łłr.

Dzisiejszy numer zawiera f2 stron

Z9.

łaódź, Sobota Z marca 19Z9 r.

OnIata oocztowa uiszczooa rvczaltem.

\
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riro.zg 1=1 -Telefony
"Głosu Porannego" ~ Radakcia Nr. 444ł
Administracja i Eksp9c1ycja Nr. 77-77. · - -

Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - - ~ 6'~nA ~&:.
Redaktor przyjmuje od godz. 5-ej - 7-ej wieczorem. ~~., ... ~., _

~

~

eJmie
owodu przelDówienia lDarlzalka Pilsud5ldedo
I

.Z

'na komisji budleiowł!j ' senaju
S r n ie!_a lewicJ zglosił, interpelacje. w· której domagają sie wska·
zania i ukarania winnych
Warsz.. kO.i!Sp. "Głosu Poranno~o" (St. Gr.) telefonuje: .
pzisiejsze po~iedzenie plenarne
ijejmu bylne było ech 'onegdajszego przemówie nia marszałka Piłsud
skiego na komisji bud~etowej senaru. Przed porządkiem dziennym po1>e1 Żuławski nawiązując do przemó
wienia. marszałka Piłsudskj(\go, wy;lOl;zonego ha senackiej komil>ji bud
~etowej, w szczególności do ustęP'l,
\v którym marszałek' wspomniał o
nadużywaniu budżetu wojskowego
IV latach ubiegłych na różne
cele
Iliezwiązane z wojskiem, mówca. oś·
wiadcza, iż solni nie ma. runej [not.
. pości wglądu w g ~rodarkę gro-

InterpelacJea
p. ministra spraw ~vojskow:vch: stów utrzymywania pat:tii nnobecny p.
Pdsudsklego, kradh litycznych,
spraw
stronnIctw leWICY Iisterstwa
defraudowali pieniądze min-- minister
stwierdza,
zna taspraw wojskowych.
kie wypadki,
lista

mi nie były osoby cywilne w Pol-·
•
e
sce, tylko wojskowi. Wobec zaś osćp wojskowych minister spr.:tw
Poza tem zapytaniem ' posła
wojRkowych dotychczas ma prawo
zaaresztowania ich bez pozwoJerua Zuławskieg? i odpowiedz!ą !llar
szalka
seJmu
Daszynsklego
nawet sądu wojskowego_

trzy stronnictwa lewicy, miano
tywiąc nadzi",ję, że · to się stanie ~icie P. P. ~., Wy~wolenie ~

marszałek

ma

także

pewność,

że ~tr. ChłopsklC zgłostly wczorąJ

sprawcy zbrodni, wsliazani wczoraj mŁerpelację do premjera i mibezimiennie przez ministra spraw nistra sprawiedliwości w sprnwojskowych, nie uciekną od zaSłu wie podania do wiadomoś ,j sei
żonej

-

mu i ukarania ministrów 1 po-

kary.

słów, którzy, według rewelacji

.LZS

j

woiskoW\Cll

wyraźnie

Dale.i interpelac.ia podaje doprzemowlenia o
t. zw. ,..weso~ych budżetach" ,
po cytacie c~ytamy, co l1ast~
puje: "Ponieważ w tym l1st~·
pie mieści się ciężki zarzut 0becnego ministra spraw 'Wojsko
wych, że dawni miniśtrQwie
kradli i defraudowali pieniąc:b:~
państwowe dla przyjęć dla posłowną cytatę

.'

Ekwt

. za I{tóra rr. 1itl
odpowe ialnym) jak tylko

·r.AID państWf)

cię być

przez przedkła
chunkowego i

'e

zamknięcia

~praw02dań

ra
N. L K.

za lata. nbiegh~
i zatwierdzone przez

No J. K. jak równie,i jej sprawozdada żadnych wzmiaIIek o tego rorhaju nadużyciach w sooJe nie zai\'ierały. Mówca uwaźa zatem, że w
tlldnym wypadku sejm nie może
pozwolić ujść

amie - winowajtom zarówno posłom Jak i senato,:om, dlatego w imieuiu lewicy sej1X'0wej i, jak przypuszcza, eaJej izby, prosi mnrzałka sejmu, aby zwrć
dl t;ię do prezesa . L K. oraz mi'llstra spraw wOJ~owych z żąda
lWIm udzielenia wt,jaśnień jakie dehaudacje, jacy pd<;lowie i senatorowie i w jakich rokmiarach z budt;e
tu wojskowego na stkodę państwa.
popełnili, a to w elli pocią.gnięc:a
ich do odpowiedzialności.
M3rszalek. odp iad!ljąc na to
wezwanie, oświadczy\ iż pOprawki
do budżetu, uchwalołe w senacie,
muszą za 14 dni \ ~ić do sejmu,
wówczas marszałek przekaże poprawki, przy który
sposobności
powstały zarzuty, kłmieji sejmowej. Dalej wywodzt marszałek, Ze
I'rez6P N. 1. K. nie jtlSt Je!!,o organem, tylko organem sejmu, a zatem
jest ohowiązkiem kómisji budżeto
wej przyjść na sejm z wezwaniem
zbadania zarzutów, ftóre podniósł
minj~ter spraw wOJs~owycb. Można
zatem być r;pOko,ll1 'tjl o to, zakoń
('zył marsza:/łk, że je"Łeli chodzi o
N. 1. K.. zostanie wszystko zrobione. co tylko możliwe ~e.<:t w granicach praw;!

jes;:t:ze tgltiO

,

ziś,"

wpl ci

ł

\V

soboft;, dnia 2

Ola

(a

,

~ap:d~6~ZU)

za

dotychczasowych
posłów jest Z1Ia11l1.

ponieważ niezwłoczne zdema·
skowanie złodziei grosza p,..
bliczne«o tak z 11'0118 · młnł.
strÓw, jak i grona . plł"iów jes'
obowiązkiem kaidego obY"'aloJa, nie mówiąc jui n uh:JwląŻ
kach . członków rzą4u, poniewaz nieukaranie ewentualnyeh
złodziei z grona ministr9w. i po
slOw urągałoby wsz.elkiej sprawledliwośd i· prawu, jJoniew'at
dalsze załajeni'e nazwisk zło
dziei ., ":''roraa lninistrów i posłów krzywdzi hloralnie 'Wszv.
stkich dotychctasowycb, Runi.

a

zwłaszcza

ministr6w

snTa w

administracji

(ul. Piotrkowska 101)

że
ponieważ ·

wszystkich
ministrów i

slr6w~

____io

lamknięcia te taś
~kontrolowa.ne

ponieważ

marszałka

rz~t:

otrzyma, tak jak zwykle. od szeregu lat, co miesiąc

•

wo jskowych oraz p&
słów, 1l0niewa';; seJm ro~pńrz;~
dza środkami ·nocłqgnkcia de
odl"lowied:dalności zarówno ministrów, jak i posłów, o ' ile :\każą się z!odzieiami, Przeto in
terpeJanci zapytują prez'~s3 tady ministrów i n.inisŁl a sj)t'a. wiedJiwości, czy:
1) fakty kradzieży i defrau.
dacji pieniędzy z budżetu inin.
$loraw wojskowyeh zostały bn
przez obe.cne«o p. minisłt'a .8ll l'.
wO.iskowych podane do wiado·
mości i kiedy· si~ to stało;
2) czy winni kradzieży zostn
li pociągnięci do. odpowiedzialnośei sądowej, czy dyscypllnar
nej;
ił) . r,zy zakomnnlkowąno .1O
nazwiska łych ministrów i nosIów, którzy kradli l def.,audo.
wall budżet wojskowy;
4) czy
prezes r~dy mini.
strów oraz p. minis!er sprawił
dliwoś~i gQłów fest T>"ilo.l: -' •
wiska ·tych ministrów 1 posłów
natycbmłasł do ' wiadm ......
by sejm postąTJił z nimi h'~.
.lak się postępuje . ze złodzIeja.
mi pieniędzy J)ubliczu~ \.Podpisani proszą o jako ;
szybszą odpowiedź
na ninjl·i·

p.

pierwsza z dneg kina
n • ci a ą ksiazke !

szą interpelacj~.

slnat ra~

z bloku bezpartyjnego wspc pracy z

rządem

•

:li

*

~

Poza tem sejm spęd7.iŁ p .
wie całe posiedzenie na dvsk l ,
sji do pierwszych czyt:ll1 pl'Ojektów: l1stawy o uIW7.piecf"··
oiu robotniczem, podatku n' tA.
szkani~wym, ratyfikacji Pl)
Litwinowa i za.koPl"1:('j'1 iu
skusJi ustawy o ustroju '!J
dów.

Warsz. koresp. "Głosu P01"lInne-lstawą.
skarbową przed,· wieieJe senatorem z BB.
go" (M. G.) telefonuje:
trzeł'h :;tronuictw 1; 'i
ch (pPS
Senator Zagledczny w bardzo 0Komi;;ja sl-arhowo-budżetow3 se 'Vyzwolcuio,
tronnietv.
Chłop· i"try sposób zaatakowa·ł t. zw. "Il60
Poznttllll marszałek wyrażał 'la n:ltu zakoDczyła dyskusję i glosoetatyzm". Natychmiast zabrał t~łu8
Widać było w.~raźnit.'
że t.. ,
rlzieję. 1:(> minister spraw wojsko- w:lnie mld p(lf.,zczególnymi h1Jrlź senator BoguRzewski, i Tównil'~ o- dyskusji konstytucyjnej nike.
wych p ~iągnie do odpowiedzblnoś tarni. W'lzc:dEie przywrócono cyfry
8tro oświadczył. że nie należy słów mu siQ nie spieszy, anł aut,
ei sądo"cj winnych, ttórymi mieli 'lroponowaDlJ przez rząd. Prwd
p. sen. Z~glenirznego uwai.~~ć Ul rom wniós!.". ani op01'ycil
yć minlstrowłe S1'raw wolskowych.
. ·,~'~tąuieniem do d I-usji nad uwyraz opin~i BB.
Dlaczego wygasł POp.-,.tl(lt; .

W latach poprzednich ministrami ty •

zapał

niewiadomo.

2.nr. -

•

•

I

GEQS PORANJ.~ -

192!1.

~r.

•

z

ą

•

I

40 uczni6w w,dalono
Z imnazJum

29

800 dolarów

5ze rrue,lsc3 zajmują nieza•
wodnie prace rzeczoznawców,
oczekuje na spadkobierców
którzy oznaczyć mają sumQ
za agitację komunistyczną i okrzyki
WARSZAWA 2 III. (PAT)'rtvczących zmarłego i jego spad
tudz.ież czas spłaty odszkoMinisterstwo spraw zagranicz- kobierców. U,III1:óterst\\o spraw
dawań niemieckich Wprawantypaństwowe
nych na podstawie sprawul.da, I zagraniczllYc'! wzywa l>pau),1ldzie dotychczasowe co do
W dniu wczoraiszym do goim" nazjum rozagitowana dzieciar- nia kons?latu geIl~ralnt·l{n. Jt bicrców 1/. z~łns/.f·lIl;l ~W,d.
nich
wiadomo~ci
brzmi? nazjull1 biaJoruskiego w Wil' nia wszczęła h al asy, wznosząc I P. w, ChIcago podaJe do wlado praw. 10 ":)illlk'l \V " ..rlanlU /la-

dość

pomyślnie

wdarła sią

, .
kieJ

B~~y,

przv

ul.

żonycb

Ostrobramskiei okrzyki: ,. Precz

. .
cy]nego streJku na rzecz oskara z drugreJ strow procesie "Hromady" .
ny o Jej zredukowarue, W
Gdy wysiłki agitatorów w
takich razach
demonstu- kierunku podburzenia młodzie~yjny pesymizm jest popro- ży starszych klas spe!z~y' n,a nistu środkiem
taktyoznym cz~m;. agltat~~zy z~roclli, Sl~ ?o
.
,
" dZIecI klas Dlzszycb, ktore tne'
me ..przes~~Jącym. b~n~J- stety poddały się, kom unisty. mmeJ o dOJsolU lubruedoJśClu c~nei d6Ulag.ogii_
.
do porozumienia.
Wpół godziny bowiem' po
Za ewentualnością pierw- wdarciu się agitatorów do gim'
szą

udział

przemawia

z

l!121" r.

leŻYCIe )st.m1 1!lo" nn"m,

'1

odporności

~lhl<;.crslwa.

.
Damaszku

I
\Vobec niebywałej frekwencji film zosŁał

--

OJla1nit 2 dni'

W roli głównej:

--

Dla młodzieży dozwolone!
Poezątek o

12-~j. C')uy ~~zystkich

g.

miejsc na I-szy seans

53 11, I zł. 1.-

Hymn na

Dziś

i dni następnych!
we
r.
II

Początek

o

I

gOG?.

l ",'Ol.
C)
,

Ceny na l-tlzy 1:10am! oJ 50

~r.

Orkiestra JJorl \der. R. KRiltora

".Il'

'.~

bach
posłuszeństwa,
jednak neraJnt!~:) n~? cin:Fowluł.!JJv tl~) ,m~,. o, J)olOform·)w:tlllc? o) h'1l1
wobec zdecydowanej
ustalema bhzszych danych douczniów klas n1~8zycb, musiano ~Q~QQQ~QQQ8~8QQQ~
przerwać naukę i wezwać więk
BZy oddział policii, który aresztował 16 agitatorów.
Rada pedag-ogiczna wydaliła
niezwłocznie 40 ~czniów z gimnazj.UIll-- W kilka godzin potem
przybvła komisja .wojewódzka i
pr.zy~róciła porz!ldek.
.

dele-

gatów
amerykańskich
w
kouferellcji. Prezydent Coolidge w ostatniem swem
pnemówienia wysoko polniósł ów udział jak również
zaufanie, jakiem obie strony

rządem fa, mOŚCI, że w C71l\"W '~l .

grupa aJitato- szystowskim~1 precz ze zdl'aj- 7:marł Vf MCIl1ota, \"'.lM·l·OM", ,,:anem. ,t., f1lJll. spr~w i'3t1ra.
rów komunistycznych, któ' cami, którzy zeznawali przeciw J6ze~ ~ułIski vel ~l.hki, :r>0l','· Intcz~ycn ~,. .)(!:""łan.~~m\ ~'7 J?1:l
rzy rozrzucili ulotki kOlllunisty- oskarżonym itp.
stawIaJąc. pf) I;obu, spadek ~v I nr. K.Il a ).,1 ·.3 ."! .1, uJ r.I:>iLI:l
'!Ice, Inlo •
Personel nauo7.v ....n ielski usiło- wysOkO~Cl ,)kol0• . soo uol Pow'.' osopy,
cz~e l. o d ezwy, no"'.wo JUl'&
d . którym
f mIejSCe
b ł 1 pobytu
d
dz~et do urz,ądzema maD1festa' wał utrzymać młodzież w kar" waż doch .(h.ł'IJ,-ł kt'llc;uia!:t ~.'e, 1'0 zmy ZIlI!\r ,~~.) Y O,)' \\l!\ o
nio

't

i nie
zdają sią wróżyć pozytyw·
nego wyniku, a.le chodzi
'
. o
przecIez
w d anym raZIe
wytargowanie możliwie wieInie

cześć miłości,

która zwalcza wszelkie

I z
W roli

głównej

ulubienica Europy

przeciwieństNa

.

zachwYci, oClaru)e wsz,stkich
DOf;konaly ten

:Um

reżyserował

twórca

"Niepotrzebnego człowieka"

,

Nr.2R

2.ITI. -

Premier Bartel

WPW ZI

powrócił

z wolnego miasta

wARSZA wA, 1 marca (pA T) D1.il<iaj, dnia 1 marca o godzinitI
~-tlj rano powrócił z Gdallska p.
(.lrezes rad} ministrów, prof. Bariel wraz z minil'trem komunikacji
KliIIlleUl i otoczeniem. N:J. dworcu
witali p. premjera minister spraw
wewnęh znyr.h gen. 8kładk owski.
wiceminister komunikacji, inż. Czap
ski kom:l':\TZ rządu na m. WarEizawę
J o r08zewicz oraz cały szereg wyiszych urzęduil,ów prezydjum rady
mini~trów, mini:;terstwa spraw sagranicznych i ministerstwa komunikacji.

BERLIN, 1.3. Wizyta rumuń
skiego ministra spraw zagranicz
nych Mironescu w Warszawiestwierdza zbliżona do kół oficjał
nych "Deutsche AlJgemeine Zei
tung" wywołała zdenerwowanie
w Moskwie.
Organ sowieckiego sztabu ge~
oeralnego "Czerwona GwiazdaogJasza rzekomo taine dokumen
ty polskiego sztabu generalnego
które mówią, że Polska i Rumunja muszą rozbudować swą sieć
koleiową, aby móc dziennie rzucić na granicę rosv.iskie do 5
dywizji.

•

Zjazd ru nikó\V
Polski i Czechosłowacji

t

\\ ar:;z_ koresp. "Głosu Porannogo" (M. G.) telefonuje:
Dnia 7 i 8 b. rn. odh,~ hie .~i~ w
Krakowie zjazd prze h~:l'nde'i r"lnietwa Polski i CZ.;lch')~ł·)\v:tc,ii.
Chodzi g-łównie o \vspólullzil'.t 1II1n:łzlezy Czechosłowaeji i I'..h:ki na

PORANNY -

1929.

PAłaSZY

YCH

Zdenerwowanie
w Moskwie z DOWO u
•
Mironescu w .Warszawie

Gdańska

,V dniu wczorajszvm nrefnier fJ. Bartel przyjął pułk.
Prystora i konferował z ministrami
Niezabytowskim, Czeo::howjczem i Kwiatkowskim, :t
o godz. 6 po poł. udał si~ na
Zamek, gdzie konferował z p.
prezydentem około 2 godzin.

GŁOS

(

Podczas podpisywania protokólu moskiewskiego, przvpomi na dziennik. Litwinow uważał
za wJaści we oświadczyć, że kwestja Besarabji nie przestaje nadal istnieć.
Owa zaczepność sowiecka, a
także obiawy wewnętrzno-poli
t:ycznego rozkładu rosyjskiei partji Komunistycznei potęgują uwa
gę rumUlIskich i polskich polityków, którzy na wypadek katastrofalnych wydarzeń w Rosji
chcą mieć wobec nich możliwie
silną pozycję,

od dziennika utrechckiego, we
wprost oświadcza
ten dowodzi, iż
polskie wizyty ministerjalne nie
wypływają bynaimniei ze sym·
pat.ii do wolnego miasta, lecz
są WYnIkiem przemyśla~lej gruntownie fazy obserwować można
w rozwoiu politvki polskiei wobec Ggańska w okresie ostatnich
lat.
,.Deutsche AlIg. Ztg." przypisuje autorstwo memOl'jalu ministrowi Strassbll1'gerowi.
"Tag" oświadcza, 7.e delegat

polsn w Genewie Sokal rzeko
mo rozpowszl'chnial ten mernor
iał wśród kół genewskich . To
twieadzcmie .,Tagu ~ brzmi n eszLą absurdalnie, jest bowicm
rzeczą jasną, ż e o ilob, by me
moriał taki istniał, to mógłby
być tylko do!i:umenlem wewnętl'znym polskim, nie zaś obliczonym na propagandę wśród
sfer międzynarodowych.
Zresztą w jakim języku i dla
kogo ren memorjał został zredagowan~-, delJesza '1'e1. Union
nie podaie żadnego wyjaśnionia.

wstępie swym
że memoriał

·
Manewr polityczny Niemiec

przed inwektywami z Niemiec

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
BERLIN, 1. 3. - Zachęcona
widocznie pozornym sukcesem
falsyfikatów utrechckich. należąca do koncernu Hugenberga
nacjonalistyczna agencja tel. Union oglasza dziś w depeszy,
pochodzącei rzekomo z Genewy
treść tajnego memoriału polskie
go, dotvczącego przyszłości Gdań
ska w orbicie wpływów polskich.
Rzekomy memoriał polski obejmować ma jakoby 30 stron pisma maszynowego i zawierać 12
punktów zasadniczych polskiej
polityki wobec wolnego miasta.
PublikaQja tego rzekomego
tajnego
memorjału polskiego

flzrty

zdradza w sposób aż nadto
przejrzysty swói właściwy charak tor manewru politycznego.
obliczonego w przededniu sesji
H.ady Ligi Narodów na zdyskre
dytowanie polityki polskiei Gdań
ska jak również nie os1a 1)ia wra
żenia wizyty premiera BartJa i
wywolanie zamętu w życiu politycznem wolnego miasta, którego obecny kun oficialny wywoluie w Berlinie w·e kie nieza
dowolenie.
Cele publikacii rzekomego memorjnłu zdradza zresztą sa na
agencia Telegraphen Gnion, która wykazując mniej zręczności

I

BRUKSELA, 1.3 - ATE. "L'Independance Belgue", które
uchodzi za dziennik, zbliżony
do
belgijskiego ministerjum
spraw zagranicznych, pisze, że
obecnie, kiedy stwierdzono nieprawdziwość dokumentów, 0głoszonych przez prasę holenderską a dotyczących rzekomego układu
tajnego między
Francią a Belgią, należy się zastanowić dlaczego w Holandji
tak łatwo i tak szybko uwierzono w ich prawdziwość.
Dziennik przypuszcza, że w
Holandji chciano wywolać na -,
stt',jj przeciwny uklaclom belgijiiko-holenderskim dotyczącym

-e

rzeki Skaidy.
Komisja ta mo~e się jedna~
łatwo zwrócić przeciwko jej autorom. Jeżeli rząd holenderski
chce zużytKować
fałszersLvo
dokumentów o rzekomej kon.
wencji wojskowei jako pretekst
do zerwania układów belgijskoholenderskich to rząd belgijski
nie zadowolni się tern. HoJand]a
dowie się wówczas, że Belgia
posiada inne, niż militarne środ
ki aby poszuKać zadośćuczynionia. Pomoc angielska w\'każe
wówczas swoią skuteczność w
dro~lze wojskowej, Rle w inn?
sposób.

gruncie międzynaro,jl)wym i o """'l_
millnę młodzieży

rolnicl'Jj Illif;dzy o

sędzią
dla nielełnfch w War..

