tutów kun5zŁu mu;ycznego p. Win
14, O oncert zycze.. .
O Program d]la dZieCI: a)l PlO '
~Super· z okienkiem wldmowem Magazyn Jaros'awski
16'Odk
terze ludowym. Pierwsza z nich nikowowej. Pianistka przyjmowa' .
. ,
gawę
a pt. ,.J a ~ pra!'uJą. <O p
ARDO" ~333" I ~444·. 3 obwoPiotrkowska 19.
na d ana o go d z. 15 .25 ob eJmuJe ory na była nader serdeczme Jlll{ przy' '"
ł . .- Z
K
k'
dy. 3 lampy ekranowane
)iJlalne melodjs taneczne z KujaweLało na powitanie dziecka Łodzi JC -:- wnlYf? lUZ. I ' ]er aCSPro"k's J. "
l
"
••••
CI.~ . . . . . . . . . . . . O••
"Anti - Fading".
~ wy l~ona.n1tl
. 1,ape
l'I Z'\\ląZ
.- 1-'u mI 0- po odb ytyc Il studJ".ch
'
' u l I)_. plOse ~l w ,wy_.~
.,.. zat
w P
aryzu
I ow"Radio-Audionu
.
dzieży ludowej z Boniewa pow. proł. Cortot.
sl'le~?, d c) . tra~lsJa !{, z~ " ~vo~~ Traugutta
1.
Tel. 153-71, r
U
włocławskiego. Audycję drugą" ktć
Bronisław3 Rotsz'ato'wna to sta- ?poWy.l. HUla" Inl - a a
. l' •••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSPOMNIENIA POLSKO _
,
d
'zyr.kiego.
ra nadana będZie o go z. 17,15 wy ra znajoma, która ośm lat temu
SZWEDZKIE
pełni styl}z?wana muzyka l~ldowa stawiała pierwsze I,roki na estra- . . . . . . . . . . . . . . 6 •••••••••
Londyn (356)
Staraniem towarzystwa polsko22,05 Konc;)i't (Legenda "Kiki- szwedzkiego w Łodzi odbędzie się
wokalna. 1 Instrumentalna. Znana. dzie Towarzystwa Miłośnilców Mu- I
najlepsze
skrzypaczka, Eugenja Umińska 0- zyki. Wykazała wówczas dobre
9:oś~loekl lI .or:L'· Liadowa., Suita. Szosta.kowl- dnia 2 !istopada rb. u godzinie 6
(l:gr~ "Suitę huculską" J. MakIa-, zadatki na realizację przyszłości i
:n~~k~:rv 1'23. Konl'Nt fortepiancwy C-moll min. 15 wieczorem w sali fjlharrilo
K,;rs.'lk:>wa., Symfonja I Borodilla). llji odczyt wieikiego przyjaciela
kwwICza, fragment z baletu "Har- nie zawiodła nas w oczekiwaChassls
'lasie" Szyma:nowskie7'0, oraz ma- niach. Studja zagranicą 11 pror.
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE
Polski p. Karola Gustawa FelleniuStra,,~'JII"g O ł II
:ura Za~zyckle.go J za~ p._ Maurycy . Flesza, oparte na mocnym funda- ~ •••••••••••••••••••••••
18,00 Muzyka kameralna (Sona.- sa ze Sztokholmu p. t. "Wspomnie
J:l~owsll:l o~śplewa 'ple~m w u!da- mencie świetnej szlmły prof. Baum
16,30 Kwadra.ns sławnych arty' ta skrzypcowa Mozarta, Sonata nia. polsko - szwedzkie z roku
aZl.'~ .SZ?P'3kl~g,), Nle:v:ad?msklego gar ten a, wydały nieobojętne lcoforwpianowa Beeth(;vena, Koncert 1863·4".
stów z płyt.
Oplensl<lego 1 NOWOWI~Jsklego.
rzyści. Te<!hnika p. Rotsztatówny,
Po wygłoszeniu odC'zytu wyświe
skrzypcJWY
Mendelf:sohna, Drobne
16,45 Odczyt aktualny.
O godz. 20,00 w ZWIązku z przy pielwa w tonie daje wirtuozce
tlany
będzie bugaty zbiór przezroutwory
Sl.'Jp,:ma
i
KrEislera).
17·,00 Pugadanka p. t. "Pani z
pada~~cem w .dniu ~ym święte~! lJJ~żność ogarni~cia interpretacji z żółt..1C'zy
i
filmów kinematograficznych,
Medjolan (332)
opaską" wygł. p. Helt>na Bo
'JilrcJI; Polslu~ RadJ? ~rg!1.nlzuJe Iolimpi,iskim spokojem. A pozatem
ilustrują.cych urok i piękno Szwe21.00
Oper;],
Verdiego
"Aida".
guszewska.
:l1~dY.cJę, na ktorą ~łozą. SIę przem6 ogromn2 podporządlmwanie placji, jako kraju turystyki. W!!tęp
17',15 Polska muzyka wokalnoSztokholm (435)
wlema, hym~y. ra,n!'t'\',:o,ve. odc.~y~ styki szczegółów technicznych cha
bezpłatny za okazaniem zaproszeń
instrumentalna o charakterze lu22,00 Koncert fortepianowy Bp. t. '.' Y., dZleal ~~ lol~~le rcpublIkJ rakterowi wykonywanego dzieła,
Wyd :lją:
wice-konsulat
dowym VI wyk. Eugenji Umińskiej dur Goetza, Walc - fantazja Glill.- kUre
tureckIeJ or~z C70ęf!C. muzyczna. polot, umiarlwwany powagą frazo..
szwedzki w Łodzi, ul. Srćdmiejskf
(r;krzypce) i Mauryceg-o Janowski\3 Id, 'T'allce symfoniczno Griega.
kM;ą wypeł~1 utworamI kompozy wania i duch trzeźwy, trzymający
13, BBWR. Przejazd 36 r pię-·
toro,w _tureckIch prof. Jbef Tur- na wodzy porywy uczucia _ oto go (tenor).
18,00 Słuchowisko z Krakowa: !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!! tl'O, p_ Wł. Wroński, Rokichisk:l
rzynskl.
(1')
cechy, które znamionują grę one54, I piętro, spółdzielnia tarcer?}'
"Potęga dziecka" pg. 8rherr::anna.
DZIŚ JARMARK SZTUKI
gdajszcj konc.ertantki i czynia z
W
ALKI
W
T
ABARINIE,
"Czuj-Czyn" Zielona 5 oraz pr7\18,40 Jazzowe olkiestry londyń
W "ZJEMIA~SKIEJ,
.'
• .
Kobiecy turniej zapaśniczy w wejściu na saJę·
Ide
(płyty).
Pi'3rwszy tradycyjny "Jarma.r k i ........................
ŁUNA NAD NIEMCAMI.
19,30 Radjotygodnik dla mlodzic Taharinie stał się obecnie sensa,.
Sztuki"
teg0rocznego
sezonu ' 4
Dziś w s!.łli Resursv Rzemieślni·
ży pt. "Co się dzieje na świecie" cją. Łodzi. Kto widział klasycznie
otwarty ~()stanie rJ'liRia..j, w nif.'dzie.,
SAlAFILHARMONJITeJ.213-84
zbudowane zapai'niczki, ich wspar r:zej (Kilińskiego 123) o godz. 12
w opmc. Bruno Winawera.
lę o godz. 11,30 przed południem
Środa, dnia 1 listopada
19,50 Audycja z okazji święta niałą technikę i nadludzką. siłę, ten w południe głośny literat Leon
IV salonach "Ziemiańekiej".
,.Jar- I
niezawodnie będzie codziennym go Kruczkowslri wygłosi interesuj:)t.\·
narodowego tureckiego.
o godz. 8.30 wlecz.
mark" nrządza łódzka brać arty- Ił
fciem
popularnego d7iś w Łodzi cdczyt p. t. "Łuna nad Niemcami".
21,00
Cyprjan
Kamil
Norwid:
iltyl'Zna, ZI"1.9Szona, w związku zaTylko jeden koncert
kabaretu "Tabarin".
IV którym oświetli istotne tło pn,·
"Do
Najświętszej
Marji
Panny"
wodowym art:ystów phstyl{ćw w
(litanja
poemat).
Dziś w trzecim
dniu
turnieju
cesu
lipskiego. Prelegent prz\3dst.'1
todzi. Nie ~,al~ży
dodawać,
że
Na.
wesołej lwowskiej fali. walc70ą następujące pary: Horvath ;vi historję pl'ucesu londyńskie~o.
21,15
oryginalna ta impreza wywołała
22,25 Muzyka taneczna.
(W-wa)
_
Wilson (AmE'ryka), omawiająe dokumenty, zawarte w
wśród 'Jlitośnikó;v malarstwa dU7;e
Favre
(Francj:!)
_ Orłowa (Rof'ja), brnnatnej księdzie.
f.!J.intere~'h1wanie.
To też !\podzi~Kempińska
(Polska) _ Prohaska
Temat odczytu jak i osnhn zna
AUDYCJE ZAGRANICZNE
\vać się nal.?źy, le zamienioll.'I. w sa
z własną koncertową
(Czechosłowacja).
Początek
sensa.ncgo
ju~ ::1a'Szemu miastu pre1egen
Wiedelj (516)
IE' Wyst:1.WOW:l k:lwi~l.l·nia _.Ziemiail
k'
ł ł k
F-moll cyjnych walk oraz deril;odn o godz. ta wzbUliziły wielkie z'linter~sow:l
I\ku,': ' zapełni ~it=: c1zi!\iaj do ostatnie. ! or lestrą
ba a aj ową
9.0,~
Wienm
msza.
10.30. Poza turniejem zapa8nkzym nie. Bilety w cenie 0(1 jO gr. ,lI
Bl'Ilcknera..
Ir0 rniE'i~ l!a [l'lhlIc zno§eią. ż ądną z:t - l
Bilety od 1 1Ił. jut nIIbywllc
motn!!
w
kaśie Filharmonii
przygotowała
dyrckcj:t
Tabarin r,abycia już od g'odz. 10 ranI) prz ~
(UW
er12,00
Utwory
VoJkmana.
poznania. si, z 1statnimi rez1t1l:1ta ' j
\vcj~'ciu.
mi pracy n:ls~Vl'n m:t1arzy.
l . . . . . . . . . . . . . . .. . . tura "Ryszard III", Utwór koncer wspaniały program kabaretowy,

Z estrady koncertowej
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dnia 29 października 1 UB::;

ZZ p. P.
Polska
carji. -

a

zdyskwalifikowany na 15

~L

Drużyna

miesięcy

Jak don03iliśmv w sl"I":l\yo- ś.rodik.owego napastnika Garbar
nIaniu. mecz l1iedzieln - Czar- ni Smoczka.
nych z Garbarnią bd widoSprawn tych CkSCf'SÓW taj~ł
w .i::]
ni ('~)ywałyclt
• kscC'so'\v, si~ wydział gier i Q'1scyplinv,
iW jaki pozwolili sobie
ZUWO-[ lk tMY ukarał DrzvmałG za jego
dnie\, Cznrn~-ch \V kOllSckwen nieslychuillY łoh!,ze,'ski wybryk
('.;j szereg za woCr';\'- f,w flo/nało dyskwalifikacją na przeciąg 15
hnrr1.r! bolps!lw'h ,lwlll1l7i1
a miesięcy.
Ponieważ
uwz.g'lęlhliszka
(Garharnia)
doznał dnia <;:ę prze,wG zimową, G.v11:1 wet
zbl11al1 ia
ol:JOjczyl,a. sbvalifikacja
Drzyma Iv poPor] koni~(;. za\'..-,dó"," DJ:Zym,l- t1l"wa lJi do dllia 22 lip;::a 1925
h
znieważył
na y(>t czynnie rokll.

z-

w sprawie meczu Naprzód-WKS.
". sprawie .ly nnego już ~l1e
alU Naipr'zodu z wiJe"ll'.•ikhl1 \V.
K "., który jak wiadomo nie
))\,1 dokol1czony. ~1l'lski ZOPN.,
dopatTując si(,'
krzywdy Na-,
przodu, wyrzwhonej przez zal'zqd PZPN., któr,· unieważnie
nie zawoJów. dokonane przez
\\ dział gier i dyscypliny, odrzncił
i nalkazał G-minutową
dogrywkę, odwołał się do opinji poszczególnych i7wiqzków
okrre,.gowych.
Otó,ż do-,viadujemy siQ, .iż re-

(prenuum ta,kie mOże dojść do
"kutku tylko w tym wypadku,
o ile rozpisze je zarząd P. Z.
P. N. Ponieważ sprawa Napr7.0
dl! jesL sporawa zawodów o mistrz-ostw-Q, a niog :1 one być rozpatrywane jedynif' tylko przez
wvd ,ział gier wzglE;dnie z,a rząd,
plrzeto do wypowiedzenia się 0krę!!ów wogóle nie rlojdzie. Co
na.jw yżej sp!'awa
lL.eczu Naprzód - \V. li:. S. odżyje doPli ero na ,. aLl1em 7-,gromadzet1.in P. :Z. P . N.

Niezrównana
para aktorów
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Os airiie dni!
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o przel1iesiell.iu się
~ l
dyllUel trójld :'ta'\.!) hol!:e.icwei fht
~~.
żyny BSC (to Fclski z(h !l1en [{I',;,;ala
j
niemiecka <lgellc.i:. \Vo1ffa, która
zaznacza, Le trzeJ br"cia BaH ,-;.0 ~ 'adpJ~ogTam~ H.cw.ia Kawull'rii w Kra1.o\lio w o.)ecnO~l:j Marszałka
wystąpią więce.i \'I ' b:uwach go;::r~, Pi: udskiego. Ponadto szpalerami 300 samolotów nad \iVarszawą'
lecz nil! będą grali w polskich dl'U
Początek o godz. 12 w poło
żynach śłas "ich. W!;zyscv !rzej wy
jechali jUi;·rlo Szwaicar.ii, e;dzie -y
stiloia w harwach EHe w Si. Moritz.

Ig .

.

"'"

i.

..

Sprawa .jednego z najlepszych
naprs(nil,ów polskich Woll'owskiego, zamlerza1'1-cego porZUCić l'owó.i
macierzyst~.r klub Sckół j wstapić
do Cracovii, została c"tatec7.!llc
7decydow.lna nrzel zal'Zad PZHL.
Przvznan') m!! autom,t 'cznie wykreślenie z termim:m 8 lnyietnia.
Ponieważ b~(He on m6gł podDisać
z)!łosze"ie Cola Cl'acovii rlo}}iero pc
trzech mie~iacadl (taki termin obowla.zuie noli:e!stów). a czas cd 1 listopada (<} 1 n~arca rola! nastCfltl?
!!o jest zalic'!an:v, pnE'to do dnia 1
h~e!!o W Qł 1 -C)wgld l!ędzie móp:ł wy
stepowa'.! tylko w zespołach komhi
Ilowanvcb.
.
Dyskwalifi!cacia Ztlane1!Q obrońCy Czarnych Lemiszki (t8 miesięcy)
rO·7J}a t rZ l )fi.l h-ędzie w llajbliżf,zym
cz;t!;jp
P.:lIslii związełc hokeJa r.a lodzie
ogłosił już listę
ldubów A-klasa-

do

Czechosłowacji

Wypmwa łódzkich pi~ścia
rzy do Czechosłowacji zatk.oń
!'zyłn SIc,:
wielkim sukcesem
propagandowym bolksu polskie
go.
Jakkolwiek wyniki obIJ
"{lolkaJ'l w sz('zęśliwym wypad
ku mogłyby być rlaleJw IensZl"
to jednalk zwyciGstwo w Z1inie
i ,remis z Br.nem uważać należy
7.a b~'lIl'dzo dodatnie, gdyż był
to właściwie pO"Jzątek sczo.nu i
pierwszy powflżniejszy występ

łodzian

Łodzianie

już

w

nicdługim

t!zasie staną ponownie w ringu
czeshm . .Tak się dowiadujemy.
pncd kilku dniami zosiała pod

na mecz

~

Brnem

Ois3na umowa, na moCy ktoo-e}
Łódź zQbowiązała s-ię do sto~zen ia tlJ.'·zeciego z kolei meCZ;ll
o puhar pr,z echodni rad v miejslkiej 'miasta Brna w styczllliu
roJUl przyszłego. Mecz ten odbęu'z'ie si~ w Bl"'llie, 3J niezależ.
uje nd tego łodzianie ~iartować b(~dą również w stolicy Mo
rawo fooJastęn:np. ąWfI spotkania
na jesieni 10340 roku i w StYC'l
niu 1\:)33 roku !_ozegrane zosb
nil w Łod/i.
\V czasie ponownego pobyłu
łodzian w Oze('hosłoW3CH roze
gra.ją oni również mecz 7. rei>1Y
tentacją Pragi w Prad~e.

I

Kobi6ta O dwu duszach
DleWlnna
dobra za dnia... nOCq potworna
zbrodniarka.

l

Nowa GR ETA GARBO·

Caro e

I

Dziś poranki o 12-ej i 2-ej
Na I i II seans ceny zniione.
Bilety wolnego wejścia i ulg'owe nieważne.

Z Uli ś ie"

II

Wiad",mośd

W oluęgu warszawskim do klasy A zaliczone zostały: Legja, AZS.
Polonia i Warszawianka, w oliręgu
lódzkim: ŁKS, -Union - T(}ttrin~ na
podstawie 7.~szłoroC"znych elimina,
cji i I'odatkowo Tryumf, pon i ewa7.
ł.ódź posiai1a wręce.l niż 8 zespołów hoke,lcwych. W okręgu wite"·
skim: Pogon, AZS, Ogn:slro i Makabi, w okręgu Iwowsldm :Poj!oń.
Czarni, Lechja i Ukraina oraz nie
wyznaczone jeszcze dwa kluby,
które zajmą pierwsze (lwa miejsca
w
nieukończonyoh rozgrywkach
klasy B. W okręgu poznańskim:
AZS, Warta. Stella i Lechia.
W
ol.rN!;t1 pomorskim TKS, Polonia i
Sa!l:<H, w krakowskim: Cracovia,
Sokół, Makabi, KTH i mi~trz ldasy

w ,fascynu.iącym filmie

.,

czeska
wystąpi
bez
zmian. W bramce gra Peka, w
obronie PU'>"lb'wer i Peters. pierwszy atak Hr&mad![l', l\1<lI~czel"
Tczicl,a, drugi - Pergl, Kucera
i Jeden z graczy kanadMkich,
świeio -pozysh:allych dla cze<;kie~o
h()!;:eja.

w~"ch,

nORmA SHEARER
fREORle mARCH

Kino-Teatr

W piątel", uniu. 3 listopada CZLka, zutem zW01~nllikćw sIwrtu -kon
llC'go w Łodzi niolada
atraKCja.
Oto w dniu tym odbędzie się doroczny bieg myśliwski św. Huberzawouów jalw reprezentacJi pań- B z rozgrywe'_ ub. se'!:Onu, ktÓlych
ta,
organizowany przez dowódcę
nic ckończono.
1Hwowej z zespotem Iduhowym.
Polscy hol{eiści, o ile mla im się
algGrze,l przedstawia ~k' sp. a- ..t. grupy art.ylerii, gen. br~Tg. Mine
przezwyciężyć wszystlde trn<1ności wa ohęgu śłą<.:kiego. Tu w uo. f(.- 1":1 Bieg- składa się z dwuch części
w llzy3kaniu paszportów, poblidą Im mistrzostwa przerwano i niema bieg- c1la oficerów zawoc'!o-wych gar
w Pradzt-. tłillm dni i tu, łacznie z podstawy do idasyFikowanirr dm- nizonu łódzkiego 7. przeszkodami
L TC, trenowaliby pod oi"ie;n trene żyn.
oraz bieg ogćlno - towarzyski. Biera kanadyjskiego. JaJ. wynika z po
.. '"
wyzszego, pobyt ten przyniósłby
Dzięki imc.;atywie czeskiego ho- :.!,"i odbęctą 8ię na terenach .,Doły".
im Z!1aczne korz~'ści, a początek J,eja, zawita 110 Europy słynna dru
ZaintC'r('::ow:mi biegami zwra0ać
sezollu, hrak treningu i nowe prze- iyna kanadyjska Ottawa Sham- się mogą. po wszelkie wyjaśnienia.
pisy o spalonych, do których jed- rocks. Będzie to .ieden z najlep- rlo sekretarza komitet.u organizacyj
na, jak i druga strona nie jest je- szych zespołów jaki dotychczas
szcze [;tz;yzwyczajona, a które Kanada wysiała na kcntynent eu- I1('P:O. k pt. W oJciechoVlskiego, ul.
stawi' j~ zupełnie nowe wymogi ze- ropejsld. PrawdoJlodobnie zespół 11 Li"t0pa 1b 83, pokój 37, telefon
społom, niweluj~ różnicę "lasy. Me ten odwiedzi równiei i Polskę.
I Q6-00, wewnętrzny 20.
cze w· Praoze byłyby dosl\.Onalem t<.
?~,~~:Z;;:!!Ł%mmOill!!łl.IIilmIl!Ii.ilm:D_ _ _•
otwarciem sezonuJ c~sldeg() ho·

wyjedzie do Pragi. - Bracia BaH grają w SzwajLista polskich zespołów A klasy.
Przyjazd kanadyjczyków. - Kłopoty Lwowa

rs i Doste

Dl.Swląkowy

Huberta

św.

