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kłoniła po aAnione art je do z90 
Pariasom prz"znano szereg dodatkowych ",aw 

LONDYN, 24 wrze<Sma. 
Z BombaJu donoszą, ż~ 

skich, który na wa,k solidarno- J anglików w Indjach stamie si~ prawodawczem parjasi maJą zwłO!ka re stroov rzą,ldu a'l1!Riel. 
Ś1Ci z Gandhim rozpoczął stre.i'k 1 niepewne. otrzymać SIkiego 

Gandhi rozpoeząJ piąty dzień głodowy, Palel wyraził nadzieję, że 18 proc. wszystkich mi-ejsc. naraża na niebezpieczeństwo 
stre.iku głodowego. po upływie 24 godzin popełnił Gandhi przeżyje swą glodów.. Wy\bory będą pośred'l1ie. - życie Gandhiego 

Jest on niezwykle oslabion~\ i 
stracił 4 i pół funta wagi. 
Wczoraj Ga,ndhi otrzymał de 

samobó.lsłwo. kę. - Przeclstawiciele par.~asów będ~ i będzie miała bardzo ujemny 
Do Nowego Jorku przybył POONA, 24 września. (PAT.) wybierani przez ko.legja W:l' w1pływ na stan umysł-ów w In 

7llany prz,'wódca h~ndltiski Pa- Porozumienie między purłjami bOTcze, przyczem na 1 mieisce djach. 
peszę z Amer~"ki, wyrażającą 
zdUJll1ienie, ż~ 
zamieua umrzeć dla jednej z 
sekit hlnduskieh, a nie zaś dla 
dobra cał~o narodu hinduskie 

go. 
GaJIldhi odpowiedział, że 

~mier~ .lego wzmocni nac.jona
~j2llll binduski. 

Jeden z prz.\,w6dców hindu-

tel, który rozpoczął wielką 'lk- w Indjad1 zawarte poaniędzy będzie przypadało 4 członków 
cję propagandową. przedstawicielami nariasów a kol-eg,lum wyborczego, w)"biera 

Pałel oświadczył, że hindu'sów przewiduje I nych bezpośrednio. 
An~).ia ukradła Jn.dje i musi ie plozyznanie 148 mandalów w System ten będzie trwal: 10 
zwrócić prawym wł3Śeicielom. zgromadzeniach prowinc.f.oual- lat. 

Hindusi dążą Uo uzyskaJnia nych J)8r,iaso.m, ParjalSi mają zrupewniony u-
niepodległości. ktÓtrzy dotychczas wedllulg Dro- dział w administracji państwa. 
Gandbi Jest Jedyną przeszkodą jekŁu rządowego mie1.i otrzy- W depeszach do Mac Donalda 
w.ybuehu rewolucJi w lnd';ach. mać tdko 71 mie';sc. W cen- przywódcy hiilldusów i parja'-

W razie je.,ęo 'miel~i, ż 'de t alner pl f :'~i i ,twje podkrcsIają, że wszelka 

---============-~-

POONA, 24 wr.ześnia. (PAT .I 
Warunki układu pomięd/..\' 
wV1Ż'SZenll kastalJlli himldus'kie· 
mi a parjasami bęjdą :pt'1Jetel'.! 
grafowa'Ile Mac DOO1alldorwi. 'PO' 

niewaJż GaJndhi Z-aipNestać mll 
g-lodówkę dopiero ip'l za.twier
dzeniu. przez Mac Donalda 
WlSPomnia(Il~o Uikładlloi 

-fic-alne i 
Badanie raDortu ,IIQna 

odroczone do 17 listopada 
Kło będzie zastępcą 
zmarłego komisarza 

rady i rozlnowy 
Cz, Nieme, uSlapia! 

'GlENEW A, 24 września,. -
DzilSiejsze ralIl.ne . "posiedzeni.e 
rady li~i narodów ohejmQWa~o, 
jalko punkt pierwszy sł~-n'IlY rlt
port komi'sji Lvttona w S'pra
wie zatargu chińsko· jaJPoii
skiego na terenie Mamdżurji. 

Rząd jaJpoń'ski zwrócił się 
f)rzed kil,ku dniami do rady ligI 
narodów z ż~daniem odrocze
nia dy'S'kusji nad raportem aż 
00 czasu przesłania uwa:g rzą
ou j.a'PoI1ski€ig"o w tej SlJ)rawie, 
co zajmie oko'lo 6 tyJgodni od 
chwili doręczenia raiportu rzą
dQIWi japońskiemu w Tokio. 

DelegalCja chiJń!Ska nie ukry· 
~a swego rozczarowania z te
go "powodu. Niedyskrecje, któ
re krążą dOlkola raportu Lytło
na powiadają, że whrew po
przed'Ilim zapowiedziom, które 
wskazywały na to, że raIport 
jest bardzo niekorzystny dla 
jalpollcZVlków, na,\eży glo Ulwa·' 
żać za zreda:gowany na S1krupu
latnie ne'Uitralnem podłolżu. Ra
port UISlllwa się pozatem od 6)-

Graviny 
ceny wnio\Slkó·~ w stosllinku do GENEW A, 24 wrze§nia. 
fa'ktu ogłoszeni.a niepodleglo- (PAT.) - ,V genewskich ko
ści Mandżurji. łach politycZI1Y'Ch omawiana 

Na dzi'sie.tszem pQ\Siedzeniu jest obecnie kwest ja, kto hę
przewodnkzącv rady ligi naro· dzie powołany przez radę ligi 
dów de Valera przychylił się narodów na stanowisko wy,so .. 
do prośby rządu iapońSlkieRo o kiego komis. ligi w Gdańsku. 
odroczenie rozopatrzenia rapor- Umacnia się tendencja pOlWO
tu Lyftona, wyraził iednak zdzi łania na stanowisko wysokiego 
wienie, i,ż Ja~pO\l1 ja dO!p'uŚICiła do komisarza osobistości narodo
ogłoszenia niepodJ.egłości Man- wooci angielskiej, czego zresz
dżur.ii, nie czekając na zaJa- tą bardzo pra,gnie W. Brytamja, 
twienie tego raJPortu. De Vale okazująca duże z.ainteresowa .. 
ra zaznaczył, i,ż wyralźa w teJ11 nie dla spraw Gdallska, .jednak
oświadczeniu wglą.d Z3łPewne że kandydatury an.gielsk~e ni~ 
wszystkich cllolIllków raJdy ligi. są chwilowo wysuwane. Jeśli 

Po dłUJższej d'~skU'sji rada H .. nie uda się znaleźć kandydala 
gi narodów nato stanowisko, projektowa
postanowiła odroczyć Spł'3IWe, ne jest ohsadzenie go czasowo 
stosownie do WIIliosku .lapOli- na ki~ka miesięcy. Kwest ja 1a 
skiego i rozpah'zcć rapoI·t Lytto l rozpatrzolI1a będzie i zoecyoo
na w dniu 17-ym Ustopada r. wana w począŁ,kach paździer-
bież. nika'. -

Henderson rezygnuje z usiłowań medjatorskich 
GENEW A. 24. 9. (pA T) W ciągu 

dzisieJszego popo.łudnia nie odby
wały się żadne posiedzenia i spOt
kania poHtyczne były nieliczne. 
Większe zainteresowanie wzbudzi
ła wizyta niemieCkiego ministra 
spraw zagranicznych Neuratha u 
przewodniczącego konferencji Hen 
dersoata. W kołach niemieckich za
pewniają, że wizyta miała charak
ter kurtuazyjny. Niemiecki mini
&ter pragnął poinformować Hender 
sona dlaczego rząid niemiecki nie 
odpoWiedział i nie odpowie na jego 
listy. 

Posiedzenie prezydJum konferen 
cji odbędzie się w JJoniedziałek". 

Jak słychać. Henderson zrezy
J!:nów:ał z zamier7..on~o przedsta
wienia memorandum w sprawach 
politycznych, któreby miało na ce
lu wywołanie dyskusji o ŻCJ.daniach 
niemieckich i wOJ!:óle zrez~'gnował 

z wszelkie.i akc.ii osobIstej na. rzecz 
umożliwienia Niemcom powrotu na 
konferencję rozbrojeniową. MoZnlł 

więc przewidyWać, Ze prace toczyć 
się będą normalnie i że żądanJa nie 
mieckie nie będą dyskutowane. 

GENEWA, 24, 9. - S,prawa. u
działu Niemiec w dalszych pracach 
konferencJi rozbrojeniowej Jest na
dal przedmiotem na.irozmaitszych 
nanad i konferencji. 

Wczoraj do pÓfuego wJeeZ&r~ 
odbywał r:!4Bister spraw zagranicz
nych Rzesrzy von Neurałh z mini
strem spraw 2JllJ!:1'anicznych Wiel
kiej Brytanji sir Simonem rozmo
wy. Simon konferował teZ z Paul 
Boncourem, ](t6ry odbył pozatem 
w tych sprawach konferenc.ie 7 m; 

uistrem Zaleskim. 

inisłe Plichałowski pozostaje 
Warsz. koresp •• "Głosu Poranne

lO" teletonuje: 
Półoficjalne zaprzeczenie pogłoskom o ustąpieniu 

Panuje tu przekona.nłe, fi; dete· 
gacja niemiecka zechce w na.lbliż
szym czasie wykazać nastrój bar
dzie.l pojednawczy. uważając, że 
swo.iem dotychczasowem nIeprze
jednanem stanowiskiem wywoła 
jaknajgorsze wrażenie. Oficjalnie 
jednak szef delegacji niemieckieJ 
von Neurath zaznaczył publicznr~. 
Żt' nie prowadzi rozmów w kwest ii 
rozbrojeniowe.ł, gdyz jest tylko 
przewodniczącym de]e.glacji n'! 
zltl'omadzenie Ii~i narodów, a niE' 
na konferenc.ię] rozbrojeniową. 

Wal'8z. kor. "Głosu POJIaD- ma być b. min. skarbu p. Jalt 
W dniu wczorajszym zaszedł nie uego" teJ.efonu.fe: Piłsudski. Mianowanie p. Jana 

twyJtJ;v wypadek nałożenia pieczę- Od dłuższeli(o czasn poJawia- Piłsudskiego wiceprezesem Ban 
ci na wszystkie nieruchomości i ru ją się JJO~łoski, .łakoby obeeny ku Polskiego zdawało się, pOło 
chomości magistnatu Dl. Błonie. milJ1lister sprawiedtiwl)Śei, p. ży kres tym pogłoskom. 
Długi wynoszą pół miljona zł. przy Michałowski mtał ustąpi~ re Niemnie.i jednak w dalszym 
budżecie 150 tys. zł. Dooać należy, 1 swego stanowiska. Jednocześ- eiągu niektóre organy prasy 
te gospodarował tam POS. Jan Ku- nie kolportowano wiad()mość,pawtarza.ią pogłoskę o ustąpie
liiiewicz. nale.ząey (lo B. Ił. że następcą p. Michalowskiei-o nin ;p. Miehałowskie40. Jak 

się dowiaduJemy ze źródeł mia
l'Od.ajnych, pogłoski te nie ma~ 
.~a żadnego uzasadnienia i nie 
odpo'wiadąią zopeI!nie praw
d2lie. P. mm. Michałowski 0- Dziś toczą si" dalsze rozmow:v 
statnło p~rowadził szere~ zakulisowe na ten temat, przede
powwmy<eh prac w dzie,dziuie I w&zyst~m między von Neurathem 
kodyfłkac.ii prawa i w dalszym a Simonem, 
ciwru te 1)1'800 konłynuWe.. _ 
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Fer.te -..olityezne w Polsce Z(} ~ieq,ny do niemieckiego w spra Prudmieśeia.i Rymarskiej. To- go szeregu pomysłów w rl1.ie
stały przedłużone na ezas dłuż wie pomncy dla bezrobot- czyi się bój o usta'W~ dil'ogową dzinie organizac.ti pracy. l'n 
szy. Zdawałoby się nawet, że nycb, t. m., że odbywa się co- miedzy pl"Zedstawieielami ko- tei pr0ID.ler PI'ystOI', który ob
zY.1emy w okl'esie najlClpSze~o ~az mocme]Sza współpraca w mitetu ekon()mi~znef!j}, a pa- .~ąl w spadku biuro ekonull\ic1. 
dobl'obytu, ure~ulowanych sto łl7,iedzinie pomysłów poJjtyez- nem ministrem J'Obót pubYez- ne wraz z .iego kierowuikit·m. 
sunków ~ospodal'ezyCth i, f.e no - gospodarczyeh międ'Zy Pol Dycb, generałem Norwid - Nett- podziwiał dość długo mi·'ilcł'IJc 
nie zachodzi żadna potrzeba u sli:ą a Niemcami. Niemcy tło- gebauerem. W tym to gmachu biurko pana Jastl'2,ębsldego, 
lWllczenia kanikuły politycz~ marzyć będą z polskiego posu- unicestwiono pomysł wpr6wa- kartote~i z nazwisIHlml lIrzę' 
ue,l. Czynniki tIDlJędowe cieszą niecia polityczne marszałka dzenia speejaln~o podatku na dników, z aktami wchodl:\}cy
si~ wynikiem konfcreneji go' Piłsud,skiego, Polska pl'żełoży cel rozbudowy miast. Ludzie mi i wJI'hodząeymi, da.ląc.vmi 
sporlarczcj w Stresie, odbywa- na ięzyk polski pomysły gospo pracu.iąey w biurze eknnomicz- moim.ość sprawdzenia w clą~n 
ja się przygotowania na tere- darcze rządu Papena. nem rady ministrów nie rekla chwili bie~u sprawy ka7.dego 
nie genewskim w kiel'U:nku Prt)~ram g~spodare2Y rządu mowali się na zewnąh'z, Nikt podania i papieru prezyd.iun.. 
pOllownego uzyskania półsta~ ma opracować oczywiście biu- nie wie(lział, kto właŚoCiwie łam J'adJ IQltnisll'ów. Hhu,'ko to po
łego miejsca w radzie ligi na- 1'0 ekonomiczne przy radzie mi rządzi, a jednak kcmłakt mię- zostawił w spadkU prcmjm'owk 
I'odów i uw~a opin.ii publl!etz· uistrów. D~ięki inicjatywie pa- dzy panem radcą Piętakiem. Prystol'owi pan Jastrzębski, 
ne.i wstaje tem samem oclwro- na premjera Bartla stworzono przygotowującym dekret~' p. choć dafl8ze pomysły pana Ja
cona od zagadnień aktualnych. równolegle do ministerstwa prezydenta Rzeczypospolitej, a I strzębsldego w dziedzinie rC1lr 
wewnętrznych. skarbu i mInisterstwa przemy- komitetem eJ.lOnomicznym et. ~anizac.ti i pIlinowej ~ospodar-

Nie znaczy to jednak, że za- siu i handlu insłytuc.lę przy l'a- zn. biurem k6-mitetu) był ści~ ki ~ostały od:mnięte na bok, bo 
~a(bl!ienia te spadły z pol'ząd- dJZie ministrów, która za.Pnowa śłe.lszy, niż z no.~·zuegótnymi ni'e Ucują z samym ustrojem, 
ku dziennego, że mimo wy.jaz- la się równocześnie z~adnie- minish"aIlli~ podpisu.iącymi for ktÓI'Y nie bardzo znosi phłllo-
d~l pana premjera Prvstora na ulami gospodare.zemi, dotyczą- maInie dekret. wą gospodarkę· 
urlop, h'oska o losy budżetu te cemi wspomnianych resortów. Pancm biura ekonomicznego D.tś na czele polityki ~{l<;po-
~toroe7Jnego nie przesta.te za- Z prw..ydjum rady minish'ów Lył obecny wi,ceminister. ska .. , daJ'cze.i r'Ządu w prezydjllm 
Ill'ząłać rządu. Za tydzień, dwa szło natchnienie do poszczcgó1- bu, p. .Jastrzębski; biuro ie~o rady ministrów stanął pan pul 
powstanie zresztą nowy klo- nych ministerstw. Dział gospo' było wzorem olanowej ~ospu- kownik Leehnicki. Jemu to po 
IlOt pl'Zygotowania i przcdsta- dar czy na I{rakowskiem Przed darki. Ten to ślusarz - sanH.l'lIk wierzono o.pracowanie 1l1anu 

wicmia JWweJlo pJ'eJiminal'Z:l mieścin był właśeiwle s7Jkołą doszedł własną metodą do całe gospodm-czego, porozum'irnie 

hudietowe~o, a wraz z tern po- przygotowawczą dla plOZy- ~!!!!!!!!!!!!!!!!~::!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!! 
ws tanie kwest ja OIPI'acOw 2JJlia szlych wiceminish'ów i mini
planu gospodarCtZCgo, ujawnie- sh'Ów. Dopiero po zdaniu egza 
uia zamiaTów gospodarczych minu D()(l czujnem okiem pre
rządu i odsłonienia przyłbicy m.tera wysyłano z biura ekOlllG
w akcji tocząoo.i się na terenie micznego rady ministrów na 
Pl'asyW f)ółuł'z~owej w stosun- stanowisko minisloo lub w;j,ce-
ku do karteli. mini8tra do ministerstwa prze-

.JuŻ teraz pl'ubąkują, <ł.e mysłu i h,andlu lub miDisłfr-
n,ąd zamierza P1'ZYjlotować G- stwa skarbu. 
kt'eślony program gospodarCl1,y Tak J)il'Zebyli szkoł~ wieeml
na t'Ok przyszły, że rząd stanie Ilistrowie skarbu Starzyński ł 
pJ'Zed se.imem Jllietylko z preli- Jastrzębski. 

Przesilenie gabinetowe na Węgrzech 

'Uillarzem budżetowym, aie z W pałacn Namiesulkow
szeregiem projektów, ustaw w skim powstawały koncepcje i 
dziedzinie gospodarczej, ŻC zo- niera,z toczyła się nawet cicha Premjer węgierski, hr. Ka J'olyi (na prawo), ustąfpiJ: WMZ 

t 
• l't k z całym ~abi,netem. Za j~o na stępcę Ulwa,żanv l·esł powszech-

s aOJe sprecyzowana po l y a walka między pomysłami cko- nie hr. Bethlen (na lewo), który niedaWlllo byl przez dziesięć 
l'Ządu w dziedzinie walułowe.l, no.micznymi Kl'akO'Wskie~o lat bez nrzerwy prezesem rady milIlisfr6w. 

:t więc stosunek do zagadnie-IZpi--.. -Bil------.... -------... ---.. -------IIII.-----. 
nia deflacJi i mnac.li, że zosta-
nie OiłKaoowaflly projekt analo-

Dr. med. 

• Warhalt 
Inny aniżeli wszystkie inne! 
Coś, czego dotychczas nie widziano 
Największy film genjalnego R ( n ( [ l A 1ft' A 

o 

si~. z poszczególnymi mini~tr:t · 
mi i wiceministrami w sprllwic 
dalszej polityki gospot:arcze.i 
I'ZądJll.. W ten sposób ma 1)0-

wstać nowy program, nowe wv 
znanie gospodarcze rządu, HO

i'ł'e artykuły wlary w sprawie 
polityki ekonomicznej. 
Już dziś prasa półurzędowa 

zapewnia, że dojdzie do l'OZ
~I'ywki z km-telami, że pierwoł 
tle pomysły popierania syndy· 
katów i kat'teli nie dopisały. 
Mówią również o niepowodze
niu akcji ści~anla podatków 
na wsi w namrze. Rochą sIę 

przeto nowe pomysły pOdatkO
we, nowe kombinaeje w dzie
dzinie ściągania danin, tembar 
dzie.t, że dotychczasowe za
wiodły. 

Rząd obieeu.le wzamlan po. 
tanienie wproduktów wła

sn~ch, udostępnien.ie masom 
",Mld po cenie miione.ł-

Ma.ią potanieć rÓ'WlIlierź eooy 
papierosów, soli i t. p. 

W poszczególnych minisfer
stwach wre podobno .lllŹ praca. 
Z biura ekonomicznego nade
szły Już projekty różnyeh P l" 
mysIów, maJące na celu zr6-
wnow3"~ć budżet. Sprawa na
prawy konstytucji stała 81~ 

chrwillowo nieaktuama. Minister 
Car, oboony wicemarszałek seJ 
mu, wraz z poslem Maekiewi
ezem oraz szeregiem referen
tów konslyfrreyjnyeh .. maJ:, 
w te} ~hw\li n\~ do ~bo\,!. Od
po.czywać będ2.ie również były 

minister sprawiedliwości, prze
WOdniczący komisji ko.ustytu
cY.ine.1. profesor Makowski. Na 
porządku ddennym stanęły tn
ne sprawy, chodzi o wy1)fnl~
cie z cię,ikie.l syhlae.\i. Biurko. 
Ul·glWizac.ii pr2cy, gdzie zasia
da obeenie nowy kierownik, 
pan wicemmisłel' Lee,hrnicki, 
1,yskało na aktualności. O zaaa 
dnieniu elity i honoru mówio
no po raz ostatni na zjeździe 
leg.lonistów w Gdyni. Troski 
powamie.lsze za:puątają ludzł 
ohecnego regimu w okresie Ni~(b igje 

kanikuły politycz-Gdańska ZS, tel. 11]-45 
powró,il 

wkrótce w Grand Kinie. ll'~kome.i 
i ........................ ~ .......... mF*I.&I .......... iB .................. I8 .... RI .. .JI ne~ 

............................................... R~~ _ A ..... a. •• a.--------____ .. =-____ ............ ~.m 
OlwiQhOWU KinO -Teatr 

" CAPITDL" 
Dziś i dni naSleDnJch! '.A. 

Niezapomniany "Pleśnla'lI 06," Król baryton6w 

la wr~n,e Tibb~i ~h~a;:łe ~s;;: 
stkich swym pot~żnym głosem w arcydz. erotyc.nem pt. 
OrlImat s :życia rosyjskiego. Żywiołową namiętność j krańcowy 
sentyment uwypukla w pieśni primadonna Nowojorskiej Opery 

pozatem tłumy statystów ł ohóry kozak6w. 
Pocz, sellns6w o g. 4.30, w ::Ioboty i niedziele o g. 1, 

• 

D UCZ Elli 
Grace Moore feudalność Irsią~ęcl1 i lubieżny IIdoll MenJ-OD, .1. , typ lowelasa odtwony znakomity n .1. 
NADPROGRA.M; Wspaniała komedja dtwiękowa oras aktualJlości! 

Ceny mIeJsc popularne. Bilety ulgowe ważne bez ogrllniczeńl 

.",e e l: Jl S I N O Film na~odzony złotym 'medalem p;. t. • 

Ostatnie 2 dni! Dramat niepotrzebne) matki 
II 

Początek seansów o g. 12. .. 
"P "LA C E" I 
e 

DźwiekowJ 

z n8jpopularniejszą i Marle D e I r .. największą tragiozką r SS er ;ió~;ej 

, 
nadprOgram: Dodatek dźwiękowy 

i aktualności krajowe 
& .............................................. m. ...... ~!' .... ~.mL&~, 

Ostalnie 2 dni! Laurel i Hardy 
(FLlP i FLAP) 

w filmie 
p. t, ICh dola i niodola 

Początek o g. 12-ej. 

Otwarcie sezonu 1932'33 ' I-szy bezkonkureneyjny przebój cowbojsko-sensacyjny w 12 aktach. 100-proc. dźwląkowiec 

~'Z~~6~~r~lIee!:~~SZY lON Nil w po,~~:~~~: "w krzyżowyoniu" 
kr61 cowboy6w FllsoJnujćlCY d!a~at sensacYjno-cowboyski. ob.fituilłcy w nowe, dotąd niewidzi e· 
.. ne trIclu cowboyskIe. Wstrząsające efekty dźwlękowel 

Tysiące niebezp.ecllnych sytuacJI! Po"waJąca akcJal Błyskawiczne tempol NaplAclel Emo'"Ja! N d K dJ . P .. ... - II program: ome a w 2 aktach. 

, oczl\tek seansów o go l2. Na pierws7.y seans wszystkie miejsca po 50 gr 
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a zniżka t:ł!D Radn, łódzki D. Klikar 
uzyskał 11 tys. zł. odszkodowania od Żyrardowa 

wódki i SpiłO.UID o prawie :!O proten. Warsz. koresp. "Głosu Poranne· 
go" telefonuje: 

rektorów do p. Klikara po niemiec 
ku jak następuje: ,,'Jeieli się pan 
nie usunie, wyrzucę pana". Pan Kli 
kar uznał to za obrazę. uniemożli
wIaJącą mu pracę i za zerwanie 
kontraktu, zaWl8i1'tego na kilka lat. 
Sąd olrręgowy w pierwszej instan
cji zasądził na rzecz skarżącego 

odszkodowanie w sumie 11 tysię
cy zł. t. j. pobory za cały czas obję 
ty umową. Sąd apelacyjny, IW któ 
rego odwołał się ,,1:yrardów" wczo 
raj wyrok w ~ałej rozciagłości za
twierdził. Wyrok jest tembardziej 
znamienny, że za parę tygadni st ... · 
nie przed sądem m~howski. 

W tych dniach. .tak wiadomo, 
monopol spirytusowy obniżył ceny 
denaturu o blisko 40 proc. w sto
sunl{u do poprzednich. Obecnie ma 
my tło zanotowania dalsze posunię 
cZe monopolu spirytusowegO w kie 
runku obniżenia jeg-o wyrobów. 

Dzisie.iszy numer urzędowego 
Oziennika Ustaw przyniósł ro:~po
rządzenie ministra skarbu, ustala-

zamiast 6,90 luksusowej. mOCy 45 
proc. zł. 7,50 zamiast 10,40. Cena 
spirytusu na cele domowe-lecznicze 
mocy 90 proc. wynosić będzie =10-
tych 10,20, zamiast 12,50. Odpo· 
wiednio zostały obniione ceny wy
robów monopolowycl w buteltmoh 
półlitrowych i mniejsiLych. Nale-zy 
zauwa:iyć, ie zniżka ta wYll().'1i 
przeciętnie ponl\Jd 20 proc. i 000-

• 

wiązuje w detalu z dnłem 29 wrześ 
nia r. b. natomiast hurtownie IDO

gą nabywać wyroby monopolowe 
z dniem 26 b. m. 
Poważna zniżka cen wyrobów 

monopolu spirytusowego dowodzi, 
że rząd dąży konsekwetnie do zer
wania z polityką "sztywnych ceu" 
przynoszącą. w wyniku jedynie 
zmnie.i&zenie spożycia. ,w .. 

W sądzie apelacy,inym znalazła 
!>ię wczoraj sprawa dyrektora han
dlowego Żyrardowa, radnego m. 
Łodzi p. Oskara Klikara. który 
~karźył zakłady o odszkodowa8.i.ę· 
Sprawa ma źródło w s)}osobie ob
chodzenia się z podwładnymi zmar 
lego tra~icznle dyrektora KoelIera 
który padł z ręki Blach()wskie~o. 
Koeller wyraził się na zebraniu dy 

JEEp • • . leJce nowe ceny na wyroby mono
polu spirytusoWego. Cenę kosztów 
własnych spirytusu OCzyszcz011ego 
na cele konsumcY.ine ustala się w 
wysokości 1,90 z. za Jeden litr spi
rytusu 100 proc. cenę sprzedażną 

łącznie z opłatą monpolową za .te
den litr spirytusu 100 proc. oczysz 
czonegO do wyrobu wÓdek gatun
kowych. esenc.ii, artykułów cuki~r 
niczych itp., artykułów spo:iyw
czych oraz do wzmacniania i kon
serwacji napo.iów winnych i so}{ÓW 
usta'la się na zł. 9~ zamiast do
tychczasowe,' ceny 12,52. Za spiry 
tus podwójnie czyszczony dolicza 
się 0,20 zł., a za luksusowy 0.35 
zł. od litra spirytusu 100 proc. Lin 
100 proc. spirytusu dla celów lec7. 
11Iiczych kosztować będzie złotych 

0.000 lunlów pOŻ' z 
otrzymał w Anglji, polski przemysł cukrowy Rresztowanie 

szpiegów -~,.,~ . 
.' . 

Jak się dowiaduje agencja 
"lSJkra", w dniu 21 b. m. podpi
sane zostały w Londynie umo
wv między grUlpą banków an
gielskkh z British Overseas 
Barnkiem na czele a obu pol· 
skimi związkami przemyslu 
cukrowniczego, na kredyty nie
zbędne dla przeprowadzenia 

zbliżającej się kampam.ii cu- gO, Wołynia, Małopolski i Ślą-
krownkzej. Ogólna suma o_ ska w Warszawie. 
hecnie uzyskanych pOżyczek Należy zaznaczyć, że st-osun
wynOsi 800.000 funtów szterlio ki fi.nansowe nalSzych cukrow
gów, z czego 500.000 funtów o· ni z ban.kami angielskimi kon
trzyml1je związek zachodnio - tynuowane są Już od J.at dzie· 
po.l.skiego orzemysłu cukrowni- wi~ciu, co iest do'wodem duże
cze~o w Poznaniu, '. a 300.000 l gO zaufania, jakie a'ngielskie 
funtów - związek zav,"odowy sfery finanso\ve żywią dla cu
cukrowni b. Królestwa Polskie- krownidwa polskiego. 

w A.E.G. w Berlinie 
BERLIN, 24, 9. (P~T). W towa

rz~stwie "A. E. G!' (powsze~hlte 
Tow. Elektryczne) policja areszto
wała jednego z inżynierów fabry
ki oraz przedstawiciela firmy pod 
zarzutem uprawiania szpiegostwa 
przemysłowego na rzecz obcego 
państwa. 

9. zamiat 10.40 zł. -

Detaliczną cenę sprzedaina wy
robów monopolowych łącznie z bu
telką ustala się jak następu.te: za 
litr wódki zwykłej czystej, mocy 
35 proc. zł. 4,00, zamiast 4.80. wy
ltoroweJ, mocy 40 proc. - 5,30 zł., 

a"emnicze za. iDIQCI dygnitarza 
(}skarżenl odpowIadać mają 

przed sądem dorainym. Według 
dzienników aresztowanie nastąpiło 

w chwili. J!dv in:iynier wr~zał 
przedstawicielowi firmy ta.ine pla
ny konstrukcY.łne w celu złożenIa 

Wielkie sumy pieniędzy i biżuterja przepadły 
PARYŻ, 24 września (Pat.)

B. oficer marynarki tureckiej 
Hilnnet Bej ożeniony z wdo'W~ 
po marszałku dworu ostatnie· 

S LI- SZI e o'" gO sułtana, przybył w zeszłym 
• roku na wiosnę z Konstant-\1l10-

dypl. nauczycIelka pola do Paryża ce,l,em ob,kcia w 
wznowiła lekeje gry fortepiano. posia~anie wi~1ki~o, . spadlku. 

waj oraz teorji muzyki j W dnm 19 maJa OPUJSClt on ho-
., . tel, w którym zamieszkiwał, .)-
.. awadzka 22, m. 15. znaimiając, iż udaje się na kil. 

;;, t , ~ , • • " ;-l':"'. ~ ... -', ."~ .",', ... :,r,., 

Zawiadomienie. 
Fax Film lowarz,slwo w Warszawie 
zawiadamia. niniejszym 
film p. t. 

Szan. Publiczność, że 

ftlBPOTRZB 
(Over the Hill) 

Bajpotężniejsze arcydzieło filmowe ostatnich lat 

nie ma nic wSPólneeo 
z filmem wyświetlanym w jednym z kinotea
trów łódzkich o podobnem brzmieniu. 

KO UNIKAT! 

ka dni do Lozanny, wezwaJly by go z'g1adzić ze ś" jaJa. \V każ icl :zainteresowanym kołom zagrli 
przez jednego ze swy,eh bli- dym bądź razie niema mowy, nicą . 
skich krewnyoh, b. ambasa.do- według kOl11uil1ika!u policji o' da Uli-DCO ak~d"'" 
ra Turcji w Berlinie, kuzyna samobójstwie. ~ U li 
kró.1,a egipskiego Fuada, dla Bliscy h'c\\'ni za\ginionego w młcklm 
przedyskutowania sprawy spad ciąr~ll kilku micsi~>cy nie dono· aresztowano 50 cłzI--
kowe.i. sili o tajemniczem za.ghlllęclU, u-

W istocie następne,go uma do:piero w ostatni'ch dniach ko.n łaczy 
Hikme! Bc.j znalazł siG w Laro- sulat turecki zwró·eił sie do -
h l · l ł' . d POlI·'C.I·I· fran'clIslcI·e.J· z pro"])'" o WARSZAWA, 24, 9. (PA11. W c e, g( ZJe za rzyma SIę w Je .. .~ ... dniu dZisie.tszym władze adml:nłstra 

nym z hoteli. ~vsl,czGcie po.sZ lI'kiw:lll. cyine rozwilłzały wiec oIan 
Pocz.vna.iąc od 20 maJa ginie 11('gO zoslał~ prz~sl;:vll[l do. ho~e- p~;'ez :Jkademicld' t. zw. "aa~łat~ 

po nim wszclki ślad. .lI . W Paryzu. Hllol1et BCJ m~al wy" komitet, składaj~ Ile wy_ 
W kilka dni późnie.l waliza p~zv SObl"; z~aczną sumę ple; \ łącznie z żywiołów komunłstycz

lv zagarnąć posiadaną przezeń n.lI~dzy. ~lcwladomo? czy . stal nych. Po wkroczeniu do Domu A
gotóW1kę i biżuterję, czv tei o Slę o~ of~ar.ą rozmalt.ych Clem- kademicldego przy ul. Grójeckłej, 
sób, które mialy w te_m_i_n_t_er_e_s_, _n_Y'C_. _l_l_I_n_d:\'wlduów, ktore pragnę jCdzie wiec się odbyWał, policja za-

Zuchwal, nlDad II ,e • 
stała 200 osób, wśród któryeh 
2l1la.id<>wało się wiE'Iu znanych cizIa 
łaczy !wmunistycznych z poza tere 
nu akademicldeJ!o. Po mzwiązaniu 
wiecu Zlltrzymano 50 osób do dy. 
sPDzycH władz. 

na właścicielkę sklepu na Chojnach 
W czol'a.i o god!Z. 9 wieczorem 

dokonano niezwykle zuchwałe
~o napadu na Cha.iuacb. W doi)
mu nr. 59 przy ul. Rzgowskicj 
mieści się sklep SIHJżyWCZY 

73-letnie.i Madi Bredow. Wczo
ra,i po zamknięciu sklf.'łłU, kIe
dy staruszka sama zn8.tdowała 
się w pokoJu, przylega.iącym 
do sklepu, nag&e ktoś zapukał 
prcsząe przez dil'zwi, by Bre-

dowa spl'·z.edała, mimo zamkni~ 
cia sklepu, chleb i wędliny. -
Kiedy Bredowa otworzyła 
drzwi, została uderzona tem~ 
pem narz~ziem w głowę i słra 
eHa przytomność. 
Złoczyńcy nasł~pllie dokona-

li rabunIm i zbicr.{Ji. DOpECl'O 
w pół ~OdXiuy po napadzie .li!
den z sąsiadów Breilowe.ij zau
ważywszy (}łw~włe drzwi miesz 
kania i ~anu.iący tam spokóJ 
wszedł i ku s"\{'emu pl'zuużeniu 
znal,azł nieprzytomną Bl'edową 
w kałuży krwi. O napadzie po- I 

wiaila-mi.rmo niezwłoczuie wla-' 

• 'laDer 
rócił. 

dze pOlicyjne i wezwano pc,go-o --A-B-IN-E-T-H1-a-JE-N-Y-K-O-S-M-E-T-Y-C-Z-N-B-J 
łowie, lekarz którego nie zdO' 
łał przywrócić Br.edowe.i do D" 
przytomności, wcbee czeIlO" 
pI'zewiózł ją do szpitala mie.i
skie~o. Energic~ne śledztwo w 
kierunku uJęcia spl'awców na
padu prowadzi wydział śled
czy. (a) 

CeoiefnJana 7. m. 8 fr. fel. 209.1e 
Wuelkle zabIegI wchodzltce w Jllue, 

racjonalnej kosmetyki. 

Ceny umiarkowane. 
Poradr ber: płatnia 

. Wobec teg?, że niek.tóre składy, prowadząc węgiel opałowy 
~6zny~h kOl?aln, sprzedaJą takowy za znany ze swej wysokiej 
JakoścI węgIel Warsz. Tow. Kopalń 

y, 
KOLOŃSKIE "H l liliE l"·· ;,JULJUSl" 

komunikujemy. iż jesteśmy Jedynymi odbiorC'ami wyżej wymienio~ 
nych kopalń dla wozowej sprzedaży z bocznic przy stacji Łódź
Fabr. i że zobowiązaliśmy się na składy nasze węgla 
z innych kopalń nie sprowadzać. -
-----------~~~~~~~ 

Firmy, pe>sługujące się nieprawnie nazwą wyżej wspomnia-
nych kopalń będą ścigane sądownie. ;. 

~kłBdJ opałowe ABRAmOWICZ i WOOllSŁAUJSHI UGnoiu kolei owe 
~ tel, 147-60 Kilińskiego 66 tel: 147-60 

WODY 
MYDŁA TOALErOWE, 
KREMY, PUDRY i T. P. 

NAJKORZYSTNIEJ ZAKUPIĆ MOZNA 

W erlumerr J. rukara 
Zawadzka 5 'el. li5·9~. 

CENY ZNIŻONE. CENY ZNIŻONE. 
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Dzźwy medycyny 

Zastrz,ki zamiast Doż,wienia Aparaly radi owB na sieć 
Jeden z rosyjskich uczonych, eliksir przeciwko głodowi wy twa,. 

prof. Czukiczew, wykrył, ie krew rza się w żołądku i w trzustce, skąd 
sytel-ro zwierzęcia, zastrzyknięta do przechodzi do k,rwi. Z tych właśnie 
żył zwierzęcia głodnego, wywołuje dwuch or1ranów łatwo było ten eli
u tego ostatniego uCzu~ sytości. ksir otrzymać. Podczas dalszych do 
M'ygłor!w.'ie psy, które przedtem świadczeń stwierdzono, że kJil{a 
niepo~owanie węszyły za słt"ł\- !tropli tego elik'liru, zwanego sekre 
wą, :lAlieruły się całkowicie po za· ·tyną., wystarczajlJ do usunięcia mę
strzyku krwi sytego zwierzęcia. śle czą.cego uczucia głodu. Jeden za. 
pia ieb o&yskały pełen .zadowote· strzyk hormonów sytośCi z-astępo
nia z powodu sytośei połysk, pozo- wał obfity obiad. Można więc już 
stawiły one jadło nietkni~e, slo· dzisiaj usunąć uczucie głodu zaJlo' 
wem były syte. Wreszcie prof. Czu. moc., kilku kropelel{ sekretyny, zu-

Iloł:hat DloiDa bez elośnika, iglko z 
waDił!DI środllów oliroiDoki 

zacb.~ 

kiczew skonstatował rówQież, że pełnie bez pużywienia. 