KoJJiefa ....

szawie
Warsz_ koresp_ "Głosu Pora n
IlcRo" (St. Gr.) telefonuje:
Wczoraj została zamianowapierwsza kobieta sędzią w
Polsce. P. Wanda Grabhiska 0trzvma ta nominację na asesora
sadu -dla nieletnich w Warszawie.
na

Poi

nOUla taryfa ku eiOUlI

u krajami

pomiędzy Polską
Warsz. kore!;p. "Glo~u P('rantlc,·
go" (M. G.) telefonuje:
Z dniem wczoraiszym we5z1a
w tycie nowa taryfa towarowa
dla transportu towarów pomię
dzv stacjami czeskich
kolei
państwowych i
stacjami przy
polskich portach morskich. Taryfa ma zaRtosowanie przy transportach do Gdyni, Gdmlska i
Tczewie o ile dane przesyłki
koleiowe mają być eksporto,vane dalej do krajów r.amorskich

a

dopóki będzie pozostawał w większości

Czechosłowacją

lub przez wymienione porty, O
ile chodzi o przesyłki krajów
zamorskich do Czcchosłowacii.
Nowa
taryfa,
zawierająca
między innemi ulgowe stawki
dla bawełny, posiada wielkie
znaczenie dla portów polskich,
gdyż przyznaje dla eksportu i
in portu "ia Gdalisk i Gdynia
niższe sUnvki frachtowe od stuwpk kolpi niC>lllie('kich ,ia Hamburg względ.nie Szczecin,

wybuchu była tak wielka. te
okręt uległ całkowitemu zniszczeniu. Znaidujący się na pokładzie kapitan oraz dwaj oficerowi e ponieśli
śmierć
na
miejscu.

',iżom-ch
pogloska.
którą ma odbyć Ojciec Święty. iż Pius XI zamierza również odWarsz. koreS{)_ "Glosu PorannePapież ma RiC naprzód udać być podróż do Ansirji i do
go" (St. Gr.) telefonuje:
pomiędzy Polską a Niemcami stanęły
\vlaściwvm
do Mediolanu. a stamtąd do As- Polski, przyczem
na martwym punkcie
Dowiadujemy się, że jeszcze syżu, :Monte ~.assino i do Lour-I ce~em ~ci podróży b5,clzie Ja:sna
~:~:sz.
koref.'p
..
,~Josu
poranJle-1 cza celne~ i.trudno prz:-wn:7.L~6, ezy
przed wniesieniem ustawyokredy. des we FranCJI.
Go~a w Cz~:>tochOWlC.
50
l"'1.
G.)
telcfon:J.Jt:l:
to w najblIższych dOJ:l;:;1 nastąpi.
tach dod:ttkowych, co n"J,tąpić ma
Jak
siG dO -.1 iUU1lj ~ItIV (Clnlł~llil> Odpowiedź bowiem deleg-a(~ji I,ieza 3 i pół miesiąca miniRterstwo
rokOW~lll h!1!;dlowy •.'h [1 0 1-;,,0 JlJI" m:ecldej jE'1<t uie tylko niewystarskarbu złoży komisji budżetowej
mieckirh d::Jtychczas 11;0 z·)"t'll u- (za~ąca, ale nawet nie może służyć
wykaz na co wyu'lOe były sumy
stalony termin pod't;t'il I'ra··y w ·<:ko mater;ał do uyskusji.
z przehoczenia hlldżetowego w ro
"Wielkie losowanie" 5 proc. premjoNej poży::z~i poszczególnycb komi"j:w;l. a 7.",1;.,1.
ku 1927-28 \V ogólnej sumie, jak
dolarowej
\\ iadomo, zgórą 500 milj. złotych.
Wczora.i w małej sali konfe- '975,137 572103 522827 210934
rencv.inej ministerstwa skarbu 40G278 885680 3367U8 392201
odbyło się H)-te z kcl ci ci3gnie 832446 343256
19516 981l9\.J!)
nie drugie.i ser.ii 5 proc. prem.io 8\:68\;1 15()06 900597 41912G
Mężczyzn wystrasza:ą bi2łe nauczycielki
wiedeńskiego profesora wej pożyczki dolarowej. Jest to 98158 981588 8~4379 8n4();~2
ł jego żony
t. zw. "wiell~ie
losowanie", 3:38014 15g466 757542 25381
W archipelagu australijs}\.im, dzinnych. roznoszą z j sohą ogdyż ogółem wylosowano 100 2:i2861 52·1381 731893 6G53lJO wBród ,,"ysp Salomona. znaidu- światę,
sposób
porządnego
WIEDEŃ. 1. 3, AW. - Sen- premji na sump' 75 tysl~cy do- 92R88 426920 620582 27G075 ie Elię niewielka wysepka, Buna- mówienia, zwolna wypierający
/'Incią dnia iest tutai zagadkowa larów.
326814 610974 968048 3~OG091 na, która odznacza się tem, że niedoskonałr? nat·ze('z,~.
śmierć profesora Pirquet'a wraz
Z koła szczęścia wypadły Wł- 67684 563415 6a40 409161 123()2 zamieszkana jesl: przez same
Czasem na tę wyspę znbląka
z żoną. D01hodzenie policyjne sŁępu.iDce nr.nr.:
929132 18-1724 29665 134319 I kobiety.
się jakiś mQżczyzna krajovvllc,
nie dalo dotv('b~as rezuftatu
40.600 dolarów ~ 33186,
628454 88577 839891 29861R
Mianowicie u:ządzol1o na niej ale za kaMym razem pr:ej[!1Uodnośne niawni.3nia, czy miało
H.OOO dol. 24iH13,
26347:J 678772 62:)420 348801 szkołt>, VI której 30 dziewcząt z ią go takim strachem biaJe natu mieisCG zwykłe przypadkowe
3.000 dola.r. - 74~44 38~860 316967 72H16 47814:~ 25883 rozmaitych wsi i wysp pobiera uczycielki i opie}mnki dziew.
znczadzenie CZy też samobói- 941142,
i 1108121 39049G 300343 359940 naukr w ięzyku .Moti, który u- cz:tt, że czem prędzoj powraca.
Bt\YO. PrzypIlszeza siQ iednak,
1.000 dol. - 472421 737435 721306 818734
10MIfi 1779 znano za naiprawdopobnieiszy skąd prz"plynął.
jł ma się d.) czyn.ania z samo· 8117fll 820074 935060,
1937371\ !)fi4857 5!J83~ 8 3751:?7 w celu ujednostajnienia nauczaMoże przyczyną ie:st P!'zcs.td
bó;stwem w związku z nieule500 (lolów 8007
107007 911!l4:i·1 25684fi 37722 f4.25!ió nia.
-- jr. ';: powia(\'j,\ poin :o,'mowa,czalnl! chorobą prof. Pirauet'a
11 0375 166129 234934 :t17214 703443 410117 919481 242292
Dziewczęta
pozostaią tam ni - a r.1(1~e nauczyciel ~ami
379fi1() ~n7053 90 1 874 913501. 1125750 4870('4.
przez dwa lata, a potf'm po- S~l, s~:lro Aljgicli"J."ł
100 dol. 293óOR 79387
wracaif!, do swoich ka.tów TO-

RZYM:, 1.3.

są tu plany pier·w8zei

Kto

ZagadkoWil

Żywo omawiane

rozsadził parowiec brytyjski
Trzej ofcerowfe ponieśli śmierć
:\fOWY YOlli\:, 1.3. (A W.)
Wczoraj w mieście portowem
Buenawentura w Kolumbji nastąpiJa straszna eksplozia dynamitu na jednym z parowców
znajdujących się w porcie. Sila

WYkaz sum
~ przekroczenia budże
towego:zg'oszony będz:e
za 3 miesiące

_PARYZ, 1 m'lrca (PATr- })zjen rnożliwo~ci zmiany w rządzie z poprzyt.'lcza.ją oświad('zenie Poin- wodu szeregu kwestji, ·są obel'uie
('arego, iż ustąpi on tylko "tedy, całko'vide rozwią~ane. Porozumie.
gdy zostanie w mnie:szości. Zda- nie rz::.du z komisją. fina.nsową. Wy_
niem prasy dzisiejszej pogłosl;i o daje się prawdopodobnem.
niki

Ponadto w kok:, l,

podróż~', do \Vatykanu, obj~.

Ulygrał

l

4' Iy,s. dola : w

śmierć

I

I

Gł..OS

2.m -

przed

przełD'otu

sądem

Sroga zima tegoroczna, przt1:t t y- wien czas. Świadczą o tem 1.:lpiski
le tygodni trzymająca. Europę w o· w starych kronikach i rocznikach
kowll.ch lodu i śniegu, mocarnym uleteorologiczuych.
n roźnym uŚ0iskiem zagarniająca. po
Oto :lónakOluity krouikan. polski
łudll.iowe słoneczne krainy, które Jan Długosz tak pisze o zimie z ro·

.PRAGA, 1. 3, (PA.'r). Kore~poJ)deDt P A'r-a dowiaduje Rię
~ mjarodajnvch źródeł, że proces przeciwko sprawcy zumachu
na. konsula RzpJit.ei Polskiej dr.
Lu haczewskiego, Pasillkowi roz'joczTlie się w dniu. 12 b. m.

dotychczas wymykały się z pod jaj
",ładzy, wywołała cały szereg przy
puszczan i hipotez, u~iłujący"b wyjll~Dić to niezwykłe klimatyczne 'loja
wi::;ko.
Mówiono o zmianit} kierunku ciopkgo prądu Golfi'otromll, o pnewro

Stosunki
polsko-litewskie
zbada komitet komu-

nikac,jny

do w klimacie Europy, o począt.ku
j,lkiejś nowej ery. Groźne widmo 0-

UERLlN, 1 III. (PAT). Biuro
Wolfa donosi z Genewy, ie komitet komunikacyjny Li!{i Narodów został zwolany na dtieil
HI marCd dla zbadania obecOt.....
g'0 stanu
stusunk6w polskoliłc'wskich, przyczem na plerw·
szvm pIani" znajd.)wać sie bedzie kwest ja zbadania trudno~ci komunikacy,inych i łra111Y
towvch, pl'zewidzia:nvch uchwa
lą Ligi Narodów: powzieta w
I,ugaoo.

łła mechanizację
piekarń

s. W.

M.

zabiega u min.
skarbu

Jak "ię dowiadnjelllY min. iilr1\,w
t\'ewn. zwróci sil! W najbliższym C1.R
. . Ie do l1Iini~terstwa skarbu o przyznanie Bankowi Gospodarstw:t Rra
jowego krpdytu w wYl'lokoŚl'i
lo () Iliiljonów 'ł..łoty.eh ~)r"te'lI~a.c1.0-

OkO-I

P)

ch na. mecb<JOlzacJę plekam.

locsu lodowców sllllo

marcową

if! nnq nll.-

mi.
Na dalekiej póinocy kwiaty zaczynają. kwitnąć, u nas mrozy syheryjskie, i\ na Rivierze j na Sycy.
Iji śniegi ... Co to zMczy?
Chcąc rozstrzygną.ć te wą.tplh\'ości, jedno z pism stołecznych zwróci
lo się do miaroda.jnych czynników
z prośbą o Infonna.cję.

I oto wyhitny fachowiec metaornJog oilpowiedział:
_ Historyjki o zmiMie ki~nlOku Golfstromu 'należą do dziedzin
fantast.yeznych hipotez. Of;tto~ć tegoroc'loncj zimy 1,0 bynajmniej ni,c\
ornaka jakiej~ nowej ery klimatycz
Ii~j, ale skutek
n~eprawidlowości
cyrkulacji atmosferyczno w wymianie mas zimnego pn .vietrZ!l, id~ceg()
'l lądu azjaty<,ldel!o i cieplejszego.
płynącelro, z Z;<ł('hodtJ • •
Ostre ZImy povttarzaJą :<11} co J')I3

Min. Zaleski
na

I

••

"Głosu

Warszaw. koresI'.

POI'an-

7.i1kłlloińw lIbf'lzpił'("7.cnlowyr},

czyn-

kontroli

przeciwko winnym przeciw

pędom

1..3-

Stalina wzbudza powsze

chnc zainteresowanie. PodmeCB. .je .ieszcze oświadczenie zaufane~o Stalina.,
którv oświadeza, iż "politbiuro.... tasłosu.ie
te same bezwzględne metody
wobec trockistów, ucieka.iąc !lJf~
.Ił

~
~

(

l

•

AC:

•

m.·l O
U

Ci

o

_.$$

pomi~dzy POlską a
wują rządy

roko~ań

Rosją

sowiecką przygotopańStw

obydwuch

Warsz. koresp. "Głosu Poran wań.
nago" (St. Gr.) telefonuje:
Po zawarciu traktatu handlo
Dowiadujemy się, że przygo- wego pulska - sowieckiego rząd
15 stycznia 1921 roku posła}
łowanis do rokowaj pomiędzy polski udzieHłb:v gwarancJi kre
ten
sam pisarz do togo samego
Polską · a sowietami prowa(ilO- dYlowych
ekspol lowi polskledziennika
tę samą. rozprawk~.
ne sq energiczne po obydwu mn do Z. S. S. R. w wysokoścl
stronach. Ministerstwa zbierają 60 pro('. Gwarancje te' przede- Przyjęto ją. i wydrukowano w
odpowiedni matcdał, który b ę -, wszystkiem dotyczyłyby ckSDnr początkach lutego 1927 r.
dzie podstaWI} przvszłvch rnko tn towarów włókienniczych.

•••

-"'ii:

Strej k robotników portowych

10

aresztowanych delegatów

nicę.
Uwa~a

zwalczana
iż

obecnie fronda
ma za sobą zdecydowanych
wrogów Stalina, jak Stalinin,
Tomsldj, Bucharin, Woroszyłow.
Z wymienionych ostatni
.lest niepewnym, uważa si'1 j~d
nak, H przechyli się on na strh
nę opozycji.

=

O1f'~łłNf i

INSPEKTOWE

siQ,

uw ....!·

w wielkim

łOilj.

zloigt:h

przedstawiają wartość łańcuch

(A W). Pro- nietyJko do wysiedlenia l.n~ra

stawienia się dyktatorskim

do

W roku 1928 powtórzył nasz
pisarz ten ekspel'yment, . znowu
z całkowi tern powodzeniem. Ar·
tykuł ukazał się w początkach
lutego po raz trzeci.

,. '" '"

"Le kujących, n.~ilował uwolnil\ aresz15 stycznia 1929 roku wysłał
z Bordeaux o pow- towanych. Policja rozpędziła demon
ten sam pisarz wcją~ jeszcza
nych na. terenie c.tlej Polski w ce- f-'zechnym strejku robotników por- strantów,. przyczem dokonano arado tego samego dzien ika po
lu ich reli.onstrukcji j opa.Tl~ia kh towych. Aresztowano dWlIch deleg;-I, sztowania. pięciu najbardziej a."':11l
raz czwurty swoją rozprawkę
ni\, nowoczesnych podstawa.ch Dnu- tów strejkującycll robot.llikó,,·, któ turujących się osobników. W czasie pt. ~Mączrte potrawy i liryka w
kowych oraz lISllUi~r.ia szkodliwych rzy nie dopuszczali chętnyeb do 7.amieSZ;lnia kiJka osób odnioło ra- A1.1strji". Czy coś w tym l'odza;ll.
dla mcbu ubezpieczeniowego w pracy. Tłum, zło7.ony z 1500 strej- ny.
Tym razem jednak pracę 0rolsee przeja.wów niezdrowej kondosła.no mn z następującem u·
zasadnieniem.
kurencji.

będzie również bezwzgl~dnie
~cs

• • •

11 stycznia 1926 roku posłał
doŚĆ znany pisarz wiedenski do
bardzo popularnego dziennika
berlińskiego rozprawkę
p. t.:
"Mączne potrawy i liryka w
Aust rji". Czy coś w tym rodzaju.
Praca została przYJęta i była
wydrukowana w początkach lu,·
tego 1926 r.

PARYŻ, 1 marca (PAT). -

Stalinowi

nr.

Karol B. jest jednym z n i tl
l i c z n y c h międzvnarodowych
dz;ennikarzy. Czuie się w Jo·
mu zarówno w Pary~u, jak w
Budapeszcie, Wiedniu, Madry.
cie, Osło i Londynie.
Obecnie jest korespondentem
szeregu pism skrajnie lewicowych i skrainie prawicowych.
którym posy)a idoptyczne listy
tylko ze zmienionemi ty tulami.
Otóż Karol B. dvktutje !'lwemu sekretarzowi wiadomość z
węgierskiego
dziennika
dla
Szwajcarji (czyta półgłosem):
do pewnej wiosny w Hercegowinie wtargnęły 4 vdlki ... ; pis~
pan:
Do pewnej wioski w Hercegowinie wdarIo się czterysta
wilków, (czyta) i napadło dwaie dzieci, (dyktuje) i zabiło dziesięć osób
Sekretarz dziwi się.
Karol B. (wyjaślliaiąc): Niech
pan pamięta dla swej przyszłej
praktyki, 1:e im dalej wychodzi
pismo od miejsca wypadku,
tern większa muszą. być cyIry.
W przeciwnym razie ludzie nie
wierzą. Dwa czy trzy wilki mo·
gą się znaleźć również w Szwaj·
carji...
'

~la.tin'· donosi

Nowa opozycja przeCiwko
MOSKWA, 1

'lstl)sunk~waIi zdarzających się 1
Ilob~ mas powiet.rza zimnego i ('je'
Ilłe·lZo.
Wa zUDytanie, czy nl3my epod7 16\\'a~ się końca mizerii I.imowej, e=y
też oczekiwać powrotDej fali ruro
'tów. usłyl:lzeliśD"y nast.ępująr...,. od

I.

I

I

ubezPlec~en Tłum usiłował uwolnić

ubezpieczeń

Ilego" (M. G.) telefonu.ie:
PaJ'I~t.wowyurzą.d kontroli ubez:
Ilioczt1li przy. tępujć w najbliższyeb
oniach 00 przeprowadzeuia, rewizji dzialll.lnoś('j prYwat.nych zakłn~

iarzyny do jedzenia j kwi2.ł.y, e<J
'l.a wielkie dziwowisko uważano".
Ani a;ll.tom niezwykle sroga zima.
IlIli t.ei wy.iątkowo łagodna ni"
'wiadczv o jakimś zbliżającym r.:iQ
przewrocie klimatycznym. Jest ~)
f'Oprnstu wynik nieprawiołowyco

handlowrch

Sfresemann

państwowy zakład

Wl kralU zimnym i mroźnym około
święta Oczyszczenia N. Marji ranIlY (2 lute~o) ludzie mieli już świeżu

ftnEGDPJTY
DZIEnnlKRRSKIE

wY/rineło".
{lowindt:
W archwi~acb warstawskie~o l"
- PrzepOwiadanie pogody na. d\"·
"tvtutu ffir.teorologicznego znajdują IltatlS dłuższy, II.ni'ieli 24 godziJlt
i<ię z<'tIli:::ki, sŁwierd7.l\jQ('o. że zim,; 'cst za.wsze rzeczą ni1lpowną. ·Jt~tl
w h:tach 1799. 1800, 1805, 1809 bJ \lak pewne obJawy pazwalają. mnie
1\' bal'dzo ostre. Srednio w tych 1:1, Inat\ iż rozpoczął się stopniowy z1l
luch w styczniu wynosiła - 10 st. 'lik mrozów.•Juz z południowej :A1'l
i w stYczniu 1929 średnio - 7 st 'opolski :,;y§nalizują znaczne oclI>'
~łynna zima napoleońska z 181~ 'llenie i nawet miej~cami oc1wili.
n.
tR13 r. osiagcęła w styczniu ~red Nagła zwyżka temperatury nie jest
To. co opowiem, miało rzeoia 11 stouni ponitej zera. W 188;) ootądana, hl) musiałaby SPOWOu.o·
1' . 11
llltccro zanotowano w War· .... a.ć kat.Mtrofę puwodzi, jei'3liby czywiście miejsce. Rok rocznie,
"'Mwie 33 sto~n~e poniżej 'l~ra..
11l:l~r.om;1dZOIle śniegI n~7.hyt <'7.vllko 15 stycznia. Gdvby nie to, nie byłoby oczero mówió.
vó
WartA rówmez pnytocz , it' ł,aJa,c poczęły_

Materiał

WARSZAWA, 2. 3. (PAT) - mniejszościowych p. Dębicki
o godz. 8,50 pociąfriem pa Oraz kierownik referatu inforrysJdm wyjechał do Genewy macyjno-prasowego dr. Litauer.
w towarzystwie małżonki p. mi
wyjechał
nister spraw 1;agranicznycb .August Za~eski na marcową fiesję
do Genewy
Rady J.llgi Narodów.
'J
l"
-.
BERLIN, 1 III. (PAT), Det ...
u. ce.ntralllDIOlśtol·dtwłl i:!praw a-acja niemiecka odjechała d"j~
żaf!'l:amcz~vch tOW~U:Zy8Zą p~nu o g·odz. S-ej Wlecz. z min sm'
numstroW1: nllc:wl~Ik wydZIał? zagranicznych dr. StreSeltUlnp. Adam Ta.rnowskI, szef gabI- nem na czel~ do Gene\Vv na seJl?tll rni.nistra p. Szumlakowski, s.ję ma;;cową rady.

