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aliantom •

zacho\vać
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przejścia \vojsk francuskich osłabia \vartość
francusko-polsł<iego.

granic dla
sojuszu

Genłtwa, 15 września. albo pr~ definicje,
Lista wyszczególnieti ułotona
Na<:z~lny publi<:ysta "Journal de Ge-

neve u , p, William Ma:rHn, pisze, ~ pakt
bez.piecz;eńst wa, z-alllykah\9 hetm~tycz~
nie granice dla przejścia wojsk francuskich, osłabia najoczywiśde.i dla Polski
i Czechosłowacji wartość aljansu franc u
$ldel!o i zmniejsza be~pieczeństwo EuroPY wschodniej,co nie jest jego celem,
Francja W dany<:h okolicznościa<:h
cnusj zachować prawo pomagania swoim
aliantom. Okoliczności te motna oznaczyć dwoj,a,ko: przez wyszczególnienie,

arl

I

ten, kto chwytając za oręż odimawia
kowenantll, 0.0 Pac:rkoml~ji W'lbrani zobitrażu. Traktat arbitrażu mus.ia~y być stali ohEij c;złonkowie londyńskIei kon.
dynie, j,e s! zbyt ,k~ótka dla tych. o kt6- nIe ograniczony.
, ~rencji juristów, <e'kspert belgijski Roaża
rych tycie t śmierć idzie, Anglia 1,lw
t k ł 16
(lin i an,gielskl, Cedl Hurst. ]?oza.tem
ii za zhyt długą, lękając się cpozy-cji ' eWlzia ar
uu •
SzwajcaT Mo.th oraz przdshwiclcle Ho
NiemieC.
Genewa ł 15 września. tandii, Hiszpanii i Brazylii.
przy definicji zjawia się znowu. padPierwsza komisja assemblee wYb=ała
Sy.mpaiycy Niemiec s:b.un'wią W pod
stawa protQk6łu, że napastni'kiem jest podkom~3ję dla poprowienla artykułu 16 komi'sii znaczu2t większość, LoocheUJr iM T e U . . . . . .~I. "fiWi.'i.2i!h~:::!!MQ"'1iiQM" mi,e.ruem Fr3.ncji z.wrócił uwagę, te zmia
ny w tekści·~ kO\ve'n antu m.us.zą być raiyfikowane p;r'te~ państwa podpisane na
traktacie wersal'llkim ,
,
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Nadzór

olar

sądowy

pc,-!'>lfil1yl!h
pła.cono o:.a. dolara,
6,~, qł·)t·ltCd"' ....·f.lliO [lO 6/l'), lranz.a..k~ji dokonywano po kursie 6ł~

dZjnacb

chsześcijan.
Jak sie ..Express" dowiaduje
polskIch

nad
kupców l przemy-

---

- 'WIdziałem wczorai pard mę;ta, ale on m01ie nie wldzl.L...·
.- Wiem, WI m... M6wił mi właśnio o em ...

l PRZEDGIEŁDA WARSZA"'SKA

słowców chrześcijan
został
rOil:cląg
nadzór sądowy, gdyż znalazł się

Londyn 28,43
New Jork 5,86

wety

on w

poważnyc:h

na termIn

Paryt :n,M

trudnościach płatni

czycb.. DecyzJa st\du opiewa

rui raZie

fi PRZEOO1E~.nA \VA..1tSZA WiU
Do.la'Z' 6,25

miesIęczny.

ayr~~~~~~~~ws~ostat

zamianowany

Mówi, się r6wnIeż o trudnoścIach
jakie wystąpiły

w banku

rzemieślni

czym da wn. Eckersdorf.

d·

•

·
B. zan
arml cancy

zerwali sztandary z kiosku
sow i ec k ·lego na 'T argac h
Wschodnich.

Ze LWOwa

donoszą nam:

Zamknięcie

Targów wschodnich zostało zakłócone incydentem, który nie.l_i
l
h
wątp 1iwie znaju..de g ośne ec o.
O tJn1'O'ku z.jawiło się na placu wysta
wowym. czterech ludzi, kt6rzy zmyl'.iwsz:y czujność p-osterunku poticyinegCj, rzU
cHi się niespodziewanie w kierunku kio
sku, zajmowanego przez sowiety. Osobnicy ci zerwali sztandary z emblematami
sowieckimi, poczem rzucili się do uejecz:
ki. Policja puściła się za nim ViI pogoń i
aresztowała ich.
Komisarz poHcJ'i
na

pełniący służbę

targach wschodnich. Konarski, sfwierdził, że areslitowani clI znajdujący się W
t"
b ł 'f'
•
Sd ame ~iJ.anymk" ~ą
~l Alc}erkaml dżan
~rm'eTl1 caorSt le): 1 eou~1'
~ .sa~ roWlez, były pułkownik , z.a.ndarmerJt rasyiskiej, Wł-odz!mien Korczakow, były
pułkownik tandarmerji rosyjskiej, Saweli Maluin były ofIcer ża1'1darmedi to, .. ' '
..
SOYls-kle) 1 S: <?rabowS'kl), były agom óchrony rOSYJskiej.

.z

°

W Łodzi ..

Na Tynku p!eniętnvm w Laud tertdenc:fa dla dolar"" ut:rzi~."a, Duś W go"

nad bankiem polskich kup·
ców i przemysłowców
bankiem

,

przeciągnął dO."Piasł "krako\vsklch nstaphiszczyków"

m PRZEDGIEtDA \VARSZA~fsKA
Dolar 6,21.

Obrady wlłosowców w podwawelskim grodzi •

I

Z Krakowa dOUG5zą MilU
odpowiedo!.o - krytY~ZIlegQ stanówisL:a
. w s.a1i ma ł OpO lsk"lego towat"~y. w sejmie.
DZ1Ś
siwa r-olniczego, odbył się :jatd delegaNadto do-konano wyboru nowego pow.
Ł6w pow. krakowskiego stronnictwa lu zarządu, do którego weszJi także przeddowego "Piast",
s-Ławiciele strollni.ctwa Sta,pińs'klego.

GJEtDA GD-ANSKA
WaTSZlb.Wa 90
DZł~ty
89 ,32,5'
Olaf
5
Pr~ekazy na War9zawę 5.75•

W~~~~w~~ud~~~~~~~.~~~!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nież gremialnIe k~akow5::y

zwolennicy

stTonni~twa p, Stapińsk.ie~o, pomiCCdzy

nijtnUlin· ~1~Oii~~;e
ul a r.

mi byh przedewszystklem b. posło'~!le
Wójcik 1 Plak i ci wraz ze swymi zwolennikami

przystąp:iIi

do

tu

i

W czasie pobytu Prezy. denta Rzplite.j- w Poznaniu

mr01Ullclwa

"Piasta",
Po referatach prez.esa Witosa. o sy- nawoływali ludność do przywr61:enia monart:h}i VI Poisce,
tuaoji politycznej, byłe 60 ministra d-ra
...
, •
.
Byrki posła Ga liko ;k'ego oraz prze!: Poznania donoszą nam.. "
. . rm wewnęt,rznemJ par,IJl i pal'tYJeH.:, kto'
.
W
W l ,
NJCsly(;hanego wybryku dopuściła Się rebttrzyły I burz:\ dZiełO wlelki'e go bu·
wodniczącego
za, rządu pOwIatowego, p.' monarch.L·t".:-ewa ot!!'anizacj'a w Pozuu- downlezego. Oby-\\"atele! - My, cbceS L
K k
d St K l
b
,., ,'w ra OW1e ra "
u py, ze r,anł uiu. w czasi,e pobytu prezydenta Rzeczy my Polski h1ocarstwowcj, Polska dla po
uchwalili votum zaulanIa dla stronmct- poslJolitej w Wielkopolsce.
laków, w której będzie pat!owallad l po
wa PSL. oraz powdę.li rezolucję sŁwierOto w chw11i, gdy ludność z zapałem rządek społeczny. Chcemy silnej armji,
dzającą, że poUtyka gospodarcza obec- dam~nstrc,~ala. na c~esć prt;)zydentr~ ldól'aby gwarantowała oałość dzledzl'
nego tządu test dla wsi niecelowa 1 szko- Rzplit~j, P?Jrlwllo się kIlku człon}~ów t~J ctwa Chrobrego,
l._
SL
• ci orgamzacjI na Placu Wolności, gdz!'I1
'r( , d
l' 1'
k 6
u'
dliw 8 , polecaJąc klulX)wi P • zaJ c kolortowali ulotne odezwy.
. .t a,!- y po ,I 'l.. patf]otn, t remtl rog'a
P T
•
IJest
lde'l Chrobrego bez względu na
, \\ od~zwach tyc~. czvtamyt j,Ro~a. przynależność do j:ddchkolwlek ugrupo

I'

f.r.zezYv.:~my

nroczyskt ~~wll!

I

ą
et
dZlS
wafl
powinien
Navv lą~my .'\ !~C Pl ;r,er:wany ontat\t... w szcregach naszflj orgauIzacJi, aby
konsula francuskiego
traclY~Ją wlClkwgo ŚWięta, . z .ir,ady~;ą I w:mólnvlTI Wjrsiłkicm urze,;zywistnir
W Gdyn.'.
Polski I11ocarst\vowcj, ' D~lewI~": wIe· pcdnIosłe hasła. "W jedności siła''..
k6w patrzy na nas 'li te! ch )I!l! podi Gdańska donosz9,nam:
nioslej. Bądźił'~Y jej godni. Ta tradycja
Nastepują podpłf5Y: wojeWódzkie ko
W sobotę ulegl nieszczęśliwemu 'Wy mówi do nas stowami testamentu 't>. :,cl- ro zachodnie otb<.H1izar.:ji monarchistów,
padkowi konsul francuski w OdynI, De kiego twórcy Polski mocarstwowej: zarząd głóv\"ny w Warsur wie l lwIo po.'
Monier, który w czasie ładowania wę- ,Poiska aby ' ŻYĆ, musi być siiną mo- z.na'flskie i pomorskIe.
gla na statek, e~tońgki zo~tat P~7yg~1j7- . Hz.r\!bi~ ddedlic'tl!:('.
..
Policja rychło po rozpoczęciu tej aclony. PrzewlezJOno go w stame C1ęz-1
f-\'oacy! ....... My, organtzaCJ~ mo.narkim natychmiast do lecznicy, leCz zmarl chi5~yc ll1a wolamy do was: Opamlęta- gitacji ujęła kilku agitatorów, sI{Qnfislm
tam w l1ledzielę. Ciało ję&'o zostanie nhl. -. czas '"kończyć z gnuśną oboj~tno- wata od:ez.wy i sprawę oddała prokura·
~
przewiezione do Szwa!carji,.~dą. prywatą. czas skotic:zy(! z walka.. torjL.

