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narśdzie ,,sześciu''
odszkodowań i ewakuacji

elegacja nieiniecka na wspólnej
•
•
przedstawi· swe propozyc1e
w sprawu~
GENEWA, 15 WRZEśNIA. , A TE). KONFERENCJA „SZE~CIU 0 ROZPOCZNIE SIĘ W NIEI>ZIELĘ, DNIA !6 B. M., O GOOZINIE 10 I Pół. PRZED POLUDNIEM
W HOTELU „BEAU
!:UVAGE".
NAJPRAWDOPODOBNIEJ KONFERENCJA PRZE
CIĄGNIE SIĘ DO GODZINY 6
PO POŁUDNIU. ZE STRONY
FRANCUSKIEJ ZAPEWNIAJĄ,
Iż ROZMOWY TRWAć BĘDĄ
CONAJMNIEJ DO POLOWY
PRZYSZŁEGO TYGODNIA,
,
•
•
•

f!\łancJa

niema zamiaru

USt?Pić

PARYŻ, 15 wrkśnia. (ATE). -

z k ?'ł d. b rze. po~. i ormowa~ych
dowiadu1.e:ny się, 1 ~. stanowis~o
francuski.~J delega~J ~ spra~e
0

ewakuacp N~dr~nJt rue ulegrue
absolutrue zm1an1e w przyszłych
•
,
,
rok~aniach z Nte!11canu, Ze stanowiska francuskiego sprawa eoraz
I wakuacji
•
,
• odszkodowań
• dn
, •musi hyc załatWlona Je oczesme.
•

•

Post odzente gabinetu
Rzeszy

BERLIN, 15 września (PAT). Ozisiaj o godz. 11 przed poh-

Wyzwo~enie

dniem rozpoczęło się zap<>wiedzia
BERLIN, 15 września (ATE). ne posiedzenie gabinetu. mająze Gabinet Rzeszy, obradujący w
obradować NAD SPRAWĄ RO- ciągu dnia dzisiejszego nad spraKOW AŃ GENEWSKICH.
wą propozycji f?ancuskich w spra
Na posiedzeniu byli
obecni wie ewakuacji Nadrenji, otrzymał
wszyscy ministrowie, z wyjątkiem powtórnie w ciągu dnia dokładne
kanclerza, bawiącego w Genewie, sprawozdanie delegacji nłemiecministra Stresemanna, bawiącego kiej w Genewie w sprawie dotych
na kuracji w Baden-Baden, oraz czasowo prowadzonych rokowań.
ministra sprawiedliwości Kochn, Sprawozdania te zawierają rówprzebywającego w Salzburgu.
nież kontrpropozycje niemieckie
Obrady gabinetowe trwały do na żądania rządu francuskiego,
godz. 2 po południu, potem zosta- które najprawdopodobniej jeszcze
ły przerwane i miały być p~jęte w niedzielę, łn :i 16 b. m.., zosta·
o gądz. 3 po południu. OBkADY n-' przedłożone państwom okupuBYLY śCiśLE TAJNE,
jącym teren niemiecki przez kan
':Berliner_ ~ageblatt", ?1~0 ści- clerza Rzeszy Miillera.
słe! pond.fno~ct obrad. dkzisie1bs~ych,
twier Zl, ze stanowis o ga metu łłiemiecko-narodowi
można określić w ten sposób, że
NIEMCY W PEWNYM ZAKRESIE GOTOWE
ZABERLIN, 15
(PAT).-·
DOść ŻĄDANIOM FRANCJI, „Lokal Anzeiger" dono'Sd, że stron
' • ,
.
. . k
d
jednakże ustępliwość mem1ec-ta mctwo ru.eiruec o - nairo owe wy
nie może iść za daleko. W spra- raziło zdumienie z powodu tego
1
„
,
· _,_ k ainc1erza
wie konierenąi
rzeczoznawcow
o dmownego s t anow18\K.a
„ odsz kodowan, ga b'me t 1· ruezaoiOWO'
·
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1eni1e,
·
• wszys tk"1e
i k west11
ze
d
•
kł
.
,
·
d
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·
•
g
,_. h był y
ma zasa mczo s awac się
o ermmy ro1z:mow enews'Kltc
wyrażenia zgody na ten projekt, dotychcza!? wyznacza111e i odraoza
z tem, aby zasady tej konferencji ne odpowiednio do życzeń przezostały przynajmniej w ogólnych ciwników.
zarysach, ustalone już obecnie w
Stronnictwo podnosi , że mm1Genewie.
strowie innych n"""" ·· -tw 7."'leźli

SĄ UCZYNIĆ

1

szykuje

się

do obrony

ustroju demokratycznego i parlamentarnego
W Msrz. koresp. ,,Głosu Polsk.i e-, wygłosił poiseł Malinowski, a o
go" (St. Gr.) telefonuje:
sprawach o.rg.a.rui.zac~nych
pos.
W dniu wczo.rajszym o·dbyło się Bagiński.
posiedzen.ie plenarne klubu „Wy-I Rozwilllęła się dyskusja, która
zwolenia". Przewodniczył wiec:- wykazała, że klub jest zdecydomall"szałek Wożni<:1lci, który tak . ~e wany w czasie nadchodzącej se' wygfosńł referat
polityicmy o siji sejmowej bronić ustroju demosyiluacji.
kratyOZ111ego padamenfarnego.
Referat o sytua.c1i go.sipo<larczej

Przemysłowcy

ObUfZBOI
września.

polscy w Rosji

.~

do porozumienia się ze
swoimi gabinetami i czynnikami
w kraju. Tylko jeden kanclerz
niemiecki takiej meżil.iwości Illi.e
znalazł.
Komunikat stronnictw'!
niemiecko - narodowego kończy
się oświadczeniem, że stmnmii.ctwo, które dotychczas zachowywało się z wyraźną rezerwą w
swej krytyce poilityki zagranicznej Niemiec, obecnie nie widd
już żadnego powodu do zachowanfa nadal tei reżerwy i względności.
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Dr. med.

Lo GOLDLUST

radzić sią

Dy ~a ny I

I

Or. F. PraszKier

Trocki prosi•
Czerezwyczajka usiłuje zamordować b. dyktatora
WIEDEŃ,

15 września, (PAT). pomoc, poniewi\Ż policja politycz„Neues Wiener Abendblatt" do- na pragnie go zgładzić. Przez szenosi z Paryża: „Matin" dowiadu- reg dni nie dostarczono mu środ
je się z Moskwy, że Trockij zdo- ków żywności. Oprćcz tego czerłał przesłat Rakowskiemu, który wone władze strzelały do niego z
bawi na wygnaniu w Astrachaniu,ukrycia. Władze śledcze obiec.Jły
nad morzem Kaspijskiem list, w przeprowadzić w tej sprawie śledz
którym prosi swych przyjaciół o two.

Rokowania niemiecko-sowieckie

wewnętrzne

„ •••

w sprawac

wyjechała

or.

J

BERLIN 15 (ATE)

politycznyc

1

i gospodarc ~ych

W

stosun gacji gospodarczej pod przewodni
zazna ctwem Ganeckiego. W tej dzie
cza się w ostatnich czasach wyraż dzinie znaczne trudności przed
ne ożywienie.
stawiają żądania przemysłu niemie
W związku z przyjazdem Czi- ckiego.
czerina, który zamieszkał w amba CIDCDCli<lV<DOODCID(ll)ODCl>CI>
sadzie królewskiej, spodziewane
są liczne konferencje zarówno w
i sprawach politycznych jak i go
'spodarczych
Choroby skórne i weneryczne
Wczoraj odbyło się w Baden
ul. Nawr.:>t 2
pierwsze spotkanie powracającego
_,.
~ł
do Berlina ambasadora sowieckie!
POWrOCI •
go Krestińskiego
ze . Streseman Przyjmuje do 10 r. od 1-2 i 4-8.
nem.
Dla pań spec. od 4--5 po pał. Dl2
W najbliższych dniach spodzie
niezamożnych.
1
wany 1est przvłazd rosyjskiej dele.
Ceny ieczn!o.

~~· kach niemiecko sowieckich

przemysłowców,
która stwie radcy polskiego w Moskwie
na targi do Niżnego p. Zielezińskiego do Leningradu.
MOSKWA, 15 (Pat) Część pal
Nowgorodu zwiedzała w środę za
kłady przemysłowe Iwanow Waz· skiej delegacji handlowej, która
nieseńsk. W czwartek delegac..ja udała się do Charkowa i Donbasu
powr0ciła do Moskwy, gdzie dzie- , po przybyciu do Charkowa złoży
chirurg
li się na dwie części i wyjeżdża ła wizyty w Narkomtorgu, poczem
w dwuch rozmaitych kierunkach, zwiedziła Dom Przemysłu i fahry 1
powrócił
a mianowicie większa część aek ki charkowskie.
gacji: ks. Lubomirski, p. Słabosze
W sobotę wieczorem delegacja
mieszka obecnie:
wicz, p. Skąpski i p. Misuna ja ma w)jechać do Gorłowki, skąd przy ul. Traugutta
dą w towarzystwie ~adcy h_andlo uda się .na ~-dni~wy ?bjazd. Zagł_~
tel.: ~2-95.
we go przy po..:c:lst w1e polsk1em w bia Donieckiego 1 zwiedzanie Les-1
Moskwie p. Zmigrodzkiego do 111czc·11ska i Dnieorostroj~
~~-·-1.'1.Q.._ Donbasu. a op.
••~•

µolskich

w BBrłiniB

'

powrócił

sowieckie ośrodki przemysłowe
MOSKWA, 15 (Pat) Delegacja Dwart i Trepka jadą w towarzy • • • • •

\

obecnej sytuacji kanclerz w żadnym razie przybyć do Berlina nie
może, ponieważ na niedzielę wyznaczona została dalsza rozmowa
w sprawie okupacji i że termin, ten
ze względu na interes Niemiec coł
nięty być nie może.
Kanclerz oświadczył dalej, że
delegacja niemiecka działać będzie
w ramach swoich uprawnień i że
będzie gotowa do zdania spr wy
komisji spraw zagranicznych bezpośrednio
po swoim powrocie.
Kanclerz prze ~iduje, że w Beriinie będzie mógł być dopiero we
wtorek rano.
Odmowna odpowiedź kanclerza Miillera wywołała
na łamach prasy prawicowej poważne niezadowolenie.

BERLIN 15 .
, . (P t)
wrzesnia. a • W odpowiedzi na żądanie stronnic
twa
niemiecko narodowego,-,---·-------zwrócone do kanclerza i domaga-l
jące się, aby kanclerz przed odby. .,
.
. k f
„
reperuje
1 kalnia Sztuczna.
ciem noweJ on erencJl z przedPiotrkowska 92.
stawicielami ałjantów przybył do
Berl'ma dl a porozumienia się
z
k om1s1ą
· · spraw za~6 ramcznyc
·
h 1· ze
· t wami· R etc
· h s t a gu, k ans t ronn1c
clerz Miilłer nadesłał z Genewy
depeszę na ręce obecnego kierownika ministerstwa spraw zagranicz
Cegielniana 39
nych p. Koepke, prosząc go o zawiadomienie hr. Westarpa, że w
powrócił.

6-go Sierpnia 2

zwiedzają

.

Kanclprz Plut~er DIB chce

..

kropka
nad

Choroby

możliwość

J szr~mer
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D r. HELLER

rybu
Projekt Trybunału Konsty·
tµcYjnego, w którym wystę puje obecnie prof Jaworski jest
równie niefortunny, jak jnne
tego pomysły.
Jak wiadomo ttybunał tego
rodzR iu istnieje w St. Zj,; jest
on tam zastosowaniem zasady
skrajneg o oodziału władz, na
której o. parta jest komitytucja

ameryk: ń :i lrn.
Trybunał

ów

wywołuje

dużo niezadowole nia i byna1m niej nie odgrywa tej błogo-

sła wionej roli, 1aką mu przypi·
suje doktryna.
.
W Europie podobnych nad
konstytucyjnych
· trybunałów
niema i opinja upatrywałaby w
nkh rodzaj samowładztwa u„
krytego w niel icznem gronie
oligarch ii sądowniczej.
Polska jest państwem euro

ał

•

YJ y pr

yt

f. ·aworskiego

Onby rzecz wviaśnił, wąt ~o trybLJnału, eniecy mają zu · · i tylko oni pełnią rolę tej mia· \wystarcza u nie ' ~tn'ł inter )r~ta .
roz roszył i zapewr~e pelną carte blanche, gdyż oni roda inej instancji.
.: ja która pJtr.if1 z niej zr .))ić, cJ
nie przyszłoby do zbrodni i do
~
Jeżeli tryhunał konstytucyj się komu po Joba.
zgniłej rewolucji.„
DilSKOD ~łOŚĆ części
ny nie wypadnie po myśli enProf, Jaworski zcta·e sonie
Na co endekom potrzebny
deków,
moina
go
zdezawuosprJwę,
iż jego µo:ny:;ł stwa•
3
był trybunał . adm inistracyjny?
re~yz,ił wykona n1a wać równie łatwo J3k wybór rza jakąś ponadkonstytucy1n ą
Przedewszystk1em. oddawał lm
CBIO W06ć techniczna Zgromadzenia N irodowego i nieodpowiedzialną m:;tancię ista
widocz:ią usłu~ę, 1ako h~sło de
CECHUJĄ
uc? w:ały . izb „ prawodawczych. ra się ograniczyć jej wszech·
ma~ogiczn~.
t>koro ~tema ~I
J~zeh zas okaze slę 0 ~ t!nde~· władzę ,>rzez odpowiednie klau
Polsce miarocta'nel
mstancp, rnntn~
kt~, cała lconstytuC]~ Z?~I- zule. Ale cóż?
najlepszym
któraby wskazywała co 1est le
1
„ Idzie się .~a łasce .dow~1pne1 in razie posłużą one do tego, że
galne, ~
niel~galne, to. nie
F I R M Y
terpre:ac)l "-;tronmctwa rrarodo- trybunał me przyniesie szkody,
pozosta1e jak kierować się w
U
·1 (I
wego •
lecz stanie się piątem kole n u
rzec~a~h public~nych w~asn~m
I
Wszak odzy~ały się ~ ~al wozu. A może być o w iek
sumteriiem, ~ ~1adomo, ze me- Łó dź, Piotrkowska 142 głosy,. a były m.ę::1~y mem1
gorzeJ.
?mylne sumienie narodowe ma
TELEFON _ •
prawntc~o-p~ofes.orslne,
k.tóre
T. Ci-ski.
15 57
Ją tylko endecy.
dowodziły, ze me zachodzi po
Dopóki zatem niema owe CBny n ls}łle-DogodnB spłafy trzeba rewizji konstytuCJi a
·
'
ny!

pliwości
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H.olei'., e krai·u Wschodza„cego
lepsze, nit w Europie

8•

Dłl

pejs1dem i to odnowionem nie ...
słońca są
dawno.
Zamiast naśladować
·
wzory zaatlantyckie, które pow~ględatni
wstały w nader
odm1ennych
.
.
warunkach lep;ej
zrobi
jeżeli
O kolejach japońskich panują w do spusz-cza'Illia, na których można ' nie grzeszą czystością. Wsizystkojz tern do·skona:le radę. Obok ok1e:
1
., l . ' ·
t
'•
,
E;wopie zupełnie mylne przekona • pić. herba.tę; są. Ileż spluwaczki, jest tu zakurzone, szczególnie py- jnek z bilet~mi d.la poszczegó~nych
po c.z~e. ~a pos ę'.)eni . na~~e 1, ma. Często powtarza się zdanie, swo1ą drogą umieszczone zwykle łem węglowym, mimo częstego zal klas, są tez ·ok1e111ka, w ktorych
cz.~s c1 s.w 1ata •. ~dyż ta _Je:St )eJ że w~gony japoń9kie są malutkie i w prz~jściu śro<l~owem, tak, że. mi~tan~~ ~ skrapiania. Ale wobe<: sI?rzedaie się ~ilety .sypiał~'=. i o.bhz .;zą 1 łatwiej zrozumiała.
wąskie, pozbawione komfortu i spluwa;1ący
mus11 być
dobrym dąznośc1 1apończyków do elektry- kienka
z biletami fam1li1nem1,
(oo już w znacznej gdyż. japończyk respe~tuje za wsze
.
' wygody, i zastosowane do n:iezwy strzekem, aby w nie trafić. Czę- : fikacji kolei
W motywach do pro1ektu 1 kle wąskich torów, jakie znajdują sto spotyka się jednak także siplu-j mierze zostało w wielkich Qlkrę- rodzmy, pobłogosławione licznem
ustawy prof. Jawors~i zaznacn się na kolejach w Japonji.
waczki do przes~wa~ia; każdy je gach dokonane), plaga pyłu wę- potomstwem.
.
.
że zaprowarJzenie T. K. dla
Tymczasem z kolejami w pań- przy~a k1;1 s?~ie, J!"k. chce.
glowego. zostanie zape~e wkrótUd~rza .na. dwo-rcach 1 w poc1ą
orzekania czy, względnie w i·a- ~twie Wschodzącego Słońca nie
O ile pociągi 1apo~sk1~ są bar- c~ usu~ę~a.
Pozaitem Japończyk gac;~ tapons~1c~ brak_ re~la.my. Po
..
. 1est tak źle; świadczy 0 tem n~e- dzo czyste, to przec1iwme, dwor- me śm1e<:1 na dwo,rca-ch, nie rzu- drozuiący nie 1est rowmez zasyki~h ~unldach ust.~"".a s przec1- zbicie ciekawa relacja 0 japoń- ce kole1owe są. zan!edbane. Zwłasz ca na memię papie~ów i gazet.
pyw.any masą ro.zporządz~ń. i z~
w1a się konsty lUC]l Jest potrze- sikiem kolejnictwie, nadesłana do cza poczekalnite, podzielone weKasy kolejowe urządzone są na kazow ..
wagonach. zna1du1ą ;aę
bą powszechnie odczuwaną wo „Vossische Zeitung" przez specjał dle klas (a są też---;- co ciekawe- sposób euroipejsrki. Kasjerkami są tylko p~ękne,. zgrabn11e v:rkonane
bee ciągle powstaiących wąt- ne~ sprawozdawcę z Tokjo.
odrębne poczelrnilme dla kobiet)' kobiety, japomki, które dają sobie fotografie ~u!
poumieszczane
r ś·
'
Tory japońskie sa istotnie wąsprzez „Ja:ponsk1e Bmro Turystyi::z
•
Piwo r.Cl..
kie, a.Je wagony są · mimo to bar• • ne": Za to bar~ rozpowszechmo
1
. O::~!el~rny
Się. stan?WCZO d:ro, ""."P1'?s! uderzająco o.b szerne.
ną 1est ":, Japon11 t .. zw. reklama
tw1erdz1c, ze powyzsza diagno·
PoCJ.ą,!!1 1a:pońskie, składają się
'!drogowa.'
polega1ąca na te.m
za mija s i ę 11a1zupełme1 z rze- z WO'.ZÓW t. zw. przechodnich, po.I
z~ .wzdłuz toru ko·le1oiwe~.o w1d·~t • ·
dobnych do wagonów stairego sy•
me1ą na bambusowych ki1ach gęczywi:i oscią.
.
~temu, jakie istniały np. na kole- W porcie marsylskim. •- Poszukiwanie przygód sto poro~iesza.n~ ogł~s~enia .i ~~
Brak praworządnośc 1 , który 1a-ch austrjackich. Przez środek kosztowało bardzo dro no i okupione zostało kłamy roznych firm 1 ~nstytuc11,
u nas za czął się nazaj utrz po ca~ego wozu idzie korytoarz, u
.
-·
_
wykona.ne są . zazwycza1 bardzo
h I . .
t
• k ~t
ktorego obu ko ńców znajdują siię
życ i em Dudzk1em
smacznie, w miłych lolorach
~c .. ~a ~mu 1 0 ~ '· szeruuó l on:> Y otwarte p!atformy z siech:P.niami Przed tygodniiem zawitał do pot" 1 rostkowi, który czekać będzie w
~ozy sypialne i ~estauracyjn~
ulv]i nie ma me WS () nego z dla kilku osób.
Są to ttl•ibione tu w Marsylii prywatny prurosta- t
. .
rłd .
maJą charakter zupełnie amerykan
1
. ś . .
. . . .
.
k
I em samem m1e1scu, 15 zie zna e- sk· ale są też 0 y
t
.
wą t P1IWO c1ami
pra wnem1
I mieisca japończyków. Po obu sfro te
miljonera amerykańskiego z zionc zamordmvanego oficera ma- . 1• , •
w z !es au.racyJn~
1
przez żadną miaroda 1 ną inter- nach przejścia znajdują się miej- San Francisko, pana Westhouse. rynariki. Jeśli żądairuiu temu nie .Japonskte", ~ ~ał~mi . stoliczkami _
pelację nie będzie us u nięty sc:a I - II i III-ciej klasy, zwykle Lekarze polecili mu pod.róż paru-' stanie sdę zadość. w przeciągu go- pr~y oknach 1 ms~iemi ~rzes~łk~:
Wszak endecy byli tymi któ: meprzegrodzon_e ścianami, ~k, że ~esię~zną na morz;i; Wi~c kupił dziny, jeśli zawiadomi się policję ~1, f·~·
raz~m wyg ąda, 1ak 1ak1s
.
_ '
k?nduktor moze odrazu ob1ąć o- Jacht 1 zaczął podrozowac. W po o tern żqdaciu, córka nie do·c.zeka ar, 1 ip.uct:
. .
.
.
rzy zaczęh U nas WOJnę prze- k1em całość pasażerów.
Często dróży tej towarzyszyła mu córka następnego dnia.
-<01e1e 1aponsk1e są _mstytucia
ciw konst.y tucji marcowej i o- atalii spotyka się także ściany mię dwudziestoletnia Alicja.
'
Miljonex amerykańS>ki złożył o- bard~o. ~częs.zcz~ną. W ciągu roku
bowiązuj ącemu prawu, oni też ~Y klasc:mi.. Niema jednak wago- . Gdy state~ zatrzymał się. w po~ kup, a w godzinę portem marynd- przeJ~z~za mem1 około. m1.l1ard pa
najwcześniej i najgłośniej gar- now, obe1mu1ących tylko I-szą lub c1e marsylskim, panna Ali.CJa wy- rze jeg-o zauwafyLi znowu w po- sażerow,
na I.OOO pasaz~row, przy
r
.
II-gą klasę. Najwięcej uczęszcza- raziła życzenie, by poznać dziel- bliżu okrętu małą motorówkę. ZJa pada 9 7 1 na klasę tr~e~i~, 29 n~
dlowa t o wpro:"adzeme trybu- ! ną ---;- tak, jak u nas, - jest klaisa nicę port()wą. W tej wycieczce to wała się być bezpańską. Zbliżyli klasę drugą, ~ 1.y~ko 3ak.1s m~lut~1
n alu konstytucyinego.
l III-eta.
j warzyszyć jej miał jeden z ofice- się do niej na swej łodzi i wtedy odsdek d~sta1e się k!aste naJWYZ·
Na
podstawie motywacii
Na ze;vnątrz wagony i'!pońskie , ~ó~ załogi .okrętowej. Oboje opu- dostrzegli na dnie motorówki miss szei. ~ą ~ięc te ~oleje n~prawdę
prof Jaworskieao rnożnaby są wygląda1ą bardzo barwnie.
Ze . sc1h nad wieczorem okręt. Mieli -Alicję, skrępowana sznurami ale demoi~ra~y~~ne. Z teg~ tez ~ow~d ·: .
I d .1" t h d
ł względu na analfabetów, klasy zna i wrócić około północy.
jeszcze żywą.
·
du, w1dz1 się na kole Jach J.apon/~czy Y czon~ są. bo·w iem kolorowemi pa-I. Nie wrócili. Zaniepokojony II'ilKiedy
miss Alicja odzyskała sktch n.a 12 wagonó~ ~rzec1ęlne·
zi,;, ze.. , u . zt
yc.
wL?Y .c1ęz.k e .w~tphwo::ici praw s~an;i1: ~iały pas oznacza klasę I. ~oner zaalarmował straże podowellprzytomność, opowiedziała, że wt go pociągu'. tylko 1 i poł wagona
ne I me w1edz1eh, czy zamordo meb~esk1 - II-gą, a czerwony _ 1 rozesłał kilku swoich m.aryna- porcie, gdy w towarzystwie o.fice-! ~lasy ll-g1e1; . klasa I-sza . czyn~a
w a nie świeżo obranego prezy· III-etą. Czerwonych jest najwięcei: rzy na p~szuki;va~e zagfoionych. ra weszli w dzielnicę maryn·a rzy,; J~St t)'.l~u wyjąt.k?wo r.a kilku wt~l
denta )est zbrojn i ą l"·ZY zasłu· Ob.ok !Y'ch k~lorowych pasm, znai
Stało s.1ę cos n1eprawdopo·dob- napadło na nfoh kilku dra,b ów. Je- kich lm1a~h p_osp1eszn);'ch.
,
.
du1ą .się atoli. także cyfry japoń- n~go. Oficera, który towairzyszył den z nich po~wał ją i zaniósł do
c.eny bdeto.~ kole1o~ych
są
gą na ro.dow.ą, czy 1e~o ~order sk1e : rzymskie cyfry dla europej- :r:11ss Alicji, znaleziono w jednym czekającego w pohliiżu auta. Po- d:ozsze _np. mz u nas. B1l~t Hl kl:
cy nalezy się potęp1eme czy czykow 1 amerykan.
z zaułków portowych zamordowa tern przywieziono ją do jakiegoś rowna stę ~. cem7 _ połow1_e Jl·eJ
gloryfiaacja.
C~ara~terystyczne jes! ro.zmiesz 1?-ego. Miss Alicja zaginęła
bez odrapanego domu,
skrępowanQ ! kl_, a t:zec1e1 częs~t kl. 1-e}; kosz
.
. . t . ł cz~e siatek na .Pakunki. Jeśli sie siadu..
sznurami i w.rzucono do piwnicy. t~ie zas klas~ ~ll-~1a .od Jednego
. J a k a sz k o d a, ze nte JS ma. dzema w. wagcm1e idą wszerz woZrozpa<::zony ojciec wyznaczył
Miss Alicję musiano umieścić w kilometra mmeJ w1c:ce1 14 groszy,
1uz _wtedy trybuna! lwnsty Lucy] ~ (tak, )Me u ~as), to wagon ma 10.?00. dol~rów .n?:grody ~~ odna- sanatotjum w Marsylii. Roman tycz klas~ Il 26,5 gr: kJ. ~-sza . 40 gr.
J~dną w1?lką S11a:tkę . cl!Ja wszyst~ f lezienie miss Al!cJI, a pohcia mar- ną swo 1 ą przyg()dę opłacić jesz· N.atura!n1c w_ miarę .aługosc1 d~o·
~is_ ~~~t!tli!Sdiiłlil~liłlillii ~i:h,
biegnącą własrue wzdłuz sylska uruchomiła cały
aparat cze musiała dodatkowo szokiem g1 i w1ęksie1 d~ugośc1 kilometro~
s~1any ~ag.onu; ale są też wozy z . śle.<lczy, by wpaść na trop zaginie- nerwowym.
- ~eny te . ~ą ~t7sze. Nadto do ~l·
siedzemam1 na wzdłuż, a wtedy neJ.
letow dobija się osobne nadwyżKt
11 każde trzy siedzenia mają osobną W dwa dni później ukazała sdę
D
d
procentowe przy pociągach pośsiatkę na pakunki.
mała motorówka w pobliżu jachtu
r. me •
p1esznych, przy wagonach sypial„Toalety" w pociągach odzna- pana Westhouse. W moto,rów.::e
nych itd .
czają się wzorową wprost czysto- siedział jakiś wyrostek. Wręczył
•
I
Wreszcie dodać warto, że Japo1
ścią,. godną naśladowal1lia dla eu- on jednemu z marynarzy list, zanja jest krajem dzieci, Dzieci mają
ropeiczyków. Znaidzie się tam pa adresowa ny do pana Westhouse i Choroby uszu, nosa, gardła i krta- też l na kolejach różne przywileje
pier, Qtydło,
ręczniki, zgrabną 1szybko zawrócił.
ni - wady głosu i wymowy
np.: do każdeg'.:l łóżka sypialnego
miednicę z płynącą wodą, lustro
W liście wyrażone było żądaWschodnia Nr. 65
wolno rodzicom zabrać za d.irmo
inne przybory, zaisfo~wane ·do nie, by milioner złożył za córkę o- (Piotrkowska 46) Telefon nr. 66-0t -w miarę wieku-od dwo aa do
potrzeb europejczyka. W wago- 1kup w wysokości 50.000 dolarów. Przyjmuje od 11 i pół do 12 i pół.czworga małych Japończykó';.
!te~&eee~M"fMłW~ftftft nach są ws z ę d zie małe stoliczki 1Pieniądze mają być wręczone wyi od 3 do 5.
A.
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Straszne tornado w Ameryce

- -
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~

25 osób zabitych.=Szkody wynosza 2 milj. dolarów
'
NEW YORK, 15 (Pat.)
San
Juan
\V grU'1.BCh c~ów ko~OS?wych
i bananów pow1elk1e straty.
otrzymanych z okolic
Według

~

wiadomości

nawiedzionych przez tornado w
Stanach Newrasca, Illinois w połu
dniowej Dakoty i Wisconsin ponio
sły śmierć 43 osoby, a bardzo wie
le zostało ranionych. Szkody są
oceniane na zgórą dwa mJjony
dolarów.
Najgwałtowniejszy huragan nawiedził stan Illinois. gdzie
liczba
zabitych wynosi 32 osoby.
Departament wojny otrzymał
wieczorem telegram od gubernato
ra Portorico, zawiadamiający, że
na skutek huraganu parę tysięcy
osób Zl')Stało bez dachu nad gło
wą. Gubernator przewiduje, że na
alrcję pomocy dla ludności potrze
bne będzie kilka miljonów dolarów.
W San Juan z 80 proc. domów
zostały pozrywane dachy.

fab?Yki

się walą

NOWY YORK 15. Miasto Rock
ford w stanie lllinois padło wczoraj ofiarą straszliwego orkanu.
Tornado wpadł do miasta w
czasie, kiedy wrzała robnta w fabrykach, przedsiębiorstwach i urzę
dach.
Killrn fabryk i kilkanaście do
mów iest zupełnie zniszczonych.
Pod gruzami jednej z fabryk
tnalazło śmierć 50 robotników.

rzy

n10sły

N. YORK 15. (Pat.) Według o·
trzymanych tutaj wiadomości, mia
sto San Juan, liczące 100 tysięcy
mieszkańców, jest na skutek hura
ganu całkowicie pozbawio11e wo·
dy. Ulice miasta zawalone są gru
zami domów. Niezbędna jest szyb
ka pomoc medyczna oraz dowóz
żywności. Plantacje kawy, orze-

3.0DD rannych

NOWY YORi<.. 15. Według ostatnich doniesień, straty spowo
dowane hmaganem w sta'1ie Illi '
nois są bardzo znaczne. Liczba
zab:tycn wynosi 75 osób. Rannych
przeszlo 3 tys. Prawie 500 domó.v
zostarn doszczętnie zniszcz. onych.

--

Chamberlain w niebezJieczeństwie
o~ ręt

doshł

na którym jedzie minister
w centrum or:kanu

się

PARYŻ, 15 września. KatastnPonad 100 osób jest ciężko lub
falny huragan spustoszył wys;.>ę lżej rannych.
Portorico 1 część !Tebraski i poh*
dniowej Dacoty i posuwa się
HA VANNA 15 września. (PAT).
wzdłuż wybrzeża północnego San Do wczoraj wieczorem nie otrzyDomir.go na północo - zachód.
mano żadnej wiadomości z pokłaW Anglji obawiają się, że hura- du statku „Orcoma", na którym
gan zagraża bardzo poważnie a.i- znajduje się sir Austen Chamber·
gielskiemu ministrowi spraw z.1- lain z rodziną.
granicznych Chamberlainowi i j'tW dniu 12 b. m. „Orcoma" ogo rodzinie, znajdującej się ~ puścił wyspy Bermudzkie, udając
drodze z Bernmdów do Havanny. się do Havanny. Funkcjonatjusze
O spustoszeniach orkanu niema towarzystwa
ż2glugi
morskiej
narazie bliższych danych, wlado-l przypuszczają, że parowiec zmiemo tylko, że tysiące ferm legło I nił kurs po drodze dla unikni~cia
w gruzach wraz ze zbiorami.
1 spntkania z huraganem.