Rewizie
z~~ładaw
przeprowadZI

godnej. Pisze on:
..W 1412 roku była ~ima Da"zw~
czaj ciepła, bez żadnego przymrozku i szronu tak, iż w Litwie nawet

(U

sesj«;, rady Ligi Narodów

,.I.,atu dl. spraw •

Długosz w swej kronice wspomina.
~ zimie 1412 roku fenomenalnie ł;l-

lu 1439-1440:
"Była w tym roku w Polsco :\ kra
jllch pogranicznych ziJl1.~ cip;żka.
\'iIO;ra., która wiele drzow wymroziła
i !;powodowala wiolki pomofE'k na
bydło. Wielu ludzi umierało z gło·
,lu. Inni z ziół, llśri, kOr:T.onkbw
wyrabiali chleb, z czego potem jak
hv od zarazy morowej gincli..
OJ św. Marcina (11 listopada)
śniegi ogrO!lln(' trwały pr:r.o:r cał:ł
zima i wiosnę przy ~gjch mrozach
'lŻ do św. Wojciecha (23 kwil'ltnin)
i dODiero około tegoż dnia ra7.em 'I
I<.dami tajać poczęły tak ŻA do tP,j
uory ziemia była ściśniQta i ))o!Ze
kll-ch przer,bodzić można było,
Wiele otactwa od srogie~o mr'>

",jechał

!>ziś

klerowmk

192~.

TBIiOROCZnl\
SROIiA
ZIIIII\
nie zwias.uje
kliDlatgc:zneao

Sprawca zamachu na
konsula polskiego
słanie

PORAc"JN'Y -

wy-

i kolja maha-

radży indyjskiego
Nawspan.iabze klejnoty świata
Lańcucb z litego v,lot:t o 22 ogni
f.tą, jak wiadomo w posiadaniu doŚĆ wach ma w każdym z nich po jedlicznych a nieograniczeuie wpro~t Dym brylancie wielkości mniojwię·
bogatych mahara.diów indyjskich, cej nasz~ srebrnej złot.ówkl, u duh
]{tórzy w swych skarbcach przecho łańcucha zwisa wspaniały brel'j~ z
wują {'gromne ilości najdroższych trzech o'I:J":1,y~ich meszlifr.wauydl
kamieni, nieznanej i niewidzianej djamentów wisll\Ości dużego jaja.
dotąd wielkości i piękności, jakich
Kolja ze względll na wielkoM
Ide posiadają żadne dwory panują.Ce osadzonych w niej klejuotów podob
ani zbiory amerykańskich krezu- na jest r.aczej do szerokiego pasa,
eÓw.
wysadza.na jest ogromnemi o przePewne poj~cie o skarbach maba- pięknym bl:tsku szmaragdami wielrad~ów daje przepiękna. kolekcja '''o~ci prawie takiej jak nUS7.e dwuklejnotów, jnl,ą. jeden z kąslążąt zlotówkt
oddał do oprawienia znanemu }ubi
Wa.rtość tej kolekcji,
która _~.
lerowi paryskiemu Cartierowi.
jak oświadczy! JlIbilerowi w!nścidel
cała ta kolekcja oprawiona została .1 'lnowi tylko drobn~ część jed'o
pt~ez Ca:tier~ w dwie tylko ~ttuki zDior6w - okrt.'~lol1a .iest IHl okol('l

borze poleca
przedsiębiorstwo rob6t szklarskich po cenach fabrycznych
H. KRO L. Ogrodowa 4, tel. 39-09
_____
iiiiii~ai.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil lallcuch

I

ca-l

l

kolJt

100 mUonów

złotych.

y,Wvdaje nam

się.

że

praca

Sz. Pana z powodu il'onicznego
uięcia tematu nie nadaje się
dla naszych czytelników~.

:t&~~~::!:~H5~:~~~5~~~~~

Sfraszliwe
mrOZY
na Sy'-efj·.II

76 stopni nad

Leną

MOSKWA, 1 III. (A W). Mrozy na Syberji osiągnęły srogość
niebywałą. Nad wybrzeżami Le
ny notowano ostatnio 76 stopni niżej zera, w Turkiestanie
temperatura jest znacznie wyż
sza, wyra7.a się bowiem w 36
słopnłuch nize.i zera.

Francja ratyfikowala
pakt Kelloga
PARYŻ,

2.3. (PAT) lzba rapakt Kelloga 570 gło
sami przeciwko 1~
tyfikowała
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CL UDE· FARRERE .

I
- Jak to pogod~jć, panie
Fa~g~e, że. p~n, wolnomyślici~l,
bOI SIę uplOrow? Doprawdy, ze
to jest komiczne i nielogiczne
- proszę się na I1lnie nie gniewać, taka stara kobieta .jak ja
może sobie pozwolić na mówie
uie młodym ludziom prawd nie
przyjemnych.
Tak r;anie:
stara kobieta,
mam Jat sześćdziesiąt sześć, · ko
chany przYiacielu! Ale wracaląc do naszego tematu, czy nie
wstydzi się pan? Dorosły mężciu nie lękałam się upiorów,
Mam się nie śmiać! Nigdy w ży
ciu nie lękałam się upioró vi ,
chociaż miałam
powody
ku
temu. Gdyż razu jednego - nie
wierząc w nie naprawdę upiora ujrzałam! - Tak, włas.
nemi oczyma!
Ciekaw pan jest tej hisłorji?
Mam ją panu opowied~ieć, kochany Fargue? W takim razie
nie ma pan lat dwunastu,
a
sześć jeżeli pan opowiadania lubi -<- a zresztą moja historia nie jest dla małych dzieci. Nie, nie mogę jej panu opo
wiedzieć...

...i poco? Moje stare policzki
tarumieniłyby się.

Zwiotczałe

usta i płomienne opowiadania
miłosne nie harmonizują ze 50bą. Ale jeżeli pan tak nastaje
_. więc, proszę słuchać l Dla~zego zresztą

miałabym

sIę

wstydzić. Przecież

nie ja w tej
hisłorji odegrałam rolę zdradziecką...

Proszę słuchać:

komedia rolat temu czterdzieści. Jeszcze pana wtedy na świe
de nie było, proszę zatem nie
zastanawiać się nad imionamI
osób.
Było ich troje. Troje?
Nie: dwoje i pół.
Z początku było ich nawet
tyłko dwoJe. Pierwszy lwchanek i naiwna. Naiwną ja byłam
Kochanek mój nazywał się, poLegrała

się

•

l

TRZ
·cz "klu "Opowiadania upiorne··)

wiedzmy, Klaudjusz, jak pan.
Był pięk?Y, a j~gO ~rze~as~le
oczy pocwgały mIę, .lak SWlatło, które ćmy. pociąga. Nigdy
uie umiałam czytać w zieloneJ
toni tych oczu, nigdy! Uległa,m
ich czarowi od pierwszej chwili. Spotkaliśmy się poraz pierw
szy - jak to w owych · czasach
bywało na balu.
Nosiłam
piękną suknię. On wtedy wrócH z jakichś dalekich stron i
mundur miał ·zawieszony rozmaitemi cudzoziemskiemi orderami. Nie mówił mi, że mię ko
cha.
Dlatego _go pokochałam.
Nie prosił mnie o spotkanie. Dlatego ja jemu naznaczyłam
spotkanie...
bardzo niewinne
zresztą, na wsi, w cieniu kilku
wierzb, na brzegu szerokiej rze
ki, której leniwe wody zdawały
się nie poruszać owego popołu
dnia, chcąc jakby nas podpatrzeć.

Ale po tem spotkaniu nastą
inne ... i w rezultacie "oddałam mu się" jak to my kobiety zazwyczaj się oddajemynie usłyszawszy od swego kochanka naw.et szeptu, że mię
kocha.
Bo widzi pan, gdy my kocha
my, stajemy się zupełnie r t'leńkiemi, zupełnie pokornemi ...
Ale wróćmy do opowiadania.
Mieszkałam
między
Auteuil
i Passy. Aby wyzyskać każdą
wolną chwilę lak mówił mój
kochanek- wynajął KlaudjuslJ
maleńki czerwony
murowany
domek w obwodzie La Muette.
W szaleństwie zakochania biegłam tam niemal
co wieczór,
gdy tylko zmrok zapadał. On
oczekiwał mię zazv.yczaj w pokoju, który był niejako saJą taneczną. Był to największy pokój w całym domu 1 jedyny, umeblowany.
Jeszcze teraz widzę jak unosił swoją wysoką postać,
aby

A4

piły

nA

PSYł:H04N411IJł
Foedor i&t autorem ko

tona: No wiesz! Czy nie byłeś n?l
medji "Sekretarka pana preze- odczycie o psychoanalizie! Czy nie
sa", granej Jeszcze obecnie na wiesz, że dziecku nie wolno nigdy
naszej $cenie w "Teatrze KClme grozie? Groźba w wieku dzieciQcym
rałnym".
może mieć zły wpływ na cale życie.
(Scena: Zaci3znc ognisko domowe. Duszyczka dziecka, podobna do mi
" prawej strony: miłość. Z lewej: mozy... (Przerywa jej mój syn, któzg·oda. W głębi, na wprost: wza- ry wpada Da scenę. Ma podarte
jemne porozumienie. Z przodu sce- spodnie, lecz duszę, jak mimoza).
cy: fotej, na fotelu szlafrok, w l'zlai
Syn: Tato, czy mogę wejść na
toku znś ja sam. Jak przystoi pil- szafę?
nemu człowiekowi kształcę się i
Ja (ostro): Nie, nie pozwalam.
czyt.:1lll akurat historję drugiij wojMoja żona (przestraszona): Coś ty
lly punickiej. Nagle na środek pola wiedzi'!ł? Czy nie wiesz, ie dziecku
oojowego wbiega moja żona, zdener nie wolno niczeg'o zabrania6"?
wowana, bez tchu. Stało się prawJa: Ach, tak! Możesz rl"ejM na
dopodobnie coś strasznego).
szafę, mój synu.
Ja (przei3traszony): Wielld Boże!
Syn: Lecz ja tego nie zrobię.
Cóż się stało?
.Ta: D1~czego?
Moja źona: Wymówiłam miejsctl
Syn: Bo już przed chwilą byp:1UJlie (opada na drugi fotel).
łem na szafic.
(Jest zachwycony
,Ja (Panna jest bardzo sympa- swym p/jmysJem i pęka ze śmie·
tyczna): Dlaczegoś to zrobiła? Ro- chu. Wybiega. Przecina drut od
bi ona wrażenie dzielnej, przyzwoi· dzwonka. Zdziera ta,pety. Doprowatej dziewczyny.
dzlt i3wą pannę lio rozp'lczv).
Żona: \Vyobrai sobie! Powiedziatona: Wiesz, że Ul!l.m zm"lrtwieuie
la Jurkowi, że jak będzie niegrze- z powodu naszego syna. W czornj
(·.wy, kominiarz go zabierze ....
wieczorem gdy kł!ldłam go do łóż
Ja! Cr.y to jest takie nieszcz~cie? ka, pocałował mnie.

widzę

szerokie to co słyszę nie jest halucynacją. Krew w żyłach mi się ścię
la, lęk mię objął lodowatemi ra
mionami. Klaudjusz, który mię
tulił do siebie, czuł, jak skóra
mować koralową szpilkę z jego na mnie cierpła i jak drżałam.
kołnierza i wtulić się w szeroBezradnie wzruszył ramionakie fałdy białego jedwabiu pod mi. Potem położył swoją dłoń
szewki.
na mojej twarzy i obracał mi
Bezpośrednio do pokoju przy głowę raz w tę stronę raz w tam
legała bez jakiejkolwiek ścian)' tą ku ścianie z lustrem.
albo drzwi mała alkowa, obita
Nagle krzyknęłam przerailiczerwonym adamaszkIem. Tu- wie.
taj stał tylko szeroki tapczan,
W starem weneckiem lustrze
pokryty tureckim dywanem i ujrzałam nieznajomą mi twarz,
zarzucony poduszkami. Na bocz która wyłoniła się jakby z gę
nej śdanie alkowy wisiało stil- stej mgły. Nie była to twarz are zniszczone weneckie lustro, ni upiorna, ani straszna: twarz
które
nie odbijało przedmlo- ludzka. Rysy jej były przejrzyŁów ustawionych trochę dalej. ste niemal świetlne i tak nieCzęsto podchodziłam
do tego wiarogodnie wyostrzone, że zda
lustra
wraz z moim kochan- lam sobie sprawę znadnatura}
kicm,
całowałam go w usta, ności zjawiska. Była to twarz
patrząc jednocześnie
w lustro, obca małej, delikatnej, bardzo
aby uwielokrotnić rozkosz po- jasnej i bladej kobiety, które)'
całunków...
oczy zielone
jak toń morska,
A teraz niech pan słucha u- podobne były
do oczu mego
ważniel
kochanka. .. Wszystko to widzia
Razu jednego
leżeliśmy na łam w przeciągu
chwili mego
tapczanie
mocno przytuleni. przeraźliwego okrzyku. NiebaNagle ktoś obok nas przeszedł. wem ujrzałam obok twarzy wą
Ktoś ..• ktoś niewidzialny, gdyż ską, bladą dłoń, ozdobioną jenie widziałam go. A i wszystkie dną, bardzo dużą czarną perłą.
drzwi były zamknięte. Alesły- Dłoń ta uniosła się uroczyście
szałam jak sprężyny fotela za- i wskazała palcem w kierunku
jęczały
i jak ktoś przewracał drzwi ruchem rozkazującym,
kartki w książce. Po chwili za- pańskim, nieodwołalnym.
brzęczało szkło jakiegoś wazoStraciłam przytomność.
nu do kwiatów, posadzka zaGdy oprzytomniałam, zjawy
skrzypiała i usłyszałam lekkie, już nie było. Klaudjusz robił mi
ale wyraine kroki.
okłady na czole i okazywał mi
Podskoczyłam, i prz)'lgnąw- swoją troskliwość. Nic nie wiszy do mego kochanka oparłam dział i nie słyszał. Podczas mesię o poduszki. Z lękiem rozglą go opowiadania śmiał się głoś
dałam się po pustym pozornie no, ironicznie, nie wierząc tepokoju. Nic nie wjdziałam, ale mu, co mówię.
tern więcej ,wyostrzony miałam
Podniosłam się prędko, chcąc
słuch. Klaudjusz nic nie słyszał pójść za rozkazem wyciągniętej
twierdził, że zdziecinniałam. Je dłoni. Uciekłam z alkowy, aby
stem z natury nerwową a wte- się ubrać jak najszybciej i pójść
dy byłam jeszcze bardziej. U- stąd. Klaudjusz chciał mię wziąć
świadomiłam sobie jednak,
że w .ramiona, zatrzymać, ale gdy
fałdy jego japollskiego strojuKlaudjusz bowiem miał zwy·
cząj ubierać się w domu we
wschodnie stroje. Lubiłam wyj-

&. . . .'. . .·s

LASZ LO FOEDER

Las~ło

mię przywitać;

•
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zaczęłam opisywać twarz zjawi
ska, jej delikatne rysy, pozbawione kropli krwi, jasne włosy
i perłę ... uśmiech powoli · poczał
mu zamierą.ć na wargach, n;ce
jego p~zęły opadać i widzia·
łam, jak lęk poczyna go ogar·
niać, lęk większy od niego.
Co więcej. Po~zął się równieź
szybko ubierać "i prędzej ode
mnie był gotów. Bez słowa opu
ściliśmy dom. Zamknął bramQ
i klucz rzucił do ogrodu w ten
sposób, jakby .luz nigdy nie
miał tutaj wrócić. RozstaJiśmy
się. Nie widziałam go już ·poŁem
nigdy. Dopiero znacinie póź:'
niej zrozumiałam wszystko. Do
wiedziałam się, że mój kochanek nigdy mnie nie kochał.
Wziął mię z nudów, dla kaprysu, z potrzeby zmiany i dlatego, że bez wstydu rzuciłam mu
się na szyję.
Prawdziwą je{Zo
kochanką była jego żona, do któ
rej należał calem sercem, a ,która wyjechała na dwa lata ..•
Dowiedziałam się, że ta ' kobieta - mała, delikatna, blada
blondynka nigdy nie nosila innych klejnotów poza jedną wieI
ką czarną perłą na palcu. Dowiedziałam się także, że ta kobieta w owym właśnie dniu wr6
cHa ze swej dalekiej podróży,
nie zawiadomiwszy uprzednie>
swego męża. Tak, tego właśnie
dnia przybyła do Marsylji...
Bez wątpienia kobieŁa ta, kt6ra mego przyjaciela namiętnic
kochała, kobieta ta, której nienawidzę ai po dziś dzień, któ·
rąbym zabiła, gdyby mi raz ję-,
szcze ukazała swoje oblicze ze
swemi morskiemi oczami... hez
wątpienia kobieta ta psycI~icz.
nem ukazaniem mi sw.ojej osoby chciała mię przegonić, mnie
intruza. Ale jakiej siły użyła
do tego celu - nie wiem.
TIum. P. w.

ww'

Ja: Brawo!
krótkie spięcie. (Rządca liczy straty go dziecka sprowadzić na zdrowsZd
Żona: Przyjmujesz to z radoś /5i,!-'! Fauna "''Pada w melancholję. - Po tory? Lamie , on coś, co godzina.
Czy nie byłeś na odczycie u p'3y·)IJO urządzeniu elektrycznym, syn mój Chce wysadzić w powietrze gazoanalizie? Czy nie wiesz co ta zna- .t.aczyna studjować ga.zomierz, umie mierz. W parku bije w;szystkich
(zy, gdy dziecko całuje loa~a~ę:
szczony w przedpokoju).
i5wychkolegów. Tego chłopaka uwa,
Ja (cicbo): Nie!
Ja: Więc, droga moja! Cóż więc żarn za niedostatecznie zdrowego?
20na (zdumiona mym brakiem powiesz o tym kompleksie?
Zona (pogardliwie): Nie obsenvui
wykształcenia): Nie wiesz, 00 to
tolla: Z tobą nie można mówić po jego czynności Wyobraź sobie, co
maczy: Edyp? ..
ważnie. Wiedz o tern, że w duszy wszystko odgrywa się w podświa
Ja: Król Edyp?
dziecka ukryte są, te same życze domości! Gdy mówi do mnie: "ma.
Żona: Ależ nie. Kompleks. Każdy nia" pożądania namiętności i oba- teczko", to w tym zawiera się już
(błopiec w pewTlym wieku jest za- wy, co w duszy człowieka dQrosłe rale uczucie, którym kiedyś, w przy
·;oehany w swojej matce. Wówczns go.
szłości będzie kochał kobietę.
trzeba najbardziej na niego uważać.
Ja: I dlatego ...
Ja (jak analfabeta): .Mój syn" Ul·
Dusza dziecka, t.ak hardr.o podobna
Żona: Dlatego obowiązkiem na- koch:my w swojej matce'? . .
;0 mimozy._
tona: Tak!
szym jest ze zwięk~zoną uwagą śle
Syn (wbiega): Tato, nie boję się (Izić życie duchowe dziecka i zainteJa (jak kon~rwatyWDy profe"or·
wcale lwa. Gdyby lew tu się wdarl, resowania jego kierować na zdro- uniwersytetu): Mój syn po:';iada. kom
zhilbym go po pysku! (Odsuwa for we tory, naturalnie bez widocznego pIeks Edypa?
•
tepian, wydziera z doniczek kaktu- przymusu.
~ona: Napewno!
sy, które moja żoua, tak pieczoło·
Syn (gwiżdżą.c i tupiąc): JeBtem
Ja: To jest straszne! Okropne!·
wicie pielęgnuje, zrywa fjra.nkę, pociągiem pośpiesznym, tatol (Bieg l'rzt':rażające! Co czynić?.
i wybiega).
nie szybko wprost na szkla.ne
Syn (wbiegli. szybko): Patrz. tato,
Ja: Jak się ma sprawa z tym drzwi gablotki).
włosie końflkie!
kompleksem Edypa?
:lona: Synku... coś zrobił?
Ja: Skąd masz?
:lona: Nie śmiej się z togo! U zdro
Syn (drapiąc pod1ogę od1am1mmi
Syn: Z ga.mitunl mebli, które !';t"
wego nziecka, kcmflikty te zacho- ;;zkł~): To była katastrofa kolejo· Ją w saloni,'.
dzą w podświadomości. Lecz mimo ~';l. mateczko!
(Tep:o już dla mnie za wiele. Wv·
to, należy je ot~erwo\V3~. (Ściemnia
(panna. wynrowadza go siłą. Chlo mierzyłem mu po:,· : !l. l ą ilość r"zóv
się· Z głębi mieszkani:~ f-łychać prze '-· ie,~ chce iej koniecznie wsunąć ka- wpr(}~t na jego .flod~wiadomoś6).
;;fr'lRZoną bieganinę. Krzyk panny). wałki szkłn do ·ust).
(za&łon'.
Ja: CrSz się stało?
Ja: Powie<lz mi. mo;e serce. dla110m. Dw.
Syn (~mie.U}c sie): Tato, 7Jobilem tZ6~O na.leiy iycie duchowe nasze-

,
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nie uznawali liriega
'

.

Muzeum norweskie w Bergen
wzbogaciło się ostatniemi dniami
s~eścioma nieznanemi dotąd listami-ltlltografami

Gri·~ga.

