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Wystawa Dywanów
L. TRAJSTMAN,

POLECAM OBEJRZEĆ.

l Materjałów

'-~;łH
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Pier~sze

Mazur

Specjalista chorób uszu. nosa, gardła
i krtani, wady glosu i wymowy
przeprowadził

na ul.

Wschodnią

(Wejście też

MeblDwych

Piotrko~ska
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Dr. med.
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Lódzkie Targi Gvviazdliovve

się

Al. Kościuszki Nr. 13. Tel. 63-66
urządzane przez Tow, Propagandy i Rozwoju Polskiego Przemysłu i Handlu w Warszawie od 7-go do 22-go grudnia 1927 r.

N! 65

lIajtańsze źródło przedśwrąłecznych

przez ul. Piotrkowsku 46.)
Tel. 66-01.
Ordynuje od 11 i pól do J2 i półi 0-5.
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Otwarte codziennie, w niedziele i
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Uwaga dla pp. Kupców i

święta

od godz. lO-ej rano do U·ej w nocy.
ZamówiĘ'nia na stoiska przyjmuje się tylko do dnia 1 grudnia r. b.
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e
armji litewskiej

runkiem wstępnym w<:zp.lkjc~o pV C ?;C'le ł7 f1!ne C7.ęścł armil litew- ~{t6rzv udekli zagranice na petraktatowego zalahvienia kwe- s!r::cj zwrócić rrz-e"iwko soY,le. wien czas, abr uniknąć zastosostji między Polską i Lit\vą musi aby uzyskać pretekst do obal e- wania \v(}bec nich , prawa litewbyć
nia rządn, Polska prasa praco- stkiego. Chodzi tu r·",iwvże.i o kilzaprzestanie Drześladowaó Iitwi- wała nad tern, rzucając na wyso- kuse t Iitwin6w, k10rzy w kraju
nów na terytodum Polski.
kich oficer6w litewskich pod ej- mają niewielu zw Ilennik6w.
Podkreś'lanie stale ze strony rzenia. że pozostaią oni w 'kona
Waldemaras zatzucił ponownie
Polski, że Litwa czuje się w sta-\ takcie z panem Pitsuds.kim.
prac;ie nolskiej szerzenie nieP1"aw
nie wojny z Polską i że to wlaW dalszvm ciągu swego wy' dziwvch pog-łosek o sytuacji na
nłowem 'ego rozwiązywanIu.
śnie jest źr6dtem niepokoju, iest, wiadu \Valdemaras zarzuclt pra- Litwie. przytaczając. rako przyRząd litewski 5!.ot6w lest do 0- zdaniem Waldemarasa, tylko grą} sie polskiej, że rozszerzata ten- klad,
mówienia teR'O problemu .. na m\ę- sł6w, ponieważ istnieją traktato-{ dencyjne pogłos'ki, które poglę- wiadomość o internowaniu 28
dzynarod~w:e.i kO,nferenC]l, W. kt6 we podstawy międzv dwoma pań· bione zostały przez wynurzenia
oolskich nauczycieli'
r?jby WZIęlI ?dtlal przedsta~\' stwamt w myśl kt6rych oba rzą \ polskich osobistości oficjalnych l. .
.
:
cIele wszystkIch mocarstw zam" dy zobowiązały się do niereaU- ~ które
I mIała na celu stworze~le
pre·
teresowanych w rozwIązaniu tej zowania swych. rze!{omo upraW-I z2ll'Owiadały. ŻP Drzed z~roma- teks~u
dla , rz,ąd~ pol"klego do
Kwestii.
nionych. żądań zapomOCą siły dzeniem rad V ligi narodów rząd przesladowan lItwmów w Pols'ce.
litewski zostanie obalony.
Sytuację gospodarczą Litwy u. Oprócz Litwy t Polski do mo- zbroJnej.
carstw takich należą Niemcy l
W poprzednim miesiącu szerzy Polacy omylili się ośwJad- waża Waldemaras za pomyślną.
RosJa s«!włecka.
. ty się ,pog'lolSld. że Polska pragnie czył Waldemaras, emigranci Rokowania handlowe z NiemcaNarazJe trudna r7.ecza będZIe obalić rząd litewski w drodze za litewscy w Polsce odgrvwaja ro· mi. które mialy się rozpocząć w
z"?,ota~ie takiej. konferencji, po' machu stanu przy pomocy' sili le Zirota drugorzędną'
konll'ilk- listopadzie, musialv być odloiomewaz zerwa T1Je st?sunków d~- zbrojnytCh.
Zdaniem kół Iitew- cie polsko _ litewskim. Jest rze- ne tvl1ko z powodu konfliktu polploma,tycz~Vch ,pomlęd,zv ~ngtlJą skich pogłoski te i w tei formIe czą bledną mówić o jakiejś li- sko - liteWSKiego, Premjer lMew
I ~owletaml nie P?~woh WZIąĆ u- nie sa prawdz1we, ponieważ
tewskiei emigracji, gdyż
ski wyrazit nadzie,ię, że rokowadZI,alu przedst~~lC1'ell obu .. tych plan polskJ zmierza do tego. by cło których nazywa się emlgr~ll' nia te podjęte zostaną w styczniu
;pans~ w tak1cl konf~rencJl. Z Litwe roZdzielić wewnętrznie i tamJ. są tylkO zamachowcami, r. prz,
drugIej strony trudno lest szukać
rozwiązania tej sprawy w l:idze
narod6w, ponieważ unia sowiecka nie iest członkiem ligI. Inicjatywa do rozwią'zania tego konfliktu musiałaby Wyjść od Polski,

BERLIN, 3 grudnia. (pat.) Waldemaras przyjął dziś przedstawiciela ..Deutsche Allgemeine
Zeitung", któremu udzielir obszer
nego wywiadu w sprawie zatar"
gU pols.ko - litewskiego.
Konflikt polsko - ttewskt Jest
tak skomplikowany. że moina
myśleć tylko o powolnem l stop-
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r
ews iej
o odzyskaniu Wilna dla Litwy

ódz emigrac· i

ponieważ

Litwa znajduJe sle obecnie w pOłożeniu państwa. któree:o prawa
zost~ły. przez ,Polske. n~ru~zone.
Jezell ~hodzl o wYJaśn,leme ~ró
det konfJrkt.u polsko - ,lItewskIe:
gO, to nalezy cofn~ć SIę d~ pro
gramu wskrzeszema Polski
w
g-ra nicach r~k'!1 1?72.
który to

również myśli

s

_~
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Waldemaras oświadczył. fe uJe
będzie orJpowi:łdał na wywhd I
wyr"żenia.
ldórc poczyni! mar"
szałek Piłs!łd!'Id co do jego osoby
ponieważ forma i treść wywiadu
nie są 20dl1~ kierownicz~v.o dzła~
łacza Politycznego.
Waldemaras zaocwnit katego·
rycznie. że ani .ieden żołnierz na
Litwie nie zostal zmobilizo\\:any
i wyraził żal.
że nie wic, czy
można to snm-o powiedzieć o Pol
sce. \V końcu oświadczył on, że
obecnie, po utworzeniu dvre'kto'
rja.tu w Kta.lpedzie
dówne punkty s.porne mIędzy
Litwa a Niemcami zostały załatwione
i współmaca tych dwuch państ\l.r
konieczna ze względu na sąsiedz
two. rozwijać się bedz:ie pomyślnie.
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Zgon konsula francu.,
sk~ego

w

Łodzi

Wczoraj w godzinaCh obiadowych zmarł nagle konsul fram~u"
ski w ŁOdzi p. Marcy.
Zmarły
przez dłuższy czas piastował tą

zaszczytną godność, ciesząc się
BERLIN 3.12 (PAT) "Berliner całego ~wiata i z tym protestem ciony.
TageblaW podaje wywiad z kie- opuściliby kraj polski, uważając
W sprawie wileńskiej ~ecyd~. najwyższym szacunkiem I uznarownikiem emigracji litewskiej w się za wrogów Polski. Obalenie wać będzie parlament htewskl, niem sfer, które miały o-kazJę sty
Wilnie, Pleczkajtisem, uzyskany rządu faszystowskiego na Litwie który wYidziE' z swobodnych wy.- kać się z Nim, bądź na gruncie
przez specjalnie wysłanego koresp. odbędzie się bez pomocy polskich borów. Mozliwe jest że P?d naCi·
Pleczkajtis oświadczył, że gdyby bataljonów.
skiem mocarstw w GenewIe yrem. urzędowym, bądź też towarzyą
~r?~ram t WCl
Jei~cz:ó kołacI: jeden żołnierz polski pod jakimSprawa litewska jest zagadnie- Waldemar~s s~łoT'1ny bę~zle. ~o skim,
s,e, pf\ go owac
po ~ty . w po _ kol wiek pretekstem wkroczył na niem narodowem. Każdy rząd, kt6 wyrzeczen.la SIę te~y o IstnIemu
Towarzyszy Mu w odwIeczneJ
Skl~h. Prog-ram t~n ,r~,ptI'ezew.~ Litwę, emigranci litewscy zaprote· ryby wypowiedział ostateczne wy- stanu wOjny pomiędzy Polską a wędrówce serdeczny fal społe
~1~skT, '~~6r~'dąi~tSJdd ~~łącz~= stowaliby przeciwko temu wobec rzeczenie się Wilna, zostałby zmie Litwą.
czeństwa łódzldego.
nla Litwv z Polską,
':1'
:;;:~~'''SGi~ .
. .
.r7.:m~~.;""~~'''',~'''''~ff.:A!iMt'Jf.:Ji
Cześć Jego IJ3mięci !
Ohecnle Polska niema bdnych
'U
l!rantc politvcZfiych. lecz t y t k o "
.1.1
polityczne probtemy. Korvtarze
z WftR~\ZAWY
(Gmach Hotelu EuropeJ'skiego) Ossol.l'ńskich l
W dniu dzisiejszym należy się
na
wschodzie t zachodzie sa pod
.., SpOdziewać wizyt kondolencyJ1f 11!Iedem Dolitycznym i 20SPOUrządza od niedzieli, dn. 4 do soboty, dn. 10 b. m, włącznie w salonie Grand Hotelu,
nych w tcol1sulacie francuskim w
darczym nIc do utrzymania
1 • t
(N
105 106)
I sta.d wlaśnie bierze się rozw6j
p ..~ ro
r. ,
,
Łodzi: wojewody Jaszczotta w
imieniu rządu centralnego tudzież
przedstawicieli władz samorządo
czd
~lsklcb , powinien
·1'Imow
. .mn~ch
'
dekoraA
wvch.
P
W
h
d
.
jak
również
kI
.
plerlI!:Ir.
~t
I
O
o b'~~ takie
rusv
sc o me.
. _ wszorzędnych wytworm oraz
Ul
~
cyjnych.
Idee le IrlOSir p. Pitsuds>ki w !.
kPogrleh odbędzie się naipraw1905 w Krakowie.
Przy większych zakupach dogodne warun I.
dopodob"nłeJ w poniedziałek.
W ~als7.vm ciagu wvwiadu
Wllldemdł'u ~r.·ia.dczyl. ze wa-
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Od naszego sprawozdawcy genewskiego,
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ego

przy lidze' narodów

Genewa, w ~rudniu. 'komisJa, na tJe otrzymanych od- dnoścł pontyczne zostaną usunlę radzie, a ta z koleI podała go do przy pomocy układów partyku~
CzwHta sesja komisji przyglJ- powledzi na szczc\Zółowy, opra- te, przeds~awick~le państw zaś wł?1cmoścJ członkom llgl.
larnvch tub lblorowych, aby roz
towawczej konferencji dla redu't- cOWBny przez s12ble, kwestjc-nar otrzymają ostateczne szczegóło· Sprawa technicznego przygoto ciągnąć na wszystkie paf1stwa
cii i ograniczenia zbroJeń - to, tusz - przyj:totuJe proJekt kon- we Instrukcje. Zamiar u~tatenla wania Iwnwencjl rozbrojeniowej stan wzajemnego zaufanIa nleformatnie, czwarty z kolei zjazd wencii rozbrojeniowej t przedło- iednolitego tekstu całkowitego była p{)niekąd zał2twiona; cho- zbędny dla osią~nięcia z~JI1;łnr~o
dyp.lomatów,
przedstawtcteli ży go radzIe ligi N., która z kolei niezupełnłe się udał ł rezultaterl dzlło teraz o uregulowanie nle- sul(ce It przez konferencję rOlpaństw, na obrady instytucjI, kM- ma rozesłać państwom dla kry- III sesji był tytko raport, w któ- roz!qcznych I podstawowych Z3- brojcniowąi 2) prosiło radę, b~'
rei rada ligi narodów pOwIerzyła tyki ł oceny.
rym obok tekstów, przY.iętycIJ gadnień bezpieczeństwa t arbl- ta zgodnIe z rezo!ucł~ vn zgroopracowanie naitrudnk'Jszego ze Komisja przYllófowawcza za- Jednomyślnie, zamieszczono te- trażu I to właśnie miało stanowIć madzenla przy agJtła COJUwlssio!1
swych z?dań. To jednocześnIe brała się do pracy bardzo s}'ste- ksty odrębne niektórych delęga- dalszy cel pracy organów ligi na' prep?ratoire do JaknaJszybszcgo
Jeszcze Jedna cegiełka, pro!e!cło- ma tycznie, i. dla wyjaśnienIa sze- cjJ, ich rezerwY, zastrzeienla ł rOdowej.
przyspieszenIa prac tedt'1lcznych
W30a w budowle gmachl1 bez- re~w kwestji natury techniczneJ, poprawkI. Całość' przy tem wszy W kllka mIesięcy pMnleJ VlTl I by zwołała nlc7włoczn1e po
pi"czeństwa t pol{oju. JakI będzie przybrała do pomocy dwa dodat- stkiem ujęta została w formę zgromadzenie łI~1 narodów na tem konferencję dla r«!ul{cJi orezt1ltat Jej obrad, wykaże naJ- kowe organy: podkomisję A do projektu Ic(}OwcncJl. podzielonego wniosek polskiego delegata min. granl~ze"la zbrojeń; 3} zdądało
bHższa przyszło~ć. Aby Jednak spraw wojskowych. morskich I na wstęp o charakterze deklara- Sokala uchwaliło słynną deklara- utworzenia komitetu sJJ~cJa!neS!o,
zrozumieć tło dni dzlsiej.;zych, powietrznych I podkomisję B do cyjrtym j pięć rozdziałów, z któ- cfę, zakazttJącą wO,illę a~resywną złożonego
z llrzedstawłcieH
trze'Hl sobie uprzytomnIć dzieje spraw ekonomicznych, której rych I mówi o o~ranic~f!!1il1 eHe- I zalecającą stosowanie wszel- wszyst!dch państw, człotl'<ów tlwspomn]an~j IwwisJi I dotycbcza- znów dodano dla współ{fziałanJa kfywów, t. j. liczby ludzi w sze' kich środków J)9koJowych przy gt narodów, które zasiadają w
sowe rezultaty jej pracy.
komisję mieszaną, złożoną z regach wojskowych, rł>zdział Ił rozstrzyganiu jakicbkolwlek za· Commlsion pfeparatotre, Pr'l:yPalet łiv.i narodów w artykule przedstawicieli: organów tech- o OgTaniczenit1 materjałów woJ- targów
między
państwami. czem inne państwa (t. f. n1cezłonósmym nakładał tak na orvany. nicznych tl~I, błura mł~dz aro- st<owych, morsI.tch I JotniCzYl"h, Oprócz tego zgro""adzenle w re- kowle ligi) będą zaprOSZfltle, o Ue
Jak I na cdonkńw Ji<;'O'i oboW'lą7.ck dowego pracy I eks~rtów. Po rozdział nr o wydatJmclt btuHe- ZOhlCJl V, łączącej w sobie Pio- soblo te~o będą tyCZY~. Komitet
opracowania, przyjęcia I wvko- wielomiesięcznych, t.mudnych t towych, r07:dzłał IV o zakazie pozycJe, pnedstawlone przez de ten mIałby za zadanie zbadanIe
flanła planu redukcji I ogranlc7.e- szczegófowych badaniach tech- wojny chemfczneJ, rodzł2ł V za· legację holenderską, francuską I środliÓw, mogących dać wszyst·
nla zbrojeń. Toteż zgromadzenia nicznych zebrała się komłsla na tytułowany "RozPQrz~dzenia o' nlemlecl{ą - zakreś1lł~ rodzaj Idm państwom gWł'r~ncfe arbiligi, pOcząwszy od pierwszego, swą ITI sesJę ZI marca J927 r. I, ~ólne" - o or2anizacji stałej I{o- pro~ramu prac na rok na.iblliszy trażu l bezpleczcnstwa, konleczzajmowały się tą kwestj~, ucbwa opierając się na dostarczonycb 111isjl rozbrojeniowej, o wymia- z dziedziny arbitr~żn, bezpieczeń ne dla moilJwoścY ustalenIa wlaJąc dyrektywy I rezolucJe, przy jej pr~ez pomocnicze organy ma, nie Informacil z dzIedziny wOj- stwa 1 rozbrOjenia dla Com- mIędzynarodowe) umowie rOLczem zadanie wszechstronnego terjałaclt ,usiłowała ustaIJć tekst skoweJ, o odstępstwach od kon- mission preparatoire i dla doda- broJenłowej - jaknaJnl:tszego Pfi
zbadania zagadnień powierzone konwencfi rozbrojeniowej, ma1ą- wencil, o procedurze zażalel\ t o nego jej do pomocy nOwCI!O orga ziomu teb zbrojeń.
zostało tymczasowej komlsjl mte- cy być podstawą powtórnej dy- rewizji, o ratyfikacji, wejściu w nu, t. zw. komitetu arbItrażu ł
Rada UgI narodów sprawę wyszane] do spraw rOzbrojenia, zło- skusji, która się odbędzie w kIJ- życie i wypowIedzeniu. Raport bezpieczeństwa. A mianowicie fonian·a powytS7.~!lO komitetu
żon ej z osobistości nieoficjalnych, ka miesięcy później, a mianowl- powyższy Commission prepara- zgromadzenie: 1) z:::lecilo pesu- przek~zała I{omłsil przygotowu'
lecz o wielkim autorytecłe osohł- cle wtedy, gdy Już wszelkie tru- tolre w kwietniu r. b. złożyła wanie nanrzód kwestii arbitrażu jące! I oto na perzadku dz!".t1*
stym. Przewodniczacym tej kc- ' ,
~ <
-' n>
nym IV sesji znalazły się dwa
misll był lord Robert Cecit. Re-_..
punkty: sprawozd.mle ze s!arlu
zuttatem prac pO wielu zmianach
spraw I omówienie rezolucil
I przeróbkach był przedstawiony
zgromadzenia I rady, w pIerwzgromadzeniu V ligi narodów w
szym
rzędzIe
desygnowanIe
wspomnIanego wy-te) komitetu
roku 192-1 - słynny projekt protokulu w sprawie pOkoJowego zabezpieczeństwa i arbl~rażu:
łatwiania zatargów międzynaroMocą paktu w Tiran 'c:" Mus- ł tró1przyrni('rza pozos'alo dwu- c;ęstw ot.wiNa się zlo\\'roga
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Na tem rofa komisji mieszanej się o b Ul/Zi\.
mepC' OlU zal ""no \];1 ynl Y Zlen, a lV1ISSJ 1111 7. e a a:- trJ f'le pO~ ' z~lIle
s'ę
skończyła t została ona rozwiąza- w Jugoslawji, która ~raniczy szczytu gór alllańsKich otrąbili' szyz n. fakt;;n jest, że każda
Tymczasem nastąpiły powafne
na. Wobec tego, że wy~eJ wspom z Albanią, lak we fllHICii, która nowy atal{ dy~lomatyczno-W' '1- WOI la w cl.asaLh t..:r:1Ź'I·ejs:qch zmiany w składzIe osoblstym
nJanv protokół przewidywał, w zazdrośnie CZIj\\,a lIad morar- skoWY na pr,zyele bćlłk Jńs!de'l sta e si'i: katasIrotą dla wszy Commislon Preparatotre, 8 nadto
razie ratyfikowania go, zwołanie stwowym UI(,klem swPgo TmTe o~ła.:za ąr~ przymipTi',e za ·ze.Jno- t stkich.
na arenę drielań wystąpiły nowe,
konferencji międzynarodowej w nia ~ród narodów ba:kt-lllSKich, odporne mle 1zy ALlanją II lta·. I hidem iest, że dyktator ukryte dotychczas czynnIkI.
Prza pewien fzas dy~)lomaC'i Iją: przymierze mUChy ze ::10-! wIoski z cYf~rHem z:łpubnem
Więc, z JedneJ strony od prasprawie rozbrojenia, utworzony
został nowy or~al1 ligi, tym ra- serbscy i francu~cy lIslłov,'ali niem!
I w ustach przekroczył próg tel cy na tete!1ie ligi narodów usunął
zem bardziej oficjalny, nazwany d01ŚĆ do porozurmmia z MusTl(lktat tego przymierza rej nała lowa r1ei grozą prochowni, się jeden z Jej ws,półtwórców,
komitetem koordynacyjnym, a , solinim. PrtJjekto"",,alt mlanowi- guluje najdrobn e SZI! sZ"zególy jal<ą je;,t teren bałKański.
lord Rob€,rt Ceci~ rzecznik Idei
którego zadaniem byłO przygoto-' de zawarcie szerszego UKładu przy~złel woj[ly na lądZIe i na
W.-Rzymowski.
organizacji świata w sferacb rzą"
wanle techniczne projektu hon- przY1aźni, opat tego o ligę na- mIII'ZU,
dzących Wielkiej BrytanjJ; na
wencii, jako substratu dla debat rodów; układu, (;,tóry mogłyby
Nie uleg! wątpliwości, że
...
,,- skutek zmiany gabinetu, nte bęImnferencH rozbrOjeniowej. Je~ bez ulmy dla SIebie podpisać dyoJlomacja rzymska tral<łat ów
Upa aiącyzapach!
I dzie brał udziału w ol,Jradacb tlgl
dnakże, niestety, nadzieje pokla- także Włochy.
wygotowała JUŻ dawno; że sta-'
Budzi powszcchny zachwyt!
, soclalista belgijski, de Brouckere.
dane w oczekiwanej rycbło konJedllakowoż rząd faszystow- nowi5ko Paryża stało się z e )
'7
t... .Z drugiej strony, niespOdzianka
zostały zawiedzione, ski nastawiony na cele I na gesty wnętrznym tyllw pOVvodem do Ą
U·-I(,
l ! była depesza z dnTa 29 pafdzłer'
fereneji
gdyż protokół, głównie wslmtek zaborcze, aui sJyszeć chCiał prowokaCyjnego sygnału faszy- V
" .. • fr """, I nika 1927 r., którą zwlą~ek so'
oporu Angiji, nie wszedł w ży- O przymierzu, zarysuwanem tak stów.
O
ciatistycznych repubUk rad zawlz
Mussolini ogłasza traktaty, r\I
W'/l;"I~,'TNt.
domU sekretarza. generafnego ttgi.,
ete. WytworZYła się próżnia, w szeroko i mająceiII u podstaw
której mogło się rozwiać całe dążności bezwzględnie fJoko- lecz w z,lOairZLl chowa sz.Łyld,
S
Ot.V~MV
! że przyjmuJe zaproszenIe do udzieło wielu lat i oto VI 19rnma- jowe.
aby przy pIerwszej nastręr,zo- ~
i dzl2tu w pracach Commlssloll
dzenie ligi dnia 25 września 1925
Wobec oporu Włoch, Fran- nel sPosohnośd ugodZIĆ w plel.ly O
l Preparatoire, przysłane mu VI'
r. uchwaliło rezolucJę, w której cja i Ju~oslaw et ZmU:iZOlle były Jug' , sław ę.
~
rI grudniu 1925 r., i że wyśle dele~
wezwało radę do "przystąpienia ZaWI zeć między sOtlą układ I UlT13Cll1a'ąc się w górach
ł\
IgacJę na nadcbodzącą sesję. Wiado studiów przygotowawczych oddziellY: z l ruleldowanego ,i Wawozach Albanji, pra~llie
1::..
r: dom ość ta wywołała ogromn~
w ceJ!1 zorganizowania konferen.
! zdobyć po c1rugiel SI rOllie y
~ i sensach:: wladomem było, że za·
cU dla redukc.ii I o1?;raniczt:'ni" ?;d~!1EJEJEłF~;';JEll!il!JEJEj t Adfjalyku opRrcie, mo lące mu
~: nosi się nie na forma1ne przeprozbrojzń, aby, skoro ty!!<o z p!!l1kI posłużyc za war ow Iy pUy\'Zó
t;.
i ~ wadzenie ustalonego dotychcza"
tu wMzenia bezpieczeń ..twa pol ZVJói
lek dla zamielzonej ak,'ji wo2
I i I sowe~o pr~ramu, ale na zasadn1
wszectmego zostaną z~pewnione
jennej.
l, cze dysku!;.le t badanie samcgn
"i d os t ateczn~ ..., wsnom' w ł o s 6 \;', t8vob:e'....' ' anie w~,' pada·
'I jądra kwest..
II
w2run",
.
,
..
.
'
,
'
niu i rzectnieniu ich, uzależnl'ol1'"
Nl'ellb'aC1"ne n"5f p psŁwo folr
niana twnrerencJa została zwoła- Jes
' t od czyst"
k6
\.• .,.'"
ł
f.
Oset R
r y głflWV, tÓl).', sl1r:Jwiają"e, że każd;;) <"łyk
Perfumv. Wad'l kwi Bt . 'J" , nlV ł '.
,",wiat cuły z n~nvH~r.szem
nn"
lIa oraz o~Mne ograniczenie j re- Przykra woń nie wymytej głowy tatura sZl1'.<a u'Jścia w w' \mach
Idealnv nodarek l -padeł"
. pleciem przysltlc1mJe się słowom l
zbroi"'n' mo.....,:> 1·y być "re"}t'
l'est mI'arą naQr,
madzonych, l' °łcze-Jw;,,"'d~"" .....,!
t» ) .~ .!
•
J' b
ł
d "kc~a
,,~
.,
.. "
~
7.ewm trznY"h, rolWljfl się z że
>:
.':;C
któ['e
padają w chwl f o ccne! 7.
f4
zowane • Zgodnie z tą rezołucJ~ jących \\I ydzielin, które dra~niąc
ust przedstawlcletl wszystkkh
'
,· niszczq korzonki. włosów. lawa koruekwencją w polityce
ra da wy ł om·, a k
omltet
ra dy do skórę
Arcyważny je t dobór odpowiednie fCJszyzmu.
fu~
b~~wlu
21~01\IJ
;uz'
a ~g~. alu .•aI r ~u J M I . mocarst"·.. świata I stara SIę
SDraw rozbrojenia, a następnie t. go środka. Polecenia godnym jest
•
• •
• • ocenić, ile w nich jest szczerości,
zw. "Commission preparatoIre S h a m p o o n D r a L u s t r a, . Mus~olinj.' czująC, jak s~o~~ na pohtechndu rros)Tjsluc ile demagogjł, które z nkb płyną
de la confercnce du desarmement który. dostosowany jest do wa jego w kram coraz d?tkhwle)
Z Moskwy donoszą:
• z rawdziwego zrozumienIą sy'
cbargee de la preparatlon de la ~unkow skóry gł.owy, a nawet do parzy
grunt, podmmowany Do wszvstk!ch rosvjskkh szkół tu:Cił ł miłowania pok!)Ju a kt6~o~rcrellce pour Je reduction et la J. a sIn y c h l C~ ~ m n y c ~ wł .0., olIniem podziem~yn~, . w nie· t~c~~i.c~nych wplynet,o w. r~~t11 re z obł~dn""i perfidii i ceMw pro.
d
h
l!ulltation des al"m. emCrlt.su . Pian ~ Ó w o drę ~ 111 c. , RO~Il,~le ,Slę, \przytomnem zaSle PI.el1111 rzuca blcz,\cV m 56,000 PO. dan o Pl Zy Je-,
•
, ' . Ze' skutek oSlą~; a SI(;\ Jesll pianę
,
1 . "
"
cie, Na podstawie egzaminówl' pagan OWYC •
dZIałania tegO Organu, juz
złOŻO-j
't vc h zos t alO
ł Je'
.•
,. teg'!) Shampoonu wciera si'"... podczas SIę kui lnapo. eonskm.
db ·6rmrazom
. ws t ępnvc h ,przYJę
fI Warszawski, masr PI"
roego z ofi cJaInych przedstaWIcie f mycia w s k ó r ę.
zwyc ęs W 1 po O] w, me· dnak i,aledwh~ 23,000 kandyda- ,
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.PZygotowania o wybor6w
polecił poczynić

specjalnym okólniku minister spraw wewnętrznych

Warsz. koresp. "Głosu Polskiego" telefonuje:
Minister spraw wewnętrznych
dnia 2 h. m. wydał okólnik do
Vlszystldch wojewodów i kornI·
sarzy rządu, w którym poleca pO
czynić przygotowania do mających nastąpIć wyborów.
Oł((~fnik nakazuje następujące
zarządzenia przygotowawcze:
1) pp. wojewodowIe maja upatrzeć kandydatów na członków
Okręgowych komisJi wyborczych
2) starostowie I prezesi tad
miejskiCh mają upatrzeć kandydatów na członków okręgowycb
komisji wyborczycłl,
I

w

wa~

w danem mieście od roku,
wyborca zaś do sejmu od prze·
de dnia ogłoszenia wyborów.
Wreszcie minister pOleca, aby
właściwi referenci w urzędach
wOjewódzkich i starościńskich za
znajomili się najdokładniej z prze
plsaml ordynacji wyborczej oraz
zarządzeniamI ministra spraw we
wnętrznych z roku 192~ d{'fYCZąceml wyborów.
•
Wobec p'rzewidywań utworzenla okolo 18 tysięcy obwodowych komisji wyborczy,ch, Wyszukande odpowiedniej l:kzby wy
kwalifikowanych kandydat6w do

*·

tych komisji byłoby bardzo trudne, gdyby z grona, urzędników
pańSltwowyoh nie można byłoby
dobrać do tY'ch komisji ludzi, ma
jących sprawować nadzór przy
sporządzaniu SPISÓW w gminach
wyto rczych. Wobec tego minI'
ster spraw wewnętrznych zwró'
cił się do ministrów, skarlbu, wyznań religijnych i oświecenia publiczne~o, komunikacji t poczt i
telegraf6w z prośbą o wyd8 ':r;
podległym im władzom polecenia, aby n1e czyniły urzędniko;n
przeszkód w przyjmowaniu zaIYI'O,ponowanym im stanowis~
członk6w komisji wyborczych.

KASETKI~7DKOWE ,
WINNY ZNALEŻĆ
SIĘ NA PIERWSZEM
MIEJSCU WŚRÓD
PODARUNKÓW

I

,

ŚWIĄTECZNYCH.

ł

3) 'WojewodowIe powInni przed ':~~~~!!!!!!!!!!!~~~~!!!~~~~~!!,!!~~~._~_!.._
P. ministrowI kandydatów
na komisarzy wyborczych,
4) władze administracyjne pierwszej instancji winny wyszuka~
kandydatów na członMw obwo~
w
Wśród
tiowycb komisji wyborczych t
5) rady gmInne I wydziały P:J- znaidują się
'wiatowe t inne władze samorzą
stołecznej
dowe mają dokonać wyboru po
W aferę tę wmieszani są prze·
3 członków obwodowych komts~i
Wa:sz. kore.-;p . "Głosu Polskia
mysłowcy, lekarze, inżynierowie,
wyborczycb 1 zawiadomić o tem go (2) telef:
W dmu wczorajs?:ym po dłu· kupcy, oraz osoby z arystokracji
prezesa okręgowej komisji wy· gich obserwaciach i wywiadach po warszawskiej.
bOTczel,
licji warszawskiej aresztowano 27
Przy niektórych aresztowanych
6)
władze
administracyjne osób oskarżonych z art. 516 1(. K znaleziono listy m łosne.
pierwszej instancJi powinnny do (pederes~ja).
'. .
. Wszystkich aresztowanych odIwnać podziału powiatów na ob.WywIadowcy POlICYJOl zauwa- stawiono do urzędu śledczego.
1:yh od ;-·ewnego czasu że przy
wody głosowania I wyznaczyć szaletach miejskich przy placu Nalokale wybOrcze oraz lokale u- poJeona i przy dworcu Głównym _!!~~~~~!!!~~!!~~
rzędowe obWOdowych
komisji oraz w cukierni udziałowej w Ale·
wyborczych t
W związku z reprodukcjami
jach Jerozolimskich zbierają si~
...
obrazów w dzisieJ~zym "Dodat7) naczelnicy gmin mają przy- pederaści.
stf,pIć do sporządzenia spisu wy
l!sta~ono, że OSOb~l~y CI sp o- ku Ilustrowanym" w numerze )u.. ~ rcó d
Jm J
t
tykają SIę w tych mIejscach po•
v:-, w o se u sena u~ przy- czem udają się do hotE'li, za kła- trzeiszym zam ieś elIDY
rozmowę
c .. em nalety uwzględnlć t ze Wy· dów kąpielowYl.:h oraz w specjal- z artysta· malarzem Mezdry·
t![)rca do senatu musI zamieszki- nie wynajmowanych mieszkaniach I ezem_
_ _ _ _ _!IiBIIIil

+

stawIć

Klub homoseksualistów wWarszawie

areszcie
27 osób osadzonych
przedstawiciele arystokracii
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Kwest je sporne między Polską aAustrją'
załatwiac będzie

komisja Konsyljasyjna

Warsz. koresp. "Głosu pQ.lskie-\
gO" telefonuje:

W skbd komisji weszli dr. Arnold Raestad. b. mfrnister s:praw
zagranicznych Norwegji,
jako
przewodniczący, pTofesor S1anislaw Wróblewski. prezes najwylŹ
szej izby kontroU,
jako polski
członek komdsjj,
oraz_ Jan An-.
drz:ej ~ichah. b. 'PoS."'~: ja'ko au-'
str]ackd, ezl-onek koml<;]1.

Zgodnie z traktatem koosyljacyjno. arbitrażowym między
Polską a Austrją zostala utworzo
na na podstawie porozumienia
obu rządów staJa komisja k-onsyIjacyjna dla załatwiania kwestji
spornych jakie mOIdyby powstać
między Polską a Austr:ią.
000--

I

Nową aferę poborową

ł'i

..

NOWE
M'ODELE

"",a

wyKryły władze

śledcze

w Warszawie

War. kor. "Gl. P." (St.Gr.) te~: zjawił się w urzędzie śledczym
W hotelu "Bristol" aresztow~- Kwiatkowski, który został równiet
no wczoraj niejakiego Konl;tante- ares7.towany.
00 Dolińskiego właściciela majątPrzyznał się on dJ zarzutów
ku w powiecie włocławskiI? za ~- stawianych mu dodaj~c, że sprachylenie się od służby wOJRkoweJ. wy te załatwiał przel swą znajo·
Aresztowany zeznał że do pu!- mą Janinę Pałchową.
ku nie stawił się dlatevot że zna·
W dalszym ciągu wyszło na
jomy lego R.yszard K'Yiatkow.ski ja~, że w tej .całej aferze, poś repodjął się sprolongowama termmu dmczyła rÓ\V~leż. t.ancerka teatrzystaWIennictwa do wOjs l<a za opłatą ku .Karuzela meJaka panna Gu3 tysIęcy złotych.
.
biel.
. '
Dale} okazało się, że KWlatk?Sledzt~o w te) nowej aferze
wski wystawił dwa pokwitowama pob?roweJ przekazano prokurato.
na tę sumę.
rOWIe
W czasie badania Dolińskiego

____azmCDt------~----------~-------,--------------·

I

5~. 75.

ilioo sztuk C iłY l

poznańskiej ma do

~

sprzedania "ELlSOR", Sp. Akc.
w Łodzi t KilillSldcglJ 70, tel. 172 l02·1

_____________.____--------"I"
Ł. J. Borkowski oddz.

m __ . ______~__•

PREMJERY TEATRALNI!

e z n · e 'JG ong u J,
Na ez.olo zpcpo.u z· ""sIt: jego
· t

iąte

TEATR MIEJSKI
,.CZARODZIEJSKA fUJARKA"
prześliczna baika J. Porazińsldej, grana
będzie jeszcze dwukrotnie: dziś, w nIedzielę, o godz, 12 w południ.e ~ o tej
samej god!lnle w czwartek Świąte<:z,ny.
"KREDOwe KOW" _ gr.ane będtie
dzLś popofudniu o gooz. 4, oraz raz
}esw:e wiec7-orem we wtorek.