Zaflijd lig! rozpatrywał pro
drużyna
test z'gło~ /.Ony
przez 22 pp.
Drzeciwk'"J przyznaniu \\7arsza
wiance dwu punktów jalw wal
Ikoweru za udział w drużynie
';iedleckie_i niezploszon('go graPZHL postanowił skorzystać z
cza Rusiela_
zaproszenia i wysłać drużynę do
Pragi, w celu rozegrania zawodów
Po zapoznaniu się z caro- z L Te. z tem jednal, zastrzeże
k.zLałtem spraw V zarzflrl ligi niem, iż będą to zawody między
państwowe
Polska - Czechosłoodrzucił protest
22 pp. ,
za.
.
..
, .
wacJa.
tWle'rdza.ląc jednoczesme decy- I Zarząd PZHL wychodził z tego
7.k wydziału :;ier i dyscypliny. założenia, fż Polskę nie stać na
-t)zi~ld temll
na czoło taheli wysłanie drużyny klubowej, któradrugiej
gJ'lupy wysunęła SIę by była równnrzędnym przeciwni\Varszawianka z 12 Pll11ktami kiem LTC, będącą faktycznie reprezentacją Czechosłowacji. a nie
przed 22 ll'p., który ma zr.oby- chciał narazić się na eWentualne
t~'ch tylko 10 rlUn'któw.
rcl1.lamowanie ~~ez pra<;ę czeską

Drzymała

myśliwski

Bieg

odrzucOny

I
.

nI asIe n,ch!

Wspaniała polska komedia muzyczna.
Film ten wszyscy aobaczyć muszą

•

Film ma charakter beztroski, jasny i pogodny ...

Żtroffiskiego 74.
róg Kopernika

W rolach głównych: EIgenjusz Bodo, Ina leniła i Konrad Tom.
Następny program: , ..VI Cieniu Krz,ża" Monumentalne arcydzieło
\V sobotę, onia ~8 paid:dernika o g. 12 i w niedzielę. 29 października o g. 11 wyświetlamy
młodziei,.
w niedziele kupony ulgowe ważne do godz. 6.

poranek dla

Łódź,

29

października

Obniżenie

1933 r.

G L OS

dusBonla

Jak zuż doniósł "Głos Poranny"
B'lJlk Polski obniżył stopę dyskon
tową do 5 procent.
Zazwyczaj o.bniżellie dyskonta w
banku emisyjnym jest dowodem
c.hęci zwiększenia portfelu wekslo·
wego i obiegu pieniężnego. Bank
PCllsld znajduje się w dziwnej sytuacji: zapotrzebowanie na kredyt
jest duże, a jerl'1ak bra~ materjału
wekslowego, któryby mógł
być umieszczony w
Banku Polbkim..
Wiele przedsiębiorstw naraziło
się nu protesty i zamknęło
sobi\!
drogę do Banku Polskiego. OboJ.
tego banki akcyjne, posiada"ące
w porównaniu do redyskonta dośĆ
duie portfele, nie chcą oddawać
ich instytucji emisyjnej - wolą utrzymać rezerwę nader płynną, ja·
ką stanowi portfel,
nadający
się
do redyskonta.
Zatem, pomijając wzgląd na opin,ję zagranicy, który podobno od-

musi

HANDLOWY

al za
la
o
prz,najmniej dzlesiec

w,nosić

Łódź,

29

październik'

1938 r.

SD
'Iki
I,siec, zlOIJch

nie odpowiadają oso- niczoną odpowiedzialnościł\ po lek z ogranłtoJzoDą
trzeba.:
dd~
1) z,awarcia umowy Slpól!ki w
Kapitał 'Zakładowy dzJieli
się
l} przeniesienie eałe~ mana udziały o równej lub nierów fannie aktu notarja1ne~,
jątkJu sp6l1ki na i'lll1ą spólIkę,
2) wniesienia eałego
kapitału
nej wysokości.
2) zawiąrza.nie nowej ~lki.
Umowa
s,półki postanowi, zakładowegQ, 3) 1Mł8f1owienła
Ptrzekszlalcenie spółki akcyjnej
wiedzialnością·
czv wspó!Jlik może mieć jeden władz spółki, 4) wpiw do reje- na ~kę z ogran1ezorut odstru handlowego.
Zasadnicze
postanowienia tyTko czy większą ilość udziapowiedflJłalnMcią nie J)OWocIuje
projelktu (ego rozipolfZądzenia , łów.
Jeż,eli wspólnik
może
Spółka nabywa
osobowość
źadnyeh mUan w jej etosunłtu
nowelizującego
dotychczasowe mieć większą
ilość udziałów , prawną pl"1Zez zarejestrowarnie.
d~ osób trzeeieh.
przepisy prawne, pm:edslawia- wówozas wsz~'stk ie udziały w W spóbkach, w których kapitał
Omawia.ne p!l'awo ma -.rejśi
ją się na,s tęrp!ująco:
kapitale zakładowym powinny zakładowy przewyŻlsza
kwotę
w
życie 7l dniem
1 słyamia
250.000 złotych, a wspólJl1ilków
Spółki z ograniczoną
odp·)- być równe i są nicpodlz iel.ne.
1934
roiku
na
całym
obszane
wied:z,ialnością UlOż,na zawiązy- Kapitał
zakładowy powinien jest więcej niż pięĆ<l'z.iesią.t, mu
Rzeczypospoli1ej
z
wyją tikiem
wać
w celach gospodarczych wynosić pl'ZYluljmnie.l dlZiesięć si ')\'ć u stanowi'OlIla
o ile ustawy nie zawierają 0- tysięcy złotych. \";ysokość u- rada nadZorCZa lub komisja województwa śiąiSkiego. gdaJie
grywał dość dużą rolę,
obniżenie
ma nabrać mocy obowi.ąjZIDA
I'cwi'ZIy.jna.
stopy dysJ<OlItowej Banku Polskie- g'raniczell. Spółka taka jest o- działu nie może być lUni('jszłl
cej dopiero po wyrażeniu. 74!0niż pi«;ćsct złotych.
Projekt pr'Zewiduje
go rozumieć można jako zachętę soba O'f'ttIWllU i spółką halldl<ldv
sejmu śląs·kiego.
Do powst!ll1ia spółlki z ogra- dwie fOJ·my łącloCnia się spó·
do redy.skonta dobrych weksli, czy wą.
li do rozszerzenia Icredytu.
Wydaje się rzeczą pewną, że
po obniżeniu stopy Banku Polskiego, przyjdzie także obniż!ca stopy
dyskontowej w bankach akcyjtlych i o1;niżka odsetek, płaconych
Niewyjaśniona sytuacja dolara i funta
Warszawska giełt.a
81, 8 proc. list.y Warszawy 44,SS
od wldądów.
pieniężna
- 45,25 (plus 52), 8 proc,. Piotrko
Zmniejszenie cięiaru odsetel<, po
O~ kilku tlni ua .giełd.atb :1-3.
DnIaJ'! ziole utrzymały si«:
IVu. 37,75; tranzakcje nienotowane:
noszonego przez ź;vcie gospodarcze gralllCJZIJlych nO'łO">~'ana ll'st dla I w /f,rallJcseh d .>t,Ychc.zasowych!
?\it w<:zor'1.i,;zern zeb,.~nill girldj 4 proc.
inwestycyjna.
zwykła.
jest mewą!pHwie zjawiskiem po- dolara it'mlei·l'.ia ntl'zymlUtn 'l kształłu.f~c si.~ od zł. 9.02 do \\-:'llltn\Yo - .ćLwizowej. w
103.50 (plus 25), 7 proc. st.abilizamyślnem.
otlcit'lliem nieco m(}cllil',is~~'Ul'1 .1.1. 9. Podaż rlolnrtl\v blin nic- \\"ll' t"ł'llLlenej;"l. dlf~ (i 1',' lI. przcw~'la- c-yjna odcinki
po
100 dolarów
Pow!ofaje .jednak pytanie, cz~;
związku z tl'ID i na uaszyl11: co :l'Wi~kszonll.
:;:;aJłoh'Z~howa- in. s ł:tb'\zn, z,,"h!;ZeZfL dla, wam ty 58 57, 10 proc. R.adomia 36.50
.iest to wynik naturalnego zwięli- I'ynlm kUl'S dolara Ili('co zW~' 1'- 1 Ilit' zm1fzlIie )ói~ zmili(',is:r.~ lo.
~1I1gi(' I !;J,ip.j . Obroty hvlv naog!Jłl nIm ~O). 7 proc. warszawska dola:
szcnia płynności na rynku pienięL ' kowul. ZUYłOtncbowanit' nU f!U
Bank Polski lekko I~odwyż- 7 Jlllli"j,'zonC'. Bank Polski płacil za ~owa 46.7o, za 8 proc. dillonow~
nym, czy tez dopiero zarządzenie" IUI'Y w dnh,ch ostatnich lt'kku liiZ;rl kurs dolal'u. płacl!e od d. h:tllknoty dolarowe 5.92. ~otoW:1I10: (·hciano płacić 70, za 7 proc. ~
l,tóre ma d(}Jlrowadzić do zwiększe się zwit:kszyło.
5.93 do zł. 5.90. Podaż dolarów Belf!'jcl, 12,1.35 (pIw:; i)). Gd:l.ll-k ~:ką - 45.
\"nol·:l.i z powodu so}wły, w Bunku P~lskim hyła rów- 113,,13, Holandja 3i'i900 (plus 10),
nia l)łyIiIlO~Cj?
W komentarzach półoficjalnych żłJdn)'ch p..'awic tJ·anzakc.ii nic nit'ż mininmlna.
Kopenhag:.t 127 (- 50), Londyn Ceduła giełdy łódzkie)
cz,} tahśmy, ze można b~lo ~blliżyć z,awił'ir~no,. J>od~ż.
dol~~:ów
Za funt., al\~it'h;kic Hank ::8,37' {plus 34). :\01\" Jork fi.05
N:t 'VCZOri.j;;zem zebrJ.nill giełdG
slopę tł~'SkClltoWą, gdyz ZWIększył lBlaczmc Się zI1lI1lC.lsz,yła. 110- polek' ła"J'1 o. ł "78i!
'kf (plus 11). ;lowy Jork k:1hcl
.
d'
B
I .
l .
'.
c. J IJ ~
I) z. '" , u, 111
\I 1'111 w Lodzi noŁo,yano:
SIę zapas eWlZ w ~lllm p.o Skll~l. Ill~l"z:rć to na (M~)' łt'n~, IZ zwy- ie 'lnak o h 'ID kursie.' funtów G.07 (plus 11), Oslo 1·j3 (- ;jO}
sprzedaż
kupno
Czy jednak to zWJększeJlle me kle, w momeJlCle, ku~dy tell- ni(' Sp.l"'L~da\\:al
;tPr.vż 31. 9 (plus 1), Praga 16.47,
Udarv
6.5.98
.ip'3t wynikiem wpływu z pożyczki dcncja dla dolal'Ów się WZJ11ae
•
Sztokholm 146.75 (- 100), Fizwaj38,75
38,50
zaciągniętej na elektryfikację wę- \lia. podaż maleje, posiadnczt'
W obl'otaeh lJ1'ywatn)'cb fWi c:lrja 17~,56 (- 4), Włoc11Y 1f5.:W; \ Budo\vla.na
Dolarówka
48.75
48,56
.. la warszawskiego? Czy można howiem dolarów maią lladzil'- ty notowan~) od zł. 28,35 do \7.1. IY obrotach międzybankowych deTn'Test~yr.~ jna
103,:>0 103,25
liczyć na to. że i nadal zapas de-I ię, ;i;e kUirsy będą n;dal zwy:i 28,25 1)I'ZY. bn;rdzo ~łabem .7J8,ptf wizy na Berlin 21:2.63 (plus :l'I: w
SŁahiliznc.
51,25
51.wi2! będzie sie zwieksUlł?
kowały, niechętnie więc .wYiZbY h>z~bowaDlll .; arnmeSZ4lOe) po- obrotach prywatnych: marka nie-'ro,50
79,25
Bank Polski
W. Z.
waja się oszczędności.
dazy.
miech 210.50 (plus 25), szyling
Sytuacja
spok
ojna..
(ag)
OJ:jenłac,3" jnie tlolar kS'.lłałto<
Pozost:de waluły 7~ł'aniCZ- 9.U5tl'ji!cki 99.50 (- 20), koron3,
wał się od zł. 6.05 do zł. 5.98 ue był:\' na rvnJ ..u łódzkim w czeska 23.02 (plus 2), dolar gotów
pl~zy bardzo słab~'111 f,lłt'hu.
Zt!I)('łul'm zaniedbaniU!.
kowy 6,05 (p;us 7\ rubel zlot.y
L69 (- 3), (lolar złoty 8.H8,~0,
NOWY JORK
mbel srebrnv 1.34, bilon 0,63 (- 1\
mysłowe
loco 9.85 listopad 9.54 gruCłzfeft
9.613 styczell 9,72 luty 9,76 marz~
na rok 1934
AKCJE.
8.78 kwiecień 9.91 maj 10.- l ..~er·
V1"(;"
zl)stala
wydziC'rża\\"i,)ha
na
Dla
akc
ji
tenden<"ja
h
',la
lltrzyW
spr~wie
llpadłośd
firmy
Prezes izby skarbowej w Lodzi
wice 10.12 październik 1027.
ogłosfił obwieszczenie o wykupnie "Kawiarnia i reStauracja "Louvre" czas Jo 1 kwil'tni:. 1DM r. za czu- mana pny (·brotsch n:t·lal ogranif);<of()ch.
Notowano:
Bank
Polski
c1a'
w
!1"go
zarządu
masy,
wbrew
sew
wł.
H~nryk
Fuglewi('z_
zarz:)d
ma·
świadectw przemysłowych
i kart
NOWY ORLEAN
79.?5 (plu s 25). Hnberbu8ch ;17 (sy wysttlpil do sądu (o zobowiąza apinji s~d:.dcg') komie:uza.
rejestracyjnych na rok 1934.
styczeil
9.68 marzec 9,85
'i0j:
tJ'unzakcje
nif'l1otnwane:
GuZ
lll'ZąU
,
widząl:,
iż
dzi
rI
Obecny
Ceny świadectw przemysłowych nie obecnego dzierżawcy upadlC'gG
10.00 lipiec 10.10
Ża\,'r,fL
nie
Sf-JSl1,i:.;
si~
de,
przeIJisów
IdeI'
20,
Gdański
?IIonGpol
Tytonio
pl'zeusi~biJl'stwa,
Kleiua,
(lo
zlnzpw porównaniu z r: 1933 nie uległy
\li:t gwar:mcji 15.000 zł. za. wy- pr'l.\\·nych, iż osoba jego nie daje I'ly bez kll))Onl1 za 1932 1'., za. ktć
zmianom.
LIVERPOOL
żadnej r~ko.inti. przekon:1ws:,;y się, ry pbcą 4 gllld. C;dallslde.
Termin wykupu patentów upływa dzierżawione przec1si~hior'ltwo.
loco 5.44 październik 5,S'1I lł*t
iż
jest
on
nawet
krelynym
upadleKawiarnia,
i
re3tauracj;;..
"Lonw rlniu 31 grudnia r. b.
PAPIEI1.Y PROCENTOWg.
pad 5,38 grudzień 5.37 aty0ze6
go Fuglewicza - wnosił o zoboDla, papierćw procentowych tGll- !'5.:16 luty 5.36 marzec 5.37 kwie.
wią7.anie dtiel'ża.wcy de
złożeni a
odpowiedniej gwarar.l:ji n:.t należy. dencja była mocniH.i::za, prŁy więk cień 5.37 maj 5.38 czerwiec 5.38 Jł.
te wywiązywanie się t warunków szych obrot.ach 8 proc. Iist:.tmi m. piec 5.39 sierpień 5,40 wrzesie6
IYarszp.,wy i 4 proc.
ziemskicmi. 5,41.
dzierż~wy.
3
proc. budowlana
Egipska,: loco 7.06 pa.ździernłk
Sąd pozostawił z arządowi masy N"e,towano:
Niezwykły spadek wszystkich cen
swobodę
przeprowadzenia.
per- 38.90 (plus 15), 4 proc. dolarowa. 6,81 listopad 6.91 styczeń 7._ ma
NOWY JORK, w paździe!"niku. I!v magazyn zamienia sie popołud- traktacji C,) do uzyskania od azier- 43.75 (plus 13), 4 proc. inwest.yc.yj rzec 7,09 maj 7;16 czerwiec 7,2!
na serjowa 108,50, 5 prot'. konwer lipiec 7,2-2.
OdnoSi się wrażenie, że w Ame- niu w salę licytacyjną, gdzie moz- żaw('y Jlależrtych gwarancji.
syjna 49,50 (- 25), 5 proc. kolejo
Upper: loco 6.16 październik
ryc e ceny uległy bardzo znacznej na nabyć wszelkiego rodzaju towa
'"
zniżce pomimo inflacji. Tyczy się ry za św!esznie niską cenę. KupiW sie rpniu sąd handlowy oglo- WiJ'. 44.75 (plus 2,~), 7 proc. stahili·1 5.90 listopad 6,02 styczeń 6,05 ma
10 nietylko
produktów rolnych, lem np, tuzin pięknych Sedwab- sił up,l.dlof;ó Józefowi Białkowskie z:lCyjoa 51.88 _ 52 _ 51,88 (plus rzec 6,12 maj 6.19 czerwiec 6.2'71
które chwilowo wprawdzie podro- nych chustel{, kosztujących zwy- mu, właścicielowi składu apteczne 25), 10 proc. kolejowa 100,50, 8 lipiec u~7
proc. obligacje Polskie!';o Bn.nku
B
wly, obecnie jednak z powrotem kle 32 złote, za 6 złotych.
go w Lasku, (Rynek 37).
~
l CT' '>
' . '"'9 • •
... REMA
I
spadły w cenie, lecz wszystkich
Pomiędzy Filadelfją
a Atlantic
~
emISJa
I
....
3
l
4
-J
1083
. . 10 .:)~1 . sh\.omuna
neoo
Sąd chwilę otwarcia
upadłości
DCO
•
gru d Zleli
~rtykułów spożycia.
Chcąc kupić City stoją na każdej stacji autorno
cznac;;yl na, 18 siellmia r. b.
('zeń 1067 marzec 10.82 maj 10.94
kapelusz słomlmwy, byłem przygo bilowej długie rzędy koszów, napel
lipiec 11.03
wierzytelno ści
W
sprawozdaniu
towany na wydatek 20 - 30 zło- oionych
wyborowymi owocami,
wyszło na jaw, że piprwszo weksle sir; zebranie wierzycieli w sprawie
~ych. Udałem się do wielkiego ma- sprzedawanymi wprost darmo. W
Bian~f)wskiego 'zap:'ote:;towane zo- jJl"tyje;cia przez sędziego komisarza
ALE KSANDRJA
gazynu, gdzie ku wielkiemu memu wielkich miastac:!h eleganckie maga
listopad 12,52 styczeń 12,7'5 ma·
stały wcześniej. bo 30 marca r. b.) s!)i"awdzonych wierzytelności.
zdumieniu zażądano odemnie za zyny sprzedają damskie suknie, za
Na zebraniu tern część wierzycie rzec 13.18 maj 13,52 lipiec 13.81
co wskazywało , iż npadły znacznie
piękny l'-apelusz zaledwie 5 złO-I równo letnie, jak i jesienne, po jed
Ashmouni: gmdziclt 10.29 ]ul \'
wcześniej zawi')sił
wypłaty,
:1nili
z:1kwestjonowab zgloszo~ wietycb.
tlolitcj cenie, wynoszącej 17 zlo10.49
kwiecit'ń 10.67 czerwice 10.89
rzytelność,
poniewat
weksle
te
zoW Detroit chciałem nabyć zega- tych. Magazyny, l1chouzące za dro- żeli sąd oznaczył.
Z
tego
powodu
zarząd masy wy sta.ły wysk"wione bez zabf'zpiecze- ~~~Q~UQ~r
rek złoty, którego cena wynol'iła gie, biora za sulmie mniej więcej
Wierzytelności
uawniej 011:010 400 złotych. Rozpo· 30 złotych, NajbardzieJ jednak sra stąpił do sądu o cofnięcie daty nia hipotecznego.
otwa.rcia upadłości na 30 marca te wierzyciele uważali za fik~yjnp.
rządzenie prezydenta
obniżyło ją dly w cenie nieruchomo~ci, któSęclzia komisarz wobt'c
wątp 1 i
o 30 złotych, ja jednak zapłaciłem rych potanienie nie oeią~nęło jesz- 1932 roku.
z
wości
zgłoszonych
-pretensji
odeSąd
datę
tę
cofnął
zgodnie
za ten zegarek tyllm 90 złotych.
!'ze Iwlminacyjnego punktu.
słał
z!\kwestjonowanych wierzyE. wnioskiem zarządu muf'ly.
W bardzo wielu oknach wvstacieli na drogę sądową..
wowych umieszczono ogłosze~ia o
Sąd ' zlecił sędziemu komisarzoW sprawie upadłości Juljusza"
25-proClentowej zniżce cen na wszy
Leopolda Omen cetera, właściciela wi zbadanie, czy sporo!' prctC'nsje
stJde towary, SJlr ..edawane w dal
• pieka.r ni {Rokicińsh 67), odbyło 1'zeczywiście są fikt'yjne. .
IlYm sldepie. W Atlantic·City kaiSpółniCIY

Na ostatniem posiedzeniu fa
da ministrów uchwalil:a
projekt r01Jporządzenia prezydenta Rzecz'rpospol,i tej z mocą ustawy o
spółka~'h z ogra.llil-"Zoną odpo-

biście za wbowiązania spółki.