łaszczenia,

szus wa i ła ówki

nierząd i stręczycielstwo
Dalszy ciąg procesu w warszawskim sądzi~ wojskowym

a wreszcie
Z Warszawy

donoszą:

Po dniu żmudnego odczytywania aktu oskarżenia w procesie
kpt. Floreckiego, kpt. Waltera i
por. Lewandowskiego, rozpoczął
się dalszy etaip przewodu sądowe
go - badanie świadków.
świadków tych wezwano aż 8J.
Badanie ich więc potrwa czas
dłuższy. W świetle ich zeznań
ustali przewód sądowy dokłaooy
i wierny obraz przewinień oskarżonych, środowi~ka, w jakiem się
obracali i tło całokształtu przestępstw.

d-1

młodzieży

między Polską

GENEWA, 13 (Pat) - Polskie
towarzystwo wymiany z zagranicą
młodzieży szkolnej podczas wakacji letnich, zwróziło się do ligi Na
rodów z propozycją skłonienia rzą
dów, ażeby zajęły się tą sprawą
zaznaczając jednocześnie, że po l)
sprawę tej wymiany powinno ująć
w każdem państwie specjalne towarzystwo i ministerstwo oświaty,
2) krajowe towarzystwa wymiany
młodzieży szkolnej winny zrzeszyć

i

s~ym

bo w wyborze mydła
jestem bardzo ostrożna.
Używane przezemnie mydło
musi oszczędzać bieliznę, być wydajne i tanie. Dlatego też zawsze kupujęs

Kiego

będzie

na

nych polsko - czeskich w Pradze
Czeskiej.
Zawoci y urozmaicone były występem p. Haliny Konopackiej,
która po wejściu na boisko zosta-

ka czeska rzuciła na 30 mtr. 35
centm.
W pierwszym dniu zawot\ów
Polska zwyciężyła w stosun!tu
43 : 36.

--

Wołyniu

si~

i w tym celu towarzystwo pro
ponuje zwołanie konferencji mię
dzynarodowej w Warszawie, l<tóra
opraco·;rałaby projekt
odpowied
niej konwencji i 3) organizacja
międzynarodowej wymiany młodz.
szkolnej oddaje się pod protekto
rat Ligi Narodów.
Propozycja ta będzie omawiana
w bieżącym tygodniu w VI-ej ko
misji zgromadzenia ligi narodów.

Dnia 30 bm. w Korcu na Wo·
łyniu na samej granicy sowieckiej
nastąpi odsłonięcie pomnika mar·
szalka Piłsudskiego.
Pomnik został wz111es10ny z

Auto

wpadło

Drukarz

cyk,istę

na

~'1uszyńsl<i ciężko

inicjatywy 3 baonu KOPU. i burW czo raj około g0idz. 2 po poł.
mistrza m. Korca.
Na odsłonięcie pomnika spo przy biegu ulic Zachodniej i Kon
ciziewany jest przyjazd premjera stantyn-0wskiej zdarzył się traBartla oraz posłów. senatorów i giczny wypadek.
Ulicą Zachodnią
jechało na
związku
legjoni
przedstawicieli
przyjęcie
zawodDJików w biegu
stów.

ranny

80566, własność p. Lisinera i pruzeń kierowamy.
Skutki zderzenia były sitraszine.
P. Muszyński został podrzucony
przez samochód talk nńeszczęśliwie, że uderzył gł<>"Ną o szybę
samochodu.
Zbroczonego krwią i ciężko porani·onego kolarza przeniesiono :Io
lecznicy. &kąd po udzieleniu pierws1zej pomocy odwieziono go karetką pogofowia do szpitala.
Sta.n ofiary wvoadku iest cię·

dookoła Polski 4 kola·n .y z klubu
sportowego „Ognisko" przy związku zawodowym drukarzy.
Prowadził kolarzy kapitan „Ow nowych ustawach gnń1ska"
p. Ec:Lwall"d Muszyński.
podatkowych
W chwiili, , gdy p. Muszyński
przejeżdżał ul. Konstantyn-OWską
Z Warszawy donoszą:
Odrzucone przez sejm w cza wpadł na niego samochód nr. ŁD. żki.

nowe podatki

trwałą,
poczem
niezauważeni
przez nikogo zbiegH.
Włamanie zauważono dziś rano z chwilą, gdy urzędnicy przyszli do biura.
Na miejsce ziechali przedstawiciele urzędu śledczego, którzy
prowadzą energiczne dochodzenie
mające na celu ustalenie strat
wykrycie sprawców.

Katastrof alny

marsz f Usu ds„

odsłonięty

zagranicą

do lokalu powiatowe~ ł:asy crorych

Z Warszawy donoszą:
Nocy dzisiejszej dokonano zuNocy wczorajszej dokolllano zuchwałego włamania do lokalu po
wiatowej kasy chorych przy ul.
Leszczyńskiej nr. 6.
Włamywacze, dostawse;y się do
mieszkania przy pomocy podro. bionych kluczy, rozpruli następnie t. zw. „rakiem" ka1sę ognio-

zawsz~ śnieżno-biała,

Nowy sukces Konopackiej

Pomnilt

szkolnej

Zuchvvałe vvłamanie
,

Moja bielizna jest

Już pie~si świadkowie . ba.la- ga wzamian 'l a zewolenie na poni przez sąd, potwierdzili zarzuty, pas bydła w ciągu lafa na terestawiane przez prokura turę woj- nie fortu L t-gjonów, byb zdrowa.
kową kpt. Floreckiemu i kpt. Nc.toxiast krov.ra
którą 0trzyWalterowi.
mał ,,w darze" kpt. Florecki od
Mówili więc 0 łapówkach. o na K , ełbowskiego . by: a ... cho ·a.
dużyciach, powołując ~i~ na fakZdechła ona wkrótce i kpt.
ty, dokumenty i t. p. Sąd mo
Floreck~ ~.usia.ł się zadowolić
nie badał odpowiednńe <lokumen-j 5przedazą JeJ mięsa.
ty, liczby w nich zawarte, nwHe
ł'1zed sądem przewija się · cały
rachunki, podpisy, kwity i t. d.
korowód, opowiadają: szczegóły
Polska zwycięża czechów 43:36
Przy tej spoobności dowiedzie- Fzestę?stw, ilustruiąc ie dosatlPRAGA, 15 września. (Tel. wł. ła obrzucona kwiatami.
:iśmy się, że kpt. Walter miał nie- Raz wraz pada.ją słowa, bu,,Głosu Polskiego").
P. Konopacka rzuciła dyskiem
więcej szczęścia od kpt. Florec- ~zące sensację i pC'ruszające draDzisiaj odbyło się uroczyste na odległość 38 mtr. 58 centm.,
kiego. Krowa bowiem k~)t. '1/al- styczne strony procesu.
otwarcie zawodów lek.koatletycz- podczas gdy najlepsza zawodnicztera, otrzyma.IIla o<l Klełbowskie----~·~----

Wymiana

\Jieśniaczh.a z okolic WlLNA powiada:·

sie poprzedniej sesji projekty ustaw
podatkowych mają być ponownie
wniesione na sesję jesienną, jedna
kowoż jak słychać, w projektach
tych poczyniono pewne zmiany,
uwzględniając

życzenia, wyrażone

Podziękovvanie
Zarząd i komenda Łódzki

l

Straży

ognio·

przez sfery sejmowe.
wej ochotniczej poczytuje sobie za miły obo·
Między innemi w projekcie po
datku gruntowego ma być wpro wiązek złożyć niniejszem serdeczne podzię
kowanie Władzom, Stowarzyszeniom, Komiłe•
wadzona progresja.

towi Pań i wszystkim łodzianom za okazanie
płynącej z głębi serca &ympatji, podczas pr~y
strawił częśt miasta Bcurges
Dowiadujemy się że podsekre· jęcia zwycięskiej drużyny naszei. powracają•
PAf<YZ 15. W miejscowości Bourges wybuchł w dniu dzisiej· tarz stanu w M. P. i T. p. Dobro - cej z Międzynarodowych Zawodów Straża
olbrL} mi pożar, który si~ w szybkim tempie rozprzestrzeniał. wolski ze względu na podeszły ckich w Turynie w dniu 7 września r. b.

pożar

'

I Zmiany, w- Pf P. ~i

T·

GMwnieisze ulice miasta zostały zupełnie zniszczone. Jeden z naj wieK podał się do emerytury.
Na stanowisko to będzie mia
wit:kszyc!l domów lowarowych, znajdujący się w tym mieście spalił
s1~ do:.>zc;;ę;iie. Według dotychczasowvch
obliczep straty wynoszą nowany dyr depart?mentu ogólne
iro D. r'rączkowski·
przeszło p:~ć :-niljor:0w dolarów~

Zarząd i

łiódzkiei Straży

omenda

Ognmwe1 Ochotniczej

::..=:r - 192&.
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l\lyzsza si koła dzien ni
karska
w Warszawfe

Polski lot przez Atlantyk
może się odb~ć

dopiPrO w"niaju 1929 r.

Pojawił się program Wyższej
Szkoły Dziennikarskiej na najbliż
Wobec fantastycznych wiadomo jakiejkolwiekbądź fabryki był go- - Kiedy więc należy spodzfaszy rok akademicki. Oprócz częś
nowego lotu
ci urzędowej dokładnie objaśnia· ści o nowym locie majorów Idzi- towy, to znów warunki atmosfe- wać się podjęcia
jącej wewnętrzną strukturę uczelni kowskiego i Kubali za Atlantyk, ryczne nie pozwolą na podjęcie Io przez lotników?
znajduje się w wydawnictwie roz- zasięgnęliśmy w tej prawie infor- tu, mającego szanse powodzenia.
- Jeżeli aparat, zdolny do lotu
prawka • O szkołach dziennikar- macji u czynników miarodajnych. Ze względu na wiatry i prądy po- transatlantyckiego, będzie zmonskich za granicą i u nas" oraz ar

- Ile prawdy znajduje się w in wietrzne na Atlantyku przelot do towany w sezonie zimowym to
„Z kongresu prasoznawczeformacjach
o locie do Nowego Jor Ameryki możliwy jest tylko do start do Ameryki może nastąpić
go w Kolonji C, dosJrnnale przedw odwrotnym już w maju przyszłego roku, gdyż
stawiające rozwój nowej dy"scypli- ku jeszcze w drugiej połowie bie- połowy września;
ny naukowej, popieranej zwłasz żącego miesiąca?
kierunku jednak lecieć można jesz w tym miesiącu dopiero warunki
cza w Niemczech, przez społeczeń
- Wiadomość ta jest z gruntu cze nawet w październiku.
atmosferyczne nad Oceanem Astwo i rząd. Pomijając przedmioty fałszywa: - Pńmo: żadna fabryka
- Ile czasu zajmuje przygoto- tlantyckim są jako - tako przychyl
ogólnokształcące,
spotykamy na
dostarczyć
samolotu wanie do lotu?
ne.
liście
wykładających zawodową nie może
- Na podstawie dotychczasoNowego polskiego lotu przez
wiedzę prasową wybitne nazwiska wcześniej, niż po trzech miesiąjak prezesa syndykatu dziennika· cach, ?bec~ie więc niema jesz~z~ wy~h prób. majorów ~~zikowskie- Atlantyk można vrięc spodziewać
rzy warszawskich Witolda Giełżyń odpowiedniego aparatu, choc1az go 1 Kubali we FranCJ1, można u- się dopiero w połowie roku 1929.
skiego, redaktorów Jarkowskiego na koszty
Polonja amerykańska stalić czas przygotowań 5 miesię- Niepotrzebne i przedwczesne alar
(obec..nie .zastępcy komisarza rządu
już
,dotyc~czas
nadesłała 24.000 do cy: ~ miesiące budow~ .i mont:- my mogą przynieść tylko szkodę
d7iału polskiego na wystawie w
kąpiel smukłości
Kolonji Wincentego Trzebińskiego larow, t. J• około 215.000 złotych; wame samolotu, a 2 m1es1ące prob całemu przedsięwzięciu.
L. Lewenstama, Tadeusza Grużew· secundo: chociażby nawet samolot ne loty.
skiego, (J Mazurski) E. Łunińskie
go, J. ::i. Szczerbińskiego, Józefa
Wasowskiego i Janusza Makarczyka.
Uczelnia jest ob~cnie własnoś·
cią •Towarzystwa Popierania W.
rezolucji
S. D". Z dziennikarzy wchodzą w
skład rady Konrad Olchowicz, Ste
Zjazd zrzeszeń lokatorskich we
W dniach 8, 9 i 10 b. m. od· ł
6) żądać bezwarunkowego ufan Krzywoszewski, Marjan Dą był się we Lwowie zjazd delega- działu we wszystkich komisjach Lwowie uchwala domagać się od
Trwała pogoda, która zapano·
browsld i senator S. Pozner. Pre· tów zrzeszeń lokatorskich
rządu:
wał.a
w lip~u na całym prawie tebudowlanych, orzekających o usu·
zesem rady jest hr. Aleksander
a) przeznaczenia całego poda- . renie Polski, poprawiła ogromnie
Na zjazd przybyło 59 delega··1waniu lokatorów z domów rzekoDziedusz cki pozasłużbowy mini· tów .. Towarzystwo . "Lokator" w mo zagrożonych ruiną, pełnomoc· tku lokalowego na cele budowy s~an zbóż _zwłaszcza jar)'.c~, a
ster pełn. i poseł nadzwyczajny. Łodzi reprezentowalt pp. Jan Ha· ników i rzeczoznawców ze strony mieszkań dla klasy pracującej i ~1~rno zyskaro n'ł wadze 1 1ako~
Sam program wykładów jest neman i Józef Endrych.
zubożałej ludności;
sc1. .
.
.
lokatorów danego domu
bardzo obfity i świadczy o dobrze
b) jaknajszybszego wydania no· . Zmw_a_ ~ao~oł odbyły się z_ du•
Na zjeździe wygłosili referaty
7) żądać, aby na wypadek rzepomyślanej i przemyślanej linji
pp. Paweł Ławkowicz, prezes zjed czywistej konieczności zburzenia weli do rozporządzenia wykona w·! zem o~ozmemem, 0rzy trwał~1 s~o
wytycznej.
no::zenia zwią~ków lok~tor~~ich na danego domu lub kapitalnego re- czego, któreby ustaliło _ dla or-1 neczneJ ~o~odz1e,. t_Ylko w n1ekto·
-xm1e1sco:vosc1a~~ przelotne
lokatorskich lub spół· I rych
tema~: .Zad&nia o~ga~1zac11 loka: montu, zabezpieczono
przedtem ganizacji
nieogra
!
deszcze
utrudm_ały zb10r. .
dzielni
mieszka::Iiowycb
0
torsk1ch w Polsce , inż. Trylsk1 tymczasowe mieszkanie usuwanym
Na pod~taw1e sprawoz~an ko(Warszawa) i Dr. Feuerstein (Kra- lokatorom oraz ustawowo zapew- niczone1 liczbie członków, budująza pośtednictwem
kówl n. ~· „Nowelizacja do ustawy niono powrót do wyremontowa- cych domy pozostające własnością respondentow rolnych, Gtowrry Uspołeczną - wysokość pobierane- rzą 1_ Statystyczny dokonał . szaco·
P. U. P. P.
o ochronie lokatorów ·, St. Burczek nych lokali;
go procentu od pożyczek na bu· wa~ia pr.zypuszczalnego ~b1oru /
t.
„
Waloryzacja
czyn8)
żądać
przei;rowadzenia
spe(Kraków)
n.
Pal1stwowy urząd pośrednictwa
dowę mieszkań
maximum na 3 zboż, ktore przedstawia się nastc:Jan
Hanecjalnej
ustawy
w
myśl
memoriału
szów
komornianych"
i
~·racy w Łodzi, Kilińskiego 52 poproc.
już
wraz
z
amortyzacją w P~ią_co: psze~i~a 15,6_ mil. q., ję~z.
szukuje kandydatów z dobremi man (Łódź) n. t. "O problemie i zjednoczonych związków Iokatorten
sposób
by
na
I proc. pobie- mien 1.9,0 ml~J. q:•. zyto 59 m1l1.
aKcji
rozbudowy".
skich,
zapobiegającej
i
uniemożli·
świadectwami
i referencjami do
rany
był
tytułem
zwrotu
kosi:.tów q„ ow;~s 36,o mili. q.
.
W
wyniku
obrad,
którym
przewiającej
handel
mieszkaniami;
obsadzenia następujących posad:
llosc ta w stosunku do zbioru
wodniczył p. Ławkowicz z Warsza
9) żądać zmiany ustawy w oobierania i administrowania fun·
wy z udziałem w prezydjum zjaz· tym duchu, że rozwiązanie stosun- duszem przeznaczonym na cele ub. roku stano...,! _dla pszenicy 99
Na miejscu.
du pp. Trylski-Warszawa, ~ozań- ku najmu z lokatorem n:e powo- budowy, a 2 proc. na amortyzacje ?roc„ dla i~czm1ema 117 proc, dla
pożyczek udzielanych na cele bu- zyta 104 proc., dla ow5a 103 µroc.
W
oddziale
dla
służby
domo·
· usunięcia
· · su bl ok a tora.1
wei·:
ski-Lwów, Tomaszewski-Kraków d UJe
dowy,
. w_ stosunku _do przeciętnych
Endrych--Łódź, Dr. Kaufman-Sta
10) żądać ustalenia cen za ko·
c) udzielania pożyczek dla to· zb10row za „-l~t.n1 okres 1922-23
10 służących.
b
d
h
d
nisławów,
Straszkiewii::z - Gru· morne w nowowy u owanyc
o·
W oddziale dla inwalidów wo• dziądz, przyjęto następujące rezo· mach, w stosunku do godziwej warzystw lokatorskich i spółdzielni do 192?-27, zb_1or _roku obecnego
lucje:
wartości za dane mieszkanie w określonych w punkcie poprzednim st~no_w1: pszenicy l ~ 1 pr.:>c., 1ęcz·
jennych:
• Ogólno-polski zjazd delega· myśl zaleceń ~(omisji Ankietowej. b) niniejszei rezolucji do wyso- mienia 123 proc., zyta 110 proc•.
7-iu robotników niewykwalifi·
.
zrzeszeń lokatorskich odbyty
Ponadto uchwala dodatkowo. kości 95 proc. sumy kosztorysowej owsa 11? proc.
tów
1wwanych.
Prow1zo~yczne da~~ P?wyz~ze
we Lwowie w dn. 8 i 9 września
Z przykrością stwierdzono, że (włączywszy cenę placu) domów,
W oddziale dla , rzemieślników 1928 r. wysłuchaniu i przyjęciu re w ostatnich czasach Sądy zbyt ryd) domagamy się od rządu ~ogą ulec Jeszcze w1ęKszeJ zmta•
• robotników:
feratów delegatów organizacji lo· gorystycz.i'1ie stosu;ą przepisy „ U- kontroli nad spółdzielni ami budo- me, gdyż ostateczne dokładne O·
7 nawijaczek na jedwab i 4
z całej Polski, niniejszą stawy o ochronie lokatorów" z wlanemi z udziałem przedstwlcie- bliczeni_a zbiorów zostaną do:rnna·
przewijaczki.2 tokarzy na żelazo, 4 katorskich
rezolucją uchwala zwrócić uwagę krzywdą dla lokatorów i subloka- li. organizacji lokatorskich ' i cof- ne dopiero po okresie młocki.
rymarzy i 4 siodlarzy
udzielanych z
rządu i ciał prawodawczych na torów, wobec czego Z1azd apeluje nięcia kredytów
zubożenie ludności środowisk miej do miarodajnych czynników, aby funduszów przeznaczanych na za- Bllllll~'111HlllUllJll19
Na wyjazd w kraju.
skich, która ugina się pod cięża- na przyszłość więcej uwzględniano budowę, instytucjom prywatnym i
Przy rozmaitych niedomo•
W oddziale dla rzemieślników rem już obecnie nadmiernie wy- położenie lokatorów i sublokato- tym spćłdzielniom które budują
domy i mieszkania
dla
celów gach, naturalna woda gorzka Franr robotników:
górowanych, w stosunku do siły rów oraz brak mieszkań.
ciszka Józefa działa przyjemnie
20 robotników do tłuczenia ka- płatniczej
(zarobków) czynszów
Zjazd uznaje konieczność wstrzy- sprzedaży i spekulacji,
sądo·
mieni, 1 blacharza I klasy, 1 gar- komornianych, dowodem czego są mania wszelkich eksmisji
W niedzielę jako w drugim i znacznie zmniejsza te dolegli·
barza do wyprawy skór kożucho· liczne eksmisje z powodu niemoż· wych i administra<.:yjnych w sto- dniu zjazdu odbył się we Lwowie waści, często nieraz mała ilość
wych, 100 robotników do wyrębu ności terminowej zapłaty, w takich sunku do osób nie mających za. wielki wiec lokatorów z udziałem działa już pewnie. Prace lekarzy
ginekologów jednogłośnie stwierlasu z własnemi uarz~dziami pra· warunkach nie może być mowy 0 pewnionego dachu nad głową."
delegatów zjazdowych.
dzają
łagodne
działanie
wody
cy lPiłY i siekiery), 6 koszykarzy waloryzacji ani 0 podwyżce ko·
Rezolucja w sprawie rozbudoPrzyjęto uchwały zgodne z wy- Franciszlla Józefa, która nadaje si~
do oplatania flaszek, 1 czeladnika marnego.
wy i akcji budowy domów mieszmłynarskiego, 2 majstrów do proWobec tego zjazd uchwala:
kalnych do referatu p. Jana Ha- nikami obrai. Rezolucje wiecu de- do delikatnego ustroju kobiecego.
1) żądać zmiany odpowiednich nemana, delegata tow.
Lokator• legacja złożyła wojewodzie.
wadzenia dyfuzji, 2 majstrów do
2
w
Łodzi.·
"
·
·
prowa dzema pieca gazowego,
przepisów ustawowych w tym kie·
majstrów do prowadzenia stacji runku, aby zaleganie w opłacie
wirówek, 1 gotowacza do gotowa- czynszu nie stanowiło przyczyny
nia cukrzycy I, 3 gotowaczy do rozwiązania umowy najmu, o ile
Sprawy handlu, eksportu, obróbki, kupna i sprzedagotowania cukrzycy Il i Ill, 3 wy- lokator lub sublokator w terminach 0000000000000~00000
ży lasów i drzewa. Informacje z rynków drzewnych
kwalifikowanych ślusarzy do ostrze· przez sąd ustalonych zaległość wy
całego świata. Rozporządzenia władz
w sprawach
nia noży krajalnicy, 1 młodszego równa;
leśnych i drzewnych. Całokształt leśnictw a, przemysłu
kuśmierza specjalistę na czapki
2) żądać ustawowego ustaledrzewnego i leśnego traktuje tylko
kozuchowe i czapki wojskowe, 1 nia wysokości komornego na po·
elektromontera, 1 kierownika spe- ziomie 51 proc. za mieszkania w
c3'alistę do wyrobu pasmanter3·i, 15 ar.
t 6 a;
giserów, 6 ślusarzy i 5 stolarzy
3) żądać
natychmiastowego
na roboty precyzyjne, rusznikow- podjęcia budowy dostatecznej i~oskie, 20 murarzy, 1 lokaj·a samot- · ·
ł h ·es kan· dla szerokich
~
H
set ma yc m1 z
'wa
l"i:'lor~!J.~
Rd:l "-.J:·AninorJ!
nego.
mas robotniczych i pracowników
W
UC~.ll/'J'u ~u 4
W od.dziale dla pracowników umysłowych, przez masowe budo·
umysłowych:
wanie domów mieszkalnych przez
ipr1ulon1m11/11r1lit1
YIAR I I.AVIA PIĘKH.A I 3
1 prowizora do apteki, 1 che- ?aństwo oraz Związki Samorządo7· • 7
mika specjalistę w tłuszczach i we a także przez szerokie udziela'.JEKI.
I rn. IJ(A
smarach, 1 nauczycielkę domową nie nisko oprocentowanych długoA 11n11111111111 ml&6.~.~K I./;_
władającą językiem francuskim.
terminowych kredytów budowlaW oddziale dla inwalidów wo- nych organizacjom lokatorskim
fl@Jś,7hdt1zJ4.
i
ienn ych: b t 'k.
.
k
f'k
spółdzielniom mieszkaniowym o A.~.. 1 •
_. ~~„...riio.~
• _'1'
10 ro o ni ow mewy wali 1 O· nieograniczonej liczbie członków, '\il)
~
~
1
wa ..,;nylicllhii.i11Era5;'iiia!fm:BEil!lłl budujących domy pozostające wła&#
·
'llil
snością społeczną;
"J
,.., '
_4) żądać zużytkowan_ia fund1_1- każdy kulluralny dom .,,.O~~
wznowił lekcje gry fortepianowej.
9
s~ow z podatku od lokal~ wyłącz· . prenumeruje I czyló
~ ~,„.,. I
me na cele zabudowy miast;
KSl"Z• Kl
._'-'-I!
5) żądać bezwarunkowego u· I
1
działu w ko:nitetach zabuct.J wy.
Sienkiewicza 20
miast delegatów ,.mieiscowych or 1<WA1tTALN1t 9 ToM6w lA Zł:6•.SO <;Q • J Zapisy od 2-5 p. p.
n ganizacji lokatorskie~
~ 'ł1GQCOU!O•~--!_P.._~18~'917~i
tykuł
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SukniP spacerowe

Każda elegancka pani posiada
ilhecnie jedną lub kilka szykow11ych sukienek spacerowych, które
są zrobione w ten sposób, że m.:>ż
na je nosić na ulicy bez zakfocika
lub palta. Sukienki te muszą być
zrobione z pierwszorzędnego materjału, który nie jest, ani za cien
ki, ani za gruby. Między wieloma
nowomodnemi wełnami, - o naz
wach, wśród których trudno się
zotjentować,--ryps i sukno znajdują się na pierwszym mici'Scu, za
rowno pod względem gatunku, jak
-! kolorów. Na taką sukienkę spa-

Suknie popołudnlowe i wieczorowe

"1odnY szal

cerową bierzemy bezwzględnie ma
terjał gładki; materjały deseniowe

Przed południem rządzi wszech części od końca tel ozdoby

za -

władnie sukienka sportowa, popo- czynają się części zębate spódnicz

są wykluczone! C-0 do koloru, lo
na pierwszym planie znajduje się
czarny, granatowy i winno-c.zer·
wony. (Winno -czerwony jest pozatem chętnie używany na kostjullly i na suknie jedwabne}.
Asymetryczna linja i asyme·
~ryczn~e umieszczone ozdo;,y
„ą
cechami charakterystycznemi sukien spacerowych, chociaż i proste formy wyglądają bardzo ład
nie.
Kobietom, które nie rozp".lrzą-

łudniu i wieczorem suknia ze spód ki, są -,vięc jakby ich

przedłuze

niczką fantazyjną, szeroką, zakoń niem. O ile zaś sukienka nie P<>czoną zębami. Nic ma żadnych o- siada linii asymetrycznej, zdobi lo
kreślonych prawideł, gdzie i jak jakiś haftowany motyw łeb szal
zęby te
mają być umieszczone, umieszczony nierównomiernie.
•wszystko zależy od gustu krawco·
Na sukienki popołudniowe
wej, która ułoży materjał odp.>- wieczorowe używamy wyłr~-„ie

wiednio do figury swej ltlijentki. miękkich jedwabi, których teraz
Sukienki te odznaczają się asymc - posiadamy całą masę o najrozmaitrją, nietylko w częściach dolnych tszych, niezrozumiale brzmiących
ale i w górnych. Jdeli sam kr.lj nazwach. Co do kolorów, w c·becnie jest asymetryczny, to zakła sezonie modne są wszystkie
deczki lub fałdki biegną ukośn '
· ·yjątku odcienie. Modne jest
nierównomiernie.
Po więk::·
czem jest do twarzy wł~· ~i-

I

Szal już oddawna zatracił s~e
pierwotne przeznaczenie, nie słu~ •
ży on mianowicie do dodan!a ciepła, lecz stał się wyłącznie ozdobą. To też może on zdobić k~żdą
bez wyjątku sukienkę, od Dajelegantszej jedwabnej do prostej spor
towej. (w)

Kołn!srz;s~mankiefy

I
!

dzają wielkim budżetem toaletowym, poleca się wybór form prostych, które są modne przez dłuższy czas, niż ekscentryczne ;,ukienki.
Kobiecie oszczędnej, która musi
się liczyć z groszem,
a iednak
, u b ~ana mod.nie i ~1eg~c
c h ce b yc.
ko, pole~a Się uszycie. suk1e~1_w
ten sposob, aby matel')ał był Jak. · · pok ra1any,
·
· b y moz·
naJmnteJ
t.J.· ze
na ~yło użyć go raz jeszcze.
sukienkach spa cerowych nalezy
' · unik'ac' zębatych, z Je
' d
ca łk 0W1c1e

V!'

nej strony dłuższych sukien, lub
części nałożonych, powiewających.
za każdym ruchem.
Modele sukien spacerowych powinny odznaczać się
wyłącznie eleganckim
spokojem. Spokojne i eleganckie
przez swą prostotę powinny być
również kapelusiki, małe dzwonki
lub przylegające toczki, zrobfone
z filcu, lub filcu połączonego z aksamitem. Jak i przeszłej, tak i
tej jesieni wstążki,
najrozmaitszych rodzai będą najulubieńszą
ozdobą kapeluszy. · (w)

Drobne podarunki

cielceł Do specjalnie modnych wy- sić nie będziemy, ozdobimy ją kc

jątków należy kolor winno-czerwo lorowemi wstążkami lub kolorony.
wym haftem.
NaJ"ładnieJ'szą ozd b
t . . · Między wieloma jasnemi, żywe•
Wogóle hafty są ulubioną ozdo·
1
• specJ'al'
'
skromnej sukienki oąproseJ
jest I
k' nu'kł
o oram1,.
me elegancko,b ą su ki en popołd'
u niowych • zarow
kołnierzyk wraz z ma:i:!'::U: wygi~ sukienka popołu~niowa no w postaci oddzielnych motyGarnitur ten może b ć b dz 0 f
lub Wieczorowa z czarnego 1edwa- wów, jak i całych pasów. Elegany
ar
an
bi
..:1_ h ft • d
tazyjny ozdobiony zakładk . .. u.
c k o wygIąuu
a Je wa b ny, ozd ohaftem,' może też być zrob:::.
Lecz całej czamej sukienki no- bi0111y nitkami metalowemi. (w)
białego batystu lub biał · Ił _
getta'y, całkiem skromny. eJ se«
Lecz

;1

Modne drobnostki

zawsze kołnierzyk powinien być
zupełnie odpowiedni do mankiecików. (w)
·

PRZEDPl.EKLE I
według głośnej powieści

Uabryeli

Zapoli;kiej·
S!łównych :

w rolach

urocza Eliza la Porta,
nra1 r• ło ~ n 1

Dagny SErVIEI, eUIErner Krauss

i szere !;! 1nn}Ch wyb1tnycn artystów

I

l\a101Jższa

„ARARAT
fS;erow. M.

i·adość kobiecie. Modna

"Art.
Teatr Re·
w) owo-Kameralny

BRODE~ZON

Parasolki1 torebki, obuwie i pa-1 łym, która powtarza się zarówno
zaliczaję się
do najważniej- w torebce i pantoflach - ze skószych detali mody. I zarówno, jak ry, jak i w materjale
z któreg:>
zmieniają oneljest zrobiona parasolka
i w jej
suknie i palta,
wciąż kształty i ozdoby. W chwi- rączce z galalitu, drzewa _lub kfh
li obecnej najbardziej ulubiona je$t ści słcmiAwej. (w)
odbywaj~cej się na sali „ \raratu•
kombinacja kolor.i czarrteifo ?: bi.a..
_....._. nlac.1tvnaw„
-

Bardzo łatwo jest wyszukać pię
• kny podarunek dla da.my. Ładny,
szlifowany . kamień akwamańna,
jako wisiorek, będzie zawsze odpowiedni. Również i kilka modavch naszvju.ików s,prawi wielką

premjera

KINA SP6ŁDZIELNI.

43.

Zachodnia

43.

-

puder- DZIŚ o GODZ. 4 ej p. p. (ceny popu.
niczka, zalotny kwiatek jedwabny, larne) 1 przedstawienie szlagierowego
programu p. n .
grzebyszek do torebki, haftowana
husteczka i t. p. drobnostki przy- Hotel ,.Terkaiia••
Wieczorem, z powodu uroczy5tości
dadzą się każdej pani. (w)
ŁKS
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GLOS POLSKI -

Dnia 10

b. p.