-Recital Eriki Morini

Z ESTRADY KONCERTOWEJ

to głÓ_
ł
go dźwięcznegO instrumentu pi- wysuwa sie oczywiście p. Ma·
rozpoczę a wletna s rzypac a wne, cenne ł rzadkie walory tej
czwartkowy wiecz6r. Odtworzy mlodej, a zarazem wielkiej duszy
satem, że "Gong" systematycz- dziarówna. Ta zacl.wycająca arla ten nawskroś 'kameralny u- artystycznej.
nie poprawia swoją klasę. Dyr. tystka posiada nieodparty wdzięk
Jastrzębiec
rozumie słuszność i tak rozlegfą skalę talentu że
twór tak subtelnie wespół z p.
W popisowej czę~cl programu
maksymy "Powodzenie ob ()wią- co bierze w robotę, to sta~ się pr;~~~:W,:~c~" :ie~::~:;~:le d:i~ Mikołajem Schwalbem - dosko- Brika Morinl okazała sIę odtw(r
. " l 'd'
. po l'1- oz do bą reper t uaru. P . J as'kJ..\;wua o 8.30 oraz w nadiC.hO<!zący czwartek. nałym partnerem przy fortepia- czynią os Z aramlll
. ląCą tt urny, me.
zuJe
I zle z decy dowame
nji korzystnego rozwoju. "Gong" jest taka mna i tak rozbrajająco Jutro [ w środę przedstawienia związ- nie). z taką wielkością frazesu i posługując się efektami barokogłębią, że wykonanie to nie pozo- wej wirtuozjI. OlazunDw (Konnie jest oczywiście i najpewnieJ naiwna, że tętniące żywiej na jl!j kowe.
nigdy nie będzie Plrzybytkiem ar- wido-k sel'ca publikli chętnie wyTIATR KAMERALNY
stawia nic do życzenia dla naj' cert A-moll), Ha end el. Beethoven,
Do wtorku włącznIe sztuka Savołr'a wybre-dniejszych
kameralistów. Tartin!, PaganinI' -:- wszyscy ci
tystyczno _ literackim extra-kla- baczają drobne niedociągnię ia.
na
tle
powldcł Tołstoja ..Sonata Kreu- Sądza;c ze skąp ch ob 'a 6
sy, jak" Niebiesd
Pożytecznym nabytkiem
do
k
. .
Y
J W w za- tw órcy d a r'I artystce możność oI P ta k", t. Ch at
tzerows a" z Karolem Adwentowlc~em, d
l I'
t
I
noir", cz,y . ,Qui pro quo". ale J'Uż ról "tłuków" J'est p. Orłik6wna. znakomHym wykonawcą roli Pozdny- owo en a, me poznała s ę na tern garnięcia inteflPretac ii ze swobo·
dzisiaj można go bez obaw por6- P. PO,pielews'ka posiada wiele ru- szew..
publiczność. NastrOjowość wlel- tlą mistrza pewnego sIebie, wtawnać z cieszącymi się powo-dze- tyny scenicznej, p"~kr.1:wającej z W środę trzecia premiera teatru ka- kiej sali koncertowej jest nleodpo jemnkzonego we wszystkie arniem teatrzykami stolicy, kt6ra powoDzeniem
brak rozmachu meralnego: komedio - farS::l ZYl!'munta wiednia dla muzyki komnatowej, kana sztuk! skrzypcowe!.
przecież posiada w tej dziedzi- odtw6rczego.
Kaweckiesw ,FURA SŁOMY" z Mor- Zatracić się musi poufny charakJest co§ czarującego w Jej
.
ską, Ziembińską. Brooniewic7.em Krot- t
k
..
h'l
d
nie wieloletnią praktY'ke i kultuWśr6d męskieJ' obsady wymie kem, M roz1ńsktm ! Michałem Zniczem er ompozycJI z c WI ą, g Y wy grze: sila męska, patos, kanłylerę. Pokutuje w "Gongu" oczywi- nić należy przedewszystkiem pp. w rolach l!'IÓwnych.
konawca musi nastawić sw6j ton n, wibrująca szrachetnem uczu'
ście duch gościnnych występ6w Hcrtza i Skoniecznego. Pierw" Reżyseruje Jan Br.necki.
na dalekonośną emisję, gdy po- ciem, mIenIąca się odcieniami
w znaczemu luźnego kontaktu z szy reprezentuje wytworniejszą
TfATR POPULARNY
czuje odmienność warunków a" subtelnymi, wdzi~k f wytwJrŁodzią, ale są już dość radykalne głębszą satyrę, drugi humor dra- Ciesząca się olbrzymiem powO<1ze- kustycznych w p:zestronnej sali. ność. Sfowem można bylo delekpróby wczucia się w charaktery' styczny i bez.pośredni. Jego ,.pre niem wesoła i melodyjna operetka n- Zmiarkuje, że sugestja delikatnie tować się I wielkim zapałem i
stycz.ne tętno naszego miasta, w lekcje o małżeństwie i kobie. rozmailcona efektownemi tańcami grana rzeźbionego frazesu gubi się w nadzwyczajnem zacięciem i tern
dziś w niedzIelę o godz, 4 pop.
' któ rą ty Ik o pe ł ma
. po daniem się artystki fali tonów, •
nasze oryginalne smutki i rado- tach" na-pewnie]'
pióra Tuwima, ibędzie
przes t
rzenI,
J
8.20 wIeczorem oraz przez cały nadści. Te oderwane próby wskazu- są w swoim rodzaju doskonałe. chodzący tydzień do J)iątku w!1\cznle materjału i brawura z~ota o~a- która udziela sIę wszystkim stują jednak, że dyrekcja rozumie Doskonafy jest również w cha- pcczem zejdZIe zupeln;e z afisza. SPD-I nować. Ten nadzwyczajny umiar chaczom bez wyjątku ł stanowi
znaczenie pierwiastka lokalnego rakterystycznych rolach skeczo- d~iew~ć ~Ie należv. że dzisiejsze ostat- W dynamice, to panowanie nad o sug-gestji gry.
"Or! - sobą W wYrazie intuicyjnego w y -/ Cieszymy sie na zapowiedzia·
i usiłuje go wprowadzić. "Gale· wych p. Sielańs;kI aczkolwiek me. medZlelne przedstawienia
,
Gn" wy ! '
,
b .
.
rja tnakomitych łodzian" repre- stwierdzić trzeba ze materjatl N t pe ntą s~ ę po rzegI.
czucia, ta słodycz tonu, ta czy- ny drugi koncert Morini.
.
.
.
. '
as ępną premIerą w teatrze popu~ć'
.,.
zentuJe okazale ten PierWIastek s-keczowy Jest słaby o wątpliwej larnym będzie wielkie dzielo Wł, Rey. sto, 'precyzYJllOSĆ calej ornaP. HaJ.
lokalny. Karykatury St. Dobrzyń I wartości pointe'ach. Efektownie monta .. Chlo·pi" w ciekawej !nsceniza,
----q)O
8
skiego Są wprawdzie w mnie j-, wystawiono marną piosenb~ ,,Pa cH ! ~awieyskrego. Reżyseruje M. lWe
Q'&ł
szym lub większym stopniu po- rasolki".
CzynSkI, Nową oprawę dekoracYiną (6
~
.
S
,.
aktów) I kostJumnwą przygotowuie art
trona choreograficzntt wldo' malarz Wiesłąw MakoJnlk.
.'
znalazło się na indeksie kołtuństwa
d Ob ne dO t yp 6 w, a le za to meporównane wprost w kompozycii wiska na wysokoś(.i. Po. SoboH
warszawłiokiego
i rysunku.
Słowa
Starskiego,
t6wna
i
WoJnar
musz,,'
blsować~.
.,OONO"
·
.
k
• k' t .
. k
,DzIś rewJa "Precz ~ rozwooami"
~ak don.i6sł w:;z~lral "GrOS Pol g-aca na<:;zą skarbnicę poetycką.
zdonego
pICsen
amurzyns
I
amec
a
gonglat
a
ze
kt'
.
d
bł"
'
slu"
pod- Najlenszvm
do';roden'
I. dowclpnegO
I
. '
, .
ara z' m elsca z o )' a sODle powod7.';
.' maO'lstra~
'" , - war"zawski
'"
.tef!"o
''
' ' l'est
rza ł6dzk lego, mile "wpadają w zdolną p. Duranowską na czele nie. Sen~a,~ją programu iest gnlerja tr-< wyzszvł po?atck od blletow W choćby wlcrsz . Trzej studenci z
ucho, stanowiąc dosadną chara/<- są naprawc.ię coraz lepiej stań-. pów lńdzk1ch (karykatu!"y St Dobr7vń l teatrzyku. l:tcra'I(~, - a.rtvsIYcZ- Salamanki". stan wiacy jeden ,z
terystykę "wielkich" obywateli czone.
I skie:ro), w której prze . Ją się naibar-I n:vm ,.. ~t:: pro <l uo . ~l1Z o.ddaw- , l1U'11C"ÓW ~be('nego pr~~Ta.mu.
naszego grodu
dziej popularne oscrh'sto~ci w I:odzi R na oJco ~.IC stolIcy mlewalą w l Sekundllle rn\l w pl>:amu pro•
~_ --.JS\
g.
wla ma zape\\ nione Powodz;n'e' n~ srra\vach ~rtv<;tvcznv~h ...pomy- trr.am.ów do .. Qui~ro Quo" Iwoczns dłuższy.
Sły. ~tóre Ich n~ calel Im.!1 kom- I w~anIn Hemur. g"(",,;)lnV wesotek.
Dziś w niedzielę trzy przedstawienia' prOrnl~O\Vatv. NIelIdolna gospo-, mistrz formy. obdarzony niesa. darka \V teatrach stor~cznvcb,l mowitvm w zwięzlośd i sile huo godz. 5,45, 7,45 I 10 wieczorem.
\V konserwatorjum
,
,
systcmatvczl!a walka z kmaml -, morem.
Jerro piosenki nie maH. Kijeflskiej w Łodzi
1łiOd rOC~nICY
POŻEGNALNY ~ONCERT E. MORINJ oto sh!~;Jy wiorstowe na drodze, ją sobie r6wnych.
~e wtorek, dOla 6 b. m. odbędzie sIę pojmo\vania sztnki przez dawny: Muzvke
tworzy przeważnie
•
We wtorek, dnia 6 grudnia. () gOO~.
Powstania
hlsfnna:Joungll
,~~Ze!1;,nalny
~~ncert
gen~alnei
~~olln;st:nagistiat
stolicy.
~Vszvstko
to
I dyr. Boczkowski, panujący świet
8 mi\l. 15 w sali konse~watorjum, ul.
Przypominamy. że w dniu dzi- r' Enkl Monm. Prasa c~.łeg~ ś\\ I~t:l n Je~nak blednie w oblIczu wszczę, nIe nad forma !ek'ktich utworów,
Traugutta nr. 9 odbęd~le się II koncert
w 10kalu D01sldef Or2:anil~za" j~6 do ~zędu nfllgenJalnleJsz~'ch tej obecnie watki z
"Qui pro· wytrapny znawca instrumentasiejszvm
na rzecz "Bratniej Pomocy". Łaskawy
yp
zacU
wolności.
ul.
Piotrkowska
l
~
r:
~
I
nI:
znajduje
słów
porowQlIO".
Represja
Dodatkowa,
Ol cji, nieprzecietnie zamCłin:v. we
współudział biorą:
Adela Com te- WIł
anla
r!yst a na program swe~o której mowa, dotknęla ten tea- frazy~ melodyjne.
gocka (spiew), Maria Wilkomirska (for- 82. odbędzie się uroczysty ob-! w .
Strone odtwó~,'zą dzierży w
tepian), Ka7-imierz Wi~komirsk! (wio· chód powstania IiStOP3dow~o I torkowego k011certu wybrala perty trzyk za skecz .. Raz. dwa, trzy",
na którem wygłosi oImIicznościO:, ~e ~WCgO darcybogatego repertuaru. al- będący altlzjq do g-lośncgo nicda- droniach filar ..Nicl.ie51<ieg-o Ptalonczela).
W programIe: Qri~, Schumann, wv odczyt znany historyk pułko- n~wle~ o egra utwory Brahmsa: wre- Wll~ kor;flikt;1 miedzy .kurją, ar"l Ira:'. Jarossy reż~-ser z bożej r~
Szopski, K. Wilkomirski, Maklakiewrcz, wnik dr. Stanisław Więckowski.. ~:~:~I:gON Glucka, .M~zarta, D\'oraka, Cybl~klfPIą l władzami WOJsko· Ski, kt6ry :pootrafl postawić kazPoczątek uroczv"tości o gOdzl-,' n
,ovace~a I Innych.
Czeka wemI.
dego artystę na wra~ciwem miej::>krl.ab!n, Rachmaflow.
nie 12-eł w południe.
as więc uczta mebywała.
Calkiem przYl)adkowo miałem scu i wydObyć zei) maksimum wa
Bilety w cenie od 1 zł. (dla człon.
. t prze,d wczoraj okazię być widzem lor ów.
On \\ laśnie obudzil I
4 PORANEK SYMFONICZNY
ków "Bratniei PomC'-cy") do ·zI. 3 są
OdCZYłf.
lak lut podaliśmy 4-ty poranek sym' w tym teatrzyku. Stysza em ca-I dźwig-nąt na wyżyny ukryty tado nabYCia codziennie w kancelarii
l
foniczny odbędzie się zamiast 4-go dnIa ty program, słyszałem również pent Ordon6wny, Kru'kowskiego i
konserwatorium. W dzień kQncertn _
dr. Stołyhwowej
11 grudnia. Jako soHsta wystapi nie-; ów ,,~iebeznieczny" skecz, który I OYO:SZy. on PlT?cuje nJezmordoprzy wejścIu na salę.
zwykle utalentowany pia,nista Zbigniew i sklol11ł magistrat m. st. \Varsza-, wame z nac17\vyczajnem powo.
-0-,D~.la 6 grudnIa,. (~torek.) o g~.d.Z. 6 Drzewiecki, którego podziwialiśmy lu:!; I wy do zaliczenia .. Oui pro Quo"; dzeniem nad 'Pozostatymi art ywle<,;z~rem w .aulI gJ:mnazJu~ m.H!Js.kle- na poprzednich wysfępach I odegra zl do prezdsiębiorstw niższej w ar- ! stami teg'o reatrzyku. Montaż
go !Il~, J. PJsudsklego (S:enk!ewlcza 1towarzyszeniem orkiestry t:lharmonkz- tości artystvcznej.
t kaidello prO,~ramu jest nowym
46) pa,\ dr. E. Stołyhwowa z Warsza- nel francka wariacie symfoniczne oraz To jest wDrost niesłvchane! Ci tryumfem jego talentu i pracy.
wy wygłOSi od.czyt na temat: "Zagad- Debussy Dansf; sacree I danse profane. :panowie widocznie nietylko ni-) SiOy,em można bez cienia prze
krzvż~
Dn:<l 7 i 8 grudnia w sali filharmonii nlen,fe rasy w ś~ietle antropologU".
Orkiestra f'Iharmon!czna pod batutą Te gdy nie wytvkali no~a zag-ranicc: sadv p.owiedzieć, że najgorszy
odbędzie się k.crmasz czerwonego krzy
B,lety w cenie 50 gro:z y dla doro· odora Rydera wykona III biDną 4 sym, ale wprost ma "ie wrażenie. że DWlnam W teatrzYku, przy ulib młu.dzie±y na urządzenie :"olonii letych I 30 gr. uczniowskIe.
fonię Czaikowsklego. ll'lety na ten nie- odpowiednim dla nich terenem cy Senatorskiej jest ewenemenni-ch di.: niezamo!nej łódzkiej mlodziezwykle interesulący f>0ranrk iut naby- pracy samorzadowei byłbv Pul-, tem kulturalno - artystycznym,
ży szkol "j,
wać można w kasie filharmonii.
tusk, albo Malv Kack.
\Podczas gdy naJlepszv :program
Zbyte. ,: ::e wydaje nam sIę iak:ekolPRZEDSTAW!ENIE NA "GNIAZDO".
,.Qui pro Ouo" iest W swoim w każdym innym teatrzyku tel!O
'\:ck "r~urnentllwan[e,
lub szukanIe
Czewonecoo Krzyża
Przedstawienie na fze~z .. Gniazda rodzaju wdną z najwartościow-, rodzajU jest conaJwyżeJ pięknem
słów z3:.:hęty, aby wszyscy pos.piestyl: Czerwony krzyż przypomIna, Iż w Łódzkiego" w teatrze miejskIm, k:óre szvclr scenek w furoPle. wszvstj widowiskiem,
n~, k'~rm~sz i obecn~ścią swą przyczy- dniu dlisiejszym G gOOZ, 12 m. 30 w sa odbyć się miało w d'Tl. 9 grudnia r. b., ko w tvm teatrzvku tchnie szcze I oto Z taką znakomitą plac6w
nIl! S.ę co uzyskama ]aknaipokaźniej- II polskiei Y. M. C. A. Pi0trkowska 81J wstało z przyczyn :liezależnych od rym taJentem, zenj,lIną wprost, ką rozpoczyna waikę czę~ć ,naszego dodlOCU, Bardzo tanie wc]śc:e (I l p. dr. Justman WygrO;i drugi odczyt ~II dyrekcJ! odwolane, natomiast odbę- in wencja twórcza i od twórczą, gistra tu warsza \\ skiego. skomzJof~ dla doros!~ch, 50 groszy dl" mlo~ cyklu "O alkoho1i1.mie",
dz:c się takowe w~ wtorek dnia 13-" 0 n:ezmordowaną pra~a. przedziw- j promitowana JO::,z{:zętnie w dzie
dZICZY j 2.; , groszy dla dzie.ci szkól po- W sali fabryki Ueyera, ul. P'otrkow. grudnia r. b.
ną harmoł11a wsz'Vstkich /pier- dzinie sztuki. a rozpoczyna Ją \V
w~ZE\;hn,YCh), uprzystęonia każdemu od ska 295, o godz. 12m. 30 w południe
wiasrków artystycznych.
imię szczytnych hasef artystyCZ1\ !,edZenle k.crmaslU. na którym
bę- wygłOSi P. dr. !;kuslewlcz odczyt p. t. . . . . . . . . . . .
Autorem programów w "Qui nych. Podobno kottuństwo wardz~e ~lOzna. nletylko. mile spędz,ć czas, "W Jak! sposób mogą przenieść się cho
'
~. pro Quo". jak wiadomo, jest je- sza wsk;e solidarnie bojkotuje ten
al .. , rOWnIez pocZYnIĆ zakupy przed- roby weneryczne na najbliższe otocze- Biała Sala MANTEUFL- den z najświetniejszvch. jeśli me znakomity program w Qui pro
ŚWlą1ecz.ne PO bardzo nis'kich cenaClI, nIe".
,. najśwjetniejszy.
poetów i litera- Quo".
"
Zaeh-:dnia 45
Ó
niższy~h, niż w mieście.
WejŚCie na odczyty be~pratne.
t w ~lodej Polski. Julian Tuwim,
Socja1iś'ci. którzy mają w 'ObecPOla rcm czerwony krzyż m!odzie~y
cz.to~le'k. dla które~o stowo ma nym zarzadzie stolicy poważny
obmyś1il cały szereg atrakcji jak: ka- @)@©tO)@@f \(O)@@(,.3/~\ .:Q;
Z dOla na dzień
coraz większe głos, nie !powinni pozwolić aby
rl,zela, koia szr.zęścia, ioteri~ fantO\\'b
ArtystycznykTeatr Kameralny Rewjowy znaczenie i który to słowo pielę- magistrat Warszawy 'b}rl 'reprc(p;ękne ; cenne far.ty), orkiestry, chóry ,
p~d ler. M. roderzona,
gnuje, . jako ~,karb najw:ększy. zenta!ltem ;nas 'kołtuństwa. o]}ap()~is~ ~olo";'e, tańce plastyczne, żywe!,
DZIś 2. przedstawienia
• WS~}:stkO.. co hvorz:\" -:- naw~t; n?\~'anych 'or!ez. kler i najczalubrazr: WIeJe, wlele [nn)'cll rJie~podzia SHzgaw~a rzed resiClurac'
1.1~ŚLl sa to drohnc ")Ci'clkl na,~!mtc' 'lICjSZ,\ realrcJ~. ,r0. co się octbynek, lak wylosowanie żywe! kozy t za- Ceny dla dzieci ~O gr dla doi~kt
74- . 10'
OIl,la. p.:zeznaczone dla scenki. w, wa, komnromltuJc nas w oczach
ląca, kOiQtlil. gołQbI ~ t d.
słych 60 gr
't
636- 1 pocz. pun • o g. . b l
Wlecz. ~lerJI L~x~mbur!~a, poslada.caleg-o świata intelektu.
~
.•
•
'
Kasa czyn!!.8. od ~odz. 5 po pol,.i Dleprzell!!~Jąca W3ytość_ ł ~~zbQ:.,.
:W ~
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SPEC1ALŃY NIEDZlELNY

'DODATEK LITERACKO-SPOLECZNY

POTĘG
Na Dlarginesie

I

powieści' Wsiewołoda

Iwanowa: "Powrót Buddy"
i

Każdy to pr:teżyt: ,t1ekroć sta-j sens gadać tam, f!dzie alfą i ome-l go, Rosjanin z trudem pisze S!ę leziony został w pałacu hrabi6w więc trzeba się było podporząea
jemy w obliczu przewrotu dzie- gą jest jedym'ie i wyłącznie - na c~ś no~ego, Ale skoro Się I Stro({anowych stary, pozłacany, kować, i profesor pojechał. ..
joweg-o, zdumiewamy się. nie TO- czyn?", I by ,siebie przed :5ub,ą ~Zf-go.g ?od.l~t. znalazł V-:' tern t10 I czy też częcśi,owo , z,e szczerego
Poc~ątkowo wszystko więc jest
zumiemy, k'Orzymy się, zaczyna- przedews~ystkle:n
uspr,awlC,dl:- Ideowe I ;'lwlerzyf w !e Ide~ h ze złota - 061'tora sązmowv posąg zrozumiałe. Był to - "mandat-,
my filozofo'wać i przez pewien wić, stwIerdzamy w taJcmmcy, prowadza swe zad alIle z uporem BLl'ddv, Okazat0 się. że iest to ja- który przez obowiązkowość i bokrótki. zresztą, czas ug,inamy się iż dalecy j,est~śm:v 'Od myśli. p?- l stanowczością :.i ak Il!k~ inny,
kiś religijny fdysz mongołów, jaźI1, wobec władzy zmusza często
p.od ciężarem cierpk,iej samoana- równY'wama Sle?le z ~amtym! ze I - rzecz naJbar,dzleJ c?arak- wywiezio'ny przed laty ,plrzez je- ludZ1 o całkiem odmiennych wy- '
lizy, Nie o samo zjawiska, nie () wcale tego zamIaru me r:nat~y ..: ~e~ystyczna -:- całkiem mezale- dnego z carskich generałów do znaniach i poglądach do bohatersam fakt hisroryczny tu ch'Odz.i, Idzie wYłącznie o WYJaśnien'e z:lle nd 'celu I ewentualnych WY- Rosji. Ponieważ z największą nę- stwa i daleko posuniętych ofiarZdumiewamy się, gdy widz,imy I genezy tegQ ziawiska - skąd i lllków, Chodzi racz ·~j o ~'dtTI p'ro- dzą za wsze idzi·e w parze szla- noŚc.i.
owych wielkich - wcz'Or~j, znl-ijak ?no IJ:Owsta;e,., Teg? ,do::nąć ces, Wlaś,nie - )ak
dYby ,,0- chetny idealizm, .lub też z pobuAle z biegiem czasu - stosukornych i nieznanych - dZIS na-, musImy. zeby własne ml~Js'ce ,z~ ~r,zęd sp:awowal, tą,d tez mo- dek natury polItycznej - rząd nek profesora do narzuconego mu
gle potężnych i tajemniczych he' chować, żeby móc zrozum,ec zllwem Jest pCJtączeme w tym postanowił zwrócić 6w posąg zadania zaczyna się nagle zmierosów, z n,iebotyczny'ch ',lagle, dziele - ~y gruntu nie stra?ić narodzie bieg~nowo przec:i~le- mongolom, Porucza więc znane- niać i wkrótce staje się eałkiem
szczytów, przemawiających do l ~d ~oga!ll'l.., ,Tr~eba usprawI.~- gly'ch Il}'omentow, ps,Ychologl::z- mu historykowi Safonowowi, by innym ,niezrównanie głębszym i
przerażooY'.ch ubog,ich Pigm,eiów"'j dhwIC fllozoflczme,
uzasad.mc., nYlCh: mIlcząca. CIerplIwa W Clą- odwiózŁ posąg do Mong'olj,i, odda'l poważlllejszym.
Gdy widzimy b'Ohaterów z pur- dlacze.gJo oni !ataja.. mv za~ --- gu wiek6w cat~-ch u:l eg,lcść WO- komu należy i wyjaśnił tuby'lcom,
Im dalej - jazda staje si~
purową, zwiastująca zg.r>IJzę. Ch'O-, pełzamy, IdZIe ~IęC C! -:-:- .for- bec wyuzdanej swawol: despo- skąd pochodzi. Profes'or był je d- cięższą, Gdy zaś "komisja", konrągwią w ręk)l por~wają:ych na~ n;uł'ke", I z, UCZUC'lCm ,wlei~Gc.1 ul- t~zmu l zaDał rev.;olucY2'11Y. gra- nak
"ele~1ent~m niepew'l1yn;"; wojująca pociąg, przekrac~a graniprz6d na mebeZIpIJ.eczenstwo I gl p:z~P?mlllamv sobIe, ze 1a- mczący z fanatyzmem,
dodano WlęC JaJko towarzyszow ce Europy-rozpoczyna Sil: praw~mierć, lub na z'Wycięstwo i żY-j ~y ]ą )UZ da~~o -\y ~karbn:cy
*
*.
podróżv niejakiego Simowa. ko- dziwa martyrologja. Dookoła sza.
cie tłumy l ludy całe,..
fil ozofJ] ludzkIeJ: .. ~zle,1e t~orz~
W
tk' t
d
'l' munistę, ,lako kiero'-Vllika po li- leje wojna domowa
pomiędzy
p d"
, k t
• t r tytanów..... - uczuc~em ulgi I s·po
szys le e o enn.ne mys tycznego
oraz Dana Dordżi czerwonymi" a białymi" Q lo, k' o ZIWlbY, Ja. o SIę s a ?~ II koju, gdyby na tern można byto S~l1p~~ją siQ, w ..ied'~ą pulsują~ą : mongoła,' wracajacego do ojCZY~ komotywę jest co;az trudni~j, brak
Ja lm ~po~o em. om naraz prze! poPlrzestać, Lecz myśl jest nie- cal,osc w 111eZlllolerme cl-ekaweJ
.
", b k
t
d
~tOCZyJj SIę calk,~em. bo skr~ydla posłuszna i 'Odważnie"sza niż orygi'l1alnej powieści W, Iwano- vny,
.,
,
zrW~O~CI, (ra ~aw~ ktwoBYd~a
Im, snać, na ramIonach p.otęznych
l . k C'
,
'd l " wa'
Powrót Bud'; " (W d
Zaczęła Się WięC wędrowka po- s aCJac , , ,na
on u , U Y
urosly, jęzYlk gadatliwy i zara- CZ' OWH~,
lą~l,e WIęC
a, eJ, .. Alfa"" 1927) Jeśli id~ie'
fabu~ przez całą Rosj ę i Syberię w wa- władze mleJ~c0!Ve, zaczynają sp~.
zem jąkli'wy nabył mocy, s.tał się ,pv.:s~m .. dZIele,., Lecz '0\\ ~m tę _ możnab T b ło utwór!) ten na gonie towarowym, obok skrzyni gtąda~ P?dejrzhwle, co!az mocmej :
;ędrnym i lapidamym serce czlo- z;6dtem" mewY'CzuwaJ.n,ą krY~I~ą zwa' b;k \
b
,'"t
k
z posągiem - do Mongolji. Po- przecierając oczy, z mesłychanem
~viecze Iniestal'e i tChórzliwe _ SI tytamcznych są me dZIeJe, II" c" aj.~, J! Y Ydm,f:. a .0 0- czątkowo profesor odnosi się do zdumieniem, ustępując jednak w
" w ogIeń, w węgiel I
Jecz "
ich spiri.tus m'Ovens - id<>a
'CZI!1Osc.
ZIele
,
ko'f!C,U wo bec mez
'b't
zamienilo SIę
.... p'e
"
hze larzecz
t l
--, '1 . Się
" .w_II całeJ' tej, sprawy, - aczkolWiek
I ej' au t ep ty'czplo'nący...
tyMm",
s I ,r~,s~} c r ac 1 r~"\ho UCJI krt~ I był wjplkim miłośnikiem historji noscl dokumentów. Wreszcie laz't .
, '- Y1S lel. czy I w ~za~U.c . w 0b d
'h t '
Ch' ż' da staJ'e się literalnie niemożliwą
Id
Ludzie przeciętni l mali _ nIe
ea ,les n1~WY'Czer'pat1em, zro rych rzeczywistosć IIrześci!l11ęła ar zo, !,lIec ę Ole,
oCIa
"
•
rozumiemy ich' wszak nszaw.;;ze l drem SIL tytanIcznych czlowIe1~a! najfantastycznieisze baśnie~ Z bardzo za' mUle go sprawa tego, W wagoOl.e, panuje tyfus, ~owa
pozbyli sie ";yrr6d ŻYCiO'N"" '11 ,Lęk"i zarazem zachwyt mz,eszka drugiei zaś ~tro'nv _ tto ldl'D\ve posągu, zwłaszcza dzieje połączo- ~zy~z.. ~mslmo~ dołącza Się do
. F.
J - 'dza]'",
do"s'c'
ca' ka ~. . dy,Jest tak bogate
' . i głebokie.~ ?:t: nyc h z, m:n
'
. , h le,gend ]akle)S KOmpan)1.
frontowej
i SPO-I ,...
.J stać.doSIę,kon'
. '
~oznyc
'
' Monwywczasów przyjemnych
bl,'
W
'k
d
1• l
WIęC
m'Oze
Jednym
z
l11ch
t
b
'l'
_
'd
-b
"
l
Wschodmch
me
wyobraza
sogoł
Da~a
Dordżl
UCIeka.
Profesor
'
k.oJU oglego.
sza Ouwwo - _ t t
T b I' t 11
prze warza aj ,e
g 'Y Y ",a c , ' d
"
d pozostaje sam l'eden z posągiem
nie, bez przymusu wojnę wydali "y ane.m,
rze a l y.t<o po- to zajŚCie miało doprawdy być ble Je nak całej tel eskapa y, ,
,
'
na. lI>o1ężnieiszym świata sa "c..i- SląSC - Ideę..
tYlkO. o\yocem w.YbUjatei fantazji transazjatyckiej, gdy trudno było 1 d~kumentaml. Z~awałoby Sl~-:gani i pr~śladQwaifli n~ każd~~
•
autora - w znamienną ' alcgorje wyżyć, siedząc na jednem miejscu, gd.Zle n:oż,na znalesć Blepszą ok1azJt:
k k
h
". h
d d
l... r '
d' 'l ' ; ' w domu
UCieczki metylko od uddy, ecz
!o u . CZy ,a na .me . z ra a,
Spostrzegamy w ostaitnch cza- symuO IZUJacą Zle}" rewo UClom-'
,
i od całej .komuny" ,.? Ale gdzie
I
sach z,nacZl!ly wzrost zaintereso- sty,
PozateI'? ~ czuł Się profe~or tarnI... Wręcz przeciwnie: właśnie
mebez,pleczenstwo l śmierć...
Jaką. rzeczywiście. tr7.~ba by- wania Iiter-atura rosyjską, S",ia-cI- 1 \tV najfatalnieiszym okresie re- zbyt d~leklm , od tych WSZy~tkl~h teraz staje się dla profesora SafoIQ posiąść sH~ woli, hart wyjątko- qą o tern liczne tlomaczenia i wolucji, gdy ubierano się we spr~w l zachc13ne~ "komu."y ! n~e nowa powrót Buddy alfą i omegą
wy ~ucha, z~by. porzucić wyg'O- częste artykuły w rozmaitveh pi-' \l."011ki, , jadano zznHe kart,ofle ! chcI~ł zresztą mleć z memi mc wszystkiego, celem całego życia
dn~ I luba ŚWIetlicę, ze-rwać z ro- smach lite'fac~ich. Objaw zwpet- korloc11Ie. palo nt: w piecach cen- wspoJnego.
jedynem zadaniem.
I profesor
d~llną! bJ.Iskim~! calem otocze- nie zrozunniaty, !1J(lyż s.k'łada się \ nemi książkami i rękopisami. z,na
Lecz był to nakaz "mandat- - zwalcza niesłychane
trudności
~lem: przY,'wdz!lac łachman l!?pr6 na to niety,},k,o okoHcz.noŚć, że po _ _
,G
puchnie z głodu i mro·zu, zdziera
z Buddy drut, by przekupić kogo
zny I z ~iJem w ręku - PÓJsc... winniśmy ZI!lać życie każdego,
I gdy nagle SJmstrzega.my cały z~ICliSzcza są.~ednieg~ narodu na~eży. by dostać środki, lokom okomfort otoczenia, wygOdne l Ju- na}leJ)szym zas środ'rolem 1ru tecy)ne, pokonywa
me przebyte
ksusowe . uT?ądzenie
ulubionej mu jest jego UteratUiTa· LitelTatura
S Dl
przeszkody i -- jedzie naprzód.••
komnaty, setki, dr'Obiazgów; gdy r,,?sY<iska WlCho.d~i. {)Ibeon~e 'Po 5ff"
~"'h:".
Powró~ Buddy stał się dla,pronagle odczujemy roz,kosz, ikJtórą kll!ku latac~ zastoJu, I pustkI, W O'
~esoca me mandat~m, lecz IdeIl,
ideowym celem źycla...
dostarcza nam miękki fotel cle- kres 'WYbuJaleg'O, Jak to zwykle
ple i wygodne ubrarue - korzy- bylwa ,w lata~h !porewoLucyjnych,
Trudno powiedzieć, c~ się na
my się przed owymi, niepojęty- rozw,olU. DOIJiero teraz .u.'te~aiUira
to złożyło... Być moż~, I.Ż profemi .. ' Tracimy na pewien czas ró- rOSYJSka zaczYll1a odzwlerCIadlao
sor pokochał bezgra01czme ~ owo,
wnowage. StJ)Okój życia i lad 'W ~zmia'l" dolronaneg(} w d':tie'ja-ch
uosobienie ulubionych przezp.ń
wzumowaniu. Fł1ozofuiemy. lecz Jej ludu p:rzewroiu.
j
legend wschodnich.... "", "
nad wszystkiem góruje myM
Wśród czynni/ków zaś, które
_ B~~ może, że pr?fesor czuł s~~
przykra i ziadliwa: łatwo, natu' u'Warwnkowaly ogrom te~o prze~zczęsllwym, że pOSiadł nareSZCie,
Ideę, o k~órą można b>,ło walczyć)
m-Lnie, myśleć, gadać i pisać wrotu. obok przyczynków ekonoprz,,: wy,godnem biurku i oiepłym micznych i dziejowych, niepoślez narat~mem żywota, lak walczył~ tylu tnnyc~, lecz o sprawy dla
komrnku... Lecz czy wogóle ma dnie miejsce zajmuią również m'O
menty piSy1Chologiczne. Psychika
mego ~u,pełme obce...
,
, Mme),sza, o przyczyny: Jako
ikaroego ludu lcl,adzie swe piębno
Ide a staJe S!ę posą~ . Buddy, ~la
na dzieje_ Wobec tesro zaś. że w
utWQlI'ach. literackich zagadnienia
profesora ź~odłE'm SIł l potę~l n,le-,
pSychol'Oglicwe częste wYi!>rzewyczerpane].
PrzezV:'YClężaJąc
dzają wszelkie hme - nic dz:wwsz~stko, Safanow przYJeżdza do '
Semlp~łaty ńska. Za złot<,>, ",:ydar-j
nego, że ,probijem idei jako źródla si'ł stal s~ę U'ItuaJionym ternate z Ciała ąud~y, wynaJmuJe, tatem wielu pisarzy Rosji wSP'6ftarów, arkę l wlelblądy, by wleśc!
czeslllej.
boga poprzez piaski i stepy dalej'
,
"
- do celu:
Ale chCiwi' złota kirkizi zabija-!
Na tern DOdłozu powstają częjll na dalekim stepie profesora: ':
sto ut~ory,. bogate ,po~ wzglę-
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l

l
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O tat· port rp. t Szopena

d~m

pierwsza obywatelka
Rzplitej P olskiei

filoz'OffC~nym

l

mezrw~,kłe

cIe:ka,we, . g?yZ Wlslmtelk od,mI~nnel pS~Chlk1I stosooek r~sJamn~
do 1d,el byl zawsze znamlermy l
osobll'~y".
.
.
"Dzrwme umIera rosJamn 'Powia'CIa w swych ..Notatkach
mYŚl~W1Ca"
ZII1akomiiy lf'Osyjskt
pisarz ubiegtego stu1ec~a TUlr'gieniew. - Jak gdyby obrzęd Slptrawowal"," Jest to spostrzeżenie
wY'jątikow{) trafne i dobitne, charakteryzlljące njetylko stosunek
. .
rodaków Tu.rgie.niewa do śmier- pędzla Eugenjusza Delacroix, dawniej własność profesora muzyci, lecz do 'każdego "zagadnienia cznego konserwatorjum w Paryżu, Marmontela, obecnie znaJdu\e
życia i śmi'e,r·ci". do kaŻdego posię w galerJł Luwru.
ważnego zdarzenia bytu lud,zkie-

Spodziewając się, że wewnątrz)'
kryją sic: kosztowności, zbrodnia- .
rze rozbijają posąg.
j
Lecz pierś boga pustą bVła;~.l

