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30.000 par
kaloszy,

śniegowców

i obuwia sportowego

produkują
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~
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PEPEGE
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popyt
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na1tansze
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•
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na1wytworn1e1sze

Zawiadomienie
Syły współwłaśdciel

.

zlikwidowanej firmy

Boksleitner, Boy i S-ka

Ządajcie

w Warszawie i w

kaloszy i śniegowców

Łodzi

otworzył

wlodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 154

tylko

vis·a·vis dawniejszej firmy Boksleitner, Boy i S·ka
oddział

~

pod

firmą

B. BOY i S-ka

•

· Składy Fabryczne Wyrobów Gumowych
(Właściciele

r
lfłn~~

SILV·OZOH ·MOTOR or.
Kf'EL
WZMA5NIAffi'
IDEALNA

BALSAMICZNĄ

lly:łtncypć ~ l>ezwolfolr:Wwydr NJil8downJt/ll /li

LBon

Szajerowlcz

Cho roby
wewn12trzne
(spec.
ser ca i prze miany materji) cho·
• roby kobiece do 11 r. i 5 - 7 w:ecz

'

TRAUUUTTA 8,

w

Łodzi

B. Boy i R. Weilbach)
Z

I

poważaniem

:B. B o y i S - k a ·
Składy Fabryczne Wyborów Gumowych
Warszawa, Senatorska 31, tel. 209-32 i 505-54

Tel. 55~71.

na torturach
'

Dziś

i dni następnych!

••
Ilustracja muzyczna pod bat. A. Czudnowskiego
Początek o godz. 12·ej
Od godz. 12 do g. 3-ej cena wszystkich miejsc
50 gr. i I zl.

Dramat

niesłusznych

podejrzeń,

odbierających cześć najszlachetniejszej kobiecie i skazujących ją na potępienie .

!ł Lili ·namita, Wło~limi~rl Gaj~arow, Vivian Ci~son

•

'W
Gruchnęła n ·eda\vno po Eu
ror ie sensacyjna wieść, że Sowiety .zam ierzają udziełł<! obcym f·nansistom licznych konces.i i wejść w bliższe sto::.un
ki z kaoitalem zachodnim. Ja·
koś pisma urzędowe przynio ·
sly wkrótce zupełnie pozyty·
wne informacje o prawach i
przy włłejach z jakich w danym
ra zie mają korzystać ewentual·
m koncesjonarjusze. O ileby je
moina było traktować na serjo, na l eżałoby dojść do wniO•
slrn, że Rosra sowiecka powra
ca do kursu Nep'u, że nawet
tym razem zamierza pó i ść dalei, niz przed 6-ciu Iaty i otwo
rzyć swe ogromne państwo
dla gospodarki ka pitalistycznei.
W i~tocie mogłoby się nie
jednemu wydawać prawdopodobnem, że po l;:itach nieud<l
nych eks1erymentów ł wzrasta
i ą cej nędzy, Sow iety dadzą za
"'Y !! ranę
komunistycznym po·
mysłom i zaczną gospodarować
po· europe jsku .
Ta I\ mn : emał świat f1nanso
wy j uż u1 czasów pierw:;zego
Ne')'U i .. doznał zupełnego Zfl
w odu. J;:ik się zdaje :::i '. i witty
mialy wtedy jedynie na celu
przywabienie i uwięzienie ob·
cych kapitałów, bądź to w formie pożyczek, bądź też inwestycji na podstawie koncesji.
Te ostatnie w łatwowiernej op·nji, urabianej przez propagan
da sowi ec ką, uchodziły za zb
te i a błl<a , które trzeba conrawdę zrs wa ć i nie dać się ubiec
konk urentom. Dz lsiai po szere
gu d o świadczeń, stni ciły już
one ctawny urok, okazało się
bow iem, że kllluzule do nich
p r:zyw 1 ązane były tak uc • ążliwe
i kosztowne, że spodziewany
zysk zm i eniał się w jeficyt,
a mnie:nane złote iablka w ka
m·enie bez wartości.
• Według nowych przepisów
teraz ma już być inaczej; kon
c e s j0 n a r 1 u~ze me będą już ule·
gali kn;pującym warunkom, wypływaj ącym z monopolu pań ·
stwowego i uzyskują w obrę
bie swych przedsiębiorstw znaczną

iu

długów

c
•
nie
c

na et

sądownictwa w znaczeniu euro naiwni, że chcieliby umieszczać
pejskim, i że na straży umów swe kapitały w Rosji bez uzyi zobowiązań rz!Jidowy ~h nie skania od jej rządu gwarancji
stoi tadna moralna s la. Któż fJoważniejszych, niż nowe prze
zaręczy, że rząd sowiecki na- p1sy. Racze1 pójdą w przeciw-

skich; wyczekują oni właściwej
chwili i przygotowują się do
przedstawienia rządowi sowiec . .
Kiernu imponujących rachunków
Ale urzędowe .Jzwiestja"
gle nie zniesie, lub me zmieni nym kierunku i zażądają od rosyjskie już wylewają na roznowych przepisów, że je łojal rządu sowieckiego u mania przy sorączkowane głowy kubeł zim
nie utrzyma i nie doda do nich 11ajmnie1 w zas::idzie zacią~nię · nej wody, oznajmiaJąc kategory
• wyjaśnień• .zmienia1ący.:h grunltych przez jego poprzednikówlcznie, że 1est to bezowocna
townie ich sens i znaczenie?
długo w. Już obecnie zawiązu j ą µraca, bo rząd sowiecki długów
Trudno też przy 0 uścić, że się 1rn:n1tety różnych wierzycie tych nie uzna i ~ie za~łaci.
by fiilans1ś ci zachodni byli tak li posiadacz.y papierów rosyjOś<wiadczenie to w znacz·
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':!!!!~:!!!!!!!~

Ku ISY
. de o straCJI••studenck .ch
1
Studenc·
•
•
h
d

wolność

Tak pono ma byt, ale czy
naprawdę

e y
płace

ale o

•

będzie?

Nie zapominajmy, te w Ro
sji niema dotąd ani prawa, ani

.
1

Ś

"'
weg1erscy
~

j ••

Nacjonalistyczna młodzież węgierska rozpoczęła znowu wojnę
przeciwko I1J0wej ustawie, regu1ującej przyjmowanie studentów żydowskich do wyższych uczelni. No
wa.~ us.ta~a .nie zawiera bynajmnie1 zmesrnma „numerus clauims", a nawet stanowi dla żydow
skiej młodzieży zmaczne pogorszenie sytuacji, mimo to studenci węgierscy buntują się przeciwko illlskrybowaniu kilkunastu dopuszczonych żydowskich akademików.
Węgiers•kie uniwersytety zamieniły się mowu w twierdze b0<j-0we,
a z „placu boju" nadchodzą waią2
nowe komunikaty. Policja bezradnie przypatruje się, a jeśli interwenjuj~, to aresztuje tych wszystkich, którzy śmią się przedwstawić te.rorowi.
N b ·
'b
dl' b
a a1e•c.zny sposo wpa 1 ojujący rycerze , od.rod.zon eh W _
' " , c h cąc uzys'k ac· zupeyłną swoę
g1er
· ·
·
bod ę. Ot 1·1 e k roc· ziaw1a
się
na
widowni policia wzywając do rozejścia się into'nują studenci narodowy h~n węgierski, co na stro
żó
b
·
ńst
.
w t ~zpiec~e wa . wywipera
wpros p1orunu1ące wrazeme
olicjanci zapominają o swem ~adaniu, stają „na baczność" i salutują.
Ta profanacja patrjotyzmu najlepiej ilustruje etyczny poziom tych
studenckich wybryków. śpiewając
d
h
d
6.
naro o~y . ymn, epcą. wę,,,1 erscy
studenCl ruetylko wyrazne przeptsy ustawy, lecz zDlieważają równo•
'ś ·
· I d
cze Śme na1 W1ęts·ze ucruCia u z-

'°

kości.

p1ewa1~
ą żydów

biJ•

woale studentami, a rekrutują się
z wychowanków szkół ofice:rski<:h.
Nie dziwota więc, że przeciwko ar
mji p-0.Jicja jest bezsilną, zdaje sobie bowiem doskonale sprawę z
tego, że po.za temi rzekomo studenokiemi bojówkami stoi uowy
sekretarz państwa, Gombos. Jest
to tajemnica poliszynela, o które1
iuż WTóble na dachach ć'Wlierkają,
ws•z ak w dyskusji nad wykroczeniami studentów mówił bezpartyjny poseł SzHagyi o wszechpotężnym „tajnym" rządzie, mając na
myśli kliikę G&mbosa,
wiernego
przyjaciela samego naczelnika pań
stwa H<>'rthy'ego.
W Budapeszcie pa!OJU.;e te! pan1
ka, albowiem wszyscy obawiają
się powrotu
do smutnej pa.mięci
metody walki mOTdrujcicych i plą•r:tr:11111r-1r-i11r:Jr""'1r-tr-u·:,r
•..!JL!JI •11 "'' i " 'L„ „ 111 1~
•li "r „ •

.::I'-•"
• · -·-
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p~. na1nowszych wzorów zagra
ntcznych
polecah _po cdena.;h
prz y stę pnyc
1 na
ogo d ·
nych wa1•unkach
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Radio Odbiorniki

Cała ta histO<rja jest bądźcobądź
.
nieprzyjemną rzą,dowi węgi~rskie- na1nowszych typów, selektywne,
mu, który jest jednakowoż bez
łatwe w obsłudze
~lnym, b~ poza k~li~ami działa!ą 1Najdogodnych warunkach
l~De potęzne czynniki. roseł. SO·CJa
poleca firma
hstyczny Peyer, który 1est rownocześnie członkiem rady miejskiej
w Bud~pes~cie, odsłonił niec~ rąPiotrkowska 37 tel. 2l•i5.
bek ta1emmcy. Peyer opowiadał
'
mianowicie na posiedzeniu rady Części, ładowanie akumulatorów
miejskiej, że manifestanci nie są
porady techniczne.

M. BURAKOWSKI

ymn naro owy

Początek

•••

dramat osnuty na tle

seansów o g. 4 pp.
w soboty i niedziele o 1 pp.
Na pierwszy seans wszystkie
miejsca po 5o

W rolach

głównych:

przeżyć

z

band odrod7..onl'Ch Wę
gier. Z drug:iej jednak strooy moż
Dr. med.
na zauważyć i inne bardz:iej rado-.
sne objawy. Oto ludność cywilna,
a Zwłaszcza robotnicy
stawiają
czynny opór roxjusz'Ollym studentom, którzy nie otkazują się wcale
· rentgenolog
takimi bohaterami, gdy napotykaambo!. Pol. Państwowej
ją na żywiołowy odruch ludności.
Niestety policja pomaga tylko stu
<lentom, roizwiązując wszędzie samorzutne organizacje samoobrony. Kilińskiego 152 tel. 1&„a2
Minister $ipraw wewnętrznych
Szc:zitowsky wziął nawet p<>li<:Ję
w obr01I1ę, oświadczając, iż nie bę
Sala Filharmonii
dz~e tolerował tych Otrganizacji samoo·brony. To sitanowis.ko byłoby
dnia 1-go Jigt~pada
zupełnie słuszne, gdyby r.ząd poli J o godz. 11-eJ ranc
ważnie i energicznie stłumił zama-1
chy na wo·1no·ść i życie spoko>jTADEUSZ
nyc.h obywateli, Przyszłoby to rzą
dowi bardzo łatwo, gdyby powa.t·
b ł · d dzi ł J k · · ·
ru.e za r.a się . '<?
e a.. a ze lE'..:t
nak
mozna
miec
d
k
· da zaufanie
· do trząu, s <>ro zas1a
w nun pa ron
·· ki h f
t·
k t
węg1er& c . .aszys o~, se re arz
stanu w mm1steirstw1e spraw "'!'
w głosi odczyt na temat
wnętrznb rch,. St:antyaw~y, ktoremu pu 1czme 1 o warcie zarzucono, że chociaż wiadsmemi mu są
·ł
·
eh
gcze~o ""! dprkw:t taha u ruw i
zoni:;rl .' ~e nag • ~c c p
d'Szczą ~ ne '? .s1el .twa. -{ze
b w~ma mi.ano'W;c~e. a y rZUClgl• O·
skr?en.~Yb „bc:z.yds 0 lctkrasl ytawę lercNa tle procesu marjawitów)
1
om ę o o a u necznego w Czongrad, gdzie właśnie odb
ł
· · d
k
b
·
ywb'li~ akilstkę l~-?wskailkza aw:ta,. ~ Bilety od 50 gr. do zl.1.50
za 1
a
unas u c1ęz
k
'Li u uuz1,
p
ł d
kr t
gr. zawczasu nabywać motna
w Kasie Filharmonji.
F~bf~:ruo~wiad~~~ł. ~:1°m~:c:1~:
żyć dowodami mocnQ o,bciążają- " ' - - - - - - - - · - - - - cemi sekretarza stanu, ale tenże
Lel:l. dent.
nie czekając na wydanie
posła
Fabiana sądowi, wyzwał go - jak
wiadomo - na po?edynek. Sprawa
najprawdopodobniej na tem się
skończy, albowiem ttle ulega wąt
powróciła
pliwości ii komisja nietykalności
poselskiej wyda posła Fabiana, a
Przyjmuje od 4-7-eJ p. p.
sprawa oprze się 0 sąd.

I. Lipkowicz
powrócił.

I

Czwarto.k

WiPniawa-

. Długoszowski

1

J

al~a mnie ów

d

1

Piotrkowska 5 8

zdobył rozgłos

na

Gehenna zdra zo eg

i dni nast ępnychl

nej micrze przesądza o skufa u
nowych orlepisów. Nie będą
one miały rzeczywistego zna·
czenia, gdyż nie dają poważ ne]
gwarancji o którą finansistom
zachodnim
przedewszystkiem
chodzi. Ze Sowiety nie chcą
uznać niektórych. kategorii da wnych zobowiązań, że odrzuca
Ją długi wojenne, to wydaje
się slusznem i uzasadnione m.
Ale odrzucanie wszystkiego w
czambuł nie godzi stę
poję·
ciam i zachodniemi o powadze
zobowiązań. A skoro Sowiety
samowolnie je podkreślają, nie
mogą wzbudzać zaufania co do
wartości swych dzisiejszych i
jutrzejszych obietnic.
T • O-ski

drujących

Sensacja ekranów zagranicznych. Film, który
Oziś

cą

oficera niemieckiego, uczestnika wojny

światowej,

który

całym świecie

p. t.

•

,za

się dostał

do niewoli francuskiej •

Agnes Petersen • M oiuchinowa, Agnes Esterhazy i Angelo Ferrari.
Ret7sęrja

R.etyserja Ryszarda Oswalda.

Ryszarda Oswalda.
-:SS ~- -

Kino -Teatr

Pałace

Początek dziś

o godz. 1 pp.

Józefina

Dziś

po

ra~

ostatnil

aker

p.t. SYMFONIA KSZTAŁTÓW

•••
wszystkie miejsca po 5o gr. i 1

po raz ostatni!

wraz z całym zespołem „Folies ~ ergere" występuje ~· 1Ja 1nowszei
paryskiej rewji w kolorach w 45 odsłonach z udziałem Kar.-.erowej,
Kordina, S e rgina i zespołu Filler„.111.

PIOTRKOWSKA 108
Na 1-szy seans

Dziś

%ł.

Dziewczę a la Garconne
Sampańska kom o d ja · w lo·ciu aktach z udziałem

II.

CARMEN BONI.

.-

__ _________________________________

._..

28.X. -

...,.

·--- ______.....,_....

-

GŁOS POLSKI ~ .-1ą_2s....__ - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:~------""'-----------.

_____,______,._.,---.4n_

~owa lr~ia seimowa

StrBik w Gdyni

Warsz. koresp. „Głosu Polskie·
go" (St. Gr.) telefonuje:
Dowiadujemy się, że w dniu
wczorajszym zarejestrowana z;o.
stała w sejmie nowa frakcja par·
lamentarna, mianowicie: „Fralkr
cja rewolucyjna P. P. S.".
Posłowie
Niski, Jaworowsikł,
Gardeoki, Downarowicz, Szczypiorski wystos·owali do mars·zał
ka sejmu Daszyńskiego pismo, zawiadamiające
o wystąpieniu z:
klubu P. P. S. i utworzeniu odręb
nej fra<kcji.

I

11 okrętów oczekuje

na

załadowanie

·

Warsz. koresp. „Głosu Polskie-

go" (St. Gr.) telefoo.uje:

Od związku zawodO'Wego r01botników transportowych dowiadujemy się, że roikowa1I1ia z praoodawcami w Gdyni rozbiły się.
Strejkuiący na wieou uchwalili
protest przeciwko taktyce pracodawców, ookarżających robotników o pobieranie przez nich zasiłków na stire}kujących z Niemiec.
Sytuacja w Gdyni je,st bard:no
ciężka. W porcie cze'ka na zała
dowanie 11 okrętów a linie kolejowe, wiodące do portu, są zata-

„Dom ebońcó111
stani~~a:Y~~?:zawie

rasowane wag010ami z towarem.

s eJ Dl
e

.

.,t
sen a
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Pierwsze posiedzenie zwołane na dzień 31 bież. mies.

z okazji 10•Recia taie·
Warsz. koresp. „Głosu Polskie-go" {St. Gr.) telefonuje:
luię senat do m. st. Warsza'Wf' na sesję
podległości
zwucza1"ną
od dn. 31 paździer11ika 1928 r.
Wczoraj o godz. 12 w poi. premjer p. BHtel doręczył
"'
1
ki
1
Wa.Tsz. koresp. „Głosu Po s' e- oso b'ś
· marsza1 kowi· se1mu
·
Warszaw"',
1 ,;1e
p. D aszyń3 k'1emu de kre t nas tępu ... dn. 25 paz' dz1·ern·1ka 11 928 r.
go" (St. Gr.) telefu<nuje:
.
.
..
Dowiadujemy się, że w liozbie JąCeJ tresci:
Prezydent Rzplitei (-) I. MOśCICKI.
projektów uczczenia 10-lecia odNa podstawie art. 25 Konstytucii zwo•
Prezes Rady Ministrów
zyskania niepodległości w .kołach
luję sejm do m. st. Warszawy na sesję
(-) KAZIMIERZ BARTEL.
rządowych istnieje ~osek o uzwyczajną od dn. 31 października 1928 r.
O godz. 12 m. 30 marszałek se1mu p. O.iszyński udał
tworzeniu w Warsza.wie "Dom.u
Warszawa, dn. 25 października 1928 r.
zamek da1 porozumiema· się· z prezydentern Ripl't1 e).·
się na
obrońców ojczyzny".
Mieliby znaleźć w mm pomiea
Prezydent Rzplitej ( - ) I. MOśCICKI. co do terminu zwołania pierw5zego posiedzenia se1mu.
czenie i opiekę uczestnicy walk
Prezes Rady Ministrów
O godz. 1 i pół po poł. powrócił z Zamku do sejmu i
niepodległość
w
okresie
po(
)
KAZIMIERZ
BARTEL
wyznaczył
pierwsze posiedzenie na dzień 31 października o
0
wstań, wojny światowej i wojny
.
.'
godz. 4-tej po poł.
t>
. olsko - sowieckiej.
Równocześme z wizytą premjera u p. ma~sz~ łka Se1mu
Na porządku dziennym znajduje się pierwsze czytanie
przybył do gmachu Senatu sekretarz kpt. Włodz1m1erz Dąbrow- b d'
1
rumuńscy
ski i złożył ~ ~ancelaqi następujące zarządzenie prezydenta u ze~. 2:WI zkn z tern minister skarbu p. Czechowicz , wyglosł
la O ~\\~Y
Rze:zypospohteJ:
I
,
ą
goszczeni są w Polsce
.
txpose •
. warsz. k OTesp. „Ul.OSU
l"'l
n LLJ
Na podstawie art. 37 Konstytucji ZWO• '
c<:>llll\K'l.e-

t. .

gc" {St. Gr.) telefon.uje:
Piloci rwnuńscy, którzy przed
paru dniami przybyli d'O W arszawy, odlecieli w0Z10raij do T<>t"lmia
. w gościnę do 4 pu-ł!ku Iotniaze-g<>.
W poniedziałek z rana wystairtują oni z powrotem via Lwórw
do Rumunjii.

Pod gruzami strzaskanego

od 24 godzin
Szczegóły

BUKARESZT, 27 października.
„Głosu Polskiego").
sprawie olbrzymiej katastrofy ko
lejowej, jaka nastąpiła wczoraj w
godzinach nocnych
nadchodzą
następujące szczegóły.
Katastrofie uległ express simpłoński, kursujący między Konstantynopolem a Paryżem, oraz
rumuński pociąg ~spieszny. .
Dotychczas z pod gruzów wydo
byto
31 TRUPóW STRASZLIWIE
ZMASAKROWANYCH.
Rannych dotychczas wydobyto
41 os. Pod gntzami roztrzaskanych wagonów znajduje się jeszcze wiele osób zabitych, Naoczni
swiadkowie, kt6rzy widzieli dwa
pędzące naprzeciw siebie z olb.rzymią szybkością pociągi, opo-

Czechoslowacia-„Polska (Tel. wł.
B:Z

Reprezentacja nasza
wywalczyt zaszczytny wynik

zdołała
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mecz pił1? nozneJ pomiędzy
Y
n~ Polski 8 ~ zawodowco": czech~~acldch. Zawody
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WARSZAWA,
27
. iernika.
.J_!__
18 pazdz
paz'dzie-!1-a
(PAT). W WllllU
.r.1.1.LA
1928 r-oku 2l0stał ratyfikowany
przez pana prezydenta Rzeczypospolitej protokuł dotyczący za.kazu używani~ na wojnie gazów duszący~h, tr~Jących lub. pod.obnych,
c~z .srodkow Gbakte:ro~.icz~jch,
~e::c~ny19ls r:neW1ę ia -go

leżą

jeszcze ranni i

katastrofy

z personelu kolejowego. Dopiero
z pasażerów, obeznany z
sygnalizacją telefooiczną, zawiadomił następną stację o katastrofie.
Wszyscy urzędnicy stacyjni oraz naczelnik stacji zostali aresztowani,
Akcja ratunkowa jest ogromnie
·utrudniona z powodu zupełnego
braku światła. Znaleziono zaledwie kilka pochodni, których użyto
przy pracach ratunkowych.
. Siła zderzenia była tak straszna, że
SZYNY KOLEJOWE NA DLUGOśCI 150 MTR. ZOSTAŁY

w jeden

wiadają, że

PO STRASZLIWYM HUKU
rozległy się przeraźliwe jęki rannych, wołających o pomoc.
Włoski inżynier Rocca, który
wraz z całą rodziną padł w gruzach, wracał właśnie z pogrzebu

swe~o ~jca, który również zginął
trag1czrue w wypadku samochodo
wym
•
•
of
Pomo~ ofiarom k.atastr .Y przy
szła dopiero w dwie godzmy po
v--ypadku. W chwiIę po lratastrofie ocaleni pasażerowie wbiegli do
budynku stacyjnego w Recea, aby
żądać pamocy.
NIE ZASTANO TAM NIKOGO

POSKRĘCANE

w nieprawdopodobny sposób. O
sile zderzenia świadczy fakt, że
szczątki wagonów zdruzgotanych
znaleziono o kilkadziesiąt metrów
od miejsca katastrofy.
Wedle ostatnich relacji śle.dztwo ustaliło, że winę za nie.bywałą wprost katastrofę, w której
dziesiątki ludzi poniosło śmietrć
lub okaleczenie,
PONOSI ZWROTNICZY I URZĘDNIK RUCHU,
kto'ry nie
• zauważył pn:estawienia
zwr~t~cy.
.
M1e1sce katastrofy
strzezone
· d
• • li • z
jest przez zan arme?'Ję 1 po qę,
Bukaresztu nadeszły oddziały saperów, które razem z żandarmerją nios~ pomoc pozostałym przy

żvci&

pociągu

Kołejowei

zabici

pod Recea

PRACE RATUNKOWE POTRWAJĄ CZAS DŁUŻSZY,
ponieważ ekspress simploński został zdruzgotany niemal w drzazgi.
Bezpośrednio
po katastrofie
wszyscy
URZĘDNICY WINNI KATASTROFY ZBIEGLI.
Dopiero w kilka godzin po katastrofie udało się ich aresztować,
BUKARESZT, 27 października,
(PAT). Wedle ostatnich wiadomo-

ści,

LICZBA ZABITYCH
w czasie wczorajszej katasW.>fy
kolejowej wynosi 34 osoby. Liczba
ciężko rannych - 50 osób. Jak
już donoszono, winę katastrofy
pon.osi urzędnik ruchu i zwrotniczy. Funkcje urzędnika rn :;hu peł
nil młody człowiek, który od nie
.
•
był
dawna dopiero
zatrudniony
na
kolei. Również zwrotniczy nie cie
szył się dobrą opinją u swych prze
łożonych i, jak stwierdzono,
OPUśCIŁ SWóJ POSTERUNEK
na krótko przed katastrofą.

W

wczorajszych

dziennikaU.

budapeszteńskich ukazało się

0-

głoszenie jednej z oliar katastirofy
prokurenta banku z Chicago, któ
ry
WZYWA ZŁODZIEJA O ZWROT
TECZKI,
zawierającej ważne dokumenty,
dlań wariości01We, po zatrzymaniu
sobie z portfelu pieniędzy.
•
.
Bada?y przez s~ego sledczego za~iad~wca stacp Recea przy-

znał się, ze

WINIEN JEST NIESKONTROLOW ANIA,
czy nastawiono odpowiedmo zwro
tnicę na pociąg pospieszny. Pracownicy kolejowi widzą złe funkcjon.owanie kolei w złem uposat.>
niu pracowników.
• -"BUKARE SZT, 27 paźd zie.mula.
(PAT), Z pośród rannych w katastrofie kolejowej w pobliżu Recea
zakończyło życie 4 osoby.
,
·

@@@@@@@@@@®@@) :

BUKARESZT, 27 ~a~dziernika. •
li
(ATE). Według dODJ.eSJ.eń prasy
OSTRZEZENIE.
•
• ak CJ1
„
Chcąc nab"ć
r•1lzy nasze20 wy.
rumun'ski'""
rat unJ
"
-, .w czas~
robu, na leży przy
kn pnie akcenkowej, niesionej podróżnym ~tatować i wyraźnie żadać or7 gi·
..ł .....i.. kolejowej w Recea stwiernalnych gilz „WENECJA.·
<>Uv.&J
z iniCJalem ). W Zwrat:a1c1e uwadzono, że nieznani złoczyńcy
~ę 1 odrżucajcie uporczywie pole·
OKRADLI SZEREG TRUPóW
cane naśladownictwa~ podobnem
• do naszego opakowaniu.
!
z kosztowności i pieniędzy. Gra- j
biono również i ciężko rannych.
@@@@@@@@@@@@@
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-28.x.

ełila

Gł.OS

acja .premiera

POLSKi -

-

artla

.spotł\ała się z uznaniem przedstawiciela

Klubu ,,Piasta"
Waisz. koresp. „Głosu Polskie- sądzi, że rola parlamentu nigdy zupełnie go zada wala. Poseł Dęb-

go" (St. Gr.) telefonuje:
W związku ze zbliżajęcę się sesją sejmową P. A. P. rozpoczęła
ankietę wśród parlamentarzystów
ostatniej deklaracji premjera
0
Bartla w sprawie zmiany konstytucji.
Narazie mamy dwie odpowiedzi.
Prezes klubu senackiego B. B.
;enator Roman w swojem oświadczeniu, które stanowi wyraz jego
osobistych poglądów, wypowiada
się za koniecznośclę wybitnego
W7.r>"" ocnienia władzy zwierzchnief,

oćko
oraz na

udzielił

zapłacenie

głos.u

przedstawicielom pawództwa. Adwokaci Ruff i Berenson poświęci1i większą c.zęść przemówień
chara kterystyce osoby zabitego
GrynbaU1D1a, który, jaik tego dowiódł przewód sądowy, był człowie.kiem nieposzlakowanym. Adw?kat B.~renson zaaatkow.ał przy
tei oika~i obron~ .za to, ~e ~raz
z oskarz~mym us1łu1e r~cić nieko
rzystne s":'1atło na o.fiarę brutal.
nego, chciwego Boćki. .
Na zarzuty te odpowmedztał aid-

•

ski jest stronnikiem syst~u kanclerskiego, a także podniesieniem
cenzusu wieku do 24 lub 25 lat.
W związku z powyższemi dwoma wywiadami warto zanotować,
że tygodnik uPrzełom", który dawni.ej był organem związku naprawy Rzplitej, zamieścił we wczoraj
szym numerze artykuł prof. Walek - Czarnockiego, zawierający
ostry atak na oświadczenie premjera Bartla ze wz~lędu na Jego
demokratyczne ł parlamentarne
tendencfe.

skazany na 4 lata

Warsz. koresp. „Głosu PoLskiev0' tSt. Gr.) telefonuje:
W trzecim dniu procesu zabójcy
Grynbauma
po
przemóV1-•ieniu prokuratora
Gelerntera,
który zmienił kwalifikację czynu z zabójstiwa na zabójstwo, popełnione w afekcie,

przewodniczący

nie będzie sprowadzona wyłącznie do uchwalania ustaw, gdyż ża
den naczelnik państwa, urządzonego według form demokratycznych. nie będzie mógł sprawować
władzy bez liczenia się z przedstawicielami narodu.
Senator Roman jest za podnlesieniem cenzusu wieku dla wybor
ców o parę lat, tak aby głosowali
obywatele już po spełnieniu obowiązk:u wojskowego,
Prezes klubu „Piast" poseł Jan
Dębski w tejże ankiecie oświadcza, że projekt premjera Bartla

70 tys. 238

wokat Margolis. Przedstawił Olll
podłoże zbrodni, podkreślając, .te
nie chodzi mu o osobę Grynbauma, ale o ws.kazanie tych
wS1Zysbkich okoliczności,
które
mogły względnie musiały daprowadzić Boćkę
do stanu roz
paczliwego podnae<::en1a.
Wczioraj
przemawiał
drugi
obrońca adw. H. Ettinger, który
po dwugodzinnem przemówieniu
za.kończył je nastę.pują<:em zdaniem:
.._ Sąd ma dwie drogi: Drakona
i SolO!na, proszę o tę drugą, nie
dlatego, że jest moda na humani~!Tyxm., chodzi mi o sprawiedliwosć.
• .
. .
.
.
. Po k!Toc1ut~1e) rephce ~karzema przewodmczący udziela głosu oskarfonemu:
.
Boćko z płaczem oświadcza:

gospodarczą Polski

zł.

Preliminarz
130 miljonów
·

budżętowy

w sejmie

zł. przeenaczono na dodatki
dla urzędników

.Warsz. koresp. „Głosu Polskie. go" (St. Gr.) telefonuje:
W dniu wczorajszym wniesiono do izby preliminarz budtetowy
na rok 1929 I 30.
• . ajważ~iejsz~ oyfr~ prelimin_arza podawaliśmy przed kilku dnia·
m1, nie będziemy ich wu:c obecnie powtarzać.
Wraz z preliminarzem wniesiony :został projekt ustawy skarbowe\
w którym zwracają uwagę następujące artykuły:
Artykuł 4 przewiduje, te nadwyżka budżetowa w sumie 130 mit
przeznaczona bi;dzie na wypłatę 15 procentowego dodatku w ciągt1
całego roku dla funkcjonarjuszy państwowych.
Artykuł 11 ustawy skarbowej utrzymuje w mocy nadzwyczajny
dodatek w wysokości 10 proc. do podatków bezpośrednich, pośred
nich, stemplowych, spadkowych i darowizn.
Pozycja danin publicznych wyrata się w preliminarzu budżet~
wym cyfrą 1,2901660,000 zł. w tern podatków bezpośrednich zgórą
602 mil jony.
Podetki pośrednie obliczone są na 172 miljony zł., dochody cel·
ne 3a5 milj. i. opłaty stemplowe zg6rą 180 milj. zł.

Sowiety

•

uzna1ą

długi

rządu

carskiego w Stanach Zjednoczonyct.
BERLIN, 27.10. PAT•• Boersen rząd Kiereńskiego w wysokości

Kurrier• donosi za .New York 225 miljonów dolarów, jak równiech Heraldem • z Nowego Yorku. że nież długu rosyjskiego w obligasąd ukaże mnie łagodnym wyxo- rząd sowiecki miał
oświadczyć cjach oraz z tytułu odszkodowań
kiem.
jakoby gotowość do zapłacenia za skonfiskowane mienie obywateNa tem przewód roisVtł zam- dhigow rosyjskich Ameryce i już li amerykańskich łączni<t w kwo·
knięty.
Ogłos.zoino pytal!lia i P? w tym celu rozpoczął rokowania cie 400 m!ljonów dolarów.
Do
3-godzinnej naradzie sąd ogłosił z rządem waszyngtoóskim. Długi tej pory jednak rząd sowiecki nie
wyrok, na mocy którego
te, dotyczyć mają zobowiązań pie- poczynił oficjalnych propozycji
Dawid Boćko został skazany za ni~żnych,
zaciągni«jtych
prze.z w tym kierunku.
morderstwo na 4 lata ciężkiego
więzienia, zapłacenie 160 zł. opłat
stemplt:>wych, 68.500 zł. powództwa cywilnego za stratę materjalną, 1 zł. za stratę moralną, 1570
zł. koszt6w sądowych i 1577 zł.
W niemieckim przemyśle włókienniczym
za prowadzenie sprawy.
BERLIN 27.X. <ATE). Sytua •
Według tu nadesłanych wiadoNastępnie na wniosek prokm-a- cja w niemieckim przemyśle włó- mości z Chemnitz
i
tamtejsze
tora Gelei;ntera są'a zmien:H ś~o- kienniczym uległa znacznemu po- związki przemysłowców, wypowiedek ~pob1egawC%y, podwyzsza1ąc gorszeniu. Związki pracodawców działy pracę robotnikom włókien·
~~uqę. d? 5,000 ~ł., a, do czasu włókienniczych w Saksonii Wschod niczym na obszarze całym Saksonji
Je) zł~zema, polecił Bockę aresz- mej wypowiedziały robotnikom u- i Wsch:>1niei Turyngji, w ten
towac.
mowę z dniem 30 listopada. Fa- sposób 30 listopada znajdzie się
bryki Saksonji zatrudniały w prze-...bez pracy
30.000
robotników
myśle 45,ooo robotników.
"włókienniczych.
-

Byłem niepirzytomny,

Tragiczna sytuacja

evey P ropagu„ie'

samow y starczalnośt

Nr. 2'I

!9".a5.