RJlnki Dieniein

-Iowarowe

I
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Św,iadecfwa

l

prze"

Upadłości,

-"'

Ameryka sie

,przedaie

'"

IJ ig; D.;dzg

bezrobodngcb

'" '" '"

Norowania bilUlehIJ

ż9.X-

NY'. 299

nl\)STł\RSZA
Istniejąca

.,GLOS PU.t\l\NNY-- -

1933

ZOWSKI" 11-go LIItopada 1

firma w Łodzi

Sprzeda~

tel. 231-38

od roku 1890

fry.ł.jerskich

przyborów

się

Wszelkie zam_ówlenia wykonuje

i kosmetyki

telefonicJnie.

Uwaga: Zadnej filji nie posiada!!
6

.,. ,u e,

22.1J~e!:3 ZRPEwnlSZ SOBIE BYT!!!

SZKOWICZ. Zawadzka

otrzymał ostatnie naJ-nows.e mo-

p

a 'ł

dele paryskie jesienne i zimowe

ł

PrBlyzyjnB wykona nlB robOt futrzanych

lŻONE!

CENY ZN

FABRYKA MEBLI
ARTYSTYCZNYCH

ROBERT SCHULTZ

•

dawniej W. Thiede.

Istnieje od roku 1882.

Łódź, Gdańska

112,

tel. 142-65 I 114·80.

J:ORVIL
DUDbQ

mieć I apewDi oDy bYt

[b[esz

ZapIsz

PG»
Informaoje i zapis, w kancelarji kurs6w od 10-20 godz.
:..._ _ _~--------_-_--_P.;.ro;.;;s~p.;.ek;;,;t.;:.y be. płatne.
ZAKŁAD

UL. EWANGELICKA 18 (Sienkiewicza 8ó) tel. 107-23
Ordynują:

Dr. med. Sz. Elgerowa I Dr. med. J. Baum.
ZapIsy na porody I, II i III kI.
Przy Instytucie
Kosmetycr;nym

PonnliwHOY ~~óloi~

I

adm. pod "M. F.

Łódź

otworsona

lei. 122·01

Szkola KOlme.gczna
Zaiw. pues Ministerstwo (Dep. Sł. Zdr.)
pJog9am oru zapIs, codsiennle w
kancelarji 5zk~ły od 12-1 i od 7-8

Ssczeg6łowy

.;;;;;N;a;z;a;sa;d;z;le;;rO;Z;p;O;,.;Il;d;Ze;n;la;;p;a;n;a;;w;o;j;eW;O;d;y;.
Ł6dzkiego z dnia 15. IX. r. b. pos. 240 ł..D. Wojew.
nr. 19, obnośna sprzedaż gazet i czasopism mołe
być uprawiana tylko prsez osoby, które ukończyły

Jąkanie

lat 15. Kolporter ma byt saopatrzony w odpowiedni" legitymację :i fotograf}Il, laświadc%oD'l
przez hurtownię gazet i nosić puepisową cllapłrę
z odpowiednią od.nak".
.
W :nrią:iku z powyiszem l'ozporslld%eniem

zacinanie, seplenienie, bukoI wszelkie zboczenia mowy u męi:czyzn, kobiet I mlodzłeży w wieku szkoln,m usuwa radykalnie we wszystkich językach jedyny
łanie

.~ ~

;.

~

IANINA~~~
as
nowe i używane

Do::'::: •

G; ~ ~
CI _

C<I

Wynajem. Strojenie. Reperacje. rn ; :z; C\l
Transporty.
~~
WUUY Ul RRSZT RT RE P E RRCY Jft y ::.::
pod kierownictwem fachowem.
:; :>!-ETAŻERKI. TABORETY. LAMPY. ~ ~ 'N~

Si

.2

'5 ..;-;
0

Rok założenia 1892.

•

..

ft:IlI!ł
=-=
'o
o>.,l

'4C

Cu8iernia "Z ród I o"
Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72
poleca

wyborowe PĄCZ

I

w cenie 15 groszy.
Duty wybór ciastek deserowyeh po 30 gr.

Dla

szkół i stowarzyszeń

10 prot rabatu.

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

D fi Z E W K A
OWOCOWB, jagodowII, paraowe, upalery oGhronne i ozdobne. R6te w wielkim wyborze najlepiej sad.ić jesienił\
poleca po cenach konkurencyjnych

LEON
Zakład

KOŁACZKOWSKI

Ogrodniczy Przędzalniana 86, tel. 115-02.
Dojazd tramwajem Nr. 3.

H. KOZAKIEWICZ

sie

Łódź,

WASZE NERWY
DOPRASZAJĄ SIĘ

Piotrkowska 58

rozpOC:iyna rejestracię kolporter6w i wydawanie
im przepisowych legitymacji I ClJapek. Zgłaszat
się do biura PIGtrkowska Nr. S8 . .

10, fronł, parter, Tel. 221-77 od 10-1 i 3-7.

Do akt. Nr. Km. 1927 I 315 r.

.GROBl(O WE

OBWIESZCZENIE.

PROF.

•

ffllK~ Hnl~(ln

~~ftlyioa ~~rle~ai ~om~ów

oraz PARCELI wraz z zatwierdz. planami

Mlod'z ieil
i uroczej

lekcje gry
fortepianowej
Zapisy od 5-6

tylko przez

Sienkiewicza 20

ondulaCie
wieczna

front II p.

Ceny kr,zysowe!

•

rewja .p.

"OLLA" -TROPie
ŚWIEŻY

TRAN

ilość

LECZNIC!:Y
~PTEKA

ST. HAmBuR6 i S-II
GŁÓWNA 50, TEL. 218-61.

SZKlO

okienne, ogrodowe, dachowe,
kit i t d.

szyby wystawowe
cegły

szamotowe

w hurcie i detalu

PObSKIE BIURO SPRZBDAŻY

SZKłaR

dawno Tr. Hanelt
Łódź,

Pusta 17,

Tel. 134-53

i SDólka

Na czele znakomity humorysta teatru "Qui-Pro- Quo "

., f

Mirski

Lisowskich

zespoJu oraz nowozaangażowanych artystek scen słołeoznych Adamkiewiczówny
i Kaczórowskiej i światowej sławy mu.yczno-tanecKnego kwartełu
Początek o 7.30 i 10 wiecz., W ,soboty, niedz. i świąta o 5. 7.30 i 10 w
Dojazd tramw. 4, 6. 10 i 17
z

udziałem całego

ORYGINALNYCH

Obok parku Stael,ca przy zbiegu ulic Cegielnianej
i Zagalnikowej Nr. 16 pozostała leszcze do sprsedanla
mała ilo~ć domk6w, składających się • 3 i 4 pokoi z
~uchnił\ z wuelklemi wygodami. Domki Sil ezę'ciowo NADSZEDŁ
sfinansowane prsez Bank Gosp. Krajowego,

wznowił

LITERACKIE porady i oceny. Opracowanie artykułów , poblikarjli.
L!l.kowa. 10, m. 30.
-30

~Jaru

,~,

Biuro komisowe sprzedaż, gazet

Ł6df, W61czańska

124, dawniej
1('1 . 248-94-

1'111'1 JW.
111 R

Narutowicza 9.
sostała

"

LECZNICZY

POłaOŻłłICZO-OlnBKObODICZnY

5.-

'

sie 1

łatwa, dostępna, praktyczna I wyrablaląoa samodzielność.
ukończeniu d.yplomy.
Opła'a przystępna •

6 Doczt6well -

Komopnik Sądu Grodlkiego w 1.0dlli, rewiru 8-go lIam. w Łodlli
przy ul. 11-go Listopada 51
na zasadaie art. 602 K. P. O.ogłasBa, że
w dniu 10 listopada 11:183 roku o
r;odz. 11 w Łodzi przy ul.
Pomorskiej 5
odbędzie się pablicsna licytacja puohomo'cl. a mianowicIe
kredensu, stołu, kozetki, SZlify do
garderoby, tualetki, dwucll szafek,
lampy elektrycznej
ouacowanyoh na łączną sumę d. 655
które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaty, w czasie
wytej oznaczonym.
J:.6dIt, d. 20.1 0.33 r
Eomornik (-) St. Stopczyński

.:

,-

zawod.

Metoda nauozanla

BERMARDI

Kmński ego

usamodzielnić

i

półroczne

Żeromskiego)

FOTOGRRFUJCIE SIQ

jąkających

na

P.AlejaSlfJNflNK
Ifl
I Maja nr. 20 (r6g

Kasa Chor,ch w Łodzi, opierając
się na przepisach zawartyoh wart.
52 p. 2-gi Ustawy r; dnia 19. V. 1920 W pierwszorzędnym
z~kładzie
r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz.lł72) wzywa
ninle}ezem wszystkich PP. ' PracodawcO., kt6rych nazwiska lub naswy
firm rozpocllynajll sili na litery: Ł,
M, N, O, P I R, a k'6rzy z81egal,l
w opłatach za ubezpieczenie na wy- Piotrkowska 17, tel. 144-11
padek choroby .ar6wno pracownik6w
umysłowych jak i fizycznych za cns
zł.
do dnia 31 sIerpnia r. b., do uregulowania tych zaległeści w nieprze.
kraczalnym termlJllie do dnia 14 listopada r. b.
Po upływie tego terminu nieuregulowane naletności przekalane .ostaną niezwłocznie Urzędom Skarboz kapitałem od 10 - 15 tys.
wym do egzekucji.
z.łotych do nowootworzonej
Kasa Chorych w Łodzi.
huty szklanej.
Ofert} do
t6di, dnia 27 paidziernika 1933 1'.

dla

F. GRYNBLAT
Zawadzka 36, m. 3,
tel. ~31-03.

Kursu KrOjU, Szucia i modelowania

Polecamy wssech§wiatoweJ sław)' wody toaletowe I perfumy 5 Fleurs
ForvII Paris oras Inne zapachy.

lakład leno.

się

damlIkiego i dziecinnego zatwierds. puez Minisł. W. R.I O. P.
za nr. 3247 MI.tr.ynl Ł6dz. Izby Rsemleślniczej, Profesorki
Mód dypl. przez AkademJę Paryską

liP O U D R E FORVll"

OGłOSZENIE

paryską·

.

Prosimy nie ulegać namowom
sprzedawc=6w, usiłujących pudry
o łudząco podobnych opakowaniach I nazwach, sprzedawać zamlsstoryglnalnego pudru 5 Fleura
Forv" Parls.
Oryginalny pudel' S Fleurs ForviI Paris
posiada napis na denku

ŁODZI.

zatwIerdzonych prnz M. W.R. 10.P.
F GRYNBLATOWEJ.
Nauka odbywa się według najnowszego systemu
szk6ł akademji paryskich. (Małe grupy). Nauka
dOlltępna i jasna dla sr:erokich mas. Opr6cz nauki kroju odbywa się nauka modelowania na materjałach według patron6w i żurnali paryski oh.
Kurs Irwa 3 mlBslące i koszluje Iylko 75 Ił•
Za gruntowne nauczanie Qwarancja. Kończ~l"ym
~wiadectwa
według wzoru ustalonego p: ez
Kuratorjum w Wllrszawie.
UII/agal Utworzony został 6-miesięczny kurs
gorseciarstwa prowadzony przez siłę

Sprzedai: na dogodnych waruakach.

TRWAI::.YM ZAPACI-IU

KASA CHORYCH w

KROJU, SZYCIA, MODELOWANIA

Kursach KroiU i Szucia

ARCHITEKTURA WEWNITRINA.

o SUBTbLNYM

••••••••••••••••••••••••

Ucząc się

,

F

~9.X.

-

Nr.

.. tiLOS PORANNY- ....., 1933

2~9

A pO cena,b konkurencgjngcb ~o\ec.&\.~ B. . .'·a IiOTI!SlinnII Dl!II :ilteP•.iot1rk4oeWS_kaH3.l:ł
w wielkim wyborze w surowym i gotowym stanie

s.

Salon obuwia
....................

U

...

o

P lON Ił Ił '

PiotrkowSka 111 (tu, DodwOrzu)

Wyrób obuwia naj nowszych fasonów z najwyższej jakości skór _krajowych I zagranicznych.
PA

q

Dr. med.

!:k~9!~:!~!!!

DOCENT Dr. Med.

przeDrowadził

Choroby sk6rne, weneryc_ne i moazopłciowe
GabInet Roentgeno-lecDłl1c.y
PU1JmaJe 04 8.80 do 10.30 .ano, od
'-ej do 2.30 pp., od 6 do 8.30 wleCI

sie
ZAWADZKA 10

na ul.

Dokt6r

Choroby nerwowe i psychiczne
ul. Nawrot 38, tel. 193-23
Pr.yjmuje w poniedziałki, środy
i p1iltki , od godz. 4-6.

tel, 155-77.

speo. chor: wenerJo.n., skórnych specjalista w chorobach
I włos6w (porady seksualne)
kobiecych
Andrzeja 2, tel. 132-28
wznowił przyjęcia chorych.
Purimuje od g-l1 rano l od 6-8 w.
W nied.iele I §wleta od 10-12

Ul. 11.g0 LI-stolada 30

m_::. '::d. '0-'. ~!.: F~liCia ~o~en l.spe~b~j!c~!!aG H. GU'SiiADT ~:Bm::;'~~~ICZNY
od

w

DR.

I. HrasowsBi AdOl1 FalMow Mi KLI nDER~t. Plarynowski

Dokt6r

iewiażs
i

przeprowadził eię na

ul. Piotrkowską 145

SrOdmleJska 31-

Chor. weneryozne, skórne

. Teief. Hm-59

.

mocl!opłolowe

Andrieja 5.

o~b! dZIecI III

C

]-5-el po pot

przYjmUje od

telef. 159-40

Dr, mo'!;.

aszupi'"' C~E ~hor(~~~~~!. n.
Choroby skórne
ryczne

I

Dr. med.

przyjm. od 11-1 i od 5-7

. .kU~;:'';'~6;~OI09'

ltl telet 14610
Piotrkowska 56 t91.148-62 SIenkiewicza
_
__--_~.

Dr. med..

1a1~D
Hl
LIK
Choroby skórne i wenerycane

Dr. med.

Płt·

II

U

Z~!~~nd~:~4~4

spec. chor. uszu ~!!rdła, nOI/II,
wad wymowy I głosu

Dr med
••

tel. 128-39

H
fi
zu SAn 1".11.

J" ze'

Pr.plmule od 11/a-4 pp. lo 6- 9 w
w nledC··ei n'Wyietl!!ecOdzn10.c- 1

ZACHODNIA 62
(Śródmiejska 14),
tel. 129-52

godz. przyj. oj 9-11 i 3 - 4 po poł. Plłsud6klego 38,

wene-

AKUSZER-GINEKOLOG

tel. 126-02

H. Ham er

pr.yjmuje od 8-11 ra no i od S-Q w
w nled.iale i §wlęt!! od 9-t

A. FokszańskiBgO

DOWrOcil

t---

mle§CI 81e obecnie

Dowr6cil

r

J.SzrfłbC!ra I~na[y 6runberg
ul. łłARUTOWICZR g
teleł.

122-95
przyjm. od 2-3 i 7-8.30

-

chor.

••

IZ awa d zk a 23, et l. 162-95

Chor. chirurgiczne i kobiece
Gdańska 61, - tel. 123-48
przyjmuje od 1-3 i od 5-8

w.

nerw.
(,pec). przemianll materii)
Elektrolecznlctwo
TRAuaUTTA g, tel. 223-05
i

.

fi

DDWr6cil
ul. Cegielniana 8

sta~:~~eł~.żkami

ze

Godz.

tel. 204-7'
god.. pr.. 9.30-7 w.

przyjęć

9-10

•

6-8 "icIf.