Tak zginął profesor Safanow... l
,
" . , . . . - ',i
Właśn~e tak, lak glll1~ " często
chorąży Idei, która, mimo że w \
zastosowaniu ·do życia okazała się :
tylko pozłacaną i pustą wewnątrz ,
--dla tego. kto w nią uwierzył
świeciła szczere m złotem i była
źródłem wiary, sił duchowych il
zapał" do walki.
D. Rolin.
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Dr. Wacław LIpIński (Socha) - ale i prus'kich wYcofala się w pO
Szlakiem l Brygady. Wydnwnlc· rząd'ku. Jest to najlepszy roztwo Głównel kste~and wD}sko- dział w całej książce.
weJ. Warszawa t927 r.
Wzruszaiące sa opfsyśmiercl
PowfeaełopiLSarz francuskI Oeerles Duhamel autor ..2:ycla meczennl., - Nie jesteśmy spokrewniend!
Książka o pierwszej brygadzie. towarzyszów broni autora: Aleków", "Mszy północnej" I "Dwóch przvlacJól".· wygłasza obecnie w EuroNastąpiło dług'ie milczenie. Jak dziennik plsanv w DoIu przez żol ksandra Lulkiewicza oraz 10ple zachodniej prelekcje na temat stosunku między powieścią I tyciem. 011- \ by czając się spoglądal na mnie z nierza - łodzianina (obecnie ma- dzlan: Szletv!\sklelro. Pachoński e bamel mówi o celach i pod'itawach 5WeaO kunsztu powleśoloplsarsklego,
. I
h
. k jora). Autor rozpoczął SW01e no· gO, Oolden'berga. Chabowslkiego i
twierdząc, ł-e przedewszystk!em chodzi mu o syntezę przet.yć. Poeta mUM poza zaczerwlen o'nyc
powIe. tatki od ostatni-ch dni lipca 1914 Antoniego OruszczyńSlkiego.
zarówno uwzględniać fakty h'clo""e. I jednocześnie dać swobodę swej I Dwie gniewne zmarszczki zary- roku. kiedy to pod w.pływem w i a .
.
fantazji przy modelowaniu tych faktńw. Zrozumienie tego ""arunku Jest ko- sowafy się z obydwóch stro~l no' dom ości, nadchodzący.~h z Bal~a Na soecJal n ą uwagę zash!g'UJe
nleczne, by PQwieść mozła być od iwlerciadlenlem zewnętrznego toku i sa. - Byłem takI wzruszony, te nu zaczęły obiegać pogłr.s·ki o stosunek dow6dców do oc. dko- ,
Istoty tycia. Ponltszv szkic Duhamela
pochodzi z pierwszego powojenne, stałem się poprostu niezrę-c zny: woinie europejskiej. Znalaz!y one m:n~n V'Ch. pe'e,n ~ien!a oraz d~ao okresu jegO twórczości. (Redakcja)
C
ci b' p.·saĆ~ s!lny oddźwięk wśrM ów<:ze- łosc~ O wygode .zoł~lerza , z Je•
zv mam za e le l
l sl1ych
tódz'klch drużyn ska'.ur- dneJ strony . a o zvc'le dowódcy z
BIeche, który posiada deHka- Teraz z kolei on mnie zaczął Masz swoim coś do powiejze' wyeh. do któnch na1dat autor; dru~ei. Stosunek do komenc'lantność bawołu , wszedł sapiąc de obserwować, zaskoczony troską. nia?
żyły one myślą o p'rt. r-szłej woj- ta Jest nacechowany kul1em ze
naszej budy, wytarł nos, otrzą· jaką mu okazywafem w tym
Aby się odwrócić do mnie pb- nie. To też natychmiast DO zja- strony nodwładnych. oraz tym
cami uczynił konający gwałtow- wiooiu się le~jOtiistów v.l Łodzi dZiwnym wofywem. jaki wvwi~sną r
przemoczony d eszczem chaosle. Nosilem kite l operacYJ·
w październiku 1914 r. grupa ska ra on w ~et'km~ciu sle na .~SZYStpłaszcz, cisnąl o ~cianę Swe tre ny, byłem bez cza1ł:i, wię'\: n,i- ny ruch, który go całkowicie wy utów. a wśród nich autor ksii\ż- ~lch. chocby me pochodzll~ z pod ~
py i odezwał się bez ogródek:
czem nie rMni1em się od biegają czerpał.
.
ki. zgło5'lla sie na uchotnika i u- Jego sztandaru. ~amv WlęC za.- Do haraku C przywieziono cyeh pracowicle saf1itarju'szy, nic - Nie, nic nie mam do powie- tworzyła oddzielny olut:m. Odtąd znacz~e w zalazku pferwłastkl,
przed chwila rannego, kt6ry na' nie upoważniało Klodw,riga do dzenia! - żachnął się.
los autora .;est nierozd7.iel'!1ie złą- ~ ~t.órvch pOwstała leg-enda p6- I
l,vwa się. tak samo, jak ty, Du- przypuszczeń. że jeswm lekaOddalHem się ze spu~,:,;czon~' czonv z tym r.c:lziatem. a wraz z zmeJsze.g-o wodza naczelnego ł
KoleJ'- naczelm'ka państwa.
hameI· Może jest to twój brat.
rzem. Nj'ewątpliw't! bada,n.ie wy- głową. Gdy po uplywie d w 6wf1. nim i z olerwszą brvg~d!l.
.,
d .
t t d
11
no mamy opisany wym:li s!' z ŁoStrategi'k nie znajdzie w tej
Nie miałem powodÓW do zue- padle kO'!'zystnie dla mnie, gdyż go zln znowu am ~ y prze.: o' d~i. oierwsza titw~ nod Krzvwo- książce materiału dla siebte, ponerwowanla.
Znalem
d1:lbrze rysy rannego zaczęły się wygła- dziłem, Klodwig Duhatr:~l zaczy plotami.
marsze na Podhalu. nieważ autor. żołnierz a nastę- '
swych krewny-ch, zresztą nielicz- dzać.
nał już pod swem nnrstkiem wreszcie długi p-ostój nad Nidą. pnie podoficer w Iegjo~ach. opi
n)"Chi nikt z nich nie służył \\
_ Czy chciałbyś czegoś? _ prz.eśderadlem stygnąć.
Rozuoczvna się letnia of~n~vwa suie tylko to. na co sam patrzył.
w wojsku. Mimo to ogarna,ł mnie zapytałem.
_.
l •
..
1915órok~u ~L o,swobkodzeme Kon- odcinek swej kompanji, najwyżej
·
. t
. kó'
J I
..
gres w l.
egJony r\/aWO zna- bataljonu. Dzięki temu nadal jemezrozumla y n.lepo . 1: po n 0Zakłopotany podn.iósł brwi,
czą swój Dochód przez 7iemię kie dnak swemu dziennikowi silne pię
slem kołnierz kItla I wyszedłem jakgdyby
chciał pc.wiedz.ieć:
lecka i lubelską w walkach pod tno bezpośredniości i uczynił z
na ulewny deszcz.
,.Nie. naprawdę nlczelro mi nie
Konarami. Urzędowem. wreszcie I' nieg-o tródło dla zrozumienia duStowarzy:-zenie maszynistek a- przechodzą Bug. Na tem jakg,l:'- szy żołnierza - legjon:sty. tev,-o
- Biedaczysko jest w fa~al. k'le h urzą dZ10
'ł
I'ć
nym stanie - krzyknął la Inną potrzeba". I zaczął bardz.o c·icho mery kan~
an k'le t ę hv kończy S1ę perwsza
częs żolnierza. do którego oficer 'lw"ra
Bleche z progu, n,jewątpliwie po rzęzlć.
między swemi czlonkiniami, aźeby dziennika.
car sie per .. obywatelu". który 'ąlem
J'ego
dłoń
m
....
l·c
ręce
ustalić
iakie
powinny
być
cechy
w randze podoorucznl'ka - proUJ
to aby mnie Y>szcze bardzl'cJ' u'
w v·
• d
!' podstawą
n.sycho'.o~kzn~
'
I"
C
obrego sze fa. J ed n. ocz€' ś'
me ch'
cIa . Je,
t '1
• . tJ. ,_.
~ _ '! wadził spór z austrjacklm dvwisJ)okoić.
zulem tętno, słabe, szyhkle, nIe no zbadać czy takI szef zna:duje Jes SI ne wrazeme. la!\le wvwar z·
em kt6
dł ż
h o
Ale ja bylem już daleko; po U- I rów~omierne. KI1:ldwig nie cofnąl się między kierownikami wiplkich Ila wOjna na młodym wrażliwym io~e~h'
t rYł Za u YC p
dlom. lecz, wpr05t przeciwnie, przedSiębiorstw przemysłowvch Na I żołnierzu. Wrażenie takie, wla- s Ola t CfY ~ firomf~i ('g~t" a
P ływie trzydziestu sekund ·"'ch.)..
pozostawil mi ją. PrZYjął moją to pytanie odpowiedzIało 21 tysię śnie z Dowodu swej Siły. nie po· naw~ ~rs ęp
l °dO. 1 '. a ory
dzilem do baraku C, gdzie panostenotyn stek Obecnie towarzy- zwala na rozwinięcie w formie li- w Ch WIf.1 W a l za .ZI',::~a ł pru:
wat wielki ruch. M~mo to udało sympatję, moją pomoc, moje za.
t
k"
t h . t
. ~o po s ki c o Icer ów SWOJą vuwaga I
i,nte'1'esowanie.
stwo ogłosiło cechy, które powi. '" er~c .JeJ Ta yc. ml~s po Je
.: wytrwałością w ogniu, wywołymi się niebawem odszukać owenien poslada~ dobry sz~f, według , y.rSI anJku· k'~l ez ok'PISYl są przt,evr a wat ich P'Owinszowania i po_
l
gO człowieka.
Trwaliśmy tak w m:Iczeniu zapatrywań lego urzędOlków Jako zn e
r ót e, s res one s yem
h In
k
T 1
'd 'e
Y e t znaJ z;
mr Le'onard' d
gwałtownym.
Ch'1$1wO'.v
a~l. iOMz.)
a~YIk' l't
d
Zd awa l o mi sIę. przykład m0 '-4e słu"'yć
Był ryży. sk6ra i kości. Zape- przez k warans.
~.
b
d iakbv
. k urywanym,
b'
ho~n
I
era
ury
me
t
wne ziomek. Szorstkie ręct:. cz'o że w Ciągu tego czasu l{lodwig dyrektor wielkiego towarzystwa e- po o n y~
~gnka. art
~a zawiedzie się również; legjonista
to bizona. blada twarz usiana zrezygnował z walki z ago'1ją. lekt.ryczneg~, k.tóry ~edług jedn~- ~y;~:eo~~ojf' s~~p~fo~oo i~b~a~ lub choćby ten, kto Żyt w kraju
~ M'ogr l'lCZy~.t okol o trzy- Nie wiedzl'alem naprawdę, co stek
głosnego
z ama SWOIch maszym ·
"
Ch ara'kt er k'
'k' . życiem leO'ionów · znajdzie wspom
·
łączy w sobie następujące zam) wJny.
SląZ I S!ę -. . t ·... ·
.
t
pIegam,.
'
7
·
}
·estu
lat.
J'eszcze
mó,,.tbv
.
·m
mu
pcwiedzleć.
t'
.
zmienia:
opisy
stają
się
peln1ejmem~ ego, co sat1J przezyy.ra.
d
<>
cno v.
b d"
ół
d- Speclalne
znaczeme
po 'SIada
Zawsze przychodzi punktualnif' sze. ~r zIeJ s~c~eg G~ve W o.
S 1 k'
I B
d" dl d "
- Jak się nazywasz? - zapy' Nagle przyszła mi myśl. O nie,
'
·
.
dawamu
wrazen
Z?llę'ksza SIę .. z a lem
ryga
y
a ora
absolutnie nic szCzcgóhego. Je- d o blura, me krzyczy, gdy Jakaś I'1 "
. ó
. d
t '1 . t stającej młodzieży Dostarczy jej
talem go.
· .
,.
h
pracownica przychodzi nieco PÓ- I os.c . OPIS \1'" przyro v' lS .v 'es ona zdrowe1' dla 'd'ucha i f'tQcI'ągad na z tyc h me
- Duhamel·
me m owlącyc po żniei do pracy
mnieJ gwa towny; cz y t e nI k prze. . dl
' b " l kt'
b
- A twoje Imię?
ciech. które się ma zawsz.e dla
Nikogo nie' obarcza załatwie' j staje czyta c z .z~partym tc.hem i ł ~ąche.l akwtćYOhrazm et ułrYN~ ~ o:
zasypiającego dziecka lub umiera nieniem swoich rożmów telefoni ł zac~'y ~~ sPokoJme,. w~hlamać O-I ~ic i zP l ~vc pows a a ,Iepo
- Klodwlg.
jącego
człowieka.
cznych
pow iesc o zdarzemach.
e~ a o s a.
Na pÓłnocy istnieje bard1-o '.vie
- Czy
wiesz _ szepnr;łem ,
Mzszyn ish<om nie wolno kłaMamy teraz koleino podane
Ign. Bł.
lu Duhamelów. PraoaWiJe im!ona
,walki pod Staryhorożem. patrole
-.
merowing6w spotyka si~ dość zbUża.iąc usta s"re do- J'ego uct.,. a _ mać pned nim.
n
NiJldy nie mówi, te wyszedł; i podchodzenie "rosjan nad Wie- - - -- często wśr6d chlopów w P ikar- czy wiesz, że nazywam si~ , tak o ile :est w biurze.
wofuchą. przeplatane obrazam!
- Stefan Kwlełnłewskl, dokdji. Rzuciłem na nieznanego imien s'amo, jak ty, Duhamel?
Nigdy nie wpadnie mu na myś l lasów i bagien poleskich. wresz' t6r Uni.wersyte.tu Zuryskiego, któdry \
nika spojrzenie pefne współczu'
Mia1em nadz,icję. że gO te slo- kazać po zamknięciu biura, aby ja cie kompan ią letnia 1916 r .. wraz w swo~m czasIe przygotował o .
ożywią że okaże zaintep"o' j, aś maszynistka pozostała, ponie· z opisem bitwY pod Kołodją (w druku 1 prz~st.oso,,:,ał do wymagań I
wa
cia i ciekawości, usiadlem obok
.
b'·
' . '. , ~
waż chce jej podyktować jeszcze li J)cu). Ani przedtem ani póiniej programu mJOlstenalnego przekład
jego łóżka na stołku i zaoytalem:
wame, lu moZl': choC'laz usml~ch . jakiś krótki list.
nie znala zły się leR:ioiw w si!:1lej- dwu części Algebry poc~ątk~wej
- Jak ei się powodzi?
nie się· Ale rezultat był cafloem
Równiet nie gniewa się on, 5zy m ogniu huraganowym. '5tra- Todhul!tera, wydał ob~cnle Jako
Muslat uczynić wielk,j wysitek. fnny. Klodwig szybko cofnął sw(.\ gdy maszynistka robi w jego liści e ~ zny moralny efekt tego ognia od III częsć tego podręczI?-lka. Alge.brę
aby wykrztusić.
ją dłoń i wsunął ją pod koc. J~ akieś drobne poprawki.
danv iest z dużą siłą i plastvką . dl~ wyższy~~ klas szkoł sredl!Ich!
- Niedobrze !
go rozszerzone źrenic-e rzuciły na
Nie krzyczy naw.et ~ÓWCZIlS jak równ i eż i następuiącv pO nim ktola,. ł,:!czme. z . 2 pop~zedmeml
..
: ,._ gdy maszyn lst', a nanIsała coś c a ł masowy atak rosv,iskiej piechoty Częśc.lamI, obejmUje c~łosć kursu
Miał cięż'ką ranę w piersIach. mnie n: fu
.
leu ~. l gmewne sPDJrz. kiem niezrozumiałego
1 ten do· i odwrót. przynoszący chlubę pol naukI. algebry w polskIch szkołach
między
wargami
'i}'Ieniła
się
Ule. Po ch'Wtll steknąl ochryplynl bryy szef lest przy tych wszyst- skiej broni, która jedyna wśród ~redmch. I Nakład
Gebethnera
krwawo zabarwiona ślina.
glosem:
kich zaletach jeszcze kawalt>rem .• WOjsk już nietylko austrjacki;;h,1t Wofffa. Cena zł. 420),
w
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no mnie Niuta ostrzegała, żebym i 'przed P. U. P. Poem zaczynał być arystokratką osobie, która w
,
nie wierzyła w twoią miłość
dopiero rosnąć ogonek. Myślę so· 1dzieciństwie nosiła wprawdzie dro
.,.
- Przedewszystkiem Niuta jest ; bie: nie udało mi się ud ) bruchać gie suknie, ale tylko z ma?azynu
idjotką, a po dru!!ie - co ma Pelagii słowami, mo~e zdołam to ,I do klijentek. To mnie dobIło.
piernii< do kinematografu?
uczynić innym argumentem,
Ale
- Co? - krzyknęła - wyma~rzychodzi do mnie onegdaj chetną duszę, śliczne nogi i od
-:-. Tak, tak!...
Piernik!... A . zastałem drzwi sypialnj zamknic:te ,' w,iasz m~ moje ubós.twJ? . A j~ t?
Zyz 10...
czas~ d~ czasu jest Zyziowi bez- własme,. że ma!
. na klucz.
.
.
nJ~. zł~b.tłam mezallans ls~aeltte 4
Przepraszam! Ponieważ Zyzio gramczme wierna - z byle kim
Ma I ma. Ja swoje, ona swole.
Położyłem' SIę W salomku na,' MOI oJcIec wprawdZIe st~clł ~unie iest ani
piłkarzem, ani go nie zdradza.
Tłumaczę, perswaduję... Wszystko otomanie.
rzegrzędy, ale był szlachCIc z dZla.
bokserem, ar.i szybkobieg-aczem
- Mimo to - mówi Zyzio _ daremnie.
Budzę się około dziewiątej, a ' da i babki, a ty co?
na pr7ełaj, więc nasamprz6d mu- mam teraz istną wojnę domową.
. - Motesz sobie gadać, co ci tu aw~ntura: że jej zabłot:i.łe~ oto-I
-. Owa! dziś szIach~ic na zanę obiaśni~, co to za figura, ni- Czy być mote?
su: podoba - woła zarerzona - manę I wogółe złamałem tycIe; te grodZIe mało mleka daje. P~awda ,
komu z państwa zapewne niezna- Wyczytała w któremś piśmie, a. ja tadnych twoich m~drkowań oddah mi ~szystl(Q i co .m~ za że herbów żadnych nie pOSIadam,
na. Krótko powiem: chłop 7acnv że przyszły sejm będzie musiał l nIe słucham. M~tczytnl 81\ za to? .. że w łaZIence od mleS1ąca ale kto ma głowę otwartą...
:t kościami; choć go przyłót ..:.. załatwić sprawy rozwodów. Od rozwodami, bo naturalnie...
Znu- kapie, a rządca nie przysyła me..., Maszl - przerwała. mi
jak się ło mówi - do rany czy tej chwili znaleźliśmy się w dwu dzi mu się iedna, weźmie drugą, cl1!rnika... Roztrajkotała się, jak masz otwartą, odkąd ci PięĆ kle10 d~tei, czy dętej, czy jakiej ..... przeciwnych obozach.
potE'm trzecią, czwartą. Tylko pa- wentylator i zaknńczyła twierdze- pek wypadło.
Otóż .pr~ychodzi ów Zyzio, a
.,.... Znasz mnie - , ciągnął po trzeł, a zaczniecie sobie haremy niem, że jestem do niczego i
Odwróciła si~ i zamilkła, jak
zmartwleme ma, jak byk, wyryte chwili. - Jako człowiek wolno- zakładał, jak te turkusy.
św ęta ziemia niegodna mnie no- rząd sanacYJ·ny. Od t}godnia ust
-ta oblic;zu
myślny... (Tu dodam od sl'ebl'e,
- Wi"c
ZI - i odrazu powiada:
... co? .. Wi"c
... lepieJ, te- siłl
do mnie nie otwiera, 8 co gorsza,
~ e.
te istotnie, Zyzio tak wolno wyśli, by tak, jak Fredek, co ma pi~cio- Nie tacy -- powiada - o chodz~ w szwajcarskich skarpet-- Co się słało? - zawołałem że gdy mu opowiem iaki kawał ro dzieci, a każde do innego goś- mnie się starali. Był jeden inży- kach, bo dziur cerować nie chce.
· Witos wraca?
~mieje się dopiero na drugi dzień) ..: cia podobne:
nier, co koń~zył technikę. .de lltyTu Zyzio zamilkł i westchnąl
- Gorzej:
Jako człowiek wolno myślny MaCIe! Jut! Ol Znalazł styczną, obI e cywał za Wl esć do . ż
- Już wIe!". . Grabscy znów I P?wiada _ nie mogę bronić oczy· sobie Fred~a. Sam mówiłeś, że pie~wszorrędnego Zycb~du~ a przy CH; 'g~;decznie mi sie 20 !al
nas będą ucz:yh tanczyć.
.
. wls.tego przeżytku. We ws:&ystkich król Napollon D~d ~aterkl0 ska- tobl~ c.o mam? •.. kapitalista od zrobiło.
. - Ałei .mel Wcale mI . dZIŚ kraJach
EurOPV zaprowadzono sował d~chodz~me Ojcostwa.
obCinanIa paznokclI
.
NO.l j,!ada)że z babą. Król
Słowem, zaczęło SIę piekło.
-:- Wiesz coł - powiadam.me w. głOWI~ sprawy. pubh~zne. śluby cywilne, udost~pniono rozChodZI ? mOJe szczęście. osobIste" t wody... Pelagja jednak słyszeć Napoljon skasował. Sześć lat z tą Bo w dodatku Pelagja okazała się . skoncz ty z ta Pelagią, po~aJ o
o tern nie chce.
kl')bietą tyję, ale teraz dopiero monarchistką: mówi, te głową rozwód.
o spokÓj domowego ogmska.
- E?I...
' . .. spostrzegłem, te to istota bez żad· państwa powinien być król, pan z
.... NiemotlIwe _ sz_epft~.
" Bar~z~ mnł~ to zd%iwiło. Wle~ _ ....,. Ale.t, k?bleto - m6wu: Jej nej kultury, utywa słów, których panów, a nie jakiś tam prezydent
,·.c. Zyzlo I pant ..Pel~gja żyją ze
zasta.low Się!
nierozumie. Tak mnłe to zgnie- bez żadnege "drzewa ginekolo_.- Czemu?
.
S'lOą od. lat SZ~SCIU, .lak dWIe turNie będę się wcale zastanawia- wało, te włożyłem palto i poszed- gicznego".
_ . Bo, w yobrał S'obie, myśmy
kawectkl. I nIC dZiwnego. Ona, ła , - odpowiada, ~ Tu niema się łem do kawiarni. Wróciłem wcześTu pozwoliłem sobie pr,zyP0a.j dotad ślubu 'jeszcze nie ..~
moć pros~~cz!a, ma bardzo ,zła-na d czem zastanawiać. Jut daw· nie. bo jeszcze nawet nie świtało ~iet J1lQj~ D.a.nj. że t:lj,e~młi ' '
'" •
. ".
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rzybYSZBWski Wbodzi

przyjęć, żadnych bankietów"
w liście do dyr. Gorczyńskiego

W marcu r. b. Polski klub artystycznv w Łodzi ~ celu złożenia hołdu Stanislawowi Przybyszewskiemu. postanowił skorzystać z przybycia wle~kieg-o pisarza na premjerę "Mściciela" i zaprosił ~o, aby wy'~łosił konferen
cję w miejskiej galerjj sztuki. Wy
miana list6w w tej sprawie
trwała dość długo, gdyż znane
są wszystkim smutne ostatnie lata życia autora "Sniegu", który
pomim(;, iż otrzvm~J ~iesz:kanie
na zamku warszaw~klm, zmuszony był borykać Sie z losem i
prowadzi~ nędzny t:vwot polskieiW literata. Pozatem schorzały
organizm, nadszarpnietv jeszcze
praca. urzędnika PocztoV'/ego, ktO
re to stanowisko ofiarowała mu
łaskawie Rzec~pog.pol:ta w 7.araniu swego nief)odległego zmartwychwstania, ".iie pozwala t Przy
bysze?,sk}emu . na zby! u~iąż1iwe
podr~ze . 1 z~<:!.Jąc SWÓJ stan b.ardzo mechetme opuszczał stol:cę,
Dziś, S?:dv stoimy nad świeżą
jeszcze mogiłą wielkiego Syna
Narodu, nie od rzeczy będ7,ie
przedsta wi~ Sz, Czytelnikom ciekawą pamIątkę z owego okresu,
~dy Przybyszewski zbierał ostatnie tryumfy teatralne z powodu
wystawienia na scenach polS'kich
ostatniego jego dzieła dramatycz~e~o . "Mśc!del':, P~miątka ta,
sc~sl.e.t mówIa;'! lIst, .. }est tem.bal""
dZleJ InteresuJąca, IZ stanOWI Jeden z fra~ment6w z życia poety,
ściśle związany z Łodzią, z która nao~6ł Przybyszewskiego la;
c~yto bardzo ni,ewiele; o ile się
me mylę, oawIl w naszem mieście zaledwie raz jeden przed kilku laty, gdy mial odc:::yt o ·Ch~
pinie w sali ~itoś~i~~w m1!-zyki.
~awdzlęczaJąc IDlCjatywIe Polskies!O klubu arty~tyczne~o. ~
prezdewszYst'klem Jej PI:e~esowl,
dyrektorowi, teatru m.lelskiegO,
Bolesf~wowl G0.rczyńskl~mu. udalo SIę wreszcIe skłomć Przybvszewskieg-o do . odwiedzenia

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;:I_
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Łodzi

l wY~toszenia tu1aj konferencji. Ale uczynił to z "?lieloma
zastrzeżeniami i pod wielu warunkami, od kt6rych. jak wtoać
z poniżej cytowanego pisma. nie
mial zamiaru odstąpić. Oto list
PrzYbyszewskief.!o do wieloletnie
~o przyjaciela i kolegi po piórze
Bolesława GO<rczyńskie~o. napisany w parę dni PO bankiecie, jaki urządzita najeg1Qi C1ześć litetacka Warszawa:
M6j dro~i BoJ."S:!iu!
Gl 7boko ?y!em wzruszony
TWOJą pamIęcIą. gdyś mi w
dniu zeszłotygodniowego bankietu nadestał ten tak serdeczny i dro~i mi teleg.ram.
Goraco Ci dziękuję.
Co do .. Mściciela", t,o ci ten
dramat daję z carem zaufaniem
pod Twoją opieke. TWOja twór
cza intuicja, Twoja wysoka inieligencja i. T~oja znal0t?0.ść
~eny są mI naJlep.sz~ rękOJmią,
ze dramat ten zna}dzle w Twoim teatrze doskonałą oprawę.
Warunki natury pieniężnej
wszędzi'e w Polsce te same:
10 proc. od. bT'11 t tO dochodu, ale bardzo CI bede wdzięczny,
jeżeli mi na poczet te~o dochodu przvślesz możliwie odwmtną pocztą 500 (pięćset) ztotych
zaliczki. Od dziewięciu dni jestem poważnie chory, a choroba .kosztowna rzecz - środki
mOJe są na wyczerpaniu, a "Te
atr Narod." wYptaci mi dopiero
po l-ym kwietnia...
Na premjere przyjadę z żoną - postaraJ się, bv nam te
dwa, trzy dni bylo u Was do.
brze. Tylko jedno: żadnych
bankiet6w. chciażbv Bó!t wie
jak ~a ciebie nalegano: każdy
bankIet to moja pewna
śmi~rć!
PIsze Ci to bez nz.imniejszel
przesady. Miast han'kietu zapla~cie hotel i kupcie parę
kWIatków.
Żona przesyła Ci,,~rdeczne

_G

pisał

P'Ozdrowienia, ja ściskl1-m Cię i
drogi mój Bolesiu z ca'
'tego serca.
Tw6j Ci bardzo. bilrdz.o oddany
Stach PrzYbyszewski
Warszawa-Zame}~, ZO.III. 27.
Również drugi list, napisany
bezpośrednio prze.d przyjazdem
do Łodzi maluje t~n wstręt PrzybV5zewskiego do wszetkich uroczystych przyjęć i bankiet6w:
Mój drogi Bolesiu!
Serdecznie Ci dziękuję za
Twój kochany list Wy jedzie•
•
my stąd w srodę 7,53 Wleczorem, będziemy w Lodzi 10,15,
a w czwartek 7-lto będę miał
całuję.

Poznae,

że używasz

SUCHARD-KAKAO
Prawdziwą przyjemnością jest pić Sucharcl
.Kakao na śniadanie lub podwieczorek.

ITanie kakao pozostawia zawsze osad:
na dnie filiżanki, gdyi zawiera·
bezwartościowe domieszki. Suchardl
Kakao wyrabiane jest tylko z najlepszego;
dojrzałego ziarna kakaowego.
a temsamem jest w 100°/. poiywn~
i nie pozostawia żadnego osadu.)

S UCH A RD.K AKA O;

konferencję.

najlepsze

Jedno tylko, mój drogi Bolesiu_ Zaklinam Cię na wszystko:
żadnych przyjęć, żadnych banIdetów, a jeżeli mnie kochasz,
to sam zaraz po Odczycie odprowadzisz do hotelu. ~szelka
eSkapada wprost mi cfęzką ka
tastrofą Itrozi.
Zechciej to zakomunikować
członkom Wasze o klubu b
i' d
g ł
'
y
m za nem zaproszen em przy'
krości nie sprawiaH, bo jestem
zmuszony każdemu z aproszeniu stanowczo {)dmówi~.. Serdecznie się cieszę że Cię
.'
rychłe zobaczę - od zo~y serdeczne
pozdrowienia - odemnie kochający uścisk dłoni.
Twój

śniadanie
asp.KaJa

WZIIWIlJa mt,śnle -

Denr)".

SUCHARD-CZEKOLAD~
~ pnn&ło 100 la.

lIIIIUa

ra uJlePłZ4 • IW1łCIef,i

u

Stach PrZybys2ewskl.
Warszawa 4.lV, 27.
Przybyszewski pTZybYf do Ło'
dzi i wy,glosil konferencję. PodzIwiał swego "Mściciela" w teatrze łódzkim, R"dzie by? przyjmowanv przez bupliczność owacyjnie. Nie przypiUszczal, że w kilka miesięcy później zamknie oczy
na wieki...
.T. U.'

~

,
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Oprawa ze skóry... kobiecei
~marły ~stron0t? Kamil Flammanon ~osladał ks~ążkę, na okładce której były napIsane następując~ słowa:. Pełne pietyzmu spełnienI.e anommowego życzenia, OpraWl?ne w skórę koble~ą 1882 r. Ta
kSiążka,. która ob~cme dostała się
do publIcznych Z?lOr~W, ma za so
bą wstrząs a ląCą h.JstofJę. W roku
1882 na łożu ś~lerci leżała ~iękna, młoda hra~ma z francusk~ego
t?du sz!achecklego, która zwro~lła
Się .do i>wego lekarza z ~so?hwą
prosbą· Wyznał,a, że od pU;CI~ lat
koch~ Fl~m~anona,. chocla~ mg~y
go. n~e WIdZIała, a~1 z mm ~I~
mowlła. Zyczy soble, aby po lej

śmierci posłać skórę z jej ramIon
Flammarionowi, aby on sobie kazał w nią oprawić jakąś książkę,
Ządała, aby doktór pod żadnym
pozorpm nie zdradził jej nazwisk,
Doktór "pełnił jej życzenie i posłał Flamarionowi kawał jej skórYI
dwunastu cali szerokości i osiem.
nastu długości, i objaśnił mu znaczenie tego dziwnego prezentu,
Uczony przychylił się do ostatniego życzenia zmarłej, kazał skórę
wyprawić i oprawił w nią egzemplarz swojej książki p. t. • rerres
du Ciel·. (w)

-a--
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Zbrodnl'a dramaturg'a rosYJ·skl·ego
Sensacyjny proc~s

Przed paru tygodniami zmarła
w Lond~ie margrabina de Paletus, paSierbica i przybrana córka Aleksandra Dumasa (syna) z
domu Narysz'kin6wna, a wlaśc.twie córka znakomitego dramaturga, Aleksandra Suchowo - Ko
bylina,
Smierć tej świetnei ong.i damy
dworu ~a drugie~o cesarstwa
przypomma ponury i mato znany
krwawY dramat z przed lat przesz.to siedemdziesięciu,
bardzo
charakterystyczny dla starej, pań
swzyfnianej Rosji z ciemnej epoki cara Mi/kolaja I"go.
,
......,
9 hstopada. 1850 r. w pobliżu
Wagań~owskleg? cmentarza w
~·?Skwle znalez.l~no zama~ztego
"lUZ .trupa mlodeJ I bardzo pIęknej
kobiety. Trup nie byt ograbiony
- zmarła miała w uszach brylantowe kolczyki i na palcach
bo.trate pierścienie. Rozpuszczona
kosa obwijała szyję, pod włosa'
mi widać bylo g11ęboką ranę, z
której nteco krwi barwiło się na
sniegu . .żadnych narzędzi z:brodni nie znaleziono, tylko tuż obo1k
skostniałego ciała można bylo
zauważyć ślady sanek i kopyt
końskich.
Okazalo się, że zamordowaną
była obywatelka francuSka Luiza
Simon, kochanka słynnego lwa
ówczesnego, a potem niemniej
sfvnnego autora szeregu utworów dramatycznych. jak "Malźeńsrwo K'reczyńskiego" . " Sprawa" I ,,~mierć Tarebkina" Aleksandra Suchowo - Kobylina.
Dz!ki ten. ewenement starych,
panszczyfmanych czasów rosyjsklch. wy.ciąg'Tlą'l z archiwów sadowych, zbadaf i oświetlir w
ś',:'e,io wydape.i w Piotrogrodzie
kSlązce Leomd Orossman, zatytU!OW:lwszy ia: ..zbrodnia Suchowo _ Kobylina",
Ir!cydc'Tlt star się w Mos'kwie,
gdZIe dotad zachował się na
Btrastnym bulwarze malv, Dała-

Jeszcze w Paryżu \·w roku
1841) zawiązał Suchowo - Kobylin znajomość z 20-letnią franSuchowo-Kobylina
cuską, Luizą Simon,
kobietą
cyk, w którym po napoleonow- wielkiei pięknośc~ i. przywi~zt ją
s~im pożarze miasta zamieszkał d? Moskwy, kUIPIl I uEzą;dzlł ~13:
dymisjonowany pufkownik Wasi- ~I~J mag~zyn ~onfekcjl ?a:nskle.l
Uj Suchowo _ Kobylin, lagodny i I .Zyt z Dla \y ciąg.". I~t. Os.ml?, t. l·
wYksztakonv szlachcic wraz 2. az do same, .chwllI J.eJ t.raglczneswoją żoną Marją. z domu Sze' gO zgonu, LUlza na:n.lętn.le kochapielową. córka Iwana Szepiele- la Aleksa~dra Wasl!.JewIC';a. któwa, zwanego za swói dziki cha- ry ~oczątko:vo ~dradzat Ja przerakter .,Neronem Ardatowskiego lotme. wzmecaJąc, burze dom~~
p?w.iatu". W domu tym urodzi'ły we, gorące lecz krotkorwałe.
SIę 1 wyrosły ich dzieci _ AleTak byto do roku 1850. kiedy
ksander. przyszly morderca l Suchowo - Kobvlin zakoohal si~
znakomity dnimaturg, oraz c7ite~ poważnie w słynnej lwicy mory córki, z któi·vch jedna żona skiewskich wielkoświeokich sahr. Salias de Tournemire' zosta- lonów, w Nadziei Iwanownie Na.ła w przyszfości znaną' po'wie- ryszikin i zawiązał z nią bliskie
ściopiS;3-r.ką pOd pseudoniemem st?,sun.ki. o czem Lui.za S!mon
Eugenrusza Tu~a .. M1o<iv Ale- wledzlat~. .Zaczeto, sl7 .. PIe~· fo
~sander uSiPos?ble~le, upodobania do~owe '. I zazdrosć, Ją zgublt~.
1 chara~te: dZ1edz~czvl PO matce, O tle mozna odnależc w aktac~
a wlaśclwle po dZIadku. L. Gros- s~dowYch rysy obrazu ~brodm,
sman charakteryzuje ~o stow. a- SImon. p'rzYJechata, w nIeszczę~
m~ Lwa Tołstoja: .,Był to czlo- sny wIeczór ~o ml,eszkania SuWIek nielJWVktv, sympatyczny ichowo -. Kobylma 1 zastala t~m
zbrodniczy..."
Naryszkmową. W ogniu zazdro'Wychowal się w moskiewskim ści Simon obrazifa Na:yszkiilOuniwersytecie, który skOńczył wą, a Su.ch0V:'0 -. Kobylm w sza
mając lat 16 i z kt6rego wynióst' le za:pamlętama SIę, uderzyIł na:
nie Opusz,c~ając go do końca ży: pasi~lcę ~andelabr.em w skroń I
cia, zami.lowanie do filozofii. ac·z- poJozy? Ja na mIejscu trupem.
kolwiek należał do lwów i ele- Trzeba byto UJkryć ślady zbrodnI,
gant6w najwybredni~jszvch Zna więc dwoje slu.~ oddany,ch za
ny sfowianofil S. T. Nksak~w, z ~ysokie . wy.nagrodzeni.~ pienię·
któmgo synami chodzif do uni- zn~ l obletmcę ~wolme.ma od
wersytetu, mówił n nim: .,BYł or; panszczYzn~. wvmos}o cI~lo zado szpiku /kości przepojony naj.. mordowanej I r~ucllo. Je . pod
dzikszą arystokracją".
cmentarzem na śmeg'; me zdJąw~
Po skończeniu uniwersytetu szy nawet ze :um.arkl ko.sztowno·
wyjeżdża Suchawo _ Kobylin za- ŚCI •.. co
w PIerwszej zaraz
rt'tanl'ce
st
d'
.
H
'd
'
lb
g
chWIl!
wykluczyło
przYI
'"
, u rUJe w CI e er U,,
d t
l Puszczeh
Rzymie f Paryżu, .. zawiązując- n~e. mor ers wa w ce ac ·grajak sam o tem mówił w swojej blezv.
au~obiogra.fji _ bliskie stosunki z Opinja pub1icz~a palcem ws~anaJbardziej znanymi uczonymi i zywata na zabóJcę, 'kt6ry musla~
pisarzami". Po powrocie do kra- rzucić olhrzymie pieniądze. aby
ju zami'eszkał w Moskwie. Bano uwolnić się od kary. "Gdybym
się !to powszechnie. Dumny i nie mial ~tosunków i ~ieniędzy,
hardy, bezlitosny i dziki, dżentel- dawno ~nltbym na SybIrze! Tamen w każdym calu o powierz- ką hyla nasza Ruś przed reforchowności wydatnie piękroej, był mą!" - mawiał przed śmiercią
on tryumfującym ulubierlcem ko- ~uchowo - Kobylin do S, Suchobiet wielkiego świata owych J tma.
czas6w.
Rozmoczał si~ dtu J!ot rwatY' 1'Jro

przys tępie szału w obronie kocha
nej kobiety, lecz decyzja zrzucenia
swej winy na ciemnych, pozbawio.
nych wszelkiej pomocy, podwład.
nych mu ludzi... Na ich męczar,
niach zbudował w znacznej mierze
Suchowo-Kobylin i swój teatr.
,.Małżeństwo Kreczyńskiego· napisane zostało w więzieniu, a następnie już po procesie stworzył
Suchowo-Kobylin dwie najbardziej
bezlitosne satyry ma sąd, Jakie zna
dramaturgja wszechświatowa, t. j.
- "Sprawa- i "Smierć Tarełkina· ...
"Sprawa", to moja zemsta, mawiał
dZlalnoścI.
w starości. Nienawidz~ .urzędniSiedem strasznych lat spędziło ków",
dwoje niewinnych ludzi w więDodać trzeba że w owych
zieniu i katowniach.
Dopiero czasach "mikołajowskich-, gdy cawiosną 1858 r. wrócili do wsl ła szlachta rosyjska urz~dowałaJ
Ojczyste}, a wiadomość o tern Suchowo-Kobylin
był
zawsze
roz'bu~zlta w dus~v Such~w~ - .,szlachcicem nie urzędującym u.
Kobylma strach I. przerazeme.
Wskazana wyżej trylogja, wy"Spovkalem .~a SZOSI~ tych stra- czerpuje całą autorską działalność
szn~ch ludz} -:- zaPlsuJ~ ., on
Suchowo-Kobylina, zaliczającego
~wolm pamIętmku, obawlaJą'c sle , się do naj przedniejszych rosyjskich
J~kg1~ybv, sam przed sobą. uznać autorów dramatycznych ...
m~;ymnosć tych "strasznych luDł'
,
dZI .
. kugle swe. ż~cle. przeżył <!n
Uzyskawszy paszport wyjeżdża p _o bqgaty Jlemta~m ~ krajU
Suchowo·Kobylin zagr~njcę, aie ani I zagramcą, o znacza]ąc. SIę zawwolność ani ukochany Paryż nie slelrzestarzał~m rekcYlnym pozapewniają mu spokoju i radości g ą em na życie.
życia.
W Paryżu zbliżył się znowu
28 r '1859
t k
. z Naryszkinową, która potem wySle w lP~~
~. t a' ~nowu PI- szła zamąż za Aleksandra Dumas'a
sw m parnIę nl ku'.
lsyna), i miał Z nią córkę, która
ces. Suchowo - Kobylin przesiedział siedem miesięcy,., 'więzieniu śledczem, poczem s'kazano za
zabójstwo dWOje jego slu,!! pańszczyżnianych na 20 lat katorgi,
potączonei z karą chlosty. Po pewnym czasie proces wznowiono,
znowu trzeba byto op'łacać sędziów i zabieg-ać u władz; wresz
cie matka Suchowo - K(j!Jylina
wyprosHa u cesarzowej skaso~
wanie procesu: cesarz nakazał
uwo~nić. i Suchowo-Kobylina i
dwoJe. ]ego słuR". s~~zanych .na
Sy.benę, . od wszelkIej odtpowle-

:VI

.,0. lata...lata! przeszłyŚCie jak
mgła, I st~lcle. poza mną, a poz~
~aml snUją Się. obrazy przesz,łoścl
~ patrzą na mnIe sm~tno. WI~he~
I burza oderwał~ J~ o~emme l
wyrwały wraz z mem~ mOJe serce,
Przymglony
obraz LUlZy zh dwoma
'lk"
ł'
t

wIe l~ml ~aml w o~zac 'pa .rzy
n~ mme, m.e spuszczając mebleskich, koch~lących oczu, a. w tych
oczach d~le łzy, a n~~~y~ rana, a
~ żser.cu I~~ .r~ny_
l ~e, ~e
e me wie Zl~ em, ż~m Ją ta~

~ardz? k?Ch~ł.d ~~gna] 'prz~szło.ścl
egna] ~l m O? '. życIe.

1

~Iły.

