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Komisja reparacyjna
zbierze się w poniedziałek

'P:arytt.2. 3. (tel. wł.) -

Wedł"g
de nit'sienla źródeł półoficjalnych,
najbUzeze posit>dzenie pl'łnum kO:l·
łerane.li reparacyne ID'!. się odbyć
w najbliższy poniedziałek popolu.

Pijany 'robotnik
zwró(~ni~

dniu.
Na posizdzenlu tem mają być o·
mówione wnioski ostate, zue jJos7cz.ególnych .sekcji.

I

Zawieszen:a
monarchistycznego
PIsma

KRÓLEWIEC, 2 marca: -::
!Prezydent
główny prOWlllCJI
Prus
Wschodnich rozkazał
'Zamknięcie na przeciąg czasu 4
łvgodnj ~!sma "Ostpreussisches
T agebJatt • wvcho~zącego. w In
terburgu za. z~mleSZCZenIe ar:
łvk uJu, obra~aJ~cego
godllo~c
~eezypospohteJ.

J ak doniosła w~zorajt!za "Ilustrowana Prasa Wie cz. "
wczoraj . w , godzinach . rannych dokonano w Pabjanicach
strasznego morderstwa, które ni e zwykłe wra~enie wywołało za:ówno wśrÓd.robotników jak i majstrów fabrycwych.
Mornercą jest robotnik z fa~ ry.ki Kru:c~~ i E:d~r,
ktory 21 lat pracował w wyze} wym~ emon5J flrmie, ciesząc się uzp.uruem zwierzchników za 8W?\ pracę i
łagodny charakter. .
Ofiarą morderętwa padł majster fabrye~ny, równiEl
stary pcaco'~'nik firmy Krllsche j Eader.
Straszna tragedja jaka tozeJrała się wczoraj na terenie pabjanickiej f~btJ.k:i uie. ma żadnych g}ębs,2iych pobudąk
Spowodowało Ją nadmft erne nadu~ycie alkohoh~
przez robotnika, który popelnił mOf:lerstwo. .
. '
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Pośrodkd min. Briand, po prawej stronie lOru Urewe'

po lewej Quinones de LeoLl.

Jeden z robotników, mianovo'i.cie Onufry Młynar.
czyk przybył do ,pracy w stanie nietrzeźwym .. Od . godziny 6-ej rano do 7 m. 30 kręcił się w krochmalni, nie
rozpoczynając roboty. .
W~wczas 5.1 1etn! maJs~er . fa?ryczny Józef qtt?
w formIe zupełrue delikatnej l w torue łagodnym zwroclł
mu uwagę, że jest to niedopuszczallle. Podniecony alkoholem robotnik, który do tej pory nie miał najmniejsze} scysji z wyrozumiałym i zgodnym majstrem, nagle
w złości chwycił dłuaą sztabą żelazną, wagi kilka
kilo i trzykrotnie J óZ€lfa Otto uderzył w głowę.
Sk~tek tych .ude:-zeń był tragiczny i pio:unuiący~
utto J.ozef brocząc krwIą upadł na posadzkp, sali fabyczuej.
Natyehmi&~l. puwiaclomiutlo o st.ra~znern zajsciu za·
rząd firmy,
pogotowie kasy chorych i komisarjat policji.
Przybyły lekarz stwierdził zgon ofiary zbrodni,
c'kutkiem zmiażdżenia ' czaszki i wgniecenia zdruzgotanych
' ości w mózg.
Pierws'Ze przesłuchanie mordercy odbyło się w lokalu
{il.bryczym.
.
. Zapytany o przyczynę . dokonanej zbrodni Onul'r:
}'Hynarczyk z but~ oświadczył:
.
.
- Zwrócił mi uwagę, a Ja uwag wysłuctu·
Nać mogę ty~ko od os.ób wy~ej postawionych,
lOCząWSZy od dyrektora tkalni.
.
Następnie jednak nastąpiło w nim zalamarue jJfSy'
::hic7.ne i 'z żalem oświadczył, że istotnie nie było
)owodu do popełnienia morderstwa.
.
Mordercę aresztowano i przewieziono do więzienia
l;)rewencyjnego w Łodzi.
Tu po zakończeniu pierwiastkowego 15 1 ':i 7: t\VeL przeka(d).
zany zostanie do dyspozycji prokuratury.
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\V Mińsku

WILNO, 2. 3. (tel. wł.) - Z Miń
ska dono_zą: W dniu wczoraj zym
pt'ze . zła nad mia tem niebyw,ła w
dziejach rala z·mnll. MróL do zeM
do 60 si. poniZeJ zera. Dz:Ś poczę
ly krążyć najbrrdziej fantastycztł€
pogło-ki o b!b1 im ko';cu świata.
Urzędowe źródła podają ze prywat
ni handlarze drzewa rozpuścili po
głoskę, ze stacje meteorologiczne za
powiadają .ie~zcze kilka
miesięcy
mrozów. Mie ' zkańcy poczęlł robić
zapa'y drzewa w kute', czego ceny
drzewa wzro_ły nłepomłer'ILe.

głowę'·

majstrowi : '
uwadi, ·bU wziął siC do pra(u

'.

·

I

rozbił

I
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Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości W. P. Przemysłowców i Kupców, że z powodu zamarznięci~ portu gdań8kie~o
otrzymaliśmy na zasadzie rozporządzenia Minis.terstwa Skarbu z dnia 27.2.1929 r. ,!a Nr. D. IV. 2094.4.29 zezwolerue na tranzytowame
towar6w angielskich przez porty niemiećkie z zastosowaniem cła konwencYJnego.
Wobec powyższego prosimy wydać odnośne dyspozycje angielskim firmom wysyłającym, aby wszelkie przesyłki powierzone zostały naszym przedstawicielom firmie
.

~[ftHARD I Ufl, lt~. -- ~reat ~t. I~~ma~ AD~~tle, f.L ł Wt~n~ynie

wzglądnie filjom tejże frrmy w Liverpool, Hull, Manchester i Bradford.
Jednocześnie zawiadamiamy, że towary te bądą ekspedjowc..ne specjalnemi okrętami pośpiesznemi i nadejdą do

gu 12 do 14 dni.
8

Towarzystwo [ksped'JcYinu-Trans,ortowB
"IłJ\PID" Sp. l ogr. odp.
Lódź, ul. Zachodnia 63.
~
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Wystawa obejmuje: dzieła najwybitniejszych mistr:r:ów Polskich

.
Orga.
Ogwanu P triIi-I~

chodzące z dom6w b. panujących CARSKIEJ ROSJI.

antyki zbiory prywatne. mu·
zean~ oraz eksponaty::

Wystawa czynna od god:/:. 11 rano do 10 wie cz. -

DZiEl 5ZTUII• ., 'Ł6dź, GRAND-HOTEL
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Wejście zł. 1,:-

Sala - mała
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złota.
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wskazuje, że nie
Ostatnie wypadki na wschoflą ponowncm potwierdzeuiem zdania, że posłc:pu nie mo·tna przyspieszyć zbyt gwałto,,'
nie i szybko. Z ludu starożytne
~o, rozmilowane~o
w obyczaiach pierwotnych. nie można w
{'ią~u .tednej J(cneraeji utWOl'zyć
narodn wspólczesnego.
Król Afganistanu Amanullah
j jego pi~kna żona. królowa Suraja, tylko ucieczką zdołali uratować życie:
próhowali wpoić
~ulturę zachodu w nardd orjenłaJny, związany tradycją i prawami z przeszlośeią tysiącletnią.
Obyeża.ie Indu dojrzewają w
eiągu wielu witków, i zrasto.lą
się tak ściśle z wiarą ludu, że
"Prost łączą się z zapatrywania
mi reli"J.inyeh, dla których każdy prymitywny uarów
gotów
jest poświęcić wszystko. Zmiana pOf(lądów, uważanych za zasadę wiary przez każdego wiernego, bez względu na poziom
kulturaluy, w jakim kra.i się
znajduje - jest rzec:I!ą nadzwy~zaj trudną do przeprowadzenia; jeśli wogóle istnieje coś,
dlaczef(o człowiek gołów .test
walczyć, to owo coś będzie musialo być w zgodzie z sumieniem
i prawem tego zdolnego do poświęceń człowieka. Dlatego tet
powstańcy afgańscy
stan~łi w
obronie wyeh :wi~tYl:h praw i
walczą pneel
nict"nym, zdanIem
icb, refo1'mom króla
manonaba, thoełaż władca ten
usiłował wprowadzić tylko rzecfIY fak błahe, jak odsłoni~tlc
twarzy kobiet i noszenie ubioru
europe' kiego. Dla nas są to
sprawy obojętne, dla ąfgańezy~
ków jednak posiadały niezwykłe znaczenie relJgi.ine i były u~
ważane wprost za przewrohłe.
Tylko na zachodzie istnieje
rozdzielność kośeioła od admitlzie

można

PORA'N"NY - 1929.

Nr.

~

przez noc utworzyć narodu

Ilislrae.fl eywilne.i. OddzielC'nie
i niep;awisło§ć autorytetu kościelnego od admin' stracji jes l
przez nas uważana za ~asad~
rZl,dzeuia. NDI~ży .ie(lnak ZWl1żyć, że właśnie ua zachodzie llpłyn~ły tysiqce Jat, uim zasada
ta zdołało si~ utrwalić; nawet
żydzi uznawali jesz('ze lłrawa,
dyktowane wyłącznie pl'zez auło
rytc~y reJigi.ine.
I .it"8zcze kUkaset Jał późni('j,
w czasaeh pallowania ł'f'ydery
ka Barbal'ossy, Henryka IV, kłó
ry odbyć mnsiał pieJf,(l'zymkę do
Kanossy, i Dallł('go - ni ... usłn
ły krwaw(' waJki międz~' wła
dzą świecką n duC'howną o rozwiązanie kwesł.ii. czy ustanowit"
nie władzy świeckie.i ma ,)OZOstawać w zależnośei od ~łowy
k08cioła i być .iej PI'zywilc.iem.
Jeszcze slo lat ł('mu ullio:l;y "ie:
wzburzone lnic teolo~.ii i znszumiały aż' po
sehody k~ltl'drJ
Notre Dame w Paryżu. gdy , 'apoleolł wziat koron~ lr. r:!k St;'dziwe~o paJłjeż~l Piusa VI i sam
włożył ją sobie na J(lowp" co mia
ło być wyrazem .le~o niez:deż

się

współczes e~
politycznych I Czy po Inieu był eztkae~

Afganisluuie, wypadki te są tylko odcieniem poczuci:. wiary;
tu bo,dem młody król .iednem
pociąJ!nh:cieo\ pióra Eadekrelował zupełny przcwrM relif(ijoy.
Wskutek od~raniezcnia RutOrytetu świeekiego od władzy ko
ścidiIC.i, na zaehodzie moźliwem
.1est odsf'pal'OWBllie spraw, nad
kłól'ellli woJno opin.U dyskułować IIh\skl'~powanie, od spraw,
który ..b nie wolno rozłrząs!lć,
nie naJ'usza.ląc pl'zytem podsła
"'OWlcb ))o.i~ć religl.inych, świ~
tych e~demlJ narodowi, Innemi
słowami: posłf:p ,)olit~'ezny i go
"podsJ'('zy ma IJrzed sobą ,1r'og~
utwarłlJ.
1110ez('.i jednak .iest z

do spraw
kra,iu. I dobrze
czyni; biorąc bo iem udział w
znmif'SlI!aniaeh świeckich, narazlłby na szwłłnk wzniosie swe
stanowisko. Dlatego też uświ~eone zadanie .lego stoi wysoko
ponad intrygami świeckl('mł.
Stanowisko kościoła .lesł na.isilnjejszem i powazanie .tego na,'
większem tam, ~dzie napotyka
na pot~żną władzę świecką.
Tam jednak, gdr.ie przeclwstuwja mu si«: hydra 811arch.ii i nie
dbalstwo słabego rządu deJllago
glcznego, ch"'lcje sit; autoryh·t
i stanowisko kościoła i podslawy nauk .ie~o są w niebezpie-

wial'ą.

ezeńsłwie.

zazdl'ośnie

nia

.iakłegokohviek

strzeżoll1!

Czy tei po tępowa~ wolniej'? "
jakiem tempie powinien by
działać? Przy tej okaz.ii wskazy
wano na reformy w Tureji
przeprowadzone zwidocznem
powodzeniem przez Kemal Płot·
sz«:. wielkiego męża stanu i b ..
hotera wojennego. Chcąc wyr.,..
bić sobie sąd o tem, nic należ,
zapomnieć· o niezwykłem powainniu i aułoryteeJe tego wielJ.itgo wodza, który dwukrotnie wy
bawił swą ojczyznę z krwaw)"ch
wojcu, j któ.'emu wdzięczny naró,1 nadał przydomek "el gh:l7.i"
- zwyci~zca. Je't on przywódC'ą ełler~icznym i pOl'ywającym,
kl. potrafił zdobyć sobie serca
narodu tureckiego i reformy
swe mądJ'ze stopniował. Tu..ey
nie od kilkud~icsl4,'rilJ, a od kilkuset lat słyka.ią si~ z c3'willzncją zaehodu: kJoa.i ich się~ał Mo-

lU'zez teologów, nie dopuszczaNa zachodzie p08t~p ma drudo lego, bl zmiana n- gę ołwar(p. ponieważ kwest-ie re
świę(~ollego dogmatu, choćby u- Il~i.ine i dokh'Yuy polityczne są
,~ażall~l za temat dlł dyskusJi. od siebie odseparowane.
Hząd
la~:ul wiary stl'zcże
p()kolenie J'ządzi wc wlasne.i dziedzinie,
:lU pokolcl1iem. I)odf'za;; gdy dok
pod('zas grly kościół poswu:ea rz~ Adł'.i~tyckie~o. Z. .ied~~.\.~tro
tryn:-' !)ollt;>'eznc ,; C',;as('m ule- si~ ('ałkowicie SP\ \lwom koścl ... l- ll) IH'null .1('sl czlo'\'Je.\.Jem
gO.itl 7mianic. , 'szelkic usiłowa uym.
Isil'J('i woli, z drugie.i - mial do
nia, zmierzające do zachwiania
~·l .
"
d "
<'Zynif'JJia
z ual'odcm, do.irza·
u ozemy zrOZUlnlCC tl'U nmwl.
. .
. . . .
I'cli~ji. byly na zachodzie odllie'
.
.
ł
ł
.
•
tym
lUZ do J)J'Zf']~('ltl J(le.l zachł!
z ki Ol'eml InUSla wa ('zvc .~mar:me z równem wzburzeniem,
II J • ~r
l"
dn j do~~ !'1i\n~m do przezwy. k t • !"
..
IUI a l, .Ie~ J uprz:r ołl1mm~' so'"
'. .
t
b
Jlośei świeckie.i.
.ta
o NI~ 'Zł!; łl7.JC'Jl' na w~cho- b"
d
b' .
,ł'J~Zl'nHl trud IOM~I.
')'wo anve
•
'
1(', ze po czas swye lłsIlowau
. . ' ..
I.atwo możemy sobie wyobr:l- dZJf'.
•
• • rc- zmiana. trad,·""
1'I'll!qllych
re f ol'ma f OI'S k'le Jl zastał
zyCJC
: .
. .' .
zić • .iakł~ zl'aezenie posiada.lą
ho4l'iół J'z"mski
trz"lna
. twprowadZ('JH('01
nowej kon~ł1
.'
. . . .si~
. r I'd"
1",IJnc J• SIłO ł cczne swego k .'n lU
..
zmiany J'cligi.ine na z3ehodzie. 8łarł'.f swoJeJ taktyki nicmiesza- w niezw)'klem zamicllzaniu.·
UC'.ll.