j

le'Z~Die

d 5 7

~:~-yJm.-0---l, krOtkieml falami radJowemi
~~~;~~ S!:t~~' n~~~~dó:i~~~
O OI LEUJ Y

ra

wnętrznych

kobiecych i t. d.
w gabinecie terap]1 fizykalneJ
Dr. POLAKA, Nawrot -T. Tal. 184-21

DłUG:

PIOTRKOWSKR ,1!4

rilU&Za
..

(dawniej 40)
tel. 236-90

(ROE N T G E N)
Dr. med.

lac:hodnla 51,

przyjmuie od 5-7,

Artur anasz

choroby nerwowe

tel. 128-95.

Dr. med.

chlrurg-urololl

DOwr6cił

Dr. med.

Mel er

W ólczańska 23

przyjmuje od 12-1 i od 7-8.30

b. lioldbaum

Lecznica okulislJczna

Lek. den"

f.

______

(horub,

•
chirurg i ginekolog

Dr. med.

wewnętrzne

Choroby
ul. CegielnIana 17, tel. 174-11

w.

CENY LECZNICOWE
---

B

B. lindlberg l~rzY~,~~~~~:~7
Dr. med.

-

przyjmuje od 12- 2 i od 7 - 8.30 w.
UROLOO
Ił
niedzielę i świ~ta od 10-12 w poł. chorob, nerek, pQCherza I dreSg
moc.owyoh
;.
Dr. med.
Piotrkowska 86,

przvjmuje 5-7 pp.

tel. 108-01
przyjmuje 4-6 ppol.

tel. 210-7&

CENY
LECZNICOwe.
_

Dr. med.

w

przeprowadziła się

1 _

Gabinet Cbirurgiczn,

Dr. med. LudwiM Rapeport

p~;,n!!~~~!!':~~i~e IPOłUdni:~~tl!eJ 210-75
BornSlein
tidańska tLi D
e Or Romanwewnętrzne

Piotrkowska 101

przyjmuje od l-Z i od 5-7 po pOl,
Operacje. Q'PatJrunki, kwarc. diatermii
i t p.

oruńska

Dowr6ciła
Ko~ciuszki

Al.

Tel.

2115

------

182-~2.

------

Lekarz-Dentysta

~A 60f- A~R AMOWl[l
powróciła

Śródmiejska 11. tłl176-t&

pr.yjmuje od 4 do 6 pp.
Dla nlezamotnych ceny
le •• nlcowe

GABINET

powrócił
flZYKRLnEJ TERR'H
II
Z• Dn"TyMflR
przy Tow. "hlnRS HRCEDSr
Z. Bielakowska Chor. n~::~~~~:~;~
; d'" !~~~~?{~:~i5~;·:~~9;,~? IW
Oł n
br,omw USbn-I
"hA""ns-a
medzlelę
przylłtępn,.
Za
D
r6 i
148-96
Dr.
Lud"J,-k
B' k Cegielniana 4
U
W

ul. 6-go Sierpnia 30, tel. 228-21

Choroby weneryczne, moozo-

Lek. dent.

ed

w

Łodzi,

Cegielniana 17
Tel. 115-11.

.

stomatologja

C ł 8.

OW

11 S rdg nawrot

(winda) -

od 11-3 po po pot.

teRef.
pr.wJmuje od 2-3 pp. i od ~-8 w.

Przyjm. od 10-1 i od 4-7 w.

łUłlńsklBgO

w

Eft..

~'{iJ

vii

iii

Gab6net chirurgiczn,

teJ. 148-67.

Dr. med.

Choroby sk6rne I weneryc.ne

Nawroi 7.

.
K
a
n
lor
a
s.::.rO~tó~~:~~:;~~~ś~O~~O:~~~:~
BrOllDiłD
zos~al
1.
Ook~6r

tel. 128-07.

7.

:~:~~d s - ~r.1. SUbBrstroni InslilUI ~e BeaUI;
Nllf(KI
. .Zielon~
(t1-me B KRYSZBK

''',im"j.

p,:zenieslony na

gawc.e.
PanIe od 9 - 11 rano. Panowie od!
11-6 pp. i 7-9 wleaz:.
I

Zawadzka S8.

TBI. 10B-0'l

Dla niezamożnych ustępstwo ,

•

ul• l

~IODa

..,
..
Tel. 112-22

c:.
~

PrzYJ·m. od 1-3 i 6-8

W

Ceny lecznicowe.

Na§wietlaRia po cenach
DjatermJa zł. 2.50, Kwarcowa larnpe
tel. 216-90 sł. 1.-, KIlPiele elektryc.ne d. ł.-,
Choroby weneryc.ne, mocKOGabInet cz~~~;Xod ~~-=-,-i od 4-ł
plclow. I akórne
i jest pod nadlforem .tale ordynuJll"
przyjmuje od 9- 1 i od 5 - 9 wieol
cego lekars!!.
w niedz. i Święta od 9 do 1 po pol _ _
' _ _ _ _ _ _ __

11

spec.

h ób "ó
h
SpecJalista chorob skórnych,
O or I mocaopłclow'lch
.~ rnyc, wena.h
rvclllnJoh
weneryoznych l. moczop ł ClOWyC
Nawrot 32 tel. 2'il8-18
Pn.,jm~le: 3 do 9 wie cz.
NiedZielo 9-12 w pol.
p..,Jmuje od 8-10 r. i od 5 - 9 w
w nSed.leJe t ~wlotD od 9-tB w poł
Ceny lecznic •

zosttloł

•
przeniesiony na ul.
ł~

TrauAuiia
- . ,
front, I p., tel. 122-80.

F'

Pora z l-SI'

żywem słowem

W łodzi królowie humoru i ulubieńcy całego świata PAT i PATACHON
i piosenką bawią wywołując kaskady i bomby śmiechu w najnowszej
pierwszej stu proc. dźwięk. komedji p. t .

a
Przeiazd 2

•

a
na pensji

c

żeńskie;

Passe-partonts i bilety ulgowe, prócz

urzędowych nieważne.

n
Gł6woI

1

~9.X.

Nr. 29!ł

-

,.GLOS PORANNY" -

•
15

1933

Codziennie koncert zespołu
dancingowego pod dyr.:
Impollująca

RUK HUDlOWY W toDlI.
Bilans surowy na

dzień

30

~~ółkB U[Jiun

wrześnIa

i

d~szc:z~
ni~poeodg

nej wśrÓd Żyd6w p. n. ~Ort" w Łodzi,
Wólczańska 27, tel. 111-23, przyjmuje
zllpisy na nastt';pujllce warsllfaty i
'kursy:
Pończosznictwo mecha niczne, wyr6b swetrów i ręlrawicllek, tkactwo
mechaniczne, mechaniczne ketlowanie
i szpulowanie, bieliźniarstwo, gorseciarstwo, krawiectwo, modnIarstwo, I
onduli)cjll, mrmicure, budowa odbiorników radjowych, wieczorowe kursy
kroju dla krawców i krawczyń.
Przy T-wie .Ort" otworgony zostanie azial tl<actwa art,~tyczno-ręcz
nego. obejmujący prace: lIiIImowe,
gobelinowe, dywany i t.p. pod kierownictwem absolwentki Państw. Szkoły Tkactwa Artystycznego w Krakowie.

i nieszczypiący
ftusz do rzęs

toniryle ,,(fII\DBLYS"
Przedstawicielstwo na Polskę
Perfumerja " Mascotte" , Ł6dt,
Pioirkowska 79, tel. 233-61.

ze słalem; ł6~ł'Bmi

..IIAR"

Kopernika 16.
Początek

o godz. 4 po poł.,
w soboty i niedziele o 12

KOliłf:IHOW§' [1

~~

~·l't~,..n

~~. U P UJ. ! C~ E Z !-gO Z Ił ó tłl t fi ~"

=

I/df,LKI

"JYS8R

~'~\mków

Małeraców

spręl'6v now yoh

dlltecinnvch

.PATENT"

1,_

łJ Ót Ek

~I

WnYIDBUeiI '

ame179!1ań!i~!ah

motalow&,ah

Nabyć

mo13na

\II

F.l.!3~'fCZNVM

SKŁA!:F;IE

Piotrkowska 135,

UJożne

dla Rodzicówl
wzorowa

świetlica pr,watn~

dla dzieci s II k o Iii Y c h prowlldzona pod względem wychowawczym i peda~ogicznym na
wzór zagranicy.
Od1abianie lekcji % dziećmi,
wycieczki, zabawy, pogadanki
i t. ,d. Świetlica ma za cel
stworzyć dllieciom miłe ognisko,
gdzie w radosnej atmosferze
potyteoznie sp~d.i czas, uspołeczni się i praktycznie Prllygotuje się do życia,
Śpies'Icie się zapi8ać do Swletlicy Prywatnej, mieszczącej się
w lokalu Szkoły, ul. Sienkiewicza Nr. 5 5 w godz. przed pot.
Oplata minimalna.
Ś wi etlica czynna będllie w godi.

(Zatwierdzona przez Hin istersh.. o W. R. i O. P.)
KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE:

ZBIGNIEW ORZEWIECKI

KLASA FORTEPIANOWA:

(prof. KonserwatorIum Państwo
wego w Warscawie)
i. C Y Z Y N

Zofi a CH EJFEC-!:EJ:ilERG\UICZOWA
KLASA SKRZYPCOWA:
Prof. G. BAUMGARTEN
Przedmioty teoretyozne: zasady, solfeggio, harmonja i Inne.
Zapisy od 10-12 i od 4-6 pp.

ul. RadwańsMa nr. 4, m. 11. Tel. 2QU·92.
Warunki

dosłąpne.

CHORYCH NA PARALiŻ

ischias i t. d. skuteclmie leczę :ia
pomocą radYHa!nych stosownych ma!l1I;!y i elektryzacji.
Posiarl am liczne podziękowania l
uznania.

Dypl. r~a~ażysta A. Koźmłński
Krucza 0, tel. 225-67.
Wypo~yczam

PravJmuje się ohorych wymagajQo
oych pnebywan!a w leunloy (op~
racIe etc.), a taIUle choryoh pY!lyohodllQcych 9-1 i od 4-7 1/8

•

używane

je

6. SIENKIEWICZA 6.

skrzynkę

do

kąpieli

elektr.

Do akt Spl'twy Xl'.

41/2-8

w.

Bezpowrotne usuwanie owłosie
nia najnowszą radykalną metodą
bez śladów.
Leczenie defektów eery.

Gabinet kosms'yki

...~...o•••••••••••••••~

dyplom Uniwersytecki
Powróciła

Posluhuje się O alu

Moniuszki 1, tel. 127-99.

z kilku du2,ch sal og61nel przestrzeni
1000-1500 mtr. kwadr. Można dostosować lokal fabryczny lub niewykoń:
cllony gmach.
Telefonować 155-05
poniedzIałek i wtorek 9-1 i 4-7.

ae~~

875-3~J

r.

OGŁOSZENIE.

Piotrttowska 175, tel. 138-76
powrÓCiła
Puyjm. 10-2 1

nowe

Dla nle;,cemotnych ulgi.

I~lomBW~!lfaiJ!i.'lBII&1~_EZ~IiEiifZ!~mg.:;~m:::.t:i5lIf:!!m1i2l::m_~
artretyzm .. rOUm6iDZm,

tel. 221·72

I

wnętrz!

Z dni"!m 15 listopada zostaje
otwarta pIerwsza

ul. Piotrkowska 90,

-=..DB--__BB______

Diw,iekow, Kino- Teatr

lWllf

Zok,lad Ogrodniczy, Łódź, ul. Plotrkow~ka 241
Nasiona. Kwiatu cięte i doniczkow<'J.
Ce?1y zniżone.
Cenniki na ~!ldan'e'

C

"

_ _ _ _ _ _ _ _Em_ _

POUJszecnnej

krzewy, róże, rośliny zimotrwałe i Dalje-Gieorginie poleca w wielkim wy!)orz e

j

architektury

Komornik Slldu Grodzkiego w Łodzi, 21-go rewiru,
urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go ListoplIda nr. 37a,
obwieszcza, że w dniu 7 grudnia 1933 roku, od godz. 11
rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Grod.::kiego
w Łodzi, sprzedaż z publicznej li cytacji meruohomego
majątku, położonego w m. Łodzi, przy ul. RZRowskiej nr.
pol. 49, hip. nr. 4327, rep. hip. nr. 5287, stanowIącego
wtasno~ć: Ajzyka i Fajgli-Szajndli milU. Jakubowicz oraz
Joaka-MonNa i Frajndli małż. Rozenberg. ~ieruchi>mośe
ta składa siQ z posesji miejskiej, doclJOdowej, a mianowlcic z placu o powierzchni około 1050 mtr. kw., orat:
naBt~pujących budynków:
1 ) domu mieszkalnego, frontowel'O, illlU'owanego, dwupiętrowego z mieszkalnym
tremplem, wraz z dobUlló\\'ką murowaną, 2) prawej oficyny mieszkalnej, trzypiętrowej, murowanej, 3) budynku
murowane go, jednopiętrowego wraz z przysta wką z desek,
.,1,) komórek poprzecznych, murowanych, jednopi.)trowych,
3) lewej oficyny parterowej, murowanej, wraz z przystawkami, 6) szopy part rowej z desek. Na podwórzu
lej nieruchowoś ci znajdują się studnia-pompa ręczna.
Powyilsza nieruchomość posiada urzqdzoną ksir;gę h;poteczną. przechowywaną w 'Vydziule Hipoteccnym w Łod~i,
o..naczoną nT. hip. 4~27, rep, h!p. nr. 5287. Nieruchomość
ta oszacowana została na kwotę zł. 45.000.--, zaś sprzertaż rozpocznie tiię od eeny wywołania t. j. oel kwoty zł.
33,730 - , a przystępujący do licytacji obowiązany jest
zło ;yć
rękojmi ę
w kwocie lIł, 4.500.-, która powinna
bye z10imna \\' goto"i~nie, albo w taki/!h papierach
wartoHciowych, bąrlź książeczkach wkładkowych instytucyj, ,T których wolno IlInieszczać funrlu8ze małoletnich
i :i;c p!:lpierr w,utościowc prqJęte bęrlEł w wartośei
trzech cz\,artych cZ'l~ci c('nr giełdowtj. PXlIy lic)' tncii
h~d~ ~aeho\\'ane llsta\'.·owe warunki licytacyjne, o ile
(lodatkowern pllhlicznem olJw'ieezczcniem nie b'ldl~ podane do ",i1\(lomo~ei warunki odmlet:ne. l'rawe. os6b
tnlecicll nie hr;rlą prze~zkod'l do licytacji i przysqdzeniu własności na rzecz nabywcy, bez zastrzeżeń, jei:eli
OBouy te prze l rozpoc~('ciem przdargu nie złoią dowodu_ że "'nioFły powódz1:l,o o zwulnicnie nieruchomości
111U jl'i części od e;!7.ei,uej i i :i:e uz~ ~kały postanJwienie
wł::l~ci \Vego Sądn, na!~a~uj:\cr' .óawieszenie egzekucji. W cią
gu ostatnich rlwóch t,1 ~Odlli prze,1 licytae,q wolno oglą
dat: lli("'ucI!01l<10Ś': \, cłu: PO\I sz('(lllic od i!'OdEin y 8 do
l8-eL ~n,; akta po"tGPowania e;;zckucyjnego mo~n(\ prllegllldae w 8l\dzie (art. 6S± K.P.O.)
Komornik Ignacy Hermanowskl.

Właścicielka
Insty~utu Ko~metyczne90

DOKTORA

A

Łódź, Andrzeja 1.
Pravlmuje w8l1elkie poboty, wchodu",ae w zakres c.vucllenle. SlłV h, łrote
Jowanla, crklinowanla i dmtowan! a
posadael!. SpPlIQtan!e biur i mle8l1k a6
Cenv niskie, Tel. 10;'·4Y (pr'!,iII.)
Czynny do godz. 7-eJ.

SZhOłU

pod fachowem kierownictwem
ALICJI LANGROD - KEILOWEJ
z zastosowaniem ostatnich metod pedagogiki wspólczesnej.
Przyjmuje si~ dzieci trudne,
Przy pogodzie nauka odbywa się w ogrodzie.
Informacje i :iapisy codziennie od 5 - 7 pop.

DO

Indywidualna pielElgnacja
Xio przypadek winien decydować o
wyborze kosmetyków. Cer'l należy
piel'l~nować r o l!\ w a. Ż n i e, systematycznie. Zespół środków "IBAR", kremy, Iotiony, pudry ec.t. stosowane przez
NNĘ Ryli~L indywidualnie. do ro~haju
UU
UL cer~ utrzymują l!ikorę w
czystości, nadaje prężność, miękkość,
lIIdro~ świeżość, usuwając zmarszczki
iojotek, wągry, piegi c t, C. In.,tytut
de Beau!\e. Raojonalna Kosmetyka
zatw. przez 'Vładze Państwowe Sakoła Kosmet"czna !lal. )(J2± r. ~6di,
5r6dmlejska 16, tel. 1G9-92. Ządaj
cie informacji.
Porady bezpłatne.
Usuwanie szpeoącego owłosIenia bezpowrotnie bez śladów.
_ _~eny kry=-,sowe.

IłlfDSIKOlf

I I. OddZiał

pomysły

Obwieszczenie o licytacji.

PIOTRKOWSKIEJ 107

TEL. 1.'3So~, w podw61'~u.
Tow. Szerzenia Praoy Zawod. i Rol- ~~~~REmm~~Em~~~~

Niedoś6IIgnloeej jakoś~1

~yst

uJ.

"DOBtiUJ~Uh" Łódź,

Uctde sie zaw6.l€iu ~

trwały

CERY· I URODY

przy

Nowoczesne

Akta wyk. Nr. 541/33

Łodd

Z dnicm 1 :istopada zostaje otwarte w

1933 roku .

STAN CZYNI Y: l) Kasa i Sumy do dyspozycji w Banku
Polskim} P.KO. zł. 170.228.99, 2) Waluty zag,raniczne zlot.
15.105.46, 3) Papiery wartości owe ,vłasne: a) pożycz},-} pailsIwowe zł. 95.745 .93, h) papiery hipoteczJl1e zł. HO.953.30.
c)
akcje zł. 166.951.82 razem zł. 703.651.05, 4) Udziały i akcje
w przedsiębiorstwach Ikonsorcj a1nych zł. 3.240.406.59. 5) Banki krajowe
zł. 3.715.91, 6) Banki zagraniczne zUi9ł.382.06
7) Weksle Ldyskontowane zł. 108.933.26. 8) Rachunki bieżące (salda debetowe): a) zabezp.i eczonc zł. 1.754.036.07, b) nie
zabezpieczone zol. 355.101.65, razem zł. 2.109.137.72. 9) Nieruchomości
zt 7.938.880.34, 10) Różne rachunki złotych
2.524.922.70. 11) Koszty i różne sbra,ly zł. 10.014,207.03 ,
12)
Odd'li<ały zł. 4.368.873.86.
Ogó lem stan czynny złotych32.092.444.97.
STAN BIERNY: 1) Kapitały własne: a) zakładowy zlot.
5.000,000.-. h) zapasowy zł. 397.956.46, c) inne rezerwy zł
1.207.265.22, d) fund,usz amort yzacyjny :d. 1.025,865.05 razem
zł. 7.631.086.73,
2) Rachunki bieżące (salda kredytowe)
7J.
47.862.03, 3) Banki krajowe zł. 46.-,
4) Banld zagiankznc
zł. 4.881.009.38, 5) Różne rachu llIki zł. 318.453.16, 6) Procenty,
prowilZje, różnice IkuT'Sowe i in ne
rachunki wyn1kowe złoto
5.085.828.07,
7) Oddziały zł. 4.371.542.16.
8) Wierzyciele
w myśl układu zł. 2.194.147.64, 9) Rachunek subskrypcji akcyj
VI emisji zI. 3.640.10&.29, 10) Rachunek upusLru złotych :3.922.363.51. Ogółem stan biel'- ny zł. 32.092.444.97. Gwaranc.ie
zI. 8.000.-. Inlkaso złotych 242.155.70.

Na

I

•

sala dancingowa!

leQ.nlozej I toaletowej

• SZ

L

UsuwanIe wszelkich
defekt6w cery.
Usuwanie bellpowro'nle i belE
ślacl6w SlEpecących włos6w.

Przyjmuje 10-2 i 4 -8 wie cz.

Komornik Sądu Grodzkiego w
Lodzi, rewiru XXI-go, urzęilują.cy
w m. Lodzi, przy ul. 11 Listopada
nr. 37 ·a. na zasadzie art. 1030 U.
P. C., ogLtsza, że w dnin 15 listopada t933 roku od godz. 11-ej rano, w Łodzi, przy uL R:ldwańsk'. J
Nr. 24, odbędzie się sprzedaż przez
publiczną lieytaeję ruchomo~ei,

na-

leżą cyelt

do upadlf:'go Willi· ~Iaksa
Piehlrra i składających się z mebli
[ ma<:7.yn oS:Mcowanych nn, złotych
1.732.-.
Lódź, dn. 24 p~.ździern. 1933 r .
Komornik: (-) 1. Hern1PJ1owski.

. . . . .Bmł. .--------------~--EE~--~~~~· .~:.~

Arcydzieło nad arcydziełami, osnute na tle znanej
Film najwyższej miary o rewelacyjnej obsadzie gwiazd.
powieści VIOKI BAUM

główne kreuje zespół najznnkornitszych gwiazd: greta !fa_rbo, wallace ~ee,~ry
john barr,more, joan crawford, lionel barr,more, lewI s słone a Jean ~lershoił.
Następny program: Dziesiąty Kochanek z Anny Ondrą·

w którem wszystkie role

16

!9.X,-'- "GLOS PORANNY" -

HAZOMIR

Sala

We wtorek 31 paźdz. o godz. 8.30 wiecz.

Udział bierze

&

=

pok"tnych Inieodpowledzialnych handlarzyl Pamiętaj, łe
tanie kupno dobrego fuQra, to wyłqcznie rzecz zaufania do
swego sprzedawcy! Udaj się więc tylko

łJ

- - - da znanej z

uczciwości

Piotrkowska 43, tel. 224·71
"
29. tel. 213-:12

I..······OGLOSZENIA

I
~I Hauka J w,l1boumnlu

lV""~~,{.~ . i"*"@Pi!E~~

•

.·

KOMPLET wychowam~ plrzed'szkoLnego oraz rytmk,vna gim..... . " . Q ; ! ! '
,,nas łyka dla dzieci l,a.t 3 - 7 w
B E RU'r2', - SCHUOLl Kursy języ· godz. przed i popoI. A. Gotesków ohcych, nznane przez państwo glnadówlny. UJ. Zakątllla 28, for.
9 rok szkolny. Konwersacja, lite· I p., lewa strona.