ży ~ nnśdowe

Jak s.ię dowiadujemy, magistrat
ma za miar zlikwido·wać pos~aida.ne
sklepy żywnościowe ,
ponieważ
nie spełniają one swego zadania i
nie są w stanie wpływać na rynek

zjednał

żywnościowy.

września

r. b.

rozstał się

z tym

Inż. ·arch.
Szef

światem

,

naszego.

W zmarłym tracimy gorliwego towarzysza pracy
sobie siacunek swoi.eh podwładnych.
Pamięć Jego ze czcią na zawsze zachowamy.

szczerego przyjaciela, który

Pracownicy biura.

Wydział

gospodarczy wystąpi
do magistratu z wnio1skiem o odda
nie 2 s1klepów kooperatywie pań
stwowej, a pozostałe 4 sklepy powszechnej
spółdzielni zHkwid·:Jwać. Osiatecznie siprawa ta zostanie zadecydowana n.a najbliższem
posiedzeniu magistratu. (b)

ck i ego

członek zarządu

cki Józef.

Wielka katastrofa kolejowa

Z pod rozbitych wagonów wydobyto zwłoki kolejarza

Emeryci
dos łaną dodatek „na

Onegdaj o godz. li min. 50 przed półn!ł~ą na siacja Milejów o 4 kim.
Żonę''
od Rosprzy wydarzyła się katastrofa kolejowa, która pociągnęł2 za sobą
Ministerstwo skarbu przygoto-'życie ludzkie oraz wielkie straty f.nansowe.
wało dla emerytów nielada niespo
Pod sygnałem p 'i"ZY sł'łcji słał na torze pocią-~ towarowy nr. 4180,
dziankę.
gdy nagle p~dzący z mak-symalną szybkości11 wjechał na niego drugi pociąg
Oto
wbrew dotychczasowej
•
• • t
62
praktyce, emeryci, którzy wstąpili rown1ez owarowy nr.
•
.
•
. _
na kobierzec małżeński już po
Skutki zderzenia były straszne. 7 wagonow uległo rozb jcau, a drugie
przejściu w stan spoczynku otrzy- tyle wykolejeniu.
mywać będą na przyszłość dodate~
Ofiarą zderzenia padł hamulcowy Stanisław Turski, który przygnie
ekono~iczn~ „na żonę"~ nar.ówm ciony rozbitym wagonem zmarł z poworvu odniesiionych ran.
zma tły~i,k.
k_torzy zawadrhprze1sc1emzw!ą.zek
Natychmiast przybył pociąg ratowniczy i komisja śledcza,
żens i 1eszcze prze
_ „ przyczem
_
w stan spoczynku.
wstępne dochodzenie wykazało, że winę za katastrofę ponosi k1erown1 k ru
chu stacji Milej ów Stanisław Niski, który puścił na zajęty tor drugi pociąg
towarowy.
Krzyż
Przez całą noc trasa była zarzucona zniszczonemi wagonami i ruch
pomocą
odbywał się z przesiadaniem.
Sprawca katastrofy, Niski, został pociągnięty do odpowied~ialności,
pogorzelcom w Rozprzy.
a zwlokii hamulcowego zabezpieczono na miejscu do zajścia władz sądowo
Okręg łódzki Czerwonego Krzy lekarskie h . (b)
•
•
za dowiedziawszy się o strasznym
Wczoraj sza kabłstrofa pod Piotrkowem spowodowała całkowitą przerwę ruchu na linji kra
nieszczęściu. jakie dotknęło lud·
ność m. R.ozprz<t chcąc
przyjść z kowskiej.
pomocą w dmu 14 bm. wysłał '.l00
Katastrofa ta -napozór drobna-okazała się w skutkach swoich wprost fatalna. Paraliż na
ręczników, ~OO par skarpetek, 150
linji spowodowany pod Piotrkowem odbił się na ruchu w całej dyrekcji warszaws~iej.
kos~ul, rn par majteczek, 50 koParowóz p r c ą gu osobowego nr. 62, który najechał na tylne wagony zdążającego w tym sa
ców 50 prześcieradeł, 35 poduszek
35 poszewe k, 13 spodni niebies· mym kierunku poci% u towarowego, wywrócił się wpoprzek, zatarasowując oba tory. ·
kich, 5 s pódnic i l chustkę.
Skutkiem tego, pociąg pośpieszny do Krakowa, znajdujący się już ·Jl pobliżu Piotrkowa. cofnięto do Koluszek i skierowano na Skarżysko-Strzemieszyce.
Tak samo pociąg pośpieszny z Krakowa przybył do Warszawy z lO ·godzinnem opóźnieniem
ponieważ jechał okólni:.\ drog.1 na Strzemiesqce'-Dęblin.
W związku z tern panuje ogólny chaos w ruchu osobowym. Komunikacja na linji piotrkowW dniu dzisiejszym rejestracja skiej odbywa się z przesiadaniem.
aie odbywa się.
Okazuje się, iż usunięcie zagradzającego drogę parowozu i naprawa toru zajmą conajmniej
Jutro, w poniedz,iałek winnis.ta kilka dni czasu.
wić się dl?- rejest;racji V: biurze
Na miejsce katastrofy wyjecl!a ł z Warszawy dyrektor ruchu inż. Butkiewicz, który zarządzi
wkojskow)o - -?olicyi~em (P~ktrki~~O natychmiastową budowę mijanki obok miejsca katastrofy. Miała być ona gofowa wczoraj o g. 4-ej po
ł d . T
b
·
.
t ·
· · i· · · b d ·
·
s a 212 męzczyzni roczm a
zamieszkali w obrębie III komi- po u mu. ym sposo em komumkaCJa na ei wazneJ lnJl ę zie przywrocona.
sat"jatu policji o nazwiskach na litery Z, Ż, oraz zamieszkali w obrębie XI komisarjatu policji o nazwiskach na !Hery o<l A do J. (b)

l

W dniach 15 i 16 bm. odbywa
w Warszawie zawody spor·
towe mistrzostwo zwiazku strzele
ckiego.
·
Program zawodów lekkoatlety
cznych obejmuje następujące konku
rencie jednostkowe i drużynowe:
a) biegi, rzuty, skoki i pięcio·
bój lekkoatletyczny;
bJ gry sportowe: zostaną roze·
grane w szczypiorniaku i piłce
koszykowej;
c) zawody pływackie: odl
a
ją się na przestrzeni 100 mtr
wodzie stojącej, oraz na prze
ni 200 mtr. z prądem.
Na zawody powyższe wyj< a·
li z okręgu łódzkiego zwi
strzeleckiego zawodnicy do w
tkich konkurencji z obwodów:
Łódź, Piotrków, Częstod'< a
Skierniewice, Tomaszów N
z Włoszczowa w liczbie 56
ją się

ftaiestracia rocznika
1910

Dom. Samochodowy
P. Kałkbrener, Syn t S-ka

Znane ze swej pierwszorzędnej
produkcji powozów firma P. Kalkbrener zorganizowała przed niedawnym czasem Dom Samochodowy pod firmą Paul Kalkbrener,
Syn i S-ka, ul. 6-go Sierpnia Nr. 26.
Dom ten prowadzi narazie samochody wszechświatowej sławy
marki „Berliet", której to marki
samochody okryły się chwałą poci·
czas wojny światowej, obsługując
armję koaljantów, i pokonywując
z łatwością w szelkhiebtr.udności terenowe na fl acac
OJU.

1

Szybkością swą,
niebywałą
sprawno.śc_ią i W)'.trwałością. były

najważn1e1szym

i decydującym
czynnikiem lokomocji
.
Na rynku naszym wozy marki
Berliet" zyskują, ze względu na
;woj~, tak dobrze wypróbowaną
wartość duże powodzenie.
,

N O~DB

11

dyz· ury aptek

u

Dzi§ w nocy dyżurują następu
a pteki:
L. Pawłowskiego-- Piotrkowska
309, S. Hamburga - Główna 50,
B. Głuchows kie go-Narutowicza 4,
Sitkiewicza- Kopernika 26, A. Cha
remzy-.Pomors ka 10, A. Potasza
·-Plac Kościelny 10.

jące

j

Proces poety wandorskiego
rozpocznie sie jutro przed sadem okregowym w Łodzi
~

.

R. WOLPEKTOWA
Piotrkowska 109

powróciła,

s

zw. „Jedności roboiniczo - chłopskiej".
Aresztowanie nastąpiło bez podania motywów. W mieszkaniu
poety przeprowadzono dłuższą re
WIZJę, która jednakże nie dała
żadnych rezultatów.

udzielono w łódzkim urzędzie
prokuratorskim, urząd oskarżenia publicznego przesłał akt oskarżenia przeciwko panu Wandurskiemu do łódzkiego sądu ok
.
d ·
·
r~owego, Jeszcze Dla 30 sierprua b. r..
•
.
Na posiedzemu wydZiału gospodarczego sądu okręgowego wy
znaczono termin rozprawy
na
• • .
•
al
dzten !utrze1szy, oraz ust ono
następuJący skład trybunału sędziowskiego: przewodniczący s. o.
Kozłowski, asystenci pp. sędziowie Ławacz i Dylecki.
ś .
.
Sprawa autora
„ mierCI na
gruszy" wzbudziła w naszem mieście ogromne zainteresowanie.
. b .
P an W and urs k'1 s t a1e
owiem

Wszelkie wysiłki żony znanego
literata, pani dr. Eleonary Wa!ldurskiej, spełzły na niczem. Dopiero po liście otwartym wyili-

_i

e

*"'•
Tas'emniczy DaPld
m 1;µ•

.
.
Na ul. Południiowe:i przed do~em nr. 17 na .wracająceg? z ~óźnicy
czeladnika
kraw1eck1ego
Szlamę Cygelfarba napadło dwuch
nieznanych mu osobników, którzy
zada-li mu kilka rarn nożem w klat-

kę piersiową.

Na kr.zyk .napadni~tego .nożowni
cy rz~ctLi s~ę do uci~~1• przechodnae, ktorzy nad1brngh, zaalarmowali pogotowie ratunkowe i po
Licję.
Rannego odwieziono w S>tanie
ciężkim do s·zpitala PoznańS>kich,
a za opryszkami policja zarządziła
przed obliczem Temidy oskarżony pościg, który naraz.fa nie dał reo
działalność
antypaństwową. zultatu. (b)
·
ł
· k u z ODCZYT CZERWONEGO KRZYŻA
\Van'1urski zosta w zmąz

=== I === I=== I .::::=:.: Il :::=:::--= i tym zarzutem aresztowany w soLEKARZ-DENTYSTA

·

Jutro. w"' poniedziułek,
rozp~z
_
nie się w 1A1UZi sensacyjny proces znanego literata i jednego z
piewców robotniczej Lodzi, pana
Witolda Wandurskiego, oskarżonego o komunizm.
Wedłulł informac1'i, i'akie nam

Czerwony krzyż przyipomilna, ia:

ł

"·

-0-

z

*

głównego-Osie·

.* .

Czerwony

SPIESZY

strzele-o

W dniu dzisiejszym wyjechalt
do Warszawy na posiedzenie wy
działu wykonaw-.:ze?;o zarządu głó
wnego związku strzeleckiego przed
stawiciele okrę::?;u łódzkiego związ
ku strzeleckiego w osobach: pre
zes okręgu-senator Radzistaw Wo
dziński, komendant okręgu
Hipo
lit Ludwik Piątkowski, K·mdtka
pracy kobiet- Fornalska Marja,

Dl\ WID Lł\łłDE

biurą

ZWiijZkU

Loteria
5-ta

państwow

tdasa-9 dziE

Główniejsze

wygra

i5.00U zł. nr. 654 10526~
1o.OOO zł. nr. 31422 13424!
5.000 zł . nr.
90565
132071 144685
3.ooo zł. n ry 32557
100116 137526
<!.ooo zt. n -ry
13867
3!010 33802 48400 50720
71479 90293 9353~ 96280 ~
97295 1 l:l30f
129053
u
141315 149018 153307
I ,OOO zł. n-ry
33322
88944 85796 93504 107180 1
108973 112600 117633 120067 l
126603 13o57o
13057:2
l"
ł39199 143544
ooo zł. n-ry 84 7 15o4
19904 Jo 490 57721 63l9-:>
91427 93~46 123798 l:ł4835 '
34910 148319
1

1

4
I
91
"2

Telegram
Wczoraj

;• 8-ym

JO 00

gnienia 5 -ej kt.

Zł

padła

w

tnych literatów polskich, jak Leo1
1
polda Staffa, Juljusza Kade:i na Nr. 146564
Bandrowskiego, Wacława Berenta, Ant. Słcnimskiego, Juljana Tusprzedany w Szczęśl IW)
wima i m. do prokuratora sądu
KantorzE LofEryjnym
apelacyjnego p. Rudnickiego w
·
t
•
t
·
sprawie mo ywow aresz m vcma,
? Piotrkowska
okrytych mgłą tajemnicy, WanfiJll
tel. 7-87.
J.
durskiego zwolniono z więzienia,
gdzie przebywał przez przeszło 5
tygodni.
Nic dziwnego, że proces poety. .
b d 'ł ak · lk'
ładzianma wz u zi t
Wl~ le
zaci~kawienie, tembardzie!, że w
czasie rozprawy sądoweJ przesłuchane zostaną w charakterze
świadków ~ybitne osobistości ze
.
.
•
.
świata hterackieg? l teatralnego.
Pan Wandurski wezwał bowiem, jak nam do tej pory wiadomo, na świadków Kaden - Bandrowskiego Juljana Tuwima i re~orznłk 11-gl,
.
'
k ,
.
Reda
keja·
Warszawa,
Sto-Krzyska 15
zysera Szyllera, torzy maJą wyReprezettt.:
Łódź,
Piotrkowska
56.
kazać, że oskarżony, będąc redak
torem miesięcznika literackiego ' - - - - - - - - · - - - - _ _ .
Dźwignia" był tak zaabsorbowa- ';liiirj,c? !iii' lra litil l,ir1f"' . .. • . _ ·t~li"'I
"
'
•
•
· t!„u!J1....1L:.JL:.JL:.JL:.J1....u ....,..1: ·11 J :...t•::.J
ny, prac~ w ~~szawieod,
bme
mógł za1mowac się w Ł zi ro o•
. '.
.
tą antypaństvrową
powróciła 1 rozpoczyna
•
•
L Il . Spiewu Solowego

B. Weinberg, ł
4

4'

ZRDDL 1 ZRKUPOW

:e

z

ło:ze~~=: codziennie od 10-1
ze stohc-y kole- g w oł. i 3_ _30 wiecz.
7
w sali Po•lskiei Y. M. C. A„ Biotrkowska dzy oskarżonego, wybitni przedP
.
.
pan dr. Tade.usz Mogilnicki wyglostłstawiciele młodei literatury poJ- Łódź Aleja I Ma1a 68, I piętro
odczyt n. t. „Wpływ slońca na rozwói _. .
(Tramwai 17.)
i zdmw.ie dziecka".
sk1e),
WeJście bezpfabl&,
C:e,
~OICCCXI
w

N~ proc:es .pana Wa~durslr.Iego

Sp'1ew oper Br OLECKA

botę 29 hitego b, r. po południu dniu dzisiejszym o godz. 12 m. 30 w poł. przy1echac ma1ą

„
Versal"
rz -ogu
' t
w.
reskaural~11.
•:z·
1
.
~
0 pe ł - 189,
P 10tr ows UeJ i ie oneJ, Ja ky.
nomocnik unieważnionej okręgowei listv nr. 13 do seimu, listy t.
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GLOS

d

przez Irprzedstawicieli partii
zaauceptowane
d
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1 MUZYKA

TEATR

Utworzenie bloku socjBl:stycznego
z ostało

POr~K'C-

TEATR MIEJSKI.
dw1a przedstawienia: o godz-.
ko~baneJi''·•komedja W
3.30 J>o cenach r -v ularr.ych z przepychem wystaiwion.a. „Ksieiniczka Turandot". Wiecz.orem 0 godz. 8 m. 30 po
Il.
raz drugi „Dzieje grzechu".
Idziemy szybkim krokiem na- nała gra akt~ów. Wroni ooi byli Jutro trzecie ;medstaiwitellie dla
przód. Daje się to najlepiej zau- zdobyć się na styHzację typów, zwią:clc6w robotniozych
,,l(sięinlczka
ważyć, gdy jakieś dzieło, które w na podkreślenie 11 papieil"owości" Turandot''.
chwili powstania cieszy się po- odtwM"zanych postaiei, a więc na We witorek ,.Dzie.le grzechu".
wodzeru'em 1· ··~-a
·
· ·
<>de'"wan:~e
· · k~':uiJ'i,
,.i~· kt <?·
~· mem, )UZ P~_pa~
~ .
·• od
. zyc.tra.
Od jutra reżygeT BO'lleck! rozpoczyaa:
ro l"·
t
ach
t„ac
p
ł
ra
n
c
wspoln
rtin
z
1
w
•
i zu e me SWOJ uee.~
z yciem m e próby z następne~ P"emjery ite.a.tm rnic·irok i ni; zn_ajduje ~dźw;ię~u w m:i. ~iestety nie mama te~o po- sk:iego, którą bedzie a-aktowa wesofa
społeczens·tw~e. Jedyme nielicme wied::m·eć o całym zoop01le. Wprost komedtla Oesterreichera. 1 Bernauera w
dzieła lud:z;kie stoją na takiej wy dosik001ale wywiązał się ze swego pr.zekrdzlie L. WLleckiego Pieniądz Ie.
żynie g~us. zu, że potrafią o der- zadania p. Wo'SIZczerowicz, który ży na ulicy".
"
~ać się od chwili <>~ecnej i &tają w mis!rzowski sposób stworzył Jednocześnie retyger K. Taitarkiewicz
SJ._ę trwa~ym dorobkiem wszyst- W1'.'styhzow:ainy typ k;awca, potę- prowadzi próby z 4 .a.~ tl()weJ bajki d!la
ldch. c.zas~w.
_
•
•
gu1ąc wrazen.1e ~ej gry dosko- dzieci .,Zakilęta iaba i Jaś ohwa.t", oNie ~omia tego pow11edzieć o n:iłą .chatia!~teryzaC)ą, gestykula- raz z arc~dziela Al. hr. Fredry ,.Sluby
komed1i, którą teaitr kameralny c1ą 1 kosit1umem. Obronną ręką~ pa·nieńskie".
wystawił onegdaj na inaugmację wyszli ze wego zadania: odtwórsezonu. 11 Papierowy ko·chan·e k" ca tytułowej roli pierrota, p. Mi. TEAT~ I<AME~A~NY.
Szaniawskiego, który jesz<:ze pa- chalaJc, któ·r y ma dobre wainmki ~· iu:ro (przedsłJaiwn. einre dfa zw_ląz.
rę lat temu cies·zył s1ę du.żem po- zewnętrme i miły gł.os, ora.z pp. ków mtehgenddch), '\\<e wtorek 1 w
wodzeniem, nie zn.aijdruje już dziś Rudnicki i Hafduga, ten ostatni środę kome<l!.a satyr:v.czna w 3 akimch
w nas odczucia, arui zrozumienia. ie·dyn.i-e w stwoirzeniu zewnętrz- J. ~iaw~kiego „Pa.pfeirowy kochaDziś postacie tej komedji są dila nej powfold elektroitechniika. P. nek •
.
nas przedew.szystkiem nie papie- Leillk ujął swą rolę daleko zbyt W I>Ofo':"'1e tygodnia rozpoczyna na
'.!'owe, lecz nudne; nikt z nas nie real1stycZll!ie, przez oo p. Hipo.Jit kameralne1 scenie szereg występów zna
zdoła uwierzyć, by znudzona cór- stał się zupełnie llll.ldny. P. WieT- komfty. artysta Stefan J.a.r_a.cz, który uka bogatego paskarza poitrafiła cińska nie ma fadnych dainych do każe się w dwóch SWO!lch śwdetnych
t~k be~ pamięci zakochać się w odegrainia r0<H Daniny Nelly; przez k:ea.cjach~ ~.ma„ Brotroneau. w „Rom<11n
p1errocłe, . deklamującym naisitro- cały ozais była ztJ1>ełni~. słaba i s1~ pama ~a;:-Jera oraz Pr~a w „Szczę
jawe wierszyki z sentymenta1- blada.
ścbu Pmrua W. Per,zyńskieigo,
nych powieścideł. Nie! Raczej zaNajlepiej wypadł prolog, dość
„ARARAT".
kocha się w słynnym bokserze, efektoW\Illie i poiltlysłowo iI11S.ceruzo Dziś o godzinie 4-ei po pol. po celub rekordziście szybkobiega- wany na cmrnem tle w smugar,h n.ach pOiJJulairnycb, po.wtórzenie grooneczu. To też los pierrota, przenie- światła, a miło i nasł:roiowo o·de- go pr-0gramu p. n. „Hotel Terhalja", o
sionego z ksiąZki w warunki o- grailly p.rzez p. Niemfil-zankę i p. którym niemal cara pra.sa miejscowa
hecnego życia, był'by zgoła iminy, Chodeckiego.
tak poohlebnie się wyraża.
o wiele smutniejszy, niż to nam
Na stt"ol!lę d't>datnią onegdajszej Wieczorem teatr nieczynny z 1>0wokaże wierzyć Szanialwsiki. W naj- premjery należy zapisać haTdzo <hi uroczystości 20-le~ Ł. K. s„ któ~a
leps.zyun wypadku ~ostałby tam.ce- ~ara~me i ła.dme dekora.ej~ p. M8:c odbyw.a. się na sa.!i „Araratu".
rzem w podrzędneJ restaura.<::YJCe. kiewicza, oraz dobrą 1Iusfaoaqę Bilety do naibycfa od go1,zlny I-el
U rafować tę sztukę, którą wii- muzyczną w wykon.a.niu p. Ro·t'- pp. przy kasie teatru.
1
dzieliśmy w obsadzie najlepszych i sztatówny i Białostol"kiego.
„N.ARESZCIE JESTESMY'•,
Pod
powyższym tytulem odlbędzie si~
w Polsce,
jedynie dosko
w nadchodząc~ środę w sali filharmon}i tylko Jeden w1e-czór Wielkiej rewii
artystów b. teatru „Perskiie Oko". U-

PREMJERY TEATRALttE

. ,,Papierowy
Na 24 związki zawo owe wcho
Jerzego Szani·awsbi·ego
dzące w skład OKZZ 2 tylko nie

W niu wczorajszym w godzi
nach wieczornych w sali okręgowej ko misji związków zawodowych były reprezentowane. Dwa związodbyła się konferencja zarządów ki wypowiedziały się przeciw uzwi ą z ków wchodzących w skład tworzeniu bloku, jeden nie wypoOKZJJ z par tj ami socjaiistycznemi wiedział swego stanowiika z bra ·
Łod z i, w sprawie utworzenia blo- ku upoważnienia, zaś 12 przedstaku soc1'alistycznego przy wyborach wicieli zarządów różnych związd o k asy chorych m. Łodzi.
ków z włókniarzami na czele-wy
Na
konferencję stawili się powiedziało sic: za blokiem socja·
P.P.S. "Bundu", listycznym. _
przedstaw iciele
Konferencja
postanowiła na
N.S. P.P., .Poalej · Sjonu" lewicy i
prawicy.
nadchodzącą środę zwołać ponoNa samym wstępie omówiono wne zebranie partji i związków,
szczegółowo inicjatywę utworzenia które zgłosiły akces do bloku SO·
błok u do rady kasy chorych.
cjalistów do rady kasy chorych m.
Wszystkie partje socjalistyczne Łodzi, na którem zostaną omówio
za w yjątk i em "Poalej-Sjonu" lev.:i- ne i zdecydowane dalsze posunie:cy, której przedstawiciele nie m1e c1a organizacyjne i taktyczne U·
li mandatu, do oświadczenia się,.tworzonego bloku.
(g)
\lOS ta nowiły utworzyć blok,

"OJ• U W

Sąd Po Il

Łodzi•

obeimowac
będzie
Konstllntynow,
'
Pabjani cką oraz l:UlKa gmin

Rudę

. .
. .
. .
. .
.
.
•
M1111 s~er spraw~. edhwo~c1 ro.zpo-1 tud.z iez gmmy:
Babic~, Bełdow,
"·rządzern em z dni<l: 31 s1erpn~1a r. Brus, N?wos~ln~, Puc2ID.1J.ew 1 Rado1~28 r okku' zarządzi~ dyzlło~dackJ~ są goDszczl ikR~bien. h .J_•
. .
ow po OJU w poiw1ecie 0 ·z· l.l11.
• yz o ac1~ w_c o~i w zyc1e
z
Dyzlok acja ta przedstawia sii.ę dniem 1 pazdz1~rru.ka 192~ ;.oku.
następująco :
Now~ut:wiorzony „Sąd Poko~u poZnosi si~ sądy pokoju: w Kon- zosta1e ie~cze w d?tychczasowym
st3:n!ynow1e, I - X. okręgu ~ Ło- lokalu. sądow poko1u, przy ul. Nadzi 1 dl?- spraw o hchwę WOJenną rutowi·c za nr. 41.
w Łodzi.
Zamierzone przeniesie-nie „Sądu
!_worzy. si~ „Sąd !'okoju w _Ł~- P~okoj~" do lokal;i 1 przy ul ..c.eg.iel
dz1 , obeimuiący miasta:
Łodz, nvane1 nr. 101, rog TrębacltteJ na„,,..ons tantynów i Rudę Paibjainiaką, stąpi w krótkim czasie.
~ - ....~

d
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Instytucje

użyteczności

publicznej

w kolonii mieszkaniowej na Polesiu

sił

mogła

~ ·-~--~

3 alit.

Kr:;..

e, t "k '
Reduk'CJ8• sezonowych rouo
n1 UW

łi9nstantynowsKiem

spowodowana

w

DZ-iś

braKiem funduszów

~ia~i:;=~ZMa~!:~ ~~~:~zee~· z~~~f~~ji~

dnru WC?:Or.-.j<:zym odbyło się po uprzedniem zapoznaniu się z
została
Betcherowa, świetna artystka oraz Eup'.'ld prze wofoictw em ławm ,rn wy urządzeniami pralni, istnie i ącemi
geniusz Koszutski, Tosca Komornicka i
działu b uduwn ictwa, p. R. IL· przy
budowlanych kooperatyW dniu wczorajszym prezydent że w roku bieżącym magistrat za- osiem Koszutski girls. Gdy do tego dodebskiego
posiedzenie komisji, wach robotniczych w Warsza.iwie. m. Łodzi Ziemięcki przyjął w ma· trudnia znacznie wic:kszą ilość ro· damy, że rewja „Nareszciie j es t eśmy '·
wyłcni o nej pr ~ e l komitet budowy
Co do programu budowy pozo- gislrade delegację zwią)zku praco• botnik6w sezonowych, aniżeli w iest J>lóra Konrada Toma, Szer-Szenia,
d•'n,ów mi eszkJ.lnych, dla opra~o- stałych gmachów dla 1nstytucjii wników instytucji użytecmości ptt ubiegłym, oraz ze względu na ist- A. Własta, T. Orlowskiego, a muzyka
wania p rogramu b udowy gma- uzyteczności publicznejj ja!ko to: blicznej, w osobach pp.: Wojdana niejące ramy budżetu na p:owa- Zygmunt.a. Wiehlera., J. Petersburskieg.J,
chów użyt ec ::ności. ktć· re mają kooperatywy, ochronek, stacji o- i Klimczaka w sprawie zwolnienia dzenie robót ziemnych. magistrat Rapackiego, Falla i Lehara, to przekohy·.': wzni.es:o'Je na kolonji m1e- pieki na.id matką i dzieckiem, z pracy sezonowych robotników, zmuszony był wymówić robotni- J11aJ!11Y się, że wieczór w filharm0111ji be
n~aniowej na polesiu Konst1nty- żłobka dla niemowląt i t. d. po- którzy przepracowali na robotach kom sezonowym prace:.
dzie należał do naiibarck~i ei udanych.
ncwskiem
stanowiono, iż plany tych gma- ' miejskich przez 20 pełnych tygo·
Narazie zwolniono z koniecz- Począ t e~ o gooz. 8.30 wiecz. Bilety iuż
W posie:be!! ;•J wzięli udzi.'1 , chów winny być opracowane w dni, i ma j ą wobec teE?;o prawo do I nośc1 tylko kobiety i niewyKwali- sprzedaie kasa filharmonii.
prof. Swi erczyńsiki, fa1ż. Sunder- 1pOll"ozumien.iu z odnośnymi wy- korzystania z doraźnych zapomóg fikowanych robotników.
land, autorzy nagrod zonych pla- 1działami magisit ratu oraz zainte- rządowych.
Jak sprawa się" nadal ukształ- łłlł ła~DZKICH EKRIUłRCH
nów budowy koloinji,
inż. inż. resowanemi instytucjami.
Delegaci
zainteresowali
się tuje niewiadomo, w każdym razie
Słońska, Szereszewski i Berliner,
Uzg.odnione już plany budo·w y szczegółowo obecnym stanem ro· kwestia kontynuowania robót sezo
nacz. wydzia łu budownictwa inż. zos.taną przedłożone komisji przez oót sezonowych, pytaj ąc się prezy nowych, lub ewentualnego wymó0
Wołodźk o , nacz. arch. miejski proje.ktodawców w termb..ie do denta, czy prace te zostaną nadal wienia pracy sezonowym robotniPo dokładnej .trłystycznej prz~
mz. Lisowski oraz z~pros.zeni, 5 paźdz·ierniika r. b., poczem po- kontynuowane, a jeśli tak to w ia kom- zostanie szczegółowo przejako rzeczoznawcy ławnik dr. wzięta Zioistanie decyzja w tej spra kich rozmiarach.
dyskutowana na jednem z najbliż róbce wnętrza, nadającej teatrowi
.M.argolis, r. Potkański oraz nacz. wie.
Na zapytanie to prezydent od· szych posiedzeń magistratu.
<d) „Casinio" dużo wykwi•ntnego smaku i stylu, po odpowiedniem powydziału opieki społecznej
W dyskusji omawiano równ.ieź parł, ze z uwagi na okoliczność
·
większeniu orkiestry symfoniczsławsk i.
kondecmość podjęcia kroków, cenej, pozostającej nadal pod wyNa wstępie komisia rozważyła Iem zainstalowania na terenie
ł
tra wnem kierownictwem p. L.
sprawę umieszczenia pralni cen- kolonii gmachu ambulatorjum kaKantora,
przystąpiła
dyrekcja
tralnej ; w wyniku dyskusji posta- sy chorych oraz fiiljii uT'zędu pocz•
•
"Casfoa"
do
otwa.rcia
jesiennego
nowiono sprawę tę zadecydować, towo - te.!egll"aficzmego.
wypłaci łódzki
sezonu. Na pienvzy ogiet1 idzie
Z polecerua rn.iJnńs•teJ:1stwa pra· tego pracowni!kom umyisłowym o- rewelacyjne „Małżeństwo" z Brycy i opieki społecznej dyrektor koło 35 tysięcy złotych.
gidą Helm. . P~iętamy. f~nome.
.
.
. .
nalną kreację, 1aką zadzrw1ła Bry
łodzk1ego funduszu be·zir·Oibocta zo
O term1lllle wypłat dla poszcze- gida Helm świat w ,,Metrnpo·Hs' '.
sta!ł upoiważnliony do wypłaty do- gólnych bez-robotnych w zależno- Lecz przedews~ystkiem pod poW p iątek, dnia !4 b. m., w goBiorąc pod uwa1gę, iż od czasu raźnych zapomóg dla bezrobot- ści od kolejności numerów J.egi- wieką mamy tę niesamowitą podzinach popołudniowych dokona- założenia o-gro<lu minął zaledwie nych pracowników umysłowych. tymacjd ukaiżą się specialne po-łstać demonizmu, perwersji i kosz
no otwarcia szkolnego ogrodu bo okres
trzymiesięczny,
całość
W dn' eh 26 1. 27 b
fu d
. d
'e • ( )
mM"OOści, jaką artystka ta wy·
. za łozoine
.
ń
• ·
.J_t .
.
.
kl e d ouia.J
Hl
• m.
n busz w1a omi nia. x
.J-·
•
„
t amcznego,
1egenruezwyi
i- •
czarowa ła w przeu.z.1wne1
5 o przy mieJ- przeUJl)' awia się
s kiej pracowni przyrodlll.!ic.zej w tr.cio po.cl względem konsłruktyw- bezrobocia Lodi2ii W'fPllCl.01 WO ee
dzie Ewersa „Alraune" . W ,,Małpa r k u Żródliska.
nym i okazale pod względ~m e·
__
teństwi~", szlagierowej sztuce oNa uroczystość ohviaircia przy- stetycznym.
bycza.jowej
o psychoJ.ogkznym
byli kurartor szkoLny p. RyrueZałożenie <>g,rodiu przyczyni się
podkładzie, zmienna jak kameleon
w icz, pr zedstawiciele wła1dz miej- niewątip1i..wie do · grurut.ol\Wliej.szemłodości
B. Hełm przewyższa finezja gry
sk:ch, ~nspekt0;ratu szkolinego, de- go zapoznania się i u.miłowania
swe poiprzedini-e kreacje, odtwalega ci związków naiuqycielskich, flory ojczys1ej przez mło1dziież
1. Jedz za.wsze połowę z tego,
7. Kto za wiele pracuje umY'sło- rza z sobie tylko właśdwą W'll!i:kli
dyrektorzy, kierowmicy i naiuczy- szkolną.
na co masz wielki apeityt.
wo, niech zbiera marki pocztowe. wością dzieje wsipółczesinej kociele szkół średnich i powszech2. Nie pij nigdy, gdy niemasz
8. Unika.i ailkoholu i wszystkie· biety, która nie zadawalając się
nych
„PŁOMYK" i ,.PŁOMYCZEK".
pragnienia.
go co upaja człowieka.
Dlatego miłością męża i prozą filisrterskieOgród obejmuje o.bszar około Wyszly już z druku pierwsze numery
3. Myj się po każde.ro jedzeniu. bądź ost'.I'ożny z kobietami.
go życia, mimo wrodzo,n ej czysto4,000 m. kw. i po·dzi~fony jest na .po przerw.te wakacyjnej naipoczytnJei4 .. śpij tylko 8 goozĄ.n n~ d?bę.
9. Bądź silny względem silnych, ści. :i mOO'alności pi:siwz.a ~ię na
120 grządek, na ktorych wysa- szyich u nas pl&m dla dzleoi „Plamy-ka" Pam1ęta1 1 że zbyt dług.i.e lezell1-e- brutalny względem bru1a:lnych, u- zmienne fa.le przygod i awantur
dzono około 700 zaetyk ietowa- 1i „Plomyczka". Piękna baJl'<wina szata. to samobójstwo.
stępliwy względem starych. Gbś erotyc:zmych, niesamowitych drenych gatunków roślin.
j zewnętnna, d1.1Żo ilustracji, niezwykle 5. Sta.irai siię zaW\SIZe o r6wnowa- tylko takie za:sady etyczne, któ- szczów i perypetijij czyniących oReprezentow ane są na.stępujące · starnnny doMr artykulów spraiwii.a. ie ~ę oiała i umysłu. Ucrony niech rych iS1ę sam trzymasz.
braz ten prawdzrwą rewelacją.
działy, odpowiadające poszczegól-' pi.sma te stary się j ediną z pe· ,·ażnlei- uprawia sporty, spOll"towiec niech
10. Jeżeli rtJ:imo wszystko s1ię po
nym partj om nauki botainiki:
szych pomocy wychowawczych dla ro- czyta coś poważnego, skłonny do sita1rwjesz i czuć będziesz swój bli
FESTYN W HELENOWIE.
1) rośliny lekarskie i trujące,
dziców 1 nauczyciedi, a :tródfom Jasnych Olkiruoieńsitwa niech pracuje w to- siki koniec, zawołaj notariusza i Dzisiaj cxlbęd<zie się w Helenowie
2) biologja kwiatu,
chwH d!la dz.ieci.
w~zystwie ochrony zwierząt, mi- tym spadkobiercom, którzy najwię wielki festyn na rzecz ha:rcerstwa. \V
3) rośliny ozdobne,
ł „Pl0łl11 yk" i „Płomyczek" wydawany łosie-rny .niiech się każe masować. <:ej na ciebie Liczyli zapisz w testa programie: koncert orkte· try syrrnfonicz4) rośliny u prawne (warzywa, jest przez z.wiązek polskiego na uczyoieł
6. Kto pracuje literacko, niech mencie tyłko - te dziesięć przy- nej, ognisko harc erskie przy stawie,
ż:boża i ro śliny ofajiste).
stwa szkól powszechnych.
,.Promyk" czyta Karola May' a. Giełdziarze i ika'zań.
ognie ben.galskie, korowód dziecięcy,
Poz:!tem odtwo•r zono kilka na- przeaTJ.aczony iest dJa dzied pe>wyżej lat bankierzy niech uprawiają muzykę
Dziewięć z tych reguł napisał strzelnica, wróżby, tańce, PoPisy harturalnych stanowisk d la roślin 9-ciu, „Pł om yc.z ek " dla dzieci mlo<lszych klasyczną, lekairze niech chodzą do pewien filozofujący literat, dzie- cerskie i Inne atrakcje. Począte!k o g
górskich, roślin wodnych, torf.o- jAdres adm inistracji: Warsz.aw.a, ul. Swię teatru, adwokaci powinni chodzić siąta, zaś doirobił iakiś dowcipniś 2 pp. Wejście 1 zl., rnk>d.z:i eż i rołnlewiskowych i t. cl,.
<JOtk;rzYs.ka 18.
· ·
do muzeum.
fdla autora.
.rze płaicą IPO 50 groszy_,
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zamknięciu