Jed(:1} z nich, nota' bene najcie-

/,awE-zy pochodz! z r. 1878, to
z epoki, w kttrej
,

słnwny

je~t

kompozy-

~or :,tracił

wszelkie nadzieje zostamuzykiem.
Otóż jeden 7 Jips'.deb wydawców
odesłał Griegowi manuskrypt jego
7. na:;t~pll.iąe~l adnotacją:
,
"Prosimy nie stOlrać się w przysz
- (I~I',i UF:zczęśliwiać nas
podobnemi
haualukami, g'dyż nie mamy eza.su
;,a odcyfrowanie pańskich nonsenwa

kiedyś ~lawetllym

~6w".

8aptyści

W synagodze

Gmina słynnej sekty baptysŁó'w, w Nowym Jorku, której
członkiem jest m. inn. i miljar
de~' Roc;{.efclIer, straci!a. w o:
glllU SWO] bud~nek kosclelny
pozostała bez zadnego. Restauracja spalonego budynku trwa
już dwa lata. Tymczasem człon
kowie gminy modlą się w syna
godze Emanuela, na skutek za
proszenia,
jaKie wystosowała
gmina
żvdowska
do pogorzelców. Waszyngtonu

S~ralzn~

,b"ile

Nr. 29

-1929.

CI i D skazanego

Wydawcy 'z Lipska
,

GŁOS PORANNY

ł:zlowieka

na
śmierć
przed

Prz€\d kilku dniami został, są na ~ ból, niedolę i krzywdę
jak wiadomo
na
podwórzu ludzką.
Ks. ' Niezgoda pisze:
więzienia wojskowego w Kra- "Choćbym mial pióro Dantego,
kOVlrie rozstrzelony wyrokiem przedstawiaiący Sąd ostateczny,
sądu szeregowiec :;.vIichał Bo- nie potrafiłbym dokładnie przeddzióny false Zając, skazany . za stawić ni plOrem ni pędzlem
zabicie policjanta.
W przed- tego stanu, w jakim ' się znajdzień stracenia odwiedził ska- duje psycbe takiego biednego
zańca - prócz księdza, który skazańca".
udzielił mu z urzędu ostatnich
Z rozmowy . okazuje się, że
pociech
reHgijnych - dobro- skazaniec był typowym, klasyczwolnie i powodowany jedynie nym niemal okazem istoty ludzwspólczuciem ks. Piotr Niezgo- kie:j, zaniedbanej najzupełniej
da, generał W. P.. szef dqsz- i skrzywdzonej w sposób wprost
pasterstwa D. O. K. Ks. gen. okropny przez społeczeństwo.
Niezgoda w formie ' feljetonu 23-letni parobczak,
który po
ogłosił wrażenia swoje z tych 5-dniowej służbie wojskowej
odwiedzin oraz rozmowę, jaką uciekł powodowany tęsknotą
prowadził ze skazańcem, które- do kochanki, a potem trapiony
go prośba o ułaskawienie zosta- jako dezerter strzelił do jednego
ła już wówczas odrzucona.
z oblęgających policjantów .
'
'
.
. Felleton ks. gen. NlezgO?y 23-1etI?-i ten człowiek był komI Jest
dokumentem wstrząsaJą- pletnym pod każdym względem
cym.
analfabetą.
Bije z niego tragizm, zaPie-1 Urodzony jako nieprawny syn
rający wprost dech czytelnika; matki, która prócz niego miała
którego serce i ' dusza otwaete jeszcze pięcioro nie~rawnych

11

UUlDor

eezelmc:ją

dzieci, w największej nędzy,
spędził potem całe swoje życie
~ przy bydle jako pastuch. Do
żadnej szkoły nigdy nie chodził nic zgoła nie umiał prócz
wypasania bydła. Dzikie stworzenie ludzkie.
Ostatniem jego przed smlercią życzeniem była - torebka
cukierków. Ten człowiek zosŁał
skazany na śmierć i rozstrzelany. Ks. Niezgoda kończy swoJ
fejleton następującemi słowy:
' A teraz krótkie pytanie: Kt . przy głębszem zastanowieniu się jest winowajcą - czy
on - ten głupi Michał, o którego nikt w życiu nie dbał,
który w godzin\\ śmierci pierwszy i ostatni raz się spowiadał,
- czy ci, którzy go od pierwsze]. c b w il'l usunęli poza nawias
społeczeństwa jako "znajdę..·"
Feljeton ks. Niezgody
jest
tak wymowny i wstrząsający,
że wszelki komentarz mógłby
.
go Jedynie
tylko osła~ić. A jed-

Gdy znakomity pisarz fran·
cuski Giraudoux podczas wojny
dostał się do lazaretu, jeden z
jego wielbicieli polecił g'o gorą
co lekarzowi:
- Doktorze!
Ma pan tam
wśród swoich chorych na sali
B młodego pisarza o olbrzymim
talenciel Niech się pan nim
zaopiekuje!
Po drodze do lazaretu lekarz
zapomniał ńazwisko. Gdy wszedl
na salę B, zawolał głośno
Panowie! Jest wśró:d was
młody pisarz o olbrzymim
talencie, którego llazwisko wyszło
mi z pamięci.
Który to jest?
Giraudoux nie ruszył się nawe t. Ale gdzieś tam POdlliosh
się ręka i jeden z rannych wykrzyknął swoje nazwisko:
- Maurice Dekobra!

'" * ...
Po Regent Street w Londynie
s paceruje młoda kobieta, której
zachwy?aiące blond włosy tak.
fascynuJą pownego pana, że decyduje się ją zaczepić.
- Dżentelmeni wolą blon·
dynkil
Dama odwraca się:
. - Ale blondynki wolą dżen
telmenów!

• *

nak komentarz J'est - konieczW nailepszem angielskiem
_s
::::::.:==::======~:::::=~=~~~~~~=~=:
towarzystwie
LmIndbergn\la DOZosiał \V rodny.
które
. ZIn-e
I kara.
Należy zadać pytanie: . Czy
śmierci, w razie gdyby w listopadzie,
w lutym mia-

Prezvdent CooJidge przed ro ______Mi

był

nabożeń-

kiem
obecny na
stwie baptystów w synagodze.
(aL)

.,

zdarzyło
się
już

mal:żieństwo,

Nie Elżbieta Konstancja, a jej siostra Anna

1'0-\

Przed niedawnym czasem
Meksyku żonę, w postaci córki
zeszła się wieść~ że Karol Lind- posła, Elżbiety Konstancji ' Mor~
bergh, sławny lotnik, znalaz] so row.
Niecodzienne motywy skłoniły 96 bie towarzyszkę życia. Ta nie-) Wszy~tkie. dzie~niki . . ~od~ły
letniego lekarza w Asbury Park, w spodziana wieść była 14 miesi ę -/ fotograf:): . pięknej p'aDl~nkl " ~
stanie New Jer~ey do samobójstwa, cy w drodze.
Lecz sprawa ta I rzeczywIscte
zachwycaJąceml
Dr. Edwin Osbaldestc;n postano - nie jest tak prosta. . ZQnA. pqł- !, c.~arującemi lokami.
wił dożyć 100 lat, uważając taki r!'l- kownika " Lindy"," została . cza~ ' Q. ', Również opowia.dailO wiele
kord za piękne za1;:ońc~.enie swego rująća córka ameryka(1skiego szczególików romantycznej ą(er
pracowitego żywota, W lipcu ub. r.
posla w Meksyku. Tak - ale ' ry miłosnej; wszystkie panie ,negłosił w gazetach, że urodził się
tracHy : wszelkie nadzieje zdo27 lipca 1829 r., a nie 27 lipca 1832 która z ezaru.lących córek?
bycia kiedykolwiek serca "Li1J.r., jak głoszą j~go dokumenty osoHistorja ta rozpocz~ła się w
dy".
biste. Do tego 'lgłuszenia dodał ko- grudniu
1927 roku. w cza..sie
Przeszedł rok; ,ostatnio drogi
pję aktu ślubu swej matki, na któ- przymusowego lądowania. Lind
chłopak
' znów fruwał sam, typ1
rym była ZJobiona atramentem no- bergh znajdował się wówc·z as, w
razem
mi
~(lzy angielskim Hontatka, że pierwsze' dziecko przy- podróży powietrznej z Waszyng
durasem
a
Hawanną. Nagle naszło na świat w r. 1829. Twierdzenie tonu
do Meksyku, w sprawie
deszła
hiobowa
wieść, w lakoto dr. Osbaldestona zost.ało jednak rządowej.
Jak zwykle leciał
przez władze zaJ"westjonowane i u- sam, lecz nie doleciał. MIast te nicznej depeszy, że Lindber~ho
7llall~, jako sfałszowanie
historji.
wi przytrafiło si~ nieszcz~ście.
Władze w dalszym ciągu uważały, go nadchodóły wdąż złe wieLudzie kręcili głowami, nikt
że lek. ma tylko 96 lat. Przed kilku ści o straszllvclJ bUllach. l.ecz
że
nie chciał wierzyć,
dniami starzec zachorował, a ponie dzielnemu lotmk lwi ndało się
"szczęściarzowi"
mogło
się
waż koledzy lelmrze nie wróżyli nie w dobreDl zdrowiu dostać się
przytrafić coś złego. I rzeczydobrego z tej choroby, wpadł w raz na ziemię· Jedynie musiał diugo
wiście szybko nadeszły dokład
pacz, ze nie ustanowi rekordu 100 rzekać. nim spotkał człowieka
ne depesze o całkiem normaJlilt zycia, i w tym stanie pozbawił w tej pustynnej okolicy, w któ
<; ir: życia w swym gabinecie, strzela- rej się opuścił. Po kilku tygo- nem INlowan1'u, podczas któreąc sobie z rewolweru w skroń.
, dniach rozeszła się wieść o tern, go, ani lotnik, ani maszyna nie
a!.) I że pułkownik znalazł sobie w zosta Ii uszkodzeni.
Po uplvwie godziny
już
nowojorskich gazetach ukazały
się ofic.i nl'le wiadomości o zar~
cz'\-uach lotnika.
Poseł Dwight W. Morrow i
jego żona pospieszyli zawiadomić świat o mających nastąpić
w nas'tępnym programie zademonstruje
zaślubinach
córki swej Anny,
2 szlagiery .
ze sławnym lotriikiem,
który
cudem uniknął śmierci.
Więe
-li.-I. Anna!
To
znaczy,
'
że
bistm'ja
z
Któż nie jest pod wrażeniem
Przepiękny wesoły dra• tragicznej wyprawy
Elżbietą
KOJlstane,tą
była
omył
mat, rozg-rywa:iący się
gen. Nobil'ego
ką.
Lecz ~szystkie szczegóły
w Juksusowych apartanieodżałowanej
śmierCI
mentach
i
wśród bujnej
afery miłosnej mogły być praw
2 bo;owników nauki
przyrodzie kanadyjskiej
dziwe, należało tylko zmienić
Roalda Amundsena
i prof. Malmgreena?
imiona. Lotnik pozostał w .rop. t.
~eś]j chcecie przekonać się,
dzinie.
Jakie niebezpieczeństwa czyhały _na każdym . kroku na
\V dziennikach znów ' ukazaśmiałych podróżników,
ły się fołograf.je właściwej naprzyjdźcie zobaczyć wiei··
ki film FOXA
rzeczonej. Je,st · ona brunetką i
VI
posiada cudowne, .długie włosy,
Il>~ _ _ _ _ _
fłI Gaiła wśród
gładko zacżes~ne, na tyle gło
wv zwinięte w wpzeł. ..,Fryzulodowł:óW
1'8 żony Lindbergha" może
ona wywołlłć rewolucję na głów

łłiezwyklY

motyW
samobójstwa

DZIKUS
Pijamie

kach naszych

p~

Michał Zają.e nie był analfabetą

i nie był pokrzywdzonem dzieckiem społeczeństwa, · a dalej,
gdy~y
zbrodnia
jego była
większa, bardziej świadoma, a
bodaj nawet wyrafinowan:czy wówczas kara śmierci była
by słuszna i uzasadniona? W
tym wy'p!idku była ona ,r.zeczywiście czemś ·straszliwem.' Aie

.,.

czy w - okolicznościach mDleJ
drartycznych ~ znajduje ona
usprawiedliwienie w sumieniu
ludzkim? Instytucja kary śmier
ci jest, p~zeżyt' iem . barbarzyń
skilP. ktOry winien zniknąć jak
naj rychlej.
(b)

się,
że
pobrało

ło

dziecko.
Gdv noworodek, zaniesiony
do ~kna, poczuł chłodny prąd
pow18trza, mruknął zdumiony:
. - Nieco za chłodno, jak na
czerwiec!

* *

Do albumu z autoo-rafami Li-

~iencron wpisał kiedy~ następu1ącą

uwagę: ·

"Nie sądź nigdy
siebie; istnieją
również porządni ludzie'.
..
. qskar Wilde ~aca z Ameryki l spotyka Whlstlera.
- Co nowego w Ameryce.
Oskarze?
Nic, prócz ięzykal-odpowiada
król paradoksu.
mnych

według,

..

(Wybrał

Jocker).

[AtA t~Dl

'8

~

niecierpliyvością

Jazd

I

S" ą

oczekuje

przy-

zwinnością

olśni

czaruląc~go "złodzieja", który

urodą

l

PI~KłłE iODZllłłłKI
z arcyfilmu

wkrótce"

Odt:zgtg
ODCZYTY TADEUSZA WIENIA- dzisiejszem WY -DLUGOSZEWSKlEGO
~owanie.

Znany red'. i pilblicybta T. Wienia
w niedzielQ 3-go marca b. r. o godz. 11
min. 15 w sali filhannonji odczyt n.
t. "Proletarjat".
Odczyt ten jako a.ktualny ze
.względu na rozbiezność kierunk6w
w masa.ch robotniczych, jakoteż owa-Długoszewski wygłosi

gólną a.bnega.cj~

W

budzi

duże

zaintere-

Teg'oż dnia na powyższy tema.t
red. T. Wieniawa-Dlugoszewski wv
głosi o godz, 6 pop. odczyt w Zgi~
rzu, a 2 marca o g'odz, 7 wiecz. w
Pabjanicach n. t. "Żydzi 'IV Pohlce".
Bilety nalezy nabywać wcześniej
w ka,sie filharmonji w cenie od 50
gr. do 1.50. Bezrobotnym w dniu od-

spolecze.t1stwie CZ}'w

~

..

Nr.

2~

2.m. -

WIn~~MIUI ~IU~[{

GŁOS

PORANNY -

.,

1929.

Robotnicy przeciwko projeklom budowlany

N!~~!~~ n~liś~~~~!żne ODodaikowanie 'roboln'ików' w,twarza krz,wdzącą luka
Qpadv i zachmurzone niebo,
które się w godzinach popołudniowych rozjaśniło. Harometr
podniósł się na 764 mm.
Minimum temperaiuJY wyno
silo ---12 stopni.
W ciagu dnia mieliśmy nastą
pu.iące temueratury: ran,) -9.
w połl'rłnie -4, wieczorem
-lO,
'Vilgotność wzgl.~dna

wygo'

W

W dniu wczorajszym związek robotników przemysłu w16kienniczego "Praca" odbył zebranie, '.la któl'em omawiano
sprawę podatku dOl!hodow~go.
lokalowego onlz sprawę ZWV7ki komornego.
Sprawę podatku dochodowego referował kierownik związku "Praca", który stwierdził.

.'lHa 72 proc.
Na jutro oczekuJemy ś.-ed·
(lich mrozów
lekk.cgo
ze
chmurzenia.
w roku 1924 wysokość wyplaU. S. a.
eone~o wynpgrodzenla robotnikowi w słosunlm rocznym wył1wa!'1se
Dosiła 3.212 4282 zł.
ogłoszone będą
i robotnik (,d swych zarobków
w kwietniu
opłacał 2 procent ,podatku dochodowego'
, przyczem robotniW związku z IDaJącem nasł'~
cy,
zarabiający
nlzsze stawki
pić od kwietria 1'. b. wa&owem
przesze-:egowanlpm
pracowni- podatku wogóle nie płacili.
k()w
pocztowo - tele;:;raficz:
Słało się to dlatego, że mininvch, w dniu 3 marca w nunisterstwo skarbu
wychodżiło
sterstwie poczt i telegrafów odwówczas
z
,
założenia'
,
iż
bf'dzie się konferencJa kierowników dv-ekcji pocztowyr:h z
dzialem prezesów kół okręgo
wvch zwi::lzku pocztowców i
prezesów kół niższych fllnL..c ionaTluszy.

,,8-

pocztowców

łł Dwa

stacia fBł efOw

niczna

\V

ludzi

Jak będą zmienione
numery aparatów
Obecne

ograniczenie miesz-

kańców Łodzi w przyłączeniu
ich do miejskiej stacji telefoniczne.I·, w niedalekie,)' J'uż prz.,;.'.1
"złości zostanie zniesione. Łódź
otrzyma nową wielką stację tełefoniczną - ostatni wyraz tech
niki.
. Już od szeregu miesięcy w no
wym gmachu Pasty przy ul. Al.
Kościuszki 12 wre gorączkowa
praca nad montowaniem, nadchodzących stale części nowej
stacji.

SIUsz ne

.·ch zarobkach

płace są zbył niskie,
aby poza pokryciem budżetu
robotniczego,
robotnik mógł
jeszcze opłacać jakikolwiek poda lek,
W rok p6inie,i
władze skarbowe :anienlły te:
skalę' podatkową na niekorzyść
robotników
w ten sposób, że zarobek robotników w stosunku rocznym ustal iły w ramach od 2500 do
2600 zł., a od tygodniowego zarohk u, wynoszącego 48 zł. pobi'erały podatek w wysokości
1,5 proc.
,
Obecnie zaszła zmiana w zarobkach robotników. 'Wprawdzie
zarobki się powiększyły, ale po

niewBŻ

jednocześnie wzrosła

drożyzna, są

one w stosunku
do roku ubiegłego mniejsze.

żąda nla

winny spotkać się ' Z ,' całkowitą

władze przystąpiły

110 czy dwu - izbowe mies:lhdnic, czy pracuje lub nie,
było o ile nie całkowicie
zuje~
słony, to zmuieJszony,
hy (Iił'
totąnowił ci~żaru dla ..zesz Wą

ostatnio do
podatku lokalowego,
a pobierana z tego tytułu suma
stanowi poważną lUKę w bud·
żecie robotnika.
Z tych względów zebrani 110
ożywionej dyskm.ji uchwalili •
aby zarząd związku 1,wrócił się
do rzą(lu, celem zmiany skali
pmł.atkowe.i od uposażeń służbowych
tak, aby podatek ten był wynuerzany dopiero wtedy, jeżeli
wynagrodzenie robotnika w sto
sunku rocznym wynosić hęUHC
3500 - 3600 zł.
ściągania

Magistrat m. Lodzi wystoso- rzane . kolonje

,

.

Burzliwą dyskllS:ę

wyw()l<>!~

spraw~

zwyiki komornego.
W wynikl) długotrwałych rlb..
,r ad zebrani postanowili zwrÓOdnośnie no
cić się
do swych przerlstawf..
podatku lokalowego ~ebrWli do
cieli w sejmie z wnioskiem o :Lit
magaJi się, aby podatek tell.
jęcie energiczne~o stanowiska l
który wynosi 8 proc. podstawo
niedopuszc7.<>uia do dalszej
wego komornego, bez względu
zwyżki kom1lruego o G pl'O-

I

Wl'żce

ri.JZporządzenia

komornego
dowe.

Jednocześnie

mieszkaniowe,
o rozbudowie
i zdrowsze, mIast z dn.' 22 kwietnia 19\!7
bu, ministra spraw wewnętrz- aniżeli w mIeście pomieszcze- rOK\1
nych i ministra robót pubUcz- n:a dla ich mieszkańców.
dotychczas nie były dla Lodzl
nych memorjał,' w - którym Pomoc kredytowa patlstwa jest
asygnowano.
wskazuje, iż
Jednak nieodzownym warunWobec jednak coraz większe
Mem
~o na te kredyty zaputrzebowaszalona eiasnota mi~zkauiowa,
t' ł
d ' k l " nta, komitet rozbudow~, r miazastój w budownictwie małych JJOWS ama ego ro zaJu o onJl,
,1
z prośbą o uml'eszkan'
wy"óro""ane cr'lly to też do komitetu rozbudowy sta występuJc
,
' . ~
stale znł'asża]·u. się peszczególne względnienie przy podziale kreplaców i budulca w mieście 'po...
I d .
ób a,ytów budowlanych z ~O proc.
wodują dążnQść sfer pracuJą- osonv, wzg ę me grupy os ,
zrreszone w spółdzielniach oue kontyngentu na r . 1929, rówcyzh do . przeniesienia s'IJ,l'vch
. .
. .
• .
d' .
. d 'b
szkamowych, z prośbą o przy- mez
mleJSCOWOSCI
po mIeJSle ZI
,
dzielenie dr::> zamierzanyc11 bu· skich i gmin podmieJskich,
poza obręb dzisiejszego miasta. dowłi
'Ddnośnych
kredytów . .-:oajdujących Się w obrębie zagdzie wzgl~dnie ·nied. użym ' n~-I.I\rcd\'tY dla gmin podmic~ interesO~TaT!ia mie~lkaniowego
, kładem kosztów mO/{ą' być shya S1w:.• l, . ,przewidziane ,!V art.17m. ŁodZI.
<'f

eU.lących.