Czyź możua zniekształcić eboć

by 'edf'n ty1ko d()~mat koścłoła
katOlickiego? C7.y mOżna wprowadzić ua.tn1e7.naeznie.lszą zmia
Il~ w formaeh ł obyczo.l ach. nic
naraża.tąc sl~ na nie mające koń
ea dvskllsje i uarad~' na.łwyższych władz kośeiphfy"h'l Kośeiół anglikasiski
propozycJą
zmiany kilku słów w książce do
nabożeii twa poruszył całą Angl.,~ Ameryka Północna jest na
rozdrożu, nie wiedząe. uy 010żna uz"odnić teorję ewolucJi z
Pisl~lcm ś~i~tell1. A jednak w
porowmłUlU z tem, co zaszło w

,iących
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N wy pisek W HisZD8 ji

!w7.t'hif · t , jaki mial)
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Ik ic

lł'"iło

":H·..-.flłn~·(·h,

" a ni

p('łny~b

uprzcd'l fll ,'a. \ \\. i hmatyzJllIl
l·eJi!li.'n .... ~łI: łlS ilCH 'ania nogłe(o
Piechota przyłączyła si.... do arłylerJ'i
postawienia . if' In fN\ sam 8zeze
Lon dyn, 2.3. (Tel. własny) czy ma zataczać S:i:Ol'sze dalt ko bel l)osh,'!H, lIa któr. znajdaj..
Pisma angielskie JOtlOSZą o wy- kr~gi niz poprzedni.
[Iił· nal'od~' hal'dzi d ·ozwillit:tc.
krycin nowego spisku wo.iskoZnaczny od~ctok
pilJsz,reh Król Am:łIInlhllt IJrZf>kOUlll sj~ •
wego w Hiszpanji, Ognisko. wojsk również ma pt"zy.i mowac sW~'m bł ~d7i('. r (' tH'łaż dw~ lt
nowego spisku ma zllajdo~"ać ndxiał
ruchu ?owl!tańczym, i .iesz~1:e dąż~ dn h'~o. lH' J~m'ód
się w Barcelonio,
to zaruwno oficerowie juk i J SWÓJ Pl'luulc nap ·zu(l. tu j ('dUH
. szeregowcy. Jedynym wiernym pJ;:ekouał sit~ o h'm. ;;'c pl'.l~la.
Nowowykl'yty ruch pow tan, el cm : m tem pozo.- tala mar.yn,u:ka. rf'.i \ 'im'Y narodu nil' można
zmieniać 7. dnia lUl dzit!Jl.
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Wobec niebywałej frekwencji film zosŁał sprolongowany

---

ozlj PO raz OSiainj'
W roli głównej.

Dla młodzieży dozwolone ł

FAI

P?c.zątek o g. 12-ej. Oeny wszystkich
nueJsc na I-szy seans 50 gr. i zł. 1.-

.

9 marca 1929 r.

.naJleD

znl

,

•

odbędzie się w Salonach Tow. Śpiewaczego Piotrkowska 243
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pochłonął tych, którzy mu chcieli wydrzeć jego tajemnicę
5':0" i 4muod8en z8iDt;li beroi(zną ślDierł:ią na posił!r nim

I

I
I

\Vyprawy do bieguna, które sza obawa i zastaną ich jeszcze niedawno trzeciego obozu, gdy
Z'Wl'ÓCU ..ię ..ząd wIoski do
mansund. Lecz nigdzie nie natyle już poclliuuęh ofiar ludz· żywych.
oJzież, przymarzła do cial, zo°
Amundsena,
trafili na ślady Amundse·na.
kich, IV,\" \·wru(. !!: "/:1 WP.l' w
Muły,. które llli~ła jeszc~ll' stała ~dgrzana,
••
jako do doś'~iadczonego zna.;w: Pogoda był~ prze:>licznD i pem;'
magnetyczny,
skoro pomImo ekspedycja,
w międzyczasie znalezIOno przy kapIlame Sco- cy stref podbIegunowych, z pros otuchy parh wciąż dalej i dalej.
~rOŻt!cego
na każdym niemal ~ wszystkie wyginęły, tak, iż
cie wspomnienia, spisane przeti bą o objGcie kierownictwa wyTeraz popadali już często w
k!,oku ~ośró? lodów antarktyki pozostała do dyspozye.ii, podróż
.
śmi~cią. , .
.
prawy ratowniczej .. Autor ?d~a I zat.or~ lo?owe, trzymająpe po
mehezPlecze. stwa,
nych tylko pewna ilośc psów
0pJsywał przeCIwnOSCI, z ja' dzał AmundsenowI
prZYJęCIe. dnłU l WIGce.l w nwięzi kruchy
poja'\\ iają się wciąż npwi odpoc.iągowych.
kiemi mu
walczyć wypadło. udziału w trudnej
wyprawie., stnłek.
Wszt,:dy dzikie ~kał)~
ważni podróżni i uczeni,
Z tvmi. to zaprzęgami ruszo- Prosił o przebaczenie towarzy- Lecz
lodowce; zrzadka tylko n3.pot:\~
pra~nący z narażeniem własne no na dalsze poszukiwania.
szv wyprawy, których, jak mó- Amundsen nie mógł odmówić ka się wolne przejścia. Raz .
go żvcia zbadać owe nieznane
Dosi~gni~to w ten sposób 0- wił, skazał na cierpienia. Listy
Należało 6pełnić obowiązek./ przez dwie doby zmuszeni hył
krainy.
statniego obozu
przed biegu- i notatki, pełne bohaterskiego I Skuteczną pomoc nieść można do ahsolutnego bezruchu
Pierwszy dotarł do bieguna nem. Lecz i tutaj nie było ni· ducha, do głębi wzruszały pozo było Jedynie drogą powietrzną.
wodn gł;ste.i mgły.
południowego .\mundsen w koli kogo, Pomyłka co do kierunku stałych podróżników.
Francja oddała do dyspozycji
Innym znowu razem wypacu roku 1911. Tuż po nim, przy była wvkluczona.
Dnia 13 listopada pochowano hydroplan. Ameryka dostarczy dlo dynamitem torówać drogt;'
puszcznJnie w oołowie stycznia Drof.{a mogla być tyłko jedna
zmarłych.
ła Amundsenowi środków
do pośród lodów. Na szczC;;'lcie sta
roku 1912, b:d tam podróżnik i nią też szli pro'\\:adzący poDzień był prawdziwie podbie ratowania "Hal.ii". Czekano tyl tek oprócz wgniecionYCh boW autorze nota· gunowy. Przez cały dzień pa- ko jeszcze dni kilka, by spraw ków lIip. doznał żadnych uszko
9.ngielski, kapitan Scott, które- szukiwania.
mil nie bvło jednak danem po tek powstała nadzie.ja, że może dał śnieg, choć niebo było ja- I dzić, czy nie będzie bliższvch d7f~ń. Dzięki ran lU nie cnIJ si~.
wrf,cić z tej ' .... vprawy.
Scott na biegunie spotkał się Z sne, świeciło słońce, a nigdzie · jakich wskazówek, któremi mo Jednakie odci",ci od ŚWIata. AJeden z uczestników ekspe- wyprawą Amundsena i \"raz z ani śladu chmury.
gliby się kierować lotnicy.
parat skracał im czas, darząc
dvcH kal)itana Scotta, podróżn" nim. będzie już teraz w zatoce Na mogiłach usypano nagórki
Amundsen wystartował
muzyką, pOl'wa]aląlh.f Jlmonorweski. major Tryggve Gran Wielorybiej. Sprawdzić jednak ze śnie~u i zatknięto w nie krzy
w Tromso.
wać się
o za.iścia"'h w cah:m
we. wspomnieniach swoich pu :że t;gO oi.e było m<;,żna.
że.,
tecz już po kilku godzinach świecie.
.' .
, ,
. W owe] ?orze, kIedy
Smutny o.brządek był ,zakon-, wieści ustały. Narazie wysłano
W ten sposób ~:bhr]i aż .1 ')
da I~. .
garsc CIekawych sz('ze~ołow
me ••zna,:o Jeszcze l'ad.1Ote!e~ra- cZ0n~. Nale7~ło pomy.slec o .po-/ łodzie rybackie, w celu p'rzeszu wysp I\arola XLI .. ~u droga Żrifl
. przy~ód z podl'ózy.
'li. anI telefonu .hez drutu;
,~roCI~. . Gtowny ~boz znajdo- kania wybrzeży północnych. _ ~ała SIę ~okolWI.!~ ..'.V'OI.'1:ł'jSZą
Gdv latem
zorganizownno trzeha było cze1{ac. prz:z, wIe~~ ~~ł SIę .I.es.zcze dos; daleko, ~ Statki te nie natrafiły jednakże Nagle 1~ hpca znałelU "tę .no·
wvnrawę, naJcrulo do niej
25 mleSI~CY,
by dowledz:ec
.SI~ s~Ieg.wcIąZ padał I padał..
Zlna ślady lotników. . .
wu w~rod loJ_··'\'TCó-.,-.
lhll'ii
osóh. 7 koni dźwigało
nie- czegos konkr(>tT~e~o o da~eklch wlel.kI.m, t~u.dem przeb!'nę!l poNorwcgia zorganizowała wów w.rcszcIe do .b;zegów
zachodzhl'dnc IHZ\borv, zapasy i t. d. ~vvpra.waC'h .. DZle'l po. dnIU mI drózl1J Si'.IeZOą pust;y~llę. l
po czas wvp~awę ratowniczf! W ce- mc?. Stąd JllZ na nartach uNim j('dna kjc zdolano dotrzeć lał, me przynoszf!c mc nowe- trze.ch dmach .znalezh SIę w O-II lu szukania swego zasłużonego d?h. SIę. w dalsz~ drogę. Przed
do prrlwdzjwej krainy lodów,
go.
bow~. P?czymono szyb~o p.rzy syna. Ekspedycja liczyła
22 num me br ło Jednakże jednej
uczestników podr()ży było już
Wreszcie 12 listopada w dali gol.0,~a11la do powrotneJ dr?gl, uczestników.
.
z owy~h pIęknych płaszczyZl1,
t~'lko 12.
ukazało się coś, co było nieia- ZW1111ęt~. obó~,
za.przągmęto Kierownictwo objał autor ponit kt?r~ml suną zwykle turyści.
Konie zabito i zjedzono.
ko obce kra.iobrazowi podbi~ psy, . by JaknaJ~yc.hlel ~p.~SCIC
szych nota!ek.
MIelI p.rzed .so.b~
Po nieopisanych trudach' gunowemu. Bylżeby to pagó- ś~lIez~ą pust~lllę I powrocIc do
Dnia 28 czerwca, to jest w 10 strasznIe UClązliwą drogę, pelbTZeCl\vno:>ciach
ekspedycja rek, porosły. zieleT'\ią? Czy mo- SIedZIb ludzk~ch.
. ..' dni po wystartowaniu' Amu'ld- ną przeszkód ws~elklego rodza
przybyła 1.} pn, <Imur .. a hJs~!l. że sl,ała samnłna?
Odtąd dr?~a odbyła SIę JUZ sena, ekspedvcia statkiem Wy_
ju.
Tub i Scott Dozostawił część to
Po półgodzinnym marszu u- bez przeszkod, lec~
ruszyła na północ
Z trudem
Co krok zapadali w szczeliwarzYsz\', obóz i zapasy, a sam kazał sję
niestety, br'akło kierownika, a wśród wiecznych iOdów te:, ,_ ny i wyboje. Chętnie znosiliby
wra~ z kilim innymi . uczestni- ~kzmłat zi.ł"!"łki·ł ~ oa ,"ind'" wśrt'i~ wraz z nim kilku drogich to-I j!'lc sobie df()~p. P!'łrto w~i ... ż da trUdy. nabjwłiększe, ,~dyby daanlJ \\, prawy udał SIę w dal-jS a. pozo e I W]·C lU e zmar
~arzys~..
lei na północ. Po 10 d'1;a. Ąh sta- nem Im yo zna]ezc A~u.nd-:
~Jłi ofI'3' 1.(';.
•
9ZJ'l~!e zWd'łOlk~ kaPlitana. Scotta.
r o~o po ł w lelku t!atac1~, . wś.ród I teK pł''lvbył do f:atoki WiC)orv-1 ~cnai Le~z dwsz.ystkie wysIłkI ()~
~t~Clma 191 .. roku doIeco a eJ otu ?ne w wo- !nnyc z~o a. 0.'0 JcznosCJ l w bicf. Tutaj podrÓŻni wyl do- aza '! SH~, • aremne. Trudy I
. D a.
I!>i~h
om 87 stopnia szerokości rek futrzany zwłok. towarzysza mn. 'ch rOWOlez . runkach ]a- w a l i . '
ą
przeCIwnOSCl zwalczano hezo. Stąd Scott odesłał napowrót jego, 6auera.
Wrażenie było I te~ ubieg!~go roku. wypadł~ I Na pr':f>słrzenJ wielu lriJome- wo~nie.
do obozu 4 towarzyszy,
pra· straszne.
Izl!0w czymc POszukIwama zagl tl'ów eią!!nł"ły się odpowiednie Ani Amundsena, ani śladu sa.
~nąc z pozos~ałymi dotrzeć do \ "Zae~n1iśmy sznkać pisze Ulonvch w strefach podbiegu no
do !lia~t':' płaszczyzny.
mołotu nigdzie n!e byłO.
bieguna Powmno to byto we- uczesŁmk wvnrawv - notatek, wych.
Lecz ni~dzie śladu' sam' lotu
\Vypadło powracac zniczem..
dł~~ <!l.J~iczcń obo~ujących P?- w"iaśn~e{l ostatnie?,
~tóre~n' 'l ~ m razem szukać było t ..zeba ZzinJ)Tlif'ci i przemoczeni ~)ew~ I. dro~a powrftln~ nie .obeszła
drozmkow nastąpIć 15 styc'lma pozwolIły
rJOznac ta ]emnlcę
.
Amundsena.
nvm deszczf"~
powrócił" w _ SIę tez bez przygodo \V pobliżu
Powrotu .ie~o. spodziewanu Się/ przejść
za;irlio,;vch p?r.l~ÓŻPam!~ta.lllY .ieszcze w.szyscy f:WWCV na okret. 'Vypra~a ~. Szwalb~ch ?kręt, .Ia~irujący \\"
w połOWie marca. _
nvrh. Narazle PI(' znalezl1sm~.. dobrze meforŁunna
wyprawę kaz~Ja sI·e t.. ezo · oc
St t k poszukl\vanlU
Jakichkolwiek
L ecz d'
. cł
h re k OnJSow.
.,
d
l'
W
a e t s'] a dó w rozb'lt k6 w
111, tygodnie mijały, a 73 nyC'
o r 'J('Q'una po'tnocnego genera- zacznI
prze"'iiać
sic n~.
dale' wc'
w wąskich
~doby\y.cy bie~una nie wnicaJi rrłałi~my się do, hic~lIna. ":am la r.:~)hile n.a ~terowc1! "Ha.lia" rlaiei na nófnoc.·
J,
Ią pr~ejściach 'po.~li~dzy wyspami
do zaJlle/)okojonych w najwyż zatknH~tą za"tah~n1\ chor~~Iew
Iem~" JakIe budZIła zamte Na 'eif""ci .z pustv",ulVch WYSI OSiadł na lDIehzme i cndem tyl
s~ym stopniu długiem czeka~?~\Vr... !ią.
. resowamc
na całym świecie natkneli "je "a wnó'z$\nadł' ~
~o uniknął katastl'ofy.
niem towarz\'szy wypr3 wy. lidy
Post::mowllIsmy poszukać. I Jak lo
. ziemi .. I ł k
ą
Wiatr przyszedł z pomocą
. 10 k
'
. część po· I resz t y b ra k1l1"CYC
'
h·uczestl1I'k'ow
ep an e.
] "
k N a jednem
wreSZCIe
'~Ietma
wszystJue kraJe pospieszył"
I tuh i nic ran""
s t ate.
,.
h
"1
.
Z I......
.1
.
. e<~o S'I a d u e k.s uwa maJqc
b'
d r?z~~c
k "?'OCI a,S Zl'OZUlDleli ;,vhr~ty· . n? f'll"'.my wszystz !)~m~e~"!.
nert",.;j. Inb ;ql'i~hl(01wiek istot z wy Ir~;łzy
ó
•
.
om, I. apltana .cotta i 4-ch "le.. _e?z I ('1. trze!. Dorozrzll: ~dv po .kilku dpbch ustaJy wia Inr1z'dch.
Udfłfo im sip. nato.
zna ez
nawp l.obJedzone
pozostałych b:akuJ'lcych towa- c~n.l t~ I owdzle, mestety, b:dl domośCI o losach wyprawy. Ze n1ia<:Ł un/"lr)\vać śró<i l'tM lodo.
przcz !wy morskIe szczątki
rzysz,: spotk,a~ mU~Ja!o w dro- 11 Jf" YWI.,
. WSZ~? wysyłano ekspedycje ra· wvch pierl.;,,,it>nzia. l<tĄrcv.o sa
,
CIała lu~zkiego,.
d,~e meSZCZ~SCIe.
Powrot on· obozu odbył SIC: towllIcze bl1dź
na statkach dlo urozmaiciło trochę jedno kto re .pOChOWalI na wyspIe' od~
Nie ,b,VU oni zao~ab'zeDj w żyw w bardzo ponurym nastroju"j bndź też na samolotach. \Vów stfłiTl!'l kn,.h ... j" ('l<r,.,tf1w~.
ludn~j..
'.
nośc na t~ długi przeciąg czasu Po przybycIU do opuszczoncg(· czas to
Dnia 11 lipca dotarli do Free
ŚpI~szno lm było powracać
trudno WięC
by,o przypuścić.
do Ojczyzny. Czuli, iż więcej
aby jeszcze żyli. \V obozie za _
f
•
Pl_*, WĄS es PS 104it. u .ną;:;;;si!W....
14= i
UZI4\ uczynić nie mogą. A 'przeciei;
wrzało.
Należało wysiać
odnie znaleźli nic, ni~ zgoła, Codział ratowniczy, celem odszuby naprowadzić mof'\, ·na ślad
kania ZlJłąkanych. Lecz wobec
Amundsena.
Wyczerpani
wzrastających wciąż
z nastaznękani na duchu i ciele, przy·
niem zimy zawici śnieżnych
byli 1 sierpnia do TrolDSO. .
coraz silnieJszych mrozów
Nie usłano jednak
jeszcze
oddział len byłby narażony na
w poszukiwaniach.
niecilybną śmj('r~
Pod kierownictwem jednego
nie mając przytclU
żadnych
z towarzyszy wyprawy Amundwidoków na odnalezienie zagi
sena do bieguna południowego
niunych. \lY ypadło więc wypra.
wysIano na poszukiwania powę odłożyć do lata, to jest
nowną ekspedyc.tę.
do kOlica października.,
pory,
Niestety, i ta nie osiągnęła
odpowiał!a.fące.i ma.łowi w nalepszych rezultatów.
szyeb strefach.
Natknięto się na unoszące 8i~
Straszna to była zima, SP"-'
pn powie..zchni morza plywalti
dzuna wśród zwałów lodowych
~~drop)ann Amundsena.
ze świadomością, iż przywódca
V, Idocznle samolot leciał tut
ekspedyc;i i kilku towarzyszy
nad mO!'zem, wywrócił się t
zginęło gdzieś w pustyni lodonatychmIast zatonął. Fale me
wej z zimna i głodu.
wyrzuciły bowiem
szczątków
~koro tylko warunki atmost~zaskane.i maszyny.
sfervcZlle trochę się poprawiły,
S~ier~ odw~l!ych łotniJió~
prz('s2.Uka no narazie wzdłuż i
mUSIała nasłąplC momentalmc.
wszerz bliższą okolicę.
Jakgdyby '\\:pad1i w odmęty, wo
Każdy w duchu żywił jeszcze
dospadu NIagary. O Amundsenad7.iefę,
nie można powiedzieć to, co
ze może zaginieni' towarzysze
w starożytności ma,,,iano o bo
pnezimowali gdzieś w drodze,
Gabinet, w którym Coolidge pracuJ·e do 4-9 0
B
h~terach: "Bvł ulllbie.l'cell~ b?w i~k~ tako skleeonvn obozie
marca w ia.y;n Domu gow - po bohatersklC'm ZyCHl
może nie ziści .się najstraszli~
. w·· Waszyngtonie.
zginał bohaterska :smie~'~~"__ .
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m~t,w~wan, rządow,