OdJbiol1Iliki sieciowe są .zasi
.!a.ne prądem anodowym o sto
!>ull1kowo wysokiem na!pięciu, 
tak, że dołączenie do ~niaz.d 
głośnikowych sllllcha'wek może 
sqolw OldQlwać niejednokrotnie 
ba'l'dzo przykre następstwa. 
"Vystarczy bOIwiem, że w s]'u
clha'w'kach łuh szalUrze i7;olac)u 
będzie uszkodzona, al:bo też ma 
lo wytrzymała, by prąd, pły
nący ze źrÓl(Ua prądu do odbhr 
nika rozdzieli się w tych slu
... haw!lfach i by pewna .i~r..:l 
c,z ęść przeszła przez ciało siu 
chająJCego do ziemi. Jest to b'II 

Ekstrakt mózgow, 
leczy umysłowo chorych 

Berlińscy lekarze chorób nerwo. 
\'łyCh, prof. Kronłeld i prof. Voigt, 
prredsięwzi~ senSliłlCy.ine doświad 

czenia, podając zdrowym mężczyz
nom i kobietom przez szereg ty
godni codziennie 10 do 200 krOipll 
ekstratu suh4ancji mózgowej. f'()
czynione następnie z tymi ludŹlru 
doświadczenia w dziedzini.e ich u
zdolnień wykazały, że krzywa wy
dajnośei pri3iCy znacznie się wzmo
gła. U niektórych pac.ientów w po
czą.tkacb pojawiły się bóle głowy, -

modówlka Gandhiego odlby·, 
W9 się, iak wia.d.omo, w oibra
nje "parja'sów". 

Kióż to są ci "lJ>arjalSi"? Picr 
vrobnie rozuaniWlo .pod tą naz
wą naród tubylczy w :poił1udlO
wyd)j lnid:]aClh pr;7Jedm.:icll, lrezą-· 
ą ~ miJiio;n.óW ~w. N.ast.ę
oo1.e l.iednc* ~1Il0 tę 
naI'1.MIlę do ~'eałej WQl'Stwy ~ud 

ale pO dłUŻSze.i kuracji wszyscy dzo 1I1iebezlpiec:nne, zw1'aSZ""' ,'1 
wykazywali wzmożoną. pewność sit przy zasilaniu odbiornik6\\ 
bie i doskOlllałe samo;roczucie_ Proł. 

bcZ/pOlŚredJnio z sieci prądu '!!t!l 
Kronfeld widzi w tych dośw~adcze- lego, oooieważ w tym WyrplUJ 
niach nowe możliwości leczenia li- ku l{Oln~ :1.kty gło,śnika są przy· 
mysłowo chorych. Próby z chory- łqczo!l1e bezpośrednio do ieollf' 
mi. cierpiącymi na depres.i~ melan go przewodni.ka sieci (\,świc " .<!

cbolję i senność, już zostuły Jlne- 'liolwej (dektrycznej). 
~rowadz~net i wyl{azały z.agawai'ł- Skoro iednruk chccIr.Y o<1h:e. 
jące rezu ta y. rać z takich od.biGrników !I':'I 

QU~Q~~~ 

Z DNIEM 15 WRZEśNIA r. b. IOSiAt OlWARTY 

OD LO 
ue, KU ELLA 

WARS"AWA, WILCZA 35 m. 5, tel. 9-92-5G 
(róg MARSZAŁKOWSKIEJ). 

ZAMÓWIENIA NA SUKNIE, PŁASZ
CZE i KOSTJUMY PRZYJMUJE SIĘ 
Z WŁASNYCH l POWIERZONYCH 
MATERJAl.ÓW PODWG OSTATNICii 

MODELI PARYSKICH. 

DZIAŁ SUKIEN I OKRYĆ PROWA· 
DZONY JEST POD KIERUNKIEM noś<:i ~ która , !pOZO-

słaJe __ .. GŁfeu:ma wreJik'jemi ' liillllilllillii���i� _____ _ 
kasłlami kWlO DM'OIdu,: tk8lpła
D6w, ~, k'lllPCów lo 
~ 0fI8I! ,,~-ł~ lu
'dlat! ~ Jeist to więc 

PIERWSZORZĘDNYCH SIŁ FACHO
WYCH. 

~'ł'1~jM'. 
lIIQge ~ ~zjlly w 
~ eaasaoJl ~'We kasty. 
~i pr!aiW lPozootalł 
D~vstkiem parjalSi, Ikt6-
T7JfI zanlbiają na chłelb prze-· 
Wl8ifmie ialko wędroWllli muzy
kand i łato służący elLrO!j)ej
ezykÓ'W. Zresztą ta nazwa nie 
~iCZ8 się do J.nrl.ii. Mówi 
się () ,,,par.lasach" wszędzie, ma 

,jąIe 1119 myMi wlg8rdzone klalsy 
jak1€IICOŚ narodu. . 

& 

Prą clerp4enJach hemoroldal· 
nych. O'bjawach <1brzęku wlltroby, ob
.trukcJi, popęłrQnla~h kiszki grubej 
owrllodzeniach, parc~u na moc., b61u 
w mytu, uciska w plersiaoh, alepo
lroju II' sercu, zawrotach głowy, sto
sowanie naturalnej wody gorzkiej 
"Franclazka-J6zefaa sprawia zawsze 
prsy'emnll ulgę, a niekiedy i zupełne 
wylec.enie. Ząd. w IIpłeJrcch I drogo 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Goto1lly 6b 

znajduje dla siebie nowy latarnik 
Gdy na daleko po~ożon:\"\.'h l Latami.kami na wyspao} Ba 

wyspach Bahams.kich ,I.atarni.k ham.>kich ~ą murzyni, dob'era· 
morski obe.jmuje Slwo,je stanl)-, ił! na te st:mowiska ze wzglę
wisko, znajduje t~n. zaraz, i ... , du na Jcb wyt.rzyma!o,ść. Każ
gr6ib gotowy dla SIebIe, WYRU- ch 7, nl~~h mUSI przeJśc bardlO 
ty w skale. Jest to 'zwyczajltu/ wYll1agaiące egzaminv, nim zo 
przewidU!jąca ostrożność na wy ~lanje przvlGiy na lataf'iilka. 
padelk jegQ sffilerci. .Tego na- ,LaŁarnicv ci są llrzenosze,1l co 
~tElfPca, zmuszOll1y pilnować u- ewa wia do innej latarTll,
st!lJwi~z,l1'ie Iata,mi morskie i ; dla \Vvwoła.nia POCZ1ll1'll\i 7.lIli:\· 

darwania potrzebnych s~· g;1a. BV w ·· tem cal.kowitem nsa mo· 
łów, lIlie mi.ałby czasu n'1 wVko tl'ier.::iu, na ja,kie skazany j(!st 
-palIlie rlola niego grobu. Dlatego i: n.,żd" , a zwłaszcza lata·rr..:('y 
to, gdy ieden grób zo.stam ie wy- r':l da,l,f:':kich CC eall1 ach , ~dz ie 
pełniony, wykopuje się drugi, nic nie widać tylko bezmiary 
aby był zaw!;ze gotowy Ha wy- wód. 
padek młlsbę!pnej Ślmierci. 7. po- Lat.amie morskie są odwie
wodu wie,l;kiego gorąca na wy· ó .ane re:gula,rnie w pewnych 
spac'h Bahamr.okich ciało Zl\lar· odstGP. czasu i zao!patrywane 
lego natychll11ialSt iest skład?ł!1C VI' żywność dla htarnikai w 
w g"l'ooie. materjały, pDtrzoone do utrz.v" 

•~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!&!!e!!!!!':::N!!!!.! mania świaHa, N'a wvSpacl) B:l 
hamskich jest dW?'f'aś<:ie ta· 

Okręt szpitalny "Relief" 
hi~ h lat'a l1Ili , które ob i"żdźa 
1.p< dalny do tego cPllu ty~ko 
przeznacz01l1Y statek z prUJ/To. 
wadzają:eym ins!J)ekc.łę il11źynie-
rem · 

,T AJEMNICE MEDYCYNY TYBE
TAŃSKIEJ. 

W dniu dzisiejszym 'PT2vbedzie 
d·) Ło.dzi ootomek rodu Dżingis 
Chana, dr_ med. Włodz.imrel'l Bed
majeff, który o ~odz.inie 12 w -po

łudnie w sali filhannon.ii wygłosi 
cdezyt w !ę'.Zvku po1skim J). t ... Cl) 
tv jest i jak' leczy medycyna. tybe, 
tańE'k2." . 

Po prz-edstawieniu szkicu hisf.,o
rvc-znee;o prelee;oot określi zasady 
mt·dyeynv tybetańskiej, ktÓI'al ży

cie ctlc,wieka uzależnia od funkcjo 
nowania w równowad~ trzech 
czvlll'ików t. j. powie~r7ft, światła 
i wody. 

Charekteryst:vezną. jest rzeczą., 
że medy~yna tvbetań&ka wszelkie 
iroo.ła ch~rób widzi w or~a.nach 
l'rzewodu PO}tarmowce-o. 

1)luchaJWki, trzeha wówczas za
!>losować pewne środki oehro.n 
nt', a mianOlwicie - tran~for · 
mator wyjśdowy, lub też SiPI. · 
cjamy układ dławi'kowy, albo Q 

nororwo - k()lndensatorowy. (}. 
ha te urządzenia moma s()Ible 
zrobić samemu. Kupujemy w 
sklepie radjowYIl11 t. zw, tran .. 
formator wyjściowy, gwarantll 
j~lcy wytrzymałość na przebkk' 
prądem o n~pięciu COillJa,jmn i t' .! 
1.600 voltów i doJączarc.y p( 
k()11cami iedne~o (pierwotne ' 
go) uzwojenia przy P om oe 'i 
wtyczek (t. zw. ba!Ilanów) d(} 
gniazd głoŚllli-kowych w odbic~
lIiiku., końcó,wki zaś drugi ~~'J 
(wtórnego) uzwojClnia do koń· 
~ówek słuchawki, prąd siecb

konta,kteom do gniazd głośni1w
wych w od.biom ilk u , Vi ł:~ 
tkwią już kOlicÓ'Wiki dlMrika, 
To ostałlnie po!ączenie us.k .... -
teczniamy za;pomocą~
nych kabeLków Z6~-veh 
wtycz'kami. 

Dla wi'k talki mom &obie l'Ó
wnież zroibić samemu, llIŻy!Wa·' 
.ląc do tego celu sta'l'~o JD!P. .. 
szkodzonego lub nienada~ 
się do dalszego użytku tL-em
formatora małej ez.ęstQIfL'iiwo
ści, Z transform~to~ ~o ViV6 

korzystujemy tyll-ko rdzeń, w 
miejsce ulSWliętvclI przez DQ.ł 
uzwo.Jen nawijamy masowo 
drutem izolowanym, emal~ 
lub też iedwabiem o śreooic~ 
0.1 mm. 4.000 do 5.000 u,z'WG' wy pOIpłynie wówczas do od· 

biornika oddzielnie przez pie,... jeń. 
wolne uzwojenie, natomiast RÓWIl1ież z powodzeniem mo4 

prądy "radjowe" do słuchawki żna zamiast dŁawika za.st~-
przez uz'Wojenie wtórne. wać stały opol"l1ik (do n.ahycia 

al' t b ~.' ,. kł w sklepie nadjowym). O,Pór te-
n oze O yc lownlez 7WV y 'k - . . 

" .f. . t·. > . " . \; ,go O!pornl a povnmClIl wyno· 
If.ln:s Oll11ator. ma ej czę,tel I· . ~ k-t 10 r.J\O ' Bn.rl " ·le , . kI d . 1 1 l SIC o uuO .vv omow, ~ WOSCl o prze a nI :, ł e w t kl d k d - b k . óJ o u .a oporowo·' on ensa-rIo rym gatun u l pl' )ow:t,ny t . N t 1n' . 
' b oŃ ·trz małość rzcbici~ Dfr .orowy. a ur;'l' le, me mo-

~ .y" ' .' ~ .'t zna tu slosa",,-ac ZlWykłego opor 
!1(,111 prz:\ naJ'llJl1leJ 1.600 V)I" l t 1k tak" kt' . tów. . ' m (a, a y ' o l, ory WV· 

trzy'ua dość dll'że ąbciążcnir: 
prądem ("polly\-vatt" luil) "mu', .. 
tiwall" ). 

Stos owa,ni{) trallsform3 lorów 

I 
fliepcw1l1ych co do wyll'zynl'.lta
~ci na przehicie np. slarych. na 
nra.wian~ncih i t. p. jest ró\Y1l1 p ź 
jl-lk podano wyżej , lIieJJCzpit'Cz-
!le, gdyż tra nsforma tor ta ki 
mo'źe mieć s.pięcie między u· 
i.'wojeniami luh moie OHO po
wsta-ć pod pOT,llyżswm napi (· 
~iem. 

Po dolą,c zenill ll'kładu dławi
ko\\ ego lub oporowo - kondell
!>a tol'Owe::;o , prąd płynący z si c 
ci poplYllie prz ez d'awik Clij 

też opór do odbiornika, nato· 
m ias t b <;dzie miał za'/{rodzon c 
przejście dr.l sluchawek kondcn 
~ atorami. I(o:lldellsalory te 7 ' 

Drugi prakt.yczny sposób, I")· ] d _ ' . . t' . _ drugl e.i st rony 7e wzg t: u na 
I>tosowaOJe ukladu d .aWlkow(,- r.;;wą dll ~ą pu.temność n.ie stan') 
konden,sator,?,we~o. ,V tn~l w~:- wią p nJ wic Ż 'I cJncJ:O oPOlU dl.l 
pa;dku klł!pU~enlY. w sklepIe d ,{ nrądów .rm icnny-ch .... d} ) 
wlk z rdzem~m zelaznym o sto 7q'ch" , 'P\)'n~c ,,'Ch z oo'biot\Ili,k~. 
suukowo duzym o-porze (okolJ l . . . 
1000 omów, np. mały typ dła- · Urządz enie powyŻS1C możno, 
willa z rdzeniem stosowa,nym wvkoTl:1ć ." f(H'mie przystaw d 
przy prostownikach) oraz dwa !lo o.;!J)ic rnik a , t. j. 7.monto'wać 
st~łe kondensatory o pojemno- w pur1 e1ku z dykty lub też 011:'

~i 110 dwa mikrofarady, lub trrja lu iLOlacyjll1ego. Z jednej 
wi~el i o wytrzymałoś<:i na strony pude~ka wypro'W9dl8 
prz(',bic.ie eona jmniej 1.000 vol się skr <;'iCony pOdwójuie kabe , 
tów. Dlawilk włqczamy DOCZąt- lek, zaopatrzo.ny dwubieglm~
kiml1 uzwojenia do jedll1ego wą wtvcz,ką J.Ulb te'ż dWOll11a ba 
~niazdka gło,śnika, a koI1.ccm nanami, które włącza się do 
IIzwojp.uia do drlllgiego gll1iazd- gniazd głoś!' ik (Jwyclb , z rlru
ka. Gdy to uskuteczniliśmy do giej zaś strony będą umieszcza 
lączamy llas·tępnie kOThdensato ue dwa gniazdka, do których, 
ry, łącząc każdy z nich i~dnym po dołączeniu Drzy.stawiki 40 
kOO1taktcm d<;> poszcz~ól,ny~h Iildbiornika, z.aj::ł'CZaIIllY: iłu
wtyclek słllch~.:,vki, a drugim chawki, (r) 

2 , 

Królewskie małżeństwo 

Dnia Z2 paitdlzie\l'nika ()I{lhęd zJe się w KOIbur~ śhID najsil:'Jl 
s'zego syna srzwedzkiego lla:stęp 4\Y trol:u, księcia Gu'Staw1ł Adu! 
fa, z ksiA!żnicz:ką Sybi!l!i z dQm u SadlISen - KQbUJr~ - Gobha. 



Trochę humoru 

ł 
TO Nm PRZESZKADZA ... 
~ A więc palIl chce 'Poślutbić 

moją có-rlkę? - A czy rozma
wiał paninż z moj-ą żom.ą? 

- Wła.ŚiIlie przed chwilą). -
Mimo to, fuwam rpI:ZY swym. 
zarmiarze. 

Wia~~m~~[i ~iela[e 
Prezydent Rzplitej 

na ziemiach woj. łódz
kiego 

w dlIliu wczorajSrz:ym. w CZ'l

sie 'Powrotu z PozmaiIlira do Spa 
ły przejeżdżał przez teren wo
jewództwa łódz;kiet.~o p. prezy .. 
dent Rzec z YlPo spolite.i pro f. 
IgIllacy Mościcki. 

P. prezydent przeJechał 
przez KaUsz , Sieradz, ZdUllską 
"Volę, ŁarSk , P atbjarnice , na1stę;p
nie zaś drorgą na Rzgów i To
mallz6w Maz. udał się do Spa
ły. (a) 

Konsuł belgijski 
przeniesiony do War

szawy 
DotychCZlłSOWY konsul bel

~i.fski w Lodzi. ,p. Felkien Cha
puis. dłuJ(olełni konsU!1. pt'IZe
niesiony został do Warsz~. 

P. Chapuis mi,at1JOwany zo-
słał konsulem królesłwa bel~ij
skieJ(o w Łodzi w roku 1921, 
przetrwał więc na tern słano
wisku 11 lat, zdobywaJąc sobie 
w szerokich sferach przemysłu 
i handlu łódzkiego pows.zeehny 
szacunek i uznanie. 

Nowomianowany kpnsuJ bel
~iJski w '~T m'Szawie, opuścił 0-

negda.i Łódź, udar.ląC si~ do sh
licy, celem objęci,a urzędowa
nia na swei nowej placówee. 

łłocne dyżury aptek 
D1.iś w nocy dyż.'urują, ruast;e,pują, 

(le ,aip/;eki: Sukc. K. Leinwebera. 
(pla;c Wolności 2), Sukc. J. HartITkl 
na (l\fłynarska 1), W. Danieleckie
frO (Piotrkowska 127). A. Perelma
IIIa (Cegielniana 32), J. Cymera 
(Wólczańska 37), Sukc. F. Wójciu 
kiefro (Napiórkowskie!ro 27) 

OGRODY WIDZEWSKIE POD 
PABJANICAMI. PRZYSTANEK 

KSAWERÓW 
Ofrl'ody Widzewslde. mieszczą,c8 

~,i e ood Pl3Jbjanicami. cieszą. się f)'!)-
wszechnie wielldem zaufaniem. 
Rozleg'łe plauta.cje. obejmujttce 
Drzeszło 60,000 krzaków róż w naj 
rozmaitszych odmbuacb i barw1a.ch 
tvsią.ce drzew owocowych. alejo
wych i ozdobnych z własnych szkó
łek, bzy i,tl). ZDlane są, jako wzoro-
we w cale j Polsce. Og-rody zdoby-
łv wiele odzn u,czeń i medaH na wy
stawach w 'WarszawIe. Poznaniu i 
Łodz i. To t cż nic clziwneao. iż drze 
wa hodowane na tych plantarcjach 
zakuPYWtlne sa chetnie f)'rzez wła
ścicieli will i domków. tembardziej. 
i ż stanowi~) one istotnie piękna 0-

zdobr l}osiucHości i sJ}rzed;s.;waJle 6[j. 

Co ze spadkiem amBrykafiskim? W TALI 1\ 
lekka i ci@pla tylko w firmie 

EDmUnO BOHSLEITnER 
Wjedzą, że dostaną dolary, ale nie wiedzą ile 

- Gdybym tytko otrzymał 
.tedną setną tej sumy - oświad 
czyI sła'l'uszck - byłbym S2Jczę
śliwy na eałe życie. 

DonQJSiliśmy o wiei1.o1l11iljolIlo" 
wvm s.pad'ku, który odziedzi
czyć ma, po swym zmarłym w 
Ameryce bogatym brahlillrku, 
60-Ietni Salomon DawldOWlicz,. Chcąc do'wiedzieć sLę Ibl,ii

z szych sZrCze.gółów o s'Padku, Wiadomość tę poda,liś1l11Y 
zli'strzeżemiem, gdY'Ż S'U1l11a, 
którą c,hodzi, a miooowirem 

75 mU,lonów dolarów 

o ws!pó~pracownik naJSz uda~ się 
do PaJbjanic, gdzie mietSz:ka na.i 
stamza z córek DaiWiJd OJW:ooza , 

Ciesielska. wydawałra nam się mOOllO prze
sadzona. 

W cdu s,prawdzenia 'pirerw
sZV1Ch iruformacJi, W1Sipół/pracow 
nik nasz zailIltereSOlwal się bU
żej całą sprawą. 

SalO1l11OlIl D aiW id owic z , 
słlJlżąlCym u 

.iest 

:ml'llrneJ(o rabina z Radoszye, 
kt6ry niedawlIlo bawił w Łodzi 
i mieszkaił u jedn~o ze ~wych 
zwolenifiilków, ' przy rut Kiłi~- , 
srkie.go 41. 

J alko go rui wy &lulga c adylk a 
Dawidowirez I'ozje!żdża z nim 
stale Po kra,lu, ZaIŚ za s'kromne 
wyna<grodztmie, utrzymu.ie ro
dzinę, składa,iąJCą się z żony j 

córki. Starsza, zamęrŹlIla córka 
Druwidowicza rniesz1ka w PaJbja 
nicach. 

Zajmuje Otna z mężem i 
dwojgiem małY'Ch dzieci jeden 
IPok6j w drewnialIlym dOIll1Jku, 
przy ul. BóźnicZiIlej 18, Mąż 
jej jest z zawodu handlarzem, 
ona zaś za,jrrmje się kralwiec-' 
fwem. 

Zasfa,iemy Tą przy ma.szYlllie, 
szyjącą damską bieliznę. Jedno 
l'Oczne, mizerne dziecko, ba wi 
się na brudnej podłodze odpad
kami płótna. 

Zaiifidalgowana córka Dawida 
wicza oś:wirudczyła, iż wie do-
kładnie, • 
że kuzyn jej MOI'is zmarł w lu
tym w Los Angeles, pozostawia 
.1,ąc duży spadek dla lei ojca. 
Radosną tę ' nowilnę przyni-o

s,ła i:ei matka, zrumieszocała w 
Ra-rlOlszycalCh. 

&JEZU 

Otrzymała ona od konsnlatn a 
mel'ykańskieJ(o list w zapieczę
towane.i kopercie, w którym 
wezwano starego Dawidowi,CUl 
do przesłania dok.umentów oso
bistym ~do ,WaI'S$WY~ gdyż 
konsnlat czyni stal'ooia o ode
branie spadku z banku w Los 

An,gelos. 
- MalJka - cialgnie na.sza 

informatorka - WlPadła do me 
go mieszkaillia w poniedziałek 
z okrzykiem: "Jesteśmy urato
wani!" Z wiel/kiei rrudooci ze
mdlała i musielirśmy ią cucić, 

- Byłabym szcz,ęśIiwa - za
kończyła doorodUrszl1ie szwacz
ka - alby z łe,go W'S z Y1Stkieg o 
mOlroa byd'o założyć dla matki 
skICip. Mnie pieniądze by 'lię 
również przydały. Jestem cho
ra i z wielką trumością pra .. 
cu.ię, by zarobić na utrzyma
nie rodziny. 

- Daj Boż·e! bYŚJmy iaikIlajo
wlCzeŚtniej dostali 

choć część spadku. 

Narazie wysyłamy do konsu.l.a 
nieZ'będne rpa,piery, - za!kOll
czyła z werStchnien'iem przYlszJa 
miljonerka:. 

_BiM Ona to, jak twi'erdzi, staru
szek, za.jm:uje się całą s.pra Wą 
SlPadkową. Czy sUlIDa schedy 
wynosi 75 miljO!n6w dolar"·.v, 
sam Dawidowilcz ni,e UiIl1ial u
stalić, 

Odirwianie młOdzież, szkolnej 
kszość dzieci jest drażHwa 
nerwowa? 

Ł6Dt, SIE~KI~WICZA 79, 
Tel, 141·79. 

Dekret o wstrzymaniu 
eksmiSji. 

nie zadawalnla loka
torów 

Dokładne badania wykazały. 
że prawie 70 Pl'O'C. dzieci szkol 

~",~~jW~P~'!!~~2&~~~~~~-~ nych nie ma rano czasu na Z kóJ! rodzicieJISlkich otrzymu 
jemy cały szereg lis,tów. że DO" 

Na skutek teegraficZl1e~o zwró
cenia asie do ministra sprawiedli
wości i ~entrali zrzeszeń lokator
skich w sprawie rozszerzenia de
kreht o wstrzymaniu eksmisji, zwłą 
zek lokatorów i sublokator6w w 
Łodzi (Piotrkowska 107) otrzymał 
z Wlarszawy wyjaśnienie, łZ P. p.re 
zydent nie wyda dekretu rozsze' 
rzaJące llpTawnienła §4du do wstrZY 
mania eksmłs.'l nietylko u zareJe
strowany<!h bezrobotnych, lecz j 

w wypadk!ateh stwIerdzenia. ł.e lo
kator bez własnej winy z powodu 
kryzysu gospodarczego i braku za
robkku nie może op1aca~ czynszu. 
Według wyJa§nłeń wIladz centraJ., 
nych w okresie od 1 patdzlernłk.a 
r. b. do 31 marca 1933 r. obowi;,rzy 
wać będzie w d.alszypl cląlrU nowe· 
laa z dn. 7 listOpl!1da 1931 r. do u· 
stawy o ochronie Iokatoró~. 
wstrzymu.iąca eksmis,ię z mies.ó 
wyłąezf1ie je!luo ł dwwpokoIowYCb
Związek lokatorów czyni w &:laJ
szym ciągu usilne stafla't1la o f'O:&~ 
szerzenie ustawy na rzecz szer .... 
ldch dziś mas bezrobotnych i zubo· 
żałyCh lokato.t'ów_ 

,Dalsze zmiany 
w sądzie okręgowym 
Po tygodniorwej przerwie na

deszły mów dalsze zarządze
nia o zmiall1alCh pens O!lla1nyc b 
w sądzie okręgowym łódzkim. 

Przeniesiony został w stall 
spoozyn'ku sędzia okręgowy 
Jan Kopa-czew.ski, a rprz€lD.iesio
ny został do iIDm.e,l miejs'COrW0-
ści wiceprokurator Józef 0\., 
szews'ki. (b) 

--1--

KOMUNIKAT 
Za,rzą.d koła absolwentek gimn. 

R. Sobolewskiej - Kouopczyńskiej 
'Poda.je do wiadomości. it dziś, w 
niedziele. dnia 25 września o frodz. 
10 w pierwszYIll terminie lub o go 
dzinie 11 w drugim tenninie odbę 
dzie się w gmaJClru szkolnym J)rZy 
ul. (,:!"dańskiej 90 dorocwe wa,lne 
zebranie. 

Uprasza sie członkinie o liczne j 

pUnktualne przybycie. 

ODCZYT 
Dziś o 2'odzinie 4-ej po poł. zna

Tl"{ publicysta umwniczo - g-ospo
darczy p. Infeld wYfrłosi w sali fil 
hannon.ii wyczer'pIUją,cy odczyt pt. 
.,Obowią,zek prowadzeni3J ksi~ 
handlowvch n • 

STV)żvcie w SIPOkoju śniadania. 
Przy tern nilk~o, jak dzieci, llie 
dotyczy w takim stopni,u za,sa
da, że śniadanie stslnowi pod
stawe dla ich samo/pocz'u'Cia 
przez cały dzień. Posiłek wie
czorny natomiast nie powinien 
być zbyt obfity, zwła:sZlCza, ie
'Ii dzieci spGiywa,ią go tui. 
przed pójściem SlPalĆ. T'łm'Cza-' 
sem 1)0 .najwięlkszej części do
stają dzieci wieczorem ibaf'dzo 
obfitą kolac.ię, a rano idą pra
wie naczczo do szkoły. Stąd !pO 

wstaje później kOlIli~zlIlOlŚĆ dru 
giego śniadania, które zlIlOWU 
ni,szczy alJ)etyt7f do obiad'U. Czy 
można się więc dz~wić, że włę-

... • III 

czyniOrIlo dobre do§wiadc,le- Z inic.latywy związku lofia'łótÓ,., 
nia przy pomocy Ovo1l11altyny. i suł1.lokatorów woj. łódzkiłeg" 
OvomaItYlIl'ę sZ'łhko się przy- (piotrkowskia 107) odbdzie sie Jt,
rządza i szybko spożywa, prze- tro, w dniu 26 września r. b. o l"O" 
chodzi ona łatwo i całkOlwicte dmnie 7 wiecz. w sali rady mł~
w krew i w rzec.zvwi'Stoki od .. skiej konferenc.ła zarUJdów wszs~t 
żywia, co Doz:nać na.iJerpiej DO kich mieJscowych zrzesze6 prSCQ\J' 

tern, że znika 'P<)trzeba dr~ie· ników umysłowycb, robotnU{ów fł~ 
go śniadania, zaś do obiadu zycznycb, rzemieślniczych. ~h6w. 
zasiadają dzieci z dos'kolIlałym drobne,e:o kupiectwa i hania Me 
a/petyiem. Do mlelka dodać 2- ośw~atowych w sprawie omówienia 
3 pe't:nych łyżecze'k OvomaJty- akacji obniżenia komortleło ł ko
ny, a otrzvanamy ten tak war- nieczności zniienia cen kartelo-
taściOlWY nalPój. wych. ~jektowane Jest Mworze-

Ovoma~tYlIl,ę mmn.a naa>y~ nie li.lti konsumentów. (wł.) 

;~j::~)"stkich alPteka~h i dro-' łłowy urząd poczlowy 
~ee!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Radogoszczu 

Samobójsiwo olitera 
na tle z~wodu miłosnego 

Staraniem grupy mieszkańców 
Radogoszcza z dniem 1 paździerlll 
ka rozpoczyna swe cllyn1.1oŚci no
wy urząd pocztowy .na Radogosz
czu przy ul. PadereW8kie~o 12. 

, ?nergrla.i ok?ło połud?ia wt~- [nik W. P., Henryk GajewISki, z 
snuł~y z Podrgorzyc, gffilJlly T'U!~ 37 p. TJ., stac,ionowrullrego w Kut 
pOrWlatu łęiCzyckl~~, zn~l~.zh nie. Gajewski był przydzielony W 
na drodze w. za,ga'JlllIkru ClęZ!iO do III bata.l.jonu 37 p. }). sta-

Wyścigi konnu 
Rudzie Pabjanickiej 

rall1l11e~o męrezyznę w. mUill-du- cjonolwall1ego w Łęczycy. Rezultaty wezora.tszych wyki-
rze ofIcera W. P. ZaJIllm zdo- GajewIski POIpellni.ł · srumob6j- gów ~onnycb: 
łano sprowadzić pomoc lekar- stwo wYJStrzałem z rewolweru Gomtw.a L Na2'rod.a 800 zł. Dy-
s:ką, ranny Z!Inarł. ' w sere,e. stans 1600 m. Locarno. Tot. 12. 

Jak. w)mika z .dokurnent6w, Powodem samohójstwa, ,iak ,t Gonitwa II. Na!rI'o~a 1500 zł. Dy 
zn,alezwnych przy zwliokalch, wykazaŁo dOIchodzenie, bYł za- S. MlS .~OO mtr. LeJr.la. Tot. 18. 
zmarłym był 30-letni pouporucz wód mH(J,sifiY. ("Pl GOllltwa m. N~rod3J 100 zł. DS .. -----------EII--.. -II-.III-____ •• II!I._mlk'!' _______ ~ ótans 2800 mtr. płoty. Egmont U ,~ -.h fi..,-... iW _ 14, Cherie., 15, 

Koszt przygotowania 
l-ego litra aroma~ 
tycznej kawy wynosl 
od 8 do 10 groszy. 

ELEKTRYCZNA 

mASZynKA 
, 5tH 

DO HAWY =2 -
jest szczytem marzeń 

dobrej gospodyni. 

Sprzedaż wszelkich aparat6w 
elektrycznych i radjowych 

Gonitww IV, Nagroda 800 zł. D~ 
stans 3000 m. Gwido. Tot. 22. 2(\ 
Żupa,n 20. 

Gonitwa V. N aą,roda. 1000 zł. Dy 
stans 900 m. Tyber 21 - 12. Arie 
la 14. 

Nag'roda VI. Nagroda 800 zł. Dr 
atans 1600 m. Anna Belle 17'. 

Gonitwa VII. Na.g-roda 1000 zi: 
Dystans 2100 m. sa,m 70-14. Bam 
bine 14. - Dźwiqkowy Kino-teatr 

."SZT U K A" 
KOPERNIKA 16, fel. 184-66 

Dolazd tramwajami: 5, 6, 8, 9, 16. 
ostatnie dni 

po niezwykle przystopnych cenach. 
Ogrody możnJfl, zwiedzać codzien
nie. Dojazd tramwajami PDdmiei-1 
@kiemi, Dl'zvst.nnek KsawerÓw. na 
liuji Łódź - 8 arbjanicc. Szczegóło-
wy adres: O!rrodv Widzewskie. 
ood Pab.!~ nicami. poczta Pabjaani-

zelektryfikowanych 

NA "RATY 
l za got6wkę 

W ~Kl(~lf (l(KI~~WHI 
nI. 'I~I~K~W~KA Hr. 1U 
- TELEFON 154·42. 

WSZELKIE POKAZY NIE OBOWIĄZUJĄ DO KUPNA. 

"WielMi 6abbo" 
al'$lydzleło z życia artystów kabaret,

wych. W rolach gł6wnych. 

Er,k von Slroheim. 
BeH, Compson 

Poci!llltek sean,s6w: w dni powszed ,li:! 
o g. 4-ej po pot, w .oboą, Iliedzie'e 

• świeta o II. i ,po pol. ee, skrz. poczt. Nr. 54. 
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iI bójsIwo Lali KikiBf " 

Nieszczęśliwa prostytutka, szykanowana przez koleżanki, zażyła 
sporą dawkę -esencji octowej 

PIERwsze 
OSTRZE 

ŚWIAT~ 
Jędrzejczakówna zaprzecza, jakoby brała udział w zamordowaniu fotografa JeN.REPR/lfCLlPS~"WARSZ~WAWiLClA3ł 

\V nocy l 13 na 14 czerwca 
r. b. popełniono w Łodzi, przy 
ul. Przejazd 46, zabój;stwo na 
osobie 42-letniego \Vładysła wa 
'Vikzews'kiego w iego zakła· 
dzie foto~raficznym, sLanowi~
cym zarazem mieszkanie. 

Podejrzenia o wspMudzial w 
I m orderstwie skiero.wa,ly się w 

tok u dochodzeI'i między in ne
mi w kierunku z'najomej WH
czewskiego, 23-letniej Leokadji 
Jędrzejczak (Przejazd 23) p!ieu·· 
donim "Lola Kikier" i ki ko
ch 31Tlik a , Franciszka Wielgusia
ka , pseudonim C~nbUJCh. 
Władze policyjne, ustaliw

szy, iż Wilczewski utrzymywał 
intynme stosunki z Jędrzejcza
kó Will ą, doszły do prze§"' iadcze 
nia, że kochamek !i Ki·· 
kier", pala.iąc zaz.dro ś-c.,t, za
mm'dował \ViJ.czewskiego, aby 
poz'być się rywala. \V toku dal 
sZy1ch dochodzeń ustalono ied
nak, że oboje kocha/n!ko.wie, 
" Lola Kikier" i ,. Cybll'ćh", ')
puś<:ili Łódź. już 3 czerwca i 
przez dhrższy czas przebywali 
poza Łodzią , WObClC czego do
chodz·enie przeciwko nim z,osta 
lo umorzone. Natomiast zatrzy-· 
m ano inną przyjaciółkę foto
grafa, również prostytutkę , Stc
f!ln,k Kaczmarek i iei kocha'n-
1- a. Adama Majkowskiego. 

l\limo u.morze nia dochodze6 
przeciw "Loli Kikier" , koleżam .. ' 

ki iej, a raczej konkurenbkI, 
sta.le odstręczały "klijentelę", 
obmawiając J ędrze.j(;zakównę, 
jako winną za.bójstwa Wilczew 
skiego. 

To s'Powodowało, że nocy 
~zorajszej, w brau.nie domu, 
przy ul. W ólczaIls kiej 23, J ę
drze':'Czalkówlna, zniechęcOlna do 
ży'Cia s t.a.J:em i sz,~kanami kole-o 
żanek, zażyła większą dOlę - ,f 

eSe!l1cji octowej. 
Półprzytomną prostytutkę 

znaleźli przechodnie. 
Po przybY'Ciu lekarza pogo

t'owi<a des.perat·ką sz.eptem za
pewniała lekarza, iż nie zabiła 
Wilczewskiego i nie brata u
działru w te i zbrodni. 

SaJ111obój'czynię, w stalIlie bar 
dzo ciężkim, przcwieziono ::10 
szpitala POZl1allsldch. (p) 

CI 'MlD 

21 ,r 
za fałszowanie zaświadczeń na zapomogi 

Wczora i o godzinie 12 w pO' l czeń na zapomogi z fWIlidJU1SZU 
łLUdni,e sąd okręgo'wy w Łod :~ i bezrobocia oraz 21 r obotlIlików, 

'o lgłosH wywk w SiprlłJwie Józefa którzy na pOIdsta'wie tych za
Bagf1owskicgo, o'skarżolll-ego o świadczeń, rzekomo wydanych 
sprzedaż fallszywyc.h zaświad· przez zlJlane firmy łódzkie, po-

dejmowali przez pewielIl czas 
lIlie<pra wnie zasihlii. 

Plafszalek unatu bodzi 
Sąd s'kazał BaogroO'W1Skiego na 

rok więzienia, 15 ro-bobnilkó'W 
po miesiącu więzienia i pięciu 
po 2 tygodnie aresztu. 