Co się tyczy podatku tl,lej"
sInego, to ze::;rani domagali :Hę,
aby podatek od mieszkań jcdu(>
ł dwuizbowych,
:rajmowanycb
przez robotników, był calko\"l·
cie zniesiony.

etk. ceptacją rzą du

wał do panów: ńllriisŁra ' skar- zapewniając lepsze

nowili

wszcząć

nił

rumu

zebrani Do:,ia-

masową ake.ię
w fatii'ykach
warsztatach Pl'acy wśród robot
ników, zmierza.iącą w kierunku
przf.'eiwstawienia się pro.lekt&
wi o zwyżce komorne~o.

Wobec powtarzających sil!
faktów wymierzania bezrobotnym podd.tku, zehrani postanowili zwrócić si~ do maRi
stratu m. Łodzi, aby zaniechał
ściągania ich
o,d tej kategorji
robotników. ~wid)

-'

wciąż

I

Troski sanitarne magistratu Strejk wfabrykach jedwabiu

I

-Humor 'zagraniczny

",.

.

wyszukiwał linJę niezajętą.

Wogóle z chwi1ą uruchom,enia przez Pastę centrali automa
tycznej telefony łódzkie będą
po<l wzgh·dem sprawności i udo
~odnienja iedvnemi w Polsce.

na to, czy robotnik za.imuje jed

magis Ir ił lu n:S~:!:!~~:Sn~::!~~.

Jak już powyżej zaznaczyliś'
my. nowa stacja teleoniczna bę
dzie ostatnim wyrazem techni- Władze miejskie zaprowad~ą kontro~ę nad mięsem
ki telefonicznej. Łączenie się aw zwią.zku z wyznaczonym na. piu ze st,arostwem grodzkiem Zllr?,ą
bonentów między sobą odbywać
się będzie za pomocą automa- dzień 4-go marca r. h. terminem u- dzail. Głównie kont,roln. skiet'Qwana
tów_
sunięcia braków sanitarnych, ~l):)'wO będzie IV kierunku uruchomieni<\ uWielka Łódź, jako miasto dowanych mrozem i śniegami w' nie- h,ądzell . kallali:żacyjnych i w()d,)·~j~
przeszło półmiljonowe, musi o- ruchomościach łódzkich, odbyl~) ~ię ~owych oraz sta.nu sanitarnego p ,cI
trzymać stację, która sprostać pod przewodnictwem miejski0go in- wórz.
by mogła potrzebom Łodzi. Z spektora sanitinnego - dra Mi5joPoza tern, na posiedzeniu omówi ...
tego też powodu zarząd telefo- na, posiedzenie lekarzy sanitarnj'cil li(\ i"pmwę , akcji derażyzacyjnej
nów, w zrozumieniu potrzeb w sprawie ustalenia planu i sposobu (wa.lka ze szq;urami) ora,z przejęcia
mieszkal1ców naszego miasta,
kontroli nir.ruchomości.
'
przez dozory sanitarne !~,mtroli
.sprowadza stację, obliczoną na
Kontrol1L
ta
b~dzie mia~il ua eelu llad mięS'ern, znajdują~em ~i(: IV 0dziesi~tki
tysięcy abonentów.
1'0 stanie się przyczyną, ze w ustalenie, czy właściciele nietll·)ho brocie ]]andl~nvym i llad Flie,i:;;;;bmi
l~odzi nie będzie, jak obecnie, mości zastosowali się do wydn.nrrh sprzeda~'y mi~8a.
numerów, zaczynających się o'd przez władze miejskie w pOfoZ'I,lmie "
jednostek, lecz od dziesiątek ty _:
sięcy.
Tak więc dajmy na to
llbonent, który obecnie posiada
numer telefonu 89-92, na przyszłej stacji oznaczony musi być
numerem 189-92.
Jednocześnie
niezwykle ciekawa i pożądana inowacja wpro
wadzona będzie na nowej stacji. Otóż centralki telefoniczne,
które obecnie zainstalowane są
l .... większych zakładach przemy
~łowych, urzędach, instytucjach
i t. d., posiadajvce obecnie kil·
'<a numerów (tyle ile Jinji), hę
łą posiadały numery od 19.500
10 20000, przyczem w 'spisie
'}Znaczone będą tylko jednym
flUmerem, pomimo, że posiadać
będą nadal kilka Iinji. Przy. łą
'3zeniu automat Już sam będzie

Mimo to jednak

Energiczne mycie

małtlgo

1;\3mochodu,

Ulumorist).

Robotnicy żądają

przywrócenia
zarobków

normalnych

I

. Jak .I~~ .donosiliśmy przed mem~r.iał z PJ'ośbct o zwolani~
kilku clmann w c~ym szeregu wspólnei konferencji celem zli,~abryk przemysłu Jedwa~mego kwidowaniEt' zatargu.
,
Jak Szapowa~a, "Setalana ~ i in
Z powodu powołania p. innych,. robotmcy p.orz~cili pracę spektora Wojtkiewicza przez mi
w z~lą~ku z .obmżemem przez nistra Dracy i opieki społecznej
wym180l0ne firmy stawek dzien w 'Warszawie do zlikwi dowania
nyc~ o ~O procent. ,
zatargu w. Tow. Ake. '! Wola"
VI. ZWIązku zpowyzszem, 1'0- w vVarszawIe, konferencJa zwo·
botmcy. tych fabryk zwrócili się łaną zostanie dopiero w dniu
do z"':lązku r?botników prze- dzisiejszym lub też w poniemysłu ]edwabmczo-wstążkowego działek.

pI'~y ul. Po~leśnej 26. z prośbą
o mterwencw,
.
Na skutek te)!;o ZWIązek wy
stosował do okręgowego inspektora pracy inż. Wojtkiewicza

Now~

O ile na konferencji nie dOJ
clzie do zawarcia nowej umow~
wówc~as robotnicy w dalszym
ciągu kontynuować będą bezr~

bocie.'

(wi)

nazwg ulit

Magistrat wprowadza porządek n~ peryferjach
miasta
WCZ() I' 'j. pod przewodnictwem
prezydcl!La Ziemięckiego, odbyło
się kolejne posiedzenie magistmtu,
na którem m. in. zatwierdzono S'lereg wniosków specjalnej komisji
miejskiej do ~prn.w przemianowani?_
ulic_
W tiz0zególności postanowił ma.gi
strat nadać nowe nazwy następują.
cym ulicom: ul. Dumą, przemianować na ul. Doły, ul. Prywatn,,!- vel
Matejki na ul. Matejki; ul. Szlae.h.,\C
ką na ul. Wileńską; uJ. Nowo-Dw')f
ską na. ul. Dworską; 111. Now~-Dwor
:>ką pomiędzy ul. św. Wincenteg') a
nI. Spacerną. na ul. ś", . Winrent.:~~,);
\-lI. bez nclz~vy, t. z.w. ,;Z tyhl tlI. VVi z

nera"

11<t

ul.

Przechodnią.; ulicę KOlt

stantynowl'ką
położoną

dzy

na ul. Naftową.; Jikę
nn, gruniey m. Łodzi pomiq

Szosą. Zgierl'ką,

;,j.

ul.

nicką.

llI. Radogoską ;

chą.

cią.g

ul.

- na
(dalszy

Lagi"lw ,
!lI. Glu-

Podgórnej) -- na

Podgórną..

Jednocześni,) potitauowil Al':lclstrat dokooptować do komisji "ppe
ja.lncj nowych członkóv; w 1),,'Jb:l<:h
pp. prof. Jurczy11skiego oraz lde,
rownika Archiwum Miejsli.!eg.) .,.
Raciborskiego.

Ostateczna decyzja. w "pr-lwi,.! po
przemianowalI nlic n:ł le_
ży do TIl1dy nliej"kiC'j,
wyższych

B

2.m -.:
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29

W niedzielę, dnia 3 marca 1929 r. o godz. 11 przed południom dla uczczenia

B. P •

•

odbędzie się nabożeństwo żałobne w

które krewnych,

przyjaciół

synagodze Tow. Bykur Chollm przy Placu Wolności Nr. 10, na
i znajomych zapraszają

laflą~ tÓ~I~i~~o 10i. ~'KUR [H~lIM i K~MII(I ~lDR~WI~KA
Z ogólnego zebranIa

Krw

członków

Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi

&16

Dyrekcja Towarzystwa. KedytoWf"go miasta Łodzi prosI nas o za,..
mie 'zCZCJlio nashwującego sprosto-

nr

B

prz~d lą ~m

i
ch
apelatgjnVDl

, łni

\VI
W

Warszawie

nowlica skazanr na 8 lat cieikiego iezie

JednaIde w czasie podziału
- .Tuz ona nas nie zdrlllhil
Wiosną ubiegłego roku gło~
Widząc, że ta broń nie jest
- zawołał Cukier.
ną w Łodzi była
wielka kra- lUDÓW doszło do
skuteczna, Cukier zawołał ua
poważniejszych awantur 1
dzież popełniona przez R07-alję
pgmoc Rosenbluma i pchnął
Schwycił Jeżącą W kącie sie·
kłótni.
\V nUUlerzO "Głosu Porannogo" WentIand, służącą pp. Lamplłr
kierę.
doskoczył z tyłu ,
do dztewczynę silnie w stronę otwartego okna. Zatol!zyła się i
z roku b. w ::;prawozdaniu z obrad t6w na szkodę chlebodawców.
RosenblulU za mało chciał dziewczyny i zamierzył się.
Za czasów jej służby odwie- dać za skradzione przed mi oh.
padła na parapet, uderzając glo
"gólnego zebrania. członków Towadzało ją dwuch młodych męż· Cukier za dużo żlldał za paszW tej chwili żona Rosenblu- wą o ramę. Wtedy oba.i zbrodI zy::;twa Kredytowego In. Lodzi, c,d
czyzn, z których jeden poda- porty. Do§ć, że Weutland6wna ma wydała
okrzyk zgrozy. nJarze podbiegli do niej • za
b~ tego W. dniu 26 lutego r. b. wkrawał się za kuzyna, nazwiskiem kategorycznie za7ądała przypa· \\~entłand6wna
instynktownie wszeJką cenę
lIla się za:;adniczn. omyłka, llotyczą
Pietrzykiewicz, drugi zaś za na- dającei Jej cz~scj, ~rożnc w uskoc7yła i cios chybił. Jednak
starali się ją przerzucić ll8
a. jakoby wniesionego przez pana rzeczonego. Był to niejaki B~ przeciwnym razie donosl.!m DOuJJeę.
Cukil'r drugi raz się zamachnął
Helmana, żądania, co do opracowa,.. njamin Królikowski, notowany licji.
Hroniła się rozpaczliwie. Kopni ranU ją w skroń.
~ia memorjału do Władz central- w kartotekach urzędu śled<:le H.CeW
ła, gryzh, drapała, ale WkO(H~ll
nych o zniesienie dekretu o ochro- go.
uległa
przemocy dwuch męt
Lampertowie wyjechali na
nie lokatorów. Nic podobnego na ze
jeden
dzień z miasta, polecaj~c'
lnuniu Towarzystwa. Kredytowego
służącej
czuwać i nie wyr.ho'YJiejsca nie miało.
X atomiast poruszone

było

przez
1). Helmana dwa dezyderaty, a. mia.
'1Owlcie: 1) aby zwrócić się do
ivszystkich Towarzystw Kredytowych Miejskich z prośbą o zwołanie
I.jazdu Przedstawicieli tychże Towa
łZy tw, celem opracowanIa memorjalu, aby Instytucje ubezpieczeli
ipolecznych część swoich funduc.;z6w lokowały w listach zastawJ.ycb Towarzystw Kredytowych
i\1iejskch. Wpłynęłoby to bowiem
korzystnie na. tranzakcje listami
":1stawnemi i 2) aby zwrócić się do
Władz miarodajnych z memorjałem
J rozłożenie
członkom 'Towarzy..,twa, Kred)1owego m. Łodzi zalegołych rat na częściowo wpłaty
I\'skutek osłabionej siły płatniczej
'lluzników i ciężkiego sta.nu finanso
wego. O takich tylko memorjałach
b~'ła mowa. na pomienionem ogól.
flpm zebraniu.

* * •

dzić.

Kiedy nazajutrz wrócili -

za~tali

mJeszkanie

doszczętnie . obrabo-

wane
z kosztowności, ubrań i bielizny.
Straty wynosiły przes7.lo fiO
tYli. zł. ·

Jednoczesnie zniknęła z ht;)l'Y
zClntn zaufana służąca i jej podejrzani adoratorzy.
O wielkiej kradzieży zosłała
zawiadomiona policja, która
wszr.zęła energiczne dochod2'Cnie, aby ująć niobe.zpit'clną
szaJkę złodziejską·
Cała sprawa utonęłaby

pewno w zapomnieniu, gdyby nic
zaszedł wypadek, kUITV wstrzą

roku do policjanta, stojącego
na posterunku przy ul. Sieradz
kiej, podbie~ł wzburzony jakiś
mężczyzna bez kaIl,~lusza i 7.awołał:

przytomna!
Gdy posterunkowy przybył
118 miejsce wypadku ua balDziś w' nocy dyżurują następujące
konie mieszkania, należąCego
::tpteki:
do Benjamina Baumera znalazł
tylko śladl kl'\vf.
G. Antoniewiczl1 (pabjanicka 50)
Kobieta w tajemuiczy sposób
K. Chądzyńskiego (piotrkowska.

aptek

~6 "1) ; W. Sokolewicza (przejazd 19)
El. Rembielińskiego (Andrzeja 28);

znikła.

Po krótkich poszukiwaniach
znaleziono
ją ua schooa<:h. (11. Zundelewicza (Piotrkowska 25);
M. Kacperkiewicza (Zgierska 54); ciekającą krwią.
KRW AWE PORM-:nUNKI
~. Trawkow.flkiej (Brzezińsk(a 56).
ZLODZmJSJilE.
Pozatem stale dyżurują. następu
Okazało 'iię, że jest to Rozniącc aptf'ki: A. Sadowskiej (Zgier· Ija
Wcntland, która okradla
,k a 57); li. Dutkiewicza (Zgierska mieszkanie Lampertów .. Prz"
(17); Z. Gorczyckiego (przejazd 59) pomocy ~wych wspólników ()swych pr~codaw
A. Szymańt5kiego (przędzalniana brabowała
c6w
i
miała z nimi uciec do
71)); A. Rllf;~f'gO (Rzgowska 59).
RllmnnJi. Rzeczy, pochodząc p
z kradzlf'źy mial nabyć niejaki
Sztamo Rosenblum, z zawodu
krnwlec, trudniący sie paserstwem.
ł:zg'a;(ie
Fał!llzywP paszporty zart'81lirzn ..
llooi~ł się wvroH/' ZDuny poli·
cji oszust. Moszek Cukief.

..Uwtr. ~ra~~ Wi~[!orną"

...

,

c:tyzn.

Ini~emja ~DlaróW Wwojewó~ńwie łÓ~lkiem
Straty

wynoszą

kilkaset

Epidemja pożarów zawisła nad
województwem ł6dzkiem. Niema. nie
m~l dnia~ by kroniki policyjne nie
rotowały po kilka pożarów.
- We wsi Stok ka1i:::kiego powia
tu w zagrodzie Franciszka Kalfa
wybuchł pozar. Spaleniu uległa. obo
ra i stodoła razem z paszą oraz inwentarzem martwym.
W tejże samej wsi na szkodę Borowiaka Tomn~'iza. spaliła się ftodoła z paszą. Straty spowodowane po.
żarem wyno3zą 15,GOO zl. Ogicll powstał skutkiem wybuchu latarki naf
towej.
- We wsi Bolnia pow. łęczyckie
go na !'trychu domu Lamor:::kiegll

Jeszcz~ zaciśnięte

pnlce

tysięcy złotych

niany. Jednocześnie spaliły się zabu
dowania gospodarcze Katarzyny Lo
siak. Poiar powstał z powodu wadli
wej b,udowy komina.
- W zagrodzie Kowalskiego
Franciszka we wsi Lipe pow. kaliskiego wybuchł pożar. Spaleniu uległy budynki gospodarcze i 15 cnt.
zboża. Straty wynoszą. kilkanaście

kurczowe!'
ramy okien

(.lIkier

ucterzvł

Qhuchrm dekiery.
PuścRa okno i
runęła na dóL
Cukier zatar ręce. - "Już te
raz nas nie 7.dradzi!"
Ale dziewczyna' . nie spadła
na ulicę. Zaczepiła się o balkon, znajdujący się bezpośfcd
mo pod oknp,m. Ostatkami "ił
rznella skorupą dorue,Zkl,..
.zyhę.

tysięcy złotych.

W majątku Bukowina. kaJiskiogo
rowintn z niewiadom ej przyczyny
wybuchł pożar

trzymały się

tlCJ.

na. szkodę Juljana

Arnolda.

Spaleniu uległa stodoła murowanarzędziami rolniczemi, paszą
Kon~tantego wybuchł pożar.
i zbożem w słomie. Straty wyno"7.a
PRZEZ OKNO.
Pa~twll plomieni padł dom drew 26.000 zł.
Póżną nocą () Cl:crwca 1928

snął opinją publiczną w Łodzi.
KOBIETA WYRZłrc.ONA

- Chodź pan ze mną,
Sprawozdanie z po iedzenia Topopełniono zbrodnię!
'ł"arzystwa Kredytowego m. ł.. oZ
czwartego
piętra wyrzucono
']zi otrzymaliśmy z ajencji reporprzez okno kobietę, która spaterskiej ,:Polpress".
dla na mój balkon j leży nie-

łłOCDB dyżury

-

na. z

I'l7.estraszony własciciel mieszkania, Baumer, pobiegł na Łych
miast po poticję.
Na skutek rewelacyjnej opowiesci dziewczyny WS7czeto ('nergic:tne dochodzenie.
ŚLEDZTWO
APOTYKA NA
'ł'R UDN OSCI.

Ookonana szczegółowa reWIv.,,' w mieszkaniu Ros('nbJu·
mów wykryła na podłodze
ślady zmytc:j krwL
Zona krawca powiedzmła, ~~
Paliły się dwa garaże, dom mieszkalny i fabryka przez cały czas spała i me "" te,
co się działo. Hosenblulll wyW dniu wczorajszym straż
O 2'oclz. 5 nad ranem straż parł siQ wszelkie;{o uil:t.l " I ~ '
og'niowa wezwana została na ul. wezwana została po raz trzeci zbrodni, całą winę zwalając lł;l
Piotrkowską 157, gdzie wybuchł na ul. Ewangielicką 5, gdzie pa Cukiera.
pożar w garażu "Straubacha". lił się garaż samochodowy, na- Ja ją chciałem ratowac, :a.
Pożar powstał w skutek nie- leżący do Aleksand}'a Weisinga. le nie mogłem s.Jbie z nim puostrożności szofera 'v'l obchoch;e- Stra~ ogiall zlokalizowała w za- radzić _. wy jaśnia paser. .
niu się z ,benzyną. Szofer Wa- rodku.
Poszukiwame zbieg~ch-o Cuclaw Domański stanął cały w
kiera
nie dało żadnych rezulllt*
ot
plomieniach. Na mieisce pożaru
tów. Znikł ,iak kumiel\ w Wu- ,
przyjechał II odoział straży ogOkoło godz. 8 rano wybuchł dzie. W obec tego jego spra WI!
niowei, który po godzinnej ak- pożar w rabrvce B-ci Liberman
wyłączono i przed 'iądem ok,
cii ratuDkowoj. pożar zlokalizo- przy ul. \Vierzbowe; 18. Pożar gowym stanął tylko Szlama ił.··
wat Do silnie poturbowanego powstał w kanale, w którym senhlum, oskarżon) o 11 dział w
szofera '\Vaclawa Domailskiogo mieści się kurz odcięty od szar- zbrodniczym zamachu.
zawezwano pogotowie ratunko- parni. Na mioisce przybył II i I
Przed sądem wypierał się ku
we, którego lekaJ'z udzielił nie- od\.~ział straźy ogniowei, które
tegorycznie
udziału w zamachu
szczęśliwemu pierwszej pomocy. ogień umioiscowiły. Pożar powna życie \Ventlandówny. JE'O-,
stał wskutek krótkiego spięcia.
nakże skazany został za uslr.,Straty nie obliczone, s~ jednak wanie za4ójstwa na
one dość znaczne.
(wi)
osiem lał ciężkiego wi~zienia.
Około godz. 1 w nocy straż
\Ventlandówna zaś w osobnej
zawezwana została do pożaru, . . . . . . .. .
sprawie została skazana na
który wybuchł na strychu dorok wi~zien.ia za kradzież.
mu dr. Pawła Czarnożyła przy
Dr. med.
ul. Ewangielickiei 17. Na miejsce
Na skutek skargi apelacyjne i
przyby
oddz. straży ogniowej,
Rosenbluma - ta ciemna taIGłłACY
który po półgodzinnej akcji ra
Jemnicza sprawa była wczoraj
tunkowej, pożar zlokalizował.
. I.PBcJans'.a c~orOb oczu .
przedmiotem rozpraw
Pastwą płomieni padta część przyjmUje c?dzl~mme od 12-2 I od
w sądzie allelacY.luym
7-8 w niedZIele od 1-2 p. p.
.
b 1
d?chu. . P rzyczyną poza:u
y O liddt, RI. HoScluszki U, felefon 1i5.17 w Warszawie, który po d1tWlc1
meostrozne rozgrzewame ruI' . . ..
naradzie wyrok pierwszej inwodoci~owycb. l
.
••
. .• •
~tancji zatwier.1zil.

zi~

g

pożarg

*

•
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TEAI , MUZYKA
TF ATR MtEJSl' I.
D~iś o godz. 4 "Murzyn WaralAlW

