Dziś

•

16 stron
Niedzieli. dn. 11grudnll 1932 r.

•

N
O
W

BBI

Y

Za cztery dni termin platnolocl

:-: Redaktor naczelny Jerzy Horzelskl przyjmuje codziennie od t2-ej do t-ej. :-:
:-: Ad~es redakcę j administracJi: ŁcJdt, ul. Piotrkowska . . U. - Tel. "'-11.

Nowy a~basador.
U. S. A. w WaMZ<I;Wle l

I

. ')

•

~

.

:-:

I

OPO~ fRAN€JI ZŁAMANY pro~:r~!eku:~~:!1~ra~II;~::!
Rata grudniowa badzie
~

wpłacona '

1~2b~~~~~~~~~ui!~jmu
.'IiCwtore K,
Sprawozdama kOml)1 sNaw

PARYZ, tO.XII. W Genewie, n6w Zjednoczonych stwierdziła, g~y .na ponoszenie clętar6w wy.
eurath żąda z jednej strony zli- że r,ajwatniejszą kwest ją w o- m~aJ~cyc~ . z uchvlania się Rzeszy
kwidowania zdemilitaryzowania becnej chwili jest zwolanie mię' NIemiecklei od tej lobowi.zań.
' shełv, będącej OSią calej!o systemu dzyn.arodowej konferencji, m?Ponieważ Nlemqy nie płacą,
obrony 'francuskiej przed nową g,\cel polożyć kres wszystkl.m Francja powinna równiet p dm6.
inwazją, z drugiej zaś dómaga ,,!lędzynarodowy"! tra~ferom ple wiĆ wypłacenia raty Il r udnio\Vej .
się rozbr~jenia państw, kt6re wy OIężnym. kt6re Ole ma'ąc odpo-I
sunę~y postulat bezpieczeństwa. wiednika w r hu t
.
oo_nieważ do bezpieczeóslwa naj w dewizach ~~ . gló~::t;~y~
lepsza droga prowad~i przez roz- czynami. obecne:zo kryz.y~u.
.
brojenie.
PrzYJęty przez komtsJę wnloPARYZ
_ . W tym samy'rn wlaśnie czasie sek Bergery, domalla się wzięcia
' 10. XII. (PAT.)-Pras~
. Mac Donald, podczas paryskie.j pod uwagę tylko 2-ch nąstępu- franc.u~ka 'podkreśla, ~e w swej
' kqnfer.e ncji z Herriolem, stwier jących propozycyj: albo zaplacić drugl~J .npcle. .Stany Z!e.dnoczone
dzil, że jeżeli Francja nie wypla ratę grudniową pod warunkiem uzalezmalą meJako .rewlzJę długów
ci Ameryce raty f!rudniowei. to jaknajszybsj!ego zwolania konfe- od .dw6ch wz~lęd01e. tf~e:~ wa'Wf powie tem samem ukla- rencji międzynarodowej, albo me run~.6w, w !)lerWszej hnll oczy, d,. lozal\skie I wskutek te placić i odwolać się do arb i- w,~cle od zapłaceoia !aty .grudnio. go, zmuszona będf!le Wf" trażu .
we" następnie od udtlelem, przykonać swe zobowlltzania
wllej6w dla wyrob6w amery·
DOla 7 b. m. popotudD1u prz.y- flnansowe wobec AngljL
protestUją kaflskłch Qa rynku francuskim,
by! do Warszawy nowomiano-l
Po drugie" ponieważ ' uklady
PA RYZ. lO. XJJ. (f'AT.)- Dele- wr~szcfe od redukcyj wydatk6w
wany amb!lsador Stan6w Zjedno- lozań-skie przewidują uniwersal- gacia ogólno·francllskiego związku wOJskowych.
.
czonych A. P. P: L~mmot BeM; ne rozwiązanie sprawy dlu~6w, zrzeszeń płatnik6w ' podatkowych . Długi wOjenne q wilie dla
Na dworcu POWlt~1 p. ambasa- więc Francja, zrywając z Ame- udała się w dniu dzisiejszym do Stan6w ZjednOczonych nra·
dora: szel Proto~ułu Dyploma- ryką, znosi przeszkodę uniemoż- premjera Herriota w celu zakomu· zem środkiem ekspansJI gotycznego p. Romer, prezes Izby liwiającą uniwersalne rozwiąza- nikowania mu. że francuscy płat. spodarczel jak I narzlldzlem
Polsko:~ Amerykań~kjej p. Kot- nie , .prawy dlug6w, a zatem nicy podatk6w nie zgodzą się ni· presji polltyczno-mllltlrneJ.
nowslci, c~ł~nkow,e ambasady gwalci traktaty.
amerykańs!uel, . .I)t~edstawic;i~l~
Wobec tego w ciągu ostatnich
prasy oraz kolonJI amerykańskieJ.' 24 godzin dokonał się aość ra_
dykalny zwrot , w nas~jaeh opiboją alę
ci~
nji francuskiei. ..; kie,U!!lku za-

T
rzy warunki
Ameryki

1

·
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p d .
O dtOlCY ·

.

Stany Zjednoczone

19.n prof.Krytfsklego
doś~~czynieqia:~ą~~.Il10m
Am~.
. . rt
uwzglę dOlen 4l punkhJ.
.wl· ~.:\~SiA \VA, .l ~. 12. (~ft,. T-) b z l'i zmarl w szpitalu ~żlect~tka
J ez us . zna!<omlly 1l zony, '~ybltn.y
pO.lo0l5ta s. o. ~cMm Anbm Krrn~~~ profesor tlmwersytetu warszawsKIego.
..
.
· Pro!. Kry~skl ~Iegł prz.~d kll,ku
jOlami wypa_kowl tramwajowemu,
n~stępshvę.m którego .było złam anie nogI I ogólny SIlny wstrząs
organizmu.

Odkry~le środka

przeciw

kl

Jut si~ zacz~ło : :
narazle na Wlletiszczyłn~e .

l

d~n;a Mac Donalda. '
.. Wedlug opinji prasy francuskiej Herriot zaproP9 nu ję izbie
wypłacenie - raty grudniowej Ante
ryce, ale pod warunkiem. tli! będzie to olltatnia wpłata i że po
niej ' nastąpi og61na r~'Vizja dluJ!6w francusko _ amerykań$kich i
francusko _ angielskich.
'
. Francuzi naog6ł zgodni są. w
opinii, że podobny . warunek będzie przez Amerykę ~tanowć~o
gdrzucooy. .
.
,
.

.

trądowi

, AT(:NY. 10. 12. (PA1).'- Prasa
fute jsza podaje rewelacyjną ' wiado'11 OŚć, jakoby uczonemu francuskie·
mu dr. Lepine, kierownikowi· insty·
tutu Pasteura w Atenach udało się
)dkryć serom przeci wko trąd?\yi . .

*

RARYZ, - lO.XlI (PAT:). Dzięnniki zaznaczają, że w .fónie parlamentu w sprawie dl!ig6w na.I
t. '
t ' '1
s ąpl . na,g Y zwro.
• .
Jeszcze przed kilkIJ drualDl
nie ś dopuszczano
n(lwet. ,mo~lid k
I
\VO ci o onania w t.~r"1mle sp a
ty raty długu. Obecme w ,kol(lch
parlamentarnych
zupellHe poważnie ,ies.t rozP!ltrywan.v sp.0s6.h. w laki Franclil ma S.lę w~wiązać
zoboWlązaOla
I ..l e sweg.o
d
w po oWle !lru OIa .*

WILNO, lO. 12. (tel. wł.) W
pót nocnych powiatach Wileńszc zyz.
ny sp adły obfite śniegi.
.•
PARYZ, tO.XII (PATI. KoDrogi są zupełme zasypane.
W wielu mielscach na d{ogach misja spraw zagramcznych izby
po
wymianie oogląa6w w sprawiejskich komunikacja w c iągu
czwartKU i piątku była przerwana. ~ie dług6w Francji wobec StaSzata śnieżna w Wilnie utrLy' ~~~
q
muje się w pełni a sanna się ju~
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ZA CHĘT A
ro zp oczęła.

Dźwiękowy Kino-Teatr
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Ustawa
o wynalazkach

V
" :

"Na)ezdzcy:

stl'

r!nki zbytu

zagtanicznych o szer~gu rządo·
wych projektach ustaw ratyfikacyjnych.
Pierwsze czytania rzlldowycb
p~oJek t6w ustaw m. in. o obniżeOlU oprocentowa~ ia i przedłu ~eni~
okresu u ~norzema wierzytelności
dłu rotermlO~wych ..
VI. sprawie zmiany rpzoorzą
dzema Prezy~enta Rzphtej z r.
1928 o ochrome wynalazków, morów i znaków towarowych i in .
~ozat~tII na porz.ądku dziennyll'
zna Jdu,~ Się w~iOskl n~głe klubów
poselskIch. a Wlę~ wDlosek pps.
w •sprawie konfiskat p'rasowyc~,
wmosek kilku klubów ~ sprawte
uchyle Ola . r~zporządzeDla P~ezy•
denta Rz phteJ o. stowarzysze~lacn,
oraz nagły wmos~k st.r0nnlctw.
lu~owego w spr~wl.e zaJś~ IV L••
bhnku, ŁapanowIe I Jadowle.

~

Ozlertawca SzlesserowskleJ Manufakt.
zaczyna od obnlfa!'lla
głodowych pobor6w
JO. 12 (PĄ T)
labrvki _<;,le8'
serowska Manufaktura IV O '1r1(0wię' ptzez Ma jera Fogta,
'VlU wlon o prace wszystki m pracown ikom fi zyczn ym.
Pracownicy umysłowi o trzym a.
li wymówienie Jut dnia I patdziernika r. b. Wym'cwienia le
wywolały w Ozorkowie przygnę
biaj ące w rażen ie, c h o ć wszyscy są
przekonani, te nie cbodzi o re·
dukc j ę, a jedynie o obnitkę pIu
podobno sięgaj ącą 20 proc.
OZORKÓW,

Z powodu

przeJęcia

LONDYN, lO. xii. (pA I.). - ' rezolucję, zalec~ ącą ponOwne zbaKorespondent w3szYngtóński • Tl· dan ie zagadnienia !lJug6w wojen·
mesa" 'donosi, że Hoover ostatecz- nych rozpatrując je z punktu wio
oie zrezygnował 7.e zwrócenia się dzenia ekol)omlczne.ll0 bardziel, ntt
w sprawie dłu~ów wojennych do z politycznego. Ręzplucja cjomaga
kongresu i zamierza podjąć w tej się by nie . przedsięwzięto iadnych
sprawie inicjatywę bez kongresu, radykalnych zarządzeń. kt6re mowobec tello, że Wielka Brytanja głyłly wpłynltC na zmniejsze"
postanowila 15 grudnia zapłaciĆ w nie hlndlu Stanlłw z jakimzłocie, nie ?ądając żadnych ulg czy kołwiek bildf krajem.
ułatwień.
,
Hoover - wedlug • Tlmesa" zamierza delęgować do Lo ndynu
na konferencję I\konomiczną sto j ąsocjaU~ci cofną .zarządzenia
cych bl isko Roosevelta przy wÓd·
ców demokratycznych Barucha i
bezwzględnej
rządem
Sakera i udiieiić im pełnomoc
nklw 'dla przeprowadzenia rokowań na temat ' rnoiliw.;ŚCi
kompre- ' BERLIN, IOXiI (PAT) .Voel ·
Odezwa wymieniona przez Hit
f
kiscbe Beobachter" o~łasza nastę- t1era, wydana bez~ośredRio [10
syj zamiast zapla y d ug6w w o- pujący rozkaz Hiliera:
wyborach do Reichslajlu f1 Dowi ,b'ecnej formie i w obecnej wyso- . l) Z dn ie m dzisi e1'szym nbeJ'· dała jaknaJostr~eJszil walkę
kości.
mujc: osobiście, at do odwołania narodowych socla\l5(6w przeKonferencja ta mi.alaby zebrać kierownictwo polityczne organie cJwko rZildowl Rzeszy. u De c·
-si ę możliwie najwcześniej Pomimo
..
nie spodz ewane 'iest co fn i ęcie lu b
iż Hoover podJ· •.łby pOdobną ini. zaq'.
2) Kierownikiem sztabu poli. cona jmniej zła p;odz e ąie lej zapacjalywę bez porozllm;enia się z tycznej organ iz cji $nu i ę do· wiedzi.
Rooseveltem, lo jednak sklad oso· tychczasowego ins~Kt.6ra o k ręgu 2 '
Roz ~az Hitlera p o I w i e r d za
bowy delegacji amerykańskiej dałby dr. Ley •a..
•1.
Strasser, który dotychczas kierowal
I(warancję ciągłośd GOlityki IPO ob3) W <rodę, dma ł4.gO' b. m.· wydziałem or~anizacy i no·polilycz·
jęciu rząd6w prz:, ooseve ta.
ogłuszę . nowe wytyczne: oraz za· nym parlji usun i ęty ~05tał na sla *
~
rządzel1la doty czące odezwy wy· Je z tego stanowisk:\. Str~ s ser
NOWY JORK. lO. XII. (PAT.). d~n~j ~ lisIopAda w .s o ra~vie .p d· wyjech a ł do Włot h . M1ndat po·
Rada zarządzaj~ca giełdy baweł· meSlenIa sprawn(lścl bOI oweJ tu· selski do Re ichstacru zAt rzymał.
"ianej w Nowym Jorku uchwalila : h'J nu;>b wol·so'j alistycznęgo.
-

I

Rozłam wśród

Narodowi
o

hitlerowców

walce z

Rzeszy

BERLIN JO.xil ,PA n \V dal·
trwa rozłam w partji
zamieściliśmy opi$ JlędZ1 panującej' w środowisku htJ!nikąw piotrkowskich, wszędzie jest oIl!tlerOSwt skleI. podl!\lbn? WI}I'c'Sz'nąypcleb'
. ,. . ,.
.
'
. W Ł d ' ':h I " " . b k
. d'
. łak b b me
rassera znaj Uje
zJe I wszędzie są bezT\> otni.
o Zł ~c • T~wmez ~e
Ta . . - mg zle Jean
c y a naśladowców. Hiller siara siC 0pędza nie doszła do .tak. strasznego napięCia Jak w PlOtrkoWle.
becnie izolować frondujących przy·
Dla zamanif~tqwania soliqarności świata pracy, nie jako akcję dobroczyn.t:lą, ale wódców od szerokich mas.
jako protest prQclwko ponurej rzeczJ'wistoac· rozpoczynamy
,

NA' ÓSMEJ STRO.NICY

.

LAlicUCH OfiAR NA CHLEB DLA PIOTRKOWSKICH HUT.IKOW

s~ym ciąe:~ '

Piłsudski
(Czwórka pieohurów) •
Zj>.brane sumy przekażemy przed święŁ,ami robotnikom huŁy "Kara" 'w Piotrkowie
• W roI. gol. G. Diess', F ••
za pośrednic~wem mjejscowego Komitetu do Spraw Bezrobocia.
.
• Kampers, J. Moebis i :
TORUN, lO. 12. ,(PAT) Dziś o
•
J. Mormier:
•
H
. Pra~owDicy Redaks:ji Alirninistracii i Drukarni "Nowego Dziennika ł.6dzkiego skladaja zt. 25,/gOdl. 6. m!n. 73 przybył do T:u.
: Wkrótce
• wzywając jednocześnie d~ zlpienia .ofiarv ~wiązek Praco~ników Instytucyj UbezpieczeJ\ Spolecz- ~Ia pQl:ląglemp~ :;:,.,y p. 81
nych, oraz Zarząd i pras:ownl1t6w b,ura ZWlązk~ Strzeleckieg?
. ,zalek Józef 115
• W k .. żdym pot-cie
. Redaktor J. Horzelski skjada zł. lO, wzvW4llĄC do złożenia
Po Ilyr. Wacła_ WalIDera I
_
'.
dziewczyna
•
p. in.peklor. Henryka Pawłowicza •
:

•

•
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Konferencja rozbrojeniowa w Genewie

· l awną smlerclą
,..
uml·era BIes
.
i .

Ponury, zimny, z/y ranek przyodzlewklQm koszulę I mm·
grudnrowy. Dutc% smaga .. , tkl lub strzępy boda; bll//lzny,
I wicher lila, wyjQ i targa...
mnQ napQwno nrl/ ma{q nic
ąceJ
Z sutQryn i poddaszy, z zgola... NrQktóre małe ro];musiało :r:Iotyć komisji llłównej ohcyn I przybudówQk, z do- grzaly Się prz('d wyiśclem kubGENEWA, 10. 12. (PAl) Wczo- co do klórych uinleresowlne rzą
rajsza . narada pl~ciu· pllecł,!!nęla dy le z.:ze się nie wy powiedz ały. sprawozdanie ze swej działal- mostw, nad któreml Nędza k,em gorące! herbaty czy kaNiezależnie od rozmów pię ności, rozwin ię tej na pllodstawle objęla wszechwladne panowa- wy żytnie; l kawałkiem chlesię do p6łnocy nie dajlłc tadnych
ciu komisja główna konferencji rezo~u~ji z 23. lipca. ~ozatem k~- me, wylegają drobne postacie ba, inne napewno wybIegi)
rezułtatÓ w.
Vc n Neurath m ia ł zapropono- rozbrojeniowej została zwołana komls' a będ~le mu .. ała ust.l!ć dZIecięce - synoWl1? I córkI ZZiębnięte nac%czo ...
wać Radzie poprawki do przedło na ~rodę,
d~tę wznowienia prac konferen- bezrobotnych OTCÓW i matQk,
Deszcz smaga coraz mocWe wtorek zbiera się prezyt onej mu formuły tak, aby otllyzlewają się w szare, żywe po- niej.. , WIcher łka, wyje I tardjum konferencji, które będzie CJ1.
mała brzmienie następuj~ce:
toki, płvnq ulicami przedmIeść f!a coraz bardziej zawzięcie ....
• Delegaci pięciu mocarstw !;Iwlerłódzkich I wsiqkają w sienie Brrrr ....
dzają że jednym z cel6w konfere ~
cji rozbrOjeniowej jest udzleleme
budynków szkolnych.
Niemcom I innym pańslwom rozPędZI dZIewczynka, chuda
Gdy w zeszłym roku w
brojonym równości praw w ramach
wzmacnia swą pozycję polityczną
Ta/l szczapa, w króciutkie;su- końcuwrzdmachwyclłvprzedsystemu zapewnlające!!o r6wne bezBERLIN, 10. X II. (PAT.).-Wy. orze mówienie o . program ie prac i klence, tuląc SIę w łachman wczesnQ mrozy, !askółkl, ll?cqpieczeńslwo wszystkim kujom. Syslem ten zawiera r6wnle! czynnik nik obrad Reichstagu uwatany iest celach nowego rządu polegającym chuściny. Obok niej wysokI, ce % p6lnocy na DoludniQ, tra ..
bezpieczer.stwa związany z og61nem w kołach politycznych za wielkie według ko rnunikatu biura Co ntl silny -chłoDak w rozwalonvch !iwszy na sprzeczne % ich 10rozbrojeniem R6wno~ praw o trzv- zwycięslwo kanclerza Schleichera. orzedewszystklp.m na J; rzepro wa- butach, z których wyglądaią tem prqdy powil?u%ne, spadly
ma praktyczne konsekwencje w
Projekt amnestji przedłotony dzelliu dalsze20 us pokoj enia polt- c.erwohe ' "alce, daleT nil/co .0. od W,edniem w wielkiej iloprzyszłej konwencji i w rezultacie będzie w zwy kłym trybie radzie tycznego. Przew idziane ma · być
~"
dl l
i
. nadlo złagodzenie rozporządzeń: ma).'
garbus
w ,
ci"żkich tre- SCI, om a e %. wyczerpan a.
Jędz le ona punktem wyjścia przy- pań stwa, kl6ra ZJ1atwI. go z kon,
y
J. k c/J
ł
~zlych prac 1I0nferencjl.
cem bid. ml eS., lub w poczlłtk u praso wego i pr1.eclwko terorow l pach na bosych no~ach . Przed a
omos y pl~ma, ,!r~ez caFormula ta, przesądzająca zg6ry stycznia.
- olity zne mu. Nie Sił spodzle- mml I za mml szeregi chlop- Iv dZień ludnosć mlel,co~a,
plan realizacjI równouprawnienia I
wene zarządzenia z dZiedziny ców w ubrankach, przeroblo- przedl?,!,szystkrem zaś d.zrecl
zaw i erająca wyrażn, s o rzecznośt
Komunik at nie precyzuie stano- g ospOdarczej . Kom uni ka t stwier ·
ch % Oj'co wsk ICh kurtek I ze szkol poczqtkowych i UQdnie znalazla uznania nietylko Paul ",Iska rządu wobec prOłektu amne dza dalej, te oczekiwane jesl w ny
.h
b' , b d
t k'
l B oneaura, a le takte Mac Donalda, styj ne 10 . Jedynie w prasie uk azały naj blitszym czasie porozum~enie spodni, dZlewczynl?k w płasz- mc ': z II/ra.a . le ,nI? p a I.
. No rmana Da wlsa i Alol'sy'ego.
się n i ewątp liwie Inspirowane wla- pomiędzy rządem Rzeszy a Relchs - czykach, wykrojonych % mat- AkcJq ratowama Ich ~aięlo
, arada pięciu mocarstw kon ty. domości, te uch wa lony w zm ie- la!(iem w spra wie doratnej po· czynych stroiów nied%ielnych. Się 70warzystwo op,ek., nad
nUllwana będz.le dzil po południu . nionEj form Ie ' rojekl rząd zaapro- mocy bezrobotn ym.
N,ektóre z łych dzieCI majq z,!"erzętaml: docucono la,kół
W ciągu przedpoludnia eksperci bUJe.
może
pod lrchym wler%chmm k" którl? dOCUCIĆ Sil: dało, I '!'
n p ' ęc i u mocarst l\' b~dą próbowali
Krytyrznie do w nik u ostatnich
dwóch
samolotach
wysłano II?
do
W,.enecli,
%aladowane
do
n !oaletć fo rlnulę m atIiwą do przy- obrad Re ich~tal! u ustosunkowuje się ________aCllll_

Brak nawet f rmuI, daJ

pozory porozum enla I

Kanclerz Schlelcher

I

Iprasa

j ęcia dla wszyst kich.

.

pro test·
uJe I S%CZ.~ŚII.Wle

hu ~e nb ergowska I sot jall.
kIlkunastu klatek. Jaskółki
styczna. Niemiecko_narodowi stwler·
dza J ąc n iezdol ność Reichstagu do
doleclaly do WeD:e EW .. 10.XII (pAT) Ozi· ora cy zapOWiadaJ. walkę przeciw•
.
'
•••
neCJI I WYDuszczone %ostaly
sie ~z'e całodniowe nar dy plęcłu ko parlamentaryzmOWi.
ObClązenlODJ
na wolność.
m oćarstw nie' przyn i osły je-zcze
BERLł:-l , 101 2 (PUl. W ko li
- towanyszenie Polskich Kup - memorjał z prośbą o w prowadzet ad oych decyzyj. J ak wyotka z
Nauczycil?lka ;Ildnej z łódz
wydanego r o naradach komunika· cu r rzysdego tv~odnia kanclerz , ów i Przem ysł,)wców skierowJło nie nit szych opłat za stem plowatu zaprooonow. no nowe formuły, Schleich'r wy l{ło i przez radiO ostatnio do mlnislerstwa skar bu nie ksią~ bardlowych, wymaga- kIch szkół mleTsklch w tr%enych przez wladze dla uslalenla cim oddZiale zadała dzieCIom
kwot wymiaru podatku dochodo- prnd dmem św, Mikoła;a
wego'
,
'w memorjale wskazuje się, it pracowame na tl?mat: .. o
gdy ~ena ksiątki wynosi z~ledwie chciałbym (chclalabym) otrzykilkad zies i ąt
grośzy,
lo opłata mać od św. Mrkola;a?", zaz.r1
stem plowa w urz~dach skarbowych naczajqc przytem, że wolno
SIę
Z8ostefllplowan. wynósi nominalnie prosić dobre"o dziadka tylko
o
o
• o
•
la
S zł.,"fI Wt(C efektywnie &50 d.
.5
ę
O
l
OSlao
Stowarzyszenie wyra ta pogląd, o rzecz najbardZIe; upragmp-

.

bne kUp iec

O

przecIw nadmIernym.

w ye

Sy --. J/\
UZy
g "

P dd
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m

arsza

n iem

Z
,...
muzyk zmech aDJzowaneJ Jeszcze nIe

.
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obecnie nJe przyznano ' ej ze slro ' l dałkawsk! (wiceprezes), p, SIIYbe,1
) p. MDrjan Pt aszylisk
Isekretarz,
zebranie o~ l n e członków związ k u
Zkolei zgromadze ni do konali (kIero wnik sekcji pracy, mającej
muzyków 28wodowycb.
wyboru. nowych WłAdz zw i ązku, na celu po~redOl clwo pracy, zaPo sprawozdaniach, kl6'e dł?- w s~ład których weszli: pp. J . RY· ! tradnianie bezrobotnych i L d.).
wiodły, it organizacja ta, mimo terband (przewod ni zący), p. H. Ko
~
.
bardzo ci~tkicb czasów wykazu ie
dutą tywotność, omÓwiono naj- ..kt"aln leisze polączki zawodowe.
Stwierdzono przedewszystkiem,
it . bezrobucie wśród muzyków za ·
wodQwych z katdym miesiącem
W
WHasta. Gdy kinoteatry łódzkie
la~ ró wniet niek tóre reslauraCj~
BERL1N, 10. 12. (PAT) Przez butelkami z wodą, Policja dała
I Inne podobne zakłady jut przed cały dzien wczoraj szy powlarzaty naprzód salwę na postrach. Gdy
Ju lk u laty trezygnowaly z zesoo- s J ~ liCzne demonstraci e komuni- to nie poskutkowało, strzeliła 0łow orkiestrowych, in sl a lu jąc diwi ę · slvczne na nł!cach Berlina. We sltemi nabojami w tłum. Ilość
kowce i megafony, obecnie .e~l· wj zyst ich wpadkach interwenjo- ofiar jest nieznane.
1emja' ta szerzy SI ę COraz bardziej "ać musiab po licja, utywaj ąc paW ciągu całego dnia patrolona prpwincji, Wszyst kIe zakłady, lek g ~ mowych.
,:"ały po ulicac~ ~am?cho~y ~ię;hcące uchodzić za nowoczesne
Większe rozmIary przybrały zarowe z poh C Ją l WOJskIem.
wysila j ą się na zainstalowanie apa: zaburzenia w Poczdamie, gdzie Odbywały się liczne rewizje. Do
-. Iu • muzyk. mechaniczną, na Ilum wezwany . ~o roze.iśc~a się: konano wielu aresztowa!\.
cz·m SIłą rzeczy cierpią muzycy zaatakował p.olic ! ę kamiemami l
._ - zawodowI.
. Obecme, }l'obec rozpo czynają.
s ta tnio

odbyło się

wc:-

w

lokal~

wł asnym przy ul. Piolrko wskiej 79 ny miasta tadnego subsydium.

Berlinie i Poczdamie

I

s,ę

związku

~;[~r;w~~~~o~~~JznWu~~i;r.'!~~

N ;estely bę"zie to tyl ko przejśclo
we, aJ bowiem pęd do muzyki
zmechanizowane:, Ja kkolwiek o ca' e lIIebo,!orzej, od muzyki instruIW ' lalne, Irwa I b l a~ wido <ów,
aby 10 swego rodzaju zmaniero·
w~ll i.~ motna było wyelim!nować.
Zromadzeni postanowili po ·
. 1 1 C zlb;egi w kie runku zaanga~o .. ni a muzyków zawodowycb. do
kO~I. erlów popularnych w Polsklem
i{adJu.

ną: 39 odpowiedzI z {ogólnej
liczby 53-ech zawIera o prośbę, zrtdzoną w pożqdaniu
ciepła: prośbę o CIepłe paletko
ciepły sweter, CIepły szal, ciepłq czapkę cale (Cieple) bud-

I

K rwawe demonst
·
racJe'

ze . zbhtającym
sezonu, się
oraz karnawalem
w
ce.go

te nowy bte.ntci~.taar llnoaw
łoitęoknSzea jlela·
kszczeó o .Clą eOl
Pańsiwo i samorząd
u pc VI przez ' .
.
.
Stowarzysz~OIe. stWierdza, lt
dochody właśc.'Cleh sklepów! t.zw .
drobn~go ku leciwa, są zD1kOme ,
albO WIem opa.te na groszowyc h
zyskach i minimalny~h obrotach!
przyczem kaMy kupIec stanowI
zapor~. prze.ciw Szerze ni u sl.ę a·
na rch):, udZle l aj~c kredytu OIezamotnel lud no~cl, klóra bez. te~o
często przYJl1Ieralaby
formalnie
!;łode~. Na tem cierpi przed~wszystklem sam ku pIec, albOWiem
bardz<l ,częslo n!e mot e rewindykować ns le tnośct za k~e.dyto wa.y
to.war pr~y tern wszystloem obo·
w Iązany Jest z groszowych za~obków ponosić powaine wydall<l na
o platę za lo al, ŚW I atło, Cl~StO za
usługę, za świadeclwa przemvsłowe, P?datki państwowe i komu·
nal ne l t. d.

EZ no CY "lE

TRI\C~ '

nADZIEI

.

'.

J.1'

kI; 5-ro dZle~1 pragnę.o aostac
Wl?łmane ponczochy, 16-ro wełniane rękaWiczki (bUidnQ,
zdrętwiałe
paluszki słabych
o. . kIŚ hło iec błagat
rączyn,,,!a
c P •
o 4 k~rce węgla, na zlm~ ~/a
bIedneT mamUSI, wyra:aląc
zresztą poważną wąłpliwość,
czy nie zlamał warunku, Żq

d . c czterech na,'bardzle,' ualq
pradnronych rzeczy.

Setki iask6lek, które traliły na chłody i sprzeczne z
Ich lotem prądy powietrza.

odesłano w dwóch samolotach
, na połudnre i

wypuszczono no
roz-

woln-ość pod lazurowem,
złoconem niebem.

Czy tysiące dZieci, które
smaga deszcz, chlaszcze WI'
cher, ŚCiska mróz, dUSI mewOla Nędzy, żadna moc IkarowO
Na onegdajszych zebraniach m · tej udaje sl~ speclainIe do War- jow . ć raz jeszcze w poruszon ej nre przeniesie do słoneczn)'d.
bolników sezonowych postanowlo- szawy ąby Interwenjować u powo· sprawie u ministra o pieki społec z - kram,
nie wyprowadzi nL
no w ża.dnym wypadku nie rezy- łanych czynnik6w.
nej p. HubiekiellO, ew, u premjer a
wolność?...
gnowat z zapom6g 1". B.
N tćpnle delegacja udała sfę Prystor• .

Konferencje w urz"dzie
wojewódzkim
...

Wojewoda Jaszczolt interwenJ'uje w sto. licy

W zwl~lku z tem delegacja se · do urzędu wojewódzkiego. Prz~ '
Niezależnie od powyższe!!o p .
zonowE6w udała się wczoraj do gmachCl11 UI1:ędll zeromadziła się wojewoda nawiązał telefoniczną
posła Wolczyńs~iego. Dełeeacł 0- znaczniejsza IIczb1 $ezo"owc6w, rozmowę z p. ministrem . opieki
świadczyli p. Wolczyńskiemu, !t k!6rzy w spOkoju oczekiwali na społecmej, uzyskując wyraz zgody
I a.tę plJ; e
omówion~ spraw ę wobec tego, że poslowle z grupy wynikI konferencji.
. na poddanie decyzji powzięte! potgzys te~cii Łódzk iej Orkiestry FiI 'l BBWR. głosow a li u nowelą do uDelej(8cję, w osobach pp. Zu- no)\'nemq rozwatenlu.
Celem osoblste!!o przedstawle .
harmoOlczneJ.
stawy o ubezpieczeniu na wypa- berta, Pawlaka, Kotm lńsklego I
Zgromadzeni podkreślili, te w dek b'ezrob(lcilł; 'a za nowelą' tą szere!!u przedstaWicieli sezonow- nla tych .spraw .p. wojewoda Jaszro ku ubiegłym magistral przekazal tą ~Iosował r6wnież poseł Wol- c~w z rpżnych ugrupowań zawo· elołt · wyjedzle do Warszawy na
na Łódz ką Orki estrę Pilharmonicz· czyński, on zatem winien poczy n ić dClwyc h I politycz n:icli, prz yjął n'll. wt!)rek, I środę przyułego tygo.
ną s ubsydJum w kwocie 5000 zl. obecnie zabiegi o uchylenie kon- czelm k J a'.lietło, a po kr6tkiej kon- dnia.
Kwotę tę wydział ośwIaty i kultu- sekwencvf wprowadzonyCh pn:ez ferencji (letegaeja przyjęte została
W pO/owi e tygodnia zatem o.
'y z u tył (według opinji zgroma . tę nowelę.
przez p. wojewodę Jaszczolta. k16- czekiwać nalety mnie! lub wfęcej
~zonych) na ~.kupno mega fonó w
Posel WOlc7.yńsk i oświadczyl, iż ry oświadczył prz Ybyłym , iż jest J1ozytywneio rozstrzygnięcia tej tak
~ na... .orgamzowanie zespołów nie przyp u51<"lanO wog61e, te &IQ· osobiści e zaskoczony decyzją mi- do niosłel dla znacznej liczby bez,matorskIch .
s unkl mOl1ą ułożyć się, w związk u nisler5twa.
rQbotnyth sprawy.
~J!romadzeni postanowili wy · ze wspomn i aną ustawą . w sposóh
... \\oiewoda prryllekl, że w
slą p lć,!- prolestem prz~clwko igno- tak ogół 5e1Onowc6w krzy\Vdz~(v. I"Il)'<1h'm lyl!Od ',i ll uda się- 050_
I
rowamu Ł. O. P. tembardziej, że Poseł W. przyrzekl, ii w sprawIe ' blście do \Vars~a\Nv aby illt p l wen-'

I

_____.R•.J:Ji.A:;;..1li"Cf

• Ucieczka reJenta

pr;~ed

eresztowanl.m

KRAKOW, 10. X II. - Sc ' ZI
śledczy 511du okręgoweJto w No'
wym Sąc zu zarządził areulo\\"an 'c
tamtejszpgo rejenta , dr. Bol e ·I~III·
BlełJńsklego. Rejenla nie . ud. lo ~;~
jednak aresztować, ~dvż thle .l / ~"I
z Nowego Sącz~ udaj ąc się '" III'"
wladQmym kierunku. J ak .j~
zalo, rejent Bielińskl sprzenle",r·
rzył znaczne depozyty, powie' ",n e
mu przez Slere~ klientów, LI iealy
rejent cieszył się oplnją 1.a m ożnc~(J
człowieka . Popadł on w tru dnnś c '
finansowe z powodu zawikl anla SI'
w iateres drzewne.