Tragiczny zgon

polityc'l~ych,

się .zn3.je~ć

•

Str.

~,

tła

o

EX~R~SS

W1EC,ORNł
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margines!e wa~ki
reformę rosną.
--:0:--

Kłótnia
w obozie da\vnych
przyjaciół.

Zi-emianie przeciwko
endecji.
Żadna watt"sza wianka nie wita z taką ra
dością ziemian przybyłych na zjazd, jak
Wars,z awiankal/ p. Str·ońskiego. Nie pS\1

i~ bynajmniej rado,śd

"Warszawianid"
smutek "Gazety \Varsz2.wskiej". Pned ·
wnie, triumfuje i cieszy się z nieszczę
ścia niedawnej przyjaciól-ki, O stanowisku ziemian woibec endeoji "Wai!'szawianka" pisze:
_ Idąc za listą 8, szliśmy bezpośred Po zeszłorocznym trzęs;eniu ziemi Japonia powoli odbudowywu~e się. Nasza fołot'!!raf1a przed!?,ta ..
nio lub pośrednio ze zw. ludoWoo _ naTO- wia dwie nowe wielk~e bud{)włe VI Tokio: gmach M2<tsuya (na lewo) i te""t:!' &{ab 'o; ira (na
~ ~HO).

~w~.W~rn~eu~*r~~~'hló.N~~ij~~~-~~~~i!E~~~~1!~~~~.~
..!~~~~~~~~.!~~~~~~~~~~~~~~~~~
=

ra ie'SIt dla nas pierws~orzędnie żywottlą, nietylko zawodow·o ale takżę nai!'odo
w o , spOltkał nas ze strony zw. L.-N. zawód, gdJ'IŻ zw. L.-N. głosował za ustaWą, która wobec nas jest krzywdzącem
prawem wy;jątkowem, a dlIa ogólnego do
bra kraju zarówno w zakresi:e gospodar
czym jalk' społecznym i natt"odowym, jest
s7Jkodliwa. Wierzymy w słuszność naszej sprawY. choemy jej bmnić, nie mo.żemy. bronić ze zw. L.~, bo nasze p?jęcia się rozeszły, muS'11lly s~kać drog
mnych. .
Ten pogląd j.e,st dzisiej.szą rzeczywt~ością wśród ziemiaństwa i trzeba się
~ nim liczyć.
Przyczyny ist.ptne są nawskroś rzeczo
we i tak oczywrste, że, prawdę mówiąc
chyba i sam związek L. N. nie dziwi
się, gd'Y mu ci ziem~anie mówią:
.
_ Pytacie w ZWIązku L.N. co potępIa
ny w olhecnej uchwalonej ustawie rolnej. To samo co wyście potępiali do
wczoraj. W sZ<l;k wasre mowY i wasz~. ~o
prawki są śWla,oe'Ctwem, że uważahscIe
~a gospodarczo niedorzeczne, nar:odowo
s~kodliwe prawnie nielkonstytucyinc te
same postanowienia" które my i .dzisiaj
:r.a takie UWażamy. AJ'e ostatecznIe g!'osDwa.liście za ustawą z terni poSltanowt e niami czyli pogodziliście się z niedorzecznoś~i:ami, s7Jkodl'iwościami bezprawiami z Iktóremi godzić się ni.e wolno.
'Rzekome koniecznOlŚci polityczne dla
których to uczyniliŚCie n~etylko nie tr~
fiają nam do pnekonarua, ale wydalą
!lam się szkodHwemi urojeniami. Wierzy
my, że mieliście dobrą wolę, ale braJkło
wam silnej woli.
Taik wYglą,d.a pogląd zitemiaństwli;' ujawniony na z;jeżdzie OIbecnym, w na)spo
kdjnieiszem . a zarazem W najpowszechnieijszem ujęciu.
"Gazeta Warszawska", chcąc ukłuć
p. Strońskiego, przwomina mu, :re ?~giś jego shronnictwo było t'adykal~e)
sze ni'Z związe'k ludowo - narodowy 1 to
właśnie W sprawie reformy roJnej.
_ W ostatnich mi'e'siącach pos. Stroń
ski jest tak łaskaw dla -r.w. ludowo naro
doweg o , że do'syć d~o miejsca w swoich artykułach pOŚWIęca naszemu sronuicŁwu, lub jego członkom.
.
_ Pragną'c przysporzyć mu materIa
lu redakcyjnego, który mógłby potraktować z właściwym sobie talentem na la
mach "Warszawianki", przytoczę parę
fa/któw z żyda politycznego, dotyczą
cych nie słów, czy arlykułów, ale czynów.
l .
Otóż w roku 1919, po uchwa emu
zasad re{ormy rolnej Występuie ze zw.
ludowo _ narodowego grupa posłów z
posilam i Sku!ski~ ,i Du~anowiczem. na
czele uważah ont, z.e zW1ąz.ek L. N. lest
zbyt' reakcyJ'ny" i nie może się doga" stro.nnictwem "PIasta
. . ., zresz t ą
dać ze
'LW. L. N. jest to "trup polityczny", od
któreg,o lepiej być zdaleka.
Podczas wyborów i po wyborach poseł Duha:nowicz starał się nadal utrzymać dla swego stronnictwa opinje stron
nictwa, stojącego pod. względem progra
mu społe'cznego od ZWlązku ludowo - na
rodowego na lewo; znalazło t.o swój wyraz stanowczej odmowie na naszą propozycję, aby stronnictwo narodowochre'ścijańskie, jaJko liczące W swych
szeregach liczną grupę konserwatyw nego zi;miaństwa z Wi,elkopolski i Mało
polski, zajęło miejsce w izbie od związ
ku ludowo - narodowego na prawo.

.

Dlaczego

wcześnie

---:0:---

Alkohol, nikotyna, noce bezsenne czynią z nas
staruszków za młodych lat.
----:0:---

Ludzie, wtórzy zachowu,ą rze~kośt umysłu, dobry humor i opilimizm zydowy trzymaią 5Dę dobrze do późnych lat.

Na kwestję stM'llenia się rzeba się
z naukowego stanow~ska, ho
to, co obserwujemy W codziennem życiu
bardzo ;est względne. Tak np. nie jest
oznaką starości siwizna, (znam bowiem
Judzi mł.ody,eh, a siwych (rodzinne), a
nie !tZiadkie są znów prz)'lpa.d'ki nagłe
go osiwienia wskutek smutku lub pr~e
raiŻenia). Również nie decyduje o starremu się ani wiek, ani też wygląd twarzy danego osobnika, są bowiem obecnie już młodzi ludzie zupełnie 7)e's tarzali
a na odwrót starcy o wybitnych cechach.
zapatrywać

młodości.

Cóż więc właściwie decyduje o starzeniu się?
De,cyduje tu głównie samop·oczucie ł
stan psychiczny, a dalej stan serca i układu krwionośnego, jako tkanek. Star:reie się przedwcześnie człowiek wtedy,
gdy albo. wmawia ciągle w siebie. że jest
już niemłody, lub też działają Da jego
organizm szltodliwe czynniki, wywołują
ce starcze zmiany W tkank. Samo.poczucie jest tu bardzo ważnym czynnikiem j
znaną jest rzeczą., że starcy stuletni zachowują rzeżkość umysłu, dobry humor
i optymizm życiowy i diatego właśnie
trzymają się tak do'brze.
Znane są cLal'e~ wypadki, Ż'e ktoś do
późnej sŁaro-ści zachował młodzień, c~ość,

aż przyszła jakaś katastrofa, zlaruała go
moralnie i człowiek ten niemal w oczach
zestarzał się.

Naturalnie trudno j'est komuś zalecić,
by się nigdy nie martwił, lub też był r,awsze wesołym gdy ma melancholiczne u
sposobienie. Można jednak o ile możno
śd unikać chwil przykrych a przedews"y
stkiem nie stwarz.ać ich sobie, względ
nie innym. Niezmiernie korzystnie ni'
świeżość i młodOŚĆ umysłu działa rozmaito.ść wrażeń i rozrywki w granicach
fizjolo.gicznych. Zna'ną przecież jest rzeczą, jak długo zachowuąą młodość, trz'e twość i rzeźkość artyści, którzy przec'qż
nie żyją zbyt regularnie, ale za to przeżywają dużo wrażeń, które ciągle ich odświeżają i nie dozwalają poddawać się
przykrym i wywołującym wczesne starze
nie się myślom.
Jakże za to cz~sto wcześnie starz·ele
się biedny . biały niewolnik, praculącv Od
rana do nocy Ciągle w jednakim kieracie
pracy, bez rozmaitości; wrażeń, lecz ży-

ż,e teraz stronnictwo p. Strońs'kiego -;krę

ł
tak waśnie.
ja k p"olne'b
a"
.zleml :; no~
Wszys,t ko t,o było, ale wszystko to W!ęc .,,\Varszawlanka dostanIe sllhs.,dJa
nie pomoże endecji. Kręciła i endecja, od ziemian, a "Gazda \'l{I arszawska'" nie
krę·cHo i stronnictwo P. Strońs.kiego, ale dostanie .Na to nie ma rady.