P. Raczkiewicz na zjeździe młodzieży akademickiej 
W motywach wyroku sąd za

Z'l1acza, iż zalsto.sorwal łagodny 
wymiar kary ze wZ1ględu na 0-

poch6d kolicznO'ść, iż nędza pOif)chnę i a 
sporto- bezrobotin:y'Ch do lPopefnienia 

W dniu wczorajszym przyJe
chał do Łodzi marszałek seaa .. 
tu p. Racz·kiewicz. Przyjazd je
go do na,szego mia<sta pozo-staje 
w zwiazku ze zjazdem akade
mickich kół prow1ncjolIlul.nyd1 
wojewódzoŁwa łódzkie:go, któ~'y 
rozpoczął się wczoraj w gma
chu rady miejskiej. Poza mar'lZ 
Raczkiewiczem, który iest pre· 
zesem rady .naczelll1ej do sprn w 
pomocy młodzieży a,ka<demic
ki ej, obrady zjazdu zaszoCz~'cl.l.i 
swą obec'l1olŚcią wo,iew. łódzki 
p. Jaszczolt, starosta grodzki 
PodO'billski , przedsta wieicle in
stytucji akademickich społe
czeI1slwa. 

HM 

o godzinie 12-ej marsza1,ek 1 kowa, gdzie odbył się 
Racz.ki~wicz w towarzystwie p. akademioki i zawody 
woj·ewodv i władz udał się na we.--" 
zwiedzenie elektrowni łódz· · Wieczorem mal"szałe.k senatu 
kicj. brał udział w reprezentacyj-

Popol'udniu marsz. Raczkie- nym raucie, urządzonY'ffi w sa
wicz wyje·chał na zaproszenIe lach Łódzkiego Towarzystwa 
wojewódzki ego komitetu po- Śpiewaczego. 
mocy akademikom, do Piotr-

asz 
DRUT STALOWY POPRZEZ 

SZOSĘ 

.przestępstwa. 

Dwie kra dziele 
. w centrum miasta 

Nocy wlCzora'.iszej dolkOIllMlO 
-rlwurch Śi1nialY'Ch kradzieży. 

Ze składu mater,lrulów rpiś- · 
mi€fI1lIlych Rywki OJro>enlhJeim, 
(Piotl"koW's'ka 27) ni,ezlIl.3Il1i wła
mywacze 'skradli więklSzą ill(J,Ść 
losów loteryjnych, kart do ~ry 
i rÓŻIl1Y'Ch przedmiotów. warit
śd lącZlThCj okolo 5.000 złotych. 
WłamY'wacze oderwali Mód

kę. -

twarcie w,slaw, ogrodnicze-

W czora.i o godz. 6 nad ranem na 
srosie między Tomaszowem, a Piotr 
kowem około wsi Chorzencin nie
ustaleni dotychczas sprawcy prze
ciągnęli wpoprzek szosy potrójny 
drut stalowy, przywiązując go do 
przeciwległych drzew. Drut ten roz 
pięły nJa wysokośCi 1,25 metra nad 
ziemią s4a.nowit groine niebezpie
czeństwo dla ru<!hu motorowelt;o. 

stowany przez siebie mandat prze 
wodnlczącego związlm pracowni
ków komunalnych i instytucji uży
teczności publiczne.i w Tomaszowie 
oraz członl{a i sekretarza lmmitetll 
toltllaswwskiego P. P. S. RezYl?:na
c.ia ta wywołała w tutejszym 
św[atku politycznym sensację i iest 
żywo i rÓŻnie komentowana. 

Z mieszkania Zo(fi Torelda, 
przy Pl. Wo!JrlOlści 9, lIli,ewytkry
ci włamywarcze, którzy dostaJj 
się przy pomocy ])odrobionych 
klllcz'y, zabrali futra, ge,l"dero
JJQ, platery itd., wario. ov;:ól
illej p onad 4.000 zł. \.IlJ\' 

W "Tivołi CHOROBY ZAKA'tNE 

W dniu wczorajszym o I?:olhtnie 
11-ej przed południem nastIlpiło 
w ogrodzie "Tivoli" uroczyste 0-
twarcie Jubileuszowej wystawy o
grodniczej, urządzonej z okazji 
dwudZiestopięciolecia oddziału łódz 
kiego centralnego polskiego związ 
ku ogrodników. 

Uroczystość zaszczycili swą o
becnością delegat urzędu wo.ie
wódzkiego, naczelnik Swstak, re
prezentant ma~stratu ' m. Łodzi, 
ławnik wydziału . plantac.ii p. H~ 
rasz, rep'rezenłanci organizacji 0-

grodniczych. prasy itp.. 
Po przemówieniach okolicznos 

ciowych nacz., Sz{)S1)ak przeciął 

wstęg~ i goście udali się na zwie
dzenie z wielkim smakiem urzadro 
ne.i wystawy. 

NaleŻy zaznaczyć, że liczne eks
Jl'O'Ilaty wystawowe wywarły n,a 

zwiedzających bardw dodatnie 
wrażenie. 

Szczególnie imponulllco przed
stawia się dział plantacji i szkółek, 
dział płodów rolnych, warzyw i o
woców. 

Liczny u<łział biorą. w wystawie 
hodowcy kwiatów, którzy Wysta
wia.ia mnóstwo najrozmaitszych otl 
mian. 

Cała wystawa świadczy wymow
nie () wysokim poziomie ogrodnic
twa na terenie Łodzi. 

Uroczystości jubileuszowe związ 
ku ogrodników potrwaJą. jeszcze 
przez cały dzień dzisiejszy. 

O 9,30 tlano odbędzie się msza 
w katedrze, o 10,30 złożenie Wiell
ea na grobie Nieznane~o żołnierza, 
o 11,30 akademja w 10k,lIu zwiaz
ku. Wiecwrem bankiet. (stg.) 

! :a 

GOTO 

O g. 6,30 drGg~ tą pr:r.ekidżai. 

autobus "Saurer" kursu.ic,cy na li
n.ii Piotrków - Tomaszów - Wer 
szawa. Szofer przeszkody nie spo
strzegł. Ponieważ powyższy odci
nek szosy został nłetlawuo oddany 
do użyilm. p·rzeto autobusy rozwi
.ia.ią tu znaczn~ szybkość. Dzięki 
temu autobus zdołał przerwać drut 
i dopiero silny wstrząs skłonił szo
fera do zatrzymania maszyny i 
skonsłi!!ltowalli:l ro-dza,iu przeszko
dy. Jaki cel mieli sprawcy - nie 
wiadomo, wyświetli to dochodzenie 
policyjne, prowadzone przez komi
sar.iat w Tomaszowie. 

USTĄPIENIE Z P. P. S. 
Jedna z poważniejszych osobi

stości tomaszowskki !!ruPY P. p. 
S., p. St. Mazurkiewicz złożył pia-

Wydział zdrowia magistratu w 
okresie od 11 do 24 bm. zanotował 
6 wypadków duru brzusznego, 5 -
płonicy, 4 - błonicy, 6 - krztuś-
1.'<1, 1 - jaglicy. 

Trup wisieł. ' 
w cichem mieszkaniu 

ZAWODY PIŁKARSKIE • W dniu wczora~szym pop.~l-
Dziś o ~odzinie 3,30 popołudniu nil saroohójsbwo. 32-J.e'Lni Jó

na boisł{U mie.iskiem rozegrany zo zm WagtIler, zamleszlkały wraz 
stanie mistrrowsld mecz piłkars~d z matką, przy uJ .. Rozne~a 2ł. 
o weJście d~ A klasy pomiędzy h- W ~gn~r od dlI1.llzsz~~ }UJt eza 
te.iszą Lech.ią a KruS1!henderem :! su <:Iel1:)l~ł na rozs~róJ ner.w0 -

Pab.ianic. Mecz ten ze względu l1a wy l .me;led~okrotl1le ośwIad
poważne szanse Lech.fi na promo- czał, ze. zy{,le mu. zhrz~ .. dło. 
c.lę do A klasy za.powiada się ba'r- . 'V .dmu wlCz~ralszym yr eza
dzo ciekawie. SIe meobeClIlo~l matkI, Wa: 

ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNE 
z turnieju tennisowego w Heleno
wie w dzisiejsz'nn naszym. dodatku 
ilustrowanym wykonał fot. amator 
Józef Rosenberg. 

.tel. 1 

gner sporządZIł pętlę z szelek I 

umocował .ią na haiku wbitym 
w ścirunie, pocze:m na tak zaim-· 
prowizowa/nej s~ulbienicy POlWie 
sil się. 

Gdy go zna].eziono i o<ro!ęro, 
nie żył .iuż. 

ZIelona 6 
Szybka pomoc lekarska 

Przew6z cbor,ch. 

SPL'Eniii'o I Urocza NA 
NARUTOWICZA 20 Czl 

ROLL w swej najnowszej kreałji w wielkim filmie 
reż. Ernesta Lubiłscha p ... 

• 

Dziś i dni nastepn,ch! 
, 

w pozostałych rolach Llonel Barr,moore, Phlllips Holmes. 
Początek seansów o godz . . 12-ej w poł., od 12-4 ceny zniżone. 

........................ B4 .................... ' ....... aa ... a. .......... m. .................... ~ .... ~ ... 

Dźwiekowe 

and-K-no 
Otwarcie sezonu! 

t' 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

,,1IJNJl" 
Dziś i dni nastepn,ch! 

O.IŚ I dni nastqpnych I Dr J~ 
Film, puewyżsn.jący 

wszystko dotąd widlliane • g Dramat na tle nowel 
L. STEVENSOHNA 

Reżyseria: Ronbena 
MOMOULIAN A. 

W 1'01. gł.: FREDERIC MARCH oraz partnerka CHEVALIERA Miriam Hopkins. - Szczyt napięcia dramatyc,mego, 
emocii i techniki. - Passe-partouts i bilety ulgowe niewazne dQ dn. 26 bm. 

Poczlłtek o 4-ej, o,tfltni seans o 10.10. W Bob. I nie dz. o 12. NADPROGRAM: Diwiękowa groteska rysunkowa Fleiscnera i aktualnośoi kraJowe. 

NajpięknlejBzy RO y' , MUJyka Emeryka Kallmana. Reżys. Reinold Sclmenzel. 
w roli tytuł. najcudowniejaze zjawisko ekran6w Europejskich 

przebój Ka.be D~ Naeu ~a p(~;r~zni ePierwl!zy 
europejski " jako książe Peruzy MARC DAN'Z~R. 

Nadprogramy: Dodatek dźwiękowy i aktualnośei oraz na żądanie publiczności jeszcze kilka dni pogrzeb ś. p. por. 
Żwirki I ini. WlaUry. Poclątek o j'odz. 4-ej, w Boboty i niedziele poranki o godz. 1 . 
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Tabletki 
1 -, zYJ-eżdża TEATR "MELODRAM" W ŁODZI. TEATRY MIEJSKIE ,erl la pr Tea,tr .. Melodr~m" przy ul. Prze.. 

Dnia 1 p:tździernika odb€dzie się do Warszawy jazd 34 już w prZyszvm tv~odnlu 
!naug-uracja sezonu w teatrze Miej otwiera swe pOdwoje. 
ski~. Jal~o pierwsza, p.remjera da- Do opery warszawskiej przyjc- Na inaugurację sezonu dana be', 
na będzie Q'roteska Calderona "Cir nha6 ma niebawem słynna śpi€- dzie świetna komedja Ryszarda 

ce". waczka wiedeńska Mada Jeritza. Ruszkowskiegoo p. t. "Mą,ż z e:rzeC$ 
Równocześnie pod kienmkiem P. Jeritza zażadaht w, występ 1500 ności". 

H. Szletyńsldeg'o, odbywają. się dolarów. Pertraktacje prowadzi za SALA _ DANCING 
próby kOl~e~i.ii B. Shawa .,Lichwa rzo.d opery warszawskiej. W dniu 1 października rb. nastą. 
mieszkaniowa". pi otwarcie nowego dancin,...oou w Lo 

TEATR W SALI GEYERA 
Dziś o O'odzinie 4,15 1)0 pot i 

$,15 wiec';. nieodwolall!ie ostatnie 
2 przedsawieni:>.. znakomitej O~i.'et 
ki p. t. "Wiktorjl. i ki huzar". 

TEATR POPULARNY 
Dzis w niedziele. pOwtórzenie 

wczordjszei premiery, 3-aktowej 
operetki .,Księżna cyrkówka" E. 
KaJmana. Pocz. o godz. 4.15 i o 
«rodz. 8,15. 

.. JAR" 
W gmachu teatralnYm J)rzy ul. 

Ki1ińskiego 124 otwiera w czw:'lr
tek, 29 b. m. swe podwoie teatr 
"J:::r" rewja, p. t. "TiJ) top". Zespól 
tego nowo powstającego teatru skb. 
(\lać sie bedzie z artystów teatrów 
warszawskieJl. Niskie ceny bilet<'hv 
nie różniące się praw:ie od cen bile 

• tów kinowych, umożliwią, soedze
nie kilku miłych, bezroskich '.;'.). 
dzin publiozności z na"iszerszych 
warstw. 

CHÓR SYKSTY' SKI PRZED MI
KROFONEM 

Dzisia.i od godz. 19,30 do 2045 
czeka radjosłuchaczów całe; Poiski 
wyjątkowa uCzta artvstyczna w po 
staci transmis~i z Poznania niepo
równanych 'OIl'odukcj:i słynnego na 
świat cały (',Mm sykstyńskieL;o 
pod dyrekcją. Maestro Casimirr. 

Chór ten, któreJro wysteuv w sto 
licv ornlZ innych miastach Polski 
b"dziIy olbrzymi entuzJazm wv])Cł 
nionej PO brzegi widowni, wykona 
Ttajprzednie.~ze dzieła swell:o re-p~r 
tuaru. (r) 

NOWY SYSTEM GIMNASTYKI 
USZCZUPLAJĄCEJ 

CYRULIK 

Tvlko jeszcze przez 3 dni g-ran~ 
b<;clzio rewja "Zaczynam v golić". 
W J)ołowie tVI1:odnia premjEra re
wji z J:!.'ościnnym WYSiep('ill Jerzeg·) 
Bor0l1skiego. 

OTWARCIE WYSTAWY MAURY 
CEGO TRĘBACZA, 

Dowi~dlliemv się, iż w środe, <in. 
28 b. m. w salonach Geyera przy 
ul. Piotrkowskiej 74, otwarta zosta 
ie wystavro, prac znakomitego lna
larza. Maurycego Trębacza. 

Należ'Y przypuszczać,' ~e 7.0 

wzglcdu na dlugoletnia. twórczość 
Trebacza. zwiaZJaiIla z naszem mia
stem publiczność łódzka da wyraz 
szczcreg-o przvwią.zania dla jego 
sztuki przez tłumne zwiedzanie wy 
stawy. 

WYSTĘP T-LETNIEGO H. 80-
CHACZEWSKIEGO. 

W nac1chodz:)(':'j. Środr,. dl1ia. 28 
b m. odbclzie się w sali filhnrmon.ii 
ostatni Występ 7-h~~liego rachmi
strza. Henia Sochaczewskiego przed 
wyjazdem zagranicę w celu kształ
cenia sie. 7·letni Henio na pOprzed 
nim swoim wYi>tęJ)ie wzbudził po
dziw li w. zvstkich profesorów oraz 
osóh znaidl1.ia.cvch sic 'ln sali. Jest 
to istotnie 1jqgadka X"{ wIeku, 
!2'dvż WlJl'ost wierzyć sie nie ch,'e, 
nbv 7-Ietni m:llec mógł w ])ami(:'rj 
rozn·iazvw.'lć D!tjtmdnic.isze zad:l, 
nia m~tcmatyczne oraz kombinacje 
cyfrowe. Bilqty na ten ze wszech
miar ciekawy wieczór JUŻ do nabv· 
cia w kasie fi1harmonji. 

Dyrekcja Koncertów: ALFRED 
STRA UCH. Tel. 213-84 

CZW ARTEK, dnia 6 paździer
nika o gooz. 8.30 wiecz. 

dzi. pod nazwa "Sala Da'llci IW:", 
wzorowanego na wa,rszawskiei 
, Adrji". 

Dancing ten urządzony ~dzie w 
budynku "Sc.ali" mzy ul. Śródmiej 
skie5, na pierwszem pietrze. 
Tańce rozpoczynać sie bęilij. od 

godz. 11,30 wieczorem. 
Kierownictwo imprezy zaau,goażn 

wało .tuż szereg artystów i arty
stek z kraju i zagranicy. 

Co Usłyszymy dziś 
BrZBZ radio? 

1005 Nabożel1stwo z Poznania. 
11.35 Odczyt misyiny. 
12,45 Poranek symfoniczny z fil

ha:monji warSz,l1wskiej. Wykonaw· 
cy: Orkiest.ra. filha.rmoniczna pOd 
dyr. Bronisława Wolfstala i Lucy· 
lla SzCZcpnJlska. (soporan). W przer
wie .,0 roli inspektorów Dl'acv" _ 
wy,,!ł. p. L. W olini6wsk1. 

15,15 Kap'? J.3. łowicka. 
15,40 Rad.iotygodnik dla młodziA. 

ży "Co sie dzieje na świecie" - w 
0J)racowaniu J. Milewskiego. 

15.53 Feljeton dla dzieci star
szych p. t. ,.Prawdziwa olimpjaoo" 
- w:vgł. B. Hertz. 

16,05 AudycJa żołniersko - strze 
ll'cka. 

16,45 "Wiadomo~ci przyjemne ł 
j}ożyteczne". 

17,00 Recital sortepi<anowy Kur
ta Engb. 

18,00 "Foto~rar - amator po Wi\. 

kacjach" - wygl. id. Marian 
Dederko. 

18.20 MUZYka tanecma. 
19,35 Skrz:vnka pOcztowa tecb-

nie zna. 
19,50 

w Łodzi. 
Wjadomo~ci 

"'! . 
IS'POrtowe , , 

Wszelkie tego rodzaju inowacje 
Drzyehodzą, do nas z Paryża, gdyż 
tak wiadomo, paryżanka dba bar
dzo o swą, smukłą. sylw6tkę. 

U czeB'tniczka Miedzynarodowego 
konkursu tańca artystycznego w 
Paryi;u 'P. TamaI1a Góralska po 
zwie~lzeniu tamtejszej szkoły goi-

2-g; Koncert mislrzowski ® Udbiornlki .. /lROD" 

V , ., ~ I RRDO są RadJa awangardąl 

~a r II O a I ~ Punkty sprzedeży w Łodzi 

mruastycznej Poutau i zapoznaniu Fenom'enalnf skrzypek 
sie z najnowsza metodą. racjonalnej z udziałem znakomitej skrzypeozkl 
!;iIDl1astyki zeszczupla,iacej, ~amIe
Tza .i~ wprowadzić w Łodzi i w naj 
bliŻSZYm czasie otwiera kurs gi
mnastvki zeszczuplaj:we.f dla p~l.ń, 
tańca zesPQłoweg-o dla panienek i 
gimnastyki za.bawowej (svstemu 
Poutau) dla dzieoi w pięknym lo({a 

Almy ~ri~o~ft Ro~e 
W programie: 

Beetohoyen, Bach, MendelsBohn 
Vaea Prihoda-Paganini i inni. 

lu przy ul. Gdeńskiej 44. Bilety jut sprzedaje Kasa Filharmonji. 

• ••••••••••••• O'06 •••• ~.1'Y. •• "'~' .. )4-ł,~ .~.,.!.~, 

Radjo Audjon, Traugutta 1, 
RadJo Alfa, Nawrot 1, 
RadJo Marconł, Piotrkowska 84. 

20,00 Koncert pOP'Ul~mv. W 
przerwie: Kwadrans Hteracki: 
,.Koai, córl{la KwanJu" - Ieg-enda 
chińska K. Jarosławskiego. 

21,50 Wiadomości SportoWę z 
J}rowincji i WaTllzawv .. 

22,00 Muz"ka taneczna. 
22,45 Ostatni'e w~adomości 5Dor

towe z Warszawv. 
22,50 l\Iuzvka taneczna. . " 

Radość życia 
traci wi~lu l!udzi. któTych 
dręoza okroPDe bóle Teu-
matyczne i nenwowe. 

Leoz D.iema powodu do 
rozpaczy. gdyż WŻ wie
le tysięcy ciem>i~~y()h od 
zysokalo swe zdrrowie 

przy pomocy Togam. Ta 
ble~ki Toga! bowiem, 
często zwa1.czają te nie
'doma,gania. Toga! wstrzy 
majo nagromadzanie sie 
kwasu IDOOWWegO. Nie
szkod!liwe <la sera. żo· 
ląQka i innJ!Ch or.ganów. 
Do D'<l!hycia.e wszyst-

kich lIiPt~ 

PANI I JEJ TOALETA 

SUKnia wieezoroWl3i z crepe sa-1 nierzyk i piaseK z materiału w krat· 
tin w kolorze pastelowo - niebie· ~ks::a;.:.... __ ~., .... _______ ...., 
skim (2). Wąskie szarfy, przymoco- Nadeszłr 
wane w pasie, opadają luźno, aż Nowolei 
do dołu. 

Palto z kaszmiru (3). Ory~nalne 
rękJawy, szeroki pasek. Palto zdobi 
jaskrawy szal j berecili: z teto sa
me~o. co szal, materJału. 

Sukienka popołudniowa z czer
wonego crepe - marocain (4). Koł-

na 
sezon 

leslenny 
I 

zimowy 

A. ~. ~. 
Jedwabie 
wełnr 

Ł6dź, 

Piotrkowska 

taatr art.-literacki 

" " 
ftaresule donry polski odbiornik' C 
@J !~~~5~!)': !~o p~ie , tY'i!~~!~ać ~tdi'!.T~:·! 

Nr. 80. 

w gmachu teatru "Scala", Śródmiejska 15, tel. 232-33 

"Z czy y goliĆ" 
wielka inauguracyjna rewja w 2 aktach (20 obrazach) 

BUlBor, sa.gra, piOienka, .ć1Ót;e 
w wykonaniu 

Zizi Halamy, Feliksa ParnelJa, Romualda 
Gierasieńskiego, Zofji Terne, Janiny Wi

niarskiej 
na czele całego zespołu, 

Orkiestra Jod batutą Z. Białostockiego. 
Codziennie 2 przedstawienia o godz. 8 i 10. 

Ceny miejsc od 80 gr. 
................................................ , 

obwody. - FlItr wst~go",y. Autom. biet 999 odpowie staiIl.Q.wclZem tego celu Slpre!Parowane mydło 
o~"ietl. Skala z wyznacz stacjami. "ni'e" - większość kobiet bo- toaletowe, .iGJkiem iest zlllane 
Cena rewe\. nIska: Od-zł =:90.. wi·em hołduje tej zasadzie w już od dziesiątek lat myd~o tier 
blornlk z lampami • ~ • pDzekonaniu, że każde mydło ba, SlkŁada.ją.ce się z liajsmachet 

RADIO - AUDION szkodIiwem iest dJa wra;żi~we- niejszych sur~ów 2: domiesz 
Traugutta 1. Tel. 153·71. go nas-kórka twar:zy. Zamia.st ką ekstraktów mól leezni-

AUDYCJE ZAGRANICZl'lh, mydła stosują przeważnie róż- czych. Dzięki tym składniikoJll 
ne środJki kOiSlmetycw€ z za war mvdl'o Herba id'e3J1nie nadaje 
tością spirytusu, octu Hp. Po się do 1>iel~alC.ji cery, pOlIlie

Lan.~enber~ (472) 
20,00 KOMczna oPel'Bi 

.,Fatme". 
Flotowa ćHużsem użYCiu tych (ś'rod:ków waż USuwa SlkułeczlIlie wszellde 

da ie się zazwyc<z'aj zauważyć ni'emystości i przy codzie:runem 
poora'żnienie skóry i zamiast użyciu zaJpOibi~a tworzeniu się 

,.Clo- OisiąlglIl.i'ęda i zac:howania c1zy- piegów, wągrów, Uszai, kroiSIt 

Wiedeń (516) 
20,00 Operetka Le~~a. 

CIo". 
Florencja (501) słOIŚCi cery wywołuje s1ę czasa- itd. DosikOlllałem UrZ'U'Pełlruie-

mi nje!beZ!pioozne zapałenie. niem tej ied,m.ie raCjonaiLnf'j 
20,30 Opera Robbia.DkA'o 

llłMlticismo". 
.. Ro- Mimo to nie możlIla zalprze- pielęgnac.ti cery .jest krem Her-

cZy>Ć, ilż c.Z1ę.stokroć p-od.świado- ha - subteInioe perfumowany, 
me WPI'OISt unikam·ie mydła wygładza natychmia.st każde 

Oarabelli .J.,a przy mydu twarzy iest uzalSad popękaJIlie skóry, odświeża i u
ni,()lUe, pOInieważ nie karoe my- deHka1nia cerę, tworząc trwały 
dlo nada je się do pielęgnacji podkład pod pUJder na ca ły 

..Ma.no- deHkatneg.o naskórka twaI"zv . dzień. Do n'abycia od zł. 0.90. 

Rzym (441) 
20,45 Operetka 

lilJca deI cuore". 
Budapeszt (550) 
20,00 Operetka Sza.boloa 

lita". Przy W'raiJliwej ceI1Ze naJeiy sto , 



Kto 
Dziś w piętnast:\"m dniu cią

~niCJ1ia 5 klasy 25 polskiej 10-
terji paóstw<Ywej, w:ylgrane pa·' 
dlv na nr. nr. następ'ujące: 

25.000 zł. na nr. 29452 
15.000 zł. na nr. 147317 
10.000 zł. n a nr. 46005 
5.000 zł. na nr. 45686 
Po 3.000 zł. na nr. nr.: 1105fl 

1'3766 22808 59504 104 '26 
l c~3411 145087 

Po 2.000 zł. na nr. nr.: 47.13 
21288 22454 49776 99394 70105 
105801 109124 153761 158809 

Po 1.000 zł. na nr. nr.: 520tl 
5633 8,638 10674 11282 11923 
12484 19936 21890 25057 25287 
31325 43037 44879 50823 53415 
56574 56837 57252 76423 83829 
86369 93385 94149 100675 
101129 102856 106678 110317 
110927 115501 116731 119232 
123032 126013 126784 127086 
137726 140885 143782 145540 
146572 147700 149188 150406 

Nr. 26I'i 

wygrał na loterji? 
22140 277 320 47 87 407 96 601 32 38 
772 848 23008 136 73 203 42 80 87 
300 65 68 406 52 91 554 56 97 766 81 
800 911 67 78 24002 39 48 179 266 
460 562 77 631 870 79 926 

25014 18 24 117 25 27g 340 78 449 
691 34 36 64 97 741 56 74 861 71 905 
92 26062 217 21 325 45 498 501 56 
606 21 952 27087 109 24 85 457 518 
36 615 31 745 65 91 919 28003 39 231 
45 340 97 572 614 755 812 19 971 75 
98 ~9009 26 65 124 93 226 31 50 75 
8 329 30 99 466 510 77 79 600 5 6 
772 835 50 65 902 10 40 30173 239 76 
90 320 593 699 768 890 31010 103 22 
64 96 208 97 340 64 422 633 769 71 
80 846 32014 22 40 52 92 119 301 6 
478 508 11 47 76 640 702 51 72 . 832 
56 914 20 35 55 33144 45 94 213 17 
34 311 80 84 497 558 61 851 86 705 
68 69 98 906 48 34275 89 305 418 618 
824 916 67 35028 40 47 278 485 509 
658 72~ 45 98 805 38 57 36031 334 35 

70 71 452 64 545 51 668 73 90 724 39 98 86015 99 181 220 78 87 344 421 277 328 39 67 544 95 600 48 787 80'[ 
807 931 84 57081 82 99 105 217 320 765 810 51 912 14 48 80 87016 106 29 47 65 120092 142 75 253 313 444 526 
429 630 43 66 79 710 75 86698458064 81 83 311 508 633 41 7Q9 38 867 80 30 704 61 859 74 93 928 121007 168 
224 90 456 563 86 600 68 751 880 938 931 88064 246 97 309 74 76 495 97 79 245 55 58 401 49 548 67 90 607 52 
72 59012 39 85 178 203 331 538 82 621 718 976 89039 115 57 69 222 51 765 85 806 8 13 972 122040 78 101 35 
669 725 894 947 60074 87 92 111 13 9B 317 40 95 435 56 591 657 64 716 45 52 56 87 206 335 55 413 14 554 63 
75 88 219 40 49 340 452 65 600 4 727 47 842 902 69 70 90131 77 214 435 601 54 815 56 67 903 15 97 123096 
97 823 49 71 61040 41 70 74 199 202 558 89 6~2 55 57 60 66 96 713 43 65 119 34 263 394 97 423 64 547 607 61 
24 59 84 324 47 53 62 547 94 671 952 BOl 17 989 91016 140 231 48 67 306 72 83 776 939 60 124048 12'" 206 93 
53 62028 75 77 106 41B 23 59 619 807 12 75 461 613 33 57 757 80 91 95 98 ~ 
47 930 B7 63099 111 46 88 90 255 332 310 13 36 433 507 38 55 614 89 752 ___________ ...... __ 6584184979283987 

84 99 537 96 643 750 851 64126 310 125100 9 19 5456 86 215 46 50 75 
82 90 428 86 92 518 27 695 771 809 W,grana 379 432 651 720 47 71 815 70 942 
988 65077 151 211 330 411 521 83 739 '5 000 126086 188 206 52 304 48 53 94 98 
872 974 95 66022 38 56 136 63 93 276 Z ----- 436 602 62 66 7iO 897 985 95 127084 
366 494 578 622 10 810 67049 127 70 •• • 186 440 48 531 89 625 89 625 85 700 
91 247 497 571 666 896 934 45 66 N 3 dl k 
68G14 62 192 353 70 420 581 607 709 na r. 112 89 pa a n nas w 0- 13 857 908 51 128148 308 58 94 420 
46 65 806 59 81 956 74 69034 80 173 lektorze P. B. P. ,,0 R B I S" 60 69 523 33 96 61471315 869 129023 
34450041 45 867 73 77 925 70086 91 12630351 8249452230617 3385 
157 90 207 41 311 21 56 72 99 409 85 Łódź, PiotrkowslI:a 65 744 61 857 900 130042 203 33 52 83 
506 738 64 90 950 83 71024 37 80 104 i Nowomiejeka 2 355 65 410 28 520 70 634 131081 97 
62 260 309 24 76 497 678 711 71 861 • 191 256 314 405 54 67 503 37 662 800 
65 78 91 957 72108 16 63 453 522 621 37 923 132450 78 558 79 669 704 22 
801 38 92 900 73051 60 211 18 582 89 895 92174 80 233 62 316 27 31 461 92 60 72 883 9457679138090 175 395 
612 96 722 815 18 34 910 18 74007 530 622 57 71 866 74 93019 66 166 412 94 514 30 89 644 97 852 66 925 

na Nr. 8892 padło u nas w 14 dniu 130 65 302 4'29 44 664 93 711 40 972

1

283 316 36 459 675 84 748 94005 221 134157 59 214 355 89 412 50 674 81 
ciągnienia . Wypłacamy wszelkie wy- 75004 96 101 30 60 70 466 82 89 360 71 454 554 61 601 33 68 82 772 714 47 50 73 852 92 135040 62 106 62 

grane i stawki 516 39 674 723 50 51 70 855 946 54 816 969 95021 89 135 48 238 78 380 201 67 7 94 387 401 16 78 537 601 

F B R A J T S Z T A J N 76024 193 454 507 673 717 57 807 38 96 470 99 910 66 814 912 96089 124 773 838 136040 177 234 44 397 519 66 

15.000 zł. 

• 14 Plotrko wska 14 980 77018 30 116 231 304 37 74 415 326 451 530 637 898 908 31 58 97089 640 49 66 702 137180 230 45 400 79 
59 71 534 58 603 15 743 48 61 75 873 150 200· 6 309 95 432 40 71 540 652 591 626 46 704 861 138164 215 41 95 

Stawki SzcllQśliwe losy do l klasy Sil już do 907 78045 81 171 207 325 347 819 49 81 742 76 92 960 70 98070 128 81 90 327 52 54 72 413 60 786 807 906 
55 142 273 90 91 377 81 423 26 34 nabycia. 84 931 98 79101 203 38 78 390 417 37 208 309 36 79 423 545 662 726 85 97 139129 301 463 619 728 94 807 92 963 

151645 

M 674 860 905 1000 117 19 98 281 58 443 47 49 59 82 526 41 56 76 600 72 507 41 56 747 76 853 905 80137 56 821 99102 18 97 293 542 57 653 85 97 140104 203 17 24 80 372 561 87 669 
307 450 565 737 95 834 41 79 921 93 98 885 911 37038 138 49 98 217 34 61 412 504 13 40 641 92 712 21 808 98 806 92 927 47 86 908 95 141099 270 82 84'2 77 440 
2011 144 232 419 76 95 561 79 85 824 333 426 52 740 86 810 38096 141 285 21 76 516 81092 137 70 79 286 99 427 100057 253 56 303 27 154 537 643 94 45 49 50 703 856 61 96 906 19 36 48 
920 3001 175 234 300 85 87 470 72 90 302 413 511 36 64 604 24 64 78 95 626 42 65 67 7s 716 43 78 818 96 907 95 907 94 95 907 94 101074 277 307 142079 81 126 55 266 379 561 635 58 
539 664 705 24 38 51 52 94 815 68 79 724 52 69 835 72 907 39136 77 222 T G 32 460 516 62 704 43 64 75 808 953 90 756 143169 93 279 553 65 601 27 
4036 198 286 433 603 54 729 45 73 302 57 507 20 25 601 703 32 88 989 Uwadze P. . ra,!, 91 102013 152 62 88 215 29 32 73 358 43 52 78 705 811 911 144018 63 87 99 
827 900 5291 308' 42 50 59 469 592 40020 47 237 414 17 43 85 94 556 647 I Posiadacze wszelkich wygranych 585 613 722 103086 173 262 335 60 163 97 290 393 436 55 572 646 763 
721 61 83 821 71 6006 83 332 43 79 936 41109 58 244 93 411 15 586 634 losÓw oraJ stawek zgłosić się mogą 68 582 706 897 911 84 104247 71 95 811 903 24 145015 147 380 452 57 90 
93 489 722 79 908 90 7055 107 29 44 721 77 84 952 42061 139 77 97 201 55 do nas po odbi6r wygranych sum I 307 599 659 86 771 943 94 105046 269 564 74 601 27 37 800 48 97 945 46 93 
221 31 400 40 718 67 91 97 958 80 77 394 448 502 53 92 661 835 904 29 Pr-ypoml'namy," e dotychczas 306 10 494 33 541 629 31 82 89 711 146036 41 82 108 262 599 627 %3 717 
8068 113 65 05 215 38 324 53 427 515 42 43093 147 237 314 48 99 553 645 ~ ~ 79 88 810 12 21 23 978 106025 204 30 .J 
23 37 90 97 687 97 721 24 31 813 904 padło u nas: 48 62 387 99 407 44 512 72 997 107212 848 86 147908 167 96 277 94 325 405 