Sensacyjne „ aresztowanie

emigranta

rosyjskiego
BERLIN, Z7, to. PAT. Policja

~

ffonver wybrany'"' na prezydenta

Próbne wybory w Ameryce
WARSZAWA, 27.10. PAT. Dziś tor Ewert, p. I:Ieinrich - p_re~es
o godz. 3-ej po poł w wielkiej naczelneg0 komitetu akademickie- b 1„ k
t
ła n
olecenie
WIEDEI'l, 27 października. - Hoover, za którym głosowało 45
a .P
sali politechniki warszawskiej od- go i p. Bielecki prezes Ligi er ms a are_sz _owa
Oddano ogółem
był się wiec, zwołany przez Ligę ;:::,amowystarczalności Gospodarcze1. wł~dz belg11s~ich, zam1es.:kałego (PAT). „Unitetl Press" doin.osi z stanów Unji.
Nowego
Yorku,
że
wczoraj
opu!>li
2700000
głosów,
przyczem
9713ś6
Samowystarczalności Gospodarczej
Na zakończenie oderrrany zo· 1w 1edny~ z_ pierwsz~rz~dnych h~·
którym rozpoczi;ła Liga tydzień, stał hymn narodowy po~zem aka- tell berllnskich rysy1sk1ego emi· kowano tam wynik próbnych wy głosów na kandydata demokratycz
od dn . 21 bm. do 4 listopada, demicy uformowali p'ochód z trans-, g!anta 1Jżunkowsk1eg~, (!Odającego borów na prezydenta, przeprawą ne~o Smitha, 16,000 na socjalistę,
propagandy na rzecz akcji, zmie- parentami
i przeszli
ulicami się za profesor.a rosyjskiego.
dzonych w ubiegłym tygodniu. Najl 7,000 na komunistę, 4,000 na pro
rzającej ku rozpowszechnieniu idei miasta na Plac Teatralny wznoAresztow ame to pozosta_wać
więcej głosów otrzymał republi- hibicionistę. Reszta głosów przy.
samo~ystarczalności gospodarczej sząc okrzyki na rzecz p~pierania: kmla. wtózwiązk U zk afl~rą kradzieży
Polski.
wytwórczości krajowej.
, e1no w w ru se 1, dokonanej kański kandydat na prezydenta padła Hooverowi.
'w r. 1925.
Po przemówieniu rektora Swiętosławskiego zabrał głos p. Devey
Według informacji dzienników,
owacyjnie witany_ P. rzez zebranych.
"'
I
aresztowany ma być ·synem b. rop D
dk 1 ł
f
syjskiego ministra spraw wew. evey po res 1 w swem prze-I
znikną z bu etów
n~trznych, który mieszka obecnie
• d
d
k
.
11„1·
~ów1emu, . wygłoszo.nem . po ai;ikolei" owych
B"
.
na mię zynaro owym ongres1e we „1edniu
g1elsku, wazne zadania, ktore ma1ą
w iałogrodzie.
WIEDEN", 27 października. -1Borkowski z Warszaiwy. Pierwszą
przed sobą młode pokolenia PolWarsz. koresp. „Głosu Polskie- J ~
• (PAT). W międzynarodowym kon nagrodę
OTat srebrny medal 0 •
ski, a zwłaszcza akademicy. Aka· go" (St. Gr.; telefonuje:
gresie fryzjerskim, odbywającym trzymał p. Złodecki, srebrny me
demicy swoją akcją dają przykład
Minister komunikacji inżynier
LONDYN
'dz'
'k
się w Wiedniu, bierze również u- dal otrzymał p. Słupek z Zakopacałemu społeczeństwu a plon ich Kiihn
wystosował
okólnik do
• 27 paz ier~ a. - dział grupa fryzjerów polskich. nego. Medale brO'IllZowe OltrzymaE
, wysiłku da widoczne wartości, wszystkich dyrekcji kolejowych, (ATE). DoinoslZą z Montevideo (U-I w Hc.zbie 22 osób. W czo raj odbyłl Berghauser i Lendzik z Warszajakie wydać musi solidarna akcja zabraniający sprzedaży w bufetach rugwaj), że w biały dzień w środ- . się międzynarodowy konkurs w wy. Wszyscy inni p()lacy otrzy
<.:a łcgo społeczeństwa.
kolejowych i kioskach towarów ku miasta czterech bandytów wpa czesaniu pań. Pierwmą nagrodę mali dyplomy hoo.or'1We.
Nast~pnie zabierali głos sena- pochodzenia zagranicznego.
dło do kanitoru wymiany pienię- oraz złoty medal otrzymał p. T.
dzy, za•stirzeliło właściciela, za--brało pieniądze, poczem wsiadło I
do s-amocho-du, zastrzeliwszy u~
włoskich
przednio szofera. Jeden z czterech
bandytów kierował samochodem,
Włoska milicja faszystowska lizalewają brzegi Norwegji
czy dziś 9860 oficerów i 251378
podczas
g,
d
y
trzej
:inni
strzelali
na
"
milicjantów.
Ponadto istnieje we
KOPENHAGA. 27.X. (Tel. wł.• Ołosu Polsk."). Nad północno
Włoszech organizacja młodzieży,
zachodnim wybrzeżem Norwegji szalały straszliwe burze o rozmiarach wszystkie strony; zabili dwie osioby i pięć ranili. Pościg za bandylicząca 1 tys. oficerów i l l tys.
jakich w tej porze roku nie pamiętają najstarsi ludzie.
członków. Armia faszystowska roz
Niezwykłem zjawiskiem były olbrzymie trąby powietrzne,
które tarni nie dał żadnych wyników.
porządza 11 pociągami pancernetworzyły się na morzu pod miejscowością Kopervik oraz na
północ
mi1 10 armatami polowemi i 77 4
jedyny wybór w Łodzi
od Karmsund.
· Naj1aniejl Najwytworniej!
karaoinami maszynowemi. Generał
Basan oświadczył niedawno, iż
Wchłonięte przez trąby powietrzne olbrzymie masy wody padały 1
wskutek nieposłuszeństwa wydalojak olbrzymie wodospady na wybrzeże, odrywając całe olbrzymie ob· 1
poza księżycem
no w roku ubiegłym z szeregów
szary i ruszając z miejsca skały olbrzymiej wagi.
1
OSLO, 27.10. ATE Nadmilicji faszystowskiej 300 oficerow
zwyczaj interesujące doświadczenie
i 20 tys. milicjantów.
z radjo wy 1wnał prof. Stormer.
Oprócz regularnej milicji krajo
Znalazł on w przestrzeniach punkt
Piotrkowska 111
wej
posiadają faszy ;ci specjalne
z którego wysyłane 'fale radjowe '
oddz ! ały uzbrojone, które wykonu
„
wracają jako echo po 3 do 12 miD:tiał miarowy
ją służbę w portach, na kolejach,
odkopalł chłopi pod tł kowcem
nutach. Miejsce z którego echo
pod kier. wy tra wnego
na poczcie i t. d.
według
doświadczeń
profesora
mistrza krawieckiego.
LWóW, 27.10. , - Tel. wł. srebrnych monet z pierwszej . po· wróciło do aparatu odbiorczego,
.Ołosu Pol•.
We wsi Rakowcu łowy 16 wieku, głównie z czasów znajduje się po za księżycem .
Przyjmujemy weksle kuokoło Horodenki tamtejsi chłopi Zygmunta I. Chłopi rozbili garnek Ponieważ
fala
radjowa leci
pieckie od zł. 100.znaleźli w ziemi skarb, zakopany i skarb rozgrabili. Kilka sztuk mo- z szybkośdą 300.000 kim. na se ·
w kilkunastu garnkach, ustawio- net udało się wykupić prof. Fran-1kundę, więc można obliczyć gdz.e
nych obok siebie. W garnkach kawi i oddać muzeum im. Szew- leży miejsce z któn"P"O
to echo
tych znajdowało sie 200 przeszło czenki we Lwowie.
wróciło.
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ALEKSANDER NADAS

AJDerykanka
Panienkę z Ameryki spo·tk'ł~em
kolei żelaz'lej, nłl.
w prze·dziale
odcinku Budapeszt - Wiedeń.
Papa i mama byli z nią równi;z.
Papa miał lat 56, mama też Jut
skończyła SS. Panienka miała lat
dziewiętnaście. Typ dzisiejszej amerykańskiej panienki. Warto, abym ją dokładnie opisał,
zewnętrznie i wewnętrznie. Zbyteczną jest chyba uwaga, że p\lnienkd
z Ameryki jest chuda. Zbyteczne
jest spostrzeżenie, że jest chivpięca. Według dzisiejs.zych pojęć boska pootać. Obecnie ka:żda kohieta chciałaby tak wyglądać.
Już dawno, mniej więcej piętna
ście lat temu, krewni patrząc na
taką wychudz·oną panienkę, powie
dzieliby: „Ależ na miłość b?ską,
dlaczego nie dajecie małej ieść,
dlaczego żałujecie je;
pożywie-

że we Wiedniu lud:zie po obiedzie panienka ta jest dla mnłe za chu- była doprawdy obca, bowiem pod
rozpinają guriki od kamizelki, dłru
bią w zębach wykałacZ.iką, ziewa-

ją i na godzinę kładą się na kozetce. To wszystko w Ameryce
nie istnieje. W Nowym Jorku o
wpół do dwunastej w południe w
kapeluszu na głowie łyika słę byle
c-0 1 a 01biad je się dopiero o wpół
do siódmej. Spytałem oj.ca, czy
daje on swej córce posag. Nie dla
tego, żebym chciał się z nią oże:nić. O nie!
Do tego mam mało
ochoty, p-0 drugie dlatego, że już
jestem ilonaty, p-0 pierwsze zaś -

da. Papa odrzekł, iż nie daje swej każdym względem różniła się od
córce, runi grosza posagu. W Ame- rodziców. Stosunek między matką
ry~e, ~łode .Pani~ki J'.'.Yt~ją mło- i ~órką był. taki, jakby gęś .urodZ1encow, tle ma1ą pieniędzy, a dztła gołębia. Córka była skro1ona
nie odwrotnie.
'l zupełnie innego materjału. Mat~odczas, gdy rozmawialiśmy, ka się jej nie podobała, była ona
pamenka bez przerwy malowała całkowicie samodzielna i pewna
swe usta, chociaż przedtem miały siebie. Papa próbował od czasu
one o wiele ładniejszy kolor.
do czasu pokazać córce swą wlaPanienka obchodziła się z mat- dzę, patrzył naprzykład na jej wyką bardzo źle, patrzyła na nią z malowane usta i kiwał głową.
góry i z pogardą Również matka
Sądzę, iż od czasu do czasu
traktowała panienkę tak, jak gdy- wymierza on jej dwa policzki,
by to była obca osoba. Panienka co mog~ tylko pocbwalić.
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scena jest pieszczodla oka, wszystko jest
uduchowione wysubtelnione ujęte w jakiś mistyczny
rytm i miłość, wiara
i przyroda
najbliższy szlagier

·

Dziś koihiety patTZą z zarorością na swe chude siostrzyce,
a
mężczyźni z kwaśną miną muszą
przyjąć do wiadomości, że obe~
nie taka figucra jest modna. Moż

„L U N yu

na o mojej n'()IW'ej .zmajomej pO'Wie
dzieć, że ma oca piękne, cienkie
nogi. Gdy patrzyłem na nie, wpadło mi na myśl, że każdy bicyklista ma takie D10gi.
Sulcienlka jej
była tak krótka, jaik przestrzeń,
o którą Arno Borg zwykł był
poprawiać swe rekordy na 100 me
trów. Ludzie pafa·zyli na jej odsło
nięte ikolana
z tak znudzoinemi
minami, jakby czytali nud.ny airtykuł wstępny. Zresztą ci amerykanie byli to bardiro mili ludzii.e. Papa ma w N owym Jwku
zakład
czyszczenia }'<)(koli kąpielowych,
posiada dwa wie·~kie diOmy, olbrzy
mie magazyny i ogroqine bfo.ra.
Odwiedzili oni
krewtnych w
\Viedniu i Budapeszcie, spędzili 4
miesiące w Europie i wyd.aH siedem tysięcy dolarów. Papa wskutek gotowanych
potraw mącz
nych utyło S kilogramów na wadze, obecnie W!racają oni
pr!Zez
Szwajcarję do Nowe~ Joriku, aby dale) -pracować i poiwięik:S1Zać
swój majątek.
Mama tęga kobie.ta w gorsecie.
Z pochodzema są oni
węgrami,
stali się iednak prawdziwemi ame
rykaniinami,
panienka zna tyllko
angiel'81ki. Papa i mama jednak w
cztery oozy
?Myk1i wymieniać
swe myśli w ijęzydru niemiedkim.
Papa wywędiroWał do Nocweg.o J01r
Jru w siedemn:a5tym roku żyda,
~ęc przed tnzydzi~tn &iewięchl
lfaty, i opowiadał mi, że miał WÓW
\&as w !kieszeni dwa dolary. P.rzy
pusaJOZallll. !!e i tych dwiuch do1alf'ÓW nie miał :wówczas w kieszeni.
Obeonie są oni ba.rdzo bogaci, ma
ją Cad'11Haca a mama posiada słu

Gwóźdź

Spowiedź uczciwej kobiety
z

Polą łłegri
od J OTft A w ,,6rand·Kinie"

pas1a
zeb-0w

••••••••••••••••••••••••••

ząiceg.o muirąm.a. Ma~ą fyllro jeddużąicego, ale rw Ameryce
i na to inie każdy moiże sobie oo-

'

Smierć c1~ 1~cie

tam .tyilko ·mil
~

n.aipróżmo d:zMmi się na
służącego. W Ameryce uwa.żc4ą,
że hotel niema nic wspólrnego
z
czys:łczeniem obuwia. W Nowym
Jgrku wszyscy każą sobie czyścić
buty na ulicy, i ikaiJdy j-m się do
tego przyzwyczaił.
Ale pomówmy trochę o dziewięt
nastoletniej amerykańskiej painien

jutro wyda swój
wyrok ława przysięgłych
w erotycznym procesie
pięknej
morderczyni z

JUZ

CHICAGO

ce, kióra wówczas w coupe siedziała naprzeciw mnie i ze znudze
niem pokazywała ciało nad kioianami.
W domu pa-aOUJje Ollla r-ówniież w
interesie ojca. Od 9-ej Zl?'ana do
6-ej popołudniu. O 6-ej idą do
domu, o w pół dlo siódmej jest obiad. Podczas dnia spożywają on:l
na stojąco kanapkę lub zimne jaj
ko. Papa z za~drością mówił otem

ROMAIN ROLLAND I „DANTON".
W cLndu dizisieilSlzym, t. i. Z8.X o godz.
8-e,i w. w mie.isikie.i gale1rj.i s.zbuki
dr.
Wi~helm Faillek wyigłooi odczyt o ułlwo
ra.ch diramatycz;nych Romiado Rotlandia
ze szczegótnem uwzględ1nl enijem „Dal!lto_
oo". Bilet na odczyt u.prawt!!:la zair,azem
do zw ;edzenJ.:i wy5tawy.
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fJoc~ąkk o godz. 12-ej w poł.
Ceny miejsc na 1-szv seans
od 50 ar.

W rolach głównych:
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IRENA GAWĘCł\A, MARJAN CZANSKI,
dyr. BOL. SZCZUR.KIEWICZ.
Rewelacyjny ten film polski cieszył sie kolosalnem oowodzeniem przez szereg tygodni w 2 naiwiększvch kinoteatrach Warszawy#
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Modne .drobnostki

'.)o wieczerowej sukni bez rękawów musimy mieć ładne branzołctki. Ładna branzoletka,
którą
widzimy na nasz:nt'l małym rysun-

Gtos l'OLSKl -

1'928
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PAN

ELEGANCKA BIELIZNA

ku, składa :-się ze złotych ognlwek i błyszczących, zielonych ka
Jedwabna sukienka wymaga cie
mieni półszlachetnych.
Całkiem niutkiej, jedwabn~j bielll.ny, któnowym pomysłem jest płaska pu- ra zajmuje jaknajmniej miejsca.
Modne obecnie materjały bieliźniane są już same przez się poezją; delikatne, miękkie o pięknych
kolorach. Crepeade-chine i jed„
wab do prania nadają się na bieliznę bardzo elegancką, a batyst
i opal - na sk.romlliefszą. Zasadni
cza forma „hemdhosenów11 mimo
rozmaitych drobnych zmian, :ro·

I
Modne pantofle ·
I

1

stała uichowana. Wcięż ukazufą

O ile formy fechu:k t6tni1t się

się nowe odmiany tychże, z d.tó-- trochę
rych każde następne mają być wciąż

między sobą, ozdoby sę
te same i koncentrują się
na staniczku, powtarzają się czasem w części dołnej. Najbardziej
lubianą ozdobą sę koronki: białe,
żółte, ecru, a czasem farbowanei
na kolor materjała. Koronki zawsze wyglądają elegancko, spe·
cjalnie, gdy są, jak na naszym mow
delu „c" i „d" wszyte caJym pa·

praktyczniejsze od poprzednich.
Mamy wt,;c fasony gładkie, przP.cięte w stanie, i specjalnie dogod
ne formy, łączące krótką, szerokę
spódniczkę z majteczkami. Pozatem chętnie noszone przez panie
jest połączenie gła~ldego, dłu~iego staniczka z krótkiemi, szerokiemi majteczkami.

lleDl.

I

łłet1liczka z maleńkim zegark! -:n i zbędne dla ele~anckiej kobiety,
z b ,)ku pomadką
do
(w)
ust - wszystko p:-zedmioty :iiezatkniętą

Suknia wieczorowa wymaga spe czorowy musi mieć bardzo wysoefalnie eleganckich pantofli. W ki obcas. Następnie pantofel do
pierwszym rzędzie pantofel wie- wieczorowej sukni w deseń, musr

być z materjału gładkiego,

o ile wać żadnych ozdób. Jedynie wiei
nie jest zrobiony z tego materjału, kie, wysadzane kamieniami kła·
co suknia. O ile fason pantofelka m.ry, są nadal ulubioną ozdobą. (w)
;est elegancki, można juź nie a!y-

•

Modna
torebka
·

Lecz

niekonie~e

l'lie można rzec obecnie, że ta, d.zaje torebek, od najm.niejszy-;h;
czy inna forma torebki jest spe· ozdobionych kamieniami, do olcjalnie przez modę iaworyzowa- brzymich -- prawie, że walizek.
na. Dziś modne są wszelkie roNa naszvm dzisiejszym mod.du

używamy tak

to tylko zaopatrzonych w nocne

trzeba uiy- ronek,

wać szerokich i drogich koronek duże motywy. ·

do ozdabiania swej bielizny - ró
Na ramiączka bierzemy zwykle
wnież i wąskie koroneczki, czy wąską wstążeczkę jedwabną do
też połączenie koroneczek z ręcz prania, której kolor powinien być
nemi ażurkami wygląda bardzo eA taki, jak kolor sukni. Prześliczne

wstążeczka

NAJTRWAL/ZE-NAJELEGANT/ZE
ś IEGOWC i K ·LOSZE
widzimy płaską, dość dużą toreb-1 ze skóry lub jedwabnej mory.
kę ze ślicznym, nowomodnym .?:am
(w)
kiem. Torba ta mcże być :r-·"bi Jna
*S
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Z KLUBU KOBIET ŻYDOWSKICH. l!°I
W poniliedz.iailek odibędzje się wieczor ~
recy11atji i melooeklamacji bebraustdc.tl
KILIMY
·
artys!ów z Palestyny, paru Toomi PerDYWANY
~
kaJ z ~- T~. Mader, którzY_ cieszyli się
PODUSZ~
ustaitmo w1etldem wwodrzeimem w Berdekoracy1ne
J1inlie. P. Teomi jest Jednym z zaloży;cielii
VV-1.e1k..:I. ~ybOr
t.:atru hebrajskiego w PaileSbynie.
S t k L d
Pami Teomi Perkal jest UCZ,ettUC3, Wach ~
z u a u owa ~
bngowa i jedną z oojlepsz111c.h aa'łystek
teaińru saity.ry-::zinego Kwakum w Tet ft
Awiwie::.
.
Piotrkowska 64. ·
Proiuam 1>.9utedzialków składać się
hęd.r.ie z utworów mł<Jdych J)Cletów hehraJ~ch oraz J..iillru S'Oell1 z życia paJle•
••

~

terjałów i ozdabiamy je koronkami, zakładeczkami, pliskami · i
przyprasowanemi fałdami. Pozatem zaws-ze da się umieścić gdzhs
jedyna i niezwykle eleganckie są modne na ramieniu, czy przy dekolcie

Iegancko. Koronki, jako
ozdoba, tr<>S"Zkę się już prze.żyły, obecnie koszule nocne, które wy kolorowa
i - o ile używamy wyłącznie ko· różniają się z całej naszej garcłe- na. (w)
roby swą dJugością. .Na koszule

il

samo

łcieńszych i najdelikatniejszych ma

I
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Wyroby „Qua.dra 1;• nagrodzone zoetaly:
w roku 19'28.
MEDALEM Zł.OTYM w Wilnie
MEDALEM Zł.OTYM w Sofjł (Bułgarja)
•
• 1928.
NAJWvtSZYM ODZNACZENIEM „GRAND PRIX" w Rydze

„

„

1928.

Przedstawicitl E. TUWIM. Warszawa, Leszno 12, Tel. 61-04.
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17 . . Ietnia morderczyni

„Poczciwe kmiotki''
Pod Wieluniem tłum chłopów napada
na inżynierów meljoracyinych

·wyH:rycie sprawczyni mordu pod Jultanowem

Mordrrstwo dokonane p<>d Jul' Odp. Józefy Adachówny dowie powiada nies.pokoinym tonem Onegdaj przybyło z polecenia,nierowie, nie przypuszczając, że
j?<.r.owem na ~sobie 17-letniej Wi- dzieliśmy się że jej zaaresztowa~a my o zabiciu nic n~e wiedziałyś- Banku Ziemiańsikiego w Wairsz•a - chłopi zareagują czynnie, odmó·.• „ C .:-1 k wvwołało
w całeJ' siostra w domu zachowywała stę my. W czwartek w1e~rem pr~y wie dwóch geometrów, inż. Feliks wili temu żądaniu.
~.• oqi .e~ a
naogół dobrze.
szła do domu, lecz o mczem nie
.
.
.
.
. .
. . . .
okolicy zrnz umiałe zainteresowaKrytycznego dnia wróciła oko- wspominała".
Kemp1sta 1 Mieczysław Pioirkow
Tłum rzucił się na tnzymerow.
nie: nierudej jednak władze stan~ ło godz. 8-ej wieczorem do mieszDalej A:dachowa opowiada,. że ski, z pomocn~kiem p. Kanią do Inżynier Kempis1ty wstał powało·
v
p,;zed
trudną
do
rozwiązania
kania
i
nie
mówiąc
nic
położyła
w
ciągu wczorajszego dnia kilka- wsii Radoszewice, powiatu wie·luń ny na memię i chłopi rnzpoczęli
1
;aRadka.
·
się spać. Zaró~o mat~a, ia;k i k~o~ie. prz~słu~han? ją i trzy skiego, w celu do·~oinania pomia- znęcać się nad nim. Widząc to
Ares~towano dwucb podeirza- po~s.tałe trzy dsiosttr~ ruWe miałyf co:k~. „PowiedzJt•ałysmruyc. emto n~~ rów meLjoracyjnych na poLach tej robotnicy uciekli do Wielunia i
. .
poięcia
o mor ers wie.
czo·r a mowrmy panu.
a o
z
.
.
,
.
.
..
. .
. .
r:ych o popeł01e01e morderstwa do mieszkania Adaichowej przy- wiem nigdy w sądzie nie byłam". wsi. P!l"ace te miały hyc podijęte zawiadomili o za1ścm po1łCJę .
mężczyzn, t)';ycb wspólników ~ie był funkcjonarjusz .policji, który Kie?Y: z~pyta:l_iśmY:, c.zy nie ob- w celu dokonania osus(ł;enia mo-· Po półgo· dzinie przybył na miei
ś!akówny w wyprawach złodziei- pozostawił wezwanie dla 17-Iet- chodzi Ją 1stot01e cork1 los, staro krych gruntów.
.
1· „
kt ·
_,.Jd . ł
1. p·uu zia
· · R oza l''
·
· me
· b Ył 0 JeJ
· · wma
·
· mog ła oprzec, się
· łrom,
1
skich lecz wkrótce wykazali oni nteJ
Jl. p omewaz
me
W chwili gdy inżynierowie w sceł s1. ny
k po111c1i
k'
. ory &i
.. '
..
sta inz. 10tr ows i ego 1 pe<moc' . .
w mieszkaniu, wezwanie zaitrzy- które cisnęły się jej do oczu.
~w~ ahbt.,
mała jej siostra Józefa, która do- Płacz udziela się jej córkom. Ada- asys~e~CJt wykwal~~owanych ro- nika jego Kanię, leżących 9'a zie·
Nagle sledztwo wkroczyło na ręczyła je około 11-ej siostrze. O chowa ze łzami opowiada trage- botn1kow przys-tąrpth do wykona- mi, cięzko po.ranionych. zaś inż.·
całkiem i?ne to~
w reko~do- godzin!e 11 min.. 15 Adachówna dję, jaką prz~żywa..
. niia swego zamiaru przybyło gre: Kempista starał się wydostać z
wo szybkim czasie
rzeczywisty (Rozal~a} udała się z płaczem do
„Poprostu 1est rm przykro, z.e mi'aJnie około 100 5ńos.nodarzy 1
d ńdz' ń
·1· rozbestWt'e
.J. · Ją
· za t rzy- moJe
· dz"ie~ k o „dop~sc1
· 'ł o się
· z~b.OJ· pairohków domaga.jąc się
r
sprawca morderstwa znalazł się urzę d u ś 1e d czego, guzie
od geo- wo
. y ' 5 . te 5 o rzuci 1
··h
.
. .
, ·
mano.
stwa. Mąz moi meboszczyk 1 my
,
'
.
01 chłopi.
aaresztowano Wllnnyc
w ręk~ sprawiedh~os~, ,
•
Józefa Adachówna opowiada, wszyscy od dziada ~radziada nie 1;1~t.row:, . aby ~,atych~asit . o~- zajścia, zawezwano lekarza, któr-y
Stwierdzono,
ze C~eslako~a niemal z płaczem, że tylko rzad- znaliśmy nawet sądow. Wszyst- sc1h m1e1scowosc, pomewaz, 1ak po udzieleniu pomocy ofiarom o~:racała z lasu, g~e zbt~rała. ~rzy ~o zdarzał~ s~ę. ż~ w m~eszkan~u kiemu wi.nne. są koleż~nk~, kt~r? doszły ich słuchy, przybyli oni w bowiązku, stwierdziił poranienie
by w towarzystwie kolezanki 1 tę ich były kłotme. Nigdy meS1podzte sprowadziły Ją .z uczc1we1 drogl, celu wyzmaczenia
podatku od . . K
. t
.
ół
u
.
.
. ł d
. .
zwł
śl ,_, ~"'""' „
1nz. emp1s y cepam1 w 5 owę,
koleżankę właśnie należało od.szu ~~ł a b Y się, Z? n~1m 0 siza z Je) a
as.zeza ~e 3;tK~ :' ......... • . •
rontów. Nie omogł
wStZe~kie . . .
.
, ·
•
· · 'I d S1ostir zdoibędz1e się na popełniePozatem dowiedziehsmy się, ze g
P
Y
mzyruera Piotrkowskiego zaś ra
, b
·
, dal
kac 1 y nawiązac
sze mc1 s e z- me
. .tak strasznego czynu. Na rę- ofiara
.
d
W'kt
·
c·
perswaz1'e
1·
wy1'aśni'en1·a
Inz·yru·
eł
mor erstwa,
i 011a i~..
· .
ny k ute.
twa.
ku naszej rozmówczyni kwili ma- ślak, przychodziła często do mte rowie dali mimo to poleceme pod
W
k' h
h d
Po kilku godzinach wywiadow- łe dziecię. Za:pytuiemy ją, ery jest szkania Adachó'WlJ1y. Znano ją, ja- władnym, ażeby natychmfasit przy
sizyst ie aire&z~owanyc 0 cy sprowadzili Rozalję Adachów- ~męma, na co. odpow!ada, . że ko złodziejkę . . O tem, c? zas~ło stąpili do pracy. CMopi powróci-li ~rowadzcmo. pod siln!~ ~onwoNa zapytame CZYJem 1est krytycznego dma na SIZO•S1e Julia- d
h d
f;
b "' . w 1em do aresztu w w~eluimu do
Dc·' lat 171 zamieszkałą przy ufa::y rue.
d · k
k ,
ęk
k. .
d ·
b ,·
·
·
o swyc
om os w, uz ro11Ji stę
.
i\leksanA ...11..:skiej 17 która wzięta z1ec o,
t~re trzy~a na r . !!• n?wSI .ieJ ro zma zai oiczyru me
. dł k
. kł .
.
- dyspozycji władz sądowych .
•""'
odparła z zazenowamem·: „Moie . rue wie. ,
cepy, wt y, osy i 0111ce i po
,
• , '
w krzyzowy ogien pytan zacząła
W tejże chwili zbliża się do
Opuściwszy mies2.lkanie Ad~- wrócili na miejsce pomiarów. NaiZajście to wywołało :ii•.!słycha·
~ię plątać w zeznaniach, a wkrót- 1las matka zabójczyni, nędzna i chawej, zapytaHśmy kil.ku ~ok~ to- i starszy wiekiem goopodarz zażą- ne wrażenie i po!!fan<>wiono w
ce przyznała się
do dokonania stara ko~ieta wr:iiz ~ jedną z. có- r~":' do?1u o zachowa~ie się 1 o- dał po raz o·statni w imiellliu podobnych wypadkach ~..dzi.elać
1
zbrodni.
rek Ma:uą. Dow1.ełdztawsdzy się o pmJęRcorel.~ dkot:orcz{n/, ~iębł~~:- wszystkich chłopów wsi opus©Cze pracującym po wsiach ochrony
Ob'1 -ł do lasu na grzyby rozmoWle, zaprosi a nas o swego cza oza 11,
ora s a a
- .
.
. ,
. I .
wł dz
. .
h
~ •• ,,,,~ Y .
' mies2:1kania. W chodzimy schodka- terką tragediji. W świetle tych i~- nia przez mżymerow ws1. nzya
po1H::Y}tlyc . •I
uzbro1one w noze, a ~dy w. powrot mi do ciemnej sute,r yny. L.o cum formacji opiillje o siostrach Rozalii,
....~~
nej diro.dze przechodziły uhcą Ma- mieści &ię pod klatką schodową, i jej samej są nieszcze.gólne. Rorysińską, posprzeczały się i w pe- prowadzącą na pierwsze piętro i zalja Adachówna, pomimo swego
wnej chwili Cieślakówna miała o- .zaimuj.e nie więcej, jak dwa me- młodego wieku, miała d.wóch kod
ć •
T •
tk8 'est
try szerokości i trzy długości. W chanków. Jei starsza smstra popasażerów
ezwa ~ę " WO}B ma
J
pro- tej ciasnej ubika.cji, nad którą nł- wiła niieślubne dziecko: W miesz
slytutka
siko rozłożony jest sufit znajdują kan[u ich odbywały się wesołe
Z Łodrzi do Uniejowa jechał szo ! zrabowali 25 zł. w gotówce, zega•
Adachówna
nie zdając sobie się dwa łóżka, stolik, ł~wka i ku libacje prawie co niedzielę, przy- są samochód półciężairowy, zastę- I rek, legitymację, po!Zwolenie na
sprawy z tego co czyni, wyjęła z chenka. Matka Adachówny po- czem ich uczestnikami były i:rze- pujący autobm na tej linji, wypeł broń i ręikawiiczki skórkowe.
pod chustki nóż i zadała swej ko- czątk{)IWo odmawia udzielenia ja- ważnie szumowiny podm1e1sk1e.
Tliony pasażerami.
Poszkodowany zawiadomił o na
Gó samochói znaiazł siie obok padzie policję, która przypuszcza,
leiance cios w piersi, po którym kich~oilwie~ wyjaśniień o córc?.
[x)
młyna we w1Si Korpie, wypadło z iż napadu dokonała ta sama S!Zaj..
ta
dl
· · b
. .
„Nie mysmy 1ą tam posyłali •
u~ a na zieIDibrodnię
~z Azydaaah. ,.,
8ee~eeeeeeeeeeeeeewenefMtoeftMnomu'tWMM88fMfH!iftftf't lasu czterech zamaskowanych o- ka, co i na samochód. (b)
OAODawszy z
,
c uwpryszków i po·d glI'oźbą rewolweru
u skryła się w domu, driąc ze
zatrzymało samochód. Sterory.ro- 111111f.!!I
wawszy pasa•żerów, bandyci zra!lo
.
strachu i tu znalazł ją wywiadowca.
Dyrekcja koncertów: Alfred Strauch.
wali Majerowi Goldbergowi port- Doskonaloś" części"
f el skórzany z 25 zł. w gotówce 1
li
Młodocianą zbrodniarkę ods\adwa weksle, Joskowi Klig~:rnw1
wiono do więzienia do dyspozycjj.
Sala Filharmon1i
s zł., Anieli Stroińskiej 35 zł.,
wykonania
sądu. (b)
Zofii Chludzie 27 zł., a srofe:-ow1
„
dnia 30 października o g. 8.30 w.
Janowi Piesowiczowi zega'l"ek kie
Celowosć techniczna
szonkowy.
CECHUJĄ
Wcwraj udaliśmy się do
Dokonawszy raibunku bandyci
kania młodocianej morderczyni
zobowiązali struchlałych pasaże- lDE«ilftl:
Cieślakówny Roo:aLji Ada.chów
rów do poiZo&tania na tern samem
Il L
DBIDRnlB
ny, celem zasięgnięcia informacji,
BRONISLAW
miejscu jesiZCze kHka minut, poF 1 RM Y
co do jej OISO'by, wanmków domo·
czem ulootnili się.
wych i .imnych odcolic.zności, któZawiadomiona o napadzie polireby mogły rzucić pewne świa
cja wsz.częła natychmiast poszutło na ipobudki, które ~oniły ją
kiwania, lecz nara,ziie bez skutdo ?<>'Pełnienia zbrodni.
ku. (b}
Łód:.t, Piotrkowska 142
Adachówna mieszka w brudTELEFON 15-57,
nym znis:ooronym domku prry 'ul.
W tem samem m1e1scu bandyci
Aleksandryjskiiej 17, na Bałutach,
W programie: HANDEL-Sonata IV d-Dur.
napadli po paru godzinach na nau en y niskie-Dogu dne sp łaff
GŁAZUNOW-Koncert skrzypcowy a -moll
gdzie matka jej, _pięćdzń.esięcio.Iet
czyciela
Wi.ktora B01bka, któremu
CO.KELLl-La tollia
rua Antonina, pełni fwikioje dozo:r
BLOCH-Baal
Schem
czyni domu.
DEBUSSY-En Batean
W ciemnej, krytej sklepien-iem
„
·-La filie aux cheveux de lin
bramie spotikailiśmy starszą sio~
La plus que lente
M. de FALLA-Taniec hiszpański
strę Roza·lji Józefę. Narwiiąm
WlENIA WSKI-Capriccio Val se
jemy rozmowę na temat areszitoSZUBEf<T-Die Biene
wania jej 17..Jetniej siostry, jako
Przy fortepianie KAROL GIMPEL.
Wczoraj przed wojskowym są obrońcy Kempnera, który dokład~
iiskairżonej o zabójstwo nożem
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4-rej zamaskowani bandyci
autobusu

obrabowali
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Rehabilitacja

sierżanta

lV Dyonu samgchodowego

SW~ prąiaclómQ.