Po

VIII I argów Wschodnich

Wywiad specją.lny ,,Głosu Polskiego'' z dyr. T. W. p. Janem Pu·
chalsl\.im. -- Stosunek Łodzi do Targów. -- Ang1ik o 'largach„„„
Wyniki VIII kampanii
(Od specjalnie wysłanego korespondenta ,,Ciłosu Polskiego'')
LWOW, 14

września.

W dniu 12 bm, zamknięte zo~tały VIII Mi~dzynarodowe Targi
Wschodnie.
W poprzednich mych korespon
dencjach ze Lwowa starałem się
zanalizować pods,tawy i tendencje
rozwojowe Targ9w Lwowskich w
perspektywie ubiegłych lat i dotychcz"lsowych kampanji oraz cha·
rakter Targów tegorocznych. Pozo
staje tedy po zamkni~ciu Targów
podsumowanie wyników kampanji
tegorocznej i naszkicowanie pewnych wrażeń i refleksji, jakie
dziennikarzowi we Lwowie podczas Targów nasunąć się musiały.
A więc w pierwszym rzędzie sprawa stosunku Łodzi do Targów wo
góle, a do Targów Wschodnich w
szczególności. W roku bież. repre
zentacja generalna Targ. Wsch. na
województwo łódzkie zorganizowa
ła
przy czynnem, entrgicznem
współdziałaniu związku eksportowego i krajowego związku prze·
mysłu

włókienniczego

wystawę

zbiorową prze.mysłu włókiennicze

go. Pomimo niezwykle energicznej
i usilnej akcji propagandowej obu
tych organizacji w wysta\Vie kolle
ktywnej udział wzięło kilka zaledwie firm wielkiego i średniego
przemysłu.

Firmy największe, które prze?
3zereg lat miały na Targach swe
wiasne wielkie stoiska w roku bie
żacvm nie uczestniczyły w Targach wcale lub zajęły po parE: me
trów w wystawie zbiorowej.
A prz.yczyny tego stosunku?
Utarło się w kołach przemysło
wych Łodzi mniemanie, skwapliwie przez sfery kierownicze prze·
mvslu lansowane, że instytucja tar
gÓw w Polsce jest instytucją zbęd
ną, że Targi Poznańskie i Lwowsk1 e żadnych pozytywnych wartoś
ci gospodarczych do życia gospodarczego nie wniosły.
Zre~ztą abstynencję swą w ro·
ku bieżącym przemysł łódzki tło
maczy przygotowaniami do Powsz.
Wystawy Krajowej w Poznaniu w
r. 1929, na której wystąpić ma
bardzo okazale. Zapomina sii:; tu
tylko o jednem: o zasadniczej róż
nicy pomiędzy Targami a wystawą
Poznańską, która wyrosła na grun
cie polityczno-państwowych ten·
dencji, nie zaś potrzeb gospodarczych życia codziennego.
Nic więc dziwnego, że mini·
ster przemysłu i handlu, zwiedza·
jąc tegoroczne Targi wyrzec mu·
siał: .Biedna tu jest Łódt w tym
roku.„"

.*.

Na tle tych opinji, panujących
w kołach gospodarczych Polski o
roli Targów Wschodnich ciekawie
..,rzedstawia się opinja obcych.
Podczas pobytu we Lwowie
miałem możność zetknięcia z jed
nym z wybitnych dziennikarzy
angielskich, - współpracowni.kiem
działu zagranicznego • The Financial Times" p. M.
Na zapytanie moje co sądzi o
Targabh oświadczył on, że instytucja ta jest juz dziś wartością re·
alną.

cznych i perspektywach Targów ją się wystawy w Łucku, Toruniu,
na przyszłość dyrektor
Targów Bydgoszcq, f(ato..vicach, Willłie
Wschodnich p. Jan Puchalski u· a przygotowania do Powsz. Wysta
dzielił następujących źródłowych wy pozbawiły nas całego szeregu
firm poważnych, jak np. przemy
informacji:
Targi tegoroczne posiadały wyż słu hutniczego na Górnym Siąsku,
szą nieco liczb~ wystawców niż przemysłu łójzkiego i bielskiego
oraz. przedstawicielstwa całej pra.
w r. 1927.
Skons1atować to należy z ca wie dzielnicy poznańskiej.
Mimo tych ciężkich warunków,
łym naciskiem, a to z uwagi na
specjalne ciężkie warunki, w ja udało się doprowadzić Targi do
kich tegoroczne Targi zorganizo stanu lepszego niż w roku ub.
wano.
Tak np. świetnie przedstawiał
Równocześnie bowiem odbywa się dział hodowlany.

przeds]ębiorstw

Wystawa objęła pokaz rasowych
koni i bydła rasowego, które znalazło licznych odbiorców zwłasz
cza z I<umunji.
Również dział maszyn rolni
czych i narzędzi rolnkzych przed
stawia się b. poi{aźnie, zaj rn ując
5.000 mt.. kwadr.
Udział zagranicy
w Targach
wynosi w tym roku 33 proc. ogółu wystawców: Zagranica reprezen
towana jest przez 23 państwa.
Mieczysław Kołtoński.

bolqczką

Niemiec

prze•

mysłowych
Urząd wojewódzki

zawiadomił

urząd przemysłowy

na mocy
przemysłu

Kryzys
włókiennictwa niemieckitgo
Nadprodukcja jest
przezasadniczą
mysłu włółiienniczęgo

01tateczny termin
rejestracji
I lnstancii, iż
reskryptu ministerstwa
i handlu termin reie

stracji przedsiębiorstw przedłuża
ny został do dnia 30 września ro·
ku bież.
Przedsiębiorstwa, które nie d()
konają rejestracji do tego termi
nu, który jest bezwzględnie osta
tecznym, podlegną na mocy art.
126 ustawy o prawie przemysło
wem karze grzywny do I.OOO zł.
lub aresztu do 14 dni.

Deficytowy budżet
Ameryiu
W ASkYNGTON 13.
?o raz
pierwszy od czasu wojny świato·
wej budżet St, Zjednoczonych wy.
każe, wskutek zmniejszenia docho
dów i zwiększenia rozchodów, de·
icyt w kwocie 94, l80,000 dolaów.
Budżet tegoroczny St. t.jedno·
czonych
zamyka
się
sumą
9.569,000.000 dolarów.

-ro-

(Specjalna służba korespondencyjna ,,Ciłosu Polskiego")

ffynek

pieniężny

Berlin. we wrześniu. włókienniczego zagadniienia racjo- który posiada pewne konserwaJ edyną bodaj gałęz-łą produkcji nalizatji wysuwają s1ię na plan tywne cechy i zapotrzebowam.de.
niemieckiej, która od początku o- pierwszy. Na przesizikodzńe sitofą P<:>łudinie i północ, wschód i za- Ceduła giełdy pieniężneJ
warszawskiej
krew sanacji gospoda.rczej praco- tu jednak trucLności o charakterze chód wysuwają żądania niiejedinoliGOTÓWKA:
wała przy stałym wzroście pro- organizacyjnym. Racjonalizacia we te, a ta rómorodino-ść zapoitirzeboDolary-.dukcji - jest włókie.n.niictwo nie- włókiennii.ctwie ma ramy b. ciasne, wań stanowi podstawę istniien.ia
CZEKI
t<> też niie mo:bna się spooiz:iewaćlszeiregu fabryk.
mieckie.
Belgia 123.9Z
D.zisia:j oka·roje się, że ta kon- poważinego zmn~ejsizenia kosZJtów
Zasadnfoza, gruntowna reorga- Ifo.Ia.ndja 357.50
junktura przemysłu nil:emieckiego własmych, tark, jak to ma miejsce nizacja, która umożliwiłaby jedno Londl'Ul 43.24 i pól
nie miała ~&owego pcLkłaidu. Już w ininyiah gałęziach przemysłu po litą masową produkcję będzie w Nowy Jork 8.90
Pa.rY'Ż 34.82 i pól
od miesięcy przemysł włókienni- przeprowadzeniiiu programu racjo-i Niemc2ech nie111-0ż1iwa dopóki ist- Praga 26.4Z i jedna czwarta
czy, zwłaszcza bawełniiany odcZ".:. nalizacji; szereg gałęzi przemysłu nieć będzie duża ró:bnorodność za- Szwa9carj.a 171.60
wa osłabioo.fo ruchu, przejawiają- włókioo.nfozego Niemiec uzależniia- potrze,bowań.
Wiedeń 125.53
MaTka niemiecka 212.43
ce się w zmniejs·zelllliu zamówień ny jesit od rynku weW!Ilętrznego,
F. Ni·cz.
pr.zemysłów przetwórczych i wie!
AKCJE
kiego handlu hurt<:>wego.
Ba.nk Polski 180.Ciekawem zjawiskiem jest peSpJess 180.wna równoczesność zjawisk przeNorbli'll 24<>.Przem. Lwów 110.ciwnych: redn.tkcje p-racy przy jedWęgiel 99.-, 100.noczesnym sHnym wZ1toście zapo- Wybijanie bramy dl.a prawa wlEsności w Rosji
0strowdeckie I. B. 120.trzeb owania na .wykwalifik<>Wame
BERLIN, 14 września. Sensa· 1rządu sowieckiego, wynikających
siły robocze. Ma to miejsce s.zcze- cją dnia jest doniesienie z New z posiadania tych polis.
PAPIERY PAI'iJSTWOWE ' LISTY
ZAST4WNE:
gólnie we włókiennictwie saskiem. Yorku, wedle którego przedstawiPolisy te uważano dotychczas
Osła1bienie siły kupna ma swe ciele europejscy amerykańskiego za
bezwartościowe, poniew •Ż Dola:rówka 90.50
iródło w powad:nym wz.rośde cen towarzystwa ubezpieczeń na ży- rząd sowiecki odmówił im charak 5 proc. konwersyj'.la 67.5 proc. konw. koleiowa 61.Ot"az w pewnem p-rzesyceniu ryn- cie „New York" otrzymali pole- teru prywatnej własności.
Dolarowa 87.-, 86.50
ku.
cenie wykupienia od rosyjskich
Doniesienie nowojorskie łączą Kolejowa 103.„Lartia chude" i powstałe po właścicieli polis asekuracyjnych tutaj z rokowaniami finansowemi 8 proc. B-ku Gos.poclarstw1a Krajowego
94.nich zapoitr~ebowanie na tkaniny tego towarzystwa, które przed Moskwy ze Stanami Zjedn<><:zon~·
8 proc. B~ku Komunailne.go, Se.rja IH,
spowodowało maczny wzrost pro- wojną działało również w Rosji. mi i uważają za zapowiedź mo93.dukcji, który nie p<>zostaje w żad„New York" płaci po 12 cen- możliwości uznania przez sowiety 4 i pól pro:. listy zast. ziemskie zł.
nym stosunku do zdolności nabyw tów amer. za nominalnego rubla, prawa własności i przeprowadze53.50
c~ej i pojemności rynku niemiec·1t. j. około 23 proc. pod warun· nia
waloryzacji amerykaóskich B proc. listy zastaw1ne ziemskie zl.
79.kiem
odstąpienia towarzystwu polis ubezpieczeniowych.
kiego.
5 1>roc. Tow. Kred. m. Warsr,awr d.
W obeonei sytua,tj~ przemysłu wszystkich prawnych pretensfi lfo
58.50

Amerykanie

HELENÓ
Dziś

skupują

PORANEK MUZYCZNY
Orkiestry symf nnrnt.nei
pod dyr. R. Tii~ga.

o g. 11.15 przed poł.

polisy rosyjskie

HaunoU P. I. fcbrY1\anc1 1Gospodanel

Nadszedł

świeży transport Pasty
na szczury i myszy z cc:buli mor·
skiej. Pasta nie szkodliwa dla ludzi,
inwentarza i drobiu.
Skład apteczny EPSTEIN, RzgoiVska 5.

Uwaga:

Zawiadomien'e.
Niniejszvm mam zaszczyt zawiadomić Sz. K:lijentelę, że po
powrocie z Wiednia i B:erlina 1 gdzie byłem w kontakcie
z największemi firmami krawieckimi powróciłem i zaopatrzyłem
zakład swój w najnowsze modele.
Poleca si~ nadal łaskawej Pamięci

--

8 proc. Tow. Kred . m. Warszawy zł.
73.8 proc. Tow. Kred. m. Łodzi
fi6.50,
6725, 67.8 proc. Tow. Kred. m. Piotrkowa zf.
67.7 proc. pożyczka stahil!z. 92.50
Pożyc zka i.nwe~tycyjnn

się również na11epsza
farbę an~ielską w kawalkacn
do włosów. Fryzjerom specjał

12R..'ifl

Pole'-a

Notowania

ne rabaty.

1łoteao!

W dniu 15 września
Za !OO złotych:
Londyn

~ElE.Jl!Jl!l~E:Jl!lEJl!IEll!H!J

19~8

r.

45.75

5822&
Zurych
Targi Wschodnie dzieliły doleł
Lekarz.Dentysta
411.!<7-4126
l!erlin wypl.
i niedole polskiego organizmu go
46.95-47.15
na Warszawę
spodarczego
i
niejednokrotnie
46 96-47 16
na Poznań
zmieniały swój charakter; były la
57 .7„-57.93
Udańsk wypl .
na Warszawe :1 1.16-57.90
ta krytyczne, w których trzeba byZAKLAD KRAWitC:C I
Wiedeń czeki
· 79.45-7975
powrócił
ło na rótne iść kompromisy.
.
Lódź, Piotrkowska 71 tel. 31 · 71
578.55
Praga
Dzieje tych walk nie przynioPiotrkowska 101
Spec alność: roboty futrzane.
sły wstydu. Okres ten minął, a
Roboty wy1<0nuję z własnych i powierzonych materjałów. tel. 27-14.
dzisiaj idea Targów jest wykrysta
lizowana droga prosta, racja bytu
I
ugruntowana i trwała.
Dr. med.
Srodek
światowei sławy !
8 lat pracy w okresie braku po
- SALA FILHARMONJI parcia, w okresie nieufności spo
Zioła
Zyd. teatr Gościnne występy
moczopędne ''
łeczeństwa-dały Targom duże do
Spec3alista chorób skórnych, wene•
Są
najlepszym
środkiem
pr2.eciw
chorobom
nerek,
pęcherza
świadczenie, pozwalając im stać
rycznych i moczopłciowych
gonorrhei i td.
się pionierem odradzającej . się tra
Dziś . w niedzielę o 4 po poł.
Wobec zawartości kwasu krzemionkowego są również nieocenioPrzvlmuie o::J 1 do ~ ,wiecz
dycji gospodarczej.
Sienkiewicza &4, t'!1. 5'ł 'O.
Tyle dziennikarz angielski o ne przy zwapieniu naczyń krwionośnych i zastępują kurację wodami
Miłosć
mineralnemi. Prócz tego posiadają właściwości bakterjobójcze. Skutek
Targach.
Dziś w niedzielę o 9 w.
nadzwyczajny. Cena pudełka 2.50. Labor. chemiczne tierba Paris
"
życiu,
Ządać we wszystkich aotekach i składach aptecznycll.
O przebie2u kampanji tegoro
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Mistrzyni

świata

Konopacka w Wiedntu
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po
szenie wyników weryhkacp zavrn- zbaidanm _sw1aidkow, uzna.no oskar
dów o mistrzostwo okręgu łódz- żenie za ::iezpodstawne. i grac~y
łkieóo, tak długo, że dziwić się na zwolniono, tutaj r.atom1ast stosuie
:lefy ich iście anielskiej cieripliwo- się z całą świadomością grę na
ści
·zwłokę. Dość ipOIWiedzjeć, iż rozW!!eszcie ukazało się oficjalne patrywaruie tej siprawy" trwa już
potwierdzenie os.iągniętych wyni- miesiąc czasu.
ków, lecz w tak zniikomej ilości, iż
W komunikatach znó:V czyta.m-y
zachodzi obawa, że jeśli w tempie szereg odwołań zawodow: polttytym pójdzie dalsza praca, to na- ka taka doprowadza obecn.ie dru:
szemu wydziałowi gier zabrakn:e żyny do bezczynu, kontra1dowac
czasu na przeprowadzenie weryH- zawodów tow.arzyskkh ni~ sp?kaci:i zawodów wogóle,
bowiem sób, gdyż dopiero w ostatnim dnm
nad~jdzie termin walnego zgroma zawody o mistrzostwo się odwodzenia, a· z nim i koniec kadencji. łuje (ŁKS. - Turyści).
Już na &amym wstępie widzimy,
Gdy w jednym wypadku wy~
iż drużynie Ł TSG. przyznano dwu dzń:ał g<ier hamuje normalny bieg
pun1.kty i stosunek bramek 2:0 gier o miistrzostwo w iinnych poza spotkMJ.ie z W. K. S., a więc śpi ech jest na:dzwyczajny.
zgodnie z wynakiem. Tymczasem
W ubiegłą niedzielę drużyna Ł.
wS1ZystJlci.m wiadomo, iż zawody te T. S. G. wspaniale zaprezentowamiały chankter towarzyski: pr-0- ła się w Wairszawie na. zawod:ich
waidzone były przez
p. Segała, o prawo wejścia do H.g:i z Ruchem,
gracza Halroahu, a w drużynie W. a tymczasem nasz wydzd.ał wyzna. K. S. zmienfono po przerwie na czył jej zawody z kaili.ską Prosiilą i
tej podstawie giraczy.
Arbiter nie pokwapił się ich odwołać. Prospotkama tego w sprawozdaniu sna nie sitawHa się do lt'ozgrywki,
swem za·~naczył, iż Ul!WO·dy prowa oficjalnie wyoofainie się jej z gier
dził jaiko towarzyskoie. Podo•bnym o mistrzostwo nie zostało opublimeto.dom weryfikacji opaxł siię za- kowane, a Ł TSG. ~rafo w Warrząd W. K. Ś. i przeciw decyzji sza.wie, iaJko mistrz łódzkiej kl. A.
tej zgłosił protest na ręce zarządu
Jak zweryHkuje takie zawody
Ł. Z. O. P. N. Może krok ten wy- wydział? Bądźmy spokojni, w spo
ja·ś.rui nam nieco siposoby prowadzc sobie załatwiania i~dywi<lualnych
!Ilia weTyfikaicj<i
zawo•dów o mi- &praw nasz wydział nie ma rówstrzo•stiwo przez nasz wydział, tra- nych sobie, więc i w tym wypadkitując bowiem spotkanie to za mi, ku Z'llaj.dziie jakąś drogę wyjścia.
I strzowskie naileżafo przyznać Ł. l
--00-\ T.
G. walkower za to, iż w dru• Skł~d łaTSli n~
: żyme wojskowych brali udział po
u
_"
'
pxizerwie gracze nieupraiwnierui.
POgODlą
Drugą dość ciekawą sprawą, cha
.
.
irakteryzującą stosunki w naszym
. Na mecz ~ P<;>gon1ą ~oz?ansk~
wydziale, jesif: S!p!Tawa graczy klu- ktory odbędzie się w dniu 1ut~ze1' bu Turystów, Niewiadomskiego i szym o god~. lo. rano .na boisku
Włodarczyka. Mimo zbadania Ł.~s wystawił? kierownictwo ~el,{
świadków, które udowodniło cał- CJl footbalowe1 ŁTSG następujący
kowite alibi obydwu obrońców fio si.ład:
.
. .
.
letowych od zarzutów czyniony-eh
Falkowski, ~tl~e, W,tldner, Syprzez sędziege> p, Raikowskiego, kuła,
Pogodzinskt, . WoJfhan.g~l,
dochodzenie jest w „toku", a w. Francman, Herbstre1ch,
Kr~hk,
związku z tem
gracze są nadalj Winsche, .Berkm~n. Meczem k1ero
zawieszeni i nie mają prawa brać wać będzie sędzia p. Walczak z
udziału w zawo•dach.
Warszawy.
Wypadek ten jest tem charakte
Jednocześnie odbędą się nastę
rystyczniejszy, iż gracze Niewia- pujące spotkania o wejście do
domskiego
osikairżają o to samo exlra klasy: Ruch (Warszawa) p.r.zew.inienie, co i graczy „Unb- Polonja <Bydgoszcz) i 1 P. P.
nu", którzy również mieli jakoby Legj. - 22 P. P. (Siedlce).
zniew--a.żyć słownie sędzieg-0 Ra11

mecz

s.

Z

l!
l

Wręczenie

Co

kwiatów p. Konopackiej.
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cy na stalowych umakach
Jezdz·
·egu
Pols"'1· przybyli· do
.11
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dool.roła
n
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Pechowy dzień
zwycięscy
Więcka
Wczoraj
zakończony został
przedostatni etap, wynoszący 211
kilometrów wielkiego biegu doo1.toła Polski.
M eta wyznaczona zos t a ła na
placu Tanfaniego, gdzie też już od

wali ukazania się zwycięzcy eta- Węglarz (72), Januszko Zygmunt
pu Poznań - Łódź. Ponieważ o- (6), Naszper (79), Konopczyński
czekiwanie przeci~gało się zbjt (24), Kamiński (3), Surówka (78},
długo p. wojewoda wraz z p. wi- Malczewski (42), Drańko (14),
.
d ą, z ł ozywszy
.
.
. Czwarnóńi; (16)
Grzesik (68) ' Szefcewo1ewo
zyczenta
•
, ,
,
•
zawodnikom na ręce prezesa p. fel (70), C1eslak (47), Serbensk1
południa poczęły się gromadzić Thielego opuścił plac.
(30).
tłumy publiczności. Porządek u- Dopiero około godz • 3 i pół U· p o dłuzszeJ
·
· dop1ero
•
·
przerWie
trzymywała policja konna i pie- kazało się auto z komisją sębył
t
dn'k,
,
,
•
,
•
, . przy a resz a zawo 1 ow.
s~a przy ~omocy czł.onkow
łodz~owską
bieg~,.
W kil~asete Dzień wczorajszy był pechowy
kich klubow kolarskich,
minut potem shcznym flIUSzem dla dotychczasowego zwycięzcy
Kwadrans na trzecią na plac wpadł na metę zwycięzca etapu· biegu Feliksa Więcka. Na ulicy
przybył komitet o·rganizacyjny Poznań-Łódź Feliks Więcek(!). w Poznaniu przewrócił się na 15
· ·
' 'dzi es1ą
· t met row
'
'
'
przYJęcia
zawo d m'k'ow. w skła d O s t o p1ęc
w ,ykim. po starcie musiał naprawiać
kt '
·
d a Ie st acza ł a b"
·
orego
wc h o d zil'1
wo1ewo
OJ 6ń rupa, z łozona
z 6 ńumę. na czem stracił kilka kiloł 'dzk'
J
ł
cl
'd
k
odn'k,
kt,
.
li
1
o
1 p. aszczo t, owo ca o -~ z~w
1 ow,
~rzy nunę ce ow emetrów. Tuż po minięciu celowg~ korpusu IV, gen. Mał~chowsk1, ~
~stępuJącym ~rządku; nika w Łodzi przewrócił się i ua
wiceprezes
P. T. K. 1 prez:~s W1szmcki (54), Olszewski (17), Mi nił się w głowę i nogę.
„Unionu" p. A. Thiele oraz mię- chalak (48), Kłosowicz (34), Ste•
d klubowa komisja kolarska P•ld łański (55)
Sierpiński (25)
W
Wszyscy zawodnicy po przybyzy od ·
M K
•, kr, t
h '• d l
h odst •
h ciu do Lodzi odprowadzeni zoprzew mctwem P•
• arpino szyc
1
a szyc
ępac
al' d ł , . • • k' .
k d
1
0
skiego. Prócz wymienionych osób przybywali następnie: Olecki (43), st , • .azrud~~eJ~ leJ, s 'ąd po
na placu zauważyliśmy: wicewo- Gronczewski (8), żak (66), Igna- o~zez~emu u a 1 się na obia do
jewodę dr. Lewieckiego, woje· towicz (20), Duszyński (5), Krót- Tivoli.

z.

wódzldego
komendanta policji
insp.
Niedzielskiego,
staroztę
.
grodzkiego p. Strzemińskiego, nad
komisarza Weyera i wiele innych
przedstawicieli naszego miasta.
Wszyscy z napięciem ocze~-:i-

"'!

usłyszymy

dzis przez radio?

Warszawa, (llll) Kwiutet nx. 9, KwMtet P-dur i Fanta10.15 - Tral!lsmisia nabożeństwa z ka zJa Mo.za.r~ Tm 11111'. 15 i Kwartet nr.
te<Lry poonańskiej.
3 Haydna).
12.10 - Tra.n.smisia z filharmonii war

I

I

szawsldejw uroczystej
akademii, orga.nl.
zowanei
zwfa,zlru z „Tygodniem
dziec Najtrwalsze Lampy Katodowe
ORION • ECltO
ka". Akademię ro7JP0Czna, przemówieP.lia: mimistra pracy i opieki spolecznej,
p, Jurkiewicza. prezydenta miasta, 1nż. Langenberg (468) i Kolonja (283) Z. Słomińskiego, oraz prezesa po·lskiego 20.10. Opera Kreutz.era „Nocleg w
komitetu opieki nad d2iockiem, p. Ale- Gra.nadzie".
ksandra Ledniickii.ego. W części koncer- Oaventry Exp, (491) towej 0 godz. 12-14 udział wemJa, pa- 22.00.
Muzy.ka kamerai1na
(Trio
1
nie: Maria Moikrzycka. Maria Zahorska. smyczikowe A-mall R.egera, 2 fol'lrep ałfolena Pauli, tielena Zii'lewS<ka; pano- nowe utwory Busomiego, Passacaglia nJ
w~e:. Stanisław .Gruszczyński, .Józef $li~ skrzypce i altów·kę ttandla, „Piotru ś·
wicki,dznecięcy.
~r~ orkiestra 36 p. piechoty i men.to
Strawińskiego
chór
Mozar.ta). na fortepian, Divert'17.00 _ Koncert 1popofodniowy PO'J>UWiedeń (Sl7) _
lar.ny. WykOinaJwcy: orkiestra P. R.. pod 11.00. Koncert (M. in. Koncert wiol"t•
dyr.
Pasze.ta. Pro- czelowy Dworzaka, Poemat R. Stra. k. Józefa( Ozimińskiego,
) .
ma owm SO'Pra'll
1 Pro.i. LudwJik Ur- ussa „ltaJia", Pieśni).
stein (aikoanp.).
20.10. Operetka Kalma'lla „Wiesz.cz.k1
18.50 - ,,R.ozwói demokracji w Sta- karna
walu".
nach Zjednoczonych A. P." _ odJCzyt Medjolan c ) _
549
II p. t . .,Idea demokratyczna. w Stana~h
20.so. Opera Ross.inicgo „Cyrulik Sc
ZJednoCZOlllych A. P." - wyglooi dr. wiiJski".
Wladysta.w
Wayda ·
_
19.4.:i - Odiczy.t
p. t. „Na okręcie"
( ,_,
d F
")
uMTgf.osi· p. MarJa
„~e
e
rance
„ „
Asserów.na.
20.15 - Koncert w~ec.zomy,
•
22.30 - Trainsmisia muzY'ki rainecznei
Choroby dzieci
.z dancingu „Oa:za". . .
pourrócił
Wrocław (322J i Gltw1c~ (329) 18.50.
S7llllberta i Sooa.ta wliio- Główna 62, telefon 50-02.
Ionozelowa Dechenda.
Londyn (361) i Daventry (1604) _
·~ ~··· •
16.30. Koncert (M. in. Symf.onia IX
Haydna, Symfonja łiii.n<lla, „Sen nocy te
Dr„ med.

or Joze
' f Makows k,I

Pieśni

I

••·O

Ad·am Bende..--r·_.,

kiewicz (65), Fross (19), Gałęcki
Dziś o godz. 10 rano z przed t~~u:(~;isrhna., Pieśni).
I
(39), Sliwiński (4), Sobolewski lokalu S. S. Union odbędzie się
..
21.00. Fragmenty z OtPery Debussy ego ·
(2), Krawczyk (60), Koprowski start do ostatniego etapu Łódź - „Pelleas et MeHsande".
Choroby wewnętrzne
(1f4), Piotrowicz (69), Duda (71), Warszawa.
Hamburg (394) Specjalność er ca.
5
Boczkowski (22),
Tropaczyński \
an.
20.00. Muzyika kameraJlna (M. in. So- Przeiazd nr. 30,
tel. 54-(
(29). Gał~ckLl4_0) •. J~iotrowicz (46),
~/
~ .llil..2 fle.t:Ji. ,
~~
~-

·~.IX.