"I,.·
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Wincenty

tt grudała 1932 r.

~tr.

3

Rzymowskł

Złoty

fetysz na gruzach

"W kopalIlIach '1 ransvaalu

ty- od handlu zagranicznego i od ruchów zlota.
Waga ł donio sl ość eksDortu
zostala wyolbrzymiona, jakgdybyś·
my oa trzyli nie na jej rzeczywi -te
rozmia oy, ale na cień jej, spotworoceany, aby przyhvw-zy na m ejsce niały na bezmiernym ekranie.
przeznaczeni a, do Eurooy lub AmeCót uczyni, cót mote uczynić
Iyki. r onownie ukryte zostało w piwnicac h Banku Fra ncuskiego albo
Banku SI. Zjednoczonych w No-

siące ludz I, wysilki em nieslychanej
pracy dohy , aią 710to z glebin ziemi, zr ierai ą je, <zySZCZ", przetapiaJ ą na sl tahy, ladu ią na okr~ty i
wyprawiaią w drog~, poza morza i

Ameryka ze zlotem, o które u pomina się tak twardo? Chwila
trzetwej rozwagi wystarcza, aby
od oowi edzie~ : nie uczyni nic. Za_
kopie je w pod zie mi1ch s woich
banków; pogrzebie Je bezowocnie
jak "'grzebal w ziemi swoje ta·
lent y ó w chciwiec nierozsądny,

P d d · -. . '

rZB

~~m s~~~~~ć ~ ~o~i:ż~~~f p~:~~ć

'a m r6wnież bezpłodnie, jak spalo
w skalistych trzewiach Transvaalu".
Słowa pow yźsze, chwytaj ące na
gorącym uczynku jeden z naj pot;"ornie jszych absurd6w dzisiej szej
polityki finansowej. s taty si~ w
słyn nej pracy Ferdynand . Frieda
formują, w kt6rej radykalny ten ekonomista zawarl wyrok ostateczny
na calą wsp6łczesną gospoda rkę

Z=SIBJ Zą
W

człowieka
I

polępiony przez Ewangelję .
dno poniewierk i, upadku demo.
A tymczasowem tó, co z jed- ralizacii,
ne j strony prze.j sta~ia . się nam
Kult zł~t~gO fetysza, którego
lako paradoks pOlityki flnanSOWel j przybytkami I oltarzami są piwnito z dru~iej strony ukazuje się, ce banków, pilnie strzezone orzez
jako straszliwa zmora klęs~i , rOk I arcykaolanów finan jery, kult ów,
po roku spychająca coraz Wlększe, \ na je:loym skupiony bieJrunie, 00milio nowe zastępy ludzi na samo wodu je na biegunie prze ciwległym
automatyczne narastanie owego
,
niezglębi onel!:o morza niedoli ludz.
kiei, które ' est mo rze m bezrobocia

-, t ' -

manI es ac ą

Fl·lh!2.
Ul"... mon']I'

sr:aO~
g~IYosb'lel ;S:,~n~y~~~d~cw~aed śdIUn~l'a~te~em,l~ui~~w:
..

odcinku naszego pisma? ( .Pamiętnik i bezrobotnych' ) z których skar
Czy były i jakie racje oan- '
KJ / dy niemal laik ",ie o tem,' wi, no i pracownicy inslyluc ji I gę tę wy el:śmy, z~ wlera ~ór sestwowe, które sklon lły rządy Rze· te fu nd us ze te, rlzięki uloko waniu ubezpieczeń społecznych, ci os- tek podobm e st ra.,znych I jeszc.z~
czypospolitej do wprowadrem. I Ich w kredyto wych in, tytucjach tatni
powodowani ja k oby 0- s(r:szmelszyc~, I I~JzcleA bardz.l:l
rozbudow.' ub. z~ieczeń spolecz- oa ńsLvowych są .., stoły m obrocie bawą o swe posady, sązwołen- ws. r7.ąsa}icy~
"'k orze~1 t
nych, oto pyter
zasadn icze, któ- Jeteli chodzi o iu~uusze in~t'/ luCI; oikami i obrońcami tej idei, że k ~lę.g~ .~a a tl~~t y~kob' rop~ą, l~
re musi by~ oodstawą do roz- ube zpieczeń krótkotermi nl.lwI'ch, to to oni swe przekon~nia i swą waSCllli le y ~ ro lOą ro p I z
w.atań ",:modne j dz iś dysk USJI ubev.- lI.ie ma1 bezooś.rednio po sci~gDlę- wolę narz ucają masom pracują- ltleg'h~ti~I;S;,ZY~d kt6rego zna.
kapifalistyczną.
pIeczemoweJ.
CIU Ich , IY racal ą on ... do tycia gn- cym. .
ki
\m
ostarl rz d sweNie tuta j jest miejsce na to, aby
Slusznie podk reśla jedna z ou- soodarczes;;> w pn tac' wyolacaI dobrze S ię s talo, że Rada
em łŻ~ł t ~'na Pruzach ~ak e -li
zagi~bieć się w teoretyczne rozpra- bliksCJi b. Centralnej Organi zacji nych świadczeń . itp. Zacho:!zi O.kT~gOW!,U n ji, urządzaja~a zebra- i ~n: a r~z;ch czl~wleka: 'na ru!ach
wy, czy jest to wyrok ostateczny, Związków Zawodo wych. PracowOl - tylko ~Ie~orozumlent •.na tl~ prze- D.!!' laWni! .dzlś w sah.Fllbarmo- ' tyCh : szystklch o stoi i Jątadeł
czy jest wszechstronnie umotywo- kó~ U my ło\Vvch, t e ~ t_~ką raqa Ikona Ola J3\< 'e s7.tuczn.le Się wl' -; ntl ~ódzklet odbywa ~u:- da mo.ż- . które s warunkiem b u rodzi '
~a elem~:
wa ny i czy naprawdę pozostanie panstwową bylo przeswI~dczeOle, I twmzyło,. ze ,edynytr.1 dy,pon en-! nośc zademo~stro.waDla szerokim rozwo'uą oświat ,
nien dwołalny,
te naleźy wzmocn.,ć WI~Z lącz~ taml tycI? .g?sp o darczego są prze·; tz~szom .Iu.dl! żyjącycb z pr~cy I tarnej J gOdnośc{ s=nku \\ reszcie
Faktem jest, te niema tygodnia, cą swiat pracy nal~mneJ z pn.n I myslowcv I ~ch kas'.
.
.
I najemne!! Istotny~h pOJ!lądów Icb I dla same o siebie, tej podstawy
Dałoby sle przy toczy c Wiele I na kwestię ube.zplecze~ społecz- w~zys kJC~ innych dóbr duchow)'ch
aby kronika finansowa nie przyno- stwe m, o raz zrozunlle'H sZ'Ćzt'gol . I
,iła nam wiadomości w rodzaju nej sytuacji Polski polożonej ń1łę· argumeotów :<tóre l dolały~y 0- ł nych, oraz . twlerdzeOla, że su- 'I . ka
następuiącej: w porcie ... ta kim a ta- dzy dwoma potętn ymi sąSiadami, balić twierdze n ia ;Jrzemysłu i je-, !!e~tje sfer. przemys\o~yC~, sta: cz o~leAchł B0te z wysokiego nieba
ki m pokaźną ilość złota zaladowa- z których jeden jest pierwowzo- go faktów, które m~lyby wyka- ~ających SIę udowodOIć bu:rno~c _ modli się jeden z bezrobotnych
no na o kr~t , należący dO .towa- reI? .ubezpieczeń społe~ZI1vc.n. w zać ~ uzas~dn i.ć, że, walka .z I;l-\ I negatyw~e ustosunk?w~OIe Sl~ nie daj już nikomu duteJ rodziny,
rzystwa Y, a maiący wyruszyć w ŚWIeCIe, a drugi występUłe ohcJ al- bezpIecze Olam i So ol.. -<m~i'lIl. me I s~er pracujących do ~del uakb~z aby chodzili po ojczystej zlemł bo.
kierun ku... takim a takim. Drogo- nie jako rzecznik interesów klasy jest i być n ie może żadneml po- pIeczeń społecz~ych, jest t !m so I g/odnol'
cenny pasażer, przybyły pod dobrą pracującej,
ważnemi argumentami llospodar-\ s~mym fałszem I absurdem" laOt6ż ś I t. kt6
od litwa
eskortą, z należnemi honorami poRacje te nigdy przez nikogo czerni, a że jedynem fej uzasa.d- ~Im są arltumeo.ty sfer p~slad!,- m1l'0n6w iu~zI ~I'e
złorzecze
lvitany i przyjęty zostal na pOkla- kwestjonowane nie były, a co jest nie niem może być tylko egols- lj ących, k.lóreml uzasadma Się ie~ a westchnle~ie do Boga ni m
dZle przez komenda nta okr~tu we ciekawsre, te naizaciętsi wrogowie, tyczny interes klasowy przemy-I destru~cy}ną rzekomo rolę tych ~ybl~gnie ni usta przelstlc~ się
własnej osobie...
ubezpieczeń społecznych, milczą osiowców,
ubezpleczeó,.
t ' w rzekleństwo j~t światem ktGry
O, Jronjo czasówI Zloto stalo nich zazwyc7.aj, zarówno w swycb
Nie o lo jednak \la." chod~i: l . Dobrze Się stało, . te umo dh . ', sa~ 'e rze ~ść od soh.' i usl.
si~ jednym l najczcigodniejszych i publikacjach Jak i wystąpieniach Pragniemy dziś tylko pod~eśhc. wlono rzeszo m praculacYd zad o: łuje - !i~dn~ bggact~o zakładał ni
najbardziej interesujących podróżni- publicznych. - Odnosi się wrate- niezaprzeczalny. fakt/ ~e CI !ctó_'lkumen tow~ć " te są. o n.e z ~cy 0_ ruzach te o co es.! ' nasum .boków świata. Kraje, kt6re podr6ż- nie, że dla czynników walczącyc~ rzy walczą. z ub~zpleczentam! wane b~onlć wsze.1kl~ml roz.1?or~ą_ g actw~m ~a''';'lę~em: ni gruzacł'
nik 6w o puszcza, przywdziewają z ubez pieczeniamI
spoleczneml, spo!eczneml, w wIgorze walki dzanyml śr?~kaml, l.nst~t~cll a ~ ~'owieka. J
żalobę. Ten, do kt6rych zmierza, 0- więc dla sfe r przemysłowych, mo, zapominają o ,rac jach pań$two-, dąceJ . wyOlklem zacI.ę łe l I '!'ct~ai
_ __
czekuJą go jak laski bożej . A prze- nopolizującycH prawo reprezentowa wych i społecznych, któ~e SPo-1 trwalel wal,kl Ich o Większy
ciet po jego odj eździe, jak ł naza- nia interesów gospodarczych, mo- wodowały wprowadzeme tych W.~d.O.
Ch.O.d.z.le_s~p.o.le.c.z.n~y.
m.·.t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
lutlz po jego przybyciu , wszystko men t ten _ oraz racje państwo · ubezpieczeń , że pon~dto prz,v powszędzie zostaje po staremu; nic we są na jzupełniej obojętne
mocy arl!umentów mepowaznych
"
się nij!dzie nie zmienia.
Racjom tym przeciwstawia się starają si ę zburz:yc . duży doroZahiegi, wysiłki, m anewry, skie- względy natury gospodarczej, wy- bek klasy praCUjącej, dorob.ek d.o
ł
rOwane ku temu, ażeby wyjazdowi suwa się argumenty nie tyle po- które~o łdasa ta przywiązuJ e
Ogółu
drORiej!o gościa zapobiec, łub przy- ważne co śmlale, wręcz d em ago- wiele wagi.
jazd jego przyspieszyć, pochlaniają giczne.
Walk~ prow~dzona. pod basW Łodzi
enerl!i~ naj przedniejszych m6zgów
Mówi się więc o te m, że Clę- lem reahzowama egolRtyczn~ch
Koleżanki i Koledz,1
finansjery i dyplomacji. I ponJ eważ żary jakie ponosi wytwó rczość na interesów jest bezW7.ględ~a.uclewszędzie dzieje si~ to samo, więc utrzymanie ubezpieczeń społecz- ka się w nie j do wszelkIch. doSwiatu pracy najemnej ' grozi wielkie ni!!bezpi~czeńslwo. Blnruch zlota naturalny zamiera, a za- nych, w lwiej części przyczyni aj ą się puszczalnych, czy nawet medo- k rutu j ący martwy kap i tał finansowy wypOWIada nteubłaganą walk,
miast tego powstaje ruch przymu- do pogłębienia kryzysu gos poda r. puszczalnych chwytów. .
.
t ywemu kapitalowi - pracy,
'
l
'
Jednym z chwytów,.z tej o.sRozzuchwaleni dotychczasowem po~odzentem w wa ce z nam~
SO\\ y a raczej wymuszany. pele~ czego, że łagodniejszy j?ilt ten
tragicznych
start,
kont rast6w I kryzys w pa ństwach, które nie tatniej kategorii jest tWlerdzeme pracodawcy nasi, bezwslydnie roz poczynal ą. w~lkę ~awet z b~zr?bO.~
'I!rzvt6w, który ~opłochem na~a· : z nają ubez p ieczrń społecz nych .
często w
pra si e
Lew i atańs- I' mi Presje na czynniki decyd ujące: selm I rzą . - o znleSlem
wa ol(d społeczen5tll'a: złot~ uC.le-;
IV Ilumerze dzi siejszym, dru- kie j lansowane że nawet wśród I;;b ~prowadzenie do bezwartościowej pomocy ubez.o,et;zeń na oVYPd:
~. ć zaczyna z kra ju do . kralu, Jak kujemy omówiellie arty kułu wy- szeregów pr aco w niczych niema dek choroby, od bezroboci . i emerytalnego - sta lą Się coru gw
"odziej: scigane bywa, la k kontra- bitnego znawcy polityk i socjal nej i być rzekomo n ie mo że zrozu- towniejsze.
h"
ulegać Kapz d od naciskiem sfer gospodarczyc
za~zyna
.
" anóa: sta ie się więŹniem, zakutym Dyr. Karow icza z którego wynika, mienia dla idei ube zp i eczeń spoIV lóchu. jak skazaniec.
że koszty te w o eólnych kosztach lecznycb - twierdzi , że t~ tylko
Ch ~ry~t i Zaklado; Ubezpieczeń PraCOWników I},n yslowych
Ileż trzeba wymien ić not dyplo- produkCJi stanowią zaledw ie 1 proc. poszcze!lólni działa~ze zWlązko- ~:i zaglad a, gdyby rząd chcial pójść na obłędną pohtykę pracodawców.
_.
•,
na tvcznych, ile narad, zjazdów i Swiadczy to o te m, te powyższy •
IIch\vał, aby spowodować przesu- argument sfer gospodarczych jest
Pracownic, Um' .... owl.
. kWas
II ęcie
na jdrobn iejszej części tego pozbawiony wszelkich podstaw. że
Od Waszego zach ~'\y3nia się, oj Was ilal!lycb zalety, Ja . k'
Iraktować będą, czy p:>traficie męskielO sohdarAem st:~ow:~y~~:.
pl lchliwego kruszcu z piwnicy, koszt ubezpieczeti jes~ . tbk mim ·
gdzie leży martwo, ku wa rsztatom mainy, że w nalmlejszym stop- nowelizacji ubezpIeczenia b o n ić dotychczasowe WaijZe zdobycze społeczne,. czy .e . p d .
pracy, dającei życie! Najczę~ciej niu nie mote on wplynąć na ka l~i~wą inteligen clrą obOlętn<lścią i . biernością skatecle slebl~ I ro z\O)
lliszak t e cala d onioslość transport u kulację poszczególnvch za Kładów
emerytalnego
Wa sze na wl ęk~zą jeszcze nędzę I :rlód.
/
k,łota streszcza si~ w t~m , że jedno , przemysłowych .
.
Zebrani w dn iu 7, gru1nia
Gron sytuacJI niech Wam uprzytomni Wasz obow I"ze 1
iego wi ~7.ie ni e zam i eniło się na dru- j
Swiadomym fal ze m lest po wo~ 193:~ r. na ZgromadzeniU cZlonObo włązk l em Waszym - poprzeC wysiłki organ zacy
gle.
ływanie się na o r zy kład AmerykI k ów Związku Zawodowe ~o Han- zawod owych.
d
l%IIcył %IIWQo
Kra:e, opuszczane przez zloto, czy Francji na dowód, te kr~j~ le dłowców Polskich i .Zw i ązku
Obowiązkiem Waszym - naleteC
o organ
Ol(arn ia lęk i smutek. Ale te, w łatwiej w~1czą z kryz~sem ~ le~o Pracowników InstvtucYJ Ubez- dowych.
.
I
ch dla wykaObowiązkie m wszy.tkich Pr~co w m ~ ów, Umys ow y! ';"ć się dnia
kt6rych ono się j!ro madzi, dalekie skutkami, dlatego że Ole posIadalą oieczeń Społecznych , Oddział w
są od entuzjazmu.
ubezpieczeń społecznych .. Falszem Łodzi po zaznalomieniu się. z zania sw~go s tanowiska i po DarCIa Rady O~[ęgowel, aanlie _ aka>
Bo i cóź dob rego niesie przy- dlatego, 'te prz.edewszyst.kle.m kry- pro jektami nowelizacii ubezple- 1t grudnia r. b. o godz. 10.30 rano na pu Iczne ze r
plyw zlo ta? Ohleg bankowy, wsku- zys w tych panstwach me }e~t !a- czenia emerytalnego! na wypa-I demję w 'Sali ':,Iharmon j! prz~ ul. .Naruł?~!C~a~O. wi ęc niech nikogo
tek takiego przy plyw'J , wzrasta, ce- godnie j sz~,amote nawet przecIwme, dek braku oracy, .a Idących w
Pam i ętaicle, ze .dzl ś mOle - Ju tro o le
a
"Y idą w g6rę, wyw6z zaczyna spa- glębszy Oli. u nas. Powtó.re dl a- całości po linii życzeń sfer prze- nie zabra ~ n i e .
d I
godz 11 ao.
j ać. Przeciwnie, w kraju, U6ry po- lego, te pan stw~ te. ostatmo, I to mysIowych, wyrażają. ostr.y pro- Wszyscy do Flłha~mOn)1 w nlellzlelę 11 gru n a o
,.
1hył się nadmiaru zlata, obieg ban- jut w okresl.e clęt.klel k?nlun ~ tury test przeciwko o~ra01czao\U ~oŁódź, w grudmu 1932 r.
I k6w Zawodowych
<owy się iacle. nia, cóny spadają, gospodarcze! wprowadzają u SIebie tycbczasowycb sk)~d:niaub~~r~g~
u~:aC~::1~6W UmysłOwych
Wy wóz natomiast si~ wzmaga.
ubezpleczema spoleczne .
czo nych or~z
.
Rada Okręgowa w ŁOdzi
.
Mówi się dalej o tem, te ubez- ci ęża ru na Ich bark,.
_____________
El!oistyczna
polityka
sfet:
_.
Cal a bOWiem uw~ga sfer gospo~ ieczenia s poleczne, wypom powu ·
rla rczYCh,.. \\śr6d tel .powszech~eJ ~ c z ospodarstwa narodoweg o posiadających obrony wł~snej
degradaCJ I um.ysl6w, l.aką r~zezy- ~~watn~ kapitały, unierUChomiaj~ lkieszeni, w czasach ogolnej n~
warny .0becOIe, wytęzona. · }e~t· IV 'e, przyczyniając się zatem do 0- dzy szerokich mas pracow!!ltym kierunku, ażeby,. za.pom~cą ~Iabienia tęh(a tycia gospodar- czych iako antyspoleczna, WIO~"szel .ich 7a hieg~w, za JakąkolWiek czego.
na sp~tł(ać się ze zdecv~owan1'm
.en~, jaknaJbardzlel rozwi nąć e.ks'.
,. d
fało z ro'wn'let I' kate"orvcZDym przeclwstawle00 t .. k 'b d "
'czyć Im
Znow , Wla omv
.,
... ,
.
,
- .. ct lokro(nie prze. organizacje n;em się k lasy praculą~et. R
Samorząd go.podarczo-.poleczny świata
r I la naj ar Zlej ogran.1
POrt..
.
IIJ~le I .
Z lias przva\Vaż.
Zebrani domagają su: od Zq:\a 1~1It J\!ulto,tronnem "aplę- zawodow; II prz~ .
i i;yklą du utrzymama do tychczasowych
prac,.
~IU uwagi, poch łomęte j wylącznje d1any. . a ~zett . wJe~~ie te ks. ubezpi eczeń oraz wzywają wszy- Nakład Spółk i Nau',zyc ielskiej Pol.kB Składnica Pomocf Szkolu ' ch
p.rz.. potltyk ę e kspo rtu, zasadza d~magogJ ą les " Ier l t~ rzy- stkich nie zrzeszonych do zapisyOTU." .......
Nowy Swiat 33,
Clę najosobli wszy paradokS naszych pltal~ .te ~ą zamroton~;kimkorwiek waoia się w szere~i organizacyj
"
Den. zł. I ....
"zasów: paradoks, jakoby cała na· czynl~lq Się onf b~.1 tycia go- pracowniczych,
' ta gospodąrka wewnętrzna, jako- stopmu do os a lenIa
._
by dObrObyt ludu zaletat tylko spodarczego,
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W walce z ubezpieczeniami społecznemi

IMiędżynarodowa

KI\PITALISTOPl ItIE CHODZI DZYSK
uBEZPffiCZENIA K
Jedn 'm z najwi~cej bojowych
argumentów .sfer gospodarczych'
przeciwko ubezpiecun iom społecznym jest zerzut, te ~wiadcz e nl a
z tytułu tych ub ezDi eczeń obciątaią na dm iernie koszty wytwórczo·
śd, przyczyniając się przez to do
podrotenia wytwarzanych towarów,
co bardzo utrudnia naszemu prze·
mysiowi konkurowanie na rynkach zagraniczAych. W myśl takiel!o za/otenia ,stery gospodar.
czp" c)lciałyby, co stale podnosi
kh orasa, skllSowaC zllr6wno
w szelkie ubezpIeczenIII społeczn e, IlIk , cllłe nllsze ustawodawstwo s pOłeczne, lako
,zbyteczny bala t ruj nujący nasze
tycie gospodarcz~·.
Zagadnienie powytsze omówił
IV obszernym Peczowym artykule
dyr. H. Horo..,itz w dru ~im zeszycie kwartalnika . Praca i Opieka
Społeczna", poświęconym zagadnieniu ubezpieczeń społecznych
(wyd. Ministerstwa Opieki Spo·
/eczn ef, Warszawa, 1932).
Przedewszystfóem wi ęc autor
utyKułu st wierdza, te w okresie
dobrej konjunklury slery gosoo·
darcze nie narzekały na cięury
naszych ube zpieczeń społecznych
i, te nalety narzekania te I ten
pesymizm rozumieć, .jako wyraz
ci~tklego kryzysu gospodarczego,
ł
lue dYtowego,
a zwaszcza
ja ki
przetywamy, a nie jako wynik
spokojnej i beztrosfóej oceny".

Ubezpieczenia
a konkurencja
Omawiając sprawę rzekomego
braku nasZlJ zdolnośc i konkurencyjnej zwuca dyr. H. uwagę, it:
.dowiedziono, te tadne , kryterjów, dających się ustalić, nie mo·
te być dla tego celu miarodajnem.
Wśród czynników, wpływającycb
na zdolności konkurencyj na jest
pozatem tyle in nycQ. o znaczeniu
beL porównania wi~ksze'1l, nit
świadczeni a socjalne, jak chociaż
by wysokość lIrobków i wydajność pracy, koszty przewozowe,
cia, z31etnie od umów bandlo wych
i tyłe, tyle innych elementów
zmiennycb poza tern w miejSCU
i w czasie, te lioła bezsensowne
wyodrębnia nie ttgo jednego czyn
nika stosunkewo nieznacznego
I rozpat[y~aR ia współzaletno~ci
z nim siły konkurencyjnej posztzegolnych p a ństw, która z resztą
inna jest w katdym niemal pro;!ukcie i w najlepszym razie uda-

SZTUjĄ

TYLKO t PROC.

Organizacja Pracy
o skróceniu czasu pracy
Międzynarod o we

Biuro Pracy ro·
nych _ . wynosił 0,94 proc. kosz· zesłało zaproszenia do wszystkIch
tów produkcji, wreszcie w prze- pańs ' .... I'Ichodzących w skład Mię
my~le nawozów szlucznyclt vsz. st· dzynarodowej Organi..acjl Pracy
kie ~wiadczenla społeczne wynio- do udziału w specjaln_j konferencfi
sły 0,89-1,26 proc. kosztów pro- przyl!(.ln", ~wczef, kt6ra zbierze się
dukcU.
w Gen wie w dniu J stycznia
płac"?
Jak widać z ~owvł.nego, ob- 1933 • .
kt6rej Rada Admlnlstra..
ci.teni. ~ tytułu htladczeń na cyjna M, 8 . P. postanowiła przedStwi e rdza j ąc dalef, t e porów- ubezpieczenia społec zne, za 'Yy- łotyć tech ,~iczne zagadnienia zwiąnanie międzyn a rodowe świadczeń jątkiem w prze myśle węglowvm zane ze skróceniem czasu pracy
socjałn ch nie mote być przepro- i metalurgiczny",. nIe pneW)'!- celem umotliwlenfa zatrudnienia
wadzone w sposób naukowy, autor SZllły nIlwet 1 proc. koszti)w większej ilości pracowni <6w a·
przytacza sumY świadczeń ze stro- produkc)l.
111 m e wobec te~' jemnych I zlag dzenia. tym sposony pracodawców.
pracowników stwierdza p. dyr. H., 1.e gdyby s i~ bem kryzysu ~ezrobo~la .
.
.
i Państwa na rzecz ub ez o ie czeń udało ubezpieczenia sp lłe :z , cal·
. Konferencfa ta Ole będZie Się
spo łecznych, które wy n osiły IV ro. kowicie wyelimlnow nć % tyci~ go- I zalmo ala cZlsem pracy marynaku 1928: w Niemczech bez ubezp. spodarcze~o, przvnlosłoby 10 ba r· rzy i claseo:' pracy w roln Ictwie,
od bezrob. 4,4 miljardy mk., z u. dzo problem atyczne osz cl~d ::; ości I I~cl za ~res lei pracy został ograbezo. od bezrob. 5,5 m ljarda m',.; w wysokości około l proc. kosz- . nlc~ony caloścIą przemysłu. włqw Anglji bez ub . z ~iecz. od b ~ z ro- pów produkcji.
cza l ąc ~6rnl~two węl!lowe wr~ z
bacia 1(.8 mili. fu nl. l, z ube zn. ,
praCOWnikami umys/oweml (ŚC iśle
od bezrob. I. O mllj. lunt. szter!.;
biorąc: cza~em pracy w handlu
w Italji bez ub zOo od bezrobocia
..
. ł"
I b l uro~o.ścl)..
..
1,2 miljard Itr6w. z ub zpiecz.
Wyniki prac tel
konferencll
od bezrob. 1,3 mtl jardy lir6w; w
będ~ rozp~trywane przez Radę A~:
Czechosłowacii 3,1 mIljardy komlnlstracYJną '-1. B. P. ."a seSJi.
ron czeskich; w zweeji bez ubezp.
nalej autor te <:o oiek~welto ar- kt6ra odbędzie się W ~oncu styczod bez rob. 120 miljon6w kor. uw., ty" uiu "mawIa obszernie korzyki nla r. b. Rada zdecydu l ~ wówczas,
z zasiłkami na bezrob. 123 milj . dla gosnodarki narodowel jako ca- czy będzie rzeczą włdclwą zakokor. szw,; w Połsce bez ubezpiecz. łosci oraz korzyści natu ry moralnej munlkować owe wyniki ~wlal owel
od bezrob. 4 O mil j. z/., z ubezp. politycznej i społecznej , równowa - Konf~rencfl Gospodarczej I Moneod bezrob. 5jO milI. zł.
tące rzekomy ciętar u be zpiec z e ń tarn~lo kt6ra odbędzie sIę w Lon ·
s I
h
dynie oraz ewentualnIe r6wniet
"
.
Polska wydałll zatem w ro- , po eczn r.c . .
rządom po~zczel!61nych państw, aby
ku 1!128 około pIęcIu proc. te.Jetelt .Panslwo pisze p. mogły posługiwać się uchwalonemi
go co NIemcy około !I proc I dyr. HJrowltz - .szereg funkcyj
t
·
.
I d
teg' o, co AnglJ~, !lO proc. tego,! i organó \~ st.wh do dyspozycj i wy ycz"em! prz~ zawleran u wuco Itlllla I połOWI! tegD, co dla ochrony własnoki prywatnej, st~onnych lub WIelostronnych um6w
C h 110
)1
_, pok.rywaj ącej ~ w pierwszym rl ę- m Iędzy narOdowych.
zec o
wac.
.< dzie z i ntere's~m
klas posiadają.
W ~at~ym razie. zgodnie z pocyr.h, to koniecznym ekwiwalentem stan.owlen~em, powzlęte!11. na ,!state :TO dla klasy pracującej, pozba- tnie) Sesji Rady AdmlOlstracYlnej,
Następn i e p. dyr. HO' owilz za- wlonei z re guły dóbr materjalnych •
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
stanawi. się nad zarzutem sfer go. musi być ochrona jedynego dobra
spodarczych w sprawie rzekomego członków le j klasy, jakiem jest ich
Zw iększenie si ę zysk6w przed·
utrudnienia, czy nawet unicestwi e. sila robocza, zdoln ość zarobkowa- s ię biorstw w razie zniesienia ubeznia przez ubu pieczenia społeczne nia pracą rąk czy mózgu . Tę o· pieczeń w'ynio~ło':ly zaledwie o koło
opłaC81no~ci wewnętrznej produ lc. chronę daje klasi p ra cującej pań· / procent, nalomiast straty poniecji i przyczynienia się przez lo do stwo przez ub ezpiecz~me spolecz- sione przez p a ń stw:> i społeczeńwzrostu beuobocia.
Powołując ne, spelnia j ąc tem nietylko obo- stwo był yby ogrom ne.
si~ na treść spra w ozdań komisjI wiązek moralny s p rawie dliwości
W jednem autor tego ciekaweankietowej z r. 19 28, autor przy. spo/~cznej, ale stw l rzając orzez to _o arty ku ł u myli się, miano lolici e,
tacza cyfry, dotycz ąc e stosunKU la ,te bez ~ o~r~dnie mJterjalne za- gdy twierdzi, te , o zn iesieni u u·
kosztów obcfąteń z tytu ł u ubez- mlere- wanie klasy robotniczej w bez o i ecz eń nikt chyba nie myśli".
pieczeń społecznych do Irosztów istnieniu państwa, jego obro nre i
Sfery gospoda rcze, szczególnie
I warto~ci produkCji w niektórych zwiąZU ląC klasę rObotniczą przez w ostatnkh czasach rozpoczęł y poglłęziach przemysIu. I tak w prze. to mocniej z istnie niem i wiel k nś· prostu planowy atak na ubezpiemy śle węglowym koszt ube l~ ie - cią państwa - o
czenia, me t3 łu jąc wy sił k6w I koczed społecznych wynosi okoh
sztow dla zniszczenia ustawo j aw4,2 proc. koszt6w wydo Jycia; IV
~t 'a społecznego.
metalurgicznym 1,64 proc. warto
ł
Omówbny wytei artyk uł sŁwie r
ści produ{CJi, we włókien niczy'!!
SpO eczeńs
dza wyratnIe, te ataki sfer gospoO,,,7- l ,98 proc. kosztów produltArtykuł d , r. Hurowitza o, wiet dar~zych na ubezp ,eczenia dykto ·
cji, w nafto wym 0,5 proc. kosztów la j. skrawem świaUem łago d nie 1i e ! wal' e są wyłącz nie w zgl~dami zaprodukcji, w cukrowniclwie koszt ubez, iec,eń społecznych, a S l ze iS JdniCZemi.
wszystkich ~wiadczeń socjalnych - gólnie ataki kapitalistów na ubezChodzi tu o zasad~ nie o zysk.
nie tylko ubezpieczeń społecz- pieczenia społeczne.
łoby się stw ie rdzić, te w jednym
dziale produkcji jedn(l. w innym
inne oańst vo wl~ce j odczuwa ci~tary socjalne konkurencji mi~dzynarodo'Vej ' .