**
*

starzejemy się?

'1

Cl:0

jący ustawicznie w szablonie. a mający

w nagro,dę po pracy w domu ciągle tyl-.
k<o troski, zmartwienia i walkę o chleb,
a wskutek tego złe warunki higjeniczne,
ciągłe choroby, gorycze życia?
Zmiany w tkankach .powodujące starzenie się polegają na tworzeniu się w
nich pasm tkanki łącznej, ć:t dalej na zło-~
żach w naczyniach krwionośnych (wapAmerykaflski artysta filmowv ,
nienie) co razem daje obraz popuiar01e
Tom 1i", powró<:iwsa:y ze swe)
nazywany skler·ozą. Organa przytem kur
podr...I! .. po E .. rop e, roa:wodz~
czą się, maleją i wskutek zmnIejszema SIę ze swo a żonZ!, slostr~erH«:ą
się pojemności, działają coraz to gorzej i wieSk:ego mi!jardera He .•r,. F rda
s1.cl'bie:.
ę'
Organizm zużywa się przez życie i
pracę, ale póki jest rzeźki, pokrywa po w
stałe ubytki nowemi komórkami (regeEle~tryczność
ne'l'uje się). Nat.omiast starzenie się
lega właśine na tern, że organizm niem:!.
średnIO
ciepła.
j·uż zdolnoś-ci pokrywania ubytkó-w tą sa
S~nsacyjny wynalazek a.n-:
mą tkanką, lecz łata je materiałem nailat
gielskiego . ,uczo'neqo.
wiejszym do zdobycia, t. i. wlaśn:~ ową
tkanką łączną. Częściowo zapo,biega temu jod, który też dlatego podaje się lecz
Jak wiadomo, elektryczność, której
używamy do oświetlania, czy do opału
niczo przy iSklett'ozie.
Natomiast przyśpieszają proces owe· lub poruszania machill powstaje w fen
sposób, że najpierw puszcza si~ w rucb
go rozwijania się tknaki łącznej wszelkocioł parowy, para wytworzona porukie truciznl Po.dawane organizmo.wi stp- sza odpowkdni tłok. ten tłok wprawia
le w zbyt wielkich ilościach, a przede- dopiero w ruch mach i llę. \vy [warzają
wszystkiem alkohol i 11ikotyna. Natur3 i cą elel\tryczność. Jest rzecza zunc1nie
ni,e podobnie działają wszelkie inne pro- zrozum i .. lą, że przy takiej nrol.,;cdurzc
traci się bardzo wiele energji.
cesy zmniejszając odporność i siłę orgaJuż od dawna fizycy
zastanawia lt
nizmu, a więc bezsenne noce. praca zbyt
się, czy uie dałoby się stworzyć ta ki e,
ciężka w złych warunkach choroby zamaszyuy, która by nie potrzebowała pokaźne, złe odżywianie się i t. p.
średnika, gdzieby elektryczność p -, "TS t"
' Higjena podaie nam tutaj dużo cen- wala bezpośrednio iako nastenstwn
nych wskazówek ale o i~e człowlCk sam ciepla,
nie będzi,e miał oweg,o samopoczucia
Tego rodzajU możli\\ ości istnialy jU 7
rzeźkości, to często nie zdadzą się one od szer egu lat. Faktem jest. że niektór e
stopy .zestawione z sobą i ogrzane do'
na wiele.
Kto ciągle w siebie wma\\ ia, że już 4GO stopni, wytwarzają energję elektryczną. Możliwe, że na podobnej zas;:tclzie
przeminęła dla niego mło.do.ść 1 że z dnia
jest ,zbudowana machilla profesora \VaIna dzień starzeje się, kto obserW~lje u la, pochodzącego z Sheffield , 7l1'lI1C!?: O
siebie
i innych tylko owe objawy już. z wielu wynalazków na polu elek,
chylenia się ku starości . ciągle bada swą tryczności.
Otóż profesor ten
za k UTIll1!l ikowal
twarz w lustrze i martwi się non. . ą zmar
unJwersytetowi wspomniaszczką lub innym obja wem, ten nietyiko niedawno
przyspiesza starzenie się 5 w oje ale nej miejscowości , że dokonał \'I,':\.'111hzku, który może spowodować ryrzcwrót
wpro.st nakazuje organizmowi, by sIę sta w dotychczasowej elektrotechnice. Jest
rZał -- zamiast wpływać ltrzeriąco dn· to macIlina, która się na zywa tr:!rmoelek
cbcm na niego. a daje się to wykonać tryczllY generator. Sldada s;ę C11a z caprzy pewnym wysiłku woli nie tak znów lego szeregu rur ułożonych w: c1 l11g spc
cjalnego planu. M8"h'na ta nie poh'zctrudno..
buje specjalnfj obsługi, t,,'lko nane!n':cNie uleg.'l też żadnej wątpltwości. że nia węgla mi. Sama z siebie wy t \'\'a rZ;;J
cbecnie ludzie starze'ą się znacznie wcze ona elEktryc7 11 0śĆ na punktach zhicrcśniej, prędzej j silniei • .niż dawnIej, cc wych czvli el ektrodach, umieszczonych
trzeba znowu położyć na karb zbyt ner- nz rurach. Nie potrzeba tu .1Cttur" ,li
woweg' o życia, przebywania w szhcz- kotła palowego to też maszyna s'ę r'
nych v\ arunkach i coraz t(l większego zużywa.
.
dI l .
.
d
t
W ten sposóll będ7 1 " 111h.7111 11: " .1,
o ~a ama Się o na ur Y'
f l k znacznie tań:.za energję elektryczną , an '
Dr. Adol Kęs. żeli dotychczas.
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W Polsce worek cukru .75

iNd'

zł.

Obraz ten

zł. 40 gr.
Cukrownicy podwyższyli ceny bez najmniejsze,j ku
temu podstawy.

Casino
Dziś noraz ostatni

~ ?"!.?:.........!':!_. .!... _...."".7

[eIarlowa
dralnat w 8 akt.

~
~~

A
E"
(LA DAliE MASQUEE).

,

w Anglji 38

, Spraw~ po~ożen~~ cuk~u o 15 proc;
meprzestaJe mepoko;c spozywców, kto
rzy zupełnie słusznie wskazują, że cu:"
krownicy zaWsze przodują w akcji pod
wyższenia cen. Należy przypomnieć. że
ostatnio cenę towarów kolonjalnych
podwyższono gdy zloty spadl, po popraw;'e jednak kursu. niezwłocznie ceny
te obniżono. Młynarzom władze admini
stracyjne odmówiły zaakceptowania
podwyżki ceny mąki. Pretensje węglarzy do pQdwyższenia cęn odparto również. Jedynie cukrownikom zezwolono
na podwyższen.ie ceny mimo, że niema
ku temu najmniejszej podstawy.
Światowa cena cukru wynosi obecnie 16 szylingów za 50 kg., a zatem 32
szylingi za 100 kg. tj, 38 zł. 40 gr. za
,

A

A

- Teraz, mOłe dziecko, ty
Moja nowa krawcowa oj. z kolei mUS . 5Z się wy ąpat •••
d'ł
.
j.
- Aje~, mamusiu, trzeba Je.
21 a m~lIe eona mn.el o 30 mu przecież wodę zmieni~! ••

sukn.e?

podbite czarem i talentem

,

Iworek.
Tymczasem u nas cukrownie po
bieraly przed
za
sama.

ukaże się

wkrótce na ekranie

I

"

\V

wodzIe

podwyżka.
taką
zł., a obecnie żądają od
odbiorców. 75 zŁ Wynika stąd że c.ukier

ilość Gukru

65

krajowy kosztuje u nas pra~ie o 100
proc. więcej od cen obowiązujących na
całym świecie;

Jak ryba

Ab
'
..,.
1
. y umemo~hwJć ill1~ort C?Kru zag!'amcznego, k,tory skloll.ąby. mezwlocz
me cukr~\~nikow do obIllzerua ceny, o~ I
się
w
15 wrz,esma rb. wpr?:vadzone m~ hyc
pod:yyzszone cl?; maJące wynOSJ~ po:
w dotychczasowej naszej wędrów- warunkom, które bamowah,: normalny
dwoJną wy.sokosc a~cyzy wew!1~trznet ce za kulIsy teatralne "atakowaliśmy" rozwóJ teatru łódzkiego.
D~~ąd do to wynosiło 35 zł:,.. lImpoT; przeważnie ludzi nowych., kt6rzy na
D-z;fś sytnacja uległa kardynalnej
CUi\.ru ~a.gTanicz.nego b-ezwzglvdnle op l ....
scenie
teatru
miejskIego
dojdą
dopiero
zmianie.
Dyrektor vVn"czy1lski ustą
ć
cal~y SIę., Aby I tą drogę zal1'!k?a. , ma
przyszedl dyrektor Szyiman
byc nalozone clo w wysokoscl 70 zł. do głosu ł dadzą poznać się naszej pu f,lil na worek.
bliczno~ci. Teraz wracamy do starych Le roi est mort - vlvc Je 1'01... Zmle·
To dziwne stanowisko władz qa się naszych pr~yjaciół. którzy dzielili z na nil się czas, osoby a przcdcwszystkiem
chyba tylko wytłomaczyć obroną kursu mi wszystkie troski i wesela. Sezon warunki. Dyr. Szyfm(l.n dzięki zmiezłotego i powstrz.ymaniem się od nabyubiegly zwtaszcz.a, jeśli chodzi o skład nionym okoUcznościom i osobistym
WOl11ia towar6w zagranicznych. Trudno
personelu
artystycznego, mimo, te nie wybitnym zdolnościom ma mM,ność
bowiem przypuszczać, by wtt\dze akcep
dorównał obecnemu, to jednak należał podniesienIa teatru l6dzkiego do wytowaty zdzierstwo cukrowników.
Czy jednak polityka odgradzania się do jednego z lepszych. Brać aktorska żyn, które do nIedawna były dla nas
od świata da realne rezultaty, to czas wydobyła z siebie wszystko, by dać! tylko nieziszczalną mrzonką. Zespół
publiczności maksimum zadowolenia artystyczny, .k tóry w ubi,~glym sezopokaże.
Jak dfrtąd (cukrOWnicy) wyniki S/\ artystycznego. Jeśli nie osiągnięto ee nie wykazał tyje dobrej woli nie zostal
lu swych zamierzeń, jeśli wysiłki te na szczęście rozbity.
i ujemne.
nie dały snkces6w jakich oczekiwano
Dyr. Szyfman, oceniając należycie
- to przypisać to trzeba specyficznym jego zasługi, znaczną część aktorów ze

czuje

=De~-!t~~~~~!~~.!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

Skandal! Wstyd!

odnowionym 'teatrze.

pan Szubert

Hańba!

ufuro~~~ ~~gd~d p~ow~~

dzięki czemu utrzymana została do
pewnego stopnia ciągłość i nić sympatji, która na'wlązana została między tea
trem a publicznością.

