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Calmella'a

Wynalazcy szczepionki
przeciwgruźliczej

DALS E
W starciu z

B. minister pruski

policją

2 arabów zabito, a 15

li CI ;
panuje 'p

Po za Jer

LONDYN, 29 paźdzternika.
W Palestynie w clą
! gu dnia dzłsiejsrlJe.go lir'wały
I da~s~ młnlJ~elDlia, aczkolwiek
nie tak powa.żne i skierowane
pneclwko policji, woI głównie
bee której mruiy arabskie zajmuJą bar.uo wrogą ,postawę.
Terenem .zabłll"lZeń była )JI"'LC
ważnie Jerozolima, gdzie około południa tłum 8!l'abów,
po
opuszczeniu me~ usiłował
pl'lZeI'wać kordon policji, zamykającej pIVJejście pNerzJ bramę
jafską. Policja nie WJPIuszc.zała 8ł"abów ze starej ~ miasta, auniesrllkanej ~a:żn.ie
przez arrabów, ~e ulice są
zbyt eiasne dla pochodów i de-

I (pAT.) -

Pro!. Calroette W swero laboratorjum przy instytuoie Pasteur'a
PARYŻ, 29 października. (P AT.) - D2lisiaj rano o godz.
6.30 zmal'ł prof. CalmeHe, wl~
cedyrektor in8tytułu Pa5teuM,
wynalazea aczepionki pl'Zeclw
gruźłiezej, ktÓJ"a wiele sporów
wywołała w [ 7 iecle
naukowym ł była nawet w. swoim eza
sie prrr.edmiołem I~ prrreciwlk o
lekarzom w Bremie,
gdzie w szpitalu dlliec1ęeym
po za8łosowwu
szetlepiODkI
pl"Of. CalmeHe'a, lIIOlano ~
szło 40 dzieci.

Zm8ll'ły

tureckiej

Objawy sympatji
ze strony Sowietów
ANKARA, 29 październilk.a
(pAT.) - Stolica Tu.reji t oka
z,ji lO-lecia. republiki -przyjęła
wygląd odświętny. Z wszystikich
części krnju zjeżdJżają delegacje ludności celem wzięcia udziaru w święcie narodowem.
Poza

delegacją sowdedką

z
W oil'oszyłowem na cz.ele, pil"Zybyły delegacje Bułgarji, Grecji,
Węgier OIl"aZ innych państw.
Pirzyhyli lic·w i
pr.zedsta \'91ciele prasy eUTO'pejskie.i i amerykańsldej.

Pmzyhył

dJzisia.i do Anlkany
trzy samoloty, ofiarowane Tur
cji z okazji lO-lecia przC!Z rząd
sowiooki.
Kalinifn, Mołotow i K,r emns'ki piITlysła.li depesze ~atulaey.jne na G:"ęce
Kemala. paszy,
Ismet paszy
i Teffeilk Ruszdi

Bey,

.
raniono

alfą

monstrac.ii. '.Arabowie 3łmuszaIi
na mak żałoby do zamykania
sklepów żydowskich, a M1Wet
llil1gielskieh. W szyslkie sklcp,y
a-abskie są zamknięte. W mieście paiO!U,ie atmosfera na'Pię
cia i zdenerwowania.
Dotąd
jednalk policji udało się opanować sytuack-

6;

usiłowaniach rozpl'lOQZemą · tłu

mu, była J!Oluszona do użycla
broni pałnej.
Dwu!!h. manifest8llltów jest zalbitych. 15 rannych.

Na głównej uliey JerorEołi
my policja iI"OZp'foszyła
tlum
arabów, który Z1n\lS1Alł żydów
do 1J8mykania sklepów. Manife
sbmci zmusili również .iednego
JEROZOLIMA. 29 paźchicr~lika,
by zamknął
swój
Hirtsiefer
nika .(PAT.) W2ibumony
sklep. Jeden 7Je sklepów , zotłum, pobudIl.any
okrzykami
BERLIN, 29.10. (PAT) _ Proku
stał zdemoIGwany.
kobiet mwrułmańskieh, zgI"Oma
ra tura w Boltum wytoczyła oskarSłl"ejk arabów trwa w dal- zenie o sprzeniewierzenie
dzonych na dachaeh domów,
przeciw
szym
ciąglL
b.
pruskiemu
ministrowi
opieki
spo
losiłował romooić poliie.tę
w
leocznej,
Hirtsieferowi
oraz
przyd2lielniey starego młas~ sąsia
W pO'llOStałej Palestynie pawódcy dawnej partji centrowej,
dującej z dziełnJcą żydowską·
DUje spokój, z wyjątkiem Hai- osadzonemu ostatnio 'W Jednym
z obozów koncentracyjnych.
Policja, po bezskuteem.yOO fy, gdlzie doszło do zamiesmk.

I

PAINL
v
Zwloki wielkiego uczonego i meia sianu SDOClna

pl"Of. Ca1mette brał , . - - - - - - - - - .
,"dział we wtorek, mimo .sUnej
gOl'ąezki, w międzyn.arrodowym
kongtresie hnQeny, gdzie prof.
Cataoo.zone pod1llósł . wiel'k e
msługi CalmeHe'a,
położone.
dla lu~ości 'Pl"Lez wynalezienie szczepionki pl"Zeciwgmźli
ew.l.

lO-lecie. republiki

pod zarzutem
malwersacji

jer S.rurraut złożył w imieniu cie udtliału w
rodzinie pogneoowych.
rządu
kondolencje

UJroczystościach

Zwłoki zOStaną 2łorłone w Panleonie.
Rano prezydent LebI'IU[l • J żył hołd zwłokom Painlevego.
PAR'Yt, 29.10. (PAT) _
PainOd wtorku zwłoki hędą wysta- !eve
wione na widok puhlicz.uy \'It' urodził Się 5 grudnia w r., 1863,
gm,achlll s.zlkoły i muzeum 1J<iob jako syn rysownika - litograIa. Po
ukończeniu studjów w 25 roku ży
nictwa, ~ie
da zostaje profesorem uniwersytestudenci uoIitecbnild pełnić hę tu w LilIe, następnie w Sorbonie,
później w politechnice paryskiej.
.clą strai oonorową.
W 31 roku życia udaje się na
PO~l ~eb Pailllleve'go z powo- zaproszenie władz
szwedzkich do
du -pxzypadająeych świąt
w Sztokholmu, aby objąć katedrę w
dniach 1 i 2 listopada,
OIraz ta.mtejszym uniwersytecie.
W 1900 roku zostaje powołany
sesji prurlamentąmej,
wyZlllado akademji nauk, która ogłasza
czOlJlej na dzień 3 listopada, od szereg jego pru, a specjalnie wyPARYŻ, 29 października. (P.
będJzie się dopietro 4 listopada. kład o teodi
równań róZniczkoA. T.) - DZISIAJ RANO O
Pozwoli to J)nygotować się od wych, oraz w sprawie organiza.cji
GODZINIE 5.20 ZMARŁ PAUL
powiedInio do uroczystośd po- a.rjacji i lokomocji lotJUczej we
PAINLEVE.
gnebowych. Pozatem, ptr'Zesu- Fr:mcji.
Paill11eve zmad u siehie
w
Painleve w okresie pierwszych
nięcie daty pogrzeb..! . umoŻllitvi prćb Wrighta.
domu bez jrukichkolwiek cierdelegacjom zag,ranicz.nym w!Zię wróży przYSzłość lotom mechapień w czasie głęookiego
omnicznym,
dlenia. Zmarły
zajmuje się specjalnie aerodynamiod kilku lat cierpiał poważnie
ką, uzasadnia pierwszą teorję menieubłagana
chanicznego utrzymania i unoszena se~.
ze szkodliwą "kaczkq" nia się. Jest też
W cią,gu ostatnich tygodni
pierwszym pasaźerem lotu Wrighta
dziennikarską
zmarły nie brał c.zynrnego
u.
a później FarIllaD3.
z Warszawy donoszą:
dziabu
w życiu politycznem.
W r. 1910 Painleve rozpoczyna
W lokalu sprawozdawców parła karjen~ polityczną, jako poseł do
Dziwnym Zibiegiem oikolicznomentarnych w sejmie odbyło się izby deputowanych, referent budie
ści
wczoraj kolejne posiedzenie zarzą tu marynarki, a później przewodni
pre7Jydent . Lebrun
dokonał du głównego związku dziennikarzy.
czą.cy komisji marynll.rki. Wybiera
wczoraj ul'OC'lZyst~o otw8fl'lCia
Zarząd
uchwalił wydelegować ny do izby w latach 1914, 1919,
szkoły i muzeum
.zdobniC!łwa delegata na sesję konferencji pra- 1924, 1928,
sowej, zainicjowanej przez ligę oanależy do grupy republikanów
im. Paim", ve'go.
rodów.
socJalistów.
Na wiadomość o śmierci licz
Konferencja ta odbędzie się w Na stanowisku prezesa ligi repul>1i
ni przedstaWliciele świata poli- dniu 7 listopada w Madrycie i po- kańskiej prowadzi kampanję poliświęcona będzie sprawie zwalcza- tyczną., której rezultatem jest
tycznego i naukowego
. pirzyby-·
Ola. fa ł szywych wiadoJlł()§ci, utrudutworzenie kartelu lewicy
li !dożyć hołd
śalllertelnym niaJących porozumienie międą na- i jego zwyci~~ P.lZ1j) ~boraeJr
w. ł. ;19J4.
. - .
.J
acqłk.om Paialeft90..
~m- rodami..
zma.rłego.

walka

•
Panleo -e

W r. 1924 i 1925 Painleve jesł
izby.
W r. 1924 kandYduje na stanOwisko prezydenta republiki,
przyczem zostaje pokonany przez
prezydenta Doumergue'a.
Pomiędzy rokif'm 1925 a .1929
Painleve zajmuje się reformą wojskową we Francji. Painleve
był 15 razy ministrem,
piastował teId oświaty,
wojny}
awjaeji. Był prezesem ministrów
i ministrem wojny w r. 1917, O!ltat
nio w gabinecie Paul Boncoura w
r. 1933 piMtował portfel minis.tra
:l.wjacji. W tym właśnie okresie
zdrowie Painlevego ulega pogorsze
mógł
on
niu, wobec czego nie
IVziąć czynnego udziału w pra.eub
gabinetu premjera Dalaruera.
Dzienniki pnypr,minająj słynną
dyskusję Painlcveg-o z członkiem
akademji, Piccardem, w obronie
teorji Einsteina, której zmarły był
Ivyznawcą.. Dalej pisma przypominają, że Painleve
przewodniczącym

przełomowych ~hwilach

wojnyinicjatorem powiel'zenia pierwszych stanowisk armji marszałko
wi Foche'owi i Petain'owł
i że on właśnie nie nastawał n:t
crganizację frontu w Salonikuh.
w
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zniSzczyĆ połeg