754 74 98 871 44030 54 82 181 281 Zł Z5000 a 1:1616 51 524 602 6 65 755 839 60 148064 
11 16 32 9083 111 86 218 312 79 509 352 57 65 99 469 523 613 14 22 26 • , .- na tir. J 20 325 99 420 29 68 582 93 805 19 83 196 315 21 433 38 90 532 602 50 722 
34 98 677 743 881 97 90 21 23 10041 712 954 97 45036 58 107 21 22 44 523 pOll:atem wiele po 909 17 108047 84 227 62 76 78 347 75 39 811 40 811 40 48 149001 86 97 183 
~~~ ~~95~09g'~464~9~7 6~ 530 43 76 2831 78967 9246002 12 272 89343 :zł. 5 ,000.-,3000.-,2,000 402 87 527 35 61 8991 639 75 761 87 294313 27 BO 82 411 34 537 73 

17 11137 413 753 75 817 32 75 996 47110 13 47 289 i t. d. I t. d. 800 973 109007 90 294 99 337 70 475 604 33 59 793 804 49 956 
33 91 96 511 70 834 964 86 12007 45 300 24 36 407 721 23 48 890 94 957 ~ J tl Piotrkowska 22, 516 48 609 54 86 90 723 37 51 857 94 150013 68 127 327 466 74 522 - 75 
46 132 49 219 99 303 49 583 691 710 85 48894 96 316 486 502 54 723 905 !ł ~ Piotrkowska 66. 110049 60 124 31 51 235 372 81 425 84 621 45 745 947 151051 129 ;,4'204 
~~b ~~~'~2~27~~ ~~ ~~5'2~9 2g~6 3~~ ~85j~01~ ~~/~6'~~ ~; ~g/~~ 72 400 • U U, PabJBnice, PI. Dąbr. 3. 89 580 61446 818 72 94 902 90 94 56321 535 697 969 152068 88 133 462 
14088 187 283 342 89 546 69 96 606 50008 36 156 218 334 424 79 502 64 Losy l-ej Jd. już do nabycia 111253 66 70 850 88 567 606 23 31 46 688 83 735 63 72 82 99 821 69 74 913 21 39 95 112037 54 124 72 325 532 
3247711 831 6615Q07 125 238 64 71 82637808986510041674 117 92 Kolosalnezmi!lnynakouyśćgraj~cychl 490552737187981719 2095572 1 936011461795866969 154052 
319 412 54 61 76 523 61 672 724 28 261 88 754 56 84 457 ';83 681 724 69 Plan gry wydajemy katdemu 62 296 303 13 408 79 504 3S 37 46 
808 935 16012 101 330 43 448 87 535 840 52117 336 44 55 58 466 67 99 662 bezpłatnieI 113071 382 87 98 418 76 522 54 91 647 52 744 913 93 155052 79 91 110 
90 607 707 25 81 85 941 56 64 69 94 85 710 68 69 838 928 91 53014 48 81 62~ 776 860 72 923 50 114018 43 90 230 368 71 74 435 548 639 703 98 955 
17082 Hi4 96 204 76 359 540 642 58 125 204 386 99 404 72 5~ 58 607 30 17 82056 67 100 360 409 85 542 659 143 405 25 53 68 509 7667 967 115057 74 156192 97 251 304 41 g 608 711 70 
59 82 907 45 18068 93 111 83 92 223 46 82 91 765 853 56 941 68 54014 192 1351 83024 34 54 67 199 201 14 52 78 117 19 33 77 297 330 508 601 7 766 73 94 807 89 905 26 33 98 157028 86 
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na łGdzlllBh eftrlRillh 
• l l . • l·· o . d P I k· Rad· " "odz. 18,00 l·nz·. Mar.J·a·n Dederk·o w Casino - "Emma" O)}OWHlu;a o trllSCI operv,. o traget 11 n me ai\vna " o s le 10.. , .. 

~A'endarnych k uchanków, kt,ón.,y wl)rowadziło do SWyclt programó·,v krótkim odczycie zobrazu.ie powa- Film wyświetlany obecnie w oa 

Dzisieisze koncert, radiowe Odcz,t, radiowe 
wychylili c zarę z na,pojem miło\'>- pla.nowy cykl odczytów "Dla pol- kacY:1nll! ora.oę każdego posiadacza sinie naleiY do unikatów w dzie
nnn. _ Poemat symfoniczny Fr. skiego świata pracv", skłoadają,cy :1JJlaJl'atu fotoe:ra.ficznego, oraz udzie dzinie kinematograf.ii. 
Liszta "Tasso _ Lamento _ Trionfo" się z siedemnastu p,relekc.ii, Wygł~ li cennych rad, których wysłucha Cała rzecz jest oparta na jednej 
osnuty jest na tle tragedji Goethe- sb".1nvch przez najwybitniejszych każdy "fotograf - amator" z uwa- roli i na jednej post aci. Emma
go "Toasso" i przedstawia, nieJo!.ę specjalistów w ka,żda ni6dzielę o gą., ohcllJc posiadać piękne, OIStre i gospodyni i matka - dusza i głów 
obłąkanego , OJ)romieniona, POzgon· godz. 12,45 w przerwie ~oraiIlku ptamią,tkowe zdiecła. na sprężyna rodziny, jest duszą. i 
nym le~o tryumfem PLlet,. z filbM'IIlon.ii wM"szawskiej. Tvm Jutro o godz. 18,00 tra.nsmito- gl:Jwna sprężyną. tego przepiekne-

O godzinie 14,15 za,p.odukuj8 r,io razem dzisiaj zabierze głos 1). L. wana będzie z Wilna prelekcja Wi- gO filmu, który zgodnie zastal u-
w raAljo w audvc.fi ludowe_~ __ LO- Woliniewska, która w swej pO~l- tolda Adolfa p. t ... Sześciott<>ż!1i na- znany jako film artystyczny J ocl
wicz _ perła p.olskieg-o charakteru dance p. t. .,0 roli insPektorów Pra łogowey". Interesujacy ten odczyt znaczony złotym medalem na kOD 
etno/!,"l"aficzneg-o, z,aehowu.iacv pie- cy" scha I1akteryzu.ie zadanie tych 'j)rlvro~iClZv aoowie radjosłucb:d~ kursie światowvm. 
tYZlll dla swych pieśni i tańców. K!'t przedstawicieli państwowych, któ- ~om () "uvUaniu sie" mrówek. Akcja jest prosta naipozór, fabu-
pela. instnmlentnlna z ŁowiCza polI rzy wnilrlaniem i opieka swa nad Dnia. 28.9 o godz. 18,00 P. Ka- la pozbawiona prawie intrvm. a 
dvrekc.ią, Jana Żulmv wykona. mUr pracownikiem chronią przed roI Kożmiński przypomni radjosłu- przeci'~ż w każdym geście Marji 
sze, polki, kujawilaki, oberki ło- coraz częściej poj :1wiającemi się chaczom hhtor:ie siedmiOl'rodzkie- Dressler, aktorki niezróWDJanej, 
wickie. wypadkami, oocz.ną, obserwacją, go księcia , króla polskiego, Stefa- jest tyle treści i tyle prze-iJyĆ" tle 

O godz. 17,00 artyst a, znanv otacza.ją,c maszynę. na Batorego, którv votra.fił złamać nie ~OI.rafi ich dać żaden film een-, 
('hlubnie z ostatniego konkursu Również dzisia.i o godz. 14.00 na.isilniejsZ'e, wr()f!ie Polsce siły. saCYJny o najbardzłej zagmatwa-

J 
• ~ ·V . d J S k k" 6'ć J..,. Dn;'" 29.9 o crodz. 17,00 z cyklu nvm !;Cem'lTjllszU . szopeJ10WS 0 f'0:0 w f arszaWle wy· r. el'zy z-pa ows 1 m Wl.....,- "'" ... 

<:tapi w l'Jd:o z J' r,c italrm, który c1zie "O wśCiekliźnie" i ostatnłch odczytów ,,$wiat przez radjo" wy. To nie przypadek - to raczej 
rozpo~zni e się "IVarjacja.mi na le- zdobyczach medycyny w crem rMo głOSi dr. Feliks Hilchen prelekcje, glebokie powinowamwo wewnetrJ.
mat Hanc1la" J a u:.l Brahmsa, n~ stęp wania nieszcześliwych, którzy pa_ w której w szozegółowv i ciekawy ne sprawiło, ~ n a jlepSZY film Jan 
nie wykona nokturn F-aur op. 15 cli ofiJarą, tej chorOby. Pozatem o sposób zobrazuje"Polską. flotę han- nin~a nosi p.rawie taki s.am tytuł 
i dwa. Wlalce Bzopella. W dalszym dlową.".'ak ten film z Janningsem w sllÓd-
cią,g-u p.rOiTramu: "Triana" L Albe- nicy. "Niepo.trzebny człowiek" i 

~ Dnia 30.9 o godz. 18,00 mówić D a t . t b . 
,uza. serenada Ryszarda St,raill ssa i rów popularnych wybitnych kom- będzie ze Lwowa dr. WładvsłJaw ". r, ma m epo rze neJ matki". W 
'Plall"afra,za z operetki .. ,Zemsta nie- PQzytorÓw. Solist., Wl'eezoru będzl'e ł PIerwszym wznlB7J8.ł tłum obu pół-.. Wis ocki o .. na.imniejSzYtn narodzie kIJ· d 
toperza" Jan~ Stn.ussa w układzie skrzvDek wl·eden'sld p. Jan Fran- ł 11 anmnj!'s, rug i m - pOkrew-s owiańsk:im w niebezpieczeństwie" . d b 
wiedeńc z.yka Griinfelda. (r) zos. który ode"'"'a eCJOzotyczny. pI·ęlr nym l po O nym porywa Mrarja ",.. '" ~ - przeszłości i tra~czne.i terażnieJ· Dressle t· . 

Wreszcie o e:odz. 20,00 orkiestr~ IlY utwór Kam~la SaIll· t Saensa. . r s ary l nowy śW1at nie-• Ezości łużyczan w zwia,zku z ostJat z ' k· O . 
. ,Polskiego Rndja" pod dyr. J. 0- "Havanruise" oraz drobniejsze utwo nilli katastrofa fiina..nsowa banku t f(;wnamą,t reaCJą. ba ftlmv ma.ią. 
z.ilnińskiego wykona szereg utwo- TY wirtuozowskie. (r) lui'vckiego. (r) en sam on, ten sam nastr6j j 

~W95~~~6~M~iiEmgg&~mmBB"B.m.,~ .. ee~""""~"""".rlfi2*j~maalTE"""""""""I""""'IIIIII .. ~~ ............................... c~e •. c~h~U.~ie~. ~je~. ~t;a~~;m~a~W1~·e;l;k;a';f!r~a;.~ 
.. .Dźwic~owe Kino-Ieaug 

l>zisia j o godz. 12,15 rozgłośllIe 

udjowe tra,nsmitu.ia z filharmonji 
poranek symfoniczny pod dyrekcjll! 
E. W olfstala . Solista będzie znako
mjta ,artviltka opery warszawskiej 
p. Lucynl3J Szczepańska, która w 
bi cżą,Cym roku otrzymała pierwszą, 

nagrodę na "Konkursie młodego 
śpj ew~ka". P. Szczepańska wykona 
arję z "Lakme" Delibes i arję Mi
c.aeli z opery "Callnen" Bizeta, po. 
~atem pieśni Szopena i Paderew· 
skiego. Program symfoniczny roz
pocznie uwertura. "Patria" Bizeta. 
Twórca "Carmen" napisał tę u wer
turę w roku 1874 na wezwarue 
J ul.iu.sza PlasdelouJ), Organi7.atora. 
oopularnvch koncertów symft>rucz
nych w ParvŁu. Data powstania 
dzieła mówi o żałobie francuskiej 
•• o.tczyzny", w które i była wówczJa r, 
noe:rażona, PO wojnie z NiemcaUli. 
Bjograf Bizet Pigot pisze o tym 
utworze : "Nie chcae rozdrulJ)yWac 
~wieżych ran, Bizet zamilast napi
sać śpiew żałobny Francji, woln.ł 
podłożyć inny program - apote· 
oze Polski , zwyciężonej, a zawsze 
i ywej w świętem wSJ)Ommemu 
Ha algierska" Kamila Sain.t - Sa 
enS:1 jest utworem poniekąd "kolo 
njalnym" - pamiętnikiem z podr6-
~:y. - Wstęp do "Tristana" Wa,gno 
ra w namiętnie wymownej grada·~ji, 

DZIS poraz ostatni. Pora z plerwsz, • łodzi! Najnow8za produkcja 1932-33 r. 

Laura la PIanIe fil~~:s;~Ył.no-Balonowym 

Milośe Porucznika (Arizona) 
To film, w którym miłość jest dla mę~czyzny zwycięstwem, dla kobiety coś. . . porażką. 

·, 1 : IIh,i :<.i l •• '."1 
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Przejazd 2 Nadprogram: Farsa dźwiękowa z COHNEM w roli głównei. GłOwas 'I 



Łódź, dnia 25 września 
1932 roku. 

E DODATE S POlECZNO-LITE RACKI 
MAX van WESEL 

'" p I p OUR 
PalD,i I.:ebQn, jedna z na]:pię- s'farczvl s:wą modelkę 00 KO>- !lO'Wa.nemu charakterowi, kt6re teTa całe scooy i strofy IprZ~Z 

krniejsz~h w owych czas'a~h .;:.han:kQ kr~:OIWi. to cechy dOjpO/IllDgły jej pó. nią im.spirow.ane, luib zgo'ł'a ~j 

wróżek, przerpowiedziała d!zie- Dzię!kj dYiPJO/Illaoii pani PoIIi1- z,meJ do odeg,rania powam,ej p OIŚwięc one. Podo:bnie, iak Mo· 
więdoJe:tniei córec'zce malżolH- padiOUir, stOSUllle'k k,rooa do ro1;i politycznej. lier nie poczytywl3.ł sdbie z,a u] 
L:6w B i1sSliin , że zOISlbalIlie ko- me] UIle:gl z cZalsem zmianie i Do r.z'ę,du UJPatmonych, kM- mę tworzyć na V3mólwienie krń 
chanką LUJdwuka XV. naibrał bardziej pJaliOlIlic:znego rzy w swych dziełach U/Ilie- Ja, tak i Wolter nie uwalŻ'al 7 :\ 

Kadera pwi P<JIIllJpadOIUl", ofi charaktCJru. Pani Pom'Pauollr śmie·r~e1nić mieli jej imię, na- dYlshonor dJa siebie l:WOTZYC 
cja1nej miło'Ślnky król C'ws'k i 'd. starałla się bowiem przywiązać leżlail: również WoiIter. W nawo na zamówiemie faworyty kró
p o'wa'7.illi e narus,z,yi}'a iJStnie.iąc~. do sieibi'e klf61a nieif:ylko wdizię- dę Za pomoc materjatLn.ą, którą Jewlskiej. "Le TempIe de la 
stalre za's·ady towa,rzYSlkie. Ża- kalIlli swego dała. Że si-ę to id madoone Pom:pa'dour UJdzielala GUoIre" i "La prilIlcesse de Na· 
den bowiem króJ nie po~wo.<il ooało, zawdzięcza OiIla -prze- g}loŚlIlemu sce'Płyko.wi, żq.dala o varre" podobnie .ialk i IZIfCl;ttą 

sobie dotąd na oficjaLną meti"e ueIWszystJldem swym slO.!llO- na, by '\V o.l.ter sł'a,.wil .tej ClZ,VlDY i!rLiIle u1;w Qtry , !zQwdzięozają swo 
sę, któraJby była mie.s.zczką '/. ściom dYIPIOIIllaty:cZ:IlytII1 i opa- życie. S'PotYlkamy tedy u Wol je ,pow,S'tamie paJIli PO'l11lpadour. 

Równie SJMe w wY'l'aIrle i je
ooako p<muilarJle , jaik pane){i
ryki jej zwO'letIlll1i,kÓIW, byiły i 
pa'szkwile ki :przeciwników. 
Spec jallIl ie w t. 1}W. "Po.i.SlsQ[l.~" 

aaiCh" uderzono silnie w }}'lIDią 

P OIIDIPa!dOUJf, drwił\,C z jej lllie

~czalńskiego p ocihodz eni,a , Slzlka 
IU.iąc jej rodJzilCólW i braci, a T('j 
samej S'fJfaIWlalJąc wiele zmaT
twielIl.iJa. NłelZlbyt to mUlSiało 

być dla niej ,przyjemne, gdy g!\ 

wkdź wy,Śipiewywała be~,amie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,pod iej oknami I])io~en/ki o niej, "Oochtodzetnia. _ alt..- EłE au Gn _ 
mając otpiekę śmielrte'ln,ie jej 

Przetp'Owiednia p. ILcl:xm 

Dr. PAIJL SCHEBESTA wpłynęła decydu.1ąCo na życie 
młodej p8iD1Ily Po i s:so:n. Celem 
ki życia staje się chęć zetkni'ę· 

cia się z królem i WIfl1.Ystko, ~{~ 

odŁa.d oz:yni, robi, by to zetlmię 
de przyspies~;yć. Nawet mat
ieI1stwo 17 -letlliGj :pięk,no:Ślci z 
małozn'llcząCym d'Etiole, 'kiló:-y 
nolła bene wyilwrzY'stał p6źniej 
świetnie SltoS'\1JlIki swel żony. 

miało tę samą. pil'ZycZyol.ę. 

gieR poch dzi od SI mpansów 
tIlien13.wildrzącej pantji DaulP,ghi-
111\9.. Ale jej alIlta:gi()lIliści pOlSUJwa 
li sł'ę jeszcze da~.ej, ś/piewa.iąc te 
piolSenki w obecJlości króla. 

Ta cięŻ'ka waJka, którą e1 
pani d'Etioffe prOIwadzi'ta w 
swem życiu o tron oficjaLnej 
miło~ni!Cy k:rólewskiej, przeci w 
nłslkilm int-l'Y\.,<1IOim i OiilZlCZel'

~twOłlD, wyczer:pały ją tprędiK'o. 

Z~ma:Tha zootda jej żo1.al.1Ila wo 
la, a pani Pompadour była j.uż 
statI'UJSziką na duchu i ciei1e w 
tym czasIe, gdy imli lIłoją u 
szczyru pOl\vodzenia.. 

Dr. Paul Schebesta, który wró 
cił niedawno z wy:prawy do afr'~ 
kańskich pigmejów, <n;łOllił swe 
przeżvoia w książoe p. t. ..Bam 
buti karły Kong1a.J". Podany po 
niżej urywek jest jednym z licz· 
nych m1tów, za,mi~szoz.onyeh w 
tej oiekawej książlce. 

(Redakcja): 

przy ognilstk u. K~rzcl za,jadał 
smaczne banwy i roz!k{)5.Zowal 
~ię bijąlCeIill od Qlglruisika §wia
tłem i płYillącem ode'I1 cie'Plem. 
Od tego dnia stał silę ozęsłym 
Rościem w wiOSlOO sZYllDlPan
Ww. 

Pe~ 'dnia ,p~ Mam. 
bułi do WISi :szy,mpamów w ja

I kimś dzl'WlIlYilll ~ju. Stal1Szy
zna mabpia była aku.rat w po
lu, a\e młO'de sz:vmp.a.nsią)tka 
miały wie1e uciechy z Ikarla i te 
go stroju. Do zW'ylklej Ojpa.'iki 
biodrowej mial 0Ill bowiem do
czepio!IlY dłt.l,gi t'x:en II: kory 
dr:ze'W'l.lej. 

Gdy go l>OCzę~totwall1(), jak 

kiem na swój tren i .lalkgdyby 
ni.gdv nic, Otpychal się na~&po
ko.jniej bananami. W pew11l.vm 
mOllllencie, gdy ł:rem zalC<Zął ~ię 
tlić, 7.erwał się szyblko i uciekł, 
zootatwia .iąc z roxdziawiolIlemi 
gę!bami wca,le Jla to nieprzygo
łotwane mabp ią,1lk a,. Na tak.ie 
diotUllll \VIS,zczęły młode szym
pailsiątł1ka kr,zy,k, który zrw·abił 
z pola sta.re SZYffilPan'sy. Dowie 
dzia WiSzv si.ę, że Ikarzeł ulkradl 
ogień, wszozęly szyIIlłPaJrLSy p")
sc~g, któ;ry nie ZOllrtał UJWlen· 
Ct:z.ony pomYŚ1m.ym wyniki~m. 
Gdy .zaś szympawy dot31r'ly do 
wiosek pi.gm.e.iów, paliły sdę jui 
tam wesoł'O og.nie. 

'Przyjaźń, która ją łąezJłe l 

Wolterem, zniechQCiła ku niej 
równ,j.e1ż dUlchowieństwo, IZ któ
rem po~odziła ~i~ dopiero u 
lJJG'hIyłku życi.a. 

Przypi1siUje się ezęsto ipaIIli 

N ad tprzeszłością rodzJiCÓW 
p6źlliejs'zej metresy króle IY

skiej W3rto zawiesić :iratDJkę z 
sypiaIDi pięknej pani. Nie dlia 
ly si~ tam bowiem 7Jbyt pię

kne rzeczy. O~iec pw!. POlIU
patdOlUir z,ostaJł osobiście udeiko
rOWlany Pl'lz.ez kata iParyskiego 
si rY'czkiem za malwersacje prly 
dostawach woje1IllIlych, a mat
ka, nawet w <JIWych ni.eZibyt mo 
ralnyoh cz·~aoh, !zyskała sobie 
s ła wę z 1>owotdu rozwiązłego 

życia. PrzWUtSzcz'aJIl() ogóLni.e, 
że ojcem póŹiI1iej:Slzej 'P. p()[l1-
padQl.1r byił n~eja'ki Le.noifllllant 
~ie TorUJCIhan, który też łożył 

na iej wychowaJllie. 

Podczas jedne.l ze swych licz 
nych wyt)r.3JW 10lWie.ckich do
taru Mambuti do wioski szym
PnJIlJSów. (Dla wyjaŚlllJi.eIJlil3l IPO~ 
da j{)my , Iże szympansy były 
w-pierw 11lid:źmi, kt6r.zy jednak 
na,~kutek OiSzUS'lrw i ikradz.iciy, 
jwkic'h dQZ[l8JU od ~odJu Bam
huti., potwrócili do d'ŻlUngli i 
s,tali się tern, c'zem są dJz1siaj. 
Pnedtem mi·eszkaH O!Ili w wio
SIkach, u<pr.ruwiali na rozległych 
fJlanttac j,ach banany i ipooia.daU 
ogień. Dla Bamburti Z!hŚ byli 
u.."lll, czem Bambułi są dzM dla 
nich). 

.zwy6{le, banwami, prZylSiadł 
się M1łmbwti talk ł:)lilsko o~l.li
ska., że jego kl.llIl!SztowlIlej s:u:krd 
groziło w kati.dej chwilli :zmi
sretzenie. 

- Czem'UJŚCie nie k'uJpili od 
nalS O/Rll1ia, a wY'l'UldzJ1iście go w 
nie'UlCzcilWV sposób rzeddy 
szympansy, alle pigmeje 2b~'!i 
i.ch drwinami. . 

Pompatdour JiCizllle, lecz niezbyt 
szce:ęśIiwe w:ojny, ld6re Fran
cja prowadziła w okresie jej 
nieoficj,a.lnego panowani'!.. 
''',pra wdzi.e patni POiI11jpado,ar 
lubiaf.a maJczać palce w poJif\,-

PaJlli Pom,padour bywa nlP.Jt> 

)Inokrotnie p rzedJsta wi:a:na , Ja
ko kurtY'z'aIIla w wyżs.zym sły ·; 

lu. Jatk' wvnuka z li!Slłów i pIk 

miątek, 'pozosłałych z owyoh 
CUlISÓIW, była o.na rmz,e.i kod>ie
tą zdm,ną i zrólWflowa1ż'O!Ilą, 0-

p8JnOlW,3JIlIą tylko jedną my@..ą i 
am.ibic.fą. Chdalba, by poto
mność zachowała o Jliej, oficjal
nej miłośnicy króle,wiS'kiej, ;ak 
najllepszą pami.ęć. I tu naleJ:ly 
do/szlllkiwać się 'Pr,zyczyol tej 
żywej s:ympatji, którą okaz,Y
wała ws,półiczes,nym sławom w 
dziedzinie nau:ki i sztulki i li
teI'at~ry. Tacy J~le, jaik 
Rousseau, MormMltel, Bulffon 
czy Montesik.łUisZ, naae,żeli do 
kOIła iej na.jbliższych 'Przyja
ciół. Hrabiemu Bu:ffon zapilSa
la na wet w testam.ea:lJCie SlWoją 

liJ.u:bi,oną 'Pa,pug~ i pielSIka, pod 
W8Jl'unkiem, że po jej Ślmierei 

będzie troskliwie olpielkolwał si~ 

~j vie.srozochami: R6W1D.ież 

malarz BOflllCher naJeżał do id 
na.jbli.Ż1S!Zvch prlZY'jad61, ctho~ 

(na,z pruni POlIlllPaldour P'fZYJPO

UlinaiJJa m~ stale. jak to ()I.Il ~Q-

- U w~żaj Mambdi, twopa 
mUTu.mIba S1.ę zaJpaIi - O!Słtrzc
gały UJprze.tmie m33lpiątka. 

S z ympalIl:Sy pl"tZy:jęly .-brYa - A naweł, jeśli się zapaJi, 
baloozo gościnnie, uraczyły tgo jest p'rzecie:ż dość dlwga - 00-
swymi bananami ,posadz.ily p.arł Mambulti, zel'kaj.ąc uJkTad-

SlzympalitJsy wróciły do swych 
wia.s-ek. Gdy .zaś udaŁo się pi~· 
me.10iln zdoibyć od nitch i l}a'Uu
ny, TOIZlgOryc'zone udały si~ do 
dżwngli, aby tam na łonie oata 
Ty ż"!ić bez 'ognia j oonanów. 

i!oe. ale, a.bv miał,a deICyd:Ulj.ą 'v 
wnływ na wytpOlWiedr€nie woj
ny, lU!b .na lZ.awa.reie pokoju, 
wydaje s1ę z/bvt nalCiągn1ęte. 

SlDi~ t II i~la d 
Fa,ktem n~toani~lSt jest, że .gdy 

.pani J>om,paJdOlUr OiHar<JIWała za 
pośre<dJn~'Ctwem w:SIPól:n~"" ,ptI'ZV 

jacieJ/a Woltera swą ,pr.zy j,aź~ 
Fryderylkowi Wielikiell'l'U, s,pot .. 
ka:la się z głoęlbokim ruf~oillte:m. Niedawno ukazała się w Niem

czech nowa biografja Un-ela da 
Costy, naJpliSlaIIlJll! przez Józefa 
Ka.'3tama/. ~oniże.l zamieszczamy 
urywek opisu z ostatnich ohwil 
ż'ydowskieJl:o Il1YśHoiela. (Red.) 

s'torję swych ciel'lP'ień, mó~ 
wi,ęc już SIPOikQjni~ odejść. Ale 
OWa siła, która byfu ~yIt sła
bą, by przeciwstawić się ~o 
p.rzeciwni'kOiln, rosła i potęŻlIlia 
la w nim, .jaik OOJgIiIś w Samw
nie, gdy ,pogrzebał :pod ~za
mi świątyni p:rzytbyłych fmsrty
nów, naig,rywających się z jego 
cieqJlen, abv wy:buchnąIĆ żą
dzą zemsty na doznaJle kr.zyw
dy. 

W swych ostrutnich, pełinych 
tragizmu słowach podJda.je s,ię 
Uriel da Costa s!tJdo'wi ludzki;'!
mu. "Macie tu przed sobą księ 
gę mego żyw{ll1:'l. . Dowiedzieliś
cie się z niej o darell1lJIlym tru
dzie In€jgO życia" o rOll/i, irurą, JaJK przediłem groził Urie'l 
odeg-raJ.em na deslkach życio- oa Costa: "Je,żeIi ktoś rn.rie ma 
wego teatnu. MęlŻowiel .Nu1w, allli obrońcy, runi mŚlcieiela., 
sądźcie mni.e, a roowa.ż:cie bez- CzYŻ dzi'wić się IOOleży, że b~
stronnie i Siprawiooliwie, .iaJk dzie sam dochO'dził swej krzYJW 

dy". przYlstało prawdziwym m.ęjŻoru. 
Jeżeli 'N życ:i1U mojem znajdzie- .Me teil'8!Z do Czynu. Na j.eld
cie Co.ś, co wzbUldzi wa,szą]i- nYlffi jedyolie cz1:olWieku sik'UiPia 
tość, zapłaczcie nad dolą czIo- się jego niena1wdść. Jest nim je
wieka, ,ia.ko, że wy byliście go 'krcW1Ilia;k, tYlPOiWY przoosta: 
przyczyną j{)Jgo tr*icZln~o 10- wiciel Stpoleczeń.SJtwa, którego 
su". • mi'strrzem clhdal b)'IĆ da GO!S'ta. 

To są .ie~o osta!nie słO'Wa, On i'llSpirował nałgOOlk1ę ,prze
J.cez jeszcze nie osliatni czy;n. ciw niemu i 0IIl dOlPrOW'adzil do 
I>o:zQ'stąwrł <la .CQsta $wJi·atll hi-o pg~.e~ia si~ da Co.s'tv z ka-

• 

hałem ams'lerd-amslkim. O!Il mu 
si &'~i:nąć. Z~in,ą oha.ł. Ładuje 
tedy da COlSta dIWa :pistolety. 
ZaczajQ[lY za · węgłem swego 
domu, z ,pistoletem w rękn cze 
ka na swego ,krewniaka. Gdy 
too nadchodl.i, wyslkaiku.łe na 
ulicę, 'Przykłaid.a broii do oka, 
mierzy, Dodąga za cyngiel... 
Pistolet zadął się. Nie było 
mu n8!wet damem dOZillać roz
kos.zy 'zemsty. Ja'kaś vis maiQr 
nie d{)fPlllŚICiła do os'ta,tecz,nego 
poracooll1iku. Tłum wzibiera. 
Urie1 widzi, że jesrt odkryty, 
ucieka tedy do domu i z.aryglo 
wuje za sobą bralrnę. 

Gdy wz.bulrzony tłum wytSa
dza drz,wi i wdziera Slię do po
koju Ul'iela da -Cooty, natyka 
się na cie:płe jeszcze ZlW1Qlki my 
ś1iciela. Dru:gi pistolet go nie 
zawiódł. Przed nim leży manu 
S'krYlPt: "Ex-em'P,~ar HnmalIlae 
Vitae". I, I:; 

Działo sie 
1640. r.. 

\0 w Kwietniu 

Kr.óll pruiS.ki, milIll,Q SIWych de
mo!k;mtl:YlClZnyC!h z'RSaJd, n.ie urws 
~ał sobie za hOillor być przyja
cielem .iakie.łś tam prunny 
Poi'S/SlOn, chO:Ćlby ona byi}'a oli
cjlaaną miłoś.nilCą k'l'ólewSlką oa 
na,jwięikiszym dworze eurOfPe]
s,kim. Nie/którzy d'Ojpa.trują się 

tu pr.zJyczy/n wojny siedmiolet
niei, w kt6r.ej Fl'a:neja posfpie
'SIzvła z pomocą pOlkr.zy1WldzOlIl~j 
Amstrji, któr.ej PrulSY odebrały 
ŚJą:SJk. Czy r.zeczywiście ~i 
'POIlIllPadO'ur wipłyn.ęła na Lud
wi~ka XV w s'ensie .przy;sl;ą/pi.,

lIia do kO'alic.ii antYiPrus1kiej -
nie jeiSll: je.sz.cze dowiedzione. 
Mimo to c21yilli ją historja odpo 
wiedtz,ia~,ną za klęs,ki pod Kre
feld i Rossbach, !krtóre lPooWla:ży 

ł1y dommu.ią,ce stanowi/Slko 
Fnłln()ji i doprowa-dJz.i.ły ją nQld 

,skmj tpr:.zeJp'~i • 
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Młody !poeta :k,ralkoWlSlkii, Lc- chłOipom potajeiulllą. pety~.ję 2C g.itacją. Wo.1JlOUlyŚJUą wśród żol lD jedynie z i,il'tere aJmi kil.kl!- dy('h podchorążych. Ale na to 
On KrUlcZlkowsk,i, 'luto'r zbiorul Sk'1:111ig'ą do cesarza na zdzier- nlerzy. Naturalnie, że doo po- dzie<;ięciu młodziel1ców zc szko nrc pozwalają ilntcrcsy pal1-
wierszy p. t. "Młoty nad świa- stwa i nadużycia dworu. Dwór wstania ni·e W'st~)pH, za co zo- Iy podcho.rążych. Star i oriel!- .. łwowe ie~o cesa,rskiei mo.ści 
tem", nilllPis'al OOIW;etśĆ SiPOłCC1- jeooaok przejmuje ową petycjo:: stall uderzony z odmacbou kara- rowie i gcnerałow,ie polscy od- M.iko~aja l, z laS/ki opatnzności 
ną, z czaISÓW powsł'aniJa l!iIStQpa chłD'P'Ską i konflikt gotowy. VV bilTlem w pierś pr:zez syna . teg,aż mawiali w niem Wl'~CZ udzia- króla ~OIbrodzieja Polski. 
dOM'e~O p. t. "Kordjrun i cham'\ rO'zwijalllych stoPilliowo fazach dziedzica, który e.fca ba:l.o,gdem tu, za co kUku z nich Je:g1o tru Więc r.o? Więc bunt wojsko
JUlż sam tytł:uł dosł'2JI:ecimie 0- k'O\nfJ..i.k~u w,id,zimy, jak właśnie czci dla siebie uczy? Nie będę pem. Reszt,a przypa{llkowy.-:h wy garstki znieciel'lpliwiolllyd1 
.klJ'eśla zagadn&ClJJie, którem hę- ów IkO'Ściól, urzędy ,państwowe, sk zajmował szcz,ególowo wszy wodzów wahała się niezdecydo m łod z i e'lLi a sz,k Ó,w. O,to geneZ=ł , 
fizie aJIlJtytnOlIlija idealiJZmu z na. sąd i władze szoko~ne slatją DO stlkiemi peTYlPetjami tej najlep wana, aż całe przedsięw.z.ięcle roizerja i sen~ istotny powstVl
SlZą prawdą twatrldej rzeczywrl.- sLronie dworu. Czyż w ta,kid szej bezwarunkowo z oSI'a,tnich zbrojnej i:n.surekcji wzięlo w nia listopadowego'. WŚIl'ód przy 
s!ości. Autor w przedmowie za atmoiSferze sto,sun.ku d/woru do paru lat powieści historycznej Jeb. Młody podchoIą'ży, Fe 1. llś czyn podawanyCh przez rOI' 
Zllliacza, ~e roiła j~o OIW.aJl1ilCZ:V- wsi moliHwe było zillls'Pi'l'owa- po.Iskiej, wyszki a1kurat VI' set- Gzart.ko'wski, ten sam, który Drawy na.szej oficju'1nej hi.sfo
la się f~llk.o do reiPolJ:'1ta,żolWea~ nie tej OIs'tatn~ei w dn.iach WY- ną rocznicę pows<ta,ui'a lisŁopa- DeczYI1.'skiego wa,li karab.imem rji figuruje groźba wylSlan;n 
zestawienia i UI1U1cihOlluie.nia bUlChu pOlWISta:nia na mecz wal.- dorwego, - a zajmę się tyJko w pierś, oibliczał przed powl!>tn- przez cara arm.H poJskiej do 
faktów hilStor~zlIlo _ obyoz,a,jlQ- ki o ni'e;podle.gloś,ć? Ani mo,wy. samym poglądem Mlltora, uja- niem, ile to lat musi czekać Francji na stłumienie rewollll
wye.h, podatl1yoh w pamięJn[ku Po tak świetnem podmalo- wnionym prz,ez akcję w powte- na awans w 30-tysięcv...nej arm.ii .;ji lipco.wej i PDlParcie zap~

z czssów Oez,'POŚTeooio pl'IZed i wauilu tła socjalnego autOif rzu- śd, na llrzyczvny powsŁani'a li- polski'ej, która w spadku (lI) dów dyna,st~znyCh Karo~a X 
po 1830 roklU I(>Tzez niejaikie'.{o, ca da~szy bieg a'kcjri na pIa- stopadowego. Na!poJeOinie ol..rzymała wiG{·.~j Burbona. Djabła tam! Gdyh\' 
Kazimierza Dec z Y'll ski.ego, b<}dą SZCZYZlIllę ówczeslllych zdalfzeil Powstanie uiPadło, bo l110usia oficeró'w, niż żol\nierzy. I to taik i,sto,tnie sprawy s,taly, piel'-
ce'gO też ~~ówtnym bohalerem polJ.tycZIl1ych. lo upaść, gdyż nie było pr.zerl.- dobrych oficerów! Vlszyst'k;e wszy byłiby pro,tes-tował Chło-
pOWleSCl. ls,tottnie pa~li OczywiścIe, że Kalzimierz De slęwzięte sitami wszystkich dziury ai do intelllden,Lury pieki, stary gelIJ.era~ napolem'l
talki, jedym,y bezrpO'.sredilli dOlku- czyńs'ki zost.ał z pos'ady naUJ(';~y kl'as narodu, żadna kła,sa nie wlączni'e zalPcballc, zabite, la- ski, lak samo Zającze,k, t3Jk sa
ment chlOfPSik,i z dolby kró~e- ciellla lllldowcgo bez'Pov.'1fOltnie widziała w niem własnego in- kO'l'kowane cOijlujmniei na !.at mo wszyscy oficerowie, którz~" 
stwa kO~e&OIWego, wydany zo wyrzucomy, wziQty począ.tkowo Łeresu. Aby siG pows-taln,ie 111(1- dwadzieścia przez sll'l,TVch wi;:.- tradyc.ię .francuslką mi~li we 
stait w rOIku 1907 'P'l'IZez Jalk'óba do armii królestwa kongreso- gło udać powinni byli Kor- ruo:ów n a!po[eOllsbClh. Tl;zwa- krwi,' a nic YVysoCCy i Czart· 
Mortkowicza p'. t. "Zywot chIo· wegoo, alc niebawem i stąd wy- dja.ny wpr.1.ód się pojed~ać z bv zwi~kszyć slan liczebny woj lwwscy. 
pa pdliSldego na po'C:ząiłJk'u XIX dalony ze W',zględu na chude:-- cham,ami. Trzeba je było pojąć ska polskiego parokroinie, ahv Odważ.nl'1, pil:lma 
stuleCia''. zaOjpa.trz'OIl1y' w lawośf, swe i chłops'kjej postn- jako r~wo~Uick soc.iaJ.ną. I'owo otworzy{: jakie takie pcrspekty I książka! 
przedmo~ Mrureelego Ha& ry, jakoltcż i z OIba,wy Drzed a- dzenie powsLRJl!ia zwt!llZu1ne by- wy ry~hłego awansu dla mln-

<ie1sm&OOi. Me myiJ.il1by się, kto
by S'ąIdzi!ł, że amor Olgralll,iozył 

się rzcczyrwilŚcie do tClgo ty~klQ, RAFAł. LEN 

ze 
• 

• • 'do cz~o 5i~ w :pTzedmOlWie zo
bowi~aił. Sam pl'lZyznaje, że 

furtlką:, która mUl ,p0'ZiWolliła wy 
biec z ()IJ)Iłortków nagich falk
lów w dziOOzirn.Je iIlIieo'gJr,aIllic,zo
D'V'C'h ;pomysłów, swoiLSlfych in
lenpelrucji faJktÓIW i W'ła&nych 

kOIlcepc.ti, byIl!a wyrruŹlIlie na 
k'31rl'ach. tego pamiętnika U<.~'l

wniOiIlla świooom~ klruwlwa 
a'UłolJ"3., syna chłOjplSki'ego. "Tel~ 

moment - to więź alktuMno
'ści, pi'2el'lZUICOllla P omi'e.d 'z y 

oniElltl dlzisie.js.zym, a hiJstoryci';
nytm tem:a,tern. tej Iksi'ą,żlki". 

iest jedynll odpOWiedzi" ,. "onim kiego na .ławiane mu zarzut, 

W ŚWliclJnie ~awią.z,an,ei 1 roz 
wlniętei a!kcji, OfPowiiedJzdan~j 

c,zylStą, nie:sikaziltelnie klasV(lz
ną, pel!noibr.zm.i,ącą i swoibodną 

w rvtmD.e, zleklka. a,rdhaizo,wa
ną. polls'zc.zymą, w miail"~ P{l'

Łrzeiby i'D.ayrwiduaJ}i'z.ołW aną sto
sOW1l1ie do tego, iktD z kim, jak 
j ki-edy pr.zema.wi,a - mamy 
nJezlWy'kle p~'a&t:v<J!znie odmalJo
wruny kOIll,f,ljlkt mi,ędlzy dlwo,rem 

a chło'Psltwem z cva~ów bez,Po
średnio plJ'.zed powstaniem li
słOipadOlWem. WidJz:llmY tu w tU 

chu, w terenie wlSlZySIłJkie urzę.

dOlwe i ulŚ,wn.ę.cone sily realkcji, 
srprzvsjężoiIle na wYIZY5'k i 
krzywdę bieooeg.o, ciemn~o j 

oib'ezwła'cillliomego prawtnie cMo 
pa p ańmlCzyźnianego, a więe: 

kościół w osobie p1łlI'afja1ll1ego 
ksi'ędza, siliralS'ząICe;g.o piekłem 