V(l~:,ę ~Ię .Pho zl~ml, kroki mOle są

Clę le I CIC e...
Właściwą jednak zbrodnią Suchowo-Kobylina było nie zab~jstwo Luizy Simon. uczynione w

jako "t:'Jaryszkinówna', zaśiubiła/
margra,blego de Faletas. Była to
w swoim czasie jedna z ulubienic
ce~arz?v:ej Eugenji i jedna z najŚWletmelszych dam drugiego cesarstwa.
Umar ł Sue howo· Ko byl'In W Beaulieu w 1903 roku, przeżywszy
lat 85 i został pochowany na
cmentarzu w Nicei, obok grobu
Hercena, z którym znał się za lat
młodych ... A w Moskwie na cmentarzu Wwedeńskim :lachował się
do dzisiejszego dnia marmurowy
pomnik z francuskim napisem:
Drogiej i smutnej pamięci Luizy
Elźbietv Simon".
-
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Polowanie na erca midinetek w ce trum rozb

ionego ParYŻa

, ( pecjalna służba korespondencyjna "Głosu Polskiego")
•
nymi s~fonją .głosów i światef' rozstrzy~fete kon'k~rsy
najebulwaramI ~ pIosnką swawolną fektownleJszego kostJumu, ubrai1a ustach, mając po bokach pon-, nia głowy; wreszcie konkurs pt~t
cjant6w, bez \:ell.l, a właściwie z knoścf, pracowitości i cnoty (tak,
d do ~mmfortowej 6D-lkonnej, kre tek, tak nazwanych od swei pa- celem wladomym, lecz o l:itÓrym. tak!), z którego zWY'clei~zyni
mowe] torpedy z czarną piękno- tronki, do której raz do roku się w przyzwoitych artylmlach 1 wychod~i kr610wą i już krÓlUje
ścią J6zefiną. Backer.
wznoszą wcale nies-kromne ocz~' nie pis~e".
Paryżowi przez cały rok, przeNa wszystkich ~ lozach ba~wnie ta i to nIe w dzlękc~:v.,nych moHaras na bulwarach nie do o. wodniczą.c nastl~p'nYm balom puubrane dzIewczyny rozsyfaJą Hu- dla ch, lecz z rrośbą o dobrego i pisania, tłok nie do zniesienia. blicznym, wieczorkom I t. d.
m0'Y t ręka cafus'y, ,bądź, 'a,l,emi hojnego ,.aml" na naibliż.szy o· Grupami chodzą przystrojone ka Przed zakładamI fotograflezny'
I{arsćml rozrZ\1caJą zywe !{\\ laty i kre!-.
tarzynki w dziwaczne ubrania mi tłumy, każda chce sie na rok
i martwe nlotki reklamow~, Na, Tak. jest! Święto .K. tarZYi1e~ - gtowy. Tu i owdzIe przycis!~ane I .. uwiecz.nić"
z n&~ukochańszą
ane
<;pecjalnych wozach udeko"o:v
: to ~Wlęto polowa~la na ft1 dll1et: są ~o muru, gdyż mU:Hę dodać, pr~yjaci6tką w efektownym strokrólowe 24 dzielnIc paryskich z kI o wolnych ser . . ach, które t~k że dnia tego wolno bez;;arnie ob- iu, lub wres~cie z tym, który 1)0'
damarr.: dworu. ubrane \V fałszy- zostają odnajmywane, jak l)Jkolkl 'calowywać mniej lub wIęcej na- zostan1e jej panem na tydzIeń,
we aNaw i gronostaje. w tektu- w hotelach. od którvch SIę w dobne paryżaneczkt ł to be~ miesiąc, a może nawet cary rok.
rowych koronach z wy~,okości po Paryżu d roI.
względu na wiek. barwę wrosów Później ją opuści. Nie wiem. czy
zlacanych tron6w, ltib porostu
Z KatarzynkamI listopadowe to i zajęcie.
zdaje sobie z tego sprawę, lecz
dachów ta1<sówek przyjmują wi- ~więto święcą studenci i wo~óle N"
. .
11 • wybrankowi serca udziela sIę
doczne o~nakt hołdu.
młódź parys,ka, a ~resztą ktok!)l·
leJed~_a bro~1 sl7 I'O'Zpacz \V'Ie całkowicie nie wliczając w to
.
d
~~
;
k
.
d
h
ć
I
przed
Tłum a~ ryczy z. ra (';:,d.
t w,e czuJe o te~o c ę. n e ~y.
.zat\asam!
.• mOlej
. sympa
_, tycz'j
_' naturalnie , MIka nic nłeznaczą.•
• 'f 'aczaJ'"c przybyłvch na' 'e\Y1en nych mUYW1Clu6w I stac •. a z na
"
Bawi SIę temlellleJ. ~dy w dmu I I . .
(
pastnik:em bohaterska valkę w. cych "zdradek , WleczOr, natu.
..
.
., czas ,,metek6w" cudzozlem"'y' w kole, I utworzonem pr:'.ez'gaI I
sWlęta wIOsny spadme ulewa l;
ra n e spę d
za"JUZ, ił lb o na ma-s ka ~
roz({rzewać musi się okrzyikami i,' argO?le, par~sklm).
piów Pusz'cza w ruch zęby pa- radzie, urządzanej w loka1u gazeZ' dzielt1icy facińskleJ wyrusza.
,
t
kt6
łk
t
g-wałtownymi ruchy przez czas l '
"
'. ~n('kcle
i pie da sIę pocałować y,
rą przez <::a y tO czy a,
oczekiwania, a późnIej przejścia Ją pochody .,etudłant6~v (. Wbla temu, komll nie chciała.
lub na "balach" prywatnyd:, ko ..
kilkukilometrowego pochodu,
smarowanych fartur.ha",h Im arsztując ze znawstwem obok kiedziej zasmarow,a~y kl.tel !C~ wit:
L.e~z zdar:a s!e to r~ad'ko, prze 'I licha sztucznie musującego szamPo święcie wiosny - święto kszą )opularnosDlą cle~zv ~lQ je" waz;n;~ bromą SIę ptlsl<lem, kt6.:-y pana ust nowonabytego "arni",
nRrQdowe zburzer,ia BastvlJl (14 gO wlaściclel) z transparenta,nL jak wiadomo, jest bronią naj" na kt6rego ramieniu opiera się
1łpca) przedą~a siĘ w nieskol'- pefnemi warjackich ż"ja:' okrzy- łatwiejszą do przełamania.
p6źniej ser,na i szczęśliwa i kt6czonp~ł, Tańce na płacach pu' ków wesofości w \)l~m!e i kalJm- M6j przyjaciel, z zawodu scep- remu powierza opiekę nad !lobą
bllcznyoh przez 5 nocy z kulei, bur 6w.
tY'n,
1.
k t óry mI. t OWarzysz}.} w tej nocy w_k i szeregu następująlIum,lnacje, t~gaty na Sekwanł-e,
Rusza ten por;h6cl gęsiego, za- wędr6wce po .,katarzynkach" cycb. '
ognie' sztuczne z wszystkIch mJ- lzepiaiąc o wszvs.tkle !ohl(', twierdzit. że święto takle ~st
01.'
•
st6w (o};olo 20), bud~' jarmarcz.. il-rzcrr\\"ając wl,1owiska. wprawa! rozsadnikiem. największej zarazy,
M~-,~ w~Je~zle, mOZf! op'Uścl 'ą
ne na wszystkich bulwarach, ma- dZ?jąc ?,amieszą'1 1 e w ,takkh S?'
~wlęto katarzynek '~aczyrJa się po kl~ku ~Ieslącach, I:C;' ona ~::
skarady i t. d. i t. d.
blc domkac fi" eh Przvczem ;ak od doroczneg-o marszu z pudła- ~bY:nlo. SIę nIe martWI, bo t p - ,
ŚWlęfD za świę"tem nadchodzi ;';t!()k, lub p~.'\r<: ~'n!~j jak stu,l'lg ~ mi magazynów. w kt6r:;nch pra-: zrcle Jest plę~ne, . na prztszty
i ~wi~tem pogania. Swieto mimo~ wyciąga ten .,monhome" macki· cują, prawie przez caty Paryż, rok znów będ.zle ŚWlęt? ka arzyZy. konwaljł, Bożego Narooze- po przechodzące, których pro- Zwycięża
zwykle · f1ajbizydsza, nek, a W mlędzycZaSI,e nawet
nia, 'kt6re tu jest hu,cznle i weso- test odzyWa się jednorazowl"'1l 0- lecz to nie przesz'kadza bynaj- sze~eg innych. ~da1e Sle, że J~t
to obchodzone we wszysttkl-J krzykiem.
mniej, by stała sIę przez klika to ledyna filozofJ3.: kt.6ra mies...i
lokalach, Sylwester, póiposty ze
A potem same opieraią~ sie o dni przedmiotem owacji Paryża. się", mózgu paryzanl~l.
swojem( l11iczneml m2skaradami I ?o!:>.zedników suną rozkrzy<:za
Prócz t~1ro zostaja wieczorem
StanIsław f'elill.

Paryż - Lódź, w tistollędzJo. potOl'owego osiotka, przer om·r zn~w orszakami udekorow<luydt
Paryż jest przedew!'zvsfkiem nious z imperjalem, na kt6ryml woz6w.
Ale jednem z c!eke.wszych jest
miastem wesolem. W Berlinie flirtują zawzięcie zama~zysty
nie sfychać prawie na ulicach strahk z prowansalską dlkwką, "święto Katarzynek", t. j mldinegłośnego

śmiechu. Lata wojny.
niedostatku i rewolucjł
Jynit~·
z .,talkzącego W:ednia" " jasto
jeżeli nie (1onnre ~ to w ~i"'idym
razie dalekie od przedw ojenflej
beztroski.
ulice Paryża śmieją się i śpi.rwają nawet w ponure dni tygcJ'
dnia, ktr.re napewnoby r.astroHy
inne nacje na nutę najgorsz".go
gatunku "spleenu"
A już szumi od wesoło 'ci i
dr~a rozszala:ym rytmem bulwar
parvski. ~dy się nadarzy :ku temu
speCjalna okazja·
Ojcowie miasta tworzą te ok~'
zje kilkanaście cazy do rok u,
. d'
t
M _t i d b
oze o
o re, ze aJą UPUS
wezbrane]· w pl'ersJ tłumu ż"wlo
, .
łowości, bo i z punktu widzef!113
dernokratyzmu ma to swa :" fIZ"'." .....
sadnienie i najbiedniejsi znajdą za
,.żadne" pieniądze możność zaba'
Wy. A że zdarzają stę nadużycIa
-- to przeciei dlatego jedY Jle nie
motna postawić tam żyw''llowości ttumów.
Korzysta zatem Paryż z lada
1~
t
ć
A.
11 b y za dol\umen
okaz.
owa,
Le
ma bardzo rozwinięta fylkę ubawy.
A więc w plerwgzym dniu wiosny - śwletó ku jej czci po~wio'
cone. Ciągną przez ulice I;Ide-korowane rolwa~f i auta, WZ!1lesiC'~o
na n'~h ~amkl z "pąpier ma'che'f,
dziwolągi przedpotopowe, poruszane ukrytym mechanizmem, artystyczt1ie g.konstruowane rek la·
my. Przegląd środk6w komunikacYinych - od niewinnego p~zed-
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wygi dne, gdy przez Jeden dzień rycznv meźczvzna. lub histeryc?'- kaw., co pan dalbv za. odpowiedź
dwudziestu 11 prz. mężczyzn zapyta na kobieta mOl?;ła codzień przepro na nastęoujące pytame: - Gdy
tą samą damę, czy nie zechciałaby, wadzać się do inne~o. Jakiś po- taka para ma domek, kt6rv kuz nim mieszkać. A pieknym kobie- 'rzadek musi bvć zachowany.
piła sobie, gdy mles~kata z sobą
'.
' .
.
t0m to się napewno zdarzy. Czy Pierwszy: Wlec?
w ~~odzie, do ko~o ten domek
,(P?ntiStr urywek nIe jest eaJ-! om o tern, zn,~ć całemu ŚWIatu? ,ta daf!1a nie p~winna ~osić, jaki.eiś Dru~i' Gdv pan Szmldt bedzie ma należeć. ~v onI się rozcboItOWlCłt! m,olm l'omysłem. PrąwIe Czy opowlsda1<l o tem katctemu, oznakI tego, IŻ ona me Jest JUż chciał ode.iść od $wej towarzy' dzą?
?ołowę tel rozmowy słyszałem na kolto spoŁyka;ą?
wolna'~
szki. uda się on wn,ierw do tegJ Dru,~i: RównIeż i to będzie
k<?lei, pr~wadzJii ją dwaj panaDrugi: Nie. Oni tylko podaDrugi: Oszem, przyznaię panu pana. kt6rv ich kiedyś zapi<;al do roz<;trzv~ara owa osoba.
.
w.e. Tut~l tYlk: l , u~orządkował .. ~ dzą ?~. gazety.
"
raci~. To iest myśl prak tyczna. tel 1rrtlbej k.sleg-i ! nnprosi. aby ich Pierwszv: Brawo I Lecz teru
to, co 0111 -"~ÓWI,lt, ~ dODro~8dzl',
~1,er,';V~zy: Dobrze. Wlęc,)a ,mo· 1Kobieta zaJęta może mi~ć pe~ien z tej ksle~1 wypisał.
cieikie pvtanie: q ile bedą mięll
lem do l<on\:8 bIeg IC~ myślt. ~a'l gę {)ąd!lć do galety, że mieSZKam tytuł. Powmna ona być lIIaczel t yPierwszv: A o ile towarzysz- dziecko. to godv SIę rOileJdi\, kto
słu~a przypada w uduale obu me-I razem;>; panną X. Y. ,nawet wów- tuo..vgna, niż te kobiety, które z I ka pana· Szmicita również uda się z nich zajmie sie Wychowaniem
znaJo,mym pano~).
.
• czas" g?y ona wcale me chcę, ie I rnęż?zyznami nie ż7ją .
do te<Yo nana i pQ1)ro<;i. aby jej z I dziecka .
, t , PIerwszy: To 1est bardzo po- tei k<;ieQ:i nie wvkreś1 ił, bowiem
Pierwszy: Lec7:, g-dy naprzv kład
. Pierwszy pan. InstY,tuqa mat mną ml ~szkać.
tenska zbank~utowała, Jest ~upeł.
D~llgl: Na to rnotn~ łat~o mysIowe, Rzeczywiśc;e nowa ona kocha pana, Szmidta i ;;hce małka nie bc: dzie chciała oddać
nym prz~żY,tl\~em.
,
z~atr~ć radę, Muszą onI ~bo!e gen.ialna ict~a,
..
mies~kać z nim dalei.
li pań!'twu sweQ:o dziecka?
Drugi pHn. P,an ma raCJę·.
oS~laqczyć, te ch~ą do SIebIe Drl1~~ Nawet posune SIę lesz D· '. C lk'
t W6 _
C y możn ją do tego zmusif?
I( .P~fr:V~LY:
Wd~zimy to z WIeI- n~l~eć. ,. P dł'
cze dalej: clonńki laka~ kohieta cza:u~~dzl: n~~~arrr6~:tr zvgn~ć' Gdzi: wówc~:s iest wolność?
leJDl os~ rpzwo OU'. .
d k ł ler-w~zy:
r~e
g ownym re- mies~ka 'l- meżclvzną, moina na-; jakiś postr0~tJv czfowiek. .
Drugi: Pytanie jest $łus~"e
CJę
rugl.
.
an
JJnka
ra
'
t
.
a
bre"!,
N'
-dać
tei
nazwisko
tego
czlowieka.
Pierwszv:
Kim
ma
być
ten
Lec'"
i ~na nie, nie trudno jest dać
PJerw5zy.
a częs t O eraz
rU~J, J le.
z którym ona żvle
l . k?
d
. d' Trzeba posiadać do
spotykamy nieszczęśliwe małieńPierws~y: Vrzed kim wi~e,
.
..' ' T
CZ OWI~..
. . () pOWIe '[,.
..
a
stwa, skandale rodzinne, mordy i
Drul!;i: Przed jakąś
oSJba,
PJeTwsn,
6~ C7.as trzeba~y DrU~I: Obo.ie z~(}dza Sle n!l Je· te~o tylkO, trochę ge01ąlnogcl.
samobó' siwa.
ktMa tego nie zaflomni, i kiedyś, do tel d31 mv m0v,:lć w nasteou}a'! dnel!o. mądre~o l przyzwOItego sama pal1stwowa osoba, kto~a
DrugI: Pan ma rację.
gdy ktoś zaoyła: _ Z kim właś. cv 50osob: -:- DZI~ń dobrv towa-. ezlo.wleka.
.,
. dotychczas roztrz~g-ała wszy~~!:.
Pierwszy: Wi~c według pana, dwie żyje panna X, Y. -- naprzy- rzvs~ko. mIeszkająca z panenJ Ple~wszv: A n Ile me motra SIę inne spra,:"y,. zW.lązane z TO ainstytucja małt.eńska musi.,_
kład będzie mógł odpowied;deć:~ Szmldt~~. .
_ zgodZIĆ na te samą osobe?
dem, będZIe rown\eż roztrzygał I
Drugi: .,.Znlknąć,
Z panem Szmidtern,
. Drll~1. NIC. to bvfobv za df~
Dru~i: Wtedv, .. I'laństwo meże tl'l ~D.rawę. .
._
Pierwszy; I co pan zrobi "ą
PH'!rwszy: Czy tą osoba może gle .. Lecz mam,. ~ud.owl1a. . !U vsI. \Vvbrat .:z.fowieka, którv będzie
Pl~rv:sz~. Do kona.le. Jak tu.
jej mieJSCU.
pamit:tać o ws~ystkich. którzy co" ~o,~n~ to .skró\.:lc _ I m?wlc do! o tcrn rOl-strzvltat. czv mait\ oni downu~ 1. szybko praeUle pana 11
Drugi: Wolność!
Nieognmi· . dzień do nie; przychodzą i meldu-, ~1:.l·i t DZlet~ob~\ ~o~le~~r~~~~~; ze soba dalei ivć, CZy nie.
mysłl
C~O:lą wolnośćl .Mętczyznlł i ko-I ją, ż~ ~ją ra,zem?
~ ;k:!;cdo;~:-_ D~iel~SZJ~brY, panl " Pierwszv: Cudownie, Podz!- Drugi: Dziękuj~ panu. zą k0!11blęta mu~~ą p,ądZlĆ sobą z ~~p~ł- . DWoI: , ~Ie, . Ta oso,'1a wet~I~. SZJ11idt!
' . l wiam Dana genjalnv umvst. N,a pl~ment, .lecz wszystko to powleną WO!JIOSClą, kochać kogo l kle- WIelką kSlązkę I zanotUje w mel
p.
S . C d"'"
ro za naitrndnlc;szc pytania znaldl11(~ dZIałem .
tJle żeby zabłysnąć przed
I
I.'
.
1.' d
I
ierw ZV.
11 ""/,,Ie, ' " ' . .
,
'
d 1 ś·
dy chcą, "
l Jak długo c Ją.
• wSZYStl\lE! nazw Sna l atv.
.
wsoaniafa myśl Kob;eta v.ięc Dal1 odnowi~dt bez namvslu, W oczyma l wyl18zac m?Je z a no. Ct,
Pierws;zy: A jak pan sobie to
~Ierwszv: To ie~t bardzo mł- J1 moi o nosić tJal':~'isko te'go. z ~t6- każdym raz!c sadze. że państwo lecz 7eby wykazać, .lak wY,mysle_~
przedst~wla w praktyce?
dra ł praktyczna mysI.
r' ~. ,
! bę~zlc
musI ato \vvznaczvć ~o- coś noweQ:o, mądrzejszego l prakprugi: Bardzo prosto. Weźmy
D.r~gi:, T3k. . P~zecież mU~i! YD.i:~irTak ,jest,
Qziell kilkaset !~fich os6b~ któp: trczniejsze~o. ;r:eba ro~l~O i ~~:
.lakJs przykłac\. Męzczyzna kocha b~ć l. ~i.Jc~wany jakIś rorządekj
Pier\'\'s~v:, .T""tem za~h\Vvcot1y, b~da rO,z<;tr~vga ~ te za.a~~le Siadać do tego e ce,
u
kobietę. Kobieta kocha go rów- Nie lf'~tf!smv orzeciet zWlenętam. A co stanie sie wówczas, gdy ma, To 1UŹ Jest meco skomp,:ko- wagę.
nież. Postanawiają więc prQwa· Tak Wlę,c młoda para żyle razem, meżczvzna henzie mial do!;vć tej wane.
Pierwszy: l pan &ądzi,1e idea
dzit wspólne' życie.
I~ocha ~I~I p0':l1aga, sobie ",1,:"za: koibetv. z która żyje i b~dzie Drulri: I w tym wV'f)~dku mam pai'lska dl! się pr~eprowadzi~ w
Pięrwszy: Co to ~niłczy .żyć Jem, P1e,lf~gnUJe SIę w chorohlf, J f cl)cial zamieszkać z inllą kabie- · \'\ spaniał v . nomvsł. ~allstwo wY' praktyce?
\JlspÓlnie,~?
tak ~atel, •
tą ':I •
. , ' Zr:dCZV kl!.kaset takich os6b na
Dru i: S d~e, ~e nie. Niech
DrugI: Ody I:drowv tn~ŻCZVz,
PIerwszy. A co ,będzie, ,gdy Drug-I: Wyprowadzi SIC od tej stale I te same osoby będ~ za- an s~bie
amiełll Lud%ko~ć
na 'korha ~drową kpbiet~, w6w- I<~o~. npr2:. zaprOp?nUle ~ł?del ko- kobietv I zamieszka z tą, która, wsze rozstrzv~arv te kwestje.
boi się refor~ i 'ndwych idei.
czas pragną oboje razem mie$~kać bletje, aby ~
za 1,1I~Szk~ła, mu się akurat bedzle podobaja. I To będzie r6wniei miało tę za- Jedno tylko mnie pocie$zs' te
i spl;dzać Tuem dnie i noce. Spro- pOR ewat ,m les w nH!J za O-I Pierwszy: A () ile pani Szmidt letę. że osoby te cłojdą po pew- ludz~ość o dłu im rozwojU' ;ec1.
wad~~ją .$ię wię.c do, jednego miB~ chaoy.
'
ni~ ~edzie chciała się na to zgo-/ nym czasie do "wiel'k,iei :,rpra~y i nak przyj~zie d~ tego rozwjl\~anta~
szkanI~ l ~oCQaJ'ł . Sl~_ ,Z d~mq
Drugi: Młoda kobieta 04powie aZlć...
, , t będa coraz. m"drzCl rozstrzy gać które ia panu teraz miałnm honoI
wyznają że wybral~ sl{\ba~. NIł~ch POfHostU: Nie chcę zamieszać z
Drugi: To trochę SI\OITIPltkUJC spra wy rozwodowe.
przedstawić
cały śv:iat wie, że mieszkają r::- "all@m. bamiem l1liB6zlfłłm już z cała spraw~. Pan Szmidt będzie
Pierwszy: Cudownie. Pan wy.
Tł D
t'
• ~ ~;w.
zem.
panem Szmidtem. .
. . musiał wyk
azać, że nie '
jestesmy trząsa naicu downiejsze nOwe rePierwszy: W jaki sposób dają
,';>.;er
DYl
L
c~
to
b.dzu~
lueprzeeież
zwięrzętami,
żeby'
biste·
formy.
jak
z
rękawa.
Jestem
ciet."
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Ost· t czna

Izadora Dl'ncan podcza::; swej
ostatniej jazdy miała nil sob.ie
dłu gi szal. Szal wYsunął się za
krawędź automobilu, jego fren-

rOZD1 ~

wa

1

dzle . wkręciły się ~ ko~a. i sz;al
- Ni.e cz~kaj dziś na mnie, klęcząc przed Elianą całował jej nerwui się. O ile mnie koc.hasz,
Napróżno Armand pr6bował tMl
udusIł tancerkę. Ciało Jej z.osta- Armandzlp., me czeka; na mnie już ręce.
w~słucha.i mn~e yv spokoJ.u. Cho- ~astawić przejśc.ie. Dogonił przylo wyrwane z siedzenia i wle'kło nigdy... Zycie jest straszne i rozSmiała się trochę zaskoczona, dZI o nas ~boJe l ty mu.slsz .. . Za: bysza dopiero w tym 'Poko.iu, w
się jeszcze za autem. Ucieczka dzieła nas. Nasza miłość musi się lecz zdecydowana; punkt o szóstej trz~,m.ała S1~ł pomew.az u dr~wI J.rtórym znajdowata się Eliana.
przed nieszczęściem, które gOni-\ sko.ńczyć: ~ie sprzec.iwia1 się te- będzie mówiła.
Wówczas pozo- We-jS·C.lOWYC:l rozlegt SIę energlcz- Trupio blada stała w najb~fdziej
t .
l l t
ł
mu. bądz dZlelnv tak, lak Ja. Je· stanie jedna godzina na rozmowę, ny dzwopek.
.
odLegłym kącie pokoju. Arrnand
o .Ją przez ty e a, z,osta a za- den Bóg wie, jak bardzo cierpię; łzy i pocieszenia; to akurat wy- Cóz t? być moze? - wy- rzucił się w jei stronę, zdecydoszeptała Ehana,
wany osłonić ją własnem ciakonczona na zawsze.
lecz tak być musi: nasza miłość starczy.
Kailda rzecz ma swoją cenę· była pięknym snem... Powinnam
Pijany miłością zasiadł Armand
Armand zrobU zdumioną minę 1 lem.
milczał..
- Wybaczy pan, ale ta śrnia-'
Nie znam zasad tego targu, lecz ci to była Powiedzieć już dawno, o 6-tej z Eljaną do herbaty.
wiem że na świecie są pewne lecz ~awsze brakło mi odwagi...
- Teraz, lub nigdy, - myślaZnów zadzwoniono, tym razem łość i przemoc ...
,
d'
P l
. Gdy Jestem u ciebie opuszczają ła E1jana. - Może przedtem po- o wiele silniej i głośniej. Po chwili
- Jaka przemoc? - zapytał
prawa spTze a~y'r
: eC ~ow~e- mnie siły i en",rgja. Kochałam Winnam się ubrdć!
~o~ległv się . silne uderzenia plę- pan Chaudier ze spokOjem, który
szonego np. mla-. w ~re d UlowI.e- za.wsze tylko ciebie, chyba o tern
. t w so b"le mc ud anego· .
w drz'''1 któr'e zatrzeszcza n'le m1a
- WVnl·.I· kJ'ell'szek konl'ak~l, _ SClą
p
.,
ty
Ach
.
Ó·
.
czu całkiem spec]alne znaczeme, wIesz.... Lecz wiesz też, jak trud- moia jedyna.
- pro<;!t Armand
.' . .
.. . .
' n;oze
WI 'Dan o t em. ze
lecz w naszych czasach stracił no mi jes t kłamać i oszukiwać. Te'R11'a'na · wz~ęt d
k' k' l' . k
- Nie pozosta je mI n:c mnego, dzwomtem I pukatern energiczL .
}
a poo rę
I le Isze , tylko ot w or zy,
ć b'
. . c h'
l
•
d0raz przyłączyły SI' ę do tego nowe w'Vpha
swą wysok ą cenę.
r rzekła
ażn' e' _ Aro !Dacze]. d rzwI. .
me... P rz·eclez
cla!em
SIę
by'y we sprawy. ma· ndz
"
w b I.
. rozlecą się na kawalki - rzekł stać do mieszkania. nieo'rawdaż?
Kule Z serca sam"'bó]'ców
,
Ell'ana Ch au d'ler przes tł'
ie 'mi'muszę
pomówIć A
.. v d
'i
a a pIsa ć l'e cz d'aJ'
słowoz to
. bą d'"
. ' rmand blady, lecz zdecydowa' Lecz na tym czynie skończyła się
w c.zasach inflaCjI bar ~o tame,' i zaczęła się namyślać: 1akie spra, ze e "lesz SIę ny
mO]'a przemoc N'ech
I
I
Ił..
Ć
nl"'
h
ł
b
zachowywał
<:atkiem
spokoJ'nl'e
..
. .
. .
.
. l · pan SIę n e
z " wy mog y y ją zmusić do zer.
·
.,
.
Otwo:·zyl. SIlnie otworzone obaW Ia. me mam przy sobie bromozna nawe t b y to !Oul
urodzinowe prezenty. Naturalnie, wania z Armandem Bartige?
Ich
Armand zbladł. - Eljano, cóż drzwi odrzucify gO na bok i VI ni. Morderstwa z zazdrości mają
że istnieją specjalne przedmioty, stosunek trwał jut dwa lata i za- ~ię stalo? Dlaczego mnie trwo- przedpot:oiu pf~;awit się jeszc7.e w sobie coś komicznego. Tego
kt6re mają wielką cenę dla ama- czął ~ud~i~ Elianę. Armand prze- zysz?
młody,
barczysty mężczyzna. nie zrobilbvm nigdy. Lecz chcę,
tor6w. Ile naprz. kosztowałoby stał SIę .leJ podob.ać: był ~a bar?zo
- Proszę cię Armandzie nie de maż Elianv.
aby mój dom był czysty. Z listu
•
?
.
deWOCYJny, za pleszczothwy 1 z
anonimowego. pewno jakiś wtaló7Jko Harrnana. Lub obcięta drugiej strony strasznie zazdro- D@@)@@@@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@ jemniczony służący był tak 'Unoga dr. Marka? Zaznaczylem sny.
przejmy, dowiedziale~n sk że
już, że ja nie wiem, bcwiem nie
Popoł~dniowe wizyty w jego
żona moja zdradza mr/ie z szano·
jestem fachowcem w tej dziedzi- kawalerskl.m mie~zkanlu VI Passy
wnYm panem. Wynająłem prywa
nie. Lecz obecnie jedna rzecz o. przest~ły lą baWIĆ; a nawet el~tnego dedektvwa. aby śledzi'ł ca.
.
ganckle lecz banalne urząd ze Ole
D k' k
tó
ALFRED STRAUCH
la tą historję. Dziś przyszedtem
Slągnęła wielką cenę, mlanowl- jego mieszkania zaczęło ją deneryre CIa oncer w:
. Tel. 13-84.
sam, aby zażądać małego wYjacie: szal Izadory' Duncan. Pew- wować.
śnienia. Szanowna pani k9cha pana zbieraczka zapłaciła za niego
Zapaliła papierosa i wyjrzała
na, pan kocha ją, należy więc ona
40 000 franków francuskich. A- przez okno swego ulubionego sado pana· I niE--Ch należy na za~
m~tor'ka osobliwości pochodzi z l<?niku na jasne, słońce i ś~iezą
dnia 6 grudnia 1927 r.
wsze. Sprawa jest załatwiona.
.
.
V _ ZIeloność. Powietrze to dZIałało
, o godz. 8.30 wieczorem
Wolałbym. żeby ,n awet nie wraAmerYlki, nazyw~ Się panna an na nią jak szampan; przy tern mu.
cała do mego domu. Jej rzeczy.
rlerbleec'k. Obecme przybyła ona siała myśleć o tern jak zdziwi się
poślę jei tam. gdzie będz,ie chciana swym własnym jaclY:.:ie do Ni- Armatld po otrzymaniu jej lisłu;
,
ta. Do matki lub wprost tutaj cei l przywiozła ze sobą swój czuła trochę litości dla niego, lecz
to mi wszystko jedno. Rozwienabytek Panna Vanderbleeck jest otrząsn~ła się z. tego uczucia i zaERIKA
dziemy sie na podstawie jakiegoł
ć d l
kolwiek bądź powodu, całkiem
modną kobietą l postanowiła wy- czę a plS~
a e1:
..
.
bez awantur i rozO"łosu. Nl'e lubl'ę
'
.
- NIe zobaczymy SIę Jut Wlęb
Wl,gnąc ko~zyści ze swes:o na- cej, proszę cię Armandzie nie staskandali. Czy ona jest winna, że
bytku. WZIęta ona kawaJek tego raj się zachwiać mnie w tym przekocha pana, paIJ na to nic:>ora~
szala I poszła do casina w Mon- konaniu. To jest nietylko moje
dzić nie może, i ja też nie! Wlęc
te _ Carlo. Pr:zy stole z ruletką postanowienie, to jest los sam.
sprawa jest całkiem jasna. nieM'ł ść '1
d
h
prawda? Dobranoc! - Z uśmiewygrała olbrzymią sumę pienięJo
os epiał~ m!,ie otyc .cz~s,
chem zapalił sobie papierosa ł
.
.
lecz teraz mUSI Się to zmienić.
[I
dzy, tak, że ~tler mUSIał dwa Swiat jest przeciwko nam.
Ty
Przy fortepianie: Mikolaus SeRWALU.
wy sze dl.
razy udawać SIę do centralnego wiesz najleoiej z jakich względów
Eliana i Armand patrzyli na siebanku po nowe zapasy.
towarzyskich i familljnych nie moPROGRAM:
biezdumieni. Byli Jeszcz.e przelzadora Duncan stała się starą, gę opuście mego męża. Pozatern
Bl\'AHMS:
Mnata D-moll
rażeni i nie mog-U wyzbyć sie nleboję.
się.
go',
O'dyby
s.ię
o
czemś
WIENIAWSKI·.
K
t
k
miłego
wrażenia. Pi,erwszY 'P'rzyy
tęgą 'u\.·let~.'\ Jej d·zl·ecl· '''''onęł
lon
t
d
d ł t- t
b ł b
oncer S rzypcowy
szedł do sieb~e Armand. Nie maT"
w SeJkwanle szkota tańca którą ?"':Ie z~a ~ems a lego
ya y
GLU CK:
Melodja
tWl' t sl'e wcale tern co zaszł·", k~
,
'nIehto§clwa I straszna ... MOZART
Menuet
!
v
v
stworzyła, zostala wypaczona
Odłotyła pióro i przeczytała
MOZART~
Rondo
chał Elianę i z ochotą przyjął na
przez wo!nę, mąż iei otyUścit 11\ i list. Nie, nie była z niego zadoDVORAK:
Taniec słowiański E-moll
siebie wszelkie konsekwencje.
odebrał ~obie UJ
+-r'cie, wkońcu u- wolona, był zadłuO'j i głupi. l na
NACHEZ'.
D
Ten obrót sprawy uczynił go
t k' t kt
. f'b' d
A
d
anse tzigane
szczęśliwym. Ody PO przeprowadusil ją własny szal z drugimi a te Ta owanIe le ny
rman
NOVACEK:
Perpetuum mobile
dzeniu rozwodu zostanie jego żofrendzlami.
w zupełności nie zas.łużył. Aku~at
ną, będzie to spetnieniem miJ'go. . teraz czeka on na nIą. Gdy óbJe
.
.
ł 11 dnia 12 grudnia
rętszych pragnień jego życia.
•ZnaczenIe )~j .~cla f śmierCI cywała, ze przyjdzie, był już w
Tlle zostało w'YJasmone, lecz pan- Passy o godzinie 2 - nawet o ile
Zła
o godz. 8.30 wieczorem
Eliana nie odpowiadała na jego
słowa; czyniła sobie wymówki,
na Vanderbleeok ze Stanów Zj'e - umawiali się na czwartą, co dla
dnoczonych umiala z jej śmierci ni~1 z~aczvło piątą lnb . wpó,ł. ?o
że jeszcze dziś przyszła do niewyciągnąć odpowiednie korzyśd. szost~1. ~ędzle dobr~ I pOldzle
go. Potem zn6w myślała t) tern,
• i'
j
\
k' do nIego leszcze ten l eden-, ostatROBERT .
że gdyby dziś była odesłała list,
Na mlerc meszczęsne tancer I ni raz.
to między tViui dwoma meżczy\y
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-
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SALA FILHARMONJI

WTOREK

Drugi- NadzwyczaJ-ny "Koncert

ko

p.
d·
ODle

en,

9-ty Abonamentowy Koncert Mistrzowski

Ś

zrobiła szczęśliwy
Sprzedaż

W

interes.
Adrienne.

gazel

tramwaJ-ach

W ostatniej chwili przed odej-

ściem powie mu to, co chciała napi sać.
Krótka rozmowa będzie
lepsza niż list, przez który kiedyś
w przyszłości mogłaby mieć nie-

Ca' sades

S

przyjemności. Eliana nie miała

zramizaśor!vslloby
do skandalu.
Ona
chciała w oczach t:Wiata być niewinna. ;ak nowonarodzone dziec·i(;. Arman i Bartige
byi obecni·e iej jedynym obrońcą.
Coprawda nie byl on tak bogaty,
Jak pan Chaudier, le~z majątek
Jego byli C10ŚĆ znaczny. \\'yglądal
bardzo dobrze i mtoQo I był nle2 wykle dobry ...
- W:em O tern Armandzie. że
mnie kochasz i że mogę na ciebie
Iiczvć - rzekła, za~(anowiwszy
!;ię przed chwila nad swem polo-

zamiaru kompromitować się; przykładała wielką wagę do swego
Pianista światowej sławy.
Ciekawa inowację wprowadzi- społecznego stanowiska i w spraly tramwaJe leningTadzkie. W wach miłosnych była za.wsze b~rPROGRAM:
najbliższym czasie we W!)zyst- dzo ostrożna.
Bała Się skutko;V
SCARLATTl: 6 sonat Nr. 486 G-dllr, 463 D-dur, 263
kich wagonach znajdować się bę tego rozstania. Armand kochał Ją
H-moll, 487 G-dur, Nr. 395 A-dur,
dą mate kioski, gdzie sprzedawa- tak namiętnie. Ustnie będzie mo463 D-dur.
ne będą gazety i czasopisma.
gła o wiele łagodniej mu wszystBEETHOVEN: La Adieux _ Lłabsence _ Le Retour
k~ wytłomaczyć, pocieszyć go i
RAVEL
S
(M d
żeniem.
dodać mu odwagi.
:
onatine
O ere-ME'nuet-Anime)
DEBUSSY:
La Soiree dans Grenade.
- Moje serce. teraz mi się
Eliana rozerwała list na drobALBENIZ:
Triana.
:przypomina, że akurat wówczas,
szmin~a niutkie kawałki, zawołała poko;ówLondyńskie ,,Instytuty piękności" st~ 'kę i kazała się ubrać, skonstatogdy pan Chaudier zar:akat chciaBilety na powyższe koncerty nabywać można w kasI'e
la' mI' pO"'·"'l·-I'eć co(, "O mi.,to
suJą obecnIe ł to z wlelklem powodze- wała, że ma dziś dobry dzień i us
.. J:" "
"'"
Filharmonl'i codziennie od godz. 10.30 do 2-eJ' oraz
tyczyć sI'e nas oboJ'ga
Czy, .--to
niem, nową metodę ozdablaoła pad sU- dała się do Passy.
.
.
.
,
Dym rumIeńcem oraz purpuroweml warArmand, przystojny blondyn,
od g. 4-ej do 7-ej wie cz.
znajduje się w związ~u z ... ?
garul. Zapofyczony od marynarzy, tru- leżał na kozetce w ślicznej pyjaUśmiechnęla się pieszczotliwie:
dny kunszt tałuowanla umotUwla zrcall- mie i czytał książkę, był przygo- Ach! Teraz to, co chciałam
zowanle tero oowero systemu szmlnko-I towany na długie czekanie, to tet
PO\\ iedzieć. stało się catk:em zby
wanla sIę. które,o główną zaletą Jest przy wcześniejszym, niż zwykle, @@@@)@@@@@@@@@@@@@(~j~0(c?)@@(6)f()\@
. 01 teczne. Chciałam m'anowicie o.,dotywotnJ'ł trwałość". Do odwrotnych! pojawieniu Eliany - podskoczył
....'-!) \.':'.,I\! świadczyć ci. że to ży~ie podwójJednak stron tego pIęknego medalu 'U-' zdumiony.
ne. pełne kłam~twa. stało się dla
liczyć nalety: 1) wysoką ~nę - para - Skarbie mójl Droga moja!
mnie nie do znie<;ie:1ia, że nie
'l.'ytautowanycb rumieńców kosztuje bo- Czy to tyl Naprawdę ty!
Jak to
.,. mogę
i jestem zdeZegary, zegarki firm Longines, Omega, Zeni'th
d ŻyĆ bez ciebi~
"ć"
wiem 4fl funtów sterlingów, zaś warg _ ślicznie z twojej s t rony, że przycy owana rozwles Się z męzem
15 f, szt.; 2) bolesność tak.leJ operacji szłaś tak wcześnie, mb]' a droga
i in. złote, srebrne i niklowe, obrączki ślubne i wyjść za ciebie.
.
oraz wszelką bituterj~ poleca:
kosmetycznej, polegające! na tyslącz- Eljano. Mój Boże, jakaś ty dZIŚ
Mó' k b' ,
nych nakłóciach twarzy! ust spt>~jal- piękna! Czy droga moja pani wie
Zakład Zeaarmistrzowski
J S ar le ....
neml 1,lełkaml. wchodząceml głęboko w l otem, że codzień jest pięknieisza
Widzisz los mnie Ilprzedził...
ciało. BiednI poeci nle będą Jut mogli i że ja codzień ją wi~cei kocham?
Eliana musiała w duszy podzie:
PIsRĆ, te łeb bohaterki bladły z mlło- Moja jedyna Eliano, dopiero jest
telel. 2'.35
kować losowi. że jej si,; tak przy
sncltO wzruszen!a. Najbardziej wszakże czwarta godzina a ty już jesteś!
Przyjmuje wszelkie reperacje zegarmi.trzowskie
srU~Yr. przecież pan Chaudier
pożałowanIa lodną b~dzic dola oali, je- Nie, ja oszaleję z radości!
i jubilerskie. Wykonanie szyhkie i solidne.
mógl przyjść dopiero -po ostatecz
śll przyjdzie moda na przezroczysto _
Rzeczywiście słowa Armanda
uej rozmowie z Armanlem.
tlijowe cery..
~ nio były udane, drżał z radości i ~@@€:..; ::: 3@@@@@@@@@@@@@)@@@)@@)@
(Tłom. Dw.).
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Zachłanne ~ądal1ie
rzeźni
odrzucił maoisłrał
Zarząd rzt'tnl zwrÓcił się do