Zapisy od
I"atura, korespondencja handlowa. 3~' 5 \:>O poł.
'
\V Ykład:1ją cudzoziemcy i specjalnie' wyszk'lleni pedagodzy.
Naj- DO WZOROWEGO kompletu
~zybsze postępy.
Informacje co- pnzygotowawc:zego
(nowy sydziennie od 12 do 1.30 i od 5 do 8. stem) i pr'zedszkola
przyjmę
. o d,zieci od 3 _ 9
Piotrkowska 86, front.
5384-3 jeszcze kilłkor
.
..
l at. Za.plsy cOdlZJennle 1-4 po
KA~~~YCIEL r~ty~ow~ny ':tclziela, pol. (O~'ód, rytmilka , .lQzykl).
JckcJ! Języka meIlllecklego l fran- Za~,ą~na 85 m .. 3,
tel. 147-94.
cusklego.
'relef.
205-22
w
godz.
Zra'
.
1ęc1a
pr,
z
ed
l
po
pO.idniru.
2--4
popoł.

-w _____

-----

bÓJ

Teodor Ryder

Palt futrKanych po cenach kon"
kurencyjnych.

1

DROBNE ••••••••

STOŁOWY pokój w dobrym stanie IllZIIIl..-sl!lU!!l!l'A~.;,

·1

....

rn • . . . . .

kupię okazyjnie. 9ferty sub. G. G.

Lokale

,lo admin. nin. pisma.
- - - - - --- - - - - , - OKAZYJNIE stylowy pokój do
sprzedania.
'Obejr,zeć można:
Andrze':ja 42 m, 6 vi godzmach
od 11 do 16.
159-2

92 PIOTRKOWSKA w podwó·
rzu u P. Lewkowieza otrzymuje każdy Foto?-matoJ' po cenach
b. niskich klisze, błot1y~ papiery i chemikalja, Miesięcznik

łtAPRAWA

Przy fortepianie

kt6ra sprowadza bespośrednio futra • U.S.A., Rosj i, Kanady i Anglji. Stale na składzie wielki wy-

T"eri Glsller

firm,

299

Dyr. I. Z a k s.

fiłharmonii I. WUSlęD MęSki!;!! ~dh,~rl~9ArIUSluczneuó ..J. ~~!EA
,

r~l:1

Nr.

1933

bezpłatnie.

821-3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

PIOR WIEUnY[H

OD LEKARZA odnajmie pok6)
aplikant ~woka<;ki. Łaskawe zglo
Jszenia sub ,,Prus" .
-----MIESZ,KANIE 4- pokojowe li
holem i wygodami do wymajQcia vi d,iugiej kol011ji ska'roowcÓ'W, w Juljanowie. ~os.zenia
na piśmie zewent: podruniem
telefO'Il'tl na ul. Gdal1:Slką 1 m. 3.

DO WYNAJĘCIA od l-go listo'
ZŁ, 260 KWARTALNIE
bez
pada 4-poko]owe mieszkanie z
odstępnego 3 pOikoje z kuchnją,
wszelkiemi wygodami, central·
A. J. OSTROWSKI S-cy nem ogrzewaniem na 3·ciem wYgQdy, SkweI"owa, poleca
"Gegttz", Piotrkowslka 62. bel.
Ł6c!f, PIotrkowska 55.
piętrze w oficynie. Aleje Koś·
17-111.
cjuszki 93.
i09-3
-::::::~:=:::::=:
!
: __
wS 2le!kic h sy:t~m6w w ciągu 24;c,h
go dZIn, c.łę:oCl zapasowe na mlescu. Warsztaty własne.

I

---- ------,

i.._...' _m:aR_!~~_,_iM1l

--'

ABSOLWENTKA uniwersytetu
POKÓJ
umeblowany słoneczny, DO WYNAJĘCIA pokó,i umeh!o
STUDENTKA pedagogilki, dIu- Lyollskiego udziela lekcji fran
niekrępujące wejście do wynaję-' wany za oenę Zlł. 25 miesięoz
goletnia nauczycielka przygoto clIs!kiego. Jochelsonówna. Piot~ DYW ANY per~ki~, krajowe, ręcz ciu. Piotrkowska 81 m. 35 2-ga nie. Piotrko'jska 81, lewa ofiwuje do szkół, udziela korepe· kowska 26 od 3 - 4 alJJo Wól ne i m::ls:t.ynowe naprawia arty- brama 2-gie piętro.
' cyna, II wejście, parler, m. 26a.
tycji. Tel. 218-86.
czańska 7 od 7,30 8.30 w. !!tyczllie li. l\1ilgrom, KiJlńslnego

l

~--------------------------------------------------~
KONCESJONOWANE PRYWATNE PRZEDSZKOLE

,,0 gród eMDl iecię Cr

~r.

18.

-------PE~SJONAT Hochmana

Szkoła Tańca

5570-5
Wiśniowa

G ('l'n_, te·l. 10. Idealny p0hyt db
wszystkich potrzehnj:1cYl'h wypo-

Zygmunta HsnrykowsklBga

Cegielniana 21, fBI. 1&841

Zapisy i inform. codz. od 11-2 i od 4-10 w.

czynku,

Natalii Gutmanównv

Prywatny ogród. Liczba dzieci nie przekraeza 12. KompIety przed i popołudniu.

DYPLOJroWANY specjalista mcowunia drzwi i okien przed zimnem
przyjmuje zamówieJJia do natych-

Andneja 6, II. p. fronl.

~t~~~t~:~:~d:t,o~~,Oi\u~' ~k~~~

Tel. prywatny 157-08

' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-_ _- - -.....- _ - - 228·54 tylko od 2 -

damski

MAKS

b. dlllgoletni pracownik f.
Z

dniem

pracować

4 pop.

jutrzejszym
w zakładzie

Hołodynillk.

rozpoczyna
fryzjerskim

Jchielłe, PitflłOJJł,72,
PRZEDSZKOLE R. BazcnówPRZY J~1UJEMY
do oswleia.nia
(Grand Hotel).
uy przeniesione, Magistraeka 2ł.OTO. S~EBRO. RÓŻNĄ BIŻU: narzutki i wszelkiego rodzaju pIu8. Przyjmuje dzieci od 3 - 7 TBRJĘ, kwtły lombardowe kupaje l .
p. t 1l
. k "
Do akt NT. Km. 1S95-S3 y.
2 POKOJE i pokój z kucbn ią
lat. Opłata niska.
129HI-3 placi najwyłsze ceny. Maga.yn jubl- 'te . 10 r ~ows r:t 59 IDJeSZ . ",8.
OBWIESZCZENIE.
lerskl M. H. LIssak, PIotrkowska 5
5823-·~ na I piętrze, słoneczne. w ci·
Komomik
Są.du
Grodzkiego w
chym domu do wynajęcia. Na75 GR. LEKCJA.
Nauczyciel . - - - - -----....
.
Lodzi, rew. 8-go,' zamieszka.ły w,
piórkowskiego
30
u
gospodarza
dYP'lomowany udJziela f.ranou-l MAS~YN~ DO .~OPJOWANIA
816-~ Łodzi, nI, 11 Listopada. nr. 51, na
skiego, niemiecIkiego. KOtnwer-1 rOZn;tlar "l~ foho • w d~brym
zasadzie art. 602 K. P. C. ogL'I.B8t
sacj'3. Pomoc szkolna. Kores- st~mef ta~lo d? sprzedama, ul.
że VI dniu 10 lismpada. 1933 ~
3
POK.
mieszkanie,
wszelkie
pondencja. OfeTty: "Gzudz'ozie- Mlelcznreklego 24, m. 5.
wyg., I piętro, f,ont do wy- w Łodzi, ul. Magistracka. nr. 00,
micc".
okazyjnie można nabyć
najęcia. Kopernika 49. Dozorca odbędzie się publiczna licytacja. TU
wskaże.
828-2 chomości, a mianowicie: .:iranek.
w firmie
tiulowych, czterech białych zash)oo
;OLONISTKA
nek, kapy na łćżka, szały: !tołu,
3-POKOJOWE
ładne
słoneczne
lekcje. Uczy doroelych.
4
krzesl1ł, fotelu, leżanki,
Obr:l.Z1l
~rćdmleJsk8 5, tel. 156-59.
mieszkanie z wszelkiemi wygoda·
naj chętniej cudzoziemców (ki),
zł
"kwiaty",
obrazu
r,)·:lzajowego,
metodą skróconą. Tel. 165-19
~
•
•
•~
III mi do :>ddania.. Tel. 221-7n.
5827-2 pejzażu, ptaż erki , dwuch krzeseł,
ed godz. 11-13.30 i od 16--17
z gwarancją do 4 miesięcy
postumentu, kredensu kuchennogo,
w dni powszednie.
085~2
wpros.t z fabryki w Łodzi
dwuch krzeseł, wagi, Bk~ynk.i do
DW A POKOJE ładnie umeblo·
Piotrkowska 79 w podwórzu.
węgli, małego stolika.,
stom kuwane, łączrnie lub oddziellnie w chennego, szafy do
ABITURJENTKA żydows1kieg:> Faohowe ladowl:l.nic i napl'a'wa •
gartler,)by
POSZUKUJĘ iZl3..elitki
niemki centrum miasta od Z8lfaz do
gimnazjum p'rlYłmie
lekcje
akumulatorów.
z
wykształceniem średJniem do wynajęcia. D.z:wonić 248-76 po· i ampli, oszacowanych 11& łąes~
.,. :rakresie gimnazjalnym. Qsumę zł. 632.-, które ro.t,żna ('g1ą
trojgta dizieci. Gdańska 11 m. 4, między ~-11 rano,
lub 3-4
ferŁy "C-:ebnj's ki".
885-2 KINO DŹWII~KOWE
.fu w dniu Jicyta.cji w miejse1I'
dobr:ze od 15 do 17.
popoI.
847-3
sprzedl\.Ży, w czasie wytej oznuse
prosperujące z pOWoodu wyja.znym.
_
"UCH AL TERJI WŁOSKIEJ j a· du z,agranicę do sp'r zedania. ŁADNY umeblowany pokój
.z
. merykailskicj oraz
pisania na Oferty pod "Kino".
Długoletnia
Łódź, dnia 16 paździt>r!I. 1983 J.
maszynie
gruntownie
wyucza _
.....!....- _ _ _ _ __ działa technicznego fabryki pończoch łazien\ką, wejście z korytarza,
Komornik: (-) Sto Stopezytt&kf.
za 25.- zł. Skrócony kurs w cią CO TO JEST ,STRADIWATT'? zagranicą i w .raju ze Jlnajomości q Piramowieza 5, fTon:t m. 11.
kalkulacji i apretury, poszukuJe
/rU 1 miesiaca zł. 15,- Pisania na Jest to dwulampowy
(z 3-ma odpowiedniego .'anowlska. Łask.
m!!szynie za 3 tYlr"Odnie 6 zł. Udzie laID1pami) odhiorniJk, kt6ry nie zgłasJenia pod .C. 5.- do biura ŁADNIE UMEBLOWANY pobm również korespondencji i aryt ma sobie 'l'IÓ'W1l1.ego. EJi'r anowa- ogłosseń Fuchsa, PIotrkowska ~ lub kój ze WIS'zystkiemi wygodami, okazyjnie do sprzedania.metvki handluwej. KiIiilsldego !'iO, ny (Loftin - Whi'le) zastępuje tel. 143-16 od goda. 10-11 i od 3-5 pp. oddam pallllU. Żeromsikiego 29, Obejrzeć: Zawadzka 30 m. 19
m. 22, lewa oficy,na, III piętro.
porz. of. I piętro. Dla, młodzi czy najJeprsz:ą tróJ1kę a szlachetnood 5 - 6 po poł.
szkolnej 20 j.;r9c. L;J.iiki.
nością tomu P'l'ześci~ął wszyst- PRACA ZAPEWNIONA! WY'u~:!_"_~'_ ko. SpflZedaż na raty.
Radjo - c.zam pulo'werów
szydetlio- DW A POKOJE z kuehlJlią i 1
KOpno
i
sprzBdaż.
Watt, Narutowicza 16.
wylCh
i na drrutach, haftów pokój z Ikuchinią oraz pojedyń
Dl
_
______ _ __
ręcznyclh i filet. Ku.rs 10 mot. clzy z wszelkiemi wygodami dP
........,
"OKAZJA"! Białe
kuchenne PtrIzyjmu.ię zamówiemia. Zgier- wynajęcia od zaTatZ: 11 Listo·
Ł
D~
urządzenie mebli
w doblrym sika. nr. 16, pna,wa oficyna, I p., pada 76.
Gała posesja nadająoa si~ na
biiułerjfł i kwity lombardowe st.anie, tanio do sprzedania. _
miesz. 29.
851-2
dom ekspedycyjny,
składy
kupuje i płaci naj wy~9ze ceny Wiadomość: Senatorska 8. DoZŁ. 175 KWARTA:LNIE 2 po- chemikalji. kolonjalne i t. p.
Magazyn jubilerski I. Fijałko, wrca w5ikaże:
~ II
koje z kucooią, wygody: Zielo- wraz z mieszkaniem, stajnią,

tel. 215-23

l.
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Do w!~lierl!Wienia

S R E B R O.

Piotrkowska 7.
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Triple-Walt"

------

.
PIANINO lub fortepian okaZyjnie
iii
kupię. Wiadomość: tel. 24-123.
;Z~OTO.
SREBRO, BltUTERJĘ, .-.--- ---..
--.-_. - -kwity lombardowe kupuj". .I .plac'"
KUPIĘ Dy n1
AN pers k-l 3 x 4 w
..
n
najwyisze
Magazyn30.jubilerski J)IB.·rd zo d OJJU
J..,.,
& '*
M.
rwlaes, ceny.
Piotrkowska
ym Sta'
nIe. 0 ·lle~.y
sulb. "Perski". .

!! B

Y L A N T Y !!

·PreRumerata
«IlZ'oea,. z
,.,

pr.e8V'~

pokól

=,

mlesłeoznll _Głosu Po.anne.," H ~v.tkleml dodathami wynosi w Lad. ttl. 4.60, _ odnoszenie _
pOC1ltOwą w 1I.aju _ Ill. 6 , - slIl!lPllnico _ ... SJ. ·-

~kopi.6w redakcja nie zwraca.

Redaktor Sugen;uslr Kronmen.

3 lampowy 3 obwodowy odbiornik.
Podród Z-lampowych najlepsay,
najszlachetniejszy i Jedynie prawdziwie seJektJwny. Należy do klasy
nalleps.yc:h
aparat6w.WATT"
pomi·
mo niskieJ'
ceny. RADJO
Narutowicza HI. Sprzedał na rat,.

na. "Geg.uz", 'PiotrtkoWlska 62,
t l 17 111
I
II '
~ '. •
" I I, ~,i(.l

I

DO WYNAJĘCIA dwupokojo. 1 . ' z k uCJ.J..~'
lluI
we mIesz,,,,,ałllIe
ą l• wyd
.
III
K·l·'
J go aml,
p. l IUS'X lego 89
Wiadomość 2 4 pop.

garażami,

wozownią i t. p.
obok bocznioy kolejowej St.
Kaliskiej (ul. 11 Listopada).

Wladomośt

tel. 110. 78.

-OgłOSZ8n.·•••
.n.r.. mIlimetro., l·uD&ltoWJ (.trona Illpalt): i"J:' .tro,!, 2 Ił., Reldam, tebt••
HdakqJj...,. sa. ł~ • ..wciel. autneł_enJ.a miejsc, na atronlO od 2 clo 7 włllcznlo CIO .fI·

be. zastuełenia miej,cI 50 gr., nekrologi 40 gr. ZwycllIjne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyrl e
najmniejsze ogłoSlenie Ił. 1.10, O,ło ••enia laręczJnowe i nś!ublnowe 12 .ł. Ogłouenia zamiejscowe
obliczane 'Ił o 5CfJ/o drołej, flr.n lagr.1000/0. Za ogło.uen ia tabelaryclne lub fanta,. dodatk. 5r:fJlo' Oglossenia dwukolor. o ~lIo drołej. Re'Jlamy w dodatku lIastrowanym la 1 cm. kwadratowy 1 d.

7,a Wvdawnioiwo odp. lDugenj1l8Z Kl'OIlman." Prasa", wydawDioaa sp.

li:

GilI'. odp:

W druka.,ni wla.nej PioukOWBka 101

.................
Łódź,

d. 29 października
1933 roku.

DODATEK SPOlECZN -LITERA K

olska Akademja Literatur

w której

zabrakło

miejsca dla naiw,bitniejsz,ch i

najzasluieńsz,

Skład człoIików ue:bwaiJonej C.lę do życia powołały i ~'eszłą mli się bardzie.i "politykami", du nazwisk w polskie.i akade- I dy przemawiają m Tuwimcm,
bStawowo polskiej akademji lojalnie i wyraźnie cel państwo niż literatami. Politykami nie I mji liteTatury ponoszą sami li- :1..3 Tetmajerem, za Świętochow
Iiterallllry zł)S'łał definitywnie wo - twórczy te.i instytucji 0- we właściwe m tego słowa zna- teraci i nikt więcej. Czynniki skim. Nie, paIlliOWie (pierwustalony. Jeszcze pMCd ro- kreśliły. Ctllynniki państwowe czeniu. ale "politykami" w seu ofie.ialnc zostawiły tak ~roko szych siedmiu) z polskiej akakiem, jeszcze przed dwoma, przy wybonJe pierwSZYCh sie- sie wyraoehowania, osobistych otwartą bramę, przez którą dem.ii litera,tury, to nie jest w
tudzież można było, polegając tylko na porządkn.
l\loblesse
nbJige!
na za'rzuty, że do te.' ważnej. dmiu członków kierował~ się animozji i niechęci
z takim trudem powstałej i zasadą akloo!ności i żywołno przyjaźni i ZYiiązków, że tak wlasnem sumieniu i istołnem Chciałoby się I'I7JCC, poprawcie
tak długo wyczekiwanej insty- ści danyeh nazwIsk w oficjal- powie~ familjal'llyeh. P I"Z Yja- poClZłlreiu wartości. a nie na wy się,
lee~ niestety są już nie·
lłolityC?JDł'm
j śmiertelni, są poza sferą żY.ią
łucji weJdą
same ,,siwe gło- nym
ruchu niepodległościo ciel mnie.i wi~~e.i wybierał przy ..achowalliu
wy", że to będzie a.k ademjll wym -'- to wpełllie neCiZ natu .ia~iela. I oto ;l\'Ż mamy uie
względach. ubocznych, wprowa cy·cb~
a więc
niedotykalni,
dla d:madów, towaNlYstwo n- ratna i 7J1107Jumiała. Nikt się te kadem.k, a nieoffiDI klike, li;łtl dzić do akademji czcigodne na 1'mtll'l's.zeli. mal'twi,
proch &
marlaków na wy.eug'll, zakład mu nie dziwi i ddwić nie po- l"a, zyskawszy pie~ęć oficjał- zwiska... Bo pomyślcie tylko: nich Już się sypie, .iUiŻ są żyw
pogNebowy, odpowiadano, że winien.
Ale teraz zada·n iem uego UJ1lllania i autorytetu. mo- Dłakowiczówna zamiast Tuwi- cem pogrzebani, są JI1'L tacy. o
nie, że właśnie zasługa znaj- tych siedmin "wybrańców" by- że się stać ezemś naibol'fui('.f ma, Choynowski zamiast Tet- których ooleży mówić "tylko
dzie tutaj właściwą swą o~, lo kleruwanie się innemi zasa- lJJiebezpiecznem i zatruwają- majera, Bzrymowski ~amiast liobrze", .jak się m6wi "tylko
w
Iml~ rlobTIle" o tyc.h , którzy zeszli z
przypieczętowanie w opin..(i pu darni, daleko bardzie.ł estetyez cem Już i tak stęchłe powietr~e Świętochowskiego blicznei oraz otrzyma, jakże nemi pi'lZy konntowanlu tych nasze.i literatury współczesnej. czego, w imię .i akieh zasłng, ja te~o świata i którym Pl·uba ..
zasmczytny, stempel n.ieśmier- dalszye1h ośmiu członlków do
Winę obecnego, k.rIz~du;ące kich dzieł,
jakie.f powagi na- cza się wsz.ystko ~,ub speeie
telności w. ehwal~bnej pamięci swego glOOna
akademickiego. go powagę istotne., zadu~i i SIU zwiska. dorobku, ClZy choćhy aelernitatis.
uarodu.
I Tymc7.asem wszySCy oni oka- torytellu literatury nasze.i, skła wieku? Wszystkie tl'Zy wzglęMa.rlaq PiechaL
Tym6llaSe'lD okazało się, że j
aui ,,siwy włos", ani rrLJeCZyWi
sta zasługa niezależnie od wie
kn nie decydowały 'Ostatecznie
pizy wyborze na mszczytny
fotel polskiej akademji literatuFy. ,Jeśli "siwy włos" miał
decydować, to gdzież w takim
I
razie zapodziano
ROO/Lie"
wiezównę? A jeśli zasługa nie
'zaletnie od wieku,
to gdrdeż Wydział badań przy czechosło- innych znów panowało przygnębie groszowy nawet wydatek. Jakżeż atmosferę rodzinną. Przychodzi się
tmgle znlkn,ąl z bory.ronifu nie- wackim instytucie . socjalnym wy- nie. Robotnica huty szklanej stra- często słyszeli autorzy broszury: tu co .paradol{salnych wniosków,
ba poezji wsp<iłczeSlll l?l Juljan dał z pomoeą subsydju.m, uzyska- cHa sy.lla, utrzymującego wraz z "My, jak my, jesteśmy dorośli, mo że dziecko, będące w rodzinie bez
TUlWim? A wreszcie, .ieśli już i nego od fundaCji Rockefellera, pra matką rod~inę. Gdzieilldziej zmarła żemy znieść biedę; ale co będzie z robotnego bardzo często niepoiąda