Ile

Obowl"z k " allstwa
wobec klas, najemI J
n cze

Jeden procent

\Vbrew Inter som

wa

odbytej w Madrycie w dniu 26
patdzlernlka , sprawozda nie tej Konferencji będ zie przedłożone 17 -ei
Sesji Miedzynarodowei Konferencji
Pracy, kt6ra otwarta będzie w Genewie w dniu 31 maja 1933 r., a
kt6rej p orząd ek obrad zawiera, po·
między szeregiem spraw mOl!ącyc~
5tan owi~ przedmiot m iędzyna rodo 
wych konwencyj pracy lub zaleceń.
r6wnlet zagadnienie skr6cen ia czasu pracy.
W ten spos6b Konferencja
stycznIowa będ zie m I ała charakter
techriczn ~j konferencji
przygoto·
wawczej.
Każde

państwo,

wchodzące

w skład Międzynarodowej Organizacji Pracy zostało zaproszone do wydelegowania po jednym
delegacie rządowym, pracowników I pracodawc6w, którym bę
dzie mogło przydać właściwa
ilość doradc6w technicznych.
Z drultiej strony, zgodnie z
postanowieniem madryckiej Sesii Rady Administracyjnej M. B.
P., Dyrektor Biura zwr6ci! się
do państw, kt6re nie wchodzą w
skład Organizacji, celem zapewnienia ich udziału w tej Ipecjalnej Konferencji.
Jak z powytszello wynika,
byłaby to specjalnie ciekawa
Konferencja, gdyż w razie uzyskania uczestnictwa tych państw,
po raz pierwszy na terenie Mię
dzynarodowej Organizacji Pracy
odbylaby się Konferencja z udziałem przedstawicieli Stanów
Zjednoczonych i Z. S. R. R.
Dla pracownik6w umysło'
wych jest rzeczą niezmiernie
ważnII, te sprawa
czasu pracy
tej kategorii pracownik6w została zgodnie z tyczeniami naszych
organizacyj zawodowych i WysląQieniem Unji na terenie M.
B. P., o kt6rem poprzednio już
wspominaliśmy,
postanowiona
również na porządek obrad tej
Konferencji. Stąd wynika konieczność uczestnictwa przedstawicieU pracownik6w umysłowych
poszczeg61nych kra j6w w charakterze doradc6w technicznych
w takiej Koqferencji, co będzie
niewątpliwie przedmiotem spe·
c jalnego wystąpienia interesowanych do poszczeg6lnych rZą'
d6w.
W.K.
._-----------

Nie pijcie
aurowej wody.
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A ja myśl ałam, że porwał cię Melk-Tauz.
Ale teraz chodźmy już stąd!
Czy więcej już tu nie wrócimy?
- Niel - odpowiedzial zdecydowanym tonem
Buszuiew.
Organizuiąc wyprawę po sól miał zamiar do\rzeć do zlota. Chciał spory jego zapas zabrać na
powierzchnię. Wystarczyły jednak le straszne miauly w dolnem pomieazczeniu świątyni, aby myśli,
które przesunęły aię wtedy pod czaszką, wyparły
nazawsze wszelkie pragnienia złota. Nie złoto, a
tycie było teraz shrbem największym kt6ry nałe
żało czemprędzej wynieść z mrocznych podziemi na
.odosną, skąpaną w slońcu powierzchnię ziemi.
- Jeżeli mamy już tu nie wr6cić, to chyba
"',:zmę ze so~ą pOSIlI! !'telk-Tauza? powiedziała
dZIewczyna. lakh pytaląc o pozwolenie.
. -:- Weź, jeż~li masz ocbotę! - obojętni e odpnwIe Zla ł BUlZulew, nachylony nad dziwną latarnią
i oglądający ją uważnie.

- Przecież lu musi być chyba zamknięty
radl - pomyślał uczony - skąd ci s Iaro ży tni mogli
110 posiadać?
ZDajĄc ce;uaość radu w pip'wsze; chwili chciał

zabrać latarnię, aby oświecać sobie powrotną drogę
i zdobyć tak bardzo kosztowny melal, ale chwila
namyslu kazała zrezygnować z tego zamiaru. Uczony
przypomniał sobie, że rad ma atraszną siłę niszczy'
cielską. Odsunąwszy się więc od tego niegasną
cego tr6dła światła, jakiem były pobudzone przez
rad do świecenia drobiny minerału, stanowiącego
naczynie, wyszedł wraz z dziewczyną, uginającą się
pod ciężarem złotego pawia.
Po kilku minulach zn6w wędrował w zupełnej
ciemności, trzymając się dziewczyny, kt6ra nie
zwałniała nawet kroku, jakby wzrok jej swobodnie
przebi jał gęstą zasłonę ciemności.

W polowie drogi uslyszeli wołania. Pozostawieni przy soli ludzie zaniepokoili się i wołali ich
ponuremi, wy j ącemi głosami. SaUo przyśpieszyła
kroku, krzyknąwszy coś przenikliwie. Ten nieartykulowany wrzask był widocznie zrozumiały dla gromaay, bo kTZyki ucichły. Podziemie zn6w wypeł
niło się dławiącą ciszą.

Dzikusy uspokojeni odezwaniem się dziewczyny oczekiwali tak cicho, że Buszujew, będąc sam
przeszedłby obok nich, nie dos lrzegając niczyjej
obęcności. Dziewczyna jednak orjentowała się doskonale. Po wejściu do jaskini zapytała niewidzialY\t;

gromadę .

- Naładowaliście soli do tłomok6w? a kiedy
usłyszała chór potwierdzających odpowiedzi. zapylała jeszcze:
- Czy są wszyscy? - i dala sygnał do powrotu.
W l'0wrotnej drodze nie trzeba już było zachęcać niku!lo do marnu, ani popędzać maruderÓw. Wszyscy szli zwartą gromadą i śpieszyli się,
aby jaknajprędzej opuścić ponure podz iemia. Buszujew niósł teraz złot ello ptaka, chcąc oszczędzić
wysiłku dziewczynie.
Przekładaia,c 7. ra·!li~",.a na ramię ciężki posąl!
"~zony rozmyślał o te ...
p właściwie
czuby już

bylo pomyśleć o powrotnej drodze. Lato kończy się
i niedługo już śnieżne łańcuchy gór staną się nit>
do przebycia. Trzeba je przebyć przed nade jścielJl
zimy.
Droga powrotna z ciągłem wzniesieniem był~
teraz dla ludzi dtwi~a jących pokatne pakunki doU
uciążliwa i dłu żyla się niepomiernie.
- Czy daleko jeszcze do wyjścia? - zapytaj
wreszcie uczony.
- Chyba już niedaleko.
Buszujew wylę żał wzrok, ale nie m6gł do
alrzedz jasnej plamy światła.
Mi/czące slado ludzkie, pokomie idące za nie·
mi zaczęło dawać o sobie znać. Słychać było we'
stchnienia, niewyraine szepty, stękania.
Dorwawszy się do soli zabrali jej zbyt w iei.
i teraz z trudem już dźwigali tłomoki.
Uczony zastanawiał się właśnie czyby nie za·
rządzić odpoczynku, gdy Sallo przerwała mu roz·
myśl anie.
- Jesteśmy u wejścia!
- Dlaczegoż jest ciemno? - zapytał uczo n-,:
nie orjentując się, że sporo godzin upłynę lo 00
chwili, gdy weszli do podziemi.
- Bo teraz jest noc.
Nowa energja o g a r n ę ł a tłum dż w illają'
cy ładunki soli. Bliskość domu i wypoczynku kaza'
la zapomnieć o zmęczeniu .
Caly następny dzień Buszujew zajęty byl pra ·
cą repłtowania obuwia i ubrania oraz przYJ!otowa.'\
do podr6ży. Wiedząc, że trzeba będzie przechodzl~
powyżej Iinji wiecznych śnieg6w sporządzał z nie'
wyprawionych sk6r i kożuchów jakie takie odzieni~
Nie chodziło tu jut oczywiście o kształt, a jędyl1l P
o ciell.ło.
Trzeba było r6wnież przYllotować zapasy żyw
ności.

A kiedy ju ż wszystko bylo ~otowe i za pako'
waD e Buszujew wr!l& & dz!ewo&yn, opujciłi przed
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r óby zamachu sfer gosp.odarczych
na przepisy o umowie o

pracę

.oraz: Z tytulu zaięć nieobjętych dozorc6w kopalnianych, wypaczy _
.J!i- -_ _..._Up'1.r;;i!l"~_ _ _ _. ._ _ _. ._ _ _ __
stałemi poborami". Tu poprostu cały sens odpowiedniel!o punktu
.chodzi o rozszerzenie zakresu kt6ry zawiera dla dozorc6w kopal:
dzialania przedawnienia 6-cio nianych szereg alternatyw, pod wamiesięcznego.
runkiem zaistnienia kt6rych uznaje
A więc niewiele. Tylko 0- dozorc6w kopalnianych za pracow.
graniczenie pojęcia pracownika nik6w umysłowych.
umyslowego i objęcie 6-cio mie'
Przez pop rawkę. dotyczącą te.
sięcznem przedawnieniem prze- !efonist6w, sfery gospodarc~e ma.
dewszystkiem należności za ~o- 1'1 na oku wyłącznie interes pryllP/l!OIlJe
dziny nadliczbowe.
.
watnych p rzedsiębiorstw
OOWIMI W~ Własnym InteresIe tfYD1Obowec tablelkt
Proponowane zmiany mają na
Najważniejszą z pop' awek, doTogaL Togal u!mlerza bóle. Nlcszlcodllwv dla serca
celu znaczne ograniczenie Roz- tyczącą arl 2, jest postulat wprotOłodka I InnYCh Oljl'anów. SorObulc1e I orzekoMI.
porzą d zenia Prez. u umowie o wadzenia cenzusu naukowego dla
de Sic \aml ICCl tadalde we "łesnvm IntereSie·
pracę pracowników umyslowych: personelu biurowego, jako warunłYłk'o orvglnalDych tablere:r TdeaL
Należy zauważyć, że rozporzą- ku zaliczenia go do pracownik6w
00 nabvda ftt vsmtktch aPłeracn.
dzenie to już samo ograniczylo umysłowych .
Sfery gospodarcze
zakres pracowników, korzysta- tak zwalczające biurokratyzm, chcą
iących z dobrodziejstw Rozp. go wprowadzić tam, gdzIe jest to
Uczyniło to przedewszy~tkiem w dla
nich korzystne. A więc nie - - -_ _ _ _E:l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
stosunku do ekspedjentów skle- zdolności i umiejętności. czyli cenpowycb.
Dalej uwarunkowalo zus faktyczny decydować ma o u- pomiędzy stanowIskiem Sądu Naj- na~li czb O!/i ' oracodawcv i tak 54
p~a~o pracownikó~. do zalicz~-, prawnieniach pra _, wnika umysło- wytszel!o a postulalem sfer gospo- w lepszej syluacji, Ildyt n. Dra.
Dla Ich do kategoT)1 praCOWDl' wego. lecz kwalifikacje formalne. darczych . Sąd Najwytszy orzekł, cowniku pole'!a dętar adowod ,lie.
ków: umysłowych od spełniania Zdarzać się wi ęc będ zie, że kie- te nalety badać, czy zachodzi prze· nia liczby godzin, co jest prawie
wyhczonych wart. 2 czynności. rownik pracy będzie mial 2 tygo- waga czynności umyslowych nad niemotliwe. zwłaszcza, it praco.
~prawdzie ustawodawca prze- j dniowe
odszkodo'""anie, a jego czynnościami fizycznomi, zaś sferv dQwcy nie prowaJz, tadnych wy.
Widywał możność rozszerzenia podwładnI pracownicy trzymiesię- gospodarcze m6wlą o przewadze kazów. Wobec zaś obawy utrace_
działania Rozp. na inne katego- czne. Oto do jakiCh głupstw do- czynnoścI umysłowych nad .inne- nia praLy pracown 'cy dopiero po
rje pracowników i wart. 3 upo- prowadza ślepy egoizm sfer gospo- mi czynnościami'. Zamiast sprecy- rozwiązaniu stosunku pracy ma i ą
ważnił Ministra Pracy i Ministra darczych .
zowania pojęcia pragnl. wprowa· motn ość poszukiwania naletności
Przemysłu i Handlu do wydaPostulat ten jest r6wniet nieu- dzić sIę chaos, gdyż niewiadom o, za Ilodziny nadlic~bQwe. Ta mot.
wania odpowiednich rozprzą- ,lasadniony z punktu widzenia ca- co fe ,inne czynności" mają ozna- ność Istnieje przy obecnie obowią
dze~, lecz wymienieni ministro- lej redakcji art. 2 wymienionego czać.
.
zujących przedawni,eniJch praW4
wie ani razu ńie skorzysfali z Rozporz ądze nia I' retydenta. ZaliBrzemienna rów niet IV sk utkach cywilnego. nalomiasf znikn ie zupeł
tych uprawnień.
czenie do kategorji pracownika u- była by w ra zie jej zrealizowania nie w razie p rzyj~ cia omawi anej
pragną wprowadzić następujące . Propo~ow:a~e zmiany są r6wnież ~ys~owego uzaletniono od spel- poprawka do art. 41. Wynagrodze poprawki. Zdan iem naszem sprazmiany: al ścieśnić pojęcie maj- meusprawiedhwione IV św ie tle 0- OIaOia wyliczonych cz y n ności, cen. nia nie objęte slalemi poborami są wa wYDagrodzenia za goJziny nad
sitów przez dodanie do u stępu rzecznlc:twa ~ądowego. Judykatu. zus zaś wprowadzono jedynie dla rótne. Do nich naletą rótne gra- liczbowe domaga SIę uregulowania
o nich słów: .sami zaś n ie wy- ra p oszła po IInji interpretacji zwę- ekspedjent6w Sklepowych ze wzgtę- tyfikacje bilansowe, I przedewszyst· ustawowego inn~go, nit to propokonywują pracy fizycznei" • bl tającej pojęcie pracownika umysło- du na mieszany charakte; pracy.
ki~m naletności za goilziny nad- nuią pracodawcy. Uwaumy, te
ścieśnić pojęcie dozorców ko- wego. Tembardzlej więc sfery goPostulat ten, ostrzel!amy sfery liczbowe. Ta ostatnia naletność orzeoisy ustawy o czasie p racy
palnianych przez skreślenie wy- spodarcze nie mają pOwod6w do gospodarcze, jest obOSieczny. Sko- jest solą w oku dla pracodawców winny być uzu pełnione przepisem,
razów "ewentualnie, którzy wy- f niezadowolenia.
ro bowiem sferom tym tak bardzo i do niej tet główne zas\osowan ie uznaj ącym wykaz godzin nadliczkony\Vują prócz zwykłej czynRozwatając pJszczeg61ne pro· zależy na uzależnieniu od cenzusu będzie miała propono » ' na popraw· bowych. sporządzony Drzez pracownika. Wykaz taki 'I'inien mieć·
ności dodatkowe prace piśmien- pozycje,
nalety zauwaźyć,
że przyznania praw pracownik6w u- ka.
nc", cI wprowa d zić cenzus na- zwłas,lc~a majstrom judykt'ura ta- mysłowych, to mo!!ą dOCIekać się
Lauwatyć trzeba, 'e· z.pl~ta za moc dp'wodu sądoweg<> w ,tych
ukowy jako warunek uznania wia bardzo wysokie wyma)!ania wysunięcia % nasze! strony postu- .godziny 113dlie,.zbo ve j~t w ścislvm wypadkach, w któryclt p racodawca
pJ.'tcowników biurowych za Pra- przy zaliczanIu ich ' .do pracowni- lafu domagającego się przyznania związku z obo '»ią~u l ącelDi przepi · wykazu przez siebie I?row~'dfonego
I'
cOWD,ków unlysłowych, dl pra- k6w umysłowych . Poprawka pro- praw pracownik6w
umy3łowych sami o czasie pracy. Vobec stczu- nie przedstawia.
To są te zmiany. Swiadcz,ą' one
~o telefonistów do zaliczenia ponowana była więc dalszem ogra- r6wnież robotnikom, pośiadającym płego personelu kontrolne:(o inIch do pracowników umysło- nicIeniem liczby majstr6w, korzv- odpowiedni cenzus.
'
spekcji pracy, wobec sta/e ~ o i jaw o zuchwalości naszych sfer gOSPCl'
wych ograniczyć do zawodo- stających z praw pracowni k6w uWreszcie umieszczenie na koń- ne~o sabotatu przez praco1awców darczych. Sfery te oś mielo ne sytu
telefonjstów central miejskich. mysłowych. Jeteli może być mo· ~u art. t kla uzuli ogólnej, s lwier' ustawy o czasie pracy, normy sta- acj~ kryzysową, pomimo znacznych
Pozatem pragną wstawić na koń- wa o postawieniu majstrom wa- dzającej . że w wypadkach wątpli- wek za godziny nadliczbowe są ulg, poczynionych im przez R ząd,
cu art. 2 ustęp opiewający, że w runku niewykonywania prac)! lizy- wych należy przyjąć za kryterjum czynnikiem. powatnie hamu jącym pragną podwatyć podshwowe zawypadku wątpliwości co db kwa- cznej, jako warunku zaliczen ia do przewagę czynności umysłowych orzekraezanie prze:lisów o S-go - sady prawa oracy.
Czy im się to uda? Projekt ten
liIikacji pracownika umyslowe" pracownikÓw umysłowych, to tylko nad innemi czynnościami - jest dzinnym dnin pracy.
powinien być ortez ~zad ' zg6'y od
H a mu l e ~ ten jednak będzie tyl
go przyjmuje się za kry.terjul1l pracy fizycznej r6 w norzędnej z pra- najzupełniej zbędne . Sąd Na jwyżrzucony. S"" iat prary. P!l.mimo
przewal!ę czynności nad innemi cą fizyczną personelu nadzorowa- szy zasa dę taką już przyjął za pod- ko wledy dzi31al, gdy P'raco~a~ca
czynnościami.
nego. Bowiem w charakterze pracy stawę przy wyrokowaniu w wy· nie będzie mógl w rozml itv spo· ciętk iej sytuacii, w jakiej się znaj·
Wart. 41 proponowana zmia- majstra zawsze leży wykonanie ja- padkach wątpliwych. (Por. Orz. sób u chylić się od zao/3tv, między duje. niewątpliwie zna jdzie d ość
/la ma polegać na uzupełnieniu kiej ś czynnności lizycznej.
IS. N. Izby I Zb. Uno Nr. 155/3) r.). innemi przez krótkie przedawnienie si/v na to, aby ahk ten odeprzeć
dotycbczasowego
tekstu
sło~ami
:
Przyjęcie
poprawki,
dotyczącej
pewna
chytra r6żnica _
W_
sporach
~_ _ _ __ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _Jest
_ _jednak
____
_ _~=_mD
_ W.o_naletność
_~_za_godziny
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - Slery gospo darcze, prowadząc od lat propagandę prasową
przeciwko ustawodawstwu socjalnemu, uznaly, że nadszedł
już czas na zbieranie owoców
tej propagandy. Przed miesiącem oficjalne sfery zadeklarowaIy, że rozbudowa ubezpieczeń
spolecznych w Polsce odbywala
się bez uwzględnienia możności
pla~niczych spoleczeństwa. W
tych dniach przedstawiciele sfer
gospodarczych złożyli w MiRisterstwie Opieki memorjał, domagający
się znowelizowania
Rozporządzenia Prezydenta o
umowie o pracę pracowników
umysłowych.
,
Na czem zmiany telfo rozporządzenia poIe.i!ać
mają.
Oczywiście w tej chwili slery gospodarcze nie pragną uchylenia całego rozporządzenia . Broń Bożel Tak dalece aapetyty sler gospodarczych nie sięgają. Widocznie uważają, że miarodajna
opinja nie jest do tego jeszcze
przygotowana. To teź postulaty
sler gospodarczych narazie zmie
rzają do wprowadzenia zmian
t'vlko wart. 2 i 41 Rozporządzenia .
.
Jak wiadomo art. 2 zawiera
~kreślenie, kogo należy uważać
za pracownika umysłow.ego, W
artykule tym sfery gospodarcze

świtem kamienną świątynię. Nikt z mieszkańców
~siedla nie wiedział o ich odejściu, Uczony celowo
przemilczał sprawę podróży, aby zniknięcie uczynić

bardziej tajemniczem. Tajemnicze i nie jasne rozum
nierozwinięty uważa za cudowne.
Jeżeli zniknięcie uczonego będzie uznane za
cudowne, to może się to przydać na wypadek I!dyby przeprawa okazała się niemożliwa i trzeba było
wrócić.

Na ~rzbiet koński załadowano cały bagaż. Buszujew prowad ził konia za uzdę, myśląc jak bardzo
przydalby się koń tam, w górach. Niestety przeorowadzenie ?,o przez początkowe przeszkody było
~upelnie niemożiiwe. Przy przeprawie przez góry
noźna bylo liczyć tylko na- włas ne si Iv, a ba!!aż
trzeba bylo dżwil!ać na własnych ramionacb.
Słońce podnioslo się nad grzbietami gór zanim
'Jczony ukOńczył przYl!otowania do Qstatecznego
opuszczenia doliny. Z liną splecioną z pasków sulowel!o rzemienia Buszujew wdraoal się po żerdzi
do l!óry i wciąl!ał na linie pakunki. Kiedy ostatni
tobół znalazł się na górze, Salfo z małpią zręcznoś
cią "!drapała się do jaskini. Była ożywiona i radosDa. \V jej tyciu zaczęło się coś nowego, nieznanego,
a dziewczynie pilno bylo poznać to nieznane.
,
Podzieliwszy się pakunkami i przymocowawszy
le do pleców rzemieniami ruszyli w góry.
Od poczynek trzeba było zrobić znacznie oec; dzej nit to zl!óry planowaóo. Trzeba było jednak
wYl!odn'ej rozłożyć ciężary ballażli . Pod twarde
~awiniatka ze zło tem uczony' podłożył miękkie skóry, pod rzemienic podłożył strzępy kotucha . Kiedv
rl~Szono dalei wydalo się, t(! bagaż stal się znac,'.ąie lżejszy. Było to jednak tylko pierwsze wrażcnle.
~~rdzo prędko baj1aż ciążył i uciskał iak przedtem ,
sCiśnięte piersi nie m/).I!ły !!Iębiej odctchąć, a pąt
bez przerwy kroplami spadał zezola.
,
- Sluchajl - zapytywała Sallo - poco WZią
łeś żółty świecznik? CZyŻ tam ni","a taki .. h sAmych?

l~!la ~

- Tam, niema takich, Sallo - odpowiedział
powoli zadyszany uczony.
.
- Ale do cze.l!o ci będzie potrzebny?
- P omoże nam żyć!
Dziewczyna zwróciła de;> liczonego zaczerwienioną twarz aby zajrzeć mu w oczy, pełnem zdumienia spojrzeniem.
- A czy bez tego nie można tam żyć?
- Nie można!
Dziewczyna nie zrozumiała ni c, ale nie śmiała
dalej ovtać.
Odooczynki stawały się coraz częstsze i dłuż
sze. Wydawało s ię, że ciężar ba~aży rośnie z każ
dym krokiem. ~zemienie iakby przecinały odziei. i
wp ijały się w Ciało. Przebyta drol!a była zupełOle
nie3naczna, nalomiast orzed niemi dro)!a wydawała
się nieskończenie wiel~a .

Rozrzedzone pOWietrze gorskie również odbiei energji.
Radosny uśmiecb znikl z twarzyczki Sallo. Widać bylo, że dziewczyna cierpi, ze stracbel!' patrząc
na wyrastające wciąż nowe bale, turnie I szczYty,
patrząc na bielejący coraz bliżej śnieg. Przestrzeń
rało połowę sił

zaczynało ją przerażać.

Buszujew był pewny, że drOl!ę tę przebędą
dość ła~wo . .Mól!ł się spodziewać walki z przeszkodami walki de ~yd u;ącej i może cię7kiej, ale nie tak
pow~lne!, stopniowej. i ntICZąC~~. Ta w~lka z pr~e
strzenią zaczynała ~o IU Ż dr:lt.nlc PodOlecony gOlewem wyt~żał sily i szedł uj. do z u?ełnego wyczerpania.
bl
.
Serce biło z nicpra \ 'do podobną szy <OŚCIą.
Plucom nie wystarczało powietrza.
.
Pole maliniaków, do którc~o doszh tak łatwo
za pierwszym razem ooprostu ia~by odsuwało ~ię
coraz da!ej. Dotarto do mego dopiero kolo poł u d m ••
Tutaj zrWoono z ramiDu ciężkie pakunki i zatrzvmann się na dłuższy odpoclynel<

Salfo Dołożyła się na ziemi i leżala zupełn i e
bez rucbu. Oboje byli tak bardzo zmęczeni, że zapomnieli o głodzie. Rozkosz odpoczynku pozwalala
zapomnieć o wszystkiem. W nadwyrężonych mięś 
niach jakby przeciągaly się poszcze~ólne w/ókna.
wyprostowując się i wygładzaiąc. Ciało leżące bezwładnie na ziemi nie ciętyło, lekkie. przyjemn~
oszołomienie, ła~odziło jaskrawość myśli.

Czy w twym kraju będzie zawsze tak cięż
Salfo jak w malignie.
Pytanie poderwało uczonego.
- W moim kraiu nie będziemy wiedzieć
to są takie wysiłki. Tam o nich zapomnimy. Tylko
tu, daleko od ludzi będzie nam ciężko.
- A gdzie iest twój kraj i twoi ludzie?
- Tam! powiedzial, wskazując śnieżne
szczyty gór - Tam za temi górami.
Bez słowa odpowiedzi, tylko z tępem przera·
żeniem w oczach patrzała dziewczyna na wznoszą'
ce się w oddali wierzchołki gór.
-

ko?-

zapytała

Spostrze~łszy opanowujący d~ewczynę ~Ir.d,

i zwątpienie Buszujew zac7.ął opow18dać o dZiwach
swello kraju o domach, ulicach, miastach, i1Illszynacb.
Sallo slucbała uważnie , a le nie wi,le rozu ipia·
la, Nie mogła sobie wyo brazić tego świata o któ'
rym opowiada jej dziwny człowiek.
Dlacze.l!O tw6 j kraj jest tak dalego od krółestwa
Melk-Tauza? - mówiła z westchnieniem. - I dlaczelło drol/a do niego jest taka trudna? - Drog.
będzie trudna tylko dopóty, dopóki nie Ilrze jdziem)
tetlO łańcucha
Potem bedzie o wiele łże~
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Jeszcze na temat "Wesela"