60 proc. sumy przeznacza się na
'l-pokojowych,
20 procent całej sumy na Il ulowę
'
mieszłiań 2-pokoJowych, 20 I'me.
calej sumy na bud(Jwę miesz:{ań
:l-pokojowych.
Z panr;tw. funduszll hU(!.lVlll1:lil·
gCI będą mogły by0 rt)w,d{,;' IIfkntecz,niane dopłaty na pol;:rycie r(\i
nicy oprocentowania pożyczek udzielonych na budowę tlom6w, które z08taly wyhlldowanc albo kt.órych budowa została roz1'loc~ęta
przed wejściem w życie tlin!ei~zej
ustawy, jeżeli '\\J'hudowalle z tych
4) Zmienia się podatek od lliez,l poiyczt>k D1icRzka,lli?~ odpowiadają
budowanych placów w gmin.ach warunkom l1inicJ~zej ustawy.
miejskich jak następuje: "
8) Państw. fundusz budowlany bę
a) w miastach poniżej 20000 u:r.ie wykonywał zwierzchnie kiero'W
mieszl{ańcó~ podatek w no.,ić IllictW(i i nadzór nad fłnan~waną.
będzie 1 proc. wartości ~lacu, pr.zez si~bie al,cją budowy tanłcn
h) W' miastscb od 20,000-50,000 lmeszkan.
mieszkańców 1 i pół oroc.
c} w miastach ponad 50,000 ~
2 proc.
c} w Warszawie pod.atek wyno5i.!
9) Ro-zpoJ.'zq.dzenie Prezydellt..'l.
będzie 2 i pół proc.
Skarb prull'twa lub gmina mi':!j. r:.:Gplitf'j (l rozlJllrlowie ruia!>!: ul'3g'Rka będ~ mbiy prawo nabY('I:> 1);:J dl' o.ipowiednim zmi;~n()m i 1tZrlco. wedIng wart.osci podane i prz } Z I,ełnit'niom, l;el','TIl dn"t08QV;;1n1<1 gl)
właściciehl. w rnie wywłai"zczpnin 00 za,:'iil niniejl'zej umowy.
Dotyczy~ one będą. w szczególgo na cele rozbudowy lub inne !:lł
Ilości:
le użytecznoścl. publicznej.

1) Podwyższa się od '1 kwietnia
1929 T. wysokoM ustawowego. komornego za lokaje, podlegające uI5tawie '0 ochronie lokatorów.
a) dla mieszkań 2-pokojowych o
2 proc. co kwartał
h) dla mieszkań 3 pokojowyth I)
3 prpcent Co kwartał .
-e) dla mieszkań 4 pokojowych o
4 procent co kwartał
,) dla mieszkań 5 pokojowych o
6 procent co kwartał.
.) dla mieszkań 6-:-7 pokolowych
o 8 procent co kwartał
f) dla mieszka6 ponad 7 pokojo~b,. oraz dla sklepów ł iunych pomłeszc~eń handlowych
I przemysłowych, o 10 proc.
to kwartał.
Dla tJrleszk.ań jednopokojowych z
kuebni~ albo samego tylko pokoju

placów

Zmiany Ul dekrecie
o rozbudowie miast

a) ścisłego określenia

Paósfwowy fundusz
budowlany

mieszkań,

wynosić będzie

1.5 proc. Do funduszu tego płyną podatki wy
• kwartał.
mienione w punktnc.h 2). ,t). i 5).
Komorne podlegać będzie WYŻ'3j
Minister likarhu hędzie uuoważ
wymienionym podwyżkom :tż do r..iony do zaciągania na cele fi'lani!o
dojśeła:a.) dla mieszkań jednopowania akcji bud~wy tanich mieszkoJowycb do 130 proc. pod/ltawowe kań pOZyczeI{ oraz do wypuszczego komor.nego; bl dla mieszk:'ul 2- nia obligacji do łącznej wysokości
pokojowyeh do 140 proc.i e) dla 1 miljarda złotych w złocie.
mieszkad 3 pokojowych do 160
Poźyczki te będą zabezpieczon.'
proc.; d) 4-pokojowych do 180 na nieruchomościach obciąionych
proc.; e) ponad 4 pokojowych, oraz ooiyczkamf, trdrlełonemi z państw.
sklepów i innych pomieszczeń han- ftmdusZft łmdowlanego.
dlowycb i przemysłowych do 200
'Będ:J one ~ag'Warant,owanc przeli
" foc. podstawowego !<oOlomego.
skarb pa.ństwa i wolne od pod:ttkn

Podatek na fundusz
budo'WY

Wprowadza, się . podatett na fu!'ldusz budowy w wysol.{ości 75 proc.
wymłenionej podwyżki komornego
ponad 100 proc. podstawowego komornego.
Do zapłaty tego podatku lobowillz8.ni będą, wła.śdciele nitlftl'Jhom03ci t w2g1ędrue osoby; na rzecz
których płyną. dochody z korn')fnc

go.

Podwy~ka. komornego ponad tlod
stawowe komorne, wynikają.cQgo z
umów dobrowolnych, podleg'lło o
podatkowaniu jedynIe w t.ej częś
ej, która . odpowiada wysok(,ści
~dwyżki, przewidiianej w p. 1PodWYŻki koolOrnegQ, wynikają,
~", 'l: pkt~ 1 nie będzie podstawą do
wymiaru tadnych -innych podatków państwowych lub samorządo
wyclI.

od kt1.pit~łów i rent OTaZ od podat·
ku dorllOdowego i majątkowego.

Kred~y budow~ne
7) Sumy, osiągnięte z pod ·,tkó w
wymienionych w pllDkJ:1Ob ~). 4).
i 5), z pożyczek i emisji ohligac.ji z pkt. 6) oraz z dotacji ~karbn
będ:t używane na luh;ielanie kredy
tu na budowę tanic:b mies~kań ora,~
na pokrycie róiniey po~łędzy opro
centowaniem pożyczek udziel~)nych
na budowę, a pożyczek zaciągnię
tych przez ministra skarbu na cele
papstw. funduszu budowy.
Kredyty na budowę tanich mie.
szkań będą udzielane w formie po
życzek
krótkotermil1Qwych ora?!
ich konwersji na po!yc~ki długoter
minowe.
Po'iyczki długoterminowi" h~llą.
udzielane zabezpieczeniom h3'potecznym.
Pożyczki będ~ oprocentowane
laczllie z amortyzacją na 4 łlroc.

tu.

.
LJbowiązek remontu tła jakie mieszkania
3) Na

właścicif'Ji

domów

nakła-

~TJiej

1.5 proc. podwyżki ustawowe

go k01;l10rnf.!go na przepr~wadz~Dic
.obót nie'ibędnycb, colem utrzymania budynków w st,anie
i zdatnym do użytkI\.

należytym

ma

S·,D'l

udz·'ela""

kredyty?

Kontygeuty kredytów bu(lowlnnych będą. corol'znio Wltalauo 1ll\
nast. podstawach:

ro po 7-min latach, gdyż podwył
b. wynikająca dla. nich I nlU16J.
szej usta.wy rozpocznie się dopie.ro od t-go stycznja. 1982 r.
Ponadto tworzy się wpływy po
datkow,,:

~aczenia podatku od lokali w
w tym kierunku, ze kwoty dotychczas .przeźnaczone
na
państw.
fundusz ro,;])nd.)wy
miast obrócone będą w połowie
na necz związków komunalnych 11 obowiązkiem użycia
icb na budowę tanich miesz.
kań dla pracowników komnnalnych, a w połowie na budowę mieszkań dla funkcjonariuszy państwowycb;

!la gminy mił~.i",kio
nabywania te!'eilów
budowlanych w miarę wyzbywania się posiadanych terenów;
k) wprowadzenie przepisów, w
myśl których tereny państwo
we przeznaczone ua rozbudowę
pOV."błuy być zużyte przedewS7.ystkiem na budownictl\·o
masowe i nie będą mogły być
rozdrabniane;
I) nałożenie na gminy miej!!kle
obowiązku sto1!niowego dopro
wadzenia f·eren(iw, przeT.naczo
nych ńa rozbudowę, do s1.a nu
niezbędnego dla
znbudowania
(przepro1\ tldzenie ulic, (J~wietle
nia, kaDalh;a~ji. wodoch~.gów,
komunikacji) w terminie wyznaczonym przez państwowe
władze nadzorczej
m) ucbylenia przepisów dotyc2:ą
cycb tdgowycb kredytów na
cele remontu doOlÓw;
.1)

a) z podwyiki podatku od pla.
niezabudowanyeb lub nledo.
statecznie zabudowanych;
~ów

b) z podat({u od przyrostu wa",
tości nientchomości.

nalożenie

Prowizoryczne obliczenie wynlit
nionych wpływów wypada jak na,.
sta'puje: 75 proc. podatku od pod
wyźki komornego powinno daa ..
ciągu 1}lerwszyeh lO-ciu lat okole!
1.5 miljardów złotych, w ciągu następnych 10-eiu lat około 2 roiIja..
dy zŁ, w ciągu więc lat 20 okoOOo
3.5 miljardów złotych.

obowiązku

n) wprowadzenie przepisów, obo-.
wiązującyeh

przedsiębiorstwa

pr~emysłowe

paiistwowe, koprywatne do
w;dęcia udY.iału w budowie ta~
nicb rniepkań dla swoich pracowników..
munalne

oraz

4 miliardy złotych
. ł &00.000 izb
W uzu{.lt'łnienill projektu ezytamy tla.lej:
"Przedkładany
projekt ustawy
I'Clpit~ra w swojem założenilJ źródło
:fillanS('IW(l dla budowy mipszk:nl Da
slIerok1e,ł i trwałej !,odstawie. ,Jest
lIią podstawa pOOatkowa. .

Twon:y

się f.ródło

podatków
komornego
wyżek ponad poziom wskazany Vi'
n&ta.wiil o ochronie lokatorów, t.j.
100 proe. pn:edwojennego komornego, a z uxyskanycb w ten spo5ób
l'o"wyżel(. czynszu ściąga się 75
proc. tyt..łe~ podatku !Ja budowę
pl zez

podwyżSzenie

Y-

Dodając do powyższej ,;umy 10
[o1'oc. jako 75 proc. podatku s pod.
wyżki czynszów od lokali handle
wyeh i przomysłowych, otrzymamy
z podatku od podwyżki komornego :3 miljardy 850 mnj. zł.

Je:l:eli pny jmiemy koszt budowy 1 izby przociętnie na 7 tys., to
t:uma ta. pozwoli na wybudowanie
około 550,000. izb.
Dojdzie jednak do tego suma ~
procentów i amortyzacji pożyczek,
z podatku od plac.ów niezabudowanycb i przyrostu wartośc~ ~, te
liczba, izb wybudowanyr"h z ftmdu.
szu przekroc~y 60.0.000.
t

Stan():wić_
uęśe

to będzie jedną tneeił
ogólnego zapotrzebowania..