Czw~rlek, dnia 1 listopada o g. i;s.30 w.

5-ty ABONAMENTOWY

Od JOTRA w 6RAftO·Klff IEI

KONtERT H1STHZOWSK1

Pola ltegri

1

CA SS AD

w swej ostatniej kreacji

uczciwej
„ ..
Olga Czechowa
Willy Fritsch
są

tiASPAR

filarami

arcykomicznej farsy
pod tytułem

„Pamiętnik

I

tkscelencj1"

u1aM1\cn.e pik;i ntnych taJemnic Jed
panujących dworów
euro
pejS KiCh
i\ajb1':zsza oremjera

ncgo z

KINA

SPóŁDZiELr'łl.

·~-------------------------------

Wiolonczelista

światowej

sławy

Mend§lssoon - Gordigiani
Giuletta
•••••••••111••iMl11111,••
(Fortepian)

e a m

W programie: GRIEG-Sonata op 56; LOCATELLl-Sonata

BEETHOVEN-Warjacje na temat Mozarta;
BAH-Adagiv; BLAS·LA.SEl:{NA-Tonadilla;
CA!:::> .::-ADO-Serenada.
Bilety na powyższe łrnncerty zaw..:zasu nabywać można·
w kasie Filharmonii codziennie od ll.30-~ ornz od 4-7 w

nie zobrazował typ kobiety jaki
przedstawia Jezierska, a wic:c kobiety lekkich obyczajów, stwierdził
lat 28, któremu akt oskarżenia za- że nie może być mowy o zdeflorzuca zdeflorowanie 16-letniej Bro- rowaniu Jezierskiej przez Pawliń·
.. nisławy Jezierskiej przybyłej do ski ego .
f Łodzi ze Zduńskiej Woli.
Obrońca podsądnego prosił sąd
j
Rozprawie przewodniczył płk. o całkowite uniewinnienie oskarżo
: Dobrowolski.
nego, .który cieszył sic: dobrą opi.
~ Oskarżenie w~osił
p~okurator nją swego dowódccy b<:dąc wzo'major Masłowski.
Bronił, adw. rowym i spokojnym żołnierzem.
W ostatniem słowie Pawliński,
f Rafał Kempner.
Rozprawa toczyła się w 1-szym również prosił sad o uniewinnieetapie przy drzwiach ot wartych, nie, twierdząc, że oskarżenie O'O
poczem ze względu na drastyczne przez Jezierską było wyraźną pr~
przy wokacją.
momenty sąd obradował
drzwiach zamkniętych.
Sąd wojskowy, po naradzie O•
Po odczytaniu aktu oskarżenia głosił wyrok, uniewinniający Wi.
odczytanego przy drzwiach otwar- tolda Pa wlit'1skiego, który wniósł
tych sąd przystąpił do przesłuchi- skargę do sądu cywilnei;; ~ o ukawania poszkodowanej, która jedno anie Bron ista wy Jezierskiej za
cześnie zeznawała w charaktetze zniesławienie i oszczerstwo.
(p)
ś 1ad·rn.
1 :leznania świadka Jerzego Wie· 2.JL'.Jt:Jcil!IEltJ2.Ji!Jl!JEIEJi!J
ruckiego wachmistrza rezerwy oraz Tanio!
Tanio!
wszelkier.-o rudzaiu
zeznania Jezierskiej przekonały
dem okręgowym w Łodzi stanął
sierżant IV-go dyonu samochodo
wecro
w Łodzi Witold ?awliński,
0

l

sąd

FUTRA

w !lurowvm
gotowym ·stanie.
n ·:;i
Kilińskiego 134.
, !.\:»' iJ 1~ ~
Tc.do11 !>4·95. ')u1azd tramwa1ami 4. 10, lo i .11

utwierdziły, że oskarżenie
~
fikcją stworzoną w celu zem-

i

jest
sty osobistej.
Po przemówieniu prokuratora i
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Obchód 10-lecla

Utworzenie
d

n 1epodległości

W polllliedziałek, dinia 29 b. m.,
o godzinie 6.30 po poł., w sali
ikonferencyjnej rady miejskiej (Pomorska 16) odbędzie się posied.i.e
nie komitetu wykonawczego obchcdu 10-ej rocznicy odzyskania
niepodległości z następującym pe
rządkiem dziennym: 1) ustalenie
·
· t · ·
form~
trwał ego . upam1ę nten~a
ll'oczrucy wyzwo.Jema.; 2) us~eme
szczegółów
programu oibcnodu
(sprawoizda.nie
komis.ji technicz1
nej).

d

'7.- -

~zą:

•·--'·* ·k•

.~~u

·~~6

. am.i;~„-,

w
~wiadaanch1a'_~ prk~muie ~~os.złerua swy
(..v.ion ow na U'lU.lla w
obchodzie 10-lecia niepodległości
w stolic
Y· .
._..,,. k
Członko'W'le zw1q.c;n.U,
itórzy słę
O'Łir
• k t
tn'

ł
:.;.:z~pra-=c~
' ~ T,:;f:tn~~

go ~zejazdu w obie słroiny, noc• ' • !l• ws t ępu do
Iegu, wyzyw1en1a
miej.se roorywdmwyCh w dniu 11
listopada.
Zgłoszenia uczestnictwa nalety
uskuteczin.ić natychmiast
a nafpóźniej do dnia 1 listop~da pod
adresem zwią.z;ku: W arszaiwa, Bugaj nr. 4.
Poiżądany jest
liczmy udział
członków, woibec cze~o prosimy
ó
o . Jl'OIWYŻSzej a:kcii
h . zawiadomłć
1111estowarzyszonyc
ie·&Z·c ze,
w
celu umożliwienia im przyjazdu
do Warsmiwy i !ZaJI>isalil'ia się do

przyczyni•

•

o

się

ąporzą

Z a k res d zia łania

urzędu
dll
i

Zał

ruchu
h

metalowym trwa

nowan a ruc u l.rno ł owego

urzę
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Zrzeszenie byłych wvchowa1kdw Dyrektora Szwafcera w
dzi podaje do wiadomości, łż w nledzłelę, dn. 28 b. m. o godz
wlecz. jako w pierwszą rocznicę śmierci

Dyrektora ABRAHAMA SZWAJCERA

odbędzie się w gmachu Gimnazjum Pomorska 48.
Akademja Żałobna
na którą zaprasza rodzinę, Zarząd Tow Szerz. Ośw. I Wiedzy Techn.
wśród żydów w Łodzi, byłych wychowańców I znajomych Zmarłego.
Odsłonięcie pomnika odbędzie się tegoż dnia o godz, 12-ej w
południe na cmentarzu
·

W!.t."fS

.

Swego czasu robotnicy przem}
metalowego wystawili żądania
podwyższenia zarobków o 20 pro.
cent.
W sprawie tej odbyła się kon.
ferencja w inspektoracie pracy, na
której przedstawiciele przemysłow.
ców zapropon?wali udzieleni~ 5
pr_oc. podwyżk~, z zastos~w.antem
je] dla robotników zarab1a1ąl!ych
stawki podstawowe według cenni·
ka. Ci zaś robotnicy, którzy za.
rabiaj~ ponad stawki uzyskaliby
po~wyżkę do wysok~ści pods~awo·
we1 .. Na _tego ro~~aJ~ decyzJ«: IO·
botnNicy nbie z~odzil~ 81 ę.
. k
a ze ramu ogonem zw1ąz u
robotników metalowych raz jeszcze powzięto <lecyzjt:, odrzucającą
.
ł
d
·
P!Opozycjf; przemy~ u,
omaga1 ąc
s1ę nadal podwyżki 5 proc. dla
wszystkich kategorji robotni!ców
~
•
z watnością i stosowaniem zawar·
tej umowy do dnia 1 lipca 1929
roku.
(p)

słu

Urząd przemysłowy I-ej instan cach kolejność reparacji brukówlwia4llie w Łodzii ws.zeLkiego rod.zacji przy magistracie m. Łodzi przyłlna jezdniach istniejących, · roo:- ju procederów przeM>źniczych,
stąipił do zorganizowania ll!"Zędu . mieszczenia nowych szlaków ko- kart rower01Wych, pozwo!eó na
bezpieczeństwa ruchu ulioznegolmUllJikacyjnyoh, oświetlenia ulic jazdę, oraz .rezwoleń na wszlkieŁo<lrz'
k ·
1~~-Id
h
· . · t1 .~1..
ttn
_..J__•
- ..i.
•
•
•
~·
11,. ~ tor~go Av.lll{lJ~tei:i- otyc ~ ru~swte on, ........
is~ ruu:zaJU pcoc..::u~ę !l za1ęc1a
oiach le.zec będzie załatwiainae
2) re1estraąa, pr.zegląd :t Ikwa- wykonywane ~ ulicy.
wszeLkich spraw, zwiąunych z lifiikowainie do użytku pttblicz.neUrząd bezp1eczeóstwa ruchu uruchem uLic2lll.ym, zarówno leżą- go wszelkiego rodzaju pojazdów, licznego składać się będzie orgaicych w upraw:nieniach magistra- /kursujących po ulica.eh miasta;
nizacyjnie z dwóch oddziałów: intu, jaik starostwa grodzkiego
3) nadzór n.ad oświetleniem n- spekcyjn-ego i przemysbwego.
W
· ,__
d
·
d
•
.
.
N .i_·
d
~
b
.
srozególllllUści
o zakresu 1ic:znem oraz na otwieramem 1
au.z;or na urz"('Uem
ezptekompetenQji urzędu międtzy <inne- zamykaniem bum;
czeństwa sprawować będą łąc.znie
. al . ć b~..i-·
t
ta .r1 ..i~1-' •
..i
t
.
6roumu 1 .prez?'uen. wanl!l n eze
..,u;c.1e:
· 41 nadzór na.d •przestrzeganie!Il $ aros
-'-ł da .
.
. .
.
. sta. Sta,t ut orgaruzacYJny t11"Zęd1.i
1) SK a nte wm08 k6w w spra-,· przez 1a.dących Da ulicach przepttał ,;.,.,.;.
_..i
•
·d
·h L--k
. . d • . -·'-ł
hu uli
zos
,,~ przez urzqu. wo1ewo zwac ~ owarua Jez m 1 Uli§. a- s 6w o ruc
cznym;
ki 1.
. d _... _ :-.-4......!
dama chodników na nowych wli- 5) wydawanie zezwoleó. na ·u pra •
prezy eu- m~- za~·w,eT·
azoScn:::_,__ 1!, _______!e
tk' h

.

aro w przemyśle

1C

1

. 1::_•~•==ll'~l:E:iiel

spraw z mkresiu ruchu ulicznego
.
w jednym urzędzie pł"zy=zyni się
~rz:y obstrukcji, zabur~emach
niewą„ .....liwie do 11 r.nrv•dko~""'nia trawienia, zgadze, uder~emach do
"ł'
tal
asta · -r- '""h "„
k 0 ł g ł owy, ból ac h g ł owy • ogól nem
s e wzr
iącego. ruc u.
o- niedomaganiu, zażywa się rano
wego, oraz stanowił będzie '>1-1 naczczo szklankę naturalnej wody
brzymie udogodnienie dla in tere- gorz\ciej .• Fran~iszka Józefa•. Na
saaitów,
którzy niejednok:otnie pods!a~1e doświadczeń dokonanych
, liSprawy, zwi'ązane z ru,..hem koło- w khmkach chorób wewne.trznych,
"
wym załat,'""'ć
jest
je·
... ...... mu s zą w paru u. dwoda f· ranciszka-Józeta
. k t
. .
ś
d
d eh
ynym 1 na1s u eczn1e1szym ro rzę a ·
kiem pueczyszczajqcym.

związku.

.,.~L~~~;:,~~~:

illlŻ przygotowania do
gremialnego wyjazdu ~zystkich
byłych woijsk·owych na dzień 11
listopada do Wanza:wy. Poszcz~gó1ne zrwiązki b. wujJSkowych otrzymały polecenie rorz:poczęcia
rejestracji
wyjeżdiżającyich
na
zjazd która winna być w najkrótszym ozasie przeprowadzoo.a.
Całość akcji spoozywa w rę~ach wojew:ód.zikiej federacji'. Wy
Jaoo nastąpi praiwdoipodobrue w
niedzielę, 11 listopada, wezeS111ym
raaikiem.
ZWJi.~.ki, we~~ .w słkład
fed~racy1, .1Prz)"JID1~J.ą zaJPLSJ oraz
u~ela1ą mforn;aci1, w dm następuJące: ~· ~fice:ow rezetwy--;
we wtorki ~ p1ątk1 Ol~ !9 - 21-ei
Przy .ul: Piotrkowskiei.104; zw.
legJC?lll1s~o~ . - . W'torki,
środy!
czwarkt i P1:'<~ . od 18 - 20-eJ
przy ul. 9'dansik1e1 57; P-. O. W.
- wtorki, śirody, czwartk1 od 19
- 21, Zachodnia 70; zw. podof.
rezerwy codziennie od 17 - 21
przy ul. Kościuszki 53. Inne związ
ki niebawem ogłosizą zapisy.

5 proc. podwyżki płac

poczęła

10-cioleciP Obrony

.

majstrowie fabryczni

a roczni
1908

z

FORTEPIANY i PIANINA

posądy

Wolne
łódzłii

zl!lie_niają nie~az swoich posiadaczy.

Niektórzy zamiast
p1anma woleliby fortepian, inni znów zamiast foriepia·
nu - pianino. Sprawa mieszkani0wa odgrywa tu nieP<?śledn~ą rolę, a czasami i względy estetyczne są •.
miaroda1ne.

P. U. P. P.

Państwowy urząd pośrednictwa damską, 15 stolarzy I

Obrońcy

Lwowa
.tamieszkali na terenie m. Łodzi i
okolic proszeni są o przybycie na
zebranie, które odbędzie się dzisiaj o godz. 11 rano w lokalu zw.
oficerów rezerwy Rzplitej Polskiej
ul. Piotrkowskiej 104, w celu omówienia sposobu uczczenia w Ło
dzi rocznicy 10-ciolecia Obrony
Lwowa".

z towarzystwa nrzyrod niczego

im. St. Staszica

i II klasy,
1 blacharza I klasy, 30 robotników
do wyrębu lasu z własnemi narzę
dziami pracy (piły i siekiery), 2-ch
majstrów hutniczych, 4 pomocni
ków, 1 kierownika specjalistę do
wyrobu pasmaterji, 15 murarzy, 4
rła miejscu:
szlifierzy marmuru obznajmionych
W oddziale dla służby domo·
z pracą przy maszynach, 100 wol
wej: 15 służących.
nych miejsc dla Policji Państwo·
W oddziale dla inwalidów wo
wej.
jennych; 5 robotników niewykwa
W oddziale dla pracowników
llfikowanych.
umysłowych:
W oddziale dla robotników i
1 inżyniera fachowca obznajrzemieślników: 1 tłocznika złotni
mionego z konstrukcją maszyn e
ka na maszyny ręczne i mechani·
lektrycznych do popędu maszyn
czne.
papierniczych, które mają być uzu
Na wyjazd w kraju:
pełnione i zmontowane, obeznane
go z techniką cieplną i silnikową,
W oddziale dla robotników i 1 wykwalifikowanego rysownika.
rzemieślników~
W oddziale dla inwalidów wo
6 pończoszniczek do skarpetek jennych:
i potl.czoch na ręczne i okrągłe
1 tokarza w żelazie, 1 rymarza,
maszyny (strykopy) l fryzjerkę 1 stolarz~.
pracy w Łodzi Kilińskiego 52 po
szukuje kandydatów z dobremi
świadectwami i referencjami do
obsadzenia następujących posad:

Towarzystwo przyrodnicze im.
St. Staszica komunikuje za naszem pośrednictwem, że począw·
szy od dnia 15 listopada br. rozpoczną się k'.lrsy ćwiczeń zootomi
cznych, z techniki mikroskopowej,
anatomji i fizjologji roślin.
Zapisy pisemne wzgl. ustne
przyjmuje kancelarja Towarzystwa
cod:dennie w irodz. 5 - 7 wiecz. @@@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)@@@~
Opłata dla czfonl<ów: pokrycie ko
Sprawy handlu, eksportu, obróbki, kupna i sprzedasz.tów materjału, dla nieczłonków
ży lasów i drzewa. 1nformacie z rynków drzewnych
zł. 10 za poszczególny kurs oraz
całego świata. Rozporządzenia władz
w sprawach
pokrycie kosztów materjału.
leśnych i drzewnych. Całokształt leśnictwa, przemysłu
drzewne go i leśnego traktuje tylko
łło&ne dyżui·y

ap!ek

Dziś dyżurują następujące

ap·

. · ·.

• . .„

1·-

,.„, t

'V~~-_~::,

. . 1,. ·

1 y.'

~..'14 •"·
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, •
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urodzonych w roku 1888, 1900 i 19 03

Jedno.cze~me z rozpocz~ci~m strom fabrycznym o 5 proc. Pod·
W dniu jutrzejszym, w kolejnym
Rocznik 1900, zamieszkali w
przez z~1ązki zawodowe włóką.ta- wyżka obowiązywać będzie od dniu zebrań kontrolnych s.zerego- w obrębie 10 komisarj. policji 0 !la
rzy akCJt podwyżkowej w przemy- dnia 8 października rb."
rv:yc!i. rezerwy i po.spolitego rusz!- zwiskach na litery od M do ż., w
śle, wystawili żądania majstrowie
Wobec tego zwołane zostało nia winni stawić się:
lokalu PKU.,
Nowo-Cegielniana.
fabryczni domagając si~ podwyż- zebranie majstrów, na którem zaRocznik 1900, zamieszkali w 51. (b)
szenia zarobków o 26 proc.
rząd związku podał do wiadomoś- obrębie komisarjatów policji 2, 3,
akcją ogólną w przemyśle ci ogólnej decyzję przemysłow- 5, 8, 9, 11, o nazwiskach na liteRBJ~Esfrai:J.
ba
związek majstrów fabryczuych po· ców, którą zebrani przyjęli i wy- ry N, O, w lokalu PO'W. K: Uzup.,
n
stanowi~ chwilowo. nie solictru:yzo: raził~ swą_ zgodę,_ postanawiając Nowo-T~rgowa 18. .
.
wać się, oczeku1ąc odpow1edz1 powiadomić o udzieleniu podwyżRoczruk 1903, zamieszkali w o.
. ..
przemysłowców na wystawione ki majstrom wszystkie oddziały:brębie komisarjatów policji 2, 3, . W ~mu dzlSleJs~ym rejestr<>Wcl•
przez nich żądania. Mimo wyga· związlcu.
5, 8, 9, 11, o nazwiskach na Hte~rue Dle o:Ib~wa s1ę;, .
.
śni~cia ter!11inu prz~mysłowcy nie
Przemysłowcy udzielili maj- ry P, w koszarach 31-go p. , . Jutr~ :winni st';1W1C się do . sp~·
dah ża~neJ odpowiedzi. Dopiero strom podwyżkę 5 proc. z zastoso- Konstantynowska 62.
sow w ~iu.rz~ ~o)Sko~o -: pohcYJonegdaj zarząd związku majstrów waniem jej od dnia 8 październiRocznik 1888, zamieszkali w n~m mę~czyzn,i roc:zmka 1908, z~·
fabrycznych otrzymał pismo zw ..' ka, mimo iż podwyżka ogólna w obrębie 10-go komisarjatu policji'mi':szkah ""! .~rnręhie . 6-go kom~·
pr7emysłowców, treści następują· przemyśle obowiązuje od 22 paź· o nazwiskach na litery od A do(sar:iata pohcii 0 nazwiskach na h·
ce1:
dziernika, dlatego, że majstrowie Ł, w lokalu, przy ul. Leszno 9.
tery od A do ż. (b)
. „ W odpowiedzi na list P.P. z oczekiwali odpowiedzi przemysłow
--11QO
dnia 26 września komunikujemy, ców do chwili ostatnie] nie łącząc
B
że zarz~d naszego związku zdecy- się ze strejkiem włókniarzy. (p)
dawał się podwyższyć płace maj----

przez

lawowa

„ Wszyscy b.

przyjęli

Zebrania kontrolne

1

St

Hi

PIĘKNA

/)@@@@@@@@@@)@@@~~
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PiotrH.owsKa Nr. 67. Telet. 54-78 i 24-72 m.

chętnie w tym wypadku przychodzi z pomocą i radą i
dla udostępnienia nabycia instrumentu rozkłada spłaty

na raty z możliwie długiemi terminami na
warunkach.

dogodnych

Zapraszam uprzejmie do obejrzenia mojego składu i przekonania się o
stanie poszczególnych marek, co do niczego nie obowiązuje.

jakości ł

.

a publiczność rozbawiona

czarującą

L, 8

arietta
MARĄ

Nie pójdziemy sp:tć dziś całą noc
czeka nas słodkich wrateń moc,

t~
.
""-'

I=
;;-;;:;:;;=_=.;
·~.

~1

POLlłt!·JIA\BtD

FORTEPIANóW i PIANIN KAROL HOISCHWITZ

Lódź, ul.

~

Chądzyńskiego

- Piotrkow~ka 164, G. Antoniewicza-Pa.bjanicka 50, W. Sokolew1cza---Prze.
jazd_ 19, R. Rembielińskiego-An
drzeia 26, J. Zundelewicza-Piotrkowska 25, M. Kasperkiewicza Zgierska 54, 5. Traw11owskiej Brzezińska 56,, .
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Na spanie z.:.-visze ?>c:c!złe czas
Marieta dzisiaj woła nas.
Od spania tylko tyje cz'·ek
A na schuc'n fiC1~ pyszny l~k..•

I

Mariety tanier.. piosi~ki, śmiech,

wszak

<:::s~~~

SICj

; Na span;e zawsze

1 ~arieta

i

!'~1.

śmiać

dzisiaj

nie 1es! chyba
grzec h.

t.~<h•e czas

woła

--~

nas.

~

28.X. -

Kradziei

przędzy

chu, jaki zwykle panuje na terenie
tej posesji odjechali w nieznanym
kierunku. Poszkodowany -Oblicza
c::we straty na 6000 zł.
(p)

-aoSiirzynka do listów
Do Redakcji

~ Głosu Polskiego•
w miejscu.

wi·ązku z artykułem p t
W Z
• ·
1·cze
ranaty w m g1·strac1·e·
·
•T a1em
gm
a
. c
11.1!.
Głosu
296 •
zamiesz
. zony
•
d w •-c b
któ y
Po1sk 1ego z n. 25 m., w
r m
·n
wspomn1"ano
t o artykule m• l •
•
jakoby władze śledcze <lokonały
rewizii w mieszkaniach prywatnych
całego szeregu urzędników. miejskich - Magistrat m. Łodzi, upra
sza o opublikowanie następującego sprostowania:
jest jakoby,
· „Nieprawdą
k
alezien1·em
granaw
zw1ąz
u
ze
zn
·
tów w lokalu Wydziału Budow·
.ci"'"a, władze śledcze przepro111 "
.ły rew1·z1·ę domową u całe
Wadzl
,
ero szeregu urzędników mie1·sk1"ch
.Prawdą ]·est natom1·ast ' że zgodnl·e z os·w1'adczen1·em m1·aro·
dajnych władz policyjnych rewizje d0mowe u żadnego z urzędników miejskich dokonywa·
ne nie były".

B.

.*.

Ziemięcki.

Wiadomość o rew"zjach u urzęd
ników miejskich otrzymaliśmy z
a_,;e ncji reporterskiej .Polpress•.

KomuniKat
Zarząd ogólnego związku. pod
0fi(erów rezerwy Rzplitej Polskiej
01m~~ u Jódzkiego zawiadamia, że
01 ś w !1iedzielę odbędzie się uro
czyste poświ~cenie sztanda;.-u okr~

4Qłty

z

9

1928.

Zgon legi Unisty

•

TEAT·R
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Onegdaj wieczorem przy ul.
Wschodniej 72 nieznani sprawcy
skradli 2 skrzynie przędzy stano- Z ESTRADY KOrtCERTOWEJ
wiące własność Hermana Szwarca
właściciela składu przędzy.
Złoczyńcy dostali się do koodrywając
mórki pod schodami
kłódkę. Wydobywszy dwie skrzynie z przędzą załadowali na rolwagę, korzystając z wielkiego ru·

GLOS POLSKI -

cyłiłu

,,mistrzowskich
koncertów"

KONCERT GASPARA CASSADO.
W OOIOOhodzący czw1a:rte'k, dll1ia 1-go
list0ipaida r, b., przyjeż.diża do Łodzi po
iraa: pierwsz.y artysta z taski Bożej GaSI>ax Cassado.
Pooiew.aiż szerszej pu_
bliiCZ1t1ości geniaJ.ny ten arrtysta: me jest
znamy, przeto dla wdia.domoścll cey.telni'ków podajemy lm-óciutlką btografle
airtysty.
Gasipair Cassado uirodzil się w 1897
r. w BarceLonie i pochod!Zl z.e ~~rej
wfosikiei muzydrnilnej rodrDlmy. Jego oJciec Gio•ax:hiino był maikOl!Illlitym kompozyitoirem, a Oaspa.r studJa swoJe prze
vrowa<lzit u mistrza Cassals'a. nastopnie roiwoozął sw~,e tournee uw:~tlczooe wielkim sukcesem. Artysta lroncertow.aJ w ttiszpanij, Pranicj~ WJoszccli, Niemczech !i w Ameryce. K011certo-wal również pod dyirekcJą Alfredo
Cassella we fraincj! i ffiS1Z1pain.Ji, z Arrui rem -"noo··1'00.....
""'•nem w Barcelo:iie, nat nd e w Buenos Afires, w Madirycie i
sęp
AmsfJe rd·amiie i wresz. c:ie z Purtwenglerem w Oewaaidh
· ausie w Lipsku.
Rrzyj'lllZICI talk 2'Jll.ail!:-0mitegv artysty cl.o
Łodzi wizbu<lizJ ndewąt1pliw1e wiel!kie za
irrteresowme śród met():namów naszego
mia.sita, gdyż bedzae to prawdziiwa u~ta airtysityczma .

Egon Petri-to pianista o wiel dla ucha dzisiejszego był _Kap·
kim rozmachu. Aby grać Bacha w rys• Bacha, ilustrujący scecę poże
charakterze kompozycycji i epoki, gnania i wyjazdu jego brata Jana.
trzeba mieć przedewszystkiem te- Naiwną koncepcją całości, zastana
chnikę jasną, przejrzystą, idealnie wiaiącą u takiego mocarza ducha
skończoną w szczegółach i poda- twórczego, jakim j~st . Jan Sebatną do uzewnętrznienia zarówno stian Bach, ootągu1ą 1eszcze powybuchów gwałtownych, jak prze- szczególne us~ępy utwrru, nos~ące
jawów łagodnych uczucia. Nastę- tytuły, rozbra1a1ące owym tragikopnie trzeba mieć temperament mizmem, jak: perswazje przyjaciół
zrównoważony, · pomiarkowany w aby wyjeżdżaiącego powstrzymać
działaniu i wreszcie inteligencję od podróży; lament żegna1ących
artystyczną, pozwalającą wykonaw go przyjaciół; pożegnalna fuga,
cy używać świadomie wszystkich zbudowana na temacie sygnału
zdobyczy pianistycznych i pano- pocztarskiego. To był jeden z przy
wać nad środkami ekspresy1·nemi. le ł ad ow
·
· · k owego,
ma·1 ars t wa d zwię
Takim wirtuozem 1·est Egon Petri. kt 6 re w 17 wie
· ku posuwa ł o się
·
D.zięki
niezwykłemu wyczuleniu nieraz d o b aro k owyc h pomys łó w.
palców i zadziwia1'ącej sprawności
Wym1· 0 n1'łem tendency1"nie potechnicznej obu rąk daje nam świe
"
tny ten artysta w jednem współ- szczególne tytuły dzieła, aby zwró
brzmieniu wszystkie dynamiczne cić ~wagę układającemu program,
odcienia i tą plastykę wiełogłoso- że nie wszyscy obowiązani są rowaści
umożliwia
rozpoznanie zumieć po ni~miecku.
wszelkich zawiłości kontrapunktu.
Zarówno
Szubert
(Fantazja
2
Ktoś dowcipnie zauważył, że 1q-d~r), jak Brahms ( • ~;szyty wa
Petr1· n1·e ma ~.lewe1· ~ f"k1·,
temat P.agam.m
„ tylko qaq1 nat.ranskry.pqe
L ego) o. raz
ł RECITAL SKRZ YPCOWY D~ONISł.Ad „„ 1.e .prawe". Ni·c wi"ęc dzi"wnego słynne
1szta
mia.
y
w A OIMPLA.
E
p t
tł a
ktory
że w organowych utworach wiel- w gomeko .e fnm
urn cza,
We W•OII'<=.,
„ 6:1,. wu.ra
_,_,
30 b . m., odib "zle
rte Ian
rzeźbi. wy
....,
kiego kantor~ w Eisenach , tak bo znakł naws s ko P , „
k ż- sti•e w filha•nm()nii ty1'·- 1·eden ko-·e""t.
,
'JW
.....
gafo wyposażonych w pomysły pu o zarysy omp?z~c1.1 w a d
ól
b1t eisze 0 zna Broni.slaiwa "'"'--la, który ""ratn.1•0 "akonstruktywne przez Busoni'e:zo,
ym.
~zczeg;
~
wy
.
m
g
u.w••.i""·
.., ~
est pełna wyra gr.amcą a obeaaue w wa„.s ... ~·w1·e o"
fortepian pod palcami Petr1·'ego cze~ia a g_ra 1~g 0 J istrza
•
.....
uwytwor nióSi! Wliielk! sukces a..,..."......,.~ny. Miody:,
urósł pod względem brzmienia do zu 1 znam 1 ?n.u1ąca m.. .
""'"''''""'
wielkości organów.
nego 0 duzeJ erudyc 11 1 kulurze. a już 21Ilalkomity skrzy,pe.k wybrał na
F Halpcwu.
.k<J1tJCert swóJ w Ło<i'z.i pedy llteratury
Mniej wdzięczną kompozycją
•
SlkirzyPOOweJ, a miainowicle: Sonata
Haendla, Kon.cert skrzypcowy mazuTEATI{ M1f.JSKJ.
TEATR KAMERALNY.
ooiwia, La folia Corelli":•gv,
Bll!ai Shem
Dziś mzy przedistaw:enia: o i"Qdz.
Dziś i dllli lliaSltępr11Yoh kQl.'Ded.la J. Blocha, Bn Baiteaiu, La, tllie d/UX che12 w pot Po r~ oo-tatn: ,,Zakl~ta t.aba Devad'a „Sdmoina"' z Ireną Gryw.ń&ką w veux de JMi. La plus qu!) iente Dei Jaś Ch<walt"; () goJz. 3 30 „Księżniczka roli tyftntloweJ.
bussy'ego, Taniec hiszipa.~sici M. de
f'aila., Caa>rioc.lo Wieuia:wskiego, D!e
Turoodot"; wi~;i:irem po raz 2· gd
diramait Romaiin-R1>·;"'•1d.'a DJdlton".
WALKA MNICHOW.
Bienie Schuberta i wi.~le iDny.:t:t. Jak
W pooiedzialek ,.Pieniądz; leży na uPod J>O'W:Vższym
odbędzie-A~
snę wa....,,„uy,
....,_,_ :program kor.cc:t'.l n;ez;mieir..,,, di . cymu.tem
u~"
licy" dla zwtląaJkriw robo.tn:czych.
j'w C2J\Vairt..,., ma 1 "'"".l"<"Ua. 0 li>"""':1 Die bosaltiy i interesujący. Przy ""llrteWtorek po raz 3-c! ,.Da.nton".
11 raoo odiazyt roamego pu.blicY\StY
pioo.le zasiądzie brat artysty K '
S;,od.a semsacyjny .,Proces Mary Du- 'i rediakt~a Ta~~l'Ja Wienlwa':7.:_?tug~ I Oimpel. Począ!iek u godz. 8.30 w!~::;~
&am
srowskie~o. vw.-zyt p. it. „
tillll.- rem.
Cziwairtek o godz. 3.30 po po?udmu chów" ooooity }est na tle ostatniego
„Dzieie grzechu" Po ;e11ad1 poopulair-1 ~~h~.'.:1-":1arJaiwitów. Bilety w kasie
.- x nych.
... ••«ulJIUł•

I
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Dnia 25 bm, zmarł długoletni
członek związku legjonistów pol·
~kich w Łodzi ś. p. Michał Bie·
niaszczyk, były żołnierz I-ej bryga
dy legjonó~. Zarz.ąd. zv.:iązku wzy
wa wszystkich leg1omstow do wzię
cia licznego udziału w pogrzebie
towarzysza broni.
Wyprowadzenie zwłok nastąoi
dzisiaj dn. 28 października rb. o
godz. 2 po poł. z domu żałoby
przy ul. Braterskiej nr. 42.

OOOOCOOCOOOOOOO

Kilka
ści

słów

l.ódz.

z dzialalno•
Żyd. Tow.

Ochrony Kobiet,
Zielona 11.