za OipielSvałość w slnżibie pa'n 11, 

państwo w osobie starosty po
wiatdWego-, reprezenlu.iącc.'N 

sp rawiedJ1.iwość, wYlka,r.:rndoną ( ~b 

fide i tCll1dCi11cy.~je indykami 
dwolJ'skimi, wreSlZcie slikota, 
które i czci.godnvm mecenasem 
na wsi jest prun dziedzic, maJą
cy koligacje w odległym illliSpek 
to,ralCie kaHskim i hędą.cy dJa 
niego jedynym miaroclaJ~'ym 
oplilfl.1odawcą . ZdarzYło się tak 
akuratni e, że wfaśn; e 7la1uJCzy
cielem s zkó~ki porzy owym dwo 
rze, o którym morwa, był 6w 
Ka zimic l"z DOOZ'yl1S'ki, później

_ .... !@'!! .... ' p~~;y 

W "WiadOll1lośdach LitN\.1C-·· lu i w ten &posób lik widu je się 
kich" 1111". 457 UlsHuje p. Antoni 7.arznily ",j~kicgQ(:;- L(!llla" (rów
Sł~imSlki popełnić kiLka do- nież u-czdwy SPOs Ó~) zjechania 
WClPÓW na temat artykulów, :.;rtyku.łu poprzcz osoł>Q auto
jakie poja1wi:ły się w związku ra)'. 
z jClgo liisłami o Rosji. RozlPrn
wiając się sw.oim zwyc.zajom, 
t . zn. o ty.le "dowcipnie", o ile 
niepr,z.elkonywu}ąco, z .,Litera
turną Gazietą", wychodzącą w 
MOiSlkwie, pols'kiem pi,smem 
" Ze świa,ta" i... "Cz3JSem", prle 
jeMża się również S,łonimsli. i 
po moim a,rtykUlle, zall1lieszczo 
nym 31 l~pca b. r. w dodabku 
"Gło,s,u Porannego". Trudno 
olPmścić talką oka.zję, ja'k telll fi
zjo}.ogicZlIlY ",szmonce's", odpo
wiednio zapfaiwiony i pO'dany 
- stano:wi ()ln bowiem jesz-c:'e 
jeden pTzyczynek dzial~llnośd 
pi'sall1ski,ej p. Stonimskiego. 

W tej salmej s'wojej "KrO'uke 
ty~Qldniowej", p. Słonimski pio 
rUIIluje, glr,zmi i wymyśla lewi
co,wym .pisarzom od nieulCzd
wości, kłamstw na ka,żdy'l11 kro 
ku i t. p., ponieważ, jak to po
gardlliwie się . wyraża - pi,s7.ą 
oni dla jakichś tam swoi,eh to
warzyszy, kt6rzy i truk wierzll 
im na s'łowo,. Pomij.a.iąc jUlż tl'! 
DiBsmaczną ilronjoę wOJbec ludzi, 
którzy mają od.wa~ę wyZ[la'W~
nia i pralktyikowania S'woich ~a 
patr.vwal1 politycznych, pomi
jając .iuż ten tYIPOIWO - ill1dywi
duaHsty'C.zny i śmieszny pOlgląd 
na zadaij1ia i cele prasy ideo
we.i, która ma, ia'koby, m'ie ·prze 
konvwać wbśnie, a powtalrzać 
kDmumały, cos lil1a1ego uderza 
w lem un10lra1niającem ka·za
niu SłO!nimski~o. 

Oto, że o tem ikłamstwie i 
uc.zciwości mówi p. Słonuki 
w swojej KroIllice, poorwi'ęcOll1ej 
podobno od'POIWi.edziom i dv
s·kuisji , w której ucz'CiWOl.ŚĆ sta-
nowi podstawę "s1ne qua 
no'n ... " vWa,śnie tulaj, żeby tak 
dla przykładu wymien.ić j.e-d!14 
kon,kr-ehul "oc1powiedź", autor 
u'Walża, że post@l.1je n ajz11lp el
niej uczciwie i w porządku, wy 
ciąga.i~c część. nawet niccal,c 
zdanie, ~_- ~:ś.ć SIPJOII'~Q arl'YJku-'/ 

Najzl1ipp.'hliej "szczere" je!>! 
rawlnież Olkrcś.l.cnie Słonims,kie 
go, gdy na:zywa go si~ pisarzem 
burżuazyjnym luib samotni
bem, poza kLó'l'ym kryje tyl
ko swoje właściwe klasowe 
oblicze. O, święta naIwności! 
Czy doprawdy ll10żlna i.n3!cz~j 
skwaHfiko'wać pisall'za, który 
jadąc do Rosji, szuka·t ludzi
a nie znalazł-i ani słowa nie 
napil<: ał o c,złowiClku pracy? Po 
co robić tu takie ' zdziwieniP? 
Czy i doprawdy p. Słonimski 
wyobraża sobie, że "wisi w po
wietrzu"? Dlaczego nie przy
znalć się UCZCI w J<~ do S'Woich 
czytelników i do swoje.go sto
sUll1lku do źyda i spralw s'Połecz 
lly-ch. 

'Wymyślanie od nieUlczciwo
ści i kłamstw iest rzeczą bar
dzo niebezpiecZ1lą i karygod
ną, i gdyby p. Słonimski pOIsia
dał choć trachę dyscyplin:\' 
"dys,kusyjnej" - wiedziaillby, 
że kiedy zarzuca się nieuczci· 
wość i kłamstwo zamiast me
rytoryczll1y'C'h od'Powiedzi, uda
wadnia sic tyl'ko, że !poprostu 

Walter Scott 

z,n"a,k'oll11itv poeta sz'k'ocki, 
zmad 21 września p1'ze,d 100 

~Y. 

zabra'kło al'gu11lIcntów, a ni.C-\I.H .ią sic:. wsp6ł.nie ~U.lą· 
!;posób !pi; powolywać iQ da - tworzą sil, or,g3Jnhacje ipllSalf7.'\ . 
le.i na swo.ie liryc zno - nastrojo Ugnlipowall1,a, lak samo leWICO
we obrazki z kraju "piaLilt'l- wc, jak prawicowe (n.p. w 
ki" - ~dzie samo Lny spacPf Nil'Inczech pisarze hit~erov.·
no~ą należał do na.icjc'kaw- s-cy). Slo,ycm, że pi,sarze coraz 
szyoch przeżyć podróżłlika . lepiej rozumlejq, że ich dzia-

P. Słonimski gniewa si~ U:l łaln{)~,ciq pisarską iest również 
" Lit. Gazielu", że nie chce 'l t)rlpol\"iC'dzialna praca społecz
nim poważnie dY'skulowa-ć. Al~'1 na, w kLórej momcnty polit~z 
jakźe wwnalgać powaIżmego stCl ue odgrywają coraz si.J.niejsz;l 
sanku w dys'kusji do cZło,w;(~' rOllę. 
ka, który z miną nadąsa,nego A p. Słomi.mski w~','aznle po
dziecka powołuje się nn arg'll- wi'aoda, że nic o wspó,ln('j dzi ~l' 
ment, 72 jep'o wiers-zyk spot- łal'l1o'ŚoCi pisarzy nk słyszał, nic 
kat się z doibrem p!'zyjQCiCUl nie wie o żadnych organiza
na herbabce w O. K S. U, Je- c.ia-ch. Nic o wlplywac'h ideolo
żeli już przytacza,ć ''I'' od,pOlWie· gji poli tycznej na pisarzy. O 
dzi takie afrgu:Jl1 enl t y, jak czy- pisma-ch, grUlpują-cych pisarzy 
.las opIl1.la, to przecir.ż daleko pod'0huY'ch po'glądów - nic o 
s.tu'sz.niej mógbby p. Słonimski wspÓllnych wystą'Pieniach. Ani 
przytoczyć g-ros o s-obie "Try· słowo nae doszło go np. o osta
bY'uy Radzieckiej", A nie 'Pow.:> tnim kon\~resie 3Jll'tywojennYIl1. 
ły\"aJĆ się na UlprzejmOlŚci ludzi, Ani slo,wo np. o Pen - klu,bie, 
którym nie wY'parlałOlby zresz- który acoruje Horth'ego. Nic 
tą zbytnio kryt.Y'kowa(~ IfIwcgo wreszcie o wspó.1il1ej nawet pt'a 
gościa. cy pisarskie.i w formie brygad 

Kwestia Dieucuiw~i - pilSa.rskich. 
kłamstwa - to odwrot.na soLro P. S łOll1 ml1s1ki jedno może na 
na dOlWÓipów SłonilD11Slkie~Q; ten temat powliedzieć., że pisa
nie kończy się jednalk tyllko nal rze mają swo.je potrzeby fizjo-
tern "wy!k.r~!lliu si'ę Sianł:U1 lo~icliłle. I ' 

cZy;Ji dowcipami", jak porwiada 01'0 (WISIPÓ!OOzesIl1Y, ,,lpost~po
.poJ)'Ubrne pr'zy:slowie. Nic wy", "waLczący" pisarz G zna
idzie n3Jwet t~o o IPoS'lwgiwa- czeniu zibiol'Oiwych wyst~ieii 
,nie się ża.rtem nie ma nlle]SlCU i zhioro1wej pr3'Cy społecznej 

dOlW'cilp S~{)[limslkie,go ,-- pii&afZY! 
bez wz~lędu na jego aktual- Oto poczudc walgi swojej 
no.ść i miejsce, świetnie poglę- dz1ałalności Ipisar,skie.i! 
bia oharaktery>5łyikę te~o wiel- Oto - jak obnaża się ,p.rzed 
kie'go . samortniika. T,ąki np. s'\"oim czytelnikiem s'Ulbtelny i 
('WCal~ l~esz.tą pocieszny) ~l\1ik1iwy feJ.ietouista, szer-
szmonces a. propos Ulojego ar- mien postępu i liberalizmu. 
tykuJ:u. P. SłOll1,iiJ11~ki wy.rywa· Fiz.iolo~iczny ,,>SZtl110nCCIS" j 
część zdallli·a i pi'Sze nas>tęp'llie: "płosZlCzad' SIlllylCzlki" oto 
"Nie wiem D czem ten lLen sta.now]s·ko tyłem do zaga
ga'Worzy. O Jakie. i wspólnej dnieJ'i, nU.l'ltuWlt!vch sze.rokie 
działalnośei pisarzy ró.ż:ny~h pra(;u.i~ce i J)czrod)oine mas\'. 
odci~{Ili. Są, oczywiście, rzecl..y, \V bkiej pozycjli mOżna w 
które rohią wszyscy pisa,l'~e uU.r1epszwn razie o'Powie-dzie~ 
bez wz,g:t.ędu na odcień ,. a na, iakiś dOW1C1p, poczekać na e
wet kolor, ale i o He są pT.ly- wenh.mI.ny ,~m;.ech czyte~l1a.ka , 
~woid, robią to na OIso'hrwśd znOWll rlo'wcip i na lem ko
i n~ me SłysZałem o żadnych nieco Ale lo 'Joslalecznie kwali 
ol'~ani~e.iach" (podkr. mo.ie). fiku.ie pisarza , od klól'f'go poza 

,V art:\~kule wspomniał.em m. c! o'wc iP C' I11 , nkzc4-(o się juz Wll; 

Ul. o tem, że Di.sarzc Ol1,2iallli- cej ni.c wymaga. 



HsiążMa nauCzYCiela 
Władysław Gacki ... U:siążka r-u· 
uczJ'cicla" wYlI •• ,Nnszc.i kSię
garni" w Ludzi r. 1932 sb'. 150. 

W cza,sach, ~dy prz'€wai.:llie 
biada się i narzeka, gdy wsku
tek cięiJkich warunIków codzlen 
nej egzystencji widocz,nem iest 
nielylko obniżenie ~kali llO

trzeb kultura.1illY<Jh, ale i osła
bienie zainteresowalI umys~o· ' 
wych, O'statm.ia praJCa p. \VI. 
Gac.kiego, rozwawnia na temat 
kultury dochowej - jest z.ht
wil&kiem rzadkieun i zdu:mie'W.a
jącem. 

Jest rza-dJk ości ą w PoJ.~e 
wSipóll:czesnej po§wię<:enie ~,~
lei ks i ąIŻlk i roz,wa,żaJIliom, kt6-
rych podlSf..ruwą moralną, w~~· ' 
dług stów amtora, ,test "prze
'~wiGloozenje, i'ż zads.Illiem żywe 
go i czynnego człorwieka jest 
'tworzenie w na,ici.ęIiJszych nt\.
'Wet wa,n:mkaoh wJ'S,SlDegO do
bra ducllow~o> bo te właśnie 
wysHlki i trudy są twórcze, do
&t-ępiIle dla WIS zy\s,tik ich, za;pc-, 
wnia.,ją dorOibek trwały, najpe
W1nlejiSZY, bo SlkUlPiony w grę
błach illaJSzej istoty i one illa>d,a
ją życiu edowieka wartość je
nyTIą, IJlaI.jwYszą"· 
Zasi~ tYICh wyls.i-llków, kh 

dlarakłer, waru:nki skuteczne; .. 
'ści QllD3JWia autor na strcmicalCh 
swej 'ksią:żlki, rozwa!żaj.ąc na'5tę 
pują.ce za\l{arlnienia: n auc z yci e'l 
stwo jajko rorgal11lizo~lIla gru
pa, Iliajbitiższe o t{)C z eIJli e, r:a
d.lo w Ż)"Ciu nauczvciela, o war 
:tości m'llzytld, oibcorwanie z ,prz:v 
radą, poznawarnie środOiwiSlka 
s:połeem~, o S/posoibach sa
moksztafuenia,. o ksi,ąłŻce. sto!>u 
n4 do dziec'ka, o miłolŚd oj
ezy7l1ly, ideał wychow aJWCZ y, o 
'Przewodnik-aeh duch()IWych. 

Jest :r:dlmniewaią:cem zjawi., 
skiem w "Książoe Nauc.z.~!e
Ja", że autor biorą;c za 'Pwnkt 
wyjścia twardą rzeczywisto.';';, 
bardzo na~ół trudne warunki 
pracy :n3Juczyciel~ie.\ w szkol
nictwie pow:szechlllem., odważ.
nie ujawmaJąIC braki i niedo· 
mag,a1nia, z tej !liamej rzeczyw!· 
stości czerpie tworzY'wo db 
prac i wysiłków. zmierzających 
0,0 ksztareonia i przyrostu kul
tury ducllowej nalUczyciehl.. C'~ 
chuiE.' autora męska 'POstaIWa, 
wymża jaca się w głęlbOlkicm 
przeświadczeniu, które staJ1101wl 
illQtV'W lIlaczelny całej książki: 
la.kakolwielk jest aktualna rze
czvwi~tość, DOsiada zatwlSze mo
ż.IiIwości, ieszeze nie wy[wrzy
sta,ne, stall1Qwiące jedyną real·, 
n~ podstawę i ręlk()ljmi.ę le'J)Sze.i 

ese I wickie , 

(Do zdjęć W dzisiejszym Dodatku Ilustrowanym "Glosu Porannego") 
BędCJc nieraz w Lowicklem pOSła 

ram s,ię poniżej podać choć w krót
kim zarysie całość wesela i teJ bar
wnej uroczystośCi ludowej. Takie 
wesela rozpoczyna.l;J się zwykle w 
niedzielę wiec-zorem i ciCJgn;J się ai 
do wto.rku. Pan młody przywozt do 
siebie muzykę, potańczy part:l ka
wałków i następnie przejeżdżaią 
do młodej. Taki wstęp nazywa się 
zd~winanll. 

u p_ młorlej tańczą 'do rana. na
stępnie zwołują gości do gospoda
rza domu na PQczęlIłunek i dopłero 
nó>stępuje odprawa do ślubu pań
stwa młodych. 

Starszy dziewosłęb ma przemówie 
nie do młodoych (nleraz cały dom 
płacze), potem zegnaja się z rodzi 
cami i proszą o błogosławIeństwo. 

Druhny i drużbowie odśpiewują 
h:kie Pleśni obrzędowe: 

Przed dom zajechali, siadać jeJ kazali, 
By do ślubu jeelała, a Ulla się smuci. 
ze wRanysek rzuci i tak sie zadumała ... 
Wykręc sie, Maryś, dokoła, cy twa rodzina wesola, 
Oj i wesoła Jak trzeba, wzieli CI matl{e do nieba, 
A i ty matko wstań z grobu, błogosław dziecku do ślubu. 
Przecie na ŚWIecie ludzie som, niech mej sierocie błogosła-

lwiom 
I pobłogosław Mary.io, ten bioly kwiatek l!lł.ło, 
A i ty l!rocyku dobrze groj, 1 tych mlodych ludzi rozwesel 

Po uk011czeniu tych pieśni wszy-] kościoła ze śpiewkami. Między in, 
scy siada.l~ na wozy (bryki), kióre neml starszy drużba wyśpiewuje; 
czekają na weselnikuw I jada do 

A siode.i dziewce na wóz, 
A niech ci się wlokom, a 

a warkocyki załós 
w te dogc dalekom. 

Po ukończone.i ceremon.ii znów I marsza powitalne~o, a weselnicy 
powracaiCJ, lecz teraz weselsi. Gdy przyś!liewu,iCJ: 
podJeżdżają pod dom. kapela gra 

Oj wysla s kościołeck:ł, nóska je,i sie zaJllątała 
Oj płace una. płace, a bo innego chciała. 
Jus to, Marysiu, po sprawie, jus to po sprawie, 
UtoP1łaś swó.I wianecek, w Złakoskim stawie - ta darla.~ 

Drużby odśpiewl1.la druhnom: 

A i przeledała lIlyska, 
A z.1dna drunicnecka, a 

ZllOWÓŹ; drubny: 

a przez etery kleJtiska, 
nie zadarła pyska ..• 

Druzby nie jadły. nie jad ły, nie jadły, druzby nie .iadły 111e 
jadły, a jal< posły do komory placka kradły 

ta - dana. 

Znowói: drużby: 

Druhny nie ))iely, nie !}!eły, druhny nie piely, nie pieły, 
a jak pó,idom do jeZIOra, bedom pieły do wieczora. 
OJ zagre.ita mU2ykanty, oj ładne~o mazurka, 
Oj niech sie utańcu,ie, oj ładny matki córka ... 

Razem: 

Muzykańcie zagral lept', przysadze ci za.l!;on rzepy, 
I kartofli ci przysadze, ius Ci wiency nie poradz-". 

I tak", I>rzez cały obian śpiewy. 
Nareszcie podano znak, źe już ko-
niec, wtedy niewiasta zabiera się 
do oczeplll !l. młodej. Zde.imu,ie 

.iej wianek i wldada czerpiee na 
znak, że już młoda .Iest niewiastą. 
Przy oczepinach również druhny 
śpiewają: 

A potocyć tyn wianysek (Po stole) (3) 
A położyć mojej matCe (na unie) (3) 
A weźze go moja matko (do siebie) (3) 
A .ia nie chce twego wianka (t ciebie) (3) 
A .Ius to prec, moja Maryś, (jus to prec) (3) 
Ciśni wstąski na galą ski. (wdziej cepiec) (3) 
A nie wstyć sie, moja Maryś. (nie wstyć sie) (3) 
Weź chusteckt. ołrzy ocki (ośmi sie) (3) 
A za{romnies ty Ma'l'yslu (o stro.lu) (3) 
A .iak pójdzies z widell\ami (do gnoju) (3) 
A zaponmies ty MarysIu (urody) (3) 
A .lak póJdzles z pieluchami (do wody) (3) 
A zapomnies ty Marysiu (wszystkig-o) (3) 
A jak pójdzies za Jasienia (za złego) (3) 

Gdy wszyscy JUZ przyjechali, 
starszy dziewosłęb. który kieru.le 
całem weselem (w niektórych oko· 
licach zowią go starostą) prosi J). 

młodę i tańczą "powolnego". Cv Na zakończenie druhna i drużba I kto nie chce dać, to lUlI t;tk prz,.. 
chwila staja przed muzyką i przy- zbierają od weselników po parę śpiewują: 
śpiewu,i;J: ::\,roszy na czepek dla p. młodej, a 

A Jak Janek (na zoloty pos.et) (2) 
Wsadzie' gołą glówecke w oset (2) 

Jak zaceU (oset z ~łowy w:vjmać) (2) 
Słonko zasio, Jasienia uie widać (2) 

I wracali (kawalezy s wojny) (2~ 
r sukaU ,gos»Oldy spokoi ny (2) 

Jak nalaźli (go spode s~,koiną) (2) 
I pytali sie o Maryśie strojną (2) 

A jak i (nie wldzieli w polu (2) 
Jak cyściła psenicke z ką kohl (2) 

Jednom rąckol11 (kąkol wybierała) (2) 
DruJ?:om rąckom Jasini a wltała (2) 
Widzieliśmy (na ki głowie wianek) (2) 
Myśleliiśmy ze krakoski WIanek (2) 

Znów tańczą chwilkę, następnieśpiewa.;ą: 

"Oj siano, siano. siano 
W ykr~ sie dziewce na 

?:telone 
drugom sirone". 

Na cepeceK na jedwabny choć nie duzy 
ale ładny, trzeba jej dać nie z.ałować. trzeba jej dać .... 
Trzeba jej dać i na łysRe, trzeba Jej dać i na misk. ł L d. 
Trzeba jej dać ł na SItko, trzeba jej dać i na wsy_ I .. d. 
Trzeba jej dać na bustyny, zeby miała ładne syny, trzeba Jej 

Po oczepinach znow taniec po
wolny, gdy przetańczą kawałka, 
pan młody podchodzi cicha
czem. wykrada sw~ małżonkę i u
cieka z niEJ. Jeżeliby I11U się nie u
dało te~'o zrobić, toby musiał wy
kupić się poczęstunkiem. 

Zabawa taneczna trwa, domero 
nad ranem drużbowie i druhny roz
jeżdżaJą się do domów ze śpiewką: 
dl 

dać nie żałować, trzeba jej dać ... 

"Oj nie pójde ja do domu 
a jak będzie świtało 
animam dzieciątcckia 
0.1 zeby mi płakało". 

albo: 
"Osta,icie z Bo::\'im matulu, 
ostaJcie da z Bogim da z Bogin\ 
jerl:na nóśka Iwło łózka 
druga za progim - ta dana" 

Zebrał: H. T. ŚWIĄTKOWSKI. 

-
przV1SzłOŚCi. Po (Jrzetańcz.enill kilku tańcy, do p. młodej, młod~o, 1!:ośet', po

traw, kieliszka, kucharek i t. J). 

Przyśpiewki te śpiewaj;J sllme druh 
ny, albo też razem z drużbami 
ora,z weselni goście Po od§piewaniu 
muzyka odegra na in ',lrumentaCh. 

Ż,cle Disze scenariusze filmowe 
Odkrywca złoła w południowej Afryce żyje 

w Skrajnej nędzy 
Możnaby nie z\Q"odzić się z ar jak "siot", nberek, kuJawiak, idą 

R'umentacją au lora w sferze na śniadallle. pOtem znów bawią 
nieikł6rych zagadnień, ja,k np. się, aż do obiadu, który jest TJo za
w rozdzia)·e (} ,pozna,waniu śro- chodzie słońca. Na obiedzie wy
'dowi'Ska s/połecznCJgo, 100 wiSka śpiewują uaJrozmaltsu piosenki.. 
zać znaczlIle lUlki w argumenla- A więc między il!!lemi przyśpiewki 
ę,ji tel np.: o miłości ojczyzny,. 
A ksią.iJce. Jedna,kże :nie w a -::-/ 
gumootacji rozuilllOlWe.f tJkwi 
w:vsOika wartoś·ć "Ksiąlż:ki Na 1I

czvcieJa", lecz w :szczeryill1 bez I 
pośrednim i ~lębo,kim osobi
s:tym <;los'unku nutora do oma
w-ialllvch spraw. W.vra'ził się on 
w fakcie. że 8iutor zdołał w?ą
(':zyć szeroką dziedzinę za~9.' 
onień ": sferę wlas-nej ,kUMUfV / 
duchowcJ, wobec której crudv 
da ksiąŹlkowa hyła tylko 
współczynnikicm O'gólnego do· f 
świadczenia życiowcgo. 

Nadaje to ,ksyą'żce ~woisl\'; 
ch3.rakler: wolna od dO'gma- ,I 
tycznego dyd8JktYZll111, jest ra-: 
('zcj wezwaniem, zwroooncm \ 
do zastę;pów mł{)dszvcih sił lIau 
(,7vcielskich, do pracy nad so· 
ba, do tworzenia w soibie kul
tury duohowej, wtem sb-

"Prosieli nas na wesele, a mieh zabić wołu. 
A oni nas zasadzieli. a do gołe~o stołu. 
O,i rosole, rosole, jakiś ty nie miły, 
Pewno cte kucharecki przes sito cedziły 
Gorzalino modra, miołem cie nie P1jać, 
Pomyślałem sobie. na co bede zbijać. 
Najadłam sie klusek z mlekIem, Jlt"ka guzik za nzikienl, 
Nawet zero sie nie zdziewała, zeby kllłsl<a rospęctJiala. 
Ai nie śP1ewoj dziewosłębie, bo to jest nie tak, 
A i trzęsie ci Się broda, jak stary przetak 

.Juześ. Marysiu. nie nasa, 
Ino te.e:o Jasinienka tego 

ta dana. ... _ 
.ilłześ nie nasa , nłe' nasa, 
biega sa, bier~a 

ta dan ..... 
Je"tYnt sobie księianecka, mam Ptenięd:zy wół worecka 
r Iwra{i pełnom syje, e;ozałecke cią~e pije .... 
Oj siedzi Maryś za stołem i główke i'JOCbyleła 
Oj płace Wla place, a zesie ozyniła .... 
A nie wszystkie sady krzcom, a które owoc mają. 
A nie wszyscy sie zeniom, a którzy sie kocbałą. 

Druhny do drużbów: 

Cemu druzby lIie śpiew,)! a, cy Jl:rabowe pyski mota, 
Cy ~rabowe, cy dębowe, do gozoly 50111 gotowe .... 

-

.. ZBlem zreszlf!. vrzeświadcz ,_ 
nill, że .. nie slajP si~ sz!kola 7. 

lll'zruuwym szyldcm źródlem 
O'.~wiaL\', ie że.!i d llSZa lUlllczy.' 
cieln 111 e \\'lącZOJla w sfer(! od
dzialy\\'aJ'i wyższego rz<,'<lu, nIe 
jest ośrodk iem kulturv duiCllO
"'ej" . 

Jako cało~(; "Ksią:bka Nau-

czyciela" ?tanowi .lekhlr~ nietvJ w dobie Oiboonej bodaj na,.iJ>o ... 
l: J~O~l'CZa.l:tcą, de . ducho'wo L~zClbniejsze. K5i~żlka na~is8ll1a 
krzepl:1>Cą 1 pObllUZa.lą>Cl\. Tego pI~kną polszczyUlą. 
Lypu hiążki są nauczycid,slwu ' .A. Bo 

. w kOłlcU Wllt ,'Ua odhQd.l.i.(\ AO z /poszukiwaczy. Odszukał 
~:r: IV Johanllellbut~u (Afr il;:~ on tego człowieka któ.ry wska 
i"'!ll>?n.) uroczy~ty, bl-:.nkiet i~'" zał iemu i jego d~um to'W'llr1.V 
ł~dn:owo - af,rykarHkIch p:o szom miejS()e ztotoda ,jne. Bvh 
n~e:ow, w. ktQlrym . wczm.ą rów./ ~o żyła, o której HoneyiJJaU Sll
mez ?dzl.ał d,waJ iP'10~lel'1Y z dziił, że m ulSi OIlla stanowić od
szeretgo,~ St~,fe.! g,wardJI, k tóra ~ałezieillie o wiele p<>tężniejszE',' 
?rzed poł WIekIem o?-,kryła zł,) zyły. Nocami i dniami niemal 
za złota w 1~n kraJU. Są lo: bez przef'\vy l>Cl'!SzuJtiwali tej 
Goctfrey Lys l J·erzy H?ue)l1ba\1. żyły. D r:ęcz en i cho,robamI, et 

~~a~y He>neY'~n znaJdUje "łf! głO'dzie i clhłodzie kOll1tynuQo 
dZIS~a]. zurpełll1le bez środków wali pracę a,ż do chwili odnla~.e
do zycIa, aczkoJ~w~ek _ właŚlIlie zielnia IPOSZlllki'WaJIlei żyły. B07" 

on odkrył ~wą WIelką zyłę zło- po~zęJa się wtedy lOotwoma ~o 
la, z ktorej od tamtYICh ' czasów rączka złota. Złoża l ,tota od
wydobyto tego .s~lacl:ebnc«o kryte pr~ez HoneybaUa, ~lCiąż 
kr,u~zcu z~ 50 mllJardQIW zło· JI'SZC7.{~ me są wyczel'palIle, JW
łych, CZY~1 ~7 procent calyd. mimo ol'brzymich mająlków. 
zapasów ,s-wJatowych .. Ho,~cV ·' ia:kie już z nich wydobyto. Naj 
bali ZUoiblł ~ l>~rdllIowcl 4.- wl(~ksza bryła złota, .iaką zna 
~rvce oJbrzYlnI maJątek, który !azł II()neyba~J, ważyła 2850 
J~dalalk ,potem .co do grosz.a stra ;::ramów. SzczdIiwy zna,lazc1 
~1ł. W zUipełme plUlStynne] oko- urządził w na.~b1iższe i kll1a iDi (' 
hcy Tra~8vaal'U znaleziono f~O ucztG, podczaJs 'której ta'k się u. 
przec;I kl,l.'k~ łaty. bez f{.rosza pił, że z~ubił swój sikach. Je.~~i 
w heszem, ~ łach;manalCh i posl'llki wacze zlJota dzieli w 
sl.raszne~ zamedhalll~u. Obec- dziell prWko,[Hl'.ią gorąc.ą zi", . 
IltC ihęd~'le OJl o~ro~kl~~m ~aj,I~1(' tnię Afqnki , pOlszulku.łąc ll()!'\\' l'

resowanra na ban'kIecle PlOIll! - f,{O złota, lo n ':ewątpliwie enin. 
rów, któr~ll. Olpowie historjr; 7..i~lmll.if). siG lJrz~tem hitSlorją 
sw~ odkl yCla. tp.1 "''' ''U .~IlIC hl'yły, nrzysfr.'gaj::e 
Hane~"balI ?~I z ZQwodu ko, sobie. że Lr.dą o wie:I.e oslro

walerJl1 l wtasme znajdowa,I !>ię 711ie.jsi ze z,nalezionym ska; .. 
w d~odze, gdy W ,przydroż.))('.i be m. niż Iek.I{O'my,~I~ .v 1-I0I1t'Y, 
oberz:v w Transvaa1.u ushsz c,ł l)uJ1. . 
o znalezlemu lIIbta, przez i.scJ.ne 
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1P. PALMEN Humor wielkich ludzi Pierwszy reltord 
światowy 

~yjemy, jak się zwykło mówić, 

łJod znakiem rekordów świata. I 
rzeczywiście niema sprawy - ab
strahując od kryzysu światowego. 
który jest tylko prz-emi.iajacym kło 
potem, - o którąby zbimową ludz 
kość tak się troszczyło. jak o re
kordy światowe. 

BOH4TflłSTWO 
Talleyra.nd, który odznaozał 81., 

ciętym dowciipem, oświadCzył Ide-
dyś: . 

- Pierwszy odruch jest prawie 
Ziawsze dobry, tmeba ito tylko u
mieć stłumić. 

Czy zostanie pobity najlepszy 
czas w pływaniu na 100 mtr. lub w 
biel!;u na 800 mtr.? Są.. to pytania, 
które sp~dzaJlJ SeJI :& powiek wielu 
tysiącom ludzi. oczeku.iącym przy 
rad.ioodbiomikach odpowiedzi. 

, Dai,sy Mac OJett zachlwycają. 
ca b~,Q'lldYIl!a o ,różOlWej cerze, z 
uroczo za.dal1tym DJOIsiltiem, trzę 
§ł,a się z oburzenia i tupala 
nóżiką o kOlSz,toWllly dywan. Po
koiów1ka o:powiada jej; 

• - Taik jest, proszę palIli .. 
pa:ni p'l'zyjadółka, GJorja Mon .. 
dy, t'a bogata k,reolika, twier
dzi'ła. że tk.ana s'rebrem sulkJnia, 
którą pani nosiła ()Illegdaj, we8 
le Illie jest pani do twarzy. 
~ Możesz mi przy,siąIC, ze 

Gloda nawawdoę to powiedzi(l
la?' 
~ Tak, przysję,gam. 

Doborze, ztgrzyf:nęl,a 
Daisy. - Gdy mój mąJŻ wród 
do domu, prosz-ę mu l'O'Wic
dzieć, że jestem 11 k:reolJki. 

Daisy ~puśoCił:l dom. 

* 

- Za.statlem te~ ,oolicjalJl.ta 
oholl{ trupa. 

- On mówi praJWdę - (~
świad(:zyl staTY poUcjant po
wa;oe. r- Ja je~tem mondereą. 
kreoiLki. 

- Dobrze. m6j panie ... 
Niech mnie palll zosta.wi sam 
na sam z mnrdcreą:. 

Boib n.a<,hyli.ł się do UJCba sta 
rego policjalllła i szepnął! 

- PaIll jest bohaterem ... DzJ ę 
kuJę panu za ofiarę, ja;ką pan 
dla lunie ponosi. I proszę mi 
wybaczyć, Ż·c n.ie mogę panu 
UŚciSll1ąĆ dolni. 

* Gdy kOllllisarz policji wszedł 

Ale nową.. jest w naszych czasach 
jedynie szyhko§Ć. z jaką.. rozchodzi 
się wiadomość o rekordach świało 
wych, podczas J!.'dy sam zmysł dla 
rek()rdów światowych. dla najlep., 
szel!;O wyczynu, .jest tak stary, iak 
stt'ra ludzkość, sl1a'l'Szy od cywiliza
c.ii. I możemy z całą.. PewnośCią.. 

stwierdzić. kto ustanowił pierwszy 
rekord światowy: człowiek ten na· 
zywał się Mathuzalem i ustanowił 
rekord światowy starości. 7Jdoby- Glnrja MOiIJJdy, gwiaa:da Ku
wa.iac w łen sposób wreezna sławę: by, Jeżał.a w bujającym fntelu 
stał się przysłowiowy w przecią~ swe~o buduaru i rozkosznie pll 
2 tysięcy lat ł już na zawsze. Nie lila ciężkie cy~wro hawańrs'kie. 
wiemy nic o tern, czy dokonał jesz I nic nie mOig'ło posiadai; wię
cze czel!;okolwiek, .1edynie tylko, kszej gracji, ia,k widok iei zmy 
że żył 969 lat. Ale nikt nie mówi o slowych, czerwonych waTg, o,tu 
930 latach Żyda Adama" nlli o 962 lających czar:ne cY'garo ... 

do swego biura, se'kretarz o
świadczył mu, że to on zamor
dował Glorję Mondi. Istna fa~a 
heroizmu, która niepowstrzy
manie zataczała coraz szersze 
kręgi ... Komisa'Tz ohciał urat·)
wać swego selkrctarza, dyrek· 
tor wi,ęzienia komisarza, obroń 
Ctl dyrektora więzienia: Każdy 

CAREL BURBACH 

Skandal lalach Jareda. d71iadka Mathuzale- Daisy wlPadła do b-uduaru. 
maa, który wobec teJ!.'o musiał być .--. Pani odwa<źyl'a się tWIe!'-
~ nim w blłskich st~unkach: bo· dzić, że nieiest mi !lo twarzy 
wiem l!;dy Mathuzalem niezwykłe ' w mnie.i nowej s'Ulkni'] Od hall'u, przystrojonego el!;zo

tyeznemi kwiatami po m1armuro
W.\ -ch schodach, wysłanych miękid
mi dywanami. szli ksią~ i księzna 
di Sateli, p''(iwadzeni do aIJ!lrta
lW...!Iltów fd.zez dyrektora hotelu 
lSristol. 

wcz.eśnie jak na owe czasy. miano- - Ale'ż wddroż,gza DrzV;~I· 
wicie już w 360 toku życia, stracił ci6łko ... 
sweJ!.'o ojca Henocbla., dziadek jego . D3.1.sy rzuciła się na kreolkt; 
'Jared tył jeszcze wraz z nim 435 i! zaczd3 ią dusić. Gloria wv · 
lat. A jednak Jared nikOIrO nie in- dała wel!>toon.;t;lliC', na,sh~pnie n
teresuje, a imię ieJ!.'o nie stało się p~:~c : łl'.l cytgalro, f4 wreszcie SW,) 

przysłowiowe. Pamiętamy tylko o piękną główkę· 
rekordzie światowym: o Matlttwa- Gloo-J.a n:e jyła,. 

Gdy dyrektor powrócił. ktoś dot-
knął lekko jego ramienia. Mister 

lemie. P(·tna ,przerażenia Daisy Pf..-' Kunn. jeden z najlepszych l!;ości 

A ten pierwszy z pośród ws~
kich rekordów ~włatowych jest .led 
nocześnie najwyższy. I Jest to Je
dyny retror'd 'wtalowy na śwIecie. 
który ni~ przekroczony nie z0-

stanie. nawet wówczas, J!.'dyby cdfa 
ludzkość zgodziła się z blasłem Ber 
narda Sha:wa: "Powrót do Mathu-
zalema"_ L. Reve. 

ZEPSUTA PRZYJEMNOŚĆ. 

ŻOIDi& rui łaż·u śmierł';i prosi 
swego męża: 

- Wiem, te nie jeMeś w d(l
brym ~ach z moją m~ ' 
ką. Ale to Il1l()ja ostaifJn.ia ;pro,S
ba" Oslka:rz'e, mUlSilS:Z się prze· 
z'W~ięIŻyĆ; na moim ipO'grzebie 
poda,j jej ramię i ipOIIló'W z nią 
par~ &łów. 

-- 'A' więc dobrze ---' ollpo·, 
wi,ada m~ż, - jeżeli sobie te
go ta1t b3Jrdzo życzysz, a~e 
wiedz, że to mi zejJ)FAlje całą 
1:>rzy jemll1o.ś1e. 

POD ZNAKIEM KRYZYSU. 

W małem miasteczku zosta
ła wY'kryta fabryka blMY'Wych 
mOO1Jet. Wśród lUJdnOlŚlCi mia
steczka dają się słyszeć wyrazy 
żalu i tr.t~ldW'allli8J: nareSZCIe 
by],a f3Jbryka, !ktMa się rent{)
wruJia, i zaraz musi się JXllicja 
wtrącić. 

HIROMANCJA. 

L'11Idmiła umie czytać z rąIi. 
Pewie!I1 c1Bika.wy !pan Zlł!Pyłu· , 

je: 
- Co pani rpotraJfi wyczyta·ć 

z mo.iej dłoni? 

Ludmiła Oigoląda <Hoń ze wszy 
stkich strOon, wreszcie mÓ1Wi: 

- Ma Ipan stosunek z mani
curzy.stką, ale od trzech tygo
dni pan się z nią gIIloiewa. 

PRZESADA. 

Córka mego szefa .iedzie 
Cło Ameryki. Wyclli.odzi tall11 za 
mąlŻ za niejakiego Kona. 

- Co ty powiesz? I na to, to 
ona mUlsi je(:ha,ć a,ż do Ame
oki .. ? 

dla na foteJ.; h()telu, baWIący tu od kilku tygod-* ni, przyciszył głos: 
, Wszedł Bob Mac O.lett. - Czy pan w:e - za:! !llnijł dy· 

Spojrzał 'na przerażający wi o rektora - że wk"!Śuit! ulokował 
dok, na z·wlOlki kreo};"ki i · zrO 'l- IlCl11 w apartamentach slYll,lą parę 
paczoną Dai.sy przed ofia.rą.. szczurów hotelowych? 

Po~ożył palec na ustach, aby Dyrektor rJ~ mógł powstrzymać 
nakazać swej w 'nie milczenie, okrzyku pnetażenia. 
nastę.pnie Q!pIUścifł: paffec, abv u- - Prosz~ ~ię uspokoić - odpo
całować Daisy .... a ~dy do po- wiedztał Kunn. - Tym razem nie 
koju wpadła sŁUiŻiba, powie· uczynią żadnej szkody. Szukam 
dział z,Ulpelnie s'!Jokojn.ie: ich już ()d miesięcy i oczekiwałem 

- Ja :/:aibUem Glo:rję Moodv, ich pzybycia w Ciągu najbliższych 
, Wlszedł stary :policjant, trzy- dni. Chcę kIl schwytać na J!.'orą-
mając w ,!?Og?,to,wiu ka.!.dall1!~j. cym uczynku. ale - także we 

. WiId'ZLS.Z,. na.Fdrozs7lł własnym int€Cesie -'- musi mi pau 
~al,gy, . ~ po';ledzIał ~otb.' ~ dopomóc. Znam d()brze met()d~ ich 
z~ !e .kaJdankI są ~n~ C~ehl~ za "praey". PrzYPus7Jcza.ią. iż wieczo
cH~zkIe ... Nie oib~wl'aJ SI.ę rucle l rowe przedstawienie rew.ii w małej 