- nie wyp

· · t a".l N·Je dY5kretny " 2" P
"L
eg,oDls
racy"

J
.
magistratU?! wnioskiem o podw +
EugenIUsz Rlit, syn znan~go
lakarza-dentystv..
ROlTl~na Ritb I ZdetronłlOwani władcy P;)-~ grodzenia dla członków magi-I z okazji publikowanych życiory' kę cennika za Ubój bydła.
y"
otrzymał na ~~lwersytecle dyplom' przedniego magistratu nie mogą stratu, kt6ra nie daje spokoju pa- sów, obecnych rządców miasta
Sprawa ta była r07.patrywana
znieść spOkOjnie swe~o bólu: nom z NPR. P. Fichna ju~ raz zada.je zabawne pytanie, gdzie to przez magistrat i uchv.-alono prodoktora chem)!_
_
chCieliby zachować godno~ć w ośmieszył się wyskokiem w tej byli panowie z prezydjum w II- pozycję rzeźni odrzucić. ponieważ
łład
Ob'8 U
nieszczęściu, ale im się to jakoś sprawie na radzie miejskiej, ale tach 1918-20. Otóż I w tym wy- wplynęłaby ona rta wzrósł drożym·e~ska nie udaje ł coraz Iczęściej któryś tfomaczyl się, że nie dosłyszał. padku panowie z "Pracy" winnI zny. <b)
_
3 i 4 (I ses:i) posiedzenie rady I z prowodyrów pozwala sobie na "Praca" pozazdrościła widoczl1ie by przedewszystklem zajrzeć na
mle'skiej odbę~zie się we wt rlrek' la~sus, kt6ry .Jedynie kom1)romi- laur6w s~emu 'p~~yw6dCY i ra wtasne' podwórko. i powiedzIeć
i środę, dn. 6 l 7 e-rudnia 19t7 r, tUJe go łośmIesza.
Czyte!nicy ca do tej kwestJl w artykulIku nam, gdzie to bylI w owym czadomu łowltkiegc;t
o go . ~z. 19,5 punkualnie, w sali znają już lapsusy p. fichf1Y i "Ktoś niedvskretny". Dowiaduje- sie PiP. Flchna i WojewódzkI.
z Wars2awy
po~ipdz~~ rady miejskiej, przy ul towarzyszy
na pos,led :eniach my się zeń, re prezydent miasta Czy czasem nie tasłaniali się 0Pomorklel
Ob e:ne
.
lcI1 po b·lera az.
. 1
..
. ba j man d ataml,. j eden poses.
1 k·lm, Dzis 1al o godz. 1 pop. rozpoczyna siO
Po dek16.dzie v posiedzenia ra dy m!e j sk·'
lej.
z.ł mle5IęCZ11l~.
'J.l dni~z~ grudnia n~927 r.
organ .,Praca" zapragnąt r6w- wiceprezvdenc,i no 1.300, a ław- a drugi wkep.rezydentowskim, a- pokaz kil:mów r makat warszawskiej
flttrty "Dom towk:kl" VI salonie p!en'vl Komunikaty.
nież zebrać laury na tern polu ł nicy po 1.10o! Mój Boże, i do te- hy nie stanać w szeregach armjd?
szego p:ęŁra "Gtand Hotelu" od jutra
II. Deklaracje frakcji radzie' trzeba przyznać. udafo mu się do gO musiał znaleźć się aż ktoś nie- A jednak naprzyklad wicep.rezy- 110 8Obotv dnia 10 b. m. wll\~znle, tamc:kich. W •
skonale. Wczorajszy numer 1'la- dyskretny, aby ogrosJe to, co pu dent dr. Wiellński, po przesluie- że odbywać się będzie sprzedat wysta11)\ y?~:. w. v. e; dl" sora- wetnej "Pracy" jest cafkowiciE' b~icznle uchwalono na rad?:ie, a niu całej wojny światowej, z!rfo- wlonydt okazów. Jak nas poinformoa
OmlS l re IZ l n "
, .
.
I ó· t · ·
d
h •
d
wózenia ksiąg i dowo1ów ka<.;o- pOSWlęcony rzucantu oszr'zcrstw co n e r zn SIę at11 o ~rosz o sit się wprost oc otmcto ó ar' wano firma powytsza PosIada najbowych zarządu nJ. Łodzi za r. 1926 i inwektyw na nowy magistrat; nensji, pobieranej dofąd
przez mil nolskiej i słuŻył przez 4 Tata gatszy wYbór ktlimów w kraju i lest
VI ttlożnoś~i zadówolić kaMy g!tst.
oraz pierwszy kwartał 1927 r.
widocznie stronnictwo pseudoro' b. magistrat!
Jeśli panowie w 25 p. p.
a następnie w 1 p. Zwiedzatlle wystaw}" nie obOWiązUJe
. bl 12 zaslępc6\v człon1~ó.w • ko- bo.Łt1icze nic może zżYĆ się z my z N. P. R. uważają to wynagro- strzelców podha 1 ań'kich. A jedtn(11tetud buliovJ Y bteatrut lirnile21scklłegI1o ślą,
że obecnie rządzić będzIe dzenie za wygórowane.
to niech nak panowie z NPR. mają dziś tu
Przy cif'ro. ienlath nerek" chOra nego, 9 o ywa e
z I) - • •
.
• •
•
ków rna~isttattJ.)
tnlastem czysta WIększoŚć orze d.. przedew~zystkiem skłonią swo- pet pod przejrzystym pseudom- robach moelOwych pęcherza
el 4 za~tęnców - rel)rezentatt- stawiciel! świata pracy, którzy ich ludzi, aby zwrócj!j miastu mem "Legjonista", stawiać pO-I ~oczowe~o i dolne~o odcinka
łów rad', rniejSkil"j- -do rady szkol nie będą ratowali swej powagi pobierane w tejże Wyso~{oś('i pen dobne zapytania.
k'!;zek,. natur~lna woda . ~orzka
nej miejskiej w Łodzi.
kosztem interesów klasy robot- sje. A może uważaią panowie, Że
S
ł
f
NPR N'kt ' "Frartcl!;zka Jozefa ła godz l ~ usu·
d) 3 człotików deleo-acji wy,
.
.,
zanown p.anow e z
. l
wa szybko gwałtowne bole CI przy
dziaJu budowy kanalizacji l wodo- nlczcJ.
nensJa taka Jest wy~orowana t~~ niema nic przeciwko temu, abyś- wyoró~nie~iu. D?świadczenia szpicią~ów --z po~róc1 obywateli (na
Nie zwracalibvśmv uwagi na ko dla przedsta~I~Iela robotm cle, w imię obrażonej ambicji. ta lne pot;Vlerdzalą, że wo~a fran·
wnto-;ek magIstratu.)
inwektywy hPra~y", gdyby nl~ ków, to przeclez l były zarząd robili jaknajostrzejszą OPOZycję, c i szka-J~zefa ~rzez. swoJe, . łag<?IV. Sprawozdania komisji ra· pewne fakty, których milczeniem był podobno przedstawicielem I • .
c"
d dzące boI, dZlałame nadaJe su~
dzieckich'
b ć'
.
P d
part]·i robotniczeJ'.
a e osmIesza SIę me wY'Pa a.
r6w~jeŹ' d~b~ze dla osób starszycb,
a) komisii finansowo-budteto z y me mozna.
Tze e w s z y s t - ,
K. lak l mło~zlezy, nawet przy częstetti
wej w pr7edmiocie:
klem nieszczęsna sprawa wyn",W innym artykulIku "Praca"
stosowamu. L.ądać w apt. ł drog.
1. zaciągnięcie w banku OMpO
,,\1=z....
darstwa Krajowego w Warszawie
Ił;_'
poźyCZI<i w kwocie zł. 84g 000 na
Ł
dokończenie budowy 6 domów dla
ę
nauczycielstwa miejskich szkół powszechnych i Z blokóW' domów
IzbIe
Państwowy urząd pośrednictwa mogliby zbierać zamowienła na
. 11
dla pracowników zarządu miejH-"
t - u. . t •
pracy w Łodzi, Kilińskie;;o 52 PO-I ~j.rówki słynne. Ti!anja", l wykwaskiego
IS orJa Z nlelS nlejącem konsorcjum
szukuie kandydatów z dobremi hflkowanego technika konstruktora
2. zaciągnięcia w baliku Gospo
zagranicznem
świadectwami i referencjami do obznajmionego dokładnie z kaIku3'.
; obsadzenia następujących posad:
lacją warsztatową, 1 nauczycielkę
darstwa Krajowego w Warszawie
.
..
d
pożyczek w wysokości zł. 57.1,,00
Na jednem z ostatnich posie- me OPC11. na a!sze . mtesląc~.
wymagane 8 klas wykształcenia ł
i zł. 104.500 na dokończenie bu- dzeń poprzedniej rady m ejskiei,
Jak SIę do:Vladulem~, magIstrat 4
NA MlEJSCU.
znajomość języka francuskiego, 1
dowy gmachu miejskiego domu uchwalono w trybie nagłym, bpz prawjooodobple odrzucI ofertę za J
intynieta samodzielnego w budowychowawczego przy ul. Prz~dzal- udziału komisji i wbrew pr. testom g~aniczną, ponieważ próc7. owe~o
]5 słu~ących
wie maszyn papierniczych i manianej nr. 66
niektórych radny~h, umowę z bel aJ~nta. żadny-:h . konkurentów me
W Oddziale dla inwalidów, wo- szyn pomocniczych.
W Ojd i l l i
rdów
3 plzekroczeń budżetowych w gijskiem konsorcjum na budowę było 1 rOZDor.znle budowę na wła Ijennvch: 4 robotników niewy.
I kwartale 1927 roku.
kolei ki Łódź-Tomaszów i na u- sną rękę narazie z fuduszów prze- kwalifikowanych.
.
h z a e d a nwa l
wab) komisji do spraw ogólnych dzielenie towarzystwu temu upcji znaczonych w budżecie w wys')ko
)ennyc : .
.
.•
PI przedmiocie:
na a miesiące.
ści 1 i pół milj lila zł., za którą
NA WYJAZD W KRAJU.
5 robotników mewykwaltf1kozezwolenia na przedłużenie godzin
Obecnie, gdy term'n tej o,cii to sumę możllay było wybudo.
,
wanych do różnych robót.
handlu w okresie przP.dświąŁecz - wygasł, ol<aza ł o się, że takiego wać odcinek od Łodzi do KLlro-. t-ną kucharKę j toną pokonym Bożego Naro::lzenia (pelycje: kom,orC:t11n jeslcze niema, a jedy wic.
\16Wk ę .
stow. polsldch kupców i przemy- n e pewien ajellt, który chciał na
Sprawa puwyższa będzie przed .
W Oddziale dla robotników i Zł Iy~
słowców chrześcijan oraz łódzkie- budowie kolejki zarobić, za nierzał miot ·m narad na lednem z n '! jbli~ ' rum eślników:
""
II
go stow. kunców detalistów wo;e- tONarzysLvo takie stwortyć.
,zych posiedzeń m1i! is ir:ltu i po l
2-ch strugarzv, 1 wiertacza. 1
W
wództwa łódzkiego.)
Tymczasem ?C'branie od'lowie- zasi::ją;nięciu oJlnjl znawców po- ! rtlo1elarza VI drzelvie, 30 ronotni:
._
dniego kapitału ja {Oś nie uJawd- wzięta zostanie oslatccma decyzja II<Ó W do wyrębU lasu z własnemt
Na. Łereme Panstwowego Urzę4
ło Się i obec1l1e ów pr7.edslawi- czy bu Jowar s'losabem gospodar narzędzj ~ mi pracy I piły i siekiery) d~ ~osredn,c~wa Pra~y w .Łodzl
• ciel nieistnie:ącego konsorcjum za czym czy tet starać SH~ o kapitały . 40 robotników leśnych do karczo- Łodz-powaty. (łódzkI, .. ł<:l~k!, ł~
Do rachunków za abonament biega w magistracie o p!zedłL1 że- zagraniczne
wania plliak ó~ s?snowych z. w!as- czyckt, sieradzki, brze~1nSkl) w dn.
telefoniczny za m. grudzień dyre- B_
..
" nemi narz ~dzlaml piacy Islektery 3.Xll.1927 r. było zareJestr?wanyc~
kc;a PAST załączyła prospekt, w
. '_
irydta', 30 robotników do robót z) 078, w tym.
samej !-odz~
którym omawia historię spółki te
N .. k
k
t k' laśnych do wyrębu budulca i becz- 15,7?9•. ~ Pa~la01cach 1,39<>, w
ajWlę szy su ces sz u 1 kark!' 5 spec'lall'sto',,, obeznanych z . ZdunsKle).Woh 470., w ZgIerz,\{
..
le forticznej 1" jej rozwoJ.
kinematograficznej
1 994
T
M
1 l'ł
PAST załącza t~be , kę koszt6w
wyrobem, cygarnIczek, faie~ .i rze-I' ,w omas~owle- az. ,I "łI
telefonów w innVch krajach, oraz
Człowiek o stu twarzach!!~ czy galanteryjnych z kOŚCl Itp., 2 \V Kons~antyno\Vle t82! w ~l~k
porównanie kosztów gazu, elektryLO C H· REY c~eladników powroźniczych, 4: ślu-I s~n.drowle 61, w Rudzle-PabjanIc
cZalości, wody, tramwajów i tp. w
_ 'ako Demon c rku" sarzy szablonowych, 3 toka!zy na klej,94. " ,
.
stosunku do innych kraiów, wyl<a
l"
Y
roboty precyzyjne, 1 lutewmka na I
Z zaslłk?w korzystało w ublegzując, te telefon jest u nas na ltan
oraz
ołów_
\łym tygodmu 9,140 w tym 4,516~
szy i te liczniki są całkOWIcie , .
C,harles Mor~a1 w obra;
W Oddziale dla pracowników beZ~b~!~~htodzi pobierało 6,299
Ib
b t ch
'łki
sprawIedliwione.
.
zle "Mama me pozwala umysłowych:
. . d'
tk
. ł
ezro o ny zasl •
6-clU agentow, ktorzy w l'0Pracowników umysłowych brazmlaz zą wszys . o . cO Slę
j fak~ó
do~ychczas ~1(lZlałok·.' wieeie po lwsiach .u wsdzystklch ło zasiłki 1,345.
Najbhższa prem]era w lnie rolllików, m eczarnt 1 we
worach
.
w Łodzi
, Grand-Kino"
_~".:K"
W mie-śc!e naszem stale wzra- :a__DlI~~~m1!g_~
sta ilość dorożek samocho::lowych
1 4t
k·
ku rOZDaczy mistrzów bata.
DUTa vvleezory J erae Je
Podczas gdy W początkach list(lpada ilość taksóweK wynosiła \
dzień
128, obecnie w magistracie zareje
slr::l\vano już 144·tą dorożkę samo'UT Filharmonii
dlu ł6dzkim
chodową·
We wtorek, dn. 13 bm_ i w środę, dn: 14 bm. o ~odz. 8.~0
Związki pracownicze na terenie starań w kł~runku przyśpiesze~ia
wiecz w sali Filharmonii odbędą się owa w.1ec~ory l terackle z udzl~- Łodzi postanowiły pudjąć U inspe- wprowadzenl~ na tere~le ŁodZI t.
@@@@@@@@)@(O)@@(ó) łt'm
słynnego pOw>ieściopisarza rosyjskiego, gel11alnego au.tora .~ull~ ktara pracy oraz u czynników rzą- zw. asystentow przy Inspektora~h
,IJurenitv"
Miłości Joanny !'.tey", .Trustu D. E.", .Obllcza WOlllY dowych w Warszawie energiczną pracy •.. Nowa us~awa. b~wlem o mi in. Ilii Er;nburga, którego. dzieła ciesz~ się w Polsce wJrost re:\O~- akcj~ w sprawie skandaJłcznych spek~Jl pracy prze.wlduJe ~prowae
e dową poczytnością Na pIerwszym Wleczorze . p. Eren~urg, mow!ć L1rzekroczeń ustawy o S-mio go- dzen~Q tego rodz~Ju .r~nkCJI kon.·
do lJ-ej klasy 16 lot. będzie o romantyźmie naszych czasów, na. drugI zaś w!eczor złozą dzinnym dniu pracy przez przed- troluJą~ych w d~ledz,"le ochrony
si" recytacje. naJ' nowszych, nied.rukowanych leszcze, utworow własnych. sl'ębl'orstwa drobnego handlu_ Jak S-god.z111nego dnia .pr.aey, prz)'Cle. m
Pan'stw. są do nabycia .. BIlety w hasie F ił h armollJI.
..
9681 się bowiem okazuje w całym sze- iunkcJe te. SpE' Inl~Ją . pracown:cy
ostatni dzień wykupu S gru::lnia ,~~@@@@r; ~@@(r..,\@~~@@r;::':\~@@I'Q\0@@{ov. regu składów hurtowniczych brano lub robotniCY speCJalnte w tym ce
Kantor wymian; I lotl!rłl~&&& o o o . .0.) o o 8 o 'SAo) o o ~
~\.':.J
~I\: ży konfekcyjnej, galanteryjnej i lu .wyznaczeni. ':N sprawach tych
Dr. med.
Dr. med.
skórzanej pracownicy, zwłaszcza ~wI.ązek pracowOlków. handl~wy~h
e na Starem Mieście zatrudniani są 1 bIurowych m. ŁodZl zwrÓCIł SIę
e
do godziny 12 w nocy, pracując już do c~ntralnego stowarzyszell~a
58 Piotrkowska. 58
.
..
warunkach wprost okropnych. \kUPC6W I przemysło~ców, domCl;Tamt.e kupno i sprzedaż listów
PABJANICE
Specjallsta c~orob skor~ych, wene . Wobec tego organizacje praco- gając się ur~~ulowanlł' tych stras!ul. św. Rocha Nr. 5, tel. 25
ryczny.ch ,I mo~zopł(clO.. wychwnicze postanowiły domagać s.ię nY.'ch _.stosunl\o\v w handlu włozast 8 proc., 5 proC.) 4 l· po'ł
p
d
d .
proc_- ie mjskich
i ziemskich or~
,
et
'
rZy ;lllllle O ::> 0 :1 I?lecz.
od t!!iejscowvch władz podjęCla k lenniczym. (pp ) ,
srebra i alo&&.
pOWrOC1....
Sienkiewicza 34, tel. 59-40_ 92-5 •
-
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Zazdrosny brat narzeczonego nozem
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UprzeJmie 'Ptosze o łaskawe U·
•
się n ieszczęśliwy wypadek przJ
mieszczenie na Tamach Sweg-o po
zadał głeboka ulicy Prz~jazd p01?i.ęd~y Wod.ną a
czytnego dziennika następująceS Przędzalntaną. Nle1akl Franciszek
go sprostowania:
młode,·
Da!nikows.ki, miesz~~ni~c wsi Be:
W numerze 330 .:Rozwoju"
tkow powIatu Brzezmsklego, pr7e.
dnia 1 b. m. w artv'kule napl a"
gdy znaletl' się sami. Genowefa nak .taprotestowata pr7.eciwko te ~hodz~c przez jez.dniępotknął si~
nvm z okazJi 3O'lecia tello pisma Niezwr1<ra tragedja rozegrafa
~
l wpaał pod nad,ezdża1ąCY tram.
przeczytałem mi~dzy innemi. Co się Wczoraj przy ut. Wójtowskiej zwIerzyła Się rodzicom I narze- mu, wyrażając chęć udania się waj linji 14. Dzieki przytomnośCl
nastermje:
nr, 11 W domu tym zamieszku- ctonemu z po,gr6żek Feliksa Wa- przedtem do koś.cioła, by ślub umysłu motorniczego, który W miei
.. Trzvdzleścl lat temu, t ~ru'.
ra
d'ca' 15-tetn'a Oe" szkl. PostatlOwlono jednak przy- odby.r się natychmiast. Zyczeniu scu niemal zahamował wagon wy
dnia ukazał ~Ie na ulicach pawia- JneOwWefaZ SZ Zryolle.z'rl"'wmn1a Mfod'zlutka spieszyć termin ślubu. wyzna,:za rannej stafo się zadość.
p~de~ ~ie PhIJciącznął za sobą. tra.
toweg-o miasta Ło-dzi pierwszy
(I,
•
d ń
.
b
p
glCZme 'szyc nasłęn5tw. Darnlkow
numer pisma codllenne~o. druko· ta, wyjątkowo tadna dzfewctyna Ji\<: go na zle 3 :rudr11a T:.
T'zewią7.ano ranę i karetą od- ski uległ złamał lewej nogi.
wane~o w jeżyku polskim'"
poznała przed nłedawnym cza- I oto ro'egrafa SH~ tra\?;ed;a. O wieziono Genowefę do kościoła .
Zawezwąnv lekarz nogotowi!
.. t6dź miara .tuż dwa pisma CO" sem 22-1etnłe~0 Bolesfawa Wasz g-odzini~ 11 orzed o-ofudniem w Ceremonja tostafa przvspieszo- ratunkowego orzew:ózł ofiare wła
dzienne niemledcle. jedno tydo~ ko kt6 Y' tako h t·
n"ej f' mieszkaniu ~7.Vllerów zebrali się na. ~dvż nies7C'zęś f iwa dziewcz.v sne nieostrości w stur)i(" dość cięi
skle. afe (') tlOtsklem dotad nikt
ł ,r,
c a SIę w l
go~"ie weselni'
na była nawpM przytomna z !)o- kim do szpitala im. małz. Pozna!
nie myślał".
zwrócIł SIę do rodzf.ców t proś.."
skich.
Z teg-o wvnikafobv ze tp'lerw- bą o rękł c6r1<i. no~ć dobrze u. Zaaferowam przyg-otowamem wodu upfywu krwi. Zanim dr:>1estem "ismem t>olskiem w Łodz.i sytuowany materialnie młodzie- tnrOavch do ś1tlbu r()clzłce. a.ni chano do domu po ślubie straciiazdł SZO"A
bvł . Rozwói". co ,Jednak nie (')(1- n'lec l'ozyskaf s~ble catkowltą ~oście rie zwrńcili uwa~! na to. fa źupefnie przytomność.
powiada rzetzvwlc;toścf,
arbo'
t' S tt 6
t k'
i te do mi('<:zkan,ia wsze·df Pel!b
Zawezwano
L
'
kas
W dniu wrzoraj'szym l l-letni
a ze c Waszko. PO'l1urym wz"o'kicm zda
pO):!'O lOWle
< y
wiem iui w styczniu 1885 roku. sym'Pa Ję zy er w,
czyli 42 lata temu ś P. oiciec m6J z.g'odzlli się na wydanie za niego
t'
. "
chorych, którego lekarz stwier- Luzer Szll'ljer zam. przy ul Br7e·
Zdzlsfaw K"fakow<::ki. uZY'skaw- Genowefy.
leka T)"7,vg-1ą,da. SH~ strojenIu ran dzif ciężką rane w olw'i"'v fopa~ zińskie i 42, flrzechooząc przez je·
•
t
ny młodej.
kI. Po ud7ielct1fu pier\V~zej po- zdnię przy teiże ulicy nl'l 'echany
szv PO kilkuletnir.h staraniach.
kon.cesie na .. D7iennik Łódzki" . • NIkt nie. Wledzla jednak o tern, Na~le, wydohVł z rękawa dhl~ mocy. na ży. c7cnie r()dzinv pozo- zosłał nr:tez auło ŁD Nr. 80205,podial to wvdawnktwo, poparte ze 17-!etm brat Bolesława Wasz gi nóź. skoczy. t ku Genowefie
prowadzony przez szofera Józt"fa
F l
6
h'
stawil ją w domu pod opieką TO' Mroza zam. orzy uL Gdatiskiej 170
przez grono ludzi. dobrej wol~. I ki e iks r Wnież zakoc any Jest przeg-IądająceJ się właśnie w lu- dzic6w.
ulegajac o.gólnym potłuczeniom
bvt temsamem f)1t"rwszvm II"~O \V W OeflOwefie. NiejednokrotnIe strze I zanim kto1<olwiek zdofaf
.
.
•
c:ała. Zawezwany le1{arz po!!ob'
ł
w\'da~.ca.
ć~
rlba~t
wyznawaf
jej swa mIłoŚć. spo- Sl'ę ;otJ''''nto'i ać ",bil nóż w pleZa zblegtym FelIksem \V aszko wia ratunkowego po udzieleniu
. rtedak,tordem
en me a s e ,.~.,rt v C'?'V , a ,,- . .
.
rd
'-'
.
l'
d' ł
wiem jest('ze dziś VI ł.ndzt sa tykał się Jednak z eh o em l 0- ey, Trys"efa kre" na biel ślub- pn ICJa w rozy a enet~lczl1e po- C~I?pcu pierwszej pomocy przegdyż
Genowefa nej sukienki I z jękiem osunęła szukiwania. w celu ael'sz io \vani;q wlOzł go do domu.
osoby, które hvtv w k()nta~cie bOjętnością,
z r.e~akc,ia. ,.Dzltnnika Łód"kfe: szczerze kOChała. swego na,rze- się t1lesZcześliwa dziewczyna na go za usUowanie zabójstwa (p) no ~:~z~~~~~nemu szoferowi spisa
go l ?Zlele te!to~ at o ;chwfh CZOr1~gO, Chfon,ec dowledzlaw- ręce Marzec.zonego.
oeOeOe000eOeOeoeoeo
zamknięcia
t!()
przet
w.adze
toszv
się
że
wkrótce
ma
się
odK
t
'
'kf
zaJak
Sl'ę
dowi.aduJ
·
cmy
w
ostatsyl~kie dobrze im ~ą znane,
" .
orzys aJąc i wym ego
_
Apara t y
Zresztą sam ..Rozw6j" w nume ~YĆ śl~b .brata z Jegn. ukoch~n~ mieszania zbrodniarz zbiegł w niej chwili Genowefa Waszko
rze z l-$w października 1912 '0- zagrozI f, ze dó tego nie dopuscl. niewiadomym kierunku. Genowe została wieczorem przewieziona typu
ku w arfV'kul p(,)~wlee~n"m. ta_ Albo moja śmierć, albo je" fe :przeniesiono na lóiko,
w stanie budzącym bardzo po111fę~i zmar:ff'g'ó 'Y tvmze dmu ś. ~o" - oświadczył jej któregoś Zrozpaczeni rodzice chcieli za- ważne obawy do szpitala. Poznań
komis-sprzedaż
p. oJCa mOJe~o PIsze:
,
E. .
EPSTl!'iN
.
18
hl
dnIa,
skorzystawszy
z
momentu,
we1i\Vać pOgotowie, ranna led- skich.
. . • Narutowicza
.
,
.
•.DZJe.n energ'!cznYtt1 za egom
przysnieszvt C'lttzvrnanie konceSji
na .. DzTetrnlk Ł6dzki", plerwsle
I)f!!mo nolskie. kt6re wychodziło
usłyszymy dziś
przez 9 la t "oczvnająo od S-go
,tycznia 188~ r(')ku·'.
(J)maoODC[)oOO(])~'ł)ro(l[)l 19.20-19.30. Transmisja SI Katowic.
ociemniałym inwalidom wojennym
.. Z powodu 20 lecfa. zarcienla
Przemówienie prezesa tow. prz:yJacl6r
.. Dziennika Ł6dzkiego", redakcia
,teatru VI Katowlcal:h p, wizytatora
Jak się dowiadujemy z izby: nia, aby ociemniali ~andydact na
,.Rozwoju" wydala s,)e<,jaIrly ntt~
Mfednfaka.
skarbo..vei łódzkiej dep, akcyz i koncesje te wnieśli do Izby odpo
azecle Kondensator
,~.19.30, Tr:.ucmlsl.a z ot)ery katowlc- monopolów polecił jej, by niezwło I wiednio udokumentowatte podania
mer. ooświęconv tei
(patrz nr. 11. z dnia 14 stvcznia oryginalny
O
kle!. "Halka Mon:uszkf,
cznie we<;zła w kontakt z woje· które należy za ' atwić jaknajszyb1905 roku).
.
"
tz,30-23.30. Transmisja muzyk! ta- wódzkim zarządem inwalidów wo- ciei i do dnia 15 grudnia rb doA dalej:
500 cm. z precyzerem wraz ze skalą necz,ne! z kawiarni ,,Atlantic" w Kato- jennych, celem ustalenia ile odno nieść do min. skarbu ile koncesji
Kosztu -e Tylko
wkaeh.
śny zarz ąd liczy członków ocie- i którym cciemniałym inwalidom
.. Ś.:P. Kuta'kowskl roznocząt
Zł 24 _
576-~ Daventry Exp. (491,8)
mniałych, którzy żadnei koncesji nadano je na skutek niniejszego
22.00 - Muzyka h:sz.pańska (M. j'D. jeszcze nie otrzymali. O ilości wol rozporządzenia.
starania o koncesje. 1cMre tu~ w · ·
roku 1883 r. bvtv w pelni.
Świad Inż
SymfonIa sew!lska Turlny, Pieśni Da nych do nadania koncesji na~eży
--f
czy to downcfnie. jak za e7afo §.
•
•
falla ele.)
zawiadomić wo:ewódzki zarząd in
p. Kułakowc:kiemu, at-v Ł6dź poPiotrJrowska 142, tel. 15-S7'
tondyn (11i14) ; Davl.'Tltry (16M walidów i wezwać do spowodowa't .j, 1:1
"
siadała t>OlS'k~ gazetę"
~ro(D(D([)OOO(l[)(l!j"DO'Dao
22.05 - Koncert symfonlcwy (M. In.
WYŚWietl a na w kino - teatrach
Mam wrażenie. że Terlakcia
Sonata wIolonczelowa Corel1iego. Poe"Odeon" i ,.Corso'· komedja p, t .
.• RozwoJu" nie zadaie trudu stu- Warszawa, (ttU mtr,) -.
mat ,.W stepach AzjI" Borodina. Su:ta D " mE1m.mIlEiil~
. , Gwałm, co sie dzieje z Harold
jjowaTlla ("""""'0 lp'''hiW11m W W'V 10.15. Transmisla nabo!eństwa z ka· Da fąlla).
L1ovdem" w roli g-tównej jest je. padkach. ,kledv obowiązana .iest łedry w Katowicach.
HJhersum (f 0',01 dyna w swoim rodzaju I śmiało
to czynić i dlate~o nad faktami
U.l0-14.00. Transmisja z KatowIc.
20.50 - Koncert
(M. in. Concerto
e
I można rzecz. że ł es .t najlepszą z
i orobaml. maj~cymł swe miejs-ce Vroczy~le otwar~ie stacji katowick!ei. grosso Nr. 8 Hiindła, Sonata skrzypocoti
U
dotychczas wvswletlanych na
W hlstorji pras'V' polskiei w Łodzi PrzemÓwien.ia
rnaugu~a.cyjne. . Hrmn wa T<lrtinic&o. Symfonja C-dur Bocche
I lódzkich ekranach.
- przechodzi do ponadku dzłen narodowy w wykonanIU orkiestry 73 tfnlego).
w radiołec nice!
Haoro!d L10yd bawil publicz'
nego.
p.p. pod dyr. kapt. DorOlŻyliskiego, oraz Rzym (450) ność jak nigdy. Swvm niefrasobli'
..
utwory w wyk. chóru męs.kiego >le- 20.4.'5 - f'ragmenty z operetki Valenwym humorem J}obudzaf uubliczZg6rv Sz, Panu Redaktorowi, cho",
ta ,.Grenadlerzy".
ność do bezustannego śmiechu .
W imienIu mOlej rodziny ł swo14.40-15.00. TransnU!\ja z Katc\'·lc.
Wlederi (5\7 Z) _
Catość iest pierwszorcdn ej .iako·
na prąd zmienny (miejski)
jem, dzieku;a~. za umieszczenie Odczyt p, t. "PolskIe niebo" _ wygI. 11.00 - Kóncert (M. in. Koncert wiości. Harold L10vd tym obraz 2m
-(akumulator
i
baterje
anoDOwyzszeg-o lic;tu. pozostaję
dyr. Julian Fatat.
. lonczetowy Sa:llt·Saensa. Poematy sym
dowiódł jeszcze raz wszy.:: tkim
dowe zbędne)
Z głębokim sza.cunklem
15.oo-15.t5. Transmisja z Katowic. foniczne: .,Kołowrotek Omfalii Saint kinomanom. że je s tp,ierwszorL:ęd
wyrobu
Czesław Kułakowskr Komunikat Polsko zw. zrzeszeń l!!)spOO. Saensa ! "Les Prelud es" Lislta),
nym komikiem, któremu się nikt
.
woJ. Śląskiego - wyg! prezes in:=-. Sta- 19.00 - Kwartety smyczkowe:
nie może r6wnać.
t6dt. dnia ił g-rudnia 1927 roku. nlsf3w Grablal!Owskt.
Schmidta A-dur i Beethovena op. 18.
Nad ' program doskona la d\'lua15.15, KOncert popołudnlow~~ z fiJhat- nr. Z (Wykona kwartet Buxbauma). .
poleca
ktowa
komedja a rner y kańska.
mon!l warszawskiej w wykonaniU Ot- Brno (441,2) "ltolllkie Towarzystwo
I1ustracia
muzyczna D01 ha tutą
WOIł1omyśliclel kiestry filharmonicznej pOd dyr. Orzego- 11.00-13.00 - Poranek sztuki polRadiotechniczne" S, A.
p,
Pietruszki
jak zwykle dobra.
ua fltelberga oraz pianistów: LeopOl- sklei.
w Warszawie .
C§)@@)@(~'·rm@0(ó)©@@@
da Miin;>;era, Franciszka OSbOfIl3, ErUfrahklurt (4Z8,6) W dnia dzisieiszvm w lokalu cha Riebensahma ! Leopolda 'Swinat- 17.00 - U!wory Mozarta (zm. 5.121 Wyłączna reprezentacja na
ORTOPEDA
Województwo Łódzkie
"ay ul. Odańskiei 87 o godz. 10 sklego.
1791 r.): Uwertura do .,fletu zaczarorano wyQ"łost w j~zvku niemieckim 18.05-18.30. Transmisla z KatoW!c' wanego", Koncert na flet l harfę, Symp. Jan Haneman odczyt odczyt na Odczyt t). t. , .Śląskie gÓrnictwo węglo- fonIa C-dur.
b dług'oletnl asystent Uaiwersvteclt ,ego
Sp. z o.odp,
temat. Walka o uznanie beJwy- we" - wygf. inż. Rolttan Riej;et.
20.00 - W:eczót wlMel1skl (Josma
Inst. Ortopedyczn prof. Lorenza i proł
znaniowości •
S, itzv w Wlrdll u
18.45-19.10. Tr~l1smlsja z Kt.to\V!~, Selim I Ralph Bcna!zkY),
Piotrkowska 56.
przeniósł się do Warszawy
Or1ezvt niemiecki urzą(honv Odczyt ,. t, "Śląsk w życiu gośl'OOar· Haltlburg 13IH,?) Cenniki i kosztorysy--graUs
i przyjmuje od 6-7 po poł, "
ie!;t staraniem sekcji niemieckiej czem w Polsce" -- wygl. jnt. Wac- 19.25.... Opera Mozarta "PIet zaCZ3SWP.
Zielna 12.
Tel. 162-BO. ·
law OIszew!cz.
r~wany".
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Krynicy pracuje obecnie w moim
ZAKŁADZIE przy ul NARUTOWICZA Nr. 9.
farbuje wio.,. 1I&joowI%I\ metodą we wszystkidl
kolorach I odcieniach L·or.al. Henne.
Ondulacł .. wodn .. -Manicure.
'
Salon m,akl prowadzony jest przez pł.er
wszorzędnyclt radiowc6w,
Polecajl\c się łaakawym względom. kreślę się
,~
, z szacunkiem JAN SOBOLEWSHl.
po powrocie z

Zakład

Panle~

===~~, ,~,~,\
,Mechaniczna
Szlif;ernia Szkła
~ t~~"..,;,.
•
''''~;(~h
• FABRYKA LUSTER ',
.,

p. f.