ce znacznie wz.ro3ło wsk ulek
gwałtownie rosrtllcego niemief:kieJlo
parku s3moloLowegu.
Trlzeha r6wil!irż pamięt:tć, i,ł'
plan ten PO'9•.-stal w czasie, gdy
lajne 7,bwjw ia r.icmiecJ..it' cła
wały si~ jeszcze' łalwo ikonlro.
lować, A więc co na pit'TWSlV
rzut oka wyda wać si~
mOZŁ
nieco naiwne, to bardzo sz.vbko suniO staje sil;, jako rlomo~ą
nadlecieć 11Ieprz~'jaciel- brze rozważona '~hęć napadu .
~Idc samoloty.
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n~. Innem! slo" y:
pOTIl,eWfł7. 11J0rri;1; gazowych 'z/upelnie tak
nIe moga wcaJe, a w kazdym
.'
a 1
sbbo nbro'rr:ć samo, .laik na płaszczyzl1Ie. flw
,
•
1 aZle.
)< r,!'o.
t.
.' cone cj~ilde gazy będą powoli
się w doHnv nil~'zdobytvch łan
"\~ewnQtrznv W .fÓ a Niemiec swe 7.achodl1le cen II lll1l prz~- spływały po ~tokach g6rskich,
\\'ARSZA 'V A, 28 paźd,z,iernicuchów ~órs'kieh swego kraju. .
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.
l C d .
skich. Siły niemieCllde, które lU
chemicznej' hi"oni
przcci,,;J.:o byli ,,"o.in~ w Brtgji i wsl'nlf'k . O godz. 12~eJ pose , a e~c,
W wąskie,j dolini€ Itórskiej nie
Od kwietnia
do :.i"qwla niE'miecl, i~ml1 cent.rOWI p~ze- If'g:> są doskonale ohznnjlT11lc- .1[\/\':0 prrezes Fldac'u złozył Wlezdołają ani się rozwinąć, ani 1~)~3 r. rartjn
hitlerowsk:l \I. mysł{~'\YeJ1lll. jeil'li nie J~dzie ni z terenem. 1Jil'lfIcy konly- niec na grobie Nieznanegro 20ł
wycofać, staną się nastęrpnif' dzieliła 1~01~ndersld111 n:~roLlo, ch'c!ał zniszczyć wraz z a.rmją INIUją z nielWYld'l ener,~ją swą ni(,l'za JednoczeŚtnie dożył wie
przedmiotem ataku, pTzepro- wym socJallslom popnrCIH w l' jem iec/([l również wiasnej lu- propagand~ w Holanu.ll. Uel-.
. . , federacJl-' 1) Z.
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aTTTIję związJkową na dirugiem tys. mu'r ek poszło nu cele pro· mieck:! mo"tnby PTZt'Z Belg~, dzcnia wojskowego iuż dziś ist
,O. prezes ,.,en.
rec 1.
.iei skrzydle.
p,agandy. ~o Bel;.di. dla popar- j)rl"'zeprowncl;ić Z całą hezwz.g k nieje stan. podobny do stanu
PJan ten .ies..:cze dziś prz,echo I'la dązell
sepurat~'stycznych dTlOścią at:lk na północlle fran ....·o5ellnego.
wywlllJly jest! w registraturze mr,d:jszości narouowcJ hel glj -, cuskie tL'r~:1Y orzcm~·slowe.
\V dl!gn ostatniego półro~Z"a bawią przecil!l>tnie około
·We;malu.
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' "'k'l s:r.tab g
e .. OCIa lS '
w
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'
ws~ hodn le,
m' e
mleu
chi francuSlki
pns
tWierdz, ne na samo l o t y boJowe
l. poś'
CJ- cowa ł d ane, d otyc zą r.e
ruchu enneralnv roz-poezął nat~chmiast
C.óż to oznacza? NiemiCClki J)TrzetLzierajqc .iic: pr7ez Holan- gOWc.
Zmobilizował,V wiedzę dzozienlców w 26 ważniejszyeb
wypracowywanie planu obej- ~~tab ~~neralny nauczył si~ l tlję i Belgje:: blok ~rodkowv ~owoczesną i ,.iU;i; przygo~ow~- miastach Polski w II kwartale rb.
ścia łych .fortv(ikacji. 130 acz- "pera.~ji w Belgji i Sel'bji. że armj: krvj(; granice Hcnll, ar- Ją s'ye .s~an?wlska '! kraj/U m€ Jak wynika z tych danych, w cią
kolwiek przySIZła wojna przy- ruch irrendentyst:vcznv może lI1,in połudJliowa wpa.da ~rzel! [J~lY~laCle;sklm. Clnnl,o~o ocz.v ~ kwa.rtału przyby.ło do PolsJd
niesie z sobą silne wzmozenie Inacznie pomóc operacjom mi Szwajcar.ic: do Da~'phme 1 do- WIŚCIe t~!lko ",mordllle . Szc;L.e ogćłem 17',517 eudzozieJllcćw, w
napadów technic\ZJt ych, bf,dzic btn rn:vm w kraJu nieprz:v.in- liny Rodanu oh'i!\d:'a ir i nis7. ~~61na sytuacJa, w kt6rą wpa- tem 5,724 do Warszawy, 1,819 do
wojną maszyn, aparatur i ch€- cielskim. \Yobec tego szuka CZY fr:ltl-clls1~i pfj'e1l1y~ł polu- Il.ną. Niemcy p.rzez ,~oj~ę.' ~mu Krakowa., 17163 do Katowi", 1,363
mji, to jedJna'k koniec k(\nców w ty'Ch krajach. klórych inwa- dniow\', AOZiko~" lek 1')13n ten SIle do prowadzcnIa leJ .lalko do Poznania, 1.348 do Lwowa,
decydować będzie zawszl?
5a- zje p~anllje, poparcia i sym;)<I- poslada nicco oweQo prymity- wojny ":yniszc-zenia.. Hówniez 1,278 do Lodzi, orą.z do innych
ma aTD1ja. Bo przecież kuj nie tji.
wi7;m . o kl6rvm Foch powic- "'~chodllle ~cntTa przemysło- mi?jscowoś.ci ~niej, niż po 1000
przyjacielsIki m1l.!'i bvć (\s ł atec1.
Nil wYł'adck wojny Niem<:,.. dział: . niemieo;"o ~trnt('gJn bn , WP NiL'mlcc Gliwice, Za- oS?b, Z NIemIec pl'7.ybyło do Po~
nie okupowany.
. ł .. t ·n.l 'I'· , "ch'\ Nltuie hl'lze. Huta Królewskn i ByŁom sIn 5,011 osób, z CzechosłowacJI
licza sit;' z nif'prz:.-.iucieJ:sk im a "O LI. o .l~un,,, 'r " "
.
.,
..
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A
." 9 097
Sta.nt
laikiem 10Łnic.zvlIl nu sprce swe tać,
że praWdrIlJuc!ohi(,llSlwo II JN]ynJC o parę kllome- \ooł,.
,z ustIJI~,
, ze __w
FoT!tyfiJkacje franouskie podzienIJl1y pas obronny nie do go l Hz emyslu __ okrl)g ret'lsko- prz~prow:l'J.;.;cnia ao w pr:;kly- (rów oddalone
od
granicy, rZJedn,
P. 1,058, z F~ncJl !ł8!,
zdobycia, który w razie woj- •
.
Niemcv absolul',lie nie moał". z AnglJl 606,
z RumunJl 555, 11
ny zamlknie ~aniee fran(>~sk ie
2
lt~· prowadil:ić wo.jn" mate.r.~łe ~dańs!~a 547, z I;.otwy 238, ze
""'!porost hermetycznie, - dają
,,"ej - i to jest już dawno ll- ~)~.W~CJl 222, Z ~OSJl 2(17, z Holansię obejść tylko w dwuch miej
r.".·z~l~dnione W koncepcji szŁa- dJI ~15, z DanJl 1)7, • JogosłaWJ1
scach; na p6łnoey PTlez tery1.JU geueralnego. Musza się 0- 105, z .Pales~y ,71,
torjnm belęiJslkie i holenclexrrraniczyć do wojny chemkzZ ,t,eJ ~g6lneJ lIczby _ 17,517 ("Iłskie i na nołudrniru pI"lzez ł"rytlej i bakterjologicznej i do 0- dzozlemc~w 2,f!19, ba~llo w ,Da.furjum szwajearskri::. Już przy
wvch nagłych ak~.ii, ktoo-ych szy:: kraJU kroceJ" ntż 1 dZleil,
opI'acowywani1l t-egc p'Toje~Lu
wynik zależny jeM Q(j tysiąca 6,7_8 , - ~ do 4 dni, 5,416 - 5 dG
wyłoniły się powa:.me t ..u.dnoprzYJ;aillwwości,
30 dm, 1,;)73 ~s6? przybyło na pobyt 1 do 5 rmeslęcy, oraz 1,034
ści. Nawoływano do o:stro~no. I nn;cm l slowy: real~e sza,n~e losób na. 6 miesięcy i dłużej, W
~i, lwskaaru~c,. że tte~0.l,rodN.latł
Nwmle.c w prtzyszłe.1 WOJllI~ I tym samym okresip. czasu wyjecM'
.1'U pilan mo ZE:! SIę s ac '-łaa
·C!"
nolega.1ą na t<;m. aby. zł~nmac ło z PolsIu ogółem 16,908 cudzomiec halrdzo ni-ebezpieczrny p<>d
J
wolę ?poru u p,rzeclwmków. ziemc6w po CZasOWyM pobycie_
~ęde!ln politycznym: pt1zed
NarazJe, w okresle przygotr,...
•
je~ urzeczywistnieniem p!rZf'7
R . Kl"
J' k '
I,
. . . 'u'
'k wawczyll1, niewątpliwlp. to im
zd'Tad,z iec'kie posunięcia jaki~- Nadprogram: ew]o nwa er]l w :-r~ -OW1O w oU~enO.,(,l _Il.arsza. a "iI! I,dalo.
~M nieoopowi€dzialneglo p/lli- Piłsudskiego. Ponadto szpalerami 300 samolotow nad Warszawą
F. K.
tYk~, lub rO':.czarOWJ.lnego ik~Początek o goJz. 4 po pol.
Ii~zrobo.ngcb
Kied-v po wybuchu rewolu- rjerowicza., a podozas wprocji rosyjskiej con'.JZ prawdopo- wadzania w życie przez mi~,
dobnieiszą si~ stawała nowa 0- dzynarodową
reakeję.
POlafern.lywa niem;ectka na zacho- tern - i to był na,jważniejs7.Y
d1.ie, szwajcalrski rząd związko wzgląd,
który
podkreślano
wv obawiał się q na1Uszenie je IZ wciąż wz.rastającą siłą - bl"
RQ ne·utraliności.
Pows:zechoie zą do pon;eptrowlldzenia t'lkj(·oczekiwano prób" ze strony go ryzykanckiego j)lanu opera
Niemiec
ohe.}śCHl
prawego c,ti m i1it a m e.i mogłyby być je,
skrzydła wojsk koalicyjnych dynie tyły zU'Peł.nie pewne i u'
od strony J·ury, Foch, ktMego \VIOlnione
od wewnętrznego
przywołano IZ powll'otem z wv I wroga.
Niemieclkie sfery wojlEOIl'llmienir
•mania ,po Iklęska.ch, odn:iesio. - Iskowe zmada_zł"
.
nych przel; Ren, NlVe 11 e na WlO I d,la zastrzeżen:
rozpoczęło "i~
snę 19.17 roku. obd aTZony zo- I tajne Zlbrojenie i wojna przestał mi-s)'ą wV'Pl"Rr.owania
"la- Cl'W'ko wro ""'w i wcwnęlr,zllct"
,.,~
1111 obronv
Sxwajea'l'ji. Foch mu.
Jest to
jeden z wiciu
planował: szwajcarska annja zwiąlzków pomiędzy Hitlerem i
7.wiązko.wa ma sJ'ażyć jako ~- niE'mi€C1kim
sz'łabem geJleraJ ·
chrona, a następnie wycofuje nym,

westfalsIki,
Duishu.rg, Esse,l,
MiihlhE'im,
Hamborn, Oberhauseo, GelsenkiTchen
lo
lit,raC:OTlC pozycje. Niemiecki okręg Drzemysłowv jest odległy
zaledwie o 250 km, od Ikanału
La Manche, 150 km. od na.iI
hliżsu>go
francuskiego lotniska, a tylko 70 km, od nU.luliż
".le~o l.otniska bcLgijslkiego: n
wi~c IV ciągu 2G do 40 minlit
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V,Tspauialy dramat egzotyczny o fascynującej
treści, pełen napięcia i
•
emocji p. t.

•

i dni

Nadprogrą m: KomedJa. dźwiQkowa,

Początek o 4.30, w soboty i niedziele o 12.30.
NastCiłpny program: "Zona z drugiej rCiłki" ~ Jean Harlow - Chester Morris

° niespotykanym

nastęDnrch!

bezpłatne bezwzględnie niaważne

lUSTER CRABE

FRANCES DEY

"III 4" lIr.· s z Hisz an,-,Dziś

W rol. gł.: Olimpijski mistrz pływaełd

oraz posągowo piękna

Rewelacyjna komedja,

Passe-partouts, bilety nlgowe i

li

przepychu i wystawie p. t.
z fe~o,men!llnYn:
komIkIem w roh
głównej

Nadprogram: Świetna rysunkowa groteska w kolorach.

Eddle Camur m
Początek

o 4-ej
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Dził nIeodwołalnie

g Z
Królewski kochanek. J.0l. FrBdrlc l'Iarch Claudette Co ber'
poraz oliainie!

rOcząłeM OD.

Q-ej
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.Nr. 300

MonlerenCja
ŻUdów
dla niesienia pomo(g Igdom niemietkilD

Wszechświalowa
LONDYN, 29 października.
(pAT.) - W dniu dzisiejls,zym
rOiZpOez-ęła się
w Londynie
wszechśW!iatowa
kOIllferencja
żydowska pomocy żydom niemiedkim. 45 oT'gani.zlacJi żydow
slkieh z całego świata jest reprezentowanych
przez około
200 delegatów. Delegację ży
dów
z Polski stanowią ~seł
Millloberig, Rozmarim. i Wiślicki,
red. GottlliJeb i If'abbn Lewi.
Otwareia konferencji dokonał ralbilll brytyjski Her,z, podklreślając, że skońozył się okres
przemówtiJeń i
obecnie kOniecJllla jest akcja,
która powma być solidarna,
ponadrpartyjllla
i obe.jmrująca
c:alokształt sytuacji żydów
w
Niemczech,
a nietylko jeden
odci!nek idh egllystencji.
PotTzeby żydów w Niemczech są
nietyl\ko materjal!lle, lec,z i Ik ul
łmalne i reHgijlIle.
Nast~ie p<rezydeIllł zarządu

gmin żydowSIkich W. Brytanji,
Lasky, j-ako prezydent organizacji, inicjującej obecną konfe
rencję i podekąd w charalldette gospodarza wygłosił dłuż
sze p'rzemówienie, obrazujące
stan akcj'! na rzeoz prz,eślado
wanych plf'zez hitleryzm
ży
nów niemieckich.
Ogólna Iie.zba ,uciekinierów ży
dowskich z Niemiec wynosi 65
. tysi~y,
IZ czego 33.000 mężczyw z rozmaitych zawodów, 30.000 1)00biet i dz,ieci Maz 9.000 studentów i sbudentek.
"l'a poszczególne kraje, ktQre
otworzyły swoje gran oe przed
uciekinierami.
przypada na
Francję 25.000,
na Palestynę
- 6.500,
na Polskę - 4.500,
na Ozedhosłowację - 4.000, na
Holandję 2.500,
Około 8.000 uciekinierów oka?Jało się bez wszelkieh
środków
i są oni wspomagani przez roz
maite komitety pomO'cowe. Dotąd zebrano na cele pomocy
p1'IZesdo pół miljona funtów
szterlin.gów,
z teg() 235.000 w Impe·rj!um Bry
łyjskiem, a 150.000 w Stanach'
ZjedlIloczonych.
Przeszło 8.000 żydów z 1 ie-

miec, pochodzących ze...wschodniej Europy, zostało repail:ll'jowanych do swoich kir·ajów macier.zystych,
z czego PTfZeszło
4.000 stanowią żydzi pochodzenia polSlkiego, kł.órrz;y powrócili
do Polski.
Rozwią,zanie zagadln.ienia
eucielkinierów
g,zystencjti tych
moŻlliwe jest jedynie na drodze
emigracji. Kwestją odpowiedniego ro:zdzi11u
terenów, na
ktÓTym ta emig1l'acja może ulec absor1bowan.iu oraz stosowne rOolmiesz.czenie jej stanowi
jedno z głównych zadań obecnej konferencji.
PTezydent Lasky za·pil'op onował utworlzenie ogólnego
kie,
rO'wniczego biura konferencji
onz powołanie D'alStępujlącyc>h
komitetów: a) palestyńskiego,
celem
wyp.racowania WIIlioSików dla osiedlenia ucieki.nierów w Palestynie;
b) ekonomicZIIlego z podziałem na 4 sek
cje:
l) akcji odbudowy
w
Niemczech,
2) akcj'i pomocy
poZ'a gtranicami Niemiec, 3) cll1igracji pO'zanalestyńskiej. 4)
finansowej, c) akademickiego,

-

powie - cłopłero w · utyciu poznasz iej wy.

kongresu żydowskiego, reprezentującego 16 mil jonów
ży

cfolnośt iwkrlło

dów,
żyjących

na

całej

!kuli z.iem-

~

skiej.
Znany działacz sjonistYOlJIlY,
Waljcana:n, mówił o ·m aczenw.
jakie posiadać będlxie Palestyna
d!la uciekilllier6w z Niemiec. Wajcman tlał wył"az swemu żalowi z racji
ostatnich
l"oZlruc,bów all"abskich i podkreślił, że
żyd7J pIl'3gDą zgodnego
życia z 8Il'abam
Najciekawsze było

3

z dn. 30.X.

szpiegowska na tle życia łódzkiego.
mniejszych, ale przy z.d lrowyrh
STRESZCZENIE POCZl\TKll
zmysłach jest. Planu niema i
POWIEŚCI.
Kapitan l!'omin, zastępc.."I. szefa już.
Jednym skokiem jest kapiwywiadu przy warszawekim okrę
gu wojen!lym dostaje polecenie do · tan przy !>zafee. Rzeczywiście.
reczenia dowódcy okręgu planu P~an B-4 nie leży w rejeshze
B~4, który znajd~tie się w skarbcu 4. Fominowi jeżą się włosy 'la
biura wywiadu. Z dyżurnym po· głowie. Zrnowu heca z iaki~
nlcznikiem udRje óię do podZiemi. nieszczęsnym dokumenŁnm.
Na progu slmrbc3. 'legarek kapitaPamięta porzecież doskornale,
na przestaj~ chodzić. Plan ze szaf- Że położył go na miejscu. Ro~.
ki wyjąć ma poruc7.llik. Stwierdza, pa~zliwje plfzer,z.uca papiery łf
te planu niawa.. Kapitan ;jie chce rejestrze 4. Z,reszłą to nonsens,
Wit'r'lyć,
zar.mc;l. mu pijaństwo. plan położył na samym wien
Plan przecież leży na samym chu. Niema. - Poprostu niema.
wi~n:chu.
Kapitan cofnął si1! o bok. Na
Ci~ dalszy.
C/lii:oło Wystąplłv mu ziffilIle kro
Porucmilk. czeka parę chwił . ple potu. W galfdJ~ ma niemoś
Nibv, że s;z.uka ponownie.
ną suchość. Ci~le nerwowo ł~'
- Nie leży, panie kapita- ka. OCZy wlepił w oŁi\la.rtą szaf
nie, l apew'llo niema.
kę.
Skór'll
głowy pIecze "ie.
- Niel>nzytomny pan, ('7'1 Zlnośrnie.
I nagle zobaczył. l !)bac2 .. ł
co. Ja sam, pamiętam, położy·
zupełnie wyraźnie Plan B-4 lełem na wierzchu.
- Nie leży na wierzchu, nie żał sobie spJikojnie w innym
ma w rejestrze - odpowiada rejestrze. Na wi'!··.lcl:u W rej~
zdziwiony pOO'uczn~k. Można strze 8.
... - P>rzecież jest. ,I .dv hm.
mili cO'p'fawda zanzucić siedem
POOl!.C.1.lIlilk. Dat T:tV na l' it>.110 z
I:rzecbów głównYCh i wiele 00-

KUPUI

tylko wy.sołcogotunkowe. ekonomicz.