-
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Ape

pań!

do naszych

,ZYRANDOLE.
LAMPY, AMPLE

Po\!vstrzymaicie sie od zakupu towarów zagranicznych

EILEK.T~.

Kncbeone, do ogriewan1a I lecznicze.

Ka ż demu wiadomo, że najwa- zacji cen, może jedynie powstrzy.rn i ej sz ą trc s l,ą Polski w dobie o- mać niechęć kupujących.
b~ cnej jest ujemność naszego bi Gdybyśmy zaś tak z lotu pta-

lan su handlowego, spowodowana
nie upadkiem eksportu, lecz ftie
powstrzymanym a nie dającym się
dziś j u ż dalszymi jeszcze ograni: ze niami wstrzymać, wzrostem im
portu towarów zagranicznych. Ten
ob jaw życia gospodarczego ma
r ó wnocześnie swą stronę dodatnią
jak stronę ujemną i
chor ą.

i zdrową,

Wyniszczone wojną tereny Pol
sk i, wra cają od lat dwóch do gosoo darczej równowagi i wchłaniają
w siebie , jakby jakieś wielkie zni
szczom! i wybiedzoile gospodar·
stwo, czy zapuszczony dom, tysią
ce niezbędnych do unormowania
i rozbudowy życia Obj-ektów. Te
pociągi pełne obcej bawełny, nie
wytwarzanych w Polsce maszyn,
automobili ciężarowych itp. są, mi
ma wpływu na ujemność bilansu
handlowego, objawem zdrowia i
naszego postępu gosrodarczego.
Złem natomiast bezspornem są te
wagony obcych konfekcji, wyrobów luksusowych, materii produkowanych w kraju, kosmetyków,
świecidełek, szkła, mebli itp., któ·
rych napływ do Polski, po walory

IAo ,

I•

re1zensz tokowa I

Ignacy Magolis

Wielki

CAPITOL

program

„... '

·....., . ,. . .

\'

~ •.+-

-'.:"

=· • •

#

otwarcia

namiętności

ludzkich,

reżyserji

------------------------tm!Elm:"

~ó~0~;~~:

•

M.

Perlmutrowa

~I

LUDZIE PODZIE
Dram at

Róg Zawadzkiej i Zachodniej.

J. v• Sternberga„

'1',ve\ina Brent, George Bancrott, Clive Brock, Larry Semon
„~

IW

;;AĄSz. Bajgelmana.
pW

Wielka orkiestra symfoniczna z udziałem organów pod batutą koncertmistrza

Dziś i
·.
„........
; :.
„

·lwlązek
m.

„.

.
-~

Początek przedstawień o godz. 2.30

dni następnych
:..

.

'

.

.

'

,,.

-: 1'-

•

(Aleie

Kościuszki

Nr. 21). Tel. 27-77

Wykłady na wieczorow~ch

han•dlowych

kursach

K~

prz: związku. rozpoczną Sif; W
koncu września r. b .. - - - -

V'V"yk.2'.a cta:n.e

o

T
E
A
T

będą.1

arytmetyką handlową i Stei niemiecką). JĘZYKI: Polski,
niemiecki, francuski i angielski; dla początkują
cych oraz dla zaawansowanych z uwzglc:dnieniem
korespondencji handlowej.
Informacji udziela i zapisy przyjmuje kance!aria kursów w godzinach 11-1i6-8 wieczorem.

B UCH ALTERJA z

nografją (polską

george bancroft - evebn brent brook - fred lłohier - lary samon

'

A

p
I

przyjmuje od 1-4 po

Orkiestra symfoniczna z udziałem O.RGANóW
pod batutą p. Sz. Bajgelmana. Wytwórnia Paramount

~ 1.„„„„..-....1m11„-.amm„
To trzeba zobanyt1

w Juljanourłe

lekcje gry fortepjanowej
poł.

Zachodnia 31.

c
T

WIELKA ZABAWA

Początek przedstawień o godz 2.30

wznowiła

clive

obraz ten dzięki niezwykle realistycznej
wizji współczesnego wielkomiejskiego padołu. odniósł zaró..vno w ameryce, jak i w
całej europie niespotykany sukces. józef
sternberg, reżyser .lu dzi podziemi" oprócz
złotego medalu ameryki otrzymał reżyserji
przyszłych obrazów emila janningsa

R.

I

''A

Stefania
Selke-Pressówn
a
„LUDZIB
P
DZIEPll"
„„....„„„....

zawodowy Pracowników Handlowych iHiurowy[b

Łodzi

)

po sklepach modzie zachwalanie
l·ma wykończ1młB ł 6
lllSKIE CElłYł
byle głupstewka, jako francuskie
lub wiedeńskie . Dla pań naszych
ka rzucili okiem na te setki i ty- fabrykuje się nawet fałszywe etysiące przeciętnych polskich, mniej kiety, czv przerJbia się w rozmailub bardziej zamożnych, domostw, te sposoby wyroby i „modele za ·
to zauważyliby~my że orzeważnie graniczne», by ściągnąć należny
to co pan domu w swoim kanto- haracz z owczego pędu za towarze prze:lsiębiorstwa lub biura za- rami importowanemi.
mawia z zagranicy, jest potrzebne
Dlatego uderzamy na apel pod
dla rozbudowy kraju i cz~sto jako. adresem naszych pań.
wyrób krajowy nie do nabycia.
Chcemy wierzyć, że prasa poNatomiast to wszystko, co pani deimie ten apel i bez żadnych ha
domu za pieniądze męża dla sie- seł b0jkotu towarów zagranicznych
bie czy domu kuou:e . m:)żna o· bez manifestacyjnych zebrań itp.
trzymać, jako wyrób krajowy i ka które dzisiaj w okresie międzyna
żdy jej zakup towaru zagranicz:ie- rodowej polityki handlowej nie by
go jest działaniem na szkodę na- łyby na czasie i miejscu, wpływa
~
szego życia gospodarczego i na- aby skończył się ten owczy pęd
Le~arz•Dentysta
·
szej sytuacji finansowej.
za zaimportowanym towarem zaPan domu przy swych zaku- granicznym, który również dobrze.
Pach dla przedsiębiorstwa przewa- a nieraz leoiej, daje nasza własna
żnie kalkuluje, szuka dogodnej ce wytwórczość.
powróciła
ny lub warunków dla swych tranGdy nareszcie zapanuje taki
zakcji i decyzji, czy towar ma być ·żwyczaj pr ~y zakupach, że każda
Piotrkowska 89.
Tel. 12-59. ~
krajowy czy zagraniczny. Pani do- z nich odpowiednią nauką potrak.
mu-powiedzmy odrazu w 95 wy- tuje kupca, narzucającego towar
Dr. med,
l. ~ ' '.·Denl •§'ca
padkach na 100 idzie owczym pe:- obcy, a kupiec umiejętną złoślidem za marką zagranicz:ią, na któ waścią odpowie na upomnienie
h
t
k
specialista cłloroo oczu
rej bezkrytycznie we wszystkie się o towary 1mpor owane-o aże
wypadkach polega.
się, że nasze panie zdolne są zro- przyjmuje codziennie od 12-2 iod 7-8 Cegielniana 9.
Tel. 29-39.
w niedziele od 1-2 p. p.
Nasze panie i tylko nasze pa- zumieć konieczności gospodarcze
powr6c1ła
Łódź, Al. Kościuszki 13 tel. 65•17
nie są winne tej rozwielmożnionej Polski.

KINOTEATR
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PR.ZYBOR..Y:)

tego jeszcze nie

było!

..
OTW ,-~ RCIE

Szk oły

uJ~Ji8d iU~Z J-JJ»~ lB ~z .1 B ~

Stowarzysz~nia
z

pełnemi

LX r.

„Shżba

prawami

szkół

Obywatelska"

państwow y ch n as l ąo i

b.

z występami najwybitniejszych sił artystycznych odbędzie się w niedzielę dnia 16 wrześ
nia b. r. Program wspaniały. Huragany śmiechu I

p ołączona

Po powrocie z Wiednia

l'lirra

l\lpe~nówna
„„
•mastllV'

przyjmuje zapisy do kompletów kultury

ciała

i

gimnastyki rytmicznej dla pań, panów i dzieci
Zapisy od 2-4 Andrzeja 28,

m. 3.

Następn7

I p. fr.

Zrzeszenie kobiet żyd. W. I. Z. O. ł
otwiera z dn. 18 września rb.

:

k! ję@!~u tr~b~!~s'!1~i I

dla dzieci od 3-6 lat pod kier. Dr. Wiktorji SpeKtor.
Zapisy na przed i poobiednie zajęcia przyjmuDr. W. ~ p e ktorowa Piotrkowska 107, codz. od 4 pp.

re

Pliłostki
(St udent
W rolach

głównych

progl"am

tudenta
żebrak)

W rolach głównych

Godz. przyjęć od 9-11 i 3-7112
oraz w lecznicy Piotrkowska 62
od godz. 11-2.
i-.-...,.T~el_e_to_n_N_r_._a_1_.s_a_._ _-:;

WszELKI B6L G.owv
U/UW

do pi„ania 1 li·
czen1a srzedaje,
kupuje,zamienia

l Stefan

Woiewildzki

Piotrkowska 74
ł
tel. 18-34.

I
~

Harry Liedtke

Or. med.

I. DynensoP

Hr. Agnee Eaterhaz7

C horoby dzieci

Marja Paudler

Han•

MASZYNY

ul. Piotrk o N ska 7 9.

JunlUerman
1

<..! 'J' .
Wyrobu la "o
µ ra to rJ'u m przy ap t ec e ._,
HA."'1.BUJ:{UA 1 ::,-\u w Łodz i . <.ilówna ou
•==e1===:1=1=.l:\~l;

I

, Po łudniowa 9,
U 0 drei. :tJ-i'U
j ć ,~. przy ę

.:i-5

- .

----- --------------...-

c/3oguJfatJ Jfet:!rc
SUKNIE
PŁASZCZE

LODŹ

•

FUTRA

GRAND HOTE

KAPELUSZE
.BIELIZNA
NOWOSCI

KOLEKCJA_ ZIMOWA

li

~
~

Poniedziałek,

24, 25 i 26 wr~ eśnia.

1928/1929

c:o

o .tN

wf orek, środa

w wielkim wyborze z granitu szwedzkiego, marmuru i piaskowca podług najnowszych modeli posiada stale na składzie

Methaniczna Fabryka
Pomników
8

8

również
-

- D --

BRODATY,

~.

l.""'.I.

wykonywa urządzenia marmurowe clla cukierni, fryzjerów i zakładów

L2!

Najwię.l\sz7

~::a!~łii !

F.raneiszkanska 31

.a Telefon7: 8-69 i 8-70 4J
rzeźniczych.
.a Cen7 prz7stępne.

LE22

•-

„

usta

z1ewczęce

całowałem

_=a s

Potężny

„

nieraz

dramat

ne~~t?c~n~-;a!~t.

ilustrujący nam życie donżuana bawidamka. W rolach główn.: urocze gwiazdy ekranu:Elibieta Pinajew, Evi Eva, Alfons Fryland.

Dziś i dni

„

L22Ls:

-

~

następnych
s ·-

.3, - -- Z!•.

· ~ „~

~r~~i~~f Gehenna miłości. Oo powyższego obrazu został zaangażowany chór rosytsłli.

!

-

·· -

-

-- - i ___ „_ .

-.LES - ~

·--E

NA NAJ.a»OGOJNjEJSZYCH WAR NKACH S?LłlTY M1E ·SIĘCZNE LUB TYGOiUNI JWE
ubrać się możesz

tylko

w Zakiadzie Krawieckim
--==--==-=~==========gdzie

Wykonanie akuratne.

Usługa solidna.

Męskim

J. CETTERA

ii~i~· ~f Łódź,

Piotrkowska 229,

wszelk ie zamówienia Wy irn nv w.i. e s i ~ z toNar 0w biels '<ich, t 0 m 1svlw~ 1d\:h z~1ersk ich i innych. ===~=-===--=-==-==c-.==-=

Urzędnillom pań„twowym i komunalnym specjalny rabat.

ł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!'!!!!!ll!!!!'!!~~!!!!!!!!!!!"'!'!~~-~
- ~
. ~-~-~~
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Wykonanie akuratne.

Wolne miado

Tu 63-30

Gdańsll.

Pruz cafy rok

„POGOTOWIE
KRAWIECKIE"
KIERSZA

<:zynne OQ s r. do'

v!A
Zakłady

Krawieckie

Pralnia Chemiczna

i farbiarńia
ŻerÓmskiego 91.

j
"

(Sklep narożny)

W

nocy

I

ODŚWIEŻA:

FARBO WANIE:

Pranie chem. Nico•
wanie, prz e ·rób k·i, ·
r e p e r a n j e„ s z t.
c e ro w a rti e. - (;' ,

„Spółka

uoa<lłości

'lłoulelle

Na sezon jesienny i zimoury

Garnitur • za zł. 3.Suknię, •
• 2.80
Palto • •
•
3.łącznie• z odebraniem
i o d e i; ł a n i e m. ~ '

ooŁoszENIE
tymczasowi masy

otwarte

'.' właściciel Z. łłajman. Konstantynowska 12, tel. 35-89

firmy :

Baceara

poleca w wielkim wyborze

Naj elegantsze Ub!ory męskie, damskie
i dziecinne oraz futra damskie 1 męskie
CENY PRZY :) TĘPNE.

-

DOGODNE WARUNKI.

Uwaga: Dla pp. urzędni ków na spłaty mies i ęczne.

ZA W I A D O MIENIE.
Komuniku' ę Sz. Klijenteli iż przy moim magazynie kapeluszniczym

otworzyłem

• owocz„"y nowowybudowany hot el,
f iękne poloienie z widokiem aa morze.
< słotni komfort. Ciepłe kaplele morski e _
Międzynarodowa kuchaia.

•

specjalny dział tuter

wszellUego rodzaju po cenach konkurencyjnych i na dogod- - - - - - - - - - - - - - - - - - nych warunkach kupna
.
"'yndycy

He1· man Turob1· ner.

-------

Dr.

Motocykl

Sołowiejczyk

Piotrkowska 82

Specjalista chorób
sklep frontowy.
skórnych i wenerycznych
wybór kapeluszy mę·

Ak cy i na Fabryki Sukna A. G.
Borst" w Zgierzu podają do wiadomości U~ AGA: Nadszedł na sezon jesienny wielki

wszystkich wierzycieli, że decyzją Sądu Okręgowego sk1ch . najnowszych fasonów oraz czapek sportowych: krajowych i
8324-2
w Łodzi wyznaczony został ostateczny termin na zagranicznych. Ceny konkurencyjne.
sprawdzenie wierzytelności, który upływa z dniem
d~~~~~~~~~~~~~~ra~~~~~~~~~~
4-tym listopada 1928 r.
.
Wobec powyższego wzywa się wierzycieli upad·
lei firmy, których pretensje dotychczas nie zostały
zakład
srrawdzone do stawienia się osobiście lub przez
swych pełn~mocników w kancelarii Wydziału Handlowe!:!o Sądu Okręgowego w Łodzi (Zeromskiego
ZawadzKa 22 .
.a.ab
Tel. 37·30
Nr. 115) w jednym z następujących terminów: :rO
~r~cownia
czynna
w
całej
pełni.
Najnowsze
modele
1es1enne
października, 27 października ?raz 3 ~isto pada r.. b.
1
zimowe
palt
i
kostjumów,
oraz
specjalnie
futrzane
w
różnych
o godz. 11 rano celem złożenia tytulow swych wieSpecjalno§ć: roboty tutrzane.
rzytelności, podlegających sprawdzeniu w obecności gatunkach i wielkim wybor7.e. a
Pana Sędziego Komisarza.
Po za tern zgłoszenia wierzytelności do 4 listo·
pada r. b. mogą odbywać się codziennie od 5-ej
Gosnodvń!!!
do 7-ej pp. w kancelarji syndyków przy ul. Piotrkow!!"'
Jl
skiej pod Nr. 123.
Wierzyciele, których pretensje nie zostaną zapro1ukowane i przyjęte w oznaczonych t.=rminach,
ulegną skutkom przewidzianym w art. 513 Kodeksu
Handlowego.
Radzisław WODZINSKI
Syndycy Tymczasowi: Hilary SZTYKGOLD
Daniel FORELLE.

owszecbnie renomowany

krawiecki damski

z koszykiem

P1otrkowsKa 99
Tel.

firmy Harley Dawidson do sprze·
dania. Podleśna nr. 28, u gospodarza.
440~

44.9z

Przyjmuje od 12-4
pp. i od 8-9. w.
w niedziele i święta od 10-~ pp!.

0000000000000000000
Pierwszor:aędna pracownia

J. MO 'ZKOWICZ

•••mmm mm~••••••••••••••••••

Choroby nerel{ pę .
cherza I dróg 'mo•
czowych.

Przypomnienie dla p.p„

Pr. Narutowicza 25

Instalacja

siły

i

suriatła

Za.k;ta ct.y e1ek. "tro"techn1.cz:n.e

!.

Pp. Wojskowym i. Urzędnikom udzie·
lamy nlugoterminowych kredytów.
Uwaga! Na składzie stale wielki wybór
gotowych kolder.
40.15

@@@)@@@@)@)@(§)@@)@)

Dzielna

telefon 44-10

od

l~~YJrul:_s w..

Lekarz-dentysta
Feli.lis

tel, 39-26

D"r lilARJI LŁWI ~ s rJNOWEJ
Cegielniana 6 u i . a. telefon 43-63.
Chor. skóry i włosów. Leczenie detektów cery Specjalne masaże twarzy i ciała. ~fasa że odtłuszczające
Usuwanie włosów elektroliza. Lampa kwarcowa,
Elektroterapja, Sollux.· Godz. przyjęć od JO- El.
Dla panów od 2-4.
!\!owootwor:11:ony dziat
chirurgii estetyczne i i
dział tizykaln• 3 terapji pod kierownictwem chirur$.la
D·ra Z. LEWJNSONA, w uodz przyj_ od 5-4.
7591

M. ZLOCISTY

Łódź, 6-go Sierpnia N2 54.

Urolog

Zawadzka 10

Gabinety KOSftlilTYKI bekarskiei

f!c~w~R~.!ł

RADPR.EMPEOaT
il

SEIDENGART

1

Usługa solidna

!!!!11!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'~~-~-!!!!!!lil~.~--~!!!!!l~
- !!!!!!'!'!'!'!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!'!!'!!!ll!'!!!'!il!l!!!"!l!!~!!!""'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i'!!!!!!!!!!!!!!!!!I

Szpulerki,
Lohn szwaczki,
Cerowaczki

!

są poszukiwane do fabryki swea.
trów Gliklich i Lublinski, Za·
wadzka 5.
476~2

----

16.IX. -

GŁOS PO~ ~::I

-

----

1928.

W:vtwórnia
1 Kuchenek

Piecy

I

Przenośnych,

, nagrodzona na wy·
1 stawie Oospod.Hv·
( glenicznej w Lodzi
' dużym srebrnym
medalem.

ulica Piotrkows\ia 20. Telefon Nr. 19·03

Ł6lłź,

(rok

założenia

1891)

Szkło kryształowe

Na

własnej mo!łel

powrócił.

Specjalista chorób
skórnych, weneryc~nych I moczo·
plctowych. Naśw1e
tlame lampą kwar·

Duży

Telefon 53-71.

wybór NOWOSCI na

pań

od 5-5

oddw~lna . poczekalr •a

ceny lecznic

IJoktó•

Dr. med.

Choroby wene·
ryczne skórne
i

włosów

Piotrkowska 47
róg Zielonej i tel. i0-63

DoKtór

Wołkowyski

(

Ceglelntana Z5

i

powrócił

ZWIEDZAJCIE

, tei. ~6 ~ 7
Choroby skórne
l weneryczne.
Leczenie lampą

•

kwarcową.

t.ródlis.łla

od 15-24

Przyjmuje od godz
8 - IO r. 12 - 2

w Łodzi
1928 r.

i

września

Dojazd tramwaiami 10, 16.

1~.
, BrlllmsilZBm--calllr::lmJlllllBllllllFDBllll________lllwmlll!Dml!I_ _ _ •
I

y

-; Pl

~~

~~
~

i Story,

Niezbędny

w wielkim wyborze, również
samochody, rowery, drezyny,
mebelki dziecinne, wózki dla
lalek, mnóstwo gier towarzyskich poleca
po cenach najnH:szyoh
U ~AOA: Klinika lalek na miejscu

Kany, Serwnty

d1a wszystkich!

fUelier
Łódź,
ul

„Raj Dlieci~cf
34

ul.

Przemy
lu lłrfysfycznego
Pio erko wska 79, fr I p. tel. 55·99

Polecam W. P. Tylko za 3

zł.

z

dla wszystkich!
przesyłką

Hl\ f TY

34
~go ~

·- -·

BIW/lil ' ŁA .v B~ZOZOWSKI
ul. ZEROMSKIEOO 99, tel. 6099

PerfUm~

i Zakład Kuśnierski
wody kolońskie, pudry, wszelkie kosmetyki
•
•
krajowe i zagraniczne poleca łlarutou11cza 42 (sklep frontowy)
po cenach

J SZWARCMAN

konkurencyjnych -

Perfumer.~ a

ZAWADZKA

w.

poczekałrala

poleca

':> _ 4

----~---~-~~--___:..-.::.:..:...:..:.:=:.__

I

:Fł.ejd.er
Wschodni a 58. Tel. 67·64.
Oogodne warunki.- Ceny kon:curencyjna.
Reperac1e 1 przeróbki różnych lamp.

A.

Leczen;e śWi11tlem

(LamJJą kwar•
oową).
Przyjmuje od S. Il

r. 1 od 5-8 po

poł.

WYBó:ił

LAIP ELEKTrłY ~Z(~Y CH

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Tel. 1826 Oojaz. d trąmwajami 10 1 10, (
Od wtorku, dn. 11-go do ponie·
dzlalku dn. t 1 września 1928 r wt I
Pierwszy raz w Łod z i.
l

Henryk.i'V

po cenach niskich poleca

fabryka lamp i wyrobów z bronzu

M. Burakowski
;„,, -

.I

program:
-----------------------astępny

Bohaterskie serce
l•'tlm harcerski

W poczekalniach Kina codz.1ennie
'o i:todz. 22 11udvc1e racłiotonkzne

Lekarz-Dentysta

r' 10 .r .t o..vs11Ca

E. Szacka

...

Rodzice!

~~

Szyk

~~

~-g

:;: a

~
polec~

•

ul:

Mon i uszłii
teł.

9-97.

J.

c

Dziecięcy [~
~;;i...

SZYK DZ.IECIĘCY ~ g·

Dr.Specjalista
B. DONCHIN
oczu
Kraju

Rodzice!

sezon 1es1enny
zimowy n ;;;.paletka dla dziewcząt i
~
_ ~ chłJpców, ele~auckie su den 1d i ubran- ~ (ii~ E ka wykonany~h pod1U,{ n aj nowszycl:i :3. ;;:~ ~ modeh oarysK1ch._ Ceny konKUrency1ne. ~ ; ·
;: ~
Wat'unń1 dogodne!
°'~

towośćl

do

2 .• .:5

na
wykwmlrie

Nowo-Ce:~::c~:~.el. 73-97.
cłlorób

lf ~ .;:::,9 11

Konsumentom Elektrowni na spłatę
ratami miesięcznemi

:J

wszelkiego ro przyjmuje codziennie od 10-1 i
przystępnych, na do· od 4-7, w niedziele od 10-1 pp.
godnych warunk11oh.

Obejrzenie nie obowiązuje do kupna
P.P. krawcom udz1elam raba.tu!

"/
..,.
;;

elektryczne w wielkim wyborze
własnego wyrobu z bronzu, naj·
now'iizych modeli poleca

Telef. 40-26
Specjalista
cho„ó~ skór•
'
nych • wene•
rycznyoh.

Miejski Hinematourat Oświatowy

gotow'!·~~f;I\6d~:s~ie 1 męskie pow1·6cił

J

Dzieci od lat 4.

WIELKI

J. Druk era lora~
skórki po.Jedyńcze
.dza10, po cenach

11•
,
. .
.
·40
Urzędnicy panstwow1 t komunalni otrzymaja rabat.

Zapisy ' informacje ·
Gdańsłia 26, tn. 7. front
od 10-11 i od J-5.
U!lllnaSly l1a hygie nicznA dla pań.
Ula pan pracu1ac ve 11 i<o tn nł t y ..v1e~·zorowe ,

(Bened vl<ta)

.

kolorowe

J){omentatny licznik. • Wielka ekonomj a czasu!

'

8

Ryzenberg·Szmul!~noV1ej

6 Sierpnia nr.]

Łódź,

Białe i

Sa1ome1

się

--~
Polski Kurier Krawiecki

g-5

ID :i;"

Przyjmuje wszelkie obstalunki wchodzące w za1ue111 lcrawiectwa
N1 ców ki 1 reperac1 e. Prasowanie
Błyskawicznie można mn,.,żyć, dzielić i wyliczać procenty.
Niezbędny dla wszystldch
Instytucji, przedsit1biorstw, !tarmturu - 2 110, Su~ni 2.60, z ode
nauczycieli, uczących się, biura1istó"'7, kasjerów, buchalte· braniem i odsyłką. Pranie chemiczne
rów, wszystk ich urzędników i t, p. osób. - Dostępny dla 1 farbowanie. Wywabianie \\lszel1uch
Roboty tutrzane i reperacje,
każdego bez straty czasu i energii, jak również bez spe- plam
na1sccjalne~o przygotowania się, Da1e ~otowe rezultaty mnoże · Wszelkie roooty wykonywam
nia, dzielenia i Wyhci.enia procentów automatyczną szyb· l1dniej i punktualnie.
Polecaiąc się łasic. względom Sz. Kii·
kością czytania. W wypadkach potrzeby momentalnych
obliczeń jest niezrównany. '-•na tylko 3 zł. z przesyłką ientell pozostaię z glęboldm Szacuakiem
mistrz krawiecki
Listy i przekazy adresować: Henr;yK CuKioraztojn,
Bronisław Brzozowski
Warszawa, Leszno N2 27141. I<onto czeKowe P Ku. '"~ lobo.
P, S. Wysyła się po otrzymaniu należno~ci, można 1 za za·oooooooc
...----~-.J't.~'P!XXX)O
liczeniem, w tym wypadku kosztują o 1 zł. drożej ~cif;)~~
SKLAD FUTER

mydła toaletowe,

4 -

w niedziele 1 św1ę
ta od 9 - 1.
Dla pań od 4 - 5,
Oddzielna

Rytmiczne;, Kultury
Tańców Plastycznych

ła 1

BRAUN

ł-przeprowadził
na ut.

-~

as~ykl

moczowych.

(Le Vert Galant)
W 15.tu aktach
podług
dziela
PIOTRA GILLES'A.
W rolach głównych: Alme Simon
Uirard, Claude Merelle, Her! bel,
De Guin~and, Mac Erickson
i Albert Meyer.

Wykwintna damska bielizna
Chustki haftow. w wielkim wyborze
Niezbędny

łłaruiowicza

;.
,

Jl ·~OMPLETY

pęcherza i dróg

f

J Org Uonstern, Ło' 1~z·U ' ,

ParK

I

.

Uodztny przyjęć:
rl a w rot 8
od 1.30-2.30 dla Pań ~ Telefon 19-90
od 6-8 dla Panów ~ - - - - - W niedziele i święDr. ined.
ta od 10-U

oraz wszelkie przybory poleca na dogodnych
warunkach

Wojewódzką Wystawą Ogrodniczą

•

Leczenie lam- ;
powrócił
pą Kwarcow~ ·
Andrzeja nr. t ; Przyjmuje od 4-7
Tel. 32-28.
~

FOTO i KINO-APARATY
1

5

.
N1ed11ela '>d 9-1
dla niezamożnych

Klinger: Pc~~.~~.!.~Y

składzie

••

•

ą

8 p. p.
Panie od 4 -

5-:i wiecz.

Dla

cych włosów e1ek
trollzą. Leczenie
Lampą Kwarc 0 w

Przyimuje od -1 do

. .
d
8
rzy1mu1e o .il·
do 10 rano 1 od

•

(gmach Grand Hotelu)

l

p

•

'

Zielona Il.

. powrócił.
Choroby skórne
i weneryczne
1Usuwanie
szpedą.

cową.

1928 I 29

if.iranki
i wyroby dziane
Zagraniczne i krajowe
w bogatym wyborze.

lJ. S!lberS~om
~

pr:1ltotowe

bawełny

roboty po cenach

i koitKurencyjnych

Cegielniana 43
Tel. 41 82 •

Telefunken,
Schaub, Loewe
CALKOWICIE ZAUTOMATYZOWANE

TRAUGUTTA

i

LU

najnowszej konstrukcji, wszechświatowych film

1parter)

t przyjmu1e ws„elk•e

DrB.DlleCd.Z

sezon

erjałr

3

aksamity
werny

Konstantynowska 68

~

PiotrKowslia 20. Telefon 19-03.

ADIO APARATY

~ Łódź,

~I

JAKOB FELIX

nadchodzący

m

1. Gryner

~

Ł6dźt

Jedwab :e
Velour•chiffony

uczniowski
przedwojenny

Gwaranci«: i pełną odpowiedzialność panosz~ jedynie za szkło kryształowe z kartką
i stemplem firmy Union des Glaceries Belges, Bruxelles oraz za lustra zaopatrzone w moją
pieczt:ć firmową.

JESIENNY i ZIMOWY

' Krawiec

Belgijskich Hut Lustrzanych w Bruks!!li.

tel. 4-76
poleca na sezony

tel. ?;..-OtJ

·-----

i lustrzane oryginalne belgijskie w najlepszym gatunku

Syndykatu Zjednoczonych

tel. 4-76

••Koixninea••
Główna SI.

j

Wobec ukazania si~ ostatnio w Łodzi luster ze szkła czeskiego, niniejszym podaję dn łask.
wiadomości Szanownej Klijenteli, iż nadal jak dotychczas sprowadzam jedynie z Belgji

l ódź, Piotrkowska 80

Nowl .Ceg•t:lnlana ,,)

~Gotowe

Wyroby Futrzane
pg. najnowszych modeli
na dogGdnych warunkach

poleca A.

FISZLEWICZ

12

Narutowicza
t.eL

O'ł-00

12

-

,I AG FA-jedwab
A G FA - jed\tVab ~ysok.o-gatunk.owy
AGF A- jed~ab-tra"7iso~y
trzy najlepsze gatunki sztucznego jedwabiu firmy:

I". G.

Farbenindustrłe Aktłengesellschal
Oddział sztucznego jed"'1'abiu Berlin s. O. 36.
REPREZENTACJA NA

Adres tel. „BARWAN[L •.

LODZ, SIENKIEWICZA Nr. 55

KTO CHCE
'*łNGMWH

Własny

w

l1M

LóDZKI

,, A .wA IL"Stanisław Messing is~

Dom Agenturowy

Wielki wybór I -

OKRĘG

TANIO

1

pojed;yńcze

i kompletne urządzenia niechaj stę uda do znanej firm y
I. M TERKELTAUB (el2zyst od l~M! r.)

12NARUTOWICZA12 WT~Ld~~~~~

wyrób!

w

tysięcy Złotych

Prz~gląd

•=•=•====11=•=•:

Prosimy nas odwiedzić

Stare kotickowe

nastt:pujących:

polecamy po tanich cenach

dziecięce od Zł.