,,siwy włos" łzasługa I'a'l:em ('ę "O wpływie kryzysu na życie matka rod.ziny, ;:obotnica tkack~ dziećmi? Trwoga bezgraniczna 0- nym gościem, staje się najsilnieJmiały deeydować o rwybonze, rodzinne bezrobotnych". Wzięło w pogrążają!: rodzinę w nędzy, gdyż garnia nas na myśl, że wkrótce szym jej łącznikiem. W trzech wyto dlaczegóź mbrakło miejsca niej udział kilku wybitnych ucz o- "była naszą podporą". Zarobki jej skończy się terllllll przymusu szlml padkach rihlzice oświadczyli, że
się
jedynie przez
w te.i akademJi dla Aleksa:ndl"a nych, którzy zaznaczają na wsfę- przewyższał) często zarobki mę- nego, zapewniającego dzieciom na nie .ozeszli
Swiętochowskiego, twórcy po- pie, że praca ich, stanowiąca re- ża, a mieli do wyżywienia czworo szym opiekę szkoły. A co dalej wzgląd na dLieci.
zytywizm.u polskiego, 8ZCtl'IIDle- zultat żmudnych i długich badali dzieci.
poczniemy?"
Długotrwałość bezrobocia powQo.
!'Za I wydawcy "Prawd-y".
nad życiem czterdziestu blisko roLecz Idęską, cięższą bez porówna
Rodzina bezrobotnego pr3 cowni- duje zawS.le zanik nadziei, że "jaCzyż nMwlsko i znaczenie dzin, ma na celu poruszenie sumie uia, niż niedostatek, iest troska o ka huty szklanej odetchnęła lżej, koś to będzie". Wiara w lepsze juKaJzlimie.ry Dłakowicrnówny wy nia publicznego wstrząsającym 0- dzieci.
gdy syn 22-1etni grawer, został tro ustępuje miejsca depresji, prą
że.f stoi I Jest donioślejsze dla brazem materialnej i moralnej ruWielu rodzicom spędza sen z po J przyj~ty do pr~ytułku dl~ bezr?- gnębienia i bud'd pragnienie jakie
rozwoju poezji traSILe.l lał osła~ iny ludzi, pozbawlonych pracy w wiek myśl że nie ziszczą się ich botneJ młodzlezy. "CłIłoplec me golwlwiek końca dręczącej niepew
łnieh od nazwiska ł 7JI1.3CIZenia większości wypadków bez nadziei marzenia 'o jaśniej<>zej przyszłOlŚci mógł znieść bezczynności. Dawniej ności. "Niechby ~ię to już raz skoń
dzieci, gdyż nie łudzą się nadzieją, ~ył. spokojn~ i uprzejmy. Brak za: czyl0 w ja kibądź sposób, byleśmy
Jul.la OO Tuwima? A C'lJyz na- uzyskania jej ponownie.
.zwisko Piuł!'a Choy.nowslkiego,
Mnóstwo tablic i diagramów, w że kryzys skończy sie wkrótce a Aęcla uczymł go gwałtownym I wiedzieli, co nas czeka!" Albo:
pisa'l'I'I'M'l ma'" znlłllle.go, noweli- jakie zaopatrzono broszurę, świad- Wraz z nim i nędza. i'rudno ' ,~v- kłótliwym. Zapominał często o na- "Gdyby nawet 23szła jakaś zmiady dość przecięf.~o, obraca- czy o niezwykłem pogorszeniu sta obrazić sobie przygnębienie jakle leŻDym rodzicoQl szacunku. Obec- na, to w tkactwie wszystko zostającego sIę w sfeNJe banałów i nu wyŻYWieni.a.
zapanowało w jednej z rodzin, gdy ni.e ~tał się zupe!nie inn~Tm cz!o- nie po staremu". "Zwykliśmy by.
p'rLecłętn~, ale nie poważStwierdzony drogą skrupulat- okazało się że córka pilna i zdol- wleluem. Myśl, ze będZie mogł li słuchać z żon~ różnych odczy.
nyclh zagadnień, m~ło p!l'2eli- nych obliczeń wielId spadek spozy na, nie będzie mogł~ uczęszczać uczyć się dalej i pracować, napełni tów przez radjo. Lecz wydają się
~ytować n~wis·ko KaJ'ldmierz3J cia masła i jaj dowodzi, że poży- nadal do szkoły średniej, bo "na la go wia~ą w PI:z~szłoŚć.. ~:.Id? nam .iuż kpinami i nie słuchamy
PUl"rwy - TetmaJera? A czyi wienie bezrobotnego i jego rodzi- to nie starczy". To "nie starczy" sny nastr~J .młodzlen.ca. ud zl e!1! s~ę ich więcej".
J.szwisko Wincentego ~mow ny zostało pozbaWione wielkiej Ho należy brać w jaknajbaróziej do- ca~ej rodZime. Powzlęh ufnosc, ze
Jak ciężkiem jest życie człowie
..kiego, raczej cbiettnikarrm i ści witamin. Drugiem również wieI słownem znaczeni~. Budżet rodzi- "już ja.koś to będzie".
ka, jJoz1v.twionego pracy, jak okrop
pllJ.• łicysty, niż iiterała i arłv- ce ujemnem zjawiskiem jest coraz ny robotników niezrzeszonych jest
Jak widzimy, dola dzieci ma 11 ne dręczą go my~li, dowodzą sło
sły. może iŚĆ w płllMlgon z n ł.- Silniejszy zanik urozmaicenia w po tak szczupły, że wyklucza często bezrobotnych wielki wpływ na wa robotnika akładów Skody, ktlt
mvi.~em "pierwszego eU'ropej- żywieniu, zredulwwanem wyłącz- ._~~~~~~~~~~:._!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!~~!!!!!!!!~!!!!~ ry ro wieiu przymusowych urlo'
.e z, ka" w IiteralIume polskie.' z nie do produktów, zawierających
pach jest znowu od trzech miesię
doby pozytywizmu, Aleksan- nadmierną ilość krochmalu.
cy bez pracy i bez widol,ów ni

a'l

•

Nal·bard·
zlej ' dreczJI mnie

M~ję

zr

świadomość

., I ludzkie-'
bezsl-I nosc

Konkurs szmoncesów

dra Swłętochowśkfego, 81lłora
nią.
~,nllehów" I redaktora "PrdwRozmiary ruiny duchowej nie
dy". pierws7.e~o pisa1"za w Pol dadzą się wyrazić w liczbach, lecz
"Budzę się czasem
w nocy (
podczas przerw w teatrze
nastroje w rodzinach bezrobotchwytam za głowę, zapytując sic-s....
o hOJ"ylZOllłaeb. gl1)ba·llllych nych zaobserwowane przez autoi na "' ....Jomie isłołne"o 1)~~a..
W paryskim teatrze Madeleine negdoty. Ja osobi~cie mam ich bie samego, czy to nie dręczy mnie
fIUZII
ió
- mol,,- rów
broszury, SlJ wymownteJsze
ma być wystawiona nowa sztuka bardzo wiele. Co kilka dni docho- zmora senna, z której się zaraz o··
P.u"•
~.e
• b
.w,
F k .od liczb. Przeważająca więl{szość p. t. "Bloch z Chicago". Niewiado dzi do mych USzu nowy dowcip. budzę. Pracowaliśmy na oddziale
Niet ł o,,~
me aTwm... a · rod~in żyje pod ciągłą grozą, że mo jeszcze l'akie walory posl'ada
ty Sfl ~yt .iasJu-awe i zby. t Taż" b d
~t'
ł
'ł m '
Przybywa ze wszystkich krańców amunicji. A co to ..naczy? To znaten utwór sceniczny. i Jakie będzie świata.
czy, że było nas 1am ('ztery tysią
f1e rożnJcc_ n ,.
...jplnie.. ęd ą pozo" a.wlone w asn. ymT SIO.
g Y wycz~rplą zapomogi.
rwog a jego wykonanie, ale jedno jest
Paryskie dzienniki opublikowały ce, w tym jednym tylko oddziale.
n.ie widziano. Wid~ie inne przechodZI w rozpacz, g~y otrz~- pewne, że puerwy na tej sztuce warunki konkursu. Będzie się on Obecnie jest nas tam siedmiuset, a
lWględy decydowały tu osła- my~ana zap,o~o~a I?a Się ~u kon- będą zachęcające.
odbywał codziennie podczas dru- z tego połowa prawie na przymuteczn.ie pl'Zy wybol'lZe na ~od- COWl, a. na sWlezą mema ~~doków.
Teatr wprowadził bowiem cieka giej przerwy. Widzowie będą inter sowym urlopie. A tu we wsi są luność członka polSkieJ akade- Czasam.1 przyczy.ną, trwogi Jest ~ła wą inowację _ konkurs żydow-: pretatorami i sędziami. GłOsować dzie, którzy już od rol.li nie pramji literatury. Jakie? Złośliwi
udZiał s~?łeczenstwa w ŚWlą- skich opowiadań i anegdotek, w! będą przez podnoszenie rąk. Widz, cują i mają dzieci. Z cze ~o żyją
powiaifają~ że polityCIZJle prze- tecznych zbIOrkach na ~zecz !)ezro którym publiczność będzie brała który opowie najlepszy dOWCip, z ci ludzie?"
•
dewszystkiem. Dobrze. zgoda botnych, którzy tę oboJętnośc tłu- d i ł
d
mieJ'sca otrzymt nagrodę od dyrek
Kobiety w rodzinach bezrobot·
. t eresowa- u z a po czas przerwy.
.
" 'to, kl'cd V tak .1......".:. W e w S1zy.st u:aczą 50b'.Ie ma ł eOl zall~
n"
cji teatru. Wszystkie
nagrodzone
kiem i wszędzie d:dsi.aj decydu ulem ~la .Ich ·losu. ~odzmy, kt6Znany literat Tristan Bernard, dowcipy będą drukowane w dzłen- nych są naogół mniej zniechęcone,
je polityka, ale w takim rarie r Ych . z~wlciele .p~acuJą w przemy- który w Paryżu uchodził za jed- niku "Comoedia" z pełnym podpi- niż ich mężowie. Tłomaczyły swą
ufność w lepsze jutro 1em, że "jest
poISka a,k ademja IitCl'"ału!ry po- Ś I.e, ~YJą s~ok~Jnlej, w przel.ona- nego z najlepszych interpretato- sem opowiadającego.
winna się nazywać nie iak sit: mu, ~ ~Iązkl za.wodowe. mo~ą róW dowcipu, bardzo zainteresował
Ale co będzie, Jeżeli wśród pu- już tak źle, że Rlusi nastąpić zmia
nazywa. ale p. literacka akade- o!{azac .101 pomoc I zapewmć me- się konkursem, uważając pOmysł bliczno§ci pewnego wieczora nie bę na" alba "nltlsi nastąpić zmiana,
.
mJa polityki albo polityczno juką ornekę.
konkursu dowcipów żydowskich za dzie dostatecznej liczby żydów? bo zbyt wielu ludzi cierpi".
Tak
mówiły
żony
i
matki
bezro
akademja literatury.
Badania dostarczyły wogóle du wyjątkowo szczęśliwy.
Tristan Bernard i pOd tym wzglęW każdym hądź razie winy żo ciekawych danych. Trzy rpdzi- Folklor żydowski jest DaJbo- dem uspokoił dyrekcję teatru. Bra botnych, choć w duszy sl{arźyły
takIego stanu nił' możua przy- ny np. których żywiciele otrzymali gatszy, juź to ze względu na to, ze kujących żydów będą mogli mstą się: "W tej biedzie i nędzy drę~zy
bezsIlność ludzpisywać oficjalnym czynnikom pracę po dłuższej przerwie, były jest bardzo stary, jak i na to, że pić chrześcijanie, którzy znają mnó mnie najbardziej
ka".
państwowym. które tę instyłtt- wprost oszołomione szezęśclem. W Zydzi ubóstwiaJą opGWIadanła ł a- stwo łydowskteb dowcipów.
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Wiek 1,9 stworzył maszynę, która przetworzyła. oblicze życia. Zamiast kultury rolniczej i rzemieślJliczej powstaje kultura miast i ma
szyn. Ta zmiana· nie odbiła się jed
nak na sztuce, która nadal pozosta
la ta,k~h jakgdyby się nic nie zmieniło. Nie wynikając ze
stanu sił
produkcyjnych, musiała się stać
anachronIzmem, sielankowo - ręko
dzielniczą
ozdobą
industrjalnej
stmktury. swojej epoki, stała. się
luksusem i utraciła możność kszta,ł
towania, życia codziennego. Całej
wytwórczości wielm 19 mogła sztu
k!L odpowiedzieć jedynie w ten spo
8ób, że.... dawała jej wzory obce
logice produkcji maszynowej, a
społeczeństwu narzuciła
estetykę
eklekt.yczną i kult wszystkiego, co

jest wrogie utylitaryzmowi industrjalnemu. Sziuka odrywa. się od
rozwoju życia gospodarczego, prze
stu,je pełnić funkcję społecznie po~_'Yteczną, staje się synonimem zbyt,
ku, z ktćrym się nie wie, jak wła~'Ciwie należy postą.pić,
jakie jej
dać zadania j gdzie je umieś<:ić_
W tPj sztuce społecznie niepotrzebn ej _ pojęcie luksusu j ozdo
by przesącza się n:nvet w sam spo
scb kształtowania formy. Zamiast
celowego organizowania formy i
jej wiązania z wymaganiami p'3y(:hofizjologi~znemi _ ozdabia się i
upiększa pierwszą ]flpRZą.
fo rmę.

gotową

WytWOr'była się dysproporoJa po
miQdzy rzeczywistością aspołecznep;o stanu sztuki _ a temi możliwo
hoiami, jakie przed nią otwierał roz
wó,i indust.rji. Przed sztuk~ st.ały
llIożliwości masowego kształtowania i organizowania. przebiegu funkcji życia codziennego. 'fymt'zaRC'lll trwały w niej, a nawet "'Zmagouły siQ tendencje anachronistyczne, że zadaniem sztuki jest być 0zdobą i niedostępnym drogim luksuse m, a technika sztuki powinna
być wyrazem techniki rzemir.ślni~7.Cj . Stą.a sam charakter formy i
fflktury używanych w wieku 1.9 no
sit wyraźne piętno zdobnictwa i
Wary ręcznej. Jedynie w obrazach

•

•

Cezanne'a występuje czynnik budo
wy i org·anizacji.
Ta archa.izacja, na.dająlCa ton pra.
wie cMemu życiu artystycznemu w
wieku 19 była. wynikiem heZp081'f!d
nich lub ut!1,jonych wpływów romantyzmu i pokrewnych mu kierunkÓw.
R o m a n t y z Ul
powstał, jako
wyraz dążeil i nastawień spolacznych, przeciwstawiających się prze
łomowi, jaki się dokonał na począt
ku wieku 19. Walcząc ze współr.ze
snym mu postępem, wyrażającYm
się w pierwszych ma,gzynac'h i w
usprawnionym apal'?"cie administra
cyjnym, wysuną.ł romantyzm idea.ły jednostki uduchowionej i oderwanej od iycia. pro.dl1kcyjne~0.
Uciekając do natury j zatapiając się
w niej, wyzwalała się ta jednostka,
z przykrych konieczności iycia (jOdr.iennego. Nawiązując do PiWteizmu mi9tyków z w. w. 17 i 18, gło.
sił romantyzm 7.lanie się jednostki
z hierarchją. duchów ponadnaturalnych i stworzył calą drabinę symbolów i postaci, wynalezionych dla
wyrażenia prawie każdego zjawiska i ~p~.dku ż'yci~wo~o. Przez
wynaleZienIe ?rlpo~ledmego ~ym
bolu st.awało SH~ dZieło sztuki zaldęriem magicznem, dawało art ySCle moc lIP a n o w a n i a n a d
m i l j o n a m i'\ przetwarzania spo
łeczeństwa i in. z'lmiast być normalnym wynikiem pracy ludzkiej
i zbiorowegl) rozwoju kultury.
Romantyzm pozostawił po sobie
fałszywe pojęcie o gcnjuf'zu. jako
osobniku, który wskutek swych
wzlotów w świat spraw ponadludzkich może nam przekazać w swych
dziełatJh n':l,kazy, otrzymane u pra
żródła. Stąd tak szkodliwa dla
wszelkiej działalności artystycznej
chorobliwa p 8 Y c 11 o z a d e w oc j i wobec t. ZW. "genju~:tów"
kult "indywidu:l.lności", kult kapry
f/W, nie wynikającyoh z podłoża.
życiowego.

W założeniu swem nastawiony
wbrew kiemnkowi ewolucji spolecz
nej przenićsł roma.n tyzm walkę w
dziedzinę marzeń i konkretom t y-

,

('iowym przeciwstawił nieodpowiedzialne urojenia. Rozwojowi kultu
r:' przeciwstawił magję słów, snów
i kultu czasów minionych.
RewolucyjnoE'ć romantyzmu prze
eiwsbwiala się rozwojowi pozytyw
nych twórczych sił epoki. W czar
B:tch pierwszych maszyn i wzrasta
jącej
międzynarodowej
wymianJ
towarowej przeciwstawiał im 1'0ma.ntyzm z a c i s z n e s i e l a nwiejk i w chatach i ' dworach
sldclt. Rozbudowie sied resortów
3dministracji publicznej pr?eciwsta
wiał ideały nieskoordynowanego
idea1i~mu i tężyzny
średniowiecz
nej.
Rozwojowi nauk przyrodniczych
przeciwatawiało się wszechogarnia
Jącą mglistość "koncepcji" mistycz
Romantyzm
no - filozoficznych.
był kontlensatotem energji wszystkich
n i e d o b lit k ó w
p 0P rz e d n i e j e p o k i i narzę
dziem buntowniczego marzenia roz
pada.jącyeh się elementów gospodarki naturalnej.
Przemysł, powstaj~c, nie znalazł
~4i1&iiAAiiU4 &

Prze
W górzystych okolicach Czeskie
TO Lasu, n~ granicy Niemiec, wyJarzyła siQ przed stu laty ta S'lCZC
g-óln(l,
historja.
Ludzie żyjący
podówczas, spoczywają. oddawna
na cichym wiejskim cmentarzu, a
r_apisy na ich grobach przestały'
pl'lemawiae do żyJących. Tylko na
zwisko kra.wca, JĆzefa. Ulmera nie
J1oszłC' w 7.ltpomnienie, a mlodziei
cilucba z zapartym oddecbem gdy
w okresie zadusznym ktoś ~spom1:i o jego smutnycll losach.

- To c:JJa życje w ubć!ltwie i
utrapieniach nic nie jest warte -

wykrzykiwał, bełkocząc ocif/'Żałym
językiem. - Tylko nicponie i pr{,i

niald, którzy

kradną Panu Bogu

dzień, mają.
brzęczące złoto w
sakwie ... Byłoby naprawdę dobrym
uczynkiem, gdyby ktoś kiedyś ta·

kiego darmozjada uśmiercił i zaGdzieby
on Józef Ulmer zaszedł, gdyby
mi'lł pieniądze! NająJby sobie pracowników, przyjąl chłopców do
nauki i prowadził pracownię na po
żytek sobie i innym.
W takich
chwil:tch goście w
sz,ynkowni śmieli się halaHiwie, :L
jdli UJmer umilknął i zdawał się
zapomina~ nad l,iellchem o ~WOiDl
pogląl1zje na. świat, fak długo go
zaczepiano i dra~!liono, az znowu
wybuchał przekleustwami i wvm:y

brał mu jego pieniądze.

rzemieślniczą.

Z wrogiego stosunku romantyków do "ich" współczesności wyło
nil się prllA (Ruskin, Norwid, st>ce·
sja, prerafaeliści, sztuka ludowa u
nas) ktćry poszukiwał naprawy w
powrocie do dobrych wzorćw z epoki rzemiosła i w l' e z y g n a,..
t'. j'i z m a s z y n. Słuszną zasadę prawdy materjału i zgodności
formy z materjałem usiłowali oni
rozwiązać w drodze powrotu
do
techniki rzemiosła, nie doceniając,
że z chwilą zarzucenia narzędzia
rzemieślniczego i przejścia do sposobów wytwarzania industrjalnyeh
- zmienia się sam charakter formy.
Formę w sztuce należy wyprowadzić