TUNG

m;pM-

paiZem6wienie pa"zed:stawiciela
t. zw.
"Delegation juive", Mołi7Jk in. a ,

Państwo rozbraiaiące sie znedlJ
Albanja rozpuszcza wojsko i oddaje

okręty

reprezentującego odłam
żydo
stwa, domagającego się niety1ko akcji fił·alIl.tropijnej dla ucie

Tirana, w październiku. że w delegacji, która będzie pierw
szą delegacją wysłaną do Jugosła
Rząd
albański postanowił
w wji, weźmie udział również generał
tych dniach zredukować znaczną ny kierownik albańskiego minister
kin.ierów, ale
też akcji poIitYff21Dlej, e.elem 0- liczbę podOficerów, dalej ciężką ar stwa spraw zagranicznych Dimitre
Iwony stOOlU posiadania i praw tylerję i całą marynarItę. Według Barati. Z tego wnioskować można,
wiadomości poehodzących z kół że podczas
żydów w Niemczech.
rozmów belgradzkich
Motzlktn pTiZemawial za 'ZIWO- dobrze poinformowanych zarządzo rozpatrywane będą niektóre sprataniem wszechświatowego kon- na będzie również redukcja ofice- wy polityczne. Jeż-~li uświadomimy
gIresu żydólW, na któlfem omó- rów i urzędników państwowych. sobie dzisiejszy stan stosunków
wione byłyhy metody walki, w Okręty wojenne, które swego cza- włosko - albańSkich, któ1'ych ilu-

Nr. 2. J.ied) .\Tie::·;_aniem.

•

I zutycle prQdu.

ne tor6wld mG!",1 mo,.4t1

Rio c:b(e

STEFAN ZAGORZVŃSKI.

Powźeść

Wyg\Qd zewnętrzny toróWkl tego CI ńle

su Albanja otrzymała od Włoch zo
pierwszym fZlędIzie bo.jkotu.
staną
Włochom zwrócone.
Konferencja obecna posiada
zajmującego sięzagadlIlieniem
jednak, zdaniem Motztkina, Takie postanowienia rządu nalel'ozmiesz~nia około 500 pro- doniosłe Iznaczenie polityozne. ży tłumaczyć tem, że państwo nie
fcsOirów uniwel·sytetów.
bo
może z własnych
środków pokrypołączonych z uPrzewodniczący wyraził głę po l"a~ p-iCll'lWSll!y zeszli si~ wS'Zys wać wydatków
trzymywaniem dotychczasowej iłoś
bO'ką wd:zi·ę·czność w imienhl ży
cy żydI21i całego świata,
ci wojska i marynarki, jak rówdów z całego świ,ata pod adresem tych rzą.dów, Ikt6.rych kra- reprezentujący wszelkie odcie- nież kosztów utrzymania adminije otworzyły sw'oje granice dla nie i I$'IUipy międzyna:rodowego stracji państwowej. Dotychczas wy
żydostwa.
datki te pokrywały Włochy, ale
uciekinierów.
Po tych przemówieniach po kiedy Albanja zamknęła szkoły
N as tępll1ie zabierali
.ieszcze
których znajdoskOllC1zyła się ple- prywatne, wśró(l
głos pu-zoedsta wiciele szeregu or- witalnych
ganizacji żydowskich, jak prof. narna część konferencji i dal- wały się i szkoły włoskie i odmów wiła ponowuego otwarcia tychże,
Silvan. Lewi, w imieniu Allian- Sze obrady odhywają się
ce IsraeIite Universelle, Ska us pos:rozegóJnych komilS.fach. W Włochy przestały nadsyłać 'odnoś
i Margoshi z Ameryki.
pff'Zy- Ślrodę wieczorem odbędzie się ne kwoty na utrzymanie wojska
c,zem Ma·r goshi domagał się
końcowe posiedzenie plenall'lIle. .i administracji państwowej.
l1Wołania wSlZOOhświa towego
Jeżeli rząd albański przeprowaPARYŻ, 29.10. (PAT) "Ere dzi te postanowienia, to w kroku
NouveIle" donosi z Berlina, że ze
szpitali berlińskiclt zwolniono 7lO0 tym nie należy dopatrywać się za·
rządzenia tylko oszczędnościowego
ekarzy i pielęgniat·ek. Równocześ
szybko i łatwo pozbyć się za- nie w miastach prowincjonalnych ale i politycznego, mianowicie w
związku
z przyszłym rozwojem
parcia i jego skutków, jak nie- przeprowadzono szereg
nowych stosunków pomiędzy Albanją a
strawności,
bólu i zawrotów aresztowań wśród żydów. W miejWłochami.
głowy, mdłości, zgagi, wzdę~ia scowości Backingfeld w Westfalji
brzucha i t. p. powinien na- aresztowano m. in. bez «ania wyNiebawem ma wyjechać do Beltychmiast zaopatrzyć się w Ka- jaśnień wszysttdch żydów męi.~ gradu albańska delegacja celem
skarynę Leprince. Sprzedaż w czyzn. Według wiadomości półofi rozpoczęcia rokowań o umowę han
aptekach. Ceny zniżollb. Flakon cjalnych planowana obecnie amne- ltlową. Na czele delegacji stanie
(50 pig.) 4 zł. Torebka (!) pig.) stja nie będzie rozciągnięta na ży były minister spr~w zagranicznych
dów.
Mehmed Konitza. Ciekawem jest.
40 gr.
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Dobra-czy z/at

I

A potem nR - go

należy,

odnajdzie phm, kf')

stracją jest właśnie
ostatnie zarządzenie (rozpuszczenie wo.iska i

marynarki) to, dojdziemy do przekonania, że przygotowuje się coś,
co może gruntownie l!.ttIienić konitelacJę sił politycznych na bałka
nach. Albanja ~hce się wyzwolić z
pod wpIywÓ\f Włoch.
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Poruc.mik
uda się ,~
do komendanta okręgul
- Rzeczywiście, pnnie k'cl.ipi ~. dO' centlfali, mo·że dad,7,ą wojenn~o. Będ!zde 'Pan mutanie. A .ia myślałem już, że go szefostwo.
siał złożyć peW1De zeznanie.
~tOt w1'iął. A:e ]~~v 'IN iuuym re
Po betonie zastuka'l y buty.
I już deńslZczylk podaje mło ·
.Jes.rze...
_ PalIlie kapHanie,' kapd:tan demu porui'..am.iikow.i płaszcz .
ROZ.DZIAŁ II.
Łomow zawiadamia,
ic plan ProZ'ed gmachem wchłonęła ich
Kapitan zastanowiJ: się. p.r-zy leżał w rejestrze 4 półlk,i B M w ilgo ść. DIObny deszoz, pędzo
ny wiatrem, zacillla w oczy. O
pomniał sobie dokładnie,
'Ź~ samym wicnchu.
nacisne1i n~żei czapf,ieerowie
plan położył w rejeswze 4. loro
PrzeClZ'llcia sprawdrz:iły sip,.
sztą był J)l'1z:v tern kapitan 1,0 ' Ktoś nie'J>Owołany gos.podaro kli,
mowo
wał tu jednalk. A może był upo
Po chwili siedzieli w lekJkim
-- PalIlie poruczniku.
ważlIlion:v do tego? Trzeba to wnlancie. Poprzeli mgłę i hło·
Obcasy stuknPcły.
s'PT8Wd/7jć u TachkyroW!al.
to pędzili do komendy okręgu .
' - Zatelefonuje palll do kapi
Fomin wziął plan i włożył W rekI:. śoislka nerwowo kapitana Łomowa i zapyta
pan, go do maleńJkiej tec1lki, okutej tan małą tec·;-,kę. Na metaloczy pami·ętal , do jakiego reje- metalem. W myśl przepisów wem okuciu pokazały się krostru włożyłem wczo,ra i plan poprosił pOf'ucwika, aby wy_ pełki wilgoci.
B-4. Odpowiedź w .formie ~de - szedł pierws,z.y. Tylko niewielu
Generał Blimow
pr1Zyjął go
fonogll'amu.
ludziom wollIlo było pv~osta- natychmiach. Poruczni.k czelkał
Powtórny
stuk
ob<;asów. wać tu samym.
w korytarzu.
PlI'zoepisowy z.wrot na lewej pię
cie i błyszcz~a czupryna zlliKapitaill naci:sll1ął gnIlZ~k sy2:andarm otwiera
wie1ki~
ka za dJrzwiami.
glIlałowy. W izbie malSzyn wiedWłU,skr.zydłowe drzwi. U kOlica
Odez.wał się znowu w Fomi- d-ziano, że skarbiec mOŹllla za długiej
sali,
za masywnem
nie doświadczony oficer wy. mknąć. Potę.żne stalowe dr:cwi
billJo\"kiem błvszczy orderami j
wiadu. Z'aczęły w nim rosnąoĆ lelkiko i bez\Szelestnie wjechały nas.zywtkami generał.
Przed
ja,kieś pode.jrzenia. Czv to mo- na swoje miejsce.
nim ogromna przestrzel) lśnia
żliwe, żeby kŁoś niepowoł:a'oy
Znów krr.te kcrytalf'Ze. Małe {:(:I100 pa rlkietu.
ruszał plan. I to właśnie ten żarówki u 'lakl..:.rzonych suCi
Fomm staje na 'baczność
plan. Najważniejszy dokument łów. ObthlczO'P.,e ~lane schoSzabla
w lewej, teczka w prajaki w tej chwili miała warllT'!l.I, dy.
wa. \\'idooZlIlie operował tl.<.
W haLu gmachu
~arZ'Ucił wej ręce . We<hlug regulaminu
kt<.:ś,
kogo należy za wszelką ikJpt. Fomm na ramiona SIZ')'OOI, służby weWiJlętrwej.
cenę unies.z;kodliwić. Oficer Dr) J)'Odibj,ty futrem.
Był
koniec
- Gene.rał mówi:
czuł tu swą życiową
szaoIl ię. paździelffiiJka
i
warszawska
-- Proszęl
Sprawę powierzą na;pewno je- mgła przen~kała prze,z odziemu.. A wtedy. jeśli schwyta ku- nie
D. c. ~
szufladę.

wi~

-

może wrócą do Petersh" t' IDIIlą

SD.X

TrgUmlu meducunu
Ni,e

(z

będziesz rodzić

w bólach ...

o

Dwuch młodvch leka.rzrv un giel"kich
pny wspó~udlziale
ll1~de.i kobietv - lekatI"llł WVtll1i
lazło nowy ' śToook xnieczulają
cy, Iktóry, sądtz.ąe według J:1l1::Jko
mirtych rezultatów
noświad·
czeń, niebawem chmnić będzie
kobiety przez bóJami, zwil!'za·
nymi z rodlZeniem cbieci. Sowdek ten. rwo nem.butal, L
71Ilany
j.uż od trzech la.t w AngJji, nie
p'lsiadał dotychczas
szerok i~
~o zastosowarda,
ponieważ u '
ważano, że dz~ałanie ji'~O

'u

Charakter w... nadnerczu
' :>(111 urr.y.

Dobudliwi i niexno
ludzie. któnzy
nyetvI.ko dla oto
nenia. al~ również i dll a siebie s.vch. niebawem hę~
111 o uli Dł'zekslltałcić sie i zmienić swój charaikter na lepszy.
'''rei nrzemianie będzie im po
mo~ny skalDal wytrawnego chi
rurga. kł6 rrv zapomocll drobnej
operacji ZlIłJ.ieni najgorszv charaik ter w angielska łagodność i
cierpliwIość.
.
r.hirur!! z ameryka. {lskieg~
miasta Clevelanrl w stanie 0hio , doktór George CTavl twie,rdzi. że nie jest to utopia , lecz
rzec!: zupełnie możliwa.
Wedłu~ jego słów
udało mu się
wyko.n~Ć kilJlk:a
l1danyc~ doświadczeń w tym !kierunku i
że zmieni! on
na leps,zv char<? kt~r swoich nuoejent6w d'l"ogą
niewielkiej operacji rl'lIczolów
nadnercza, po Idćrei zaobsr.r~1l i w obf'iściu
sa i"tn/l mełka

wował wyraźną poprawę w 11 -

sposobieniu. nastrojach i zachowaniu się pacjent6lw. Operaoj3i ta jest róWIllież w pewnym stopniu kosmetyczna, 00wiem po niej z twa'r zy pacjenta znikają ZI1uarszCZlki i fałdy,
wywoł8lIle z,a tTOskanym i ponu
rym w'fjrnzern twRrzV.
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TABARln "
VARIETt.DANCING

Jest jeślli
to !'zeczą
łatwo że7:1'01)Umiałą,
si~ zważy,
tr~('"
ba butaj dUtŻej bysłro~ci sf)Ostmegawczej i przytem pe· "
W\l1ych okireślonYlCh właśdwo Dxłś i cod.lennle od 5 do 8 FIVE
ści chara'ktel'lU
które pr'zccie'ż
lI'yltepllmi artystyczn.emi.
nie 5ią udziałem wszystkit:h, a·
.
Konsumc)a 80 gr.
.
t·~·· '1 ~~. l d . I
.-."~
WIeczorem od 8 do l1-e
nI nawe
W}(~'AszeJ 1 O~l U 'Zl
MUSIC- HALL
A dalej: rod.ziee, i to ~~k 7.~jQ- I
Pierwszy
ty pTa<lą zawodową OJCIec, Ja·k
••
zaabso~bowall1a gospodar~\;e.m matka, niPjednQkrot-

I ,;

I

oomvśleć
o uświadomieniu

dzieoi.
I tuta,j
przyp,zł<l oórazu
de·
o'Tzesady w odwrotnym kiel'ulIl
Ikru ; powstała cała liberatura
na temat jaknajwcześniejszeg<>
p~yswo.ienja dziecku przykła
dów z p·r.zyrody, mających go

Dziś

poraz ostatni!

prod.