~*~

Wyrzucona brutalnie 'z kliniki "Linas Hachoiim"

Z pośr6d starego zespołu artystyczwiła się ~a ulicy w bOlach bez pornoc:y lekarskiej biedna położnica. nego wybitnie jednostki nadal będą oz-

. P. prokurator
Wczoraj po południu

zaia.ł s:ę już tą sprawą.

dobą sceny lódzkiej. Jed~lą z czoło*

wJch tych postaci jest pan Ka'zimierz

Zawezwano pogotowie miejskie, le·cz Szabert, z kt6rym odbyliśmy nader in-

do k1l.ncelarji

kliniki położniczej "LhIas Hachol1m," mie zanim przyjechała karetka, Dziubakowa teresującą rozmowę.
szczącej się przy uJicy P.ołudnioVlej nr. była już 1=..0 porOdzie.
- Jak się pan czuje w odnowionym
19, przybyła 4O-1etnia żona robotnika.
Lekarz pogotowia po prZ)"bj"ciu na teatrze? - pytamy artystę z nIeklama

I

To jeszc:e nie wszystko•••

Reiy~er {rDelt lubin
To jeszcze nie wszystko•••
dwaj partnerzy:

Adolf Menjou
j

Rod la Rocque
To wystarczy!

Orkiestra symfoniczna pod dyr

L, Kantora.
Dziś początek

O

przedstawiefl

godz. a-el p. p.

Mirla Dziubak (Aleksandryjska S)j z pro I miejsce, prze wiózł Dzlubakową .,waz z
śbą, by w wyżej wymi.eniO'1lej klinice mo noworo·dikiem do kliniki poł;ożnicz~j przy
gła odbyć poród.
ulicy Na1:utowIc:ca.
.
Zgodrono się na to. Dziubak owa zaWładze po.\i.cyjne o wypadku tym spi
płaciła odpowiednią sumę, na kt6rą o- sa'ły odpowiedni pr·otokuł, kt6ry przetrzymała pokwiJowan!e.
sł:tD,O prokUl'ało!'~wi przy sądzie okręOkoło godziny 10 wieczorem, spodzie goW'ym, celem pociągnięcia zarządu kUwająca się lada chwilę rozwiązania ko-- niki "Linas HachoHm" do odpOwiedzi al
bi.e ta, udała się do klinikI i zwróciła się ności sądowej..
do dyżurnej pielęgniarki, by ją przyjęto.
Zażądano od niej
dokumentów. Th
Przez nieostrożność.
miała przy sobie tyliko dowód osobisty,
zaś pokwitowranie z kancelarii kliniki
W mieszkaniu przy uliey Grabowej
zapomniała przynieść ze sobą.
32 przez nieostrożność uderzyła się noży
ezkami 20

1. córka robotnicy

Eu~en i a

ną ciekawością.

- Jak ryba w wodzie... Cwję sic;
doskonale, chocIaż do głos.u jeszcze nie
doszlcm",

-?

- .z

winy reperfuaru. RozumIe pan,
jako aktor komedjowy w obecnym
repertuarze czuć się muszę trochę nieswojo. Temu w lwiej części przypisać
muszę "podtrarnwajowy" humor. Nk
tracę jednak nadziei.
- Kiedy zdaniem pana, zabief7te
pan "głOS?".
- Już niedługo, w "Dzwonku alarmowym", gdzie bedę miał taką rolę,
która całkowicie odpow'iada moim kwa
lifikacjom.
Tymczasem jest jednak
kiepsko... \V tej właśnie chwili mam
zamiar udać się po zaliczl~ę ...
- Stara "choroba?".
P. Szubert z rezygnacją zwiesz!'
że

Wobec: tego nia przyjęt.o jej do kli- Pap·J.szyńska. Lekarz pogofo\via ulzielil
niki (I)
jej pomocy.
Zaledwie kobieta wyszła na ulicę,
Przy !łanalizacjt
ch'w ycift ją nagle bóle przedporodowe , l .
..
Wokół poło2:nicy zebrał się tłum rzuW kan3.le przy ~hcy !'rze1azd nr. 6
:
,\ . Jó'
d ~d"
r··."d ;.1'-:_ P.1' Z 1 ro bo.ta.ch kanahza cYlnych uderzył
caJąc oDe b t po
<!.. ese m za. L
" u 1<.. 1.1. :;l P 35-J.z tm roootnik Edmund Kans wSIku.
ki , która powst ała z dobrowolnych aIda tel{ czego otrzymał obrażenia głov.: y. Le·
'dek mieszkańców naszego miasta.
karz Pogotowi.a udzidił mu pomocy.
glowe..

Wbite.

~tr.
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Manchester dla francuskiego . mydła,

pudru i innych kosmetyków.

·

śmiałymi podró~nikami-kupcami.

Specjalny wywiad "Expressu" ze
Powojenne stosunki wytworzyły na
kuli ziemskiej (nie wyłączając na
wet Łodzi) nową manję, której na
imię gJobtrotterstwo.
Cala armja globtrotter6w rozsiana
po szerokim świecie chodzi i jedzie na
wszelkiego rodzaju środkach lokomocji
z armji tej, ten lub ów od czasu de
Ci:asu ' zawita do Łodzi.
Zaciekawienie wywolał w niedzielę przyjazd VI miniaturowym "Ciiroe'ie" młodej pary małżeńskiej z Pa
ryża.
Oryginalny wygląd ,samochodziku, oznaczonego międzynarodowym
znakiem francji, zgromadził przed
Grand-Hotelem dum ciekawych widoku "podróżników dookoła świata".
Wjp6łpracownik "Expressu" zwrócił się do przybyłego francuza, prosząc
go o udzielenie informacji o odby,tej
całej

podróży.

Pan Savy, oświaaczyl, iż cel jego
podróży bardzo daleki jest od zamie~
rzeń
globtrottera - jest on bowiem
natury... czysto handlowej. Z kolei do
Wiedzieliśmy się, że sYmpatyczny nasz
rozmówca jest
współpracownikiem
wiekiego paryskiego towarzystwa akcyjnego dla handlu wyrobami kosmety
cznemi, chemicznemi i cukiernianemi
p. f. A. Savy, JeanJean et C-ie. W zakla

dach tej firmy zatrudnionych jest 3000
robotników.
Pan Savy postanowił jeszcze w ubiegłym roku dokonać samochodem po
dróżY do wszystkich p'a óstw europejskich, przyczem celem zupełniejszego
wyzyslcznia rynków dla zbytu swych
artykułów, stara się zwiedzić
jaknajwiększą iJość miast.
Dowiadujemy się również od p. S .•
że we francji podobne międzypaństwo
we podróżowanie w sprawach handlowych nie należy do rzadkości, natomiast posługiwanie się Z-osobowym
samochodem o sile 5 zaledwie koni jest
swego rodzaju ekstrawagancją.
P. Savy zapoczątkował swój projekt
jeszcze w ubiegłym roku, kiedy na
swym "Citroen'ie" również w towarzystwie żony objechał cały półwysep
skandynawski, w roku zaś bieżącym
wyjechał w połowie czerwca z Paryża, kierując się do Szwajcarji, stamtąd
do Austrji, Czechosłowacji, i drogą na
Cieszyn do Polski.
Dotychczas w Polsce ozielny kupiec zwiedził - Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Lwów, Warszawę;
Łódź i szereg mniejszych miast.
Z podróży po Polsce wyniósł p. S.
doskonałe
wrażenie,
tembardzIej, że

według

powszechnych opinji panują
cych we francji, kraj nasz przedstawia
ny jest w daleko gorszym świetle. aniżeli jest w rzeczyV', is tości.
Tak naprzykład paryska firma pneu
mat:v!ców "Michelin" stanowczo odradzała p. S. podróży po Polsce samochodem, gdyż zgodnie z Jej opinją dro2i pol
skie są zupełnie do ruchu samochodowego nie dostosowane.
Tymczasem w podróży p. S. przekonał się, że drogi nasze częstokroć są
znacznie- lepsze od czeskich i austrjackich, tak, że dotychczas VI Polsce wóz
jego nie doznał najmniejszej skazy. Jedynie droga z KieIe do Warszawy zdar.iem p. S. wiele pozostawia do życze
nia.
P. S. podkreśla również z naciskiem
że pomimo ciężkiego kryzysu gospodarczego w Polsce, sytuacja w handlu
w .CzecboslowacjL i Austrii przedstawia się znacznie gorzej.
W Polsce p; S. zawarł cały szereg
tranzakcji i skonstatował, że Palska
jest b. dóbrym rynkiem, jedynie brak u
kupców gotówki uniemożliwia im na
bywanie towarów w stosunku do po~
trzeb klijenteli. Wszystkie zamówienia p. S. przyjmuje oczywiście za po
kryciem gotówkowem; nadmienia przy

tern widocznie przez kurtuazję, że i w
innych krajach firma jego krędytu nie
udziela.
Łódź w ciągu Z-dniowego pobytu,
sprawita na p. S. imponujące wrażenie
dzięki amerykanizacji życia handlowe
go, które uderza nawet przybysza
mało orientującego się wnaszych stosunkach i władającego jedynie ojczystym językiem.
Z rażących cech Łodzi p. S. bardzo rtafnie podchWYCił rozpanoszone
u nas paskarstwo ł drożyznę.
Dla przekonania zaczął nam p. S.
wyliczać
rażące , dysproporcje w cenach w Łodzi i we francji.
W trakcie tej trochę niemiłej dla
uszu łodzianina dygresji nadchodzi do
nas urocza pani Savy.
W Polsce pani Savy podoba się na}
bardziej Warszawa.
W Łodzi p. Savy wyjątkowo do gustu przypadła Sala Malinowa (w którei
nawiasem mówiąc odbył się niniejszy
wywiad), którą uważa za najbardziej
europejski lokal w Polsce.
P. Savy towarzyszy mężowi we
wszystkich podróżach, przytem wyrę
cza go stale w klcrow 'l";'1 S'1 t!1ocr-odem.