Z Ikliwości ą i pielyzmem biorę! wo i 1'0. uszy się pl awią. Slare,
u
zawsze do ręki ksiątkę młodego, zutyle gIerki lłowne, w rodzaJu
Ł6dzka (nsc,nlzac!o .. W,se/a
8tała .'ł talr gloiną, że pIsano o nie; w gazetach
nieznanego au lora ; niepopr8wny no. uporezywego staw!.nla cz.s~ .. sfołecznych, mestely, szkoda tylko, Żt! notatkI pochodzrly z pod piór ludzI, klórzy przedslaoplymizm kate mi bowiem oczeki- mka na końcu długIego zda~la, Wlflma .ami nir widzieli.
waC! Jakiejś Inletesujllcej z.powl~· r~wnl.et w\,razu forrtlllnego powieś:
Wszystkie nowalor8klfl zapqdy in8c,nlZator6w z mi,jskiedo teatru mial.· J'eden
dzi, jakiejś godnej zapamięlam~ CI Ole. p r)~n o~zą. .W ogólnoś~ I,
W
k
..
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obielnicy mote nawel jaj odraz u- przy naJPobłathwsuJ nawet o(eme tylko cel, wydobycie I okazanie WIZjI I myśli
yspiańs iego w formIe najistotmejsze; d/a
rewellcjl ' świdego tllentu 1 prn- trzebi u%naC! powleśł p. Madlera za nałzej 'po kl. Nit! była to pUsta pogoń za oryginalnoścIą czy ekscentrycznością, a pe/nt
mawiającego mocnym i zaecydo. rteci nljJupełnlej chybioną I n i ~- skuol/mia szukOnie najwłaścIwszego wyrazu dla dramatu wielkiego pisatza. Z tego też
wanym głosem. Cót robił! ? .• Rze- polrnbną, a co do .puy złości me powodu me można wY8iłku t,atru i inscenizator6w zbyć takImi dowcipem.
c7ywisto'C!, Jak t? zwykle rzeczy- ro~u.l llc, bodal rówOIet ładnych na·
Dla W8Zfch8tronni"szego ośwlllilema zagadniel1, zWIązanych z inscenizacją .. Wewistość, uadko kiedy Jllplkljl te dllel.
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nadzieje. Bez porównania częWydana obecnie w ksi4tce sztu · ~ela w. OWi/, o w/era'!1Y .ys uo" na q st>ra,wą, Inaugurulqc Jq ar II lm Rlerowm a
ściej naslępuje rOJczarowanle, f ka p. "'arii Kun(ewl(~oweJ p. tlIJtt!rackltgo teatrów m/II/sk/ch dr. Dobrowolskiego, jlclnego z wspóltwórcliw koncepcjI
z tych rozczarowdń. powiedzmy .MiłoŚć Panieńska· (WarIZlwa.1 Inscenizacyjnej.
REDAKCJA.
otwarcie, składa się w dutej czę- .RÓj·) jest obrazem d uch odWięczj
.
..
.
ści rraca svrawc7.dawcy i krylyka. crnie śclera j4 ,!ch się pOj!lądÓw na , . WyslawlaJllc ,.Wesełe . w nowej
Dzilloip, się, te nie odezwał się mi i za szeregiem podobnyoh
Tak zawód, norm.lny i pospolity, tycie i mi/c'., uosobnlonych w I lOscenilIcli, apod1.ltwa/l!my się, te na terenie wlełklej Łodzi w zwlllZ- rzeczy co wie i rozumie każdy
niftylko nie odbiera mi pueciea postaciach prOł8/i1a nlstów dramatu: wywoła ono . dutll I p~wafn_ dy· ku z • Weselem· anł Jeden głos laik. Nawel nie wiem czy za
zdolności do nowych tęsknol i 0- Ryszardzie f InC8 ,Jeden • tych s~u~l( we ws~ystk/ch tTuejscowych cdOwleka,
kt6ryby I'rawdzlwle czasów Wysplaósklello brano
czekiwań przy naiblizszym jut de· po~ llIdów 1116wt W wywlad1le IJra· pismach, tymct8sem ledy ni. Po· Kot- odctuwiił co Jest tenino wsp6/cze ten zwrol o ńarodowym stroju
tak .. ala letlre" jak nasż recenblucie, ale nawet p otęguje sumę .ktorka _ nazwałabym maksyma· c.. fll VI "D~fennlk~ Ł6dz~lm I rP.- shego tealru.
satysrakcji, uzyskiwanej w tych )izmem uczuciowym, który żąda cpntend gllet memlecklch op.arII
Recenzenla Dziennika Ł6dzkle- zenl.
Przechodzimy wreszcie do
rzadszych przypadk.ch: aulorskle- calkowitego zespolenia sle dwóch Ją na I!łęhszych a nawet fllolOflcz- go tgorszyło. napełniło nlesmago powodunia.
Poszukiwanie istot w miłości, - drugi to mini- nych (VolksreJtung) podstawach. . klem I wstręt~m połqctehle Cho- zarzutu Nr. 3 (zarzuly były nuNiniejszy artykuł poświęcony choła i Wernyhory VI jedną postać merowane za co w tem miejscu
i odkrywanie młodych, nleulłytych malizm, tworzący, poza uczuciem, l
ta lenlOw Jest zajęciem naprawdę dwie odrębne I niezal,ł.ne strely j je~t wyłącznie obronie przeciW za- .pomysł belferski antyteatralny· serdecznie dzięku;ę), te ..figurki
pasjonującem. RadośC! p05Zuklwa- ŻYcfa·. Reprezentanlaml tyrb od- Ilutom stawjanym nam przez p. Z naiwno!clą dziecka pr6bował z Wesela - to ńle bubki, klóre
CZ 3, g~y. akcjf: takl~go odkrytego miennych
pogląd6w ~'i nie~ łko KorcelIego.
drol!ą dedukcl! literacko logicznej po kawiarniach i w krótko tyjąszczęśliwie plsaru Idą [lótnl!j łnka i Ryszard, których miłość
.
.
_ . dOjść lakło myśmy zdołali - wy- jących utworach obnoszą dymy
w ,órę, a pows!ecbne uzn_n ie sta- wkońcu łamie się pod naporom
Wyobraza on sobie ,~P.~łe kombinował.
i swędy swe; epoki. Na to się
je się Jego ucbiałem. radość taka wyrosłych rozbieiności· r6wnle! pomimo pOlornego uznam! Jego
Wyda ie się, te matematyk prO- zgadzam - to prawda, popełni
ma w sobie coś t mfłogcl I dumy... matki młodych WytnijII' dwie rót- ' wsp6łczesnośCI za 1.anytel( nłety- bu je rozwiązaC! zagadnienie gram~- liśmy błąd .. myśmy nie mieH
oic?wskiel. kwiłnllceJ szczękiem ne ,ldeoloaJe· miłośne i ich wy· l ka~nr. (lak stłukl .. Com~dl~ Frln- tycz n7. My myśl~IiŚmy z~a~zhle odwagi".
Odnojne "fillurki"
umiłowanego dziecki, co, t po· maganiami okreŚlają swe po ,tępo I calS ) zbrązowlnne. lmUml hkl)w~ne. prościeJ iskromnlel. Wledzlehś!1ly umiały by nam zatruć resztę t yczucia współudziału I wspó/tworze- wa nle. Oslatecznie. w sztuce zwy- I W p. Korcelllm flteratura przevatll te W~sele jeSI tragedją, a WięC cia - ci nasi powleścio pisarze,
cieta mlnl~alizm. ch oC! sy,npatje na nlekorzyśt teastru . . G~r z ~O-! szukaliśmy i odczuwaliśmy tchnle- poeci, mai erze, muzycy, nasi
nia w zwycięstwach pisarskich.
Te i tym podobne mydli prze- nasze Sl\ stanowczo po stronie skwy przyjechał lonlms I z ~ e-I nie n~iislotnlejszego czynnika kat- ,jArlyści".
su .1ęl y .. się w mej Ś~ladomości bezradnej, ciętko u prollu tycia ŚClłl o "Hl miecie" . w teatrze Im. dpi trs!!edjl - Śmierci •. martwoty,
Dr. Dobrowolski.•
w Ch WIli, gdy na mOJem biurku doświadczonej Inki,
le bohaterką Wachtangowa, gdZie Orella była klóra cląty nad wszystklern, lO u·
r~c~nzenckle!1l zjawiła się ,Falista tycia, jak słusznie to podkreśla cały ClIS plja 'la a Hamle~ brfYł Cli: łudnię barwne i piękn~. I słyszy- • •_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
LtnJa-, powleśf Adama Madlera autorka, pozo laie matka Ryszarda snym I bezwzRlcdnym a erow~. my i odczuwamy lą wszędz!e
(Warszawa, ,Wydawnictwo Wsp6ł- uczuciowa minimalistka. kt6ra _ cz~m. spotkałem sic nie % "b~lfrem ,śmierć hula na weselu'. Tchnie
ak nie dątąc do zapełnienia'uczuciem aOl dzlenOlk!rzem, ale. z nallypow- ona z kaMego wspOmnienia zcza:tesne"), napisana nb.
ŚWiadczy przypisek autorski - IV całego żyda _ umiał. zachować szvm anty-Intelektuallslll, ale tet sów dawnych z katdej zjawy,.z
Łodzi , IV I.łach 1930-31... Nieste- młod ość, osiągnąć spok6j i zado- p~tętnłl postaci II . naszego teatru ka~dego ducha. Tkwi ona w sło·
ty, jut po przeczytaniu niewielu wołeni •.
Wincentym I?rablklem. I ro.zmowa mle cboch oła, IV Stańczyku, w het·
KSł,ga pamłątkowa Wandy
k8rte~ ksiątki p. Madle18 wypada l
Problemal. u jęty przez autorkę nas~a z20dme płynęła w Jednym ma nie, w Wernyhorze, w tej wlel- Slemaszkowe). wydana we LwodOJśC! do wniosku, te debiul ten . Miłości Panieńskiej'. przedyskuto. ome. "CI wiedzą, co to jest teatr, kiej rodzinie wiejącej martwolą. wie staraniem Komiletu JubileuJesl slan~wcz~ przedwczesny. Lo- wany został _ interesująco. inteli- iest to ciągle nowe poszukiwanie Słoma, kl6ra zasypała nasze ~ro szowego, zawiera m. in. ciekawe
!llczn~ wiązania wniosku krzepną I geninie I % kulturalnym umiarem. specyflczny~h f0.r m teatralnych. scenium lo rylm i puls tych zjaw Iistyaulorów dramatycznych. Na
I tętełą w miarę kontynuowania Pomimo pewnyth dlużyzn drullle- Czem wlęk,ze dZ lelo (nlprzykła~ czczych, ułudnych i znikomych, sło czele list Wyspiańskiego orzed
le Ktury, . co je!! tu rzeczą dośł! go tu. znajdujemy w sztucc kil- SzekSp~r) tem większe motliwoścl ma nasz IV lekui$ty symbol ~mlerci. premje rą ~ Warszawianki", dalej tru dną I OIelOodllęczną . Brak po- I ka <cpn zrobionych wprawną. ch ot InwenCJI retysera.
l
d
h list Rydla do _Na jdrotszej mojej
wie~d p. Madlera - przedewszyst. delikatną ręką I nie mijających
Nte chodzi tu o .najldealniei
Czy podkreś a~y go n.a wb~ młynarki', list Orzeszkowej przed
r
kiem .- . jakiegoś plonu myślowe- bez naletylell:l wr~enia. S!luka sze rozwiązanie" za którego złu- ?sobach czy na wlę~sZeJ l~Z le, występem W. Siemaszkowei w Wilgo, laklej4 OSI krY8hlizacy/nej, będąca debjutem dramatycznym dną marą goni recenzent, chodzi o lesl n;czą zupełme obolętną. nie. Artykuły księgi pamiątlcowet
wokół klórych skupiałyby się inje utalentowanej powieŚciopisarki. prze wl~k u lste przewartośclo~anle. kat- Na ~o?cu Wesela. symbol tjn "'yszłw z pod piór ~ J. Kleszcza,
~Ierunk.owe całości: Powstaje tedy konywa o jej poważ n ch moźli- dei poslacf, kudeł_ myśh, kazde~o zwyclęza. N!1ród me zasnął, a e Z. Wasilewskiego, St. KrzywoazewI .donosnie ~ola mepokojące pyla· wośclach I vJ srerze leatru . Grdna uczucfa. Bo to j~>t dopiero tycie, skon.ał, "śmierć stanęła u steru sklego, M. limanowskiego i inOle:. co mI ał właściwl~ aulor do niedawnO w WarS18Wle ,Miłość teatru. Obojętne Sl\ tu wszelkie łodZI.
.
.
nych.
pow!edzenla, skoro niczego abso- Pan ieńska' spotkała się z bardzo Ideologie partyjne, mogą być une
I dare~,!e lest ,.. szukarue zło
lutOle. w p<,wleścl swej nie wypo· życzllwem przyjęciem krylykl pubU t ·~ko .!edny~ w p6łśrodk6w w re tego rogu lak .Iwlerdza J. HoSzkoły warszawskie - Wy.,Iedzlał ?..
czności
allZ8CfI scemcznel Praca Inscenlza rzelski w odnośnym artykule splaflsklemu. Otwarło wystawę
MaŁomiasteczkowe środowisko
. •
•
tora przvpomlna grę reflektorów (Nowy Dziennik Łódzki dn. 8 międzyszkolną , na której. OP(ÓCZ
teatralnych I aparatów chmurowych b. 01.) tłumacząc ważność I pamiątek po poecie, zgromadzono
- lak aś .szkółka prowinclonaln agrOIl.O młodych nauczycieli I nlUPrzed dwoma laty ukaz ł się I dający~h temu samemu materiało- wiecznotrwałość i !1ktualn~ść w specjalnym dziale prace uczniów,
cZYC:lelek - wątle I , mdłe - bi- pierwszy 10m pamiętników prof. I wl WCląt ~0v.:1I pOSIat. Właśnl ~ lego symbolu:.A dalel odpowla- związane z Wysplaljskim. Są lu
sloCJe mllosne - clcne i dehkatne J. Talko-Hryniewicza p. I Itaka mscemzaCja zrywa z gazami I dam na drugI zarzut: "czy my projekty plakalów. kopie obrazów,
e,ha dziejących się gdzieś na pe- "Z prttł.ytyeh dni", obelmu'ac~ sducznemi drzewkami, z. wszel~im! się n~rodo~o
bałamucimy"? kompozycje na lemaly . z 4ramaryferJach tego bytowania spraw i rozlegly okres lat 1850-1908. mumiami teatralno - hterackleml Czyż Ole j!oD1my .. za narodowym tów.
.
konlli.kt6w socjalnych - oto jeBt Obecnie wYlze.!ł Z druku tom dawnych czas6w.
strojem" chorągiewkami, paradaMinisterstwo ogłosiło konkurs
materjał, z ktÓregIl au lor zapragnął drug~ zawieralący w.pomnienia
na najlepsze wykonanie fragmentu
ulkał! tło swej powieści.
sędziwego uczonego % lal 1908z Wyspiańskiego przez teatr szkolAle zabrał Slę · do le(!o z~dania 1932 (War.zawa, "Dom Książki
bez od"owle~l.:h. kwal,f1kacyj, dla Polskiej". Znakomity aniropolog, pasiwę mrozu, lIłodu i l?.t:?,ewll- kn~ polszczyzną. dobrze oddającą ny. Najlepsze wyró~nione inscetego teł nic Się z. chaosu. nlepo- profesor Wszechnicy Jalotiellot'l- tająeych sił sow ieckich. W świe uroki .baJtanego świata Tatr·. nizacje złotą się na ogólną wietrzebnych . ~I Ów Ole wyłama, n.1e sltiej 0l;>isl\;e tu swe życie w . tle. zaj mującego o Dow;adańia p. Doskonałe Ilustracje p. L. Paw/i- czornicę, poświęconą pamięci poety.
Się me dZ"'lga w g6rę harmonll- KrakOWIe 1 przymusowy popyt · Lut yk, rola ode~rana przez kowskiej podnoszą wartoŚć tego
n~1n z,rY ,cm arty~tyczneJ konst~uk- VI Ros;i w czasie wielkiei woiny. Czechów na Syberji w owym wyda "nictwa.
Nowa oper. pOIska. NowoCI. Pomimo wle.u, . nubyt Wielu We wspomnieniach lych znal- pamieln1lm ollresie. wygląda
Tematem ciekawej powieści hl- wiejski ~rzebywa obecnie w Istcbslow - am Jednego wyratn go, dziemy m. in. hardzo żywy, choć bardzo niezaszczytnie o czem wie storyczneł Wacława Gąsi orowskiego 1tie, na Sląsku Cieszyńskim i lam
przefiYstego charaktuu, ani jed- subjektywny i nie we wszystkich my zreszlą r6wnlet z bezslroo- j). t. ,Dobosz WoltyterÓw· są nie- opracowuje ooerę, do ktorej Iibrel
ne l .~8tycznei lud!klej postaci. mote $tczegółach doslatectnie nych I ścisłych tr6det hiClorycz. 7.wykłe koleje młOdego chłopca lo będ~ie oparle na oowieści GusAkCJI - w znaczen U z7wn~trzne!1l ścisły obraz rewolllcli rosy;skle!, nych. Pamlęlnik p. LUlyk, prze- Jatka Lubict - Januszklewicza. za, tawa Morcinka .Ondrar.zek· . Boczy. wewn ęlrz nem ~ niema, bo me kt6rel przebiegu aulOr był ńll- łoiany siarannie prtez p. M. czerpnięte z autentycznych kronik. haler powieści i opery, Ondraczek
~ozn a nazwać nią Slereguluf.nyoh. ocznym gwiadklem, oraz wielkie, Etnisarską, nie pretenduląc do Ojciec Jacka polegl w Hiszpanii, był zbójnikiem beskidzkim. W ome O~WląZ8l1ycb z sobą OIczem fanalyC%ne wprost umiłowanie wyższei klasy literackie!, stano· JakO oficer Legji Nadwiślańskiel . perę wplecione będą melodje ślą
zdarzen, zachodzących. w duiej od nauki. Oba tomy Pamiętnik6w wi bądt co bądt aulel'lly czny Jacek, thcąc ratować rodzinę z nę- ski e i góralskie.
ległoś~r· od (erepów fizycznej czy zawierają mn6stwo faklów o przyczynek do poznania jedne- dzy, ucieka ~ domu do armii na·
p,}ch!~Znel egtyslencjl Osób quasi znaczeniu hislorycznem I slano- ~o z głównych epizod6w wo;ny poleo~skiej i wraz z nią maszeruje
Nlnnana aztuka Włodzlmłe
- dll3ła:ącycb. ~6%!llce swialo- wią wspólnie ł edno z ciekaw- domowe; w RosIi, dlalego td na Moskwe. Ciężko ranny pod rza Perzyflskłego. Teatr Polskipoglądow, starcia spoteczne, wszysl szych zjawisk w nasze; literalu- zasluguje na uwa!!ę Interesują- Smole~śklem i dostrz ~ żon y przez w Warszawie zapowiada wystaw ieko to, co mogłoby Itae się ostrą J rze pamlętnlkatskiej oslatniel cych się lemi sprawami ctylel- objetdhjącego pole bilwy cesarza. nie z rękQ~isu nieznanej sztuki W!.
przyprawlJ sklnllno'cl, przellllro- !doby.
ników.
Jacek zostaje udekorowany krzy- Perzyńskiego. Perzyń s i na tywaną pnez uczuciowy I IntelektuZ epokI! przewrotu rosyjlkietem i mianowany - co ;esl lak· dzień przed zgonem z(sia wil w
al ey aparat wratliwości autorskiej, 110 związany je'l również pltem historycznym - z dobosza po- kaucelarji dyr. Szyfmana lękopis
zost~1o ~k ~amglone i ~amazane, miętnik p. St!lfa!!i1 Lutyk p. t.
PORularna autorka .Płomienia ruczniklem. Inte resująca akcja. du- baśni dla dZl~cI p. L .Niewideilllna
te czym meraz wra2enle czegoś Na Wscbódl u (Wanzawa Na- na śniegu·, .Blałych R6i " I szere- to humoru, wiernie I dokładnie szata". Sztuka długo le ~3 la w
zgoła .niezrozumiałea1l i bezsensow kładem Tow. Wyd. J . Strzelczyk- I(U innych powieści. p. H. Zakrzew- nam alowane tło. wreszcie - pię· teczce dyrektorskie j, At wreszcie
nego. Klm Sl\ wł'klwle ci ludtle Wysocki!, malujący, w dość cha ska. wydała obecnie nową kslą 1kę kne ilustracje A. Ga wlńsklello czy- Marjan Hemar po(\i~1 myśl przeroczego chcą, do czego d~t~, w co otyczny zresztą sposób, dzieje p. t. .Pojednanie". Treścią iej jest nią z tej ksiątki Gąslorowsklel!O bienia tej baśni na sztu k ę dla cfo·
wlerz~ . I za czem tęskniq? - cheia- walk armjt kolczakowskiej na wieloletnia Wilka pierwolnego czło- wzorow~ powieść historyczną dla rosłych. UZYSkawszy zgodę spad·
loby Się pytał co chwIIM.
Syberii i ollatecznego opanowa- wieka - starej(o górala, Wojtka młodzieży.
kobierców Wł. Perzyllskieilo, w
A do I~go - nlelno'na, cudZa nla. tego kraju w r. 1920 przu Matejl, z groin~ prlyrodą tatrzań ·
,Pojednanie' i .DObO!z Wolty- czem dopolllógł mu J. A. Herlz.
jakaś .manlera slylowa. pelna .napu bolszewik6w. M. in. aulorka Ik~, uosobion .. w samolnlku niedź- terów· ukazaly się nakładem ,,00- dokonał przeróbki, a ilustracj'l mu·
noneJ .prdtnljonalnoścl w opisach, bardzo wyraziście opisuje petnł wied%iu, Misiu Mocarnym. Walka mu Ksiątki Polskiej" w' Warsrawle lyCzną ma zaj~ć sl~ jeden z młO
relleksJlch czy djalogach - prelen- tragizmu koleje polskiej dywizji ta kOńcz)' się pOjednamem, dzięki i nadaiII się pod katdym wZlllę- dych kompozytorów.
'jon.l.noścl. w k~órej wszyscy boba- syberyjskiej, wystawionej ego-Imałel wnuczce g6rala, obdarzonej dem ńl cenne upominki gwlazdte~owle pOWieŚCI, bez względu na istycznie przez uciekające na złotem Serduszkiem I gl6wkll 0- kowe.
Wiek, płet. cw.kler etc.. jednako- wec:bód oddziały czeskie na ! twarlll. Książka nao!sana jest nie-
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Nr.

NOWY DZIENNIK tODZKI

11 grudlłia 1932 r.

Gustaw IIIBYBrink bankiBr i pisarz

Donosiliśmy w tych dniach o
(m erci znanello ri;arza Gustawa
f.1eyeri nka . B) I to wiedeńcczyk,
urodzony 19 stycznia 1868 roku,
nieślubny ~yn by/ello wirtemberskiego minist ra barona YOll Farn·
bOlera i nadwornel aktorki Marji
Mever.
S i'ecj6lny ukaz króla BSII/arji
Ludwika 111 pozwol'/ mu u ty wać
oaz"i ka Meyerink.
Przyszly p l ~arz odznaczał się
wybitną nienawiścią c o Prusaków.
Nauki odbywał w Monachjum, Ham
burgu i Pradze, gdzie ukończył a-

opisuje. Pod uzna wali go za wysoko wtajemniteozolki Annie czonego.
Druga po .G)lemie" duta po.
Besant w 1927 r., Meyerink prze·
szedl na buddaizm. Od tej pory wieść .Zielone obhcze' (1916) roz.
przesIał właści w ie pisać, zadowala· wIja ororocze Obrazy zeRlady Euro
jllc się ko nte m placją i ro z myśla- py. Najglębsz~ jednak treścb jest
mem.
.
..
budowanie jatni ludzki ~:
o ale l
Caly le~~ d?robek hlerac~l: a swą nauk~, p~d Dostacią fanb<lyc<.
przynalmmel Jello nalwatnIeJsze nycb powieścI Meyerink prnwadti
kIpI noty powstały przed rokiem w uh orach ,Aniol licho lnie""
1923, . .
.
.
10kna' (19 . 0 1 i .Biały domil\,.ani~'
POWieśC I Meyellnka, uwazane (192\), aby zamo<nąć wre-zeie ten
są, p ocząwszy o~ "Go~ema' za w~ cykl ksiątką otyłule : . :Sa progu
kład I!.ledzy tajemnej. O " ultyścl tamtego świata' (1923)
wie

wizyj,

które

wpływem znanej

kadem ' ę handlową.

- .
~~r~WN~~___
Jako absolwent akademji zajl\l - - - - - - - - - - - -. . ..
w Pradze interesami halld!Jwe.
mi i dość szybko stał się bsnkie·
się

r~m .

EM ULSIA. Tranowa

PrLez WIcie lat siał na czele
rrze d siębio r SlWu bankowe!?:o. Nagie
został o<k"rtony o malwersac je
;:>ieniętne I wtrąc ony <lo więzien ia ,
pomi:no, te nic mu nie zdołano u·
dowodn ć Gdy wYPuszczono go
z wlęlienb me mial nic.

seo"

&Bown~

2.-

Normalna flaszko

" ~

"

Noc. Jedno tylko okno. Gorzelnia w 10rteD;anie.
Księżyc naele; pierSI. Jego zachód w mej kieszeni.
Powietrze kladlo swq skórę bez dZIUT na moje deme.
Jedno tylko okno, patrzqce W mlOsto jak rumreniec,
sypalo na .grzbiet dszy Ciarki dźwUfczne i gorqce.
!'lagle, nozyce nad w.latrem, zawlSly nad pieśmq ręce
I w ~k~le zablysnql zyrandol z bialego allasu,
nagosczq swych mlecznych piersr ŚWllICqC miastu.
Ja znam skarby odbrć r lampy śWlecqce bez knota.
Naga Pierś zatnepotala !II me; kleszem, jak banknot.

3.-

Co druga latarnia byla szułladq nocy I wydlużala
moje dwa cienie, niewstrzymane rzuty wyżla.
Zaden CIężkI glos, żaden, nie dziurawił powietrza,
które na ścięgnach północy wznosiło się nieme po wieże,
Jedno tylko okno, jqtrzqce noc płachtą światla,
w czarnych ogrodach ciszy wqzkq pieśniq oSladlo •
Fortepian, natchmona gorzeima - cIecz gorqca
sypała Się z okna w UlICę, dźwięczne zIarna z korca.

Wielka flaszka podwójna " ~
4.~
Prawdziwa Emul"A Tranowa wy robu Acott II<
Bown" l"st Jui do nabycia po. zniżonych c"nach
U W a fi a I· Wystrz"gajci" się n aśladownictw 
zwracajci" uwagę na na$l znak ochronnyl",

"

DŹWięk" dŹWięki, każdy

o

WALKĘ

Kapita lizm w Polsce ostatrozpocz ął energiczną akcję dl a przeprowadzen ia swego programu gospodarczego.
Jednym z najciekawszych ob·
jawów tej akcji był wygło·
szony IV Łodzi w Izbie przemysłowo - handlowej
odczyt
docenta U. J. dr. Ferdyn l nda
Zweiga.
Dr. Ferdynand Zweig, autor bardzo ciekawych d z ieł
ekonomicznych, zna ny jest
jako rzecznik liberalizmu go·spodarczego, a wię~ systemu,
na gruncie którego najwybitniej rozwi ja się kapitalizm.
Dr. Zweiga musimy uwa·
tać za naukowego, teoretycznego rzecznika kapitalizmu.
Tem ciekawsze muszą być
dla Aas jego wywody, ktM"
punitej przytaczamy w stresz
czemu, nie wdając się tym·
czasem ani w ich oceny, ani
tet w dyskusj(.
nio

~ed.
Zacząwszy od analizy istoty
ąbemego kryzysu prelegent stwier.

Z KRYZYSBM

Domaga się pacyfikacji POli' przeciw programo\~i oder.wania się
tycznej i ulatwienia wymiany to· od koniu~ktury .śwl.atow~J.
.
warów, prlywr6cenia liberalizmu
Ostatnio pOJawlla S.lę trzecia
w gospodarce fina.,sowe l.
grup a programów: wa.lkl z kryzy·
Autor dy.k ...·alifikuje projekty se.m drogą rozPOCZ~~I. r~b6t pu:
takie, iak wysuwany orzez Ligę bltcznych, ?rogą bonifikat I p~emlJ.
Narodów prolekt m iędzynaro do· drogą bonow, . prze;lplat "<.>d~tko
wych robót publicznych. albo pro· "'ych, ootyczk l wewnęlr~nel I t. d.
jekt Delaisi'ego. pro' ekt bonów Jest to plan pa ~ enowskl .
międzynarodowych prof. MIlhauda,
W o~e~oym stal1le rzeczy uwa·
projekt skrócenia czasu pracy w ta OSOb iŚCie prelegent pro~ramy
skali światowei, ogólnej POdWYŻKi o010bne z~ .przedwczesne. Procen świalowych drogą dewaluacji gram ten Wlnten być przygotowa·
czy inflacji w skali światowej .
ny•. ale slt.lsowany dopiero w od·
. .
Istota zagadn i~ni. pole~a na pOWledOIm m?me~cle.
uzdrowieniu cal "j sfery między·
N lewyrowledzlaua
wyraznie
państwowych stosunków ~ospoda r- przez pr~legenta ko,~luzja ~pro:
czycb która jest chora I rozslro- wadzała Się do zalożema, Ż~ Ciężki
jona. '
ten kryzys będ zie świetną .Iekcją,
W skali narodowej prelegent 1)0 której ukarana za zbytki ludzrozróżnia programy dostosowa- koś ć powróci do jedynie mądrego,

się

się od kryzysu
światoweg?
.
nla
do kryzysu
i oderwania
?ierwsze wych odzą z załotema,
wSlyslkie pań twa stoją nad
brzegiem katastrofy, przed k tórą
nalety uchronić /,!ospoJa rkę przez
jej odpowiedmą przebudowę, przez
rozlotenie c i ętarów kryzysu \la
wszystkie grupy sprlecz ne i wszystkich obywatel i.
Programy oderwa\lia się od
koniunktury światowej mają charak ter ofenzywny. Chcą one za p omocą odpowied\l ie) polityki pieniętno-kredyt owej wywo lać sztu.:
czną k onjunkturę. Przy. r~ ahza cJl
tych progra mów mogą I stnieć trz~
metody fmansowania tej sztuczne l
konjun ktury.
.
.
Pierwszą z nich lest kredyt publiczny.
Szersze IDo2liwości dn ie dewaluacja pien iądza bez in[lacji.
Trzecim sposobem fInansowani a sztucznej konjunktury Jest in·

że

dzil, t e kryzys ten ma podwój ny
charak tpl. Po pierws7e jest zwyklym kryzysem cyklicznym .
Znitka cen, klóra wystąDila jako reakcja wojny, inflacji i racjo·
nalizaCJi, jest podobna du tych
'\Iitek dlu!(olalowych, które wy .t ą plly IV w. XIX IV latach 1814hIW i 1865-lt9 j.
Pozatem charakler pozacykliet·
1y luyz)'su przejawia się przedeIIszystkiem w lem, że jest to kry·
'ys powszechny, obejmujący zarowno rołni dwo, jak przemysł.
Jesl 10 luyzys światowy za rów10 w tem znaczeni U, te obejmUje
wszyslkie państwa świa ta, jak i w
lem znaCleniU, te jest to kryzys !łacja.
I. zw. gospodarki świa l o wej, rozsaPre leg~ nt s t wi .r~za, te wszystdzaneJ przez n"cjonalistyc~I1Y: pęd kie próby oderwama Się od kry
ku Hamo.vy, t Jr:t" l noścl.
zysu gwia to we~o dotychczas zaPOta krl'''ISel1l cvklic t l1)'11I ma· wiodly tak, It ma S i ę w ..,tel1le,
my "Ię . (hel'n i ~ i kryzys struk- te nic sposób oderwać SIę od konturalny, obejmujący sł.erę mię- junK łury świntowej.
Ale tr~ebn
dzynllrodoweJ łącznoścł go- tet powiedZieć, że tadne z pansl\\'
Spodarcze j.
nie zdobyio się l1a nopro wadt~",e
Pro:!ram walKI t kryz)se m roz- ly:h metod do ostatnich I<oll,eb ila rrelegelll 11. szereg punktów, kwenc:yj.
d
t
..
' .'." ., .. ,('·ch zaSladnienla w skali
Pr zechodzą.:
o s OSUI~'O.V W
... ' . ....... . -" .. vo10wel.
I Polsce, preleient wypOWiada Się

Na ie; brukowanych lałdach

dotykajqce nocy czerwonq pajęczynq, kornq
klulo. CiSZę kropkami które z lorteojanu
sypmy się W zeszyt mroków, milczeniem zlepiony.
N aele z okna wychylrl się żyrandol o kutaltach koblelY,
o krysztale zerwanym z krzaków pałacowe, grzędy
i nagq plersiq zaplonql nad mIastem, bialy ogień.
Ja za skarbami po zlodzie;skich drabinach me gamę.
W dreszczu wysiałem w górę mc, nic, dwa platki trellu
I naga pierś spłynęła we wspomnienia mojego portfelu.

I~ ui~ mm le Ilńsza i ~8slęula ~18 wszyslkit~ !II

;:,Iawę Meyerink zdobył dOJiero
w 19 16 roku powieścią .Golem ' ,
prz elo t oną na wszystkie prawie J ę·
zyki europejskie. Powod zenie tej
ltsiątki motua porównać tylko do
popularności najlepszych d zieł Man·
na czy Wassermana
Były banKier, człowiek suchych
.:zb za!lłębit s i ę w mistycyzm i okul:
tyz m a nawet roz p ocząl systematyczne przerabia nie ćwiczeń jogó w.
Te ćwiczen ia, jak twierdzi do·
prowadziły go do widzenia na ja-

Chwile ze zlota

Noc byla zmięta dreszczem.

We wszystkich krajach świa ta daje ka'ida dob ra
matka swym dzieciom praw dziw ą Emolajo Tranową
wyrobu firmy Acott & Bown". tembardzl"J, i" lest
ona tak tanio:
dawniej obecni"
Mala flaszko (polówka) ZI ~ tyl ko Zł

pńtnt ej.

TA .UI•••••• Ił

płynęły moje Cleme, Wieloryby na kamiennych bedłkach,
głaskane rowlerrzem memem. Jedno tyiko okno,

to odżywka WitaminoWA dla nas:yc:h dzieci

Wtedy, lut jako czloNiek trzydziestokilko1etnl zabra ł się do lite·
ralury.
Pierwsze fantas tyczlle nowele
Meyerinka d ru k ow A ł tygodnik .Sim plicissimus', w 1900 · roku, pierw _
sza ksiątka uKazała się w trzy I.t.

~ tr . ,

jak zaczarowana bulka

I padal na moje czolo, gdy wszedlem w toń złotego bialka
I którem żywiły Się

chude blyski ulicy. Nagle
przerwal kto? on? ona? kto? wiatru palce?
W okme zablysla kobieta ' jak elektryczTlY żyrandol
o CIele zerwanem z krzaków palacowej grzędy,
o ŚWIetle kt6re laskocze skórę blalym pożarem
a oczy strzępi I wśród wycia rzęs cicho pożera.
Odbljajqc blaski twarzy, tró;kqt piersi lśniący
naeościq świecrl miastu I stal Się kSiężycem nocy.
Ja umiem kraść, patrzqc. Patrzę. W ·dreszczu wyrywam ocZ)
I po nagq pierś wysylam ;e na karkach noży.
A gdy mi ,q przymosły srpbrnq zza świetlnego plota
z/ożyłem to srebro między moje chwile ze z/ata.
pleśń

-

Dziś O

S-ej wieczorem
w I. P. S'ie.

-

(Patrz str. 12)

darczego I:beraltzmu
...
~:e:dl~u:g~p~re~le:g:e:
n~t~a.:':I5:t:ro:j:u~:.g:o:s:p~o~.~==~::=~:::!:::=:::::::=~::=
#QI

W grudniu

dojrzały

borówki

Książki nadesłane.