. .Jeieli jedu1!k i'iQ zważy, że hm_
dusz mająey swe -l.ródlo w podał,.
kach nie będ'Lie ohcią;~a.ł żródel
kredytu ua rynku pieniężnym l •
mj~yjn:ym, to liczyć się mołna s
równocz.csuem wzmOŻCnif1Dl mchu
budowla,nego, oparte~o na }o·cdyc.ic
cllng'otArmtIlowym.
Po latach 20 'IQ'solwść fUlld~ 1ZU
przekroczy 4 miLIardy, a suma
wpły,,·ów z samych od'etek i amor
tyzacJi udzielonych 'Pożyczek prze
kl'OCl:y rocznie 10.0.,000.000. zł., tlOZ
q'ulających na budowę (noza podat.
kiem) 15-20.flrO izb rocznie.
W między('za~ie w mi::tr~ WZll1')nia !'Iię krajowego tynku pieniQ'i;f'«gO i obfitf'zcgo dopływu kredytu
dl1jgoterminowe~Q z zagra.n ky, hę
dzi; mógł minister r:k)trbu emitować obligacje, zabezpieezone na. hy
votece. domów, na wybudowanie
których były udzielone nożyc?;ki !
funduszu. Sumę tych oblig'~ji u·
stała projekt na mlljard złotych, co
pozwoli na. wzmożenie środków finansowych funduszu ponad 5 mil:
jardów złotych i wybudowanie w
n,jarę realizacji obligacji Jeszczl'
140,000 izb ndeszkalnych. Pozyskane w ten sposób środki zamiens
!'Ii~ zużyc na. budowę małych i ta.·
nich mieszka.ń dla. szerokioh fifer
pracuJą.eych, co jest na wstępie f'TC
jektu ,;aznaezone.

e) wpro,,·atlzellle pr1Je,,\sów, ce- mieszkań.
lem popierania budownictwa
Nie choąc wywoływać zbyt sil. masowego;
n:ych watn;ąi\nień w tyeiu gospodar
f) wprowad;l:enle przepisów o pow czero pne~ nagłe podniesienie czyn
~tawaniu towaf~y$tw $po!ee~
BZÓW, "2ltd projaktnje
stopniowe
Ilych celel'll budowy tanich l'odnol!l~enie c~yns~ów, 'v szybszem
mieszkań i włożenie na związ rjeoo tempie dla mieszkn.ń mękki ltotllunalne obowiązku PO- 1J'1:~cb, " woiniejs~ym zaś dla. lI'ti.:lsZ
~Jmowanła inicjatywy w tyto lca.ń mniejs~ych,
kierunku;
R,ówniei nłe-jedQQlitą proPoUlde
:;) zmiany i llpor~ądkow:1.ui3. pn:8
słę ~anieę MtatecMer:Q pod-wytpisow, dotj"c~ą.cycb koulitct6w
S~łnia tycb RyUs~ówJ lUianowicie
rozbudowy na podsta,wie do1-ltac~ił niiaą dla młeslJtaó ma-ty('hczllSowyc.h d08wjadezoń:
Projekt jak widać piękny. nla
łych (t30 proe..), a wytS7t.ą dla
h) zniesienia, wzglęllnie prtena.... pa.pierz!l gdyż nagłe podwyimlest:kań duiyeb (201l proc).
ks~tałcenia
istnieJących
w
W ten sposób Btopietl obciążenia szenie komornego nie obejdzie :;ię
chwili weJścia w tycie niniejbez powainiejf,zyeh wstrząsów.
szej ustawy: państw. fundus~u ola. mieszkai\ małych będzie i
Na.jciekaws?:6 jedna.k, ~e rząd
hudowlanego, państw. fundu- mniejszy i wolniejszy, i nie zaciąży dowcipnie nazywa podwytkę koszu rozbudowy miast OTllZ w dotkliwy sposób na. budżetach mornego "szeroką i stałą podsta.wą
państw. Rady rozbudowy be:z rodzin r(łbot.nic~yeb i pracowniakcji budowlanej".
naruszenia jednak praw naby- (,2;yeh, Dodać nalezy, że podstawoSzc~egółQwe omówienie posze?;I~
tych wynikających ż d2ialułtłoś wa podwyżka do 130 proc. przedgólnych
punktów tęgo arcyprojckwojennego komornego dla. mieszet tycb funduszóW.
tu odk1ada.my 2: braku miejsca..
kań
t-pokoiowych
'O!.$tąpi
dopiei) zmiany przepiSÓW CO do prze-

•••

"

Ja się obowią1.ok zuiycia conaj-

wielkoścI

któryeb budow8 może być finansowana przez paf}
lit.wowy fnndul"z bud.;
b) uzależnienia kosztorysów budowy tanileh mieszkań od wry!\oh:ości komornego, otlkzone
go z mvzględnieuiem poziomu
płac robotników i pracowników umysłowych, fizycznych,
inwalidów i emerytów.
d) wprowadzenie rygorów na wy
padek: przel.. l·oczellia wielkości budowanych mieszkań w II to!"llnku de kOM.toryS\! przeoło
'l;onc!r() celenj 1I1.y-..i, ..tI1ia kredy
Ul,
pobier<lnie wyż~zego komornego jak przewid~ian() w
kalkulacji llrzedłM.onej przy
llOdaniu o 1tredyt, odsprzeda~y w eęli:l.ch zyslw mle,zknnia
wybudowanego ~ kredytu pu·
blicznego! uprawiania lichwy
przez odnajmowanie mie~zkań
~
wygórowanYHl czynszem
podnaJemcom. RygOl'y te ~'rz.El
dcwi;zy~tkipm powiuny pójś~
w kientnku zawarowania na·
tychmi~stoweg(} zwrotu li:redy-

lub samej hehni, podwyżka ro~o
6) Tworzy si0 p::lllstwOWy fUDe-mie się po dojściu ićh komorne- dusz bndowlany, eelero-łirtan~owa
!O do 100 prOC. podstawowego ko- nia akcji budowy tanich mieszkań.
mornego i

DOdw,żki

budowę mieszkań

od niezabudowanych

komornego

!

stawia ... zamki na lodzie

Zmiany Ul Qodafku

Podwyżka

Nr.

rojekl projekt
r Z udOwy
komornego

W ra.zie· niowykQnatlia przez i
W ostatnim czasie wiele' się m6i pisze o niefortllnnY!ll projekció właściciela. domu tego obo"il4:ikil
~zą.dll.
i zastosowania wskutek tagoprzyBłądziło się jednak dotąd w 'la:- musowych środków właścicielphtli
. !riryncie przypuszczeń i niedopo- karą. przewidzianą w prZepi'sach"
wiedzień, poniewai nikt prawie do budowlanych będzie karany grzyw
' ną dodatkową w wysokości 15 proc.
IJadnie nie zna.} togo projektu.
Chcąc zapoznnć szerokie rzesze wymienionej podwyżki komornego
~ tym projektem, który przede
za ol,res poprzedzający, nie dłuż
wszyst1tiem godzi w rzesz!' llt1.jbieii szy jednal(, niż 5 lat.
lljejsze i . na nje zwala ('.ale df~żary
przytaczamy poniiej projekt w
hrzmieniu rzą.dowem:
~· i

GŁOS

I

Nr. BO

a.III.

GŁOS

POR.Am-l'Y

\VIAO~M~~[I HlflA[f
14 stopni mrozu

I

prz,nies·e nam

przewidzieliśmy,

Jak

mróz o
minus 14 stopni. Baromp.tr opadł na 758 mm. Przy
bezchmurnem ni~hie mieliśmy
si~H~nął

,

1929.

rządowy

i'oi,
ku
projekt rozbudowr

Wywiad "Głosu Porannego" z sekretarzem zarządu stow. "Lokator" p.

J. Hanemanem

średnią wil~otność.
Jan Hanenum, znany dziaNa niedzielę przewidujemy łacl: społeczny, sekretarz zarzą

umiarkowane mrozy.

Akcia

zasiłkowa

magistratu

Według obliczeń
nrzędu

miejski('~o

prowadzą·
doraźną
akcję
pomoc~
żywnościowo - opałowe.i dla hez

zas\:kowego,

eego

robotnych, liczba zarejeslrowanvch bezrobotnych (niepobicrającvch zasiłków i zapomóg pieniężnvch), uprawnionych do tej
pomocy, wyno~i 2.554, w lem
1.049 samotnych, 1.264 posiadających małą rodzinę i 238 posiadających dużą rodzinp..
Z tej liczby - do dnia 23-go
lutego wydano talon~' żywno
ściowe 2.178 bezrobotnym, talony opałowe - 1.323 bezrobotnym.

12.ZZ7 osób
pobiera zasiłki
z magistratu
Według obliczeń urzędu zasił

łowego magistratu m. Łodzi ogólna liczba osób, pobierających
zapomogi doraźne w okresie od
4 do 10 lutego, wynosiła 263,
w tern 241 mężczyzn i ~2 kobiet.
W okresie tym wypłacono za~il
ków na ogólną sumę złotych
4.185,80.
Zasiłki ustawowe
pobierało
ogółem 12.227 osób,
w tern
9.105 mężczyzn i 3.122 kobiet.

(m).

lałarg W

"Seralan.e"

'eczne oodawane przed wojną bo to tylko wyezerpie skrom- zbędnego, .tak daeh nad głowa;
na budownictwo mieszkaniowe a;~go konsUJpenta, a kapitału nałożyć podałek na lokale nar
dn towanystwa "Lokator", do i t. p.
nie stwOI'ZY.
exeUenee . luksusowe ł rOZl'~kó
którego zwrócitiśmy się z pro~Szersze mUlly ludności skła
ł nie z inicjatywy pry-watnej we (mieszkania salonowe, kaba
bą o sprecyzowanie swych po- dały w tym okresie krew na 01- i nie z kaoitałów 7oaranicz- rety, nocne lokale rozrywkowt'
glądów
na rządowy projPkt taTZu ojczyzny i ubożały, a tym n~ch można będzie budować.
ł restauracyjne, banki i Ł p.l,
podw- -żki kon:orne~!O odnowJa · czasem tysiące zOlitało przy liWO
,Pa.ństwowy
fundusz budo- które nie podlegają dotychezas
da co następuJe:
. id. kamit'nil'ach; łysiace za dar w~any - Inusi powstać przez 0- ustawie o ochronie lokatorów.
Podwyżka komorne~o, która mo kupowało domy; . hypoteki. pódatkowanie bezDośrednie i
Zasada ustawy o oehroni~ lowedłu/.! ustawy ma dojść no pożyczki i długi składane nie- 'llocno postępowe sfer oosiad:t- katorów winna być nleDłU'u
wysokości 200 proc. przedwo- raz przez ludzi pl'acy na C7.!łr jących.
szalna, gdyż jest ona we WSI'V"t
iennego ~odstawowego komor- ' nu ~odziu~, zabezpieczając sk
kich krajach, które ją przyjdv,
neao, mUSJ wywolać nową falę na h~'pot('kach, które 7.Osla!y
Należy ustalić silnie postępo rpspektowaną, iako wnrost n';"
drożyzny i obciąży pr7.cdewszy solacanc przez kamieniczników wy dodatek na r.ele bmłowy do nimalną zapłatę za nedzę itru·
~1kieI? sze~okie wars!~"y pr:łCU (groszami. Podniosła siQ skala podatku dochodowego dla płat rly, poniesione przez s7.p.rokJe
.ląC'e l wO<1ole ludno!>c rlrolmo- spożycia luksusu wśród nowo- ników, ma.iąc. dochody ponad masy ludności w okresie wojmieszczańską.
,bogu'ckich i burżuazji, gdy lud~ możnością spożyc}a; zmonopoli ny.
Stworzenie pallstwoWe!?o fun, ność traciła wszvstko.
zować w ręku panstwa cały imGd\'hy za~ada ustawy Losb~
duszu budowlane'"C1o l'esi rzecza
I
T
t
'
l
'
k
.
luksusowych i !Il naru~zoną, to z całą stnnow'I
U aj na ezy
szu ae powo- port towarów
•
godna poparcia ale nie można' dó ł'
bó' t
b d ł
odpowiedmo wysolm opodatko- C7o~Cją moaę twierdzić. iż nHit
. ć
,'.., i
w cuo u S Wll
U ow ane-j wać
na cele r~zbudow
"d 'ż
t worzy
przeclez łe,~o uudUl,zu ~o i zarazem należ" wskazać
.
.
y. ,.,), li: lokatorów nte )lozostalbv w
kosztem nędzy lokatorów kosz . k ' . .
b'
f
ka)ntaly, ktore dla luksusu u- swoJem dotychezasow~m m;,'szte~ USZ(,zUI)I~nia konsum~ił bo s ąo wldDlcn b YdC czlcl'PflU Y nn- cieka.ia z kl'aJu, muszą być sil- kaniu,
•
. ,
usz u ow any.
. ' d tk
1.eh nad głową jest dla intp.łi_.
. '
me opo a owane na rzeez ar·
HuJalabv eksmisja!
genla i robotnika potrzehą żv1'Ie z podwyzek komornego, łyku lu tak powszechnego i uieI wytworzyłaby anarchj('
dezorl!an i:r.nc ię.
cimva, pochłaniającą 15 proc.
jego bud:7etu.
.JeŚU w usławie o rozbudowie
ui~ nnstąpi~ zmiany i zlłsfrzf>:1:p
Podwyżka komornego do 200
niu. że z klluitałów spolf'f'7,..
proc. czvnszu przedwo.ienne~!O
związku
nych i fund"szów państwo
musi się odbić fatalnie na wywvch na rozbl'dow~ małvch
datkach intelij!enc.ii pracuJącej
Redakcja "Głosu 'orannego" .,syfa
ml('s\",l,mi mo~ą k~rzystu(~ wyi robotnika. kt6re i tak są uspeCjalnego spraWOZdawcę
ł:lc7, n ie stlmoJ'z"d:v mieiskie
szczuplone do ostatnich granic,
Zda.'emy sobie sprawę z po:r ak już donosiliśmy w drun dzisiejszym odbędzie siG s~ołe{'zne zrz('<;zenia lokatorwagi sprawy rozbUDOWY mies7- w stolicy ogólnopolski zjazd zrzeszeń i z\\iązków lokatorów skiE'. b~'du.l~ce małe miesz!<5łnh.
własnością społeez
kań i to ;aknajmnie.tszyeh i nie
celem powzir.cia uchwał w sprawie wnie&'ionego przez rząd pozostaJące
n~, a wi~c zho~aca.iące or!ólny
jeduokrotnie podkreślaliśmy, że
ma.iąłek
państwowo - spoh.>('.7,.
jest to zagadnienie gospodar- projektu podwyżki komornego.
Redakcja "Głosu Porannego" doceniając 1\.', oraz, jeśli ei~żar nie zostacze pierwszej wagi, .iest wynikiem miGdzynarodowego kryzy znaczenie tego zjazdu deleguje do Warszawy nie ))I'zerzucon~' na wa1'Stwy za
su gospodarczego, wywołanego specjalnego wysłannika, który oświetli jaknaj- moł.nie.tsze. to proJf'1(t rZRdowy
przez światową woJnę, a dalej wSzechstronniej t~ palącą i obchodzącą cały mi la ~ię ('alkowicip ze swoim ee
lem. bO'wicm zamjast pożytktt
czasów inflacji, które zniszczyprz"nie~il' lIam tylko szkodę.
'y wszystkie oszczędności spo- ogół kwestj~.

I
aln, .ZJa d Og" lnopolskiego
lokatorów w stoliey

W związku ~ wczora.iszą informaeją o strejku w fabrykacłi
jedwabiu dowiaduJemy się, że
strejk w fahrvce prz<!mvsłu jedwahn~o "Setalana" wywołany
został nIe obniżeniem stawek
plac rohotnikom, lecz żądaniem
podwyżki
plac,
wysuniętych
przez robotników.

Ćwiczenia Bolikacyjne
dla oficerów rezerwy
Zarząd Związku Oficerów Rezertvy Rzplitej Polskiej OK. J.,ódź
wzywa wszystkicb cdonkó,v, ahy
wzi~li udzia.ł w ćwiczeniach :lplika
cyjnycb, które odbyć się mają w
świetlicy 31 p. Strz. Kan. przy ul.
Konstantynowskiej 62 w dniu S-gO
lI',area r. b. o godz. 19-ej. Tematem
ćwiczeń będzie "Walka spotkanio·
wa" i "Natarcie na zorganizowan~

pozycję".
ćwic7enie

Nastepne

aplikacyjne
w K:1synie Oficer~kim
!8 p. StTZ. Kan. ul. Leszno 7-9 w
dniu 12 marca r. b. o godz. 9-ej.
~będzie się

Z miejskiel galerii
Dziś,

w

sztuki o godz.

niedzielę,

6-t'j
.-iecz., w Miejskiej galerji r:ztuki
odbędzie się odczyt n. t. "Mala.rstwo medjalne Marjana GruŹflW.
skie~ou, wygłoszony
przez red.
FelikM Lllbierzyńskiego wraz z rtJ
cytacjami improwizacji transowych
tegot ma1araz, które wygłosi Itrtystka. teatru miejskiego p. l Gry.
wińska. Codziennie, o godz. 6 wieczorem, odbywają się konfflrencje
red. Lubierzyńskiego o twórczości

Min.