,alamy I brad z przepoconych

45-LETNI JUBILEUSZ MARJI

Dziś

o godz, 7,30 Teatr Miejski
grać będzie w sali Zjedn. Zakł
Scbeiblera i Grobmana (Prz~clzalnia
ua 68) komedję Bernarda Sbaw'a
,'pygmalion" ~ znakomitym artystą
t'::atrów warszawskich Aleksandrom
\'i\gierką i Stefanją Jarl;:owslt.ą..
Bilety w eonie od 50 gr. do 3 zł.
do nabycia 'W V oddz. Straży Ognio

DĄBROWSKIEJ.

srebrnym ekranie

PALACE "Ofiara kabaretu Hong-Kong"

Wielcy spólczośni i Iliespółczcśnl
pisarze za najwdzięczniejszy temat
uważają. historje tajemnicze i niesa.
mowite, bowiem te oddziaływują
najbardziej na wyobraźnię Indz,I,ą.
ro tak niesamowity i pelen zgrozy
Dąbrowskiej.
temat sięgnęła X muza twOrzl~
Niewiele jednoRtek z grona pol filP1 "Ofiara kabaretu Hong-Kong".
skicb aktorów może poszczycić się wyświetlany obecnie w kino-teatrze
"Pał:1ce".
tllk zasłnżonym jubileuszem.
Jest to opis, pelen tragicznych
Jubilatka wystą.pi w sztuce M.
Jewręinowa p. t. "To, co D:1jwaź wstrząśnień duchowych, życia czło
rit' iRze" w piq,t.t'l{, i1ni3. 8 ma,Tra wieka niewinnego, skaz:1nego pa.
śmierć, następnie ułaskawionego:
1929 roku.
wypuszczonego na wojność, który
Z MIEJSKIEJ GALER.n SZTUKI teraz dopiero popełnia naprawd~
W niedzielę, o godz. 6''lj wiecz. zbrodnię·
Film ten, to nowe arcydz:eło te(>h
w Miej!\kjej Galer.'! Sztuki .,dbl!dzif:
niki
kinematograficznej, pelnę gł~
się odczyt, n. t. "Mal:1n;tw,) medjnlne Marjana Grn7.ewRkie~()", wyg'o bokieh ta;emnic i upiornych t}fek
Rr-ony przez red, Feliksa Lubierzyt\· tów. Imponująca wystawa, Ilowa.
skjego wraz z recyta.cj'uni i:nprowi teehnika zd~ęć i preeyzyjna 'reży.
zacji transowyeh tegoi In'lhrz:\, serja ora,z pełn a realizmu gn nrt,y~
które w}glosi artystka
Teiltru tów - wszystko to stawia film tCI!
Miejskiego p. 1. Grywiń<ika. Godzien w szeregi arcydzieł ekrl1nu. ::;zm:yt
nie, o godz.. 6.ej, wi~cz. odhY'vrdą artyzmu osiągnęła mistrzowilka gT3.
się konferencje red. Lubierzyń ~kie Alberta Schlettowa w roli Korno'.l]"
!';z:t. Dzielnie ~ekunduje mu
o;;uzy
go o twórczości Gnl'iewskiego.
Vernon, Willy Fritseh i Bern:lt'd
Obecna 49-ta wystawa zbiorowa
Goetzke.
~rac A. Malickiego, M. Oleya, or"z
a ,
4
'('znych łódzkich artyRt6w spo~hła
~ ip z uznf111iem publicn!Ości i pT"6y.
Sale wystawowe ~ą dobrze ó 6 rza
się
ne.
Zespól artystów nas~yeh teatrów
miejskicb przygotowuje się d(l wiei
kiego święta arty!;tycznego, mia.nowicie do uczczenh~ 45.letniej prl\,
ry artystycznej koleżanki Marji

....

eoo

l

nObci

Iła

i SZ UKA

:lki", który wobec wiolkiego p,h'iOdzenia przeniesiony zostal nn. jedan
kołnierzy.
rllz do Teatru Miejl\kiego.
O godz. 8,30 draUl:1t E. T,)lIerłl
"Binkeman" z A. Soohą; w roli tyt!]
lowej.
Poniedziałkowe i wtor};;;owc pr<l~t
ustąpił
stawienia "Binkenlaua." zakupi.)ue wej.
z dniem wczorajszym ustąpił z przez związki.
TEATR POPULĄRNY
tajl.uowanego stanowiska dotYI!h,"za
Jutro,
niedziela
o
goclz,
12
w
poDziś i jutro o godz. 4,20 pop.
sowy kurator okręgu szkolnego
ludnie bajka dla dziecI "Oud'l'vny 8,20 wiecz. wodewil ,,12 ion Jafełódzkiego dr. Ryniewicz.
ta". Od ponieq'[,inłkll wraca na afif\z
Dr. n ,yniewicz obją1 stanowislt(\ pierściell'"
Każda osoba. dorosła możo wpr.)- "Ro1lleo i Julja". Bilety do nabycia
'lyrf'ktGra gimn. Ronthalera w War
wadzi(~ jedno dziecko do lat d-min w kasach teatru przy ul. Ogrodow13j
6zawie.
· · · B-cl D ym k ow18 i w k wJncmrm
bozpłat,nic.
Obowiązki kuratora pf'lni narule
O godz. ·1 pop. ,'pygmaJion" z A. skicb Pla0 Kościelny 4.
naczelnik wydziału p. ISzulc.
Węgierką i St. Jarkowsk~- ·
PRZEDSTAWIENIA PLA SZKÓL
O godz. 8,30 sensacyjna sztuka. a- SREDNICH W TEATRZE POPUUroczystość przyjęcia merykańska.
LARNYl\f_
"Broadway." _
w Powszechnej spół
Chcąc udostępnić poznanie "RoTEATR KAMER,.\l.NY.
dzielna spożywców
mea i Julji" jaknajszerszfJn slen)!!).
w święto Gromniczne b. r. Pow- Salonowa komedja "Kokoty z to młodzieży 5zkół średnich urządza
szechna SpóldzielnUl, Spożywców warzystwa" grana będzie do ~l'Od y dyrekcja teatr\l po raz dmgi w śro
dę, dni.t /l marca o godz. 4 pnedID. Lodzi po ra,z pierwszy zaioicJo- włącznie.
wała uroczy&to~ć przyjęcia nowych
Jutro, w niedzielę o godz. 5 ,,\łn st:1wienie sj;koln\3. Bilety .nabywać
członków SpółdzielnL Ponieważ wy rzyn WaTSzawski" A. Słonimsklf!g'l. można w ka~jo teatru }lny ul. Ogro
trwałe wy~ilki propagandystycZU6
W czwartel~ premjora intero.~ l lją, dowej 18 w godzinach od 10 do ~I
Wydziału Społócznl>-Wychowawcze tej komedji francm\kiej pi~:~rzll J. wieczorem hez przerwy.
go tej spółdzielni przyniosły jako Sarment'a ,,Pol:
TEATR W SALI GEYERA
(, cieni"_
rezultat 1928-go roku zapisy oko:o ReżyseruJe i główną rol~ odtwarza.
Dziś o godz. 8,20 i jutro o 420
nowych zadeklarowanych spół Alekbander Węgierko, ,główną n.Ję i 8,20 powtórzenie premjery klasycz
dzielców, zaproszono ich z rodzina- kobiecą Karolina Lubiellska.
nej Willi "ma Szekspira. "Romeo i
mi w dniu 2 lutego do sali kiM "Pygmalion" z W~glerk~ w Tęa~ Juł~a". Bilety do nabycIa. w kasie
Spółdzielni Pracowników Państw·)
Scheiblera i Grohmana.
teatru.
wych i Komunalnych, gdzie w (,boc

Kurator szkolny

.

1929.

Zaqisllicie

członków la.

"'

na

D. P. P

władz spółdzielni odbył;) się

uroczyste ich pnyjęcie w eharakterze członków POW8Z. Spółdziel
ni Spoż.
Zagaił to święto spółdzielczo prze
W'odniczący Wydziału Społeczno

l

Egzamina maturalna

tbwale włamanie
Łupem złodziei padła

herbata i grzyby

odbędą się

w

Łodzi

Jak już donosilitlmy, Da -;kutek
zar~ądzenia ministerstwa W. K j O.
P. na mie~iąc maj zostaJy wyzna\lZO
ne egzaruiny ma.turalne w szkołach
średnich.. Obecnie kuratorjum m. Lo
dzi roz esłało do poszczogólnyeh dy
rekcji zarządzenie, mocą. któr"lg'l
1yrektorzy muszą do dnia 3 lt\:lrl!a

Wychowawczego WL Pokorski. Po
GZem sekretarz Rady Okręgowej
ob. S. Swiderski wygI. pogadankę
p. t. "Jdfla. kooper.ltyzmu" a ,-ieeprezes rady nadzorczej Spółdzl~lni
ob. Stanisław Koiuehowski pnemówił o prawach i obowią.zk3.ch
e%lonków. Jako uzupełnienie progrn
mu czl. Zarządu ob. M. GnHhh'll
składał sprawozdanie ze stanu gOl'podarki spółdzielni. Na zakOliezQl)le

Włamywacze mieli dość cza·
Do składu towar6w kolonialnych Izraela Kuberberga, miesz' su mogli więc spokojnie "goczącego 8i~ przy ul. Kościelnoj spodarować" .
Skradli oni 2 skrzynie herba
nr. 6 dokonano w dniu WCl,:Oraiszym zuchwałego włama ty i 115 kg. grzybów ogólnej
wartości 5000 zł.
nia.
Skradziony towar wywieili w
Złodzieje przedosk'\li się przez
parkan sflsiedniei posesji na po' niewiadomym kierunku taksówsesię nr. 6 i tu tylnem wejściem ką, którą przyjechali na miejdostali się do składu.
sce pl'zestępstw:\.
~88~
Policia wszczęla w tej spraDrzwi składu zostały przez
złoczyńców wysadzone z za· wie dochodzenie.
Spółdzielnia uraczyła Ucznie I;oor;\· wiasów, zamek zaś doszcz~tnie
Dotychczas zdołi\l1o lUŻ ustaNi~ jest to dla moie tajelić nurp.er taksówki.
mnieą wcale:
1%ycb nowych członków nader 11r.)z· zdruzgotany.

ma.lconym programem kinowym, wy
kazując tym sposobem jak wieł~ Ito
nyścf społecznych

zorganizowany

odnieść lOoże

I'półdzielca.

spaliła

laekcje lotagrafii

wprowadzone będą
w s~kołach średnich
Krzewienie sztuki kinetnatografj
unej wśród młodzieży SZkolnej jest
dziś problemem I!zeroko omawianym w sferach na.uczycielskich.. W
związku z powyiszem kuratorjum
Dl. L(ldzi rozesłało okólnik do wszy
stkich szkół, mocą którego ma być
wprowaclzona dodatkowo lekcja
sztuki fotograficznej.
Dptychczat! mimo wielkiego za mi
do szt'lki fotograficznej
wśród młodzieży szkolnej ~organi
Zt)wanie dodatkowych lekcji z dziedziny fotografji n:tpotykało na prze
szkody natury materjalnej, a przedaw6zystkiem na brak oopowiednich poradni i la,boratorjów fotograłowania

ficznyeh

dostępnych

'Wgro na maik

dla. uczni6w.

Kuratorjum m. Lodzi obecnie ta.-

rządziło, aby rady pedagogkzne,
iakoteż kierowr.iry szkół zor~:lni·
:wwali obowiązkowo dodatkowe go

swe dziecko w piecu

Onegdaj cichy zazwyczaj Piotr stanowiła je spalić.
'.'l tym też celu pewnego dnia
ków wstrząśnięty został wiadomością o zbrodni, która dosłow paląc w piecach swego chlebonie wstrząsn~ła miastem robot- dawcy, Dęb:~owf>ka owinęła papierem dziecko i wfzueila je w
niczem.
Szczegóły tej niezwykłe] bądź palący się węgiol. Jedna z są'
co bądź zbrodni ~m:edstawiają siadek iodnak zaintrygowana
się nastęoująco: przed niespełna silnym sw~dem przybiegła do
rokiem w ]tldnym z 'bogatszych Dt;bkowskiej. Na zapytanie są
domów przyjęła prac~ w charak siadki. wyrodna matka nic nie
terze służącej niejaka Dębkow odpowiedziała, aż wreszcie w, ród
płaczu wyznała, iż wrzuciła do
ska. Franoiszka.
Po kilku tygodniach pOluiQ' pieca swe dziecko.
Powiadomione o tym ohyddzy pracodawcą a slu~ącą na·
wi~zał się imtymny stosunek. nym fakcie wladze policyjne,
Nie zwierzała się ona jednak zarządziły natychmiastowe arenikomu i gdy nadszadJ moment sztowanie Dębkowskiei i przedyspozycji SI?rozwiązania służąca chcl\c się kazały ją do
(wi)
pozbvć niesluhnego dziecka, po dziego w Piotrkowie.

(p)

włosów

fale,

maju

złożyć

podania. o zorgalli'.;ow:mi0
komisji egzaminacyjnej. Do po(ln.ń
muszą być dołączone lista ·t.~.mio~"
abiturjentów, li."ta nauczyci 'li, udzielających lekcji w klasio VII, 0raz tematy, z których będzb t·''''''l-

minowana

młodzież.

Na.jpóźniej

d~

dnia 1 maja poszezególne dyrt'lk(\jo
muszą przeprow:1dzić kOT1{c",'nrje
~romorcyjne z uczniami, dopuszcza
nenii do egzaminów maturalnych.
Egzaminy maturalne odb~dą. i-j~
w JJodzi, jak również na tamni,) ('3,
tego wo,iewództwa łódzkiego, we
··szystkirh szkołach średnich w ter
·ninie pierwszym 6, 7, 8, 10 I 11
maja, w terminie drugim dno 1:3, 14,
15, 16, i 17 maja.
(p)

rzez radio!

CO

usłysz,m, dziś
Warszawa. (1395,3 m.).
Iciuszek" Janiny Porazińskiej

Godzina 11,56-1~,10. Sygnał eza
su, hejnał i komunikat lotniczo-meteQrologiczny.
12,10-13,00. Koncert 1: płyt graUlofotlowyeh.
15,1()"""15,35 Ode~yt p. t. ,.Zwal
nanie handlu !' obictnmi i dziećmj
wellług UF.tawod::.w;stwa. polskicgo\'
........ wygi. dr. Jan Akcr.
15,45-16.00 Komunikat !lamo-

z ilu-

strae~ą mu tyczną Wlad. Macury.
1!1,OO-l!),20 Rozmaitości wyglo"j

p. Ludwik Lawiński

20,00-20.25 Odczyt p. t. "Dziej.>
muzyki polskiej" wygł., prof. Stan.
Kjr.wjadomski.

ZO,50-22,OO. Szopka radjowa p. t~
"Hozgardjaz w eterze" pióra p. Ta
Ó(·u,.,~:t Strzetelskiego w OpMteOWa[li\1 muzyczneDl p. Feliksa Lubiń·
11ąd(lwy.
f;kiego.
Dyrekcja muzyczna pod Ide
16,00-16,25 Odczyty p. t. "Nowy
I'odręrznik metodyld przyrodoznaw runkiem fi. Zdzisława Górzyllskiegn
ReżYfierja p. Andrzeja Wodziow.
stwa.".
J 6.2l)........16.50 "Z przetyć i dzie- Rkiego. Udział hiorą art~'śd SClm
ów n~l'orlu" wyglof;! prof. Henryk war~zl1wskieh.
22.00-22,30 Po audycji komunikaMnści( kI.
ty_
16,50--17,00 Aktualjct,
Kuratorjum orga"l~uje wycieozkl uc~niów
17,00-1800 Transmisja naboien
22,30-.~3,SO Transmisja rouz3 ki
Kuratorjum ID. Łodzi rozP,~laJo Krajową w Poznaniu. Udział w wystwa. z ORtrej Bramy w Wilnie.
taneeznoj z sali Malinowej hotelu
do wszystkich in 'pektorów szk )1· ('jecu'o mogą brać jedynie IlCi':uio18,00--19,00. Program dla dzieci ,.Bristol". Orkiestra po~ kien nkiem
nych 1 dyrektorów szkół {;rerlnieh wio i ucz~niec 6 ; 7 od1ziałll ~zk·)ly
i
mlodzioży. Sluchowisko p. t. "Kop A. Gołda j J. Peter,~burRkiego.
zarządzenie aby od dnia 1 kwiat- powl"zechnoj, jakoteż uczniowie
nia. r. b. zglu'5zali bezpośrednln d., ptar1.'zych klas f'zl,ół średnich i ~o ~::::;:&:4::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::!P:_~=A=:"~_~
kuratorjum szkolnego
Poznaniu mlnarjów nl\uczyciel~kich. Pi'Jrw.
wykazy młodzieży, udającej się wy sza wycieczka wyjeżdża ;t 'LoJzi
cieczką na Powszechną WY$t"lWę w pierwszych drliach czerwca.

Do Poznania na P. W. K.
w

dziny lekcji z fotografji, jak równiet. zostały stWOTZ. kółka fotoira.
fiezne pod przewodnictwf'm nau,~1.y
cieli fizyki. Kółka te powinny mleć ~~::!':i~_~~~~~4:.===.~4~:===::.~v~,~~~~~===~~~:
na cdu wzbogarenie zbiorów ;,.zk.,1 -

nyeb, krajobrazami itp_

tworzy bujne

miesiącu

w

Czytaicie "II. Prasę

iBGZOrnle~

fllR

go cinny

Dr

występ

ZI1Rkomitei art. stki z Ameryki

e- a

'v

sztuce Ani<ze!n
p. t .

S?Ora

..ż.ona i Kochanka"

..GlOS

"GlOS PORAłł~yn

PORANiłY"

t,ÓDŹ

ŁÓDŹ
2 marca 1929 roku

•

2 marca

1~29

roku

,

t

ziań

Ita" rozlmvek
ing-DOngOWJe:
mistrzostwo

studenta pi.;t
angielskiego
eodzin sporm

Łodzi

O

Dt:Jie eodzłng nauki ••

Dalsze walki ping-pongowf' "
mistrzostwo ł.odzi dalv nns\.<:pll iqce wyniki:
Y. M. C. A. Oratorium t
4:: 6,
Hasmonca I -- Y. M. C. A. II
10: 0,
Amatorz\!
Y. M. C. A. I
8 : 2,
Amatorzy Orkan 10: 0,
Y. M. C_ A. II Amatorz)

h:er~~:~~y~~r ~i::~n~on~::;