Rz~mow.ki.
W walce i burzy. Tadeusz Hołówko na tle epoki.
Późna zima tegoroczna, poprze· łY po raz drugi borówki. OzieWarszawa 1933. Nakł ad all lora
dzon a nadzwyczaj lal!odną . a na· wiątegą grudnia I Na dwa tygostr. 447.
wet cieolą jesienią sprawia, że mo- dnie przed Boź~m Narodz niem I
żemy w rokn bie~ącym zanotować
Nad samym brzegiem wi elkie
Dr, Roman BaliagIla,
rótne dziwy.
go morza, w lesie ostrowickie m
WabaDia eell i icb przl rzvnf.
Miesiąc temu, w okolicach Kiel~ dojrze wają borówki. Zjawisko to
olnan
zakwitiy po raz drugi kasztany I wywolalo wielką en ·acj ę wśród WSLęo o m oDatrzyl Antoni
Radca
Ekonom. Min. Spr. Zagr.
pu ściły si~ zaw iązki ua kwi~t bzu. m·ieszk a ńców Ostrowia, najstarsi
"'.r"awa 1933.
F Ho. slck.
Wkrótce ppte m, w tel. Samp.l. okO: bowiem ludzie nie pam iętają cze215.
str. XVI
Iicy dojrzały Ilowtńrnle pOZIOmk i ioś podobnego.
i ietyny, które wieśniaczki okoJedynie tylko w starych kroniZbigniew Unilowaki.
liczne przyn o,ily na tarl!". ~ ~Ip.lu kach puckich motlu znaleźć noinnych stron kraju sy~nahzulą. o tatki o tak iagodnych zimach. W
Wspólny pokó', powieŚĆ .
kwitnięciu typowych kwlftt6w w!o: roku J590 pojawiły s ię n~ "'ybrze·
Warszawa 1932. lVydawnlc wo
sennych, jak jaskry, stokrotki I tu kwiaty i zakwitły pOZiomki ., współczesDe, str. 327.
przylaszczkI.
stycznt U i lutym. W czlery lata
.._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dni temu potem, w roku 159ł w stycznIU • •
· ·t d
I
Nie da ej, ni
wa
kw itły IHolki. W r. 1624, pod. ..
<
donio,ly pism~ Ił ni~zwyk.rym, bo czas ·Botego Narodzen ia mieszkań-, stając. z obfi~le kWltn~cych ros·
powtórnym ZDlOrze !ęcZIllle n lJ . w cy wybrzeta paśli 113 łą kach bydlo. lin, zbleraly miód. .
Borówki, dojrzew31ące t~go ropowiecie mie,howskl m. WSlędtle W kilka doi póżniel zas pokryły
za~ ozim:ny rll~~tł)' Sl~ tak bUI'"e, si~ I. wieeiem róte i drzewa OWO· ku nad !lIorzem, są zupełnie nor·
że rolllicy, w obaWie oby IIle .lVy· cowe.
malne, slodkie i dute. Charakteprza!)' k1SZ<!. je I ·~1snlq bydlem,
"owniet bardzo la)!Odaa była rystyczny.m szczegółem lest, te
podelII'; ~1v 1I1nych lal zablej! ten
"
d j
t Ik
a odkrytych
uyl WI')4thlL'm. T~i~~O~~;Sć ~t::l; ~~iraza~y r;"i~~~;' ik~~~~~ie~ ~:I~u i ~~~;l~n~~~ y r~ ~ słońc~ . pollh
~~~iSe;~\vllI~. G~inll\lniel nI więcej tach zaś 1723 ! 1795 ~nc~oły o: · n.~h,. ale 16... n et I ... miejscac
tylko nad Dol.kim morzem doju.· knęty aię ju* ... atycznlu . 1, korl)'- ocltmoDydl.
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GŁÓD W PIOTRKOWIE

Piotrkowskie huty szklane od wielu miest,cy lą n/f!C%ynnf. Unieruchomll II! /tartel, wypłacając dyrekcjI odszkodowanil/.
Robotnicy oczą sw, bezrobocre lul nlł na lyfodme i mIeSIące, a na lala, tyjąc w warunkach, kt6rych OpIli wsfrząsnąe musI Ilumillme",
na,bardzltli nawIIł othJornyclr.
Ponrże, drukujemy w obszernym skrócie reportaż L e o n a S:t er fiS z e w s k I e, o, :tam"uczony w "W,adomościach LiterackIch", oPISujący
nędzę piotrkow.kich hutników.
Znana bistnrja. Podobnn w jeszcze niena wiści. Krz"~~a ły pu · h"wiązek ratowania rodz iny od
Nie wierzyłem własnym uPo chwjli pociągnięto mnie de
Polsce buduje się mało domów. ste tolądki.
Przeklin ano tycie. . 'owe! śmlercł . l walczą na szom. Jakte-to - padlinal
drzwi. Odetchnąłem z ulgą.
I mało szyb potruba do okien. Za przymusowe Drótnilctwo I po· ~
ć i tycie.
Niezawsze. Zdarzyć się mo '
Któryś z robotników g/ucho
Cbybaby porozbijać te które
wolnp. konanie - Ich - i ton To nie e'l tarty. Nasł ustrój że koń zdrowy, który na szczę- zauwatył:
C"ociażby kamieniami. ByJaby i dzieci..
społeczny ni- z"a podobnych obo 4cie czy nieszcz:ęście złamał no- rak nas wszystkich tej zim)
t obola dla be~robotnycb. TymOd dWllrlziestu mies ęcy - czę- więzków i do walki z: młodoclany- Qę. Czyż można pozwolić na wywiozą ... Jednego u drugim.
czasem szyb jest za duto i nje- ścio o 01 trzyd zi stu - robotnicy m! boh , teraml w syla karabiny. zmarnowanie zdrowego mięsa!
ma co z niemi robie. Utwon:ono .I<ar • 8~ bez "racy. Od dwóch, Padają strzaly i są ofiary. Duto
Mięso to nie jest dro~e.
tedy kade!. Postanowiono kilka od trzech lat pukajq do drzwi ro~· ofiar.
Sprzedaje się ie na oko. Cdehut szklanych pozostawić przy meitych biur i uuędów, wysiadui,
rtac boju to pocią'.l i towarowe. ry czy pięć kilo za pięćdziesiąt
łmlert głodowa
życ i u, resztę unierucbomić, a w przedpokojach, wybiera ą i wy· M/odoclJOI hutnic \Vskakuj~ w bl~ groszy. Albo i taniej.
Czyści. . .
..
właścicielom wyplacać odszko- SI ł )'1 d~le!!"r :e - w poszu ~ lw. .u do pocląg" w, dosta i ą się do ciel się nie droży. Ma erce.
Bra.k nadZIel l obłęd ... Zap~w
do""n i".
ni pra,·y i chłeua.
w 'OIlÓ'V , we!!'lem - bo tylkO O Gorzel jest, gdy niema dobitego ne, ruektórz,Y z pośród ,:"o!ch
To paczl\tek całtj hislo ·i.
wę~ iel tu chod l i - zrzucają wę- konia, Wtedy bierze .Ię _ na- nowych z."alomycb zostllh Jut
Dlale!!o w biały d~i ń kilkuset
glel na ziemię, aby potem zesko- wet padlinę.
wykreślenI z doczesnego życia.
zdrowych mętczyzn wpatruje
czvć, z3brać drogoce nny łup i - Jak możl\al
Tem chęmleL wracam do innyc;h
sie w martwe korony komin6w
Są O ranlc~
l~ś1i si~ d. - wrócić do domu:
Z pośród moich rozmówców - do tych, tóczy leszcze krzyfabrycznych, dlatego w Ich oczacb
Część ich _ ta szcz~śliws la, Ale PO~I gl obsadl~ne . są ludtml wysuwa się trzydziestoletni ro- ~Z/l, przeklinają l grożą· Myślę
niema nadziei.
ta, która mogło Ivylegitymować się J karabln.ml. LuJzle CI strze ą u· botoik. Jest to mężczyzna wy- Jedn~.k, te byłoby dob~ze, {dyby
W ten spo ób odrnu wpro- licznle!Slą rodzln~, wtększ. Ilo~cl. ,troj u społeczneJ;o. I strzcla!ą. I soki, szczuply, o ruchliwej in- BelgiIska Spółka AkcYlOa Dawwadzony zoslaię w sedno spra- pustych toł dków _ Inalazla pre. nie za WSIe wypraw. koń czy się teligentnej twarzy. Mówi Q~al- nych Przed~l.ębiorstw .EmUIa H!lewy.
ce puy robotach publicłnych . Tyl. odpoczynkiem przy gorllcej kuch. łownie, nerwowo, duto. Pracuje blera zechciała. O?IIC:ZY.~, laka
Wiem jut, I!dzie się I\arodzi- ko częśC, bo lundu' ze są ograni. 111.
w hutnictwie zgórą dwad~i.ścia kwota równowan zYCie leclnego
ła i skąd wyplynęla katastrofa. czone... CI szczęśliwi _ a jest . W taklei wa!ce padł od kuli ki lat, Jut Jako ośmioletni pędrak robotnika. Naletałoby tylko suPoznaję teraz jej rozmiary. Jak ich w chwili obecne j wśród ID3j. bm oweJ, (nie WIem, czy tyje jt3z, - przy roznoszeniu butelek. _ m~ ?tn:y man8Ro za uoieruch?sucby meldunek toiniereki brzmi ftró w .Kar. dwudziestu _ pra. cze) dwunastoletni robotmk, maj.- Jest żonaty i ma dziecko. 0 - mienIe. "Kary
odszkoclowa':'-Ia
wiadoIDO'~:
cuj, trzy dni " ty~odniu, urabia- ster wydmuchiwacz. w przyszłOŚCI, !rzymuje obecoie zapomol!ę do- podzleh~ pr:r:ez noś~ umlerallt'.
- W r. 1930 pra c owało na ; ąc edell aści~ złotych z groszamlleczorek.
rliną w wysokości piętnastu Cy~~ .z głodu robotników. W
_Karze" około sześciu s et r bot"i· tygodniowo.
A WIelu jego starszych kolegów dotych miesięcznie.
dZI~u!I8zych czasach szukania
ków. Stopniowo zwolniono wszyst
In nt otrzymul. zul/ki doratne. leczy się z ran po piotrkowskich
- ..Jak można? Tak/l mam l raclonalnych dróg życia i taka
kich. Z początku kryzys, polem Piętndcie złotveb IDiesi~clnle dla szpitalach.
c:r:czość w żołądku, szum, ból i statystyka mogłaby się na coś
kart~1... Ostatnia redukcla ob!~ła rodziny, składającej się z trzech
zawroty glowy, że gdybym na- przydać.
. .
wet wiedział, że to zaraza, _
Co b~dzle lutro?1
•
okolo trzystu ptęćdzleslęciu robot- Osób. Pięćdziesi~t groszy dzien.
..
nlcby nie mogło ... Byleby dostać
Pytaf!1e t? - a raczel krzyk
ników.
nie dla trzech osób.
Po siedem.
Myślę o rzędach domów i dom- naśde groszy na o"ob-.
Kt Ś
h I d
. K'lk
. te~o s'cierwa, dostać J'aknal'wI'ę- -.rac~e.l clą.gły strach pu:e.d
ków - o tej z"artei masie siedzib
. .,
.
o pc ną rzWI.
I a Clę· "
d
tr
I
i kryjówek ludzkich.
Obliczam
Inni w.r.swe .- wśród . nich tych slów odezwalo się %8 mną. cej... Bo i tak wiem, te zdycham .mem lU zelszym :- prze w la
mie zkan ia, rodziny. MOj rozm ów. k.aw~lerowle. - Ole otrzymwJ ą n· Zwrócone nie do mnie; coś nje z dnja na dzied. I dokąd pójdęl Się pop.rzez. ws:r:ystk/e roz~owy
ca wyprzedza mnie.
sllkow doraznych. . .
coś o przepychu mieszkania.
Do ministrówl Do dyrektorów! z hutnlk~ml. Roboty pubiJc.zne
Cora~ natarczywiej, .coraz be.z·
- Ano widzi Pln...
Do Haeblera! ... Do Haeblera pój- kod7z~ Się, podobno j lada d:r:/ed.
_ Tak. Gloduje czterysta pięć.
dziesiąt rodzin... A ludzi ... ludzi... ~zględme l narzuca SIę pytame:
Nietyle widziałem, ile poczulem dę. psiakrewi ... Blitej do czyści- Za~likl dordne w dotychc~asopewnie dwa tysiące.
)a~? z . czei O? Jak -' czego, czem Surowy chłód - ale nie o te m. ciela... I jest po co.
~el wysokości są nlewystarcza_ Dwa tysi~ce.
t~lą łl ludZie? ~Ie mogą przeciet peraturę tu chodzi - jakąś obcość .
lące nawet dla tych, którzy ma·
Tylko na .Karze' . Bo tylet wleuyć, ib>: rOdZJD i mogla wy~y- jakby w mie!zk.·l lu nikt nie mieszją prawo z nich korzystać. Nie
.
I d
H
w!~ al~ za pl-ć.Jzles -t "'roszy :lzlen kał. I-'okraczna .ufa w kącie, kił
mOj!ą przec:ież budować swego
pewme g o uje na • ortensjl".
.'
~. ..
życI'a na kradzl'aży I' na dobro'
Razem...
.Wlem tet przeClet, t e
roglTn ów na kuchni W
i

'/I.

Odszkodowanie
za

undu

ne
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Nędza ostatec~na

chłód

~

Poznaję tedy rozmiary kała" dZl~y, któr~ o;>trzymu ill zn1cznie nim pokoju - dwa loża. raczej głód I stara pani - gruźlicą. Ich dz/eiltwie hycla.
strofy...
mOleJ libo. I !liC. Poznaję wIdnie , prycze, te zmi~tost::)Oą slomą. z po. w.yczerpane i wy~ędzoi.ale orgaCo będzie jutroI

bladego, m~omal tólt~.go robotnika szargallem[ kocami I czemś w ro· OIzmy poddają Się jel łatwo i
kt~reiro z~siłek wynos~ trzy dule dzalU pod~s.zck. .
.
.
,iną bez ratunku, bez nadziei
"!lesJecz01e. OtrzytDU)e go od o·
WłaśCICiel mleStkaOla, sle- ratunku. Przedewszystkiem młopI~ku~a spolecznego. Ma dwa- de mdzie$ięciopiecioletni starzec, dzi. Mówią o tem ze spokojem,
dz~e~la $lej em I.t, ~a tonę i "racował n
.Karze" w ciągu którego nie j,,~tem w stanie zrod;l~c~o •. Patrzy .na mOle szeroko trzydziestu pięciu lal. Zreduko. zum ieć. Chorzy, ci wyznaczeni
o~warte!"1 o .zam,. -- ,a p.at rzę na waoo ~o ółtora ro'm temu. 0- i pn:eznaczeni dła Śmierci, zda",eg~ l... mc .00e . rozumiem.
• trzymuie teraz zasiłek dOl ażny j ą się wprowadzić do rozmowy
gło.wle p'mie~c,ć n!e m ogę tej pro - piętnaście złotych mjesi~cznie. specjalny ton powiedziałbym st~1 ~zeczywlstoścl, te ten czlo· Oczy je ~o bezmyś l nie przesuo~- pogodę, iakgdyby świadomość
Wiek jeszcze tl;'i e,. jeszcze mówi, ły się po nas zdawało się, zbliża 'ącej się śmierci przynosić
Jeszcze .utrzymuJe Się na nogach.
że nas nie widzi. Robił wraże- miała pobłatanie dla wszystkieA Wlę.C lak, z czego...
nie z!!rzybiałego. Nie słyszałem go i wszystkicb. Nie spotykam
I<radz!et... . .
jego głosu - nic nie mówił. - się u cborycb z buntem, z ostatKradz.let staje Się w tych WI· Kręcił się po kuchni, sławał nim . krzykiem protestu i zdawać
runkach Jedyny~ sposobem dorat~ przyoknie, ciągle:r: misl'ą w rę- by się moglo, że pragną jut
nego zaspOkO]eOla ~llldu.. ChodZI ku, w którą uparcie się w pa- tylko śmierci.
o to! aby było co I g~zle kraść. trzał, w której jednakowot nic
Ale nietylko oni są bez buntu.
A WI~C latem kartofle! kaplI.stę z nie było. Może przeszkodziJi$Prowadzi mnie właśnie do sie.
pol~, drzewo w lasach I węgiel z my mu, może był właśnie przed bie sześćdziesieclolelni siwy robo.
pociągów.
. . posiłkiem.
tnik i opowiada o sw~j wymierają
Do g!os~ przychodzą tu d~lecI.
Syn jego, trzydziestocztero- cej rodzinie. Zona chora i syn
WspomOlal IUŻ o tern nfój plerw- letni mężczyzna, również nie i córka. Na twarzy ma dohroUlwy
uśmiech i gdy patrzy na mnie _
szy rozmów~a .- tell który m()wU zareagował na naszą wizytę.
o grzybach I .ragodach. Słyszę.t~ Zgrabiony, z okrągłą, bezkrwistą zapom inam, że len cuowiek opo- Wymówiono wam racę dwa. coraz częś~le] . I coraz częścieJ i obrzękłą twan:ą, czynił wraże- wiada o sobie. Z oczu jego spty.
dliescia miesi~cy !emu?
sp?tykam Się z troską o los dzieci! nie obłąkanego.
Coś pitrasi! wa na mnie spOkój I nie umiem
pogodz i ć tre~1 lego słów z lego
- Tak.
o Ich przys złość. Z błrszcząceml prz~ kucbni.
- Ile płacon o wam przez ten oczamI ?powladaj4 .ml szklarze,
Gorąca kuchnia.
Pali się spojrzeniem.
CZ"s?
wydt;"uchlwacze - CI arystokraCi kradziony węgiel i ksadzione
Wchodzimy do lego mieszkania
Nagła cisza. Spogląda tera pomiędzy robo.tnlkami - . te muszą drzewo. Jeśli dzied był dobry
Na stołku obok pieca kuchen~
na tnl1le dwadzieścia par rozwścle. zachęc~ć dzl~C1 do ~radzlety. Bo i wyprawa się udała. Można nego, ze spojrzeniem utkwlonem w
czol1\,ch oczu. Potem ostry wy. ~emI Ole I nmle/II .. Nie ".'a.fą nlez.bę t~raz ugotować kartofle i okra- czarnego kota, siedzi tona. Zgięta,
bu c: ..
neJ pos awy, tej łatwo~CI wyclą: SIĆ je, lak powlar!ajll hutnicy, chuda, niemal sucha. Gdy podcho.
O, tak... 'OJrzymali na jeiieni gan"t rą.~, dost.tec.nego sprytu I haczykiem.
Od zmy~lności i d zę do niej ciętko unosi głowę do
zeszłego roku po dwa centnary oTfen .acjl ... Muszą naginać ii.ę do umiejętności QOłpodYd zalety ( góry, I na jel twarzy przesuwa się
koksu. A pozatem... Obes~1i alę ~o!,,~\. rO l I me p~traflą uC1ek~~. czy ~alewajka będzie dostątecz- coś w rodzalu uśmtechu I jak
z nimi jak z zu.tytym lachmanem . _Je I I ~cyduH' &~~ na kradZIeż nie lłona. Bo sól jelt droga.
przedtem, nie umiem sobl~ tego
Mało jednakowoż zalewajki, ułmiechu wytłumaczvć. Nie rzekła
Bvli teraz nie potrzebni. Bez war· Id 'li z~ecydO~a01. bo.a wszyltko.
tości. f abryka rentowa/a bez ma.
ą pro~ o prze
sle le. walą na aby utrzymać li, przy życiu.
zreszia ani słowa. Córka ma lat
Tu włdnie Ipotykamy aię l: oslemnaścłe. Letała na łóiku owiszyn, bez ludzi. Duszą jej, jej plecy plerwue lepsze drzewo czy
m1lJrem, mIęśniami było _ od. kłodę l. ~ęj.zq zpowrotem do do- dobroczydcllhutników, z hyclem. nlęla grubą chustką . Nie odpowie·
szkodowanie.
~u, fZlalaPl, zmordowani, odurze· Tak, czyściciel, hycel jest tą 0- dziala na przywitante. Po chWili
O, tak... Po dwa centnary ko. ~I wasnym swym brudem, P'?tem sob~, która aczkolwiek nie odwróciła sle do ściany. Syna __
ksu... Belgijska Spółka Akcyjna I smrodem - straszni dla SIebie be:r:mteresownie - ale przeciet zredukowanego robotn ika
t
",e ~na zredUkowanego robohka. sa!11Ycł! w tej now.ej p.os awie złO-I wyd.atnie ich wspi~ra . i często znałem jut przedtem. Opo-;I~~i
Zredukowany robotnik prz-.t-I by' dZI~lsklel, w nowej rolt osaczanych ratule od ,Iodowel śmierci.
rzeczowo o sobie i swe' h
b'
_. •
'zwierząt
T k
... t . d
O
j c oro le.
.a
przYDaJ'."nlel
wle.r ~ą n Jeden czepiał się jeszcze tycia
ob:ektem godnym zainteresowania'
czy uwagi. Mote kiedyś _ gdy
hutniCY. N~s~I\P"o przesunięCIe Chciał się leczyć.
trzeba będzie uzyskać u rządu po.
r~1. I t'? mle.Isce, które nałeży
Ciężki zaduch zawisł w Izbie.
tyczkę, jak .I~ jut faz zdarzyło _
Dzieci kradną łatwie,'. Polrafią l1ę .~k~IonarJuszom i .rzl!dowi Oddech tamowało lepkie powietrze
robotnlk będzie potrlfbny. Wt.dy zaczaić elę w nocy wtu ił w zie. BelgiISklej Spółki. ~kcYlnet. za- Jakgdyby miljardy pl ątków gruttid :'llegacja robotników znó" poj.- mię, spłaszczyć się' i wygarnąć trn 1111 OheC":"; Cl'.yŚCICI81.
cy. Rzucone słowo z trudem dosta·
:I ~. do Warlzawy. Ale jeszcze cbę kartofli, albo "yrwać głowę
CZYŚCICiel, hyc.el - do niego walo się do uszu. Zdawala się, te
ule Td:rl.'zialj"'ł'
. I
kapusty. Chlopcy IIł zwinni i zgrab. naldy m.ordowlI;nll ~ezpań.kich zdobywa PO drodze Irudnlł prze~
u n e umll.m uciszy' o·
. t •
d
t~'
".6w, Dlazczenll l drzebanie Slkodę
adl'
i
I Sł'
' I - onI e. prze • J7YS ~Iem wlZ.łaklel
In bu lIoaych !!Iolów. Rozlala się wzi~1f na .ieble trud I I1I.berpie . Łęż należy "dobil,.naYn·I·. cOho n ehg~ tr b OWONblyło, w tej izbie ni epoIRka Kłębokich talów i gł.b..,1 czeństwo k d I •
.
~
ryc II ze ne.
C u nie było do m6... Ienia. AnI do kogo.
ra ,e.y. t; tuu.m o,, ftleutvtecl'.ftvch zwierz~L
_ Jak dawno? _ pytem.
. . _ Owadzi~ścil miesięcy. CzęBCIOWO trzydzieści..
_ Trzydzje~ci miesięcy bez
pracy. Niespelua trzy lata.
_ Tak.
•Trzeba pf7eclet tyć _ my.
ślę. - Ał~ lak? Z czego?·
Jest to mętqyzna czterdziestokilkoletoi. Patrzy teraz na mnie
zimnym wzrokiem. Potem długo,
bez slowa, przygląda Ilę moim t6ł.
tym pantoflom.
- A więc jak?
-:- Rozmaicie.. . Jutby raczej
kobIety powied~ieć mogły, I dZleCI ... DO nich to należy.
- Kobiety i dzieci? Cóż one
mogą ?
- Grzyby po łasach zbierają.
Suche. gałęzie. Latem i jagody...
A nasI chlopcy... węglet kradną.
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Gorzej byt nie mote
Są z rozpaczeni i :zdecydowani na wszystko. Są doprowadzeni do ostatnich granic wytrzyma
łości. Dalej już pójść cia mogą •
Utr:r:ymuje ich w normach społecznych delikatna nitka, która
każdej chwili może być zerwana.
J wszystko jedno co będzie po·
tern. Zmiana nastąpić musi. Bo
każda zmiana, która nastąpi lub
nastąpić może, jest dobra -- be
nic już: niema dła nich straszne·
go - i gorzej być nie :mote.
- Trzeba być z nami, żebl'
poznać, jak jesteśmy bici, mówił do mnie sześćdziesięcia·
dwuletoi pomocnik majstra.I czz powinno tak być, czy powinienem tak cbodzić, i żona
moja, i dzieci -w łachmanach?
Całe życie pracowałem, trzydzieści pięć lat na .Karze", a
przedtem dziesięć lat w Czechach. Ci ężko mi teraz be:r: pracy. Kiepskie to życie. Lepiej już
odrazu pod ścianę .. ·
Nie wiem, jakie będzie jutro
robotników z "Kary". Wiem ' jed
nakże, że czynniki, które decydują o przyszłości kraju. winny
zwrócić
uwagę na głodujący
Piotrków i poprzez wszystkie
towarzystwa i 'Dółki akcyine,
poprzez głoWY wszystkicb Haeblerów, uruchomić fabryki i
warsztaty i dać bezrobotnym
pracę i chleb.

."Iil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.
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ZYCZCIE C lNY!
Lańcuch wydarzeń

o 9 ogniwach przez Sergiusza Tretiakowa
Autoryzowany przekład z rosyjskiego Edwarda Janickiego

Tealr Miej_ki wYltawia 111060" ItŁukę "Krzyc.z eie Cbiny· w rety,nl! L. Scbillera. Ten "łańcucb wydarzeń" oppr!y na aulenlyt~nych pr~yk!adicb lIospo·
darki kolonlzatonkleh imperiów. i1ullruie tra~edię kulIa6w c:bh\aklcb, tr~ktow.nycbt jak bezdulzn y tłum.
Silne oaplęcle uczucia . Iralllz.mu i niezawlnlonł!!to oie"częłcla powoduje, że utwór ten, obrazuiący przdycia ludzi tak dalekiellO kraju, wywolywał wnę·
dzie w Europie, gdzie był IIraoy, lak niltywsze Wlpółezuele,
Zaolie"czaj"c ponltel frallmeot t_i głołnej "tuki, poprnd,amy je prndmową, napinoą do Jztuki przez iei aulora.

Zdarzyło llill to w mifŚclf~
w C%erwcu 1914 r.
fest to Rłucha~hińska prowincJa, dokąd trzeba
Wań-siań
Wań-siań

Ipitan

oglo~lł, ż, w razie n',.

HOLEY

.

T.k.

~yp,lnienra warunk6w mla,to
C~.,. to malo giodnych kuliWań-"ań zostanlł zbombar- .6wwWań~!al\· J.Milczećl'o/~!ąć

OŁOS

HOLEY
Jest lód!!
EZIE 'lNII<ARZ

HOLSV
Kto c,oKa1

A czy pan wie, t.f'. eksportedowane przez armaty kemo- dwuddeatu iC~II~6w, Irzyd7,la " U,
Jechać okolo dw6ch ty,ięcy nterk, "Kokcze fer".
i;:~~il..lęclu jetU trzeba. No rzy chltl scy zmnlelRz yłl płacę do
Gt.os
pi ętna siu tunzurów? A przeciet
Pan de BruchelIc w apuw!t
kilometrów wi6rll Jang· t,e,
Pr6żno admrniłtracfa chIlilo ...
skór.
tei szeroki,j. ,pławnej rzeki, ,ka próbowała prot"towa~,
HOLEY
HOLEY
KOMPRAOOR
y
Owa razy tanIej.
ozwalając,j
plyną~
okrętom
iądafąc
oddania
sorawy
pod
(pr.ylrt"wflla'!
~llę
I
nrac
dSI
't
la\(
)
(podbiega\ Pln TaJ·lI c\lcłcó skóra
P .
l d cen tra lnych Jeden
Wal
YIl
en we b y ę a ...
piacie
lIo16wkq.
oceanrcznym, z. do same~o rozpatrzenre waz
amerykar.in więcej wart
DZIENNIKARZ
Dwa razy. Podal.m t~ wi.Hańkou, O ty51ąC kilometrów oraz korpusu dyplomatyczn" olt dzleslęeiu tych brudasów. •
I-IOLeV
domo.6,
jut w dziliej zym biu'
od uiścia.
~o, napr6żno organr:ac;. s"oWchodzi dzlennik ~rz, na plerZobaczę się! nim Je ~,e dll
letynie.
W zdlut t.; chińśkill; Wolo łeczne wy~laly ala,.mulQcl! si ma aparat folograftczny.
Ilal'
HOLEY
HOt!y
gl pływają cudzoziemskie Ira· depesze do władz - ' kaoitan
DZIE NNIKARZ
(palrn,c na IIomorador., powtaWang-Fu co alę placl It.C'·
nonierki, .strzegące bezpleczeń- pozostał nieugięty I wkrótce
Hallo, misler Holey.
ru niby w transie nie oie Ily. nom!
stwa nrellC%nych białych oraz I po wspaniałym pogrzebie za.
SZf,C co sic dzieje
olokolo),
KOMPRADOR
D~i .. ięć tun;urÓw ...
JapońC%)'k6w. trudniących "' blt"o am'r)'kantna odbyło
HOLEY '
Oelłkl.
handlem I mISjonarstwem w mIeście Wań-slań sir~,Pnie
Hnl\ol Mr. Bllrn,1
HOLEY
DZIF.~NIKARZ
Czego dzi~.I~t?
wzdłuż br:,,6w Jang-tse.
dw6ch pr:ewo:łnrk6w, zinio(W rozmowie motna oO~neć
No idę. Omal nie upom"ła
W mll~ct. Wczńslanr(/ zna;- nych na ofIarę angiel,kl,I bu- i::nYJ:;ł~~nr:;ł.mo po~ornei obo- ł em . Oczekui~ pana na kanoHOMPRADO~
nierce.
Desiki centów.
dują SIę WIelkIe amerykaąskle wzgledności.
DZIENNIKARZ
HOLEY
sklady naftowe. Są tu ,klady
Taki byl fakt.
eksporterów, skupu;ących baPrawIe nte potrzebował"m ' (w ~Ironę przenoszonego ladunku)
W jaldej sprawie
HOLEV
•
l
i
Sk6ra?
DZIENNIKARZ
Tymcusem chh\cJyey plac_
melnę, gorczycę, s k órę I o e. go zmientać.
dzi esięć tUDzurów?
~ k
HOLEY
W sprawie tych waszych
P ośró d tych e k spor t er 6 W wyCo wIęcej: wypage
ten
skór. Proszono o punktualność.
(Komprador milczy ZłW$lydzodatne miejsce za/mUle Irrma jest typowy.
(robli\c uw'lIl w no'tesie i nie
ny). Powiedz Im, te I c\nlem dzi·
amerykańska Robert Dollar
W zdarzeniu z Holeyem palrz"c na rOI mówcę) Skóra.
HOLEY:
slejszym przechodz~ na nitsze'
& Co, znak kt6re/, przekre- miala mielsclI tragedia. Ale
DZIENNIKARZ
Alle riQbtl
,lawkl.
J
'ki
C
OZIENNI1<ĄZ
(Kompudor ,wIeka).
ślone dwu krotm, S laClnS e, W klika miesięcy po "asu,
Zdderacie ią z Cbińczyk6w
No?
ozdabIa kominy statków, da- Kokczefer" (tak nazwali ten
(ogl,dajqc si ę ulrzawny ko~oł
(Komprador po c\cbu wyjl'nla
chy "ackhauz6w
oraz mos'Di.
wypa~ek
AntJ[I"'" zdarzyła SlD
HOLEY
z daleka). E I Psl.. , tuta jl Slera tO~ tłumowi. Wybuch oburlenla).
"
...
g.
6 ~J"
klempo. Szoluj na kopylach, Iy..
ne szyldy kantor6w wzdłuż b6jka w knajpie wańslańskllj
Jakto? • (zd~iwione spojr"n ie nlCl4gmko!
TRAGARZE
całego biegu Jang·tse. Mllt"r pomIędzy marynarzami kanoe wbił w dZleOOlkarza)
DZIENNIKARZ
SzIK~ by nJe.
Roley byl wańslańskim peł- m"ki łrancu,klllj i ChlńczyDZIENNIKARZ
No prędzej, pręd,ejl Co to :a
Tun Izy nie.
nomocniklem firmy Robert kami. PobIto jednego FranAforyzm z dzisiejszego arly- tonę mi przyslald?
I mlo czen.
Dollar & Co. Setki, być mo- cuza. Kom,ndant statku za· kulu Wltępne~o. Jestem przekoAMĄ
Deslki centl.
że nawet tysIące kulISÓW, tra- żądal od administracjI Wań- naoy, że napisał go tłómacz daOna być zdrowa.
PRZEWOZN\K CZi
garzy i przewoźnrków utrzy- sianru zaplacenia jakIejś dro- omia
DZIE'I1NI«ĄRZ
(snleje, wysuw.j~c Holey'owi VI
mvwaly SIę z jego wyladun- bnej sumy (okolo 100 rublI)
HOLEY
Co mi po jej zdrowiu, kiedy tWI~e~r~~eceOnb~, r::~iki centa.