Ta bardzo pożyteczna instyfucja w ostatnim roku rozwinęła
nader ożywioną działalność spo·
łeczną i filantropii·ną n" polu ni·e·
sienia pomocy kob1·ec1·e" w każde1·
fazi·e JeJ' życia.
Utrzymuj· e wi"c.·
„
1) Burs" „Og:n1·sko" dla 30 pod·
„
.,
rastaiących dziewcząt, kształcących
się fachowo,
2) Biuro pośredriictwa pracy,
które w ubie~łym rolm dostarczy.
ło dziewczętom i kobietom 850
0
pos~f Dział porad i pomocy praw·
ne.i udzielił porad w sprawach
emigracyjnych, rodzinnych i t. p.
w 1223 wypadkach·, przyczem wy ~
słano 1210 listów do władz w kra1·u i zagranicą oraz do pokrewnych
instytuc1·i w Europie, Afryce oraz
Ameryce Północne1· i Południowe]·.
4> Sekcja kulturalna urządziła
kilka odczytów w różnych punk„
tach miasta na temat niebezpie·
czeństwa, grożącego kobietom przy
zawieraniu
niezalegalizowanych
ślubów rytualnych .
5) Kasa wsparć udzieliła za•
pomóg w 86 wypadkach.
Prócz tego delegatki Towa·
rzystwa w ostatnim roku brały
. ł we wszec. hsw1a
· · t owych kon·
u d zia
gresach ochron kobiet w Londynie
i obecnie we Wrocławiu.
Pozatem Członkini
Zarządu
Ochrony Kobiet stale asystuje na
posiedzeniach Łódzkiego Urzędu
Sanitarno-Obyc;z;ajowego.
10155~1

gu .

Zbiórka członków organizacji
.vrznaczona została na godzinę
6 min.30 przy ul. Ale1e Kościuszki
nr 53.
Zarząd.

D~

arcl1iwum

lVO JSKiJ\VBl lJ

należy się

zwracat
w spravJie b. in t er•
nowanych

Wobec napływających do min.
spr. wewn. za pośrednictwem min.
spr. zagr.
licznych zapytywań
władz sowieckich w siprawach byi:ych internowanych, min. spr. we-

wnętrznych zakomunikowało ur.7.~
dowi wojewódzkiemu, że akta zli-

Co
usłyszymy dziś przez radjo?
Warszawa
umys.łowe"

IO tys. kim. raid Ursusow
" ''
Samoc hody krajowej produkcji

,,
ka wygłooi prof. Cyprjan fablQllQIWskJl.
przedefilowały
~ed.TY p.oenańskiej.
20.30 - Koooort wieczorny.
Wyko12.00. Sygnał czasu. hejnał z wieży n.aiwcy: Orkiesbra P. R. pod dyr. Józeprzez Łódź
Mariackiej w Kra~mw1e.
fa Ozimińskiego.
5naJ!lislaw frydberg
Przed kilku dn.iaani przybyła do
Na samochodach przybyli kon12.05 - T;rainsmiJSja iJnaru,gura:Uri ronrn (sknzyipce) i prot. Lud•wd1k Ursitein (akom Łodzi
ekspedycja · samochodów trolerzy fabryki samochodów „Ur
alkademiiokiego z 1.1Jniwersyrtiew wairsizaw panfamenit). I. I. a) Gluck: UwertUJra oo krajowej produkcji zakładów me- sus" w osobach ppułk. Aksana,
slkiegQ.
op. „lfigen~a w Aulidziiie", b) łfayd1n: Me chanicznych „Ursus", która za- kpt. Dubfonieokiego, przewo.J_:_
· u ł ó dz k iego przedsta czącego komisji raidowej kpt. U!lU
15.15 - Tramsmi.sfa lroncemtru z filhair- lllUet z symfootii Es-diur Nr. 3 - wyko- t rzyma ła się
Kło
mo•ndi wmsmwiSkieii. 1-szy kooce.rt z na orkiestra. 2. a) f. Xi1taJi: Ciiaieonna; wiciela firmy „Ursus" p. He™-yka dzińskiego, członka komisji inż.
cyldu międzym.airodowych ko·ncer.tów wy b) Mooart-Kreisler: Roll1<li0; c) Pagari ini: Bu.czyńskiego przy ul. Piotrkow- Altdorfera, kierownika techniczmiemtych wyżseych u~,nd muzycz- Etiud,a 4; d) Sahube:-t: L'a.bcille - od e- sk1ei 112.
nego inż. Legejko i p. Wiesława
nych po]skliich f ~giraaticzmyicih. Wyko- g.ra ·p. St. frydiberg. IL 3. Lisz:! : Ranso- l Ekspedycja składała się z 6 sa- Modzelewskiego,
reprezentanta
illaiwcZYl!li: Mairia Karklin, laureatka kan- dja 2-ga - WY1kona ork!r-stra. 4. „ J i(ar j mochodów ciężarowych i jednego firmy „Ursus".
seriwalf;or)u:m w Ryidtre. I. 1. ~ertn: low.kiz: And~nte z konce-rtlll sh
; osooowego, które odbywają raid
Goście zatrzymaili się w hotelu
La flewie ou 1a tendre Nia;ette. 2. Ccar- wego; b) Glier: Roma.ns; c) \V u:;:1:::r - o trasie .10 tysięcy kilmetrów „Savoy", gdzie podejmowani byli
ta!lltd: Caan-iccio. 3. Beethovein:
Sonata W1ilhe-1my: Kartka z albumu; d) Cltop11n przy pełnem obciążeniu.
przez por. Gostkiewicza z 4-go
op. 31 Nr. 3: a} Allegu-o, b) SoherZiO, c) Auer: Noc.turm; e) Kirman • Du~li:<J, n:
Raid powyższy ma na celu za- dyOlllu samochocłowego.
Meruuetrbo, dl) Presto com fuooo. II. 4, Cho C~a1nt des Sepharddms; n S!. fry.C:berg· poznanie szersz~go ogółu z kraNastępnego dnia ekspedycja sa
Pieśń burłaik?,w; g) tł. W1ema.wski: E.u- Jo~ą . yrodttkC)ą samochodową, I mochodów „Ursus" po przedefide „Cadenza ~odegra p. St. frydbe.rg ktore1 zywym tworem są samo- !owaniu przez ulic'ę Piotrkowską
'
Is Pa.derewski: Krakowiak fantastycz:ny. c?ody „Ursus", O•r az wypróbowa- udała się do Warszawy skąd WV
T
,. 22.30 - TramismiisJa muzyki ta•necz-neJ me ich wyt.rzymałości.
rusza w dalszą dro~ę
wy'kreślone5
raugutta
tel. 53-11
Ek spe dYCJa przybYł a do Łodzi go raidu.
(
G 1,d H
z da.ncLngu "oa.za "·
"' dr 0 g 0 k ·
p· k
gmach
ran - otelu)
~~
ą
ręzną z 10tr owa.
poleca
10.15 -

(1111) Transmisja

na.bożeństiw.a.

20.00 -

,,Rozrywki

z

kwidowanych w swoim czasie O•
bo:."ów internowanych wstały prze
kazc.ne pismem min. spr. wewn.
z dnia 1.0 kwietnia 1927 r. Nr. 03.
1069-27 do centralnego archiwum
woi'skowego w Warszawie t" że
z tego powodu wszelka korespon
dencja w sprawach b. intern.owaODBIORNIKI
nyc h ja k nprz. poszu kiwania był .
~
internowanych przez ich rodztny,
własnej konstrukcji, oraz świa
przez rosyjs·ki czerwony
wzg!.
towych firm zagranicznych
krzyż, zapotrzebowania kart ewidencyjnych
był. internowanych,
SCHAUB i LOEWE
tel. 77.79
Bezwzględna selekcja Idealna czy·
stwie,r dzenia faktu iillterniowania
poleca
w
wielKim wyborze
stość
tonu.-Częścl
skła<towe.
Powzgl. pobytu w obozie internowarady tectm1czne
nych i t. p. winna być skierowana
materjały
Ładowanie akumulator6w.
bezpośrednio do wskazanego wyNadaszly
i;ilośnik1
na1r10 .>JSzej konżej archiwum, a nie, jak dotych- • - - - - - · - - - - · - - - •
strukcp ,.Sanep„
czas do min. spr. wewnęttrznych . .i-------------~
Sprzedaż po cenach taorvc-i:nvch.
Najtrwalsze Lampy Katodowe
I=== JO==.: I=:.::,::;; a==.:
I
ORIO .EC O
WIADOMOśCI LOTERYJNE.
Wyjaśnieni!

RADIO AUDION

Iskra

Rad jo f!ttOeeeeeee~Mf'tftMfteftf'łftfteeeee~ftftfHtWf'ftfłflt~"'8

69 Piotrkowska 69'~~

wszelkie

I

W związku
i<ą naszą z d.

il===

G. m. b. H. & Co,
•

Prze i.staw 1c:el

B.

FI

Gdańsk

ZEL

WARSZAWA, Okopowa 21. tel. 171-88.

pin: BailJada As-dJUI. 5. Cbo!llin: J!t00e
W związku ze zbliżającym się
OfP. 2.5 Nir. 1. 6. Usz.t: Egk>izue. 7. Liszt: terminem c i ągnienia,
panuje orD&i.1Jil.li1·~~lml6~~~
Gnormenreigen. III. 8. V1itola: Koł:vsrunka gromne zaideresowanie
losami
op, 18 Nr. 1.
9. Filiva: f'eux foilets. 1-szej
Kl. 18-ej Lot. Państw. iQGUtzałJVU8UUUQUeQ~~4iHiKHiKHił,HHi~iilUU~u~~uuuueeei>
10. I"ilipa: Etnl<lie de Coooert. u. Debiisł: Szczególnym popytem cieszą si<:
Voiles. 12. Llszlu: Raipsodi.a m. 8.
losy Kolektury
·
17.20 - A'l!idlY!cd.a. l)OŚ!Wuęrona pamięci.
S. J A T K A
iPQrucvnika Staruslawa Króla-.~aszubskle Piotrkewska 22, Piotrkowska 66, a
go. Odczyt p. t. „o tJliemiainyrrn bohate- to z tej słusznej przy~zyny, że wszy.
.
.
Gdańska 61, m. 8, tel. 39-67
me legjonów - ,,Królu" - Ka.srubskim" stkietam padają zazwycza) najwięk ~lektr. na wszelkie . w1el~ośc1
lsze wygrane. Należy nadmienić że 1 obroty.
. ~prze~a.t l zamiana. poleca najnowszy wybór modeli
oskarżony - .w-ygfoo:l. p. Wamda Przychooka.
· k
kt ore
·
Na1tansze
sulden pary5Kich.
do reakcji
17.45 - Koncert p0rpulal!'ltly.
w1ę sze
wygrane,
pad' ł y
. · zrodł11.
.
..
19~.?0 - OcLczy,t !P· t. „Z wióczęgl my- w obecnej 17-ej KL Lot. Państwow. j Wars~ta~ reperacyjoy,napraw~ I przew11anle Wykonuje kopje z własnych i po•
wierzonych materjałów,
Robota
śliwsk:ieii - w.oo.s.na oo. WolyllliJU" - na Łódź, pochodziły z powyższej !
in~. J. RElCflER 1 S-ka
iwyg!osi v. ~słąiw D.rmw~
Kolektury.
\Południowa 2a..
'hlefon 30„00 wykwintna. Ceny puyst~pna.

z wczorajszą notat27 hm. pt. .Zołnierz
komunista przed sądem" czujemy
si~ w obowiązku
sprostować, iż
kanonier IV PAC. Benjamin Mord
kowicz został skazany na 1 rok
domu poprawy nie za komunizm
lecz za czynne targnięcie się na
swego przełożonego borpbardjera.
Łagodny stosunkowo wymiar kary
tłumaczy się tern,
że
został sprowokowany
czynnej~
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MOTORY M. Majerczyk wa
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ił ka nożna

ł\ronika

nad Dunajem

Same walcowery

Na ostatniem posiedzeniu arna
torskiego związku bokserskiego
(Specjalna służba korespondencyjna „Głosu Polskiego")
w podo{.(ręgu piotr
Anglji, postanowiono nie brać w
kowskim
Wiedeń, w październiku. tabeli
majdniemy:
Sporiclub,
Reprezentacja Austrji podejmuje przyszłości udziału w igrzyskach
olimpijskich.
d
W stolicy naddunajskiej wallka Wacker i BAC, który dotychczas reprezentację Szwajcarji, a team
•
Z łó zkiego związku okn:•row .·.
o punikty
wre obecnie w pełni. nie uzyskał ani jednego pU1I1ktu. Wiednia wyjeżdża na zawody młęgo piłki nożnej wyłonione. '"' J wa
Kluby pierwszej ligi rozegnły już
Misitr.rosbwo tegoroczne
zaipo- dzymia.stowe do Krakowa. PozaMistrz Anglji •Everton•, świę- podokręgi: kaliski i piotrkow :>ki.
ci w roku bieżącym 50-Jecie swe- Przeprowadzone w tym roku roz·
W
przeciętnie po 6 gier, żaden z nkh wiada się ba:rozo ciekawie; wszy ·t tem graią Il liga AUiSfu-ji i
ęg:fer go istnienia. Everton jest obok grywki o mi:>trlostwo wyk:iz ały
jednak nie potrafił się „odsadzić" kie prawie kduby stoją na rów- oraz reprezentacja
amatOII"ska Astor Villi najbogatszym klubem kompletny brak znajomości prze .
od innych. I tak co tydzień mamy nym po,z:iomie, a wynik zawodów Wiednia z Brnem.
Anglji. Trzy razy zdobył mistrza- pisów gry i statutów, lak u władz
tu coraz to nowego leadera.
W z.alefy w większo·ści
wyipadków
Do tych wszyistkkh imprez mu- stwo 1 ligi zawodowej, a sześć ra· podokręgowych, jak i pośród zatym tygodniu prowadzi W, A. C., tylko od usipo~bieinia drużyny w si kapitan zwią.2lkowy Hugo Meisl, zy uplasował się na drugiem miej rządów klubów, względnie kiero·
który nie przegrał jes·z cze ani jed- dniu meCZlll.
zrezygnować z graczy Rapida, któ scu. Od roku 1887 gra .Everton" wnictwa sekcji piłkarskich.
w l lidze, przyczem ani razu nie
Szczególnie wieikie niedorna·
nego mec~, „wyciągając" z szeW drugiej natomiast lidze sytu- ry gra tegoż dnia w Budapeszcie spadł do drugiej ligi.
gania zauważyć się dają w podościu gier 10 puniktów, a który w acja jest
o wiele wyraźniejsza, przeciwtko FTC. o finał wspomnia
•
kręgu piotrkowskim. Ostatnio wy·
ubiegłym roku znalazł siię na przed tam b01Wiem
prym wiedzie ex- nego wyżej puharu.
Nadzwyczajne zainteresowanie dział gier ogłosił wery.fikację zc.ostatniem miejscu, „pretendując" ipierwsrokilasowy Hakoah, któTy,
Jak się w ostatniej chwili do- dla piłki nożnej wykazuje ostatnio wodów tej grupy, wynik zaś iej
powaŻlllie na spadek.
nie tracąc ani jednego punktu, o- wiacLuię reprezentację
Wiednia w Szwecji miasto Helsingborg, najwymowniej świadczy o ty.eh
Doskonale wzyma się obecnie siągnął w sześciu gnch stosunek przeciw!ko Krak·o wowi stanowią: które do niedawna stało daleko niedomaganiach. Dość powiedzieć
Austri " k
b
k
C
(W _,,_ ) G af (A
. ) . poza metropolją tego sportu--Go- iż 11a 29 rozegranych spotkań 1·:
art
aOKer ; r
ustria 1 teborgiem.
.
zweryfikowano jako walcowery, w
"
a , tóra pomimo niewczę rame 30:5.
śliwej przegranej do mi•s trza AdMa on do swej dyspozycji, o- Jelllmek (Waoker); Schreiber, Kel
Na ostał · h
od h
. tem 3 dla obu drutyn.
·
· ł d
. · . .
.
.
I!Mahal
D .
(
me zaw ac o m1 .
T
f.
.
m:iry, z:i-1ę a rug~e miegsce.
prooz zesdoroczne1 drużyny, kilku uuger,
;
an.is,
wiszys J strzostwo między Helsingborgiem
ak ob ~te żn~wo zawdzięczać
Admira, która jeszcze nie jest reemigrantów
amerykańskich". Sp01rtdub); Hoftasch
(Au:strja); a Malmo, zjawiła się jedna trzecia mażna zaw1es~emu. dwu k~ubów,
w forniie, a znajduje się na na- Pomimo spadku do II klasy, 'nie Stoiber (Admira), Waltz (Niechol- całej ilości jego mieszkańców; na które a~solutme me reagują na
stępnem miejscu, rówmież niema stracił Hakoah siwej niezliczonej son) i Runge (Admira).
35 tysięcy przybyło około 12 ty-\śwezdw~ntie naskzych ~kładł~ za PO•
h ·1
·· d
,1_
k
p
. k
. dr . .
k
sięcy ludzi
re me wem omum a ow, wycof~
c w~ oiw:' aim ie nego pTZegranego r~eszy z;"o1enD.11.K.ÓW,
tóra tłum- . rzeciiw o tei. uZ}'llU.e, . tóra •
·
niu się zespołu T. o. Sokoła (Raspotkarua.
me odwiedza zawody swego pu- Jest teamem, gra1ą.cym powold, ale
domsko) oraz niezgłoszeniu graFmalista puharu środkowo-euro pila.
za.to doisk0111ale kombinującym i
.
. ,
czy przez szereg klubów. Zarząd
pejsdciego, Rapid, ma najmniej gier,
W niedzielę,
28 październi:ka, strzelającym, będzie miał Kraków
A ~ZOP~. win!en. wreszcie z.ważyć,
zaledwie trzy, z których zdobył czeka Austtję bardzo poważne za bardzo trudne zadanie.
.
A~ iz uś~I~~omieme sportowe Jest m1
cztery punkty. Na s1z arym końcu dacie.
Bed.
~c:ft kuiluro~
bprow1nc11 bćardzo ~łabe. kNalk~żało·
~ f ąyta
y wszczą energiczne- ro 1 w
ŻKI
.~. -,~
celu zaradzenia złu.
1
1

*•

* •
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DZI V

UryntJ ·1nalne metody Weryt·1kac1··1

stosowane przez

wydział

cfo;pme
„

·
EJRl.0W·DO!l'f.POISKirro
dy;t~s;1g~~~;'~sr~l c~~ej0~~~ ~~~;
~L"lll 9 ToM6w °i.4--J'l· ~·.SO 6 sr: kowska i ona to bezwątpienia bę1iiiii"•~~ -::::ua łdzie finalistk14 tej grupy.

KSI.&.

Z8W0d0 W

gier i dyscypliny

Praca nad weryfikacją zawodów skie, co już poprzednio omawia-is'ko, zdaniem sędmego, było 7Jdatmi~trzosiwo Ł. Z .O. P. N. poi.5u liśmy i uzasadnialiśmy dość szero · ne do gry. Na jakilaj podstawie
~a si~ wolnym krokiem naprzód. ko. Rozumie się, irż W. K. S., nie- ćwilich wydał taki wyrok po1Z10sta
\Yydział .gi~r i dyscypliny
musi zadowolony z taikiego obrotu spra nie po wieczne czasy tajemnicą.
się p~ze01ez ~:ać z potz:ost~łym! wy, ośmielił się zapytać naszą wła
Nonsens ten znalazł jedna·k aswem1 ~daruan11, chcąc uniknąć dzę sportową o przyczynę pow.zię probatę naszego wydzału, w cz-em
zupełne] kompromitacji przed wal · cia tej dzi'Wt!lej decyzji. Odpowiedź niema nic dziwnego, bowiem cała
nem zgromadzeniem.
była
zaiste zdumiewająca, bo- jego praca
w obecnym s~01nte
~ll'Z)'. w~ryfikacji zawodów sto- wiem z poięcia wydzrału wynika, przeważnie z takich i temu podob na łurnie ~ u szachowym o mistrzostwo m. l.odzł
SU;Je. się meste.ty metody, po:ziosta iż zawody zweryfikowane były nych nonsensów się składa. Po- Najdorf
Frenkel
Na d6xe5, 12. f4xe6 Sf6-e4
wia1ące tak w1ele do życzenia, tż prawidłowo jako mistrzowskie.
dobne posiępO'Wa~:ie
wydziału
stąpiłoby gc4 x f7.
ti:ucLno fakty te pominąć milczePojęcie to jest bardzo pły:nne, mocno nadszarpuie jego autorytet,
Białe
Czarne
Se4xc ~
mem. Prze.dewszystkiean i w tym moiJna komentować
je szeroko, muszą więc być p01Wody, które 1. e2-e4
7 5 13• f4-f5
d6-d5
wy~adku, Jak popr~ednio w ukła- tembairdziej że wydział nie posta- zmuszają go do takich kroków.
2. ·sgl-f3
S~8~6 1 I' ~x_~~l
d5xc4?
damu
zawodów o rał się
· t c h ęc· wv 3. d2-d4
. t kalendarizykow
tw
. podać żadnych motywów · Gł·oWIIlą przyczyną ies
c5 X d4 16 f6 7
Wb8-g8
mis 7,ZOS . o,. system .pracy „na Ośwtadczenie wydziału W. K. S. brnięcia
z beznadziejnej wpros't 4. Sf3xd4
Sg8-f6 l1: H~T-g
h7-h5
4
r~ty zna1du1e w pełni zasto·s owa po.zostawił bez odpow.iedzi,
bo- sprawv mistrzostw klasy A
na
7
"He .
·
d
·
.
·
I
.
k
··'
'
Ostatnie
posunięcie
czarnych
N
w
ł
b
8
Wilem zis nie za ezy mu na pun - ukończenie których w bież. sezo- .
a g xg mog o y nastą pi ć
,
.
S tc-sui ąc ten ~elce uproszcza- tach, z chwilą gdy stradł szan.se nie nie ma widoków. zabTaknie b~si bardzo waż u e, ~dyż . zmusz,a 18. Wal-dl ge6-d7, 19. e5-e6
13
ny
·
t
· ·
· skoczki
e ·G.o
,_. system,
ha
. .wydziiał
t dn wytwarza . ta- na zdobycie ·tytułu mistrza
ermmow
na roze gran1e
em zastawienia
· · Tylko b owiem
. ł d . ł pidona c2 f7xe6.. 20. Hg4-f4·, lub też, 1·eże l1
<K.t c ·OIS, 1Z ru
w materia 1e temu zibieg01Wi okoliczności mo~e
t ł h
d'
T t ·
• 8 ia e ązy Y 0 c 2- zamiast ge6-d7 hetman idzi ~ na
podarw
k
'k t h fi
..A- ł
·
pozos a yc zawo ow. o ez v.ry c4
.
eh~ w . omuru a ac o· - Wyu.L.ia zawdz.iięczać, iż jego „pra ciział chwyta się środków rndykal
·
c7, 19. ge3-h6 Wg7-g8, iO.Hg4
1
OJa -ny_ . się ZOot")eaitować. Nielcle- widłowa" weryfiikacja zawodów nych byle 1·aki powód a często i 5. Sbl-c3
d7-d6 f4.
dy
· łu u trzymana ros t aru.e
· w mocy.
bł ,wsrod
.
.tego
. suchego mate ria
bez 'powodów jak to ' wyłuszczy- 6• h2 - ha
g7-g6 18. e5-e611
Wg8x-:Y-1
ysme cos, Jakby_ ŁrosZJkę _hu?101ru . Drugim ruie mn:iei ładnym kwiat liśmy powyżej: poprostu przeszmu 7. gfl-c.4
gf8-g7
.
„.
zd~·Lnke~o pŁobudzic
do smiechu klem, godnym bliższego poznania, .rllowu1·e się zawody które de fa- 8. gcl-e3
a7-a6
Jeteh h5xg4, to 19. e6 x f7T
CZ1'0inl . ow
. t k westj a "&Weryf'k
. za- '5eto się nie odbyły, ażeby
I
t owaa:i1a
zao·szczę 9. o-o
gc8-d7 Ke 8-d7, °0
~ · wa l - dlt Kd7 -c7
.
· . · o, · p. · N·• kt.orym 1es
przec1ez
nalezy
się
1aikaś
mzrywwo-dów
Turyści
Orkan
Oby
d
'ć
b'
k'lk
t
·
ó
·
·
lo
f2
f4
Wa8-c8?
21.
Wdlxd8
ka z t
·
d
·
- n so 1e 1 a ermm w 1 zwią. 1· f7-f8 H
. a. e. ~ewyczerpaine. zasoby wie drużyny straciły dwa punkty zać 1· akoś koniec z końcem.
C:~rphwos~! z 1a~ą ~rzYJm~ją na7 i .bramek .3:0 za to, iż nie stawiły Taika praca nie m~e przynieść
Błąd!- Czarne powinny były 19. Wfl-f71
b5xg4
roz11orodn1e1sze tnck1 wydziału.
ę na bOLSko Meoz ten był wy- k
ś01.
.·
.
d
t:.i: zroszować.
20. Wf7xg7
Ke8- f8
51
. h ;wysk o k'ow należy znaczony na <>wą
·
.
· orzy •
nie
mo.ze za owoi~ 11 • Sd4xc61
Czarne po dd aDo t a k te
pamiętną desz- członków nie może być podsta.
gd7 xc6~r 21• Wg1xg6
przedewszystk1em ~weryfiko,wanie c.rową niedzielę kiedy to Turyśc-i
dla ' d . ł d0 t . ro
.
Należało odbić wieżą, atakując ły, gdy:t grozi ge3-h6t Kf8~ e8
zawo·dów jako mistrzowskich L g~ali z I F C '
~ Y:'ą ł
zta u b
zenta, gc4,. i zroszować.
Wg6-g8 mat.
T. ~·
W. · K. S ..zg.odnie ;
24 godzi~y· des'r oz lał bez pl'Ze·r ~es~~emm:es;z~jś~wt~e~ ':~~ 12. e4-e5
Sf6-e4
(Uwagi: T. Regedzińskiego).
wymk1em (2:0), choo1az zawody wy.
Już odbycie zawodów Ligo- Trzeba będzie zdać generaLn ob :r:lr-1
te rozegrane rostaly jako towarzy- wych, wyzna~zonych na godz .. 11 rachooek przed walnem zg·~ma: !J!!IL!ll!J!.il[!l[!][!][!J[!][!J[!J[il[!][!J[!][!J[!J[!J[!)[![!][!J[.b:;:J[!J[!}
efteeefRRt8Mf9M8ft8~-aeftfM p:zed po~udm1em sta~o pod. ~el- dzeniem, a uzyskanie absolutorj\lm
"'ąjlepsze amerykańskie wyżymaczki kim znakiem zaipytan1a, a Jesh do- nie będzie łatwe.
,,EM P. IRE"
szły one do skutku, to tylko dzię,
Amerykańskie maszvnv do pr~nla ki temu, iż przyja.ZJd dr~yny zwią . . . . . . . . . . . . . ,
„MAJESTIC„
zany był ze znaoz:nemi kosztami,
publiCZ111ość natomiast
względnie
dopisała. Tylko te pCl'WC>dy skłoDr. med.
niły sędziego do uznania boiska za
na· d.ają~e się do gry o miSltr~two.
!
W 1ak1ch warunkach mecz się od•
'
był, wiedzą oi, którzy na nim byli. chor. wewn. Specj. serce i płuca
Z wtie1kim -trudem do1brnięfo
do
'
"ł
lkońca. Odwagę swoją gracze przy
pO WrOCI
płacili zdrOIW'iem, niemal kairoy od i przyjmuje nadal Piotrkowska 80 · ~··•
poikutowa~ swój zapał.
tel. 71 ·90, od g. 5-7 p. p.
:::::-=Na temze boisku W. K. S-u wy~
-:::::;:
.zna.crono mecz Turyści - Orkan • • • • • • • • • • AA~A ~~~
Grudzłen
tta godz. 4 po poł. Zawody te, jak
V V''O"
~
~
zwykle, poprzedzane są przecłmel" · 4
WSCHóD
d , ·
czem. Otóż mamy tu charaikteryię na po roz na
.
styC21D.y wypadek do zanotowania:
Dr. med.
- 9 ~ni na Morzu Sr'!dziemnem sędzia wyznaczony na prowa·dzeW7cief?Zlla ~ głllb Egiptu
nie przedmeczu wogóle Illie zjawił
~
dni na Nilu się na boisko, chociaż drużyny go
•
~
ll1 ~
Wllła ~ BetleeDl .
oczekiwały, słusznie bowiem rozu- SpecJalista chorób skórnych, wene ~
- 5 dni w Palest7nie mował, iż o odbyciu meczu w tycli
rycznych i moczopłciowych
Wszelkich informacji udzielają bezJ'lałnle
warunkach nie może być mowy, Przeprowadżll się na Andrzeja 5.
Tel 58-40
Sprzedaje za gotówkę i na raty nafomiast w 2 godz. później miał
s:ię rzekomo ~awić na boisku sę- przyjmuje od 8-10 i od ::i - 8 wiecz.
dzia ćwiHch. Owo·cem tej wizyty
Oddzielna poczekalnia dla pati.
PIOTRKO 'w SKA 40,
1sędziego, był protokuł o niestaERNEST SZULC. Piotrkowska 234
wieniu się przeciwimków, choć bo- • • • • • • • • • • • •.•
gtlf!łltJ0HilłJf!łfil~~~~ł!Jlłlf!Ułłlłl~
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·' yhory do izby

Ameryka próbuje robić interesy
w Rosji

przemysłowo - handlowej

• The Daily Herald• podaje za menty, w których szefowie komuodbe .~ siP. dziś na terenie całego okre,.gu łódzkiego paryskim
nieprzejednani, a mia
York Herald• wia- nistyczni
o podpisaniu kontraktu nowicie, gdy chodzi o konflikty z
W dniu
dzisiejszym
kawska 73, Andrzeja 34, Piofrkow
oni kooptacfi ;eszcze 6
'
'
'
Sowietami a Internatio- robotnikami. Co do tego nie
się
Łodzi wybory do izby prze- ska 113, Zgierska 28, Pio·trkowskal radców.
I

są

„New

odbywają

dokonają

domość
pomiędzy

w

moż·

na otrzymać żadnych gwarancji.
mysłowo - ha~dloiw~j, . instytucji 10, Piotrkows·ka. 73, Mon~uszki, 5,
Gł~wna komisja ~yborcza zb1e· nal General Electric Company.
dla Łodzi nieoce:n1one1 1
która Piotrk01Wska 82 1 dla powiah1 łod:::. . rze s1ę do wt'o; ku 1 ustali rezulta l
Na mocy tego kontraktu So- Tak więc wszystko stoi w miej-

I

kiego Moniuszki 9.
dzisiejsz.y:h ~-y:bor?w•. poc~em poW grupie przemysł.owej głoso-1 ~a. wyn1k1 o_f1<:Jalme '.i~ w11domowanie nie <>doywa sdę pronorcjo- . set m1eszkancow Łoru.1.
nalnie a. tylk<> na osoby ·
Każda obwodowa komisja wy· '
'
bon~za po skończonem ~losowaniu
Wybrani w dniu dzisiejszym rad dokona obliczenia ~łosóY,' i spisze
cowie izby przemysłowej
stano- protokuł z przeprowadzonych wywić będą dwie piąte og5ine1 licz- boTów.
by radców, a w nastetinym m:es1ą
Głosy należy stkładać w kopercu odbędą Siię wybory zrzeszen10- tach o-pieczętowanych p!"zez głów
we. Kaiide stowarzys3enie wydele ną komisję wyborczą które dostar
guie ze swego g.rooa radców, po- czać będą głosującym członkowie
wołanych przez m~nistra przemy- obwodowych komisji po sprawdzesłu i handłu, który w grudniu wy- du, c.zy dany obywatel jest
uznaezy ze twej strony dalszych 6 mieszczony na liście wybor<:.')W
radców, a wreszcie na pierwszym do izby przemysłoiW-o - hand.Io~
po&edzen:iu wybrany.:h radców, wej.
(b)

wreszcie ujmie w pewne ramv ca•
łokształt
spraw gospodarczych
naszego miasta.
Z JX1WOdu złotenia list grupowych, wybory nie cdbędą się ani
do &ugiej kutji przemysłowej, ant
do obu kurji handlowych1 tylko
do pierwszej przemysłoiwej.
Głosowanie odbywać się będzie

w obwodowych

biurach wybor·
czych, które według kolejnośct od
powiadają okiręgom urzędów „kar
bowych.
Biura głosowania mieszczą się
w lokalach instytucji
go~podarczych, a m.ia11<>'Wic!e~ Ogrodowa 10,
7.aWadzka 5, Zachodnia 68, Piotr-

5ą

wiety zobowiązują się uwzględnić
pretensje Towarzystwa do dawnego rządu carskiego.
Kontrakt ten został podpisany
za wiedzą Departamentu Stanu.
Towarzystwo zobowiązuje się do
starczyć Sowietom aparatów i róż
nych mat e rjałów na sumę nie
mniejszą niż 5,C00,000 dolarów i
nie większą niż 10 miljonów w
ciągu dwóch lat 25 proc. wartości
zakupionych towarów Sowiety zobowiązuj ą się pokryć przed wy-

scu. Najśmielsi zadawalają się dostarczeniem Sowietom towarów,
ale wyłącznie za gotówkę.
Taki stan rzeczy trwa w Rosji
od 10 lat i pomimo to regirne
bolszewicki się utrzymał. A to
dlatego, że w Ros1i cierpienie nie
wywołuje
jako koniecznego na·
stępstwa buntu, ani nawet opozy.
cji. Jestto zresztą objaw bynajmniej nie nowy w Rosji.
Trudnuści

Kontrakt zawiera klauzulę, mo.
której może być przedłużony
na dalsze 4 lata z warunkiem, że
Towarzystwo dostarczy towarów
4
na
miljony dolaDziennik tranzakcję tę ocenia
jako poważne posunięcie w stosunkach amerykańsko-sowieckich.

węgierskiego pr~emy
słu włóldenn ! czego

iinansowB

słaniem.

cą

Jedna z większych firm wł6·
kienniczych na Węgrzech, • Towa·
rzystwo akcyjne wyrobu sukna w
Kosmos", znalazła się w trudno·
ściach płatniczych i zgłosiła wniosek o otwarcie postępowania kon
kursowego.
Pasywa firmy wynoszą 1 300.000

·
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S
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lk1·
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d h an dl
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wypłat O dąlsze trzy

Od

ton~ r:~:s;ą ~r:n°;::~ię z0:~~~yn~:

miesiqce

Spółce akcyf'bej wyrobów baweł odroczenie wypłat na trzy miesią- • siące najwyżej, zaś po tym term.i- p~symistycznie.
1

pengći.

Zda~iem koresp.

S. Rosenblatta w Lodu! ce, które może być tylko dwukrol ł nie wierzyciele, o ile nie zostaną f1mes'a kontrakt posiada wartość
sąd okręgowy w wydziale handlo- nie przedłutone na okrea trzymie- 1zaspokojeni, mają pełne prawo tylko teoretyczną.
.
.

tl.ianych

Urodzaj

wym wyrokiem z dnia 26 lipca r. sięczny, czyli inaczej mote trw~ćjzwrócić się do sądu z żądaniem o-

t928 odroczył wypłaty na przeciąg trzech miesięcy t. j. do dnia
26 października r. b. ze względu
na sfraty spowodowane przez re•
kwizycje wojenne, wyrażaiące się
w sumie 3.091,270 zł. frank., jak
ró;wnież przez utratę 2.762.776 rubli złotych na wienytelnoiclach
rosyjskich oraz wskutek ostrego
kry.zysu w przemyśle przędzalniczym i całkowitego niedopisania
letniego sezonu sprzedaży roku
ubiegłego.