go. Pozoota.n.ę ~llezł(~mme ~r:~y sali ściągnie spom gości. Natural
swetn,l zeznamu, ze l·a'bIłc.m nie "księstwo" przy~dzie także. 
GlorJę.... ' . . Potem - proszę uważać - klażą 

~a~tfWIlI~ wyc~ągll1:ął ręce Jo się pod jakimś pozorem wywołać i 
polk.1a~ta l 'Powled,ua:ł: mi)ment ten wykorzystają na splą-
.- N~ec,h pan czym swą po- dr()wanie opuszczony~h pok().iów. 

WH1Ill~§'~~' •• Wreszcie - ściśle wedłuJ!.' ich re-
~ohc.lall1ł o,tarł ~ę l PO'~It"- cepty - uczynią alarm. ze zostali 

dZIał do bohat~rsJn~o męza: okradzeni i ZJ!.'ł~zą J!.'otowOŚć za. 
- To wspam~łe l 8zJach~t- wiadomienia policJi. Rozumie się, 

ne, ~o palll cZyll11. Pan 'POŚWI~' że ~dy Wy.łda. nie wrócą.. już. 
ca SIę za swą zonę; T~ wspama - Jakie to wyrafinowane!-
le. Czy ma p~ dZ~ecI 1. jęknął dyrektor. 

- Talk. TrOJe. _ N· d uśc' 
__ Nie mOlgę si,ę ,zgodvić na le op lmy do tego. Ma 

tę o.fi arę. pan? prawdopodobnie zapasowe kIu~ 
Zdjął ka.jdan~i z rąk Boha. cze .. A Zlatem schowam się w łc~ 
_ Jestem ka;wale'l'em _ po- poko.1u. Pan tymczasem pozwolI, 

wiedział, _ a trzeba ~rzeclCz aby ~ła ko~~dja została odeJ!.'fa
coś uczynić d;la bogatych w naa~ ddo cb~!~t, ,;dy zechc~ s~ 
dzieci maJ<żeństw... PIl'OISZę mi u~ c. ? ~hc.łt. .Wó~as.ta Stę , 
nał()lżyć kajdM1,ki i ZR/Prow:\- zjaw tę 1 unmeszkodhw~ łch. . 
dzić mnie do komisarza policji. Dyrektor, zasmucony. ale wdzię- · *" czny, i detektyw, k!t6re!'0 stalowe 

... ~ J es,t słaby, joaJk' dzido -
mruczał seikretarz komisarza 
poJicji, ~ a pO'zatem ma zwy
czaj wtrącaaU'R się do ·rzeczy, 
ktMe ,go nic nie obchodzą, jak 
mOll'del"s,twa czy kradzieże ... 
Talk że nalpewll1.O jes'zcze mu si~ 
kiedyś przytrafi nieszczęśde. 

Otworzyły się d·:n'Wi i poja
wił się st3l1'y poHojalltt, Slkutv 
kajdall'kami, pt'owadzony przez 
B Oib a'. 

- s.prowadzam panu mo'r
dereę GIQr.ii MOIDidy - ·Dowie-
dział B 00.' .~ '_J 

oczy lśniły radością, przewidrna
ne.i J!.'TY, przypieczętowali porozu
mienie silnym uśclskiem dłoni, 

NADU.zyCIE. 
Małv Jurek przychodzi (Io 

s.follłu z brwd!1lemi rączkami. 
- Mary.siu - mówi matka 

do służącej - 'Praszę Zlł/Prowa 
dzić Jurka do łalziooki i umyć 
mu twarz i ręce. Po chwili w 
łazience roo]~ s-ię ro~zIi
wy krzyK: 

Mamusiu, mamu8iu, 
chodź P.1'~ ~ .. mJlje mi 

-~, ;.~ .... -

z nich oskarżał siooie o mo.r
derstwo. Władze poledły leka
rzowi są.dowemu dokonM1ie 
se:k.cji zwiłQlk. 

Z dUibrodwsznym JhŚu].liechem 
lekarrz sądowy zabrał się dO' 
roboty. Ale gdy właśnie przyło 
żył Sika~:pe.~ do ciała zamordo
wanej, us'łyszal głos... właś'll:e 
glos ofiary. A g1:OIs ten mó'wił 
wyra.źnie: 

- Proszę nilko'go nie OiSk.ar
żać... Popetniłam samoh6.ilstwc. 

Bo'wiem Gloria Mondi rów
nież uległa temu za'l"aili'Wemu 
bo,hatl:e,rstwu. 

- Czy można przyjąć do 
wiadomo'ści świadectwo i ze· 
znanie człowieka p,o jego śmi('r 
ci? - zapytał sędzia lekarza. 
~ D.l.aczegc) nie... Po śmierci 

rosną przecież daJ. ej paznokcie 
i włOosy, więc· dlaczego nie mial 
by rozle.gać się nadal gł~ nie
boszczyka? . 

Sędzia polecił umorzyć śle"'Jz 
two. 

w .b et 

.... 
<My pewna da.m.a pytała Księoia 

de Ligne, od kog'O właściwie zale
i'V dobra O'PInja, ksią.t.e odoowIe
dział z uśmiechem: 

- ~wsze od ludzi, J{tórzy iei 
nie posiada.ill-. 

.. . .. 
Pewien J)all1 zwrócił się Jded vś 

do Gogola z zarzcutem: 
- Ma,terjał, .iaki oaIl1 ut!ył do sw~ 

g-o "Rewizora" był przed panem 
oprecowany "PIl'zez inneJ!.'O pisarz.~. 

Przypominam pamu praoo ukraiń
sldegoo poety Kwitka Osno.ianenko 
"Obcy ze stolicy". Nieoh pan sam 
przvzn;a, panie Gog-ol, te pańska 

~ztuka jest plagołatem. 
Gogol spojrzał nań z uśmiechem 

i odpowiedział z niewuu.sz.01lY!.!! 
I3Poko.k~m( . 

- Pan również jest pla4rl~te~ ' 
- J lakto? 
- Jest pan gł1lfl'lCem, a P'l'Zea 

panem istniało ju~ wielu głupców. 

• * * , . 
PiS3jZ angielsKi Stefan Leae-oclt 

przywiózł z RosJi ruastępUją,olł 
anegdotkę, charałtervstycz.na dla. 
TYoczvnań sowieckich. Sowiety za-

* * * mówiły u pewnego inżyniera kana-
Stało się, jak przewidywał Kuno. dvjskiegoo a.paTlaJt do sztucznegO wy 

Gdy do Satellich zbliżył się piccolo lęg-ania kurczą.t. In~vnier wybudo
z Hstem, szybko opuścili salę. uspra wał taki aparat w Rosji i tak do
wiedliwia.iąc się w()bec sąsiadów. skonale zo uruchomił, ~e z 50,000 
Dyrektor ledwie mógł się pohamt.. jaj otrzymał nremnie.i j.ak 49,700 
wać. Widział w wyobraźni plądro' kurczą.t: .N~zorca ro~yjski, kM.TY 
wane pokoJe gości. którZy \i1 bez P? WV.l;Zdzle kaMdY.lczyka obJął 
trosko spędzali czaI'!. l '&lerOWDlctwo nad wyte~ia.. 

Nagle z wyższego piętra rozlegl v -::hcil'J otr~vma~ ~cze· le<[)S1.€ re
się l1i~bywałe krzyki. Wszyscy wIta,ty. Wło~ono w!e~ 'POIlownie 
przerazeni pobiegli na górę, t!dzie ?O a'J)ar~t~ 50,000 Ja], pOdnOSZąlC 
"llst~IIi..... nowoprftybylNcb nJ3iioll lednocz:sme znacznie temperaturę. 
{{ÓW, wołający('h z rozpaczą. ,f> W WVD11w tetro elrs}'J'ervmentu otrzy 
zostali ()kradzeni. Goście rozbl<!f(1I mano 5?,OOO.... ugotowanych na 
się PQ swych pokotach i wkrutce twardo )a\. 

* • .. niektórzy wracali z taką sama! roz-
J)'2~zą... . 

- To skandal. PoUcJa .... '-- wo-· 
łal di Satelli, lderu.iac si~ Jo drz' ! ~ . 

Dyrektor ehwycił go za ·ramit;: 
- Chwileczkę - zawołał tak 

gł()Śno i stanowczo, że wszyscy za· 
stygli w oczekiwaniu ł napięciu. 

HistorJa milczy o tern, .iak długo 
czekali w ten sposób na zjawienie 
się P. Kunna. . 

W tym samym czasie Jakiś męż
czyzna z czarną brodą.. za.iął mieJ
sce w międzynarodowym expressie 
stawia.iąc ob(»k siebie małą.. waIizkli . 
Jednym ruchem ści;}gnął zamst i na 
gładko wy~olone.i twarzy ukazał 
się figlanlY u~miech. Potem urOl
mai~ił sobie ~ PQ:dróży przeglą 
dMuem zawart()ści walizki. 

Powieściopisarka amer:vkiarm,k:lJ 
Anita Loos rozmawiała ·ki~\TŚ z 
.iJenckenem o kobiecie rumervka,ń
ski ej. 

"~ UważiUm, - powiedział Menc
ker. - :ile przeoiętna amerykanka, 
II.a bar .. ho mało zalet. 

- Dwie zalety ma w Każ'dym ra, 
zie p1''l,eciętna amerylmlllkllL, - od
powiedziała. Anita Loos, - prze
dewszystkiem swą. urodą., a na,stel1 
ui~ awf!, gjuP~ 

'- DlaCllego głupota jest zaletą:~ 

-~. Widzi pian urodę POtrzebuj~ 
lf'l" ltby mężczyźni nas kochali. A 
g'hilota jest nam potrzebna, a.byŚ
my (i.yły w staJnie kochać męt-
czvzn ..... 

Olbrzymie dalje 
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la.K.S. - Plakabi 
Mecz ' lekkoatletyczny 

Dziś od~dzie sie dawno zapo
'Wiedziltllv dwumecz lekkoatletvcz
ny pomiędzy zespołJami ŁKS. i 11a. 
kabi. Za.wody odbędą. się w naat,e
'J}uJą.cych konkurencjach: Dla senio 
rów biegi: 100. 200, 1500, skok w 
daJ, skok o tyczce, rzut kulą., 
sztafeta szwedzka l00x200x300x4QO 
W konkurencji junjorów: Biegi 
100, 400, skok w dal, pochnieClie ku 
Ją., sztafeta 4xlOO. Na 7J!lIWodach 
tych druq.ynV Mabbi i ŁKS. podcj 
mują. ~óbe pobicia rekordu okre
~ w sz.tafecie szwedzkiej. 

Guda biie rekord ś ! 
w ramach meczu miedz'DSńslwowego Poiska-Czechosłowacja 

(złsi prowadzą w pił!łWszgm dniu: 31 2
13 - 35 113 

Już dziś 
Z8DowiadamJ 

serję naiwybitnie;szych 
arcydzieł filmowych, 
które sił} ukaią wkrótce 
na ekranie 
Dźwiękowego Kina 

" C A P I T O L " ................... 
HMISIIGRI" 
Pieśń o życiu i śmie rei 

z świetną tragiczką 
MADELEINE RENAUD 

"Precz z MiłośCią" 
Romans film. z rozkoszną 
i uroczę Liljan HARVEY 

SLEDZTWO 
Gehenna. podsądnych 

z JANEM PERIER 
JJeżyserji Siódma.ka 

SZanghaj ExoreS8 
Reżyserii Sternberga, 

s Marleną Dietrich 
i Clive Brook'iem 

PRAGA, (Teł. wL "Glosu Po
l'annego") -

W ezoI'a,i ro~począl się w Pru
dez szósty z kolei międzypań
stwowy mecz lekkoatletyczny, 
pomiędzy Polską i Cz.echosło
wacją· 

Z dotychczasowych wyników 
trzy opiewa.ią na kOiJ'zyść Pol
sk~ która zdobyła na wlasno';Ć 
n~loodę przcchod!ni.ą fundacji 
ministra Zaleskiego. 

W cwra.l podjęte zostały bo.ie 
o DJag.rOdę ministra Bcnesza. -
Zawody wywołały oThrzymie za 
interesowanie i ~Iromadziły re 
kOI'dową, iak na tutcjsze sto
sunki, ilość 6.000 widzów. 

SpecJalnie Kusociński cie-
szył się wielkim aplauzem wi
downi. Polska drllilyna reprc
zentacy.~a w białych koszul
kaeb~ czerwonych spodeIlkacb, 
prezentowała się dobrze. 

Po powitalnych pi'2JeIDÓWie
niacłL proporCe o ba'I'wach na
rodowY'Ch, zamienili międ~y so
bą Douda ze strony czeskie.' i 
Kusochiski z ramienia naszej 
drużyny. Od~rano hymny pali 
stwowe. 

Jak wie,lkiem z,ainteresowa
niem cieszyły się zawody, świad 
czą liczne sz<palty, poświęconc 
w prasie. 
Kusocińskiego nazywano tu 

niełylko polskim, ale i pieI'W
szym słowiańskim wielkim lek-

Dzień był piękny. Pogoda do 
pisała. r
kOałletą. 

J alko pierwszą, l'Ozcgrano kon 
k~i~ 110 mtr. przez płotki. 

filM 

OJCOWl~ NRSI 
ZN RLI D.RAWDJ~ 

Story prad:iad jadł czosnek i nie wiedział, 
że właśnie dlatego był zdr6w jak ryd •. 

Współczesna wiedza medyczna stwierdziła, 
te sok ze świetego czo!lnku leczy 

sklerozq, dusxnicę, kr2ltusleo I clerple· 
nla płuc. 

APTEKA MAZOWIII1!CKA 
Doktora A. Sklepińskiego, Warszawa. Mazowiecka 10. , 

Saioh bijł! finł!Sil 
Największa sensacja tennisowa , 

Po zwycięstwie nad Coche·· dniowo - zachoooi€go, Pacyfi-
lem i zdo/byciu tytułu mi,strza ku, które rozgrywane jest w 
Stanów li€dnoczo,nych oraz Los Angel€s. 

mistrza 'świata Vi1l1es stanął' do Mi'strz tenrusowy natkll1ął się 
zawodów ,'" mistrzo1stwo po~u- w pierwszych grach na jalJ)Oll

Romana P~AJlKlfROWA I 
Rutynowana 

nauczycielka 

czyka Safoh. M€cz Satolh - Vi· 

Wygrał .lą nadspodziewanie No I II i Czyszem. Słaby czas tłuma
wosielski. Czas 15,7. Drugi był czy S!ę .nieodpowiedn.ią bieZn~ą. 
Jandera, który mimo swych 35 NaJWIększą sensac.1ę notu.1e
lat nie ustępu.le z bieŹlni. Tru- my w rzucie kulą. Rozpoczyna 
ci - Komanek. Hel,iasz, osi~ając ponad 15 me 

W bi~u na 100 mtr. tryumf trów. Pierwszy rzut Deudy -
czeskich zawodników był pew- 14,94. Stopniowo miotacze po
ny. - Zwycię-i;ył He.1dug - 11,2 prawia,lą §ta~e wyniki, przy~m 
przed Englem, Trojanowsklm Heljasz ,test lep.s:zy osiąga 

SZACHY 
Fod reJaktJJą lddslti.go Okręgow.go Związku cSzachowego 

Zadanie Nr. 35 

Białe dają ma ta w 3 posunięeiacb. 

Gra,na w turnieju indywidwamvm I t. ('.g'() pjom, p;dyż nastą,piłoby: 21. 
o mistrzostwo Ł , O. Z. Sz. w Lodzi c3xd4 Sd5--M, 22. Hc2-b3 8.b4x 

w dn. 17.9 1932 r. d3, 23. Hb3xd3? Sd7-e5+ i wy-
Debjut Caro - Kaim. gnrw1a hetmana. 

Chmiel T. Reoedzińskl 
(białe) (Czarne) 

1. e2--e4 c7--e6 
2. d2--d4 d7--d5 
3. 8.bl-c3 d5xe4 4: Sc3xe4 Gc8--f5 
5. Se4-g3 Gf~ 
6. Sp;1-f3 8.bS-d7 
7. Gf1--d3 e7-e6 
8. Gcl-f4 

Dotvchczas białe 2'rały PO'PffiW
nie. ZamiJast ostatniego pOsunieci~. 
iednak pOwinny były obrać nastę
pu.ią.cy 'Plan mobilizacji: 

8. 0-0, 9. b3, 10. Gb2 i 11. 04. 
8. - - - Sg8-fl) 
9. Cl2--c3 Sf6-d5 

10. Gf4-g5 Hd8-e'/ 
Graj&c Gf8.--.-e7. czarne r02winę-

łybv sie szyboiej. 
11. 0-0 Gf8-d6 
12. WU-el 0-0 
Groziło ewentualnie Sg&-f5 z 

z,amianą. c:wrnego gońca za ,skocz
ka.. 

13. Sg:3--e4 
14. g-3--g3 
15. Sf3xp;5 
Lepiej Se4 x p:5. 
15. - --
16. Hdl-e2 

Gd$--f4 
Gf4x~ 

-- ---
Wf8---<Jb 
h7-h61 

Począ.tek ciekawej kombinooil. 

21. Kf3....-.JtJ 
22. b2xc3 
23. Gd3-e2 . 
24. Kg2---d 
25. Well-(}! 

d4xC3 
Sd7-e5 

cO--oo 
~ 
b'T-b5 

Cza.rne konseKwentnie operuj:t! 
na skrzydle hetmańskiem, gd:de 
mają, przew~e piona" ~ob:vwają,c 
Cm"atL wiecej terenu. 

26. Ge2-h5 
27. a2~8 
28. Se4-d2 . 
Je:ileli 29. Gh5--->e2, 

następnie Hc7-o5+. 
29. Sd2-f3 
30. Sf3-M 
31. h5-f3 
32. Gf3xe4 

f7---f5! 
Se5---(lli 

to Sd3xf2! 

Hc7-b6 
Sd5-f6 
Sf&-e4! 

f5xe4 
Wd8-ftS 33. SM-lfi 

Ter,a,z chodzi o wobj;Cie sła.bep;o 
punktu 12. 

34. Sf5---e7 +' 
35. Se745 
36. Sd5-f4 

Kg8-h7· 
Hc7-e5 
Wf8xf4! 

Ta ofiara jakości wygry'"Wa Ilaj-
szvbCliej. 

37. g3xf4 Wa8-f8 
38. Wdb:dS' - -_' 
Wobec przemO'inej pozycji ClZói'r-

n~o skoczka na d3, białe decydują, 
się na ofiarę jakości. Eiałe są. jed
nak w każdym w-ypa.dlru 'Pl'zegrane, 

15.55. NastępuJe ostatni, rzut 
Doudy. Jest on niepI'nwclopo
dobny. Douda osiąga l~O, 
zdobywa.ląc w ten sposób pierw 
sz~ miejsce, a .iednoezeŚnh,~ bi
jąc rekord .światowy należąc~' 
do amerykanina Sextona o 3,5 
cm. Rezerwowy Kluk, startu
jący ~miasl Sicd]e<'Jkie~o nie 
odegi'al żadneJ roli i wycofał 
się. Po te. i kon.kurencji gQSp(l
d,arze pI'owadzą 18:9. 

N astępUl.1e najeiekawszy 
punki programu: stal" Kuso
chiskiego (lo biegu na 5 kim. 
Okazało się jednak., iż Kośeiak. 
nie .lest żadnym przeeiwnikjem 
dla naszego oI.impi.lczyka. Bieg
nąc w równem tempie, nie nie
poko.iony przez nikogo, wygry
wa bieg Kusochiski w czasie 
15:12. Walka wywiązała się 
mię<my Hartlikiem i Kośda
ki€m. Zwycięstwo nadspodzie

warnie uzyskuJe Hm'tlik, WypI'Z~ 
dza.iąc czecha o dobre 40 Dle
łł·ów. 

W skoku wzwyż zwyciężył 
Pławezyk, osiąga.i,ąc 185 cm. -
Wysokości tej nie osią~nął ża
den inny zawodnik, to też 
punkty za II i III mie.~see po
dzielono rÓW1łież jemu. 

Bieg na 400 mtr., kł6ry był 
uwwiany za pewny tryumf Bł·, 
niakowskiego słał si~ przyezy
ną niemałe~o zawodu. Zwycłę
stwo odniósł Fiszer W czasie 
49,9. Coprawda nasi zrehabili
towali sie., lecz łylko ~e,if)
wo. Do nich należy U I m-eie 
miejsce. 

Za to wzięliśmy rewani w 
bicgu na 800 mir. Ze strony 
polskieJ stanęM: Kuźmicld I 
Maszewski, a tam Dostal ł na
dzieja czechów - drr. Drozda. 
Aż do 200 mu. przed metsr 
wszyscy biegną 1'8Jz,Cm. Tu wy 
Suwa sie na c~oło Kuźmicki z,a 
nim podąża MaszC'Wski. Po]a('y 
zaczynaJą finisz; odrywa.tą się 
zdecydowanie od przeciwnikłl 
i niemal jednocześnie przycho
dzą do mety. Czas Kuźmickie
go 1 :59,8 a Maszewskiego o O~l 
sek ~orszy. 

Ostatnim ł>unktem program. 
bYł bieg sztafetowy 4Xl00 mtr. 
Osad,a sztafety polskie,i była na 
stępuJąca: Tro,ianowski, Czysz, 
Biniakowski i Nowak, cze- 
skie.i: Hejduk, Knenicld, Engeł. 
PienvSi7..a zmiana .lest niemal 
jednoczes~ w tlrugi~.i' ~i 
Pl'Owadzą. dystans zwiększa się 
Jest .lUŻ .tasne, że sztafetę prze
gI'aJiśmy. Nie na tern jednali 
polega zło. Ostatecznie l"Ó'.ouiea 

z dypl. lipskiego Konstlrwatopjum 

wznowiła lekcje gry 
fortepianowej 

nes zaJlwńlCzył się se!llSacyjną 

klęską mistrza świata w sto
,sUlIlku 6:4, 6:4. Vines, wytrą.~o
TIy z uderzenia nadzwyczajnie 
śdętemi pił:kami, ZOIstal poibity 
prz€z c,hytrze grającego iarpoń

cZylka. Zwycięstwo Sato'h j€st 
jedną z na,jwiększych s'ensal('ji 
tenJl1.isowych ostatJniej doby. 

która daie urzewa/?:e cz.a,rnYlll . ~.--- e4x~ 

4 pkt. nie była dla nas wielką 
stratą. Słraciliiśmy .ied1lJllk włn
ściwie 16 pkt. Czesi otrzyma·" 
:ta pierw~ mit.-.tsee 10, a my 
wskułek dyskwalifikac.ii po
zbawieni zostaliśmy 6 pkt. za 
d'l'ugie miejsce. 

Zgłoszenia międz. godz. 4'-7 
tel. 127-52. 

17. ~5-f3 
18. K.p;1~2 
19. He2-c2 
20. Kg-2xf3 

Gg&-b5! 
e&-e5! 
Gh5xf3+ 

e6xd4 
odbić Teraz białym nie wolno 

POArom'-u Prz.,a:.i-,Arzg Sceny pełne dramatycznych emocyj I s~eny, ':Y!brujl\ce 
li ., III. W1If ~ • niezr6wnanym humorem. Pełna napięCia f,esc utrJly. 

.nje zachwyconego widza w stanie nlestabnl1cego podziwu i podniecenia. Wallace Beery nle:eapomniany Bułch 
• nSzarego Domu· i Clark Gable, "nowy Valentino· Wk ; t C· U 
_IłS Dorothr Jordan i Conrad NaAeL ro ce " as Ino 

39. Hc2-d2 Hc5-f5 
40. Hd2-e3 Hf5id4 
41. He3xf4 Wf8xf4 
42. Wdl-dl Wf4-e4 
Bilałe poddały się. gdyż niema 

obrony przeoiwko f!.'roźbie 43 .... 
b5-b4, np.: 

43. Wdl-b! b5-b4 
44. a3xb4 a5x~~ 
45. c3xb4 (Jeżeli Wblxb4, to 

d3---d2) , 
45. - -- c4-c3 

i piony czarne wvgrywa.iąJ. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA nr. 33. 
1. KC4-c5 Sal-CJ2 
2. Se2-c3+ 1 Sd4xb3 IDJ3lf;. 

1. - - - Kbl-a2 
2. Se2-c3+ Kil2----a.'j 
3. &U-b5 mat. 

To teł ... kOlieowy bilans piN'w 
szego dnia spotkań p1'7..emawb 
na korzyść Czecbosłowac.ii, k!ó 
ra prowadzi 37 i dwie tY'lcd~ 
punktu pl'Zeciw 35 i .iedna trzc-
cia. 

Czy w dniu .iutrze.~zym udu 
się naszym rc].wezentantom dzt 
sitjszy błąd nadrobić i uzy' 
skać zwyci~tw() - mbaezy
my. W każdym Nlzie mee~ leli 
zapuwiada się jaiko zadęta wal
ka c każdy punkt. 

W dniu jutrze.~zym I~e~NI 
ny .7..~~allie hieg 200 mtr., skol; 
wdaJ, bieg L500 mtr., skok ,1 

ły~'z,cc, bieg 3.000 mu., rnr ( 
dsskiem i os~epem.. 
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Wola DO bOju k • 
Bank Rzeszy obni~ł swą sławkę, 

dyskontową z 5 na 4 .proc. do e:te
f!O otrzymał u]!OW1amienie od Ban
ku międzynarodowych wypłat w 
BL'zy\ei. Autoryzacji tej potrzebo
wał w my§l układu baskie~o ł pił-

do sztucznego obniżenia kursu złotego 
nu Younga. W pią.Ukowym "Głosie Poran 

Techniczny charakter te.1 decyz.ii nvm" zamieśdliśmy obszerne 
puLOst"je w zwif}zkll z ob'CCną nie- streszczenie arty.kuru prof. 
miecką politykljl finansową, którą Krzyża:nowski~o, l.aJec~,jącego 

Projekt prof. Krzyżanowwe 
go opiera się na głęboikiem 
pl'zeświadneni u, i-ż nieznaczill3 
dewalua'c.ta złotegO' będzie ID')
gł3 się od~)yć 

wyraził się cyfrą przeszło 32, luq i :patrjotyzmem ~
miljOlJlów w okresie całego ro- czvm społeczeństwa, ikit6re nk 
ku 1931. Tymczasem przywóz l poddaje s;,ę nastrojom rpanifil 

mo:maby określić jako usiłowanie swe'j;\o rodzaju 
podbo.iu rynków międzynarodo-- umiarkowaną i .k.ontrolowaną 
wych. infIacj~ 

Kanclerz von Papen oświadczył, okreś.I.OIIlą mianem 
że na~iższy punkt światowe,l de-- .,uruchomienia kU1l'Su .. łoIego". 
. p!'esj gospodarczej .z.ost\':ł.ł osiąg- Dla zil ust ww aIIli a S'kutków 
nj~ty. Z te11:o wywnioskował, Ze tego rodza.tu posuni~i8. zanali 
Niemey powinny się z()rJ(a- wjemy pokrótce 
nizować, aby na rynkach za11:ranicz wpływy ,por2JUccnia Go-td _. 
nych zaJąć mieJsce w pierwszym stand8'l'd'll 
'-zędzie. przez Anglię na rozwój jej sy-

Celem zrealizowania tego pod- tuacji gospodarcze,i. 
)ju N]~n1l:~ mus~ą, pOP;fZedl1io Jakkolwiek liczba bezrobot
\Volnić się od pewnYCh ciężarów. nycJh b'~zpośredmio po dewa
Konferenc.ia w Lozannie i kam- \ua/cji funta ule;gła zmmiejsz·~- · 

panja przeciw separacjoOl zwolniła niu , to iednak ;~vfra ta w sierp 
ich z rocznych spłat, nałozonych lm niu b. r. 
pla.nem )':ounga. !Pozostałość pla- wzrasła fi blisko 6 proc. 
nu tef!o, ł. j. kwestia sławe\{ dy- Jed.\"<nYllll d·naźnym ('fp.<kteill 
skontClwych Banku Rzeszy zesłała, była 
jak wyżej w~ornnieHśmy. au tory- poprawa bil3JnSll haDdlow~o 
zacjjJ B. M_ W. załatwioną. Anglji, 
Równocześnie pift;';1/1Z bęlizie bo i Vi dziedzinie cen !lie na-

obfitszy. Muszą być stworzone dwa stą1Piła wyda.-!lna po:pra'\VJl. 
organizmy, któreby wzięły na sie- et:łl'Y . hurtowe spadły. 
bie część 1J<lmrożonych długów ban a. za menn ~O!Szly <:?nY.di.' .. ta
ków niemieckich i w ten sposób hczn~. Ostamuo . u JaWll1l8 SIę .~n 
przywróciły tYm insłytuc.iom Zd~l-I den<:.la . do wyZlSZ~? k.sz~ałto
ność Ic fdytowlJ. Jednym z tych wam? Sl ę ,w .A!n~J. ll p~ZlOml1 
orl4'anizmów b~dzie zaJdad dla fi- j cen. l koszlow. ~.u. w llmv(';h 
nansowania przemysłu, drugi bę- krajach. .. , . 
dzie coo w rodzaju irrstytuc.1i arnot Te .n~vąl'PllweJ war~?SCl do .. 
tyzacv.ine.f, które .• zadaniem była. brodZ1C.l·stW.:l dewa}<ualc.l~ ~u:nta 
by reptl rtycja na szere2' lat ~r- w ?ołączemu z tendenCją 1~!la
tyzacji niezwrotnych kr~dvtów ban CY.Jllą s'Powod'Jrwały w Angl.ll t:
kowych. nergiczna DrrJIP~andę 'ł'll, iw-

Równocześnie z przyw.róce."liem nioczIllA·~('ią 
e!astycwości kredytów dla ban- powl'olu 00 Gołd - slandardu. 
"'ćw, całe J(ospodarsiwo niemieckie An~iel&kic sfery finansowe, 
będz.ie pobud·zol1l.' przez o,,>tałnia pomimo, dość zrpszŁą prol)!.~ 
inicJatywę rządu., któr~o pln.u na ma tycznych, korzyści, wynika
łamach naszych już omówilliśmy. jący1ch l dewaluacji funta - , 
Jeżeli pOLlsumu.iemy cyfre nowych {)bawia.~ą się skutków eweu-
k!'edytów, oddanych do dysPozyc.łi tualne.' InflacJi 
J!:ospodarstwu niemle-ckiemu _e i w:\1'\uwają kon Jec.z.ność 
wszystkicb formach, otrzymamy odbqdowy ustabilizowanej pod 
około 3 miljardów marek. stawy f1U:'ta. 

całkowicie pod kontroJ,ą rządu 
i Banku Polskiego. Projekt zna 
koruitcgo ekOll1omisty podykto
wanv nievnttp.1.iwie głęboką tro
-IOką o nalSzą przyszlO\Ść, zaWle
ra szcre'j:{ momentów 

niezwykle niebezpiecznych. 
Podkreślić bo/wiem na~eży w 

pierwszwn rzędzie ważki 
wpływ czynnika psychiezne;!.{o 

na wszelkie przejawy żyda go-
~oodarczego w Polsce. Najlep
~zym tego dowodem są nicLwy 
kle żywe reakcje szerokich sfer 
na wszelkiego rodzaju goopo· 
darczo nie u.m0tywQlwane 
l'lIchy na giełdach i skoki wa

lutowe. 
Posunięcia zaJ.ecalnc przez 

nrof. Kr::,yżanoWlSlkiego mo~ły-' 
by wplynąć na 
załamanie się i . takiuż oSłabio
QCl psychiki llos}Wdarcze.i spa-

leezeńsłwa 
polskiego. Wątpić należy, czy 
dcwaluacja zlot~o mogłaby 
się przyczynić do 

zlikwidOwania tez,aul'yzaeji. 
Pieiniądze w poiiczochach i 
schorwkach tkwią bowiem tak 
<llug o, dOip6ki i sLni,eje najmnie.ł 
sza nawe t możliwość ;pewny .. ~h 
tX!rturbae.ii i zak~ń w obro-

i'Je gospodllrczym. 
Pogłębitoby to raczej ogólną 
~iepewność i nieWDośi do sla· 

biJizac.łi 
uolitvki gos'Podareze,; i dewi
zowej, pot~ując D8'Stro.ie 

psycbJeznej depresp. 
Prz·eciei właśnie ostatnio oh" I 

sel"wowlll1ilŚmy teza'\l'ryz~.ię W'

posta(Ji 
'ł'.amiany walut zagran,i.cznyeIi 

na złoto. 
Import ."'iIota, srebra i mOoIlef 

kruszcu i monet _ do Pobki w 
okresie za~edwie pierrwszej po
ł()lwy b. r. prze'kroczył sumę 70 
mi.I.ion6w. 

A i za'gadn~enie obrotu towa 
wwego nie jest zbyt proste . 
Nie uk..,aa bowiem żadnej 
wątpliwOŚICi, że "uruchomienIie" 
kurS'u złotego 
~ll()t~owałoby chwilowo kon

su.mc.ię, 
ale iednocześnie doiprowadzilo-. 
bv do 
zwyż1d oon ł wzmożenia Im

portu. 
Czy w tych warun.k'adhi nie po
wstalaby ; 

psych.iJezna panilka, 
w:vra:Żają(:a się 

szalonym runem na banki? 
Wydaje si~ to prawie pe

WIDem. GdytbJ .z iruitytucji fi
nansowych wycofać zaledwie 
połowę wu",stkich wln1:rud6w, 
t . . j. kwotę okolo pÓlttora mi
Jarda zfotyoh - pO'wIsta1łaby 
dla Banku P()lski~o SyłlWU~ja 
w najwyższym stopniu niepo-

kojąca. 

Wreszcie ostatni momen't: 
pwblem spłaty naszych dłu- ' 
gów zalll'ra.n,i'Cą? 

Dewai!.uac,ia 
zwf.ększyłahy nasze dłuł(ł za-

graniezne, 
po-w;odu,jąIc jednocześnie w~o
fy;wanie ikredytów za/jW"'" 
nych z ~6w 1 iJ)rzedBię-
biorstiw polskich. 
Reasum'Ują(J lJ)OW.y.żSze. stwier 

dzić należy, że Jeżeli w Ain.;gI.ii, 
która. -i>O\Szczydć się m()ze 
wspaniał-ą tra.d~ją ~odar
cz ... · Diezwyk~e IPrecyzyjnie 
działają'Cvm alpall'atem ba.n!ko-< 
WVlJ.Il, a przedew.szysllkiem nie
słychaną kal'lllośc; ~ ekoo<mlicz-

Dwa ryzyka .iedllalc wyłaniaj, !m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*,~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ię z tej POlityld: walutowe t. J. 
inflacja i buiJżetowe ł. j. deficyt. 

Układ firmy L. Kaiserbrechl 
zatwierdzong zosia 

Niemcy twierdzą Jednak. że ani 
!~dno ani druf!łe nie nJastlWi, b(I 
roWtlole,r.le do zasłosowanych §rod 
ków ida 2'03 programem 'deflacyJ
nym, mianowicie przez obniżkę plac 
i redukcJę śWiadczeń socjalnYCh. ' 
W ten sJlQP.łI Niemcy ~ód krv. 
zysu zmnie.isza.ią swoje koszty ogól 
ne. Spodziewają się wyJść szvbcle-I 
z kryzYSU, stwarzając sobie kosz~ 
"łasne ni7&e, niż inne kraje. -

Ogłoszono upadłość Dawidowi 
SZ3..ji R.ozenblumowi, wła,ścicielowi 
firmy "S. Rozenblum" na żądani" 
adw. Wia.jcm3.Jlia pełno firmy .. Wl· 
dzewskiej Manufaktury". 

przez sąd apelat:gjnu 
ry gO z,atwierdził. * 

T~ zniżk.a kosztów własnych po
żwobłaby lm uzyskać zamówienia. 
zatroonlć swych bezrobotnych I 
przywrócić równowagę bud~towa. 
dzięki rozszerzeniu przedmiotu OJ)Qo 

datkowania i redukcji zapomóg dla 
bezrobotnych. Równocześnie za
pewniłoby to im na rynkach za
Jn'anicznYCb mieisce. o któr~ wal
~ 

Z tego powodu pełno wierzycieli 
doma.,g-ał sie osadzenia u'Pardłee:o w 
areszcie. 

SI!!d oddał upadłego pod dozór 
policji. 
Chwilę otwarcia upadłOŚCi ozna

czono tymcZlaiSOWO na 20 maja. 
1930 roku, kuratorem masy mi:a .. 
nOW3Jlo adwokata M. Rozen1.aJla, a. 
sędzia. korn:isa.rz.em sedzi~o l{, 
Grohm.-ana. 

* 

Firma. "Towa'l"zystwo dla. Prze
mysłu i Handlu Włókienniczego 
I. A. Grossla:rt Sp. Akc." złożyła. 
skargc rupelacyjną., w której d'oma,. 
g'la się uchylenia wyroku za.twier
dza.jlj.ceg-o układ, gdvż warunki u
kładowe, jej zdaniem. są. krzvwdza 
ce dla wierzycieli. 

Są.d apelacyjny, rozpozna.Jąo 
skargę uznał, że warunki układul 
nie mogą. być uzn::tne za pOłączone 
z taką. krzywdą, dla mniejszo8ci 
wierzycieli, która mfualaby sklltko
Wlae zerwanie układu. skargę op€

IaCY.Tna oddalił i wyrok są.du łódz
kiego rotwi~rdził. 

w mas.tu ~łoszono t1'Jja(łłQŚĆ Sar 
lomonowi Sulkesowi. 'właścicielowi 
handlu tO'w:u-ami we1!ni.ane.mi (N o
wornie.iska 1'5) na żądanie wierz.v
ciela. Alberta. Beurtona ze Zgierza. 

Na decyzje, post8Jll:awiaj"lC3. osa
dzenie ulJ)adłe.,g-o w :u-eszcie dla 
dłużniKów pełno upa.dł~o adw. Ro 
zen<ta.l złożył s]ia,rgę inevden~ 
w które.l doma.g-a,J: się uchylenia de 
cn.ii. 
Sąd aoola.eviny dOOV"Lję sądu. o

krę,g-ow€lrO uohylił i 'J)Odh,nie wie
rzyoieli o PTzVIDns osobisty w sto
sunlru do uJ)6dłego odda.łił. 

- mówi się o kon~i po
wrotu do~, to 'W no.Yl\'ch 
stooulI1.kacll ek~pery,meot d~ft 
lualCji złotego, p~an" 
przez l>rof. Krzyrl1moW$ki~l) , 
.iest baoozo maro zaohęeaPł<:v . 

M. K. 

RYHfK PlfBlflBl 
Ceduła giełdy w ŁodzI 

Dolary St. Ziedn. 8}nedaż 8,9-15 
KUllIlO 8,911 

4 proc. pOżyczkiaJ inwest. s:prse.; 
daż 100.- 1rnpno 99.-

4 proc. llOŻ. premio dol ~ 
cIad; 48.50 kupno 48.-

3 proc. 1JIO'iyczka premj, booowl 
sprzedario 38,50 kupno 38.-- . 

Tendenoja.· mocniejs7A 1 
. .!:i 

WarSzawSka g~Cła 
pieniężna 

cmKl 
Belgia 123,80 
Gda.ńsk 1713,55 
Londyn 30,95 30,90 
Nowy Jork - czeki 8,92 
Nowy Jork - lrJatbel ~924 
Par.VŻ 34,W 
Praga. 26,40 
Szwa.ioarja 172,15 
Włocby 45,80 
Bel"lin 2t2~30 

AKCJE. 
Bank Polski 90.- 9O;lSO 
Lilpop 1..4,- ., 

P APlERY PA~STWOWE l L1ST'i 
ZASTAWNE. 

3' proc. budowI. 38,- ) 
4 prIOO. inwest. 99,-
4 proc·. dol. 48,'16 
r; proc. sf.ą;bili7ACv:jna. 5I:t,88 52.7' 

53,25 
4 i pół proo. ziems1de zł. 88,156 
8 proc. W M'SZlawy 58,50 59 .... 
8 PI',()C- Częstochowy 53,50 
8 proc. Łodzi 56,-
S proc. Piotrkowa 53.- . 
10 proc. Radomia 57,,- .,. 

NOTOWANIA BA WELN' 

NOWY JORK 
I.oc1) ; 7;35 wrzesień - pat(1zfer·, 

nik' 7~ listopad ~. 25 ~eń 7.31' 
styczeń '1,37 luty 7,39 marzec 7,44' 
kwieoi'eń 7,47 maj 7,52 ~ 
1j'I.57· 1ipi'ee 7,6'4_ 

NOWY 0ImIM'N 
Loco 1,24 ~ 7,24 ~-

dzień 7,38 styczeń "l;?,7 m 9 !"Ze<' 

!ll54 m~ - Jiil!ieo..~. 
1-4-. ',_ 
t. 

LWEllPOOL 
~ 6,.()7i wrzesień 5.74 prużdzier 

Hasłem V()tt PapeJlia i renerała 
Schleiehera jest "Siła i wolność", 
Ta wola do mły wyraża się w wal 
ce o równość prtawa w kwestjl 
zbro.ień .iak i zrzucenia haraczu wc. 
jennego, w ood.ięciu budowy no
wych krą,żowników, jak i w zmia
nie Sławek dysJLOntoW,.Vcb Bankn 

,Przedsiębiorstwo "Wykończalnia 
i farbiarnia. Ludwik Kiserbrecht" 
(Zgierska. Nr. 69) oraz jeg-o właści 
ciele W. i E. Kaiserbrechtowie i 
A. i Z. IIl6Iłż. Lipińscy w czerwcu 
1932 r. uzyskali odroczenie WYPłat 
na. trzy miesią,ce. 

Konwen[ja t uuemyile UUmOtym ~~ : ~6~ 5;~:::= 
obejmie przedewszystkiem produkcJ·':' taśm 5Ji9 Iiniee 5,80 sierpień 5,fU wne-

Rzeszy. 
Ta wola do podboju staUGwi na

turalnie codzienna groibę dla mię 
dzynarodowe.i równowa~i, z tru
dem utrzYmaneJ. ( ..... _ 
~~~~ 