ków. NIe można powiedzIeć, za uszkodzone żebra marynaSludent?
beczy catemi dniami.
HOLEY
by między pewnym SIebie bus- rza, również grożąc zbombarDZIENNIKARZ
AMĄ
(podniósł rękę - krzyk urywa aię).
srnesmanem, a zawsze głodny- dowanrem mIasta.
ładna.
·
Ona
jest
Dlacle~o mam płacił więcei, nit
Z Szaogh alU.
mI, udręczonymi, rzucającymI
W 1926 roku Wań-slań,
chińscy eksporlerzy. Jeslem Ame·
SIę na każdego mIedziaka lu- który dotychczas wykupywał
HOLEY:
DZIENNIKARZ
Demok!lt~. Zupełna
rykaninem.
Na djabla uroda, kiedy leży jak
dźml, żyjącymI, plo dzącyml się przed cudzozlemsk iemi arZaplaci on nam za to!
drewno.
równość plac.
się i umierającymI na łodziach, matami, zosta(.wreszcle zbom- (w tej chwili kocioł stacza się
H0LEV
Przes~aćl
Wydali ć! Wszystkich!
sampanach i barkach, istnrały bardowany. Bj/lo' to rezulta- po pochyłości w ich stronę)
Bierze pan dziewczynkę na
stosunki bardzo serdeczne.
tem skandalu pomIędzy zagra. DZIENNIKARZ
dniówki.
KOMPRADOR
MIędzy przewoźnikami a niczneml lrniaml transporlo(Cb la Holey'a za rękaw by
DZłENNIKĄRZ
(nastraszony wyciąga listę).
Wszysikich?
Roleyem powstał konflIkt. wemi a pewnym generałem 110 odci:lloą ć). Zmiażdży Pana!
Oto idzie właśnie, te na c~ły
KonflIkt ten przeobraził SIę chinskim.
O Y
miesiąc. Płacę t i ~ól d~lar.a m:eHOLEY
W bijatykę a w rezultacIe
Wypadek ten dal powód
H LE
sięcznie. a otrzy,:!ule . diabli wieBez wyjątku dać katdemu pa
,
. '
(K r
trudnością dzą co. Okazule Się, te mąt
Z g
.. Jang-tse wydobyto trupa ludZIOm, znającym mOJą sztuu ISYd ? rOkmn!l I
kło- •s p rzedał 'Ią z powodu bezo lodnoścl dziesięć .
"
przeprowa zalą OCIO po s
.
.
TRAOARZE
af!enta lirmy R o bert D o IIar k ę ze sceny, do uwazan!a
JeT.\ nie
omijając cudzoziemców. Ho- a ona martwi się i tęSkni za mm.
Niel Pu jaol Ne cz.b!! ?u jlo'
& Co,
. za utwór proroczy, choc całe ley zauważa palacza idącego za
A\olĄ
_ N a rzece, naprzecIwko mla- proroctwo sprowadza SIę tylko kotłem i trzymającego za szour). (kiwa potwie rdzaj ącoJ. Szi,
CZI
Oesiki centa dawaj! I mlo da
sta Wan-slań, stala kanonrer- do trafnego oddanra zadzlwiaHOLEY
N \' łKARZ
waj!
ka anRiellka "Kokczefer", a lącej Jednostajności ! stałości
Co to za wałkońl
Motesz~~I;obie zabrać.
TURYSTYKA
kapItan /Ii po wypadku na.- metod kolonialne; politykI im.KOMPRADOR
Ach jakie to interesuj,ce.
tychmla,t prZldsl/lwzląl ~rokl, perjallst6w, zwlallZcza AnglrPalacz radiostacji.
AMĄ
Rewolucja! Prawdziwa rewolu
cja. Prędzej Kodak!
.
'1by zmulić do poslUlzenstwa ków.
HOLEY
Szi. DZIENNIKARZ
(Do przewoźnik a). . Proszę nlf
Chińczyk6w, kt6rzy pozwolilI
W
tk ' d
'ech po
Przyprowadź inną w tym samym zmien
i ać wyrazu - zdl~le. (A~h,
sobie podnieić r,kę na iedneOGNIWO I.
maga I~r:gn~ s:~u;,- C~ego li; galunku ale zdrową.
paskudnyl) Zaczekaj na mnie.
go z bIałych.
MleJa.e a ...JI - p, ..,atall tu pętllz napróino?
Gdzie
idziesz!
d , ..e.a.a. G.npa tre.a, .., I "om
AMA
KaPItan zaproponowa I a - , prado, (a,e.l) w .hwlll odpoKULIS
Szi szi! Ama psyorowadzić
KULISI
mlnrstracjl mia,ta natychmia- ... 11 ..... KnUa, PWal"h' Kdo.mPH,aldeO' (mrugaj~c do robotników; ów ladna dziewcynka, mala dziewcyn'
i
piJe herbat".
c O"
O ell,
.
k '
• . ć
Psyl Wy plyt
rtow, O dnal,z"mll Winowa - młod, ame,," •• la, praedatawł. wycI"ga onllf swe~o sznu~a ka, dziewcynka co śpiewać i .mla ,
ców I ukaranr, ich Imlercią. ciel firm, 1I0bert Dolla. et Ce. W Itronę Holeya) Inghsz mów l~ niewinna dziewcynka.
PALACZ
Gdyb" zal Winowajców nie
p~awda .. Jest sznur - pomagat,
DZIEN." IKĄRZ
Acb, wy psyl._ (4y t." moina?
. ,.,
HOLEY
1I1"ch SIę nie pęta oaprótno)...
.,
m?zna było odnale:łć, to ~aJeazczeście oie 1I0towi?
('mlech, tragarze się zatrzymują).
Zaprowadzisz Ją do doktora do
POLICJANT
lez~ stracić dw6c~ czlo/lkow
HOLEY
szpitala Amerykańskiego i teby mi
O co idzie?
zWlqzku prZlwo:łnrk6~, któNo, i:w~~le~~z~~~ok. Chyi(Zrozumiawszy, że z niego ~~ia~~:e~i~~a(b~a~oł:ye:). JT~o c~~:
PALACZ
I'zy wdali SIę w kłótnr.1I z Ho- cho, chai-chel
się wyśmiew~ią wpada we wśpie: neczki mają bardzo miły spo,ób (odraru zmieni.j~c ton). Ja mi}
leyem.
kłość , ale SIę powstrz ymule I leczenia swoich chorób myślą, te wię.. Czy tak motna (poknul~
Opr6cz "lO kapltą" zaHOLE Y
zwraca się Jucho do komprador~) .. gdy nrat, partnera, to same tracI! palcem wnętrz. stacji). Toczy.
proponował. aby zlo%ono od- Zeby mi tUkzaG~~adkabs It koń - Za przerwę w. p~acy wytrącIć połowę choroby (spojrzał na ze- kolly.
SL"P'''O
powlldnr hold CIału Holeya czyć ładune.
Zll a e
dwa cenly z dZIeSięcIU.
garek, rzucil). No, powodzenia w
'" '"
dZlkuJów.
D,,'cie mi' zimne"'~
..... ryłal
~hllnei
oraz .wyp łaKOMPR ADOR
DZIEN IKARZ
zd'
ller an'IU skóry z t_ch
I
~_..... la b
Podczas potfrZlbu
"
I
berbatyl t.acbmlnyl Po....'" c '
cono jeRo rodZinie przyzwoItą (patrz"c wzdłuż wybrzeża) Tam. (wstrząśnięty) Dziesięć centów
OI:.OS
sumę P"",lIdZ)l, lako od,zkoHOLEY
HOLEY
Mr. Hołeyl Dzek'l~ na pln3 na I1II"Y·
KOMPRADOR
.
dowanl',
Jeszcze?
A bo co?
kanonierce.
Ty jut więcej robił 11 male,,,e
Na wypełnrenie tych żqKOMPRADOR
DZIENNIKARZ
I-łOI..lW
będziesz.
dań dan, było, o tle oble
P .. " im tYle placi?
Hallol Jest lódt?
przypominam, dwie doby. Ka: Ci ężka pracl>
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l S grudnia.
Jakiś tradycji panslwowej, oDortej na ~
~=
młody chłopieo z Polski wyje2dta wolnoŚIII i sprawiedliwoc'.
.~
s~!<{!)!'1U
~.
do A[r , ki; poslanawia udać się zczfgólną ironj~ losu stalo s;Q ;a~
~.
do Kamerunn, Qy zdonywać nowy, t e łeo Kamerun polsklemi ręka,ni g ~
~.
a wówczas znaczyło lo wolDY, teren organiz owan) , który; dh ucbron e· =~
~=
- dla Polski. Stawia wszystko na nia od zab:.rczości niemieckiej o j · III~
~.
jedn ą karł~.
Daje całego siebie i dany zostaje A'l glii - Anglj a prze· .~
.....
zmusza spoleozelistwo, by stanęło bandlowu ie wlaśnie Niemcom.
=~
3~=
za nim. Organizuje o pinję dla tej
Trzy lata I'r~cy Rogoziliskieg" ... ~
•
m yś" I pokaz uje, jal, motn. - i pozornie idą lit, "ic. l'llie opuszeza Q~
•
trzeba - ją urze czp'i.tnieć. Mógł on jednak ramiou, aui IlIe rozpacz. . ~~
~.
II
był, uwstając siQ IloProstu za Po' Wraea do Warszawy I lU pro llUI" :;:~
~.
laRa. a nie czya iąc 2adaej pod tym zorganizować nO~'ą wy prawę, L}m II~
~.
względem demonstracji, przedSI~ - razem na Pernando Poo. IV p: rQ ~~
.... .
wziąć swą wyprawę; nie mogltbyś· lat póź~iej nie.letr umiera w Pa· ~~
..... .
my mieć o to tadnej pretensji.
ryzu (w roku 1896) IiCZ'lC zaledwie .~
~.
A jednak to mu nie wystar czyło SG laL tvcia.
..~
~=
oglasza więc 8W1\ ekspedYCję wy- . be I
.
'Ik ' .~
.....
ratnie. jako polską : w ten sposób
Ten ~oJor zce owo CI wy"' u i1II~
~.
tglasu ją do rejestracli naukowej; ukazuj.~ ~ Ieboki tra~ilm postaci .~
~.
lko
wyrzeka się n3 odleglą swą podrót Rogoztnsklego. To nIe br l tr
=~
dobrodziejstwa bandery jakiegoi; badacz koloojalny, wnosz ~cy SWÓJ II~
~.
istn'ejąccgo państwa i plynie pod dorobek, pod imieniem polskiem, .~
.....
• nskiem warszawskiej syreny na tle do nRuki św iatowej; lo ni' hrl na· .~
~=
- bialoc,erwonem;
wet zdoby\\ca, jednajqcy swą że- FJ~
Inicj atywa jego porusza społe· laznll energją szacunek polskiem~ .~
•
caensLwo polskie. Oddaje on na im ieniu; to byl - trzebm z sZllreJ ~~
•
ceł .obie postawiony oaly swój ka- zewnętrzności ówczesnej całą we w- 1ff~
~=
pitalik; to jednak nie wyst~rcZl; oętun ie efektowną prawdę jego ~~
Vi !!IO~C".': 'I r Wl~Zystws Zachęty do Sztuk Pięknych w Warszawie otwarty został
~.
trze3a troch!) więoej. I to staje Się wydobyć - na bll torycznl\ miarę .~
salo._ 1~~lellnr, moz,", .l;le bogato obeslany dZlelaml wielu artystów. Na zdjeoiu
~.
powodem be~pośredniego zwróceo~a wyrosly polski mllt stao~.
~~
~opleClle Marszałka J vzefa Pilsn1skiego dluta p. Dąbrowskiej i .Chłopieo I kroko~=
się do spoleczefim .... Podnoszą Się
I tra '{izm bezoelowoścl talenłu ~ ~
dylem" dluta S lauislawa Jackowskiego.
~.
przeciw pomysłowi wyprawy pro- tego człowieka, w prostej liaii dra- ""~
.....
te.sty .p~P!llarne z ~atury, .bo OSPrll/ ~atyczn.ej na~~pcy Beniowskie~o, ~~
.
.
~
wledhwllJące - medawaole. . , '. Jest naldobltolel~zem ~zmyslowlt: 1:lI................................................................~. . . . . . . . . . . . .
Zaczyna się walka. Rog~Zloskl niem tragic z nośol nasz.eJ ówczesnell • • 11 ••• 11 !I • • • •• • IIII ••••••••••••••••••••••• II . . . . . . . . . . . . . . . . .
wycb04zi z niej w pełni zwycięstwa. s ytnacjI, która tak wlelk~ energJe
T. walka sprawia t e wyprawa sta· myśli i czynu rzucala gdZI e ś at na l
I
I
je się świadomem' przedsięwzięciem bezpłodny głaz podzwrotnikowego ;
całego narodu, Rogozlflski pociąga wybrzeta. 1 tam dopiero pozwalaRok 18 l.

jesiennego 1932 r.

Z

...

I

3.

iI

'1!!!I!l!

Yacht-Klub oficerski w Warszawie.

.......................................

.......................................
psycbicznie C8'~ 0plaJę polską za morze. Ukaznje mn szeroką
wol i ą p rz e strzeń. Wyci,ga jego
olepion-l przez klę kę powstaniow ą
wIohl'daię z da t ltej celi w jakiej
ją zamkn ięto
.
~~ ma ł ylD toglo" t u • ŁUCjp·M.łIrOI ula w lowarzystw le Klemensa
TolDczaka, I..eopólda Janikowskie!\,o,
Hirszfelda i Oslaszewskiego po kil:':ulLipsięcznel podróty buduje o wJbrzeźy Kamerunu i zA klAdó,w polska

la "ielkość takiej , pnerastaj,cei
krai. dnszy polskiej zobaczyć.
I"~~~~a=~~~~=
Rogozi6ski byl Polakiem nie,
co-.
podleglym. Jenoo rlueh nieposkroco-.
mionej ambicji polskiej. h6rej od dawał, bezgranicznie poświęcon ą
~
idenlowi , 'lilę chnrakt6ru - wy ... 0 ł ywał z przyszłości niePodleglość.
I dlatego czyn jegon zostawił co Jl!)
:.
t wórczego. 7. ta kiego to pragnie- ~
....
nia wolności - oaa wreszcie przy. :
~.;m::::...
szła; taka, jak jego. ofiaroa tądza ,
~
kolonię.
w k ońcn Ifl w\llność - wylAlsknila
Nie silą flzycz." boi t, nie roz,
A 8t.ta się ona rz p czywi.tością .
~
. porządza. Jest mu zreszl,\ żbytecz nq po to, by idea czynu pol skiego
"Iłą talenla organ izacyjne!(o zdoby- szerokim świecie - tOogla się. ju;'
Swięły Mikołaj
Co"
"" w krótkim czasi e takie zaufa- nie tra gicznie. realizować. Byśm<
~
lie kraiowCÓw. te Irłówny kucyk z splacić mOj!:li dhl; wobec tych., kt"·
~
Bot, dobrowolnie oddaje IDU rządy .rz y, Ii'agedję Pol.kl w iebie"
co-.
lIad krajem, Za le"o przykladem chotnle biorą"
\\oluosć 11'111
$wu:/y Mikola; cIeszy SIę
;
idą wl , de, S4siednlCb plemion.
wypracowali. Bysmy mogli test.·
wśród dZIeci calego ŚWIata
Ci
Hogoziński staje sił) ich wodzem. meot Roęozlllskieg'J wykony .... ać.
,
tą samą popularnością. jak
~
Org.,niźnje le adlllinistracyjnie i . Dla uczcpnia 50·tel roozni:y
Co"
\\,o;.:owo I'otrafi wzbndzić .... oicb, wyprawy Rogoti6skiego Liga Mor
{ u nas. Na zd;ęcLU ŚWIęty
~
b4>z postracbu, uczuci- kornel milo· ska I KolonJalna urz~dzila pe d proMIkola; rozdający dary dZlat(ii
;'CI
:-lie bylo to tylko .łudzenie; t ektoratem Marszalka Piłsudskiego
wIe ,ednego z miast belgl;~
uczucie ow o przesIlo, rzeczywiście ... dniu 8 g rudnia uroczys tą akasklch.
~
ogniową. próbę pod lufalOi karabi. demj~, w któ~j ural udział ostaLoi \
<!II
nów ~ietOieckicb, od których ratuje tyjący uczestnik. wyprawy p, Ja~
polskich
eksploralorów
wlAśnie mkowski.
~
wierno~ć, sercem po. dbitycb, "d7.i
::-iech!lO pól WIeku IlI"zekclo,,"l
...........
kosów· .
sil) Ż'> ,zale,u;two jego młodo' ej II!>
~

g

II.

I
\i;

.....

I

!

g:

W Belgji

~apór D1~lI\iecki, ~Iót-y

przy
szedl tylU ';Iadem. laki wyprula \V
oceanio
.LocI3·MalgotZat.", brl
Jednak za siluy; I.ogoziński musi
oddać SI( pod protekcjQ W. Bry/An,i.

L"

!Hft........

.+:m"""

było
pory. elU bobaterllkim, bylo
przeczut:l ;;or~ceUl , ...cem mądro';· I

cią. ktr"ej d'l,i, nHód caly boli I
sklad a_
:-'a ilustracji ulOle.<lcznuej ,,',,'ód I
tekstu widzlOlY f&ktorjtl Rogoziń \
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NOWY DZIEN IK LODZKI - tt Jlrudnla1932 ,.
l'II'~,~ " .. 111'1 ~

Z Kazim ierza nad

~lM ..41'

Wilłl\

Do najpiękntei p.lIOl,,"ych w P " l. c e
miast na ety Kazimien n/ Wislą, IV którym
zachowała si!) stosun kowo duto zabytków
budowlanyoh z czasów !tednlowieeza.
Na zdj,ciu kamieniczka . pocb odz ~e a z czasów Kazimierza Wielkiego.

_1____. _____
Bułgarskie typy hidow e

11'~~~

"Dan iel" Wysp iar\sk iego w Teatr ze
im. Żeromskiego.

I

W 8811 RAdv Mie skiel w Warszaw e odbyło 81Q przed"8w lrnl.
.Daniela" WyspiAńskie o w wy~on.niu ze'pD/1I teatru im. Że
rom kiello. Przed s!. wienie to zaszcżyo , l s,,~ ohecności, p Pre-

zyde nt Rzplilel Il(nacr Mościcki. Zd jęcie prled .~wia emoclon uląc. !!Ioment grozy w trzeoieJ scenl', gdy Baltaur
(.legorYCiIII postać jednego z b. "zaborcówl jest orzeraiony na widok
uciśnioneg o

buntn

ludn.

w

Bułgarji

II
III

II
Do lIai viękn iejszy ch i.rldmowi pcznyc11 zabytków budowlanych Buł.
garji nal. ty monasty r Ryiskl W górach Ryl~kicb w pobliiU Sofji.
Na zdjęcIu widzimy fragment dzie d zińca monastyru .
WieśnIaczka

z okolic Sorii w piqknym
ludowym stroju.

Do labor atorju m -

W

futrze .

I
I
E
I
i

II
D",,,

09\volóne

dl utlZ~40

C7.ISU

pawie .. najdllj ąće się od

w tazlenkac h warszaw a• lc b,

spaceruiące swobodnie ~o eał J m o ·rodzle
i prlyCblldJące bez obawy po 1y W llOŚĆ do

.

tQkl cllowlek8.

Uczeni orowadz;\cy badani ,· IV labo~ator!ulO niski~b telll11erat.ur
uniwersytttll w Cam brilgo przywrll~.w, c mU'4 CIeple ubram ••
W laboratorjum speoj. rule badany les~ w.pływ chłodu lIa kOGler1I'IcJe ArodkólI' jlwooa810wJch.

lir.

tt.

NOWY DZIENNIK LOOlKI -

KRONIKA
Oz I ś :
rz.~k: Damnego
slowo WolmłerlA
e.ang.: Oamat,ego
gr. t.: SteC.na
Ju tro:
fkk.: Alek •• ndu
słow.: bultwo1a
NłeoIll.l.
• ... ng.: Bplm.
...._ _ _ _ _ gr.• kĄ t.: Pa ramon &
oloóceJ "·5ch. 7 5ł , zach. 1524
K.I~tya: •
IS.40.
6.2 1

Gn ••le6

I

11 grudnia 1931 r.

Nr.

o czem

•
paDle
marzą· ••

Zagadkowa fragBdja na Choinach
Zamordował córkę

i

34~

pozbawił się życia

Marzeniem katdtj prawdzi\\'e}
Pa ,i jest urząd ' enie swojego o·
1!~lska domowego motliwie jatnal '
pIękni e j t najorzytulniel.
Dla tego
tet katda Pani dąty do tego, ab)
przy pięknem urzqdzeniu mie zka ·
nia znalazło się i dollre, gusto wne
nakrycie sto lu.
Niedbale i nie gustownie do·
brane nakrycia slolowe i naczynh
kuchenne do prowadzają katdego
c1ułego na piękno gościa do tego,
:'iocy dtiiejszej dyturuj'l apteit dom taki DozostawIa na "Qściu
ki: J. Koprowstie,.:o, Nowomiejska
na jbardz iejn ieprzYJemne wrat ~·
nie.
la.~. Trawkowskiei, BrzezIIiska 56.
Obecny okres orzedśw iątecl ny.
M, Roz"nbluma, Sródrnlejsk 21.
daje wszystkim moż~ ość poinfor·
M, BartQszewskiego, Piotrk uwsko
9.-, J. Kłupta. Kąta. 64. L. Cz~ 1\mowania się o tycze n i ach swych
' kiego, Rokicióska 63.
najbtitszych i p rzyjaciół, gdy t
św i ęta
Botego Narodzenia, jako
(Le- / J
św i ęla rad ości , dają nam najle pszą
okazję tycze nia ur zec zywistn i ać.
Dodatkowa
..Wd
k
dl D
I
w stanie Iikwidaoii zawiadamia ninłejszern członków, te na zasa·
We firmie Thea Sanne, Piotr·
komisja poborowa OleJ o. po oJ~ . wsz.e
ao!e I dzie § ł4 statu Ogól nelu Zebranie odbędzie sią dn, 23 gl udn ·.
kONska 175, tele!. ~ 03-44 nab)'ć
W ., ktory zbhzył Się do cor-I r. b. " mieszkanin p. Arona Pelixa, Piotrkow. ka a7 z na~tr.mot na 'wszystko, o ,czem Panie
Jutro, w ponie~zi.alek, . dnia ki i bez jednego słowa groź- ! I pującym , or: qdk' ern dziennym:
dla urządzenia swego stolu, kre·
12-~0 b. m. od godzJn!e 8 el rano by czy usprawiedliwienia
11 Wybór przewodni c zącego Ogóln. Zebrania.
densu i kuchni tylko ma rzyć mo·
rozpoczyna urzędowa Ole wtokalu tr n d
. .
I
2) Odczytanie protokólu Rewidenta R!dy Spóldzielczej
gą, i to stosować do katdej sakwy
prty ul. Al. Kościuszki 21 dodat· s .z~ t
o mej w g o~~.
3) Zatwierdzenie bil an ów likwidacjI za r. 1926, 1927,
od
rzeczy najbardziej luksusowe[
kowa komisja poboro'Va dla PKU AlicJa padla trupem na m lel1928,
do pięknie i estetycznie zwyczaj '
Łódi, mi.asto !.
, ,
. scu. astępoie Daniel W' II
4) upowatoienie likwidatorów do wJkreślenUl Ranku z re.
nej.
ZgłOSIĆ Się wlnnt poborOWI przylożył
broń
do skroni I ;e trn bondlowego.
Wykwintne kryształy, belgi jskie,
tocznika 191! i 8tar~zvch, którzy i w ypalił.
W razie niel ghls!.en ia si ę dostatecznej ilo~ci c7.lon ków w
Mozera
i t. p. kolor(\we kielich y
dotychczas
nte stawah
do przeglą·
S l·CIDS
.. k a wszczęła alarm!l I·ym t errolftle
.,
' na zas.!j
"3-:> St at u·
du
wojskowego,
nie mają
uregu- nas l ęl'ne O . 0"1ne Z,e b
rante
o rótnych oryginalnycb firmach,
piękne zbiorowe filiżanK I, serwIsy
lowanelo stosunku do słutby woj- Zawezwano lekarza pogoto- II ~~ ~~b~l~z~~ !~1o~~~w~ styoznia 193d w tyrnte lokalu be : wzglę'
do kawy, herbaty i stołowe z kra·
skowel, zamieSZkUj, n~ lerenie 2. ! wia, któr y przewiózł ciężko I
3, ~, g, 9! -II kom.ls~rJ~tów Pol. rannego dzieciobójcę do szpi- ł II_ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ II jowej i zlgran lcznej porcelany,
ręcznie malowane filiżanki, wazo·
Paoltw. : otrzymalI Im ienne wez·
ny i śliczne serwisy do mokki.
wan ia ze starostwa grodzkiego
Poza tern bardzo stoso)Vn e 0 w Łodzi.
gniotnvaJe naczynia do gotowa ni.
przedświątecznego
z alu mini um i emalji, oraz kuchen'
ne garnitury,
We firmie Thea Sanne nabyt
motna to wszystko, co w okresie
Por.dnlk ~iezbędn~1
,
...
.
.
..
.
prze dświątecznym
stanowi tre ść
I
kaligorYl'
J
Zblltalący Stę ?k res ŚWIąt ~ro'l' . Vf samej ,ŁodZI wyroby cukler- ni liczne zamówienia na zblitające marzenia każdej Pani.
~
,
czystych wywarl Jrdnak - mImo OJ PI~tkowsklego popularne są na się święta· Popytem dutym cieszą
Prze m ysł,wcy
coraz g!oinłej.szy, coraz bard~iej w~ystkich krańcach miasta, bo~iem się. oczywiście. pierniki. ten .nleWyaokośćpodatku odobroiu zmniei. ! WZ mag'JąCl' Się kryzys - pewien Wiel e le ps~ych sklepów spozy~: odzowny' atrybut świątecznie zaI ZOp A od dnia l Etycznia 1933 r. do~at n' wplyw na ruc~ W naszych . czych ma Je zawsze dla swoleJ stawione~o stolu.
tydzień
W~da.nict.o Ksllłg.rni
sktepach, magazynach, cukiern iach .. , klienteli. Pozatern znaleźć motna
Ruch wre przed bufetem, eks·
Ł6dzkiej
' Ciężkie. niewymownie ciężkie wyroby Piątkows ~ iego równ ież w pedjentki UWijają się, drzwi wejgwiazdk~wy
"CZYTAJ", Prtll. Na.rutowjcza 2 ' czasy, a jed nak - o lywilo się. szkolach, t. j. w bufetach szkol· ściowe są W ciąl!łym ruchu...
W KonsumIe przy WIdzewCen. zł- I.
Jednak płoną roklamy neonowe nych, na wszelkich zabawach , uro·
Ale - ekspedycja wyrobów jest,
nad sklepam i na Piotrkowskiej, je· czystośtiach, kiermaszach etc. Na· oczywiście. tylko częścią dzialat- skieJ Manufakturze trwa.
Proklamowany przez dyrekcję
dnak wre większe niż przez rok wet bufety w gmachach sądowych ności zakładu. W salach, przy slo·
cały
tycie w magazynach...
zaopatrzone są W ciastka ~ tej cu- likach, panuje ruch niemniejszy. jedynego w . mie ście naszem domu
Wieczór poetycki
Tu już od licznych dziesiątków lat towarowego Konsum orzy Widzew, Nowe redukcje, nowe obniżki. kierni.
Peipera
nowe .ściąganie pasa' czeka nas
jako curiosum warto przyto- zbierają się obywatele łódzcy przy skiej Manufakturze (Rokiclńska 64,
dojazd tramwajami 10 i 16) Tan i
D ziś o godzinie 8 ej wieczorem pono \li n adchodzącym roku. a je· czyć fakt. iż - gdy Łódź miała obyczajowej .pół·c zarn ej".
Niejedną generację widziała jut T ydzień Gwiazdkowy stał się sen·
.. Instytucie Propagandy Sztuki dnak - trudno jest nie tyw ić r e· jeszcze komuni kację lotniczą z War·
wnych
nadziei
,
trudno
zrywać
z
Ezawą
wyroby
cukierni
wędro·
ta
najstarsza
lódzka
cukiernia
po·
sacią dnia, I oie dziw Konsum
odbędzie się wieczór poetycki Tatradycją , nakazują,,! .rozruchać się" wały . . na zamówienie. drogą po· przez tyle dziesiątków la t swego sprzedaje bowiem wszelkie towary
deu<z a Peipera.
Recytować będzie autor, Wla- nie~Q na śWięt" chociażby niewie· wietrzną niejednokrotnie aż do... istnienia. Zbieraj ą się tu liczni po istotnie rewelacyjnych cenacb,
dy~law Dobrowolski i uczenice dzieł jak o gotówkę trudno było ... stolicy Francji. Obstalowane dla przedstawiciele sfer łódzkiej inteli· ktore umoH iwiają nabycie poda'
krewnych w Paryżu - ciepłe jesz· gencji zawodowej...
runku gwiazdkowego dla bliżnich
drugiego kursu zkoły Dramatycz·
cze wyroby, załadowane wczesną
Niemniejsze żyde wre w dru· i przyj aciół na nadchodzące św i~ta
neJ
Do tradYCyjnych mkjsc, jakich ranną porą w Lublink u, j uż przed giej cukierni tejże firmy. przy zbie· Botego Narodzenia, bez , uszezerbWieczór . autorski znanego teo·
!etyka współczesnej poezji polskiej nie omija żiden rodowity łodzi a- wieczorem znajdowaly się w rę- gu ulic Piotrkowskiej i Nawrot. Tu ku dla własnego budtełu. Szcze·
hołdujący obyczajowi możli. kach odbiorcy w nadsekwańskim stale. codzienne rendez·vous dają gólnie, te spis podarunków gwiazd·
nin,
I od czasu ukazania się .Zwrotni·
sobie przedstawiciele łódzkiej pale- kowych obej muje wielki wybór
cy' (r. 1924) niejako patrona eks- wie okazałego obchodzenia świąt. grodzie.
••
*
stry, profesorzy, urzędnicy...
najprzedniejszycb gatunków bie'
perymentalneJ poezj i - wywołał należy na jstarsza lódzkJ cukiernia
Z · d
..
Znacznie mlodsza siostrzyca ta lizny stołowej - obrusy i serwet·
og~omne zamteresowan ie w Ło dzi, P ią tkowskie~o. Któż nie zna tej od
.
dobrych"
stu
lat
jut
ist
niejącej
.wle
z~my.
obsze~ne,
~Idne
p!ecukiernia
na
rogu
Piotrkowskiej
i
ki, bielizny da mskiej, męSkiej i
klora wieńcząc nagrodą miejską
koszule dzienne,
W. Strzemińskie go data dowód, że cukierni w starej jednopiętrowej ~f~l~ ~gk:~~ UWIJa I Się W n~ch Nawrot wyrobiła sobie jed nak ró- dziecięcej rozernie prądy nowoczesne.
kamienicy ~rzY . Placu. Wolności? lonego fachowOPe:~: ~Ia~~e~~ wnież już od szeregu lat w górnej nocne, kołnierzyki, chustki do no·
Cale ~eneraCJe !1llesz~anców nasze· Piekarnie te sł tyć
og ś . I dzielnicy Łodzi podobne .stanowi. sa; bielizny pościelowej - kapy,
u.
m. ą . ml.a o sko·, jak .starsza" _ przv zbiegu poszewki i prz~ścieradła, oraz poń·
go miasta ",IdzIaJa JUż ona w sa.
U . ,,
.
lach swych. dla ca1ych pokoleń ło. za wzór U!Ządzen w. tel dZledztnl.e ul. t t Listopada i Placu Wolności. czochy i skarpet ki - wszystko to
CZC1WOSC nIe . dzian jest też cukit rnia ta od wielu pracy. Ws~ystko t.o le~t ~mecham.
sprzedaje Konsum po niebywale
popłaca
dzie<iatków .lal dost.rczlfcietką wy. ~~:eanbeezpom~r~r:i~le r~~:mlest doty:
•
*
niskich cenach. Praktycznym t
o'ład za'
,
I. wszę
Milo jest jednak stwierdzić w wyjątko o dostępnym podarunW
robów cukIerniczych
doi u wczorajszym w godzi·
h"" d
' toś
• ~ od !ą- dzie panu ie wzorowa czyslość i Obecnych czasach zastoJ'u w każdeJ' k'
w
b
'd
k'
nach przedpołudniowych przed do- CYnąc a nJ'ulez.!e n_ ,,~.raOCZYsz sa , r ocz'"-I higiena. NajnowocześnieJ'sze maszylem są także wyro y \VI zews le,
m~m Nr 26
I
28
'k
S
z
cz
ur
zy•
niemal
dziedzinie,
li
są jednak jesz. szczególnie znane ze swej wyso·
Kan'o k' h prZYdł u ,
pUI .U trl. Sl~ śWI~la 13ożeg~ Narodzenia.
ny z z~kresu cukie~nictwa pr8(: u ią cze placówki. które dzięki solid- kiej jakości wyroby marki O. !C,
I ws IC upa ał zd wycienczenia
Bo lez' znarfe są w całem ml'e. s..prawOle .. z .per fekcJą, śwladcza,cą, nym zasa dom. na k1ó ryc h są opar· jak również resztki, braki l. sekun·