W przeciągu tego czasu spółka
pracowała korzystnie, gdyż
za

czas od 1 lipca do 1 września r.b.
czysty zysk spółki wzrósł o 190

tysięcy złotych, jednakże płynność

. W „L'E~l10 de Pans~ Perh~rnx
tylko maksymalnie 9 miesięcy z głoszenia upadłości.
pisze w z~1ązku z ~p~bhkowame.~
warunkiem spłacenia do tego ter-1
pr~ez Sowiety . całe1 hsty ~on_ces11,
minu wszystkich długów w pewW tym samym dniu w sprawie ktore i;noże ofl~rować kap1tahstom
; ich wysokości i drugą przy . upadłości Tadeusza Jarosińskiego zagranicznym, iż wszyscy przekoniemożności spłacenia w ~łoś~ sąd zezwolił na otwarcie sklepu nali się już dostatecznie o warwszystkich wierzycieli pnez na- upadłego, przy ul. Przejazd nr. 46 tości tych „cudownych obietnic".
rzucenie im ukła~u zaproponowa- oraz na sprzedaż towarów przez; Nawet Niemcy, ~ak s~orzy naogół
nego przez dłużnika, dalsze odro- tegoż upadłego pod nadzorem syu do pracy z Sow1etam1, zrezygnoczenie wypłat sp5łce może być dyka tymczasowego. wały jut z nadziei na powoudzielone po 26 stycznia r. przyTec.
dzenie.
szłego na ostatnie jeszcze trzy mie
ł Wiadomo przytem, te są mo·

*

zmody t•I

zasobów spółki nie zdołała się tak
pomyślnie ukształtować, aby na- SpOWO
tychmiastowa
wymagalnych

spłata ~~eh

długów była JUZ O·

d

.

zą.targu

w

Według prowizorycznych obli,
czeń przedstawia si<: tegoroczny
urodzaj owoców w Jugosławii na

stępująco:
śliwki _ 12 miljonów kwintali,
jabłlrn _ l.ooo 000 k.witali grusz.
ki _

tt

nte] Z 11

„
Wł

owanie
W idzewsk1e1· Manufakturze''
O

be~~ um.~wiona. a

M anuiakturze

dow1a
. dUJemy
.

następujących szczegółów~

słę

Proz'nUa

ł ek od rana.
W zwią.Zku z powyższą wiadomością, informacje kolportowane
wczoraj, jak0 b
ł fy z powodu haku
r
przędzy ca a abryka miała byćł
unieruchomiona, wydają się być
nieaktualne.
um.

Jak się
· daleJ· dowia
• du1emy,
•
po
wywieszeniu wyżej podanego ogło
szenia jeszcze wczoraj zgłosiła się
do pracy trzecia zmiana.
p .
. d
k . f b ki .
oniewaz yre CJa a ry
~e
była przygotowana do natychmia
stowego uruchomienia wspomnianych· oddziałów, przeto oświad-

s'rn1·erCI.

\]

to. z powo- W związku z trwającym od ty- WPanu inspektorowi pracy do czono robotnikom, że oddziały zo~J wskazane ~edopba- godnia -z atargiem w Wid?~wskiej vriadomości' 1 ,
staną uruchomione w poniedzia-

d~ IZ
me
letniego
sezonuzr6wnowuone
me mogło
jeszcze
zostać
przez pomyślne wyniki sezonu złmowego oraz, iż wywołany przez
nadprodukcję
~ trwał
w zakresie
przędzy
bawełmaneJ
w dal·
szym ciągu przez ubiegłe miesiące
i dopiero w ostatnim czasie nastą
piła pewna poprawa.

ood kwintali.

'

nie urzędowego spisu drzew owocowych, posiada Jugosławja w
chwili obecnej: 65,970,000 drzew
śliwkowych,
7,758,ooo jabłoni,
3,685,ooo grusz, 3,485,ooo drzew
oliwowych, 1,738,ooC\ orzechowych
i 462.ooo kasztanowych. Ponadto
zarejestrowano jeszcze 5,392,ooo
innych drzew owocowych.
~
~„

ł

OpO

l 000

Według ·przeprowadzonego wła

ś

owany
ce
Dl•k p ac
.
d
d b . . .k
d
.

U]e na1praw

OWOCÓlV \li JU·
ł
·
gOS il JJjt

...,.,,.•.

zaW'rSfa

nad salą sądową
podczas procesu ku
sząco pięknej morderczyni z -

CHICAGO

Jak wiadomo, .natychmiast po
wybuchu zatargu robotnicy zwrócili • d
. -~w
s1~ :0 p~a . ms:~ora pracy
z prosbą o zajęcie się tą sprawę.
Inspektor Wojtkiewicz ze swej
Spół~a posiad~ ~ac~ne zap~sy strony zwrócił się dQ dyrekcji fasw:owcow, ~a,tet')ałow .1.towar?'!• bryki, która chętnie zgodziła się ~!!~!:i!~!!!!I!~!!!!!~!!~!!!!~~~~~!!!~~~!:!~•!!•!
ktore na dzten 1 wrzesn1a r. b1ez.
.
• edni
• .
wynQsiły sumę
3.347.043.38 zło- na J~go posr
ctwo w zlikwido
'powiększysz · grono
bogaczów,
tych. - Dla przerobienia surow- waniu zatargu.
ęz·
kupując
ców i realizacji towarów, które
W związku z tem dyrekcja Will
~adzą. niewątpliwie
d?i;tateczne dzewskiej Manufaktury złożyła Ceduła giełdy pieniężnej
, . T3-ku Kornuna•l1negio, Seria III,
srodki dla spłaty wymagalnych
ik ł
kł da'
·
o
·
·
93.długów niezbędny j~st jeszcze pa- cenn P.ac, s a Ją.? się z 2 O
waarszwskleJ
4 proc. listy mstaW101e .ziemslkTe 4!..50
do l klasy 18 Polskiej Państwowej
romiesięcz~y okres czasu.
poszczegolnych pozyc:µ.
OOTOWKA
4 i pół proc. lisity zasba wn.e zLemskie Loterji Klasowej w najszczęśł1wsze1
W tym stanie rzeczy w ceiu u- Inspektor pracy, po przejrzeniu Dofarry 8.88 i pól
zl. 49.25
i mezawodnej kolekturze w której
n!kn_ięcia unier}tchomien!a. prze~- złożonego cennika płac i wyjaśCZEKI:
8
proc. liisty z31sta1wttLe ZliemS1kle 78.50
nikt przegrać nie może,
357
s1ębi'?rstwa _sp'?łka., zv;roc1ła się nieniach dyrekcji fabryki, wyraził łfolandl.ia
.so
5 proc. m. Wa:rszawy 55.50
w dniu 9 pazdziermKa r. b. za po•
. •
pod
•
, . Londyn 43.235, 43.23
8 proc. m. Łodzii 6.1.50
śn~dnictwem swego pełnomocnika swo1ą opinJę, na
stawie ktoreJ Nowy Jork 8.90
Pożyczika inwes.ty>cyjna 119.25
do sądu z prośbą o dalsze prze- poczyniono zmiany w 150 pozy- Parryż 34.84 i pół
Piotrkowska
e:
PnżycZJk:a stabilizacyjna ,92.tel. I 76
O
dłużenie odroczenia wypłat na o- cjach.
S©walicairj.a 171.54
kres trzymiesięczny.
Ostatecznie wczoraj o godzinie Wiedeń llS.3 7
Główna wyg rana Lł. 750,000. ~m ~Ił
oraz wygrane po zł. 4LOu0.o,- zl.
Podanie powyższ~ było rozpo-1 3 po p0 ludni
h w· dz
AKCJE
300000,- zł. 250.ooo, i t. d.
zuawane przez wydział handlowy\ . .
u na murac
~ ew
s~du okręgowego w Łodzi w dniu· slueJ Manufaktury ukazało Slę na- Balllk: Dyskonitowy 134.50
OOóLNA
SUMA WYGRA!\ YCH:
Ze~arek
Zł . ~6,i6U,7vU
Bamk Po!Stkl 174.50
2~ października. r. b. pod i>rzewod.llstępujące ogłoszenie:
.
Zairobkowy 80.I Cena losu n1ezm en ona1 Cały •o• zł, 40, poi
n:ctwem sędziego okręgQwego
Ad · · t
· w· dz
ki · M
1' losu zł 20, św1erć losu zł. IO, C11,gnien1e t,
Hertzberga w asystencji sędziów' " minis rac1a. 1 e';5 eJ . a Sila 1 $wiatro 135.i klasy odbędzie się da1a W 1 16 lis•Opada br.
l Zamowien.a list wne załatwia 11ę • odwrotnie
Nobeł
28.handlowych Juszkiewicza i Fabry- nufaktury poda1e do Wladomosd
solidnie przezl'KO. 63-706.
Lilpop 36.50, 36.25
W V kłosie 17-ef Io<. wypłaciliś 1y na11y„ grakant~, który po w;rsłuch:ini~ wy-I osób zainteresowanych, że cennik
czom
przenlo
ćwierć
miljona zł.
wodo w peł~omo~ika sp~~ki adw' I przęd.7.alni amerykańskiej i eglp- Strarrachowice 43 Tabela glowna j ut do oglądania. Posiadaczy
Zawiercie 19.50, 19.75
reszty szczęśliwych losów prosimy zg łoaić 1lę
J~achmano~cza i Oll"?ZYCJi ze .~troi skiej oraz cenniki skręcalni, mopo odbiór wygranych,
Sole Potasowe 24.ny pełn. firmy „R. Btederman u- al . .
.. .
dn'
względnił prośbę firmy s. Rosen- t ru 1 przewi1alni z
ta 20 pat- Cukier 65.blatt i przedłużył odroczenie wy- d.ziernika 1928 r. zostały anulowa Cegielski 43.~ A ~ AT" Zyaowskt Teatr
Mod-rzeió~v 33.50, 33.25
płat do dnia 26 stycznia 1929 ro- ne i zastąpione nowymi które zre„ A ina if"'.1
.
Kameralny
Zieleniewski
150.Kierow. ~J. BROOI::t<ZUN
ku, pozostawiając nadal nadzorca- widowane zostały w obecności
43. Zachodnia 41, mi sądowymi
nad przedsiębior- W
.
•
Borkowski 15.85
slwem spółki adw. Osieckiego i
Pana tnspektora pracy. PrzyJmU
Dziś o godz. 7.45 i 1O w. po•
dyr. Oberfelda.
jąc p-0wyższe pod uwagę, nadmiePAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
wtórzen. jubileuszowego programu
ZASTAWNE
Ponieważ w myśl przepisów roz nia się, iż robotnice i robotnicy
p. n.
fJ:>la.ró \\iha 104.50, 103.50, 105.porzą~zeni~ prezyde~t!ł Rzplitej ol wymi2nionych oddziałów
mogą
z.ep-0b1ega!11u up~~łosci ~pr?~a- przystapić do pracv cd ponicdzi:iłl 5 proc . komversyj11a 67.TO llCIYT P E Yi.łl
1O szlagierów araratowycn.
5 proc. konw. kolejowa fi0 .75
dzono dwie drogi Jako moznosc u~
· • .- . •
leczenia przf?.dsiębiorstwa z per- ku., 29 pazdz1ermka 1928 r. Ogfo. Dolarowia 85.-. 85.25
Jutro
o godz. 9.00 1 przedsta4
'urbacji fin.ansowych jedną przez szenie ninieisze orzesłane zostało l(oleiowa 102.50
E wienie Kasa czynna ~16-e; wiecz

=

Ryneh p· en1·

TY!

ny

LOS

„Samuel Weinberg"
5
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I
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„ ok is nienia"
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28."JC.
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• 2 d n1.
•I I.
Os t a t nae
Wielki podwójny program!

_

L

_

.

_g - •. J • .

U

iłińskiego

178. .e.e

_I!!"! - - SGS C

!EZ-

!s.

S2Q

Dramat w 9 aktach. Trai;!icxne dzieje dwóch młodych se rc
których wielka miłogć została zniweczona przez rótnice odm ie nnych ras W rolach gł: Charles :Varrell l Grota .Nlssen.

Komedja
w 1 akt.

~

~

Następny

program:

„C6rki na wydaniu''

Boty i Kalosze
RATUJCIE ZDROWIE l

Najsłynniejsze

światowe

powagi lekarskie stwierdziły, te

„.-.

750/o c h orób powstaje z powodu obstrukcji.

Boty damskie ••.-,
18.Kaloaze męskie •·-· tt.30
Kalosze dziecinne e.40, &80
Boty dzięolnne "' •.io doaa-

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę
materji.
·
Słynne

ZIOLA Z

radjo rozwija się gw111.townie z każdym dniem,
pr zyczym zasłużonym popytem cieszą się przede·
wszystkiem od b i or n I ki
. Radio-Lloyd', precyzyjne,
ta n i e, eleganckie.
Dla
urzędnikow

państwowych

i prywatnych dtugotermi .
nowy ułatw i ony kredyt,

od 45 lat w

l~óR

całym świecie

HARCU

D-ra LAUERA

jak to stw1erdzi11 prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hoch·
tJaetter i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym ~rodkiem dla
uzdrow ienia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są dobrym
•rodkiem przeczyszczającym, · ułatwiają funkcję organów trawienia,
wzmacniają organizm l pobudzają apetyt.
Zioła a: Gór Harcu D•ra Lauera usuwają cierpienia wątro
by, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm
i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje
Zioła z Gór Harcu D•ra Lauera zostały nagrodzone na
wystawach lekarskich najwyższeml odznaczeniami i złot. medalami w
Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu . Londynie i wielu innych miastach.
Tysiące podz i ękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych.
Cena lj1 pudelka zł. 1.50, - podwójne pudełko zł 2 50.
~ przedaż w aptekach i składach aptecznych.
UWAGA· Wystrzegać się bezwartościowych nasladown ictw!
Reprez. na · Polskę „PROTON'', Warszawa,ul. Sw. Stanisława 9111.

111111'1
Prawidłowa
Do

p1•zywrócenia

Juljusz Rozner
tUI. PlwkowMll M I ••

Tu 63-30

Droga

zdrowych

. Chore,k:-vyczerpan~ ~erdw~ cz:ynią. ż~cie gorz iem, sprawiają uzo c1erp1en,
jak naprz. bóle klujące, rwące, zawroty, uczucie lc;ku, szum w uszach, .:aburzenia, trawienia, bezsenność, nie·
chęć do pracy oraz oraz przykre ob jawy

nerwów

Jf.@·

\'.

~

~~

~„

Zatłady

cierpień
pozbędziecie się, stosując tylko praw·
dziwe Kole-Lecithin, środek odżywczy,
obfitujący w witaminy. Stał sic; on dla
ludzkości źródłem dobrodziejstwa, potęguje w sposób zadziwiający czyn·
ności organizmu, wzmacnia rdzeń pa-

Wsz7stKich t7ch

,

Wt.Afr.

,
ŁODZ,

ADAM LIBERMAN

PRZEJAZD 8,

TELEF_ON

58-0S

TOWARZYSTWO

Budowy i Eksploatacji
w POLSCE.

Garaży

Sp. z ogr. odp.

Zarządu: Warszawa, Smolna 7, tel. 191-81.
BUDUJE l!'araże według ostatnich słów techniki
FINANSUJE budowane garaże
EKSPLOATUJE kompleksy garażowe
SPORZĄDZA planv i kosztorysy budowli
DOSTARCZA wszelkich urządzeń

Biuro

ga ro żowych.

Ustosunkowany przedstawiciel na Województwo
184-3
poszukiwany.

t f'arblanila
terómskleg~ 9ł.
{Sklep ouuoJ)

znaną
jal{oikł

Rachat-r.okum
I „Buza"
oraz inne
słodycze

Proszę się prze łi onać osobiście
że nie obiecuję nic nieprawdziwego, gdyż w ciągu najbliższych
~-eh tygodni przesyłam każdemu, kto do mnie napisze,

z. Angielewicz

Zupełnie gratis
małą paczkę Kola-Lecithin oraz książkę, napisaną

8

franco
prz.ez
lekarza z długoletnią wielostronną praktyką, który sam musiał
walczyć z takiemiż cierpieniami. Proszę mi napisać wyraźn!e swój
adres, i ja prześlę natychmiast bez żadnych kosztów obiecane.

Wakują

Ernst Pasternali, Berlin S. O .

Kosmetyczna Institut de Beaute ft nna Rydel

Dip!. de l'Univers. de Beaute et de Labor~ t. Kosm. a Paris.
po cenach niskich poleca
.
L6dz, ul. Cegielniana 19, tel. 69-92.
fabryka lamp i wyrobów z bronzU -atwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dające
osobom kończącym tę szkotę prawo praktyki, oraz otwarcia
gabinetu kosmetycznego.
Kancelarja przyjmuje zapisy, oraz udziela informacji od 11-2 i od 4-7.
,.>i o ł r lł ows k a 3 7. Teleton 21·2 5
Konsumentom Elektrowni na spłatę UWAOA: Wykłady prowadzone są przez lekarzy specjalistów.
n~eeeeeeeeee8eeeeeeeeeeeeeeeeeeewe~eee.
ratami miesięcznemi

.H. Burakowski

Skład

mój

KOSNBTYKI bekarskiei 1 F"CJ'TER..

D·r hilHłJI L E W, ,'d S 1 NOWEJ
Cegielniana 6 m. 3. telefon 43-63.
Chor. skór'>: 1 włosó.w •. Leczen ie detektów cery, Spe-

1 c1 alne

przeniesiony

z ul. Nowomiejskiej 27 na ul.
Nowomiejską 5 sklep trontow_y

masaze twarzy 1 ctala. Mas11że odtłuszczające
Usuwanie włosów elektrolizą . Lampa kwarcowa
k: lektroterapja, Sollux. Godz. przyjęć od 10 _ 8•. Polecam wielki 11Jybór wszelkiego ro
dzaju futer w surowym i gotowym stanie
Dla panów od 2-4.
N owootwor:iton y
dzlal chirurg ii estetycznej 1
Dla krawców rabat!
dz i ał ~izykalnej terapji pod kierownictwem chiruq~a
NOWOMIEJSKA 5
U·ra Z. LEWlNSONA, w l!odz. przpy jo. 5-4.
759t _ _. _ •
(sklep trontow.Y)

J OpafO\VS k•(

,

Institut

de

Beaute

Anna R7del

(Dłplomee

de 1•Universite de Beaute
Paris\

Cegielniana 19, m. 8.
tel. 69-92.

skóry i włosów. Specjalne
masate twarzy i ciała. Masat6 odtłu
szczające. Usuwanie zmarszczek, broda
wek, piegów, wągrów i wszelkich defe
któw cery. Usuwanie włosów elektrolizą
Elektroterapia Solux.
Przyjm. od JO.ej do a.ej wiec;:z,
P i elęgnacja

rtarutowicza 8

stanowiska

Poważne i wielkie przedsiębiorstwo poszukuje dla działu propagandy i akwizycji kilku
intelige.1tnych i wymownych panów (ew. pań)
Od kandydatów wymaga się obrotności, energj i
i inicjatywy_
Dochód około 3.ooo złotych miesięcznie
-jest łatwo osiągalny. Działalność przyjemna
i wdzięczna-poważne stanowisko.
Ewentualne
zabezpieczenie przyszłości.
Oferty Łódź, Poczta Główna skrzynka 501.

WIELKI WYBóR

Szkoła

·

J(a sezon zimowy polecam
K onstanł71lopols1u,
ze swej dobroc i
Chal\VDlf i
przedwojenne j

cierzowy i mózg. wzmacnia mięśnie i
stawy, przysparza sił, daje radość ży- ,
cia. Prawdziwa Kola· Lecithin często
. '~
1 czyni cuda, przeprowadza właściwe soki odżywcze do najdalszych zakątków krwiobiegu, ożywia, odświeta, odmładza.

Michaelkirchplatz Nr. 13, oddz. 346.

LAIP ELEKTRYCZHY~H

lrawlackle

Palola CbamJczu

Ogłoszenie.
Państwowa Fabryka Wyrobów
Tytoniowych
Łodzi ogłasza niniejszem przetarg na wywóz nie-·
czystości z dołów kloacznych w r. 1929. Oferty
w zapieczętowanych kopertach z napisem .Oferta na
wywóz nieczystości• składać należy do dni a 5 listo·

w

pada 1928 r. godz. 12 w kancelarji Fabryki, ul. Ko·
pernika 62. Oferty firm, nieposiadających beczek
hermetycznych i pomp uwzględniane nie będą. In formacje udzielane będą w godzinach urzędowych
w Fabryce

Kierownik 1

(-) K. POLANOWSKI„

~299

28.X. -

,

damskie ł
dziecinne
firm:
TRETORN szwedzkie

Kalosze

KONTINENTS RYSKIE

Pantofle

Sniegowce

damskie,

med.

~~:r~~;zne

m~skie

i dziecinne.

1928.

13

Gab l\.i

Grecko Ameryk.
dla fabryk, !Hugrafji, powozów
i samochodów oraz

ranne
Skórki zamszowe
podróżne i sportowe dla fabryk, okien i t. p. poleca

PEPEOE
GENfLEMAN
D~

.OLOS POLSKI -

I. Tsakumakis
7 Piotrkowska 1
Ceny

przystępne!

LDynenson~ ~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~
!!_abywa fąc dobry towar oszczędzacie dużo piE niędzy!

Choroby dzieci

Południowa

9,

tel 23-70

J. SZ WAlłCMAN

Magazyn Wykwintnego Obuwia .

przyjmuje od 5-5. pp.

tłarufolJlicza 42

L. F RIEDLAND Cegielniania 51, tel. 71-41

.tekarz-Dentysta

e.·· czudnowska
ul. Piotrkowska 79.

SKŁAD FUTER
Zakład Kuśnierski

(sklep frontowy)

Telef. 66 31

.,

poleca gotow1:1 lutra damskie i męskie
oraz skórki po1edyńcze wszelkiego ro·
dzaju , po cenach przystępnych, na do·
godnych w11ronlrnch.
Obe.Jrzenie ni1:1 ooowu~zu1e do kupna
P.P. krawcom udzielam rabatu.

poleca bogaty wybór:
Obuwia damskiego-najnowszych modeli z najprzedniejszych skór zagranicznych
Obuwia męskiego-luksusowe własnego wyrobu oraz firm .Cetla• .Hirsch« Goodyear Welt,
r-1. B. R. i innych.
Obuwie dla dziatwy szllolnet wszelkiego rodzaju i wymiaru.
Sniegowce i kalosze wszystkich firm w wielkim wyborze.

@©@@@@@@@@@)@@

Godz. przyjęć od 9-11 i 3-71'2
oraz w lecznicy Piotrkowska 62
PAMIĘTAJ RAZ NA
36 • 69
ZAWSZE TYLKO TEh
od godz. 11-'-2.
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Równem działu
„S:it;ybka Pomoc KrawiecK.a''
TeJełon Nr. 31-S3.
o Spółdzielniach w dniu 19 patdr:iernika 192d roku pod Nr. 427
ut. P1otnowska l!O l w podwórzu)
- - - - - - - - - - - - został wciągni~ty wpis treści następującej:
odświeża: garnitur
„Bank Depozytowy-Spółdzielczy• w Równem, z odpowiedzialza zl.2 .80, suknię
no~cią -ograniczoną. Siedziba Spółdzielni m. Równe, na Wołyniu.
za zl. 2.60,z odebra·
niem i odesłaniem
L.a
zobowiązania Spółdzielni członkowie odpowia'1ają dziesięcio
leltarz7 specjaliató~i gabinet
Farbowanie, pra.
krotnie
w
stosunku
do
zadeklarowanych
udziałów.
dent:yst;yczn:Y przy uó~ym i<ynku
nie chemiczne, re.
Spółdzielnia udziela członkom wszelkiego rodza'ju pożyczek
Piotr.H.owsK.a 'Z94, tel. 22-89
peracje, przeróbki
przy przystanku (trarnw. pabianickich zabezpieczonych, przyjmuje wkłady oszczędnościowe i lokaty kapitai sztuczne cero.
wanie
i1rzyjmu1e chorych w chorobach wszyst· łów, załatwia czynności przekazowe, inkasowe i dyskontowe. Niekich specjBlno.ici od g 10 ranci do 7-e członkom pożyczek nie udziela się.
Uwagas Proszę zwracać uwagę na Wszystko wykonuje się w najkr. cza.
po pot. Szczepienie ospy analizy (mo·
ł
· d norazowo przy przy- Kontlnents Riga
litery·
oznaczające gatunek ste. Na każde telefoniczne żądanie
· ł wynosi· 25 O z.,
Ud zia
wp ł aconyc h alb o ie
lł. s Gabardin Zł. 28.- wysyl. gońca. czu, kału, krwi, plwvcin etc..) operacje
Zakład czynny od 5
stąpieniu do Spółdzielni, albo w czterech równych ratach w ciągu
„
• T.
1:s _
opatrunki.
rano do l w noc~
„
. M. H. „
„ 26.Porada 3 złote . Wizyty na mieście roku od zadeklarowania.
ZaJ.>1eg1 1 operacJt! od umowy, Kąpie l e
karząd stanowią: Gecel Wugmejster, Jankiel Fiszbejn, Gersz Tretorn Szwedzkie L.S M. "
• 54,- •~.·f1lm?a1Jl!llililk"11"l5!
&m!tl:l.'!!imtmo.w.1mt
-ś wietlne. ł::.lektryzacia.
Naświe tlao1 e
Sznajder,
jako
członkowie
i
Jakób
Giterman,
jako
zast~pca,
zamiesz•
•
B.l A. T ~
• 30·- lli"JJr.ililll'ilWJmu
-~ ~!SUltć-liw
la mpą kwarcową.
.Koep.tgen. L.ęo y
"ó
1
M
N 113 2 .
l
•
•
•
rykot " 26.>ztuczne, 11.orony złote platyuullle 1 mosty ka li w~ wnem: szy przy ul. 3-gu aja r.
t
-gt pr.iy u. PepegelGabardin s.o.
- ib.- snM . . . c~
w 111euz1e1e 1 sw1ę1a ao ljod.& ł oo po łialera 17, 3-ci przy 15 Dywizji 4, 4-ty przy zaułku Pocztowym Nr. 5
KALOSZE, M~SltIE •
nl'I ~ i10 -- rU l&J iUl
Czas trwanta SpółJzielni nieogranicwny. Pismem przeznaczonem fretotn ;:,.1,w~at.iue ::;;:,
L.t. 18 mark; FORD
do ogłoszeń jest czasopismo „Głos Polski• w Lodzi. Rok obrachun- Pepege pólztmowe
" 1 t. 3o dwudrzwiowa w d„skonalym stanie
•
d
•
zimowe
I<
.
d
d
NTOFL ,, U,50
o azyin 1e o sprze ania
kowy - k a1en d arzowy. Zarząd składa się z trzech cz ł onk Ó w 1 je nego zastępcy. Oświajczenia woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj
p A
E
Obejrzeć można w f.!odz.. 10-U 1 fi ~7
członkowie zarządu. Zarząd podpisuje za Spółdzielnie; w ten sposób, . domowe naJn.owsze łasoay
Inż. E K Doerin-?", ul. Koper·
że do firmy po Jpisujący dołączają swoje podpisy. Na wszelkiego I fi lco~e, skórzane 1 :l(amelh,arnowe
nika 58, tel. 8·64.
rodzaju zobowiązaniach, zaciąganych w imieniu Spółdzielni powinne J PO CENACli PRLYS 1 Ęt'j\jYCrt poleca
•
być umieszczone podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu, to f
.
sa°!o ~ot}'.czy wszelkich pokw~lowań,_ lis~ów. wysyłanych "! i~ieniu b
j
• ,
41 t'WT.11.Ui.OW .:>KA 41
Społdz1elni. Zarząd reprezentu1e Społdz1eln1ę we wszystkich msty -1
.
'1 fi JJOCZ
T~h
tucjach państwo.vych, komunalnych i społecznych bez specjalnego . . . Pllllliiii!ilłlll · IHBUi/l · udzie •a d;;I. nauczyciel 1. Zalcm•·"
pełnomocnictwa, oraz zarządza wszelkiemi sprawami
spółdzielni,
w swej -szlrnle 1 prywatnie urzy ui.
Ayrobu laboratorjum przy aptece ST szczegółowo wymienionemi w § 25 Statutu.
Ce1ielnfanej Ni! S4.
H A.~BURUA 1 ~ - ki w Łodzi, Główna 5L
Likwidację Spółdzielni prowadzi się zgodnie z wymaganiami
•'
Lekc1e po ;e11 1 w komp ie tach. Kurs
art 76-84 Ustawy o Spółdzielniach.
1..: złot Początel{ kursu l 11sto·!ada.
·
lntormacie od '.2 - IO w.
'•·················~·~···
poszukuje przedsięb przemysłowe
Poszu oJe 11, do kupna
Reflektuj~ się tylrl:o na siłę pier·
wszorzędną. Oferty z odpisami
Dr.
świadectw doljchczasowe1
pracy
Zycie płdowe!
IO cennych 1 pożytecznrch K si ą żek
do admin. sub „Energie zny"
składający si~ z dwudziestu lub
tylko za zl 5.-: 1) Dr. Milllen .l'.ajwięcej pokojów, odpowiedni na
noW:lzy
lekarz
domowy» 2) Ur.· Hraun
·
It u mężczyzn 1 lrn b1et
Piotrkowska 121 , !91łllliliRilfłlift61ilol6fto!ą;lil lolciU\ib•NiD~!lł.t•'~e . ~">amO.!\Wl
szkołę w samej Łodzi lub jej naj·. 5)
Dr. Uelsen: .Hy ~uena miodowych mie•
tel. 28 !ł5
b liższej okolicy, niedaleko przypołożniczo-chirurgiczna
i; 1 ęc)I" . 4J Dr Survleda .Se1
tretne spo·
Chorohy chirur· I •
stanku tramwajowego, zupełnie
sooy malżeńslt1e", 5) Dr J:{orab1ew1cz:
$!1Czne
1
kobiece
D-rów
med.
Szar1oty
Eigerowej,
Reitlerwolny do objęcia w na}króhzym
„Lhotoby wener~cz.ne • 1 5 innych c1e
przy1111u je w domu
l'ow . ::izerz, t>racy Zawodowe,
Kurjańskiej, Michała Kantora i }. Bauma
czasie.
kawych 1 pożytecznycn ks1 ą że !< tylko
OO 2-5 I od 8-9
wśród Kobiet żyd. w Łodzi,
zu zt 5.- Wysyl.t .11y za gotów.rę lub
Łódź, Ogrodowa Nr. 10.
Tel. Nr. 13-57.
Szczegółowe oferty z wszelkiemi
\V lecznicy• Vita•
Wólczańska 21. Teł. 67-H
za zallczką po„ztową, na wyJatk1 zaPiotrlrn111s1<a 4'1
warunkami, proszę składać du adI i li .klasa.
lą-:::zF z:. 1 .::O.- \można w znaczlrncll
wylącznie choroby
Przyjmuje zapisy na
ministracji niniejszego plama pod
• t'Ocz.rowycn ,. \V arszawa, Kedal<cJa
chirurgiczne od 3 I
788-2
.Szkoła M. P. •
Ambulatorj um.
• W1eaza taiemna", .:>Krzynka poczto·
1. Krawiectwo:
1 pół do 4 i pól

LECZ ICA

ŚNIEGOWCE

·o

T ff E M[ LI S • ++
Tan co

sz EF · BI uRA

d m murowany ~

KLI

Ka '""T;!IB

„„

••
o asn

J. Neuman

IH.A

<:

„PRACA''

0

J0000000DG00000CD00u

o czem Piekoe panie nie

że

wiedzą„.

artysta malarz batikuje i mal uje
suknie aksamitne. jedwabne szale,
chustki i t. p.

Piotrkowska
269
2 dom, l

„

piętro.

w

Za sze
najróżnorodniejszych

Dr.

Do w~~li~rzawi~nia
PENSJONAT

składający się

NEUMANN, Zawadzka Nr. 25
Il p. front. tel. 75-76.

,~·=·====·

1=:::::::11

Urządzenie sklepowe

Skład

SZLIFIERNIA

J
ul·ca

prawie nowe do sprzedania.
Zgłoszenia:

Piotrkowska 109,
MAGAZYN OBUWIA J, NAOLERA

...................
.
Tańców Nowoczesnych

~.„

wyucza w grupach i oddzielnie
ostatnie nowości, jak: Polonia,
Twist, Yale-Blues, Fox-angielski,
Walc angielski, Tango argent. i inne
pod gwarancją wyuczenia dyplom
naucz. tańca Karol Trinkhaus
ul. Andrzeia Nr. 17,. front, m. 21.
Zapisy przyjmuje

I1ltormac11

piotrkOWSlta 99 .„.i&ijłlłUeH!h!Wnill•lilł@i@lil$!&1•i!L•H•J••, .

,

•a r -1eto" oraz roboty
futrzane w najwykwintniejszym wykon11niu przyjmuje z własnych i powierzonych materjałów po cenach konkuren·
cyjnych
Wszelką damską

-

Pierwszorzędna siła
Przyjmuje od 12-4
M. ROZENBERG
np. i od 8-9. w.
3ó.
Tt:.LC:F, 63-97
biegła
maszynistka CEGIELNIANA
w niedziele i świę· b!urowa
Lewa of1cy1ta, li ·gie ple.i• o.
ta od 10-- L popoi z 8-letnią praktyką biurową
przyjmie posadę natychmiast. Oferty sub . • Il 627" do admin •• Głosu GJ[!]GJGJGJGJGJ[;.!GłG![alRGJ
Polskiego•
741-1

szyb okiennych
SZKŁA

·•

Na raty

udziela sekretaqat.
od godz 9-1 r. 1 od i> -7 Wiecz

m;

duszłll
~.

z 22-ch pokojów

kolorach

n ad eszł: '"'!'.°?

chorób
skórnych i wenerycznych

roboty;
4. Ondulacje i Manicure;
5. Maszynowy haft artystyczny
Ręczne

Tel. 44-92

Zgłoszenia: Zarząd Letniska „ Teoti16w" M. Pakowski, poczta Tomaszów Maz.

do przybrania palt, Jlostj11mów
;, sull1e11 oraz na torebki i po-

Sołow:ejczyk

~pecjaltsta

l

U4J-~

wa c7o.

~zwactwo;

j.,

a.