łatwić, wszczęła się między

MOJE MINIATUR Y.

ciechem kłótnia.
Interwencja poliCji

Ankieta teatralna.

zbędna.

Spisano protokół i
no na drogę sądową.

I.

nim a WOJ

okazała się
sprawę

nie-

skierowa-

.Panie dyrektorze!
Sąd wta~emnlcz.yl niefortunpego zwo
W przysłanej mi ankiecie zapytuie
lennika zasad prymitywnego handlu w
pan upr~ejmie, jakie sztuki życzyłahym
arkana obecnego stanu kupiectwa z han
sobie najchętniej widzieć na scenie łódz
dlem zamiennym nie maj;1cego nic
kiego teatru. operę, operetkę, wooewiJ,
wspólnego i skazał go na ZO złotych katragedję, farsę czy dramat zapytuje
ry za naruszenie porządlm publicznego
I?a.n dyrektor.
.Juris~
Panie dyrektorzel
Jakkolwi'e k uważa pan za sto'sowne
nazwać przyszłe utwory, grane na' pań
Nabiał staniał
skiej scenie, błagam. pana, zHtuj się naDow6z znaczn", ruch bardzo
demną i nle-ch to będą dramaty . W ~o
ożywiony.
d!zaju "Kochanków" Grubińskiego.
W
dniu
wczorajszym
na rynkach
Ilekroć widzę w teatrze scenę miłos
łódzkich panowało niezwykle ożywi eną p1\zypomina mi się niedawne dzie
. nie przy wielkim dowozie wszelkich ardństwo z przed 30-tu laty, gdym jako
tylwlów żywnośclo\vych.
młoda, piętnastoletnia pensj,o narka buja ,
Płacono za masło 4 do 4.50 zl., śmie
la się hez opamiętania w pewnym prowi l
tana 1.50 do 1.90 zł. litr, mleko 35 gr.,
wrr~e naprzeciw naszego domu sterczą
ser 1.40 do 1.60 zł., jajka 1.80 do Z zł..
cej ap,teki. Rodzi,ce mnie wtedy nie ro100 klg. kartofli 4.50 zł.. buraków 9 do
zumieli, on troszkę - aJ,e też prawie nic.
.1
lzl., marchwi 12 do 15 zł., kapusta 10
Dla;tego mi teraz jest tak smutno. I dla~
Wido'iA.'lska
w
naturalnych
dekoracrach
weszły
obecnie
VI
modę.
do
30 gr., kilo pomidorów 80 do 1 zl.,
.tego tak lubię, gdy moje kanarki świe
gocą. Przypom.ina to park Sienkiewicza. Fo!ograf,a nasza przedstawia scenę z HKr61a Leara", wystawione- ogórki S do 20 gr .. kalafiory 20 do 50 gr.,
go z wielkim piet..,zmem w ~ednym 2: teatrów natury w Anglj i · drób: gęś 6 do 10 zl, kura 3 do 5 zl.,
Cały tydzień pracuję. W poniedzla1ki tyl
kurczaki 3 zl., kaczka 3 do 5 z1., indyki
ko chodzę do teatru. A więc proszę pa- •
WAf4'ł!ilłJt'ł@ił4i!łJQJłA~ljtac· W~_~ . . . .@Rłł§MłMMil4+........ dG 13 u.
na, panie dy>re kt orz e, ża-dnych fars ani
wo'<lewilów - tylko dramaty. Ale pan
Migawki sądowe.
też musi występować. Dramat bez pana
zzłiczł<ę?
rue i,e st dramatem.
Nap5stl podanie do kura ~ o"iurn,
Z poważaniem IfSt~fa"
Z. N. P. S. P. zawiadomił wszystkich
(manicllr zys:ka)
nauczycieli. że podania o zaliczk: w wyJean Jack Rousseau był jednak genjal
Nie posiadamy jednak zrozumlema sokości iedno lub dwumiesięcznej penSz. P. Dyrektorze!
dla tych poważnych rzeczy.
nym człowiekiem.
sji należy składać do kuratorjum, które
Gdyby mnie się pan nie pytał, tobym
Jakkolwiek nie wszyscy może zgoWojCiech Sikorski naprzykład prze- w tej sprawie decydUje, podczas gdy
nic nie mówił, ale skoro pan się już py- dzą się z jego poglądami, muszą mu je- jął się teorjami R.ousseau'a i postanowił
sprawę zaliczek w wysokości 3-mieslq- .
ta - to panu powiem. Niema o czem mó dnak przyznać bezwzględną wyższość pobierać wynagrodzenie· w naturze za cznej pensji - rozpatruje min istC'rstwo
wić tylko operetki. I to nie tylko ja nad filozof ją i sztuką obecnych aeropla- swe roboty stolarskie.
skarbu w porozumieniu z minist" ftak mówię - ale spytaj się pana - ko- nowo-elektrycznych czasów.
Pewnego dnia przyniósł do państwa stwem oświaty i zazwyczaj z po\\-odu
go chceszl
Bo czyż nie piękny jest naprzyklad Lemankiewiczów zreparowaną pralkę i braku funduszów, prośhom tym odma- ,
Salomon Peitscb. pomysł spędzania życia na lonie natury. zażąda l 50 gramów średniej machorki. w ;a
(sklep zabawek)
Cichy, letni wieczór ... Zachód słońca.
Wobec powyższego Z. P. N, S_ P. ra.
- Jakto? - pyta pani LemanJde·
III.
Ostatnie blaski. Poryk bydła w dali. wicz - skąd panu wezmę teraz machor dzi nauczycielstwu, by stara!c się o zaDrogi Panie I (dziecinny charakteT Strumyk szemrze. On i ona pod golem kę?
liczki rnjw:vżcj w wysokośc i dwumiepisma).
niebem, na zielonym kobiercu,
- Czasy tabe ciężkie, żeby człowiek sięcznej pensji przvczem podallia nale·
Mamusia nie ma czasu, bo służąca
Obraz godny pędzla niefuturystycz- nawet palenia nie miał?
ży składać w kuratorjum. 'v
odesZ'ła i pokłóciła się, to mnie kazała nego malarza, prawda?
- No, dobrze - ale powiedzcie, ile
napisać co ja lubię. To ja właśnie ;>anu
chcecie za robotę?
DZ'Ej\T' HK ZARZA,DU m. f nDZT.
piszę. Niech pan gra "Najukochańsza żo
- 50 gramów machorki...
Wyszedł z druku nr. 27 (~12) . Dz it·
na Kalifa" i "Harold Lloyd", żeby ..",szy- pan jesteś dyrektorem, żebyś pan wie- Skąd ją dla \vas wezmę ?
I "H,a 7arzą ll u m. Łodz i ", który zawicn
. ,t,k o było z rewolwerami.
dział jak prowadz:ić interes, a nie teov
- Czasy takie c i ężk i e ...
l art. Stah;sh-ka miejsb , f.cl<st l1st~wlT '
Szymek Gląś.
mi głowę zawracaćl Czy ja się p,ma PyI tak w kćlko.
gm inie m kj<;k iej (dol·T( . - ' ri c); srraw ,
IV
tam gdzi.e zdY.3konŁować weksle? Co to
\Vojeiech Sikorski nie odstępo\val od zdanie z dz iC' t:1ll1r~c; ,,,yelz'elu ?'c1rowotWielmożny Panie!
znac zy i czy 1.,.-idz i:tł to kto?
s wvch zamiarów,
no': c; r 11)liczl1C'i; kronika mi i~k1' nrzcPana list je'slt dziwny conajmniej. Co
.,l , Llk"J id ""-a
Gdy p<m Lemanki ewicz wyszedł z g-I<jd 9 '111" 1' 7 f1 ( r wy (z żv~ i a mi'lst): okó
się pan pytasz o takie ltłupstwo7 Poto
Przejrzał Bolski.
nim na ulice, by sprawę ostatecznie za- niki i obwieszczcnia władz komunaIn.
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.Baronowa. wróźbiarłła i prorokini
przepowiedziała

w ł 9 ł 6 r.

rewolucję j śmierć

cara.