. (Od specjalnego korespondenta "Głosu Porannego")

mistrzostwo Łodzi zgromadzi
Iv dwadzieścia kilka zespoló ..v.
' k"ł przys t an l'e p ływ'a"k"
'" le ..'
.. Rozgrywki odbywają się f""garderobami i czytelniami. Po- d7.ipnnie na kilku salach jedno
tualowane na kolor błękitny cześnie. Na czoło drużyn wvharmonizują 7. niebem wczes- sunęły się bezapelac~dnie HnsI
• •
monea I, posiada j:>c bezsnrz~cz
nc.1 wIOsny.
.
'.,
,.
naJll p,szych ping-pongif\t6w
Od czterech lat stud.j·U.I·C pra- ce,)' z ka7de'''O
"
kole"j·ul1l
.,.,.
1'0
\J
Ze cz t er d zJe.ś CI Ósenl e k
l w Łodzi.
Kon1r.urellhmu HusWQ vv oxfordzkiem kolegjuID dziennie między 7-8 raflO, ni~ setka innych czółen pruje szarą, m0l1 ei są zespoły Ł. K. S. i Y. 8: 2,
Amało' ·7.V Orl·, 8: 2,
Magdalenv i Pl? rocznej komen- wvłączajflc nicdżiel i świąt, mu Tamizę. \Viosła poruszają się M. C. A. R01.grywki ukorcmnc
Stow. Młodzieży Polskiej '~o..ł
dzie Tlad ekipą rugby, został u- 8Z:1
wykonywać przepisowI! w takt rozkazów kapitanów, ja zost~ną .z~ trzY ty~o?n~e. 'V ar- K::1<łimah r 5 : 5.
prOSZOllV na stanowisko kapita ćwiczenia.
d ąCYC h wz dl·
to TOWnJe'~
zaznaczvc, ze drupn
Stow. ~Podzieiy Polskiej
uz p t·
azy na rowe- dTU
7 vna Hpfmone( kfl!!clvdui<'
Unic'l 9: 1.
na słvllncj "piętnastki" oxfordz
Nieobecny 2 razy bez umotv· rach, motocyklach i konno.
do trzeciego miejsca. (e) .
kich un~wersvtetów, która za- \\·()wania traci możność upraOto slvnna ,.ósemka", która
pamiętali> trenuje na ba.iecz- wiania
naszego szlachetnego słanie do zawodów z .. ()semka"
Ił
nych tercnueh
nad
sportu.
z Cambridge.
Jest
to':l
stanowisko
\Y tej chwili GuB dorzuca:
Po skOllczonei pracy kapi
d
.
' . nadzwyczaj
.
- Najsilniejsza drużyna hockey'owa stolicy zawita
o pOWte( zlalne, ,ł)e n3~Z afry- - Prawdziwe .,pieskie tv- tan zwraca się do i-:oleg6w:
kanin
je na '
ba·
_
od
rlni.
do
Jak się dowiadujerny zwróciła. się l'f;dzie więc pierwszym silniejszym
n Z rozk05Zll\-m uśrr.lcchem.
NAD HllZEfi,A MI TAMIZY,
Nic wiem. czy pobiiemv Camdrużyna hockey'owa Leg) stołecz 7espołem hoch:ev'owym, który zmis
Po oprowadzeniu l11l1Je po
Ale to jest śwj~ta r<>gl1ła i hridr-c, ale że pr~dko zajedzienej do UniO!1t1 za pośrednictwem rzy się z nasz. Unionem, natomhst
tem, l1l~eście. c~dó~v X I II -go i ,nikt przeciwko niei nie protc- mv. to faktl
,>wego gracza lodzhnina p. Sachsa zapowiedzianA na dzień jutrzejszy
:-'1\ wlek U• .IUkJCllll sa te wszy- stu je, poświęca iac się ~.i z na j_
'" 2 •
z propozycją roze~ranhl w Łodzi to w Warszawie rewanżowe spotkanie
stkie koll'!!ja imienia: Cllfystu- winkszvm zapałem.
\Vokół
nas wre wnlka w warzyskiego spotk1nia hockey'owe· hockey'owe Union - WTŁ. n;e oC/!Sa; ~lagdaleily, Jez;usa i in. w 0Towa'rz,'sz~
p. Gullowł do fnoŁhal" rugby, hockev i w in- go w dniu 10 m;lTf''l, t. j. w przysz- b~dzie ~ię, pO'lieważ WTŁ. zwrór,i
J!ólnej liczblI' 28·ch, · "nac7 p l- koII'~ium Magdaleny, gd7ie za- ue gry.
lą niedzir>Ię. Df1 l żyna l1ockey'owa lo się do LTnionu z prośbą o wyzn~
r/y"
kapitan
opowiada:
mienia
swói
niehieski
trykot
()
I
•
A
d·
,
przyęła
p')w'yż~za propozyc:fl i spo~ (ZeuiA innea;o terminu spotk:mia..
. .J"
'
( CZ'lSOW ... re r]f)WleCT-3 ~(Ił)
-- est 'nas w OxfordZIe olw- na czarn? bluz" bf'~ której ~a- r
\V·· k' . B
."
kanie to dojd7.iP do sl,utku. Leg~3
,o .• OO() 8 t U d en t"Vw ł.
• l 000
stu- (en 7 studentów me wnży się I It3" " lU!CJ
,
. rytan
. .Il żyje lu•
J r...
d t k
u'ci
'~9 k l "ó
.,..
.
.taj zvctem SDortowem, 8mb
l~n ('. 'p !}Z (~ ,z -v
..
•
. . ' o cm w we.lSC do sal! wvkla<lowej.
'"
nUlczvstszą
rozkosz. ZdroWIe
a
pOSIadu Wł.(lSllV slHdlon
>
. '
•
•
. . .z .ten'· I K'api'tan
czo ł'd'\.ego teamu
bt.1e
ze wszystkIch
POI' cluła.
nem dla rugby, bOiskIem foot- rugby siada przykładnie na je• .
Zawody odbędą się w niedzielę. Zmiany
baJoweul, hockey'owem i t. d_... dne.i z ławek, a ja ohok niC',{o.
,UpraWIaJą sport! przez ataw składzie reprezentacji Łodzi
_ A iłu oddaj·e sie sportom'l
p
p'.
Wlzm, dla tradyc.1i, a pT7.edc,.
rzerwa. rzvtulme urzadzo.
Niewątpliwie głównym czynniwszystkIem dJatego, ponieważ
Jak się dowiadujemy zaszła zroia
_ Prawic wszyscy; w naj na sajka bufetowll..
t.ego było naOClne przeklinakiem
~Oł"szym wypadku dziewięlnap.."
skonstatowano,
że cWJczenia na w programie rozgrywek w piłkę
.
.
.
lJemy
[
f
·
'
ł
t
.
ł
się o malej wartości zestllwionenie
ścic dwudZiestych, Jeśli pan
_ Ycs
Izyczne CIa a s anOWlą po owę ko~zykową Łódź-Warszawa, mia-.
woli. Rozumie pan, tylko ~bo.
"
wartości egzystencji JudzIdej.
nowicia mecze sobotnie zostały od- ~o) sldadu na meczu - trenin~lI ~
.lrużyną gimn. Niemieckiego ktory
ny... \.vszystkie moje określ ePijllc Whisky, pokazuje ' mi
Pc, godzinie
rugby,
GulI wołane, nl'tomiast w niedzielę pne(l,
iak wiad,)mo, rerretcntaeja !. dl!
. me
, oddadzą jednak panu w międzyczasI'e otoarafJ·e
W
7 . VSIę
· do mnie:
' d mem
.
W
ma
,."
. Szwraca
POlU
od·b ę d"
ZIC Slę warszaprzegrała w dość kompromitującym.
posmaku rzeczywistości. Czy .~tkkh shnv cudownego sportu.
_ Jest piąta,
"popracuj~U wie spot.klln.ie między reprezentacją ;;tosunku,
.
ehciałby pan chociaż w cią~il
,. " ..
je1;zcze do Jbiadl,l.
lóc1zką li. warszawską, zaś w go,iz;i·
jednego dnia śledzić życie ~tuNad Tamizą wznoszą się stat
na~h popołudniowy.ch odbędą i'ię Ostater.~nie reprezentacyjna drudentów w Oxfordzie?
_._~_ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_....A.L_R.,_ :\potl~aJ;lia Absolwentów z Y:\1GA żyna. będzi~ składać się z natttępllją
*
st.o!P(·WIj- l Var~ovii z YMCA łotlz- "ych koszykarzy:
- Z przyjemnością...
l·ą. liepl'eZelltrc''t Fdzka wrqz z de
Neumnn (gimn. Niemieckie) i We}
dc
(YMCA) sta.nowić będą obroDę,
vo: ...
do
a
II
fil
.varszawyc>ficjalnemi
W dniu jutrz2jszym w fW
~,t2k zaś l"tanie w 'składzie: .Ah._ Dlaczego, na mH" Bóg,
Polska ~ Czechosłowacja .-- Jugosławia
rtziIJ3·ch pOf:1nnych. W sferach spor
~Z6WS!;j (Turyści), Kurtz (Turyści),
p
tak wcześnie?...
Sv:\Z Veslaru RCS (C·'.ecb()sl\l\v.~c
.
f"prez
._
" _ b'lezącego
SO'lOnu, w roku przyszlym !.owvch stolic"J m"cz
co
"
- nt",.,.
, l·,I·
Stoinke (YMCA.).
Prze,,,idzbna
_ Już pan zobaczy...
ki zY,illzek wioślarski) zwrócił i'i~ trójmpcz od\)yłby się w Pol.'iC'1 na- , bu mi.,,,t wywołał kolosalne zainte jE:st jet:zczl.' z:lmiana rlll między
Guli ",.ybucha śmiechem wy do związków wioi\larskic:h Pol~ki i stępuie w .Tugoi'lawji. Hokowania fp.fOowanie.
Kurtzem i Welnkem, którzy jedna,.
frząsa energicznemi ruc.hv po .. ,Tugoslawji z propozycją fozp.grania drdy rezultaty pomyślne. f<3dzie .JcnnoczcRnie 7. zadowoll3niem kowo do~rz€' spisują. się tak na opiół z fajki. Później pęde~l r7.l1 dorocznego trójmeczu słowiailskie· "ięc należy iż już w narlcbodza'cvrn ,~,jeIl;:iem konstatl1'eTl1V f~kt. iż ka- hnnie. ,iRk i n!\ środku utaku.
Ca się w ciemną noc, gdyż jest go w .hieg~ ósemek. P.ierwf'zy tego sezonie naB~a ó8emka startowa'ć-h€; n~tan ~wią:l<owy Ł07G~. r<;t·'t·"'zSklnd ten nie nasuwa już tak po.już godzina 11, a gęste patrole ro.dz!lJu .mezwykle CIekawy hiAg dzie na Wełtawie.
me O(htąplł od s'.vego pierwotnego ważnych wątpli.wości, jak po~rzed,
•
t k·
. .
'
mta.łby "H~ odbyć ". Prad 4c w ci:,O'u
pro,iektu i zdecydoY,Tał się na. -'mb- dni i przypuszf'zać należy iż osi:y
ulIlwcrsv ec leJ pohC.Ji, uzbro.
'
,,,
gnie Z!lSZ('zyt.Dy wynik w snotkaniu
ionej ,w ~rube pałki, . nieprzvne "'kładu w naszej rep~ezent~cji.
.. tak groźnym . przeciwnikiem, Jak
ll1·i e rza.ia, c jak za e.zasów Re"' ;::,& Iq i
• ł.Qi% e.:
renrezental'5a W:1r;::711wv.
stauracji
są
nieubłaganymi
L-Y P
ł
wrogami. Dwa protokuły i wvdziś
latuje się' z uniwersvtetu.
W dniu dzisiejszym i jutrze!szyru
DZIEŃ SPORTOWY P.
cdbędą, si~ następująca sJ)otk<Jnb
GliLLA.
w piłkę koszykową o pub::r E"'pre~
Nazajutrz o świcie, punktuó

.
0. .xfol'd" \'-' .
Ilit'·f".'n1.
ilU,
w ,.,orul~acb
DO JO tr;.
o~
t'
Pan Guli jest \vspu'1iatym 0- sób.
kazem rodu m~skiego, blondyn,
Guli mi tłomaczy:
zar')7.owiony. pozaŁem syn bo-, - To są prymusy t ~c;zyst
ga1ego t'f'T111Cra z Kapsladtn.
kich 23 koleg.)·ów: 10 mnie.,' wię

Tumit:ą.

wziął

s7~rolde

'1IIliP

-

DIOD··

I

r.i~'·1

II

Duży postęl)

o~mitl

l e.Ja
ri-

Łodzi

".' '

Mecz koszvkaw, ł.6di WarlZIW8

I

~Ą. J76~'!~C6_ej.):u:~n: ~ao_nrd'~IzIO- Słowiański

!

trói mecz

w!oślarł!kl'" !~atami

wyjeidż:\

I

Mecze o lIBbar
i

:l!nie o umówionej godzinie spo
Ły kam p. Gulla,
w kostjumle
spQrtowvm, mimo d()ść~ołkh
wego zimna.
- Muszę trochę poćwiczyć,
~ebv ' nie wypaś{ z formy,
ho
jllŻ od 15 dni nie gr:.łłf'lll
'"
rugbv ...
U stóp kolegjum Chrystu!O:t.
przepięknego warownego zamku w na iczv~tszvm stvlu romań
skim, rozpościerają się, lak
zresztą
wszędzie wspaniałe
tereny spor,to'Ve, granicząc z
następnemi i tak dalei
aż ) do
nif''''nskłonu.

iufro

=

_Kino sl~n~~~2~!!_"bft_llł

l

Od wtorku, cln'a 26-go do poniednia 4-l!o marca 1929 r.

działku,

Sobota. godz. 17. sala szkoły pow
szechnflj pr"y ul. Targowej 77: Od.
rodzenie - K·'.dinnh, Przemysłów
ka - TUR, i Hasrnouea - Widzew.

Zmiana
,

I

J ak

'

MARY LU

(Ksląięta

pożo;!a

bolszew·cka ...
W rolach głównych:

Nasza rodac-dtll,
ulubienica public:m?5cl

repreZBnłanji

LyllI' MAR"f

i K. Samborski
Następny program'
"SKRZYDŁA". W rolac" głównyc":

.

w oRta·
tniej c.hwili, koszykowa repl'e

l<lara Pow, 1(!I1'01 Ro~"rs i inn:.

będzie nastęoll;"co:

sobot.. noczątek seanRÓW o !Zoch.
;,j m. 30. za.~ w soboty. niedziele

zentacla Łodzi prr,edstawiać si~
't

Neuman. \\'eJnicz,
i ski, Kurt i Sztenko.
l

.,a wygnaniu)

życiowy w 12 akt. na tle
prawc'ziw<!~o zc1arzenia. Interesu;i\~e. przy~ody ks:ęf.niczki rosy'sklej, ktorą wy~nata z ojczyzny

Dramat

łtodzi·

się dowiaduiernv

wlącznie

NOTTO; Pośród dostatków
moina b"ć nedzar-em ...

Niedziela. godz: 11. s:1.1a '3zko~y
pow,;zechnej przy ul. l\lrrv :-;ińsk;ei
nr. 2: Tri'lmf - 1/T'8G., . Po-nań:
ski - Kilili~Jd. Stow. )U0dzieży
Pohkiej - ŁKS.
(e)

Okragłe

boisko, otoczone wysokiemi drzewami: z .tednej
sł.ronv przvlegające do Tamizy.
Ze dwie setki młodzieńców bie

•

Ałaszew-

W ~ni

I

powBze·1nie. z wyjątkiem

i święta

o g. 2-ci po pol. Ostatni
~eans o godz. 9.30. - Na "pierwszy
seans cr'nr mieisc zniźone.

- - - - - - - -________-J

ie

,.G10S PORAli Mf

SH

ŁOOŹ
2 marca .~41!9 r.

y

L

.

,

"dlGS PIRlUłMr

f

ŁODŹ

2 marca 1~ 29 r.
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"UA

Ceduła giełdy pieniężnej

warszawskiej
Dolary 8.89'
CZEKI

Bolgja 123,85 i pół
HolandJa 3 57,20
Londyn 48,27 i trzy czwarte
No wy J ork 8,90
Paryż 34,82 j pół

Szwiljcatja 17Lf 2. 171,53

i pół

Marka niemiecka 311.63
AKCJE
D ys kontowy lag , ZaroDkowy 85.Cukier 44.50
'Lilpop :16.-

' 18"'.NorbllD
OJ
Rudzki 41.H. a.be, rbusch 220.'
Polski 176,50
SpleS!! 255.Nobel 21,50
M.o!irżejów 30., ' Ostrowieckie 102.- 105,. Starachowice 32,25
PAPIERY PA~STWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
Pożyczka inwestycyjna l1~,of),
112.- 112,75
Dolarówka 100.- 101.- 100.-:,5 proe-: konwersyjna. ,67,5 proc. konw. Kolejowa 59.KOlejowa 102.50-,
,8 proc. nanku Gosp. Kraj. 94.' ~ i pół proc. listy zMtawne ;l;iem"

izbg

powinny· być ' oparte na, racjonalnej ordynacji wyborczej!

PoczynaJąc

GOTóWKA

Praga 26,40 i pół

Pożg~gwDeprat:e
od , poniedziałku, wychodząc z ałOlo~ferynapi~rozpoczynają swe pl'ace, .łak to ck j tarć.
.inż d~niósł wczol'ajszy "Głos Po
Jest to ubjaw be~wzgłędnie
ranny", wszystkie 3 komis.{e, wy pocieszający, który z (lałem załonione nll ostataiem posiedze- dowoleniem podkreślić należy.
niu, plenarncm łódzkie., izby
PrzY tej okuli zwrócić pragpncmysłowo • halldlowd~
niemy uwagę na pewien fakt,
KomisIe te pracować ' będą który powinien wzbudzić zainłe
r.ad wyszukaniem lokalu dla ł'esowanie. czynników f(ospodar
biur izby, oaszkicowa,niem ogól czyeh.
nych ram preliminarza budżeto
Chodzi mianowicie, o to, że
wego izby, a wrcszcie nad spre- ,s btddura Izby .tesł, o ile tak wy
cyzow8ulcm potlsław regulami- razić się woln~, niekomp~etna.
nu obrad Izby, jej wewnętrzne\Vynika to w czę.~ci z tego, ~, e
go fltatulu itd.
.
okr~ przemysłowy łód~kł Jest
Prace komisji oparte będą okręgiem - pal' exceIłence włóna IDtłterjałacb, dostarczonych klennlezym~ bo przemysłwlóPl'zez iuż istnie.lące Izby ' przekienniczy zatrlldnia p.rzeszło 90
'
mysłowo - bandlowe w ' Krako- proc. 'wszystkieb robotników, za
wic.' Lwowie i Warszawie, kt6- trudnionych na terenie tego wo
re z całą uprze.im.o§eią nadesłały .łewódd-w3.
preliulinarze . swych budżetów,
Jednakże na terenie tego okrę
statuty nrzf!dnieze, regulaminy l, ~n znajduje się cały szereg ,przeitd.
,'
mysłów, zatrudnia.J'ącycb okolo
. Jeśli dodać, że \i' dniu dzisit>j 50 tysi~y robotników, które to
szym prezydjum izby wys)'ła działy produkc.il nie są w izbie
do WSI'szawy na r~ce p. mln. reprezentowane. Tak napfzyprzemysłU i handlu Kwlatkow- kład bez refll'e~ntacji ~stały
skt.e~o 3 ka~dydatw'y, z,apropo- cegielnie. browary, przemysł, ma
1\owaoe na stanowisko dyrekło szynowy, konfekcyjny, garbu,1'a izby, w6wczas stwierdzić 1110- śtwo i papiernictwo. ,
'żna z zadowoleniem, że prace
Oczywista nie wynika 2: naizby wkraczają na 'realne tory, szego rozumowania, ii przemysł
,

Rokowania vJlókieu
ników austrJacłdcłi
i nilnniBckich ,z~rwaru~!
w

B'erlińSkie rOkO\YiUl ia. :wtrjackieh
r.eprezentowany i niemickich pr zędstawieir-,J i pTZlemyjest w izbie zbyt s~lnie:
. .:', , słu , bn,:ve1 niąnego w I'j'ia,wjp 7.;lti l'O
Wielki i średni u.rzemysl włó \vadzenia, WZllloż ollej v,-yml:w) 1pIdenniczy, na którym - - stwler- ,warów IV tej dziedllinir p(1llli\:dz~'
dzić to należy z całą stanowczo- A llt.SJ'j~~ a :-\bl!("~'l ~. ,/(\".,1,: 7 'rwa·
śclą - opiera się nietylko racja ne.
istnienia wielkiego okl'ęgu . produkcyjnego, otrzymał zaledwie
, Wysta\~iy
16 mie.tst na ogólną liczbę 72
Ul
radców.
Nie odzwierciadla to nawct
Zarząd sekcji propag-nnrly wy~ta
we włókiennictwie istotnej sb'U- wy Pracy K obiet m~ P WK. w 1-'0 7. nanhi zawiadamia, ż e żetony \\. ~c
"tury okręgu.
nie 1 złotego i 10 zlotych "'l' .-10 lla
Oczywista, zdać sobie na,leży b
y.ciu, w następując.yeh zn:cszeniat',h
sprawę z tego, że korektura re1. Koło MieSzczanek przy H~' !'lITgulaminu wyborc~ego , izby bęsio Rzemieślniczej ul. , Kili r)':;kiIP~9
dzie mogła nastąpić dopiero. z 122 , od g{)u z. 10-l2-ej CO(}Zi'-'lUli p.
czase~ 'Y miarę rozwo,l u pra(~
R
2. ollżina Woj ~kowa Al. Kn!S·
Izby j konsolidacji poszczegól- ciuszki 4 ponjwlziałlzl j rzw:ll.t ki
oyeh grup przemysłowycb.
od 5-7-ej.
Nie mnie.i .łednak na ten mo3. Narclawa Org-a,ILiZt1cj:L K obil.;lt
menł zwróc.ić pragniemy uwagę ul. Moniuszki 11. od 4-7-c,i cor11. i"ll
'C\'laśnie obeenie w okresie po- nie.
d".
~mowania "
"asadnicz''-cb
prac
4 . Z'
l P
Ob ywilt.~hk i e:\
"','
.r
~wl ą ze {ritcy
Izby. Ilość zatrudnionych w da- ul. Piotrkowt'kn 73. od 6- 8I'o,l7.ioT)
oej ~ał~zi robotników ! zn.acze- nie.
nie tej gałęzi produkcji dla ea5. Sekcj!'L tel efonif;t(~k ul. Pr7.I~j:\zP'
lobztaltu Interesów gospodar- 38, od 10-2 pOP r
(~zych okręgu, i państwa winno
6. PPS. Sekcja Kobieca, PiJLrk,)w
bye, podstawą .ordynac,ji wybor- ,ska 8~, ou fh-9 codziennie. "
~ze:i do bby. '
, 7. NPR., Lewica ld. PiotrJ,o\v<kn
'Miecz. K.
91, wtorkl i czwarti{'j od 7-:1 ;j(:c·~.
. 8. Chrześcijańskie Zwi:i..zki i~~w,,dowe
przeja.zd 34 oel 9~1. od~

włókienniczy

Z

Kobilt

PraCY

Poznaniu

ul.

fi::~:::,::-l. Pfle~Ii~~iontwa pań~twowe nie ma(IDo~atkówJ ,;~~~,~~:~~";2~r;'~::.~~:
-8
Skarb 'paóstwa

_c

:;;~::::A:~~N:'-

.. ,NOW1l' ,JORK.2B. Bawełna. ,ama.
~ykańska. Loco 2070.
, Zamk. Marzeg, maJ' 20,445, kwie-

:00'.ił

',.:

4.

i lU,le lIospodartżePolskl PO_ ~7!O~!~~ ~'~~!~~i'~~ '~~~:~~~

A O.
.~_

"kowska
:1. Związ~k~Strzelec~i:~.
~~d.~r5-7, cod:n!:ll1ńJ::ł'.:'

jgfulu powaz-ne,., sirajg

85, od,

..
Fachowai1I oplnJa
. "b
. t y o t . zw. e t a t yzmle
' .
wy"ltnego e kono mIs

. 1~. Związek Har:e.i'ski' ul.