Skła kBW

ki W liodzi

Przeprowa'dzi inspekcję woj. łódzkiego

Pr?ed kilkunastu dniami, gdy
7.f>JŻałv mrozy. llli'łł przybyć pa
teren wojewó clzt'''a ł6d:r.kiego
Ul celacb Inspf!kc) invcb
ID.nJj;ller spraw wewnętrznych generał Sławo.ł - Składkowski, lecz
zamial'u sw..~P
w nstatniPj
ebwiil zaniechaJ ze Vłzld~du na
zły stan dróg Ul wojewÓlłzłwlp.
łrmlnych
do prll!:ł'byd8 samoeJJOdem ~ pcwndu wiclkicb
zasp śnieżnych.

iII

Jak się obeen,. dowiaduJemy, inspekcJa .. tłl11stl'łJ Składkowskiego nM1anl w przy
szłym tyg'Jdniu , ... inlsłer zwie
dzi dokladnłp s7.~""~ powiatów
woJewództwa ł6dzklego, Kalło:z.
Piotrków, a w dl".~dze powrotnf'i ba"ić będzie łJ,"~ez klika f,!0
dzin w Łodzi. :(d~le odbedzie
konfereuc.ie z pr~edstawldcla
mi władz pallstwowych, (h)

sprawie odczytu

Redaktorze!
Zwracam się z pro!:ha o udzielenie mi gościny nlł wyjaśnienie w sprawie mojego odczytu w Łodzi n.t. "Proletarjat"
w dniu 3 b. m. w sali fi1hart.r.onji.
Odczyt łen został zabl'lłitiolJ!
przez starostwo grodzk'" - i
właśnie o tem kreśłe :.Iłów kilka.
Zgłoszenie na od~zvt to~iało
wniesione do S'.•H:1Stw~ "7 ,1,.;11
27 lutego h. m., zaś zaWIadomienie o zakazie odczytu dorę
czono mo jen: u przedshl\vicielowi (Józefowi Kopani, Targowa
4- 7) w sobot.,. 2 b. m. .. ~odz. 1
po poł •• gdy i117!
al odczyt zostal zarekb,mnwany;
hl afisze rozlepione;
e) sala filharmonji WYIUl ie·

Straty

wynoszą

20

o-I

\V dniu wczorajszym straż
lwiowa wzywana była do 3-ch
pożarów, jakie miałv miejsce w
~ródmieściu,
jeden z nich powstał przez nieoslrożne rozgrze
wanie rur wodociągowych \V
domu przy uJ. Piotrkowskiej
4-1, należącym do Weinrallcha.
OgieJi wybuchł w jednej z suIl"rvn, w któr~.i n:lgwmad7.0na
bvła
znaczna ilość odpadków.
Straty wyrzf!dzone pożarem się
~aja sumy 1.000 złotych.
•

:I:

"

Przy ul. Przejazd 40 w domu
praszam. Więc wolno mi mó- Józefa Kluki ogień powstał w
prawdopodobnie od
wić Q "Proletarjacie" w War- slJterynie
szawie, wolno w Zgierzu, tylko niedopałka papierosa, od które
w Łodzi nie wolno.
\V sprawie tej zmuszony jestem wystosować skargę ~o wo
jewództwa, tu zaś na tern miejscu zawiadamiam moich nie-

tysięcy

RO

zajęły się

Imeble.
cł:r.it

złotych

skrzynie

i stare.

Akcj~ ratownicz~ prowa
oddział straży ogniowej,

II
vod kip.TOwnictwem
Olana. (pl

or. Groh-

Tr:r.eci pożar powstał w domu przy ul. Staro - Wólczań
skiej 6 w budynku l-piętro
wym na parterze. Mij~ści się
tam przędzalnia firm V Lipszyc.
Ogień wybuchł w oddzia le ~7.ar
parni na parterze budynku. 00
pozaru wezw~'lO ~traż ogmową, która w krótkim czaslP ogień stłumiła. Straty wyrz~dzo
ne pożarem sięga.tą sumy 2000r
:dotvch. (pl

doszłych słuchaczy łódzkich, ŻE'

o innym moim odczycie w Lodzi zawiadomię ich zawczasu
drogą publihcji i afiszów.
Jednocześnie nie mogę się po
wstrzymać od wyrażenia zdziwienia, aby odczyt, poświęcony
~ami~ci bohaterów organizacji
"Proletarjat", wytraconej pr7.ez
carat w roku 1886, zagrażał
"porządkowi

j

bezpieczeństwu

puhlic7nem'u"
miasta ł,odzi.
tembardziej, źe od istnienia caratu upłyn~ło lat dobrych 12,
a ja w cilł~u lal piGciu korzysta
lem z trybuny prelegenckiej w
ta~
dl przybyłem z 'Warszawy do całe.i bodaj Polsce, nie wyłacza
I}rutewskie~o.
jąc ł.-odzi.
Obecna 49·t:\ wystawa zhiorowl\ f,odzi, ponosząc wszelkie koszSądzę przeto, że dzie.ie !jię
prac A. Malirkiego. M. Oley'a, /lr,lZ ta.
krzywda ni<,łylko mnie osohiDalej - odczyt na ten temat
licznych łódzkirh artystów spotka
ście, lecz i kulturze obycza.iów.
wygłosiłem w Warszawie w dn.
Ja się z uznaniem p1lbliczDtlśd
Proszę przy.iąć i t. d.
28 lutego - i na ten sam temat
i pT:I!ly.
Tadeusz
Wleniawa - Długo
uzyskałem zezwolenie w Zgie'!o%owski.
Sale wystawowe sa dobrze JÓ-rz!l. rzu na d7. 3 b. m. (o 4 nn.), do·
1
kad t('·~ ,T"rh",...,.,· 'ó(ł7 d('h 7[1·
lJirl7. 2 marr'A 29 1",

..

Pożilr W przędzalni

Nasz największy szlagier ł!!

HA ~IIKA[H [YI ABlU
s. o. s.
.. 'Wielki dramat serc cichych bohaterów

Lilian-Hall-Davis
Waller' Bulller

,,(zarg

ll

wbótle ,,(zarg"

.1

lj

GŁOS

3.m -

-W

':d~::7GfWł.

Na własną prośbę przeniesie-.
zostali w stan spoczynku sę
dziowie pokoju w Lodzi Jan
Regu1ski i Tadeusz Komornic'd.
Mianowani zosłali .sędziami
pokoju w Lodzi aplikanci Witold SaJm i Tadeusz Lipiński.
Ilł

Nr.•

PORANNY -1929.

SUKCeSY
bODzmnKI
we
WboszeCH
PlelDlarka p.
Szlml'nlk
Da
Doro~a

zaaDdałowana

po Wlo.ze,b ł Szwal,ar)1

,Dzieci prQzaic-zDcj brudnej Lodzi, ną. pieśniarkę palJJlę Dorotę SzkW'~ w którem dokoła słynnej opery "L3.
gdy opuszczą swój gród rodzinny nik, która zaledwie przed trzema Seala:' koncentruje się niemal ca.łe
i wyJlt.d.ują gdzieś za granicaml ~~ laty wyjechała do Włoch, aby kon- życie operowe świata. ~ nie jest
ju, umieją - rzecz cbarakterysty- tynuo~va:6 studja wokalne, a kt6ra łatwo. Obyba, że 'p rzedstawia. się· na.
czna - szybko zjednać sobie opi- już dziś, poszczyeić się może wieI. p'rawd~ artystycznie wartościową
rJfl, zdobyć uznanie dla talentu, kim sukcesem ll.'L 6e.tradzie medjo- indywiduaJność, jaką jest bezsprze
dla którego niema II nasnależyte-lańskiej.czniepa.nnaSzkurn.ik.
go zrozumieniaDoznać tak entuzjastycznego Świadc7.ą o tern recentje. które
Do rzędu tycb dziooi Lodzi
przyjęcia ze strony włoRkiej publi- czytamy w poważnyoh organ.a.ch
czyć wypada. młodą i uta.leutowa- czności i facbowej pra.sy Medjolanu medjolal'lskich, jak ,,L'Atnbr08ia.no"

"u

~olłl1lee

Popolo d'It.aUa." orac "Come-

re dalla. Sera".
"L'Ambrosiano" pł6ze:
"Spłewa~zka. p. Dorota. SzkllrniJ,
posiada głos i temperament o nie
pospolitej wa.rto~ei. JeJ glos, aez,
(b)
kol wiek niekiedy tremuluj4ey, po~iada szerolcą. 8kalę i elło zwłasz
cza. w tonach g6l"1lyeb; urnie modulować ze wspanfa.łytn rezultatem
,.la mezza. voee" i ma charakter te
dla Państwowej Szkoły !&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! atra.lny. Jej dueza jest płomienna.
i promienie Jej Intelfgentnle prze.Wł6kienniczeJ w Łodzi
nikają.. w duszę słueh~IY.
Dzi~ki
poparciu p. Teofila
Artystka. .w teu sposób W' . arjach
Glocera, przedstawicielą fabryki
I pieśnilteb Gdnfo. t,.,..,. l lUlu·
maszyn włókienniczych "Tow.
by dla kraju w tej dziedzinie; kt6ra kursa i to przewatnie takicb, które tony sukces".
Akc.
Scbubert & Salzer\'
W oiągu tyslącletnI.ego lstIllcrua dla 'ej uzdolnień' zamiłowań jest mają nadzieję otrzymania pracy-za.. . A oto, eo pisze "n PopolocMtawChemnitz (Saksonia); Dyre- Polski niewiasta polska. tylokrotnie
. J .. , .
l
lIa" ,:
.
. ..
na'JW aSCl'vsza.
l'obkowej w zakresie pielęgniarstwa
ktor Główny tej fabryki Dr. . Int. zaszczytnie zapisała ~lę U3, klTtach C.hcę zwrócić uwa,g-ę szerol"jeh choć nie to wcale jest właściwym "Wśród lfe'mej n~ ęfewa,.
11'. W. U1ssig ofiarował Pań historji i taJ{ wybitną w niej ode~ra "flaS kobiecych na kU~6Y poO'otowia celem kursu. Gdzież są. stcrokie czek i śpiewaków, kt6ryeh się sły.
stwowej Szkole Włókionniczej ~rolę, te 'przy~~ie kobifltom w ~nitarnego, które organiz~je co- rzesze kobiet, które w zrollumieniu BZy wcią.i na kon~ertach, jelit bl!!';,; Łodzi 2 maszyny pończo o.lepodległe J• ojczyznlO ZUpełD~gO Pll rocznie Polski Czerwony Krzyż wiei obywatelskiego obowiązku, powin dzo mMo · tych, kt6nyby wługf
sznicze wartości 5.000 dolarów. htyc7.~eg? I społecznego. ro~ou- kim m.Jdadein pracy i starań. Przy ny pod sztandarem Czerwonego wali na pra.wdziwą nazwę a.rt~t6w
prawruerua, zost.ało. przYJęt~ .J.ako sposobienie sanitarne 1mbiet je;;t Krzyża przygotować się do słu.ibY i którzyby mieli pretetl$je d~ przed
natural~y sku.tek dZlał~lnoścl l za- dziełem wielkiej doniosłości pań- dla kraju? Gdzie są setki młodych stawienia się publiczności.
sług WIelu pokoleń ofiarnych par f'twowej i społecznej. Z jednej stro- dziewcząt wychodzących rok rocz- Nie jest jednak wypadkiem rzad
~rjotek i dzieln~cb obywatelek kra- liy przygotowuje kadry pielęgniar. r.le ze średnich za.ldadów nauko- kim jak równie"- niemotliwem zn,;
u
3.
skie j ratownicze na '''y!Jadek woj· wych, wszak większość ich zostaje !ezienie prawdziwego a.rtysty.
Jeżeli je~nak r6wnoup.i'awnienh) fly, epidemji lub kat'lstrof iywioło Ha mieJscu, czyż nie przydałyby im
Wczoraj wieczór nprz. p. Dnrota
Odbyło się otwarcie przed~zkoła kobiet jest sprawą SlUSZDą i do- "''Ych, z drugil3,i umożliwi:1. śzerokim Rię stokrotnie t.e cenne wi"'domo- Szkumik przedst!twila sIę nnhliczpny ul Wierzbowej nt. 13, urzll'lzo brze zasłużoną.. to przywileje z któ warstwom kobiet, za,poznanie z naj lici, jakie tak małym wysiłkiem i nośei jako Śpiewaezka, po~i~d!tją.ea
nago staraniem "Rodziny woj"ko- rych korzystają OD6 z racji swych ważniejsz'!IDi zagadnienhmi higje- kosztem mogą zdobyć?
rrajwSPlUJialEze warunki naturalne)
waj".
fizycznych właściwości, często ni- r..y, pielęgnowania c.horych, aora,żnoj
Wogóle na kursach pnyspowbif.l jak również zdobyte kosztem stu.
Na otwa.reie przybyli D·ca Kor- (zem nie są.. usprawiedliwione i [.omocy w nagłyc.h wypadka.ch, o- Dia sa.nitarnego uderza w przykry djów i mająca prawo na omymaptl80 gen. Małachowski i d-ea pie- zmniejszają. ich wartość jako czyn brony pneci:wgazowej, wreszcie ze sposób c:tłkowita nieomal nieoboo- pie słusznie się jej na.leżąeyeh tynika obywatelskiego z punktu wi- f.1peejaJnym dzialem pielęgnowania DO~Ć kobiet z inteligenoji, które po- wych i przekonywnjąeych okl&8eboty dyw. płk. Frank.
dzenia użyteozności p.wstwowej. Je niemowlą.t. Kto "\\-ie, jak ogół ko. winnyby przecięż dawał, przykład ków pubIkzności.
Pruwodnicząea. ,,Rodtiny WojNie brak jej t. ~w. ma.teriI ,.".,
Ikower po Więekowsb powit~a żeli bowiem męiczyini od ohłopię- hiet ma. słabe · o tych wszystkich 7.fommienia. dla. doniosłych ·poezyeyeh
jnż ll'tt przygotowują. się do dziedzinach wyobra,żenie, a. jak ezę na:li Czerwonego była.. Jedyn.ym szej t.. Z1').~ środków wćkalnyeh ł
0~ i złozyła ser(l~ne rIOponoszenia. osohistych świadcz8t1 słil? w 2ycin spi:>łe.eznym i ro~zin- ekwiwalentem któTego za. ~. ~etnperamentn utystyem.. !ł0dziękowanie gen. Ma.łaehowskiemu
na.
rzecz państwa., w przyspo50bie. r.yvi t.e wia.doID06ei im są. potrzeb- cba:nie kursu. żą.dit ł.a. instytucja jest' siada głos nie s'Zt1,lc.~y, · zmWony
za. łuk&we _p1zydzieWe Jokahl o,nin
wojskowe m ksztalcąc się na. 7;OJ ne, ten. zroztl.mw jakie za.sOtgi spo- :tobollVią.zani~ ;.łucha.ozkido stawie- leez Jlatnra.lny pełen ekspr~ff, prse.
raz Po zyesUwość, jaką. stale oka.nierzy
by stanąć w kadraoh obroil- łeczeństwu odda.ćby mogła ta. alteja, . r:.ia się do dyspozycji Czerwonego nika.jąey. do wnętt:1:a r.ozefW ł .
~e ;,ROdzinie Woit;kowaj". Wy('ów
ojczyzny.
kobiety są. niejako u- gdyby~ niestety, nie trafia.ł& na. .,. Krzyża. na. wypadek na.jwytszej ko ła.twy 'W ea.łej gamie. Ś1);ewa s 11ę
roiła. . też · gorąee uznanie
płk.
tytkowniozkami
je,i pokoju i dobro bojętnoM i niezroroml.enie z j3lde- nieczności, ten warunek jednak n'e hok;em poćrociem a.rty_t,ezIai.
TasieekieJ. która gol'Uwle t)piek1tje
bytu
nie
myśląc
wc.ale o tern, że mi spotyka. się dotychczas. Kursy jest chyba. sbyt groiny dla. polek, Po!!ia.daj~ sWobode ~ztnłd ~
się p~zkolem i stara .;tę .) jag"
naletałoby
dla
państwa
z takim u- sanitarne Czerwony Krzyż organi. l:t.óre zawsze pra<,ę swą. i siły oUal' ~7Jej i 8zczęśliw~ intuicję 04łtw....
pomyślny rozwój.
~sknieniem przez całe pokoJenła 'Zuje już od kilku łat, wykłady pro- nie oddawały na usługi ()jczyzny czą, z łatwością Drzef'horlzi od n"ji
Ks~z kapelAn Kamiń'5ki pośwtę oczekiwanego,~ złożyć równiej; ofia. wadzą wybit.ni lekarze f>pecjaliśei we wszystkich oiężkioh jej przeźy- melodrn.matycznej ,do nieśni, przed ~ lokaj i wygłosił krótkie, IN·Z rę tam ~enniejszą" że dobrowolną. z wszystkic.h
wyżej wymienionych da..cb_ Największy jednak zapał i l) kł!!dRją.c piATWSZy rodzai m'l7.ykl
sałdaczne pl'zemówiene, wyra tając cwbistej praey i wysiłku , !lby \v działów, trwają one trzy miesiące fiarnoM nie ~'YStJ:ITCZą bez należy- i oddając się jej z cltłą siłą wr.yho
nadzieję, że z dzieci , llc'zę'5zeza.jąr lllzie potrzeby móc je dożyć na 01- po dwie godziny dziennie, przyczom tego pnygotowania się. do sluiby, nego noczucill. artystycznego".
ey~h do przedszkola, wyro8n." kie- tarzu Ojczyzny. Każdy mężczyzna dla. llprzystępnienia icp kobietom której państwo
zaiądać
może. ,,La Sera. pisze:
dyś dzielni i rozumni obywat.ele i fltając si~ pełnoletnim obywatelem, pracującym zawodowo; wykłady od Stwórzmy wielką armję kobiet ,Panna Dor~t..'t Szkumik bvła. \v
obyws.telki . kraju.
musi służy w wojsku przez kiUffi bywają się wiec.Zórem.
(bywatelek, mo~ą.cych tak jak ar- l'Iobotę wiMzór w sali Konser:.vator
NaStępnie parka. milu!;iń$ki,'h ład naście miesięcy, słusznym jest, aby
Zdawru5by się mogło, 'Że napływ f" mja. żołnier.:y stanąć do pomocy i jum wdzięczną. niespodziltnką dl:ł,
l'\ylll werszykiem powitała go'}. Ma kaźda ~')da ?ziewcz::na za moral- kandydat~~ będzie Oli der. liczny cD:-ony ojc.'ZY7.n:v: i w życie wprowa l:oubliczności, któTa mogła, oC'enie
';acbowskiego i wr~ezyła mu zai/aw GY "wOJ obOWIązek ml''lła, dobro woJ tembardzleJ,.ża wysł1lchanIe kursu d~Jmy zlł'l::dę: rowne praWa - r6w w niej w~.runki nieoospoIite jako
k~ 1Vła.tlnej roboty.
co poświęcenie c/boć kilknnastu ty kosztuje tylko 10 zł., niestety
ne obowią.zki.
śpiewaczki i odtwórczyni progra,.
godni
na
przygotowanie
się
do
służ·
!edwie
25-30
kobiet
rocznie
końezy
Marja
U1ńch"'owa.
mu, składającego się z muzyk1 kła.
,POCIem nastąpiły popi~y dziE;ci

OOara Urmy nie.
mleakiel

I

zali-I

RÓWAe
.
prawarówAeobowiązki
. . '" I
ł

Otwaraie przed"
szkola t.Rodziny
. wojskowej"

r.