FABRY A LUSTER

.....aL

PJotrKows\ła 20. Telefon
(rok założen · a 1891)

„RADIO bi\"
PiotrKowsKa 88, tel. 5-34

Radjoapai-aty
i części.
Najtańsze żródło
D:?godne warunki kupna

Nr. 19-0J

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

powróciła

Szkło krysztalowe i lustrzane oryginalne belgijskie w najlepszym galonku

Sienkiewicza 37, tel. 24-75.

Belgijskich Hut Lustrzanych w Bruksali•
ponoszę ł·edynie za szkło kryształowe 'Z kartką
i stemplem firmy Union des Glaceries Belges, Bruxel es oraz za lustra zaopatrzone w moją
pieczęć firmową.
'

Rutynowana pierwszorzędna

Ł6di. Piotrkowsłia

Ofeity sub „ Biegła•

Syndyk.atu

Zjednoczonych

Gwarancję i pełną

odpowiedzialność

JAI\ Q B F ELJX

20. Telefon l9r.o03.

si~ od 3 do_LPP~ gamlil!il"ll;;illiil:rilE!BlilU•ii'.Zimlilmmmt•mmiiillllllm•••••••••••lli

ł

S enO

ł

.

I'.

Ir

YplSłna

polsko-niemiecka
poszukuje od zaraz posady.

j

------------...1

lł

28.X. -

GtOS POLSKI -

N ti

1928.

~.}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------....,--------------~---

~~Największy Wybór Mebli

Nad wsz7stkiem g6rule

od najskromniejszyr.h cło luksusowych
- - - - znajdziesz tylko - - - -

W

ft1RGAZYfłlE

PIEBLI

W7tw6rnia

Plecy i Kuchenek
PrzenoŚIU"ch

Zjednoczonych
Stolarzy i Tapicerów

nagrodzona na WY·
stawie !lospod.Hv·
glenłcznej w Łodz,
dużym srebrnym
medalem.

w lindz ~ , Sp. z ogr. odp.

..Koźminek'•

GlównaSl.
tel. 7o-W

Narutowicza 45, tel. 60-02

reprezentuje wszystkie
pierwszorzędne sklepy łódzkie
Nabywajcie książeczki czekowe BIURA ZAKUPóW.
Czeki Biura Zakupów przyjmowane są narówni z gotówką.
Warunki dogodne.
Warunki dogodne.

gwarancia
!.óf\"J PtOTR~OWSKA
i.;
LIL. J"CL.S:irON llP'-66.

Kino Spół. Prac.

mydła

toaletowe, wody kolońskie, pudry, wszelkie kosmetyki
krajowe i zagraniczne poleca
po cenach konkurencyjnych -

101
.

• :a:~~~~:fy.~~~:::: d~~~;!;~ JJRaJ· Dz1·ec1·~cJ"

aaw I

Państw.

Sienkie"Wicza 40.

Od wtorku, 23 do poniedziałku,
dn 29 paidz1ernill:a wł.

Perlu neria J. DrukBra
~408-4

Wielki szlagierowy
Po raz pierwszy w

ZAWADZKA 11.
1 komunalni otrzymają rabat.

wnn
~~
E

program !
Łodzi!

Młodzieńczy szał

Urzędnicy państwowi

Przetarg,

w dniu 17 Listopada b. r. w lokalu Towarzystwa o godz. 8-ei wieczorem w I terminie
(o godz. 9-ej wieczorem odbędzie się w Il terminie
prawomocne bez względu na ilość obecnych).
Porządek dnia:
1. Wybór przewodniczącego
2. Sprawozdanie Zarządu
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Wolne wnioski
..,....

____________________________________
ZARZĄD.

odpowiedmego stanowiska, w poważnym
przedsiębiorstwie handiowym,
przemysł.
lub w banku.
Oferty sub. .Energiczny• do biura
ogł. S. Fuchsa, ~iotrkowska .50.

Dessinateur ~~j:i~r
wyższej szkoły włókien
siła fachowa z długo·
za g ranicą specjalista na kam-

z dyplomem niemieckiej
niczej, pierwszorzędna
letnią praktyką

podróżmkóW

'~

t.óŻKA

garny i sztrajchgarny, poszukuje posady.
Referencje pierwszorzędne. Oferty do
„Głosu• sub .Narew•

krzesełka

:.~·

.

.

~.

„'

„1·:.:- ·-: .·. • • .

. • • . . • 'ł'i~·

°'

~:

Białe i kolorowe

§-5
~!

„ _ _ ,-:....;!;;,~:...J;4\

....

*

PaltiJJ ,

J naiaiJJ e
{

: zl SłggodniOUXJ

------9'LI

Cegielniana Z5
1e1. :.!6 ~ 1
Specia lista

chorób skor•
nycn 1 wene•
rycznyc~

ł Leczeme światłem

I

I

10 r. U - 2
4-8W.

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

pą kwarcową
dziecinne prom.
lfoentgena

firmy „OMEGA"

(ełtzemat~.

Fabryka Łódź, ul. Juljusza 4.
.t.ądać we wszystkich składach
mebli.

wotwor7

śliwe)

no

zł<»•

przyjmuje od 6-Q
po pol.

..

~i

'

l>olsba SamopomccWłóhiennicza
ul. PiotPh.owslią. 79Jw podWOPZU)

Dr med.

Szłtolna 12
Cborooy włosów,
skórne, wenerycz·
ne i moczopłciowe
Naświetlania lam•

.t, wieloletnią gwarancją

„ ...„ ......

.

'

damshie 1 ~kl

Stu pel
leżaki

Wykwintna damska bielizna
Chustki haftow. w wielkim wyborze

Hl\fTY
.. „ .

Przyjmu1e oct godz

W poczekalniach kina codilenme
do ąodz. 22 1tudvcie rscljofoniczne

polowe

Atelier Przemysłu Artystycznego

.'

0Y'ąfeler;antS_

Wołkowyski

8 -

Ni~s~2o~~~roP!!~odyS ~~!~!eh

z

,;7/'.i, :.-

;[,,

Łódi, ul Piotrkowska 79, fr l p. tel. 55.99

.

ł'rzyimuje
odl-~ 1 4-Sw.

powrócił

poszukuje

'

.·,

(Lam)lą k war•
co wą)

energiczny

pra1dyką handlową i oankową,
władający
językami polskim, francuskim i niemieckim,

·..

DoKtór

Student z Pragi

I

~-

•

Dzielna
telefon 44.10

Tel. 1826 Dojazd tramwajami 16 1 10 .
Od wtorku, dn. 24-go do poniedziałku dn. 29 patdziern. 1928 r . wł
DLA DOROSŁYCH :

odbyć się mające

.-

•••

Pr. Narutowicza 25

Miejski Kinematograf Oświatowy

Dramat w 12 aktac h
W roli glównei Konrad Ve idt
Następny prosiram:
• W schód słońca•
DLA MŁODZIEżY:

J.j

•

Urolog

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).

Doroczne Walne Zgromadzenie

·1~

Choroby nerek, pę .
óherza i dróg moczowych.

W dni powszednie, z wyjątkiem sobót. początek seansów o ~ . o m 30 ,
zaś w soboty, niedziele i święta
o
S!Odz. 2-ej po poi. Ostatni seans o
godz 9 .50. - Na l·szy seans ceny
miejsc zniżone.

Tow. szerzenia pracy zawodowej wśród kobiet
tydowskich w Łodzi, ul. Wólczańska 21 uprzejmie
prosi o łaska we przybycie na
•

..

RAPEPOaT

Ellselencji

W rolach glównych Olga Czechowa
i Willy Fritsch.

„PRACA''

-~::: „ .„.~

14 ul. narutowicza 14

DR. MED.

Następnv program

Pamiętniki

f ILJJTY
~~

i Story, Kaoy, Serwety

Fayette. IEvelina Holt i Erne•t
Ve"ebes.

Magistrat m. Ło:!zi ogłasza publiczny
przetarg na wybudowanie parkanu murowanego z balustradką drewnianą na po·
sesji szkolnej przy ul. Podmiejskiej.
Termin składania ofert upływa dnia
31 października 1928 roku o godzinie
12-ej. Tegoż dnia nastąpi otwarcie ofert
o godzinie 14-ej w pokoju Nr. -43.
Slepy kosztorys i warunki przetargu
otrzymać można w Magistracie, Pl. Wolności Nr. 14, Ili piętco, w pokoju Nr. 52.

mebelki dziecinne, wózki dla
lalek, mnóstwo gier towarzyskich poleca
po cenach najniższych - - - - - - - - - - - u ~AUA: Klimka I.ale)< na miejscu

......

u~

Dramat reżyserii Manfreda Noa.
W rolach głównych: AndP6e la

INŻYNIER
nauk handlowych Akademii Paryskiej

6 - 49•

Na wszelkie wezwania telefoniczne wysyłamy pracownika
celem udzielenia informacji względnie przyj~cia zleceń

r'

Młody

6·49.

Bl·uro Zakup o' w'

~

- -

Jakób
Russak

1

Telefon

Zarząd„

P~r tUm~'

k UpOW
8

PIOTRKOWSKA 85, druga brama (Al. Kościuszki 28)

Przyjmuje się równi~ż wszelkie za~
mówienia w zakresie wewnętrzne1
architektury.

Długoletnia

z

•
B lUrO

Stale na składzie:
kompletne urządzenia mieszkań, jak
również pojedyńcze meble jako to:
urządzenia pohoi sypiał•
nych. stołowych. gabinetów. salonów, l\ucbni, meble
hlubowe. biurowe
i t. p.

Pierwszorzędna

pracownia ubiorów

męskich

A. GLATMAN
Piotrkowska 121. Tel. 43·41

i

przyjmuje zlecenia podług najnowsz7c::h modeli
z własnych oraz powierzonych materjałów.
Wykończenie staranne.
Wykończenie staranne.

li

i

____s_pe_cj_aln_os_'ć_r_oh_ot_y_ku_śn_ie_rs_ki_e.-i-53--4-:j

...„„„„„„„.„„„„„„...„ „ „...

~„

~-~

Koncesjonowane

Kursy Kierowców Samochodowych

W.

WOYNA

Łódź, Piotrliowsłla ~r.

Ili, tel 49„1t

Szkolne samochody o podwójnej kierownicy, ułatwia1ące i przyśpieszające
naukę (patent stosowany wszędzie zagranicą).
Opł~ta za k~rs normalny zł. 95.- w ratach tygodniowych po zł. 20.Zapisy przyjmowane są w lokalu szkolnym od 8 rano do ~ wiecz.
Uwaga: dla zamiejscowych uczni stancje od 20-25 zł. m iesięcznie•

.........................„ „....„ ...„ .......

...

„„„flli!„~!1811mD

Uiiii&!Jilil!l'i3i(SllSA

.28.X. -

Nr.-299

CE

Yf.łasi'ly

Wiciki wybór1

wyrób!

GtOS POt.S.KI -

fi'.

1928.

~ - --------------------------------------..;.;;.

MEBLE

I

TANIO i NA DOGODNYCH WARUNKACH NABYC

pojedyńcxe i kompletne urz,dzenia niechaj się uda do znanej firmy

I. M TERKELTAUB (egzyst od

IS~~ r.)

12 ARUTOWICZA 12 WT~~~~~~~~

Długoletnia

qwarancja!

Dr.

St. Bibergal
Moniuszki li
tel. ti5 -<i2,
Choroby skórne
l weneryczne
elektroterapja
Przyjmuje od 8-10
i od 5·8 wiecz.
w niedz. od 10-12

,JRAC.A„~~
(1\ WAH
l'ltAW()Z W

yc_u
!!!""_..._

~AVOJ( Ż

-=

DOM

Ludwik

nadeszły

Tel. 28-07.
Choroby skórne
i weneryczne

AMOCHODOWY

I··

~-·------11

powrócił

oro

ul.

b.

Sp. z ogr. odp.

do kraju

powróciła

Piotrkowska 149, tel. 77-86.

1.

Leczenie dziąseł,
zębów, rezekcje
replantacje.
Protetyka.
Kilińslliego 113
róg N awrot.

A.
GOTLIB
Alluszerja chorQby kobiece

W nocy z 26 na 27 października b. r.
u składu M. Opoczyf1sklego przy ulicy
Piotrkowskiej 88, skradziono kasetkę, w
której znalazły się między inneml dwa
weksle
Weksel Nr. 4405 na Pr. fr. 2212,95 z
wystawienia M. Opoczyński, Łódź, Piotrkowsk~ &S, płatny :n grudnia 1928 r. na
zleceme J. Zuber u. Cie, Rixheim.
Weksel Nr. 4406 na R. M. 156.70 z
wystawienia M. Opoayński, Łódź, Piotrkowska 88, płatny 6 stycznia J9;.!9 r. na
zlecenie Deutsche Cocoswebereien.
Niniejsze weksle uniewatuia się i
przeskiega przed nabyciem.

i
Piotrkowska 26. Telef. 77-50.
Przyjmuje od 4-7.

OWOCOWE
PARKOWE

Tańców

wraz z asystentem
Bruno Mathem udziela lekcyj najnowszych tańców
pojed. i w kompletach w swej szkole przy ulicy
Wschodniej 57 i prywatnie przy ul. Gdańskiej 9

tel. 66·93.

Dr. ·Heller
ol. nawrot 2

przyjmuje do 10 r
1od q-8 w niedzielę od 11-2 pop.
Dla pań spec. oa
1 godz, 4-5 po poi.
dla niezamoyon

ceny lecznic.
Dr. %Ded.

B.
f_r~m
akuszer1a cho-

udziela prywatnie dypl. nauczyciel

I. Weintraub

1_

'Kilińskiego 44 (U podwórze parter) 1 roby kobiece
Zawad~łla 46
informacje od 11-10 \\'iecz.
Uwaga. Dla

urzędników
ló\nJ"cialny
b
ra at.

li
.

(Leromsk1ego

12)

prz.yi muie od

c-5

1,

!et. 4.l·6l

-

L...---

MONIUSZIU 5

ił._9 I

.___PO_w_ro_'c__ .....
"' u]UtS'ziid1
Zachodnia 62

Adam Bender

Choroby wewnętrzne
Specjalność serca.
Przejazd nr. 30, tel. 54-68

!HERA~

(Cegielniana 23)
Telet. '.29 52.
powrócił

Przyjmu1e od 910 I od 5-7. 36.2

Doktor

1 włosów

Dr. N. li.NOBEL

Leczenie lam·

ordynuje, jak zwykle
od 15 września do 15 maja

Andrzeja nr.

Ili. Kaczko
Chnrob1 uszu, nosa
i gardła

pękwarcowę

"I.

Tel 32-28.
lmdzmy _przyjęć .
od 1.30-2.30 dla l:'llń
od 6-'i dla Panów
W niedziele 1 św1ę•
ta od 10-12

LUBICZ
Legiełniana

Dr. med.

G~zęgorz

żo ądka,

pec. chor.
wątroby

Gdaństta

44

Rozenberg

1

liiszek,

wewnętrzne.

Długa)

telefon 24-44
1

od 7-8.5U

Kilińskiego

4ii

cową.

Przy1muje od g, 8
do lU rano i od
5_,.. w1ecz.
Ola pań ou .:i-5
oddz1t:lna poczekalada

tęl.

44,

PolBCil
na SB"On z·1„0 y
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"~'!:'!!!W~
111

36·48.

(~a Wypłatę!

.-Ja najwygod·
Po
najtańszych cenac!l !)
--Eleganc}t,e goiowe palta darnskie, męskie i dz 1ec' nrte . .J ""' eai ł ry.
Koal)umy sweatrowe Pulowery. Snle] \ł Wce. J ~ dw 1tJ r1,
,v„ r' , i e
bawełniane materjały na nalta, suknie 1 1rnst1 „1111y. c , ~ ') r
c ;.; ; ł
llołdry 1.vatowe. Siały towar.
Alcsamity, F1 irn„
·~
" ' ,; 1
11 •
f!arnska _i 1~ęslrn oieuz~a. C1epla _ biel1znc1 . 1 < ę 1 .: 1 v 1~r .,
·· ~ r. L .IV .
SkarptJtk1. ::;zale szahkt. Parasolki. Torebk i. F 1rda K 1. c. , 1 ,· .;:i
1...rno•
leu111 Cera~y. ł'atefony. Wyżymaczlu i mec innych ;:ri \•,uiiów.
P. :). Stałym klljentom u11z1ela srę kr ed 1 tu V;;! i; .v "itv.
nie1szych

Wttrunlrac:h~

„

, ,:

„,.,

Dr. nied.

Tel. 41 3~.
Klłińs1tiEgIJ 117. Tal. 13·66.
Specjalista chorób
Przyjmuje od 5-7.
skórnych, weneW Lecznicy Piotrkowska 62 l rycznych 1 moczo·
I płciowych. Naśw1e
przy1mu.Je oj 12-1 i od 7-8. i tł n nie lampą kwar·
----- -------..:

!J[!]~~~~[![!l~~~~~~~~~~~~~~Ulf

Klinger omWypłat Leona Rubaszki na
Choroby wene ·
ryczne skórne

o'27-4 Przyimuie ou lv•.:iU-12.5U

~c.......

weneryczne.

/-----

Choroby skórnB : - - - - - - . . . . - - · - - - Dr. med.
• weneryczne

owoczesnJch

1

tel. 28-83

Dr. med.

Henryk Henryko" ski

Tańców

poleca najnowsze modele.

S. Neumark

W schodn~ a .17

Przyjmuje od 5-7 DO poi.

Choroby kobiece
i akuszerja
KilińsklBgo 177. Tal. 13·66.
PrzyJmuje od 11-12 i od 5-7
W lecznicy Piotrkowska 6L
od 3-5 we wtorki, czwartki
'
soboty i niedziele.

Piotrkowska 117, tel. 30·03
Dr. med.

akuszer· s.tinekolog

• k a 2 -.
il •
r k OWS

H. Klaczkowa

A. Maszkowskiej

kwarcową

teleL 70-50.
Przy1mu1e od 1-~
i Od 7--8.
Panie od 3-4

RóżE

Kołaczkowskiego

Dr. med.

Pracownia Sukien

Dla l:'ań od 5-5pp.
Oddzielna poczekalnia dla PafJ!

ne

oHson

•

ogrodniczy

Nauczyciel

Sprzed_ajem~ po cena~h
b. n 1 s k 1 c h znakomite
ameryk. aparaty do golenia

Chci-roby skór- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~li&łlil&

Dr.

krzewy i inne poleca w wielkim wyborze "

P IO

firm krajow. i zagran.

Tel • .I\! ~~-9~.

Dr. med.

ł

Kaloszy i Sniegowc6w

Choroby skórne,
weneryczne i moczoplc1owe.
Przyjmuje
~
od 8-10 i 'od 5-8
Leczenie lampą

ainle.f azego pftma,

ferzego
-

bogaty wybór wszelkich artyku·
technicznych oraz

Nawrot N! 2, I pl1tro, froot, Ili brama

Zapytania tub. .Centram• do admiaiatracji

zakład

składzie

Dzielna 9

Choroby: nerwowe (astma), przemiaHy
materii (artretyzm)
Przyjm. od 5-7

do oddania.

ZEWKA

łów

KRIS-KROS.

leczy

kręgarstwa.

Na

.„ __ .

med.

metodą

P. S.

, Wf•
Dla
Pa
no
-„, :·· . . .
:·r

Tel. 48-27.

dwa wej§cia, nriatło, telefon, urządzenie
biurowe, (ewenl bez ostatniego) wprost
od właśc.

HANDLOWĘ

asys~. prof.

S.
Boousławs~i ~r;
miasta llr. med.
naturalną bezlekarstwową Rozaner

oficyna

TOW.

w Warszawie

ocz~

Moniuszłli
te.I 9- 97.

jak dotychczas, tak i nadal prowadzona jest pod
wytrawnym kierunkiem sił fachowych techniczno·
gumowej i kaloszowej branży, a pogłoski o likwidacji były i są bezpodstawne.
Polecamy się nadal łaskawym względom Sz.
Klijenteli
,

A. Meissnera

powytszego

w naJrncbłlwszym punkcie
łlorzystnie

iotrkowskiei 14g

z. Bielaxowska

az:kicu

parter -

Sz. Klijentelę, ~e firma nasza, mieszcząca się od lat
8-u w lokalu przy ul.

Lekarz- Dentysta

przyjmuje codziennie od 10-1 i
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp

LOKAL na BIURO i SKŁAD
"ftdłag

Przyjmuje od 10
do 12 i od 5 do 7

Dr. . B.• DON
CHIN
eh 'b
SpecJa1ista

Falk

Nawrot 7

Paul Kalkbrener, Syn i S-ka
Lódi, &•go Sierpnia 26. Tel. 63· 78.
.

1_
.

„„„._1111111mmma1tl.łi8

Dr.

Najnowsze modele: 4, 6 i 8-cylindrowe

I

Zawiadamiamy

'""'

Kto wśrodę 24/X

zgubił
większą sumę pieni ędzy
zasięgnąć

mote

mac1i

sekretarjacie redakc1i

w

bliższych

,,Głosu Polskiego",

nr. 106.

infor-

Piotrkowska

~

18

28.X. -

GŁOS POLSKI -

1928.

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

=.;..-------------------------------------------------------------.--·~~----------------------

Dziś

i dni

I CASIN~J

następnych !

c:: •

Wielkie święto polski · wytwórczości filmowejl

Dziś

Nr. 29!i

następnych!

i dni
--•:llU

Hajnowszy i najwspanialszy superfilm polskil

„TAJEMNICA STAR-EGO RODU"

Potężny

dramat w 12·tu aktach na tle

:;.:~~~'iu ~~~~~~polskich
Poezja kresowego krajobrazu.

Orkiestra pod

dyrekcją

przejmujących przeżyć miłosnych, według

oryginalnego scenarjusza Stefana

JADWIGA
SMOSARSfiA
oraz wielu innych najwybitniejszych artystów scen polskich.

~;;:mię~i1~l~;

Jerzy Marr

Swiat arystokracji polskiej. Życie żołniers'de w koszarach. Wizja świetności carskiego dworu. Płomienne uczucie dwóch serc.
Zdrada, zbrodnia. miłość, przestępstwo i poświęcenie splatają się w nim w jedną całość.
Początek

Leona Kantora.

o godz. 12-ej.

zł.

Od godz. 12 do godz. 3-e1 cena urszystkich mie1sc 1

~UKR i wvcHowl\nlEI

Kiedrzyńskiego.

POKóJ
TAPICER
umeblowany słoneczny, centralne ogrze· dekorator przerabia meble, zakłada
wanie do odnajęcia. Piotrk:owska 121. tiranki i najnowsze
..:ekoracie po
m. 44 od 1-3 i od 7,30-9.
25-1 niskich cenach Cegielniana 64, m. 9.
ywaga tylko N! 64.
292-1
LOKAL
parterowy słoneczny 1Cx10 w śród mieścm, składający się z rednego lub
RADJO APARAT
1 ~tośnikiem ~ I amp za zł. 500 sprze · 2-ch pokoi poszukiwany jest ocl. zaraz
dam lub zamienię ua przędzę wełnia Z~ło9zenla Andrzeja 33 m. 3 od 9-11.
214-1
ną. Wólczańska 1)7, od 5 wieczór

I:

I

GIEllDI' PRl\CV ::

224-1

SKLEP
UDZIELĘ
narożny z mieszkaniami i urządzeniem
francuskiego lub począt11ów angielskie· na piwiarnię. lub cukiernię w bardzo
go wzamian za lekcje muzyki. Oterty dobrym punl{c1e sprzedam z powodu
.Muiyka •.
~2-1 zmiany interesu. W1 adomość w sklepie
bUCHAL'l EK
Młynarska 22, Milczarek.
211-3 oodatkowiec prowadzi lrsięgi za 80 zł.
miesięcznie
Nauka 30 lekcji a zł.
NAUKA POLSKIEGO
l.50. ::>ystem amerykańs~1.
Bilanse
I koreoetyc1e dla dorosłych I cudzo·
Pomoc w zaległościach. Przejazd nr. 40
ziemców Kurs praktyczny po I zł.
21:>--4
m, 18 111 w.
za ~odzinę. Kilińskiego 80 m. 1'". IH•e
W~JśCie.
26-1

f DOJUESIE Nli\ Rl1ZPl.1

ILDKl\LE i PllllSZKl\!tll\~

W CIAGU MIESIĄCA
f pod gwarancją wykluczajacą abso·
lutnie wszelkie ryzyko, wyucza prakty·
cznie na samodzielnego buchalterabilansistę. rzeczozn. z wyższem Wy·
kształceniem
i
kontro i.
syndyk.
przemysł. - Kończącym świadectwa. lntorrnacje 7-8 wieczór, Piotrkow~ka
183, l p.
208-3

MIESZKANIA
lokale, pokoje umeblowane poszukuje
i poleca Biuro Agenturowe „Polruch"
Piotrokwska 183, telefon 41-0 9lU5-l3

~--------POK6J

wynajmę

izraelicie przy
M 9,m. lo

ul.

Głównej

249-1

STENOGRAFJl
TANlO.
wyucza listownie, najszyociei,
naj· Pok4i na pracownię Jut) biuro. Ewandoskonalej instytut Stenograt1czny.
g1e1tcka 7 m. 1:1, :iastać od 8 wieczór,
Warszawa, Krucza 26. (Zaawansowa~51-1
nym wydawnictwa)
~-10
DO WY NAJĘCIA
2 i 3 pokoje z ku~hnią z wszelkiemi
LEKCJE MUZYKI
Ila skrzypcach, mandolinie i gitarze wygodami 1 p1erwszorzędnem wykoń
Zielona 23, m. ~4. cltleniem przy ul Al. I-go Maja 40
Oplata zmżona.
?59-l
215-1
Ul P•

Skrzynica pocztowa 571.

są zdolni akwizytorzy do poważnego
wydawniclwa. fylko pierwszorzędne
sity z reterencją mogą złożyć eferty
MANICURZYSTKA
107-~
i masaźystka z Ce(11eln1anej M 19, pon .Vesta".
mieszka CJbecnie P1otrkowslrn M 88,
Il brama.
l~o-2
POTRZEBNY
chłopiec na posyłki Zgłaszać się: An.
d1 ze Ja 4, w składzie wm.
175-2
ZAWIADAMIAM
Sz. Klijente1ę, że otrzymałem świeże
mo · ele na sezon zimowy. Przy1muj e
SPRZEDAWCY
kostiumy i palta. Za kostjum .O zł , za domokrażn1 na lat wy, nieodzowny artv ·
palto ::ib zł Pracownia kuśmerslra na kuł domowego użytku poszu1r1wani
mieiscu. M. l<ozencwajg, ul, Wscho Osobiste zgłoszenia między l:l -1 l rano
dnia 4u, tront U-si1e piętro.
55-1 do inżyniera Karola Weila, Przeiaza
.Ni 46.
ltlS-2

--- - ---- -- 1wEaEROiOGfuzNA

Tła

state lub demi place nauczycielki
domowej do młodszych dzieci. Posła·
dam francuski, niemiecki, rosyjski z
konwersacją, muzykalna. Oferty sub
;E. K"
74-1

ARTYKULY GUMOWE i TECHNICZNE
POLECAMY:

·Wszelkie 'Ul'yroby gum.o'Ul'e:
Techniczne
Chirurgiczne

WYPŁATĘ!

Najtańsze ceny!
Najdostodniejsze Wa•
runki! Damską Meska dziecinną nocna
bieliznę. Kołdry, Torebki, Rękawiczki

Kalosze i Boty

Paras"lki,
f>ończochv.
Skarpetki.
Chusteczki, Szaliki. A paszki śnie\towce
Poleca Leon Rubaszkin, Kilińskie~o 44 1
9274-t'

Węże ssące

DYWANY
CHODNIKI

f fotel kryte
jasne łóżka
sPJzedam tanio. Cegielniana nr. 64.
m. 9.
915-1

Ceratę

fibrę

tańca

Frydwalda,
188-2

POMOC FACHOWA
do

chłopcy mogą się z~losić
Podleśna 10.

i

·N a...... 7rot 8, T7E7L-E8FOO•. · - ·
W

,

miesięczna .utosu Polskie!;!o" ze wszystkimi dodatkami wy·
Łodzi zł.

5.60, za odnoszenie - 40 groszy; z przezł. 6.50.-; zagranicę - zł. 10.-

S:Yłką pocztową w kraju -

· l<edaktor: Gu•taw Wassercu'4

ślusarni

specialistó w

ZAWADZKA 1
czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedzielę i święta od 9-2 pp.
leczenie chorób

weileeycznych, moczopł cło·
97ch i skórnych
Badanie krwi i wydzielin
syfilis i tryper.

na

Konsultacja z neurologiem i uroloniam.
Gabinet Swiatło-lecznlczy
Kosmetyka lekarskaOddzielna poczekalnia dla Kobiet

PORADA 3

Zł.

76-1

I

ZGUBIONO

Filii NIE POSIADAMY.

nosi w

9'2-1

kartę urlopową, powołanie
Okręgowego m. Łodzi na

Alfons Szultz, zam.

•••

domach.

Lełiarz7 •

BONA
Inteligentna ze świadectwami poszuku1e miejsca, zna się na szyciu, może
Przyjdź osobiście
się zająć zarządem domu. Oferty w albo nadeślij charakter pis83-t ma swój lub zainteresowa·
aam. sub .Elżbieta•.
nei osoby. Zakomunikui
imtę, rok i miesiąc urodzePOTRZEBNY
terminator z roczną pra!ctyką ślusar nia, kawaler. żonaty, wdowiec, ilość osób najbliższej
ską do spawalni. Piotr1wwska 44
24:>-1 r.odziny, a otrzy111asz szcze~ólową ana
IIzę charakteru, określenie zalet, wad
7.dolności 1 przeznaczenia. Odpowiedzi
POTRZEBNA
na szczerze zadane pytania, jale rów ·
dziewczynka do pudelek. Wiadomość nież horoskop słynnego medjum Mile
ul. 28 p. Strz. Kan. M 5 m 5.
12-1 Ev1gny bezinteresownie. Lecz m
pokrycie kosztó\\I ogłoszeń. wydatkó~
pocztowych ·1 kance1aryjnych dc>łączy ć
SIOSTRA
lub panna do półrocznego dziecka po· zl. ~.- (można w znaczkach . poczto
szukiwana dr. med Rozenberg, Gdań· wych). Osobiście przyjmuje 12-7. Pro .
tokóly, odezwy, podziękowania aajwyska 44.
b1tniejszych osób stQJ1cy - WarslaWJ,
Psycbo-lirafolog Szy11er-Szkolni k:, tte·
dake, a „Swit· Nowowiejska a2 m. o.

Plandeki Pasy.
Dostawa szybka.

Ceny niskie.

DO SPRZEDANIA
"ótki do .ksiazek, nadaiące sle dla
b;bliotekl lub księstarni Zf,1loszenia
Związek N1rnczycieli Poludniowa 5. od
91-1
godz. 5 do 7 wiecz.

Prenumerata

pianista· ka do szkoly
Poludniowa 10.

'Zl\nus.00KuP1enrv

GŁADKIE

Asbesty.

KRZESEŁ
gobeliną. i

poko.)owy
'.11 -1

~amocnodowe

LINOLEUM:

5

kredens
Krucza M 4 m. J:l.

tłoczące

Gumy powozowe i t. d.

MASZYNA
do s'vcia Sin51era prawie nowado sprzedania Piotrkowska 291 m. 19.
48-t

SPRZEDAM

ii

OPONY

.
PIANINA
Steinwaya, Seilera i innych. nowe i
u:!ywane poleca firma P 1anola, A I. I ·~o
maja N2 4. Wlasciciel Sz. Szturm.
235-2

otomanę,

POTRZEBNY
KRAWCOWA
poszukuje szycia w lepsz:Ych
Ot. pod „). K.•

I KUPrtD i SPRZllJ'I"~ f

śzafę,

POSADĘ?

90J-'!2

PRZYJMĘ

NA

OTRZYMAć

Musisz ukończyć kursa tachowe kore •
apoudencyjne prot. Seku!owicza, War·
szawa, Zórawia 42. Kursa wyuczają
listo\\nie: buchalterji, rachunkowości
kupieckiej, korespondencji handlowe1
stenogratjl, nauki nandlu, prawa. kali·
gratj1. pisania na maszynach, towaroznawstwa, angielskiega, trancuskiego
niemieckiego, pisowni, 1orto;irafj1J. Po
ukończeniu świadectwo. Ządajc1e pro spektów.
55 -9

Miljony utywają Meridiol, bo
jest on najskuteczniejszym środ
reperu1e Tkalnia :::iztuczna, Piotrkow•
kiem do pielęgnowania i naciera·
ska 8..:!. '
9465-29
ZŁOTYCH
kilkaset i więcei dam za wyrobienie nia ciała, nadaje siły i tężyzny,
po'>ady b1urowe1. Uterty pod „Obo· wzmacnia nerwy i organizm. Bu.
RATUJ WŁOSY!
wiązek"
055-11 teleczka 2.- zł. oddają dro:!;. i
Chcesz pozoyć się łupieżu, wypadania,
mieć p1ętme włosy? Prospekt
darmo.
apteki lub Lab. Meridiol, Król·
Warsz a wa Redakcja „ Wiedza l'ajemna •
POTRZEBNI
Huta.

DYWANY

FRANQAIS.
part 'culteres et cours collectifs !We8~'6ł~WWUUUWfilU~Ufil~WWUUQUOW~~QQQ~
Trbductions, Correspondance. Andrzei a 46 - 8.
94-i
Le~ons

CHCESZ

do Sądu
na:r:wisko
Zeromskiego 103.
241 3

ZGUBIONO
dowód osobisty wydany w

Rządu

Łodzi

przez

Komisarjat
na nazwisko
Judy·
Lejba
Rozenbluma zam.
prz.y ul Sien
148-3
k1ew1cza N! 22

Dr. med.

Cecylja Fokszańska
Piotrkowska 101, tel. 33-76.
Gimnastyka lecznicza, oddechowa i masaż.
Djatetmja, lampa kwarcowa
i kąpiele świetlne Solux
Godz. przyjęć od 11-1 i od 4- b

Ogłoszenia za wierz milimetrowy I szpaltowy:
1 strona i VI tekście 40 groszy, strona 5 szpalt. - Neluolngi 30 gr. srr 5 SZDalt. - Nadesłan e
po tekście 50 gr. str. 5 szpalt. - Zwyczajne IO gr. str. 10 szpalt. uro'.:ln~ i~ gr. od wyrclzu , N ai
mniejsze t 20 zl. Poszukiwanie pracy to gr.-9głoszema ~aręczyno.1Ja i za~1~01no Ąi? IJ z.I. O ~ł .i 
szenia zamiejscowe oot1czane są o 50 oroc. tirm zag-r. o 100 proc .za zastrzezone m1e 1c;-;e do J! ata

Wydawca: „ Wydawnictwo Powszechne•. sp. z oe,r. odp.