Sowkino

d d
WIelkI Mle zynara Owy
TurnieJ Damski
Walk Zapaśniczych

a nigdy ..vcze~lliej.
Wtedy jednako~- oż cnroplec
dziewczynka
powinna
l.ub
mieć to uczlUcie,
że
może
z
.swoimi rodzicami rozmawiać
swobodnie i otwaTciC' o rzeczach, które g>O niepokoją. I
wtedy, Jeśli d,z.iecko zwierza
się otwarde rodlz'Lcom z rzeczy, zasłyszanych od r6wieśni
Ików czy kogokolwiek innego,
nadarza się najlepsza sposoh
ność udzielenia mu odpow-if>dniego Jego wiekowi i zodoLnoś('i
pojmowania uhl'iadomieni:t i
z.redukowania nowej wiadoIPI)
ści do oJpowiedlIlir..h
wyTl1 I,fł '
rów i l1l1ac,zenia. Bardzo wamą jest rzeOZlą, by dojr,z.cwają
cym chłopcom i dziewczętom
dać moŹlIlość psychiczmego wyładowania budzących się rm~'
słów. Rozwijają.cej się wyobraźni dotarezać tr.zeba odlpowied
niego i zd:rowego pokarmu; f6
cjonali7;ują,cym
Slk.łonl1lościom
chłopców,
~h rwaniu się
do

czynu, pa1eniu się rio jnlde ,4
dlzillłalnnści,
iść trzeba na, "~'
kę; tak s-amo w.zrastająeej w
tym

właśnJe ołkresie w,r~7.I1iwo ,

ści

rluchowej dlziewCl1.ąt. I)to
jest ok res nieświadomej
f/oublimacji popędu ,płeiowego,
sublimacji, wyrażające.i się w
zamierzenbch s'Połeczny.ch, Pl)
t
udziałem światowej
;lawy atletek, IJra& pełny litycZlI1ych, ozy nawet reHgijpr:Jgram atrakcyjny % nych, w kształtowaniu się mlo

dancingiem to",arzyskim d1.ień(".z.e~o świato'PogJOI,du. 1ft()

rego nie wolno

Wejście bezpłatne.

rodzicom ani

Od god •. 11 w. KABARET-DANCING wvchowawcom w~lędnic leka

Tajemni PIOCI•••

Kobieta o dwu duszach - niewinna
i dobra za dnia... noc~ potworna.
zbrodniarka.
Nowa GRETA GARBO

Carole Lam ard

Od lutra w "PILICE"

~()(,

a(Zlowek

•

II

życia płciowego

"TpIyw wychowania na p6
oswoić z misterjum mplo!>eks1uallle czll)
!lnienia i rodzenia.
wieka jest d:z.:: ogóLnie uzna Jest to, jaik już wyżej Zlł:vfiR
W:l'I1y; nic tak nalomiac;t j~,snc czyliśmy, przesadą, bo dziec,k o,
i pewne ]eH, jakiCh śrocllkńw dopóki samo nie wa...TOCZY w
l1;iyć nalt>7.y.
liV wpływ
tł't' ·/ olkres dojol1zewania i nie dozna
wszeliką
vewnością
UIZ>YSk.l \( zaniepokojenia na s:kutełk poja
PrzedewslzysUki'e m
podk reślić wiających się fenomenów , Ille
należy, i~ właściwy .·ięi.ar- wy · dostrzega
wcale
doniosłości
chowania spada na rodJzi,nę, ~e tydl faktów. a intt'.resuje się
jednak
niesłychanie
łl[uOOO conajwyżej
sensacyjnością,
jest wpływać Q8 za~'loVlaoie s7.()zególnością czegoś, co do
się rodziców wz;gdędem dzieci. tychczas stanowiło tylko tajePró10wano w tym cehl wszel· mnicę dorosłych. $tąd tei ukich środków: ksiąiek, ortvku świadomi,enie wskazane est do
łów w prasie codzie:nnei. odc·r.y pi~To wtedy. kiedy sJtaje się /lik
tów, wystaw propaga1nd<lwych, tu~.lnem, a więc
pJl'1Z1edstawień teatralny<,b i ~j
w okresie dolfZlewauia ,p ieionoww'h;
we-.go, .
wynJ'k był trl6wSZC niezado~
walajqcy.

nie mają Wpt'08t C1J;Ił.IJU na ,ajęcie się dzieemi.
Wreszcie. co na iważ'lliejsz.
hrak im na,i<:zęścjej odlp owiedJnich
wiadomości,
niewl~'
d.ny(·h dla umiejętut"go wyc-howan~a dzi'!r:i, brak im świado.
mOSICl tych braków i wre~zde
nawet oohoty, by je wyrów1nać .
Jeśli
dodać jes.zcze n.ast:roj~ i
humory, którym PodJ688ją 'fU'
dlZ'Jcc, to będziemy mieH pr.wd
oczyma w,szełkie usŁcl1łd, ma-zane z wychowamem rod171nnen\.
Mimo to wszyst1ko, pozo<;t.je
000
w łańcuchu wychowawc:l.Zym
t>gniwem Qajwaml.,js'zem. Pnzytem jednym z gł6w
nych
śroo1ków
wychowawczych jest niewąfJpllLwie dobry
przy'kład.
Obok tego zWIr'aC'ać
trzeba uwagę na odpowiedn.i
trylb zycia, pod1zi'p.ł Clz,asu liRO'
dny z zajęciami dzdeci, dobre
od~ywienie, czystość, swk6j w
rodzm'i e, wesoły, oogodny nastrój l
unikanie w obecności vieef
rozmów,
które rzekomo majll, pt"zechodzdć, jako niemo' z lumiałe, ponad głowami dzieci, których u
rywki jednak zahaozają o du~z~ dziecka, pozwa,łając mu nR
niepożądany wg.ląd w. żv~ic dn
rosłych. Na tych doplelTo. pod~tawach J'QZwlnać. .'il~ nlo'ze ('d·
powiednie
kiel'owarnlc przyszłym, seksu·
alnym rozwojem d:tJeeka.
Oczywista dawny zlwycz-aj
w~' kluczał
w obcowaniu
z
C1lziećm i .fdlł< ąkolwiek
wzmian
kę o życiu seks-ualnem; zad'8.walano się opowieścią o badanie, która jednak budzącego
się intelektu dzieclw. nic z'ada·
wala wcale. Trzeba wiec l)\'~C'

Nr.

1933

źrniejS'le życie

j ,~t

wy t słabe. Jednak obecnie wy
kryto, że ten nembutal, poda''''anv rn,z~m L ~hloralem. dzia
la ZiIlakomicie
na połoinice,
7.111ieorulają.c całlkowide, a przy
tern nie wpływając \Zupełnie
na. dowie ~iec'ka i matki.
Dotycbc!zas jako ś'rodek mieOZ1Ulającv stosowano 7.utnvki
tU'o r/iny,
ale uważano je '1. a
sz!kodliwe, potllieważ morfina
~zasami -przenrkała.
do lk1l"wi
noworodka.
N'l'lmbutai podaje się na we wnąw.z w postaci oigułek. Najcharakterystyczrniejsz.ą jego cechą jest to, że nałychmiaLSt po
rlorodzie połoŻlllica zasYIDia spo
ko.jnym snem. Pytanie "Czyż
"loie d!zlieelko .mź sie Ulrodziło"? jest zazwyczaj pierwszem ,
jallde zadaje pacjenbka. do kt6"ei zastos<"wr.no nowy środek
DoświadCizenia,
przle prowad.zone w lCYJ.dvńskim lIZ;pitalu
un iw e'l"S ytcc1k im , wyka,zały, że
w 62 wypadkach na 100 nemhlltal działa poprostu zbawienIde, a w pozostałych 38 wYlpad
k ach dlJiałanie je~o b"ło słab
szt', pTzyczem zaledwie w 13
wypadkach nie dz,iałał zUIPeł
n ',e.
Nie moma I!0 nazwać
"rodlkiem usypia jąCYJll . ponieważ w wi~szości
wVDadków
pacjentki po zażychl nemutazda. ją sobie dOSKonale sura'''' ę ze w8zystkiego, co się dzieje dookoła nich. • jt'dnooze§nie z:najdują sip' w stanie pół
odrętwienia
i nie odc1JUwaja,
zl1pdlnie bólu.

cał"m

.. (;ŁOS t'ORANNY" -

lekceważyć. Jednakowol,
nies1zozęście,
w tym właś 
nie okresie stają si~ d7.ieC'i iłln
rodziców nicZ/rozumiałe, eZI!·

na

sto niewygodne ; pojawia siQ w
nich coś nowego, l'\ie711:Jl\c~o
dotychczas, co rodlZice starają
się bezslk,u teczmie usunąć. wvkorzenić,
stawiając
tern samem przegrodę obcości r\lir:<łzy sobą a dzieckiem.
I to jest głÓWlIlą, przyczvną l
dlaczego cały ciężalJ' wyChowania seksualnego z.walono !Ul
"7.1kolę, chociaż ,jest oua. do togo w daleko mniej."zym stOJI niu powołana, niż dom rodzicielski. Zrażu pr6bowalH, uczniów dojrzewających uświada
miać o
f"dym kompleksie życia se·
ksualnego
i opuszczającym .lUZ zta.kład da
wać na przyszłość rady i przesł'rogi,
mające ich
chronić
prrized
niebez'Piecz.eństwami..
czyhającemi na nieostroŻlIlycb.
Później jedna'" poni/!C'hano lego, uciekając się coraz czę
śdej
do metody pośredniego
uświadomienia i stałego w.płv ..
.tania na młodzież w ok-reślo
nym, pożądanym kierunku; 11świadomienie to pośrednie polega na tern,
że się w odpowiednich punktach planu nauki oJllilwia procesy zapladllja nia i rozIDlIlażania się w całej
pJzyrodizie, od roślin aż do naj
wyższych 'kręgowców , co , oczy
wiście pozwala i na wysnnwllnie pewnych wnioSlków co do
iyda pŁciowego n lndzi.
mklócenie wrodzonego UC'liUcia wstydliwości
t w sposób, odp<>wiadający wjc
kowi i dojuało§..ci ucmiów.
PrzyteJll jednaok kon ieczne
jest i w inIn~h działach nau ·
ki, ptrzoedewLSl1Jystkiem w na 1lCC:
liwr atu I'Y, historji, religji, slo·
wem wszędLie, gdzie się tylko
nadarzy sposobność, utrwala~
w młodzieży przeJwnanie 8 ko
:oiec.vności pewnych
~tyCZillych

zobowią7'AIi

w

7'.00 Gimnastyka.

muzyk~

t

AUDYCJE ZAGRANICZNE
Wiedeń (516)

płyt.

12,05 Koncert w wyk. orkiestry

l1landolinist6w •
15,30 Komunikat izby przemysłowo - handlowej w Łodzi.
15.40 Płyty ze studja łódzkiego.
15,55 Pieśni w wyk. Ady Horskiej.
16,10 Recital fortepianowy prof.
Władysława. Burklltha.
16,40 Lel\:cja. języka fIancuskidgo (kurs elementarny).
16,55 Koncert solistów: Zofja
Adamska (wiolonczela) i Holena
Lipowska (śpiew).
18.00 Odczyt pt. ,.WfTód polakćw ' w StMtl1.ch Zjednoczonych"
- wy~ł. dyr. Stp.fan Lenartowicz.
18,20 Audycja z okazji święta
korpusu pogranicza.
19.25 Feljet0n
lllnzyrzny pt.
"Przygoda górska w muzyce" wygł prot dr. Adolf Chybiński.
20,00 "Lili" operetka w 3 aktach
Llldomira RM:yckiego (ze atudja.
warszawskiego). W przerwitl f~lje
ton pt. "Bułga.rska a.rmja pracy"
wygł. p. Tadeusz Nitman.
22,40 Muzyka taneczna.
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20,00 Koncert

ł;y.

płeiowe~

uc.zy~ ją obowiąZlkowości ,

dziś

•

rzom

tiu

Co uslrsz,m,

r

tlC7. ·

ciwości
zwolić.

i alkuizmu, by nie pona traktowanie kwełtji
seksualnej ;ako czegoś oderwa
nego, stojącego poza obrębem
zwykłych,

.....

..