Męskie

D~~!~ei:ięc~

po

'

21 P iotrKowslia 21

5"so

3 złote na parze

I li•

<1.>-

~

2
:i.

I

Slllad

Hurtowy i

,,F

A

Dętaliczny

69

(!)

@@@@@@@@@@@@@

wielk. a112

61 cm szerokie metr

męskie

xa 78.8.50

Krawaty

w każdym gaicie
od 1.90 do 16.50

Kakda Pani moie być dobr4 kro/czyn/11
prosimy slfl przekonać

,_Ji_u_1,_·u_s_~_'rk_f!_.?_•.~__.1?_,~_~_:._L_o_'d_ź_.
ta Dr.med.Z.RAKOWSKI
Ipłynny, świeży,
ł·M t]salf S
..

61 1 m. 8, tel. 39·67_

Gimnastyka l_ecznicza, oddechowa ~~ee8eeeeeeefteeee~eeeeeener~wttee~""'lft4't"'-

1
Kaloszy i

T U L I S ''

PAMIĘTAJ RAZ NA
~6
ZAWSLE TYLKO TEL. u
•
Sz;ybka Pomoc Krawiecka„
" u1. P1otr1towska 110 (w podwórzu)
odświeża: garnitur
za zl.2 .80, suknię
zaz ł .2. 60,zo d e b ra·
niem i odesłaniem.
Farbowanie, pra.
me chemiczne, re.
óbk
peracie,
przer
I
i sztuczne cerr .
wanie
Wszystko wykonuje się w najkr. czasie. Na każde telefoniczne żądanie
wysyl. gońca. Zakład czynny od 5
rano do 1 w noc~

Gdańska

"'N

.

Sniegowców ·.

masaż
DjałermJa,pielelampa
kwarcowa
świetlne solux
1

.

.

.

1 k•

I: Dr. c• Fo'""szan'
s"'a
n
n

il

Ad lf R th
? . o er po
Piotrkowska lOl, tel. 30 _76
w~oc1ł z uzdroP#ł§ll#ti!iXJ;\.U;U~ godz. przyjęć od li do 2 i od 4-6 w1ska we Włyniu.
Odbyłem
praktykę przy
z b. zab. niem. gruntowme naucza m!tm~~
klinice .u.niwerwzorowej mowy niemieckiej, zarówno 1·ęz francuskiego 1· an 1·e1
syteckteJ we
.
g Wrocławiu . i jeskiego;
przyspasabia
do szkół
stem obzna]mio• d
d
h U
ł (
Steinerł•Amati
sre n. zawo owyc .
pr. zg . z
nym z nowopodaniem w przypuszcz. liczby po zmarłym prof. Alfonsie Brandt
uczniów), gdzie - w Łodzi lub na
do s.przedan ia
czesnymi metodarni masażu.
prowincji - pożądaną byłaby nauz ł. 1000.Przy1·mu1'e
coka prywatna.
Senatorska 15, róg Słowiańskiej 23 dziennie od 2-5
RYW ALSKI
J • Bran d t.
m. 73•
p. p. Wólczańnauczyciel m. Tuszyna ":;,;;;~.-. łt
ska 97.

"." ~~~:.:_,~~;:dowa 2, róg Nowomiejskiej.
- · - - --

Majerczyłiowa

....o

"t:I

65.-

Kro;e U/lsteina od 0.60 do 1.75

wieczorowych i poobied·
nich poleca

M.

KUPON RABATOWYl
. Okaz1c1e1 nin kuponu korzysta
z rabatu Zr. trzy przy kupnie pary
~nie~owców Damskich: Otrzymuje
rówuież bezpłatnie 4 kupony rabato
we po .J z! dla odstąpienia swym
znajomym. Skład ~nie~owców i Ka
łoszy w Łodzi, Ogrodowa 2,
rog
Nowomieisk1ei.

wlelk. 2x2 112

llnole11•

nafaepszego wyrobu
12.50, us.-. 18.50 do28.-

MODELE PARYSKIE
sukien

Balatam -

Koszule

8e~&oen&etteftnee&t.-e..."Mtftft8

palt i sukien damskich

Dywany z
Chodniki

Najlepsza tylko
w firmie „Edmund .80.łlsleitner"
Sienkiewicza 79, tel. 4t-79,

wydrukowany.

3'

Codziennie otrzyma/fi nowe

modele

przedstawiając
kupon niżej

męskich

Szyneli i garniturów uczniowskich

Jl-gie podwórze.

Sniegowców
Damskich
wyżej wym1enio
nych i;iatunków

u

Garniturów jak i ;esionek

przedrukowuje się na różne dese1 nie oraz dekatyzowanie i pitsowanie

PANTOFLE domowe Filcowe po 4 zł. Kamiłla po 9 zł. ·
rabatu

Futer1 palt i sukien damskich

82.00

Zł.

od

ce/em obefrzenl• nlezllczonych na/elegantazyob I

PALTA

TRETORN SZWEDZKIE Gabardina Zł. 30.rO
K'VADRAT RYSKIE
Jersey
• 20.00
•
•
Gabardina • 24. uO
•
•
Luilsusowe • 30.00
PEPEGE Jersey
• 20.00
.
Ga bar dina „ 23 CO
GENTLEMAN Jersey
• 18.00
„
Gabardina „ 21.00
Ceny bez zobowiązania. - - - · - Ceny bez zobowiązania.

Udzielamy narl to miszym Klijentom

gwarancjal

mody!

Zgłaszać

adeszły śniegowce:

•KALO SZE

Długoletnia

Potrzebuję

na pierwszy numer hipoteki.
się Konstantynowska 5
u dozorcy.

S IEGOWCE

-· EBL

,
NA DOGODNYCH WARUNKACH NABYC

10

Damskie

TELEFONY: 4·51, 6·20, 14-72, 54-10 Centrala.

Telefon 61-96.

Nauczyci·el

mmm;m m
S"nrZYPt:'l kon cerfowe

spec1a1tsta chorób uszu, nosa, gardła
1 pluc.

KDłtSTRłt~YHDWSKA
9, T~I. Z7·91.
Przy1mu1e od 12-~ I o-7

_

_ _ _ _
Dr. med.

I

powro' c1·ł

powrócił

Polecam m.ój magazyn

~

MEBLI

mrm„„„„„„„IBl„„„„„„„malll'.A'l„„a
········$··············~··

stale zaopatrzony w bogaty wybór: stołowych,
sypialni, gabinetów, pokoi panieńskich, urzadzeń kuchennych a także mebli
pojedyńczych
i żelaznych.
Dla dogodności Sz. I<lijenteli udzielam
długoterminowych kredytów.

Koncesjonowane

Kursy Kierowców Samochodowych

W4t WOYNA

Ceny

Piotrkowska ~ r. 111, te!. 49·11.

przystępne.

J. NASIELSKI

Szkolne s01.mochody o podwójnej kierownicy, ułatwiarące i przyśpieszające
naukę (µatent stosowany wszędzie zagranicą).

- -

Naniórkowskiego
47
"

.
Zachodnia 64
tel. 64-79.

•• • •,

Opłata za kurs normalny zł. 95.- w ratach tygodniowych po zł. 20.'lapisy przyjmowane są w lokalu szkolnym od 8 rano do 8 wiecz.1

_ _ _ _
Dr. med.

HIPOLIT
T fUPHS
li
Bocz Ko

za

Łódź,

_

_MlóD

ku
racyit:y,
lipcowy
w blaszankach 5 kg. zl. 16 10 kg. zl. 30 20 kg. zr. 57.wraz. z opakowa·
n1em1 oplatą pocztową ~ysyła za
.A,. LÓ1We~JOHN
1 arnopol, skryttrn
poczt. 49.
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Piotrkowska
I

piętro,

telefon 47-09.
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najtrwalsze
ameryk. ~
maszyny do pisania

„Underwood"

hner"

GŁOS

najnowszych

Monroe

li

Na

szwedzkie arytmometry do liczenia.

.,„

„Sunds~~rand"

modeli.

maszy.
ny do rachowania pi-

NAJMODNIEJSZYCH KOLORÓW
i DESENI

szące

W WIELKIM WYBORZE

udoskonalona amerykańska
uniwersalna ;
m.aszyna do rachowa- Y
ma.
~

POLECA

PO CENACH REKLAMOWYCH

I

A. FORSTER

od
gwaranto·
wane kasy stało-be- {
tonowe

poleca

Q~łoszenla drobne licza &1e po 10
groszy za "1)1raz. Pierwszy wyraz
liczy &h} podwójnie. rlajmniejsze
ogłoszenie 50 groszy.

Tel. 2-23.

PARK STEFAŃSKIEGO w RUDZIE PłBJANICKIEJ.

OTWARCIE ZIM0\1.~EGO
..:.

-

1·

••

„.

~

-~

.

·~

,..,

SŁYNNE ·

.

Wyborowa kuchnia. Bufet zaopatrzony obficie.
- - Trunki krajowe i zagraniczne.
Szybka obsługa.
Niskie ceny,

l Najniższe ceny!
NA WYPŁATĘ!
Najdogodniejsze

UDZIELAM

gry fortepianowej.

tepian do e!lzeroytowanla,
14 of. m. 29,

Tamże

for·
Zamenhofa
524-1

STUDENT
Jdziela matemat} ki, laciny, fizyki, ięzy
ków. 6 Sierpnia 14, m. 28, lewa oficyna, godz. 4-5 lub listownie.
545-1

PRZEDSIĘBIORCA
budowlany przy1mle zaraz budowę

do
mu, fabryki itp. ob1ektów solianie i
szybko na mieiscu lub na wyjazd Mam
do dyspo11ycji b zdolnych murarzy i
cieśli. Oterty pod ]. P. 8 do adm. nin
pisma.
540-1
BUCHALTER
oodatkowiec prowadT1 l<sięgi za 80 zt.
miesięcznie. Nauka 30 łek:cii po zł.
1.50. oystem amerykański.
Bilanse
Pomoc w zale~łośc1ach.
Przejazd 40
m, 18 Ul wejście.
522-f>

runki!

BIURO BUCHALTERYJNE

Kino Spół. Prac.

ELEGANCI{ IE
story i kapa, ręczne flet, okazyj me
<'J}lższego
semestru udziela
lekcji tanio do sprzedania: Kono~a, N<;>W?·
1 korepetycji.
Zapóźnionym metodą miejska 4, prawa of1c. ostatnie we1śc1e
565-1
skróconą.
Przygotowuje do egzaminów. Polskiego szybko wyucza. Gdań
ska 23, m. 2, front I piętro.
495-2

MIESZKANIA
lokale, pokoje umeblowane poszuku1e
1 poleca Biuro Agenturowe .Polruch
P10trkowstca 58, teleton 41-01. 7829-13
-------~-DO WYNAJĘCIA
ladny stoneczny pok61 u1neo1owany dla
kawalera 1zr. Skwerowa I m. 11g,5_..,

Miasto tysiąca uciech

Potężny

dramat wspólczesny po
Arnolda Bennet, pod
reżyserją słynnego Varm1re Uallone
W rolach głdwnych: Wielcy potęn.
taci ekranu różnych naroduW03CI.
Claire Rommer, Paweł Richter,
uaston Mad.Jt, Rennee Haribel.
t<'tłm ten zalicza się do najlepszvch
utworów tego sezonu i produkc11
europejskiej Spec1alna ekspedycja
tilmowa Wyjechała do Londynu 1 t~ew
,orku dla uskuteczntenta zdięć na
1n1e1scu. Wspaniale sceny w Luna
parku po raz p1erws,y na ti11nie
dług pow:eśc1

,, Pr;red piekle"

1 LUB 2
DEMI-PLACE
pokoje na biuro w centrum miasta po·
r'oszukuje osooa mtocla energiczna po• szuk1wane. Zi.;t. Biuro .Polruch • Piotr
s1ada1ąca gruntownie ięzy1u obce oraz
kowska 58. Tel. 41-01.
555-1
muzykę. Łaskawe oferty sub. ~um1en

W dm powszedme, z wy1ąt1oem sobót. początek seansów o \:! 3 m. JO
zaś w soooty, niedziele 1 święta o
godz. 2·ej po poi. Ostatni seans o
godz 9,50. - Na l·szy seans ceny
miejsc zniżone.

ó25-l

POSZUKIWANY
pokóJ umeblowany w okolicy Zamenhofa. Oferty SLIP „L" dl.I adm1nistr
531:!-l

I SPRZdDl\ż

e
ul. Sienkiewicza 40, tel. 7-82

Dr.

Marja

Lewinsonowa

Przyjmuje zlecenia na sezon bieżący
podług ostatnich modeli.

U WAGA:

Cegielniana 6
owróc:iła

Specjalność

:roboty futrzane

FOTO Rl\f UJCIB SIQ
gdzie tanio i dobrze

TYLKO

u ,,Zjednoczonych Fot ogr at ów"
bódź, ul. narutowicza 13. a
Telef an Z5-00~
Ceny

koąkurencyjne:

1Z FofograUi m. biust
Zł. 3
"ZłOWBk retusz.owanych
,, 4
6 Po u
cala
,, 10
6 fOiOgrałll ~:~int~;~~lch
~ rl BI du „
rozmiar 4oxso cm.
1lO f
/A 1 z nat. cala figura ' ' 10
~•siura

UWAGA:

Od P•P• Amatorów przy1 •UJe się wszelkie roboty
fotograficzne.
Niepogoda nie robi różnicy w zdjęciach.
Zakład czynny bez przerwy od .dl-ej 1110 1-ej wieozo
A~ent.Jw firma nas.:ia nie wysyła.
!)Q)~@~~~~~~~~~~~®@@@@@@@@@@
TKANIE DZIUR
INżYNrER

POKóJ
duży z balkonem i !{uchnią, różne po
jed\ ricze m1e!.z1rnn a i .! sklepy do 111v·
OT 1::.1M A'.'lY
ma1.:race, ko~1.:f1< i rotele, gotówką, nai~cia w nowym ctomu, ul. l<l!Jowslrn
54\J-I
ra~an:i, robr,ta ~t.:-l•dn1t, naitaurcj LilóW· 181 u gospodarza.
na ~i.5 m. 4cl (IJ. Po u1a.
656-1

DYWANY

reperu1e Tkalnia Sztuczna, Piotrkow• CHCESZ OTRZYMAć PJS..\OĘt
ska 9.:!.
119-51 .Vlus1sz ukończyć łcursa tachowe Kore.
apo11dencyjne prot. Sekulow1cza, War•
szawa, Zoraw1a 4~. l\.Ursa wyuczają
OTWOCK
llsto\\nle: ouchalterJi,
racltumwwośc
Pensjonat dla dzieci i młodzieży R. 1<up1e<.:1ue;, korespandenc11 11a11cllo111ei
Kratki, tel. 85, poleca polco1e d la do st~nogratji, nau1<1 nandlu, pra va, .~alt.
ro.,.lych i przyimuje zamówienia na ~ratj1. pisania na maszyuacn, towaroświęta.
"J71-2 znawstwa, ang1els1<.iegJ, rrancus~1e<1<>
n1em1eck1egu, plSl> Nnt, \ ono~rari1 ;. ł'<>
uiconczemu sw1auc:ct..VJ, .ląaaicie pro•
sveuów.
o5 -9

I : lilEłiD~

PRl\CY ::

Zł\uUd.

zdolnej podręcznej do .Salonu Mód. ..,.
Szpilman, Narutowicza 7-17.
554 l
SŁUZĄCA

do wszystkiego czysta, pracow ta do
dwojga państwa potrzebna . t'iotrnowska l:i9, oscatnie weplcie, m. '.do.
5J6-i

ZGUBIONO
książeczkę wo1skową,

wydana przez
P. l(. U. l:,,Q.dź oraz paszport rosy1ski,
wydany przez .Magistrat m. ł.odz1 na
nazwisko
Edwarda .tfosakows1dego.
zam. w Xudz1e Pabjanicktej, ul. Łąko·
wa 30.
~1-5

Lekarz dentysta

POTRZEBNY
pomocnik
technika
dentystycznego, ........ ~-•••tttt•••••••••tt•
l-'10trnow::1ka 164.
6~1-'.ł
Pianin tka

A.Piortkows.ka
Cenżar
82

POTRZEBNA
prasowaczka l uczenica do pralni. Ze- abso•v:cr•:li.111 iipakiel{o ko11serwatorj u 111,
romsk 1ego 4;1.
561 - I
U(Z{";;,:,, pfllf. l'e •chmilllera

duży

· iU.iPa10

st ef a nI a li
KRAWIEC e

.t>OSZUKUJĘ

Następnv pro 1ir" 111 •

455-1

~n .

&osztują

St

dla poszuku1ących pracy
na iloi:lć
wyrazów
15 groszy, dla oflarującycb
l u. 50 groszy.

względu

Państw.

W rola..:h glównycll: Eliza la Parta,
Oa>!nY Servaes, Werner Kraus.

na

1

Ogłoszenia

l>ez

i Rewizyjne sąd. rej. rzeczozn. ks.
liaodl i kontro!. syndyk. przemysł
wykonuje wszelkie czynności buchał·
teryine, bilansowe i rewizyjne, oraz
udziela instrukcji. Informacje w po·
niedz1alk1, wtorki. środy i czwartlct
w garderobie. T1<aln1a sztuczna, Piotr- miody lub techmK 1<a11al1zacyjny po·
7-9 wieczór. P1otrkowaka 183, I p.
469-10 trzeony Podać żądane wyna {rodzenie
488-2 kowska 92.
1 przeoieg dotycłlczasowei pracy. OterRATLERKĘ
ty pod
.t'raca~
w
adm .nistraoji
PIANINA
rasową 6 tygodmoWfl sprzedam w do455-2
ninie1szego pisma
w
dobrym
stanie
poszukuję
do
wynaję
bre ręce, lilówna 32, m. 4 od 10-4
od zaraz. fel. 12•J9, od <>-4 p. p.
562-1
SKROMNA
451:!-1
Sienkiewicza 40.
panienka do 4-letniego clilopczyka po·
DO SPRZEDANIA
szuk1wana od zaraz. Z!{laszac się od
Od wtorku 1 l do poniedziałku 17
MANICURE
2 place przy ul. Wacława. Wiadomość
września włącznie.
Cegielniana Ni ltJ, tront parter. 40-2 lt)-11 1 od ~-4, 'l'raugutta U ! p. tr.
Kilińskiego ~Hl, janowski.
565-ó
m. 4
560-1

STUDENT

W CIĄGU MIESIACA
i pod ~warancją, wyklucza1ącą absolutnie wszelkie ryzyko, wyucza na samo·
dz.elnego bucnaltera ·bilansistę, rze ·
czozn. z wyższem
Wykształceniem
1 kontro!. syndyk. przemysł. - Nallirn
bez podręcznilrów i regułek a jedynie
przez praktyczne wykonywanie wszelkich cz.vnnnści buclrnlteryinych jak
w przedsiębiorstwach tll1źszych informacji; w po111edz1ałki, wtorki, środy
1 czwartki 7-9 wieczór. Piotrkow~ka
185, l p.
499-2

DDłflBSIEłflR UZPl.1
·------------·--.......

waŁóDZKA
Rok szkolny nadszedł. Czysto wypożyczalnia książek, Andrzeja 5.
ł wełniane materiały na mundurki. Dz1e Z dntem 1 IX czynna w godzinach od
cinne wełniane sweatry kostiumiki. He 10 rano do 7 w1ecz. bez przerwy.
rety. Teczki. Poleca Leon Rubaszkin
526-1

1

NIEMIECKIEGO
Kilińskiego 44.
52-1:1
gruntownie udzielam po cenie b. przy.
stępnej, .Piotrkowska 189 m. l tel. 43-84
NA WYPŁATĘ!
445-1
Najniższe ceny!
Najdogodniejsze warunkil
Gotowe d~msk1e i męskie zi·
LEKCJE MUZYKI
mowe płaszcze na1nowszycli tasonów.
na skrzypcach, mandolinie i gitarze Czysto wełniane sweatry. Kostiumy
Oplata zniżona. Także skrzypce, man sweatrowe. Damskie, męskie pulawedolina i gitara do sprzedania . Zielona ry ~erety francuskie. Poleca Leon
N 23, m. ~4, Hl p.
525-1 .Kubaszkin, Kllińsluego 44.
51-!:J
ekcfł

444 2
-

STROJENIE
fortepianów i pianin, Udańska 67 m. 3,
tront l p. Tnl. 72-19·
528-4

DOLORES GIRLS•••• onNCING.

Uf•-------------i•

_

RUTYNOWANY
nauczyciel udziela )PkcJi języka nie
mieckie~o wzamian za
lekcje języka
polskiego. Oferty sub .Deutsch• do
.(jlosu•.
551-1

ARTYSTYCZNE

łtftUKft I \lłYCHDWArtlB

Nawrot 28.

v.ieiście"!

OGRODU Nii SALI
WYSTĘPY

SZOPA

wynajęcia.

POKOJU .
z oddzielnym poszukuię.l clche<;!o
,, mieszkańca
OfertySpótdo
· „Gloso• sub .94•.
542- 1

„ .·•

-~

DR

OGŁOSZENI '
do

-

PIOTRKO\USKR 71
w podwórzu, narłer.

Józef Lezon
Przejazd 4.

sezon

JEDWA E

amerykańskie

włamań

nadchodzący

wznowił przy1ęcie i

pr~yimuje

od lo r. do 7 w1ecz.

Halina Neumanówna

po po ,,..„!H:ie lt lt g•anlap
wznowiła lt1ll•.jc gry fortepianowej
prasowaczka do pralai. Konstantynow • Zgto;;zenia: l.11t<>'t!Jzka 25, U Il• tal. 75-76,
ska 75.
4l6-:;
od H-1 1 od 5~
:ól-2
~JlRZEBNA

Ił

GŁCS POt.:::.:~I

16.lX. -

-

192&.

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

o

CASI

----------

Nr 2t>6

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

~yciowy dramat osnuty na tle opowieści pod tyt.

(Dziewczę
W

ROLACH

GLóWNYCH

C a r m e n :Sorii, I....ivie> Parane1:J..i ~~~!:~~Y
PAŁGANEK"

,, 'J

TO NIE TA, która w ciemnej spelunce sprzedaje swą miłość.
TO N1E TA, która w wiadomym celu odmierza chodniki.
TO NIE TA. którą wszyscy pomiatają.

~a:ns

J'U.n. k erman.

TO wzruszające dzieje biednego dziewczęcia z ulicy, umiejącego potęgą miłości obalić przesądy klasowe, zdobyć serce ukochanego i
wznieść się ponad środowisko wielkomiejskiej nędzy i grzechu.

12-ej do godz.

Orkiestra

z ulicy)
50 gra i I

cena wszystkich mie.jsc

..
EWELIN A'' PiOTRROWSitEr;r: 152,
Reklamowy
Otwarcia I

zł.

„ ..........................„ ......~----------=-- --------------------------------------·-.-----------------------·---------------~

„ .....

BEi. . . . . . . . . . . .

Zn.an.a

Pral:n.ia

Ob.emicz:n.a i

Farbiarnia
1

od wtorku 18

ŁJm.

Sukienka
Palto

•
•

li

od zł. 2.• „ 5.-

Miesiąc

Ubranie odświeże~ie
"
czyszczenie

od zł. 2.• " 7.-

li

telefon 64-49

Takich cen w Lodzi jeszcze nie bylo!

Koszula

Kołnierzyk

•
•

•

od zł. • „ -

•

80
25

Watne dla pp. magaz7nierów i krawców& SPEC$JALNO.ŚĆ WYWABIANIE WSZELKICH PLAM NA POCZEKANIU.
Wszelkie roboty wykonuje się podczas reklamowego miesiąca w ciągu 24 godz. Przyjmuje się do farbowania wszelkiego rodzaju futra na kolory na-._......
„_.lub
............................................................
____________________________________________________________________________________
turalne
odmienne, gwarancja na kolory trwałe. - Przyjmuje
się również telefoniczne zamówienia.
UWAGA: F1lja przy ul. Zawadzkiej Nr. 11, telefon 66-75. ...

Uz7wajcie

Janina Ka Ie ck a

ł71Ko

wznowiła

lekcje francuskiego.
Kilińskiego

88.

Tel. 31-77.

Najprzedniejsze

mydło pach.oące

do prania i do mycia.

IDEALNĄ CER~
OSIĄGNll!IZ TYLKO

CHODY ·~;!~~!::..ijk=:~:;::~
--·RAT POL

"l>Zll;KI KREMOWI

Junim®ml@Il°HllllL

.fZLACHIETNY KREM NIETt..UfZC~CY1

*''

~ądać

fr*'

w ap lekach. skladach aptecznych
i pertumerjach.

wszechświatowej

mm ł!fHi1U~ m~ IU!U!I EH!ł ~
SŁYNNY ASTROLOG
robi

sławy

LECZNICA

wspaniałą propozycję

marki

BEZPŁATNIE
powiedzieć

Uzy przyszłość
Wasza. będzie
szczęśliwa I jasna
Jakle osiągniecie
powodzenie w mi

Łódź,

!ości. małżeństwie,

przed się wzięciach
\V 11szycb, planach .
1 pragnieniach
również

pod szczęśliwą

przy przystanku (tramw. pabianickie h
1rzyjmuie chorych w chorobach wszystkich specjalności od g 10 rano do 7 -e1
po poł. Szczepienie ospy analizy (mo·
czu. kalu, krwi, plwocin ·etc.) operacje
opatrunki.
Porada a złote. Wizyty na mieście
Zab1eg1 1 operacje od umowy. Kąpiele
3Wietlne. Elektryzacja. Na~Wietlania
lampą kwarcową.
Roentgen.
Zęb}'
sztuczne, korony złote platyno111e i mosty
N niedziele 1 święta do ~Gdt 'J. oo poi

6-go Sierpnia Nr. 26,
telefon 63-78.

1

otrzymać wylłómaczen1e wielu ważnych
zagadniPń,
które jedynie Astrologja
wyjaśnić jest zdolna,

~zy urodziłeś się

PiotrKowsKa 'Z94, tel. 22-89

P. KALKBRENER, S~n i s-~a

chce Wam

.li ożecie

w

st.vnny orientalista i
1tstrulog, którego studja i porarly astro
logiczne wywołać zdołały istny nawał

Anna R7del
(Diplomee de l'Universite de Beaute
Paris)

Cegielniana 19, m. 8.

;

-------··
osobowe

I

am•••••••••••••••••••...••••••--~--------

I c1i~~an~Freu·;di1Cnowa
E.

Przedszkole i Komplety. Przygotowawcze

111

(Syst. Dr Decroly'ego J

powrocila
Zawadzka 16a - Wólczańska 2.

Pauliny Tyllerówny
GdańsKa

Tel. 64 47.

~=.:.:=:::..:..c--.
miesięczna „Glosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami WY·
nosi w Łodzi zl. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze-

Prenunr erała

--

~S&&A

na zasadzie swe.i nie . orównanej meto· fł!~·
rly, jedynie na mocy, udziel".meii;o sobie, w
Waszego imienia, adresu i Scisłe.i daty
urodzin, astrolo:iiczną 11nalizę Waszej
przy!'złości, która łącznie „z osobistemi
radami" zawierać oędzie wskazowki, i·.
które Was wprow11dzą nietylko w zdumienie, ale w zapał i entuzjazm • . ,Po

iiriii'i~@

t,

ciężarówki

porlzię kowań

z całego świata, prześle Wam GRATIS, ~

rady osobiste'"
są zmien1c
Waszego
życiazdolne
Napiszcie
zaraz bieg
oez
wahania w Waszym własnym interesie
- adres: RA.MAH, l:t'olio 'G7 PE, 44, ł{ue
de Lisbonne, ł' ARlt:l.
Nadzwyczajna
niespodzianka czeka Wasi Jeztih clJ.oe
cie, możecie w L1ściti załączyc zł. J,w markach pocztowych , które przezna
czone są na pokrycie częsci kosziow

•••••••••••••
Institut de Bea ute

Autobusy

nwia!dą?

lłA~fAH ,

tysiącznych piśmiennych

leKarz;y specjali•t6w i gabine
dent;yst,.-czny przy Górnym Rynku

łylką pocztową

- Redaktor: Gustaw Wa.•s~-rr-uf!,

-~-

w kraju - zl. S.-;

zagranic~

"!Jydawca:

-

„

44,

-

zl. 7.20.

li

parte~

Zapisy dzieci codziennie
od 4-o po poi.

(I) CJD OD <D<lDOODODCD CJO<JD<D

\ M. l~~;idz_.Fia;e~Oaum
Nawrot

321 tel. 33-55.

powróciła
Przyjmuje od IO- 1 i od 4 -- 6

- -- -·
Ogłoszenie za wiersz milimetrowy 1 ~paltowy
-- -·
J strona I wtekllole 40 groszy, strona 5 szpalt. - Ne1<rologi 50 ~r. str. 5 szpalt. - S1ił.1łaa.
po tekście OO str. strona 5 szpalt. - ZwycT.ajne 10 groszy str. IO s:z:;:>alt. - O ~1oszqłfl ~•rtł
czynowe i zaśluhinowe IO zlot. - Ogłoszenia zamiejscowe ol>lic:z:ane sa o 50 proc _ n~ Slf
za~ranic7.nych o 100 ~rocent drożej.
·

Wvdawnictwo Powszechne. so. z ogr. odp.