z t e e h n i k i m a g z y-

n o w e j.

Na pierwszy

rzut

oka

odróżniamy wytwór maszynowy od
wyrobu ręcznego. Geometryzm formy, dokładnośe, jednorodno6-ć i
precyzja kształtów i in. - to są.
pierwsze łączniki nowoczesnej for

my artystycznej z

techniką

maszy-

nową.. Formy wykonane ręcznie dl\
ją grafologiczne
odchylenia, chf1-

rakterystyGzne dla. poszczególnych
a.rtystów - wykonane mechanicznie dają. bezwzglEldny o b j e k t ywi z m f o rmy.

o uwspółcześnieniu sZtllki decyduje nie tylko charakter stosowanych W niej kształtów, lecz sam
sposób myślenia .artysty, cbaraktt'r
kryterjów i nastawień uczuciowych wobec dzieła Sztuki. Stąd wy
nika to wysunięcie zagadnień orga
nizacji, budowy, konstrukcji, jakie
obserwUjemy w sztuce nowoczesnej; stąd objektywna metoda badania elementów formy. Dla indyWidualisty niema miejsca w tym
systemie zracjonalizowanych metod i znormalizowanvch kształtćw,
poniewa~ dzieło sztuki nie powinno
być
wyrazem
przypadkowYch i
zmiennych
nastrojćw
jednostki,
leC'l wynikiem metodycznej zbiorowej pracy, współdziałającej w ogól
nym rozwoju i wsp6łz:llf:znej od
chemicznych i jest zabezpieczona zmian, zachodzącyeh w innych
jednocześnie przed
ogniem, gdyż dziedzinach pracy ludzkiej.
preparat ma własności ogniotrwaR{Jzbiezne
in;lywidua1istYt'zne
łe. Podczas prób okazało
się, ze
eksperymenty muszą b~6 zastąpio
nawet najbardziej cienkim rylcem ne przez bezwzględn.ą - dyscyplinę
IItalowym nie udało się zarysować i ciągłość pracy upartej na kanopowierzchni obrazu, powleczonej na<J.b.
preparatem, który jest najzupeł
ZamfMt natchnienia estetyczneJ
nieJ przejrzysty.
świadoma l,sztalkontemp1a.oji *
tu, ą.ca wola, domagająca się jasno
W Moskwie aresztowano trzech ści i ścisłośei form.
wybitnych literat6w MikołaJa Erd"
mana (autora słynnej sztuki "Man.
Z~ad~ ekonomI1 ~~ga ft, sodat") Włodzimierza Massa i redak- bą WIelkie uproszczellle srodkćw tora działu JUłmorystycznego w dlll;teg? pracę rę.czną .n.rtysty re.ul!"Komsomolskiej' Prawdzie" _ Bmi ~UJe. SI~ do minwmm, mechalllzllla Krotkija. Oskarronym zarzu~a- Jąc Ją·
ją autorstwo i rozpowszechnianie
Metoda mecha.n izaeji bt>zp"sfef!satyrycznych wierszyków, krytyku nio styka. się z techniką·
jących regime i obrał.ałących 060Stajemy wobee problematu eete
bę Stalina.
tyki roaks,malnei ekonomjj.

Notał'"

Dzienniki donOSzą, że Bronisła
wowi Hubermanowi zaproponowano objęcie mistrzowskiego kursu
gry skrzypcowej w państwowej
akademji muzycznej w Wiedniu. W
sprawie tej toczą się obecnie . pertraktacje.

* .. •

Malarz

włoski

Ernest de Cecco

wynalazł preparat
chemiczny, pozwalająA:y na konserWowanie obra
'l.ÓW,

fresków,

rysunków etc. We--

dług wyjaśnień, udzielonych prze"
wynalazcę, preparat ten, nie wply
wający na kolory, osiąga skamie-

nienie

zewnętrznej

warstwy obrazu
przed
wpływami temperatury i powietrza.
Próby, dokonane przez de Cecco,
wykazują, że powierzchnia
obrazów, powleczona preparatem, nie
podlega źadnej reakcji czynników
zabezpieczając

malowidło

usa." •
E. FRIEOMAN

dJa siebie gotowych nastawień emocjonalnych i kryterjów a.rtystycznyr.h i dla.teg6 korzystał 2l doświad~zeń i form poprzedzającej
e p o k i r z e 111 i e ś l n i e z e j.
Stąd rozbieżność, brak jednolitego
i celowego kierunku za.r ówno w
charakterze jego form, jak i W te ch
nice, imitującej minioną technikę

- Prawda leży na dnie kieliszka. - :nówił kowal.
- Zl}.wsze to mówiłem; uśmiechnięta twa.n to nie była jego prawdziwa dusza - mówił cyrulik.
_ Tak, tak, nieraz widziałem,
j:tk siedzlłic pny robocie, rzucaJ
'Cle spojrzenia - syczał . piekarz.
_ Ale ni~ można nic mówić, j"żeli
niema dowodćw...
Te szemrania nabierały coraz
więcej rozgłosu i pewnego dnia
blady krawczyk, zakuty w kajdany, został odstawiony pod ochro·
ną błyszczą.cych bagnetiw do wię
ziania. Siedział tam długo, bo śledz
two nic określonego nie odkryło.
Z dni zrolłily się tygodnie, z tygod
ni nuesIące. Ulmer przysięgał, że
jest niewinny. Nie było przeciw
niomu żadnych dowodów, mimo to
jednak nie wypuszczono go na wol
ilOŚĆ, bo op'nja p\1b!iczna ws}ta.zywała. na. niego, jako na. mordercę
Tak wi~ sie~ział. bied~y !óz~
~lmer w cl~mneJ ee~1 podZIemI. Wlę
Zlenpycb . . ZImne ~ll~ot.ne kUlUy
były po~ryt.~ pleslJUą. l. panow~ł. za

Józef U1nler przywędrował do
osady jako czelannik l~rawiecl;;i.
Poniewa.ż llmiał się doskonale obrh(ldzi{~ z iglą i nożycami, znalazł
Z3.JęCIP. w pracowni
mIeJscowego'
l,ra.wca, którą. też odziedziczy l po
jego zg'onie. Czuł się do!!koml.le w
ciasnych r:unaeh swojego i'ycia..
nosił według zwyczaju cechowego
ślaniami.
~uch pIwDlcz.n~,. NaJokropmeJszą
małą kozią bródkę i bvł jak przyAż n8.Stąpiło zdarzenie, które mia Jednak .dla Wlęzma . b~~a. s~m.otstoi na uczciwego krawca, długi,
chudy, ale na twarz," miał 'kawsze lo fatalne skutki dla llimera. W ność; me mógł p~mowlc z mkim,
pobliskiej gęstwinie 'malezion<i cia a zupę ' fasolową l dzban z wOllą
uprzejmy, usłuiny wyraz.
ło bogate9;'o wieśniaka z rozw~l?ną polja~ano mu
przez. otwór
Ale Józef Ulmer bywał czasami czaszką.. Zamordowany był n:t Jar drZWIach. Gdyby
nuał przynaj'
także zadzhrzysty. Gdy wieczorom murku, gdzie sprzedał
pół tuzina. mniei Kubusia, swego ulubionego
odstawił wykonaną
robotę,
miał koni .poc~ąg?wych i d06ta,ł za nie kanarka...
zwyczaj zachodzić
pod
!,Złoty ciężkIe plCDlą?Ze.
N~ dr~ze do I oto na,d,stedł tll'n !!zczeg61ny
dzwonek." i czętto zdarzało mu się dOID1,l pa~l oflAt'ą ~rwawego r9,.b~n, ozi~tl, kUtY'. rott przynt6!! nff.!cO
wypić pO!ltld swoją miarkę. Wtedy ku, bo me zna1ezlOno przy mm pocIeclly w Jego opllszczemu. Oczy
skromny, dobroduszny krawczyk 1!ak~yy z ~otćwl{ą. Nie m-oina było przyzwyczaj~ne. do. ci~mności,. odzmieniał się nie do poznania. Oczy trl'vfIć na ~Iad mOl'derc,Y. Ale wtedy krył~ na ŚCIa~e WIelkIego pa]ą~a
.jego płonęły ogniem i wygaclywał 7.uczęły .SIę w. osarlzll' szepty, . a krzyza:ka.. WIdok ten wcale .TIl~
takie blużuierstw3., jak ~dyhy Z/l' pl'3.cow·mę maJstra. U1mera. okraz:llua.PClnIł g'o wstrętem. To była Isto
pisał ciało i duszą djabllL
no 87.erokiero kołem.
ta iyjlf.ea. Owad wyrhodzil zawsze

v:

I

• •

-

około południa. ze swej niewidomej
sieci, gdl" promienie słoneczne wpa

- Mote wam zimno?
Znowu pneezenie.
okno do
_ Moz.ecie mówić ()twart'~. 00
Zav.ią7.a- wam się stało?

d.aly przez okratowane
wnętrza celi. Niebawem
ł:v siQ przyjazne stosunki
między
człowiekiem i zwierzęciem. Pająk
Wtedy więzień wybur-bnąl płaspuszczał się na dół, gdy LTlraer czem i opowie<lział o swej cięikid
zalnVizdał na. niego przez zęby i stracie.
wyłaził mu na. wyciągnięty palec.
A ponieważ minister po P"ojUlmer byłby chci8.J pogłaskać owarzeniu akt orzekł, że euowieJt
da., !.le obawilN się, a.b y mu nie zro opłakujący śmierć pająka., nie mo'
bić krzywdy. Od tego czasu nie 'Że być ra,busiem i mordercą., j te
czuł się już tak opuszczony.
należy uwi~rzyć jElgo za.pewnieI znowu nadszedł dzień niezwy- niom, ii ~st niewinny, otworzyła
kły. W korytarzu więziennym pa- się przed Józefem po kilku dniach
nował ożywiony ruch. Wysoka. 0- brs,~ w~zie~na. sobistość mówiono że sam miniMieszkańcy wioski
nie ehełsli
ster znajdUjący się' w podróży in. jednak nic więcej słyszeć o Ulmespekcyjnej, zapowiedział
swoje rze. Kiedy zauważył ieh wrogio
przybycie. Drzwi celi Ulmera za-ousposobie~e, kiedy widział: że go
skrzypiały w zawiasach. Zamiata.- unikają, zapomniał się uśmiechać
no podłogę, przyniesiono §wieiq. po dawnemu. Powainemi, snlutne·
słomę i wymyto kubek na wodę. mi oczyma, wpa.tryw.ał się w jE.'0811
Kiedy podczas tego porządkowa- punkt, siedząc nad pustym stonia miotła na długim kiju omiata- lem krawieckim.
ł3. ściany, spadł wypłoszony ze
Gdy potem le~a! w ~zpitaht na
swej kryjćwki pająk na ziemię i - łożu śmiertelnem _ !t-karze orze ·
zanim JCzef mógł temu pnĘ,'szko- kli, źe jest to wycieńezenie z podzić _ już zdeptała go noga w wodu głodu - doszla do Jliego
drewnianych sabotach. IDmer rzu- jeszcze wieść pi0runuił!ca. Wf)cil się z jękiem na łóiko, ukrywa- drowny rzemieElnik, skazany w
jąc twarz w dłoniach, aJe uwija,.. Monachjum za morderstwo rabunjący się po celi parobcy nie zwar. kowe, wyznał tui pned strare·
tali na to i prowadzili dalej weso- niem, że on zamordował takie OWP
łe rozmoWY.
!rO wieśniaka.
_ Dlacz-~go macie takie tapla.- ~ Dla Ulmera. było to jl1i zapMkane octy? _ zapytał minister. - no_ .. ale mQ2e p~ecie~ niezupelni p .
Ozy sIę źJe z wami obchodza.?
Z przH.l'zywlona. na bok głow:l. 7.
W'"
ł ł
takim uśmiechem DR ust::' l
; l
(lzą.c~:zIell potrząsną g owI! prze- gdyby chcii:lł jaltieś WeSOł\~cl~i8t~~.j.~
zaszyć do swojej robot\", przl'nić'sl
Czy jesteście moż(' ni·~7.alło- sie w ]-rainę, z ktćre" sie 'uf ni."
woloni z wiktu?
.
J - J
powraca,
.•
Nowe milcząee zaprze.czenie.

__________~--------------------~~9~.~X~.~,~,G~L~O~S~P~tO~BĄ~-~~~.~,~1~9~~~____------______ .________
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.,...., Pu1r;ed wojną,·, Nie, ehciapt'1Zed fibnem
citwięltowym.
ne razy słyszeliśmy talki., po
wiedlZooia? Gdy ch<lemy me).
wić o kinie ~ przed pięciu lat,
na usta cisną, się słowa: "przed
wojną". Asocjacja ta daje tiużo dQ myMenia tym, kt6mv to
teresuia się losen>; km,
łem powiedzieć:

....

te wię
kszośe
obaw,
mudzonych
prlzez 'zjawieillie s~ fi;}mu diwię
kowL~o, była usprawiedliwiona, Prorocy nieszezęść mieli
tym razem r~ję, Inni 1rudzie,
ktÓ\r1zv ~ają zw~e na bnzmie

Trzeba

. pmy.znać,

niu słowa "postęp": wyli IZ zachwytu, słysząc pIerwszą mOwe, wygłoszoną z Wanu.
ż?by ci, ostatni ,z;ro~ili t~raz uc:z
e~",:y bilans: lIe ~Ieł kIna dlZlsleJszego zasługuje w nasr:ej
pamięci na mIejsce obok tych

Mo-I

dzieł,
któ..e
!i.Ze kino?

IU1m

dało

wozoraj-

Daremne żak, ociZywi'ście.
Nikt nie żałuje, ze do obraozu
został dodany dźwięk Ni'kt nie
myśli o pot~ieniu te.go cudo·
wnego w~alaZlk,u, .lako takie~o. Opłakany jest tylko samnwolny użytek , który się z niego zrobiło. Niewątpliwie i nieme kino niezawsze stal na wy
sokim DOziomie, ale nadko
naogoł si~ło takich niozln intelektualnych, jakich trzyma
się wi~zośe fiilmów dtwiękowyeh.
Należy zaznaczyć ,jedną pozy
cję w alktywach
nowego k.ina,:
w~~zwolilło nas od nieznoŚlnych
"napisów". Ale pretensjonalny
najczęścieJ
i wulgarny
ich
te'k st istnieje w dalszym ciągu.
W,rawdzie
nie czytamy /lo
już , tylko słyszymy pr.zez ryozący głoŚlIl~k od poozątku filmil do końca.
r,.'l'as~"""'"
atltol' dranlat"c nv'
V'U
dajc tekst m!Illlll:
niezawsze
jest on dzięki temu lepszy. Czę
sto sama
Ikonstr'ukcja filmu
,jest dJz.ielem autora d,r amatycz.
nego: zdana się, że nIm nie

sem od niego o drWwdzieśda, go wieolOru dawać temu wszyczy CJl.łerd!zieści metrów, mógł stkiemu niemnienny wyraz.
W całej pełni pr.zejąć się jego
W ki'llie m.a
aktor
ki~ka
girą,
chwil na danie o~tat{l'mlej for
AktOl' filmowy porusza się i U'ly wyrazowi falkje.~oś uczucia,
mówi 'Przed kamerą i mi'krofo· TUIlent jego więcej ozetPie tlC
nem,
umieszczonymi cz.ęsto sponlank,znoi;ci, niż z doświad
przy nim tak b1i~ko, iak ~I)- czenia. Pozatem nigdy nrawię
ba, której się CiZłowiek lwie· nie ma a'k tor oikazji do zag·ra
~.a, Najmniejsza pr:zesada w nia całko\.... itej sceny. ~loże w~
ruchu, lub słowic, 4'!r.wytana rl\żać tylko fra~JJ1cnly wzru
jest pr;ltlc;C nielitościwego me- SZC11, ktć lr~ połączone pńiniAj
cha'tliika, i uwypuklana ieS'l!-le ł'C sobą stworzą całość, nie
przy wyświehla-niu fi·l mu.
da.il1cq siQ ocenić p'l'zed ,lokoW teah:\ze odlilywa aktor wic llan i Nll tej operacji tłącze-nia.
lotygodniowe repetycje,
ahy
Gdv ulalentowany aktor ten
nauu~yć się tekstu i postawić braln,· przyt.hodzr do Ikina, tęch
na wyżynie rolę, którą bę- llika jego pip.rwszeg'J zn,wodu
d7.ie pI"lzed puhlicznością grał Iwzeszkadza mu tylko. Między
w cilo!!gU długich scen bez przer ~awodami tyoli IsŁllieje spr7.t'('l,
wy, od pO<'.ząiJku do końca. Po· ność. która bardzo rzadko d.l
eząwSiZy od pierws·zej. poprzc7. je sic; złagodzić. Wyjątkowe Iyl,
wszystkie próby uczy się on ko jcdnosHd I/otrafia (,raco·
stwQIl",zyć postać, odczuwać ll:b W~lo(~ w obu jednocześnie. I nie
'_'.1 a"'ac' ,., "tlSZenl'e, ab" kaz'.de
Za\:VSle Len, kłór\, j·f' . . t (l~kona
NU n " . . . . . ,
' .n

'II

(Rozmowa

,J

I
I

I
I

ob~cngm Ił!zonle
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WarsZawa, w pa1źd'licruilk'lI.

7

"

przC'2ill8cza si~ iluslradom w
Tak samo si~ d,ziejc,
jeśli ksiązce?
<;llOdizi o autw6w. Gdyby d7.ię
Pozatem r6ŹJnica\l\- tf'CbJlli.~c~
ki kaprysowi losu kino zosłało p rz{' slZik a d 'l. a a.uLorom leatralwynalezione pl"zpd powstaniem nym stać sit; autorall.. i ił! awd7i
pierwszych form ~ksp::{'sji tea· ~ ;vych filmów. Jp.7~li umysł w
traln:rcb, naipcwno autorzy fil- ~ "iągu lat przywyka d(') odtwa .
lfiowi nie myślelj}jv o streszclC 'I rzania akcji w scunach <ljalogo
niu w scenach
rIjalogowych wych, pr:zeznaczonych dla nienajbardziej ważnych faz treści ruchomej sceny, kudno mU.
ja~iegoś filmu. l~łinienie ty\,h rzecz oczywista,
poddać swe
niczgodnych '1. istotą kina scen natchnienie prawidłom ~ry d.ia
zawdzil'czamv wtarlZni~cil\ LWV metIa,j.nie przeciwnej Lej, do
~1.a.iów - tealra'ln,'ch do d,zjed~i I której siC; P I"ZyZ " .. ycza ił. A jeśli
ny , ~asług'ującej nll życie nic-I ud3.je się jalkieml1ś autorowi
zależne, Powkść w miarę l!l-l ogarnąć swy~ ,talentem .obi.e
ko kOr.z~stfl 'l. djalogu, mając odrę~ne l:c~~l1kl, te~tr~t I kI~
lUOŻ1l0Ś2 po~~ugiwani~ 5Oir; r!l1- na , I pOSląSl' w pełll1 Jedną l
maitemi fo-rnlami 'lpowiada.- I drugą· IT"JŻ~ Lo być jedynie
nia.
Mniemanie. 7P. powieśó: wyjątkiem,
który. jak uczy
jest tyllko dalszym d!l~iem rl in doświadczenie ,
'lie
można
lo!!hv, jest niesłuSZl1f' CZV mO_/lbYlniO lic.lYI~.
Ż1H\ wi<:('. przyjfl-: iC; łflrn iest
.. "
•
wł"śn;f
Łe'n
i
że
ob'
.t "'ra w'
<,..
. ...
Jakkolwiek smutnej:lo stanu

oli
z .' ludziom, co ieich
••rg Pollk-

zamierzała

nia:n taK(ł wyłą.-cznic rolę . jtlk<.l.

,tabłysnąć talent'!Jll.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kryzys teatralny...
Stało się to już pr~vsłowio'We. Temi dwoma słowami usiltuje się dzisiaj wytłomaczyĆ
wszyst'k o, absolutnie wsz~' stko.
.J
najlżeJ'szYl1'
co po zostau.
.IV
W
.•
choćby
ZiwiąlZku
z teatrem.
S'zyhkie, gorączkowe t!:'rnpo i;~
cia, żąd:za coraoz to sUnie j"-,;vr,"
emocji, zwią,zana z tem heg·'monja kina, roz:p.)lI"ządzającego
mOZl'~I'~'ośrj~
tak, olbrzyml'eml'
, ,
'L ...
-, mi techinic:znemi - olo najpopula'l'1?iejsze odpowied;zi na .ta
pytame o Pl"Z)'czyny obecnego
sta'rm rzeClzy. Tern się tłoma 'C7 .V
hral<
11li,ntere .. owania
wśród publi1'.~nośej , załamYW:lT
lI:e si~ teatrów. upadek sztllk
po kilk,u p,r zedstawieniach
inne podome objawy.
\V walce z bezwł.atdc{ll i obo
.j;,tllością publiczności chwytazysku'"
na tern w
cale.
Jią $ię niefRz
teatry róż.ny~h
Prosze nie sądzić, że Jestem ~l.On~obÓVV. Teatr staje się CZ~·
usposoblony
WIl'ogo
wobec st(' kameleonem, zatraca obliwszystki~, eo porzyc!lodzi do f H : własne, by stan!lć w w.\'~ci