3- l
spowodo
- etnia ście wyroby lej cukierni. Zna je IZ za~ąd Idzie . z postępem,.
te, prosperują należycie ku zado· da wyrobów Wldze wskiej Manu·
wanego g o em
józefawraz
Fiedorowa,
cyganka,
cale"
nl'"
la<to, zna równ'lez' kroku
Wld.oczna
lest tez
na kazdym
' I'Icznyc h rzesz kl len
' tel't oraz laktury, które sprzedaje Konsum
mna
z dwojgiem
dzieci bezdo·
9 - ldo"rze
eln
I \Y każdl'm
szczególe
dba wo l
emu
bliższa I dal za okolica. Zgierz. l " .
.
. własnych pracowników...
po cenach ściśle labrycznych. Ko n·
j ózefem i S.letnim Włady law"m.
•
Turek Ł"Ok Kolo Konl'n l' . e osc o nalezyte warunki pracy dla
J. sum uskuteczma
' także wysy łk ę paWezwa ny lekarz pogotowia ra. .
• ",
'. _
'"~ licznej rzeszy pracowników.
I~nkowel!? po udziele~iu lrojgu 6~~: o~~fb~~?SCpt r;;du~~~~st~~~ Specjalnością firmy ~ą "ierniki. - - - - - - - - - - - - - czek pocztowych do Z. S, R R.
'lJeszczęślt~com plerw.szel pomocy, Icukierni ' uż od lat wielu
I Wyrabia się je na czystym , natu.
Nie ulega więc najmniejsze j
przewiózł ,ch .do . sZ~lt.ala.. zapaso- ,
l
.
ralnym miodzie. cieszą się one też Zbiorowe zaczadzenie wątpliwości, te oała bez wyjątku
we~ przy zblonu mieJskIeJ.
,zaslużoną popularnością wśród sm a,
Łódź pospieszy gremialn ie do Kon·
koszy łódzkIch _ zar~wno dziaWczoraj zrana wezwano lekarza sum u przy Widzewskiej Manufak'
T!udno przypUŚCIĆ. aby wbrew
panulącym opinjom _ cyganka ta
lwy jak i dorosłych.
pogotowia do mieszkania maIżon· turze, by uskutecznić swoje lOku'
kradła. kto kradnie i ~zyskuje Wqoraj do wydzialu o oieki
A pIerniki te są przecież nie. ~~:j ~~ińSkich przy ul. Sródmiej· py na nadchodzące święta.
me pada z głodu na ultcy.
spolecznej magistratu m, t odzi tylko smakołykami. tak pożądanemi
Jak się okazało - cała rodzina , • •• • •"*1• • • •• • •
p:zybyla. j~k Ś niewl~gla z dWlli· zwła szcza w nadchodzących świę - SObińskich, a więc małżeń stwo Mi.
ro zaj na podrzutki gl~rn .cltlecl, r~ekomo celem l ala· tach uroczystych ; zalecaJą Je leka· chał i ZOfja, oraz trzej synowie _
tWlen!a ~ewneJ sprawy. .
. , r~e. łódzcy _ .lako. prod~kl o "yso- Stelan, Jan i Tadeusz, ulegli zacza •
do wynaje
. W dniu .wczorajszym pl z~chod
NieWiasta .ta poz.ostaw:la dZieCI klei wartoscl odzywczel.
Id~eni~ ws~utek wadliwego urząd ze duży, słoneczny,
me znaleźli lIa ulicy Zagajn ikowej w pocz_ekaln! sama zas wys~la,
Uzname lekarzy dbających c od- ma pieca I zby' silnego ogrzania
'lpodal szpila.la ok ręgowego Kasy Po zakonczenJlI urlędow~nla stwler· powIednie wartości odżywcze dla go.
:1torych. atlecko płci męskiej w dzono, żt! matk~ ulotml~ SIę. po- rekonw~lesce nt ów swych. mają też
Po przywróceniu zaczadzonych
WIeku Okolo 3 mie.ięcy.
zosta":'la}qc .dwole . dl/ccl (dZIew: sucharki cukierni Pi ąlkowskiego do przytomności lekarz pogotowia
DZiecko ow inię te było w szm atki c~ynkl) IV WItku ~ I 5 !at. DZieCI Wyrób pączków, tych .symbolów· pozostaw ił wszystkich oięcloro na
i umieszczone w koszyczk u.
świ atło elektryczne, I-sze piętro
lJIe UlOg:l wy}.asmć, gdzIe zamlesz- k arnawałowego okresu, został w miejscu .
. O ~alezieaiu podrzutka po- kUJIło aOI t~ Ja.k SIę nszy .. alil. . pieka!niach cukierni Pl 41~o wsklello
SIERAKOWSKIE&O 70. m. 5.
"".doaioao poUc:jt:, która podrztrl- . Por%U~O"elll.' ~aleńshYaml zajął utrwalony jut na laśmie filmowej ,..
do tlobka.
lę wv4zra J - - 'ek spolecz'l ei.
Jut terlz napło'Wllą do cuk/er-'

11

Nocne dy!ury aptek

W domu przy ulicy Pod-I tala przy u\. Drewnowskiej.
Wśród
wszystkowiedząmiejskiej 1 (Chojny) zamiesz- Gdy karetka zajechała przed cych sp,siad6w krążą wersje,
kuje rodzina Wołoszyn, ZłO-/SZPital stwierdzono, że Woło- iż powodem rozpaczliwego
żona z czworl!a os6b: S1-let- szyn w drodze zmarł. Zwłoki czynu Daniela W. była zaponiej obecnie Elżbiety, 49-let- lodwieziono do prosektorium. wiedż c6rki, że przestanie
niego Daniela, 19-1etniej Ali- :
Przeprowadzone na miej- , się troszczyć o utrzymanie
cji i lS-letniej Stanisławy . Ta l scu dochodzenie nie pozwo- rodziny.
ostatnia jest głuchoniema.
[ lilo ustalić, jakie było podło-I
Sledztwo trwa.
Alicja otrzymała niedaw- , że tragedji.
no posadę nauczycielki i była
jedyną żywicielką rodziny.
Wczoraj, około godziny S-ej
e
e
p. o. pol. ,. przyszła do A.l.icji W.
Jej kolezanka, r6wruez nau-._
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Związki

pracownicze o gospodarce
KASY CHORYCH

'

.

.

"~orzyści" z utworzenia opunktów lekars~ich-Lekarz czy urzędnik "akordowy" _ Pom łki
dlagnozach - WylęgarnIe zarazy - TanIej na własny koszt - ZadziwlOająca r z
tY ść frzy
bó~cze
o
d
o
Czy p- Ł opuszans
~ ko rzu no I za.
oszczę no.cl l nadal rządzi Kasą Chorych w Łodzi?
Ostatnio w Związku Pracow- JII lIozne pom,łkl "rz, Ibieraje,cy się u lekarza 511 przed- l jak'ś czas w domu \ k t k
N
.
J(.

nik6w Instytucyj U~yteczności
Publicznej, oddział w Łodzi, roz
patrywano szereg spraw, dotyczlIeych I!ospodarlri W ł6dzldej Kasie Chorych, wobec licznych
,karg członk6w w pomnianego
.zrzeszenia.
W rezultacie do obecnel!O p.
o. dyrektora ł6dzkiej Kasy Chorych, dr. Samboreklego, udała lię
deleltacia, \II osobach pp. Wojdan., b. członka zarządu KalY
Chorych w ŁodzI i pos. Kowalskiego,. stawiając .zereg powatnvch zarzut6w, na podstawie
skarl!, jakie otrzymujll slale zwillz
ki zawodowe ł6C1zlde, zar6wno
klasowe, jak "Praca", Ch. D. i
Z. Z. Z" a wskazujllcych na lo,
że gospodarka obecna w Ł6dzkiej Kasie Chorych jelt niebezpieczna dla samej instytucji, a
pr7.vlem wysoce ucillżliwa i niekiedy wprobt katastrofalna dla
chorych, korzystajllcycb z pomocy kasowej.
W kwestii t. zw. punktów
lekarskich delegacja wskazała,
że dyr. Łopuszadski, w wywiadzie, udzielonym przed zainslalowaniem punkl6w, oświ adczył,
i ż aązeniem władz Kasy Chorych jest doprowadzenie do tego,
aby le karz-urzędnik zamienił się
w lel,arza ptzyjaclela. Tymczasem syalem punkt6w lekarskich
w rzeczywistości zamienił lekarza w urzędnika i tylko w urzęd
nika.
Wprowadzenie punktów nie·
omal wykluczyło prawo
swobodnego w,boru leka·
rza specj all.ty.
Lekarz na punkcie, przeważnie specjalista od ch or6b wewnętrznych, obowilIzany je si slawiać djagnozy we wszystkich
innych przypadłościach, a przecież jesl wykluczone, aby kt6rykol wiek lekarz był uniwersalny,
orientujllcy się nale życie we
wszyslkich specjalnościach medycyny, wskutek tego powat••

.tawl_nlu dl_gnozJ przez miotem oględzin - czajllcej się go chorzy nab . \ v~ uke cj.e, ł
astęprue .delellacja wystllpi·
lekarza nie tej specjalności, do okien dzieciarni. Ponadto wsku kacyj jak zap:k::l~" słlę omp l- a w sprawie pokrzywdzenia
~tok~~a~ ~racownl.k6w . wydziału wpłat.
jakiej nalety wypadek chorobo- tek zatłoczenia punkl6w, ~anuje lenia' opłucnej i t
wy ubezpieczonego w Kasie Ch o- tam bard.zo często ~rud, chaos, groinl.l.zyOh · ~d •• mej rado~nlcYkcl, nie ł mogąc spo'
rych.
.
..
ro.zle!!a SIę placz dZIeci, 1I0dzina ohoroby.
r~ą za wy &Z.U wp YWó~ "! czaDelegaCJa ctwlerdzlła, że le- mi oczekujllcych na zbadanie I Dalej wysll\pili dele aei wSie, urzędowama, o,d lat JUZ prakarze Sil na punkiach tak prze- przez lekarza, a w łych warun- I sprawie dalszych umlłrzt~ wł d Ic~a s~e po 1I0 ,dzIDach, za co
ciążeni pracą, It bardzo rzadko kach choroby zakaźne szerzll się kasowych odnośnie nowello ga z
zy.mu\lr speckJ.alned wynallrozdo1n1 Ie, załatwić danego dnia pacjenci zaratajll się w zajemni~ chu lecznicy przy ul Zim mI! zeme.
SZYlt, le o!ychczaaowszystkich p~cjenlów, pn:yc.zem i zakataill lokat?r6w, mieszkajll- l' który został wzniesiony 'jut pr:J I ~e nf!6:~}ob,~dły, It dwykazy
- wobec n~ezwykle szybkl,eltO cychw ,domu, ml •• zczącvmpunkt paru łaty I dotychczas Znajdule l ~ d ł
h-II y IOobrzlI.nnełw
lempa badama (względv konlecz I.kankl.
11'1 w stanie calkowlcle luro "o Z nac pracy.
ecml w aności) nawel Y" chorobach, atano
Pol}tyka oszczę~n~'ci , które! wyro, co powoduje. łt mury kr~
:b~';.·6Poat-:::!ł~~r~~~
wle,cy.ch specJ alno'ć l,;karza, u- !ak SIę łat.wo w K,8II. Ghorych ! szeją, a za lat kilka cały budy- . w. omnl.n. p o w dzl.hI
rzęduJllce~o na punkCie, lekarz I lak chętnie bołdule. stolowana nek mot.e I!rozi~ uwaleniem i do:_tek • g
,
ten ~ie ma czasu a zatem f m~i jest,i ak się ok!,-zuie i odnosi się I pienilIdlEe ubezpieczon,oh, dlElnaoh. z praolt po gonoścl
dokładnego rozpoznama tylko do leczmclwa.
wy ••,gn1l •• ne na tlt bu- ,
. .
.
choroby.
Przedewszystkiem wartość le- dowę, bItd .. zm_rnow_ne. , . WreszcIe dele~aCJa zwrócił,
W swoim czasie lekarze sa- karsIw, udzielanych prze7, Kasę
Wobec cią~lycb nledomal!ad Sl~ do dr. Sambo~.klego waprami kwestjonowali niemoiność na Chorych, stale się obniża. Upra- szpilali z powodu ustawicznego Y"le pokrzywdZ8ma szer.Ilu po'
letytego załatwienia 10 pac jen' wia się polilykę, kl6ra pop ros tu braku 'dostalecznej liczby ł6żek ' le1yóczych 0~6b z poKśr6dperaot6w w cillgu I!odziny.
. . zmusza u~ezpi.eczonych do za- byłoby wysoce wak,zanem, uru~ ne u pracowmcz~go ~sy.
.
Celem pUl?-któw h!karskich I, opatrywaDla sle w lekarstwa na chomlenie w tym zaniedbanym,
Dr. S~.mborskl ośwl~dczył, li
co za tem IdZie - obow;illzk!em własny kos~1. G iv ?h.odzi o na j zapomnianym przez. Kasę, bu • • w kwestII pokrzywdzema pos~'
lekarzy na punktach - Test lak- tańsze, nalPopularnle jsze płyny dynku nowego szpitala
cze\l6lnych os6b z personelu Ole
na/dalsze ograniczenie liczby cho wartość wydawanej jednorazow~
W;eszcie zwr6clła 'slę deI e- omieszka sprawę z~a~ac! i kr:.;yrycb, kierowanych do specjali- dozy wynosi conaJmniej kilka gacja do dr. Samborskiego z źll- wd, u.unle. .Tezeh chodZI o
stów.
•
groszy.
"
daniem nadsyłania orltanizacjom sprawę . dodalkowy~b płac za
W zWlllzku z tem na punkAby "zaopatrzyć się w dru- zawodowym sprawozdad z dzia- nadg?dzmy w wydZiale wpłal lach gromadzi się stale i stale gil dozę te~o .Iekarstwa" - pa- łalności Kasy Chorych bilans6w będZIe ona pr~ekazana. okręgo:
wzrasta liczba pacjentów, . "zry- cient musi czekać.. dłu~ie 1I0dzi- i t. d., albowiem krIIte, o mi e- wemu. urzędOWI. u~łlzplecz~d . I
czal towanych" na jednej specjal- ny, niejednokrotnie po kilka dni, !cie niepoko jllce 1'0l!losk o nie- ?czeklwać n~lezy, It tał,twl S ię
ności, podczas gdy lecznice slo- a przytem nierzadko - płacić za wła ściwem uźylkowanil\ fund u- III przychylOle.
ją pustkami i lekarze spec j aliści przejazdy tramwajami.
,zy kasowych.
Jeteli cbodzi nalomiast o zaoczekuj II na pac/ent6w. Ten slan
2e lekarstw lepszych droźszych,
M6wi się mianowicie, że przez rzuty, dotyozlID. nladomarzeczy powodu je, it uzyskanie nie wydaje się w Kasie Chorych cały czas swe~o urzędowania g_" I.Dznlctwa, odpowiewizy' lekarskiej na punkcie na- zupełnie, wiadomo od dawna.
komisarz a następnie dyrektor, ' d.lalnoi6 za to .pad. na
potyka na trudności niekiedy
Nie na tem jednak koniec p. Łopuszadslci, stale liczył 50- lekarza !,aczelnego K••y
oszczędno ści na zdrowiu ubez- ble koszty przejazdu i djety - Chor:yoh I j.go ••• tIlPCIt,
wprost nie do pokonania.
Jak wykazała praktyka, w pieczonych.
wyjeż d żajlIC do Warszawy na do nloh n.le:t, zwr6oló.11t
związku z utworzeniem punkl6w
Jak wskazała delegac ja, jedną niedzielę , jakkolwiek w Warsza- z ~dnoin.ml IntarwenoJ.·
wyłoniła się konieczność znacz- , z najbardziej dotkliwych plag wie posiada 'swoje mieszkanie mi.
nego powiększenia . wydatk6w dla ubezpieczonych je si obowill- prywatne i lo było powodem jeWobec powytszego delegacja
administracyjnych, zaś wymogi zek kierowania przez lekarzy go wyjazd6w.
w dniach najbliższych udaje się
higjeny - wysoce straciły, miast chorycb na komisję, dla uzyskaDa lej m6wi się, iż p. Łopu' do lekarza naczelnego Kasy Cbozyskać.
nia urlopu.
I szad.ki, będąc dyrektorem mo- rych, celem spowodowania zmian
Ze względu na brak doslaNa komisje kieruje się cho· nopolu tyton iowe ~o, w dalszym w arcy~niebezpiecznych dla człontecznych pomieszczeń punlriy u- rych z gorlIczkIl, cierpillcych na c iągu pełni obowillzki dyrektora n6w Kasy systemach stosowatworzone zostały w domach pry- IIrypę o zwolnienie ubez!,ieczo- ł6dzkiej Kasy Chor.Ych, przy jeż- nych przez wydział lecznictwa,
watnych, lidzie chorzy - wycze nego z pracy na zasiłek . W wy- dźajllc obecnie do ł.odzi co nie- pod auspicj ami i na odpowiekujlIc całemi dniami na przyj ę' padku gdy zajdzie polrzeba, aby dzielę, odbierajac calotYt!odnio- dzialność naczelnego lekarza
cie przez lekarza - oeferajll SIę ubezpieczony ze względ6w pa- we raporty, ud zie la /ąc inslrukcyj Kasy.
o lokator6w, gdzie chorzy, roz- lącej konieczności przebył przez na następny tydzied i t. d.
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ulicę rozmokłą, rozchlupotaną je- chodził.. Sciemniło sięl .. nie przysiennym deszczem.
,
chodził •. Jakieś złe przeczuci('
W domu czeka Maryśka z owładnęło piersiami stulonej grodziećmi . Zimno im! Trzeba iść madki.
prędzej I - myślał. - A tu psia"
Wreszcie na .chodach zabrz·
(reporta:i>
krewI..
.
miały czyjeś kroki leniwe. Kto ś
Łazisz
człowieku
z
języidzie
ocierajlIc się o ścianaW wyszarzałem palcie długo bno jak się nam skodczy zapokiem wywieszynym od fabryki to uderza jąc sobll o poręcz schoslerczał w rzę~zie - oczekuj liC moga - to malą nas wziąć do
do fabryki ...., prosisz, żebrzesz - d6w. O już doczlapał się do
swej kolejki. W chudej lapie, roboty-a zredukujll drullll zmiajak dziad!
drzwi mieszkania bezrobotnego.
zżarlej przez wyziewy apretury nę, kt6ra leraz robił
Psiakrew! Ja nie żebrzę chleMyśl straszna jak błyskawica
ściskał lel!itymację Pupu. Ponuro,
- Jużci?! Wezmll ta pas?
ba
i
pieniędzyl
Ja
chcę
roboty!
przebielIla przez l!łowę maiki.
napół zb6jecko palrzył na mro- Spinery się dobrze trzymali - lo
Mam
le
dwie
chude
ł,pv. Czuję, Wyskoczyła z łóżka .
.
.
wisko benobolnvch - kręcllcych zostawili starych. A u nas, na
żebym niemi świat polrafił rozDrzwi s ię olwiera ją I slaJe w
się po sali. Automatycznie, po- trajberni, u cwermaszyn i na moj!nieść na m iazgę. Ale niema ich nicb ojciec rodziny. Pijany. Wipycbany przez następnych zbli- takach - zostawili smarkate gdzie zaprze,dz do roboty! Na dZl\ go pijanym po raz pierwszy.
ża ł się do okienka w kl6rem bo lo bez to, te naszemu maj s- Podał legitymację. Jękiem głu- cholerę mi takie tyciel..
Twarz czerwona, oczy lzaledca,
urzędnik jak maszyna stemplował trowl m6wie,: - panie kierowni·
chym - jakby uderzenie pierwAchal Dwanaście złotychI Os' na uslacb piana.
l g6ry już przYllotowane legity- kul Nas zredukował, bo pa- szego
-Jest - cholera bieda? Niecb
szpadla grudv o spuszczo- tatniel..
macje-. W uszach dźwięczał mu mięŁamy - jak był jeszcze ro- ne, do grobu trumnę - ozwało
Cholera! Zapomnieć! Zapom- jesll.. Ale mam dwandcie zło
I!war ludzki, w kt6ry wwiercał botnikieml
się uderzenie pieczęci w lellity- nieć, że jest świat, tona, dzieci tychl.. Kelnerl Pli,krewl.. Mam
się miarowy stukol pieczęci i
- El Gdzieby? A może?1 mację po raz oslatni... i zaszu- - że jest ostatnia zapomoga, te żonę - czy Die mam iony?!_
SkrzypilICY głos urzędnika.
Przecie t nam nie ~miał ublitać. miało mu w uszacb odległym jutro będzie nędza, I!lód, zimno
Zona bez a/owa, lI~cako,":o
Zbiorowisko ludzi o malowych A na tamte krzyczy jak na smar- dzwonem na fajeramt.
i powolna śmiereI Dziś jest dwa- poczęła przeszukiwać !riaszenla
'warzach. ziemistej ce,rze i tępe m kate. A ony nic. Gęby zamynaście złotychI
Antkowe. Niema!... .
O
- FajramI .. SIusi..
wejrzeniu sianowi w sobie cb'ś - kajll i nic. Nam to tak nie
Wciśnięlo mu po raz ostatni
Szyld!.. Reslauracja!..
- AnIekI... Plenllldze?l..
co zmusza do blitszego zainle- śmiał.
dwanaście złotych - jako oslat- Jeden dużyl.. Psiakrew! Jezu!.. Jezul ..
resowania s ię Iym tłumem -:- na- Dyrektor m6wi, że my za nią zapomogę dla pięciu os6b. Jeszcze iedenl .. jeszcze jeden!..
Z płaczem i jllkemi kobi~ty\
POzór podobnym do zwy~zajne- stare, że mu potrzeba młodych. Od dziś już niema nicł...
Kelnerl P6ł bulelkil.. piwo I.. Psia- tałolnem zawodzeniem dZieCI
~o zbiegowiska odpuslowego - a A my przecie zawsze o p6ł wię
Ni. był w sIanie myśleć. Tyl- krew!. .. Jesl dwanaście złotych złączyły się brutaln. pijacIde wyróżni e,cy m się powalili i'troską cej zrobiły niż tamte smarkate! ko dzwonienie w uszach przery- - czy ni.?I.. J'IU!.,_ piwol.
razy:
.
.. h I
wyrytll na Iwarzach wszystkich.
- El Pies ich tam wieI Le- wało mu bezmyśln.: - o psia- Jutro będzlem au,c ~.
. h '
I
Zona z dziećmi czekajll do Dzisiaj... Kelner! plwoL. P ...·
I o choIera I.. Dlec
kra w...
W 'ednej z grup geslykulują dukowaJi i bastał..
lamy..
krew'. Mam dwan-'-je .łotycło
Ciężkiemi ołowianemi kulasa- wieczora. Od rana nie mają nic
....
tywo.
Dalej, nieco bliżej filaru zami
walił
po
drewnianych
slopw
uslach.
Cala IOdzina siedzi - czy niel? .. CholeraJ,.
- ~ośka - la, ~o lo robiła wodzi jakaś babina odziana w
niacb
schod6w
i
.wlókł
się
De
pod
?ierzynll.
Ojciec
nie
prz,~/
ola kraJc6wce, m6wI~a. ze podo- chustkr
Kamiński Władysław

statnia zapomoga

I

- Moja ~anił -- co ja zrobię?
Moja panU Siedmioro ludzi - a
tu biorę przedostatniII zapomol!ęl
Moja paniusiu! Zeby mi tak Pan
B6g dał dosiać robotę - lobym
te ręce urobiła, mo ja panił.
- I u mnie nie lepiej. Jesz'
cze mam Irzy 7.apomol!i - a
czworo ludził Ochliarowałam się
do Częs lochowy - teby tylko
dostać robotę. Nie miałam co jeść,
a lampkę przed obrazem zapaliłam. Może ta Matka Boska Częslochowska!?..
Tymczasem bezrobotne~o z apretury dopchnięto jut do okienka

I

Str.

fe.

NOWY DZIENNIK ŁODZKI -

DZIENNIK SPORTOWY
AFERA BOKSERSKA
jeszcze nie zakoliczon8
We środę wieczorem przybył
na posiedzeJ1 ie zarządu Związku
0ISkich związ ków sporlowych de·
egat Polskiego Z wiązku bokser
skiego, mecenas 'Seydlitz, który
udzielał Wyjaśnień w sprawie afe·
ry paszportowej w związku z wvjazdem polskiej reprezentacji bok·
serskiel na mecz z Niemcami w
Dortmundzie.
Mec Seydlitz przybył do WSIiZawy na wezwanie Z. 1.. Po u·

I

f,

dzieleniu wyjaśnień przez niego,
rozwinęla się dYSkusja, w toku
którei ustalono, te mec. Sevdlitz
w wielu sprawach wyczerpu j ącyclI
wyjaśnień udzielić nie mógł.
Wobec tego ustalono, te "'y.
jaśnienia te winien nadesłać Za·
rząd t>.Z.Ę. w dniacb najbtitszych.
J ak z powytszego w idać clIWilowo afera .paszportowa" zlikwi·
dowaną nie zostala.
--

Godzin! 16.00 - finał turnieju
Sasorski
~ siatkówce.
Godz na 16.80 koszyk6wka
wicemistrzem świata
teńska z u działem Szlernu i T. U.
w zapaśnictwie.
R. ( Łódt).
\\' Monach jum odbyl się finałowy mecz o mistrzQstwo zapaśni.
cze świata w wadze średnej pomiędzy. Polakiem Sasorskim a mi·

Godzina 17.00 iu w kosz kówee.

fin at turnie·

I
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Komlłnlkat"

Bazar 'harcerski

Trick filmowy

•• dzW)'c atne Walne ZeZwyczaiem lat ubiegłych dzl~ o
branie Zwili z u KInoop.. godz. 1~ odbędzie się otwarcie VIII
Do ulubionych tricków filmo.
rator6w odbyło się dpia 9 !!ru- p~edśwląlecznego Bazaru. '"!arcer- wych nalety przygoda jaltiegoś

doia, dokopano wyboru władz
związku, na miejsce ustępującycb
oraz powzięto srerejl ucbwał i
rezolucyj.
Zebraniu nrzewo dniczył wiceprezes p. Edward Kowalski,
po sprawozdaniach Zarządu Kom.
R ewizyjnej Ora>: Sądu koleień'
ski ello wyglooil obszerne sprawozdanie p. Eo:I. Kowalski przewodniczący dele1acji, która inlerwenjowała w Woj. Wydz. B.
Publ. w sprawie zatrudniania w
kinacb n iefacbowców. oraz u inspekt ora pracy p. Woitkiewicza
w sprawie zatrudniania kinooperatorów i pomocników ponad ustawową ilość godzin i nieubezp ;eczenia ich w myśl przepisów.
Po sprawozdaniach przewodniczący zebrania p. E. Kowalski
odczylał projekt ustawy zbiorowei opracowany orzez Zarząd
związku, którą Walne Zebranie
jedoomyślnie zaakceptowało.

sklel!(o przy ul. EwangeH~klel 9.
..Przebogaty wybór na.) rótnorodn~eJszych eksponatów, pIękny a tanI porwc,>H katdemu z zwiedzalI!,!:yc.h kupIĆ tern mll~zy podarunek
!!~Ia~d ko.wy. że ~vkonany w!a~ne
mI sll~ml mlo~zlety harcerskIe);
DI~Ś Łódz ~Ia . po~ieralllca
ws~elkle poczvnama '!Ilodzreiy n~·
szel•. spędzI kilka orZYlemnych chwIl
w mllym lokalu harcerskIm.

Ofiary
W związku z przeniesieniem
służbow m na nowe stanowisko
_ kol. Kosińskiego Konstantego
zamia.s t upominku, pr%ekazuiemy
zebraną wśród żej!naią cych Go
Kolegów kwotę zł. 29 (dwad7.ieścia dziewiećl, na Komitet Po.

mocy Bezrobotn,m przy
Radzie Okręgowe) UnJI Zw.

Zawodowych Pracowników Umyslowvch w Łodzi,
. .. . . . . . . . ._ _. . . ._ .

N!edołężnickiego z cygarem lub
falką. Mianowicie, okolicznościo

wy psotnik naladował cygaro Nie.
dolętn!cki e go lub fajkę prochem
strzelniczym, co DO zapaleniu daie
tatalny efekt. Kilka smakowitych
haustów dymu i n.gle katastrofa
Huk, d ym - Niedołężnicki atoi
berradny i mocno pobrudzony sa.
dzami. Publieznosć się śmieje zadowolo,a.
Ilekroć widzimy tego rodzaju
tńc~ filmowy, zapałamy potem
papI erosa, czy cyll[aro z pewną
obawą· A nuż katastrofa? Po
chwili m.chamy ręką - nonsen51
A jednak niebezpieczne papie.
r,?sy bynajmniej nie należą do takIch rzadkości, jakby się to pozornie wydawalo. Pomyślmy ty I·
ko o .lzwarc6wkach·, aczkolwiek
t~n trick z tycia codziennego po·
SIada charakter raczel tragiczny.
an iżeli komiczny. Zło pOlega na
tern, te szwarc6wki są wyrabiane
ręcznie bez kontroli i nadzoru,
jak każda produkcfa nielegalna,
totet są one prawdziwym rajem
dla . najgrotniejszych bakteryi. Z
papl.ros.m - szwaro6wkl! w~drują
one wprost do ust aleooatrznego
konsumenta. .Eksplozja· takiego
pa pierosa przejawia się bardzo
powoli i w sposób niewidoczny.
Poniewczasie dopiero chory zasta·
nawia się nad przyczynami swego
nieszczęścia
i · nadomiar złego
zwykle go nie poirali odgadnąć .

Umowa przewiduje bardzo
skromne warunki, dostosowane
do obecne1!o kryzysu i w najL6df.
bli ższych dniach zostanie złoźo
na u inspektora pracy p . W ojtkiewicza.
Jako ostateczny termin za- lo.~-~~::a:ron'IDI.j. Nabolerl..I9I&
warcia umowy zbiorowej ustalo- II .Są-12.05 "1/tul OlasD I w.........,.
no dzień 20 grudnia, a na n-go
H.,n.ł • Krakow.
IIrudnia r. b. WYznaczono Ih!ie 12.03-12.10 ()dozylanl. program" D'
Nadzwyczajne Walne Zebranie
dzIeń bld,ey
sprawozdawcze z wyniku staraó 12.10-1 2.1" KOIDD"lkat m.teorologlo.·
o zawarciu umowy. Jednocześnie 12.1?,,:, Ił 00 Por.n,t .vlDfonlc.uv.l'llA. M.
postanowi onI) aby w wyniku uharmonII Wars.. Wyko,,"woy: ork.
jemnym tych starań, po wyczerIIIbarmonlozaa ood dy r. Fritz. M,h· . _• • • • • • • • • • •_
pani u wszelkich środków poluler., Coll,tt. Fran. (sku.), W. oda
bownego porozumienia - przy~~':ri~' CIapr.) I !dl 'Ol. Saleolrl
GIEŁDY.
stąpić do strejku w święta BoW p ... rwl.: .Z ..gadnleń hl ~.,.·
żego Narodzenia w tych ki noten)' pracy kobIet· - '"}Igł. dr. K.
Urzędowa ceduł. gIełd»
atrach, które odmówią podpisa- 14~~~.~k~... r ..a
. warszawskIe)
nia warunków umowy zbioro- 15.00- 16.00 "' •• yka poo"larn•.
n. dzi6
• dOI. 10 ,r.dOlI.
r.
wej.
16.00-16.25 Audyola dla mloclal.ly.
Nowe wladze związku ukon.) Tranoml_,a I Krakowa' radIoZap.tnlcłwo.
CZEKI.
!,Y~~~~~~ \v<Jfk:~~al'J' u •••1.01.'
Sala . Sily· orzy ul. Glównej stytuowąły się w sposób nast:
Belgia 123.10