Dziś prżewfdu' e upadek bolsze~Jizmu •
. Sowiec.ka "Prawda" donosi, iż polt-I
Na tej naucespędzila kilka lat w Inl11o~k~ewska aresztowała w tych djach.
Barono\va leczyła również wiele
dl11ach n1eJak~ baronową Wichmanową,
która. uprawI~lła zawodo,,\,o. wróżbiar- chorób i jak zeznają świadkowie z barstwo I uchodzIła za prorokmIę.
dzo dobrym skutkiem.
PopUlarność zbankrutowanej arysto
Dolegliwy ból zęba umiała usumtć
kratki byla ta!{ wielka .. i~ czekać było
~iągt; kilkunastu sekund zapomocą.
trze.b~ czasamI ~~ł~ dZlen. aby dotrzeć JakJeg-os kabalistyczneg-o zakkcfa. któ:
do Jej .. praCOWnI" l porozmawiać choć re mamrotala nad klęczącym przed nią '
kilka minut.
pacjf'l1tem.
~al~onmya Wicl:lI~ano"va uczyła się
Wróżka moskiewska byla istotnie
~~ozbJar~k!ch umIe]ętnosci od indyj- obdarzona silą jasnowidzenia.
sklch faklrow.
W roku 1916 przepowiedziała up.a~łj~~~Q.~~L'I!I
dtk rządów carskich i śmierć Miww...._.,.~ kolaja.
Amerykalis'.łl stałek na~owie~rz"v .,Shenandoah", kt6ry ul~gl nie.
\V kilka miesięcy potem wydała
dawno katastrofie, podczas której zfjinęło .4 os6b.
nismo, które kolportowano po całej
§M6. . ..,F98i. .HJR1.w...........iMib'NfJ$IM@.'!.@Mł4RjMt.i&95&SWtr~
Rosji.
VV piśmie tern przygotowała opinję
rosyjska do zbliżajqcej się rewolucji i
. wzywała swych rodaków do bogoboj
noscl l miłosierdzia.
wąż
Popularność baronowej Wichmanowej w czasie woJny była tak wielka. iż
\V tych dniach do jednego z parys- kazał się leb węża. Dziewczynka od.
odwiedzali ją nietylko oficerowie armji kich biur podróżnych zgłosił się pe- skoczyła krzycząc, a tymczasem z waros:vjsldej, a.le i cudzoziemcy, bawiący wien hindus w celu nabYCia karty o- lizki wypełzł o~romny wąż, długOŚCi
wtedy w Moskwie.
krętowej do Indji.
trzech metrów.
Dochody 'wróżki przedstawiały się
Załatwiając formalności przy okien
. W biurze powstał popłoch, a niepobardzo poważnie i wynosiły przecięt ku kasowem biura, klijent postawił ządany
gOŚĆ wcisnął się przez uchynie 100 rubli złotych dziennie.
obok siebie na podłodze niewielką wa- !one drz\yi do pokoju dyrektora biura
Boronowa \Vichmanowa obojętna lizkę, którą trzymał w ręce, wchodząc l Ukrył. SIę pO,d biurkiem. Tam jednał,
zupełnie na zmiany polityczne w Rosji do sklepu.
d~lPi;}d;1'II gO hmdus i zręcznie pochwyl ~8częla w ostatnich czasach występo
Ody hindus zajęt ybył przy okienku .CIWSZY za kark, wpakował z powrować przeciwko bolszewikom.
do walizki zbliżyła się obeena w skle- tem do walizki.
OpowiQdata o ich blizkim końcu i pie dziewczynka kilkuletnia l zaczeh
.....-:0:____
nastRniu nowej ery monarchistycznej. się nią bawić, aż wreszcie otworzyła
Ta działalność wptynęla na jej uwię jej zamek. Zaledwie wszakże rozchyzienie.
lity się boki walizki, gdy w otworze umieszkań
cJ~

:v

I

Niezwykły bagaż.
3-metrowy
w walizie.

4A

MW,e

2,500 wolnych

.aUł $A

Ił'
• d anie
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" Z apłacono
mi• za gWJZ

Jak paryscy klakl·erzy

Słynna

Ban",y,

we.gierska ar'yslka, Vihna
poó~i5ała

uonh'akt na
Amer\l~ ą. ~aw, eratący warunek,
te ubędz , e iel uprzednio 15 funt.
_ _ :Ibl .M
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Paryskie pismo teatralne "Cornoe.!;a" przytacza dwie świetne anegdoty
z życia klaki. opłacanej przeZ rozmaite
sfery za .,robienie nastroju" w czasie
odbywających się premjer w teatrach.
Na końcu dru~iego aktu granej po
raz pierwszy komedji, zauważyli widza
wie pewnego mężczyznę, który naprzemian klaskal i gwizdał. Zapytany o powód tak nickonsekwentneg-o zachowania się - odpowiedział: "Zapłacono mi
za gwizdanie. Ponieważ jednak sztukamil się podoba, Cieszę się. że mogę dać
tal<że wyraz
mojemu artystycznemu
smalwwi'\

I

_ _ ____
o

sensacyjno - krymin~Bna z życia łódZkiego.

Nie był to jednak ten typ spelunki
1:bójl.'ckiej, o jakim zwykło się czytać
w rÓŻnych romansach kryminalnych.
Nie bylo tu zawadjJ.ckich apaszów z
czerwonemi chusteczkami na szyi.
miast kołnierzykó\v i wyuzdanych ko
chanek złodziejskich. taliczqcych wście
kle rÓŻne tradycją uswlęcone tańce.
Nie znalazłbyś tu tego beztroskiego,
wściekłego
humoru, nieokicfzm\nego
temperamentu, podsycanego lchą wódi(ą i jeszcze lichszą muzyką.
Panował tli dziwny spokÓj, groźny

. Urzą~

m!eszkaniowy w Reims, jalf

SIę dowl~duJemy, z pism francuskIch.

ogłasza, ze ma do dYSPOZYCji 2.500 wolW tym samym teatrze pojawUi się nych mieszkań i poszukuje lokatorów.
raz na premjerze w jednej loży dwaj pa- . Niezw'ykly .ten wypadek tłomaczy
nowie, którzy objawIali żywe zaintere- Się tern, ze ReIms zbombardowane niesowanie sztuką. każdy w inny sposób. ma~ da;szczętnie przez niemców, odbudo
Nagle pierwszy odezwał się do swego wUJe.sJę staraniem państwa w szybIdem
sąsiada: "Widzę, że nie służymy obaj temp.le.
tej samej partji. Obawiam się jednak,
Jeszcze na słynnej z piękności każe pan sobie dtonj·e do krwi porozbija, tedrze znać ślady przejścia barbarZYI1wi~c może ja będę teraz za pana kla- 7ów, jeszcze .szeregi domów świecą "ruskaJ. a pan mnie zastąpi w gwizdaniu". mą - ale tu,z obok w męczeńskim groKlakier jednakże odparł: - "Chęt- dZle P?wstaJą . nowoczesne budynki i
nie zgodziłbym się na to. ale niestety wspamale kamIenice.
z POWO?U .as~my muszę się wystrzegać
AmbiCją budowniczych jest, by od.
tego.. zaJęc1.a l d!!ltego przeszedłem do r.o?zone Reims bylo jednem z naj i kniejszych miast francji.
pę
part]l klakierów •

I

Wiewióra zapalil papierosa i zapaprzed siebie. Nagle do
tlSZU jego doszły jakieś szmery. Obejrzał się i ujrzał wkraczających wolnym
krokiem do sali klku mężczyzn w maskach na twarzy. Byto ich sześciu.
Nie przemówiwszy ani słowa usiedli
przy stole, oglądając się od czasu de
czasu w stronę, gdzie siedział Wiewióra.
Jan począł szukaĆ oczami owych
dwuch jego przewodników.
Nie mógł jednak rozróżnić - wszy
scy mężczyźni, siedzący za stołem byli
jednakowo ubrani 1 niemal jednego
wzrostu.
Sytuacja zastanawiała go niezmiernie.
- Co z tego wszystkiego wyniknie? - myślał z zaciekawieniem, zapominając zupełnie o grozie swego potoże
nia. - Chyba zebrali się tu na "sąd")
który ma zadecydować o dalszych
moich losach.
Jednakże zamaskowani osobniCY nie
kwapili się zbytnio z przyst 4 pieniem do
jakichkolwiek " obrad". WiewiMa odtrzył się tępo

STARStU.

Pow~eść

nastróJ- ".
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"rob.-ą

tła gruzach Reims powstaje
nowe miasto.

Czuł

szalony ból w skroniach, który
mu się tam ostał zapewne po narkotyku. Nie był zdolny do żadnej najsłabszej reakcjI. Przy,imował wszystkie
,
wrażenia z chłodną apatją.
~
Gdy dwaj zamaskowani osobnicy
wyszli z sali matemi drzwiczkami.
'Wiewióra

poc7.ął się

gląd a ć wokolo.

~ca) wiedząc. iż

sza sobie

ciekawie roz·
Nie ruszał się z miej.
tym sposohem pOR"ar·

sytuację.

~twierdzit . że ścia

ny są poprostu upstrzone

malelikiemi
drzwiczkami, które zapewniały gosponosił wrażenie, że oczekują czyjegoś
tłowrogi,
stokroć
większe
mogący darzom teg-o lok"Ju sk1ltcczna i szybką
icszcz-e
przybYCia. Jeden fotel przy 0naglej wizyty
~vzbtldz ić w c7.łowieJs"u obawy, aniżeli ucieczko w wypadku
g-ólnym
stole byt wolny.
r0ztańczony i rozpity do obłędu apasz poliCji. Pod ścianami śtaty tu i owdzie
W pewnej chwili Siedzący przy sto
~ nożem w rękach.
g:łęhokie skórzane fotele. Pośrodku stal
le
osobnicy
zamienili między sobą kiJ
- Stąd żvwvm wyjść już nie moż d1lży stM ksztaJtu owalnego, pokryty
ka
słów
szeptem
jednocześnie niema!
t1a - pomyślał Wiewi.-)ra. gdy rozsiadł jaknś czerwoną mater.ią.
spojrzeli
na
małe
drzwiczki, znajdują
się "\v wygodnym
skórzanym fotelu
Pozatem innych mebli nie było
d6rv wskazali mu sldnieniem ' głowy Podloga hvfa wyrażona różnenil chod· ce się w samym końcu sali, które otwo
jwa.i jego tajemniczy nrzewodnicy.
nikami, dvwanami i zwlerzF'cemi skó- rzytv się z lekkim skrzYpnkciem.
Przygotowywał
się
na śmierć rami tak, że sŁapało sie tu bezszelestNa progu ich stanęła postać. ubra"kU1~i:l..t ",;p hadzo lekko z ta. mśylą. nie.
na w czarne domino i wielki k.:mfur

Cala twarz

owinięta

byla

również

czarną chustą, w której znajdowalv
się jedynie dwa otwory dla oczu.
.