tień, czerwiec 20,44, lipiec 2005·6:
Niejednokrotnie l1a lamach
sierpie'ń 19,99, wrzesień 19,94, paź "Głosu Porannego" poruszaliś"dziernik 19,89. listopad 19,92
my szereg kwestji, zwillzanych
LIVERPOOL. 28. Ba.wełna. ame. z zagadnieniem, w jakim kierun
lykańska.
ku p6jść winna obecna polityka
. $tyczeń 10,40, luty 10.89, marz'e,l gospodarcza rzqdu.
1:0,44, kwiecień 10,50, maj 10,58,
Jak wiadomó bowiem, na te·
ozerwiec 10,57, lipiec 10,59, sier- renie rządu powstała obecnie
. ń 1054
file
" wrzesi en. 1049
, , paz'd zier grupa wybitnych' urz~dl1ik6w rE'
nik 10,44, listopad, grudzień 10,41, sortów gospodarczych z dyrekJo"o 1076.
,,'
,
torem ' departamentu preżydjalBawełna empsT. H
"
c' A<Io
nego ministerstwa skarbu p. Sta
<. Man,ec 17,55, maj 18,08, lipieo rzYllskim na czele, która pod na
1&,38, loco 18,15, listopad 18,68. zwą "Front gospodarczy" wysu-

prywatnym przedsiębiorstwom.
Przywileje podatkowe wpływają na spadek rcnłownośti, bo
przedsiębiorstwa tąkie nie uwzględniają w swej kalkulacji
tych wszystkich świadczeń, jakie ponosi inicjatywa prywatna.
Skarb państwa ze swoje.' strony
nie otr~ymuje żadnych albo pra
wie żadnych wpływów podatko
wycb, a w ten sposób isłotne zyski tych przedsiębio1'1;tw stają
się problematyczne.
\Vreszcie samorządy ponoszą

rzeczy musi nastę pować silniejszy nacisk na prywatne przedsi~biol'stwa, kłó.'e ponoszl! ciężary nłel~,lko za siebie, ale i w
pewnej mierze ~ za przedslęPrnco·tvnikw K asy" Cll orycl'l,
s·r()..
biorstwa państwowe.
\V tych wi~c warunkach wy- dy od 6--8 ·wiecz.
16. Sekc,ia Sokolic,. ul. Nawrot
suwa prof. Lulek wniosek, że
23, poniedzialki, czwartki i niątki
przedsiębiorstwl1 te w intere'"
sie całego gospodarstwa winny ~QQ
być opodatkowane w tej samej
" Dr.' męd. ,

. ALEKSAN.E>RJA. 28. . Bawełna wa jako naczelny postulat poli~gipska.
tyki gospodarcze., pa:istwa etaStyczeń 38,25, marzec M,90, maj tyZ~ t. j. ingerencję czynników
' 37,56, lipieć 37,95, listopad 38.25. .;ządowych ' i inic.i aływę. ich we
Ashmouni Kwiecień 23,39, ezer- wszystkich dziedzinach tycia ewjec
23,85, sierpień 24.10, pażdzier- k onomlcznego.
.
. nIk 24,89.
Obecnie w całokształcie tej
dyskusji zanotówać naleźy Z du
żem zad,o woleniem głos niezwy
%a przekroczenia godzin kle poważny i fachowy, zawarty w wydanej ostatnio pracy
handlu
prof.
uniwersytetu krakowskiePonieważ kupiectwo łódzkie nio
go
Tomasza
"Lulka". "Przywi~tosuje sę .do określonych odnośne
leje
podatkowe
p.'zedsiębiorsłw
mi pf7.episami godzin handlu 'fil nie
t.. dpowiednim czasie otwiera l zarny pubUcznych w Polsce".
ku sklepy, jak równIe:!: prowadzi
W pracy swej prof. Lulek za
~Jandel w dni świąteczne i niedzie- gadnienie to omawia z punktu
le, władze wojewódzkie zwróciły widzenia skarbowości.
f·ję do poszczególnych starostw, jaAutor stwierdza na wstępi e,
kote:!: do policji, aby pociągała winże
słan prawny przywite,tów ponych do odpowiedzialności, a w
datkO'l,"'ych
prze(lsi~biorshv pupierwszym rZl!dzie nakładali na.
przekraczających przepisy mandaty blicznych w Polsce .lesł zupełnIe
l<arne. Jak się dowiadujemy, kary chaotyczny.
te będą dość znaczne. przeto p ót4'
To uprzywil ejowanie podatko
(,iano.rn ,byłoby, aby, kupiectwo na.- we przynosi szkody zarówno
sze przestrzegało przepisy godzin przedsiębiorstwom
państwo
handlu..
(P)
wym, państwu, aamorządom i

z tytułU działalności przedslębiorsłw państwowych straty, po
nicważ istnieje cały szereg dziedzin. w których związki komunalne mają poruczone przc:t
par1 .......
~.wo różne zadania, za które

mierze, co przedsiębiorstwa pry
watne. 'to uprzywilejowanie podatkowc przedsiębiorstw pail- Spec:jalista chorób sk6rnych ,
stwowych nie ' może wpłynąć wenerycznych i 'moczopfciowych
dodatnio na usprawnienie ich przeprowadził si{j na. Andrzeja 5
Telofon 59-40.
działalności.
mk.

. Mandaty karne

Kartel· \Ii

nie otrzymują od skarbu na swą
korzyść żadnych świadczell.
W tych więc warunkach siłą

B':fHt--

glehcka 9, czwartkI od 5-7 WleCZ.
• Hl. Związek Zawodowy Pielę~'1Jia
rek ul. Andrzeja 34, codziennie 0.0.
10---5 w soboty od 10-2 pop.
14. Związek Praey Polsldcj ul.
Główna 48, od 9-12 i od 5~
wiccz.
15. ' Związek Zawodowy Akli"ze·
rek, ul.Plotrkówska 73, l okal ' Zw.
w'

S. NI-eWI-az"sk'l-

.,

przemYśle
Zwlązauy

s

dzianym

Przyjmuje od 8--10 i od 5--9 wiccz.
Oddr;ielna pocteka111ia dla. p ań

PORADNiA · • .

f l

l

2ł W[ H ~ ~ ~ ~ I[ HA

Ruch karteUzaeyjny w przew pewnej mierze
wlókienniczym ogarnia pońezosznictwem przemysł dzia
Lekarzy-specjalistów
wszystkie prawie gałęzie pro· Iły p~)(lejmuje również poczynadukc.fi i to pomimo zastoju na nla, maJące na celu utworzenie
rynku i nfepomyślnego narazie kartelu. Ma to być kartel kon- · c~ynna od 8 rano do 9 wlecz.
11- 12 ) pr,z;Y..im,uj,~, ' ,. ""
kształtowauia si~
koniunktur" wcneyjny, tworzący 8i~ ua łere
2- 3 ) kopieta- leka.rz '
Ostatnio ruch ten objął również, nie związku pueruysłu dziane~, w niedzi elę i świ~ta od 9~2 pp,'
przemysł pończoszniczy, przy~ go Rzplitej Polskiej. Oczywista.
"
Jeczenie chor6b'
.,'
czem konsolidacja organizdcYJ- I pierw8zem po~iąg,oi~iem po-, , wenerycznych. moczonft obe.imuJf' nłetylko producen-, wsta.iącego karteIn mn być skró'
płciowych i skórnych
tów, ale i odbiorców, którzy na c~nłe kredytów do 6-clu miesię Badanie krwi i wydzielin na,
- ,s yfilis i tryper.
ogólno polskim zjeździe l\' war-! cy i likwidacja kret'lyłu otwarte
Konsultacje z neurologiem
sZRw ie utworzyli konwencję, 0- i go. Oczywista z wyląrzcnlem so
,
I urologiem
Gabinet Swia tło-l e('zn.icz>
l,arh, o jednoHłą org~mizac.tę ' Ihlnych większych odbiorców,
Kosmetyka JekarRka. '
sprzedaźyi poJitylU: krł'dy,tową dla których ma być L.lPfUi)OtlO- O dd~ielna. poczeblnia.' dla. K obiet
wobec drobniejszych OdbiOI"-lwaay okres jednegu iJlłe.o;iąca.
PORADA 3 Zł .
e6w.
myśl e

I

I

I
I

, ,Zawadzka 1

GŁOS PORAr.TN"Y -

2.IIl. -

12

•

Biuletyn
,,8 Ibli ot eki li r oszo\V ere
=

•

Nr.21'ł

1929.

lawiadomien-e.

W sobotEł, dnia 2 marca 1929 roku w
lokalu własnym przy ul. Sienkiewicza Nr. 3 I 5,

Syndyk tymczasowy masy upadłości finny
"Frenkel i Zółtowski" na mocy art. 502 i 503
K. H. wzywa wierzycieli wyżei wspomniane,.
firmy, aby w ciągu dni 40 stawili 6ię osobiście
lub przez swych pełnomocników w kancela-

odbędzie się

Towarzyska Gra w Luffo

CJCIIIVZ=

dla członków Stowal'zyszenia i wprowadzonych

Ostatnio ukazały się następujące książki tańszych
edycyj.

gości.

rii adwokata Aleksandra Taraborkina,
w Łodzi, Zachodnia 72, w godz. 4-6 po
poło i oświadczyli, z jakiego tytułu i w jakiej

Po czątek o godz. 9-ej wiecz. \Yejście bezpłatne
Zarząd

R. H. Benson: TebOrz

Stowarzyszenia Komiwojater6w
Ł. o. H. P.

kwocie są wierzycielami upadłej firmy oraz aby
złożyli u niego bądź w kancelarii Wydziału
Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi tytuły
swych wierzytelności.
Sprawdzenie wierzytelności w obecności
SQdziego Komisarza Pawła Szulca odbędzie ię
w dn. 10 kwietnia 1929 roku, o godz. 12-ej
w kancelarii Wydziału Handlowego Sądu Okr~
gowego w Łodzi.

Ciekawa powieść z życia angielskiej arystokracji. 350 stron. Cena Zł. 2.90.

K. Grodzki:

Jadą

ulani...

nowa polska powieść z czasów walk
o niepodległość Polski. Ceua Zł. 1.45.

Paweł Staśko:

PrzYgoda

leśnej rusałki

SYNOYK TYMCZASOWY
Adwokat Aleksander Taraborkin
Łódź, Zachodnia 72.

najnowszy przebój znanego polskiego romansopisarza. Cena Zł. 1.45.

v.

Blasco Ibanez: Ziemia zdobyWCOW

Dr. msd.

Fascynująca powieść

z życia zdobywców
dobrobytu i bogactwa w Ameryce.
320 stron. Cena Zł. 2.90.

H.

CZ

fe

Antoni Słonimski: Metne łby.

powrócił

CegIelniana 11I.
Tsl. It·JZ.
Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych i moczo·

Naj nowszy zbiór dowcipnych. ciętych satyr dramaturga i autora granego bez
przerwy na wszystkich scenachpols1.."ich
,.MURZYNA WARSZAWSKIEGO".
Cena Zł. 1.90.

płciowych.
Naświetlanie
bmpą kwa.rcową.

-

Przyjmuje od g. 8
do 10 rano i od
5 do 8 ~iec;,;.
Dla pań od 3-5
oddzielna poczekalnia.

Do nabycia we wszystkich ksiElgarniach,
kjoskach kolejowych "Ruchu" oraz w
"Bibljotece Groszowej" w Warszawie,
.
ul. Moniuszki 11.

-O-r.-m-e-d.-I

DO
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Ozdobą

składające się z

;e8t portret, wykonany w znanej Pracowni Artystycznych Portret6w Kol. Prac. FoŁ

lOdź,

c~:

. Z

l

h d . . .
ac O file]
.
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czne i dla celów architektury.

Dziś ł

łuszczarnia I

MI,n
elektr,czn,.

. Wiadomość u adw. Abramowi·cza, przy ul. Cegielnianei 47.
.
~:XC:>:C:>:Cc)<ICO<ICO<ICO<ICC>ICCX:>CX~X~Xx)X.>Q:lC~:lClIC~lQ~.>Q:).>Q:)>CCI:tCCX~
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.., 1''''
'ta dogodnych warunkach. Gwarancja
za dobry materjał i solidne wykonanie.

LaboratorJum zęb6w sztucznych
Piotrkowska 99. 898-10

Dr. med.

HEli Ił

Choroby sk6rne I weneryczne

Ignacy Lifszyc" a. adwok. RyEzard Banasz wzywa na zasad~le ar~. . 501-503 Kod. Randl.
'~lerzYCleh .upadłego,. ab~. ~v
CIągU 40 dm od dma dZlslelszego stawili się oso biści e l ub
przez pełnomocników u niego
w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej
N
9
ł
r. 10 ) w ce u oświadczenia z
jakiego tytułu i jakiej sumy są
wierzycielami, oraz w celu zło
żenia jemu lub w kancelarii
Wydziału Handlowego
Sądu
Okręgowego w Łodzi (ul. Zeromskiego Nr. 115) tytulów
swych wierzytelności.
Syndyk Tymczasowy

TELEFON 79-89
f'rzyjmuj c do 10 r. i od 4 - 8 wiecz
'" niedzielę od 11 - 2 po południu
Dla pań bpec. od godz. 4--5
Łódź, dn.
DO

pol.. dla

niezamożnveh

CENY LECZNIC.

Pll

SZKOLNA Nr. 12
':horoby włos6w, sk6rne, weneryczne i moczopłciowe.
Naświetlania.

la.łlpą kwa.roową

prom

'lontgena (ekzematy, nowotworf.
Złośliwe).

Przyjmuje oJ 6-9 po pol.

'rEntO!
L •

Ryszard Banasz
a. adwok.

w

10.--,

sprzedał

SPRZEDAM

c~arnego ratlerka. Wiadomo§c, WóJ..
czańska 144, Il brama, na prawo.

589-3

Doniesienia rozm.

li

E

batutą

DYWANY

reperuje Tkalnia 5ztuczna, PiofrkQwSz. Bajgelmana ska 92.
33t)-,-f

~~~,,~~g~~~~

L

Z I

lel(arzv spec;allst~N
przy G6rnym Ryn~u

· t ft_
-294
l ') 89
P 10
rnOWSAS
, te. 2_ (przy przyltanku tra-nw. pa'Jjanic!dch)
Czvnn3 od lO-ej rant) do 7-ej wiecz.,
w niedziele i święta do 2-ej po pol.
Wszystkie specjalnoki i dentystyka·
Kąpiele świetlne. lampa kW:lrct)'N:i·
elektryz:acja, Roentg~n, szc~epjenla,
analizy (moczu, kału, krwi, plw;lcin,
wydzielin itd.) Operacje, o:ntrunki,
Wizyty na miasto. Porada 4 zL
Porada dentystyczna oraz w!na
rologiczna dla chorSb s:drnyc '"
wenerycznych i nie'11ocy płcioNej
3

ZŁOTE.

&&eeeeeeeeee88ft838~

I Gabinet

I

kosmetyki JerZDltzej

i ~oaletowej

TWARZ

odŚwieża. wybi~la oraz od szkodli•
wych wpływSw zewn~trznych z~a~o

micie (f\roni

płyn

BOROXYL. Wycie-

Absolwentlu wydz:: lekarsk. unlw. rać watk" przed wyj§ciem z domu.
OdeskIego
Apteka Zamenhofa, ·Warszawa. 61-5

l.

I.:
\7

Z DT
lA l B -m
n 1-1\
.iL
Zielona 17.

Pielęgnowanie

cery, usuwanie
brodawek, zmarszczek, piegów,
wągrów i innych defektów. Masaź kosmetyczny. Maski balsamiczna i inne. Pielęgnacja
włosów i usuwanie lupieżu i t. p.
Godziny przvjęć: od 10 r. do 8
wioczór.

Gie,lda PraCY
CH C:::3Z OTRZY;łlAĆ P03AD~?

Musisz ukończyć kursy fach:lw~, kJre3pondencyjne. p'rofes~ra Sekuł;lwl
cza Warszawa, Z6rawla 42. Kursy
wy~c~ają listownie: buch,lltcrji, rachunkowości
kupieck:ei, korespon.
dencji handlow~j, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji, pis:mia . na
maszynach, towaroznastwa, a~ltlel
skiego, francuskiego,. niem!e~k;eg>
.~ •••••••••••••• 6 ••••• pisowni oraz gramatyki polsklcJ' ~at
ne dla rolników: Buchalterja rolniCza
o,'az nauka o wydajności g~e?y. Po
ukończeniu świadectwo. Ż"dajCle pro~ POlinku)ę
spektów.
44-11

POKOJU

CEGIELNIANA 25,
TEL. 26-87
Specjalista chor6b skórnych
ul. Piotrkowska Nr. 62
I wenerycznych
TEL. 31-53.
LEOZENIE SWIATŁEM
Wszystkie specjalności. Lampy
(lampą kwarcową)
kwarcowe. Elektryzacja.
Badanie krwi I wydzielin.
Przyjmuje od 8-10 r. 12-2 i 4-8 pp. Roentgen. Analizy. Wizyty na

;::l.

Kupno i

Gabriel Gabrio, Antoni Poinłner,
Al'ilgello Ferrari.

SpeCjalistów
WDłiKOWYSKI iLekarzy
Gabinet Dentystyczny

zl. 6.50: zagranicą -

(~~łomnia ~ro~ne

[1 er

Orkie"tra symfoniczna. pod

mieście.

Er~ta miesięczna. .. Głosu Porannego" ze 'WBzystkiemi dodatkami wynosi
et
w Łodzi zł. 5.60, za odnoszenie - 40 groszy; z przesyłką pocztową

w kraju -

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

OSTRZEtENlE",

JaOe j[

1 marca 1929 r.

w niedziele i święt.a. od 9-1.
Dla. pań od 4 do 5 po poło
oddzielna poczekalnia.

PlllJlł:ZJł
do contralnego ogrzewania.
Zgłosić się: Narutowicza 57
fabr. pończoch H. Szmulowicz, do biura.
599-3

Skradziono kasetkę żelaznl\. zawier~
jącą, 3 prote3ty: 1) z wyst. J. Malgolis, zl; P. A. rrięde.. pL 25.1-29 1'.
w Łodzi, na zł. 100.-; 2)'z wyst. G.
Wilner, zlec.. M. Roter, pl. 15.n.~g ..
w Krakowie, na zł. 50.-, ostatnie
żyro Benjamin Berg w Łodzi. 3) z
wy st. S. Gelasen, zlec. Halpern i Sztajer, pl. 31.XlI·28 r. na sumę zł. 33.60
w Łodzi. Ostrzegamy wszystkich wyDramat z czas';'w panowania. caratu w 12 aktach stawc6w i żYI'ant6w przed wykupie,
niem takowych i powyższe protestr
w rolach glownych:
unieważniamy. Firma Halpern I SztaMarja Jacobini, Natalja Lisienko, jer, Łódź, Kamienna 22.
597-1

Doktór

Dr. med.

T

u-

dni

następnych

'\Vłokienmcze

U L. N A W R O T 2

(Cegielniana 23).
Telefon 19-52
Przyjmuje od 10
do 12 i od 5-7.

Oferty sub "Lokator" do "Glosu Porannego"

[I. ;:::z:;;
1I~1

poszukuje

Zachodnii 6Z

4 pokoi, kuchni, po-

JUŻ OD 1-go LIPCA R. B.

Pracownia wykonywuje z każdej fotografji, choćby
zniszczonej powiększenia we wszelkich rozmiarach.
Celem reklamy i aby udowodnić artystyczny charakter wykonania naszych portretów, wykonuje się, na
czas krótki, oryginalny portret, wielkości cm. 30x40 w
cenie zł. 8.
JednoczeEnie wykonu;e się portret pr6bny tej
samf\] wielkości w cenie złotych 3.
UWAGA: Na żądanie dokonuje się zdjęcia poza pracownią
oraz wszelkie roboty techniczno-fotografi-

~as~

akuszer-ginekolog

koju słu4i!:bowego, łazienki i holu

ul. Stodolniana Nr. 10. obok Województwa.

Jest do wydzieriawienia
od zarazI padlosCl
Syn,dyk tymc. zasow~
_
_
" Wyroby

MIESZKAłłIE,

KOPIfORTOWE

mieszkania

H. fintuta~f

-WYNAJĘCIA

H. SzmUIBWIł:Z, nawrot 7

Z kucilnią
i wygodami.

Zgłaszać si~:

Wólczańska

Bre mad. H.

Narutowicza 9,

7, m. 1.

RÓŻ"~n8r

hl. 23· 33

Spącjal!sta

UCZENNICA

Niemieckicgo Gimnazjum, Ketfy Li·
werantówna, zgubLa matrykułę na
591-1
rok szltolny 1928/29.
ZGUBIONO
m1\frykułę,

wydan" przez Gimnazjum

chorób sk6rnych, we- M. Hochszfeinowej na nazwisko Toli
nerycznych, moczopłciowych.
Manelak, ucz. 7-ej klasy, zam. Picod 8-10 rano i 4-8 po poło
pno~l~
WO~

Oddz. poczek. dla

II

Zagubione dokum,

pań.

Ogłoszenia za wiersz milimetrowy l-szpalto;.vy: 1 strona i w tekjcie 40 gr., strona 5 szpalt.
Nekrologi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po tekkia 30 gr. str. 5 szpalt. - Zwyczajne 10 gr.
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; naimnie;sze 1.20 zł. Poszukiwanie pracy 10 gr. Ogłoszenia zaręczynowe i za i1ubinowe 10 zł. Ogłoszenia zamieiscowe obliczane są o 50 pr.•
firm zagran:cz"lvch o 100 l')J·oc., za za,frze':on'! miejscowe dopłata.

----------~--------------------------------------~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~--~-----~
Wvdawe.a: "Prat'a", Wydawnicza Spółka z ogr. odp.
W drukarni ,.Prasy", Piotrkowska 101.
Redaktor: Jan Ul'bach.