-·:

tel. 69-92.
P · elęgnacja skóry i włosów. Specjalne
masaże twany i ciała. Masa:!6 odtłu
szczające. Usuwanie zmarszczek, broda
wek, piegów, wągrów I wszelkich defe
któw cery. Usuwanie włosów elektrolizą
Elektroterapia Solux.
Prz:yjm. od 10.e1 do 8.ej wiecz
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DO A TEK LITERACl\0-SPOLECZNY

W kraju Schillera i Goetheg r>
Wrażenia
(Specjalna

z Turyngji: fena i WeiDlar

służba

korespondencyjna

,,Głosu

Polskiego")

Jena, we wrzesmu. najbardziej typową cechę Turyn- dwum całkiem odmiennym, o róż-,jakim znajdował się za czasów nione jest najróżnorodnemi p
„Hier wohnte Schiller„." Mar- gji i koi nerwy każdego, który nych umysłach i spuściznach - twórcy. Dolne piętro zamieszki- kami i cennymi zabytkdmi: :
murowa tablica ze złotym napi· przybywa obecnie z innego kraju, acz jednej i tej samej narodowo- wała rodzina. Obecnie są tu zgro- mi i portretami twórcy, jego
sem zdobi ścianę zwykłego miesz- lub z innej części Niemiec. Dziś ści - genjalnym poetom„.
madzone różne pamiątki po Schil- jaciółek i przyja.ciół, rodziny
kalnego gmachu, dopiero co, wi- przejawia się to, naturalnie, prze I dlatego może niezmiernie wię lerze: biusty, portrety, pierście- wszemi wydaniami utworów,
docznie odrestaurowanego, Tyl- dewszystkiem w ciszy zewnętrz- ksze wrażenie wywierają ich na- nie, drobnostki i najcenniejsze: snoręcznymi rys:mkami, n~
ko ubogie wykończenie fasady i nej, to znaczy w braku, czy też o- turalne pomniki - domy, które pierwsze wydania jego utworów, mi„. Poza tem olbrzymiem r
brak zewnętrznych framug okien- graniczonej ilości wszystkich we- uwydatniają przedewszystkiem ol- pierwsze afisze o jego dramatach, um o mistrzu, mieszczą się
nych różnią tę_ starą budowlę od hikułów benzynowych, które w brzymią
rozmcę
charakterów, rękopisy. i własnę jego książki. Tu nych pokojach zbiory samego
współczesnych. O ile jednak wię- innych dzielnicach Niemiec - na sposobów myślenia i trybu życia również skupione są podobizny thego jego niezliczone bt
cej szczerości i prostoty zawiera południu
zwłaszcza - stanowią nieśmiertelnych
twórców
„Fauczłonków rodziny Schillera i osób majoliki, !>orcelany, posiągi i
1
ten dom, niż sąsiadujący z nim istną plagę i niszczą w zarodku sta" i „Hermana i Doroty" - bardzo mu bliskich. Pokoje małe, rozmaitsze naukolA"~ przyrzą
gmach, który zbudowany został możliwość skupienia się i zdoi- „Zbójców" i „Wilhelma Tella".„ wyjątkowo skromne. Można m5- dziedziny fizyki, szczególnie
kilka lat temu, lecz całkiem przy- ność myślenia. Ale nawet ongi Wejście do domu Schillera ko- wić zaledwie o przeciętnym do- ki, autropologji i t. d,
pomina średniowieczny ponury za za owych szczęśliwych - jak każ sztuje 60 fenigów. Nie idzie, o- statku. Ubogie drewniane schody
Po ubóstwie domu Schi
bytek. Taka obecnie panuje tu, da przeszłość - minionych stule- czywista, o kilka groszy. Lecz, po prowadzą na górę - na drugie przepych ten wydaje się fi
ponoć, moda - „a la burgi,.." ci, gdy każdy miał podostatkiem bierając opłatę za wejście, miasto piętro. Tu mieszkał sam poeta. W stycznym: domy pozostawiaji
Złoś!iwi opowiadają nawet o roz- czasu, nie śpieszył się i temnie- stwarza z zabytku,
który powi- środku znajduje się poczekalnia, mniej różne wrażenia, niż
wijającej się obecnie w Niemczech mniej więcej naogół dążył, mz nien uchodzić za świątynię - po- która prowadzi z jednej strony do ścizny obu genjuszów. Tylki
masowej produkcji ruin i starych każdy z nas obecnie, i gdy po- wszednie muzeum, lub - znacz- pokoju przyjęć, z drugiej - do ia dno je łączy we wspólną ca
zamków •dla żądnych zabytków wszechnym środkiem lokomocji nie gorzej-źródło dochodu„. Jest binetu i minjaturowej, ciemnej łoża śmierci... Poprzez gabine
<;.nólików i amerykanów.
był dyliżans - nawet wtedy mu-lto zwykły dwupiętrowy dom, za-\sypialni. Pokoje tak samo mal~, większy niż u Schillera, z ró
\V Jenie spędził Schiller, jak siała przyroda Niemiec środk )•\chowany na ogół w tym stanie, w ubogie, meble prawie się nie za- mi stołami i biurkami, z podr
v,iadomo, sporo lat. Toteż imię wych - Turyngji - koić serce i 1•
. j chowały, za wyjątkiem pracow .i, ną bibljoteką, wchodzi się do
i-10 kojarzy się z różnymi gma- duszę, stwarzać cichą atmosferę'
-1 dokąd przeniesione zostało i ~o- pialni - też małego, ponurego po·
chami, ulicami i przedewszyst- pracy umysłowej i skupienia się i
l że śmierci wieszcza: umarł on .v \ koju„. Zwyczajne łoże, nieco, mo\V
swym pokoju pracy„.
1' że bogatsze,
zielone, oryginalne
i-iem - uniwersytetem. Pamięci nęcić każdego, który w owych.
j- go poświęcona została Schiller- czasach szumnych zabaw i zbroj-j W starożytności odbywaJy się mimicz ~ Każdy, kto spędził kilka chwil firanki, które zmusiły wiesz,-~„ z
~-~n:;sse; tam znajduje się „Schiller nych przygód przekładał myśl nadlne przedstawienia sztuk zbi0<rowych zlw pokoju, gdzie umarł Schiller,,ostatniem tchnieniem ' 1yszep!ać:
he.us" - dom, w którym poeta pięść i wolał gęsie pióro, niż o- 1n:uzyką. -r,e p~zedsta~vienia .Posłu~iwały j nigdy tego nie zapomni. Jest to „Mehr Licht„." i tuż obok ~n!el,
.
N'iemcy po ł ud nto. się. wszys.ldm1
, d . . . lk , . . ki z dwoc
, h na kt,orym sk onał • Na nocnym
s t ro6,('1 1. miecz„.
k b . trekwaytam1
. .t
kscemcznyed'
. I sre nieJ Wte oset, ms
m1.esz k a ł 1. pracowa ł•
. .
.
B d .
• S
m1: a ro aCJ, sz Uiim1s rze, om Janc1, i
.
t I'l
'd . . ,
Po drug1e1 strome miasta łączą we a en1a, BawarJa, zwarc- tanc~rze i śpiewacy występow:.?. kolei-; stron oświetlony, ciemnawy, jed- s. o 1 m znaJ UJe się Jeszcze 10go
1
się w jedną całość dwa małe o- wald - są niezrwónanie piękniej- ! no, tworząc barwne i żywe widowisko.! nakowoż ponury pokój. Dojść mo filiżanka, termometr i nawet Hasz
grody: botaniczny i „Princessinen- cze, bogatsze i bardziej urozmai-, Zachowała się do dziś część pisana tego i żna tylko do sznura, który odg::-a i ka z niedopitem lekarstwem„. Tu
garten". Obecnie znajduje się tam cone, obfitujące w wysokie góry,l":idowi~~rn.„która jest satyryc~ą paro- · dza większą, tylną część pokoju.i zapomina się o calem muzeum na
słynne Planetańum Zeiss'a - naj- przepiękne ciemne lasy i pstre wi d.ią lph'.genJi •. ~urypidesa; z~wiera on~ Z prawej strony znajduje się biur górnem piętrze i w wyobraźn. po
.
,
d k' T
. . d .
. M następu1ące m1e1sca baTdzo ciekawe: nu k . f I
'ł
t ,
· d
t .·
I
większy, prawdopodobme, cud te o 1. otez me z1wnego, ze
o- i miczny clown, jako służący i stał to• o 1 ote poety. Sto zachował ws aJe Je en po ęzny, wsp.>ny,
chniki opty~znej naszego wieku: nachju~ ~t~ł się ?środki~m s~tuki i warzysz bohaterki, jedzie z nią do Ylndji śl~dy ost~t~ego dot~nię~a rękilpo~ętny P?m~k. dla ?bu_ wk~z:
w Planet~um można oglądać mala.rskieJ 1 ar_ch1te~tomczneJ. ~u J (które. w greckich widowiskach s~ zaw_' mistrz~. Sw1eca, gęsi~ p1oro, ol- czow - ~~ę~nteJ_s~~ I bardz1eJ
sztuczne mebo ze wszystkiemi ryngJa, natomiast, Jest znaczme sze po1ęolem wszełkJ~go barbarzynst~a) brzym1 kałamarz ze siadami wy- trafny, mz ow sp1zowy na !_)Iacu
gwiazdami j studjować
ruchy ckromniejsza: wzniesienia rzadko 1 tu spotykają i:o na3rozmaltsze komicz- 1· schłego atramentu, kilka książek Teatralnym. Jedno tylko i tu
•
h
l
Al
.
, ne
przygody,
podczas których między . . 'łkł y JUZ,
. . nawpo'ł zmszczony
.
.
d ysonans: na
wszystk ic p anet,
e pomimo to b ar dz o przechodz ą w wysok'1e goInnem.i
prześladuje go horda ind "sklch 1 zzo
wprowa d za pewien
posiadają te ogrody znacznie wię ry i pokryte są poczęści polami; amazonek. (Są to jakby antyczn:1„girl- arkusz papieru: fragment z niedo- fotelu Goethego leży duiy ·Niekszy urok, jako zabytek histo- lasy są rzadkie, ciche, skromne„. sy"). Orkiestra przez cały czaf wygry- kończonego dramatu „Demetri- ' niec laurowy, na łóżku zaś Schille
ryczny, ponieważ w nich spacero- Rzeki małowodne, acz malowni- wa odpowiednle melodie. W dalszym us", monolog Marty (jak poucza ra - moc żywych kwiatów, któwał, myślał j tworzył drugi wiel- cze, o pięknych dolinach. Panora- przebi~gu sztu!°, do ryt~i:znych ~szu- nader skromnego wyglądu ku-1· re ustawicznie składają
liczni
.
.
.
.
,
,
„
,
b ,
k mów 1 spaTodJowanych sp1ewów 1mitu.
.
·
• · lb' • I
·
ki mąz N1enuec, tworca „U1gen11" ma me zachwyca z ytmo; wzro jących dźwięki natury, zastosow~e s stosz) - ostatme słowa, pisane . meznam Wie 1c1e e...
.
cicho rozkoszuje się i odpoczywa. tańce i kuplety (prawdopodobnie tańc! ręką poety„. Z lewej strony D. Rohn.
i „Fausta" - Goethe.
Okoliczności, ~~tóre spowodo- Myśl może odłączyć się od oto- murzyńskie i jaz.z) i naJrozmaitsze sytu- łóżko, na którem wydał ostatnie !•~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~
1
wały, iż księstwo wajmarskie sta- czenia i bujać w krainie oderwa- acje, które ~ę Podczas tego wytwarzają, tchnienie: najpospolitsze, drewnia
ło się duchową ojczyzną Schillera nej, nieziemskiej. Nic zbytnio nie nieimQg~ się powstydzić przy poró~- ne, nawpół rozwalone już łoże. W
SrUbJ-Ołbrzymy
. Go h
, .
•. .
. . d nan u z 1akąkołwiek z obecnych rewJi. .
,
ł .
. l .
ł
1
et ego, są ot:olme znane: nęci JeJ z powrotem na z1emtę, o Wystawa była naturalnie wspaniała.
ctemneJ, ma eJ sypia m za ma o
zdziałała tu
p:zedewszystkiem ~ycia wrzącego. Stąd też trzej ówczesne rewje cieszyły się wszędzie było światła i powietrza - poeta
pewna wolnomylśność Karola - genjusze - Goethe, Schiller i niezwykłem P<>W<><lzeniem; śwfadczy 0 umarł w swym pokoju pracy Augusta, który był mecenasem Nietzsche długo mieszkali i two- tern to, iż greckie „stagiones" wędro- tuż przy biurku, na którem posztuki i literatury i chętnie popie- rzyli w Jenie. żywym zaś pomni-' wały przez cały wówczas znany świait wstawały wielkie twory myśli i
rai wszystkich kapłanów i wielbi- kiem po nich pozostała stolica ze swojemi sztukami i wszędzie z nie- serca„.
I jako dodatek, jako
I'
Kall'
•
E
L
•
T
ń"
W
,
zwykłym
talentem
dopełniano
repertua!l'
•
, t uz. przy b'1urk u, o•
ecz me- uryn 6 Jl e1mar.
wspommeme,
cie 1
10pe 1 rato.1
.t. akt ua1·Jam1• 1. wzbudzano podzi w.
,
poślednią rolę odegrał, zdaje się,
• o:- •
Nal .
ki
kł 'ć ł
piera się w kącie o ścianę skromezy z szacun em s 001 g owę
,
•
l b
ogolny charakter, cała przyroda
W We1111arze spędzi i o aj poe- przed niezwykłym talentem starożyt- na, czarna szabla •••
Turyngji - kraju, który wyjątko- ci resztę żywota. Najcenniejszą nych do stosowania muzyki cLo rewii.
Wejście do domu Goethego ko
wo usposabia człowieka do twór- więc częsc zabytków kultural- Muzyka towarzyszyła pleśniom tainecz- sztuje całą już markę. Razi to ró~ej pracy umysłu i ducha.
nych Weimaru stanowią domy nym, wstawionym kupletom, akrobatycz- wnież jako wielki nietakt. Poco
Warunki, które otaczają czło· Goethego i Schillera i wspólny nky~ s.ztukko~dil mocomó.p?°ziemny.m, pod na samym wstępie, tuż na progu
,
, •
.
res 1a1ąc az y nastr J 1 wszelkie oso, ,
. .
.
wieka, przewazme decyduJą o r~z pomnik obu wieszczów w środku bltwości. Zjawiska przyrody, jak burze i podkreslac teraz JUZ w kazdym
woju, lub zaniku jego wrodzonych miasta na placu przed teatrem. wichry, ukuywanie się bogów i demo- razie nieistotną różnicę, która ce
zdolności i cech. Aksjomat ten - Według powszechnego mniema- nów - wszystko znajdywaJo swój wy- chowała sytuację materjalną obu
niedoceniany,
niestety,
pr.:.ezlnia, pomnik ten nie jest udany. raiz w m-0wle tonów, naituraln!e w miarę wieszczów, ich tryb życia i ze-:
wiek współczesny - występuje w Rzeczywiście: trudno powiedzieć Pot~zeb_Y mf ~yk~ .była parodio':ana roz wnętrzny wygląd domów miesz-:
maiteWl e enitann mstrumentacyJ11emi.
!
.
,
.
•
.
Jaskrawe} pełnt, gdy tylko zwraca . dlaczego, ale me sprawta on nalekalnych„.
i
• d o d z1e1ow
• „
.
. t
•
• •
Momenty . egzotyczne
były zaznaczone
Dom S c h'll
.
b . ,
my się
zywota
dowoI - zy
ego, spod z1ewanego
wrazema.
Ine hał as„we
.•.,
. t
przez speCJa
ms
rumenty,
.
,1 era . mozna
, o eJrzec
,
•
nego z wielkich ludzi. Pisząc o Owszem: oddany został ma1estat jak w operach komlcwych i tureckich, w c1ęgu poł godzmy; Jest wyrazswym poemacie „Wojna i pokój" i spokój Goethego, porywczość jak w sztukach wystaw-0wych 17 i 18-go nie ubogi; dlatego też pozostawia
Lew Tołstoj podkreśla, iż zakoii- Schillera; piękną też jest myśl, że wieku i„" w rewiach czasów obecnych. zwarte i silne wrażenie. Dom Goe
czył tę pracę w ciągu pięciu lat jeden podaje drugiemu wieniec
Dziś jeszcze musimy z całym szacun- thego - olbrzymi pałac: bogate
tylko dzięki temu, iż znajdował laurowy. Ale pomnik nie sprawia kie~ patr.ze~ na rewję star.o~ytną. W schody, piękne, duże, wysokie, gu
się w wyjątkowo sprzyjających wrażenia może przedewszystkiem cza51~ ~wJększe.go ~oz.wo1~ kultur~ słownie wymalowane pokoje re- Największe współczesne okręty
.
, . h zewnętrznych 1. dl a+ego w ł asrue
, .
.
. t
. hellenskiei tracedje wspmały .stę wzwyz
t acYJne,
.
kilk a Ja
, dain'1, po- pasaz·ersk1·e stanowią pływa1·ące
okohcznosc1ac
, .
,
,
, ,
, '. . ze me
. s anowi wedłui: akcji. klasycznego drama.tu, a sa prezen
.
,
.
,
miasta. Dla nadania kolosom
mógł bezgrantcznie
korzystac z JednohteJ całosc1
koJe
dla rodzmy l osobiste
poko, 1, s ł u~
.
. 1• moze błędem
, tyra
_ szalała na scenie·
.
.
. t ym o d pow 1e d n1eJ. szy bk osc
niezamąconej ciszy.
było samo załozeme, sama mysi
Szperacz.
;e Goethego: poczekalrue, pokoJetżą olbrzymie śruby poruszane
ów spokój stanowi jaskrawą i wzniesienia wspólne~o ponmika
prz_yj~ i t. d. Wszystko orz"11:::i-f siła kilkuctziesiec1u tvslecy koni
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Powrotu króla Amannulaha z je
go 7-miesięcznej podróży europejskiej ludność Afganistanu oczeikiwała z dość mieszanemi uczuciami. P~dczas gdy jedni ożywie:ii
byli w oczekiwaniu swego monarchy uczuciem radosnej niecierpliwości, innych g•nębiły różne ponu
re przeczucia. Nietrudno też było przewidzieć, że z podróży europejskiej padyszacha,, przed. którym otwarły się podczas jego pobytu w głównych o~rodkach b.ultury europejskiej w całej ich pełni wspaniałe perspektywy nowoczesnego rozwoju ludzkości, nie
zrodzi się nic dobrego dla ta.mujących wszelki postęp wsteczników orjentalnych.
Drogę z Hera tu do Kabulu (sto
Hey Afganislanu) odbył Amannu- .l •
przy1a h eh an w samoc h U'U.Zle,
czem miał na sobie wygodną rosyjską „rubaszkę", której z powodu wielkich upałów, panujących w
ojczyźnie padyszacha, ustąpić musiały miejsca
sztywne gorsy i krępujące wszelki
ruch obcisłe fraki europejskie.
Natychmiast po przyjeździe do
Kabulu przystąpił król Amannuodzieży
lab
do reformowania
poddanych. W mieście Pagman, hę
dącem dla Afganistanu tem, erem
dla Francji jest Wersal, wywieszo
no przed wejściem do parku następujące „obwieszczenie": ,,Afga
nom w ubraniu europejskiem, lecz
z czalmą na głowie (czalma - turban przyp. red.)
wstęp surowo
wzbroniony" · A pod niem umieszczono drugi napis, przeznaczony
dla przedstawicielek płci pięknej,
którym komunikowano, że
„kobietom z czadrą
(zasłona na
twarzy) do parku wchodzić nie
wolno".

tygodni wszystkie damy jego świty winny
z szaf swych usunąć okrycia paryskie
i zastąpić je okryciami
wprawdzie europejskiemi, ale kra
fowej produkcji,
Cała rodzina króla, chcąc dać
dobry przykład elegantkom kabulsk~, sprawiła też sobie niezwłocznie nowe okrycia, wykonane wyłącznie z matetjałów wyrobu miejscowego. Król Amannulah
chce w ten sposób
przyczynić się do rozwoju własnego przemysłu krajowego,
który liczyć może każdej chwili
na jaknajskutecznie.fsze poparcie
ze strony przezornego monarchy.
Jednym
z na4powa.Zniejszych
pro·blemów reformy stroju kobiecego w Afganistanie jest niewąt11
P 1w1e sprawa t. zw. „cza d ry , t .
j. zasłony, .zaikrywającej zwyczajem orjentalnym twarz kobiet :ifgańskich. „Czadra" ta jest nietylko tradycyjną częścią składową
odzieży kobiecej w tej części świa
ta, lecz zarazem posiada
znaczenie symbolu kultury wschod
niej, symbolu bezprawia, popełnianego wob~ połowy ludn~ci..
Padyszach me ukrywa byna1m01ej
swych ~amiarów w prze~oci~
zerwa.ma z tą nawet tradycią l
jest dal~ko szczerszy, niż t.ię powszechnte
przypuszczało.
Po
swym powrocie do. kraju ~świadczy~ on bez wszelkich ogr~dek, ż~
kobieta afga6ska rozs~ć Się must
z „czadrą
i ze się z nią rozstanie
pomimo
protestów konserwatywnych fa.natyków.
Pewnego poranku lipcowego na

r ·

Wielka hala, do której zwołane
było zebranie
kobiet afgańskich,
szybko napełniła się po brzegi.
Wszystkie kobiety, które przyszły
tu na wezwanie króla, zdjęły swe
„czadry" i przystąpiły do wiecowan1a. Ponieważ jednak nowe uczestniczki wiecu nie przestawały napływać, trzeba było zbyt małą halę opuścić
i zorganizować
wiec pod gołem niebem.
znając.
W pewnej chwili między kobieWiec w Afganistanie! Czyż to tarni powstało zamieszanie:
nie sensacja prawdziwa? Publiczna trybunie ukazał się kr6J.
ne zebranie uciskanej części ludności, która zebrała się, by odrzu Konystając z przysługującego
cić noszoną od stuleci „czadrę", ~u pra~a, wygłosił on do ,,odsłoby zerwać z odwieczną tradycją. ruętych kobiet wielką mowę. Nie
Przecie! to istna r·ewolucja,
sposób opisać wrażenia, jakie mobunt kobiet, do tego jeszcze wa t~ .wywarła na ~be:nych. przed
bunt, na czele którego stoi sam WstawiC'lekl~ac~
P łcik bp~ękneJ. kr61 Amannulah•
szyst
ie
mema
ok. i etynk zb 1ęk"
dał
1
Wiec kobiet poświęcony był jed ie~ sp-0g. ą Y ':1 ieru u ranej tylko sprawie - sprawie „cza- my, Jakby oczeku1ąc, że lada chwi
dry". Mało kto wie, że kto do no- la wej~zie tędy „ktoś", kto ukaszen1a czadry nie jest przyzwy- ~~łby ie kza_ to, ż~ słuchały w ta.:
czajony, wytrzymać mote z tą ma- 1?1 spo OJU ta
„strasznych
ską na twarzy najwyżej pół go- słow padys~acha.
dziny. A kobieta afgańska nosi fą
Z czadrą musimy raz na zawsze
przez całe swe życie.
zrobić koniec - powiedział AmaMaska ta (gdyż inaczej dziwacz nnulah. - Nawet w tak zacofanej tej części ubioru kobiety af- nym kraju, jak Persja, chodzą kogańskiej nazwać nie można) przy- biety bez czadry.
krywa całą twarz pozostawiając Koran nic nie mówi 0 czadrze.
jedynie wąską sz~zelinę dla oczu,
Kobiety naszych plemion wiejale i ta zasłonięta jest gęstą siat- skkh nie zakrywają twarzy. Dlaką. W swej dolnej części „czadra" czego czynią to kobiety w miasię rozszerza, przechodzą<: w jakąś stach? Jaki ma to sens? Dwie są
dziwną płachtę, zwisającą aż do mozliwości: albo kobiety w całym
ziemi i zndekształcaijącą całkowi- kraju chodzić będą z zasłoną na
cie figurę kobiety, która
twa·rzy, albo kobiety miejskie pow ubiorze tym robi raczej wraże- zbędą się
tego barbarzyńskiego
nie ponurej brudno - szarej pirami zwyczaju.
dy, niż żywef istoty.
Kobiety w naszem państwie żyłą
,
- = -_::.:_: ......„ .~.......
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ulicach i bazarach kabulskich zjawili się specjalni wysłannicy ki:ólewscy, którzy w imieniu monarchy
wezwali kobiety aiga6skie d\'.) przy
bycia na specjalny w;,..c kobiet.
Na wezwanie to
zareagowały
tysiące zapomnianych i poniewieranych żon i matek, które doty~'1czas
miały tu tylko obowiazki,
praw żadnych i przywilejów nie

1

osób, zamówiono ubrania europejskie i filcowe kapelusze,
gdyż wy b rańcy narodu służyć mają szero k im warstwom l udności do
brym przykładem. że przy tej okazji nie odbędzie się bez komicz
nyc h nieporozumień,
nie trudno
przewidzieć, gdyż jest rzeczą nie
do pomyślenia, by bez mia.r y za·
· ·
pasować miały
mow1one
u b ram.a
na wszystkich ich przyszłych posiadaczy.
Bardz,o być może, iż
niektórzy z pośród członków „dżir
gi" nie zechcą ubrać za dużych,
lub za małych garniturów, ale takich pedantów
nie będzie zbyt
wielu. Wielki ogół posłów algańskich paradować więc będzie już
w czasie najbliższym w ubiorach
europejskich, tak,
że !>Od tym
względem

parlament kabulski w niczem nie
będzie się różnił od izb ustawodawczych w państwach cywilizowanych.
Najwięcej trudności i nieprzyjemno~ci ma Amaunulah Chan ze
zreformowaniem stroju kobiecego.
Damy jego świty postanowiły w
swej garderobie przeprowadzić na
własną rękę gruntowną reformę,
przywożąc z największych magazynów paryskich całe kufry wytwornych okryć i kapeluszy. Ja„
kież było jednak ich zdumienie,
kiedy po powrocie do kraju padysza.eh zair~dził, że 'IN ciągu 2-ch

gorzej, niż zwierzęta, a mężczyźni
traktuję je, jak psów.
Kobiety nic innego prócz ścian
haremu nie widzą. Są one niewolnicami swych mężów, którzy mogą robić z niemi wszystko, co się
im podoba, mogą je bić, katować,
mogą nawet z domu wypędzać.
Temu wszystkiemu trzeba poło
żyć kres. Kobiety afgańskie muszą otrzymać równouprawnienie,
muszą korzystać
ze wszystki :h
pr~w.obywatelsk!ch.
.
Jezeh kt6rękolwtek z was mąz u·
derzy pantoflem, uderzcie go za
to, - uprawniam was do tego, kamieniem, zabijcie go, - nic się
wam za to nie stanie.
Każda kobieta, której się sta.
nie jakakolwiek krzywda, niech
przyjdzie do mnie, a ja jej pomo·
. ł em spec1a
. Iny f un du sz,
gę.
a ł ozy
z którego czerpać będę środki na
popieranie krzywdzonych kobiet.
W najbliższym czasie założę
szereg fabryk, w których pracować będą tylko kobiety. Idźcie
do tych fabryk, wyzwolcie· się z
pod materjalnej zależności od męż
czyzn.
Wrażenie tego przemówienia by
ło piorunujące. Kobiety przez dłu
gą chwilę stały bez ruchu, nie bę
dąc w stanie wymówić słowa. Sam
król tak oto JM"Zemawiał.
Sam
król oświadczył, iż walczyć bę·
dzie o prawa kobiet afgańskich
Tak jest, dla kobiet afgańskich
rozpoczyna się za panowania Amannulaha nowa era, - era wolności i równo.ki. Afgan-i stan się
europeizuje.
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działaczy państwo Zm1·erzch

wybitniejszych
wych
celem uchwalenia całego
szeregu doniosłych reform (ja:k de
pesze doniosły otwarcie dżimy już
się odbyło).
Dla członków tego osobliwego par
lamentu, liczącego kilka tysięcy

płci pięknej

Ostatnie koresp0<ndentje teatral
ne z Be:lma przyn:°'szą wia~omość
se~sacYJną: ta?1teisze. muSlc:hal~~
zruosły zupełwe ,,nag1e kofoety .
Nagość została usunięta z desek
scelliicznych
.
.
.
Zm1erzamy tedy ku wstydhwo· · , ,
.
· · · k
sci 1 s rom.nosci, ~aa ost.atruo na~
__
.
,
_
Tak
b
.
·
·
razone1 na SZWd.ll!K.„.
y się
zdawało. W istocie jeStt to objaw
raczej o treści od'\W'otnei. W Be!'
„
b
..
·
· ·
I•i.me
zrueS110iJ10 nagosc, o niagosc
więcej nie „bierZ'e",
ho straciła
swe cechy atrakcyjności, sens•acji
.
· ·
dz'1ennośa.. Dość ie.sit
1 rueco
na.goścl w zyciu, dość jej na ka..żdym
kroku, by jeszcze oglą:dać ją na
scenie. Scena idzie z życiem i ma
jego wymagania. Trzeba dać to,
co jes·t niepows.z,ednie. Precz tedy
z pośredmą nagością! Niech żyje
niepowszednia nrie-nagośćl Precz
z kobietą rozebraną,
niech żyje
kobieta ubrana.I

*
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Pierwsi ludzie żyli bez odmeży.
Nie czynili tego
oczywista dla
prizyjemności, am.i z próżności. a41Ji.
w chęci podobania się swym bliź:.
ruim. I dzi&iaj jeszcze dzicy na plażach dale~ich oceanów promenu„
ją się w str')jach adamowych, nie
widząc w tem ani krzity kokieter-ji
lub chęci werbowa.t11ia s<:>bie aJCLoratorów swych kształtów.
Rzymialliie i grecy odkryli w nagości pierwiast~ pięk111a i potn-

fi.li

sztukę odgil"odzić

od

zmyałów.

czy

~oz1.rw1·t
nago~r1·?.
Il
~

zupełną obojętnośdą zmysł01Wą., Już w najbardziej cootliwych do~styd jest wynalazkiem, przypada mach mieszczańskich oglądać dziś

Ją~ym nia epokę nowożytną. Wsty
dhwość stała się dziś n.a&zą drugą
naturą: żnimy się tem od zwierz t kt.
· · .
. W t dLi
ą '.. ore 1e1 n1e Zlllal)ą.
sY wośc Jest tedy dcwodem postępu.
T
ł . ·
t
.t
en. w a&Dlle poo ęp, a racze) en
b'
_„
·
t
d
.
.
.
o Jaw po·:»~ępu 1es z,1s zagr~ny
powaźnie. Ką~ele w domu i na otwartem powietrzu, były pie.r wł
_,_
szym wy omem w owem &a.Kramentalnem poczudu wstydu.
Przyszło potem malairstwo i CU-za
.
, .
tu ce.
s k aJl'ś
1 my s1ę z n:agosc1ą w sz

można przynaimniej reprodukcje
a:któw i półaktów.
. . .
Z obrazu na sctainte nagość pue
·skoczyła na chski music-hallu. Po
. .
.
.
.
. , „
JaW11y . się „g1ir1s y ćwierć nagie,
·
k h d . .
k. h
w
szero 1c „tu
. t przepas
„
. ac . ośc
. di „ 'ł
1
1
• am ' po.JaWUc Y ~lę
vy . po nagie
V: prze~ach wę~szych;
wreszcie na scenac teatrow paski h . b Li. k' h k
. .
·r y eł 1da er ns: ~~ • u aizywac ~ię
poozę Y my z Il13intaturowym list
kiem figowym.

h

~w~~~

GRZEGORZ TIMOFIEJEW

pożegnanie

Nieraz gdy dzień zagasn1e i zmierzch pocichutku
powieje Ci u ramion, jale skrzydła rótowe,
wróci dziwny niepokój j, być może, w smutku,
jak w wieńcu białych kwiatów, kwiatów, pochylisz swą

.
głowę.

Wtedy '-Yspomnij te chwile, przepędzane razem:
naszą podróż po Wiśle, uśmiechniętej mglisto,
i te tazieoki, które zdąją się obrazem,
oprawnym w letnie niebo, jak w ramkę złocistą•.•
WspomniJ W$zystkie dni na~ze, spędzone w Warszawie,
miłe sercu naszemu, a pełoe wesela i niech Cię to pocieszy. zasmuconą łzawie,
że w każdej stronie ziemi masz dziś priyjąciela.

*

przyszły

zyły człowieka

sporty i obna•
publicznie.
po~

z

tylko mężczyznę, dziś ;e<:1
mik i kobiety płJWaią i skacz~.
Ka,piele morskie
in·trodukowały
wreszcie nagość, a raczej rozebra„
t!Jie do saJ restauracyjnych. W 0stendztie, Deauville i Lido obnJ.żooie uda lśnią_ w barach i restauracjach, nag:ie ramiona kołyszą się
w tańcu pod<:za.s five'ów. A ubiera się publiczność dopiero wieczo
rem na dW.e!f'.
Przed pójściem
czątku

s-paćl

Przypieczęt.:>waniem postępu

na

gości ies·t m-.:la lansowana prze;Rue de la Paix~~odwiązki - branzolety. Kos.z.Łowne podwiązki. no„
srone powyżej kola.n. Trzeba mieć
odpowiedinrio krótką sukienkę
o.dpowiie<lnio zakłaidać nogę
n<1
nogę, by mó·: zagrać oglliiem hTyIantów na... udzie.

I TWORCZOUI POUOW 6HDH ,,METEOR''

Na

Z kol<ei

Podobt!Jie jaik dziś ja.pot1.ceycy, tak
w te!'mach nymskich ką})a'Li &ię
.e atrytjuiJze :P:kł oboj~a. n:aJ(&, z ~·eieil!!l!!i!HI''• ~~l!UMteaeaiPi&rnssiel!Mlh

Pa.iryżaJnka, a zapewn'! i łodzian
ka, w tym sezonde nosić będzie tę
branzoletę. Nagołć jest przypieczętowa.na.

Kobiety przerathowują się nie•
bezpiecznie. Tra.cą swe najwat··
oieje.ze placóWlki wdi;ięków. Zarnfo
nii.aj~ je na zdawkową monetę l'Q-

wszedniości.

Wrócą cza~y

„Wyspy Pingwinów'' Anatol.-. Fra.nce'a: ocb:iamt
?lliewia.5ta będzie ~b~ ponętną, ~ poto~.:i ogłos~ ją

~

świętą.

ł

____
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•

rg1a z os.t aje pap1ezelll
•

Podajemy poniżej urywek z maJącej się wkrótce ukazać w języku odwracają się do niego plecami Rodńgo Borgia, bardio ~tary. Na Piersi - pączki, Miekkie łono. Kar
niemieckim powieści zmarłego niedawno pisarza niemieckiego, autora Caraifa i Costa, na początku kon- co uładzą mu się bogactw• i zasz dynał Borgia pociągnął do sieilie
„Kredowego Koła", Klabunda. (REDAKCJA).
klawe najpełniejsi nadziei kandy- czyty? Nie warto mu ich propo- kardynała Gherardo i szepnął mu
Rodrigo Borgia siedzi twardo le innych beneficjów...
daci, byli rozczarowani, te tjara nować. Wyśmieje mnie napcwno. do ucha:

przez przeciąg panowania pięciu
papieży na krześle wicekanclerza,
Nie można go z tego krzesła ściągnąć. Bud_uje przyszłość Borgiówsiedzi i czeka •
Humanista Pius II próbował li·
„
stow01e
nawr6c1c
su łtana Mohame
da na chrześcijaństwo, i umarł.