obowiązujących

(M. in. Uwertura człowiełka l.lCZ1Ciwego
rąlTaw
"Don Juan" Moza,rta, SYIhfonja społ,eClZlIlych.
VI Beethovena, Koncert skrzypco- ~
~~~
wy Pag:Lniniego, Pieśni i arje, uwertura. "Rienzi" Wagnera).
Londyn (356)
22,00 Koncert we włoskim stylu
na. cembalo i Suita. francuska Ba·
cha, Pieśni chóralne.
Strassburg (345)
21,30 Muzyka. kameralna (Trio
. ", :".: ~'" . :..
fortepianowe Haydno., Sonata-trio
':, \, """" fI • ~
Lottiego, Trio-sonata. Boccheriniego, Symfonja kameralna Porpory,
Trio D-dur Tartiniego, Utwór kon- "-_ _ _ _-:::--~---_~
certowy na wiolonczelę z fortepia
nem Couperina).
Rzym (441)
20.40 Opera. Oasa voli Blaz0n na
dworny kalifa",
Bukareszt (394)
20,00
Sonaty
fortepianowe:
Haydna. F-dur, Moza.rta D-dur
Rnsta. Fis-uloll.
21.15 Kwintet Brahms:t.
Sztokholm (435)
20,00 Opera Verdiego
"Don
Carlos".
Bero Muenster (459)
19.50 Koncert (Uwetura "Zaczarowa.na harfn" Szuberta, Koncert
sknypepwy C-moll Bl1lcha, Poema.t symtoni('zny "Życi e bohatera"
R. Straussa.).

KRZESEŁ
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I

Wkrótce

BudapeSzt (550)
20.30 Utwory Volkmulla (Uwer-

tura ,.Ryszard lIT" Koncert wiolon
czelowy, Serenady D-moll i F-dur,
U~).
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W dniu 28 b. m. rozstała się z tym światem

KOCNB DYW!tY APTEK. Dsiś w nocy dyi.llrują D.88tępuj~e
:spteki: 8. Jankielewic'UL (Stary
Rynek 9); B. Gfuchcwskiego (Narutowicza. 6); E. Hamburga (Głćw
M 50); L. Pa.włowskiego (piotrkow
ska.k 307); A. PiotrowskiegQ (Pomorska. 91); L. Ste('kela. (Limanow
t:kikego 31),
REJESTRACJA 1913 ROCZNIKA. - W dniu dzisiejszym od gotlziny 8-ej rano do spisu poboro·
j':vch w biurze wojskowem za.TZa(li~ m. Ło(lzi przy ul. Piotrkowskiej
nI'. 167, winni się zgłosić mętc,zyź
ni rocznika. 1913, zamieszkali na,
t(>Ieilie IV kom., o nazwiskach na,
litery O. P, R. oraz zamieszkali
na terenie XI komisarja.tu o nazwiskJLch na. lltery L, Ł, M, N.
Jutro winn! się zgłosić męiczyż
ni rOO2nika. 1913, za.:-nir,szkali na.
terenie IV kom., o nM.wislra.ch na
litery S, Sz, T oraz zamieszkali na.
terenie XI komłs&rjatu o nazwi·
skach na. litery P, R, S, ~z.

b. p. SAL MEA LEWINSONOWA

zł.

zasiłki

na

dla bezn:
botnych

Pod przewodnictwem wicemin
K. Rożu()wskiego odby~o się posie
dzenie zarządu głównego fundusz!!
bezroiJocia, na Idól'em ustalono pre
mllinarz budże~owy F. B. na listopad, Preliminarz ten ustala na zasiłki dla bezrobotnych robotników
kwotę 1,702,200 zł. w pn;ewid~ waniq, że liczba uprawnionych do po
bierallia ustawowych zasiłkóW wy
niesie około 35,000 osób. Po stroprz~j~(bal kol~jno d",i~
nie wpływów preliminarz przewiW dniu wcwraj's.zym pociąg , obie nogi. Najbliższym pocią skiego do sZlpitala wojskowego, duje 2.7'00,000 "t. z tytułu widadt>k i ustawowej dopłaty ze sl':' rbu
podmiejski Łódź - Kolusziki, od giem pl.'lzewieziono poszKodoWfl p~z.v ul. Przędzalnirrmej.
chodizący ZIC stacji Łódź - Fa- nego żoŁnierza na stac.i-G Łódź
Trupa Pawlaka przewi>Ct7.io- państwa.
bryCZIIla o godz. 9.40 ralIlo 00 FabryolJUa, slkąd wezwana ka- no do pn'osektorjum miejsik,i eg"
Koluszek, na przejeździe kole- retka wojskowego
pogotowia przy nt. Łąkowej.
jowym obok Widzewa
naJe- ratulI1Ikowego,
po ' udzieleniu
Pechowy pociąg stale kursuzasłabnięcia z głodu
chał na pTz~hodzącego
przez pierwszej pomocy w stanie a- je na Hnji Łódź - Fahryczna Na
ulicy Zg-ierskiej obok po~e~.ii
fur uClZlIlia szikoły powszechlIlej gonjalnym przewi~zła Wiśnie w Kolusz,k i.
(p)
nr.
56,
padł z głodu i wye'lPJ'panill
13-1ełlniego Hem.lfyfka
Pawlaka
·
1
7-1etni
Kazimierz Rysiak, b(>l§·
(J6zefa 3) zabijając niesZCIzęśli
(Jomny i bezrobotny.
w'ego chło<pca na miejscu.
Po długich i cięłklch c 'erpieniaoh rosstal
Drugi wypadek zasłabnięcia z
Światem nasz najukochańszy mąi; i ojciec
Ten sam pociąg. nie dojeż
\vyczerpania i głodu miał miejsce
B. P.
dżając do stacji Zakowice,
w
przy ulicy Fl'anciszkallski('j ~().
pól godzilIlY
po śmiertelIIlem l'
gdzie padł 56-letni Franciszek (}rzy
przejeChaniu, najechał na prv:e
bowski , hezrobotnv mieszkani!'C'
pruiywszy lat 62,
chodzącego przez tor kolejowy I
Łęczycy.
'
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś, w ponies.zeregowca 31 pułku strzelców
zasłablliqria
Trzeci wypadek
działek, dnia 30 b. m o godz. 2-ej po poł. z domu przed·
kaniowsikich w Łodz.i, \Vl'1.dy- i
~ głodn miał miE:jsr('
przy nlif'y

Dla. ue.lcze~ia pamięci Zmarłej Zarząd w.lywa odonków Towarzystwa do
WZlęCla lldzJałll w pogrzebie w dniu 30 b. m. o godz. l-ej popołudniu • domu
pl'zedpogl'zebowego.
Zarząd Tow. Oimn. im. Elizy Orzeszkowej
.

.

olobU

Trzy wypadki

I

Hilar" Zauberman

ZWALNIANIE
OD
OPLAT
SZKOLNYCH DZIECI BEZROBOT
NYCH. - Jak ns.s informują, mini
steJ'Stwo
wyzna.ń
reltgiJnych i
oświecenia pnblicz!tego
rozesłało
sława Wiśniewskiego, OOIWiące-,'
d!) wszystkich kuratorJów okrę go na urlopie w Żakowicach,
gów szkolnych okólnIk, '" ktćrym
Wiśnie w kiemu koła odci~ły
y.rzyzna.je dzieciom bezrobotnycl:
prncoWDl"k6w umysłowych. uczę
s'Lcz&jąeych do
gimnazj6w pań.
st.wowyoh prawo pierwszeństwa do
zwolnienia. do czesnego narówni z

I

dziećmi unędnik6w

lł(z~~

pa.ństwowych.

PRZEKAzYwANIE PIENIĘDZY
Z POLSKI
DO
PALESTYNY
I ODWROTNIE. - Jak informu.ią z
żydowskiej gminy wyznaniowej wohee częstych skarg na. działal
noŚĆ rów.ego rodzaju bi
i kantoriJw pienię-':nych, poldejmująoych
się przeka.zywa.nia pieniędzy z pa,.
lestjrny do Polski, oddział banko"'Y w Tel Aviv (palestyna), Allenby Street 88, przyjmuje wklady
t(,l'minowe i oszczędnościowe, po·
rlejmują.e się jednoeześnie przeka.zywania pieniędzy do Polski, usku
tpczniając r6wni~
przesyłkę pieni~dzy z Polski do Palestyny. (p)
7WIĄZEK

pogrzebowego, o czem zawiadamia poz:as!ala w nieutulanym
żalu
STROSKANA RODZINA

Ci i

i~sii\(

podatlii

s.

W miesiącu listopadzie r. b.
przypadają term my
płałnośd
następujących -podatków:
1) do dnia 15 Hstopada, r. h.
z,a.}iczlka miesięczna na
palIstwowy podatek przemysł.cn\y
w wysokości podatiku pr'.zypadającego od obrotu osi~~iętcgo w miesiącu październik.u r.
b. przez p'rrzedsi~biorstwa, handlowe I - II kategorji i przemysłowe od I do V kat., prowadzące prawidłowe iksięgi han
dlowe, tudzież przez przedsic;:'
biorstwa sprawo;z dawoze.
2) Do dn~a 15 listo1>ada r. b.
płatna.. jest zalic'zika kwartalna
na pań.st\ViOwy podatek przemysłowy od obrotu.
3) W ciągu 7 dni od dokonania potrącenia płamy jest pa!'l'l
SI:V1J()WY podatek dochodowy od
emerytur, wynagrodzp.:'l za najcmną prac~ i uposażeó sł\lżbo·
wydh wraz z dodatkiem Ikr~'zysowym,

plain~

4) Do dllia 15 lislopada r. b.
jest mie i~z:na zaJicr.l,a
na p-odatek dochodowv od d,o·
chodu. osi<lRni~t{'g>o w paździer
nik li r. b. przez notarjusz6w.
pisarz,. hipotccznych i komoro
nilków.
5) Do dnia 5 listopada r. Ił,
płałr.y jest pod'a1telk od energji
elektrycznej
pobrany przez
sp'rzedawcę energji w okiJ'e~łe
od 16 do 31 ~, m. do dnia zaś
20 listopada r. b. te ' .lże poda"
tek pobT.an:\' za okres od 1 do
15 listopada,
6) Do dnia. 15 listopada r. b.
płatna jest II .ata nadzwyrzajnc,i daniny majątkowei w I-ej
glf\upie koatyngentowej.
7) Do dnia 30 listopada r. b.
p~ałJm .i~st nuclz.wyc,zajna d~-I
11ma mfl.lątikowa w III grupIe
!.;[)ni:vn..,cntowoj.
,
S) Do kO(lca lisLopadll r. b,
płatna jest III kwartalna r'a,la
pall.. twowcgo podatku od nic-

REZERWISTÓW SPIE
SZY Z POMOCĄ NIEZAMotNEJ
.
MLODZIEZY
W I>sta.tnich czasach zwl~ek
ro;envist6w zarówno na. terenie
miasta l,odzi jak i w całej Polsce
wykazał swą żywotność. Ost .tnio
znć,w istnieJąca. przy
zwią.zku rez€Twistć'W "Rod7.ina. rezerwiSltów"
zaintl'l'e'lowała
się iywo sprawą
ni~~l1;amożnej
młodzieży,
która. z ~~"""'*'MMliiIIt~~ bW it1iCJ3IIIB!I~f;lłi1'!1111
ra ('ji Lrakn należytej opieki niejed
nGkrotnie stajE.' się niepożądanym
elementem społecznym i państwo·
wym.
Sprawca słanie przed sądem doraźnym
W związku z tem w dniu onegdajszym
pod przewodnictwem
i4-letni Adolf Wicke, zamieszka nadjeżdżający hn.ndla,1"Ze m!plo.iem,
pr(>zesa zarządu grodzkiego związ ty we wsi Chrza.bowo, powi:tt\1 ko- na widok których napastnik 1'Zuku rezerwist6w p. Rimlera odbylI) nil'lskiego, wybrał się wczesnym cił się do llciet' zki , zanim ...dolal
się posiedzenie pOEwięcone zorga rankiem w d,:,ogę do Słupcy 11:l dokonać rabunku. ~1imo wy'iłków
nizowaniu w jaknajkrótszym rza- wozie,
naladowanYm
workami zbója zost~'lł on, zll.trzymanv i odda
sie specjalnej świetlicy dla nieza- zhoża.
ny n:,.potk'ln.~;}11l patrolowi policji.
możn.ej młodzie'ty. Jak zdołaliśmy
poblizu miasteczb Klerz ('w.
Jak sip' ol,azalo rabusiem był
ustalić w świetlicy tej młodzież mi~dzy wsiftmi Mare'ewek i Doły. Illit·..;zkanirr Kleczr"'a, Franciszek
h~dzie mogła zn:ueźć godziwą. roz- ~na.la7.ł Bi~ '\'icke około g;ot1zil1~' .h.!!'oaz iń!'\ld , 1i ... :~,y 30 lat. Are!lz
rywkę, a specjalni iDl;truktorzy i (H' ] rano..
.
.
. tOWflne~o od!ituwirno do więzienia
wv<"łaszać
będa• Z r ÓŻ'. I W pewnO]
(!hwllt -'11:1. woz ,,('r!ZI \1' Klf'cz",wi~.
Prrle<"enci
""
• b
. . . ]
ł
. l ..
nvcb dziedzin pogadanl'i i odczyty \I'ego WlrSI1Ut.\lI. W"KOCZY
Ja ~l:-;
.
. . .
. .
, .
l
' l ',' o."obn ik. który kl1.mieniem nO'odzi!
~r(lznv(>g"o \Ylr:-Jllaka odwleZIOn(.
m,l)ące na ce u sprawy Sp(l ('czne
.
~,
"
1 }-l
l'
d"
i p~ńfltWOWI).
.
\\' ickrgo z (~ałą ~ilą w !!Iowr '" :'.""'111r7. (O
1'('7.(,\\':1, /l'( 71fJ 11 ZH
.'
L
l
okolic(' prnwrJ' "kroni Cios 1J\'l z:l.·lllł 1Illl pomocy lll11' ,J~COTIY h'karz,
W t en spos ób mł o d 7.1eZ w t!W e'
. .:I'
• ",'
l d
'
trlC:t<:
h
d k'
.
f h
(lany od tylu
RtWlf'TIlZ1!pC ClC;ZhlC
115Z \O zome
po
lerowmctwAW
ac o·
'.
'. .
..
.
'~'a
wych sił otrzymywać będzie nalcWlck~ w ostatme,~. C.1:.w1h zorJen f'l..,.
żyte wyc~owa.nie
obywareI,"kie, tował ~1~ w syh1 1C,J1 l zawolał o
Jp:;t jll'1lwdo[lodobne, iż Jago
.i~lk równi9ź zaop!\trywana bedzi.' pomoc,. !l0czem n,askutrk 'Jtrz~ma- dzińRki będlic odpowiadał za naw skromny posiłek
n0~O ClO " U stracIl przyto !~lno~~.
pad z usiłowani em zabójstw:J. przed
Świetlice takie będa organizoWołanie napadniętrgo usły~zeU fllldem dOI'Il,źnym. (P)

Ni~Ddang

Da ad

,y

.

wane VI r~7.nych punl{tach naSzeglJ miasta,. l spoczywać będą całko
wici" w rękach ,.Rodziny Rpz('rwi~tów" ,

..

i.u

~ i_N
kosztowały

Ir.eleck.-e "rzU-Iel-ela
6

IN

II

W mieszk<lJJiu wIn'tllem przy
Iili<'y l'ifJlrkowsldt'j ;?7fi. r:l~ny z:)
,tał wy~tr7.~lem
z rpwolwe~u w
pmwą skrOJ'1 O doznai
oberwania
kilku pal!'('"" Stnnisław Kwi[ltkow
,,];i.

RwbtkOln;l;:i wf>p<',lnil' 'lf' f:",?m
1'1'zyjaeit'lclll, Uć rego
n:lz"isl,a
ni" chce uj;lwnić, zabawiał się w
mieszkaniu, próbując
rewolwer.

ruchomości wraz z dodatkiem
kryzysowym.
9) Do dnia 30 listopada r. b.
pla.1 na jPst IV tkwartalna fa ta
pallslwowego pocatku od lokali oraz podabk'll od p.Iac6w
niezabudowanych.
10) Do dnia 15 listopada r.
b. płatna jest II p6łroezna rata
pańs1wowego podahlw l'(1runtowego ponadto
w listopad'l1e
płatne są podatki
odroczone
rozłożone r:a raty z termiIDem
płatności w listopadzie l , bi~:i.
tudziet te podatki,
rua iktóre
płatnicy otrzymali nakazy
z
terminem płatności w listop,a.eliZie r. b. (a) ,

TEATR MIEJSKI
Dzi~

~zt\lk3,

i dni

nast~pny(:h

wierz

Drva.la "Stefek"

TEATR POPULARNy
W dni1l dzisi('j'szym i· następnych
o godz. 8.15 ",iecz. operetka w :~
'lktach Str!.l.ussa, librett· , w( ,Hllgo
Shawa p. t. "Bohaterowi "
KONCERT KOZAKÓW.
o godz, 8.30 wiecz. od·
będzie się w sali fiJha.unnnjl z:tpnwiedziany kOIlCert chóru kubań
skich kozakć w z własną orkiestrą.
W

środę

bałalajkową.

RECIT AL GASPARA CASSADQ.
W nadchodzący cz\\'artf'k o(lhp,
dzie się w filharmonji 3,ej Jlli~
strzowski koncert z udziałem znakomitego wiolonczelisty G:>,~paro
Oassado.

EgZamln,
· dl a e"s
la
'
ernow
Z

zakresu 6nu klas gimnazjalnych

KUIl'ator,tllm Olkr~.gu szkol.nego