I

i'tł.fetłJńczo

i zbiorowo. ·

Trzeha ł.eź podkreślić gorliwą
,,;~ nauezyeieiki, kt,jra w cią~tIl
rniflsiąeą. tJlDiała. ?siągnąć t.akit3 do
da,tn!e wyniki:

*'

.40UW'• •

"'"I

'*

J

a n_

32&SOU.' L2ZZE

91wBreie telewizji Berlin-KoDenhaga

myn.

-0-

przyrodzone warunki. W sobotę
ja.knajlepsze wra
tenie i przy umiejętnym ltkODlpanja
mencie prof. Moratti'ego była. za.sluteme oklaskiwana po każdym llUmerie inieresująeego programu".
Zdaje się te wystarezY. O powodzeniu, jakie zdobyła nasza rodać~
więczór wywarła

\V mieszkaniu Tadeusiak6w
MW uJ. Tokarzewskiego 51
pOdeias zabawY mały chłop
e~k prz:ewr6d.i kanonke iwę·
e:lę wypadły na podłogę, r.asy-

Gdv

.

Młoda. la.t:tmi stu.djami i karjent
będzie mogła z calą pewnośrfą. udoskonalić coraz bardziej te swoje

;

Dztecko pod rozża.
rzonym węglem.,

pując

. . ~yeznej i modemisty~nej. .
P. SzkurnJk przedstawiła się ~
('zności jako śpiewaczka o eudo1l1\t
nyeh warunkach wokalnych i doskonałym temperamencie 'muzyez-

dziecko.

ka świadc?;y fa.kt, źe została. '/lU'l1.
gatowana na tournee po Włoszech.
Już w tych dniach WY.ietrlh on~
niezaletnie od t.ournee do Triestu, '
Luga,no (Szwaicarja) i Berg:tJlo, n.
na$ł,ępnie do Rzymu, Wenecji i Ge
nuJ, w których to miojscowościach

stojąca

obok matka
t~uclła się na ratunek d7.1('cka,
było · ono iui cześciowo .żyw
cem sp/llone. .
\VeJwano pogotowie i lekarz
niedozlJrll rodzi
ców do ~pitaJa, gdzie po kilku
gQdrlnach biedny chłopczyk
ttdwi6zł ofiarę

pnyjęła ellgageJllent~·

. Młodej świetnie ?if4powiadają!cej
się łodzianee iyC'Zyć

..arl. CM

szych sukceśów.

Pierwsze dwie fotografje, ur.zeslaue droglł radjową..

wypada

.s.

~ał·

CI.

• ~r.. 29.
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Wywiad ze znakomitym

wizytę

W jakim I~:U~
Na to P}Ulir, zn:l!.ią ('1ylt .l,icy
IUl.!!1 kUka \J,';"'Wil".I,1
OdwiedziIi8my

a:t.l!t.ę

snei'przyjemn()~d~

dla

~_ •
w~eCle
'podl -•

t

_... ~ ~

-

•t
ee ~ra
lo' UJ4MML'\ fl"l I)ly

Daj . elszego .~:UTl"twa i :\ ~711.
jakim przesią.kni~~-:3 były ar.: i,di·
ki "Nowego K1uj"f'l.' ''p01.T.:tó·' i
,.Kuriera POfiUlMgo". z:urJf-:F.zc,t'ne w lutym i w styczniu, II e.k1.. l'owa.ne świadomie przeciw ('r'llkne~ł
11 .
t .(.
U:U. przez
~ .;(')e:
• og.)b po;;
d tlp.ml1
• I . ar
r.'
wreszcIe y OWJ!)' "'WJ ~)e o
planach p. Artura Szyka 1':1. przyslłość.

•
• II .
P an Artur Szyk Jest WI~ ,lin arty!!tą., jednym z najwięk;;zydl doby dzisiejszej. Nic więc dziwlItlg'o.
ł.e rozmowa z nim była. dht llaR

przyjemną. i zaszczytną·
Zapytaliśmy artystQ już na Wf.:tę
pie, gdzie ukrywa miljony franków
francuskich, otrzymane rzekomo od
rządu francuskiego za liczne jego
dzieła.. Slyszeliśmy o m.iljon:wh
\)reb za. pobytu naszego w Bruk;,eli
J w Pa.ryt1L

,
Pa Szyk spoJrza.ł na nas, następ
1Iłe os. matkę i żonę f.woją, wrel\Zde nekł:
- Miliony? w mająt.ku moim nigdy Xl\lljona. nie miałem. Artysta
jE'St szczęśliwym. zarabiając dos ta...
tec'ZrUe na tyc.ie _ to samo mogę
powieddeć o sobie.

'"
.
Od przewrotu majowego praco·
walem nad ostatniem dziełem moim
- ,.Statutem kaliskim" - nic też
dziwnego, te wreszcie pozostałem
bez grosza pny dllS~y.
Toć z pracy tej dotq\l nic żyłem,
a rorurnie pan ezem jest dla nt ysty dwuletnia praca bez. zarobków.
Prozsę mi wierzyć, że udając się na
wystawę w Parri;u, nin miałom nawet pieniędzy na tramwaj.
Oto jak wyglądają mi~iony art y
stów. Pomijając stroną materjalną
mego zawodu. wyzn:Jl~ muszę. że po
0.::1 sławą i rozgłof.ero, człowicl.; na
I'll~ony jest i na przykrości, jakich
nie zaoszczędzi mu ten czy ów ano
\linlowy autor paszkwilu ...
Ale U1niejs1::l, o to!
W tej chwili jadę do Warsz,nvy.
~d~je wyst:twiQ "Statut ka1i:::ki".
Po WarRzawie przyjdzie kolej na
Lódi. Wiozę to dzieło zaopatrzono
w pieczęcie dyplomatyczne illit uni1mięcia, zbytecznych r~wi7Ji 11:\,
komorze celnej.
"Statut" zaopatrzyłem w dedykację marszałka Piłsuflskiego. ,J ort
ną stronę poświęciłem ł,odzi
(r,
lf.l05) - miastu, dla którego żywię
wiecznie niepr~ezwyci~żon:r senty-

ment.
Na. pytanie, czy w przyszłości b()
nadal przebywał w Paryżu, czy
tez powrócę do kraju, znajduję jed

d~

ną odpowiedź.

GdzielwIwiek będę - pracować b~dę ~awsze i przedewszYfltkiem dla Polski.. Jako Polak rezerwuj~ prawa. moich prac dla mego
krl1ju, przed innemi państwa.mL
Na ten;! pytani" zakońc~yliśmy
IIOZ1nOWę' z D. Arturem S,.,ykiem -
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r ra Zr
rodzinnemu miastu •• lodzi

artystą, twórcą

artystą, godnym na.jwiększogo podziwu dla. swych niezrównanych
prac. Szyk należy do tych l~ltdko.
d ..
'
ZlS spotykl\nych artystów, któryQh
- po za wielkim talentem cechuje
wytrwałość w pracy.
J ost niezawodnie optymistą ,jeśli
podjął się dzieła, wymaga,jąccgo

"Statutu Kaliskiego"

dwuletnich wysUków, a pozba.wia.:jącego go na tak długi okres czasu
mpżności zarobkowania. 17Statut~kA
.
liski" zaabsorbował artystę cal~o-wicie. Jest to dzieło pod wzgI~dem
artystycznym - niezwykłe, pod
wzglQdem zaś historycznym - cen
ną. dla nas pamiątką dziejową..

,Statut
' . ten j~st'

9

Teatr i muzyka'
TEATR MIEJSKI

Dziś, niedziela. o god-z. 12 " po

~)~~~~,v~;k~::ie~:!.kaK~:ad:=
ba
mote

.

dorosła.

DO

wprowadzić j~

dziecko do lat 8-miu bezpla.'

"oświetleniem"
O godz. 4 ,'pygmalion".
ózięjów historycznych, mając za
tl'lqlt zbiór praw,' przyzna.nych ży.
O godz. 8,30 sensaćyJna.· szt.uh
,
amoryktu\..'lka. "Brooowa.y".
d,om przez Bolesława w r. 1264, za.Poniedziałek i wtorek btrodT_
twii:lrClzonycb przez K:Lzimierża III, 7,30 · wiecż. "Hiukeman" 'Z A,~ Sow r. 1334, oraz przez Kazimierza ehą. dla związków robotniczyCh.'
lV w 1447 i 1467 r.
H. H.
TEĄTR KĄMERALNY .
"Kokoty i towarzystwa." gra~t?
będą. codziennie wieczorem do śr;)
dy włącznie.'
.
,-

aap kotow
·' todz-

wł.:l.-

!,o'\\tórll- -11a
p"ekonania się l t'!nl Ul' prawił,'
kryją w sobie W'lr~j9 ., l!aro\.ioDych we Franeji mitj01l3('h; po

GŁOS

.

Jedna strona poświecona

~n;eja~delD z Pary1:a. do War8%awy U,tnynlał się w Lodti zuan?
I ceniony w Polsce i Francji artysta
'p. A rtur.SZVL
K orzystaj ą~ :~ p"h~·tl1 jego \V na·
Uf:x. Ci jebM mil'Ecit ~·ł.)żyli~)Ily

mo

s.m -

~

Wystawa salonu Abe Gutnajera w Gra:nd-Hotelu
.

Dziś

cel;l.ach .z~

o godz. I) po
Itych "Mu,rzyn warszawsJci":
Próby 4-aktowej kOllltldji fran~us
ldej J. Sarment'a "Po1awiaez cip·
' T.i" dobiegają. jut kóńca.
ReżyseruJe i rolę !t'IÓw:,l" odt~a
rza Aleksande W ':k '1' łó
k ... r
ęgler o, ,g Wf
ną rolę oblec~1 Karolin:1o Ll:lbie .