Tak chodził Borgja od jednego ~yka się .z ich rąk i 0.ie ~hcieli Czy jest on miłośnikiem sztuk piędo drugiego i zdobył czternaście 0 rum słyszec. Pozostał więc Jeden, knycb? Cudowny obrai„. :„ - '~.„
głosów. Czternaście głosów! Pro- całkiem niezdecydowany na którą
Nie, to nie to. Temu staremu,
mienł~ł z radości! Jeszcze jedel'.lst~on~ ~a .się. p~zech~lić. Był to pół martwemu. ~złowiekowi trzegłos mi brakuJ'e - a będę pal"liect.z1ew1ęcdzies1ęcioletn1
sa~
.
. kardynał ba obiecać cos zywego • .tvcie
·
żem, papieżem Rzymu: Borgia bę Gherardo, Rodńgo Borg:a stanął mo.
A czem jest życie samo?
· 1· pat rzyI w Je
· go pozą· czem i nnem moze
· bYć ono, tu;,,
'"dzie zastępcą Chrystusa na ziemi p rze d rum
Borgia będzie Bogiem! Ale do ko~ dliwe oczki, które wyglądaiy :a; kuplmłodą kobietę lub młodem cbiewHeh~„.
go Jeszcze się udać: Piccolor.tini, ki zmiętej skóry.
częciem. Kwiat z ciała. TwarzyczPróżny Paweł II znał niewiele Zeno, młody Giovanni di Medici- Ten człowiek iest stary, myślał ka - goździki. Ramiona wężowe.
łaciny, zbierał monety i obrazy,
aby nie pozostać w tył~ za Medyceuszami, i umarł.
·
Hihi..„
Porywczy Sykstus IV budow.:ił

::::.~=:::~~~?::f::~
ciężyć, i umarł.

Oho!
Rodrigo Borgia zaczął się zasta
ilawiać. Sykstus był człowiekiem,
który nie brał tak bardzo poważnie kościelnej strony papiestwa.
Wycisnął na ·nim piętno polityczn•.
Napoz6r zaspanymi oczyma ro·
zejrzał się dokoła Rodrigo Borgia:
chciał zobaczyć, którzy kardynałowie - towarzysze mu pomog-.
Tu i tam, temu i owemu postarai się już przypodobać: jednemu
podarował perłę,
inn~mu perski
dywan, a obiecywał każdemu złote góry.
•
Ten Inocenty VIII, haha. rue będzi~ ż~ł wie.cznie. Godny lito~ci,
tchorzhwy piesek; ale uczy, Jak
należy postępować. Udziela rozgrzeszenia i ułaskawia nawet mord~rcó~'. naturalnie według odpowiednieJ taryfy.
Inocenty umiera. Rodrygo stoi
u jego śmiertelnego łoża i czuje,
że czas jego nadszedł. Wyprosto· się
· i podnosi głowę, gd y odwu1e
_..J_• od ł ·
c h \KUól
oza zmarłego. Wszyst ·
· · · Borg'18 na głe
kim wy d&Je się, 1Z
urósł. Oczy jego ciskają ognie.
Rozpoczyna się konklawe. Borgia jest hiszpanem. Większa część

włoskich kardynałów

uważa, że

EDGAR WALLACE

Dwana&cie

napisałem

i

wydałem

Pewnego piękneg-o poranka w
lutym udałem się po ra.-z pierwszy
do muzeum kryminalnego w Londynie. W trzeciej sali zwróciła na
siebie tną uwagę głowa człowieka, skazanego na śmforć, która
wisiała na ścianie. Na twa.rzy tej
bowiem igrał osobliwy łagodny uśmiech. Ten uśmiech - nic poza·
tem - natchtiął mnie do napisama mej nowej sztuki: „The Man
who changed his name" - Człowiek,
któ:r zmi~ił na.zwis.ko„.
Sztuka ta niema me wspólnego z
morde~Sltw~, ~ z oso?ą skazanego; 1edyillle 1ego uśmiech był
sygnałem.~ st:w-tu.
.
Tak dzieje się zawsze: na1lepsze bodźce otrzymuię wtedy, g'.iy
najmniej o tem myślę, i jestem z,ajęty cremś mem. . Nim z.aczynam dyktować mo1e dramaty, lub
powieści - dyktuję V7Stzystko, sam
nie piszę amii słowa, - w głowie
mam już całe dzJieło, do najdrob· ·
h szczeg ół ow.
·
Czasam1· ;a·
nie1szyc
kiś t emat za1mu1e
· · mnie
· przez cał y ro k 1· sam rue
· po tra fi ę znaJ· ezc
,·
głównej myśli lub logicznego roz.
wiązania. Lecz gdy nagle wpada
•t
śł
,
·
d
m1. o na my '1 , wowczas piis:zę
ramat w przeciągu czterech d.nd.
Głó
, . dn.e'
. h
t--·'- wną pRostadc Je dl tz kmooc
sz Ull!., mr.
ee era,
e e tywa,
• .J_! ł
.J..
dł
wiuzia em oczyma wuszy na
uff
d
.
·
.J_!eł R
nap1sa-mem uz.i a. ee5 o prze.
d
.
.
dn'
.
ker Jest.m~zczyza:ą ~ śr~ 1m. W
-":
~,bn~~~_mdemb~ .Y Ca·p e ~sz 1 ~o
wt
a1'UL,Q {li 1tnne. zyśote go JUŻ
,_.!
d
. I'1 w rzeczywisto.śo-i.
•
•?
.iue Yś wi"dz:te
Ja - nie! Wogóle bMdzo rzadko
biorę moje postacie z prawdziwego życia. Prawdziwe życie, a spe. nie
. ż yc1e
• za.wocwweg<>
.J _
c1a
prze1
stępcy, jeStt za mało za,imujące jako temat do powieści. Często przy
. przestępcy, k tó·
ch o·dz ą do mtl1e
d
.
.
. w.zru..
rzy są zą. IZ potraf'1ą mnie
b
.
.
.
,
szyc 1u przyna1mmei uradować
. dan1.allld;
• •
swem.i opowa.a
1ecz to,
.1a k 1uz
. . zaznacz ył em, mema
.
dla
mnie żadnej wartości.
Mimo to
często im P<>magam - w miarę
możności. Za wyjątkiem iednego
t ypu, kt.orego me
. zno·szę, t.. 1·. 1ucizi , kt orzy
·
· · si1ę
· ·nym.usz:iza1mt•1ą
niem.
Często pytano mnie: Czy czbwiek może do tego sto-pnia opanQwać technikę pisani1
a, że nie
pisze nigdy dłużej , niż czternaście
dni, swych powieści, a cztery dni
swe sztuki?
Tak, to mo·żliwc, a pochądzi to
stąd. it jestem sila.f'ytn, wyćwicz„.
nym reporterem. J es tern dziennikarzem. Wiem, czego ż~da moja

tjara należy się włochowi. Są prze
ciwko cudzoziemcowi" Już prze
"
•
i;zły trzy skrutynje bez pożytywne
"o rezultatu. WvdaJ'e się że zosta6
J
'
nie wybrany kardynał Costa, lub
kardynał Caffaro. Już nawet dokoła czynią 0 nich zakłady. Również i Borgia czyni wysokie zakłady, lecz za sob1t samym.
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- Ty, Orsini, otnymasz biskup
stwo Carti..gena.
- Ty, Colonna, część Subiaco.
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• ' I u, t o b'ie doSave lli , mo1
StaDl'e s1'ę C1'v1'ta Castellona 1' b1'skupstwo Maiorca.
Biskupstwo
Pampalona, bogate jak jego nazwa
ty otrzymasz. Pallavicini, Riano,
Sanseveńno, s c1a i er.ati: otrzyma·
cie dosyć bogactw! Ty, Asca.aio
Sforza, ty jesteś najszlachetn1e1szy, najgod.Wejszy i najbardziej
wpływowy= ciebie obsypię złotem
i łaskami, - gdy tjarą o~dobi mą
głowę. Będziesz miał mój własny
pałac, mój wygodny urząd wicekanclerza, biskupstwo von Erlen, publicznoś6.
które przyniesie ci minimum dzie·
Sądzę, że wiele sztuk i t'>pow:."lsięć tysięcy_ złotych dukcfw 5 wie dań, nie ciei>zy się powodzeniem
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- Gdy dżiś na konklawe dnsz
za mną swój cenny głos, jutro zaraz popołudniu.„. Dalsze słowa zgi
nęły w uchu Gherarda i stały się
• gł osmeJsze
• . .
znow
w k oń cu zdan .a:
Tak .
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- • B, się stanie, mec Oli po.
moze og.
Pożądliwe oczka starca błyszcza
~Y· Prz'7 ostre i ~e~kie, jak no-ze wargi, wyszedł swtsł: - Amen.
Zrana ~1 sierpnia 1492 roku ot~orzyło się okno konklawe. Rodngo
Borgia, jako Aleiuander VI został wybrany papieżem.
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kryminalnych
jednego roku

ciągu

ra go wiodła i ochraniała.
.
Naród przyklaskiwał zadowolo·
li tylko dlatego, że nie przyjmuią tern pracuję
do d:za~ąte1. Jem n.y. Otrzymał on z loży papieskiej
one takiego obrotu, jakiego 111ię śnia-danie, i pracuję dalej do pierw urbi et orbi odświętne błogosła·
po nich s_?Odziewał widz, !tLh czy- S'Zej w południe.
wieństwo:
telniik. O so-bie mogę powiedz.ieć
Przekleństwem me~o życia jest
_ Błogosławię miasto,
to samo. Gdy idę do t~'.ltr~, po telefon,
najbardzie1 bezwstydny
_ Błogosławię kraj,
pierwszym akcie mogę robie już wynalazek nowszych czasów. Nai_ Błogosławię Włochy,
wyobrazić następne, - n~e dlate- rozmaitsi ludzie, których się wca_ Błogosławię świat.
go, że chciałbym, aby one ta.kie le nie chce Zru'<Ć, wciskają się
• $
były, lecz dlatego,
że "Kucharz przez telefon do mego gabinetu.
O godzinie drugiej, po obiedz:iei
dla pisarzy sceniczrych" ma na t-0 A te ciągłe przerwy w pracy?! gdy na dworze paliło sło6ce sierptylko jeden szema.t. W jaki spo- Po-dczas, gdy dykttzję. przychodzi niowe, a w pałacu wszyscy spali,
sób ma pisać reporte,r '/ W pierw- mói reżyser, nast~pnńe wielu prze i przez zapuszczone żaluzje nie
s~ .rzędzie. dobry reporter nie stępcó~, o. ~tóry~h już wsJ>?mina przenikał ani jeden promyk świa·
pow1Il!len posiadać temperamentu. łem; rowmez m<>1a mała corecz- tła, Lukrecja Borgia córka papie·
nie .Po~inie~ JY,>wodować się ~a- ka uważa, że ~~ ~o mnie .P?wne ża, szła przez ciem~e korytarze
słro1.am1. Nie wo-Ino mu ro~ne· prawa; muszę ie 1e1przyznac1 zaw Watykanu do pokojów kardynała
dzieć: „D~iś ~i~ jestem w h.~o- sze ~potyk~ją ją rozw~e ramio- Gherardo. Szła spokojnie, cichymi,
1
rze do ptsalllla , lub: „Po.toJ,
w -na 01cowsk1e. Popołudniu chodzę lecz pewnymi krokami
przed
którym pracuję,
nie podoba mi na wyścigi, lub jestem obecny ::ia drzwiami zawahała się
chwilę.
się". Dobry reporter mu&i u trzy- próbach mych sztuk. Kto dzieria- poczem weszła bez pukania. Stamać pióro w ręku w najcięższych wi dw~ t~ry i ~tr.idma ~e~I.i- ry kardynał podniósł się ze swego
wa-runka~h.
.
czoną dośc aktorow, r-.>zum1e, J-8- fotela •.Krwawa łuna wyskoczyła
Ni<!!zliczone il~ci wiadomości o kie to trudne za.dain-te. O godzinie mu na twarz, aby ustąpić miefnies?.czę'51iwych wypadkach, o kró piątej popołdci.niu przychodz.ii do sca śmiertelnej bladości.
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- Idziemy w g6rę, my Borgt~
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pamiętać. Po111ieważ za~ po prze- au. u w oczy 1smy na pierwszy
dyktowaniu mego dzieła, w.i,dzę je szczebel drabiny Jak6&a.
Teriz
~ dopiero już gotowe w druku, czę- dalej w górę, bez zatrzymania się,
sto zda.i-za się, iż ws.kuteik nieu- przez chmury i wiatry, burze i grP
wagi mej sekretairk1. jedne i te dy, błyskawice i gwłazdys
same oso-by mają różne nazwiska.
aż do Ciebie, bowiem Ty
O ile, miły czytel.Nku, będziesz
jesteś Ojcem w aiebie,
Choroby skórne i weneryczne
kiedyś zły wskutek tego, ~przei Ojcem Borgiów.
b~c~ wielkodu&znde temu,
który
Gdy znów Dłl ziemię iejcbi"
dziś był wiględem. ci~bie tak ba.r· Syn Boży, aby zbawić ludzkoe6,
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estetyka filmu

I

I.
sarte. Prawda, że i film łamie się jąc tę duszę tak, jak ją możemy
Kino jest przedstawieniem wiTrzy lata temu w Paryżu na jed na obrazy i słowa. Ale słowo nał widzieć w każdej chwili, w każd~i dzialności świata. Rzeczywistośd,
ekranie jedyn.i.e pomaga wrażeniu obserwacji bezpośredniej, nie u- którą oko ludzkie jest zdolne o1iym z domó'; przy Boulev~rd des wzrokowemui aby obraz wypadł I ciekając się do fadnych pomocni- garnąć. Jest ciągiem falowaniem
Capucins umieszczono tablicę z plastyczniej
(przez skojarzenie~ czych Grndków,
obrazów, Jest przypływem i odnastępującym napisem:
wraż~ń wz~oku i słuchu). Prawo~ Tyczr to przedewszystkiem fil- J?ł~wem, • ~·sc~od~~ i zachodem
Tu dnia 28 grudnia 1895 ro- p~zec1ww~gi; rządzące ~oznawa-1 mu psyd1ologicznego. Jeśliby cho- sw!atłó t cienia.
Jest rytmem,
" db ł .
.
k
mem wrazen przez człowieka cał- dziło 0 przeciwstawienie mimiki ktory kołysze lub targa nasze o~u n~laikusi~c:;::;tzy pri:zr~~ kowicie s!ę tu sprawdza. Silnemu aktorów: teatralnego i filmowego 1 czy. Jest mi~czącą mo~ą,_ ~tórej
Y
(w wyrazie) słowu (t. zn. słowu, to za'·adza się ono na różnicach sens dochodzi do nasze) sw1adoczy, dokonanego zapomocą przy którego wypowiedzenie jest wier- b d " .
h K
t'
· mości po cienkim kablu nerwów
rządu kinematograficznego, wy· nem odbiciem wyjatkowego stanu ~k.zo k-e~n~cz:Jr
wes
~l· wzrokowych. Dawno już mistrzonalezionego przez braci 1.um!e- psychicznego) nigdy nie towarzy- , m! 1 ~ mte 1. w. eda rkze prze sOad- wie greccy zauważyli związek mu
re"
, .
il
t
. t . i wta się prawie ie na owo.
k'
d . dz'
tuk' kt, . f
•
szy rowme s ny ges ; wyraz1s eJ 1aktora filmowego wymaga się je- zy 1 z zie 10ą sz
1,
oreJ or
Taki był debill:t nowej ~ztuki. Ni~- mimice nigdy nie towar~}'.szą gwałl dynie więcej umi~ru.
my s~ ?ajbardziej konkr~tne, nai:
wiele czasu mmęło, a ftlm stał Sl«( towne ruchy. Tern własme wytło. . .
barcł-121 realne - z rzezbą. Am
potężnym czynnikiem artystycz- maczyć należy głębokie wrażenie,
Tyle o tea~rze 1 ki~ie,
.
rzeźba Michała Anioła, ani Rodinym i wychowawczym. Jak każda jakie wywołują sceny wyłącznie1 Stosunek fil~u do literatury iest na, ani żadnego innego mistrza
rzecz nowa.
zyskał sobie gorą- mimiczne w dramacie albo długief da!eko głębs~eJ natury. Irzykow- naszej ery nie posiada tej powiew
cych zw<liłenników i zdecydowa- pauzy w recyta~ji: otl~oczywa ~te~ ~kt nazwał k100 sztuką, P-.; :>rzytu- n ości
i. tej ja}dejś . muzyki wenych wrogów którzy mu ~upełnie dy ucho, natomiast oko z tem w1ę-~I 1ącą dotychczas na poez1i słowa.,1wnętrzneJ,
ktora ruedosłyszalną
odmawiają w~rtości. Do tycn nale· kszem skupieniem ~hwyta \\-Taże- Trudno .si_ę z tern nie z,god~i~, wo: ( melodją dziwnego zbratania płynie
ży np L Pirandello który nazwał nia wzrokowe. Kiedy płynna fala bee tak1e1 masy utworow sc1sle h · do nas ze starych greckich mar' '
'
bł k
·
h o b razow
'
k'tnema- ' terackich ' przetransportowanych I murow.
,
~Iem
ys aWJcznyc
kl'edys' fi'lm
'"
"
· przec1ez
· · za- Między światłem i cieniem, roz" nai'wi'ęks,em
społecznem obok prasy"
tcgraficznych przerwie się na mo- na e k ran. ostatruo
·
ment i z ekranu mówią tylko na- brano się do reaiizowania „Pana kładającym się rytmicznie przed
Na początku pokaz „ruchomych drukowane wyrazy ucho dopełnia Tadeusza".
Nie chodzi mi w tej naszem okiem to leniwo to
przezroczy" przedstawiał się do- w naszej świadomoŚci to co przed chwili o t(', czy filmowane dzie!a znowu w żywem tempie - a :nusyć ubogo. Były to groteski ty· tem dostało się tam za ~ośrednic- literackie są „t>togeniczne", t. zn. zyką - najtajniejszem ~nikanie:n
sunkowe albo jakieś sceny z ży- twem oka·:·-a)
czy posiadają
wartości kinowe, dźwięków do same; naszej głębi,
cia. Z czasem zaczęto tworzyi; wła
Sztuka kinema~ograficzna ope- które dadzą się na ekranie zużyt- · związek jest jeszcze ściślejszy. Mu
~~we „obrazy" fil~owe.
Potem ruje człowiekiem. Pokazuje go, ja- kować i często UWJdatnić .niedo- zyka - boska gra form, niesłyJUZ ~rędk_o nastą.piły g~·ałt?w~e ko splot różnego rodzaju linji i strz':galne w lekturze ~c~~y do- szanych w rzeczywistości. Kinokroki X~eJ ~uzy t dc.pomma?te s~ę płaszczyzn,
rozmaicie nastawio- datn1e ut~orów •.Chod~t m1 o. sa· gra świateł 1 cieni i kształtów o u~~an1~. 1e1 .za .sztukę. ~ist'?ria nych do światła.
Talent aktora ~?. . stwierdzeme te1 ~alezno- muzyka oczu - sztuka czysta. Nie
cy~hzacJi mewte!e ~na z!awisk, tym liniom i płaszc-~yznom nada- scl"""+-.·~').
film pokaże nam światłość, która
kt~r~by z równą ~1łą 1 z ~ow~ym je _ duszę. Nic innego, tylko film
Kwestję „literatury" na ekranie potrafi przeniknąć nas nawskroś i
posp1echem potrahły cddzzałac; na wyśpiewał pieśń o duszy ludzkiej chciałbym z innego punktu rozpa- ciemność, przed którą oczy zamasy,
- środkiem najprostszym, pokazu trzeć.
drżą. Rozkosz nieznanych ustosun
Dziś kino posiada na swe usługi całe zastępy scenarjopisarzy, re
_......_„___
żyserów. artystów i pracowmkow
1
technic~nyc~.
Brakuj~ mu ty~ko
estetyki. Literatura filmowa 1stnieje.
Ale jest zbyt u bega, zbyt

kowań światła i cienia. Niecl> prze
stanie mówić pojęciami, a zac.11nie mówić obrazami.
Wówczas nie będzie literatun
na ekranie.

III.

.filmu, jak każd~
ZJUVl._sko kulturalne,
musiał być wynikiem pewnego na
stawienia zbiorowej psychiki tych
całych miłjonów jego zwolenników
k ,
•
,
d . .
torzy co w1eczor z rzemem
se~c:i wpatrują się w jego c~aro:
dz1e1stwo, utkane z przedz1wne1
fikcji, co czasami potrafi stworzyć
nam świat bardziej rzeczywisty i
wartościowy od tego, wśród którego się obracamy,
p
d . ł ł t
. 1 N •
ie:~~~fe\z zib ał: t: :~e B~uda~:
•
pl ą "!
H'
„
1Paire
w „ oemacie
o, aszyszu
ł ł d
.
k
......
..,_na
.)
zwa
"6 • o tem mes . onczonosct'"
U
. ·.·· .
~z!łcie o, roz~nąwszy s~ę si1me
wsrod wstrząsow psychicznych,
dok~nanych .Pr~ez wojnę, w połą
~z~mu dz '\iz~mem do kkonkretn<;>0
set,,
t~rego. wy ~zta 1~e~ra
wo1na przyłozyła się spoze. na1wtęcej, spowodowało głód kma.
Film przychwycił nas, obywateli
X~ wiek~ na niezmiernem skomphkowamu wewnętrznem. Czło
wiek XX wieku, według własnego
mniemania, opanował rzeczywistość. Nauczył się patrzeć niejako
poprzez materję. Ale spojrzenie
człowieka
poza pewne granice
jest bardzo niemocne. Stąd plątanina duchowa. Stąd tęsknota do
tych czasów, kiedyśmy świat podbijali „duchem dziwnie ognistym,
pasją prostą i bezpośrednią".
Chcemy zobaczyć rzeczywistość
drobna w stosunku do zagadnieli,,
,...
j;;:kie się wraz z rczwcjem kina
~
Jl. ,.,,.,-T
,.,,.,. .&.
.&.. -:
odbitą w krzywiźnie zwierciadła,
wyłoniły.
któreby skupiło wszystkie promfo
Dotrzymując słowa autorowi ar skami,
wyprowadwnemi z jego jest metafora. A jakąż harmonję nie, niedostrzegalne dla nas. ChceA jest ono problematem nietylko artystycznym.
k
'd . p· h 1
b'
f
my się dowiedzieć,
jak jest na
tykułu p. t. „Rozbiór formalny" w. treści o ty1e, o ile te wnios i po- ·w1 zt
1ec a , rzecz 10rąc or- imię poezji ruchu, kształtu i świa- .
nr. 244 „Głosu Polskiego'·, chciał- krywają się z wnioskami, będący- malnie, w wierszu Eiinówny mię- tłocienia, Ten nasz głód pffezji wi
II.
Sztuka łlimowa narodziła się z bym na wstępie rzucić pomost po mi logicznym wynikiem jego wła- dzy „pomarańczci" a „ruchomą re- dzialności zaspokoiło kino.
J~st faktem znamiennym i zro•
literatury i teatru. Literatura dafa rozumienia między moim przeciw- snego 11 świat·o•poglądu" w stosun- klamą"?
jej treść, a teatr (do pewnego stop nikiem a sobą bynajmniej nie na ku do rzeczy, o których traktuje
Zresztą nie 0 to chodzi. Stwier- zumiał1'1!1, że stało się ~o właśnie
nia) - formę ekspresji.
utwór.
cl ·1
·
t k ł p· h I
· po woime. . Okres WOJenny nauPunkcie kwest1'i zasadniczei', t. i. omawiany przez nieńo
5
• z1 em, z~ ar Y u
iec a a nie czył człowieka patrzeć krytycznie
Podobieństwo kina i teatru, już „Choroby Pijanej Pani" Mili EliJasnem się staie, że w wypadku 1est rozb10r~m formalnym. Jest na wiele złud. „Satyra brokatów
.oa pierwszy rzut oka się uja '' n.•a- nówny, lecz w stosunku do pew- pierwszym utwór w rękach kryty- tp nieudany debiut rozbioru tre- historycznych" na scenie przestające, spowodowało pewne zamienych pojęć i kryterjów,
któremi ka staje się tylko i:retekstem do ściowego.
Piecha! usiłuje być ła mu wystarczać~+,·+++), Złuda,
szanie. Te dwie dziedziny sztuki
zdały się niemożliwe obok siebie, każdy z nas, mierZ"\C rzecz zasad-I budpwy takich, a nie innych, w za przedmiotowym, rzekomo wyciąg.a ~t~raby . d~ !1~ prz.e~ówl!a dzi.
do mnyc
·
h 0-1 Ieznosc1
· · · 1uz
· · o d „swia
· · t oipog Ią du " tylk.0 wmosk1
.
. z „c. haraby P11ane1
„
. s1a1 musi nuec Jakna1więce1 pozoJakto i jedno, i drugie? Albo te· niczą po swo1emu,
rów rzeczywt'stości.
atr, albo kino. Dla niektórych te- czywiście dochodzi wyników. W! krytyka, wniosków, a co za tern p aru , I ecz przepa1a t o tak p odZ 'd • . t
, k
oretyków istnienie kina stało się takich warunkach perspektywy idzie i ideologj.i utworu.
m1otowen: od~zucie~ i rozumie- zwi::~uu':e ~~~k~, ~:eh~:
znakiem zapytania dla teatru, za
W wypadku drugim utwór jest mem, robi takie subiektywne nad- cemi w nowoczesnej poezji, która
co całą winę zwalono na ostatni. polemiczne wydłużają się do nieskończoności
bez
nadziei
dojścia
tylko
potwierdzeniem lub zaprze- budówki
na kruchych przesłan- wysunęła hasło obrazowości. Wier
Zepchnięciem bowiem z pierwszedo
jakiegokolwiek
punktu
wspólczeniem,
wysuniętego
zgóry,
przed
kach
utworu
Elinówny,
że nie- sze dzi~ejsze na~ają się
pra~ie
go planu żywego słowa, dbaniem
o dekoracje i stylizację strojów te- nego, gdyż każd.a ze stroin polemi- przystąpieniem do ~tworu, „świa- znacznie cały jej wiersz staje się wy.ł~c~me
do. cichego ~zytama.
·
t
1 d •' t 1
t ·· t
Dz1S1e1sza poez1a wyzyskuie wszel
atr coraz więcej zaczął się upodab zujących opiera się
na argumen- opog ą u us a a war osc u woru. tylko p~eteks:em do utwor~ pro- kie wzrokowe wartości, nawet tyliiać do kina. Dotyczy to nietylko
Zaś zarówno w pierwszym, jak zą Mariana P1echala, traktuiącym pograficzne.
Typografja pomaga
teatrów starych, ale i nowszych·:·) tach po swojemu słusznych, ważnych i logicznych.
i drugim wypadku naczelną rolę o chorobie jakiejś pijanej pani, a czytaniu wierszy. Sam ład zadruKinetyzację teatru dostrzeżono Trzeba, 1·akby powiedział Platon, w rozumieniu treści utworu i wy- zatytu ł owanym m· w p1ęc
· · ·
kowanych i białych płaszcz zn po
dawno, Swego czasu wystawiono
ni
w
•
, •
y
,,Dziwną ulicę" Czyżewskiego. W zanim się ustali, o czem się hę- ciąganiu zeń wniosków gra nie- dziewięć: „Rozbiór formalny''. Ca trafi do nas przemowić.
związku z tem realizator widowis- cizie mówiło, ustalić wprzód jak wątpliwie subiektywizm twórczy ły zresztą artykuł
nasiąkły jest - - - - - ka, Dobrodzicki, w-1głosił :Jdczyt się będzie mówiło, aby polemika krytyka.
Krytyka
jest zawsze ja..k gąbka wodą poetyckiego li*) Przyipomnijmy sobie choćby pro-.
o pobudkach, które go skłoniły do miała sens i nie była jałowa. Otóż mniej
lub więcej subiektywna. ryzmu, którego wzrastająca pro- gram Teairu Niezależnych w Rzymie.
takt iek~o Ua ni~ .innekg'o wt ysta.wienia chodzi mi o ustalen~e po.jęcia „roz Krytyki
absolutn~e objektywnej centowość obniża procentowość
**) Por. Karol lrz,ykows.ki: Dzlesz u 1, waza1ąc me yzacię za .
,,
,
k'
R
M
rzecz szkodliwą dla teatru, starał b10ru utworu hterac iego.
oz- niema.
logiki objektywnej.
Na tej zaś
siąta uza.
się nadać słowu pełną wartość. ~ różniam dwa zasadnicze typy taWracając tedy
do właściwej ' płaszczyźnie wszelkie porozumie***) Słowo, czytane p0icichu jest
1
· d z1c
· · muszę, ze
· ar- me
· czy argumen t acyine
·
Tutaj nie należy zapominać i 0 k'1eg o roz b"1oru : p rz edm1'otowy i sprawy, s t w1er
rozs t rzyg- nietylko grupą liter: jest symbolem
pewnego zia.wiska, które się w nas
. t owy.
stronach dodatnich, jakie oddzi.ały po dm10
ty k u ł Marjana p iec h a Ia
nie jest nięcie zagadnienia spornego jest od!bywa,
kiedy czytamy. O słuchaniu
I
wanie kina na teatr wywarło, Kai
Przedmiotowy polega na tern, rozbiorem formalnym, lecz treści-, niemożliwe, gdyż liryzm i wońóle
5
„uszami d!tszy" . Pisał Fryderyk Nie.~zser np., czy H a~e!1cIever nieza- że krytyk, przystępując do utworu wym. Gdyby to był rozbiór for- wszelki uczuciowy chwyt jest dla sche.
1
P!zeczone ~art<;>sci. swyc_h _drama- zapomina 1'akby o sobie wyrzeka malny, Piecha! nie mó4by tak ła- poety arńumentem
na1'wazmeJ****) O zalJ'otyczenJach kina z U.
tow zawdzięcza1ą hlmow1""··'), Mam .
.
.
' . ,
,
5
5
tu na myśli monumentalność i jak s1ę wszelkich swoich załozen zgo- two ominąć konstruktywnego me- szym. Dlatego zgóry wiem,
że
tera.tury
świadczy fakt, że nie wytwo
1
najściślejsze zespolenie akcji z te- ry, lecz wnika jedynie w treść u- taforyz1:11u, którego się tak dewo- Piechala n.ie przekonam. Znajdzie rzy!o ono specjalnego rodzaju ... chce
renem u Kaisera i .Jakoni.czność tworu, przyjmuje zawarte w nim cjonalni·e wyrzeka.· Konstruktywny on bowi·em zawsze w swoim a·rse- się powiedzieć literackiego. f ilmoweautora „Ludzi",
założenia i tezy i, opierając się na metaforyzm bowiem, to niewzru- nale uczuciowym
jakąś furtkę, gp dramatu czy powieści. - Myślim y
kategoriami literaickiemi, bo fHm jeszJest jeszcze coś, co bardzo ści· nich. wyciąga wnioski. Logika za- szone prawo kompozycyjne, każ- która go wyprowadzi na
powie- cze nie zdąży! wytworzyć własnych.
śle wiąże zagadnienie tea-łru i ki-· Jożeń i tez, z któf)ch wynika j_a- dego skończone, a więc dojrzałe- trze z jaknajwiększej gmatwaniny
*"'**'') Karo·l 3audelaire: Wino i
na • aktor.
kość wniosków, wyprowadzonych go formalnie, dzieła sztuki. Znał logicznej zarówno argumentów Haszysz.
Analek1f'a z pism poety. WyNa scenie obok gestu (w jakn:ii- przez krytyka, ma stanowić
o go nawet, tylko że rod innym ter własnych, jak i przeciwnika. I dla brał i układu dokona! oraz p r zel oży l
szers~em tego słowa znaczeniu) istotnej wartości utworu.
minem, Arystoteles,
określając tego polemika podobna wydaje mi Bolesław Wyd:tga.
panu1e słowo . .,Trzeba, aby gło-1
..
d .
l
d · ł
k" · k h
· kł
b.
rl ·
sowe odcienia były mimiką dla
Rozb1or po miotowy po ega na zie o sztu 1, Ja o armon1ę s a- się uporczywem rn 1en.iPrn 7tu******) Wielopolska..
ślepych" -- powiada jeden z naj- tern, że krytyk, przystępując
do dowych elementów,
wśród któ- ry w powietrz\J.
wiekszvch osvcb:alogów sceny, Del, utworu, mierzy ie2o wartość wnio rych najważnieiszvrn czynnikiem
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