warszfI.wsko - ł6dJztk.iego okótniIdem swym, wysłan~'m do inspektorów szikolnych,
ustala
termi 'lY egzaminów dla eksternów zzaikresu 6-ciu klas gimpazjalnych
w 3 gimnazjach
państwowych na terenie województwa łooz.kiego.
W myśl okólniika ku.ratorjUlll, egzumimy eksternów
z
zakresu klas sześciu
gimna,
z,lum pa6.sŁwowego
(humanistycllnegO l'ub matematyczno odbywać si!;
prlzyrodin.iczego)
hędą dwa ra'zv do rOikru: w terminie zimowym (stycze6 - luty) i jesiennym
(wrzesieilpaździcrnj'k) przed pa(lstwowemi komisjami e~zam~nacyjl\1emi
rrzv nastt:,puj:lcych gltnnal7jach
pall,stwowych na terenie woj€"
wódlZtwa ł6dzikie~:
1) im.

Mikołaja

w Lodzi, przy ul. Śródmiejsk ie.J
nr. 41,
2) im, Tadeusza Kościuszki
w raliszu i
3) im, Ikr. Bolesła wa Chrobre
:;0 w Plotr'wwie.
Podanie _ dopuszczenie dQ
egzaminu, kandydat (ka) w:nosi be,zpośrednio do dyrekcji jed
nego z wyz.eJ
wymienionycb
giml1f1'Zj'tl111 PUtlstwowych,
w
którem zamicr'za składać egza
min.
Egzamin"
Uizlupełninjące J
ję;zyka łaciMtkiego z kursu k1.
4, 5 i 6 .qimnazjum pallstwol\'e
go typu hll m Uill isl:vcznc~o
odbywają siG trzy razy do roku,
a minnowicir: w lutym , w czer
weu i w(' wrl 7('śn in 'j)fz(,<l pa{lslwown komisj ll C'gl:ll11innc,d llą pr7.y J)flllslwowem
gimnfł
z.'um im. Mikołaja Kopernik:l
w Łodlzi, ul. Śródmi<,jskn 41,

Kopernika'

(pl

Um,slowo ehor, pasier
spalił

zabudowania gospodarskie swego o;c;!yma
ngiri\ zostal umySlnir poalo~onY
przez nzirwi(:d·)l('(lli(';,:'u, 1!1lIy~lowlI
rhorego chloPI·rt . .J6zpfa
Lt'\\;11I
llowski e ~o.
Lewnnllowf,l,i I , ~'ł P,I
sierbrill K \\ iit,tko" :--kil:'g'o.
~lall'"
byl nif'.ier1nlJkrotni~ ile tral towali,\
p:'Z(lZ ojczyJlla.
KrytY(''lllf'g'o wip
('wrn. zabr:lł z pieca klł{'l! e lllJ('I-!' 1
rozż:"rzony k:~ \I ałpk (prfn i zani!",,1
r-o w pohliżu "toGo1,\, ,'r1hif' W\ I''l '
dl rozpal 'Juy torf IV IOI1H:' rOZ I/'
rewe1a.cy,iltlC ('OllI! bezład nie, (p)
boWiem, it

Grot.ny poi.'\r, ka.tastrofalny w
skutkach, wył,lUCbl w zagrodzie
Ignacego KWiatkowskiego, we wsi
Dęhowic<-" gminy Wllczog6ra.
Ogień strawił dom
mieszkalny
i wnystkie zahlloown..ni:t gospod:trcze, jakkolwj~k były one wyblldo wa.ne z cegły, a. oprte? narzędzi
rolniczych i zapn,só,v spłonął rów,
niei koń i p!~ć
sztok
trzody

ręki
Przy jaeid I)ddal ~t.rzał:v do pude.
1,>czkłL 0<.1 zapałek, kU re
tnymaf
'I' l'ęln1 Kwiatkowski.
PI)ni;>wai: kulo, zhoczyln, Kwiatkow;:;ki. trnfiony w rękę. strllrił 3
palce 11 lewej ręki oraz ma. strZ3r
f'kaną ko\S c11oni. Lekarz pogoto·
wi[\, ranncgo opatrzył i pl'zewiózł1l'hlownej.
do l,:,cznicy. (a.)
.Dochod:oonie dalo
wyniki, okazltło się

Kwiatkowskiego 3 palce u

1141

W lis.opadzi~

płatna

Piotrkow ,~kiej onok
posesii 2q~.
gtlzip padła. z wyczerpania ()~ · It:t ·
nia Juljannn P:Cg'órska, (n)

GlOS SPORIOWY
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Łódź,

dnia 30 października 1933

e
-a
w·
,
walcza
Wiśle' ., rzostwo
SensacJljna
z
porażka lłuclJu--ł.KS. p,zę~'Jlwa

Cracovią--

Warszawianka ratuje Warte

Chrwac1k'o spiJsała się Legja. cięstw daJe on OracoviJi moż
Ktolby p rzypl\lslz.CIzał , iIż ten zde- noŚĆ 'z dobycia tytułu wicemiklarowany maruder talbełi pie:r- s tna ligi.
wsz.ej glTupy zdoła się ro:z,p raW grnrupie
walczącej o 11wić zwycięsko z g.roinym Rutrzymanie
się w lidae
Wlielką
chem. A jednak tak się stałe i
te jest se.nsacją W'Czo:rajszych niespodJziallikę stanowi ~zegrtl
na 22 p. p. z Podgó'r z'e m. Jawyników liglOwych.
Ze Legji pUlD.'k1y te zdały się koś w tym roku siedlciZanie nie
n<a
nic,
przekon uje
nas mają sz.cz'ęśc.ia do Krakowa. o
tem , tabela, looz utrata Dotkliwe cięgi sprawiła im Gar
tej jedynej bramlk.i ma dila Ru- bamia, a teraz dosŁało. się i
drużyny ligochu kolosame maczenie. Oto od najsłahszej
wej.
Wisła, nie siejąc rue orz' ąJC, 00zys:k ala stalllowiJs'ko leadera taW Poznaniu tryumfowali gObeH, bowiem dziś ma
lepszy spodarze. Zastanawiająca jest
stosune!k. bramek od śląJZakÓ'W. ta porailka Warszawianki właś
Wyró'WUlala się więc iJlość zdo- nie w chwili, gdy Warcie niebytych puruktów
i ilość glier ztbędne są pUlllkty do utrlZymatydh dwuch ))Il"etendentów
do nia się w lidz:e. Możnaby ustp'f'lmilStrzostwa i osŁatec.z:nie o zdo Wliedliwić to osłabieniem d:ubyciu zaszczytnego tytułu za- żyny stołecznej a 5 glraczami re
decyduje ostatni m~
jaki zerwowymi, lecz bardziej zło
pozostał im do rozegtl'arua. W ślirwi mog'l ihy pamięcią sięgnąć
ten S'p'Osób wyjaśnia s:i:ę powoli wstE'OZ i przypomnieć sobie rok
zawiła sytuacja, chociaż osta- w kt6lrym w takiej samej syt'lla
tec.zne jej r'oowią!Zanie nastą.pi cp Za.1alalZlła się Warszawialll,ka.
w ostatnim dniu rozgrywek.
Wtedy wyniik meCZlu
br7lIlliał
Cracovia nie zaw.iodła swych nieco odmiellJIlie i zadecydowa~
'ziWlOlenllllków i pokonał1li łódZ-lo utmymanl,' się drużyny sto,
ki LKS. Wynilk. ten jest zresztą łeoznej w lidze kosZ'tem ł6dL~
bez maczenia,
jedynie chyba kiego LTSG.
w razie dalszych dwuch 'EWyPoZ'ostawmy jednak docieika·

,

Polonia--Smigl, 3:1 (1:0)
Eksligowcy

wejdą

do ligi

WILNO ...... Rozegranv fu zo- stro i w sZY'bIk,i em tempie. Bram
stał piel"W5%Y finałewy
mecz
o wejście do ligi pomiędzy waT
szaws'ką Polonią a wileńskim

W'KS.

S~łym,

statecznie

w którym

Ziwydężyła

o-

drużyna

stołecml.a

w stosunku 3:1 do
p,ruu:zy 1 :0. Polonia n,ie wY'kazala absolJtlImie żadnej przewagi,
kt.óraby u·sprawiedliwiała
jej
zwycięstwo, była moŻie
nieco.
le,psz.ą, techn,icrzmie.
~ę prowadJzooo barozo
0-

ki dla. Polonii strzelili: Puchn iatl'lZ , LańJko i Biedrzyaki,
a
dla wiilnian jedyny punkt padł
ze strzału Zbroi. MeQZ. prowadził doskonale sędJz·ia d ·r . Lustgartoo. Ponieważ w rewamiowem s·potkaniu Polonii, glrają
cej już na własnym terenie ła
twiej będzie uzyskać
zwycię
stwo, przeto. uważać należy, :te
dopięła On.31 swego ceLu i
poWTóei!a do upragtnionej ligJi.

LegJa jedzie do Pragi
Otwarcie sztucznego toru lodowego w Katowicach
Uroczyste otwarcie jedynego w
Polsce sztucznego toru lodowego
'" Katowicach nastąpi w dniu 11
listopada. Ponieważ termin inauguracji Bezonu przypada na dzień
świ~ta 15-lecia niepodległOŚlCI, zarząd toru doldada
starań
by

.Święto sportu pOlskiego \V Gdańsku
GDANSK. Odbyło
się
tu
święto sportu polskiego organizowane przez polski klub GedanJę
z racji otwarcia przt-budowanego i
powiększonego własnego stad jonu
klubu. Uroczystość tę zaszczycił
swą obecnością płk.
KUiński
z
PUWF. Odbyły się liczne zawody
sportowe, między innemi ł mecz
pijkarski Gedanji z niemieckim
klubem V. F. Mimo znatznej prze,
wagi technicznej GedanJi doznała
ona porażki w stosunku 3:4. Tło
maczyć ją sobie należy
ciężkim
rozmokłym terenem,
na którym
silniejsza fizycznie drttźyna niemiecka czuła się lepiej.
POLONIA - FORT BEMA 10:6.
W Warsza.wie odbył się drutyno
wy mecz bokserski między zespoła
mi Polonii i Fortu Bema. Zwycięży
la. w ogólnej punktacji Polonia
łO:6.

nie tej prawdy innym, dziś ograniczymy s1ę tylko do stwieot,dzenia, że jedynie Warszawi:tn
ka i 22 p p. nie są zagrożone
spadkiem natomiast pozostałym Iklruibom mde si~ to jeiZt'lC przytraf.ić. W najgorsz,eul
Wllożeniu Z1ll3jduje się Pedg)
'r ze i <flnni, zajmujący
dziś
ostatnie miejsce w tabeli.
Tabele s: wz.eg'ółowe zamies~
czarny poniżej:
1. Wi,sła
2. Ruch
3. Pogoń
4. Cracovia
5.LKS.
6. Legja

GRUPA 'I
12
12
10
9
6
3

GRUPA II
1. Warszaw.
12
2.22 p. p.
10
9
3. Warta
4. Garhalr nia
8
8
5. Podgórze
6. Czalrilli
7

9
9
8
8
9
9

14'8
23:14
19;15
17;15
11:18
10:24

9
9
9

20:13
16:1e
16:16
22:19
10:15
15:18

9
9
9

Bramki dla
WaT,t y uzyskał
SIZ.erf!ke II - dwie i Plrosińslki
- jedną, dla WuszawianJ.d:
PITasator i Laclhowicz z p·r ;zebaroz{;1 fai:r i rue doszło dx> żad boju. Sędmiował 1>. Wardęsz
nych iJncydentó,w .
kieW'ioz..

ją od wiJęlk.szej porailki.
Sędziował słabo p. Wi~czysty
ze Lwowa. Podk.reślić ~ależy, iż
gq-a p.rowadz.ona była ··ały czas

nU

LEGJA - RUCH 1:0 (0:0)
WARSZAWA. Niezwy'kle
waŻlI1y meoz. ten dla Buchu zaikońc,zył się sensacyjną ponika,
<ITUżYlllY ślą,slkiej, to też szall1se
jej na zdobycie mis'bro:ostwa ligi powaŻlIlie :zmalały.
Rruch
gr,ał stos'l.llllk.O'Wo słabo
a ohociaż i Legja me retpTez'e ntowala specjaLuego poziomu, obrona jej była! nie do obejścia dla

PODGÓRZE-22 P. P. 2:0 (0:0)
Drużyna siedleclka zawiodła
na całej lilIlji. Podgórze, glrająe niez:wykle ofiarnie i amJblitnie uzyskało zdecydewaną prze
wagę w dr<ugiej ozęści meCIZIU i
zdobyło dwie bramJki ~zez K:łl
sine i Śdbiolf'Skiego. Zwłaszcza
slaho wypadła gira ata/km siedlClzan, który nie mógł się zdobyć na skułecmy
strzał.
Sę
d.zii.ował p. Seidner.

śląlZaków.

Jedyną

deeydującąj

o ·z.wycięstwie bramik'ę wzyskał
WARTA - WARSZAWIANKA w drugi'ej części WY Radek.
3:2 (2:1) .
S~~iewał p. SeidJner.
POZNAŃ. Do meczu tego
WarszalWianka wyst~piła aż '4
p'ięcioma rezerwowymi,
natomiast Waria bez Fontowic.za i
KryszITdewicza. Warszawianka

mecze
ligowe

najbliższe

Najbli~ze mecze ligowe odbęd_
miała leklką P'f'Zewa~ę tecłl!Ilic:z.- s!t:. z okazji święta, dnia 1 listoparn~, szybs1z;ym natomiast i ani, da., a mianowicie: w I-ej grupie:
bitniejszym zespołem byli go~ Wisła - Pogoń w Krakowie i w
za- II-ej grupie: Podgórze - GarbarŁKS. 3:2 (1:0). sp:odaTz~. Przez cały ClZas
wodów
padał
uleWllly
deSlZ~l,
nia w Krakowie. WarszawiankIl
MeclZ p,illkał'ski

Wyniki

CRACOVIA KRAKÓW. Ozarni w W3.rŚzawie i WartI
o mistrzostwo. li:gi
pomiędzy to też wrn toczyła się na kom- - Strzelec w Poznaniu.
Cracovią aJ LKS. zgITemadził o- p'l emie rozmokłym terenie. koło 4 tys. widzów.
Cracovia ~w!:_~~:!!!~~~~!!!!~:!!!!!!!!!!!!!~~~!!~!!!!~!!!!!!!!
wystąpiła w nieco. zmienienym
slkładzie, a miano wiJCie z Mysia
kiem w atakJu rzamiast Ziclińskier.'O, oraz z Lasotą, w obroZwycięzcy sięgają po puhar ŁOZPN.
nie. Gospod·all'ze mieli przelZ caWczoraj w pierwszej finałowej dla Strzeleckiego K. S. utrzymuJe
ły czas niemaczną pa-~wagę i walce o puhar ufundowany przez '1ię 'uz do końca meezu. Zawody
g,Iali dość skuŁ>E:cznde. Pierwszą ŁOZPN zmierzyły się dwa dotych· prowadził p. Piotrkowski.
bramkę zdobywa Oracovia w 10 czas niepokonane zespoły t.TSG
W przyszłą niedzielę rozegran~
minucie przez Kubillskiego z i Strzelecki K. S. Zawody roz~ zostaną zawody rewanzowe i w Tapodyktowanego rz'lltm karnego. grano na nowem boisku WKS, zie ponownego zwycięstwa StrzePo prnerwie
w 27 mim.ude przyczem przyni~sły doŚĆ nieoeze- (ceki K. S. zdobędzie puhar, a w
podwyuza
MaliClzy k, kiwane ze względu na ostatnie wy wypadku przegranej dojdzie de
wyni'k
wreszcie tl"zeci1li bramlka pada sokie sukcesy drużyny LTSG zWy trzeciej decydującej rozgrywki.
w zamieszaniu podlbramkowem cięstwo SKS.
po rzucie z rogu. Tefi3.z L.K.S.
Zwycię~ey byli znacznie lepszym
zaczyna en _Il'gidz.n.ie atakować i bardziej wyrównanym zespołem.
piłkarskie
i w dwie miruLl,t y pó:źmiej Kł'ól Zwłaszcza atak grał bardzo ofiarpiQlknym
strtZalem zdobywa. nie i Iinja ta zasługuje na wyróż
pierwszy dla łodzian punkt, a nienie w przeciwieństwie do ataW meczach piłkarskich, ~
w niespe1IDa milIl'utę pada z za- ku LTSG, który zawiódł kompletnych
w dnin wczorajszYm w kraju
mie.szania druga bramka. Cra~ nie i był wpełnie bezradny w syc~vla była J)łrzez cały c~as d~- tuacj~ch podbramkowych. Najle- na Śląsku !FO zwyciężyło Pogoi
pmgow~n~ p~zez . ~bhCZll1Ośc. I piej jeszcze w LTSG wypadła gra 3 :2; O~ Katowice lremisowało.
W dTuzyme łod~leJ d?skon~le pary obrońeów, podczas gdy po- Chorzowem 8:8 i Slovv\n I ~
~rał bramkarz Ptiasectkl, ktory moc grała nier6wno.
3:3. We Lwowie Switeź zremiaoobronił moc strzałów i uchro_ _ _ _RII. ._..m_51_Cii.ltlIli·~"~
Gtę początkowo prowadzi Strze- wała z Hasmoneą. 1:1, w Pozna.nłu
lecki K. S. z ,!iatrem. i uzyskuje Sparta. pokonała. Unję 6:1 i w W.
przewagę, potWJerdzeruem
któlrej
.
.
.
BF,ZKONKURENCYJNY
są dwie bramki zdobyte w 8 i 32. sza~le Ozarm pokona.lI Ha.~, ...
REPERTUAR FILMOWY