W rdukarn 1-G!osu !Jols1uego·". f!1otnc ws!{a ~tł

88
~8 października

1928 r.
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~~~
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SPEC 1 Al .NY NIEDZIELNY
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DODATEi\ LITERACl\0-SPOLECZNY
&

w cztery
Pierwszy rruz widziałem Mauryeego Dekobrę w Paryżu, trzy lata
temu. Na tę prezentację wyibrał
sobie p. Del.robra moment b. n·~ewłaściwy: przeczytałem był wtedy właśnie
Madorunę Sleepingu.
Miałem dość nietylko flrancuddego Dekobry, ałe również aingie.Iskich lad.y i intemaojonalnych wa
g010ów sypiałn-yoh.
Do klubu „Woilnej Tryibuny Kohie:ty",
który urządza
p airytu
wieozory dys.kusyijine, poszedłem
owego wiiOOZiOru nie bacząc na to,
że w dru~ej ozęśici programu miał
konferować aiwtor międzyin.a.rodowej bryllogji". coodziło mi wtedy
o słymiego adw-Olkata pat'yski-ego,
pisarza i m~ę. Campiinclii.

w

Tematem

była

Podkład był

ikara

oczy z Dekobra
(

Dekobra znoł<autował Mniszkównę, i zaaikwirował jej klijentelę dla
siebie i dziś wszystkie pracownł
ce igły, wszyscy ludzie o ,,mięt
kiem" sercu nie płaczą już nad
losami nauczycielki, która nie mo
gła „wyjść" za o,r dynata ze wsł,
a pasjonują się perypetiami lady,
która mogła, a nie chciała „poślubić" magnata z Ameryki.

-

Po tern pierwszem rendez VOIUiS z Dekobrą nie czytałem na··
dal jego książek Przekonałem się
do tego romansopisarza o tyle jed
nak, że poC!ląłem na nowo oglą
dać się ia pastelowemi angielkami i porzuciłem mą platoniczną awersię do sleepingów.
Po powrocie do 'Łodzi, już sporo miesięcy temu, wprost z drwc.rca, wcześniej niż kom~ny fabryczne dost~e~łem ~ oikn11e. wys ta wowem ~ięoia Sehmana i .Madonnę
Sleeipm~u, kołys~ących się w Put puroiwe1 Goo.doh.
Ta para (Seiliman i S-ka) polożyła na obie łopatki „Trędowatą",

śmierci.

Kawiarniana

maikaibeyczny, prze

.mówienie Campjm.chi - ciekawe,
a przykłady.
które ten obrot!.ca
naig:roźniejseyoh przestępców pl""-Y
taczał ze swej właisnej praktyki,
n.,,dawaiy się do Gramd-Guigno:lu.

Dekobra

*trzeba

przyjechał

swą klijentelę:

odwiedzić

Europie i jest Homaczony na 27
(wyraźnie dwadzieścia siedem!) fę
zyków.
- Po Bostonie, powiada Dekobra, najbardziej klerykalnem i purytańskiem miastem
na swiecie
jest Po·znań. Nie chcieli mnie t
tam i tu słuchać. Zarzucają mi,
że sieję niemo-ralność? Proszę pana, nie jestem przecież pederastą,
jciik Gide, jak Coctean, jak był nłm
Proust, gdzież więc tu niemoral-

mieć

kon- ność.
- Nie o to chodzi, tłumaczę mu.
Poszedłem do Grand Hotelu z·o- Nie jest pan zupełnie głęboki. nie
baczyć tego rekordzistę w piórze, vn1ika pan ani w istotę zagadniektóry ma największe na.kłady w nia a.ni w duszę ludzką.
takt z

odbiorcą.

spowiedź

Maurycego DEkohry

(Specjalny wywiad qla ,,Głosu Poisk.iego·'
z ąutorem „Madonny w sleepingu")
Siedzieliśmy piizy pustej p.rawie

Drag~ t~tem. b~ małżeń- sadi - w Malinowej.
s~o •.Nie~ DU am,'kara śmler - A więc pan nie żonaty?
~·am małżeństwo. _Poauew~ mat- - Nie. Bo i po co? Zamiast jed
zemtwo
występu,e osta<tnio na- nej któraby należała w zupełnogmllmie. więc dys.kusii przeciwko
ruK'em:łu me. było. ał~i~twi~~~G·ć ~-·o
w m . ze)Rl
" amstwie
•
b- 1 e . • uiae
Zaś Silę czegoś nte o ćl!la. am oz;.:•
4-.~
ta ._...._
.J'k
goś
nie łlwuxzy.
m 1~~ rza.\J.
._,1__
•
L . .1.-:. .:i-·-<' t
t . t o
Clwut.W'l-e! uu ~ u:ną;l ema 10 eresowal mnie mia.omie mniej, nit
lńePNSZY· A llJW!łaszcza, t~ ten 'Je

.„ . mzc __

ści

- Naszkicował mi pan por·- .;t,
który stanowi typ „fatalnej kob:ety".
Takiej, która przez ży~ie
przechod~i zwycięsko, z usJli1::chem,
ciągnącej za sobą l~gion
mężczyzn którzy dla niej ~i.P.ą
- Tak jest. My bowiem jesteś·
1ru'k ami·
my mewo
naszyc h ?.tnył-- - T
·
· dl
·
s ów. t'acimy życie a Jedne) pa
. k nyc h no·g, spos t rz~~. ·)!ly<:n'
ry ptę

Ijestem

nieco uspokojony i zaczynam pisać. Przerabiam od początku, zmieniam, wygładzam, dorJa·ę,
odejmuję. Moja powieść jest kawa
łem mięsa, które trzeba posi..:;cać,

- Piszę nie dla tysiąca, a dla
miljona. Kto chce głębokich rzeczy, niech studjuje biologję, filozofię, nauki społeczne, albo metafizykę. Piszę dla ludzi, którzy pragną lektury - lekkiej i ciekawej.
Jabym napewno swoich własnych
rzeczy nie czytał - uśmiecha się
cher maitre - nie czytam i cudzych powieści. Jedyną moją lekturą są klasycy i właśnie rzeczy
naukowe.
_ Pisząc musi się pan tedy o„
graniczać, - wtrącam.
_ Nie inaczei. Powiem panu na
wet, że czasami kpię sobie trochę z czytelnika;
ale go znam
dobrze i wiem, co mu się spodoba.
Pisarz jest podobno znawcą duszy
ludzkie).
Wolno mu być chyba
tym znawcą również wtedy, gdy
myśli o zbycie książki: wolno mu
chyba dzięki tej znajomości czytelników, stosować się do ich gustów.
- Wi·dzi pan - Dekobra rozkłada dłoń podczas wojny ludzie odsunęli się od siebie.
lJz1ś
chcą się poznać. Dlatego piszę
!'Z.eczy kosmopolityczne: dlatego
je czytają:
- Człowiek dziś nie
ma czasu na głębokie analizy. Dló!.
tego piszę rzeczy lekkie. A zresztą tutaj autor Tryiogj1 się
zapala - nie ws.zys.tko
co jest
nudne i niezrozumiałe iest głęi:>o
kie. Ręczę panu, że potrafiłbrn
opisać ten pokój
(3-ciopiętrowv
pokój w naszym Ritzu} na 24 stro
r.:.icach! Gdybym to zrobił w 1ednej z moich książek i był do tego
homoseksualistą, toby mnie okrzy
czano za genjusza! (Gdzieś na coś
wskazuje palcem}. Ale książki z
tak opisanym poko1em hotelowym
nie bitoby więcej, jak w paru tysiącach egzemplarzy„. A ja muszę
podróżować, muszę oglądać szeroki świat (szeroki gest)
i dzięki
mym nakładom stać mnie na to.
Nie piszę ani słowa o kraju, w któ
rym nie byłem. W styczniu zaczynam podróż naokoło świata.
Wracamy do o•wej „głębokości"
w powieściach wogóle.
- Można być głębokim nawetf
ale trzeba to podać w lekkostrawnym sosie. 11 La garconne" Margue
ritta
bez paru „mocnych" ustę
pów nie poszłaby równi.eż. Uważam, że mi się ta dostępna głębo
kość udaje zaznacza skromnie
Dekobra.
(Przypomina mi się 11 kłamstwo"
z Paryża}„.
- Jeśli pan zaś chce
pozna6
mo·je gusta osobiste, nie w przysto
sowaniu do czytelnika, to najlepiej się czuję w rzeczach ironicznych. I za najlepszy mój utwór uważam 11 Hamidala - filozofa", potem „Księcia i Błazna".
Ale to
mało idzie. Mów1my o Paryżu, o literaturze
współczesnej.
P. Dekobra mało
wie, bo nic nie nzyta.

do mnie mam cały legjon koprzyprawić, uformować. Powi•!ść
Met. Cafy harem. Wszystkie żyjest dopiero po mku gotowa cio
• spotyk am na ś wie
·
d ru k u. p·iszę sam, p:órem,
·oez
we - te, k tore
. .
.
<"
cie 1 umarłe, te, ktore pobudzam
pomocy sekretarki. Aie głównie,
d o zycia,
. . bo h aterK.'l
,_. moic
. h roman, po d rożuJę,
. .
gł'owme
patrzę,
szusów.
gdzieś na skręcie ulicy. Kobiety, kam, wnikam w życie i przetra- Zdawało mi się,
że ZYląc bardziej skrępowane
warunkami wiam je. Ach to życie!!
wciąż taik en masse - w towarzy- społecznemi, nie mogą sobie ty1e
- Mistrzu, jeszcze jedno pyta~a.....
astroju
i dł stwie kobiet, znienawidzH je pan pozwolić, ile nam wolo~-,. Chyba, nie. Co pan teraz pisze?
,..L;'_ pos~~tn
przyłs ek zupełnie.
że są to jakieś pasjonatki. 1edno'>t- - Powieść, której bohaterka
.
~ szpai&vwca y pan
z p as ą
.
.
.
,
i
1b
......
- - ..~-1.--ł . .
l
- Nie, proszę paru, dopTawdy, ki chore, io1gu1ące zmv·,.Qm
u jest arystokratką polską. Polki mi
l•w01C.c.1lf ~ się i zaozą w
.
.
.
.
te słowa·
ind.e iestem jes ze homoseksuah- kupczące ciałem. Te są w życm o- się bardzo podobają. Są ładne, mą
.Mesaemoiise.tles stą.
fiarami, giną w rękach apaszów_ dre, pielęgnowane, pracowite. Zre
„ u
• ea. I
- Miłość? Małżeństwo? - py- lub alfonsów. Naogół wy jes•e~cie sztą na moim warsztacie leżą dwa
- zeN' meaiems
· .1
'
;est
fitlorofein tylko ro- tam da 1ej..
te sirne
i• mądt'e, a my„. 1--.cl
r yoym wodewile, do których muzykę do~-=em. Nie ~afię roz- - Nie wierzę w miłość, nie wie ja był kobietą, świat-by :Io mnie rabia w Berlinie Walter Kollo. A
wodzić się nad kłamstwem w md- rzę w wierność kobiet czy męż- należał.
pomysłów snuje się po głowie jesz
t.e6stwie jaJko nad zagadnieniem ozyzn odpowiada mój towa- Mistrzu, czy dużo pan pisH? cze wiele, bardzo wiele„.
abst:rak~em. Dam państwu za- r.zysz. - Jeden jedyny mężczyzna
- Nigdy dłużej niż trzy '.ygodżegnamy się.
Mój rozmówca,
ra pNYkład. jak owo kłamst"~ posiadał tylko jedyną kO'bietę, je- nie. Przerywam później p1sat!ie i Maurycy Dekobra jedzie za chwiwN}ąda. Shtcha.jcie:
dyna kobieta, - która, prócz swo wyjeżdżam w świat. Podrcż~ tą lę do Lwowa.
Irena B-owa.
Deikobra czytał:
iego męża nie mała innego męż- moją namiętnością.
Po o:ł'iydu
czymy.
·
podróży, choćby najkrótszej. z'1lw
„Spacerując po Rue de la l'aix
- Kobieta ta? Mężczyzna ten!...
-~..:- eh --....11. • .:1... •
h
aa
au
•'Hltrau
e•
• •
w gQCJ,Z;i111a
P"'}'U'llu.uurowyc , za.- „.to Adam i Ewa. Istnieli tyluważyłem. piizyjaciela mego wice- ko dla siebie i nie było mych z Uroczystości
erytsłiie
hra:biego de Sailignac. fa.k z wie·lką ich gatulllku. - Forma małżeństwa
powagą i skupieniem przyglądał jest dziś przeżytkiem. Z biegiem
się kosztownościom w witryrue lat forma ta ulegnie zmia:nom zaiubilera a la mode" .„
sadnfozym. Oczywiśde, że trzeba
Hi-sforja była k·rótka i dobrze bę·dzie znaleźć wyjście dla ureguskomponowana: mąż kupił żonie, !owania stosunJków między dzieć
jaiko ekwiwalent za zidra:dę z „gul' mi a rodzicami. Prawdopodobnie
z Folies Bergere, piękin·ą koiję i/ dziwko nieślubne
będzie nosiło
ofiarował
wicehrabinie ten pre- imię matki, lUJb ojca, l'l.l:b oba imiozent, po jej powrocie z prowincji na równocześnie. Nad tą kwestią
od 11 choiej ciotki". Ku swej pseu- będą się musiały poważnie zastado radooci wicehrabia dostał od nowić następne poko.Ienia.
fony złotą paipieroś:nkę. Rzecz słę
- Cóż pan sądzi o współczesdziała przy stole.
Małżonkowie, nej kobieci~?
chcieli s~i·rzeć sobie w oczy, lecz I - K()lbieta współczesna ma serdzielił
chochlik, który się uino 1ce kobiety.
A mózg mężczyzny.
sił w powlf!trzu. Ten chochlik miał' Może być matką i żoną. Ale jednona i.mię
,,Kłamst~ ·w małżeń- cześinie może być dyrektorem ban
stwie".
ku lub stenotypistką w biurze.
Rozstajemy się b. serdecznie.
Na tern się skońozyła cała dy- Je.st mądt'a, wysportowana, saml)Kończę,
zapewniając naszego
sputa o kłamstwie.
Zawodowi, dzielna, i niezależna. Wszelkie ugościa, że jest może płytkim pisagłębocy dyskusjooiści byli wścle- czucia wewnętrzne filtruie przez
rzem,
ale. doprawdy głębokim i b.
kii na Dekobrę; powoli jednak o- mózg. W tem leży jej wielika siła.
szczerym
rozmówcą. I arcymiłym
chłonęli i uznali, że Dekobra jest Jest trzeźwa i wyrachowana,
!\
człowiekiem.
rozbraiający w swej powierzchow jednocześnie uczuciowa i romanProszę mi w to wierzyć.
ności, i że nie można się na nte- tyczna. Dla.Jego jest przeważnie
G-k.
Pułk. Dunin-Wolski skłaaa taoort marsz. r11sudskiemu.
~ó ~.niewać, ldyż jest b. zręczny. mądrzejsza od mężczvzny,
1
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W tygcdniu ubiegłym lttaur ycy De Cobra wygłosił w Łodzi odczyt
- Dobrze, proszę pani.
urzedników jadło kolację, na lewo Jchał
moich próśb.
Tak
„O międzynarodowej miłości" Poniżej zn2jdą Czytelnicy jedną z ostat- Czy
w pobliżu niema tu dw1.: statystki z jakiegoś music - myśląc
rozmawiała
uprzejnich próbek talentu nowellstycz nea:o aurora „Madonny w sleepingu".
gdzieś dobrej, małej restaurac1i? hallu załatwiały rachunek. Mię- mie z szoferem i jadła demokra(Redakcja).
Chciałabym coś zjeść.
dzy oliwkami a kiełbaskami roz- tyczne kotlety baranie. Nagle DafKsiężniczka de Bayswate.r sie-1 Może wcale nie wrócę, Leo- Restauracje w tej dzielnicy mowa utkwiła na martwym punk- n·e poczuła, jak kolano szofera trą
dząc w swym budua.rze podniosl<. n~o. Dziś idę po niespodziaruki. O nie są bardzo eleganckie„.
cie.
Oboje jedzący obserwowaii c&. jej nogę. Płomień przebiegł po
słuchawkę telefoniczną i mówib He jutro o dziesiątej rano nie bę•
- Właśnie tego szukam„.
się wzajemnie. Srofer myślał nad jedwabistei sk6:rze księ:im:icziki. Co
przyciszonym głosem:
clę w domu, zadzwoń do prefektu- U „Wuja Leopolda" można tern, kim jest ta czarowna, mała za sensacia!.„ Być pożądaną przez
- Hallo! Czy to pan, Mortime- ry polkj.i.
pysznie zjeść za dwanaście fr an- angielka, ubrana z wytworną ele- piękne~o szofera zwykłej taksówrze? - Nie, doprawdy, czuję się
- Dobrze, proszę ja"nie pant. ków.
gancją, która nie Wstydziła się za- ki w małej restauracji XVIII okrędzisiejszego
wieczoru
trochę
Dafne zjechała windą do hallu.
- Proszę tam jechać. Zjemy ra- prosić zwykłeg-0 proletarjusza do gu Paryża.
„blue" - nie, nie będę dziś jad~a Niewzruszona niemym podziwem zem kolację u 11 Wuja Leopolda". swego stołu. Również Dafne badaDafne akurat chciała wziąć na
z panem obiadu w „Orchidei". - dwuch panów w smokingach, po- Szofer odwrócił się szybko. ła swego gościa. Ten szofer o mi- deser kawałek ostrego szwajcarto całe kosmopoil.ityczne towarzy- deszła do portiera który usłużnie Dafne zrozumiała jego spojrzenie łej twarzy, stalowo - szarych o- skiego sera, gdy wtem zadrżała.
stwo, które się tam schodzi, dzia- podbiegł do kręcących się drzwi: i zaakcentowała:
czach i wąskich wairgach, jedzący Ręka szofera spoczęła ukrac1Jkłe111
ła mi na nerwy.„ niie znoszę
tej
- Tu jest dobra taksówka. Czy
- Mówię, będziemy jeść razem z pewną elegancją - podobał się na jej nagim ramieniu.
menażerii... Nie! Nie! Nawet z pa- jaśniie pani
każe jechać do tea- - zresztą, o ile to jest dla pana jej. W twarzy jego było coś ostreRęka robotnika, ręka człowie:{a
nem -· nie! Pan jest większym tru?
nieprzyjemne„.!
go, co księżniczka uważała za nie- z podeirza.ną przeszłością, paliła
snobem, ruiż wszyscy parowie A.in__ Proszę powiedzieć szofero- Oh! Proszę pani!...
omylną oznakę rrzyszłych niespo- ją, jak ogień. Wyprostowała się I
glji razem wzięci. Dziś wieczorem wi, żeby poiechał do Jardin des
- Więc! dzianek. A co za przeszłość mógł patrząc na niego oczyma błysizcz!\pragnę prawdziwych, niefałszowa- Plantes.
Wkrótce 'potem auto zatrzyma- mieć ten ładny ch~opiec? Czy zna cemi od wrażeń, szepnęła:
nych przyjemności Bye, bye,
ło się przed ,,Wujem Leopoldem''. lazł się w jakimś konflikcie z są- Czy pan wie czyją skórę pat\
Mortimerzel Jutro w lasku!
Dafne weszła do auta. Po-dczas,
Dafne wySl.adła i dała szofero- dem, i pracował teraz, jako szo- dotyka?
Księżniczka niedba'l e odstawih' gdy szofer przemykał się na Wie.I- wi znak, aby poszedł za nią. Szo- fer, aby módz żyć na przyzwoitej
- Nie.
aparat na stoliczek z cytrynowe- kich. Bulwarach między innemi au fer podniósł się.
stopie? Księżniczce podobało się
- Księżniczki de Bayswa.ter.
n.nd- tarni, obserwowała go z kąta. DoC
ł
?
1'ego dyskretne zachowanie. O
Szukała niecierpłiiwie wrażenia
go drzewa i poprawiła sobie .I:"~
b
ł
k
zy pani mówi a na serjo
wiązkę przed W"'sokim,
sto
strzyżone
w
osy,
szero•
ie
r.asobie
prawie
nie
mówił
i
zbywał
tych
słów w oczach szofe.a. Lec1
·i.cym
r.ze
1<t
1
k
p h
Pani życzy sobie doprawdy„.
lustrem podczas r;dy kelner nie mmna, czysfa czap a.
oc yhła
N
1
milc?:e"liem skierowane wn.rost c!:o ten uśmiechnął się-i rzekł:
'
c.
·
b
1
b
Ł d
atura nie, zapraszam pana
r
spiesząc się, sta·wiał puste szklan- Slę, a Y go epiej zo aczyć„. a - na kolację.„ A może ja pana kom niego pytania. Bezwątnienia
7.vcie
- Na zaufacie należy orl~o·wie..,.
-;
...,..,
fil
d
0b
l
0
k, na stoliku. Do pokoju weszła ~y J:.~
i
rze wygo one po- promituję?
jego ·było zamkniętą księgą, którą dzieć zaufaniem, moja droga„., rępokojówka księżnic'llki trzymając tcN i.
b I
niechętnie otwierał przed ludźmi. ka,
która dotyka pani ramienia
w rękach suknię wieczorową 1
a rogu u waru Sewastopol- Więc, pozwoli pani, iż umiesz
- Tern lepiej, - myślała Dafne, należy
do księcia Dymitn, siosrebrne pantofle, wysadzane ame- skiego, puknęła w okno i kazała czę auto w tej bocznej uliczce, - - dziś wieczc.rem bawi mnie ta s.trzeńca zmarłego cara„. O ile 'pa
tystami. K.siężniczika kl'zyknęła w ~atir~ać auto. Opuściła ok:ieniko bowiem mógłbym mieć nieprzy- kolacja z prcletarjuszem,
który ni wątpi w me słowa tJU jest mój
stronę kelnera:
i rze a:
jemności z policją.
rr -i. nieczyste sumienie i wątpliwą paiszpotrt
i po'ZWID•lenie na jazdę,
- Proszę powiedzieć szofemwi,
- NamyśLiłam s.ię, nie pojadę
Dafne i jej gość usiedli przy ma przeszf.ość. Nie mogłam lepiej na- które stwierdzą mą identyczność.
fa dziś wiecwrem nie będę
po- do Jardin des Plante.s.
łym sfoliku. Na prawo od nich 2 trafić.
Bóg przygody
wysłu-.Lecz księż.niczlka de Bayswater nde
trzebowała mego auta.
spojrzała nawet na papiery, leżą- Dobrze, łaskawa pani!
ce na stole. Podniosła się czerwo-

Dafne

zwróciła się

do pokojów-

ki i zmieniła biustonosz. I z czaru-

jącą beztroską kobiety światowej,

która traktuje służbę hotelu „Palasf', jak powietrze, zwróciła się
raz jeszcze do kelnera i ro:zikaza-

Bezwyznan10
. Tey w w1· edn1·u
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na, jak burak, z

oiła keineirce

wściekłością

rzu-

stu fraJOJków i o-

świ&dczyła księciu:
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Po oo mi pan to powiedział.
poezja wieczorn
oo-stała
W czasach ostatnich obs~rwo-' styka wymienia dalei kilka szitół, niepokojone i zdecydowane
są znisz-cziona!. ••
ła:
wać można w Wiednfo masowe: w których dzieci bez wyznania wystąpić z całą stanowczdciąj_ Poczem wytbiegła z restaura~lł.
- Po·zatem proszę pow.i.edzieć wypisywanie się ludności z kato- I stanowią 90 proc. ogólnej ilości przeciwko obecnej polityce s~r!ln- !"Mała kelinea-ka spoj~zała współczu
portierowi, aby mi na godzinę ós- lickiej gminy wyznaniowej.
uczniów, do danej szkoły :tC7.l(~Z-i nictwa chrześcijańsko - sp·Jłeczne i jąco na szofera. sprzątaiąc reszt
mą zamówił dobrą taksówkę.
+z~ązku z .tem w s~kołach w:~ .i>!~ czających. Katolickie koh kości<?! Ig~, któ~e za stan. ten. w wielkiej. ki :zwajcarslmego sera, zauwaty- Dobrze, łaskawa painil
sk1ch powiększa się
stal<> :li)śc ne bardzo są z tego powodn "~- mierze 1est odpowiedzialne.
ła :
Kelner wyszedł.
Pokojówka dzieci bez wyznania. Wedłi.1J u- 4oł~U~liłWW"'~QQQlHHHiH~~~Q~eQ~~euge~T~e~GQQQ
Nie łatwo j~t ~ymać Z
przyniosła rękawicziki i małą to- rzędowej statystyki uczęszczało w
twoją małą przyjaciółką.
rebkę z pereł, która zawierała ty roku 1927 do szkół powsze...:hnych
Dr •.med.
~')
Książę - szofer podniósł się, wy.
siące, pudernic:dkę z platyny i ma- miasta Wiednia ogółem 190 d.:ieci
konywuiąc ruoh, zawierający w
leńką
książec'llkę:
„Paris by bez wyznanfa, w roku 1927-· -4 OOO
spec1alista c11orob oczu
'
sobie wszyistkie sikładnilki azjatycprzyjmu1e codziennie od 12 -'ł t od 7 -8
Night''.
a w roku bieżącym
zapisnnyc!l
w niedziele od 1-2 p. p.
·
.
a t lk<">
kiego fatalim111:
13
5 17
Czy jaśnie pani późno wró- jest w szkołach wiedeńskich już Łódź, Al. Kościuszki tel. & •
w firmie ~~~~!~d ~ołlsleitner •
- Jest ona przecież kobietą„.
ei?
6.000 dzieci bez wyznani:i . Stclty- l====:!i:=!'~---":::::=: ~~R===•·
Sienkiewicza 79, tel. 41-79.
(Tłum. Dw.)
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Tak wielką ochotę miałem przed moja poczęła ręką bujać o~?n ko. zmierzchu Matkę Barbe w swoje;
JEAN DESBORDES
tern do pisania. I to iest właśnie ta, a ten, zdziwiony, podmosł łap kuchni. Koty piły moje mleko 1 i
moja męskość. Z młodą dziewczy- kę do tej rzeczy, która się poru jednego kulawego kotka, który sta
ną orzy ramieniu, marzyłem tylko szała. Łagodnie, gdyż odczuwała le skarży się i cierpi, podniosłem,
o tern, aby się rzuc • ć na atrament. błogie uczucie, poczał poruszać aby się również mógł napić. Czem
„J'adorc. pkrwsze dzieło Jean•a Oesbordes wywołało w Paryżu Czy to jest nędzny pęd jakiś? Bar łapką swój ogon. sfostra moja h_ę~e póini~j ~oj~ żyde, j~li dizłwielkfo wrażenie. Zawiera on<> naiwne i pełne ekstazy zwierzenia mło-l dzobym pragnął wiedzieć.
miała o~zy ~p~~zczone„ Wszyscy :ia7 Jest uw~';libieniem? Czy modego bardzo człowieka, dla którego cały świat jest tylko obiektem mi-l
Czy atrament byłby mu tak sa- tro1e
siedz1el1s_my
m.e.rucho~o, „łoby ~~alezc .coś lepszeg.o?
.
toścl. Książka ta nazwana została najlepszą w obecnej francuskiej litera- ' mo miły? Wątpię w to. Atrament trochę rozczul~ni 1 czuhsmy, 1ak J d ~fuscił:m. Sil~ na. stopnie. Witurze przez niektórych krytyków, przez innych :baś, niemniej znanych, l mói i est moi em nasieniem, moje sen n~s ogarniał.„ Jak m~m opo-j
e~, ze zycie s~ę wzma~~ w
za wielki bluff DO"'.,oczesny. Podajemy tutaj kilka rozdziałów.
miłości są w moich zdaniach każ wiedzieć tę prostą zupełnie rzecz? s1:o OJU, w poiw0il!1eJ ?1ą,drosct star
.
. .
.
.
.
.. '·
Byliśmy tylko jedną duszą. l teraz cow, w zmęczeniu s'llnych. Cz~1.
. łem metylko bardz1e1 dziewczyną de słowo 1est poko1em z łozk1em, .
t ł .
· ci ten
·. ponieważ &ię spieszy Ham
·
J • b d · · k b.
d ·
ł 'żk.
kto· m kocham 1eszcze pozos a mt w parnię
.
oz n as o b 01ga, a e. i ar z1e1 o ~e 11z.em o iem, w
ry
obraz, kiedy się właściwie nic nie wać się,
gdy się jest ognistym.
tą„. Nagle przycisnęła ona mo1e moją towarzyszkę aż do utraty
b
ł0
:
ad atural Milczeć ponieważ podiz.iw prze
ramię.
I ręka moja pozostała dy przytomności. W czaszce mojej to zao serw~w~ 1~ ~pr~cz ko~ bn ł Bo· wyższa 'znaczel1lie słowa Jutro m Taką wielką ochotę do pisania
skret~ą ~ .czu~ą w swej . tę~knocie czy. się sperma z gwi~zd, z. palców nf:~. spo OJU
ie Y
Y .
że me będę już miał w ·sercu te<1~
miałem przedtem, taką oLhotę mia
do m1łosc1, nieskalaną i merucho moich płyną słowa. Nie. wiem, czy g
spokoju, tych stopni, tej wieczn~łem pisać i nic nie robić i być
mą...
to jest to, co pcha kobiety do u-•
ści.
łagodnym i uśmiechać się i wzdy
I zamknąłem oczy, wchłaniając cieczki.
Tll.
chać„. chciałem być samotnym, aPowiada.im wam, powiadam wam
wdychając mo1ą młodą
!rośba
by silniej odczuć to, co odczuwa- miłość,
poprostu,
czule i ogniście; powiadziewczynę, kochając moje serce
Jl,
łem przy
boku mojej przyjaciół które było w pogotowiu. Byłe~.
dam
wam,
te te!!o wieczora kocha
Wieczór Dziewiąta
godzina.
ki.pewny swego Boga, który był przy i
· Siedziałem na stopniach kamien łem więcej niż kiedykolwiek. J ~
Tak bardzo pragnąłem pisać i mnie, po bratersku, na mojej dło- l
.
.
nvch. Nigdy jeszcze niebo nie by stem zakochany w rzeczach i ponic nie robić i milczeć i uśmie. ni, na jej piersi.
j.
•.
Prze.dtem zyłem, .Jakgdyby v.:e ło tak piękne i księżyc tak kró- v-J'iadam s,.,bie, że te rzeczy oddachać się, że teraz nie mam już do
Ona jest pełna pretensji. O, s?ie._ Minuty, po . ktorych wyda ie lewskim. Takie to było wielkie, ta ją mi to, co ja im daruję. Spoglą
niczego ochoty, nawet do pisania jakże ona jest brzydka, kiedy ja ~i~, Ja_kgdyby moz~a było umrzeć kie spokojne, że pieszcząc moje dam z ekstazą na ziemię, a zieani do uśmiech ów, nie mam n~ nareszcie wrócę do siebie! O, jak· 1uz, m:tylko .bez .. zalu, ale. nawet psy, przemawiałem do nich cir.ho, mia nosi mnie,
pomimo, że je~t
wet odwagi 1ęskn i ć do lenistwa że ja jestem szkaradny!...
z rados.cią. Z1edhsmy kolaC]ę ... By jak w świątyni. I wszystkie moje piękną. Przed b,ogami moimi jektóre jest źródłem miłości. Tak
I to właśnie pcha m . ę do raz- ło ładme, było ~orąco. J~dhs~J'. trzy psy lizały mi wargi, oczy i stem modlitwą. Wybaczcie, jeśli
w_ielką ochotę mialem nagle do paczy.
wam to opowiadam. Jest to oswodo~r~ . rzec.zy, . si.~stra moJa, ~eJ uszy mruC?ąc z zadowolenia
p1sama, że byłem szczęśliwy i po
bodzenie siebie od. ciężaru, oczysz
mąz i Ja, siedz1ehsmy, rozmawia'
.
.
Boże,
zbliż się trochę do jąc wesoło. Nagle siostrze mojej
Wszedłei:n. na pie.n~sze . piętr~ ł czenie z zarzutu, gwałtowne przeżądałem
samotności.
Takbym
koscielne1. wy~i łamanie milczenia. Słuchajcie mnie
chciał czytać i marzyć i nic nie mnie, zbliż się, aby mię ukryć.
1 skoczył na ramię kot czarno-biały, Ze~ar. na wi:zy
I iuż obok niej, obok jej przy młode i mądre zwierzę. Siostra dziewiątą w. smiertelnem .milcz~mu. nie czytając mnie, obe~mujcie mnfo
mówić i o niczem nie myśleć„.
Tego wieczora, kiedy tak bar- krytego ciała, jej ciała, które· czu moja jest młoda. Bierze kota w Słyszałem, Jak serce t?OJe d~z~ło. zdała. Jestem spragnionv czułości
dzo pragnąłem być samotnym, mia łem, jej ciała, które kochałem, o-,ramiona, kota, który się miękko ~ i:nało co, byłbym się modlił 1ak 1 litości.
łem obok siebie młodą dziewczy- bok jej ciała byłem tylko duszą zwiesza, tak, że głowa i tylne łap- mm.
nę. Ona stąpała, podawała mi ra- przechodnią, która sama tylko by ki poruszają się.
W Chante-Merle, gdzie chcia-mmie i zdaie mi się, że to ja. by ła w stanie objl\ć właśnie te moc.
Kot 7.<aczał mruczeć. Siostra łem WW>ić mleko M>Otkałem
ol
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HENRYK DUVERNOIS