NiemieCkIe polisy na iyrle 
Vf[forjB lU Berlin i jnne 
reJestruje i .alefwia wszelkIe 

fO'malno§ci 

~. HALBEASTADTOWA, 
Jerzego 11 m. 18 

Zgłaszać siQ do 1 listopada w 
,odz. od 16 -.19. Informacje w godz. 

9 - 10. 14 J pół - 16 i Dół udz. 
"Iefoa 178-17. 

Po trzecbmiesięC'Lllem trwaniu 
nadzoru, firma z w .r ó c f ł a 
się do sadu o postęrpowamp, układo 
we, PI'olJlOnują,c zmniejszenie sumy 
dłu~ o 30 proc. or~ rozłożenie 
spłaty na raty na dwa lata. 

Na zebraniu wierzycieJi odCZyta 
no proJ)OzV'cje układowe. z któ
rvch wynikr.. ze pierwsza reta na~ 
leż.ności 25 proc. Dłatn:.1J bedzie po 
roku od UptI'falWomocnienia sie wyro 
ku zatwierdza.~e:g"o układ. drwra 
25 proc. po upłYWie półtora rolm 
i trzeciJru 50 proc. pO dwuch Iatar.h. 

W oboo uzyskania przepisowei 
wi~kszości !!losów układ został za. 
wail'ty i orZi€dstawionv sadowi, ktr) 

. . . ~ sień 5:82. pażdziernilC 5,82. . 
. W 'oo.fblizsz}'l~n dnIach odbyć \Vego na d~i zasadniczy arfy- Egipska.: 1000 &'15 na.tdzier'nłK 

SIę. ma w Łodzi z iIni.eJat~r I kuł produkcji taśm ~owyćh 8,25 listopad .8,81 ~zień 8,28 
Z\VI~U pl-.remysłu konfekcYJ- t. zw. 901iee". Sfiaati,zowmlie stymeń 8',39 JmIXIIee 8.,43 maj 8,55 
nego z-lazd prZedstawicieli fa- łych< pertraktae-Ji om właśnie llimec 8.63. 
bl'yk, produkuJących łaśmy gu- nastąpić w ŁOdzi, ~mJ Upper: loco 7,54 007MzisrniJ~ 
mowe. opracowano _tuż ))I'O.lekł . kon-' 7,25 tistapad 7,24 J!I'Udzień 7,23 

Na z.jeid.zie tym. omawiana wene.~ cennikowej ustalaJącej styczeń 70,25 m&'PZ.ec 7,29 ma.t 7.~~ 
będzie spI'awa utworzenia kon- wysokIe kary konwene.ionalne liPiec " .36. 
weueji cennikowe.' i UJ'egulo' za przekl"OC0enie w>3I'tmków 7.3-

wania .J)l"Oduloo.ti w te., branży. warte.' umowy. 
Pierwszym etapem prac koo- W dyskUS.li Da zJeździe poru-

solooaey.łnyc.h t~ pNJemysłu szona zostauie również Spmw8 
było porozumienie OOIllUikowe unONDowaoia produkcji i stwo 
zawaJ1e ostatnio w sprawIe- rzeDria \V tym ~u s~.faJDe~o 

cen jiCooego z artykułów pro- fmul~~ rezerwow~o, który 
dukc,ii taśm ~umowych t. %IW. umozIiwIłby ustalenie spec.fal
"uat"_. Jedno~ie podjęło cegi). klumR, normującegO pro
dyskUSJę wśród producentów w dukc.1ę poszezegółnyeh fabr}'lk. 
sprawie DOI'O'mIIlienła eemdto-

BREMA'. 
r ()CO 8:75 październik 8,30 C' n' 

dzień 8,42 styczeń 8,42 mllorzec 8 .. -
ma,] 8,60 }jlJJliee 8,10_ '" l, 

:--7"~~~~.-

ALEKSANDRJA;' / 

Usi,QIp.'ld 16,78 stYC"h6ń lS.re .. 
I' zt? l' 16,92. 

Ashml)llDi : paźdzlelrnJlt 18,06 ~ I" 
. • ~ J.utl{ 1.a.2a. 
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PierWSlOrZQdnu MagazJn A N 
Konlekcji Dilmskiej ; " A" PiotrkowsBa 103 

poleca na nadchodzący sezon 
ostatnie nowości. Prosimy o odwie
dzenie naszego bogato zaopatrzone-

tel. 208-46 go składu bez obowiązku kupna. 

.. $ --Pierwszorzędny Pensjonat "Zdrowieli ~ 

Miasto-Las-KOLUMNA 
~ .................... ... 
I ~enli8nat }!~~~!~I~! Kolumnie I poleca 

na nadchodzące święta iUdowsftie 
pokoje komfortowo urządzone li: wodą bieżącą. 
Willa skanalizowana i ogrzewana. Radjo, pia

nino, telefon na miejscu. 
Uwaga. cz~ny cały rok. Ceny przystępne. 

Wiadomość: Korn, Piotrkowska 117. 

u W A G A. 
WSzl'stkim chorym • tak sWlmego "pueziębienia· 

,s§czególnie w grypite, anginie l malarji, poleca się uły
wać pigułki .Original" (Chinln-Pulver-Pillen _Orlglnal-), 
kt6re będl}c czysto naturalno-roślinnym lekiem bakterIo
bójczo przeciwd%iałajll t z dodatnim wpływem na serce 
lecz w różnych niedomaganiach powstaJą.Jch % wyłej 
wspomnianych przyozyn chorobowych. Pigułki .Origi
nal" żądać w aptekach tylko z Nr. Reg, 1492 po zł. 2.50 
za rurkę, zawierajllcl} 50 pigułek. Pouczającll literaturę 
lekarską o pl ~ulkach .Original" i o ohininie wysyłll kai
demu bezplatnie prsedstawieiel koncernu produkującego 
pigułki »Oplginal", Indyjsko-Holendetskiego Przemysłu 
Farmaceutycznego Bandoengsche Kininefabrlek na wy
spie Jawie i w Holandjl. AdresowlIć, K. S. Rymowic%, 
Mars.ałka Focha 8, Warszawa. 

Ważne dla Pp. Ofiterów i Podoficerów Rezerwyl 
Krawie. J lirlne, (egz. od r. 1902) 11-go Listo
wojskowy • pada (KonstantynowlIka) 68 

parter 
wykonywa wszelkie roboty wojskowe najszybciej i nal
akuratniej po cenach i na warunkach nader pr.ystępnych. 

~SZEK OD a-ÓLU OŁOWY DLA DOROIŁYCH 

OWALSKIMA~· 

tĄllAJCIE .KOWAlSKI""· ze. 
FABlm:ZJIIYM - I ERCE" 

J IłIlCZlfOŚĆ, 60DIIII"KI r r r 

HELENA FINKLERóWNA 
WŁAŚC. SALONU MóD 

I POLECA NAJNOWSZE 
MODELE PARYSKIE 

AL. I-GO MAJA 9 
TEL. lOB-54. 

WIELKI WYBÓR 

DrzOw OWOCOWUCh i ÓŻ . 
--MA $#* t') 

polecają 

06 ODY IOlEUJSHIE !uo.o. 
w WIDZEWIE Dod Pabjanicami 

skrz. poczt. 54 

(fog Zna(ZD-~ zniżone!! 
Doiazd tramwajami ł,ódź - Pabjanice, przystanek 
Ksawerów. Od przvstanku 1 kilome~r. 

nrnom i~iuer -Pianina 
• 

i~ pozostaJe czynny przez śwIęta. Poleca 
piękne słoneczne pokoje komfortowo urządzone. 
Wszelkie wygody. Budynek skanallll:owany, 
kuchnia rytualna obficie zaopatrzona i smaosna. 

I 
Cenl' pPzy5t~pne. 

Informacje udziela p. Besserowa w Łodzi, I _ Piokkowska 8~ tel. 111-49. 

Posiadacze protest. weksli 

Dr. JudelewiCZ, Wilno 
proszeni są zgłosić się do firmy "Konarski, 
Zynger i Ohołodenko" ul. Piotrkowska 67. 

PIerwszorzedny Zakład KrawieCki DamS~11 
. Ch. E~. S~R Piotrkowska 8Z 

Q} J.j telefon 111-49. 

Został przeniesiony do prawej ofic. 
II wejśc.ie, I piętro. 

Wykonywa wszelkie zamówienia pg. osta-

L tnich paryskich modeli. 
Specjalność roboty futrzane. 

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

KOI.U NA 
ul. PIOTRKOWSKA, wma Peteuajla (tut przy dworcu) 

Pensjonat A. Minc-Holcmanowei 
Czynny cały rok. 

Jedyne w Polace Kursy Kroju, Szy.la , Mo
delowania Nauczyoielkl P. GRYNBLA 'I OWEJ , 
które naucl8jll jut od 190!J r, :lostaly wzmocnione 
nowemi siłami sprowadsonemi z Paryża. Teraz nuka 
odbywa si~ według systemu nalwytszej akademji pa
l'ysklel .Daydon" i naJwi~łrszej szkołl' w Paryłu 

Ecole Moderne de COupe de Parl.- eskoły S1lb
~encjonowanej przez magistrat m. Pary ta. Opr6cs 
nauki kroju odbywa si(l nauka modelowania na ma
terjałach według patronów sprowadzanych:ll naJ
słynniejszych domdw modeli w Paryżu, jak: Patou, 
Petin. Nauka trwa 3 miesiilce ł koutuje tylko 
75.1. Kaida uczenica ma prawo uszyć kilka su
kien. Za gruntowne nauczanie gwarantuję. Koń
C:iłtcym Świadectwa. Nauczam również bieliźniar
stwa. UwagaIII Najlepszl} rękojmill dla nas jest 
te nasza uczentca p. SzeJnflklo.a po lIkończe
nin miesięcsnego kursu w 1924 r. otworzyła 

I 
Nalwytsze oc:t.naozenla. - Powatna redukcja cen 
I dogodne warunki spłaty. Przedstawiciel: 

W~ilba(b i Ran e 
Dom Handlowo-KomIsowy. ładdź. Plotrkowslla 151, 

Nowoe.esny lo kal slranalizowllny. Piękne słonec.ne po
kOJe. Dwie oszklone werandy. Umyw<łlnie nil _oryta
\'Zach. Radjo, poczta, telefon. - Dla dzieci oddZIelny 
budynek. Opieka zapewniona - na tyczenie S ... c.a-

niem. - W Łod.l: tel. 134 ·69 od 2-3. 

In_"tut K O • m e t y k I LekarskIej I G a b I e n 
Fizykalnej TevapJI 

MI A 

własne kursa mojl(. 

F. GRYNBLAT. Żeromskiego 9, m. 35 
pr. oficyna I piętro, tel. 231-03. 

8-0 kl. wierIorowe Knuy Matoraln~ 
ul. Zawadzka 1 (prawa ofioyna H p.) 

Lekcje odbywają si~ codziennie od 7 -10.30. 
Zapisy przyjmuje kancelarja codziennie od g. 

6-10-e.i wiecz. 

Opłata miesieczna 15 ,zlotrch. 

Magazyn nasz na sezon 
jesienno-zimowy ~aopatrzony 
jest w wielki wybór 

PALETEK 
dZiBWClących i Chłopięcych 
w najnowszych m o d e l a c h 
francuskieh . Również wybór 
mundurk6w I sz,neli 

poleca 

B. JAK U B O W I C Z 
Łódź, ul. Pomorska 5. 

PIEBWnORUDHY ZAKłAD KRAWIURI Mfml 
St. CYAANSKI, Łódź 

Nawrot 8 Tel. 219-80 
przyjmuje zlecenia na sezon bieżąey p/g. 
najnowszyeh modeli. Wykonanie wyklVj~tne 

I I PIĘTRO, TELEFON 141-96. 

I'IJllfR4ff 
i 14P(Z4NY 

KBI PPln~fRfiA 

ORTOPEDYSTA-KOft STR DKTOK 
wykonywa wszelkie prace, wchodząoe w zakres 
ortopedji: sziuczne ręce, nogi, aparaty ortopedo 
wszelkich systemów, gorsety na skrzywienie 
kręgosłupa. wkłady ortopedyczne na płaską 
stopę (platfus) z kompozycji aluminjowej i z ma
sy. Ap8ratv własnego wynalazku na kr6tsze 
nogi, zastępuiąee obuwie na korku (mozna na 
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rup-

turowe i brzusBne. 

Pracownia ortoDed,czna 
JÓZł!1 ROI~nbere 
PIOTRKOWSKA 114. w Dodw6rlU 

Przyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 3 pp. 
Solidnym i odpowiedzialnym udziela się kredytu. 

Specjalny dział obuwia ortopedyoznego. -

M. Mal'łsus6wny p. fach. kierown. lek. 
ul. Narutowicza 9, I p. fr. Tel. 122-09. 

Godł!. przyj. 11-2 i 4-8 w niedz. i ~więta 12-2 
Leczenie i usuwanie wad sk6ry, cery, wlosów, broda
wek i t. p. Masaźe. Maski. lecIlenie elektryczno~clil, 
§wiatlem i ciepłem. (Galwanizacja, Farad. Elektroliza. 
Kaustyka, d'Ar!!onwal. Kwarc. Sol. i Vitlllux. Diatermja. 
Par6w.i t. d. --... Dokt6r specj. przyjm. od 1 - 2. 

.. 
Roczny Wieczorny 

KursTK eT II 
przy 

SZKOLB PRZEPlYSIIOWEJ 
T-wa S.erz. OŚw. i Wiedzy Teohn. wśród 
tyd6w w Łodzi ul. PomOrska 46/48 tel. 163-BO 

Kancelarja Korsu przyjmuje zapisy od 7 
do 9-ej wieczorem, w poniedz" wtorki, 

środy i czwartki 

ZNIJ'ZCZONE POJADZKt LINOLEUM 
i F-AIłBUJE MOMENTALNIE BIAŁE PODlOGI 
NA ..... AHOŃ LUB OQZECH CIEMNY. 

.., 
Zatwierdzone przeli Ministerstwo W. R. i O. P. 

"Kursu FortePian 8" 
Helen, Aronson-Winnlkowowej, absolwentki kon

serwatorjum paryskiego (Laur Levy-Cortot) 
pod kierunkiem artystvcznym 
prof. J6zefa Turczyńskiego. 

Klasy: fortepian, solfegio, zasady i inne przedmioty 
Solfegio podług najnowsseJ metody prof. R. Thlbergeil 

(konsarwatorJum paryskie). 
Specjalne komplety dla dzieci od lat 5. 

ZapillY przyjmuje kancelarja kurs6w przy ulicy 
Sienłsiewicza 53, tel. 184-07, w godz. od 1Q-llt i 4-5. 
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Iniunler eleBlruB, 
dyplom politechniki Zurychskiej, 
14 lat praktyki w SzwajcarIi i w 
kraju. znalomo~ć języków, poszu
kuje posady. Skromne wymagania. 
Oferty do administracji. sub .• E-

leldryk". 

T,lko dla DoroslJch! 
Panowiel Prosimy załi\dać nase gra

tisowy prospekt fot. oryg. oraz fotosów 
francusKich i hiupańskich. Wysyłka 
dyskretnie prywatna (snaczek na li
stowną odpowiedt) nFoto-Eklpedycja ~ 
GdynIa. 637-4 

M c 
MASZYNOWA cod&lennie ~wle'a 

Mąka ml[owa. Zacierki iaJRtlOe. 
Sucharki HARLgÓADZKICH 
oraz wseelkle wyroby cukiernicze 

poleca snana C U K I E R N I A 

N. WflNBllłti4 
Piotrkowska. 38, tel. 148-82. 

(en, zniione. 

Fabryka świec "POLO" 
Warszawa, Czerniakowska 203. 

" AT 
Zakład Połoinlno· tlJlrorgluoJ 

Ogrodowa. lO, tel. 213-57 
I i II klasa 

Oddsiał 
poło~nicllo-ginekologiclny 

Dl'. med. S .... Eigerowa 
Dr. Reiłler Kurjooska 
Dr. med. J. Baum 
Dr. med. W. Eycbner 

Gena porodu na II kl. WI'8~ 
z :aabiegami 200 zł. 

OpIeka nad d.lec:łllem 
Dr. med. J. Polakow 

Odd.lał oHlrurglc.ny 
Dr. med. M. Kan'or. 
$lodll. lluyJeć l-B pp. 

"Hazom;,·· 
Al. Kościuszki 21. 

Ha~oi~ń~twa HiWOfOUne 
nadkantor W. Ziembiński z [bórem 
Bilety codslennie od 10 r. do 10 w. 

PORADIIJA 

Wfn~R~l~61[lnA 
Lekarzy-specjalistów 

Zawadzka 1 
1'EL. 205-68 

czynna od 8 1!sno d0 9 wiecu/:. 
11- 1 , przyjmuje 
2- 3 ) klobieta-lekallZ 

w oiedzielęiświęta od 9-a pp. 

" 

-
K~mitet ~ynagogi DflY Al. KOI[iunkl 
niniejs.em pod5je do wiadomości, ł. 

w,dzierżawlenie miejsc na rok 1932/33 
odbywać się b~dzie w KancelarJI Synagogi w pon"dku następuj"oym : 

a) dn. !lO, 21, 22, 26, 27, 28, 29 b. m. w go d.. 3112 po poło do 7 wiecz. 
b) dn. 23 b. m. w godz. 3-51/2 po pał. 
c) dn. 25 b. m. od 10 rano do 1 po poł. i od god •. 3-7 wlecz. 
d) dn. 30 b. m. w godz. od 10 rano do 1 po poło 

OBab}', pragnące odnowić .eszloroczną d.ierławę miejsc, zechcą zgłosić się do 
Kancelarji Synagogi najp6tniej do niedzieli, dn. 25 b. m. włącanie. 

Ze wlgl~du na trwajQcy kryzys ceny miejsc w roku bieżącym zostaly zniżone. 

Z powodu ścisłej kontroli w roku bieżąoym, uprasza sIę o kllidoraEowe 
okazywanIe bllet6w przy wejścIu do Synagogi, gdy t osobJ, nIeposiadające 

biletów bezwzględnie Wpu8zozane nie będą-

~~Rl(~Al ~fJAlI[1nA łKAnIU - • ł~ y ___ 

ZjEDnOCZOnYCH ZRHłaRDóW Wł:aóKllBrUUCZYCH 

• S( 11 
i 

., fi 
SP. AKC. 

(Jl. PIOTIłKO SHll Nr. 48. 

nadz\UJczaina oMazja łaniegO zakupul 
Poleca na- nadchodzący sezon zimowy wielki wybór 

FLANEL W kilku gatunkach j ładnych no· 
wych wzorach na PORANNIKI, PIJAMY 

i dZIecięce sukienki 
oraz znane ze swej jakości 

TOWARY BIAŁE 
Batrst, 
Krośniaki 
Silezie 
Medapolam, 
Przełderadłowe 
Obrusowe 
Koldr, I t. D. 

D,mki Dościelowe 
Nansuk blalJ i druko

wan, na damską bis liznę 
Popelin, kol. tkane 

i farb. 
Libert, drukowane 

na Doranniki 

Wielki wgbór r~sziek" 

61MnUTYKA - RYTMIKA· TANIE[ ART. 

l. Kruuówna i M. AI~~rnówna 
LEKCJE JUŻ SIE ROZPOCZElY 
• dM' 4 t "Mil. AA '9W 

Nr 265 

NIE PREZERWATYWY I --
leee wyramie PRI!ZERWA'IYWV ,,oLLA" 
winien Pen :tądać, wszystkie inne za§, neIrom., 

r6,",lo dobre, jak naJenergicmief odret1OOĆo 

Prawdztwe JectYn1e z n8ZWłl "OLLA" 

I ~ mtlrką na trełde2 
1IDpe,. .. , 

Dyrekcja: Alfred 8trauch. Tel. 213-84 

SALA FILHARMONJI 

s, RODR dnia 28-go wlt:eśnia 1932 r. . 
, o godz. 8.30 wIece. 

Przed wyjazdem zagranie!) VI celu kutlllceDła Me 
WYSTĄPI PORAZ OSTATNI 

7-mioletni fenomenaluu RA[HMISlBl 
Henio SOCHACZEWS I 

Fenomen XX wlekg 
7-m!0Ietni HENIO wykona w pamj~ci nfllwi~lr,ze 

udania matematyClsne. 
7-mioletni HENIO bud IIi podziw u najwi~k8&ych 

profesor6w. 
7-mioletni HENIO wykona ws&elkie nalb6rBsiej 

zawiłe eksperymenty matema
tvc.ne. 

7·miolefni HENIO odpowiadać będzie katdemu _ 
publiunoścl na wszelkie pyta
nia dotyczące naJwl~ksz,ch 
mnożeń. 

7·mioletnł HENIO rozwilłzuje w pamięci najróżno
rodniejsze kombinacje cyfrowe. 

7·mioletni HENIO - to zagadka XX wieku . 

I 
Bilety od d. 1.- do zł. 4.40 jut nabywać mołna 
w Kasie Filharmonji codsiennle od godz. 11-ej 
rano do 2-ej po pol. ora. od S-ej do 8-el wiec • . 

poleca 

( « « ( f « « (<< l. 6aMOlllilKll60 
PRZEJAZD 1. TEL. 183-12 i ~09-87 
PR!lMJA. Do kołdych wyknplonych cderech porcli 
- lodów dodaje się piQfQ porcje bezpłatnie 
Do katdej poroJi lod6w dodaje się wafle Ol ekola-

dowe i wod~ sodową darmo. 

KILlŃ8KIEGO Nr. 178 

Dziś i dni następny<,h I 

liljana Harwcu 
i Henri tiara. 

w obra.zie p. t. 

KOngreS Tańcz 
Poozątek w dni powsx. o g. 6, w 80b. 
o g. 4, w nied.iele I ~wieta o g. 2. 

Ostatni seans o g. 9.15. 

N!.Istępny program. 

lecI!!6nie oho rób I Zapisy codz. od 5 - 71
/2, Zachodnia 66 

wenervcznrch i skórnVeh tel. 168-55 (Zw. Zaw. Prac. Miejskich) 
~~P~G~I=A~DA~3~Z=t_.~~ ~ 

Aniołowie Piekła 

--------------------------------.------------------------------------. Djwlękowy Kino-Teatr 

"Przedwiośnie" 

Zeromsklego 74-76 
rÓ8 Kopernika 

Osialnie 2 dni I 

" .IN 
Dramat a~gielBkiego .oficera, kt6!y pod grozą . śmierci w czasie wielkiej WOJD: 
dokonywuJe na wroglem terytor]um bohaterskICh czynów wywiadowczych pt. 

W " W rolach głównych: Brian Aberne i urocza Magdalena 
CAROLL 

• Nadprogram: Ciekawe aktua.lności filmowe 
Początek seansów w dni powszednie o g. 4 p. p., w niedzielę i święta o godz. 2 p. p. 

Ostatni seans o godz. 10 wieol!;. Ceny miejso: I 1.4-0, II 1 zł., III 45 gr. Na pierwszy seans wszystkie miejsoa po 45 g l. 
Następny program: ,.Bracla Ker.amezow" w rolach głównych: ANNA STEN i FRITZ KORTNER 

Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsoa ważne we wszystkie dni z wyjątk.iem sobót, niedziel i świąt 

UWAGA: Passe-partouts i bilety wolnego wejścia w niedziele i święta nieważne. 

UWAGA: W- sobotą, dnia 24 wrześyia o godz. 12 w poło i w niedzielę, dnia 25 września o !jodz. 11 rano 
poran~i dla dzieci i młodzieży. Oeny mieisc dla dzieci po 20 gr., dla dorosłych po 45 gL·. 
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• 
Strzeżcie was z e zdro ;e I lUJe E 

TYLIO 
GUMĘ 

do żucia fJ\łOlłll Rodzice, chrońcie wasze dzieci przed przeziębieniem! 
..... • .. am ............................................................................ e .... Z ..... I ........ m. .. . 

eatr .JAR 
Kilińskiego 124 łel. 215-15 ' 

Dojazd tramwajami 4, 10,16 I 17 

w . czwartek Z9 września rb. 
InauguracJl;na 

premiera pt. T I P D P 
fI w, ~espoler czołowi 

.. artyscI teatrow 

ff warszawskich. 
- ........................................ l ............................ ~ ........ RUI .... .. 
NOWY SEZON!!! l U K ~ ~ ~ ~ W f poleca re:~mowana firma 

da~Bki.e, .męskie J 6runberga 
l dZlecmne. , 

\ł wielkim wyborze 6 s' . d - -Sk 6 
z naj przedniejszych ru mueJ a 

skó~n~~o~;~~Ch Sperjalny dział dla n [ z n i I 
.............................. ~.................. u 

NOWE MODELE I 

SZKOlił 
IJlŃł:ÓW 

I. WAJNTRAUBA 
44 Kilińskiego 44 II podw. parter 

Zawiadamia, iż DO Dowrocie Z Krynic, wznowił lekcje tańc6w 50-
low,eh wirowych w grupach i pojedyńezo. Najnowsza metoda I . 
Paryski system! - Informacje codziennie od 10 rano do 10 wieczór. 

................................................. g., ...................... aa .................. ... 

Dok'" . I Ir. mnm M AJ 8 AU M 'abOra!~!i~!.~~~IIYllli d WOliK O\vYSKI . Chor.obl ChIrurgiczne chemIcznego, wł6klennlczego Dr. B. Dułman I 
chor. dzieci 

Dr. med. 

1-
DOwr6cil 

Gdańska 26, tel. 173-00 
pnyjm. w dnI pOWSIl. od Q-S pp. 

w niedz. i święta 9-11 rano 

• W I k 36 l 20" 10 i metalurgIcznego . CegIelnianI 4. tel. 216-90 o czans a '_ te. .,- • 

ŁÓd~,ln~~~_~~g Si:::n~:~~.r :!8, powrót:il. przyjmuje l~~!'!~!~tm pictt'k6w D .. ra Eug R 111 a 
tel. 247·34 S pecjalista chorób weneryorany ch W Lec:Ilnic, przy G6rnym Rynku · • 

p . . 10- 2 . 4-7 mocaopłcCowych I ek6rnyah p. t k k 294 d 5 
rzy]mU]6 __ ~.' bec:zalnłe lampą kwarćDwą. 10 r ows la ,o -6 pp. Piotrkowska 126, tel, 223-88. 

D D H ł BUI!IJJtnn'e od 8~9 i od 5.....g, r D man Dr. med. w niedziele i §w1eta at! 9-l. 

• la;yngO~g l. NI l(KI Dla p~ń Od::.e:::.oczekalnia. PIK 
Dr. med. 

D O W r o· c -. ł Spec. chor6b shórnyfd" wene· ~ W II" ~ M A J ~ I ft ~ W n Ch b • rycrnlfch I moc;:op~clowyc:h Ir ~ oro y nerwowe 
Ul. PIOTRKOWSKA Nr. 68. Nawrot 32 tel. 2iS-18 t [ Sp6@. nerwice 

TEL 112-20 przyjmuje 5-7 
PrzyJ·rnuJ·e 12-2 ł od 5-7 po poło pu)'jmule od 8-'0 r. i od 4 - 8 w cho~oby d~iecl I wewnątr8:ne DrZeDrOwadz-.' sl-e 

w nJed.lele i §wlęta od 9-13 w pol 6 ł 
Dowr ii a na Aleję Kościuszki 27, tel. 175.50. 

loSIilUI ~e BeaUle 
(dyplom paryski) 

Andrzeja 7, m. 8, front, 
tel. 215-30, 

od 10-2 i 4-8. 
----._---~ ---r. m. L e r n er j IO'owrejCz,k Z~:i~~~~~ 42!> .'a;~ 1:o~:58 Lekarz-Denty;~-

Ch;;:,:c,;eCi C!':!::~~::i 01. HlcRh~o·r . wne'wnlęAtr~nneD K o f A. Il O r I-m o w a KoSmchEojr.tsHki6ryINLiE.Hło~KIEJ 
Zachodnia 64, te'. 113-09 -pr.eprowad:il! "0 Otwou1\a _ ~ _ 

przyim. od 3-f) pp. i ordynuje plzy ul. Reymonta 51 c, D ~ ~ r 6
b 
c ~ ł .Uela Kośclullkl1 S Tel. 170.48 SZKOlA KOSMETYCZNA 

tel. 74 (dom Maj.nera) mleS.lla o eCnle 
przy Al. I Maja Nr. 5 Prllyjmuje od 2-3 i od 5-8 w. zatw. przez wład.e Państw. 

r.Jan Polak u f i mrf Ił pnYimui::~ i~': od 7--& [~fLe[k.ndenwtr""UWA ~~6~~i~!~al~~~~1~~~t 
ul. Nawroi 7 tel. 164·21 !::::~lci:::e~~:=~:~e E SO' nDnr. meed

n
· berg . ChlrUrgJ~:~~::~~~a,. jYlak.I .• Choroby wewnętrzne i allergiczne II'" 

(astma, pokuywka, prlleprowadzlł sIę na ul. _______ _ 

mlgpena, reumatyzm) ' .. auAuiia 8 ' I przVl., ,·m. W Lecznicy Akuszerka-masażystka 
EJekiro - I światłolecznictwo - Chor. skórne i weneryczne .J ,I zasira:yki dyżurJl 

tel. 179-89 przy ul. Piotrkowskiej 45 (VITA) , 
Godziny puyjęć (; - 'l Przyjm'OJe do 10 1". i. od 4'-8 'iri~z powrócił od godz. 3-8 wiec.. \Ve,-nłr"ubowa . 

DOCI!NT D M d w medale,lę od .11-- fa po po~dlllQ ZIELONA 8a, II 
r. e. • . Dla pan odd •. lelna pocllekal~. p.!!yjm. 0!.2!-1.30 i o_~-!~_p~. Lekarz Dent,sta 

Adoll FalhOwShl Dr.med. Lu~~! Rapoport J. M. DrBa~~ińSki PAUUnA "UlW/UlWA 
Dyrektor »KoCh~n6wkl: choroby nerek, pęcherza i dr6g . D O W r fi C i ł Piłsudskiego 36, tel. 141-95 

Choroby nerwowe I psy[blnOR moc?!owy~h . Gabinet .rentgenowski leCJIniczy P O VI R O C Ił A 
puyjmuje ul. Piotrkowska 64, m. 4 }JrleproWadZlł SIę I fOli poznawczy przyjmuje od 9-11 rano l od 6-7 
w poniedzialki, 'rody, piątki od g. 4 na ul. Cegielniana 8 Zd.j~cia i prześ":ietlenia. r~ntg~nowskie wiec •. 

przeprowadziła się 

Narutowicza 38 
Tel. 156-57. ____ , ---; _~""""""""'T""""", 

KUCHE n6 do 6-ej. Tel. 102-62 (dawniej 40) rownleł w mIeszkanIu pacjel\t6l111 
---- tel. 286·90 ul. 11 Listopada 20, tel. 214-50 PULOWERY meble nowoczesne, korytarze 

D d Godc. przyjęć 9-10 i 6-8 wiecII. p.!:ztim. 4-7. i pokoje dziecinne poleca 
r. me • Dr. med. artystyczne, ręcznej roboty, po znana firma . A E I C E A · Dokt6r • m T cenach przystępnych, wykonuje PO CENACH NISKICH 

Spec. ohorób
h 

s.kófllyChpł' wana- ~!!»b!!~~.!!!! . aubenhaus !.!~!~!!~k. R!~Ie.~ ,!~t !l OlIWAHSKI. PIOJR~~:'~.~~ ,. 
PDIUd~~;~c Z8, m,;i.0 

ZiJ1-gJ 6-~;osi:;;~i~ 2 char. kobiece i akuszerIa Przuimuie Się dO skrecania 
przyjm. od 8-11 rano i 5-8 w. przyjmuje do 8.30 pan o, od 2-4 Zgierska 11, tel. 246-09 lki 

'" niedziele i §wi~ta od 9-1 po 'poło po pol. i od 8-9 wie cz. w nłedz. Przyjmuje od 1-3 i od 5-8 W. wsze ·ego rodzaju przędzę jak równie! skręca się na pęozkt 
Dla nlezamołnych ceny lecznic i §więta od 10 - 1 po poło (efekty) 

Doktór gl: ~~~Z~dd!~ll~h.a.~:~el::in~~~· _ Z. KarK· mOed'WSKI Skręcalnia Zarobkowa Herman Dokforczyk n Łódź, Piotrkowska 167, tel. 192-10. 