minutach przez Owczarka i Kudt-l ' LegJa. (komb.) team GwiudT
Dźwiękowego Kina
lIkiego II. Tempo było bardzo szyb i Ma.ka.bi 8:0.
kle I LTSG nie było w stanie opa•
nować sytuacJI.

Strzelecki KS.-lTS6. 2:0 (2:0)

Necze

w kraju

otwarcie' lodowiska wypadło możli
wie okazale.
W programie prze'Vidzialle są
zawody hokejowe i występy na]wybitniejszych łyżwiarzy. W tym
celu kierownictwo toru zwróciło
się do znakomitej czeskiej druży
ny hokejowej, mistrza Europy LTC
Praga, zapraszając ją do Katowic.
Czescy hokeiści bawiliby w Katowi
eaf!h dwa dni i rozegrali mecze z
kombinowanymi zespołami poIlikimi. Spodziewać się naleZy, iż czesi
Wkrótce na naszym ekranie
zechl'ą się zrewanżować za
przyukałą się następuj(\Ce arcydllieła
jazd do Pragi polaków i przyjmą
ofertę
kierownictwa lodoWiska
w Katowicach.
Rajski Ptak
Polska arużyna hokejowa wyruNajpięknie18ze arcydzieło
za do Pragi. Sprawa ta została już
egzotyczne li: DOLORES
definitywnie załatwiona. Na zawoDEL
RIO
dy te pojedzie ostatecznie nie polski team kombinowany, jak początkowo projektowano, lecz drużYl1a Legji warszawskiej wzmocnio
(KURTYZANA)
na kilkoma wybitniejszymi zawodGreta Garbo-Clark Gable
nikami z innych klubów.
Drużyna ta zmierzy się w dniach
Kf61 C,gan6w
4 i 5 listopada z druZyną mistrza
Pełne melodji i rytmu
Czel'hosłowa~ji LTC (Praga) z oka
zji otwarcia sezonu sztucznego loarC\ydzieło z cyklu: JOSE
dowiska w Pradze. Wyjazd naszej
MOJICA - R O S I T A
drużyny nastąpi
w
najbliższy
MORENO. "ROMANSE
czwartek z Warszawy, a mecze
CYGAŃSKlE".
odbędą się w sobotę i w niedzielę
orali te wszysfkie, ktc5re cechuwieczorenL W skład drużyny wcho
je wybitny artyzm w pomyśle,
dzą: Przeź1ziecki, Materski, Glo- ~I\ reżyserji i pięknej oprawie
waeki, Rybicki, Pasteckl, Szenajch,
muz)'czDej,
jako gracze Legji oraz Ludwiczak,
Wołkowski i Nowak.
. . . . . . . . . . . . ._ _ __
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ko-

Po zmianIe stron Strzelecki K. S.
rozegrał się na dobre i mimo, Ze
teraz wiatr sprzyjał przeciwnikowi,
34:14 (18:7)
nadal miał więcej z gry; Lecz
obrona LTSG 'de zawodzi w najWe Lwowie został rozegra.DJ
gorętszych sytuacjach i wynik 2:0 mecz w koszykówkę żeńską mi~
J
· dzy reprezentacjami Lodzi i Lwowa.. Zwyciężyły o dużym stosunku
znacznie lepszt- łodzianki 84:14
(18:7), mając przez csly czas zde,
Skrą
cydowa.nlli przewagę.
W dniu wczorajszym odbył się
na, boisku WiJzewa meez o mit.
strzostwo drużyn robotniczych mię
dzy warszawską Skrą a. łódzkim
W grach sportowych o mistrzoWidzewem, który zakOliczył się stwo odbyły się wczoraj dwa. mepo ambitnej obustronnie grze wy- cze. W meczu eliminacyjnym w
nikiem remisowym 1:1. Mecz tO-I szczypiorniaka HKS pokonał miczył się ze zmienną przewagą. Lo- I)trza klasy B SKS, dzięki ezedzianie mieli więceJ z gry je,dnak mu ma. szanse pozostania w klasie
atak ich pod. bramką nie umiał się A. Wynik meczu 8:2 (0:0) dla. EKS
zdobyć na. skuteczny strzał. W pier
W siatkówce męskiej klasy C w
wszej połowie goście zdobywają spotkaniu decydują.cem {) mistrzo
prowadzenie, jednak po przerwip stwo Policyjny Klub Sport. pokogospodarzom udało się wyrównać. nał Wimę w stosunku 2:0, zdoby '

szykówce Lwów

Widzew remiSUje
ze
1:1 (0:1)

ł

Gry sportowe w110 dZD.

Sędslowal

po

Jędraaczak
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Chmielewski lepszJI od Pisarskiego
Mecz
da

był

Wogóle można z tego wszystkie
W wadze koguciej Spodenkie· ry rozpoczyna walkę gwałtownymi szuka zl!!.lony, Jlj~~ci Chmielewpięściarski IKP. Slk o
pierwszą poowarmiejszą go Wysnuć wniosek) iż publiczność wicz walczył słabiej niż się spo- atakamI, polując na prawy sierpo- skiego osiągają cel. Cios pada la

impirez'ą
w złLpoozą,tlkowanym
sezonie łó dzik im. Wrażenie jaw,
kic odnieśliśm'Y na tych za.wodaclh da się streśeić w d'W'Uch
zdaniach: dobre przygotowanie
za wodnilków i wręCiZ złe sę
dlz,i6w punktowyeh.
Wogóle
łódzcy sędziowie pun.ktowi wpa
dają z .jednej ostateczności
w
drugą. W ubiegłym sezonie mie
liśmy im za złe, id; kiea-ując się
źle pojętemi zasadami gościJn
nościnności skłonni byli ratClzej
skrzywdzić miejscowego
pięś
ciarza, byle łyllki> nie wywołać
niezadoWlOlenia
portzybysz6w,
dziś natomiast IDJUsimy
zwrócić uwagę na i'le
nastawion \'
patr,joły:zm lO: aIny. Bo
czem
wytłomaczyć sobie przyZlual11 ie
~ wycięstwa Tanc.rlkowi
i Spoden'kiewiczowi? Chyba nie ich
umiejętnościami, które aolllj na
jotę nie b:vł" lepsze od umiejętności przeci,wni.ków. Remis,
owszem, le ,~~ skąd z,wycL;siwo?
I stało sip., te, sędz.iow,ie p'Unl~
łowi ,tuż na rierwszym
mcc'n
zostali wygwj!Zdall1~.
~ł~.
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•
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z galerji potrafi lepiej ocenić prze dziewano i nie umiał znaleźć odbieg wallei, niż sędziowie punkto- powiedniej taktyki przeciwk(,) MilIe
wi!
rowi, operującemu przeważnie lePrzyczyna złego I{ryje się w nle-, wą. To też !odzianin inkasuje poodpowiednim doborze sędziów. Tak czątkowo dużo ciosów i stracony
będzie zawsze o ile sędziują sami teren z trudem nadrabia w następ
łodzianie, a w dodatku członek za- nych rundach, Przyznanie mu zwy
interesowanego klubu. Nie chcemy cięstwa krzywdzi Millera.
pomawiać tu kogoś o stronniczość,
W wadze pió"kowej ' Graczyk
lecz w tych warunkach trafność miał do czynienia z Cyranem, któspostrzeżeń, podświadomie koloryzowana sympatją klubową, musi
być wypaczona z krzywdą dla go~i. Wczoraj IKP zasłu1.yło w zupełności na zwycięstwo;
lecz sę
.
.' / " .. , l . ,":: i':
dziowie wyolbrzymili je do nieby·
. .. ·'.': :'1
"
.
I
wałych :'ozmiarów. 111:5 brzmi wynik i to przy oddaniu dwtlch punletów walkowerem za brak zawodnika w wadze półciężll.iej, bowiem w
ostatniej chwili lekarz zabronił
walczyć Stahlowi II. Sprawiedliwą
Kitlzró wnana para
oceną byłby wynik 9:7, co oznacza
aktorów
że IKP, któremu
w przyszłości
przyjdzie zmierzyć się ze Skodą w
drużynowych mistrzostwach Polski.
ma poważne szanse do dojścia do

Cł\Slno

I

wy. Przebieg dwucb rund upływa
pod z'lakiem wybitnej przewagi
Cyrana i w trzeciej Graczyk jest
tak zamroczony, iż sekundanci dają znak poddania.
Cyran wygrnł
przez k. o.
W wadze
lekkicj
Bąkowski
w walce z Taborkiem zaprezento·
wał się pQCzątkowo
z na.i1epszej
strony. Jego forma była wprost
rew~lacyjna.
Niestety, starczyło
jej tylko na pierwszą rundę. Ruchliwy Taborek zmienia taktykę
i dobiera się do skóry przeciwnika,
nadrabia punkty w drugiej rundzieł w trzeCiej jego proste są tak
slwteczne, iż Bąl{owski kOlI czy
walkę wyczerpany.
To wszystko
wystarczyło na remis. Zwycięstwo
przesadza zaslugi łodzianina.

W wadze półśredniej Banasiak
z furją natarł na Matuszewskit'go
i potężnym swingiem zwaliI go
z nóg. Matuszewski okazał się do
sltonałym symulantem.
Wi.ie .,lę
niby to z bólu reklamu.je uderzenie
w tył ghJWY, gdy jednak usłyszał
finału~
stuk młotka wybijającego nieubła
ganie sekundy wstał na 9 i zupeł
Wezora.iszy mecz wywołał zrozu
w fasoynującym filmie
nie ~wieży rlllizył do
generalnej
Była
to
miale zainteresowanie.
ofenzywy. Ban:\siak jednak ma w
wzajemna próba sił, - 3 W ramach
tej rundzie znacznie więcej do po·
zawodów miało dojść do skutku
wiedzenia.
W następnej rundzie
sensacyjne spotkanie Chmielewtraci inicjatywę walki, a w trzeciej
skiego z Pisarskim. Stoczyli oni
jest gorszy. Ter:tz Matuszewski unajpiękniejszą walkę dnia, w któprzedza każdy jego atak i zbiera
rej Chmielewski dowiódł swej bezpunkty. Pil'rwsza runda zadecyNa I i II seans
!;przecznej wyższoścI. Była to wal(!owała
o zwycięstwie BanasiaJ.a.
ka prawdziwych wirtuozów pięści
ceny zniżone.
godna najlepszych bokserów zaW wadze średniej spotykają się
Chmielewski z PiSarskim. Widowwodowych_ Obok Chmielewskiego
nia śledzi z zapartym oddechem
zwycięstwa, ldóre
nie podlegają
dyskusji odnieśli Pawlak i Banaprzebieg walki dwuch mistrzów
pięści. Pisarski wyższy, ma dłuższe
siak. Natomiast Taborek i SpodenZnany i doskonały boliser cze- ręce, co daje mu znaczną przewakiewicz zasłużyli conajw)-żej na
remis. Miłą niespodziankę sprawił chosłowacki l~a~~ dęikiei, A~broż, gę. zwłaszcza, iż operuje on stale
Chmielewsl{i ostrożnie
Krenc, dla któr~go Stibbe nie był którego widzlehsmy w Lodu de- prosteml.
Wiznów tak groźny. Natomiast Gra- finitywilie porzucił szeregi amato-, walczy i bada przeciwnika.
szans walczył rów i zadeklarował się na zawo· docznie poznał go dobrze slwro w
czyk bez żadnych
z Cyranem i przegrał przez k. o. dowca. Pierwszy występ AmbroZa, drugiej przechodzi do ofenzywy.
w trzeciej rundzie. Było to zresztą już jal{o zawodowego pięściarza Jego dubletki z lewej spadają' t~k
niespOdziewanie, iż PisarsJd traci
jedyne zwycięstwo Skody. Poza odb~dzie SU~ w dniu 7 listopada.
się i przechodzi do obrony. Potęż
Pisarskim bardzo dobrą formą zane ciosy Chmielew3ld~go osłabia
błysnął Bąkowski, lecz
tyllw w '
pierwszej rundzie i MatuszeWSki,
ją prze~iwnika. W trzeciej już tylko Chmielewski ataku ,je. Widownia
który z biegiem walki popraWIał
wyje z uciechy.
Próżno Pisarski
się widocznie.
Antczak nie miał
pola do popisu, Millera skrzywdzo- turnieju walk kobiecych
no, a Czarnecki nie mógł doróww "Tabari'nie"
nać nttynowanemu Pawlakowi.
n-o 1J .
l
• • • I Kącik dla -oań
n Hi \,l SIJ ~(!eB turmeJu zapaSDl'
Spotkania p.>stawione były nao- c'zeg'o k:1biet W !,Tabarini:" spcwogól na wysok!m poziomie i prze- dował, zc w ,lOlU wczoraJszym zabieg poszczegĆlnych walk wypadł brakło miejsc w pr.pula,rnym dziś
Kobil3ty nie lubią jednostajności.
ciekawie. Gospodarze witając dru- IV Lodzi lokalu. Turniej zapowiada, Szukają w.1iąi czegoś nowego, spe żynę Skody wręczyli Jej przedsta- się coraz ciPka"Niej, gdyż za.w od- cjalnit:: wćwczas, gdy
rozcbod",i
wicielowi pamiątkowy proporczyk, niczki są pit'.".vszorzędne i trudno f;ię o kh piękność. vVci:)ż budują.
W wadze muszej Pawlak miał za przewidzieć, kto zdobędzie pierw- coś rtowego i niszczą dawne. 'l teprzeciwnika Czarneckiego. Łodzia· sną. nagrodę. W dniu dzisie>jszym, go, co dabl im natura, nie pozost:1
nin coraz częściej trafia i góruje w czwartYm dniu turnieju, walcz!! je :mi śladu, wszystko musi być
rutyną· W drugiej ruudzie Pawlal, na.stępujące pary: Kempiń~ka (po- zamiehione i odnowione.
zupełnie panu.ie nad sytuacją a w morze) Chorwat (W-wa.), SamOd awucb, trzech lat kobiety wy
trzecie,' ma zdecydowaną przewa- wni (Wilno) - Wilgon (Ampryka), rzrkły się brwi, wzorując się na
gę· Tui przed końcem walki Czar- l:'roh!lf'ka ('S~). Orłowa (Rollja)'1 gwiazdadl filmowych. Pewien rcnecI<i pada na )wlana do 6-ciu i re- W I'Ingu &~dzJl!Jc p. Green - tro, ! żysf~r w .11oJ!y\\-ooll. oświadczył. pc,,:
klamuje zbyt nisl<i cios, co później n r .'ltlety('zny('h . ~hlbów sporto- nego dllll!., ze bI'WI muszą zmknąc
potwierdził lekarz. Ponieważ sę' wych. Poza turUJc.1ero walk fran- ponioważ są niefotogeniczne. Wo dziowie tego nie zauważyli uznali ruskich kohiet utrzymany zo:;tat bec tC'g(. trzeba je zgolić lub wyrPawlHka za zwycięzrę, a
prog-ra.m kabaretowy w pelni. Po - wać, i 7,nmiast nich zrobić penprotest Skody odrzucono.
cZ/ltpk pr02"ralllll o godz. 9·ej.
dzpl)dem kresoczkę. To zlecenie
wykmały nietylko gwiazdy, ale i
figurantki. Clegoby kobiety nie p0
święciły, jeżeli tylko ta ofiara mf;że pCi-lUną,ć je naprzćd na drodz a

norma SheHrer
fredric march

Ambroi zawodowcem

Najbardziej wzruszająca
komedja

Mauri[e'a [~eva\i~1
o

miłości

do dziecka

uM OHl ł [R HAfi l"
Wkr6tce "Casino"

Mistrzostwa uSil'"

w zapasach i podnoszeniu

w

ciężarów

dniu wczorajszym odbyły !lię
IV lokalu "Siły" zawody (I mistrzo
stwo klubowe gospoda,r zy. W zapa!lach odbyły się walki tylko w
wagach koguciej i lekkiej. W wadze kog. mistrnem costa.ł Rajski
przed Jędl"tejczykiem i Kalinowskim, zaś w wadze lekkiej mistrzem został Kindl/:( przpd ZaUrrem. W podnoszeniu ciężarów wy