"SZLIF"

'

,

5603

KiI!~~!93~.77

poleca w wielkim wyborze trema, to~iety, lustra
w niklowych i drewnianych oprawach. Szyby do samochodów i doro~ek.
'rzyjmote się do gr" wirowallla wszelkie }{l'Jsz·
tały stołowe i szkiełka dla zegarmłstt'16w.
CENY KONKURENCYJNE.'
Wykollanie pierwuonędae.
ścienne, stołowe

~~::.
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Brak golówkl

Turen
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w

tych dnIach parlamentowi
tureckiemu przedłożony zO'itał
lłreliminarz budżetowy na roi<
,
gospodarczy 1928-9, Zarówno do·
1
chody. lak i wyda.l"kl pań!'! wowe
preliminowane są kwotą 200 mili,
funtów tureckich. Turcja może
Z kolei w ankiecie .Ołosa P&l- "łtta «So kasy $kar~&weł, \)ynaj. stwa Krałowego lub t. ". Równo.
władzom centralnym prawdo, wp-rawdzie ze spo-k",iern 5POg;ą
skiego" w spr8'Wie wad i projek- 1l1nie; nię młi\e obowiązką płaee- cześnłe w ł'foeesie uszhtehetnienia
p"dobnie chodziło . test ńied~· dać na sw6i rozw6i ~oso~darezy,
.ów z",iany w ustawie pfiemysło. nia ' gO z własnyeh , funduszów. Po· towaru. · obciątenie poqatkiem ~atpOlllyśle"''''. Przędzalnicy nl~ ale nie wolno jej za.pomil1ać o oe"eJ wypowIada się. Stowarzyszenie datek obrotowy przeto, Jako po- clego obrotu działa uiemnie, boć
mają możności zaspokojenia 11; wnych trudnoścłach t k('\mpllka.Kupców m. todzi (piotrkowska 73) datek ~o~pe4nł mo~e by~ "r?er~u, katdemu stadium u",zlachetnienia
cznych. mąłvch l.apotrzebowan
eany na nabywe~. w,glednł~ kon- towarzyszy jakiś obr6t. Im bardziej
drobnego orzerriysłu, ani ChęCi ejacb. Jedną ~ takieh kf'mplikajak nastę"uje:
Puef$ woł", p~ńst"a koftstruu- ,um "to i kltlktdowany w c~nie "TlyehocJzł da polski artykuł przeponoszenia , oblie-a z tytułu o· cji,
która , ł tatwpścia moie
iąc swlSj system podatkowy, unio towlIru
'
,
rohiQny. tern jest do dzisiaj potrzymywanego pokrycia wekslo- wstrzymać pomyślny ro~wói gokały bezf>o$redniego ątakowani., QW ~otychcząsowYIll $ystemie 4atkoWQ !corzysłniei, im bardziej
wego, ani wreszcie docierać do spodarczv kraju. ie!t ·naftujący na
bratu gospoda,ezege. 'Cftarakte- wym{any d~bf. w którym c:lobra te wychodzi ol>l'obiony, tern niekowszystkich licznych przetwór- rynkach
wewnętrznveh
brtJc
rystY"zny ehaos, który si.. wkr~dł .J po .... ,. od I'Ifad"centa_ do konsu- f'~ustnief·.
ców znal'ących drogI> tyP'o do
...
~ 'ffwi~k·
't
CI
"'>t t'>rzechodzą
y"
hand"-r"y.
Z ty "h
.. w' zgl"ędów' plenl'ędzy. W obfegu' ""nauuJ'e
do poJ~t
o skarbowo~ei t)fa~
I!Itrtta
ta pó§redniet- ~J Do eza!u prztprowadzenia poa "
'N
. SI'"
'"
szone potrz.by krąjowe
wojnie wem dwu lu~ trJecb pośredników, wy~szei zasadv w 61'0sobie pobieuwatamy za konieczne i nie- około 150,000000 funt6w raniespowodowały odsłą.,ienłe od tej katde takie ogniwo podratll cenę ra\1la pod:Jflcu od odbrotu, nalt>ia'Illifrnie wlłtne, by sprawa pół. rowych. które w swoim c:r,asie
re~uJy i sprowadzenie podałku tow~ru o wysoko~ć sławki podat- łoby bezwłoeznie. ur~ę.ezywistaić
produkt6w obit;ta zQst\lła osob- wydane zostały. celem pokrycia
przemysłow~~o od obrotu, zajmu- kowej.
.
nast~pufące postulały:
nym przepisem.
f'
hod
h '
jącego wybitne mielsce w budteNie musimy . zaz~acza6. i~k 1) Obnityt stawki. p~dałkowe ~e 4) Co się tyczy sposobu pobiera- de lcyt6w. poe
zacy,c Jf.3ZC;?:C
łach pfł}'cbodowych łych państw, tnac~nie ta konsfrqkc18 pobleraOla
wszystkich dZledzmach tyela
nia podatku, to uważamy, te z wojny światowej. Widzimy
(W Polsce przeszło lf) rroe.).
podAtku obrotowego, t. ~w. .phaf!o~podarczt'go, I to do 1 proc,
przepis art. 56 ustawy opad. więc. ~e de facto Turcia rozpodla handlu detalicznego i dr ob?r~em., odnoszący się do przed- rząqza daleko mniejsza ilością
Istota teg() ·pdoatktt; jut z punk- sensteuęr". t. j. od każdej tranzaktu widzenia ekonomiczno fit1anso- cH łod ka1dego obrotu towar ponego i 1/2 proc. dla handlu hursiębiorstw handlowych i zalę,~ pieni~dzy, ni~ wynosi .normalny
we~o zasługllJe na pot~pienie z draża i wprowadz.a nier6wnomiertowego, przy r6wnoczesnem
przemysłowych I 1 II kategof11 budżet Zaznaczyć ' 'lVypada, że
tego pnedewszystkiein ~owodu. te ROŚĆ obciążenia, ~zależniOłlegQ od
zupełnem zwolnieniu o.d ~ooraz przemysłowych I do V ·
,..,
,
rośnie on w fazach sprzedaży lub tego ile rąk dany towar przedatku obrotów artvkułaml plerkategorji; a prowadzących pra. TurCJa lest ]edne~ z mewielu
wszei potrzeby i surowcami,
widłowe księgi handlowe, sta. państw. które pomImo czynnego
puerobu towarów lawinowo, wsku- szedł.
Jeżeli sobie uprzytomnimy te
niezbędnt>mi dQ wyrobu pronowi karę za prowadzen·ie ksiąg.. udziału w wojnie śwlatowei ,l
tek czego stałe się kQnsumpey\Uym
podatkiem w naj gors zym tego sło wszystkie ujemne stro'nv panująceduktów kraiowych, jak bawełna,
te bo;viem przedsiębio!stwa są pomimo poniesione.i klęski od ro'
wa znaczeniu.
go systemu, utrudnienia, a niewełna, przędza, odpadki bawełobOWIązane do m'~sl~cznych ~_ 1918 nie zacią~ary l)Oivcze'k.
Musimy podkreślić jak watnym rzadko szykany, nipzrozurytienie ,inn~alle i we!nia~t>, ~zmaty, skrawwpłPałcaatJ!ą zgadlYt'Czkwl. SkZwYSatrktlaelnlt.ne.ne o- 1!Pcja nIe ściagała też nigdy UQ(zvlluikiern 'est S fa';"iediiwoś~ w !er~su ~o~~o~arc.ze~o panstwa ~tp.
k~, ehemlkal]a 1, p6łorodukŁy
poiilyce podlatkow~J·' Tylko rów- ,a\ne WIą~ą Slę ••t le~yną motltwą
n 1 ez-będne dla kralowego prze- 5) W wypadku, gdy sp.rzedany to· datków majatkowych ł ni~ rozillno iem rozkład ci tarów odąt. konstrukCją utrzymanIa podatku Qmys!u:
.
war me został zapłacony tran- sywara pożyczek wewnętrznych.
ko~yCh ~a wszystkieę sfery lospo. brotoweg o moie być ta, by. poda- ZmnieJsz.eOle stawelt poda!kozakcje taKie ~uszą ł.iyó uznane Wobe.c tego funt turecki nie u1e~
darcze mate dać Pal\stwu i stwo- tek stal się 'nt~l?;ra!ną CZęSClą c~:
wych, lak wynika z d~św,ad1e wyłącz,one z podstaw opo- gał zbyt , wiel'kim wahaniom kurA
l ść
d Łk
ny uwt?lpdnlOne, w kalkulacll
czeń uzyskanych w ubIegłych
datkowama.
l _..t
•
h d 't
tuy.. mora ~o po a o,wą.
wyprodu~';ąnego tQwaru, wzgl~d-,
latach przyniesie zwiększont' 6) Co się tyczy klasyfikacji ~wia- s~ nl!;;~y nIe ~ac o ZI a pa rze
A jak 1110 przedstawIała spra· nie sprowadzonego %, zagramcy
wnłvwy tel!O podatku. gdy!
dectw prz"emysłowych, to do ba nadmIernego drukowam!a banwiedliwość w naSZ'ym ~Ylite.",}e po- produktu.
.
znaczna liczba płatników rozczasu zupełnego ich skasowa- knotów. Obecnie z te~o POwodlł
dalkowym, a w szczeg~lnoscl przy
Pobieranie podatkn u irodła z
pocznie prow~dzen~e ksiąg ha~nia nalety opłaty uiszczane, Turcja orze!vWi ostry , 'krYU$
podatku przemysłowym?
zastosowaniem od~owiednich sta~
dlowyc~. r,vIde Nle!"cy, gdZIe
traktować, jako zaliczk<: na po- pieniężny, ujawniający si~ w bra
Rolnictwo dzięki łnakomite; ó- wek, opartych n1 ~anych statystypo obnt7.~ntu ~tawkł podatko·
datek obrotowy, W każdym k
tówkl
bronIe swych przedstawicieli i po. cznych, o. ?bro~le .to~a,rowym
wei do 0,6 proc. wpływy wyrazie należy \vprowadzić do- I.ł go
!
'
siadanej większośei w sejmie, zo- wew~ątrz KraJU, 1 o IlosCI. towadat nie si-ę wzmogły, jednoczedatkowe kątegorje świadectw
stało całkowicie zwolnione od po- rów .Imp~rtowanych. ~apewm skarśnie i Ilość tycJt, kt6rzy oświadprzemysłowych dla przedsi-ęda.tkU przemysłowego_
bOWI panstwa wpływy dotychczaczyli gotowość przedstawienia
biorstw hłłndlowych i przemykąiąg handlowych do kontroli).
słowych, a przędewszystkiem
,
sowe, da motność ściślejszego
Łagodnie op~datkowany pr~~- preliminowania ~ ~óry wpływów ' ~ 2) Stawka podat;<owa dla handlu
poddać rewizji spis artylmłów.
mysł ma mo~no~ć u\Vzgl~d111ema tego tródł., Qłątwi ogromnit. konkQ{lli3Q~ego winna być zniżona,
które przy drobnel· sprzeda~y
podatku, przet'nysł~~e~o pr~y spo- tra\Q i śch\l;nifłcte podatku. ograni.
Zll komIsową t.\wataną być wInwymagają świadec wa II katarządzamu kalkulaCJI na wyprodu- czy do minimum ~of\~ta kontroli i
na sprzed at korn!sawa łowagorji handlowej,
kow~ne towatY.
,egzekucji, a CQ ,atem idzie zmniej·
ró", na rachunek tum, I1leopła- 7) Odsetki za zwlokę winny być
. NatomIast handel ugina su~ pod szy wydatnie personel urzędniczy.
tających podatku przemvsło·
obniżone do wysokośd odse1ek
~t~iarem podatku przem~sł~wego Temsamem okazują si~ płonnemi
wego, o ile przedmiotem komi,
prawnych, koszta egzekucyjne
l tn\lycb, ~tóre prz~kra',Zal<l l, flJd- obawy przemysłu i niezrozumIałem
ilU będa
towary nie wyrabiane
pobit'rane jedynie za sporzą~~ta\ą ,stłę płatmcz~ płatnik6w, zastrzeżenie jego poczynione w
w kraju i surowce niezbędne
dzenie zajęoia nie powinny
(Pociąg miljarderów)
mszcząc lch warsztaty pracy.
. tym kierunku
dla przemysłu kra;owego, W ten
przekraczać żadną miarą l proc.
W roli Iłł~wn,
To tet zataz ~o ~prowa~zen~u
Nie jesteśmy wcale n obcii\sposób przedstawiciel firm zate) ustawy orgam,zaCle kąpJeckle te niem producenta i imporlera
granicznych, będący kredyt:> 8) Ustawą przewidziany termin
Reymond Griffith
wska~ywałY czy~ntkQ~ mu,rodaj·zbyt wysoką stawką podatku przedawcą będzie mógl utrzymywać
załatwiania wnoszonych odwoi Marja Prevost
nym ns nfeb,~~plec~etlstwo, grotą- roysłowego lecz sądZimy, że w faskłady konsygnacyjne i inKasołań powinien być zmniejszony,
1
Dramat W lO akt.
zje nierIostatecznych wpływów w
wać należności dla swoich firm.
z r6wnoczesną zmianą art. 89
ce eg?:ystencl .kupłectw~
Jest z~pełQJe zro~uml~łe, ż~ w stosu"kU do preliminowanej ~wo- 3) Przeilis, ustalaiący stop~ jedneust. ost., by tenie nie był tylNad pro!;fram
Nad program:
cZfłsacb plewszego bud.tetu, 1~ko tv w blłdżecie, naletałoby różnicę
go PfOCf'ntu dla tych wyrobów,
ko przepisem na papierze,
Komedja amerykańska
w 2 aktaclt,
ł~ko zr6wn~ważon~go, Jak gC? plęk- uzyskać przez odpowiednią rozbuktóre sl\ przez wytwórc~ sprzeTo ~ą narazie postulaty, które
~Ie i optymlstycZ;nl~ J1a~wa.n~ .b~d- dow~ podatku docl1odowel'!o, jako
dawane bezpośrednio innym wysuwa kupiectwo. celem zmniejDzis i lutro począ'ek o god%
t eł po pał - Na l· ~zy sesn.
przedsit:biorstwom przemysło- s7enia zła, związanego z Istnie.niem
zetem rodzący~h SIę ~ąd.zle!łJ . me- jedynego racjonalnego podati<u.
w~zystlde miejsca po 75 S!
?tety ~ całkowItern zmeSlenlU tego
W nas~ym 8yst~mie wymiany
wym musi mleć zastosowanie I podatku obrotOwego. PO'datek tell
l~f1acYJOego podatku mowy b~ć dóbr przemysł pomimo strat worównie~ przy sprz~dat.r prZę'ljako s~kodliwy oby jak.najpr~dzej ~!!!!!!!!!!!!~
me m.ote, a ~() z tego P?wodlJ t ł~ jennych. inflacyjnych i t. p, zajdzy przez przędzalmka Ich od- wykreslony został z lIczby po.;
stał
~I~ on siłą rzec;zy. l~tegralnq mUle w stosunku do handlu pod biorcolJl,
tj .. kupc.om. Wyelimi· datków.
".
słowo
częŚCJi\ pnychodowego dZlału nud- wzgl~dem kapitału stanowisko conowante posrędmc1wa, o które ,
'

iełka'
•

J

,

"Głosu

kiet

Pols iego"

Stowarzy zenia H.upców m.

Łodzi

"O

lj

'Czerwone światło

Ostatn,'e

i Oj! ~b~~\~ n~imnitej dominukJąlcke·l l!.wzgl"dnie· @)®~~@@)@@@)@@@@@@@@@@@@(Ó)@@@~
jź:;r-Zł:;~~~~ee;~;:
,
. "' , .
, nte za em w a U aCjl przemydem złem ,k?mecznem trzeba SIę
~rzynajmn1eJ do pewnego C:ZIłSI1
bctyt l szukał ta~łch .ąfÓ~" spo
sob6w,. by zło ,t& Jakn8l~mel szkód
wyrz.ą~zato.,
' "
.
1 wIęrd:;lmy, że pOda,te,k prze-

słowća x-procentowego podatku obrofllwego będzie łatwiej do przeprow8d~e,nia,. niż dziś. gdy nieje'dnokrotme fmanąoWQ słaby łcup 1 ec
otrzymuje pokrycie za sprzedany
towar w formie 4. do 6.miesię c z
ł'Ilys}uwy 04 ~brotq. wll"e~ być nych weksli. Podatek musi płacić
pobt.erallY. r~1 led,.n ł ·ta .u zród.ta, gotówką, a nie kon;ystając z ~ad.
ł ~laI\Owl!:le pd 1owarow ~ralo. nych kredytów w instytucjach banwyc~ U produce~ta a od towarow za- kowych zmuszony jest uciekał się
gfiłlJl~zl1ych u Impo~łera.,
do ulicznego liyskonta C) niews,pół ,
. Nu~ uległ i,dnoJ ~ątphw()jei, miernych stopach p(oce:ntowych,
;;~ podate~ o.broto!,y 1est pod.ł- lub sprzedawać towary ze stratą,
k1e!n wyłJJłm~ pOIi.redmm, a ~Q- bez uwzględnienia VI kalkulacji
n,o,bfoY p!z;emysł~Wlec l~b, kuple~ podatku obrotowego, pPEI.z co w
w~st~pule jedyme "roh mkłse~ konsekwencji nlrl,l1Z'3 , 8w~ją liubŁa fe~o podatkU, który n,st4pme stancję majątkową. Ten stan rze..
czy nie lety W interesie przemyi' . ł siu, nie mówiąc jut o 1em, te! tego rodzaju trinzakc'e u.kąłecrr:iaW an~iłcłe .,Głosu POł6kl(U~O" ne, jak gd~'by z nottłtn na gardle
11'- temat po4atk« przemY$łowe- osłabiaią po~yeję prz@mysłu przy
20
pneprowadzlllśmv Jeszoze ustalaniu cen.' Natomiast puemysł,
aczkolwiek r6wnie!, otrzymuje od
jedlUl eenną rozmo,,!e '/." P. pre~e- swych
odbiorców polCr)fcie wekslasem stowarzyszenIa kupCÓW I we posiada znaczne i Łanie kre~
orzemYl'ctwców woj. łódZkiegO dyty.
(Piotrkowska 10) ,Jakubem Eizne
~ tych 'Względów kupłe~two ul'łfJI, .dór ~ tmlk~ mieJscl OPU"' wsje rac.jonalnośł Wt1i9$~,,~ ·co do
bJilnf DiW We włlfrB~.
opła canią podat~u obrotowego wekslam!, składanemi Uj) specJa1pe
o.
konto slrarbu w Banku Oospodart
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"ENERGJA", Lódi
- Piotrk1lJlf$ka 56..
Dr. med.

A.

/

przeprowadził się

na ul. PiotrKowsKa 80.
Przyjmuje od 5-1 pp.
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MAJATKU CARSKlEOO NA KRYMIE.
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Dostawy sukna dla armji

Swiat handlu
SPRZEDAŻ

--

n,",n~ ON ~J(T

Przemysłowcy łódzcy całkowicie

wycofali

się

Do Jednej "

Białystok
z przetargu

Wszystkie zamówienia otrzyma Bielsk i

donoszą:

Skład węgla

I. PI. Plam

nalsŁarszych

firm tru-

węgla
w todzr, naleiy firma M. Plam, łstnl'eJąca w
mieście oaszem od lat 38 ł mieszcząca
dn1~cych się sprzedażą

przy ul. Kolejnej nr. Z. Od kiJku
lat firma ta wprowadzila {nowację: dostarczaJąc węgiel do mieszkali prywatnych, w plombowanych (pół korcowych W()rkach). Dzięki sumiennemu wy
konyWaniu zlecell, oraz umiarkowanym
cenom, firma cIeszy się zasluionym po
woozeruem.
się

Zarząd .• Grawnatiki" zwrócił
się do sowietu komisarzy ladośrodę, dnia 3~ listopada r. b. w Mini~- Nawet wówczas, gdy dla naszego przemysłu
wych z wnioskiem o zarządzenie terstwle Spraw WOjskowych w WarszawIe wełnianego dostawy rządn były jedynym ralik.widacjj t:naiąt:~u dwor~ c~r- odbył się przetarg na dostawę 300 tys. met- tunkiem przed ruiną, w okresie wielkiego kryskIeR'o w LIWadJI. n~e. po.sladaJ~- rów sukna mundurowego khaki, oraz 150 tys. zysu, Łódź wychodziła zawsze pokrzywdzona.
ce~o ~ze~omo warto~cl hlstory"z metrów sl1kna na płaszcze dla armJ'j Oferty
Na ostatnim przetargu powtórzyła się ta
nel. PIemądze uzyskane ze s p r z e .
•
daży maiat'ku carskieg'o. mają złożyło 37 fIrm, z tego 3 czy 4 przemysłow- sama hi storja. Czyżby produkcja łódzka była
być· przeznaczone 'na remont za- c6w łódzkich, resztę fabryki z Białegostoku
rzeczywiście drożsźa i czy nie byłaby w staarzę dZalń
Biel'ika.
.
nie konkurować co do cen z fabrykami bielbytk6w historycznych Krymu.
wełnianych
POŻYCZKA ANGIELSKA DLA
Cen~ w ofertllch na sukno mundur?we skiemi i biołostockiemi. Bynajmnejl Jak twierRUMUNJI
wahały SIę od 1950 do 20 zł. za metr, 1 to dzą fachowcy, ceny podane przez przemysłow- w Słanacb Zjednoczo. I k" ·k
.
zarówno w ofertach bielskich, jak i łódzkich. ców łódzkich były kalkulowane bez zarobku,
nych
Pewne amne s. Je onsorCjum J
W
lf
B'
l
-k
ł' ł
.
t
l
finansowe zlożyło RumllnH za po edna tylko fl:ma
o.w le . . u ~iOZ~ a ~- a mImo o zosta y znacznie zdystansowane.
Około 100 przędzalni bawełnia
średnictwem jedneR'o z bank6w fertę na całą Ilość po mebywale nIskIej cenie Dla luizi znająrych się na rzeczy statlowi to ny~h. w Północnej i Zachodniej Ka
budaT>eszteńskich ofertę pożvcz- 17.44 ~r. za metr sukna mundurowe~o, i 19.80 prawdziwą zagadką. Czy rzeczywiście prze- rolInIe utworzyło koncer o kapita~
kow.ą. Oferta. t~ przestana zo~ta- za metr sukna na płaszcze. Widząc to B :::./y- mysiowcy bielscy i hiałostoccy mają w tern le zak!~ lowym wynoszącym 7 I
la JUŻ do. mlntster~twa skarbu. stok zeszedł J·eszcze niże', i zaoferował sukno J'akiś cel, aby oracować ze ~tratami i to bar- pół mdJona dol.
.
kt6re w tej spra W1e wydać ma
~.
.
swą opinję. W akcji pożyczko- mundllrowe po 15-16 zł. za metr! Uwa~a- dzo powazneml?
wej bierze udział między inr.y- ją~, że tak niskie ceny są nierealile, i że I
Dycyzj.1 r,o do rozdziału dostaw zapadnie
mi Bank angielsko - \vęgiersiki. chc.ą c odp.owiedzieć wymaganiom intendentury w poniedz.ialek. Lwią cZęść otr.z,Vm.a, firma
Zarząd stowarzyszenia polskich
W lf
B
f
kupców i przemysłowców chrzeb b b ł
WYSTAWA PRZEMYSŁOWO _ ~oJsk.~~eJ, trze a y yo oddać towar znacz() w lel:ku,. resztę abrykancI bl~ł(lstoccy. śćijan w Łodzi zwraca się do swo
TECHNICZNA W PARYZU
me mzel ceny kosztu, przemy:;łowcy lódzcy Nasze organIzacJe przemysłowe, a WIęC ZWlą- ich członków oraz do przedstawiDnia 15 grudnia r. b. otwa~ta dtO Plr.z~targut' który óbSię odbył nal~HJu~kZ n~e i zek k. przemysłu kwł.ókiennicze.go w państwtie cieli polskiego przemysłu i handlu
zostanie w parvs'kim Grand Pa- s anę 1 1 w en spos
zrezygnowa 1 cai OWI- po ls Iern, oraz ralowy zW1ązek przemys u w Łodzi W· zrozumiałym ich intelais" pierwsza wysta~va ..Nauki ('je z dostaw sukna dla wojska. Przetarg od- włókienniczego powinny zbadać telemnicę resie, własnY!11 o wzięcie udziału w
. d zy f'Irmami bia Iostoekleml
. . kalk uIacji " bie Iskich, i odpowied~ieć jasno na kowych
pierws~ych łódzkich targach gwiazd
I. sz t UJk'"
1: Na wystawie te! znaj- by ł się tylk o mIę
(ul. Al. Kościuszki 73 tel
dować SIę będą. ekSPOZYCJe wy~ 1 bielskiemi. Należy zaznaczyć, że firmy biel- lrapiące wszystkich pytanie, dlaczego ten sarn 63-66) urządzanych przez towa~~~~~ Ch~;gz~n~~hnr~~'d ,Rri~~~T skie . podały ce.ny .równe mnieiwięce.i ce.nom przemys~ w granicach ~ego sampgo kraju )~st rzystwo propagandy rozwoju pol
innymi za-instal'Owany będzie na łódzklIT1, z WYjątkIem fabrykanta bIelskiego w stame produkowac o 13 proc. tameJ?l ski ego przemysłu i handlu w War·
wystawie specJalny atelier kihe- Wolfa, który odrazu wystąpił z cenami, urą- Tembariziej ze ceny s& podane bez zarobku. sza~ie. d t
.
.
matogra!iczny. gdzi~ wyświetla- ga1ącemi wszelkim zasadom kupieckiej kaIku- Jeśli zaś okaże się, il działały inne wlCTlędy, i prZa:~\Sł~~~ó:OI;t~f~rd:uPC?W
ny będZIe film m6wlący I t. d.
Iacji.
organizacje wyżej wymienione obowiąza~e są pierwsze łódzkie targi gwi:~dkZ;IMPORT MASZYN TEKSTYLZnan~ są już Łodzi przetargi n~ dost.awę interwenJo:vać u czynników
miarodajnych, we są po.zyteczn~ placówką d la
NYCH ·DO '.JUOOSLAW.JI.
sukna wOlskowego, które zazwyczaj kon/~zą aby zapoble~ raz na zawsze krzywdzie łójz- dla r07~oJu polskIego.pJzemysłu
Z Bialogrodu donoszą:
się całkowite m pominięCIem nasze~o przemy- kiego prlc/nysłu, krzywdzeniu borykaląceJo hand~~1 ~ udl1a~ . w m~hć prZ1d.e~
. J~osłowiańskj przemysł w!6- sIu, na korzyść bielskiego lub białostockiego. się z klęską beuobo::ia rOJot'lika łódzkieCYo~ wp:;~~yK~~~ h~~d~r zaJą po sltt
Klenmczy wykarole w ostatmch
o
•
czasach stały rozw6j. Swiadczy
o tern nietylko stale podnoszenie

W.
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Banknoty stare,· em·IS,I..
W.
l

Rynek

pieni~z· ny

kstylnych do kr6lestwa S. H. S.
't
Modrtei6w
9.25-9.30-9.25
Według oficjalnyc? danych stazostaną stopniowo wycofane z obiegu
Ostrowieckie 87.50-87.75
tystycznych pOWIękSZYł się w .
.
.
.
•
panstwowych zakitadach zostają wycofywane z ObIegu:
Na giełdzie pieniężnej w War- Rudzki 53.75-54
roku bieżącym dow6z maszyn
Włókienniczych do Ju,gosławji o graficznych drukowane są nadal zastępowane banknotami
nowe) szawie kursy walut obcych pozo- Ursus 13.50
258,000 klg .. wartoścI. 13.400. milj. banknoty 50 UD zlotowe w dru I emisji w miarę wpływania do Is~ały .w dniu. w'c~orajszym niezmie tyrard6w 17.35-17:50
dynarów. Jednocześme zmmełsza karni zaś Banku Polskiego bank- kas Banku Polskiego. Zaznaczyć' Ulone. za WyjątkIem kursu funta teiluia 0.43
SIę systematy,?znle import pro- noty 20 złotowe.
należy że banknoty 20 złotowe szterhnga,. który zwyżkował z 43,5
PAPIf.RY PA~STWOWB I USTY
dukt6w zagramcznego :przemysłu
. .
. ' ...
.. na 43,51 I trzy ósme.
Na giełd1.ie łódzkiej przedmiotekstylneR'o.
Banrknoty 'Poprz,edmeJ emisji stare) emISJI ~ostal1ą Icałlk~:-VICle
ZASTAWNE:
wycofane z obIegu w tenml1le do I tern tranzacji były jedynie dolary Dolarówka 64-64.50
10 proc. kolejowa 102.50-103.25
1 marca 1928 roku. Bank Polski I notowane zł. 888 i jedna czwarta.
5
proc. konwersyjna 66,50
przystąpi również do drukowaW obrotach pozagiełdowych
5
proc. konw. kulejowa 62.50
nia nowych banknotów 100 zło- ~skutek nadmiernej podaży małe8 proc. listy zastawne Bau\u OQSp
rJału dolar .:>wego panowała słaba
.
Kraj. 92-93
Dziś
Dziś j ~o~ych według przygotowanych tendencja dla dolara.
. lUZ wzor6w.
(z)
W Łodzi kurs prywatny wyno- 8 pr. lIsł:y zas~. Banku Roln. 93
8 "roc. listy zast. ziemsl<:.e zł. ~.50
G)sił zł ~.87 w płaceniu 8.88,5 w od3 przedstawienia : ALBAŃSKI-BANK
4 ł pÓr proc. listy ta!;tawne Jtiemskle
NARODOWY dawamu. . . .
zł. 58.60-58.35-58.50
Z inicjatywy ligi narodów za-! Bank Po.lskl ofIaruje nadal z.a do·
łożony został w styczniu r. 1926 j ~ł. 8.85 l 8.84 (za banknoty Jedno ~ 8 proc. listy zastawne m. Warszawy
w lokalu
zJ. 82-81.50
albański Bank Narodowy. Do J dwudolarowe). ..
.
.
. J
Kina
Występy gościnne
Albanji należy 49 proc. kapitalu
Na .rynku .a~CJI uJawnla.ła SIę 5 proc. listy zastawne m. War<;zawy
zakładowego, reszta należy dQ wcz.?raJ mocr1~t:1SZ~ te.ndenCJa ~l~ l
zł. 65.50
WIoch
(25
Droc.)
.
Jugosfa'.vji
(lO
akc]l.
~a
gl~łdzIe.
warszawskIej
,J
NOTOW ANIA BA WElNY.
proc ) Bel~ji i Szwajcarii W wszystkIe
prawIe akCje zwyżkowały
c
NOWY
JORK. 2 grudnfa. Bawcl:J ..
mar~d r. 1926 Bank Narodowv .Cukier z 82 na 83.20 "Węgiel"
amerykańska. Zamknięcie.
Loco 19.90,
po.~ kierunkiem
zaczął imitować banknoty PO .~, i z 109 na 114, ,,~ilpop" z 38,7~
grudzień 19.50, stYlCzefl 19.52-53, ma10
i
100
frank6w.
Z
końcem
marna
40,
StarachOWIce
z
68
na
69,7\)
Walerego Jasbzębca.
rzec 19.70-73, maj 19.88-90, Ii;>iec
ca w obie~u byto 2,650.000 1.1o-I.Zyrardów" z 17.25 na 17,50.
19,85-86, sierpień 19.70, wrzesieó 19.57,
tych franków w banknotach Ban-II
Poszukiwane były dolarówki,
ku Narodowego. PokrYCie w kurs któryCH zwyżkował z 64, na paidziernik 19.42.
LIVERPOOL, 2 Itrudnia. Ba wełna e
kruszcu wynosi 46 pror.. Bank fi4.50
Narodowy posiada swa siedzibę
Na pogiełdzie panował mocny gilpska. Styczeń 17.37, marzec 17.61, maj
17.69, joco 17.85.
w Tiranie i f.ilję w Draczu.
nastrój dla akcji.
ALEKSANDRJA, 2 irudnia. Bawełna
ilE
Ceduła giełdy p,enię:tnej eiIpsk.i. SakeIJaridis: styczeń otw. 35.25.
l1li11
•
•
•
•
•
•
•
•
Wielki protest małżeński w 12 obrazach Nela, B. Hertza,
warszawskiej
zam. 35.04, marzec otw. 35.50, zam.
Starskiego, Billy i Jastrzębca.
35.34,
maj zamk. 35.69, Il$to.pad ~3mk.
Poszukujemy
OOTÓWKA:
35.65. Ashmounl: luty otw. 26.98, ,zamk.
Udział biorą: Władysława Jaśkówna, Janina Madz'arówna,
Dolary --26.95, kwiecień zamk. 2722, patduerJanina Orlikówna. Czesława Popiełewska,
CZEKI:
nik zamk. 26.75, itudz!eń otw. 26.55,
Hanka RunowiecKa, Benedykt Hertz, W. JaLondyn 43.51 i trzy ósmych
zamk. 26.61.
strzęhiec, Bołdo Kamiński, S. Latkowski,
Nowy Jork 8.00
LIVERPOOL:, 2 gruGnia Havas. Ba~
A. Nowosielski, S. Sielański i Cz. Skonieczny
Sz:waiqarla 172
nych warunkach z 30-50 krosnami Wleded 125.68
wełna. Zamkniecie: styczeń 10.46, luty
oraz zespół baletowy z primabaleriną Ireną Sotkackiemi oraz maszynami przygo- Szto.kholm 24M2 l pól
10.43, marzec 10.45, kWIecień 10.43, ma!
holtówną i baletmistrz. Eug. Wojnarem na czele.
towawczemi do Jugosławji. Dobry
10.45, czerwiec 10.42, lipiec 10.49. sierrynek zbytu. Na mirjscu budynki
1) Kto się z kim rozwodzi?
7) Trzeba żyć,
pień 10.31, wrzesiet\ 10.23, patd,!~rnik
AKCJE:
fabryczne z silą napędną· Bank pyskontowy J.j()
2) Doktór Ralf,
8) Zabawka murzyńska,
10.14. listopad 10.09, irudz!d 10.44, lol Zgłoszenia su b.: , Serios Bank Zachodni 30.50-31
3) G6rą prasa,
9) Janina Madziarówna
eo 10.90.
w swoim repertuart'.
6211" do Rudolf M09se. Bank Polski 15-i.75--154.90
4) Płacę i wymagam,
NOWY ORLEAN. 2 ,rudnia:-Bawełna
Wlen f. SeilerstaHe 2.
41-1 Bank Zarobkowy 90
5) Galerja znakomitych łodzian 10) Prelekcja o mał~eń:;twie;
amerykańs~a.
Loco. 19.56, słycze(.
11)
Parasolki,
6) Hołd Łodzi,
BanI<:
Handlowy
123
19.65-67.
marzec
19.85-86, maj ~9.98.
12) Precz z rozwodami.
Cukier 83.20
lipiec 19.87-88, patdZJIt:rnilc 19.36, IlTUWęgiel 113-113;50-1l4
dzień 19.56.
Zapowiadają: Władysława Jaśkówna i B. Hertz. I Rei:yseroLilpop 40
~ah: ~alery Jastrzębiec i Czesław Skonieczny. I Ki~rownik
Ortwein 12.25
ltterac~l: Jerzy Nel. I Kierownik muzyczny: T. Sygietyński.
Lekarz-dentysta
Pocisk
2.75-2.90-2.85
BaletmIstrz: Eug. Wojnar. i Dekoracje: S. Frasiak, I Efekty
Stara;howice 69.50-70.25-G9.i5
świetlne: S. Oględskiego.
fabryczki lub odpowiedni Zawiercie 35-35.25
Borkowski 3.85-';.90
c .,nie 2 przedstawienilł: o godz. 7.45 i 10 wiecz. W solokal na stolarnię
Czersk
1.04
mE!chaniczną,
ewentualnie
wydzier'ole .i świ<;ta 3 przedstawienia: o g. 5.45, 7.45 i 10 w.
Nobel 43
żawię z urządzeniem. Oferty pod
Gabinet czynny 10-1 i 3-:
~. . . ._ _ _• • _ _ _ _•
_ _. . ..,,~~chaniczna·.
9616-3 oWysGka ,::.