Ten zasadniczo odrębny strój wska
zywał ha to, że osobnik ów zajmuje "
bandzie jakie$ wyższe stanowisko.
Wiewióra przygladal się tej ma~
karadzie niemal z politowaniem. Przy
pomniały mu się podobne sytuacje z
dawnych filmów sensacyjnych i z powieści kryminalnych. Nigdy nie przv
ruszczał, iż z czemś podobnem możn~
się spotkać w życiu.
Tymczasem mężczyzna w dominie
siadl za stolem i, nachyliwszy się ku
najbliżej siedzącemu obok niego towa
rzyszowi, począł mu coś szeptem mówić na ucho. Ten wysłuchał WSZYst.
kiego spokojnie i nachylit się z kolei
ku swojemu najbliższemu s'"[.',ladowi.
Następni czynili to samo.
- Szopka, czy co u licha? - Cle·
nerwowal się 'Wiewióra w duchu.
W taki sposób tajemniczy osobnicy
porozumiewali się między sobą przez
dłuższy czas.
Wreszcie jeden z uczestników tego
niezwykłego zebrania.
podniósł 5ię z
fotelu i, zbliżywszy się do \Vie,yóry
poroży! mu rekę na ramieniu.
Jan drgnął mimowoTi.
Słucham? zapytał
nawpół
głośno,
przyrr1ądając się uporczywie
poprzez otwory 1118 ski oczom stojące·
go przed nim osobnika.
- Smicrć r _ SZepI18.{ 'ten głosem.
!la którego dźwięk Wiewióra aż zadrżał.
.cD. C. n.).
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Zwalczajmy brutalów w sporcie! Przed spotkaniem Warta ==Ł. K. S.
Godzą

oni w podstawy sportu amatorskiego,

Żadne,

nawet najbezwzględnlejsze
i kary, stosowane przeciwko
!brutalom - graczom, którzy, aby unIe
;szkodliwić przeciwnika z zimną krwią
nafl napadają, nie są nigdy za ostre.
·zwłaszcza
w sporcie amatorskim.
Przedstawmy sobie bow'iem już same
ISkutki i wpływ gry brutalnej, w razie
~ieszczęśliwego wypadku lub
kalecltwa któregoś z graczy na młodszą ge."lerację sportową, a przedewszystkiem
na rodzków i opiekunów młodych gra
czy. Obawa jednych i drugich przed
tego rodzaju następstwami jest tu zu
pełnje tttasadniona, a ewentualnym zakazom i robieniu wstrętu oraz ociąga
niu się młodzIeży w braniu udziału w
zawodach są zupełnie zrozumiałe.
śr,odki

Właściwością

zasadniczą każdego
potęgowany do

sportu jest, wysitek,

najwyższego napięcia.

zmierzający do
osiągnięcia Wytkniętego ' celu. Zważy
wszy jednak, że ule każdy rodzaj spor
tu jest wysiłkiem kulturalnym, wskutek czego poszezególne jego gałęzie,
uprawiane przez ludzi, o niskim poziomie intelektualnym o n1Ściwem I zawziętem usposobieniu. a często wystar
czy tu tylko niepohamowany temperament, ażeby dać się przeaiwnlkowl
dotkliwie we znaki. Każdy sport byłby
idealnym, gdyby zeń wykluczono współ
zawodnictwo. O tern jednak nie może
być nawet mowy, gdyż w takim rade straciłby on zupełnie na swej wartości, przycIągania I Interesowania sle
nim mas.
Mnjąc zatem "do wyboru to ledyne
żro t. j. uprawianie sportu nie wyłącz
nie dla zdrowia I przyjemności, lecz
najgfówniejszym celem,
wyczynów
sporo twych staje si4) pokonywanie
przeciwników, koniecznem jest, ażeby
to współzawodnictwo j pokonywanie
odbywało się. w ramach Istniejących i
naszczęście dosyć surowych przeplsów.
W sporcie amatorskim, gdzie w grę
wchodzi wyłącznie współzawodnictwo.
bez chęci zysków I osobistych korzyści, wypadki unieszkodliwiania przeciwnika itp. są doŚĆ rzadkie. Tu wystarczy tylko przypomnieć. te od roku
a nawet więcej na polskich boiskach
sportowych poważniejszego, nleszczęś1iwcgO wypadku nie notowano. 'J est
to fakt dla nas radosny.
Inaczej jednak d"leje się u naszych
ł'
sąsiadów, którzy dotychczas, t. ,. przed
wprowadzeniem
profesjonalizmu za
'dżentelmenów sportowych Europy uchodzili. Mamy tu na myśli Wiedeń,
gdzie podczas jednych tylko zawodów
pom,iędzy miejscowymi klubami, których gracze, będąc prawie bez wy jąŁku rówieśnikami ł kolegami, po kilku
nawet ubitych znosi się z boiska. Prze
milczająca dotychczas te wypadki prasa, obecnie trąbi na alarm, wzywając
władze sportowe do stosowania najsurowszych kar. Nie czynią tego jednak
wszystkie jej odłamy, które zależnie od
sympatji kierowników, działów sportowych nie rzadko bezwstydnie swą
"Schadenfreude" wyrażają.
. Na taki bezwstyd pozwolUa sobie
obecnie prasa wiedeńska PO utraceniu
jak jedni twierdzą na zawsze. inni zaś,
że tylko na krótki cza.s, ~racza światowej sławy, węgra, Ostha. Otóż w odpowIedzi na słuszne zreszta narzekania prasy węgierskiej Inspirowana
przez profesjonałów prasa wIedeńska
uważa wypadek ten za zasłużony re-

Obie drużyny znajdują się w doskonałej formie.

wanż, za wielu? .. utrąconych rzekomo
austrjaków przez znanego węgierskiego internacjonala, rogla.
Każdy przyzna, że nie może być
nic wstrętniejszego. nad podobne postę

Po emocjujących ostatnich spotka-I brze, czem jest akcja kompletu, wobec
niach druży~y reprezentacyjnej Łodzi z I której ambicje jednostek muszą zniknąć.
Warszawą ! O~rnYn: ~ląskIem w na~Kto widzi·ał w roku bieżącym Wartę,
chodz.ącą llledZ1elę. tj. 20 bm. oczekuje przyznać musi, iż żaden przeciwnik nie
nas memala atrakcJa.
może być pewnym zwyciQstwa, dopóki
Warta (Poznań) przyjeżdża do Ł. ostatnia minuta gry nie upłynie.
powanie prasy, której obowiązkiem K. S-u!.
. .
Drużyna ta, bowiem walczy właśnie
jest, stanie na straży kulturalnego tIpra
Druzyny wyieJ wspomnianych klu- tym zaCieklej im groźniejsza dla niej sy
wiania sportu, choćby to byli zawodow bów już nieraz spotykały się na zielonej tuacja.
'
Z drużyny tej, która w pierwszym
cy. Tymczasem sprawcę tego wypad m~r~wie, zadając sobie wzajemnie p~ku, Tandlera uważa się tam za niewl- razIn. lub wychodząc z rezultatem reml- roku w rozgrywkach o mistrzostwo Pol
TIiątko i niemal całą winę przypisuje sowym...
"
ski. uchodziła za ,.dostarczycielką punkObeCnIe WIadomo jest, ze drużyna tów", przeks~talciła się powoli \v zesię poszlwdowanemu Osthowi.
Warty, przodująca w okręgu poznańSweO"o czasu i u nas nie b~rto rzad'.1 skim jest jedną z najlepszych drużyn pol spól. sięgający już dwa razy po tytul
t>
mistrza Polski i nie hez szans, a co nai
kością, że sprawcę brano w obronę· skich:
..
,
.. główniejsze doszła do tego, dysponując
przypisując wszystko zło wyłącznie
,N;c .m.ozna brac P?~ lI~agę ostatnIej jedynie wlasnym materjaJem, wychowa
'I
dk i J d l . '
l POl a~l(j. Jaką zadała Jej WIsla, ~o do za nym i wyszkolonym u siebie.
sepemu przypa ow.
e nat\ze wz a wodow tych Warta wystąpIła bez
wszy pod uwagę jedną charakterysty- swych . filarów", którzy w tym czasie
Postęp ten dokollYWUjC się w atmoczną stronę, wszystkich niemal nfesz': bronili barw Polski zagranica..
' s~erz; pra~y organizacyjnej, jakiej speczęśllwvch wypadków a mianowicie
Przypominamy sobie dobrze roz- ~J~lme mozna poznańczykom pozazdroż
b':
.
'. b
. 1 grywid o mistrzostwo Polski i uprzy- SCIĆ.
e u lCl ~ost~Ją prawie ~z WYJąŁ {U tamniamy sobie jak ważną rolę odegraKarność wobec władz przełożonych.
gracze naJlepSI, tę przystOWIoną przy- la w nicb drużyna Warty.
małomówność i... zadawalnianie się
padkowość, niew1,'zY'skując wiele, wyZespół ten. to u~sobienie twardej i 0- ist?tnymi w~ni1~fi:ni, osiąganemi na
padłoby zupełnie wykluczyć. Z tym fiarncj pracy nad sobą prowadlOnej p.od bOIsku - oto Ich p.Ierwsze zalety.
smutnymł lecz nie mniej pra,\'dziwym długoletnim ki~rownictwem. znakQ~ite~be.cna for.ma w ja~iej znajduje się
faktem trzeba się niestety, zgodzić.
go ~rene~a p. Blro (z PoznanIa). druzy.na Ł1<v. me budZI w nas zadnych obaw.
I dlatego właśnie, obowiązkiem jest z~ozona Jest z graczy dosko~la.le techmcz
Lewa strona ataku Cichecki - Jan'd
··t
.
t .
.,
me wy~zl\Olonych l rozumiejących do- czyk pewna. prawa zaś nieco szwankuk az ego, mI Ulącego spor l oce11laJą. DUT k a b Ytb y do b ry na POZYCJI.. prawe
••
•
Je,
cego na.lezycle .Jego znacz~me dla wyi.iiiiWll&ł go łącznika. a na miejsce jev;o proponochowarua naroem wypadki gry brutalwaJbym OaleckieRo; pomoc i tyły uinej ze strony, czy to, jednostek, czy też wę należy dla dobra sportu nazwać po gdy prawie nie zawiodą.
całych drużyn tłumić w zarodku. Jed- Imieniu, a wtedy brutalna gra, której
Zdaie się, że więcej odrnlodzon',9
nostki godzące n8, zdrowie, a naw.et w jeszcze poszczególne z naszych drużyn skład będzie p.cwn!e}s.zy: b? przed zażycie swych sportowych . przeciwni- hołdują. na naszych boiskach nie bę- p~łem d.o ~ry I ambICją JUnIor~w. ustą~
•
PIĆ musl lllcJcdcn gracz .• stareJ daty" l
k6w nalezy bezwzględnie ze sportu dzie miała miejsca.
rutynowany, któremu tych· walorów
wykluczyć- Każdą tego rodzaju spra
fr. ROlnanek. brak
B.Or-an.
j