niki osiągnięto naogć l dobre, przy
(zem tytiiły mistrzów zdobyli: W
wadze ),oguciej: Witt 213 kg , w
wadze piól']'owej - Ln:l,llY 243 kg.,
w waoze lekkiej _
Kre7.~trjn243 Iq!" .. ". wadze ~l'c<lnjpj -- ~,ę
Jlzewil'z - ::1-15 kg. i w wadze
fjężkiei Jalkic\\ JCJ: _ 27n l.lg.

Rekordowe powo .
dzenie

Brwi

Jol50n

w

niezapomniany "Śpiewa.iąC'y błazen·
filmie p. t.:

pot~żnym

Serc wlóczegi

mistrza Lewisa )'filestone'a
twórcy "Na zachodzie bez zmian"
program W

"LUNIE".

ciosem, punlct po puni;:cie zdobywa
i zwycieia
pewnie, po·
tWierdzaJąc raz ,jeszcze, że
Idasą
nie dorólVllU.1(> mu w Polsce żade'1
przeciwnik. Public"!:nośe nagrodziła
obu pięści<lrzy za ich pięlmą walk~
gromkimi oldaskami.
W wadze ciężkiej Anfczak mu,
siał zadość uczynić głilpiej
i źle
pojętej formalności i "odsiedzieć"
w ringu sakramentalną minutę, by
Skoda mogła zaliczyć sobi(> dwa
punkty.
W wadze
ciężldej
spotkanie
Krenca ze Stibbem nil' naJeZało do
ciekawych. Stibbe nie wlliós-ł do
walki wartościowych
walorów, a
Krenc, mimo widocznych postp'jlów
walczy bez życia, bez energ.li, he;:
temperamentu. Remis jest wyJJikiem sprawiedliwym. Uczeń dorów
nał nauczycielowi.
W ringu sędziował p. Nowak.
WidOWnia teatru Scata, w które'
odbyły się zawody przepełnic"
na.
łodzu2nin

~

•••••••••••••••••••• o••
SALA FILHARMONJI
Tel. 213-84.

[ZWARTEK

dnIa 2 listopada
,
o godz. 8.30

wIeCIł.

3-ci Koncert Mistrzowski
GASPAR

C1\ SA

HiszpańskI

wiolonczeli.'1t!1 'wiatowej
sławy
.

Cala pr88a europejska w'l'dll sie •
tym snakomltym artyście :c n/liwyt.
szem usnllniem I por6wnywa go tylko
l': Cassalsem.
'
Bilety

już

sprzedaje Kasa Filharmonji

" <>*"'~~"~",~,,<;K;~'.

MARSZ W MASKACH GAZO-

WYCH.
\r marszu w lll:U karh ga,zowyeh
IV " -a rszawi(\ w katcg'orh
drnżyn
w(\jskowych 11'1, ch'ltansie 7 klm.
pierwsze mir'jbce z:'jl::l~ zP 5poly [
pułku artylel'ji u:ljcięż'zc'i i 3i> pp.
przebywając w'spomniany
dystans
w cZ[tsie 43 min. 14 s.
je im ll(:\VCgO w(hil)m. Niektóre
z pali konstatowały. że wysoko
zaryR( wane brwi nadają im dziecię
ey wygląd, inne stwierdziły, że do
h~arzy lU! 'l. dlugą, szeroką kreską

nad oczami, jeszpodobne do ja.ponek, eLe;. Salony kosmetYCZl1'3
stwan:aly !(,zmaite typy, a ponie
waż ilo~ć typów była ograniczona.
\\ kClli(,lI
lowaLał typ
banaln.\'.
". l'.zystkie kobi ety etały sic: podolI
'1~ do sir:hie.
Panie znezc:ly wi~c .. znpm;zczać'
brwi. Lf'f'Z Ilie pozwala.ją im ro~n:)ć fiamopa!'. \'r nino Im rgzysto
war·. ]prz nad'Jjf' H;C: im linjf'. wygln'lza się k i ~ahl.!p.
Nj('~d~T~' słowianki hyly dumne'
z(' sIVyr'h wąf'.l ' jc·h brwi, zrastaj,! .:ych się na nr,~, i(' _ Uw:tżar,c t,) 11y
lo la oznakę mistYC'yzmu i namic:~
lIośei, A l\tóra z kohiet
nie chrr
być icdnnrześnir :t()iołem i drnln
rwm?
sławy!
PowoJi powraca rozsądek i u
'Po aktorkach przyszła kolej na miarkowanie _ po
rf'wol11 r.ji
kobiety z towarzydtwa, mif'szczan- fPa,l< (' ja.
ki i rracownice biurowe - wszpt
kil" jlJdnomyślnie zgo1il~' włosy
nad ocza.mi,
.

.Mę1:t'zyinj nie
ośmielili
się. na
sprzeciw J gdy ujrzeli swe żony i
siust.ry bel brwi. Kobiety nie po~woIilyby i tak nic sahie powicdzier.. Stndjowaly przr,d lustrem
s·,voje ohlicze i dochodziły do wnil'
sku. te na.ma.l.owana kreska doda. ·

namalowan:)

tuż

C'W iHlle' roLiły się

10SIIIUI ~e oaOle
N-me B.
zostl'lł

KRYSZBK

przeniosiony na ul

Traueodia lZ
iront, l p., tel.

12ł-80

~O.X,- "Gt:os PORll.NN'Y'"' -

1933

Przenoszenie gloAnika
musi się odbyć umiejętnie, aby zachowana została czystość odbioru
SPOSOBY PRZEDLUżANIA PRZE
WODÓW GŁOŚNIKOWYCH
Radjosłuchacze, posiadający odbiorniki
radjowe z głośnikami,
chcieliby niejednokrotnie słuchać
audycji raą.jowych nietylko w miej
scu w którem jest zainstalowany
odbiornik z głośnikiem, ale i w in
nych pokojach, lub np. w ogT0dzie.
R:ulzą więc sobie w takich wypadkach w dwojaki sposób: przono
szą w oznaczone miejsca odbiorni
ki, łącznie z głośnikiem i baterjami, albo też sam głośnik.
Pierwszy sposób ma duże wa.dy,

s,tego odbioru - dźwięk nieprzyje
mny i obniżony, a niekiedy nawet
gwizd lub też brzęczenie. Jest to
bezwzględny wskaźnik,
że
wina
złego odbioru leży w nieumil'\jęt
nem przeprowadzeniu takiego prze
dłużenia.

Nr. 100

Suche masaże

z dodatkową izolaoją baWełnianą,
na powierzchni.
wydelikacają i 'u szlaO ile długość instalacji przekrachetniają cerę.
cza 8 - 10 mtr.} nal<:'ty oba przewodniki instalować oddziE'lnie, w
odległości około jednego ~mt., na
izolatorkach porcelanowych.

Dlatego też pod.amy· w niniej.
szym artykule kilka uwag, doty- GWIZD I BRZĘCZENIE GLO$NIczących tej sprawy, aby umożliwić
KA
radjosłuchaczom usunięcie pl)dobDrugi wypadek, to gwizd lub
nych niedomagań we własnym in- też brzęczenie głośnika. Powodem
teresie.
tego niedomagania może być rów
nież zbyt długa instala('ja między
OBNIŻENIE TONACJI
odbiorni1dem i głośnildE:'ill, poworlu
gdyż pomijając
już
sam kłopot Rozpatrzmy więc l)ierwszy wypa jąca pewnego rodzaju dodatkowe,
przenoszenia. całości sprzę,tu, trze- dek, a mianowicie: obniżenie tona sprzężenie. Aby zaradzić temu, trze
ba rówlliet przedłui'yć, a nieJ~dno cji głośnika: w tym wypadku ",ina ba dodać do odbiornika transforkrotnie nawet przenieść odprowa- polega na pojemności, która. po- mator wyjE ciowy o prz ekładni 1 :1,
dzenie a,ń'tenowe, oraz 11'liemiE'nie, wstała bezpośrednio między d wo· dołączając go jednem uzwojeniE:'D.
co może bardzo ujemnie wpłynąć ma, nowo z::dnstalowan.ymi, skrę'co do gniazd głośnikowych, tuż przy
na siłę odbioru.
nymi ze sobą przewodnikami. Prze odbiorniku, drugie .zaś uzwojE'I,i,-'
Dlatego tet stosuje się zwykle wody te bowiem, aezkolwiek on- należy dołączyć do właśeiw:·) inst.a
drugi sposób, mianowie.ie: prleno- dzielone między sobą iZlJlacją, 7.3,- lacji głośnikowej, przyczem instala
szenie samego głośnika, p.1dczas pobiegają krćtkiemu spięciu gło~ni cja ta wymaga bezwarunkowo zauwa g, podanyc}' w
gdy odbiornik II baterja.mi pozo- ka, tworzą jednak w rzeczywbto- stosowania
ktćrego
poje- TJierwszym wyp9.dku.
staje na. dawnem miejscu. Przepro- ~ci kondensat;)r,
wadzamy w tym wypadku dwa mnoŚĆ jest róż'oa, zależnie od poPrzy zakupie transformatora na{lrzewodniki z drutu hlb też linki wierzchni drutu, oraz od I!rnb"ś r>i leży podać w firmie rodza j lampy
(li~) w izolacji od gniazd w od- izolacji. Im powierzchnia p;'zewod- głośnikowej, oraz system
glo~ni
biorniku: przezna~zonych dla g/oś  nika jest większa, a izolaCja ('~eń !ca, gdY'l: może zajść w~7padek , że
nika, do obranego miejsca, w kt6- sza., tem pojemność będzie więk przeciętny transformator o podasza.
rem dołącza się do nich głośnik.
nej ' wyżej przekładni, nie będzie
Dodatkowa pojemność powl~jnje mógł być zastosowany, zwłaszcza,
• NIEUMIEJĘTNOśĆ PRZEPROW A właśnie niepotrzebną. zmianę tona- gdy przy odbiorniku jest ghśnik
cji głosnika.
elektro - dynamiczny, wymagający
DZENIA INSTALACJI.
Taki sposób instalacji wygląda
Dlatego też nie polee.:l,my stosu ' transformatora specjalnego.
na bardzo prosty. W rzeczywisto- wać do takich instalacji skrę ccme •••••••• ~ •••••••• O. . . . . .
go drutu dzwonkowegu, oraz cienści jednak jest inaczej.
Niejeden bowiem z radjoslucha · kiego przewodnika _ gdyż te prze
'e zy był mocno zdziwiony, gdy pc, wodniki powoduj ą zbyt duża poje- okazyjnie do sprzedania.przeprowadzeniu takiej instalacji mność stosować nal(\żv natomiast Ob ejrzeć: Zawadzka 30 m. 19
usłyszał w głośniku, zamiast ",y- kabelek w grubej izol~eji gumowej
od 5 - 6 po poł.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4D$. . . . . . . . . .

Siolowg pokój

najnow8zą metodą

z Paryła

Szybki skutek niezawodny I
Liezne podziękowania!

8nsłJfuf

Poraz l-sI'

Piotrkowska 121
poprz. ot I p. Tel. 155-55

PROFESOR

Stanisław Nirnsłein

udziela l ekcji gry fortepianowej poc2ątkuJqąm
jak i zaawansowanym.

WARUNKI BARDZO

DOSTĘPNE

ul. Traugutta Nr. 12

laMład
fotografiCZDU
6-go SIERPNIA 9

prawa oficyna,

II

Przejazd 2

m

p.

SFINKS"

Wykonuje: wszelkie zdjęcia grupowe, z uroczystości, W
stowarzyszeniach, szkołach i t. p., zdjęcia te.hrnem.
budow.i, maszyn, wnętrz, sklepów i wystaw sklepowych; reprodukcje obrnzów i różnych przedmiotów;

!P~~:d~i~J~!~~y~a~~R.!j~~Bp!cz~~~~~~~~

I
I ceny!P!~J~~!!i!21~t POHl8fTóW

dowodów po bardzo ni'ó!kich cenach.
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W łodzi królowie humoru i ulubieńcy całego świata PAT i PATACHaN
i piosenką bawią wywołując kaskady j bomby śmiechu w najnowszej
pierwszej stu proc. dźwięk. komedji p. t.

Pali
na pensji

de -Beqpfi

l-orno

==_=..............a.. . . . . . . . . . . .

żywem słowem
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żeńskie;

Gł6wnl. 1

Passe-partonts i bilety ulgowe, prócz urzędowych niewa±rie.

PROF.

wznowił

lekcje gry
'fortepianowej

NAUCZYCIEL rutynowany udziela
lekcji języka niemieckiego i fran- Z lOT O, S R E B R O.
cuskiego. Telef. 205-22 w godz. biłuterj~ i kWity lomb8l'dowe
kupnje i płaci naj wyasze 08DJ
2-4 popoł.
Magazyn jubilerski I. Flialko,

---.-----1'1' - ------.

Zapisy od 5-6

Sienkiewicza 20
front n p.

ABITURJENTKA
gimnazjum

Dr. med.

nieu" ażski Cen rałna lIadownia
Chor. weneryo.ne, skórne
i moczopłolowe

telef. 159-40

pr.y/moje od 8-11 r~no i od S-9 w
w nled.lele I ~wlęta od 9-1

-----_..-----

......

LECZNICA
ZGIERSKA 17

przyJmuje chorych we W8:1Jstklch
specJalnościach

od 9-eJ rano do 7 -ej wlecz6r

Porada 3

złote.

Prenumerata

.an

;-81'0'.,. z pues?:

h

fi

Akumulatorów

RRDJOWYBH
SAMOCHODOWYCH
PlOTOCYKhOWYCH
•••
WARSZTATY REPARACYJNE

f\W!I

W an redakcja

-

ze.Qra

łódź
PIOTRKOWSKA 167

Ifl. 205·21.
TELI!F.

WEZWANIE

1fL.
205·21 1fL.
ODBIERAMY I DOSTAR-

WYPO!YCZANIE
AKUMULATORóW

CZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

mlesleo~na _m~au PorannejfO" - wa,ltklemf dodatkamI
WynosI
\9 tacHt ttł. •• 60 t
\ry !
et. 6.
'nicodnOHenle
.. 9 -

pOCIE

P'I"ZV.JIIllle

Ił

-

~

-

pracowa.nie artykułów,
Lakowa 10, m. 30.

ł

~

. . . . .~._"

!! BRYLANIY II
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Trzu
i
DÓł
mOrgi
••••••••••••••••••••••••

ornej ziemi w Rogach op

Plol,~by

blaszane
w dowolnych

ilościach

do SDrzedania.

wydzierżawienia. Wiadomć~o
łeL 163-50.

••••••••••••••••••••••••
POKÓJ umeblowany z telefn
wanną od 1 listopada filo

nem i

wynajęcia.

maniem ,

Ceny konkurenoyjne. Tel. 163-50 163-50.

Może być
WiadomoŚĆ;

z 1l.tr.7.V
Tfłlcl'

. . a wieru mllimetroWJ
(Itronll'
I-eZll Itronll 2.... Reklam, tekst. .
redakqyjn,. zł. 1.5Oa • taliście. s Altnełeniem mieJlca na Itronie od 3 &0 7 włllClInJe GO _
IV'
DgłoszeDla
.
..
.
Z
10
lt) 12
D b
15
1-"plllło.,

,

poblika('~.

-30 MASZYNA DO KOPJOWANIA
rozmiar "in folio". W dobrym
J E D Y N Y w Wo;ew6dztwie stanieł tanio do sprzedania, uL
ŁódBkiem Pensjonat Hocbmana Mielczarekiego 24, m. 6.
Wiśniowa G6ra, tel. 10 pot3iada
pełny komfort, odpowiadający
najbardziej wygórowanym wymaganiom.

"pilił):

bea :nstr.ełenla mleJlca 50 gr., nekrologI 40 gr. wyc.aJne (t
s r.
szpa
gr. ro ne
gr. za wyra.
najmniejsze ogłosaenie zł. 120. OgłoSllenia .lIręczynowe i za§lublnowe 12.1. OQłoszenia zlImiejscowe
obllcnne Bil o 5f1J/o drożej, firm .lIgr. 1000/0. Za ogło~zen la tabelllrynne lub fantaz. dodatk. sa%
Oglosaenla dwukolol'. o 50110 drożej. Reklam? w dodatku Ilustrowanym za 1 cm. kwadratowy t. al.

u";kopiaów
ni, .wraca.
_ \. . "ww
~aedak~r; euSQn;USZ Kronman. Za Wydawnio~wo odp. EngenjuBz Kronman. ., Prasa", wydawnioza sp. z ogr. odp.
..

lekcje

Piotrkowska 7.

w zakresie gimnazjalnym. OZI.OTO, SREBRO, BaUTERJJi,
ferty "Hehrajski".
885-2 kwity lombardowe kupuje I ~
najwył8Be ceny. Mallazyn jubUenkł
LITERACKIE porady i oceny. O- M. MI.es. Piotrkowska 30.

Ceny kryzysowe I

Andrieja 5,

żydowslki,ego

W drukarni

własnej PioirkowBlta 101