I. D U I B i e lU I C l ~r. LudWik Falk C ho .. b, u·~~:r7::7. ~.<d" I piu. "Tt;~I~1 -
Choroby sk6rne I weneryc.ne U-go lalifDpada g Tel. 127-81 n u L I 

D O W r 6 ~ i I Nawrot 7, tel. 1J8-07 od 12 - 2 I 5 - 7. ehoroby sk6rne I weneryczne . 
prllylmuje od 5 - 7 w niedzielę i od 10-12 i od 3-1 W 18cznj~y Zgierska 17 ZELAZO. BELKI IELIZNE, CEHE T Ił 

świętll od 9 - 12 20 - 11 i 9. - 3. U 
Piotrkowska 50 tel. 1U9·33. Dr. med. ARTYI ty TECHNICZNE, RURY ora~ 

Dr. mad. N iewiaisk.i K n J l (L Reki: RD~nBt'l n- 'K n wsze~kie m~terjały budowlane ~agonowo i ze składu 
Clf'tftW An~IKOW'Hł Chor. weneryczne, skórne H -U H . ~ H poleoa. 

~ H U~ ~ A d I _moczopłciowe Gd ń k 26 ELIBOR" SP .. Akc. Rand1. Przem. "l. J. Borkowski" 
6 n rzela 5, telef. 159-40 a s a -a oddz KILINSIlEGO 7 . 

ul. iii. An oy 1Y, tal. 112-BO." PrllY{:~ł:d~tel!il~:i~~: ~do~~,9 w powróciła" . w Łodzi O 
Ilektlł;lGrspla "LAMPA HELI UM . Dla pań odd.ielna poczekalnia. przyjmuje od 10-2 i od 4-7 tel. 101.72, 101-73, 100-84. 204.94 
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wytrzyma koszula, "rana 
doslfonalem mydłem 

Nr. M~ 

" 
F ••••• ~. OGLOSZENIA DROBNE •••••••• 1 

-~ HBUIIa I w;i'bDw8nle I I ? 

KOMPLET przedszkolnego wycho 
w,ania pod krerowniotwem d-rowej 
Marji L8.iIlj;!,'erowej, przy ul. Ki1iń
ski ego 44 m. 7, front dla dzieci od 
laJt 3 - 7. 1;arpi~y i informacji u
dziela od godz. 4-7. _____ --4. 

HEBRAJSKIE,GO udzieła oraz 
l>tzygo:łowuje do koofirmacj~, 
dYlP'lomowalIlY nMlCzy'Óeł szkól 
powszechnych. PiOltrkowSlka 42 
\l Lewko'wieza. 418-2 

BUCHAtTERJI WŁOSKIEJ i a
m e ryk aj ń s k i e j orta~ pisa
nia na maszynie gruntownie wy
ucza .za 25 zł. Skrócony kurs'w ciq. 
gu 1 miesiąca zł. 15,- Pisania na 
maszynie ~ 3 tygodnie 6 zł. Udzie 
lam równle2: korespondencji i aryt 
metyki handlowej, Kilińskiego nO, 
paprz. of. 1 piętro. Dla końc'ląeych 
buchalterję j korespondencję -
stenog-rafja g-ratis. ----- -------------------

HDPIID I splIedal. 

ZŁOTO, BIŻUTERJĘ i kwity 
lombardowe kupuje i płaoi . naj
wyższe ceny. Magazyn jubi
lerski l Fijałko, Piotrkowska 7 ,. 
WYŚCIEŁANE meble do sprzeda~ 
nia.. Piotrkowska 111, II pie,tro, fr. 

...-

MEBLE: sytpialnie, brzoza, róża, .ia 
wor, d~b, pokój stołowy, orzech, 
garderoby, łóżka, kredensy. stoły, 
krzesła sprzedaje tanio na raty. za
mi'enia Stolarnia K. Galal"'Bl, War
szawska 16 tel. 231-80. 

RADJOWY pierwszorzędny aparat 
w dobrym stanie okazyjnie k!lpię. 
Oferty: "P. K. 30" do admin .. ,Gło
su Pora.nne,go". 2477 ·-~1 

---;"-------. 
FUTR9 karakułowe w dobrym 
stanie na osobe średnią kunię. Po
łudniowa 20, m. 22, 9 - 11 i 2-4. 

2472-3 

MASZYNA DO PRANIA nowa, 
zagraniozna, marki "John" oka
zyjnie tanio do sprzedania. 
Wiadomość tt31efonicznie 226-32 

!!I1liII ____ ._. ___________ ._. ___ •• ODDAM 2 pokoje z kuchnią, 

Wszelkich informacji, dotyczących planu 

gry 26 loterji państwowej udziela bezpłatnie 

K,OLEKTURA 

s. PASSI Ił JlN 
Ploirkowska 13 

LOSJ do I-szej klasy już do nabYcia. 

prvedpokój, tanio, Komorne 120 zł, 
kwartalnie. Pab.laruck.al Nr. 39 m. 
31 Koper. Obejrzeć maina w ponie 
działek przez cały dzień. 

POKÓJ frontowy z baIkonem lub 
2 odnajmę. Piotrkowska 79, front. 
II p., m. 9. teL 164-29. . ----------~ 

SŁONECZNY pokój lub 2 umebl()
wane do wvnajoCia. Żeromskiego 
41 m. 5. front, telefon. 

:~:~~~:~:~~:~~::::::::::::: POKÓJ umeblowM1y ładny słonecz 
CZYTELNIA "Oświata". 6 Sierp- ny w nowoozesnym domu przv ro-
nia 34, w podwórzu. poleca ostat- Lokale dzinie do wvna.1E}cia. Ul. 11 Listopa, 
nie nowości, lektur!; obowi~u.ją.ca, da 37a, m. 9. 
oraz boga ty dział dla młodziFJży. POSZUKUJESZ lokatorów, sublo-
Cena minimalna. katorów na wszelkieg-o rod~.iu 10-
-------- .,. kale i miesz.kania,. Szuk.asz lokalu~ 
CZYSZCZĘ sufity. tapety oraz mieszkania, pokoju na prawa.ch 
ściany malowane suchym sposo- subloka,tora? Zgłoś gi.f:: Thatychmi'Elst 
bem nie kurZą/C, ta,nio. Za,wadzka. do pOśrednictwa, lokali i mieszkań 
6. m. 21. tdef. 126-68. przy biurze próśb "ES-EM" Gdali-

ska 28, tel. 141-46. 
POLOW ANIE Myśliwski teren v 

dworski 1500 mórg z doskooołym 
zwiel'zost:1nem: kozI y, zają~e, ba
żnnty, cietrzewie, kuropatwy, do 
wydzieri;,.'l.wienia. Kociółki , poczta 
Dłutów. 2236 5 

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

OD ZARAZ do wYlllajęcia 2 po 
koJe, kuchnia, wy,gody i bal
kOll.. ZalWadztka nr. 23 m. 31. 
Obejrzeć od 8 - 10 rano i S
lO wieczorem. 

------...... ------
BIURO "POLRUCH'l Al. Kościu
.!izki 27, tel. 141-01, poleca między 
wielu innemi mieszkania: 
5-QQPOKOJOWE MIESZKANIA 

przy ul. 
N-apiórkowskiego kw. zł. 
OTlej 
Pilsudskieg-o 
Piotrkowskiej 

399.-
530.-
54U.-
630.-

Cegielnianej 665. -
4-ROPOKOJOWE MIESZKANIA 

przy ul.: 
81'óclmiejskiej kw. zł. 

50 GROSZY - leklCja: fram:u
skiego, an,gielsk:~o, hiszpaI'l' 
ski ego, włO'skiegQ, es:peranta. 
udzieIają s/pecja1iści. 6-'go Sierp 
nia 28, m. 11. ZasłaJĆ: 7 - , 9 
wiecz. 

UDZIELAM aJIlgiel:,'kiego i "ie
mieokiego (lkonwereacji, liteT!l.·' 
tury i korespoodencji hand1,>

we.n pojedyńczo lub w gJ"ll' 
pach. Lipstejn, ul. lUpowa nr. 
1, od g. 1,30 - 2,30 i 8 - 9,30 

WYJĄ.TKOWO TANIO 12 krze- PR;ACOWNlA sukien. szyje su
seł i dwa stoły solidna natych- kme ~d 5 zł. p.g. na]nowszych 
miast do sprzedania. Mielczar'- modelI. Połudmowa 20, m. 84. 
skiego 24, m. 5. 

POKÓJ umeblo'wany, ')łonecl
ny, fl'O!I1,tOWY, ewentualnie 2 do 
wYlI1ajecia. Orla 10·]2, I 5'1., fr., 
m. 6. Neher. 

E wangielicki ej 
Piotrkowskiej 
W ólcznilskiej 
Pomorskiej 

TRZYPOKOJOWE 

3ti6.-
399.-
399.-
415.-
498,-

MIESZKANIA 

l'IOJOlłY 
wieozorem. elektrvc.. nowe ł u.Jwl.ne. 

BACZNOśĆ MŁODZIEŻ SZKOL-
~A! D() ma.trykuł j J)aszportów JEDNĄ 100 DWIE studcnfY,j 
6 fotog-rafji bronzow.vch retu5zo- przyjmę z ca,łodziennem utrz:\'
wanych zł. 1,- Zakład Fotogra.- maJIliem na l)omie-szczeni'e ...., 
ficzny L. Lachsa. Żeromskiego 8,"\" Wa1"1Szawie. W1adomość: Łód.i. 

------------~------------
KOMPLETY 
i rprzOOszko.1e wzorowo urza. · 
dZOIJle Poli Domanowiczówmy . 
ZalPilSV codziennie 10-1 i 4-6 
(Ogród, rytmika). Za'ką.tllla 1i5 
m. 3, tel. 147-,94. 

N A J T A Ń B Z B Ż R 6 Dl. O 

W JlIłSIIJlIY I 
doja.zd tramwaja,mi nr. nr. 5, 6,~, telef .. 177-18. 
9 i 16 2277-30 -------

=_. - --- 115 ZŁOTYCH kw . 2 ,pokoje ~ 

STUDENTKA - ped~zka. r;e 
znajomościa. a,ng-ielski~o i francu· 
skiego poszukuje lekc;ji. Oferty: 
"Pedlagogiczk!al" . 

:- ... ,------

REPERACY JNE. 
Budowa kolektordw i roaru .. • 

nUrdw. 

INSTALACJE 
elo.tryune ws.elk. rod.lI.u. 

REKLAMY NEONOWE 

Inł. J. RBIBHBB I S-la 
Połudnlow. 28, '.1. 210-00 

NIEMIEOKIEGO konwersacJi, gra, I 
ma.tyki i li'teratl1ry udziela absol- II IOlne 
w~lłtk~ . niemieckieg{) sdmnaz ium. I.. • C!L......-

DzwonlC ~l. 127L34 od 2r--S,30 lub I BACZNOśĆ! Bwaga.! 47 Kilińskie-
~9,30 Wlecz. 2520-3 ~ 0'0 47 U"""""a' Ta . , 'l'a . . d ~ _ _ __ ... . .. """,. nlO. PlCer l e 

STUDENTKA ......vł,a....·ki k- 'korator. Majs-ter dyplomowany i 
1.P<ruJ I". 0g'I , WY w a~ 'c"cho y' . . t t 

lifikowana. n,auc.z:v'oielka. frebll3.lDka ". w., Plzez mllllS ers wo za-o 
""""chowa ezynjl ..t_._, k"""""'" _ tWI~rdzony W roku 1905-ym. Przy.] 
".J w . Ultzl<::ua OL "'1J'G'"y lki t' k' - d k c.a prZYllotowu.ie d-o szkół. Tel. m~Je wsze e aPlcers. le 1 e -ora, 
218-86. cyJn: roboty, reperaCJe Po bardzo 

__ 1 DlskICh cenach. Uw~: Proszę 
mnie wwiadomić listownie. S. Ka 
l'aOOIIlOW, 47 Kilińsiego 47. Mistrz 
dyplomowany i cechowy. 

GIMNASTYKA ZESZCZUPLA
JĄ.CA DLA PAŃ, TANIEC ART. 
ZESPOŁOWY DLA PANIENEK 
I GIMNASTYKA ZABAWOWA 
DLA DZIECI POD KIER. DYPL. 
NAUCZ. TAMARY GóRAL
SKIEJ. ZAPISY CODZIENNIE 
4: - 5 W LOKALU KURSU, 
GDAŃSKA 4:4. POCZĄTEK ZA
JĘć l-GO PAŹDZIERNIKA. 

k'UlChnią od 1 paźdzIernilka, ~ .. 
lektrycZ'llość i zlew. Ruda Pll
b.ialIl.ioka. Ogrodowa 18. D(, · 
ja,zd do przystanka tramwaio· 
wego Rokicie. 

"GEGUZ", Piotrkowsk,3J 82. tel. 
132-40,. poleca bez odst.ęP'Ileg-o: 

ZŁ. 120.- kW:1rtalnie 1 pokój. ku
chnia, z koryta'rzem, wyg-odą. F'rze' 
.1azd. 

POS~ 
ZŁ. 160.- kwartalnie 2 poko,iv z 
kuchnią., frontowe, 2 piętro. An

.. drzeja. 

FRANCUSKI. Studentka po powro 
cie z Belgii udziela lekcji i kOOlSer
w:wji. Ceny niskie. Andrzejru 32 m. 
7. teł. 168-00. 

BUC HAL TER - bilansista, podatk!> 
wieo, z długoletnią. pr.aktvką. w 
większych P'l'zedsiebiorstWl8.dl. ma, 
wolne godziny. Lask. oferty sub. 
,,68". 

ZŁ. 216.- Kwartalnie 3 pokoje 
z kuchnią., la,zienka. wygoda, I pię

tro, Sienkiewicza. 

ZŁ. 35.- miesięcznie pOkoje ume
blowane z kla,tki schodowej. ' 

5 - 6-POKOJOWE tylKO za k()
morne przedwojenne 750.- rubli. 

z wygodami przy ul. 
J>ioLrkowskiej kw. zŁ 19'2.-
Zachodniej 210--
Kilińskiego 245.-
Żeromskiego 26E).-
Głównej 266,-
2-POKOJOWE MIESZKANIA: 

z wygod:t.mi przy ul. 
Ki1ińslde-goo kw. zł. 166.-
Al. I Maja 180.-
Wschodniej 200.-
Piof,rkowsklej 232.-
ŻeroJl1skieg-o 250.-

POKOJE Z KtTCHNL\ 
przy ulicy: 

WólczańSkiej 99.-
Piasecznej 112.-
Pustej 112.-
11 Listopa<La, 130.-
Południowej 133.-
l-POKOJOWE MIESZKANIA 

\'II' nich kuchenka przy ul.: 
Targowej kw. zł. 31.-
Wierzbowej 371,50 
Głównej 40,-
Przejazd 53,20 
Piotrkowskiej 56,_ ------.---11'11'-_____ _ 

ODNAJ:MĘ umeblowany pokój z 
niekrepu.iacem wejŚCiem. Południo 
wa 31, fr. T p. m. 4 od 1-6 pop. 
~~"~?MM"~~ __ • LEKCJI i koreoetvcji udzi€la. ruty 

nowany nauczyciel. Za.oóinionym 
metod.ą skróooną,. PrZygotowuje do 
~gzaminów. Specjalność: mateIIli3J
tyka, polski. W ólc~Jiska. 99 
~ont, parter. 

KOREKTOR stroi fortepiany. pia 
m. 1, nina od 5 zł. Radwanska l2~. POSZUKUJĘ niani do półtora-

2462-3 rocznego dziecka. Gdańska 31, 

KUśNIERZ 
WACŁAW KAWECKI 

PIOTRKOWSKA 113 TEL. 207-78. 

BEZ ODSTĘPNEGOl 3 pok. z wy
godami, centrum. komorne 250 zł. 
kw. Wiadomość: Piotrkowska 81 
m. 33. biuro. PrzpJmuje ws.elkle roboty nowe oraz 

przer6bki .i odświe!enia obecnie po 
----- --. ------.... , - cenach na)nlższych. Dla stałej Klijen
SŁONECZNY, umeblowM1v, froo.tIO telł I krawc6w specjalne ustępstwa. 

------.... ~-' .. _------ _ --____ ~_---_ III piętro front. 

WIEDENKA dyplom. Thauczyc;iel- DYWANY perskie. krajowe, ręcz
ka udzie.ł8 lekcji języka niemiec- ne i maszynowe na,prawi'a art.v
kieg-o. lilferarnry i konwersacji. Dr. slYClZnie H. MiIg-rom Kilińskiego 
Bergerowa, Nowo Targowa 4-10. 18 m. 10 parter 2294 4 
front. 2216-10 -

MISS MARY gives E-nglish, 
French and German lessons. 
,Trau,guttta nr. 2, I p., fr. 60-5-1 

WYWIADOWCA prYWatny. Spra
wy handlowe, osobistc. rozwodowe 
dyskretnie. Zg-łoszenia, 'Ikrzynka 
Tlocz.towa 435. ------------ ----- .. -----

BERLITZA met. prawd'Liwa 8 rok 
szkolny. Kursy języków obcych 
uznane przez państwo. Konwen:a
c,ia. literatura, korespodenc.ia. ban
d!lowa, spec.ialne gmpy początku
jace po zniwnej oenie. Wykłada
ją. rodo\lJ~;-3 a.ngHcy, fra.ncuzi, niem 
cy, wł'L'~1. Próbne lekcje bezpłatnie. 
Zapisy cr,)d1.iennie od godz. 12 
do l' ;. pćł .~ od 6 do 8-ej Piotrkow 
łka 86) m. ~) front. · 2285-3 

PO 2,50 wykonvw-am i przerabiam 
wszelkie kapelusze damskie podłUg 
ostatnich modeli. Polecam również 
od 5 zł. różne eleganckie kapelu
sze nowe aksamitne, filcowe i' in
ne. "Tol3.", Zawadzka 23. 1. or., 
II w. parter. 

PRZYJMĘ administrao.le domu z.a. 
ruekręlPU.ią,cy, solidny pokój. Ofer
ty: "Admini5'tra.tor". 

OSOBA wvkwl1ifikowana ze świ.a- wy pokój do oddania. Gda·ńska< 31a • 
dectwami poszukiwana do półtora- m. 4. 
rocz.neg-o c;hloPOf!.. Zgłaszać się: Inż. -------- - .-, ----
N. Król. Zawadzka 36 m. 12. 1-2-3-4-5-6-pokojowe miesz

W CIĄGU miesią-ca i pod gwa,ran
cją. wykluooadaca absolutnie wszel
kie ryzyko, wyucza praktvoznI3 
na samodzielnego buchaltera wł. 

Biura Buchalteryjneg-o sad. rej. i 
kontroI. syndvk.. przemysł. Bli.ż'
szych informacji w pląJtki i sobol.-, 
wieczorem 7-9. Piotrkowska, 165, 
III p. 2479-2 

kania z wszelldemi wn:odami I i 
II pietro w centrl1m i innych mm
ktach miasta. 1J0koje umeb.lowa.ne, 
be-z mebli, z klatki schodowej 0'1 
zł. 25.-- mi0si~cznie, lokale han
dlowe, biurowe i f.\1brvczne, domy, 
place, J)a'rcelE:, ma.rą,tki i goslYeda,r
stwa na DJa,jleJ)Szvch wa.runkaoh po 
leca biuro "Lokum", Pi{)trkowska 
79, fronŁ.. n p. ~1748-3 

AJTRŃSZE 
NnJWIEKSZYffi SKłROZIE 
EYER Zam~nho 

ODNAJMĘ umeblowany pokó.i z 
wyg-odiami i telefonem. Piotrkow
ska 120, m. 8. 

._---' . ....... --------
MIESZKANIE 4-5 -pokojowe z 
wszelkiemi wygodami poszuki
wane. Oferty sub. "B. E." 

501-2 

POKÓJ umeblowany, . I-sze piętro, 
telefon. wygody do wyna,JeCIa. 
GćlJańska 67-16. Telef. 209-42. -- ---_.---.----------
mieszBania dO Wunajęcla 
w Jlowym domu Jlllprzeciwko Pllrku 
Stlls.lolI. Nowocaesne, słoneczne 3 
i 4-pokojowe z kuohnill i wsaelkiemi 
wygodami. ,sklepy. Wiadomo§t!: Cegiel
ni11M 80 u gospodl1r:l1. ~40-8 
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4.. OkOjOWBgO 
mieszkania pos~il:Ukuję. - Oferty 
pod "Doktór 200-300". 

---------------------------Właścicielka 

Instytutu Kosmetycznego 

v.Sława" 
Powróciła z Paryża 
sto suje ostatnie Idobyc_e nowo

czesne) kosmetyki. 

Piotrkowska 175, tel. 138-76. 

Do akt. Nr. E. 395 11932 
Ogl08 zenie. 

Komornik Sądu G,od_kiego w Łodzi 
rewiru 19-9o zam. w l.od.l, ul. Zielo
na 63 na zasad~ie art. 1030 Post. O. 
ogłasza ~e w dniu f4 pll~dzie.nlka 
1932 r. od godł:o 10 l'ano w gm. No
wosolna, w. AndrIejów odbędllle się 
spl'lledaż % przet~rgu poblicllnego ru
chomotlei, nalełlleyeh do Srula Naj
mllrka i taji Pal'yzer i składaj~cyoh 
się z domu parterowego, drewniane
go krytego dachówk~ o 10 mienka
niach, postawIonego nil cudzym pla
cu, na mocy IIrt. 973 U. P. C. punkt. 
O. (S . C. 68-908) podlega sprzedaży 
jako ruchomo~ć na rozbiórkę, 
ouacoWllnego na sum~ Zł. 1500-

ł.6d., 10/9-32 r. 
KomornIk (-) P. PlIlohowski 

"HYIiIBft1\" 
lód., Andrzeja 1. 

P'lIflmuje wSllelkie ,obot" wobodtl~ 
oe w lIallres ufs.omenla s.Vb, frote' 
,owania, cvltlinowanla. i drutowanta 
posadlleh. 9pJ'il~trmte biur i mleB.kati 
orali c.yslllo.enie okien fabryclInfch w 
bodvnkach plli)łrowfoh i pa.ierowvoh • 
(t. zw. SlIedowycb) ora.: odkurzanie 

elektroluxem. 
Ceny niskie. Tal. 10D-4T (p".) 

Prosimy nas odwiedzić! 

osobista asystentka 

Elisabetłl Ar' e 
będzie do usług Sz. Pań 

od 8 do 13 paździB.rnika 19SI 
Udzielając be7.platnycb konsultacyj i 

szczegółowo wyjaśni, jak nale:iy uży-
wać słynnych 

",grobów f. JlrdfD 
systemem domowym, które skórze Pani 

nadadzą młodzieńczei delikatności i 
świeżości. 

Polecamy Sz. Paniom skorzystać z po

wyższej okazji bez źadnego zobowiązania 

Ilość przyjęć jest ściśle ograniczona, 

wobec ~ czego prosimy o wcześniejsze 
zgłaszanie się do nas 

Perfumeria "VIGLEI" 
Łódź, Piotrkowska 83. 

Do 110M. Nr. 969fgf Wzywam wierzycieli upadłości Mieezvsła-
Og'osEenie. wa Szykiem, aby w ciągu dni 40 osobiście lub 

\V ,ciąĆ! Zachować! 

NiezliclPlolle choroby 'wlos6w rozmr..o
żyły siEl bardzo silnie, zwłaszcza w os
tatnich lataeh u mężczyzn, kobiet 
i dzieci, i zagrażaJą cZElsto nieapos
trzeżone, nie wywołując żadnych bu
lów, tej najpiękniejazej, naturalnej ozdobie człowleaa - włosom. 
55-letnia praktyka w dziedzinie pielElgnacji włosów zapoznała. 
p. Anna Caillag z tysiącami przypadków, gdzie wskutek nieświ.a
domości lub niedbałości już od dzieciństwa rozpoczyna stę po
wolne obumieranie korzonków włosowych i wówczas wszelkie 
zabiegi celem odzyskania włosów, są spóźnione. 
Te przypadki, które należy przeważnie tłumaczyć nieświadomościII 
danych osób o istnieniu choroby, skłoniły nas do bezwarunkowo 
koniecznego środka zapobiegawczego, a mianowicie: 

zupełnie bezpłatnego badania włosów 
w nadziei, że każdy dla własnego dobra i w interesie dobra. ogółu 
gorąco n?,B w tern poprze. Jeśli więc kto zauwa.ży w swych wlo
sach symptomy choroby, jak: 

fu pid, wypadanie włos6w (tak!e mIeJscowe), roz
dwaJanie I łamanie slą włosów, kołtonienle, prlleUu
s;ccltenie Il.!b w)'nus:t:enle włos6w, powolne lub lEli 
c~"u\lde odrastanie włosów, przedwczesne si\"1lenle i t.d. 

to WÓ~C;!;a8 jest jeszcze CZllS przeszkodzić dalszemu rozwojowi tej 
eZQstokroć jeszcze nierozwiniętej chorobie, i jej zapobiec. 

Wszystko co powinniście uczynić, to wypełnić dokładnie za
miesJczony poniżej kwestjonarjusz i przesłać go wraz z próbką 
włosów do naszego laboratorium. Badani!! _włosów, jakoteż prze- -
słanie wyniku badania jest bezpłatne i bez zobowiąza.nia. 

1.000 zloigc:b 
Nazwisko,---------I 
Adres .. --------
Zawód .. ----------
Wiek ... ---------
CZ9 ci erpiał plln(i) na wypadnnie 
włosów? --------
Czy ma pan(i) lupież?-----
Czy wlos pnna(i) jest suchy czy 
tłusty ---------
Cz:y skóra głowy jest wrażliwa 1 

CBy w ostatnim cza!Jie pnebyl 

uaje Anna C~iI~ag temu, któ
ry udowodm, ze musiał za.
płacić, lub w inny eposób 
niecić się za badanie włosów. 
Rie wahajcie się wi!jc w 
przekonaniu, że to Wam jest 
niepotrzebn. lub, że ktoś 
'Was wykorl5j'sta. Każdy mu 
si si!j upewnić o słanie zdro
wia swych włosów 
lIanim b~dzle zap6fno. 

Komornik Sl\du Grodskiego w 1,,0- przez nBleżyci$ upoważnionych pełnomocników 1 
AlSi, rewiru 9, , z~~iesllkaly w l:.Odlli,!zgł08iJi swoje pretensje oraz ich tytuły w mo
pny ul Gdansklej 57 Da. Jlasad.te jej kancelarji w godz. 5-7 j pół po poło a to 
art. 1030 U. P. O. og/as.B, Ile w dn. od kk' 510 . 513 k h 
4 patdllie,nih 19:52 r. od god •. 10 r. w P 8 ut aml art. art. l .. 
Ład.i, puy. ul. Jak6ba 14 odbędsie Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu l 
I!l~ spraedall z p:r.eia~gu publiclIIle!!o 5 listopada br. o godz. 10 rano odbędzie się w I 

puchomot1ci ulI.lelląeych do l" N 1- S d Ok l D b ,_ o \ 
Nuty Makowicz i Mojtessa Erdberga sa l r. \) ą u. ~ęgowego,. ~. ą rOWS~lO -
i składajllcych się II 4-oh krosien me- go 5, sprawdzeme merzytelnoscl. 

pan(i) jakie choroby? ----
Jeżeli tak, jakie?---------

włosy? Ciem pieJ~nuje pan(1) 

Czy ma pan(j) frvzurę chłopięcq, 
czy td długie włosy?----
Czy włosy plln(i) Sil r:ladkie, lub 
gęste?---------:o--
Czy eier(>' plln(i) b61e głowy? 

Uważajcie zawczasu na wło
sy Waszych dzieci, bo nie 
istnieje dziedziczność łysienie, 1ec. tylko za.nied~a
nie. Siwizna nic jest uwarunkowanI) wiekiem. 
.-. Ten kwesłJonarJu8z lub jego odpis należy 
sumiennie we wszystkich punktach dokładnie wy
pełnić i 'Wraz z kilkoma, w ostatnioh czasach WfCze
sanQmi włosami, wysłać celem zupełni o bezpla_eso 
zbadania, przycllem 1I0bowiąr:uję się do zac ....... a 
Ilupełnej dyskrecji. 

chanicz:n., dużej slIpulm!lSlIyny, trajb- S d k t 
maszyny, motoru elektr., s_lauchma- yu y ymcz. 
slIyny, .esaoł" transmisji i pasów Wilhelm Lilker, adwokat 
skórzanych ossaeo1fanych na 8U- Piotrkowska 17 tel. 159-20. 
m~ Zł. 9700.- ' 

(Załqc'!yć 30 g" w znllczkllch pocz
towych na odpowiedź). AonA CSIUA6 KRRKÓW c_ 

na 6rOdku 2. 
t6di, dn. 14.9.32 r. Hi -

Komornik St. Puybora. 

W,tw6rnia Firanek 
kap I bielizny damskiej 

U Cukiermana Południowa n. & 20, tel. 24-543 

HI. K~tDUmYJnA ~lKelA DlA DR~6IUóW PłaSZCZuhl !~!~CI~~~:~;:~;'~:.~~~EpŁ!!! 
poleca firanki. klipy, story tIulowe i 
mllrkizetowe ,ęclineJ roboty oraz róż
nil bieliznl< damską po c:enac~ naJ-

Stow. właśc. Skład6w Aptecznych Woj. ł..6d!l:klego w Łodz.:i a se l'esl'enny l' zl'mowy 
CEGIELNIANA 42 (dawniej 70) n zon 

podllje do ~ia~omoś~i, że zapisy nowowstępujących sluchaczów-(elt) z. D a o icz 
niższych. 

oioru elektryczne 
1'O.pocr:ęł~ su~ I trwac będi\ do 1-go paźdzIernika r. b. 

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela informacji codziennie Sekre
tarz H. Rechtman, ul. Piotrkow8ka 207. tel. 116-32. 6 Piotrkowska 6, front I p. tel. 125-01. Ceny przysfęplur. 

u!ywane okaz.,jnle do apr.edanla 
od 1 do 100 KM. 

Pl'zedst. Inż.-Elektro-Mech. 

l'I411RYł:Y Ił Ił Ił 
ZAWADZKA 12. Tel. 214-11, 

Do akt. Nr. 1350 I 32-
Ogłoszenie. 

K0":l0rnlk Sl\du Grodllklf'go w Łod.i 
rewiru 3-1J0 zamles.kaly w Łodll i 

puy ul. Miełczarskiego 14 
na zasadllie art. 10110 Ust. Post. C. 
og1a8J111, że \II dniu 29 września 1932 r. 
od god.lny 10-ej rano w Łodzi przy 

. Od 25-go sierpnia u Dyrektora Szkoły w poniedzialki, wtorki 
I §rody od 7.30 do 9 wie cz. • 

UWAGA I 
Dyrektor Inz. W. Dzlenlakowski. 

1) Za~naczamy, że praktykę w składach aptecznyoh wyazu
kUJą sobie sami słuchac2e, dla kilku jest lIarezerWOWllna 

2) Przyjmuje się zapisy na organizujący się kurs fotografji. 

DYREKCJA 

61MnAlJOM if8~KlffiO TOWnRlY~TWA ŻYDOWSKICH SlKÓi ~REDnKH 
Przyjmuje zapisy dziewcząt i cbłopców w wieku od lat 

5 1
/ 2 do otworzyć się mającego 

III·go oddziału Blasu wSlępnej A 

Do akt. Nr. 1229 11931 
Ogłoszenie. 

Komomik Sądu Grodzkiego wŁod.i 
rewiru 8 3am. w Łodzi przy ul. 

Żeromskiego 25 
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła
sza, :ile w dniu 3 października 1932 r. 
od god,;. 10 rano w Łod.i przy ul. 

Pomorskiej 91 
odbęd.ie się sprze dał z puetargu 
publicznego ruchomo§ci należących 

do Hercke Feldona 
i składających się z mebli domowych 
oll,;aoo wanych na sum!') _l. 1050.

Ł.6dź, dn. 17.9. 32. 
Komornik (-) Jan Jabc.yk 

ul. Sienkiewicza 71 
odbędllle się spuedat puez liayt !leję 

ruchomości naleil\cyoh do 
Bolesława Mizera 

(Dawniej AO: pierwszy rok naucgania) -------------
Swlatło zgasło, motor staoąW 

J skladajllcyoh się z rOlImaitych mebli 
O8llaoowanych na sumę:l1. 1000.

Ł.6d~, 24.9. 19~2 r. 

Kancelarja - ul. PiraP'lowicza 6, tel. 127-95 -- dliDO~ jIPIIPI. 110.1. 
czynna codziennie od 8-2 pp. "u ., .. 

Komornik (-) K. Suzin. ------ O P l A T A 75 zł. K W A R T A L N I E. ,~Ogołowie fle~ffJ[lne' 
Do akt. NO:~~~~~I~i!~ DO~k;~:~~~:~:2 IU'ldeml.clde dyłnl'y prlez o~ł'ł dobę, w 

KOlr1ornik Sądu Grod.kiego w 1.0- Komornik Sądn Grodaklego w Ło- HAu W niedziele l święta. 
<illi, rewiru g zam. w Łodzi pJ2Iy ul. dlli, ,ewiru 12-go aami.ellk:. w todlli BIURO I n FORmACYJnE "Baprała naty[hmlastowa " 

Gdańskiej 38 prsy ul. Piramowieza 7 na aasadJile 
na. lHIl!adllie art. 1080 U. P. C. ogla,- art. 1036 U. P. O. ogłaua, ie w d. 
Sila, :ile w dn. 4 października 1PII2 r. 3 paidziemi.1I 1932 od godz. 10 r. w ul. Pomoraka nr. 40, m. 10, Ba #zn os" C" 
od godainy lO-ej rano, w Łodlli, puy Łodzi na Nowej ManI i na Polesiu ~ 

odb~dllle sr~ie~p;'~~~~ 9 z prae.a.gu Odbędzleel~~;:::~~~o:~~~iaJgu pn- eodz. 4-9 W. Hrawcowe!! 
pubhcznego ruchomości naletących bl1cmego ruehomośei ne.letąc.ych do udziela bezpłatnie 'Wszelkich inłor- Sprxedaj~ oryginalne patrony 

sprowadzone z Paryza. Wyko
nuj€;} r6wnież na zamówienia. 

do Leonji Sstejnberg flr. Izraela TylIera macyj oraz załatwia wszyatkle for-
i alda.dającyob się II futrll damskiego i składających I!ię z alyr~wniarki maIności zapisu na wuystkie wyłsze 

i 4 sukień dllmskich piły, motoru, szkła okienneg", wozów 1111 wodowe ucselnie w Europie i po-
o8oacowanych na sumę zł. 440.- wagi dzIesiętnej ł t. p. za Europą, załatwili wisy ulgowe i bu-

1.6dt, 13.9. 1932 r. o8Sacowanych na. sumę al. 1125.- płQtt~, II ~y;Iaje ~~gitymacJ~ f t I'
d 

E., 
Komomik. F. HarasimowlclI. t6d~, 22.9. 32 U u gl o eJowe, UJnaclIen a • . 

~-:--:-_--::=-____ -:-___ -:-__ .....! ___ .:.K!:o:!!m~Ornik~· ~~A~d!lIm~!!.Ja~r~.~s!"y~ń~ski W. Ko mplety i kursy j~z. francuskiego 
M. GrJlnblat 
Żeromskiego 9. Tel. 231-03 

BBLB 
własnego wyrobu nIIjnowszych mo deR 

poleclI zahład stolarski . 

S. JllNHOWSKI 
KILlI'4SKIEOO 90 

Kuśnierz 

Ch. W. TYGIER 
Piotrkowska 114, tel. 119--ł3 

powr6cil 
przyjmuje zlecenia na !Jezon bielący 

WYKWinTnA e I E Lll n E 
damską poleca 

LUła Kro miln 
Ł6d:f, Żeromskiego 15 m. 8. 

łła nadchodząCY sezon 
przyjmuje do wykonania pg. najnow
szych modeli zagranIcznych wszelką 
damską garderobo oraz roboty futrza
ne z wlaenych lub powierzonych to
warów po cenach konkurencyjnych 

M. ROZENBERG 
Cegielniana 4. Tel. 163.97. 

Redaktor: Eugenjusz Kronman. Za wyd~wnietwo "Prasa". Wvdawnieza Bp. li ogr. odp.: Eugenjusz KroDlIUla. W drukarni własnej Piotrkowska 101. 
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- L 
jednak zawsze n aj I e p s z e 

Zł. 1.50 Zł. 1.50 I 
NowoClzesne Wypołyczelnle Ksić\zek 

• IJNIWEUSAINA" ul Piotrkowska 09, perler w po
dw6nu, poleca nil se.on simowy 
Wllzelkie nowo§Cli w jęlylrllch: pol
skim, niemieckim i frllncuskim. Spe
ejelny dlillł ksić\:iek dlll d.ieci i mło-

dzleły oraz lektury szkolnej. 
Abonament mleslączn, zł. 1.60 

boz kaucJI. 

Bez kaucji! Bez kaucji! 
~---------------,-

FLANELE; 
biaI,. kolorową i deseniow'ł 

w wielkim wyborze 

BARCHANY 
w wielu gatunkach i wzorach 

Poleca: 
Polecmy 

towary marki 

OK 
Wyłączna I 

Sprzedaż towarów I 
Widzewskich 

Brak, secunda i resztek. • 
o nieznanej dotąd najwyższej 

jakości 

NAJELEGANT8ZY 

Pensjonat "Sanato'\ 
na Wiśniowej Górze 

p. FAYLOWEJ 
OTWARTY CAŁY ROK 

przyjmuje zamówienia na święt. 
noworoczne i na zimę. 

Kuchnia rytualna, wykwintna, 
djetetyczna. Usługa staranna. 
Wszelkie wygody nowoczesne, 
oświetlenie elektryczne. PomOQ 

lekarska na miejscu. 
Telef. Nr. 10 Wiśniowa G6ra. 

naJlBplzB I naJpłęknleJsn 
po nBjniższych cenach na-

być można tylko u 

4. W JłJ(;1'I4Nll 
Sienkiewicza 23, 

róg Moniuszki tel. 191-00 
.a· ............................................. ~ ......................................... .. 

J S z jes eŚlny 
rz got 

Na każdu Rosi 
la każdą (eOS 
W znanej jakośti 
Na'ładniejsze 
Dla kaldeRo najlepsze 

-ani 

Dla każdego naiodpowiednle;sze 
CenJ1 niższe od wszel"ich cen wyprzedażowJlch I ! ! . . 

Oio j~dDO Z damskltb praw 
NO$ bielizne marki "PAW". I 

Polecamy się Sz. klijenłeli! l! 

, Salon Sprzedaży Detalicznej 
łaOdź, PIOTRKOWI A 154 

Tel. 141·16. 