Oficja ewy
Nr. losu Nr. fantu

27710
27716
27721
27724
2173
27748
27750
27751
21762

~~~~~
279i5
27970
27993
28034
28075
28092
28107
28216

28250

. ff~;~l
28304

28305
28307

~~~~~

28422
28434
28438
28451

~:~~

28490
28521
28531
28537

~~~~~

28587

28609
28625
28635

~~~gf

28665
28714

•

l l

wyszczególnien!e

pudelku
842 mydło tualetowe
2247 bluzka (materjat)
1822 pOlIczoch para
2380 ksiląika
159S portfel i obsadka
1430 ręcznik
..
2102 pończoch para
2539 książka
285 lichtarz
2056 świeczki na choinkę
2983 naklejanki i pastele
1095 koszyczek prasowany
882 mydło tualetowe
576 teczka z papierem i kopertami
3694 chusteczka jedna
1380 ramka
2393 książka
800 mydło tualetowe
3148 pitka do gry
3118 papeterja
1059 serwetnik
753 suszka
2742 laki kolorowe
997 obsadka i portfel
2420 książka
1900 skarpetek para
246 konserwy pomidorów
1672 lichtarzyki na choinkę
2822 ołówki kolor. 12

kapa pikowa w deseń
portfel i obsadka

Nr. losu Nr. fantu

28730
28750
28760
28775
28803
28852
28853
28871
28893
28946
28969
28985
29021

29100
29111
29122
29159
29169
29207
29219
29222
29282
29316
29325
ts/349
29435
29455
29519
29552
29556

-29571
29::88

29~90

29600
29610
29611
29688
29710
29716

3803
2970
422
3950
34
2906
1398

Z09
6
1376
660
2107
692
508
1046
2581
2159
1978
17
848
838
989
3823
959
254
1~90

210

kratkę

ręcznik
pOńczoch

i portfel

książka

sukienka sweter
skarpetek para
budnik niklowy
mydlo tualetowe
mydło tualetowe
obsadka i portfel
chusteczka jedna
pudełko do mydła
kubek
skarpetek para

2217 bluzka (materjał)
38 papier listowy
1598 portfel, obsadka
787 kałamarz kieszonkowy
1476 ręcznik
1084 puszka na cukier
3029 12 ołówl~ów
582 teczka z papierem i ko-

para
29848
782 kałamarz kieszonkowy 29852
29855
1006 popielniczka
106 wieczne Dióro

blok w

książka

masielniczka

3930 chustka jedna

3703
265
2520
835

książka

wyszczególnienie

chusteczka jedna
naklejanki i pastel6
sitko do herb. i raml{a
chusteczka jedna
papier listowy
naklejanki i pastele
ramka
podkówki na pieniądze
zegarek Dox:a
ramka
papier Ustowy
pończoch para
piórnik i ołówki

2425 książka
314.3 piłka do gry
2039 skarpetek para
1460 ręcznik

29726
29761
29808
29809
29812

€OS5

rOl os wania tan ó

pierwszej wielkiej loterji fantowe
. i domu sierot żołnierskich.

706 piórnik ' ł dwa ołówki
3468 książka
23 papierośnica srebrna
261 kubek
3632 cbustek dwie
1410 ramka
2580 książka
3869 chusteczka jedna
3979 łyżka, nóż i widelec w

1694
1601
2421
720
1458

•

2378

713
613

pertami
chusteczka jedna
kubek

ksiażka

Nr. losu Nr. fantu

29883
298g4
29926
29943
29950
29966
29980
30008
30009
30022
30059
30071
30083
30094
30099
:30113
30116

wyszczególnienIe

2450 książka
1026 praska
1498 ręcznik
2401 książka
2870 ołówki kolorowe
2255 biurko damsldc
3555 chusteczki dwie
3095 papeterja
690 piórnik i ołówki
3519 chusteczki dwie
1780 pończoch para
3115 papeter;-;
3273 12 otó\'~~. ~ ,,;
2468 książka
1867 pończoch para
3211 obrazek japoński
583 teczka z papierem i kop
pertami
w jutrzejszcj ,,11. Repu-

~n~~ ~~Ul

~ala Małinow~
-

Dziś i cod~iennie

-

KONCERTY
zn~nego

artvst

zes~ołu

JAZZBArtDOWEOO

Kagan

Gołd

w czwartki sobolv i niedziele od godz.
5-e) do"7.'30 wiecz.
'-

FiVE O'CLOCKI
codz. o
g. 10 w.

DANCIG

mydło tualetowe
książka

podkówki na pienia.dze
blok w kratkę
teczka z panierami i ko
taml

T ań (e

pod kier.

w.
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film poraz pierwszy
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Wspaniały

Wspaniały

salonowy dramat erotyczny w 10 akt.

(WIEK NIEBEZPIECZNY)

salonowy dra-

mat erotyczny w 10 akt.

czołowych

W rolach

cudownie

dobran~

para:

DlA A arenne
IERZ

LOCZ
Obraz własnością .,Lux-Weste"
Początek

Powl~kszona

seansu o godz. S-ej po

orkiestra symfoniczna pod dyr. A. Czudnowskiego.
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ostatni seans o godz. 10-ej.
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:::.peqalna nauka ysunków l11a uClnlów szkó
Nauka rysunków dla
dorosłych amatólOW
osóo ul~lenlOwanych
Ceny [I umlao\\Owane ~a, ownc w kompletach
lak I pOledyńczo.
Art malarz MAURYCY TRĘBACZ. Plotrkow·
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Przyjmuie
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sensacy j nego fil.
mu w 12 alu p.t.:

W roll gł6wneJ niezrównany

u

L.
Powiększona

aszy

orkiestra symfoniczna.

z

Kino-Teatr nasz rozpocznie w

y

•
przyszłym

ac

tygodniu swój sezon jesienny filmem

W chwili, gdy o tym fakcie piszemy,

przeżywamy jeszcze raz wszvstl<ie
te denerwujące godziny i nieskończenie długie. pertraktacje, które zakontraktowanie wspomnianego filmu uprzedziły. Gdy nam przed kilku

tygodniami obraz ten zaofiarowano, żądana cena - otwarcie rnówiąc tak nas przeraził, że postanowiliśmy zrezygnować z wystawienia "Scaramoucha". Gdv jednak film ten nam pokazano, to zrodziła nam się tv lko
jedna jedyna myśl: film ten musi I a eżeć do nas, jeżeli i nadal pragniemy
utrzymać nasz Kino-Teatr na dotychczasowym pozion1ie, t.j, słynąć z wystawiania największych i najlepszych filmów, bodaj by to było związane
z największymi ofiarami. Cóż o tym filmie powiedzieć? Czy mamy go
nazwać "Największym świata"? Czy mamy opisać wszystkie te olbrzymie
sceny masowe, których zdjęcie trwalo mie~iące i n1iesiące? Czy może rozchwalać się o niezrównanej grze artysty tej miary, jak Ramon Novarro,
lub o czarującej postaci Alicy Terry, albo o genialnej reżyserji Rexa In ..
grama? Czy możliwe jest opisać wszystkie te przepiękne zdjęcia z natury,
potęgę wzniesionych gmachów, grozę mas ulic-znych? Byłv by to poczynaniem bezmyślnym gdyż mielibyśmy tylko slowa i słowa.Filn1 ten natomiast '
jest utworem, jest zjawiskielTI niebywałem. Trzeba go przeżyć, a nie opi ..
sać. Powtarzan1y, że ofiarY, które ponieśliśmy, były dotldiwe, jednak gdy
w dniu otwarcia sezonu na ekranie naszego tEatru ukażą się wszystkie te
cudowne i potężne zdjęcia, gdy publiczność ogarnie nieme wzruszenie
, przed tą wielkę sztuką, wówczas odCZUjemy tę największą~ah sfakcję l zadowolenie w przekonaniu, że spelniliślny swój obowiązek wobec pu bliczności łódzkiej, pokazując jej obraz