Pl'znd
kilku mie"iącaml'
oolą- najer wystaw'la pr"e"'a'~,nl'e
dZl'e ~ t rOJu ma I ars twa ro d
'
v
"''''
... "
..
za.l0wego
daliśmy w galerjj w parku Sien la z drugiej polowy minionego .lest płótno młodo zmarłcgo makicwicza wystawę prac Abrama stulecia. Brandt, typowy rm"ed- lan~a krakowskiego _ Lipił'iGotIieba. Dużo pcjzaży i kilka sta wicic1 szkoły monachijskie.i, skiego; dwa pejzaże Ru~kiewiwl}ętr:e; przeważnie z pałacu La przemawia z kilku płócien roz- czl! przypominaja techniką i ska.
,
~ienkow5kiego. Wnętrza, peln" machem swego rysunku j gra traktowaniem pleinaitu ówcz("-! .JUBILEUSZ MARJl DĄBROW :
spokQju, oddawały wiernie tlwą tężyzną giesŁu r~'ccrskiego w snych mistrzów angiell'kich.
SJ{IEJ.
.
patynę ciszy, którą kładzie prze "Szwedach w Warszllwie·' .. Aj
OglQdamy wreszcie z zainte- naznaczony na dzień 8 ma.r~a r. b.
sz'ośc'
na dawne meJ)le I' n".... ...."a- dul'l'ewl'cza
"Polowanl'c na z"J'ąt ereSOW31uenl
.
, pracę. n"l
I
~
.~
.I,lla,.e
n l - W "To, co najw'a.tniejsze" N', J~
wne obrazy. S'ród s}oneclIlvch
ca". "SJ"':vck"
l' "Na polo"'unl'e"
h el ma K o t ar IHPS k le~o, ,~I~Jcawe wrcinowu; b~dzie
J
_ ,
..
prawdziwem
pejzaży Gotlieba i twardych jak ilustrują rutynę tego mistrza na prze~ swą dekoracY.lnosc l. ten- ~wiQtem :utystycztiem
nn.szelro
życie współczesne, prac innvch dworne~o malarza cesnrza Frun denclę ku mOnumenłalnoścJ: Sf!
.
.
c
'
t
'. . t .
. Ik' l d'
llllUsta.
. Zaznaczyć . su: godzit ~
ma Iarzv, b
yły owc wnętrza jak I ciszka J6zefa. Obok -- C,hchnOli o mInIa urv Wl(' tC l
ZICł W
.
by wyspanie minionych wic- skiego .,Jarmark", kilka zna- stvlu Siemiradzkiego. w kt6rvch dosto.lna jubila,tka. jest jedną z na.j
k6w karoc i menuetów w na- nych prac Wierusz-Kowalskic- i Kotarbiński celował.
.
świetniejszych dzisia.j roll1ki(~h :tkt<t
SZVIU wieku aeroplanów i jazzu. gn; pełen nabożnego skupienia
Nie sposób pominąć milczc- rek charakterystycznych. PutJlicz·
P. Abe Gutna.ier zjechał do wczesnego impresjonisty wobec niem bardzo wartościowego pół 'IloM łóuzka miała SPO:-OhJ10M nit"
Łodzi, stanął w Grand HotchI ~wiatła, miękki pejzaż A. Gie- aklu Weissa. Jest to jedyny 0- j€'dnokrotnie podziwiar prawdziwo
i przywiózł ze-sobą taką wyspę rymskicgo. wreszcie jedno nje- braz, wprawdzie śród, młodyc? kreaeje jubilatki•. świadczące o je; .
spokoju. W tych dwuch salach wielkie dzieło Matejki "PnY"ii~- st!lrszy, ale młody b~dz co bądz: wielkim talencie i wvsokieJ kl:ł.!".
jest się doprawdy izolowanym ga Chmielnickiego" - to filary CtCkawe spostrzeżema na tle róz kto k' N I ·
l'
od świata; nie dociera tu ani mularstwa wczoraJszego z prac, nic już bodaj podejścia do mo- a .
-eJ. e ~ eg~ ~ęo wą.tp t
bezpośredni łoskot pracy, anł prz~' :viczionych przez p. 9utna- delu nasuwa ją się same przez WOSCI, że w dnm Juhllt'ul!\zowym
jego wyraz pośredni - młoda jcra.
j . '~.'
złożą. hołd jubila.tce nietylko &fery
sztuka.
Wyłącznic Ula1arze pobcy;
* '" *
arty tyczne lecz i na.jazenu
Na meblach usiadła cisza i star6i o nazwiskach watkieh ta
Dywane Jeią na podłodze po- war~twy publiczności.
chodzi na palcach po orjentał- tentp.m. sławą i CZ:l~eUl, i młod. kotem.
TEATR POPULARNY
I)yoh dywanach. Dywany maJ" si - choc nie młod~i - jak MaI
Pi~trl!~ i~ kolory i wzor~·.
Arcykomiczny wodewil ... 30.
nazwy dalekich krajów; m~Ne ~~ew~ki (tr~y' płótna bardzo m~Nawet Auglja nie siedzi tak
aktach z prologiem "lf ton J~llta."
wywodzą się z dalekich cza ów. kawa); jak Stanisławski, jeden mocno na wschodzie, .lak ja w
Chcąc udorąpnić ·p~nlt{ue. /trcy '
Niema miejsca na .,dziś" i na z "importerów" impresjonizmu tej chwili. Oto pod moim butem
dzieła
literatury klMycznej witJia.'~
"tutaj"; jest tylko "wczoraj" i do Polski j Wyc~ółkow!;ki, dziś jęczą równocześnie całe prowin
"tam".
wielki mistrz: ~konu Sw. Lu- c.ie: MossuJ. Buchara i Sziraz. ma Szekspira. .,Romeo i JoIJa" jak
,,\Yczora.i," - . jeśli o ma.lar- kasza w Polsee ~ to poc7;et, 0- Daję drugi krok i stawiam ci~ż- na.jszerszytn to.ferom młod~iety sik~
stwo chodZI - Jest nam stosun tacza iący gościa Grand Hotelu. ką stopę nli Tehryzic, Tehera- średnich urządza dyrekcja teatn
kowo bliskie w czasie:' p, GutPełnem wdzięku i miłego na- nie i Afganistanie.
po r:l.z drugi w środę dnia 6 :n:1Tl't"
ZJS t ~pu.lę
. z d ywanow
'
,*"4 ZOC: 09&.WUxac_ . . . . . . aos:+.iJiWii4C
a_uw
na wąo godz. 4 specjalne PT1.p.tłstll.wi" n:t
ski skrawek podłogi. Nie wolno
szko)nfl po cllna.ch najnitszyl'.h "
m'ł dziś
gn~pić
tych ludzi więcej, niż wy 50 gr. do 1 zł.
maga tego fabrykacja pięlmych
Warsznwa, (t395,3 m.)
tu \\-:1J'szawsldego, prof. dr. GII- dywanów. Skąd wezmą tyle TEATR POPULARNY W SALT
GEYERA
Gorh. 1015. Trani5tllifij<1 mtboŻSJi ~tav; Pnychocki. 17.55 Odczyt p. barw żywych i słonecznych, ~dy
im h~dzie źle?..
PrzopiQkulI tmgeuja "!{t11l1t),, !
~tW:L li Katedry Poznallgkiej. 11.56 t. "Zdobyczo techniGozTlp o. tatnich
.Julja" grana. będzie iJ."ii. o /;(1(11,
12.10 TraD~mi;sja z filharmonji War miesięcy" - wygłosi inż. Eug. Po·1.20 i 8.20 WiN'7..
s~a.w8kicj. Poranek muzyczny. Wy rębski. 18.20 KOMert popularny.
kona wcy: Orkicoirll filham10niczlla Audycja- ludowa literacko-muzy- hogato zdobione sztuki z epoki
ARARAT
Ludwików.
pod dyr, Józf'fa OzimiJ\.skiego Zofja ('zn'\.. Adam Mickiewicz w słowie i dwóch ostatnich
Dziś o godz. 9-ej wie ,"z. PO\\ k>"Dobrowoll'l;.:t -PawłowsIm (,opl'an), pieśni. 19.00 Hozm1itogci wygłosi Mozaika drzew najkosztowniej- rzenie 3-godzinnego programu R·"t:.
Lucynlt Robowsk.a (fort.) i prof. p_ L. Lawiński. 10.20 Odczyt z ('.y- szych, kamieni p6łszluchctnydl, t!ierowego p. n. .. Maskar:uł:t 'Ill
kuć brollzowych i cierpliwo~d
Ludwik Uriitein (akomp.). W progra klu .. W krain"l'h póJkaidyca, sfink
francuskiego rzemieślnika-arty- Starem Mie~('ie" ..
roie utwory Chopin,l. 15.00 Transmi SÓ\\- i piramid" p. t. "Biban al J,fusty.
KONCERT RORER1'A T GARY
Warszawskiej. luk" - \\"yglosi prof. Bohdan Rlclt
sja z Filłwrmonji
Wiele jest rzeczy pochodzenia
CASADEStTS.
Koncert oriltoryjny. VV programie ter. 19A - 19.55 Nat]progr:,m ko- rosyjsk., ze- zbioró.w carskich,
P.ziś. w niedzielę o godz.. 4-ej:J>ł·.
jf!\z<J Es-dur F. f;ehuberta pod uyr. munikaty. 1956 20.00 Sygnał sprzedanych przez Sowiety w
południu
odbędzie .się w salt Ft~ "
<,za u. 20.00 .,Rozrywki umvslowc" Rerlinie: W tej kołysce empirow
harmonji
zapowiedzia.ny 14 k()n
wej
koły:>ały
niallki
potomka
- W\'~'oiii por. Cyprjan ,TabłoIlow
Romanowych i rewolucję. Cisza cert mistrzowsł<i, na. którym ·~,·:ir
ski. 20.30 Kw"drans literarki. Nodawnego mebla zmaga się z ha- będzie światowej sł:twy phllll,;tll
KONSTRUKCJI WŁASNEJ weIr Piotra Choynowskiego p. t,. łasem nicdawnej hisŁorji.
Rob('rt Casade!\us z udzbł6m "lWI)
.. Pnll Br!1tkowski" odczyta. p.
oraz oryginalne
jej mn.łionki p. Gahy C:LM\d~1.. 'w
Tlldel1';z Bo('heń~ki. 20.45 Konc.ert
Wymi('ra.i~.ca dziś i zewsząd Szr.zp.gflły w progrnm:ich.
wieczorny, ponul:uny. W :,rJro'1aw~
wypierana cisza kryje się po
KONCERT HUMOR"
ey: Orkie~trll P R pOll dYr.•JÓzef:! nlUzeach i chwvła si~ kurczowo
Jak r6wniet ostatnie nowości
OzimlńRldl"'~o.
Zofja WyleiyńR1<:1 antyków. To p~dnosi CQraz wi~~
We wt.orek linia. 5 ma.rCl\ IH.!I!..
stale na składzłe
({piow), Alp],R:lndcr ,1\11wwicz (fiAt.) ccj ich wartość. Za kilka lat bę dzie się w sa.1i Filha.rmonjl ~ylkń
RRDJO-AUDIOłł Tr~~~~~ta i prof. L. UmteilJ (akn!nT'.). :>'~.1:i dziemy cl~odzili do sal ciszy, po jeden konl!ert humoru " utłzilllt-;);
(Gmach Grand-Hotelu). Tel. 53·11 Pnlsz)' ciąg kOl1('('rht. PI) ;ll'd v r.j: dobnie, jak dziś chodzimy do ki najwiękRzych · asów humom fnbll.~
GŁOŚNIKI W WIELKIM WYBORZEI t, j. ul oto g-od:l,. 22.00 W \'!.:d O t'7. 011
na i teatru. Narazie tej warto- wide' Kazimiflf'Za Kn!kowl'\,;j"'I:"
ści swej ekspozycji p. Gutnn jer
7C. tan!}
kOD1unika.ty. 22YO 2:~ BO
(Lopkn), :Marjana Rcntg-ena (j~,,!:v.
nie eksploatuje. Sprzedaje tylko
i
Trani'lIlis
8,
mn.zyhi
tnnf'(,7.11f'j
7.
~:U1
prof. Piotra i\1aszyli~kir!go. Wykoswe meble, dywany, obrazy i bi- Of'gO pfeśni;\Wl polRkiego rm:y ;,:.\..
dng-n
..
().'lZ~".
r,a wcy: Orkicstrn. filharmon1czna,
belotki.
\Vyraz
"sprzedaje" tarze), Anny Rn1tniry. uro"v'
wprowadza
życic
do
tych sal. r,iesniarki On1Z uta lent,ow:! n~f1 ·11."
chór mieszany ora", soli~ci: Marja
Zycie dla t . 'ch, którzy kupu ją· nisty Leona Boruńl'ldegoArtyf)'
Mokrzy('kn. (1-, zy sopran), Halina
Kogo na kupno nie stliĆ, ten przygotowali tlały 87.erog n:tjw~_'wl
Le"ka (2 - !:lopr.), AdnOl Dolto':z .
może się rozkoszować wystawą f'zycb, . najdowcipniejllzy('h i na.J:dr
(I-szy tenor), Wiktor Bregy (2 tep. Gutnajcra bezinteresownie tualniejf'zych ,,,szlagierów~'. A 1.'
r'or), Aleksander Michałowski (bas)
i zażywać tvlkq ciszy. Pociecha tern wszyscy flpotknmy 81~ wc ','
nBIlJa1hfa chordb IICZI
17.30 Odc~yt p. t. "Czego szkoły a,.
~ i to niehylejaka _. nla maprzvimuie cocT .. iennle on 19.-~ ; od
rek vi Filharmonji. Ri1f'tv ,.
kademiekie wyma~ają od m:ltur~y·
Juczkich.
7.....-.8 w n;etł!';l~t" od 1.....,.7 ". '!J.
.wa..ć
mOżna w k~~i<,
S. G-k•.
stów". wygło.i rektor Uniwersyto- ••dCo lU. "DScłonU fI. flllJtln Q~1'f

:s

I.

'"

w.......
Itrzez radJ·o '.

O USh·SZ

~tbłjest wielC~ przeważnie

TELBfU

I

.....

IGnACY "RRGObIR

'3.m.
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CKA BIE I Z N

markuje pasek, tyTko zakładkł
przy niej idą szpiczasto ku górze. Spódniczka zupełnie gladka, z boków poszerzona pJisowa
nemi częściami.
Nieco strojniejsza jest kombinacja "E", z jedwabiu kolorowego, przybrana bogato kremową koronką i delikatnym haftem: Boki otwarte, obszyte ko-

Oddawna jut bielizna zaczęła
podlegać przepisom mody. To
teź nie sprawiamy sobie odrazu
większych ilości
bielizny, lecz
kilka sztuk eleganckich kombinacji i nosimy je, dopóki moda
nie ukaże znów nowych modeli.
Kombinacje kupujemy gotowe,
lub szyjemy je z resztek kupionych na wyp.rzedażach, co wypada znacznie taniej. Na bieliz
nil użyć możemy crepe-de-schine'y, jedwabnego batystu, opalu, linonu, crepe-Javable - białych lub kolorowych, ozdabiamy je haftowanemi ~stawkami
i weJonsjenkami i pięknemi koronkami.

ronką·

uzywa si~
dwu ch kolorów: do gład
kiego karczka, zakończonego
zębami, przyszywa
się
lekko
manzczony pas materjalu w innym kolorze, zakończony drobno plisowaną falb:lDą w zęby
(B), efekt ten powtarza się czę
sto przy kombinacjach (C).
Do szerokich sukienek, obecnie tak modnych. nadaje się
kombinacja (D), dolna część
której jest bogato ozdobiona
falbaneczkami,
Strojnisia.
Na

nocną bieliznę

chętnie

Każda

sztuka bielizny musi
jak najmniej miejsca
i przytcm nie krępować ruchów. To doprowadziło do połączenia przedtem oddzielnych
części bielizny: kombinacja razem z majteczkami. Koszulka,
ze względu na wycięcie sukienki, prosta i u samej góry nie
ozdobiona; raQliączka z wąskich
wstążeczek jedwabnych. Na wy
sok ości piersi wstawienia z łu
kowatej koronki, połączone z
delikatnym hartem:
do pasa
biegną wzdłuż koszulki dwa rzę
dy wąskich zakładec~ek. Dokoła bioder przechodzi paseczek,
na bokach wąski, ku przodowi
szerszy, stanowi on przejście do
haJeczki, otwartej z przodu i za znajdują się gładkie majteczki, również kombinacja "F". Górna· stron zniżające się szpiczasto
kończonej motywami koronko- ściągnięte gumką nad kolana- jej część jes't gładka, pod nią I ku dojowi, mi<,:dzy niemi - dewewi i haftem; pod spódniczką mi (A). Bardzo ładny fasqn ma idą poprzeczne zakładki, z 2-ch llikatny haft. Podobna ozdoba
tajmować