Dolar i akcJ-e

I

luna"

I

Madziarówny
i Benedykta Hertza

Janiny

J

I

I,~,

"Pracz I rOZWO,,&Dll.
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między sceną
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widownią

nie

(Specjalna sluiba korespondencyjna

będą

"Głosu

istniały

w nim

Polskiego")

historycznie koniecznem zJawi- nika I trzeźwość panują nad ży- ccwą~ plan "swego" teatru; po- muje z obydwóch str.)u okragłC\
sieJem. Teatr dworski w lego dzI- ciem, a teatr jest w najlepszym zatem udało UlU się rebrać Irz-y' Drzedscene, znaldu~ąclł sie na po
sJejszeJ postaci Jest konfekwen' wypadku Jednym ze sPOSObów mIljony marek na budowę (ego złQmle najniżej położonego rzt:du
cJą
absolutystyczne'
Europy. przepędzania czasu.
grr:achu· Pieniądze Jeżą w Janku krzeseł. Ta przedscena mnie sit:
Królowie siedzieli w ~rodkowycb
Na ten okres załamujceągo się, poszukiwania odpowjednle~o pla' ł-'padać i jest podziemnie poł~cl.o
lotacb, kslą!ęta w lożach bocz- teatru dworskiego pt'zypada Wl;·1 co !'ą w toku, a w d,~kor.Horni 6- na ze sceną gł6wną. znafdują('ą
nych, dwór - w parterze. Ody darzenie zupełnIe przypadkD'Ve, hecnego teatru Plscatora 3toi jllż sic na normalnym poz!(\m(e. SceskOńCZYło się panowanb absolu' którego konieczność history~zną dzisi~j model teatru prz;vszłosd, n~ gtówna m01:~ zmbHia~ rtekotyzmu, rOzpOczął się podzIał go- wyjaśnIą uczenI w przyszłości.
~~jprawdopodobntej ,nłsja Pi- r:lcje, zioomOCa ~ztereclt 'V:l7.Mw
ścł teatralnych wedh1g płaconych Pewien reżyser, nazwiskiem Er- '/' scatora posiada przejściowe tył- s~enłcznycb, podJeż1ża.łącycb rópodatków. Scena była, pod wzglę ł win Piscator, zaiMcenizował na ko znaczenie. Nie zmienia to led- wnoJegJe z tyłu wszerz sceny.
d~m architektonicznym, r~dykal- berUńskief "Scenie ludowej" je-I nak w nlczem Jej ~artoś~io- Do: (l1h zapomoc~f tr7.ecb sce~ obroUJe odseparowana od wld()wnł, dną ze sztuk teatralnych w cało, plero 00 okresie naJsHn{qszycn l towych - JedneJ wlelkh':l
pOa ten wYt'aźny podzIał UWYPU', klem nIe zwykły sposób. Dyrel,' ! najgłcśniejszych środków
sce- ~rodku i dw6ch mniejszych tarcz
klał tylko typ teatru, oparty w I cia posprzeczała sią z nim, ale on l ulcznych rozwój będzie mógł /lO ohrotowych.
wysuniętych nacałości na rozdziale i dystansIe., znalazł przyJaciół I przejął, jakO wrócić do JakiejŚ umiarkowane! przód pO obydwu stronach sceNletyJko ta struktura tea~ru! dyrektor, Inny teatr, OCZYWłśctellrfasycznej
formy
w~'stawy. ny. Możliwości. Jakle wynikają z
dworskiego musiała się wkoucu również w stylu dworskim, aby Przedtem musi przeminąć epoka ffombil1acji scen obrotowyclt t
przeżyć, ale również zewnętrzne urzeczywistnić w nim swoje pl a- r01wydrzenia teatralne~o, a p,- hi~gnących po szynach wózków
umleszc"'enie sceny. Była ona uy. W swoich widowiskach sto· seator Jest właśnie mistrzem tej dekoracyjnych, są bardzo Hczne.
sował on w nlesłycbanym dotąd cpokt
a całość robi wrażenie wielkiego
..
d\\'orca do wekslowania poetąstopniu film: zespalał d"amat mów
wiony z tywym obrazem; zbuIdea, stanowiąca podstawę re- góW I lokomotyw. Przedscen3,
dował pół kuli ziemskiej na obro- formy Piscatora, polega na tem, znajdująca się Q stóp parteru i
towej scenie! kazał rzucać na e- b~' przeramać ścianę, dtielącOl ilu-l przezeń otoczona, nie musi być
kTan teksty. liCZby statystyczne. bllczrwść od sceny. Parte" zbu- używana i jest zarezerwowana
karty georaficzne l wypadki bl- dowany jest amfiteatralnie I obej dla sztuk i scen.. które powinny
storyczne, łączące sztukę z ~ałokształtem
rozwoju świata: zaangdował do pracy współczesne
go kompozytora, który czynił
wszystko, by wzmóc podniecenre publiczności l archltekta tea-traJnego, który twierdził o sobie.
te jut od lat rracuJe nad zn!szcze
niem obrazu scenicznego. Piscator uczynił to wszystko i czyni
to nadaJ. I oto okazało się, że
dzisiejsza publiczność - ~awet,
gdy grane sztuki mało są warte
- zostaje przez teatr wp~owadzo
na w nastrój. który nie jost nO!'-Plan teatru Piscatora
malnym, a który przYPOmln~ na'
Ten sam plan w przekroju pionowym
5. WózkI retvsersko - dekora- S(y~! greków w amftteatrze ' an
t, CzeE6 parteru (Ohil\towa)
cyjne
,
glikÓW około 1600 roku! lapo,
Z. C'le~ć oarłem (stała)
6. Owal sceny
mocą dwócb widowlstt Plscatot ~fę odgrywać bezpośredmo na dą do WYSOkOści pIerwszego plę3. Szyny dla wózkÓw reźyser- ] 7, Przedscena (Obrotowa)
osiągnął, że Europa t Ameryka w wIdowni (np. mecz bokserski). W tra płótna kinowe, obsługłwane
sklch
• 8. Płaszczyzn v filmowe
dmleniu '7aczęły nadstuchiwa~ J takich wyPadkacb okrągła przed- przez rucIlome kamery projek"
4. Otw& sceny «łówne\
9. Przenośne reflektory
"ć' b'"
te a tr scena
z częścią parteru zo- cyjne, tak że motna będzie uc~ykalk utowa.
y ~ mo t e. to:.
u.
•
Z2ÓI'Y obUczona na nłewlele ak- mle staroźytnel public:J;noścl tea- naprawdę nie jest leszcze mar· staje przesunięta o pÓł pełne~o nić z całego teatru część Idna.
łów, których dekoracje zmienla- traJnej lotem, że za czasów twy I pogrzebany.
obrotu, tak że część pubtJcznosci Na Okrągłym widnOkręgu głów·
Szekc.ftira grywano bez dOkora-,
•
siedzI tyłem do sceny I przedsce- nej sceny ł dokoła widowni flJ:t1Y
ty slę nlemacznie w ramach na, <>Ił'
l
j _
na znaJduje się pośrodku wldo- towarzyszyĆ będą dramatowi sło
.rzem1an to głębokiej sceny. tD cj, f przy dziennem śweHe, a c
Pozostało Pł~atorowl jedno:
i T
i
ł
samego tJl'oscenJum. Przerwy, dnak teatr rohił wstrząsające tsirlldnlający mu l)racę typ te a- wn. ,en nidezwYk.!"pomysł Pl'ktze wnemu. Wyobraźmy sobie, że
•
t
suwan a w zów vuuczas spe a- sztuka rozgrywa się na po!dakonIeczne do zmieniania dekora- wrazenłe.
tru dworskiego m.szczyć , skon- kI
t
'1"
•
'-tA. d i ·
11m
en, ftl\Cladały towarz..,c.ldc znaZ
d łć'
-Af
Ć
fo
u s warza moz lWOSCt, o" u' z e oceamcznego parowca: i
,.
1"''''
JU
aczęto s~ z , ze WSllU Cle- struowa
nową
~e sceny. rych dotąd nikt w teatrze nie ma nahrchmiast na~łni wSlyst!de
czenie: pośwIęcone były na przy sny człowiek nie potrzebuje t~a- "n~szcie udało mu s:ę !'lrzy po' rzył
płótna dokoła wodą! Po la perywitania wz~mne w foyer.
tru. Mówiono, że ma spOrt I Id- parciu dyrektora dOtl.1l budowJa~
•
7C tarcza', te~hnego w Dessau, Gropłnsa, naszki
Dokoła parteru rOZlPOstarte bę felią całej widowni, dokoła pu"
Ody sztuka dramatyczna za - no i że to mu ftT'I
n J u
hUczności, od jednego końca sceczęta się odchylać od podziaru Mi/liAAVil"'WWUi9
AU;
P..
W
A Wij-'
ny głównej do drugiego, Ież~ szy
na akty i stworzyła, zamiast
ny, po których toczą się wózki
trzech lub pięciu aktów, dzies!ęć
dekoracyjno - sceniczne. Przew o
do dwudziestu odsłon, zaczęto użą one chóry i orkiestry.
możliwła6 szybką zmianę dek()o
Kopuła teatru ma kształt ' połoracji: wynaledono obrotowQ i za
- Najn owsza )\siążka Zdzisła tych i typowych zwierzętach lub Nr. 4. KazImierz Dem el: "Blolo, wy jalka, którego obcłęty czub
padającą scenę; dzięki temu sta- wa Dębickie1lo, pod wspólnym ty- roślinach, ich anatomii, fizjologji ~ia morza", rys, ogólny z uwzględ· stanowi otwór sceny głównej.
ło sIę motJiwe demonstrowanIe tułem .. Rozmowy o li1eraturze",~ i biolo ji; 2) o zespołach błolo- nieniem życia Bałtyku, z 56 rys Ten owal sufitu IJQdyktowały
.
przynosi kilkadziesiąt artykułów, gicznych;
3) o poszczególnych (cena zł. 4). rNakł. Gebethnera
)Pcznycb scen bez przerwy drogą dotyczących zarówno spraw zasa- zjawiskach i teorjach biologicznych i Wolffa),
l"zidędy akustyczne; Jego konobracania sceny w kle:;-unku po' dniczych i teoretycznych, iakoteż w ujęciu referatowem, krytycznem
struli:cJa ielazna
pokryta jest
ziomym i pIonowym.
aktualnych, związanych z t. zw. lub historycznem. "Bibljoteka BioKR N SCENA"
szkJanemi ptaszczyznnmt, co 11•• *
"kryzysem literackim" w Polsce logiczna" przeznaczona jest dla
••E A I
,
moiliwia ~órne o~wktlelli,~ ,::ałeMiędzy innemi autor porusza na- nauczycieli s:tkół średnich i po"Eikran i scena" nr. 2 pod te- gO gmacbu,
Wyszczególnione
stępujące sprawy:
poszanowania wszechnych, dla studentów przy- dakcją Tadeusza Ko"Óczyca i E,
•
sy te"hni ~
t , kOł11iJ ro~~~ pracy literackiej, literatury jako rodników i medyków, dla uczniów Swierczewskie~o zawi~ra, prócz
Od b
{P' ł
t
.... c~"", wys arczy y uu zawodu, pon'echany<.:h tematów li starszych klas gimnazjum, a wresz- ' j '
k'
y y nawet p 311 Iscaora
. 'd l ustracJI, .
bardzo
; . li!eg ł mod y'i"ik'ac,.,
n
f ak
bi"d
..: y, a by przyst Olwwa ć teatr i terackich, atmos f ery Oj!Ó l nei; zas t
a '
cle dl a tyc h wszys tk'IC h z posro
,cle Hwa tresĆ. G romnsa
dworski do nowoczesneJ twró,.!zo nawia się nad kwestją upadku lite- wykształconej inteligencji, którzy na1ct6rą SIę skradaja: Sreb.rna Sao , tern jest że zerw8łi oni ostatec~'
ści dramatycznej', nie mogły on" ratu, ry; pisze dale,i o pry, mitywi,- pragnęliby swą wiedzę nrzyrodni- lomea przed sadem CUriosa re- ,
t'
t. t
d
k'o
"
t
h R
me z ypem
ea id
ru wors_.l.,~o.
iednak '-zekre,(lić faktu te
_ zmt,e czy prostocl~! o , unlwersalt~ czą PO!;ł ę b'IĆ, UgrU,ltować l ub ro" kI amy f'll mowel.' Na o dl e~wc
ł
i
i
~
,
pu zmte, o Akade 'n11 Llteraturv I zwinąć Cechu e ją wysoki poziom wYs~ach
powstaje .. Kr61~stwo oz~ra" czen e w, own!
s~eny
•
....
bJicznosć straciła kontakt oz tea- Skarbie
narodowym
Literatury,
naukowy,
lecz
przystępna
i
orzej'
k'"
W
k'
1
t
zostało
przezwvcłet.{)ne.
Słowo,
.
mu7.V I .
arszaws: sa on ar y' .
trem. Dramat, jeśli ma robić wr3 Nauki i Sztuki; słowe:n, wvczerou rzysta forma, oraz dobór l obfitość t '
I't
Gt . W .. wiatło. film i m!lzyka straciły
.zenie,
•
t
" t bl'
D
t d
ł
s
yczno
PO'I
yczny,
'OSy:
. stały p!'nkt op~rda. Uwaga wl~
musi przedewszystkiern je wszystkie te temat", o których ilus racil 1 a le.
o ą wysz y G o" k'
S
P
źd' k'
Berlin w listopadzie.
Na podstawie rozmowy z Piscatorem, wybitnym nowatorem
w dziedzinie team. I jego pomoc
nlkami z dzłału budowlanego, Jestem w stanie podzielić się z Czy
telnikami planami jego ni~łycha'
nie śmiałego teatru przyszłOŚCI.
Nasz współczesny teatr, t. zw.
"teatr dworski", z lotami. wyściełanym parterem ł drewnianą
galerią, jest jedynie i wyłQcznJe
jedną z wielu form sceny· Amflteatr świata antycznego, scena
ppinego okresu klasyczneg(), wldowiska średniowiecza,
scena
"Melstesłngerów". scena angielska z okresu elżbietańskIego -wszystko to były prze~ciowe for
my teatru. Reforma scell}' Jest
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być teatrem, a właśnie teatr, po- g~ośno d~iś ~a ła.mach pism spe następujące prac~(: Nr. 1. ~Itold .
l~sl It~'~~ Ek rze, ~ec ;gO
WOlany do roli pośrednIka stał cJalnych 1 dZlenntków,
Adoloh: ,.Zaba
podręczmk do l 7.y e n ez l.. ran l
en
w
: k
I d
t
'i
'
(Nakł. Gebethnera i Wolffa. Ce ćwiczeń zootomicznych dla przy- an'k iede "Ziemiańskie CZy Jta'
Ja, mur, m ę zy au orem
pn- na zł. 5). '
rodników i nauczycieli, z 83 rys. lia? -Bristol czy Europeiski? l"~
hUcznością· Ludzie citodzi1l do
i tablicami barwnemi (cena zł. 5); i Pro.R'ramv teatrów i kin, Artvku'
teatru. aby skon~umować zabra'
- Zaczęło wychodzić, pod re,
I'
. . E SW'e c
ski _
ne zakaskl I czekoladki; cliOdzIii. dakc;ą prof. dr. J. Wilczyńskiego, 1ł 2.
KazimIerz Czerwiński: y ) ~ecenZJe. , , l ~ ~ewk e
poniew~ż mogU f'Ote pytać lu- nowe zbIorowe wydawnictwo przy- "Wypisy z zakresu ~eorłl ewo- go: . Heymanowel.
. an owm
rodnicze które
pod wspólnym lucjl (Lam!rck, Darwlr1, Wallace), s'lnego, Henada t H. C9trowsklc'
"ycb, c~y ró~n!et byli; !tUdzO~Ołtytułem :,B!hllote.ka Biologiczna· z 12 rys, (cena ~ł. 4); Nr. 3. Jan l go.
S!~ w ClemnOSClacłi. Ze zdumte- . pomieszczać będZIe prace: 1) r. po- ! Bowkiewicz: .Zycie wód slod-'
niem słuchano historii o entuzJaz- szczególnych, najbardziej posno\f..kich*, 7 109 rys. (cena zł. , i~
Q

dza' nie jest już przyktlwana dQ
Jednego miejsca; Piscator m~ne
wrułe nią wedłuCJ,_ notrzeby. Zmle
~
" ,
nJa on niespodZiewanie punkt
ciężkości I charakter włdowJsk~;
zmienia
nawet
geometryczne
miejsce foteli. Publiczność będzie
I ł
mus a a zdać się na łask.ę I . ~ełaskę Jego zasad dYł1amlczny\,;b.
Ludwik Nowlcz.
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ADRIAN TILGHER

eatr

\\~łoski

zatrzymał się

pod c nieniem faszyzmu

w swym płodnym rozwoju, jakby

faszyzm, jako zjawl'sko pohtycz De ł społeczne, om3lwłally Jest
(',
[i<

:~.
~,

II

!

D3d«, musi

tknięty paraliżem

ona by~ zduszona w wlęzie- clwstawność zdań. OdDlera moiU- ne dziedziny łyda. ' nie poZ1)Sta-

często I szeroko; zna~nie rzadŁlel n atomi-ast POddaje się bezstronnej. powa- nlach. W których życie zamyka wość przerzucenia pomostu du- wlaląc żadnej bez swej kontroli,
żnej ocenie lego treść kulturalną. Tem cłekawSŁY orzeto Jest doskoo.ały ar- 20 i 2dzie wybuchy dzikich. pO- choweS[o pomiędzy pOSzczególne- przenika I do teatru. AntytnJywltykut wybitnego znawcy teatru włoslrłego Adriana TlIgher" który pomoŻe! łężnych. a niezaspokojonycft na- mi jednostkami. a dobro I zło spro dualizm. hierarchia. subordynacja,
podajemy; autor wykarz;ał w nim WP rawdZile zbyt włelką ostrożność w kre- miętności wyczerpuia sie W zabój wadza do subiektywnych nuzJi, dyscyplina. napięcie słły. opty·
śleDlu perspektyw przyszłości. znakomicie jednak ułatwia SWymJ wywodam' czei nudzie monotonnych dni i go- będacych odbiciem gry naszy::h mizm. DOżądanie życia i wola do
czytelnikowi samodzJelne wysnuwanie wnloskÓw. (~edakcJa).
dzin. Wezbrany krwią potok pO- zmiennych celów i afektów. iluzji, potęgi - oto aktualne hasła. leon-

Cn stało się z pieknemi nadziefami. związanemi z myśla o naszvm teatrze. co z marz-eniami o
iC20 bujnym rozwoju? Skąd wieje ów chłodny wiatr. unoszący sle
nad naszemi scenami ł warzący
w pąku młode pędy. które zdawaty się kryć w sobie tyle zapowiedzi rozkwitu? Przed trzema czterema laty - życie. wiara,
walki. gwar wiosennych dni! Teraz - cisza. pustka. ponura sza'
rzyznat.., Co sprawiło. że łagodne powietrze majowe wyparte
zostało przez mroźną burze? Zagadnienie to - zaiste! - zasłu2uie na najbardziej pełną. Ja'
sną. a zarazem zwięzłą odpo-

wiedż.
, Badając

serwatywny. wierny tradycjom,
przez wieki uświeconym. antyrewolucyjnym. Tradycyjne wartości religijne i społeczne uznaje jednak nie dlatego. te Jest przeświadczonv o ich doskonałości.
lecz d1ate,zo raczej. że nie potrafł
sam stworzyć nowych. doskonalszych. aczkolwiek najgoręcei
ich pożąda. Tradycja. bedąca dla
teatru schyłkowców azylem. Jest
dlań zarazem klatką. wiezieniem.
Teatr BenelleS[o opiera sie na
przekonaniu o niezniszczalności
zła: wleczystem orze znaczeniem
złego jest tryumf nad dobrem,
zwycięstwo dobrego Jest zawsze
Jll'zemiiające. niepewne: rodzina.

SPOłeczeństwo nakładaja kajdany na popęd wolnościowy
człowieka. Panteistyczna i francis'lkańska komunia z naturą. ubóstwo. przebaczenie. miłość. nie-

znikomych. Ja~ one. Życie wedłu2
Pirandella - to (wyrażając się
słowami Andrełewa) hlsteryc7l1v
i pijany chaos: może ono wzbudzać
Ił
tylko
bezgraniczną,
w5zech02armałąca tJtość dla ()fiar
JC20 szalejących fal. ofiarami zaś
są wszYSCy zarówno dobrzy.
jak źli. zwyciezcy. iak zwycletenJ.
Wyprowadźmv wnIosek.
Z krótkiego te20 przeglądu Jasno wynika. że teatr włoski w ostatnich piętnastu latach wypowiedział się całkowicie w indywi
dualizmie. pesymIzmie I irracjonalizmie. Ulubionym jego bohaterem by, mały, życiowo zbanknttowany człowiek. wytwór bezwładne20 społeczeństwa mieszI

trastowo różne od tych. którym
tak dłu~o hołdował teatr włoski
Przez pewien czas leszcze. 1Jlegaląc automatycznym
odruchom.
szedł on w danym kierunku: potem zatrzymał sie nagle, ja!cby
rażony paraliżem. Głeboką przyczyne tego zjawiska 'rozumiemy
obecnie: było ono nieuniImłone.
Pisarze. o których mówiliśmy.
albo milcza. albo powtarzają sie
tak blado (np. Pirandello), że głosy ich dochodzą z tamt~o zda się - już świata. Nawet eł,
którzy nie chcą przyznać się do
SWego zdyStansowania. musza Je
odczuwać. Niektórzy wprawdzIe
spróbowali dać wyraz warto·
ściom

społecznym.

wysunIętym

szłOszac k9rozwoju wIoczańskie2d.
nieczność podporządkowania sIę.
', skiej sztuki dramatycznej od r·
W październIku r. 1,922 faszyzm dvscyolbty. autorytetu f wIary,
1910 do r. 1922 (rOk 1910 oznacza
wstepnym zamachem utrwala Stefanie zwalczając mit o absoluswe panowanie i od tego mo men- tnej sprawiedliwości, lako lad. zamoment. w którym dramat d'Annunzla dał wszystko, co mÓ2ł był sprzeciwianie sle złu - oto Ideał,
tu trzyma naród w żelaznym u- łruwaiacy społeczeństwo. które li
dać. zamknął więc ten ekspery- którv Sem Benelli chce zasz~ześcisku. dociera swym bojowo - tylko na podstawach zewnętrz
ment artystyczny), musimy stwier pić w sercu ludzkiem. lecz ideał
pollłycznym wpływem do raajtal- nei. wZlllednei niedoskooałeJ t
i dzić. że może ona być - bez po- ten. nader wątpliwy, nieokreśIoniejszych zakątków. wszystkkh i prowizorycznej sprawiedliwoścI
iminięcia jakiegokOlwIek ważnieJ- ny. bezkształtny. w swem uwakażdego zmusza dO zajęcia stano- rozbudowywać się może. To Są
szego wyjątku - scharakteryzo- runkowaniu Jest czysto indywiwiska - za nim lub przeciw nie- jednak próby odosobnione. NoI wana trzema określeniami: jest dualistyczny i pesymistyczny.
mu: uJarzmiaJac najbardziei oporo wych kierunków niema - za·
to sztuka Indywidualistyczna. oeIndywidualistyczne i pesyml- - wcześnie snać Jeszcze na nie: 'W
symistyczna i irracjonalna. Jako styczne sa również różnorodne
nowej atmosferze nie odrazu po, taka zaś Jest wvrazem głęboko kierunki poglądy I rozpaczliwe
wstaje nowa. bujna we2etacja!
: si~aJąceRo. pot~~o kryZySU IPtÓby. które między rokiem 1916
Dlatego też w teatr~e włoskim
! wszystkich wartoscl moralnych I i 1920 napełniły scenę włoska runikt nie pOStępUje dzis naprzód. a
spOłecznych. Szybki w2ład w głó chem oraz wrzawa I które nazwa
wszYSCy gestykuluia w próżni.
wne J)l'ądy dramatu włOSkiego U· no Teatrem Groteski (głównym
Między rokiem 1919 - 1923 tedowodni nam niezaprzeczenie słu Jego przedstawicielem stał się
atr włoski znakomicie wypełnił
szność tej analizy.
Chiarelli). Podstawą tego teatru
I swą krytyczną. negatywna i roz·
Teatr schyłkowców (Martini. jest bardzo prosta koncepcja Zy: kładową misję. Zmieniły sie czaMorselli ł inni) wyrósł z tęsknoty _cia: życie - to brudna fZIl'a po: sy - ich hasła przeciwstawiły
lI.a życiem heroicznem. tem. kM- trzeb. żądz. samolubstwa. strachu
~ się przeszłOŚCi. Czy przemiana, do
re opiewał d'Anmmzio i bolesne- i obłudy: wartości SiPOłeczne są
I konana rzeczywiście. odpowiada
KG prześwIadczenia. iż człowiek niczem innem. jak maskami dla
JD'untownei przemianie psychicznei społeczeństwa. wykażą dal' nie zdolnv Jest żyĆ tak pojętem głupCÓW. które mądrego - oczyżYciem. Po daremnych wvsił- wiście - nie zwioda. które on.
SZę wydarzenia. Dla teatru włokach. by wytrwać w nadmiernie owszem. wy~yskuie bez skrttpuskiego w tym warunkach nic nie
wysokiem napięciu życiowem, łów i wyrzutów sumIenia. przejjest tak potrzebne. Jak lata przerwy. wyczekiwanie. obronnv sen
protagonista dramatów tego kie- rzawszy konwencjonalne kłamrunku wytrwale poszukuje schro- stwa, niezbędne spOłeczeństwu·
zimOWY - dQPÓki radośnie nieoBU wśród swej rodziny. Iłrzy oTeatr Futurystów (za najwyblkiełznane życie nie wedrze się w
pisku domowem. jedynej sookoJ- tnieisze20 jego reprezentanta ujego Podwoje wraz 7. łagodnymi
ueJ przystani. otwartej przed czło ważają Marinettiego) przeniknięty Wystawę sztuki polSkieJ- otwarto w tych dniach podmuchami wffisny! CZy jest
w Drezdn.-e
ona daleka? czy bliska? - Któż
wiekIem. 2Danym wIchura życia. jest pOCzuciem. że womości człoTeatr ten jest w istocie swej kon- wiek nil!dv zdobyć nie zdoła; że
to wie?

krzywą

vaństwo.

ezU. który oznacza WOlność I Życle. wtłoczony Jest pomiędzy
dwie tamv - naukę I religie. których zerwać nie może.
Jeśli w pokładach bogatej twór
czOścł Seconda tkwi myśl prze'
wodnia, pozwalająca ieJ przejawy
sprowadzić do wspólnego miano·
wnika. to Jest nia radykalne. całkowlte odrzucenie wartości &P3'
lecznych i tradycyjnych. chwalba
życia. Jako niekończącei się przygody. Cze20Ś prymitywnego i nie
winne20. obcego przymusowi wewnętrznemu i antynomiom świadomości moralnej. czegoś. co złączone z siłami natury. wraz z
niemi przepływaJac pOza dobrem
i złem. rozlewa się w bezmyślnem marzycielstwie. Bohaterem
dramatu Seconda iest romantyczI!y włóczęga. który nie uznaje
zadneS[o prawa. prócz swego kaprysu i oożadanła,
Ten indywidualizm i pesymizm
przyjmuje pełne kształty. zgęszcza się i zaostrza w teatrze PirandelIa. który DOznanie redukuje
do złudzenia każdorazowej praw'
d~. neguie różnice między ~zeczv
wJStościa i pozorem. znosi IIfze-

przez fasn'zm: Rattt

I

i

I

M

SIMon GAnTILLon

"MA YA"
Prolog

(Sztuka ma

by~

wystawiona niebawem w
Teatrze Kameralnym)

ł6dzkim

Trzy uderzenia gongu. CiemDziewka: - Nie roz'umIem ..·
w której nagle rozbłY'ska,
Żeglarz: - Po co ci to razu'
umieszczona na lewo nad kurty- mieć?
ną trójkątna czerwona tl atarnia z
Dziewka: - I znów odjedzIesz
do...
numerem 7.
W potoku bia~ego świaHa z re'
Żeglarz: - MQrze ... Podróż na:
flektoru - znieruchomiała dziew ok'olo świata ...
Dziewka: - Prz.echooząc zaka.
Na prawo, VI cienJu, stol opa.rty żyj rozkoszy...
żeglarz,
obserwując
o mur
(Po chwilO.
dziewkę.
Żeglarz: - Sierunik jest jesz'
cze ciepły?
W chwilę potem.
Żeglarz: - Kogo oClZekujesz?
Dziewka:
Prze'chodzien
Dziewka: - Ciebie ..· ciebie ... przed tobą ...
albo kogoś innego... Kogo szuŻeglarz: Ptl1Zechodzień po
mn,ie ...
kasz?
Żeglarz: Ciebie ... ciebie, alDziewka: - T4 w'faśnie was
przy,ciąga ...
bo jakąś inną ...
Dziewka: Skąd przychożeglarz: - Może być: zapach
dzisz?
sarrnicy.·.
żeglarz: (szeroki gest) - PoDzielfka~ Jedna dla wszystdr6ż naokolo świata, .. Morze ...
kich. wszystka dla każdego...
Dziewka: - Dokąd idziesz?
Żeglarz: - Bądź pochwalona,
Żeglarz: - Przecież ... zawsze Venus utęskniona ...
wstępuje się tutaj ...
Dziewka: - Jak?
Dziewka: - To m~my '\1rzy'Żeglarz: (podnosząc twarz) ' stanią, do której przybijade ...
Bądź pochwalona,
latarnio podŻeglarz: - Mniej pewną, niż czas naszych burz!
pełne morrze!
))ziewu: - Jalk tY się przyność,

•

patruiesz modej latar,ni...
Żeglarz: - Nie masz wOlnejl Żeglarz: (gtlos zmieniany)Widzisz ty, widzisz, są wieczoŻeglarz: - Przytułek nocny." ręki w wyborze?
Dziewka: - N~e·
ry ...
Dziewka: - .. .1 dzienny, i goŻeglan: - Nie czujesz odraDziewka: - ... Samotność.·.
dZlinny ... CłK>dt...
(Podnosi rękę ku kurtynie. zy?
Żeglarz: - Przytacza się sta
Chw~la).
Oziewka: - Nie.
tek do ust kobiecych!
żeglarz: - Czy 'Pokói masz
Żeglarz: - Nie boisz się?
Dziewka: (Podaje usta mętWt aSltly?
Dziewka: - Nie.
f czyźnie, kt6re on l.ekko ~ał~!~,
Dziewka: - Nawet kąta nie
Żeglarz: - Nie mas'z ... wyrzu podczas gdy ręce Jego ślIzgają
mam.
tów?
się po jej rarrnieniu, aż napotyka'
Ze2larz: - OZY
łóZko
iest
Dziewka: - Nawet nie rozu ... ją dłonie kobiety).
twoje?
Ż eglarz: - Sst!... Bez na- Żeglarz: - Ach! twojoe asta s~
Dziewka: -- Nawet nie - prze
dziei?
takie gorące ...
ścieradto.
Dziewka: _ Talk!
Dziewka: - ....od pocałunków,
Żeglarz: - Czy to ciało je'st
które
im użyczasz ...
twoje?
Żeglarz: - Nic ci nie pozoŻeglarz: - ... ~y takie btvsz~
Dziewka: - Nawet nie - ser- stało?
ce.
Dziewka: - Nic·.. Nic więce!. czące ...
(Opus7.cza ramiona).
A ty? (Mężczyzna wzdraga się)
Dziewka: - ... OG błysków k't6
A
ty?
re
na n~'ch J)ozo~tawiasz ...
Żeglarz: - Nie masz żadnej
Żeglarz: - Ale ręce
twoje
własności?
Żeglarz: - Pragnienia...
Dziewka: ~ Jestem w~a~nc '
Dziewka: - Bierz mnie.
drżą ...
ścią innych.
Żeglarz: - Wspomnienia...
Dziewka: ... Jedym.ie od
(Dłonie jej fO.z,chyiają się).
Dziewka: - Przymkin~j oczy. tWY1Ch dreszczy.
Żeglarz: - Dreszcze...
Zeglarz: - Jak się nazywasz?
Żeglarz: - Więc możesz hyć
moją?
Dziewka: - Ja je ukoję·
Dziewka: - Jak sam oh.-eesz.
Żeglarz: - Tajemince...
2eglarz - Kim jesteś?
Dziewka: - J.eśli mnie kUlPis~.
Dziewka: - Wysłucham je..
Dziewka: _ Tą, którą m~eć
Żeglarz: - Jesteś zatem bez
Żeglarz: - CierPienia...
zechcesz.
rodziny?
Dziewka: - Uśmierze je.
Dziewka: - Moją r:}d!,iną są
Żeglarz: - Sny...
(Chwila upływa).
nowi ko'chankoWii(!.
Dziewka: - PrzYP.odobnię się , Żeglarz: ('Ciągnąc dalej): - :C(.
Żeglarz: - Wielu?
wlaśnie cieb1e szuk3'lem.
im.
Dziewka: - Każdy, tcttJ chce.
(Mężczyzna przYbliża się do Dziewka: (1Lchy1ają,c kurtynę)
Żeglarz: - Byle kto?
kobiety. Kładzie jej rękę na ra- - "Vejdźl
,
iPodąża za 11\ą. Noc na I>rosr:,.
Dziewka~ Ponieważ
oni ~n1eniu i wPatruje się w nia ~l~'
boko).
mnie wybleradą.
n!u~. Koni,ec qt,;P.l!lal1ł.

'F(f'. ~33
'i"XTT - n' "'~ pnT ·'~tń-:':' '-"1)
_~--..,...;---------------------_.~ ~..
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Narutowicza 12, tel. 9-78.

A

naj modniejsze

od

zł.

815.

Obuwie. Krawat"..

Przyjmuje

.zen,

le
Ol

się

weksle kupieckie od

zł.

MEBLI Z firmy
S. ShlOMONOWICZ i S-ka
Harułowicza

się ·

wyłączn[e

ubiera

13, tc!t. n-O!l. .

Piotrko,vska 111
100.

Uwadze Sz.

l
i
MEBLE il
1'\'
ł

Patefo~~

Wytworne I
~:=:J:! warunki I

NA RATY

wielki wyb6r sukien wizytowych i wieczorowych, jak r6wnie~ obstalunki z powierzonych materjałów. DodatId paryskie.

•

1

MASZYNY

KOKOSZKO BORYSEWICZ 6-g0

Ks Ie

na

Nowoczesnych

J._____
Kordasz.
.. __._....u ..

- "',~~,~ '_

jest firma Z. Bocian, Piotrkowska 41, w podw6rzu:

3.

Na nadchodzące święta zaopatrzeni jesteśmy w wielki
wybór różnych J(rzeset wiedeńskich, bu,tak6 '
tahoretek pianinowych ora~ urządzenia SłlJIUDll\U

hl' n

,,~

urn dz"enniki

tańców

. udziela dypl, nauczycie;
v Szkole swe; przy ul. ',\h.. chodn;ej 57, zaś
t'Tywatnie przy ul. Gdsllskie; 9, tel. 66-93
w asys\encii zagranicznego, wybitnego mistrza pana
Bruna Malha.
Lekcje w grupach i pojedyńczo dla pocZątku-II
jącyc.h i zaawansowanych.

Piotrkowska
Tel. 3·44

A. J. OstrowsKi
Piołrkowslta

serwisy porcelanowe
Serwisy do kawy, herbaty

Łódź

Biała

55. Teltfun 354, 85·40

Ks;~!:!i ze specja\ną llniaturą,

Szkło

(szematy) oraz wszl'lkfe
robotv drukarsk ie
'1owoczesne urządze.ma mieszKań, magazynów pro- ,'
' wykonywa sI".. w najltr6tszym czasie
jekty mebli, lamp. dekoracji
plakatów
Og10-) _-""
.....
..,.,,"'-.....
szeń, wzorów ect.
- .okien,
Porady
fachowe.
.... _ ......_ _.,...._ _ _....-_ _ _ _ _ _......

Sab~olwentka
KLOZEN8ERG
\'
Wydziału ArclliteMury ?tZy Panstw.

Szkole Stuki Słosowne; we Wiedniu.
Sienkic!Wicza 3/3 tel. 5-53 od godz. 10-12 i od3-5

...

""'....,-

,...~

WiELKI 'WYDOR

I

fabryka lamp i wyrobów z bronzu

M. Buraliowski
a7. -

Piu r lowaka

rąbane

!t,.~: " ~..

do

I
na podpałkę

"

II

j

E',

Poleca się

Sz KIi;enłell

ZAKŁAD

a Gwiardkę!

FJ<Y ZJEł~SKI

~tm ~

Komornik

! Sadzi",

_

,IlI_------n

R. S:-h
elnL7 e ,
-

I

.eI»

oN
f_

e:

.

w Łodzi

l' rzy ul.

Hotrkowslw.f 51
..
odn"',dzle
SI'"y
~ sprledaż z prze·

i

I

meDII
OS70COW&l1vch na
sl.mę zł 45".-

.~~

~

o

Łodzi

GRANJJ.HOrEL5i
Tel ;"5.23,
S A L O n ' tut'lu pu!>llczne<lo
_ _ _I'lllll <tm.
DAM~ KI i ,.v,ĘSKI
rut:ho,"uścl
nale·
żacvch do
Pil'rW~,nrz('dne
Nuchema Rosen.
sI/y tachowe
III
b uma
U_!II1lIlm:m;.uSli!llm
t $kłoc! a acych się

C
N

::~

w

,orz\' ullcv Sien·
k'ewicza 67, na za~adzie art. 1030 U.
P. C. olllasza. że
" w dn. g rrudnia
1927 r., od 10 r.
•

~~Mh"'~,.

Łodz!,

,Rzymowsld zamle·

~
~

..c2

przy

Okre~o-

I

.--=

.fi

Dentysta

,'Ogtoszenie.

9704

2

,I

1

l~

Czas nagli

Musimy opró2nić. Z tego powodu
sprteda;emy wszelk!\ garderobę, bieliznę trykotaże, resztki. znacznie ni.
żej ~eny kosztu. ~rosimy. się przek~.
nać. Okazja ta mgdy me powrócI.
Spieszcie się.
H. 5zUtłlchel i Synowie, Sp. Akt.
Piotrkowska
•

180

Z~d8fcle Wszędzie
łóżko ",.Iowe

!\łdadone

ŁOJt d,2g,XI. 21 r.

Kumornitt:
łen kzymo\l;s!(!.

U WA GA' I
SIęład mól zoetał

przeni•• lo~
Z ul. !\apIÓrlww·
za które gwaran. skier.1o 2 na ul.
tuiemy na 5 Jata RZGOWSKJ\, I
Stale na składzie
zaupalrzony w
ł6tka meta/owe,
wielki wyoór: śnie•
ameryk. .'10 gowców, kaloszy,
•
$t6ł,
'? kapeluszy, czapek,
" polowe. " parasoli i rótnej
wózki sportowe " i galanterjl, wypo·
krzesełk!l dziecin. życzam także cyne oraz materace lindry po cenacb
wy~cie/ane i mięk.
niskich
tie. Północna 24, O. CWAIUHAPT
'ML Złl·85.
lUgowska 1. •

IIPalma-Patent'·

I

•

~

Lękarz

Do akt.
! '4 1327-1927 r.

'_

,

:.

KRYsZTAŁY

~~~~~J\1I'a1
_ _liOllitElIE.IIil'ł!I_IIi1IIR'l...
II!Il..IllH&li1alłllill&g_'!III'/l!l~_9
_
m~,
_I!M_MD'iif&m~~ .. ~Bm, szl{sty

spłatę

~

i J<ielichy, Karafki,
Szklanki i t. d.

Serwl~y. OWOCOWB

WĘGIEL
najlepszego gatunku oraz DR.ZEWO
w związanych paczkach.

-.

stołowe

-..-"'"'"'-------------,--------Iwvm w Jan

TelejGn S!'-25

Konsumentom Elektrowni na
ratami miesięcznemi.

worJcach

pDrcelana

J'

Wazony-Bombonierki - Puderniczki
Emalja-Aluminium

1\'1 , PLAM
ul,\Kolejna 2 (r6gSienkiewicza)
',
,
,
Telefon 45-,51
mieszl{ań

LAMP ELEKTRYCZNYCH!
po cenaoh niakich poiectli

-..----.--.=--=----------------11

dostarcza w plombowanych (1/2 korcowych)

175,

Stołowe

Fabryłra B'siątt handlowych, drukarnia,slłład papferu
materJ' a16w piśmiennych i wydawnictwo kalendarzy

I

Archite .tura wnetrz

amerykańskie

w rMnych formatach z własnej i r6wnocześnie na większą skalę urządzonej fabryki. poleca z gwarancją za trwałość oprawy

Henryk HENRYKOWSKI I

dypl.

Pracownia Sukien

Piotrkowska 117, tel. 30-03
na SEZOn KARNAWAŁOWY

Markowicz
iNas:els
Piotrkowska G.

... "

Pań!

A. Maszkowskiei

Celem tego ogłoszenia iest zwrócić
na jedyne w nasze m mieście
źródło mebli.

Urząd wiadomości,
Opłat Stemplowych
w Łodzi podaje do '
R
pnbltcznej
~e dniu 12 grucfnia 1927 r . ..,""'''''''''''~.........,'''''''''s..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _
od godz. lO rano odbędzie się sprzed;lż ruchomości
Płyty I Instru·
pozostałych 00 śmierci Rozalii Fraenkel w Łoezi,
mt"nly muzyczne
przy ulicy Sienkiewicza Nr. 26. Sprzedaż będzie
trwać do g. 15 i w razie potrzeby dokończor.a będzie
do .zycia.
w następnych dniach od godz.. 10 do 15. Licytacja
polecają
______
jako wyznaczona w drugim terminie rozpocznie się
ł
S'er~6ia
od Gen zaoliarowanvch.
Spis zasekwestrowanych rzeczy można przejrzeć
w Urz~dzie Opłat Stemplowych w Łodzi ul. Ogrodowa 28a, cOQziennie od godziny 9-15, a rzeczy ~.
,----~----~--------------I
mozna obejrz-ec
miejSCU licytacji.
ę'gle
Ł6dź, dnia 3.XłI 1927 r.
Nlłczelnik
Grzędo:
""",.,

n

uwagę

/OGŁO "ZENiE

Borsalino

PFEFFERA, lldyt

p0leca

bez

konkurencylne.

Habiua

r---------~------~------------------..__--.....

•

SIę .e..

dOgDd~:n;arunld

od zł. 225.

bieliznę. wiedeńską i krajową oraz wszelkie inne artykuły mody tylko u

gentleman
LI VI A G A I

,••

~a1tańsze Źródło.
ód 0,5 do 100 ps. .
..
--------------------._--~--iii = Chcesz być eleganckim
chcesz mieć wygląd eUl"opejski 1

Philips, OsraDl i Inne.

~.

#

Juliusz
OJSltlniecKi

powrćc~ł.

ul. Zlalonil 6.
feleton 45--i9.
Chor. sKórne
i weneryc~n.
Prz)lm. ,d':; - . .Jv.
12·21 od 7 -:) w

przvjmuje odgoclz.
l t - ~ pp i i-l:) w.

Wyłącznie

zabiegi
ch.rllrgil:zne i usuwame z~bńw.
~~~?i

Cegielnian8 51 "",."",._ _ _,..sr_
tel. 61-4il.
.