Prezes p . E; Kowalski, viceb) Pog ... ędk. W.oł.... I'reukla
17, godzina 15·ta: lDecz o druty·
Holan al. 358.75 358.65
p. lo .,N,. było .... _ byt los".
• Program dzisiejszego turnieju nowe mistrzostwo okręgu: Sila - prezes H. Marczak, sekr. J . GłoLondm 29. - 29.05
wacki. skarb. A. Józefiak, gosp. 16.25-IU~ Płyty gr.IDOrODO ....
gter sportOwycb o nagródę prze- Unja.
N. York ozeki 8.925
W. Messman, zasL W idawski, 16.45-17.00 .Wladomolol prl1'.lDu. I
chodnią im. Prezesa Rady Miej·
Gr, .portowe.
N. York kabel 8.929
Hercberg, Galedd. Komisja repptytoozn.·.
skiej m Łodzi przedstawia się jak
W lokalu USG, przy ol. Za· wizYJ'na: A . Kunel, Uznański, Po- 17.00-1755 a,oltal fort'plano.y J.I·
Pary t 34.85
następuje:
.f.n. Karolyl.
kąlnej , od god%. 9 ej przed poł.
Praga 26.42
GodZina- 9-10 siatkówka i od IS 30 po pol. ogóloopolski piolek. Sąd kole żeóski: O lej nik, 17.5~-18.00 Odczyt.Dle programu na
Szt.okholm 158.Referentem
dziań n ... t,pDY,
męska Z ud ziałem zespoł6w Skry turniej klubów
robotniczych w F ranel, Rubiński.
Szwajcarj. 171.75
(Warszawa) T. U. R. (pabjanice), sialkówce i koszyk. o puhar pre- organizacii związku na terenie 18.00-19.00 ~{u.yk. I.kka • kawl.rn l:
Wiochy 46.75
woj. łódzkiego \vybraoo p. T. 19.~::~~IiS::':~~lto~al.
'
Widzewa i Sztemu (wsryst- zesa Rady Mitjskiej.
Berlin 212.20
kie Łódź).
W Pabianicach w sali Sokola, Walkowskiego. Pozatem powo- 19.20-19.2~ Wlodomośol oporlo ...
I Łod,l.
Godzina 10.30 - 12.30 - ko- o godz. 16-ej mecze towarzyskie lano do życia sekcję pomocniAKCJE.
ków' kinooperalorskich, które j 19 26-19~~ TraDsmi_ja • Kr.k., ....
szykÓwka męska z udz i ałem zes· Sokó/ - ŁKS.
.
kierownikiem
wybrano
p.
RubióSłuobowllko
o .. .I-:ru,kl IrafD
Bank Polsk i 86.50
polów wytej wymieniowych.
Zebrania.
skiego,
zasl
p.
Uznańskiego
jak
~a~~",łDOŚci.
p-51 Tristana BerCukier 15.25
Godzina 15.30 siatkówka
t
W sali YMCA. .przy ul. Piotr·
Spiess 33.. żeńska
z udzialem
zespołów kowskiej 89, Walne Zebranie Pol- również sekcje: kulturalno-oświa- ,2D oo-~I.OO Koncerl popularny. Wyko·
towlI,
sportową
i
gier
towarzy"Wc
'.'
Orko
P.
R.
pod
dyr.
J.
Ozl'lrogi doj azdowe 10.50
Szternu i T. U. R. I Łódt).
sklel(o Związku Tenisu Stolowe!!,o.
skich oraz kasę samopomocy dla
mlD. k,ego, MI ...,..I.'" P.rk .. wlo,
. . l'
(tenor) I Lud",lk U,etelD (.kolDp),
b
b
h
W razie przezlt:blenl., katanIt u - ezro ,?tnyc ~zł0D:ków I .blb 10- 21.00- 21.10 WI.dolDośolsporlo ... z pro- PAPl ERY PAŃSTWOWE i LIS'!'1
wioofl I WDrozawy.
ZASTA WNE.
palenia taTd:r:lelł pn, b6lacll llUWO tekę Wiedzy klOo-fllmowel. Celem
wspólpracy
na terenie wy- 21.10-2too Dal..,. cIąg kODcerlu popu- .
w,d. ł łamaalu w kościach. aaJei,
TEATR ll IBJSKI: ,,11m I liII"
dbać o codzienDe rellatuDł: _,próżale .. korzyslania dziedziny kinemato- 22 ó3 ro~;;, li
k'
J"/o
po~yozka bo dowI. 39.25
TF..l\TR KAMERALNY: ,Szczęśc ie od Dl. I " 11m cel. aiy".t pól ..Id..ld grafii dla celów kulturalno'oświa. •;;:.
. u'y a tOD_OZ ••
Lwa· 4"10 inwestyoyjna 99.25 99.50
iutra
aatarala ci 'Wod, gorzkiej "Francisz0
TEATR POPOLAR~Y, . Lad)' Chla'.
ka-Józef.". ~dlt " aptekoclI I dra- towych' poslanowiono połączyć 2U;-~3.00 Ur.ęd. Komun. I!ad.t ... 5 /0 konwersyjna 40.- się pod wzlllędem gospodarczym
Inst. 1I.leor. I kOlDun pOliCyj DY.
4"10 dolarowa 52.15 52.9052.75
JAR: .,KII1'llt..ela bu moro"
,,"ocli.
z Polskim Amator. klubem FiI- 23.oo-2ł.00 Orkiestr. cJgaólka z Do· 7"/0 stabili1.l1Cyjl1a 54.25 54. - 54,75
ADRJA: . Zwyc lęstwo"
mowym, jedyną tego rodzaju pla- _ ,nu Fn.k.e...
4 1/.°/0 ziemskie zŁ 35.75
CASINO .Blond V.DU."
cówką spoleczną w Łodzi.
SOlo m. Warszawy 54.50 55.75 53.Teatr Popularny_
CA PITOL: _M .." ... be. maski·
CZA!tY: _Mord ... l"o o
x x x
Ak
8"/0 m. Cz~stocho"'y li 1.25
O~owa 18.
Zarzllld I Oddz_ Zw. Strz.
ademja, będąca ooniekąd SOlo m. Łodzi 52.50 52.25
CORSO: I • Światła "lelkiego mla.I."
zamknięciem jednego etapu pro11 .. Włamywłłczo"
Dziś o god .. 4-15 po ~ot. po ceDaeh
d
OO~I LUDOWY: _Jad IDlłości"
Inltoaycb operetko .. 3 aktach .Lady - Lo Zl, niniejszem podaje do pagandy związkowej, obejmieChie"
GIEŁDA ZBOtOWA
GRA 'ID· lUNO: .Boczna 011 .. wiadomości wszystkim członkom poza częścią kOllcerlową, przy
Bilety nabywać motna 1al. w kasie i sympatykom, iż w poniedzia' udziale Łódzkiei Orkiestry FilLUNA: .Król - lo j'-.
poznańska
MllTHO: _Zwyclęotwo
zam. wl.II w biD'" _Orbit" Plotrkow- łek dnia 12 grudnia b. r ., w lo' harmonicznej i T - wa Sp iewacze"~WIATO WY: I .Zbadblona"
sb 65, tel 101-01 cod,leonle od god.
z dn. 10 ""dOlla 1132 ,.
kalu
własnym
przy
ul.
Sienkiego
Lutnia
referat
nrzybywałl _Z ByrdelD do biegu
9-4 00 pol . .. ks.'e Te.tru od god •.
on. połud n iowego·'.
Ceny lra ... akoyjne.
11-2 I od 4-1 0 .. lec •. W nl,d,I.le . ... w icza 3-5. o ~odz. 20·ej Wice- .
lącego specjalnie z Warszawy
PAi\: . l em!:i: ta. nietope.u",soboly I świ~t. od 10 r. do 10 wleet. prezes Oddz. lOb. H. Pastuszyń- generalnego
13.9 ')
sekretarza Unii- Żyto obroty 75 lon zł.
bez przerwy.
PALA CI!: ••S.. t.a Zudrokl"
s ki, wygłosi pierwszy odczyt z p. Stefana Gackiej!o.
.
13.10
z.:;
PRZEOWIOŚNIE . _Tr.gedla ameryk.;' ·
O.:. o godzinie 12...J w ~ołudnl. cyklu _Kulturalny Strzelec'.
x
x
x
. ka
o.t.tnl. przed'tawlenl. bdDI f,,,I ••
We jście d llt wszystkich bezZwllllzek Strzelecki koCeny orjentaoyjne.
MllołOZk .Dolesl,elu I P .... l.ka·.
!'tyemeJ • 6-01u obrazaoh "Królewn"
RAKIBTA, .J.D Kl.por. I BrygId. Śn!e!•• I 7 " .. lO ...
płatne.
x x x
munlkaJe: w niedzielę, dnia 18 Ż,to
zł. 13.6 ') - 13.80
Helm
BUety (nd 40 gr. do I o\. 50 gr.)
jlrudnia b. r. o !Iodz. H-ej, w pszenica
20.25 - 21. 25
SPLBNOIO; •.Blękltna Raplodl.·
I;---glo'! M!od,c~ zawiadam~a, lokalu Handlowców Pol&kich w jęczmień A
12.5 I - 1 3.5~
STYLOwY, .0.lDon mIloścI·
Taitr
SZTUKA: _OgDloko'
ze w nredzlelę, dnia 11 I!r,;,dnta, Łodzi, ul. Piotrkowska 108, od•
B
• 13.- - 13.1<>
ZACHĘTA .N .lddżcy·
Dziś" dal •
ol~gu p.'n. pIeto I o. godz. 11.30 w gmachu GI~- będzie się doroczny
Zjazd Po_ browaro\Vy . 14.50 - 16..kecsó. I pllront.rll rewIa p. t. .(aro- Zlum ~aństwowego w ZgIerzu, wiatowy Związku Strzeleckiego '.lwies
10.75 - II 't_tr _iejskl
leja humoru"
zostante
.
~glosz0.nr
refe,ra!
pl
Lódź-P~w
i~L
Porządek
obra.d:
milka
~Jtnia
• 2O.~0 - 21 .50
DJis po potudntu I wteozorem ,11m
Na oldle _potD Olei Gronow.kl I Jlłl" i )("'I~ łlod .. I.""k~
Zagalenre prezesa pOWiatu, mąka pszenna
• 32.50 - 34.~
sDakomlty humory.ta. oru Polakówaa, .ZagaanleOle ~lels~oścl N!"'oW ponledztAłek nlesmlerteloe aroy Wolld.kl. ·fokorska. T.rtako.. le.. z.' dowych ::' OśwIetlenIu "LegJonu Sprawdzenie
listy delegatów, otręby tytnie
1 50 7.7)
dzieło Slo W}SI.laosklego I.Wesel"' .. ralista I Szymtowsk!.
Młodycb
.
.
Wybory
Prezydjum
Z
jazdu
(przeotrąby
pszenne
• 7'50 8.50
premjerO",e! ob.adtl_
Ozl$ dwa prledsl ... I•• l. o godLlole
.
Obecnośc
kandyd~tów
obowod,
sekretarza,
2
asesorówl
Odotr~by
psz.
;.:
r.
:
8:50
9.50
W ezwarte~ premJera głośneJ sdukl 8 I 10 wle.tOrem.
'rreUAkov.n •• Kn)'r.z.cir. Chiny" Zar6wDo
UsPos_o_b_ie_n.•i_e_o_IX_6_'_"e_s_ł_ab_lZ_e__
._
CeD,. mlelsc od 75 gr. do a.l. l\asa WIązkowa. ~o . dy~kus" nad re- czytanie protokułu z poprzednieze 1ugł,l1u. Da decawe proł'!lef11y ZIl- clynna od godz. 7 wico!.
f-:raten;r omOWleOle spraw orga- go Zjazdu, Sptawozda'nia: al Zawartc w tej .. luce. jak I orygloolną
nrzacYJnych.
rządu bl Komendanta Powiatu
kn n.. pcj ~ I n.e.o lz."l o~ b. Soblll«"
x x x
cI kom~ndantki pow. Pracy Ko~
,Krr,YCZCle ChID Y" "'taD, alę prawdr.i Teatr Popl!larny
"')m e\fenellleDt~lJl artystycznym Ło ..
.
w aaU ~ewera.
~6dzka. Rada Okrflgowa biet, dl skarbnika, ej Komisji RedZJ.
ut. Piotrkowska ./9>.
, UnIi
ZWllłzków
Za wodo- wizyjnej . Uchwalenie budżetu
Teatr Kamerain,
Dziś o ;;odz. 41~ po pol. I 8. 15 w. wych Pracownikó\
Umyslo- na rok 1933-34, Wybory: aj preIIa I numer hipotek .
Ods , dal aaHępnycb wieczorem o.tatnle d\Y. p... dola~enla arey"'e· wych dziś o 10.30 w Sali Filhar- zesa b) 1-miu członków Zarzą
trzy tysiące zlo tych. fowe'plła 1f!J.ka komedI a KJedrz)'D.akJeŁaskawe olerty Skład;
:,,1°:°5 :~~~:;:·Ikt·o~:.::~~ ":-:,l .I. ~.:::: monji (lI!arutowi.cza 181, urz:ą~za do, ~l S-ciu czł. Kom. Rewizyjqo .,~&e'łSoJe od Jotra"
nlla .. nl.d&l." o 5.• j papołudulu po 'tira'" RaJD" Uhlal ,.nyJlIIuJe caly AkademIę pośwIęconą za!ladllJe- Dej, Wysłuchani.., sprawozda6
proszę,
pod .A f'i .
... 0Itauri ... Kcmb,aD'C na ."n.dat" ..opOI.
niu obrony zllllroionych ubezpie- delegatów Odd7 ołów
Wolne
3000' do adm. • •
• ..I ...... 'latu.m: .
.
Cenr od ~ ,r. do ~-..
I'zeó pracownika umv.lnwefO.
wnioski.
'
Dziennika ł.ódzkieg o

15.000 Holendrów
na meczu piłkarskim
w Niemczech

strzem Europy, Szwa ;carem Gnl ·
nelsenem .
W waTce uległ Sasorski po
pneszlo godzinnej walce. Publiczność zgotowała Sasorsklemu, kló·
Prasa holenderskJ donosi, te
ry mimo mlodego wieku zdobył na odbyty niedawno me.:z piłkar·
w i ce~islrzostwo ś wiata , serdeczną ski NiemcJ Holandia w DQs·
owa CJ ę · .
.
seldorfie, zakończ ony zwycięst w em
W cIągu przes~ło 8.tygodlllo. Holandji 2:0, orzyjech alo z Howyt h walk Saso rskl do zn.1 Jednej land ii okolo 15.000 kibiców.
tylko poratki " w .finale z GrąHolendrzy mają rekord . j eżeli
n ~"sen em, bIjąc takIch z~w o ~",. cbodzi o wyjazdy kihiców na me·
kow, )a~: Ahre~s. nnstrz,. NIemIec, cze międzypańslwowe zagranicą.
C~l rucbtn. - mIstrz R.,?SJI, M~na - Na katdy mecz międzypaństwowy
mlslrz Cze.chos/owaCjI, Cza)a - w Belgji rogrywany przyjeźdża z
mIstrz WęgIer, oraz faworyta pub· Holandji 6-10000 widzów
li czności, mistrza Monachium .
.
Reibera.

pROGRAMRAOJOWY:

Z

Kalendarzyk spartowy

,.82

T umiej klubów
robotniczych

r.u.R.

•

-----S~IIE

SIUKAC ROZRYWKI?

I

z,

.wlcl.·

.,m

,.J.'"

Kto POŻYCZY

1"- 342

II< LODZK\ -

fi 'rudlli. 1982 r,
Str. U
~-=~~==~----------------~~~

NOWY DZIE

~••••••••••••••• I Dfwl4łkowe

i

~i'PI""'''''~''''' I

m'l
· Ę
oa kObsle

I~~•••ee•••••,.'~_4•••

kino-teatry

Dziś i dni na.tępnych!

Z WT
y
ragecdi8

:

tr

rw
g

8 %Pit

Film ten był zabronIony przez cenzurę w Niemczech.

...

program larsa

•
~~ •••••••• ~ ••••••~.........

,MlMOZADzle;ięcllio
Kilińskiego

I

a nlemlec·,eg· ~ ~;~;;'2:!ł?!~
O
z LodzltI podw. niemiecką .U.172"
oraz MARION LESSING jako KOBIETA szpieg niemi~cki
II
lo9

'I

ul.

I

Poraz I-szy w Łodzi!

178

GŁOWrtA

.

1

• . . . . . . . . . . . . . . . .1

S,~ypub'"L~m '23

i O ' P A , . , e irok ui A K A

Bobaterska epop pa z dzlB'ó w walk Narodu I uOO
W roI. ał.:

ADAM BRODZISZ, BOGUSLAW SAMBORSKI, w poz1slałycb : Karolina Lublel\.ka, ZofJa Batrcka, J6zef ,Wllgrzyn. FilIO, który pob i ł rekord pnW'ldz nin"
Nad prog ram wspalliała farsa .
Następny program: Noce. Parrskie.

,

~- ;.~:
~

,:~,~').'"

1 -

-

' .

Kino-Teatr I
Od środy ' dnia 7 grudnia i dni następnych!
I D:hviękowy
"
Wy'wiełlane będzie T
d-Ja ameryk ans
' k a ~~S.:;iIOd~~II~"r'.r~!
upolo~Jdrlmltml.
arcydzieło
I'age
'I"P-. rze dwoI Śme I w.ielkle
klRem.tografjl p. t .

~

--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _. .Ii

I
I
I
I

I
l '.
~.

reź.

Josef von sternberg. W roI.

gł.

pOWłZ. o godz. 4

,,"n,ów Ul dni

Phili ps Ho lmes, Sylvla Sld n ey I France. Dee.

dźwiękowy

Nad program: Tygodnik

POClątek

le gml.,cl.

qch

arlyści świata

nnislynnieisi

i aktualna'ol krajowe.

,

'

gwlęto o . odz. ' p. n. O.tltnl "OnS o ~oj, 1\1 w,oc' , e.ny ",l elIC: 1-1.01' łI-9J ,r.
111-45 ~ r 'N a seans wsz v:: ł m ipi 'lotł nI') 45 Itr
"FLIRTY PIĘKNEJ PA"I" w roli glów.nej: Bełt, Aman.

p. p.. w nled.lele i

l

NaslQp ny program:
Kupon" ul ti , we po 70 Ur

\\ Hznc: 118 \v q

~\ '" '\

e
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e ~..:

l
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t

\li; ./ ;

1
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I

e
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ł I

I

~

I I

.el.

UWAGA, Passe.parló .. 1 I bilety ",olnego ",el~cla III " led,lel, I '""lo,l~ nla ",.h".
10 grudnia o g. 12 r, i w llIe l zielę II b. m. o go.!l. II r&now)'ś '.v . e '.I a le 81 poran 'd dla d~ie ol i mło:1ziety.
~_---_.-------Ceny miejsc dla dzieci po 20 gr. dla doro.l)'ch po 45 gr. Dojn;! tram 1/. 5. 6,8, 9 I 18 _

I
____
I_'I
Iiii " _
I STlL oWy.DEMON MIŁOSCI · (ATbl\nTIDAJ
_

_

UWAGA! W

KINO-~EATR

~.

i

sobotę dnia

DZISI

dawniej ;,RESURSA",

l
lińsiego
k
u. KiT .,
1231
el. 112.00.
'

.

_1iI1m'~m.~llfIillm.nr.ail:l!1l:jI[l1!~~~.I:.1lIIIIIIIIIiIiI:!!~iiIiłIIłłIIi~I:iiiłIIIIiJI::'O'.~~
MW. P BENOl I' p. t.
DZI.

BRYGIDA HELM w prze p ięk n y m arcyfilm e pl!'. <1\ nnei

. "'

;Ó;~lyaC~h Brygida Helm" Tela Tchai,Jean AngeloiPierre Blanchar
Npr~~,~~~~~ KRWAWY
WSCHOD
..

1'___ _~
~

UWAGA. Na pierwszy seans _azystkie m iejsca pa 49 gr.
Aparalur& dźwi~kowa .Philipsa"
Początek seansów: w soboty, nied ziele' i święta od godz. 3-ej po poludniu, W dni powszednie od godz . 5·el po potudniu.
~.

•

PORCELANA
- B WKI
ZA

po .enach

'cI"e

fabrycznych
poleca ••• ~

....... w bogatym wyborze

I

...,. ..,

~

~

I

J,ódź, Andrzeja 14

Poleca na GWIAZDKĘ·

I

Torebki damsk 'e, p'lrtfel - , portmonetki. pap,ero·
śnIce, pa' kl domskie I lu~sk i e, kufry. ~alizy,
piłki, parasoliji, koszyczk' do ś)liad8ń, pleoakl, tecz·
• ki i tor nistry po cenach prz vstępnycb.

PORADNIA

ruE
ERUlOGlczra
. Lekal'zy specjall.tów
~

48 Główna 48

ZAWĄDZ KA

I

OKAZY~IE _
do .przedama taOlO
POKOJ

1

LUSTRAI

...

PABRYKA LUSTER
ul.

RMA·N
ChOrObY,:::::eici.::::::ryczne

CEClIElN.AN;{' 15, Irl. 149-07

Z.

W6lczońsk.

teł 210·e8.

109,

Ola OI.lImotavch c.... leClO'C'

B el

od5fęone:r t'

It.le handlowe. fa 1·200 tódt• dnia 26 lI.to."d. 1912 r.
Ko,"ocnlk A. 1\10 SZY'/,KI
bry .:zne.
sklepy.
no koi. z kl. tk
1)0 II,t ni 2181 1931 r'
s\.hoaowef. Do!.. ca
OgłoszenIe
Biuro .Polruch-,

v

,

---Komo,n'I,

:;ądu

Grud

ki.~o

W.

oy":l1 na IU'lIt;; zł ;8), ł~ód i,

dnHI Z2 t.st)l) r 11 l' i. r

urnJrnlK .,1'.
u

tthl

uO l <O . ) .')\ 1
•

c: ł9J6

ł.J .. .łr

Og'o.z.ni •.

Komnrn i,(

)

I I

,( J

u: i ~ I

I

,1/

L ,-

~~;y ~~~f\I!L~~"::~I:llr.. ":Q.Ł..~j r~·

ŁGltzl,
re\\l ru
l · Sł.J
ta n ~$1 !(8111 str. 1tJj() 1.1• .-ł. C Ogl.Uj, :ta III ctltlU "'"
W Ł.od:.i nrzv ul. ,\1. ,,(lj i:lunk.ł ~r. 11 gJtJdqla IJ! r "'" I ~ Iv r. VI LJ·

na %a5a d71e arl. \(5) U. P. C. u"auI d.t:1 pr.lY ul. f t len .. po I. r, 1 oJb i.J,,, .
t e 91 cin;u 21 strudnia 193Z r. oj j Sl~ .przdJctt z j}rJo! ł;ltill1 P.JplleJll • .:.J (ol.
~o dz . 10 r8DO W t,oI1%t prz~ ul, }Ja· on ..,Hn .Jg\11 na l iłząOłOn J, .1..łł.Ujf. du ł.;ł, '
Djanicłnei Nr. 20 odbrdlie "Ił spn. n U3Z8 i ky.uarda U,"Cll0Nlk ":J1 l
łat z prz.ełarstu publl.:zneg:) r.uc:ho· !-<'-'dalaeych 111., J VII:IQ .U.J I In':O (

Doktór

I..

mo~ci, n.,etąc.ych d. ~i l h. '", W.t· "". c.;"lnycn .ł ,u .nt zł IJ.>J.i.ra I skl.da IBCYCi!"ę • ",,,,II oua·
Loat. u.'a , gr~jn ~ lJl! r.
Spe.JaUata chnrób ",ener v•• ft"ch cOlllao)'fth na sumę Ił. 551 ĄomQJ.a IK ti:. S J \oJr'''';!. V N j
ak6rfty.h I ",Ioa6",
1;6#. d,i • .!J hlln.ld. 193 ' r.
K.mor.ik ST. OQ,3R lIllO ... SKl
(Por~dll eek ... alne)
2. Tel. 182-28nlo. ~ UJ A~ ir. ~. tJJ! 1'4 r
PrzYlolule u d y- l I o I
\\I
Lek•• ilJenłYAła
oliele , SWi,t" od 10--11.
Og••••• nl..
.

A"D",:"'''

F Turyn

, _)

(ł

.1-"

TURY~ O A
_Ch:rObr wewnętrzne
•
·Sp=. narząd6w trawienia
Tel. 183·05.

.llIHt "Ó W osz.co"",,·ych na .umO lt.

m ' eszksuła , lo·

Dr. med.

Dr. med.

Choroby dzieci
•tlYllfóll ~ uO ~ - II r'IHI' "d I -~ \~
I P ze,'ozd t8 {1\lliTI •. ,
\V .ud,. I g ""QIII od II- I
u. r
•

....

' Do akL Nr.2114 19i2 r
Do .kl .Nr 2963 1932 r.
Ogło ••• nl ••
Og ło.z.nle.
KomQrn l:< :,ą J U irl,)J~ , I I! ~o VI L:l.
sma~
Komorn il{ .,,:ł I Irt JZ ue~" 'fi t,n • .. dzl rewir .» 1 ?~ " , zam ltsz: (Ały W 1,0 tt i ftl. re \llru ł o ;nm ankały w t.'ld!ł ,
r~9 U l. Al. KoJr Ui! :(1 \t \I n t usa.
czne wydaJe: rzV ul. ~".m' VICZ1 Nr. 7 na to d.le
.rt. Imu U..... C, Oli.".. te..,
11 Llllop.dl Nr. ~o .. dzie B-'. 1030 U. P. C. "~I"z 1. te
(I f1 lIJ(] I &
Hb2 r. od 'lJJl;,
(Konl.nlyoowskll \al d<iu I~ ~o grud n'a l;) r. od 'j lO Jniu
I'"
ran,
w t..x1d pr-.:V ul .., ''' l ór<.~
poprzecza.oficyał rtln() W bodz.i orzy pl PIU !osza p01
II welicl.. m. 18, Nr ł od będzie su; ''lrt eda! z prz!- skle~o ..;J olb.add, s e s")rteJ,t L
parter. - - - - tar .tu ' pUbh c%n e~o Luo.hOrl1oł-I, naje · )rzetargu publ czn810 rUe l Q" ł',,: . I •
iacvch do Adolfl ~Iioczy.'a ... a St.l· letą:\ocn do ~tan Slawa Ma,.wskl ,-tc
kow3kiego t skra da i ąc\ch 81ę z 2.ch i sKbd ija :vch s ~ ,m~ Jll Ui,, ~ I-".ł 

OSKAR KAHLERT _ _ _ _ _- -

Dokt6r

"

KLlit 6 fi R

tpal.towe od •• a.70
łoienne
" . . 8. -

11: 1 ,. , ., UI)

WE~ERYCZ"YCH I SKOR"YCH
PORADA 3 ·zł. .

.'

OBiA .Y
domowe

stolow1. sypialny, urządzenie kuch
IIi i czędolowe nrządzenie biura.
Olerty do administracji .Dziennika" Al. KoScIusZki 27,
tel. l ll-OI .
sub "W. Ch,"

~

_ f..

r

TYDZIEŃ

R• HERtT

lustra i szkła ulifolwane wszelkicb
C!ynno
do ił \\ eClór odrz f ,sonów do mebli, budowli, &amo·
fl-12 ł ~ \ pr iYlmujs k(\bieta·I.~a
chodów t.oki niklQwe 2 dwoma
.'
..
'
-' \II ni lt~ llel f" i IIwlet'ł ud n-~
.s~k/aml do wt~zenla robotek iJ01ecn
ł~~,'1fllff'l ch 'lrólI
•

.

"

T·A NI

Magazyn Skórzanej Galanterji
!"=21-------~.

Jer.z~go Langnera

.,-• . , .

ul. -Przejazd 18iJ\'I·"'k'ego 9';
". I ) '1' V
.
H. "0- ,.

Komo rn ik ;::,a JU uro,tlklelfo" t.o·
dzi, rewi ru 11,' zamieszka ły w t-odzl

przy ul. 11

LI~topada

51

na zasa

Jakób 8otw.ni

dzl. arl. 10:\0 U. P. V. ogll.zo, te w
d. lu 50 grud nil 1(l3~ r. od ~ łO " ....utowio•• II, t,l.ll1.50
'" lod,1 przy ulicY liklerta pod Nr. ? Przyjmuj. oodal,nlle rólllOII' "
o dbęcl21e su;
sprzedaż % przet&rgu
publicznego r.chomojc, nal.*40yoh 40 ~d.i.lo I ,,,1'111 uli alI. d'l 10 "'.
Itysllrd •• liUgIOlUI" l Heleny Orze- Ceny pn1st~pne. Dla uleulDotoycb
cho .... kich i .k"d.l ~_ II, . m'blł.
t betrOIIoła)'u uJ,J.
konia I a króW, o... co. .nycb
lUrnę zl. " 15.-

"I

.

L~~~o~~:~ ~r~~~O d~~s '1 •

·....;: ~~~~~!~~~: 'm" II T~~ln::~:Y

I

II
I
B- II
.0.
le Izna S t O owa
1
i gdzie na G:i~dkę? I ~~:::1Iu
:d :::: 1I •••m.m·lJdal!l.m.nm8.·iIIIIi}·~;lli!IIIWIIŁOli I d:Zli
·

I
I

I prlCown'w~~~~~~s~idycznego

I

ł

mla U węg owego

ze skladu w Lodzi przy ul. Ogra o~ e j nr. 7 .
Olerty z podaniem cen franoo sklad Ka y
Cborych ORle1y skła d ać '" Wy .h ial~ Gospodar-1 m Kasy, nI. Wólozańska 225, pokój 15 w
~
1amk'iflLYCb kopertAch do
17 grudnia r. b.'

ul. Zachodnia Nr. 52.

CENY REWELACYJNIE NISKIE
NIEZWYKL E OBFITY WYBÓR

WyrabIom aparaty na bardzo

ł

Co

lI"'eroilku;'1
9'J·lIIil1BlB.
.

Polecam

l\'

dutym "'wYbeOlerznenn.almOdn ejsze

re~zLki

SUKIENKI od 5 zł_

Rótn~~es;~;~:n:~;~il~~~::~as,;o~owe

I BI-ell-zna
I

I

damska

papierośnice

J. W AJL fi
agw,..n.~w_wMMWHMWWMWwE
II Bielizna d~iecinna

1:(

0.40

alesony

t.ód.t, ul. 8.go Sierpnia 81

J::(

'"'~~~_~..u ..u.~ J-ło"'.u.u,"~~_.u."'

I

OGLOSZENIE.
grudni. 1932 r. Mocz.ie
nowil: 1) oglosić upa·
<Ilość
H.n ~owi Sp6ldsi p lczeposta
mu R.emieśIDik~w f,M"-

klCh Spółdzielni z ogr. odp.2) cbwilę otwarcia upad10ści
oznaczyć na dzień 6 grudn ia 1932 r., 3) zamialtować Sędzi., Komisarzem sędzie~ Han lowego Józe·
fa Jablko'll'skiego 4) umianować kuratorem upad 10~j Idwok bla
'łanislawa Pni owskiego, 5) n l kazać
opi ecz ę towanie ruchomości, rzeczy upadlego, gdzi e
koiwIek , 'ę one znajdują .
Za 1./(odnoŚć kuralor masy upadlości
Stani.ław Pniewskl.adwolc.t
z si dzib4 " Z, lerzu mi~s,k. w Lr'dZi' l
ul. ).atutowicta 45, lU. ol
Na mo cy art, 416 i 478 K. H. w~ywam wierzy
cieli pOWJIt:;ze j up e dlo~ci, aby w dniu ~O grudni..
1 93~ r. o godz. 10 bt"/11i SIę w Sądzie Okręg~wvlll
w Lodzi w wydziale
Han dlowJID przy ijl. PI Dą·
browsk ieao Nr, 5, pokÓj I ~ IJsobioicie lub' przez ~ł ULmocnika z dowo~ awi, cspuw i edl iwiającemi ich .dera) lelności, w celu wysłucbania sprawozdania kur' to; .
m8sy , II yboru kandydatów " a syndy ~ ów tyruczaso""ch_
ę~zl a Kowis arz masy UIJsdlosci
J6zef Jabłko.skl
Sp/Id"
I'. \

I

Męskie

, • Iowa
poscle

I

Prześcieradła

1°

Jedwabne

tt

•

,...........

Wyłączna

I.:.
~

'0'"

III, kok lu.zu I t. p. chorobom. 3000 U.Uw
dz: ltkClfD.Jeb otrzymanych , Polsld ł z.franle, od
wylcc'loorcb Uloi«mi powr.dłam i ziołowemł. k1ó,. 14
do prujuea.i.. świadcz, o icb skatcC'zaoic1.

W! roby ItIar ki

OK
o nieznanej dot~d n ~jlVy~szej jak ~ści

W}'baluioae pneu male po wi dła ziołowe, ._ jcdy·
Rym. i rodldcm którym mob_ zapobiec tym "choro.
bom i ,I,o lowaoe ., pr~ecjw: zapalenlo", pIliC

I o sk rzeli, astmie rodzinnej, r6inego

BRAK I RESZTEK

I:'olecalll ~

i

Itę dzafu •• lmle z wł •• nych zazl .. bł_ń, k •• z'"'

sprzedat towarQw

••••••••••••

= Grutlicy Suchotom
=POWIDŁA ZIOŁOWE
E'

..

II

tI

Uskuteczniamy wysyłki 110 RosJI na
podstawie umowy z przedstawicielami
Z. S. R. R.

I STANISLAW ŚLIWAŃSKI
(W, .. I.. ca Powid. l

.......

c... OG&O.......
•

Stanlala",a _ IIwań.klello.

i~;~iijojiifiiinji!ii"i!~~~~,

II bralll1l II piflłro.

DZIĘCIARSKI
Piotrkowska 18
\II podW6rzu.

Dr. NADEL
Aku.zerJa,
choroby kobiece.

przyj~ć od 3 -fi i od 7-8 ..
Pomor.ka 7.
Tel. 127....

Godz.

są

najlepsze towary: na palta,
ubrania męskie, suknie , pokrycia
, luter i re.ztki

..

SZEWCY

I
II,

Najtaniei ~:~~

I
'II
I

,

SKORY

~oś~~idej

W SPOŁCE SZEWCOW
PIOTRI<0WSKA 79. - Al. KOSCIUSZKI 22.
Tel.fon 158-38_

SpeclalnoJe:
d.talletna .prz.~~t r.eló'lek trwalyob Da ..Od,.

9.t~!:~&~fr~.~
dtbowp. robot.

I

BO

~g~:~ ~:~~u!~s~i~
Kltiil.kle~o

160,-

PrzetdZleckl

S"'n~~k'!. I~op~~;~~

sfera ch., Do""
borczvkó1# 31 ID.
3 II pOd"Mrse p8f
ter

wa

~

na).

BartcEsko '

(d....... Jul iu '

II~: arsztat ReperaCYlany
~l~f~!~~~;:ł!
_
I
~
,

.. n.a,
I-.czenia,
ma.zyn d O p •••

p ros..,. ak4lrIiC 1,
odwolanla ijl"e
.'wy, apeleoJe

k.s kontrolnyoh ".ATIORAL"
oraz wszelkich ma.z,n DRUKARSKICH i litograficznych

rzystflle bill...Cr

Z.a wierSLIn"III,clrowy l·łam. (strona 5 łnm.) prled tekst!,n i t'} tek$cfe'4'J
~ r . 21 t ekstem i komunik"łv ~O J;:;r•. nel\rol oQI ~ gr•• zWl/c.zaine 7..'\
1 \1i1(" ~ 7 rOIłi m . f~lrI·na 10 l3mó"" 10 \!r. ().Jlo~~enln. dro')o"" I) ~r z,
wyra z. na Innie~q l.e_ Ił

n "lel'2.

1.00. dl.

osz .. kuJ~c,ch prac, S gr., naJU :o5zt:!r!l~1 l.'HlIleISCOW,J o 3J ,Jrol:

ogłoszenie ao !" r. -

drote;, II"" zł'pral'llcz.r.)ch o 100 "roc. drote j. Za łHMmO\\V tW-Ult Owlllfitt"li.. '·I.'l11111'~at6\!J I uf l i Ił 1 n n str.l'':; I nie ol,)~ 11 ł.
Om,łkl. które lIie Z1I'IIł:ni.,~ uudłdcłO 1rekl OilOIU.nl84 I,',e obowif"tUl8 _)'J aw.II-..t;t,.. do po...,tór~eIł18 te~ l 01Io, te:UCl hl:)
...,rola ...... ty. CXlO CO I tl<X> 1:XXOV I i IOOOQ( CI IICCCQCX);;x J
;JOD

kl

KL~BERJ Łódt
NI 20o

Południowa

~~tI::ł.lt;!·t~~.

9U. ·.

Klllć,kleg O

~I.

(jud.k'

.1.lO:l::x;xxxxxxx:rc:xxo:xxo::ooo:cooo

j

-

W

..

.... ..,T..............

M.

po cenach niskich
znana firma

wlrda

33.

~

18

(.dop.r.I.) .... kocl.o .. l/hc
UBIOR6W I OYW""6~

fi MECHANIK Ut
:::r!".~~
~~~",~
::,'''::-::-:J
lI p. f.ŁODZI,
ul. Kilińskiego 12 ~!k~~y rrt't.°

Wytw6rnla Powide' Ziołowych
Buezłó,k.

SZ.

II

Ziołowycb'

~PTfl:d.j • • ,hlnDie:

lODt, ut.

351
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