kina z teatru. Dobr-~V autorrzy ~t1 techllir.1:nV m z kinem, to
zIIl6w upodobnić się do rew.H,
A w tem,
i dobr>zy aktO>fzy teatralni mo- ~~lV tej: operetki.
gą być dobrymi autorami l d~· właśnie wtem kwią ptrzyclZybrymi aktorami
filmowymi nv kryzysu teatralnego.
Do
Ale nie "'st to reguła. Małal'? wailld 1. tym groźnym dla isŁ;)Jmoże b~. 'ć również rzeźhiarzcrn. ty katru o-l>jawenl stan~ly w
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TOMASZ HANN

Opowiadanie poniższe stanowi fragment powieści p. t. "Historle Jakubowe" (część pierwsz a trylogii "Józef i jego bracia"),
która w najbliższych dniach u każe się jednocześnie z wydaniem
niemieckiem w przekładzie polskim Marcelego Tal'Oowskiego naIdadem wydawnictwa M. Fruc htmana.
(Redakcja)

nia Elohima - i 00 nie baClZąC rem pragllliooia lud'rikie i bona fakt, że ta skłollillOŚĆ do sJde tak się pokl'l:yżowały, że
stalllowis'k a wybrraI1ca, to niapo niepodohllla niemal OiI'Zec, z
hamowane rozmi~owa:nie w ~. której strony, boslkiej c.zv ludz
bie, ta duma uczucia, nie pod Ikiej,
wyszedł
pi&ws'zy
dającego się nicz.yjemu sądowi bodziec d{) takiego W\Spół.drliała
i pra,~ącego, aby je cały świat nia, w każdym jednak mzie
To są hisrorje jakóbowe, za
Niepodohllla jej było odcią 
t:roa.lktował
ze czdą - mogły przymierzem, kM'r ego ustanopisane na Jf!go starczej twal['ZY, grnąć od kołyski, zwieszającej
'Jię powołać na wyż'szy W\Zór i wienie dowodzi, ii uświęcenie
SIlIUjące się
w .'ego Zlamglo- się na sZlDurac!,t ze stropu, aby
Istohnie stanowiły Jego ziem- się Boga i uśwlf!,Cenie się czło
nych, gailiiących si~ w brwiach Lea mogla ją poruszać z łó:m..a
!ikie naśladowanie.
Nie ba· wieka stanowią podwójny ptrooca3.ch, kiedy zapadał w uro- ręką. Po drugiej strronie sie ·
~ząc? ·Właśnie dlate~, że w y- ces i naj.ściślej
są
ze sobą
czystą 'Zadumę,
bądź gdy był działa Rachela i obserwowała
niosł0ść ucz.ucia Jakóba była "zwią.zallle". Bo na cóżby by~o,
S8m, bądź wobec ~udzi, któ- cLziecko. Kiedy Iknzyczało, podllaśladowaniem, została ona u- moŻiIla
zapyta:\ przymierze'!
rych na widok tallcJego wyrazu nosiła je i P'f·dawrała siostrzt' ,
karana. Kto się tu podejmie Pl"IZyikazanie, ja'k ie Bóg udzie
jeg->
oblicza
nieuchronnie do nahrzmiałvch, pokrytych
mów1ć, musi pLln\e baczyć na lit człowiekowi: ,,Bądź święty
przejmował 7Jhorav lP,lk, tak że mleczmemi żyłami piersi, pT,zy
swoje wyrażenia; ale nawet po jak ja nim jestem"zawierało już
być? '
trącali sie i mówili
dO' siebie patrywala si~
nienasycenie.
skrup'ula1mem
'Z.hada~iu po.' w ~obie jako założe;nie UŚWl~ '
nawzajem:
jak Lea karrmiła niemowlę., <aż
Litera tradycji jest jedynym p,r zed.niego zdama. me ulega ceme Boga w człOWlełkU; ozna
Cicho, J a!kób wlSpomiJna stawal0 si~ cz(;!rwone i napęcz p.uiktem z~c,z~P!en.ia, jaki po- wąt:pHwoś ci , że najwyższym crza ono wła?..ciwie: "Po!ZIWól mI
swoje historje!
niało ;- sytości, a patmząc, orzv !'.13d~my, JeslI. IdZIe o wytłoma motywem wspolIlJnianego
tu- stać się
świętym w robie i
Niektóre z nich już opowie- ciskała ręce do własnej deli'kat ClenH~ t,~go z.ało~D(·,go rJl\wi · taj zanądzenia była zazdrość bąd.ź potem również świ,ęty!~,
dzieliśmy i sprostowaliśmy na- nej piersi.
s~a. ~łosl on~ pOKroke. to: po / Boga o przywilej, który właś- Innemi słowy: Przeohrażeme
leżycie, takie nawet, Iktóre da- Biedna mała, - mawiał.! mewaz . ~... f'a
I)\'ł~ megodoo nie przez to zan~dze~i~, p't"Ze~ Bo?a z ilSto~y
prrzebi~głej w
Nie przed Jakobem , ]3og u~,zyn ,l urpokol1zenie wymosłoscl UClZUC ŚWIętą, zaWIera w sobIe pil"izez
tują z wc:zesnych ca3Sów, z 0- do niej wówClz:as Lea , _.
uesu podróiJy Jakóha do kTal maIl-N się i na ciebie prrzy j- ją . płr>.dną,. zaś nachelę nlepłod Jakóba, tem dJobitniej określić reakcję takież p'.f1Zeobrażen~e
ny Zachodu
i pO' jego t.am cLzie kolej. A widOiki twoje są ną., v\ łaś~le, ~ll11l.ef:o.,
~est to chciał jako przywilej. Tloma- człowieka, dokonywujące Sl~
przybyciu; pOzostaje t'U jedlIlg~ bez porówn-ania k orzyst:Jiej- proba. w.vJas.llIen~a roy,rlJlle . dr)· c:zenie to może się spotkać z na wyraźne p['l),giIliooie Boga.
do wyrpelinienia siooemna!1.cie sze, nLż moje, gdyż na tobie hra, Jak ka 7da Inna; POSla?3 naganą i nie uniknie niechyb- AJe to właśrnie ścisłe powilkła·
lat o lre.mych wydar.zeniach i właŚillie spoczywrJją OCZy na- o~n chara kter p'~zypuszczenu. nie zarzutu, że podobnie ma- nie wzajemnych sp'i"aw i tQ, te
a na j0dną noc, me pew:noscI, me ~poty~amy łostkoW'y i namiętny motyw, Bóg osiąga swoją prawdJziw:ą
zmie1llIly~h ~ ole łach, si~demn~ sze~r.o pana,
ście lał
na których CI~le wio któr~ spędza ze mną, przypa- Sl~ bowI~m z bez'Pos~edmeI? j jak zazd!Pość nie może mieć:Mi godność 'tylko z pomocą du(~r.y sz,eść ~larodaJIll~m wypOWIedzenIem stosowania
dniał podwójny ślub JalkÓibla z: da chyba ze OZ'lP!J:rr1
do
wyjaśnienia cha crzłowieczego, ten lZaś zno
Leą : Rachelą Olaz narodlZl'Oy nocy, gdy si~ udaje do ciebic. SIę Szadd~Ja
~o do se~su legli) zrządzeli Bożych. Kto jest t:lk wu nie może osiągtlląć godno7
G egóż ci wję'~ b1'akuje?
, z~nądz~ll1a,. l ,W~P?Wle?rZClllC wrażliwy, ma swobodę u'\\"aża"; ści lY>-4 poznania TiZeczywlstoRubena.
Ale chociaż widoki p'l"zem"- SIę !akle ~llewąllPhwle nll~ na- ten gorszący go odJl'fllch za nie ści Boga i hez ~gJędu na nią.
Ale RuJ:>en był synem Lei,
nie Racheli; Lea urod,ziła Jaku wiały za R?chelą, za wolą Bo- stąpIło 3r,t1 w ~łlosurn:ku ~o Ja. I przez,wycięż: oną jeszcze ducho· -- to właśnie WlZlniośJ.e - maIbowi pierwo.rodn~O',
\.tóry żą spełniły się one na Lei, za- ~óha, am do ~n~vc~ zajlnfe~l' . ' wo DoZ'Ostałość
po dawniej_l żeńskie pokrzyŻiOwanie się i
do sowanych. ~1.oglihysmy WIęC szych i dzilkszych stanach po-I wzajemność
w~rdził potem swojem pier- ledwie h{)wiem powróciła
stosunków.
n·
zdrowia po pierw~ .lem dziec- tylk? ~d'fZUCI:, o~o wytłom~. wstawanh istoLy Bc-źej - sta- mkniE;"te w ciele, UWM"owane
wor~em, ponieważ był ja
ko wartko roklllą<'.a woda; nIl' ku, uczula s:ę ZIllOWU zapłod '"7ermc I. pr~V.1ąc LI1l1e, gdVbYS-/ nach początkowych, na któ,·~ pierścieniem obrzezania, czyni
na plecach my znah l~psz:;
ale. talk nIt' w iDlIlem miejscu rzucono nieco I zrO>lumialym fakt, że właśnie
po~zęła gl'j) i nie nosiła Rlł~h~· niona, a nosząc
lUZ jes,t; piI'zecl'ń:ł1e. uw~zamv. t? światła, i w których two:zą~~ J za.zdro~ć jako ~zost.ało~ć. nala, nie darowała go Ja,k óbowi Reubena, w łonie nOSIła
oMubieniea jego seooa, nie o·· Szyoo.pona, i nie była na nie;::o W) tłomaczel1le za n3JsłuszmeJ- si~ oblicza Juhu, pana :woJny I (~~ętneJ pra-śwI~tlOścI naJdłu
na teź, za wolą bożą, pir.1.ynio- zła, kiedy zl'lczął rosn.ąć, i nie sze.
pogody, Boga brnnantel groma z~J zachow~ła Sl~ w Bogu, czy
da lIl"'1l Szym t 30na, Lewie~o, a- wwychała wcale, ildedy ją znie
Sf'ns jego polega na tern. Ż~ r'lv syn6w piUstyni, którzy nazy \ to jarko mellawlść do balwani Dana, ani Jeh'lldę., ani któ- kształcił, przeciwnie, o.k azywa m"ządz€nie Boga nie bv ło . a wali się jegn wojownikami. wy lnów, czy jako prtZywilej
do
regokolwiek z dziesię,ciJu aż dQ ła największą dzielno$'ć i dQ przynajmniej począVkowo nie ikazvwało znacznie więcej ..ry: ~vyni.osl?ści UCZ?Ć - 00 .iest w
Zebuwna, a~o]wiek po lIply bry hrumorr i pracowała w sa- hyło skierowane p:rlZeciwko Ra sów złych i 09twornych, mzeh I IstOCIe Jednem l tern samem.
ze· wó
świętości
.
wie tygodnia wese~neg(), gdy dzie owrot:owym Labana aż do dlf'li. nie miało też na cel u d 1)prr .la
w
I
Czemże innem bowif)m iak
ze zmienioną
Jakób piątego dnia wyszedł on chwili, kiedy
bra Lei, ale stanowczo pouczaBo~a
z dllchenl nie bałwochwalstwem, by' l(;by
ł-\rzymierze
~
Lei i orzeźwił się nieco pr7.Y twaT'zą kazała pil"zygotować ce Jqce sl,arcenie samego .Tal,óbn,
towarzyskich łowach na ptaki, gly. I oto z ni.ezwykłą łatwo mianowicie miało mu dowieść, Coz.towieozy:ro, czynnym w Wł!- takie niepo~lamowane uCZlUcie
prrzyszedł na świat
Szy- '.ł> kaprryśille i miękkie samo· drowcu Abramie, było przyrnie człowieka wo·b ec człowieka, na
została mu ona rÓWlDież odda- ścią
meon
i
kichnął.
·Wszyscy
po- uwielbienie jego ducha , pych" . rzem, którego cel ostatecz.ny jakie Jakób po,zlwalał sobie wQ
na, o czem nie będJziemy tu
to uczcacie piastował i pole.gał na Wlzaj~mlIlem uświę-, bec Rachel!, a późnieJ,.w sildłu~ opowi'a dali. Opowiedzia- dziwiali go; najwiecej zaś Ra- l jaką
ne już jest bowiem, jak Jakób chela, a ja1kże ją to bolał,o! Z .,l'azvwal, nie 1.rnajdlJje UZID!1- ceoiu się, przymienzem. w kt,) meJszem Jeszocze - o Ue to
możliwe spotęgowaniu. w,op~jął Rachel~;
wedle remy· _
fi
...........
bec
jej
pierwol"'ocL11f'~o?
To, co
słów djabła Lalbana
po jął ją
poizez
Labana
staló
się Jalkubopo Faz 'Pierws'Zy w Lei, i były
wi, może być jes:zclze słu~znie,
to zaiste oodwójne :Za śLubm v,
przynajmnie.~ 1';7~ścio'Vo,
uwanoc poślubna z dwiema, siosk'a
żane
za
konieramy
przejaw
mi: jedna brała w niej
11sprawiedliwo~d z awagi nn los
rozwiniętej w świecie sieci radjofonicznej
dz·iał rzeczywiście, druga w jeE,zawa,
jako zarachowanie na
~o pr.ZlClk onan ilu , a cóż to Zlnawartości materjal kim losem.
Radjo
stwarza
ciężar
tego,
ze 'Nz.g.lędu na koInstrument
pokoju
CZy rzeczywiście? W tym senne. nuż gospodarzy wiejskich zaNa specjalną uwagę zasługują go nastąpiło zakłócenie równo
sie był oczywiście Reooen syWe wszystkich oświellonych pań wdzięcza. "wój dobrobyt radjowym tutaj "audycje dla chorych", wy- wa~i. Ale Q'dy z dru.r.iej stron"
nem Racheli,
"t>łodlOnym z stwach Europy radjo jest potęż
odczytom i poradom rolniczym - g-łaszane przed mikrofonem lwow· pomyśleć o posępnym losie I:ła
nią. A jednak odeszła p!l"óżna, uym i jednym z najdoskonalszych
iluż młodzieńco~
wahającym się skim przez ks. Michała Rękasa. Ak ch-eli, gdy wzdąć
jeszcze pOe
ODIa,
która była tak gotowa l czynnikćw nietylko oświaty i kulw wyborze zawodu odpowiedniego cja zorganizowana przez ks. Ręka- . tem pod rozwagę,
co musiał
gorliwa, zaś Lea porzyłvła i 7.lł tury, ale i zgody wśród narodów,
radjo otworzyło oczy na nieznane ~a, znalazła najżywszy oddźwięk wycierpieć młody Józef, które
okrą,gJiła się i z zadowoleniem ułatwiając im wzajemne poznanie
im źródła twórczości i gałęzie pra eałym kraju, a coraz liczniejsze, na mu jedynie dzięki najwię-kszej
spIa tała ręce nad żywotem, w się i zbliżenie . Fale jegl) swobodnie cyt
pływające ofiary w gotówce i '" roti:TO'pl>-ości
i najpowaŻ1Die;'
pokorze przechylając
głowI' pnekraczają wszelkie granice, 'L:lnaturze pozwoliły na za.opatrzenie szej 'zrr-ęcaności w traljotowaniu
WIbok i spuszczając powieki, !l znajr.mlaJąe wzajemnie narody ze
Przyjaciel rodziny
wielu szpitali w odbiorniki radjowe Boga i ludzi udało się nadaó
by nie widać było jej zeza.
sztuką i kulturą
innv('h krajów,
Przedewszystkiem jednak radjo i roztoczenie opieki nad niezamoż- wypadkom pomYśln. v ~-.vTOt,
Zległa na cegłac!.l z naJwię łagodząc tal cia i rćżnice politycz- łączy członków rodziny, skupiając
-- to nie ulega wątpliwości, 1:~
bem
zadowoleniem - była ne. Poważny krok naprzćd zostal ich przy jednym odbiorniku. TIuż nymi ohorymi.
Pokrewną akcję prOwadzi stowa idzie 1:.'.1 o lazdrość dajc.zysfto kwestja kilku godzi,n , ai mi uczyniony w tej dziedzinie od (·za, to mężów i ojców, którzy pned- rzyszenie radjosłuchaczów łoozkicb sz.e j wody i najniedwuzillaczło spojrzeć. Reuben wy SWZ I' I ił su, w którym dzięki pOlskiej inj.~ja tern wymykali się do szynku, lub
które pod nazwą "Łódzka Rodzina nie]s.zego SPlISU _ nie o zazaraz z jej łona, ni,b y woda; tywie radjofonje europejskie ro7.po na karty, tracąc na wódkę lub grę Radjowa" przyczyniło się do zorga z.dJroŚć oa61lIlą i ()graniczoną do
~y
Ja:lrhb.
powiadomiony częły stałą wymian e swoicb progra ciężko zarobione pieniądze, sp\dza ni~ov:ani~ w . Łodzi interna~u dla pewnego'" przywlleju, ale o naj
ŚlPieS:Zlllie, pOWll"ocił z pola (dzia mów.
dZIsiaj wieczory w domu przy o·· ?ZIeCI oClemmałyc~, a obecme dą- I bardzi€j osobista zazdrość, odlo się to bowiem w czasie 7l>io
twartym głośniku radjowym.
'ly. ~~ bu~?wy plenvsze.go w tern \ nos.zącą się do p'I'1zedmiot6w
row sezamowego ziela), nowoDobroczyńca
Dzięki radju powraca uśmiech mIeSCle, slOdmego w kraJU zakładu bałwochwalcze~o uczucia
na
rodek bvł już wykąpany, Jlamaluczkich
zadowolenia i spokoju na usta żo dla biednych dzieci ociemniałych. I które spadała" zemsta -.:. słotarty solą i przewiniętv. JaRadjo _ to najwiel'niejszy przy· ny. Dzięki radJu w niejedncj iz<leb
Dobry gość
wem: o namiętność. Jeśli to
kób położył na nim dłoń i jacie! maluc'~kich, którzy nie ma- C~ dzieci są. syte i schludID{\ odziaW
naszych
domach
Qa,;et
na~wać pozostałością pu
\"Zełkł w obecnośd wszystkich. ją w ręku złotych kluczy, otwiera- ne.
. .
.
styn, to Jedlllak pTawdą pozo- Mój syn.
jących skarbnicę oświaty. To l'rzy
. Jak WIdZImy z. po,,:yzsze.go, r~- staje, że właślIl ie dopiPTo w na
lLaban wvrazil mu swój sza- jaciel biedaków, którzy scenę te- Radjo - dobry sama- dJo w naszy~ kraJU Jest lstot~e miętności spełnia się j sprawrytan;n
tunek. Zachęcał go,
abv się n.tralną i estradę koncertową. znali
dosk.on~łym lllst~mGntem pok~Ju, dza szumne słowo o .,żywym
trzymał dzieLnie, jak on sam, i tylko z afiszów. Radjo zmienia się
Radjo pełni służbę sama.rytańską przYJaCI~lem rodzmy, dobroczync!ł' Bogu". Gdy zoba~~ymy, po.
przez ITZV lata zrzedu pJodził dla nich w niedostępną dla wszyst- Jakże często jest wielką, a nawet maluczkIch,. dob~ sa~aryt:am- wiemy, że Józef, chcv;iaż hlk
sobie nowe Imle. na Co poło- kich salę odczytową, w teatr 01- jedyną pociechą samotnego chore- nem. Spodzlew:w .Slę. mozna, ze z bardlzo szkodził,· m u jego błE: .
m~a zawołała ze swego posh- brzymi, w popularną estradę, na gr,. lub niedołężnego 8tarc&.. przy- dalszym, a rueu!lIkul?nym wzro: dy, posiadał nawet więcej l'.!ro
nia,
że ~nzez dwanaście lat, kUrej stają przed mikl'ofouem naj nosi lek moralny jego duszy i jak stE'm popularnOŚCI ra?Ja ~śród, naJ zumi-enia tej żywej cechy B{)ga
bez wytchlllienia, pragn~łahy l świetniejsi śpiewacy i muzycy, oraz złoty promyk słoneczny rozjaśnia s~erszych .sfer~ ~rzeWlĆ SIę :"sI(d i Z'.ręc~iej potIrafił się z nią libyć nłocLna.. Rachela "lvs.z·a la I' najznakomitsze zespoły chćraJne i mroki jego samotnoti'ci, łącząc go mch będZIe. O€ mata, kultura I ~- czyć n iż . jego rodz ic
lo.
orkiestrowe.
(r)'
.
na. nowo ze światem i godzą{l z cięt l'alność.
tym dJrougi·,(Jl synem było nie(:o
inaClz,ej, niż ~ pierW'oszym; świa
domie bowiem i nieoszukarn\"
spłodz.ił gO Jakób z Leą, nale·
żąc do niej 'vupełnie i lIliewątpli
wie.
A Rachela? Cóż się działo z
tą małą? Jakże ona poważme i
wesoło spog.lądała na kUlZyna
w uroczej dzielności i gO'towoSCI zycia; jak ufnie prragrnęła
i cz'Uła, że będzie mu przynosiła d.zieci na obtalz ich o·brojga,
nieikiedy nawet blii.n·ięta. I oto
była p·różna,
a Lea kołysała
już d:rugie jakże to mogło
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