------ I

Ski eD

lekarz-da ilt1jta

tł. K3C,~~i:13 ~en

I

duży

z urzadze·
OIt'm lub bez w naJ'
lepsl~m

..-

j.-:,.owa

punkcIe

prlyjmu e ud 10 do
11 I ocl 4 ao 6

odstą,

Cegielniana U.

mIaSta do

p enia.

Of\!rty su!>: "Cen

\I :'" -: "
;,r·maszynistka

;:::;:==--=='~=-~::~=~m
• •' ,

__

Bf.e"""

poszukuje

!III

~

bezpłatnej pra~tyki

biurowej.

Oferty sub ~J. A." do
admin "Głosu Polskiego·,
Piotrkowska 106.

,I

,l

~r

••______________________________

~

c

-

~

____

________________________________
--_____

~~~JO~r~~o~t~~ś~P~
· O~L~S~~
-~
- ~
· l~~~

. _~;~
._.~~~S~

~

TANIO i

tłA

DOGODNYCH WARUNKACH NABYC

urzll\dzenia niechaj się uda do
I. M. TERKELTAUB fe!lzvst. oc! 1882 r.)

pojed;yńcze i Jtomnlełne

12

ARUTOWICZA 12

Wielki wybórJ-Wtaeny

znanej fIrmy

wT~~d~~l~.u

wyr6bl-Długoletnia

gwarancjal

s

ES

ZA W"IADOMIENIE.

"METROPOLIS"

W tych dniach zostanie otworzony Sklad
Pończo5zniczo-G,danter"jny p.t.

=-

S ;; rzedaż pończoch O

50 proc. taniej!!!

przy ul. Narutowicza 3, kt6ry będzie zaopatrzony w pończochy własnego
wyrobu oraz innych firm.
Sprzedaż pończooh

.""

o 50 proc. taniej!!!
22!!2S

NA

GWIAZDKĘ

po cenach

-T:'

"'.~

"

,'.,'

ATLASY
TAFFETAS
POPELINY
AKSAMITY
PLUSZE
i t. p.

W WIELKIM WYBORzE

~: owska

14.

dziecinne od

,

~niegowce od
gabardinowe •
ryskie
•
Trelorn
•

5~

damskie

,,68.,2

męskie

» 1l~

',::,~.,

•

115.- ~
22.- .
24.29.-

Magazyn Uniwersalny

UJ

.

44

Piotrkowska 44

UWAGA: Bony szatni6wki przyjmuje

si~

jako got6wkę. ,~_ \ t~.
~s

'. IDstitut de Deaut6

Fabryka chem. S A N A T O R w Bydgoszczy wyrabia wedle tego
systemu preparaty pod nazwą

Anna a".del

(Dłplomfe

ATO

de l'Unlverslt~ de Beaatt
"Cedlb" Parls)

Cegielniana 19, m.. 8. \

Choroby skóry i włosów. U.uwanłe
zmarszczek, brodawek, piegów, Wlł.i
~rów i w'zelklch defektów ~ry. Spe J
ejalne masate twarzy i ciałL Masate
odtluszcuj"ce. Usuwanie włosów \
elektrollzl\. - Elektroterapia Solux.
Prz7łlBo od IO.ej do S.ej _leca. l

/

Poucza w jaki sposób tępić te szkodniki, wysyła instruktorów i podejmuje si~ wytruwania szczurów rejonowo.

Ulgi dl a pracuj,07ch.. 0002,

~x*x*x*x*~*x*x*x*x*

W wielu miastach jak Poznań, Bydgoszcz etc. etc. zostały zastosowane
preparaty te z nadzwyczaj zadawalniającym skutkiem.

Dł. mld.

,

dostarczają

•

Pepege i Tre 9rn

rejonowo w miastach, wsiach etc. z.ostało z nadzwyczajnym skutkiem
wypróbowane systemem Asyst. Weter. Grossa.
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KALOSZE ~mowe i SNIEGOWCE

Połt.t dniowei

ezu

,-,,~.:

,"

,

Bernard Kossowski

IE S

-.'

. ~~ Bielizny, wszelkiej galanterji, towarów zimowych jako to: szaliki,
r~kawiczki, pończochy, poolowery, getry, chustki, kołdry i t. p.

poleca

róg

..

.Prl~~świijte~ln, tani 'W~li~ńl

zniżonych

CREPE de CHINE
CREPE GEORGETTE
CREPE SATIN
CREPE METEOR
CREPE MIRANDA
CREPE PARURE

.J"

wszystkie hurtownie. Pouczenia i porady uskutecznia

Fabr".ka SANATOR. w Bydgoszcz"..

Ignacy Margolis

chorob". oczu

639

AL. IiOSCIUSZIU 13.
tel. 65·17.

.............
przyjmuje od 12-2 i od 7-8•

KŁAD FUTER1!~~a~~!!~~~~~!~S!!~d~~!
"
Iderownik. i~styt1JCJ\ fmansowej zna jący I
p. f ." ALASKA

dobrze mIejscowe stosunlcl kredyt?we
·ot
k
k
19
t
I
62
23
,I handlowe poszukuje odpowledmego
19 P I r ows a
Je.
• • ł stanowiska. Z ~ toszema do bIUra o lopoleca
szelI ~. f uchs, Piotrkowska 50, pod
FUTRA pg. naj nowszych modeli.
»KOHESPO ;.: UENT'.
~JSg-1
Ha sIlIadzie wielki wybór sk6rek
'--'----'-

po cenach przystępnych.

SAl'JON

UWAGA; Pracownia kuśnierska na miejscu przyjmuje wszelkIe roboty wchodzące w zakres kuśnierski piękny W stylu "Ilesansowym , ryty
jedwabiem w b, zo dobrym HanIe
ollaz;yjaie do sprzedania

KLINIK .~
położniczo-chirurgiczna
D-rów med. Szarloty Eigerowej, ReitterKurjanskiej, Michała Kantora i J. Bauma
Łódź, Ogrodowa Nr. 10.
Tel. Nr. 13·57.
l i II klasa.
ADlbulatorj U1ne

Wraz z żyrandole m
lon 103, p. Beme

Wiadomo~ć

tale -

1>6:35-1

.....0,..

Dr. me d, H. lAJCHTER

Konstautynowska

PRAWDZIWEM

J'est

Ona
.
l
'
przyczyny, p~ch~dzen!a oraz. ecze!lle
cle~p~en ner:vowych, opl~ralac Się ~a w1elole~mch
d?swladczen1ac~. ~upeł~lIe bezpłatme, kto mi na·
pisze po~ług m,żel, zaml~szczonego adresu.
Tysiące hstow dZ1ękczynnych dowodzą skuteczności tego jedynego wypróbowanego dla dobra
ludzkości sposobu, opartego na żmudnej, sumiennej
pracy. Kto należy do wielkiegot tłumu chorych nerwo
wych, kto cierpi na roztrzepanie, bojaźń przestrzeni,
osłabienie pamęci, nerwowe bóle głowy, bezsenność,
zaburzenia żołądkowe, nadczułość, bóle
w stawat.:h ogólne lub częściowe osłabienie ciała,
lub też na inne niezliczone dolegliwości, ten
pow inien kazać sobie
otuch" kei ążkę.

9 tel. 49 66

szczęk, dziąseł,
zębodołóW. Języka

OT"

SZTUKA LUDOWA
ł

dekoracyjna.

ZAKOPIANSKIEI

KILIMY
Szkatułki, talerze
rzeźbiona ł

oraz galanterja
malowana.

PANTOFLE

i

Guńki,

ŁowiclUe

KIERPCE

serdaki
z metra
na r zutki itp. - dek oracyjne W wielkIm wybrlrze - wełn i aki

Poduszki
Lalki w strojach ludowych.
jako torebIti do robót
Pajace oraz
bielizny . - - -

na oL nawrot · 2

d o 104~8t - 2 I ".
Dla pań spec. od
godz.. 4-5 po p.oł.

[eny lennic.
D~.med. •

WZNOWILA LEKCJE
Zawadzka 25, II p. front
Od 1 ~-~ l 5-4 pp.

Ni ebywała Dkazia

liódź.

Oryginalny puder francuski.
Duże pudełko po zł. 1.50
poleca
Per:tu1:.:l:l. e r j a

"VIOLET"
PiotrkowsKa 83.

----

Potrzebny od zaraz

Krochmalnik,
Kettenschlichte;~
na czesankowej przędzy.
Karolewska 38 u p0rtier ~

Andrzela 7, od 5-7 pp.

lell'osonowa

.I

'W'yda'W'nicturo

I

poszukuje stosunków z wydawni- :
ctwem lub drukarnią, posiadające- .
mi zesp6ł akwizytorów ogłoszenioWytwórnia
wych w Łodl.'i, celem natyc h l11 ia Piecy l Kuchen
stowego wspólnego wykorzystania
porad;y dla
objektu re klamy, którym już w Przenośnych.
ltobieł
wielu miastach osiągni~to świetne . nagrodzona na wy
ciętarnYch
'któ
d"
t stawie Gospod.Hy- ll,50- 1,ólJ l 0-5,
rezu lt aty l
ry wszę z1e les
glenicznej w Łodzi niedz. i świ ę ta
wysoce aktualny. Równiei odpodużym srebrny.n
3-5.
wiedni dla gazet.
9642
medalem.
Tel.... 48-62.

I

All
t'In S (G
~ hs, Kat
' u.13M'
mar
OWle8,
-go aJa

.l @®(,

'1~
il U.

:)®@@~~..l

Dr. D1eci.

8tupel
SzKolna 12

Choroby skórne,
" \,Ilosów, wenerycz·
j' ne i moczopłciowe
leczenie gwiatlem
(Roentgen, lampa
\twarcowa),
Ele ktroterapia.
Przyjmuje od 12-Z
po pol. I od 6-fI
wieczór.
Ce .. y

lecznf~

Dr. m.ed.
JULJUSZ

BAUH

chor. kobiece
i akuszerja
przeprowadziła się , Cegielniana 53,
. l I' przYIm.
tel. 63·bfj
6-go S·lerpnla
od 5-5.
Piotr~~~Skiej) . W klinice
Akuszerja, ~ Ogr?dowa 10
chor. kobiece, I od 11 )0 -1,50 PP .
weneryczne (wy-'
łączme u Iwb !et)
Dr.

I
Znane

Tel. 48.95·

A. M,roJstl ,

'.

Choroby nerek, pę
cherza i dróg mo·
czowych.
.
Przyjmuje od t-~
i od 5-8 w.

l Plramowtcza
11
l dawn. OlS!ińska).

dla niezamoych

Neumanówna ~. Place węglowe ..ar

po powrocie z Lipska

Urolog.

. przeprowadził si,

I

i t, p.
Od 1 50-S, Niedziele i święta od 10-12

788-2

Piotrkowska 64.

przysłać moją dodającą

Datyner

Choroby skórnE
l wEnl!rycznl!

Kto ją uważnie przeczyta, ten zysk auspakają
okulista
ce zapewnienie, że istnieje jedyna prosta droga I
B. sekundarjusz
do zdrowia i radości życia. Nie zwlekajcie lecz
oddz. ocznel>o!O
napiszcie jeszcze dzisiaj.
państw. szpitala
Ernest Pasternack. Berlin S. O. Młchaelkłrch
św.
Ła z arza w
platz Nr. 13. Oddział 270.
Krakowie przyjnWle
POmorska nr. 8
tel. 57-48
od 11-12 oprócz
wtorkóW 1 pi ątków
Z BOCZNICĄ KOLEJOWĄ
I od 5-7 codz w
przy st. ŁÓ llt-FABRY CZNA
" lecznicy .Na Wól ,
zajęte dotychczas przez liódzką SpÓłkę Węglową
c~~, l:~t~~'l ~:'
od zaraz do wYdzil:rżawllmla. Oferty uprasza
_ _ _ _ __
się składać do kancelarji Adw. A F T E Rli UT A
Dr med

PIANISTKA

,,~I\R

"

0.ma~1~

STOMATOLOG
Chor.
podniebienia,

Halina

Zygmunt

Jtoc icszenfem cho .. ych na nerwy
mOJ'a niedawno wydana Książeczka.

••KozD1inell

Ol

Główna 51.

~~~

l UdWI'k Fa,

,~

Choroby skórni
i weneryczne

Nawrot 7.
Tel. 28·07.
Przyjmuje od
llJ-l:': l od 5-#

4.xn -

.......
•

ł

w wielkim

wyborze~

•

r6wnie! samochody, rowe-

mnóstwo gier towarzyskich
oraz oZdoby

o)"llo1nk..o~e

pO cenach

..-•

"
p01eoa

najniższych.

za

•••
••

____ o

.IInu'scl
,~,

. leCZN ICZY SRODEK
WYPRÓBOWANY. SPROWMZAJJ\CY
UL6Ę w CIERPIENIACH

WYSTRZEGAĆ SIĘ POORABIA~.
PRAwDZIWY tvlKO \YPUDEł.KACHaPLOMBJ\

••
•••
•••
••es
••
•
•
•

le
EW

Vl!!!! Swiąteczna Wyprzedaż I
JDęsklch

Palt damskich l
UbraJi

-i smoklngo'W'

I

m.ęsklch
po cenach o

50"1:, znitonych za gotówkę
I na spłaty od zł. 5 tygodni~wo

I
I

Kajnowsze 'ason7.

...

Polsli:a

ł.ó4i,

Pierwszorzędne

.I

wyk06czellie.

Włókiennicza

SamOllOmOC

Piotrkowska 85, w podwórzu.

PR1EOS TAWICIELI
NA RzeClPOSPOl.lTA POLSKĄ

JEdynie· płatki owsiane

..

L\lker ats
- l4ealnlt oczyilczone -

Nadeszły

00114 HANOLOWV

... woln. od 'ulikl drzewnej,
drainlqoej kiazkl. Zawieraj ..
one wielkie 110'01 w i t a m i n

I!D.KOCH iW.BORMANN

odż,wcz,cb.

WARSZAWA. UL. BOOUENA N21.

niegowce

ROYAL

w stQsunku do tel.!C), co
dotychczas w tej dziedzinie ~pU!\~
czono na rynek. Wokolo zamkniętel
Estetyczny, piękny drUk! NieaościgOlo,
ł1a tr'Wslo!olć! LE'kkip uderzeniE'1

. POBael 1.000.000 w użytku!

ZądaJcie bezpłaluel demollstrancJi RoNajpraklyczniej_
yala, n,m kupicie inny tabrykat.
sze podarki
~ak s~mo pf'lecam moje, Wypróbowanej
gwiazdkowe
JakoścI, szwedzkie arytmometry .Fa..
cit" I amerykańSkie piszące .Duł'ro.
u!łha-POlI"lable l - maszyny do dodawania.
Wyprzedaż wszelkich innych system6w maszyn do pisania
PO Dardzo niskich cenach.
SkIBa-maszyn do pisania. jc;tn od 1908 roku

K A L OSZE:

Męskie, damskie

Skład 'śniegowców
Ul

landzi. ul.

DoKt6r

.

Wńlczlltl~ł(1I

Dr. med.

65.

.

H. Woł~OWYSli P . . Markowicz
PrzYlmuje
ZachodnIa 57

P1otrkovvl'!Jk.a 104

i kaloszy

(CegiehJlllna 19)

teL 37.70,

Choroby skóry ł włosów. Lt'czenle defektów cpry, masaże, elektroterapja

Telefon 61-96.
Pantofle
domowe

filcowe
4.- para

~m, (mmd liott:!IU, telelon 57-54

Mdt.

i dziecinne

.,FANTULIS"
Ogrodowa Z (róg łłowomieJskleJ)

ADOLF GOLDBERG
PiotrkoWSka i'2.

fi

Tretorn 8zwedzliie
damsKle 31.00
Kwadrat r".K.le
••
25.00
Gentleman
..
24.00
Pepege
.,
20.00
Sniegowce dziecinne Qd d. 15.00

Nowe modele amervkaj1sktcb biurowych
i podr6żnvch rl"ll!lzyn do pisania
sę Idealem

cy"

34 ul. NŚRUTOWICZA 34.

I..
' _.1iIlII

I
I

•

CD:.:m!illllll_IillE:m!S!aimJ. . . ._ _ _ _. . . ._

UWAGA. Klinika lalek na miejscu.
C!!!

•

a

ry, drezyny, mebelki dziecinne, w6zki dla lalek,

Zł.

od 3 - 7; w njedz i śWięta od 11 - l
llosmeł7c&n,...

Gabinet

Chorobv skórne
ł weneryczne.

1:1..;00-4

Tel, 60-35.

Ll'czenłe lamp2ł
kwarcową.

Przylmuje od godz \
1-2 I od 4-8
W niedziele i ŚWlę ~
ta od 11 - l, ~
..
LJ la pań od 4-5.00
Oddzielna
poczekalnia

Dr. med. I. BETlE

Choroby wewnf]trzne i dzieci
Piotrliowska 6. tel. 44·95.
PrzYlmuje od b-ll

I

od 4-() po pol.

=
Wlelskl Klnematoprat Rświatow~

CHOLEliINAZA

ł,LESZNO"

to nie tylko zioła, które leczą kamienie ł6ł.
ciowe.- to swoisty s"tem lecznictwa, chorób złej przemiany materji na tle wątroby
stworzony i stosowany przez

tlI' z M.r. odp.

ul. Leszno

n~.

39.

Wyprzedaż przedświąteczna
pIecyk I I kuchenki szamotowe pr ze.
nQ~ne za gotówkę i na raty. firma egzystuje od lat 24.

, \

Bogusławski

Dr. med. S

atwową.

ICA
Bo nasze buciki

Orbin'em czyścimy.

chor ..

~wtetlne. Eleł<tryzacja
Na~Wi~l ! ania
lampą
kwarCOwą
ł{oentgeu.
L.ębjl
sztućzne, korony złote, platynowe I most,

W niedziele i t!wi~ta cio godz. ::! po pol

.~1. ęgarstwiJ.

b,...

przyjęć

CAbreB Zaur)

Legenda ka u!taska w 10 czędciacb.
Nad proS!ram: ? ? ?

czopłciowe

Leczenie świat/em
iLampa kwarcowa)
I promieniami Hoent!lena.
PrzYlmule od 9-2
lod ~
Ola paf! od 4-5 oddzielna poczekal-

W pOl:zekulOIach kina codZiennIe
do ~odz. 22 Audvcje racHI"oniczne

-

Kino Spół. Prac.

nia.

dnIa ~9 listopada
poniedziałku wł.

Ud WlorliU,

I
l

choroby skórne
weneryczne
vrzytmu;e codzien·
IIle od Slodz. 6-~
1'0 pol.. w /I1~dzie.
e święta 0<.1 11-1

Wielki

Dramat W 10 wielkich aktach
HUGO v HOFMANSTHAL
,\\uzyl<n: kY:SZA IWA ::;ZTI<AU.::iSA
Vv rOI('ch S/łÓWnychl
Huguetłe Duł.os
Całelain.

i Jaque
AI\U~.::, ;

Dr. med.

~!n~!!!~::~~~~'~~d~~~W~I~;·~~~~l~ l
i

De.

masaż.

Goh przyjęć oci U-l

.....6 Pl'.

programI

Napisał:

Ul. flDtrkowS~3 a~ł Ul D. fUIIt.

Lampa kv...ar~owa, .SoJux, Kąpiele
•
sWletlne 1 t. p.
PlotrJlowslla 101, teł. 30-16.

wspaniały

-do

Kawaler sreUrnBj rÓl1

67-2

(l/..

Państw.

Sienkiewicza 40.

Zawad;r.ka Ni I,
tel. 25-258.

od. 4 do 7 wiecz 4,

Mar~hal

"Xaukaskl partyzant"

Choroby skór-

H. Szumacher

s;!łównych:

DLA MŁOLJZIEżY:

ne Wł08Ó"" we.
neryczne i mo.

Dr.

Rlddera Hag.
Izrael.'-

,,H.ięt)roc

Marja Korda i Ariette

nerwowe, wewllętrzn\!, przemiany S-UD Sierpnia 1.
mat· rji (astma) i kobiece.
Uened~k!a).
reI. •

leltar:EY specialistów i gabinet Godz.
dentystycZny przy 116rn"lll l<y/lRU,
Piotr6.ow~lia 'Z94, tel. 2289.
'lrlY prtvstanlw (Iramw pablanlcldch)
pl'zYlmule chorych W chorobach wszy!;!
KiCh speej!llno~cl od ~ l~l rano do •.:. eJ
po poło ~zczepienle ospy, analizy (mo·
ezu, kalu, krwi, plWOCin etc.) operacje
opatrunki.
PClIrada :$ złote Wizyty na mle,.cle
Zabie1t 1 operucje u1 umowy. Kąp:e,e

Inetodą

p. t.

W rolach
med.

Handel "Elastilo' PRYBUlSVł
1\

nAPISZ DO MNIEI

i

Zbrudzone buciki w mig się oczyszczą
I przez dzień cały prześlicz,tie się błysz:zą
D~ szkoły my się nigdy nie spóinimy

podlul! powlegci
gardła

u...

Swiatowei slawY
formuje nogi, te.
&:.ódi. Kilińskiego N! 6. Dsyrho-grafolol!
czy żylaki i gruSzylier· Szkol nik,
przYlmuJe wSlelkle obstalunki
czoły.
.
redaktor p I s m a
'WChodzące 1>1 zakres zduńskI,
Bindy
damskie
.Swit". opoVo'ie Ci,
piece nowe ł przestaw/d, robotę
kim jesteś, klm
pooperacyine, urawykonuje SIę solidnie.
być możesz? Nabiające
figurę
i
Z poważaniem
de~lil
charakter
inne.
Jan Szymański.
pisma s~6i. lub
zalnteresowanei
Wkładki na płausoby, zakomunlku; Imię. rok, mielląc
skie stopy
urodzenIa, kawaler. :tonaty. wdo..viec,
Suspensorja
ilOŚĆ osób nliljblltszel rodziny
Otrzv·
wszelkiego rodzamasz szcze:;!ółową analIzę charaKteru,
określenie zalet, wad, zdolności. prze
ju dostać można
znaczenIe, Jak również horoskop slvn
w pracowni orioIle$!o med,um M-Ile E\lI<1ny. Wszystkim
pedycznej
I:zyte nikolU .Ulosu t'ulsl<leS!o" analIzę
wys)'la Się po otrz~rnaniu tylko 2 zloŁ6di. ut. Nawrot 38.a_
tych (zamiast zł 5 '. ~a przes\llkę za- Tamże u!\uWa sie nll,~t!lrS7.e I najBardZlei zaniedbane rupturv.
l lllezyć znaczki pocztowe. Usobilkie
Firma egzystuje od r lB86
! prz\lJmu ę l~-,. ł-'rotollółV, udezwv,
A. LE W lNSKf.
podzIękowania najwyDltntejszych osób ~5g2-4
stolicy.
W"rsza wa. PSycno·Gr. folo,,!
~zyllel·SzkolniK. Wedakc a .Sw t·. No\\owle ;ska 6. m. 5, r6lJ Mar .. załkows·t1el
t . ~. NIOIej-ze
• QI05Zen'c wyclać
I ~n l lI',Ć tI, ;'T
&Y21-1 leczy .. natu,raln:Jł. bez 1 ekar-

(~

Królowa Niewolnitów

H. ItrBmojewskiego

. Polecamy Szan KlijeDteli
.'

Rokicińskiej).
Dojazd lramwaiaml 11) I 10
Od wtorku 2Y do poniedziałku
5 grudnIa um r.
DLA DOROSŁYCH
Dramat w lo-ciu czę~ciach

Wodny Rynek(róg

40-50 mtr sześc. na godzinę
8 atm. ciśnienia k u p i m y_
Wykończalnia i Fa ..biarnla

w

!>ia pr:tyszly

t~dzleń.

"Demon Kobiet"
roI!

głównych (Jle'ta
i Norman Kerry.

Niuen

Początek

W dni powszednie o godz.
5,50 ostatni o 9,50.
W soboty, niedziele i śWięta o g

!'IIa
Moniuszli.i 5
Prayjmuje od 11-2
i od 7-8.
Panie od 5-t
/"

2,'50 po poludniu

pierwszy seans ceny miejsc

1'-----------.. .
zniżone!

,~

-

4 XTT -;-__((1' O~

t8
.......

POt~KT

-

_ _ _• ___ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~39

tg~

ł
..
Artyst.

Zakłady

Fotogrzzne

"SALON D'ART"

"

ul Konstantynowska Nr. 2.

po cenach

6 pocztówek 5

zniżonych.

~:t

zł

przeniesiony
z ul. Nowomiejskie; 27 na ulicę
NOUlomieJską 5.

I~
~

;;
!2

==

~

~
~o.

"MAGAZYN

z ogr. odp. w ł:. o D Z I, Narotowicz a 45
Posiada na składzie kompletne urządzenia mieszkań od
najskromniejszych do luksuiowych jako to: urządzenia pokoi
sypialnych, stołowych, gabinetów, salonów, kuchni, meble
klubowe, biurowe, tyrandole, ample, obrazy i t. p. - jak
równiet przyjmuje wszelkie zamówienia w zakresie wewnętrznej
architektury.
Sp6łdz.

Ostatnie szlagiery taneczne.
20,000 płyt na składzie.
&:$WiO

słanie.
Kllińskiego

wym

I

I"AUKA I WYCHOWA"IE,
STUDENT
N}/ższego semestru udziela lek.cji i ko
repetycji. Przygotowme do egzaminów

i

JÓ1~f We~sler
roh %alo~. 1901
WARSZAWA.
Marszalk. 132.
KRAKÓW.
Florjanska 25.
LWÓW.
S7'kstuska 2.

•

PIANINO
zagraniczne okaZYJnie
sprzedam. Głów
na 56. skład luster.
9607-2

I.

---------------------------------------------M~ski zakład krawiecki

Dr. St. Bibereal

Poleca na sezon nadc:hodzący wielki wybór najmodniejszych materjałów na ubrania i palta. Równiet
dla uczniów poleca mundurki. - Warunki dogodne.

l

Kram era

.

NIEMKA
(Reichl'deutsche) udziela konwersacfi,
pokoju ume
prowadzi lekcje interesująco i zapewnia
szybkie P<-StęDY. Oferty Piotrkowska bJowanego lub bez. Oferty do admin.
.Głosu" pod • .N2 H530 •
9550-3
BI, pierwsze piętro, front, mieszko 5.
9633-2
DYWANY
POKóJ
reperuje Tkalnia Sztuczna, Piotrkow9568-7
jeden lub dwa pos7ukiwane na biuro, ska 92.
NIEMIEClEGO
$Óruntownie udZielam po cenie b. przy· centrum, l piętro tront lub podwórze
stepnej PlOtrko\Vska l8~ m. l, tel. 43-84 parter, Łaskawe oterty sub "T.'
ODDAM
9579-3 dziecko, dziewczvnltę 3 mies ięczną
.
668-1
chrzczoną, na wlasno~ł. Napi6rkowsltiego 8'1, Dziubek.
9317-5
DWA SŁONECZNE
ele~ancko urządzone pokoje
z frontu
...
..
na pierwszem piętrze do wynajęcla_ Od· CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?•
powiednie dla lekarza, adwokata lub Musisz ukończyć kursa fachowe korena bIuro. Narutowicza 50 od 3 - 5.
spolJdencyjne prot. Sekulowicza, War9365-5 szawa, Zórawia 42. I{ursa wyuczaią
AA KUPUJĘ
listo\l\ nte: buchal terji,
rachunkowości
i sprzedaję różne rnel>le,dywany. lutra,
kupieckiej, korespondencji . handlowej)
DO ODNAJĘCIA
maszyny do szycia Płacę naJwyższe pokóf, elegancko umeblowany, ulica stenografji, nauki handlu, prawa, kali
ceny. Ch. Łażnik, Gdańska (lJlugal 44, Piotrkowska mlędzv ul
Przejazr\ i ~rafji. pIsania na maszynach. towaroteleton 62-b6.
UwaglI: Za ubraOla Główną, Il piętro dla solidnego pana. znawstwa, angielsklegJ, trancuski ellO,
męskie płaCI; naJlepiej.
9671-5 Uterty sub "D. 180" do Admrnistracir niemieckiego. Po ukończeniu ~wia
965~-2 dectwo. Ządaicie prospel1tów.
• Glosu Polskiego'
9489-12
A SYPIALNIA
111\ sloniową IlOŚĆ złocona, garderoby,
POKóJ
------szaty, łóżka, kredensy pokojowe spue- um eblowany dla ~ p. zaraz do wynaię
STROJENIE
dale Sto 'arnia, LubelSka 0, przy Na- cIa przy ul. PiotrlwwskieJ, sub .Piotr- fortepi anóW i pianin,
Gdańska 61.
piórkowsltiego.
9661-1 l(Qwska".
9631-1 m 5 l-e pil;tro trolit.
657-4

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

SPRZBOAż ~.

- -'---

n ' leslęczna "Glosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami wy
1I0S1 w Łodzi zl. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; _ przesVlka pocztoWa w kraju - z!. 5.-; zagranicę - zl. 7/2fJ.

ked.xtor: Gustaw

was~ercu~-

'=r

JHlnkłualne

~,-._

...

i Bolidne

miesięcy.

podług

ostatniej mody.

Ogłoszenia

dla poszukuiących pracy
bez względu na ilość
w):razów
Kosztuja 75 ~roszy, dla ofiarując)'ch
1 zl 50 groszy.

. . ,.

e..~~"~._
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BIEGŁA

stenotypistka polSKO niemiecka ze zna.
iomoScla języków obcych, poszukuje
posady. Oterty pod • T. K. Dobra· do
.GloSIl".
724-1

.. .-...

TAPICER-DEKORATOR
SIustawOle przerabia meble, zaklada
liranki, przYJmuJe obstalunkI na tapcza
Iły, Itozetki, materace i kubowe garnitury, podlug naj nowszych modeli, po
niskich cenach i na raty. Uwaga!!! Tylko ulica Cegielnrana 64.
30-1

-

-------

PRZYJMUJE SIĘ
uczenice na wykwintną ondUlację i manic ur. Konstantynowska 15.
599-1
POSZUKIWANA
wykWahfikowana wychowawczyni ze
świadectwami, z 7 kl. wykształceniem
do dwucll dZIewczynek w Wleltu 8 i 6
lat Oten)' do .(llosu· sub .t'oszukiwana9:.A4-1

ZGUBIOl'lO
weksel z wystawienia Michala Michal.
ka, 7am. W ŁodZI ul. Orewnowska 51,
WYKWALIFIKOWANE
na zlecenie S. Tarnowskiego, plalny
,,0 hstopada na sumę zł. 100. Weksel falco~aczkl i dZiewczęta do nauki moninieJsz)' unieważniam. M. BromberS/, g~ się zgłosić do Drukarm Państwowe;
658-1
Podrzeczna 15
640-1 PIOtrkowska 1\r. 85.
ZAGINĄŁ PIES

szpic duży, blaly,
wa dzić lul> dać
parter.

~

~

WYKWALIFIKOWANA
Odpro- krawcowa poszukuje pracy w domach
Orla 15, m. 1, prywatnych. Łasl<awe oteny do ,.Głosu
960.,-;1, PolSkiego" pod "L. L.~
6bO-l

\\i kagańcu.

znać:

.... G1EIiO~

PRACY::

I

BYŁY INSPEKTOR
Banku Państwowego w b)'łym zaborze
rosyjskim, d)'rektor Banku Spóldzielcze~ pOszukUJe
posady.
Warunki
skromne. Ofert)' do admin
.Ulosu
Polskiego" sub "E. S.".
0001-2

ZDOLNA
buchalterka-masz. ze znajom. koresp.
pOlsK. potrzebna. SzczegółOWe oterty
pod .p_ H."
9634-1

I ZIUiUB.DDK~~EnTY

I

JóZEF KOWALSKI
Zlota 7 zgubll kartę mODo Wyd prze~
LEKARZ-DENTYSTKA
P. K. U. Łódź.
962'2-1
do samodzielnego prowadzenia gabinetu
na mieJSCU poszukiwana. Oferty sub
.lekarz-dentystka"
9625-1
.::' -,
~ ........ ~... '.. .
.... .
"
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DR. MED.

RAPEPORT
Pr. Narutowicza 25

-----

,

Wykonanie

ODDAM
chlopczyka jednomlesIęC7..nego: szatynek, oczy niebieskie, dobrze odchowany, IJlechrzczony, na własność Wladomo~ć: Dre\\noska 54, u dozorcy.
961LW2

I

;LOKAbE i MIESZKAłłIR.1 ~.~_r::~:~ zaj~f~~~ę rÓ:,ież

----- -

na weksle do S-ciu

5-8 wiecz_

__

I
II DonlESIEłłlA RilZJI1,

Piotrkowska 209

RO

-----

---.-
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Chęciński'

M.

Moniuszki 11 tel. 63·22
choroby skórne i wenery~ZDe

Gdań
SKLEP
9580-3 -filja wędlin i mięsa, z urządzeniem
mieszkaniem do odstąpienia . Oferty
pod .P. 4.000· do .Głosu·.
9606-2
MATURZYSTKA
lódżkieJ szkoły udziela lekcjI. Specjal.
ność: korepetycja , Łaskawe zgloszenia
SKLEP
pod "Maturz)'stka~ do 'Bdmln. .Glosu" z pokojem sprzedam Zamenhofa 14
9623-1
STUDENT
,~
politechniki warszawskiej poszukuje
·" się mezuro""
- J.
SPRZEDAM
Czu/e:sz
lekCji. Oferty pod "Politechnilt" do dom przy Rz~owsldej. bez dłus.!Il, wiadozmierz przedewszysfkiern
"Gtosu".
mo~ć Przędzalniana 59, piwiarnia_
~emperatl.Jrę ciepłomierzem
962fi-1
ale z ochronną m"r"ą,~
UDZIELAM
/(!~(fJ 'i.w a !,,!,{1tujt: Zl§ ~
lekcji gry na fortepianie . Oferty pod
Z POWODU WYJAZDU
"Skromne wymagania" do "Głosu"
sprzedam szafę dębo\\'a. Nawrot 25,
m. 34
' 9 4 5 8 - 1 dokladnosć.
czulo!lć I precyzyino!!ć
w wykonaniu. Prosimy zwracać uwa~~
LEKCJE MUZYKI
na po\Vvższą rr.arkę ochronną, ~dyż
na skrzypcach, mandolluie l gitarze,
oraz teorji muzykl_ Oplata
niska
falsy.
Zielona 2.3, m. ~4t Ul P
9627-2

i

(sklep frontowy)

Telef.66.31
poleca S/otowe tutra damskie i męskie
oraz skórki pojedyńcze wszelkiel10 rodzaju, po cenach przystępnych, na do·
godnych warunkach.
Obejrzenie me ol>owiązujlł do Itupna.

l.apóźnion)'ch metodą skróconą.
~5, m. ~, front, I piętro.

I KUPNO

fabryczne

SZWA~CtfAN

narutowicza 4Z

ska

maIżelistwo PO~~{~~EJ

--

Ceny

Zakład Kuśnierski

SPRZEDAM
pianino w dobrym stflnie czarne trzyżowe. Piotrkowska 141 m 32.
645-1

~

Wolności).

Nowomiejska l (róg placu
:: Tel. 51-10::

I. OPATOWSKI, Dogodne warunki

lA.

OGŁOSZE

;

Łódź

I. ROTENBERG,

TANIO!

wszelkiego rodzaju
w surowym i goto-

przyjmuje od 8-10 rano

1-

Wielki wybór

firanek, dywanów, chodników, portjer, kap pluszowych, łjulowych i etaminowych, oraz obić meblowych, linoleum, cerat i rolet. -

SKLAD FUTER

Ltd. London

drobne Iicza SP po 10
groszy za wyraz. Pierwszy wyraz
Hczy się podwójn.e. Najmniejsze
ogloszenie 50 groszy .

Przedświąteczny

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

Jen. Reprezent.
na Polskq

O~IMzenia

;

134. Tel. 54-95. Dojazd tramwajem 4. 6, 10. 7254-2

The IiramophoąJB

Demonstr. się bez przym. kupna.

4 ':

FUTRA
l~lN

te trzy słowa o ll naczają na ca lef kuli ziemskiej szczyt technicznej doskonalo~ci i precyzyjno~ci gramofonów i plyt Świata
wej slawy arty~ci-Paderewski,
Kreieler, Heifetz, Carueo.
'Fleta, Szalapin, Rufo, Bat.
t'atint i inni są wyłąCZnIe dla
PO\\yższ~i marki zakontraktowani.

-

'TANIO!

Zarząd.

"HiS laster's Yoice"

telef. 42 08
róg Piotrkowskiej,
UWAGA: Pracownia ku~nier8ka na miejscu
wykonywa w9zellde r,oboty ku~nier8kie •

ko~ci wysyła za pobraniem pocztowem
wraz z opakowaDlem j opłatą poczto~ą
brutto 5 kg. ZI. 15, 10 kil. ZI '.<7,
20 It~ ZI. 55. A. U~wensohn, Tarnopol
fiuska 57
8646-4

Zjednoczonych Stolarzy i Tapicerów

~:;,

B-cia P. i J. PIETRUSZKA

Z ·le Io n a 2

ft1iód CZysto pszczelny
teS/oroczny, kuracyjny, najlepszej jll -

EBLI" ,

~ (Jn

Wszelkie<;!o rodzaju w SUr<lwym i gotowym stanie
po CENACH PRZYSTĘPNYCH oolecaia

(sklep frontowy) tel. "6-08.
J. Opatowski.
........ ~ ..,......

!,~...~

t e :r

URA" F U

wykonują zdjęcia

Na czas Krótki

mój

Satład

Zamenhofa Nr. 1.

•

(\'I PODWORZU)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Et!!

ZZ=L

v

TK

Dzielna
telefon 44-10.
Choroby nerek, pę
Ilherza i dró.~ moczowych.
Przyjmuje
od 1-2 4-8

ł
TREM4
NA ŻĄDANIE NA SPŁATĘ!

FABIMCA WmR i 5ZUFlERNIA SlKłA

ALFREDTESCHNER

ŁÓDŹ. JULJUSIA

20

RÓG NAWROT ~ TĘ,L.40-ć, ~

..

------~------------------------------------Ogłoszenie za wiersz milimetrowy 1 szpaltowy
J strona i wtekśoie 40 groszy, S\rona oj szpalt - NeKrolo~i jO '~f- stL 5 szpalt. - Na.de~lar.e
po tekście 30 ~r. strona 5 szpalt- - Zwyc7.ajne 10 llroszy str.
sl~alt. Ol1łoszema zarę
czynowe l zaślubilIowe 10 zło t. - O~loszenia zamiejscowe obliczane sa o 50 proc. za!! fir
zfll1ranic7.nych o Irlt) nrocent rlrożei

"Wydawnictwo t-'owszeclIne" sp. z ollr. odp.

n

." drukarnl

.ułosuj-IJi.)l:iiICle\i:o·

t"luluowSl<a l)O