MAD A ~l E
Malarz Gaston H" 11 este miał Uspokój się, to tylko modelik a.
sze chwile, obecnie zd zmod"a ta
- Wiem, wlieml Priosrzę cię tyl~ospodynię i przyjaciółkę . .GospoA do uciekającej dziewczyny przestała go gnębić.
oko, aibyś nie kazał mi odejść w
dyni, Adela, była wciąż ta sania., mówił:
Pewn~o dni.a, podcUl.S tego, d:ł)ień deszczowy, bowięm to jest
a przyjaciółki mniemały się bair- - Pani Heneste WTóciła. Nie o- gdy przeżywał okres bezikrólewia za smutne.
W t
'b
ł . ł h
dzo często. Artys-ta lubił nade- bawiaj się, ona nie jest zła, tyl:ko miłoonego, pom:ał Mi·n ou, o§·mnaw szys tk o milczetllle,
· a przYJac10
· · 'łk'1 troc h ę 2i8.1Zwx-os.na,
_i_
•
k
tk'
t
1 1 •
M'
ś
.
ż
i
en
S'Poso
rol!poczę
)'3.' wszys· 1e s 011e~n1ą
1m ou, wte ą, prostą
. ł. .
M'
. bo łsię 'C
d ł g
t . .
k
h'
k'
d b
S k ł .
lii
w51po zycie.
mou me y a po:an~ za ~yło ~i~,ć na A~~e tszp~~„. . . . . do . b' 'O rą. p~t a~ w ate łer :.ew- dobna do innych ko·b iet, była mirzśe tła ł udo
.'wi , a • '1
a t k' a Fł..łJUZ sięOh hC1e ioi nł eg? muzy a, ~ ' te ~ys
iwa- ła, deILkatna, łagodna i trwożliwa,
za 5 ra a c ownte ro11ę m11 czące- a przyzwyczai am. „
, o .„
a s1ę muzyce ior epirunowe, z bu- . k . k kt .
• b .
.
go ducha służbowego. o me chciia.Zaczęto g.o !a.łować.
zią kotki w eksfa'llie. Nim go spo·t Ja p;ese
~ry Się Ol, że Jego
ła o czemś powiaidomić swego pa- - Twoja rona jes1t śmieszna. kała, nazywała siię Adela. Lecz prun
wypę ·
na, pisała kMte~ki, niiezwy1kle Ma całą paipugę na głowie.
gdy przyszła ze swą walizeczk~
~zyb~o poznała ~czaje H~ne
fantazyjną o-rtografją i umieszczaNiektóre modelki zaczęły na- do malarza, oświadczył on:
ste a 1 zastosowała s1ę do nich.
'
M · 'ł
I
ła je w widocmem miejs1CU. Pan wet krytykować k01lor oczu pani
- To niedobrze; nazywas•z się
owi a mało. ecz często śpłe. k" d .
.
ł
B ł
pisał na tej samej kairteozce od- Heneste, której twar'"' przecłe.t ! taik, jak moja gospodyni.
- '
t
kwa. a. . Y to i.a is z1wnv śpiew,
powiedź i prze.z cały rok nie za- nigdy nie widziały. Ro2eszły s.ięl~ - Mozna więc jej imię zmie- tory nie przesT.kadzał
.
d ma1
. J.a.irzmw
~
,
·
mieniSJli ze sobą więcej, niiż dzie- po mó.eśoie wieści, że malarz jest nić. Wołaj na nią: Matjo, prze- w pracy, an1. w za um1~.
sięć słów.
nieszczęślirw)"lll małż01DJkiem, kto- cież tak nazywają się prawie
Pewnego wieczoru Mmon rzeAdela pisała DaJ?rZl'lcład:
rego od lat gnębi zła megera, któ- wszystkie g<>spodynie.
kła:
1
- Czy wiesz? . .
- Pomagam szororwadź potłogę ·r a rzuca się na niego często zł - Będzie zła, a jest u mnie już
irzo,nie portjera, - łub - Panna, podm.desionym parasolem. Heneste tak długo.
1e, - zażairtował, ale
ktura tu była, swymyślała mDlłe, nie dementorwał tych wieści i
- Nazywaj mnie Mtnou,
zaraz się dowiem.
jak psa.
dmęiki temu podstępowi dni jego rzekła - ta.de mnie czasami nazy- Kocham cię.
MalM"Z znajdował kaTt:ki w naij- płynęły w zupełnem szczęściu. wano.
Nastąpiło
cięiJkie
milczenie.
bairdziej niespodzianych mi.ejscach: Zdawał sobie sprawę ze swej wral -Dobrze. Teraz muszę ci pow1e,Heneste chorał fartoibHwie mówić
na podusz:kach, na dirzwfa,ch, w żliwości i dotychczas myśl o cłęt- dzieć, że jestem żonaty, moqa to- dalej: - Ja debie też, moi.a mif.3.
kieszeniach swego kitla i t. d. i kich rozstaniach psuła mu najlep- na„.
Minou. Jesteś doprawdy tłoctka i
trzymał Adelę hardzi-ej ze wzglę__ _ _
_ _ _
du na jej milczenie, Diiż na zdolno
ści gospodairskie, kti>N były bair-
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dzo przeciętne. .
Co się fyczy jego przyjaciółek,
wyszukiwał ~bie zawsze wesołe
i pogodne, i te-gnał się z niemi,
gdy się staiwały ponure i pr.zestawały się śmiać. ZaZ'W1"Czaii w go~
dzinie rozstania, którą A d ei1a nazywała „osta:tnim .~eg11all!iem'',
obdaTzał swą p!'%Vlactółkę obrazem, który przedstawia! WersaJ
jesienią, z płcmącem ni-e.bem i ~
woneIIl!l· liśćmi · T ~ widoc z eik zwi
. ę
kszał melanchol1ę opus-zczonei ł
prawie każda pytała w6wcms:
- Cą nie móg~byś ~fast te6 0 01brazfka. dać. mi 25 łranków?
"' Lata „_).., 1• _ 1
•• ..,
Illl1c:wy • .~warz zauwa.z„,
ku swemu wielkiemu zdumieniu,
że zerwania staiwały się niemiłe, i
kobiety oorarz barrd.zii.~ się do niego przywiązywały.
•
..._A~
1
~ s tał em się • ~K czaru,~cy, że nie można tDll się oiprzec?
- pytął sam s~ebie.
R1zeiczywiście kobiety tTaJktowały go polW'aŻnie, ponieważ tw0Jl"Z
•
-~i
k . . b
1ego ~tra~a w-ytr~ spoi OlJD.eJ ez
troski, ktora cechtllJe młodooć. Pozatem urósł mu mały brzuszek i
P owstała w n-iim skłoninooć do sentymentalnych spaoeerów. Miał sto•
sunek z. m.odel~, ~tory . trwał
cztery mtes1iące 1 skonczył s1J.ę łzami, przekleńs·twami i grcńbą sa.moibójstwa.
Wói.vczt!.s wynalazł panią Hencste. Do każdt.j nowej przyjadó~ki
. . .
mow11.
.
.
• . .
. -:- Musizę zgory ci p°":edziec,
1ż 1estem żonaty. Obecnie iona
moja jest na prowincji, lecz może
lada dzień wrócić.
.
.
.
- Mme nie okłamuJ, - odpo. d ł
f'
.
w1a a a o tara, - znam ~tę na
tem. Chcesz sobie zostawić sz-park ę na odwrót. Ja ci i tak nie
wierzę.
Wówczas wpadł on na dos.konał
ł W . ł 1 t1'd 1
Y pomys ·
zią aJn~ę - mo e'
ubrał w jaskrawo - czerwoną sukn1 ę i podróżny płaszcz, wsadził
iej na gło•wę zielonv kapefosz z pę
ld em żółtych rajerów, a.r<::ydzieł·J
które kosztow11ło go cztery fran-
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dobra. _ Lecz wbrew woli porwie
dział:
_ Kochaim cię.
Poczem znów nastąpiło mifozenie. Następne.go dnia Gais ton. za.
czął
l"Ozmyślać.
Mam siię z ni'"
..,
związać na zaW1&Ze? Nie. Po Mi·
nou będzie irula, potem ZlllÓW in·
na a,ż Jo starości do chwili w

ikt~rej ilość wspom~eń za;st~puje

. k ść
Ja P:z; śniaidainiu wys·zeptał:
M.. k b'
.
b't.
OJ si air 1e muszę c1 zro i
- .J
•
•
B l'ś
b d
zmd.1nw1m1e„.
y 1 my
ar ze
~,, .
D os t ał em d zis
.. z;rana
szczęlSllll.Wl„.
. 'ły 11s
.
. t . W'dz'
mem1
t isz.„
pan1· H eneste wra"Ca do Paryża.
Minou zbladła i rzekła ze smut•
kiem:
_ Pójdę swoją drogą, żeby tyt.
ko nie paidał deszcz.„ Zabiorę moją waHizkę.„ Jest ona lekka, gdy
się przychodizi, „.lecz ciężka, gdy
się ma odeijść.
_ Podaa:uię ci obrazek, wMo1lr
Wet1sa:lu jesie.n ia.„
Ponieważ w cł-:zach jej błys,zcza
ły łzy, GaistQIIl pocies·mł ją:
Nie smuć się, kochanie. Wzię
łaś ze mnie to, co we mnile fest

-

nailepszego.
Mala'l"z myślał: - Dziś jesit nk
dzieła.„ Rozstanie nastąpi w śro.
dę. - Słowo ,.środa" wydał·o mu
się nagle wstrętne. Myślał dalej:
_ NiemHa jest chwila rozstania.„
Lecz trzeba mieć trochę ene-i'il
•s
Muszę być wolny i niezależny. Nie
mogę zawsze mieszkać z Miinou.
Lecz i<Stnieją chwile,
gdy czło
wiek nie chce słuchać rozsądku,
to też malarz powziął pewne ł'
stanowienie.
- Za<:howa.m się taik, Jak zwy•
kle, lecz gdy strunie n.a przeszik~
dzie co§, niezaile'Ulego od mej wo11. • b ę d ę t 0 uwa.fa ł za wi'doczny
znak 10&11 i zatrzymam Minou.
Spełnię więc obowiązek i nie będę miał sobie nic do ZM'Ztlcecia.
W środę rano pogoda była cnd
G b'
owna.
nę wrny wyrzutami s.umienia, Gaston wyszeptał z tru.
dem do wstającej z łóżka Minou:
- Czy wiesz, kochanie, że dziś
tak dziś przyjeżidża znów painii Het
nes e.
Min.ou nie protestowała,
lectt
zaczęła szybko pa:kować swój
skromny dobytek. Heneste Snt"t'l·
rwadził ją na dół, wrócił do ate-

jest dziwne, - niego.
tak dobrze, iak ja. Może siedz1
raz jesizRównież bez za.stanowieniła rę- on teraz gdzieś w tym pokoju
cze - po raz który? - w twarz ka jego WIZlięła jej rękę i zatrty- przysłuchuje się naszej rozmowie
mł"'d°" k·"'bi' "'ty
mała.
i zwraca uwagp. na wszystko. co
v
-,
'"'"
"'
•
"
•
Wiktor
miał 28 lat, lecz był lek
- Pa1Ulol - rzekł, - Pauło, ja ty mówisz.
ikomyślny, jak młodzian 23-letni. pacią - chcę pa.ni wyznać, że..
-A cóż ja mówię? -Przecież
Paula miała lat 23, była zaś lekko- że„.
Lecz zdaje się, że nie była nic specialnego me powiedziałem!
myślna, jak ośmnastoletni podlo- ona bardzo ciekawa jego słów, po Zresztą jest już pótno, bardzo póź
tek. Mąż jej mi~ł lat ~2, aile był„ nieważ pme·rwała mu, przysuwa- no.
"'re„""tą ....J,.,... się .l.--. .!emy co to 1'ąc się doń bairdzo bli-'-o:
Wiktor spo1·rzał na zegarek.
r..
..,....
yv.-......
UlU'Wl
'
!SIK
było za 11ale".
- Moja sło·dka, droga,
moja.„- Dlaczego pan się spieszy1Wiiktor i Paula znajdowali się Wiktor użył jeszcze wielu słów, spytała Paula przestraszonli.
w mieS?Jka.ciu Pauli.
Był pótny których tu nie powtórzymy, bo- Proszę, niech pan wypije
wieczór. Na dwo<rze było zimtlJ(}, wi·e m powszechniie wiadomo ja- jeszcze filiżankę herbaty.
w pokoju zaiś było ciepło i miło. kich s~?w mywa się "Y' podobnej
- Dziękuję, nie mam ochoty,
Czyt m<>ilna się było dziwić, :!e sytuac11.
odrtekł Wiktor, - muszę już oWiktorowi nie chdało się odejść.
- Czy myślisz
powa-mi.ie? - dejść.
Było mu ciepło, niety~ko dlatego, spytała ona, chociaż zasadniczo
Kiedy się znów zobaczyże w piecu było napalone, lecz należało być lekikoonyślnym, a iie my?
i dilat~o, że częsito patrzył na poważnym.
- Niestety dziś jeszcze nie
Paulę.
•
. - Bar~ powa:Zlniie. ~d owe~o mogę panu t~go powiedzieć, Paul.a miała piękne ręce, smu- piątku wo110Je o czem~ mnym n~e prawdopodobnie wkrótce.
ikłe, .zg•r abne niogi, bfałe ostre zę- umiem myśleć.
Wiktor odszedł- a raczej odby i cziarne oczy. Oczami umiała
- Drogi Wiktorze, _
rzekła biegł.
!kąsać taik, jak zębami, a zęby jej Paula pieszczotliwie, proszę
Gdy Paula została,
za
jaśniały ta!k, jak jej oczy. W każ- cię, bądź ostrożny.
częła płakać. Usiadła w s~;~· sadym r3;Zie, ta!k się zdawało Wi- Co? C~ego mam się bać, - mvm fotelu, w którym siedział
Morowi„. •
krzyknął Wikt0ir.
ł
w·kt
.
_ Czy to nie jest dziwne, _
:- Ale.Z, drogi, wiem, że jeste~ przez ca y czas 1 or, mm wypę
rzekł on je&zcze raz. _ Znam pa- dzielny, - - lecz nk znasz mego dziła go swą głupią wzmową.
nią od kilku miesięcy,
odwłe- męża. Kocha mnie tak, że„. że„.
Ugryzła się kilka razy w jędzam panią często i nie miałem nie możesiz so·b ie wcale wyohra- zyk ze złości i płakała dalej.
'ć
łib
d b
·
Po godzinie przyszedł do doj~szcze o k azji poznainia męża pa- zi ' ~ począ ' y, g y V s1ę czego•ś mu i·e1' mąż, który miał 32 lata,
ni.
domyshł.
Paula patrzyła na niego ze zdu_ Ja. się nie b?ię-:-rzekł Wik a wyglądał na 45. Był on chudy lier, wyciągnął z szafy 1alę, ubrał
mieniem, lecz nie odpowiadała, _ tor, ale JUŻ znacznie c 15 zej.
drobny, miał przestraszoną twar~ ją i us,adowił, jak zwykle, w łatezastanawiała się. Nagle zapytała:
- Nie znasz go, nie masz po i małe, czerwone oczka.
lu, plecamó. do drzwi. Poczem wy·
?
· · d
· t d 1
K h
- Dlaczego przyszedłeś tak
J<' '. 1 o czego 1es z o ny. oc a późno?-spytała Pauła.
szedł do miast·a. Spaicerował dwa.
- J a!k dł ugo się mamy
. - Od lata. PomaLiśmy się w mnie do szaleństwa.
dzieścia mmut i gdy wrócił do doptątek
Gd Y pewnego razu wymieni· ·
- Powiedziałaś przecież, że mu, Uljrza ł na trotuairze przed dop.
.
'ęt
któ
re- lam przypadkowo twoje nazwisko, będziesz miała wizytę, więc, moja
M
k
- . an Je&~cze ~~1 a,
go dnia to. miało mle)Sce? - spy- spojrzał na mnie jak d-zikie zwie mała ptaszyno, przyszedłem póź- mem imou, tóra cicho pła1kała.
tała z uśm1ec~~·
.
rzę.
niej.
- Madame Henesite jest na g6
- Natur:ilme, ze pMlllę~am. By_ Tak.„- rzekł Wiktor i bez
·- Odchodzisz i
zostawiasz rze, - rzekł Gaiston - czy mi nie
ło to w piąteik p~łu~u. C:~Y specjalnego namysłu wypuścił z mnie samą przez całą noc. Czy wierzysz? Chodź ze mnq na górę,
mogłem zapomniec o te1 ch~h? ręki swej drobną rączki: z którą i.1ważny m1ż tak postępuje?
to się sama przekonasz. Gdy o.
- Dlaczego akurait
o te1 ma igrał dotychczas.
Mąż sp<:>jrzał na nią zdziwiony.
pan pamiętać? Czy przez pana żyN'
.
dl
- Przecież zawsze tak i· est go- two1rzę drzwi, zaj.rzysz do w:nę.
i
ł k b'
1e wiem
aczego kocha
N.
,
t
t k . kb ś ł .J_ .
.
cie przesi~1·0 ~a o ~ 1et 7
mnie
tak
bardzo;
jestem
pewłąbku.
te chcesz, żebym był w do rza, ai JCll Y sz a Ulć1 1e1 n,a pią011
. - . Kobiet Jest. d~, ałe pani na, że potrafiłby on zabić oiebie mu, gdy cię ktoś odwiedza.
te piętro. Chodź szybko, chcę a•
1est Jedna na ś~1ec:ie. .
. . i mnie.
. -Czy_ wi~sz chociaż, kto mnie byś się sama przekonała.
~aula zaczerw1eni!a S1ę. ~o. dlZiis
_ Należy więc być bardzo 0 _ dziś odw1edz1ł?-krzyknęla .
Minou uczepiona poręczy z tru.
W;ktr w ten sposob do nteJ nte strożnym- poradził Wiktor. Nie
- Nie wierni Gdy mi powiesz dem wspinała się na górę. Serce
mowi · . .
dlatego, że. się obawiam, - lecz, będę wiedział.
jei' biło, J'ak młotem, drtała •e
. - ~oz p.an chce .przez to po- m?że on zniszczyć
naszą mi- !
·- Więc dowiedz się, krzyknę- zdenerwowani'a.
w1edz1eć: n~e rozumiem pana, - łosć„.
.
Iła Paula nerwowo. Był tu piękny,
spy!ała .1. niechcąco wy~.unęła ~a7'-" .Ac~, natu~alme-rzek~a P~u· mł~dy człowiek, który jest we
Gaston o-tworzył drzwi i szepprzod ~ozkę . Smukłą, sliczną ~?ż- la, l me 1est wy1<iuczone, Iż JUŻ mnie zakoc hany.
nął:
~ę, ktora była tak lekkomysina coś poderze wa i szpięguje nas.- ! - Zakochany w tobie? - Mąż - Spojrzyj, tam ona siedzi„.
iak ona cała.
- CzWy toł możliwe? - zapytał był zdumiony.
Zamilkł nagle. Gospodyni przy.
- Chcę przez to powiedzieć.„ I Wiktor.
sta i zaczął nerwowo 1
Zakochany do tego stopnia że
'ł
d
chce koniecznie, abym ciebie' o- zwyczat a się 0 „paci Hene:ste"
ki i dziewięćdziec;iąt centymów powiedzieć„„ tak, mój Boże, czy c hodzić po pokoju.
C :tłe to zjawisko usa.dowił w fote- pani nie zdaje sobie z tego spra- Tak, tak, wszystko jest moż puściła i całkowicie przeniosła sie i szukając miefsca na przyczepie.
lu, plecami do drzwi. Gdy kobie- wy, jaka pani jest śliczna? - ocT- li we, rzekła Paula,- ale dlaczego do niego.
' nie kartki, umieściła ją na tem
ta, której chciał się pozbyć, przy- po~i~dzi ał on, .ani nie za mądrze, pan nie .siad_a.
.
.
Mąż spojrzał na nią i s o ytał.
m1e1scu, w którem powinien się
chod z iła do domu, widziała żMty ani me za głupio.
-Dz1ęku1ę, chcę pahć. Zapalił
-Co znaczy cał1cowicie?
znajdować nos pani Heneste.
. ł
C f ł
- Ja o tem wcale nie wiem. r apierosa i nagle poczuł, ż e doko
- Zupełnie i na zawsze.
Na kartce tei' było napisane du.ptoropusz 1 P aszcz.
o a a się czy pa n to widzi ? - rzekła ona la serca zrobiło mu się trochę
Mąż westchnął i rzekł:
żerni literami :
~yb k o i w drzwiach słyszała gło s też . nie. sp ec jalnie głupio i n!e Kwas kowa.
.
.
. -Cóż robić, gdy tak być mu
Z
. .
•
Pra wdopodobnie bez speCJalne s1. Lecz ter,j z id~ spać, jest JUŻ
araz wracam. Zeszłam do
uas-ton.a:
specialnie m ądrze.
T
.~1 •
,
. ł
Bez namysłu rączka ie· poa- go powodu.
'iardzo późno.~ · kle ou po cókier i musztardę.
0
-· . tv-.o model:ka, Amelio . czas te!!o przysunęła sie tuż do
- Mói mllż. nik~ , '" zna g"
Tłum. Dw. •
.(Tłom. Dw.L
-

Czy to nie

rzekł Wiktor,

paMząe

"°""

e

&o

I

I
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Reinhardt budu:e

b'

nowy teatr w swym

Wrażenia ·z niemiec11iego teatru . :~k!;~~tk~;:;:k~~rio::~;
Berlin, w październiku
Największe wrażenie w berlińskich i niemieckich teatrach wywarł na mnie: niemiecki aktor. W
żadnym innym kraju Europy, włączając Rosję, niema tylu doskonałych aktorów, co tutaj. Specjalnie
ważne jest, że młoda generacja
obfituje w wielkie zdolności i, ie
obecne pokolenie młodych aktorów bogate jest w talenty indyv.-i
dualne. W Rosji, gdzie teatr plJdczas ostatnich lat wzniósł się bar.
dzo wysoko. gdzie p<Xł względem
inscenizacji i reżyserji stworzono
bardzo wiele nowego, brać aktorska - nie mówiąc naturalnie o
wybitnych zdolnościach porostaje całkiem nietknięta przez ~10we prądy.
Tern dzwO.iejsze wydaje mi się,
:iż liczni wielcy aktorzy niemie·:cy nie pracują w ramach stałego
zespołu. Wskutek tego !'02prasza
się siła potencjona!na: tylko w
zupełnym
połączeniu z zespołem,
w długoletniej' współpracy tyc;.
samych sił, może jednostka doprowadzić swą indywidualność do naj
wyż~zego rozwoju. Obecnie panuje
w ~~emczech typ aktoró;v - g,ości.
Elz~iet.a Bergn~r .gra w J~dnym se
zome 1ecLnoczesme na kilku scenach;
Kortner pracuje w ciągu
jednego roku z sześcioma retyserami. Uważam, iż jest to niebezpieczne i szkodliwe. O ile przypomnLmy sobie, jaki rozwój zapowiadała operetka, g.dy Reinh:mY.
w 1912 inscenizował w MonachJum
„Piękną Helenę" i „Orfeusza'',
;. zdamy sobie sprawę z tego, i:t
Niemcy na tym polu posiadają tak
genialnych artystów, jak Fritzi Ma
ssary i Pallenberga, wówczas pojmiemy, do jakiego go·z iomu artystycznego mog!a do1sć aperetk.a w
N1emczech
ktora
obecnie
znaidu •
•
t
•
•
Je ~tę w ~tame upadk1_1.
,
Pr:iwdz1wych .zespołow. WC'~vle
w Niemcz.ech nie.ma, bowiem za
takowy me uwazam przypadko
. . słyn!Dych akto-wego ze.staw1ema
rów na jakieś specjalne przedstawienie.
T
gd .
. .
am,
zie ma m1e1sce pewne
,·;eviHętrzne zespolenie
artystów,
jak w teatrze miejskim i u Reinhardta, tam dobre przedstawienia
nie są przypadkiem.
W każdym razie obecna sytua·
• k'rn ń o t eat ru nie
· o d poCJ.a mem1ec
6
wiada zupełnie jego artystycznej
potencji - aktorzy i reżyserzy, technicznym urządzeniom i niezwykle przyjaźnie do teatru usposobionej publ.iczności niemiecki.:ij.

-

.
Bardzo słuszne wydaje mi się o· 1 rouywki, w którym umieją czaru-' mógł po środki i możliwości sceswobodzenie niemieokiego aktora jąco gawędzić.
ł ny, dla której pracuje.
od specjalizacji ról. Aktor niemiec) Całkiem zrozumiałe jest,
tej Dziś prawie żaden dramaturg
ki staje się coraz baTdziej uniwerl chaotyczność czasów obecnych nie wie dla koj!o pisze. Należy dą
salny, tak, jaik aktor rosyjski, któ- nie pozwala na rozwój twórczości( żyć do tego, aby autor pracował
rego jednak jeszcze nie doścignął dnmatycmej, podczas gdy teatr wraz z reżyserem i wiedział japod względem całkowitego opano- reaguje szybciej na prądy czasu. kiemi środkami scenkznemi roi:wainia ciała.
Największym
zagadnieniem jest oorządza, w ten sposób uniknęłoDramatyczna produkcja nie stoi więc mał·ezienie jaikiegoś wyrów-,by się I óźniejszeg.o mechainic~nego
na wysoikości teatru. Jest to jed- nania.
opracowywania ~otowej sztuki dla
nak zagadnienie światowe, rówW jaki soosób kwestję tę roz-lpotrzeb danego teatru.
nie ważne dla Rosii. Z małemł wy wiązać?
Współpraca dramaturScena musi artystycznie zapład
jątkami
produkcja dramatyczn'\ gów z teatrem musi być znacznie I niać dramatycznego poetę. Dziś
pracuje staremi środkami, wedł:.ig ściślejsza, musi zostać stwot"z()'Ila 1t<>chniczne środki teatru
(scena
przeżytych prawideł. Dla francu- spólnota między autorem a siłami obrofowa, oświetlanie,
wypukły
skiego teatru za~adnienie to nfe teatru: reżyserem i inscenizato- horyzont i t. p.) służą tylko weistnieje: teatr i produkcja zasty- rem. Autora należy oswobodzić z wnętrznym potrzebom sceny. gły w jednakowym stopniu. Te- dotychczasowej izolacji i sprzęg-, Wszystkie te środki muszą
być
atr francuski
nie jest przybyt- nąć go ze scena w ten sposób, a- zastosowane
i w dramatyc:zinet
kiem sztuki i nie zwracają się nań
~„zy swej dramatycznej pro-j produkcji. Dro~ą do tego celu jest
oczy świata,
lecz jest miejscem dukcji od pierwszej chwili sięgnąć praca na wspólnej płaszczyźnie.

teatralnemu prof. Oskarowi Sirnadowi przebudowę par.ku w zamku
swoim Leopoldskron koło Salzbur
gana tMtr przeznaczony dla 200
osób. Ciekawy ten teatrzyk bę
dzie rodzajem studja dla ReinhaTdta, który chce wszystkie swoje
imprezy, zanim uj·rzą światło kinkietów w Berlinie i Wiedniu, zaprezentować
za,proszonym gościom. Scena znajduje się między
widownią a wielkim stawem. Widownia w formie owalu rozszer~o
ną zostanie o girlandę lóż, dostęptiych dla zaprO'SZonych gości tylko wtenczas, kiedy reżyser za:rekwiruje widorwltlię dla swoich celów, czyinią.c z niej ID!iejako ckugą
scenę. Sąsiadujący z właściwą sce
ną wieiJilcń staw jest te:! brany w
rachubę jaiko trzecia scena teatru.
Z pa·r ku będą mOlgJd wpadać na
scenę galopujący jeźdźcy, a ze sta
wu będą p.rzybi1ać do sceny prawdziwe małe ło&ie. Teaiłir jest ta:k
sk01DStruowany, że równooześoie
akcja odgrywać się
moiże na
wszysfikfoh trzech scenach. Budowa te.go orygiinałnego tea.frzyku
Ir•
ro:zipoc.zmie się
zaraz na wiOSl!lę,
ranCUSnte 0
tak, że już w sierpniu 1929 roku
· Przed niedawnym czasem, po· otworzy Reinhardt s.wój teatrzyk
znała pewnego pana, skazanego nową inscenizacją jedtntj ze sztuk
za oszustwo i zamieszkała z nim szek>&pirowskfoh.
w iakiejś fermie w Saint-Martin
d'AblOis, która w rzeczywistości
była podejrzaną palarnią opium.
k I . h
ł
.
Mieszkała tam dość długo, lecz na
O 8J8C . W oskich
pewnej nocy, cisza śmiertelna fer·, Włoski unarodowy ·komitet namy z~kłńcona .została krzykiem prawi.ainia mody'' ~al JU;t
gorącej. sprze:zk1.
.
00 mindsł!'a komuniilkiacji. w któMaqa Lutza Gahcyn została
d
.
• ··-"'
wyrzucona przez swych towarzy- _rym omaga ~ę energi~y....u .za.
szy na ulicę w mroiną noc w rządzeń pr"Zeciwko koibietom, Je!cienkiej sukience.
dżą.cym kolejami w nieprzyzwolZnudzona życiem, powlokła się tych ubiorach. Ust wska2'uie :la
wzdłuż ciemnej drogi, tuląc do 40-ty art}'lwł włoSikie.; ustawy kosiebie
małego
kotka,
jej 1ei"'7ei
·,,...••. O'Clllla~ący
_..J_
• •
_
przyi'aciela,
i po
kilkujedynego
godzinach
prawa ko.zy
starua z koJei osobom któr
b
dotarła do Epernay, gdzie, wyczer . .
.
•
e o ra
pana padła nieprzytomna na bruk za1ą przyzwoitość s~ ubiorem
uliczny.
.
. .
i żąda od mimstn bezwzńlęclne.~o
5
5
p riechoume
. _,
podmes\i ją, za- stosowania tego paragl'afu. W stop~owadzi~i do hotel~, ~dzie się su1;1.ku do cudizo:zieme!k może to
mą zaopiekowano. W1edz1ano 1am
•
'-·d
_,
. ___
,
kim ona jest i zawiadomiono na· yc rzeczą urn ną, C111e n1e Ila'leży
t h . st
tk któ
.
. ł zra.a.ać „~ę , __
..:1 __ "'"c1'amL'
A·....,.._y
yc mia ma ę,
ra Ją zaw1oz a
~
.... "1 u'OllJllJ'8
:in........
do Paryża. ~a!Il. chciała ją znowu listu za2:11aczają,
że pod żadnym
oddać do kltmk1, lecz przyjaciele warunkiem nie m~a dopuścić
i~j zapro~il~ Marję _L?izę do sie- by kolejami włoslciemi jeźd2Jiły n~
b1e na w1es. 1 własme stamtąd u- dal
'ł
g·
i __ .
k'1
1
dała si· ę o na d o T u 1onu, g d zte
· t e ż b bna po b'
na ieł OUCIZQZlem
• • aspotkała Latila. Co się stało pói·
o, Y przy tel'a Y wyizywa1ące po
niej? Marja Luiza CaJicyn, ldóra zy. PodrMmi mają prawo do ochrozapewne znajduje sic: niedaleko ny przed tego roduiu obrażają.
Paryża opowie nam zapewnie o cem zachowaniem się.
tern sama.

l

Romans K • ny Ga1•1cyn
~1ęz·
.;,.1

T a]emn1cza
•
•
, • ,
f
sm1et-C ma iarza

W Tulonie znalezionv został dów. co i ona i szybko się w nim
trup zn ego malarza Georges'a zakochała.
Latila. Przyczyna śmierci· Lat1'le,
M · L ·
ł
·
aqa utza zar~czy a się ze
który był sercowo chorym, mogła swoim towarzyszem niedoli. Lecz
być naturalna, jednakże nagły wy-~ pewnego dnia, w lipcu 1927 roku,
jazd z Paryża księżny Marji Luizy~ dowiedziała się, że narzeczony jej
Galicyn dał powód do różnych ożenił się z pewną bogatą a merydomysłów .
.
. . .
1kank~. . . „
Zycie młodej księżny, od chwi- ~
Bol 1e1 ~yt me. do opisania 1
li emigracji, jest prawdziwym ro-~ na nowo uciekła się do te1 sztuczmansem i osoby blisko niej stoją-< nej podniety, pędząc od sklepu
ce ?bawiają się, że śmierć malarza i do sklepu w poszukiwaniu tego
Lahla stanowi ostatni rozdział te-• dobroczynnego proszku.
go romansu.
Po- przybyciu do Francji, pięk•
na Marja Luiza Galicvn pragn„ła
.,,
!lllBkłJ
wstąpić na deski sceniczne w celu n
li
l"
powiększenia dochodów, i'akie do- •
starc-zały jej rodzinie szczatki wiel- Języ
kiei· fortuny. Ni'e udało .~ to .ed„ 1Bez N.a un.iwersytecie
Kolumbijskim
nak
rawod.
i:
. d i odczuła
. h wielki
k
h
n1 uw1eczmono na Płyt ac h gramo~o~te Z}'. swo~c • rewnyc . phozwo a nowych wszyst~ie · djalekty języka
?ię.~c1ągną prze.z s:v~1c
przy- angielskiego któremi posługuje się
1ac:oł do palarni opmm.
..
•
,
. .
Matka 1·e1· dowiedzt'ała s1·„ pew ludnosc poszczegolnych prowmcj1
.
.
"' · ·
, .
.
.
nego d~t~ o. ty.m. strasznym. nało- ~m-~rykansk1.ch. O_kazu1e s1~,
że
gu .swo)e] c~r~i .1 wysłała Ją do 1losc tych d1alektow wyposi 26,
s~st~d!1 1 e1 kltntkt w celu wylecze- przyczem niektóre z nieb różnią
ma JeJ.
się od siebie
bardzo poważnie
p·tę k na ksu:„nicz
· " · k a, d z1ę
· k'i o- Płyty te przeznaczo""e są do de-·
piece, jaką ją otaczono, powróciła
.
. , .
.
szybko do zdrowia. W klinice za- m;'nstrowama. n~ z1ezd~ie filoiowarła znajomość z pewnym ele g?w amery~a.nsk 1ch, ktory ~ grud
ganckim młodzieńcem, który tam mu roku biezącego odbędme się
przybywał dla tych samych rowo w Toronto.

l

nm 2i1rykan' Skt"I. dJ"

ka at111elslue
"" · go
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niemoralne Stroje

Polską

i jej rolą zapoznał. Miało czas w Londynie przez ś. p. Stron dłem z tej rozmowy wiedząc i ro
to miejsce w Londynie, w pierw- ga.
zumiejąc wiele.„
szych dniach września 1925 r. Przy
Mam do dzisiaj żywo w parnię
Przy tej sposobności ujawniło
jechałem tam z N. Yorku po uzyska
ci
wyraz
jego oczu, gdy pod ko·
się zarazem, jak dalece już w Aniu od Federat Reserve Banku doraź meryce, dzięki polityce Stronga niec rozmowy odezwał się z oba
j jego rota przy odbudowie finansów polskich
nei romocy dla Banku Polskieg<;> usamodzielniła sie w swojej poli- wą,„że współdział~nie przy stabili
Wiceprezes Banku Polskiego p. 1 cy
nad odrodzeniem gospodar- w kwocie IO milj. dolarów.
tyce kredytowe; i jak bardzo de zacJI waluty polskiej będzie może
Feliks Młynarski zamieszcza na i czem Europy.
cydującą jest jej rola w świecie. jego ostatniem dziełem w życiu.
ł
h E k'"
·
Dano
ąJi
równocześnie
radę,
arna<: " po 1 wspomnienia ~
Początkowo myśłano tu i ow- abym natychmiast jechał do Lon- Tu tkwiło wielkie międzynarodowe Siły jego gasły już wówczas. Czuł
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