i

~~~g~

Dr. med.

•

i---iais i

Specialista chorób skemyoh,
wenerycznych i moczopłeio~m
przeprowadził się na Andrzeja
Tele'on 59-40.

5

Przyjmuje od 8--10 i od .'i-9 wieea.
Oddzielna. poczeka.lnia. dla ~

l:ĘB

5lTlJtZNE

na dogodnych warunkach. Gwaranc;a
za dobry materiał i solidne wykon ar e.
laboratorjum ze~6w sztucznych
Piotrkowska 99. 89S-1

Zimowe palta dla

Dzieci pragną być ubrane ze nem "elegancji". Naturalnie ist-I dać kaźde dziecko, _ i dop(.!d
trozumieniem; kto będzie zesta nieją również
próźne małe próiność ogranic?:a si.ę do lego,
wiał dziecinną toaletę z punktu dziewczynki, które chciałyby że pragnie 0110 być ubrane p.owidzenia dorosłych, ten nie znaj być ubrane ściśle tak samo, jak rządnie i czysto, można ją tylko
dzie uznania, bowiem dzieci za-I mateczka, lecz nie będziemy ich pochwalać" bowiem niema nic
wsze odrzucają niechętnie to, Isobie przecież brać za przykład. nićsympatyczniejszego, niż rlzie
eo dorośli rozumieją pod mia-l Troszkę próżności może posia- wczynka w podartej, brudnej
sukni. \V pierwszym rzędzie na
leży., w dzieciach właśnie budzić
poczucie dbałości o czystość i
przyzwoity wygląd ich ~ardero
by.

I

Sprawiając coś dziewczynce,
~aJeży przedewszystkiem zwr6cłć uwagę na trwałość ozdób

paltocika, czy sukienki.
Dziś pomówimy o
paltocikach, które
noszą
obecnie
dziewczynki, a których formy
prawie się nie zmienią aż do ła
ta.

dla dziewczy~ki wprost niezbędne.
Bardzo pral\tyczne ~:.t
boty gumowe, podbite ciepłym
materjałem, odpowiednie na
błoto j na mróz. Obecnie mamy
te boty w najrozmaitszych ko-

I

Jorach: bronzowe, szare i eza",
ue przybrane futrem lub aksami'tem. Małe panienki mogą
być zupełnie spokojne, zręczny
bot nie skraca nóżki.

Proste paletko (a) na sezon :_~:_:.:;::::::~=":-~~=~~~::~=~~~~~~~~::::~==~
zimowy, zrobione z grubej, wIo
chatej wełny, na wiosnę uszyjeIlłY ~ lekkiego materiału fanła
zyjnego. Różnić si:: , dzie' tylko
przybranie kołnierzyka, które
zimą .lest z futra, a na wiosnę
z aksamitu lub skóry. Również
następny model (b), bardzo
ue a os
l)ręctlliotki, na s~on zimowy z

a~samitu, a. ~a. wiosnę z: jedwa
bm. Gdy zl1l~me bogata o~~oba
fu.trzana, mozemy mias! ,mel d?
":lOsenne~o palta zrobt~ długt,
az do kODca palta, kołmerz sza
lowy.
Luźne paletka wyglądają
również bardzo
zgrapniutko

(modeJ c i dl. ,Zimą użyjemy na I ko kapelusiki całkiem proste;
nie wełny, fJeuszu, gabardiny, a niema nic brzydszego jak ele.
wiosną jedwabiu, czy lekkiej wel gancki kapelusz dla dziewczyn.
łenki. Zimą najeży do paletek ki. Prosty dzwonek, maJeilki,
dobierać również odpowiednie przylega.iący kapelusik aksamit
nakrycia głowy, które w pierw- ny i ładny berecik, wraz z rol'!sz:vm rzędzie muszą być ciepte./ maitemi czapeczkami _ ma do
Dziewczynki powinny nosić tył W~r'.1 nasza mała panienka.

I
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Przyjazd SchmBlinga do Europy
Wgmad z milRzem

pięt,.

(Od własnego korespondenta "Głosu Porannego")
Hamburg, w lutym.
Mój Boże!
Gdy Dcmpsey
po swych tryumfach do ~'owe
gn Jorku wracał, kilometrowe
serpentyny padały na nje~ z
wlCrzcholków
drapaczów
chmur wśród deszczu confetti.
Broadway huczał, szaJał z rado
ścL -Tak on witał swego bohatera.
l\le Cultbaven to nie New
York.
Godz. 7 rano. Termometr
wskazuje 25 sl poniżej O. Zimny wiatr wieje w twarz, mrożąc uszy i nosy osób tu obt'cnych. Jest ich zaledwie garstka.. Wszyscy znajdujemy sk tu
z jedne~o. powodu, którym jest
~czekiwanie Schmelinga.
Matkę mistrza
spoŁvkamv z
małym
bukiecikiem w ręku.
Oczy jej świecą; z pewnością
nie spała tej nocy, oczcku,jąc
i rozmyślając o swvm syDle.
Najlepszy bokser niemiecki Schmeling po zwycięstwach
Wokół niej kilku kolegów. W
w Ameryce powrócil znów do Europy. Ilustracja nasza
tyle dziennikarze i fotog't'ufiprzedstawia moment, gdy Scbmeling wysiada z okrętu
,w Hamburgu.
ści.
Pierwsi zacierają ręce
przed bliską robołą, drudzy zaś
~ Amerykanie
są
od nas
wcześniej zobaczyć Schmelinszukają dogodnych pozycji dla
ga. Oficerowie i marynarze lepsi, ale mamy wszelkie dane
ustawienia aparatu.
Jest
i trochę sztubak~w. przygotowani na to. Wskazują ku temu, by ich 'prześcignąć.
Mistrz pragnie w Niemczr.ch
nam już drogę. Jeden z nich u·
Przyszli, by ujrzeć swój j,leał.
Ideał silnej pięści. Z pewnością powiada jak to było przy od· odpocząć. O swej karjerze jt'st
dobrej myśli. Przewiduje, że
..wagarują" ze szkoły.
jeidzie .z Nowego Jorku.
prostu. rady nie muzna SC\bi,. spotka s~ z Denipsey'em. Na
Na morzu sp(}1tojnein'~ pokry.łem krami lodowemi, wyłtullll było dać z tysiącami ' aD\'~:"Yk;ln pytanie, czy to pra,,'da, te do
celu zarę
ją się powoli kontury okrętu. chcących po Taz o&bltoi l.Oba· Europy przybył
czenia
się,
odpowied.l'i
nie ot.... y
W runo wtacza się do przystani. ezyć niemieclUego Demllscy'a.
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Polsce

D~łenniki wiedeńskie
podają terenie wiedeńskim jako wybitn~
wiadomość, że klub sportowy "Gar technik i taktyk. Spę<hU on kilka.
llllrnia." z Krakowa, za.angatowal la.t w NiemczMb) skąd wyjechał.

w eharakterze trenera. ~nanego pil
kana. wiedeńskiego Siedlaezka..
"Oraoovia" zaś Hirlandera.. W oma
wianiu kwaJifika.cji tych graczy
za.u,waZa. wiedeński
"Sporltagebla.tt", że Siedlaczek znltny jest na

r.astępnie
Mówią.c o

do Włoch, jako trener.
HirUinderze pismo zaz·
nacza., ze Cracovia. zyskuje w nim
doskonltlego fachowca, wychowltnego na wzorach gry anglików.

II bieg kolarski dookoła Polski '
Trasa biegu wynosi 2400 klm. i podzielona
została na 12 etapów

Wyznaczony na dzi~ń 4 _ 18
sierpnia r. b. drugi bieg kolar<,ki
dookoh1
Polski, organizowllny
przez redaJwię "Przeglądu SportoWf:go" i WTC. zapowiad~ tlię j:tko
impreza o nie znanej dotychczas
wielkości w Polsee.
Przypuszczalnie bieg ten posia.dać będzie 12 etapów (w ubiegłym
roku - 8)i
obejmuje Pomorze,
Poznańskie Górny Śląsk, Beskidy,
Małopolf;kę Zachodnią i 'Wschodnią
poczem ziemię lubelską powróci rlo
Warszawy.
Ogólna dług'OŚć trasy wynosi{\
I,~dzie 2400 klm., czyli przeciętn::t
<UU!ł;OŚĆ każdego etulJll wallać sie
1)l~dzic w gLitnicach :mo klm. goy
'iI". 1'01\\1 ubiegłym każdy etap wynosil 180 klm.
Trasa II-go hiegu kolarsJdego
dookoła Polski, wetllug nieoficjalnych proIlozyc. ji prowńdzić będzie
z Warszawy przez Mławę, Torn!'l

do Gdyni, poćzem powróci prM'Z
Bydgoszcz, Poznań, Ostrów 'Via!
kopolsIti do Katowic, dalej obejmie
odcinek górski na. trasie Kat.owi·
re - Kraków.
Następuie przoz
Przemyśl zawodnicy ud:1dzą się do
Lwowa, skąd przez Lublin i Brześć
r..ad Bugiem wrócą do Warszawy.
Odpoczynki przewidziane są. po
5 etapie w Poznaniu, ' po 8-1m w
Krakowie i po 9-ym 'w€ Lwowie.
Kajdłuższym etapem będzie dyl'(
tans Kraków - Lwów (325 klm.).
gdy w roku zei'zł:-f111 na~dłuż8ZY etap Kraków - Wicluń posi:1.dal
długość 227 klm,
Przytoczoue powyżej cyfry d'1ją
fIJożnoŚĆ oceny niezwykłcl!.'o rOZlllla
(hu tej imponującej imprezy, jaką.
stanie się niewątpliwie II-gi Neg
kolarski dookoła Polski. Szkod:L
tylko, iż przy układaniu trtt"y. Łódi

lzostała pominięta.

Wystaw, samochodowe

,w

dniu 15 b. m. zostanie otwax
ta wystawa l'amochodowa w Gone
wie.
Jak nas informuj'ł w wys~"twie
t.ej wezmą, udzW 73 fabt'yki samo
chodów i 87 firm przyborów samo
chodowych.
Według poszczególnych krajów
1-:~dzic reprezentowanych 31 fabryk
5anlochodowyeh, 21 francuskich, 8
niemieckich, 6 włoskich, 4 belgii·
sJde i po jednej angieUdf'j, au·
strja.cldoj i f5zwa,icarsk!('j.
Szwajcarskie koleje udziel~.ją 5{)
procentowej zniżki na przejMA po
wrotny z wysta.wy.

Tegoroczna wystawa sa.:l1ol~bn.i• .
wa w Paryiu podzielona ~.l(itlU
3 okresy.
W pierwszym okresie, kt6r1
trwać będzie od :3 do 1S pa.td~
nika wystawione zo~taną wył~ ·
uie wozy osobowe. w drugim .,k,..
sie, trwająl'ym od 23 patd/.!"rr.nr.
do 3 listopad 'l reprezentowane bę
L

Most opada. Jak opętani leciJny
Po diwlli widzimy , jlll w ja- muję·
'WSzYscy 'na pokład, b~ .taknuj- dalni Maxa w obię('I:u':'Q J~O
O godz. ' 11.15 przybywamy
__ . _
- •.........,,, ' ....... " _ _ matki;
wygląda
dnskf..naJe. do Haml>urga, na dworzec cenZmienił się nieco - prnw.J/.l. tralny, przepełniDny tysiącami
wy "pankes". Modnie 'dmmy oczekujących, repDrterów, fDŁo
dą. samochody eiężarowe, wreszciil
S. S. Rapidu
Opowiada o swychś1liejach grafów, przedstawicieli klubów
okres trzeci od 14 do ~,J, lif<t.opad:'l
Dnia 23 lutego w Stow. Sporto- Stan\ ZJ'?hlOC: JIl'3 ł,[7\".ni'·!o.ly i t. d. i t. d. Oku:vkom nie lwIo
poś .... ięcony hNH'" "utobusom,
wem "Rapid" w Łodzi odbyło się mu l>7('2'l.~.!~(>. ZWyl.;ię~łwo nad końca.
* '" >10
doroczne Walne Zgromadzenię w RLko pl zez k. II, h II II .• mhą
Najh\lisza WYlit' \,\\ a autnm:;lhiJo·
Pół godziny trwało., nim poli
obecność 41 członków. Posiedzenie swego rodwjll. Odra.m lyl>kał
W3, w Rzymie ()clhędzic ~i~ w Ji:<to
cji udało się uloro'\\a.ć dro~ę,
zagaU o godz. 22-ej prezes stowa- sławę.
.
.
padzie 1\13[1 ~
którą Schmeling szczęśłi wie do
rzyszenła p. Artur Schroter, który SchmeIing tymcza.sem oDowia- słał się do. oczekującego t?o
, Starter
,
j~dnoeześnie w krótkim przemówie da dalej. 'W EurDpll~ l.')~taJłl~ ze
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
f
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _•
auta, Z dworca mish:r. urlał
D1~ zarysował owocną pr:w~ ustę-, sześć tygodni, potem znów do
się do HDtelu • Esplanada.
~uJą?eg~ zarządu, podkreslaJąc, że KaJifDrnji, gdzie mu kDluflja
Pns~ukuję
Po. pDłudniu urzlluził HamJ~te]j tez pos~ęp~ Stow•.nazewną.trz niemiecka taKie serueczne pn:y
S1ę nie w tej mler~e uJawn~y jak jęcie zgut(Jwała.
kuchnią
bur~erische
Automobil - Club
ogólnie tego pragruono, to jednak
.
. corso samDchDdDwe, w kM- elegancko umeblowanego, dla
i
wygodami.
Zgłaszać sIę:
· o d obry lUO
L_ k
ód
Ameryce '\oleJe on Z'łUUl'lĆ
dwuch osób od zaraz na przeposu.ni ę to SIę
• naprz .
rem brał udział Schmeling.
Wólcz8llska
7, m.l,
Po przeczytaniu protokulu ostat może, ale nie rhce l',,1I'~ Jl<llllro
ciąg Jednego
miesiąca.
Corso ?rowadzilo z Kirchen- Cena obojętna.
E
niego walnego zgromadzenia, wy- ju w tej łak miłej dla mef:O
Zgłqszenia
pod
,.Małżeństwo"
allee,
pDprzez
Hamburger
City.
brano na. przewodniczącego , p. R. chwili
ninieiszego
Sz!'Otkiego.
SchmeJing żegna się ze swe- Nonkeherstz, Rathausmarkt do do administracji
pisma.
653-1
i toaletowej .
"
Wszystkie sprawozdania przyjęto mi to,w arzyszk.ami PDdrÓŻY - hotelu Fsplanada, gdzie ZlunieAb$olwentki wydze lekarsk. uńiW. '
SchmeJing.
Poznany
bęz zastrzeżeń i udzielono ustępu- amerykankami, z kt6remi pDJ- szkat
Odeskiego
.
jącemu zarządowi absolutorjull1. czas podróży flirtował.
Przy przez przechodniów dDznał ser· ~
Po kllkunastozninutowej przorwie dźwiękach hymnn niemieckie- deczncp,o przyjęcia.
Zielona 17.
przystqpiono do wYboru nowego go, Ddegranego przez kapelę 0.B. WiJd.
Pielęgnowanie cery,
uSl.1w~I~i6 ,
Lek. denL
zarządu w fIkład którego weszli:
krętDwą. wychodzimy na ląd.
brodawek, zmarszozek, piegów,
Prezes: Roman Michalc7i6wski, Max, trzymając pod rękę Willwągrów i innych defektów. .MaI wiceprezes: Alfred Bertbold, II
kę, wkracza na terytorjum niesaż kosmetyczny. Maski balwiceprezes: Ryszard Szrot.kie, se(złPaJ(le
Piotrkowska 85
samiczne i innę. Pielęgnacja
kIet.a." ,: Artur Schr15tor, skarbnik mieckie. W lewej ręr,e nesse·
tel. 18-21
włosów i usuwanie łupieżu i t. p.
BfJrtbold Krentz, gospodarzo: HIl- ser, wewnątrz kł6regD Je h 1 zwy
przyjmuje Dd 10-11 i od 4-6 Godziny prz:vj~ć: od 10 r. do' 8 .
gr,n Hubert i Reinhold Thielo.
cięskic
rękawice.
którmni
wieczór.
Przy wolnye:p wnioskach llchwa- znockautDwał Riska.
•
&
Jon!) składkę członkowską. podwyż
Rewiz.ia celna przechodzi jak
"szyć na zł. 1,50 mies~ęcznio, oraz po maśle. Dziś można wagon a
do 5-ej klasy Polskiej Państwowej Loterji Klasowe)
nałożyć, celem wyrówn:lDia lmdze- mi przemV<'~ć.
tu TJa rok H129, jednorazową opłatę
Schmeling wsiada do wa~o
w wysokości zl 5.-, która wil1lJ:ł nu i Dd,ieżdża do Hamburga; la
być wniesiona do kasy najpóźniej bieram si~ -"'raz z nim.
Centrala w Warszawie. Marszałkowska 146.
do 30 czerwca t'. b.
Podczas ,j azdy pytam go co
Po wyczerpaniu pOTzą4ilku obrnd sądzi D bokserach ameu'k:,1I1- Ciągnienie f'Ozpoc~yua się już 6 tnarca i trwa do 16 kwietpja 1929 r. Łaskawe zlecenia z prowincjl
~ałatwja się szybko i akuratJlie PO uprzedniem wpłaceniu na konto nasze P. K.
6~09
zamknięto posiedzen.ie o godz. 2. skich '}
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Od

dłuższego już czasu OpiI?-l nicę, zac~eśniajqce.i z kolei cias- wi dla nas zatem na dłuższą m ..

Kartel

bawełniany
prawną!

iednostka

Na podstawie notarjalnie zawarte] umowy

ję publiczną

W ostatnich dniach przed jednym z rejentów łódzkich spizajmuje kwesl]a. l!ol~~ gotowkr?W.ą w~,~mltr~ kra- tę cios bardzie.' dotkliwy, aniże
planowanej zniżki stopy ~y~-I.ltJ 1 t. d: Nlehc~m .lcdYl1IC ~a- li to chwilowe fluktuacje wyk(J- sana została przez władze kartelu przędzalników bawełnianych
k.ontowej Banku polskiego, l~ll-I el.łOWCY fH~ansowl ~v\ed~ą. w .la- zują. gdyż zmniejsza zarazem notarjalna umowa, na podstawie której kartel jest w moż
'~latvV;!ł ldórej wyszla. jak Wl~ ~lIn stopnlll prZCC1W?ZUlla lvm ctopieó zainteresowania lokat
domo od naszer~o doradc;.' 11- fatalnvm skutkom clqglc loko. allgielsldch, ~Lanowiących lwią ności występować jako jednostka prawna.
nans~wego. p. Dewey'a. \\7 wanie przez zagranicę poważ- CZf'ŚĆ plnsowanego w naszych
W związku z tern zarząd kartelu postanowił zwołać w
zwi'lzku z tem nie od rzecz;.' b(: nych kapitałów w polskich ryn- I~a~kach kapitału za~raniczn" przyszłym tygodniu walne zebranie wszystkich zrzeszonych w
dzie zastanowić się nad korzy- kach firtansowvch i przemvslo- go_
kartelu firm. celem przedstawienia projektu działalności kar~tncmi i ujemnemi stronami za-I wy~h, uk~vte dla la.i!{.ów,. bo nic
Jako pierwszv dowód tc1Z(\
mierzoncno kroku.
uWldoczlllone w oflclalnvch ze- zdezipłtWesow611ia służyć może telu oraz dokonania wyborów ;stałych władz •
...,
stawieniach i wykazach. Alw fakt, iż od tego czasu banki kra
~iewątp1iwie zarząd kartelu wybrany zostanie w doPamiętamy jeszcze wszysr:,v uj ł dać szczupłe poj~cie () tem, \V,:- .lowe zanotowały jedynie nadf>r tychczasowym składzie, w jakim powołany został do
gę. iak::! sora ;vila l-procentowa slarczv nadmif'nić, iż znaczna nielic'zl1e angirlskie redyskonh'
pełnienia funkcji tymczasowych z p. prezesem dr. Alzni7ka ofic ial ne i stopy dysk"n- wi('l;.szu~ć now:1żnieiszvch ban- tl1te i zych
pierws7,orzf'dnych
fredem
Biedermanem na czele.
'lowej nieea'e dwa lata I{'.mu w IH'j~\· J)(llskich fi"all~o'~'ana iest trat-przemysłowych. Bowiem
nas7.ych stosunkaeh
handlo- w nHlif'b~"j 1'lb wit:Jtsze.i mie- nod<'7,fl.s gdy stopa oficjalna
W związku ze stopniową likwidacją trzecich zmian w prz~.
w\-ch. \\'laśnic z tCf'O WZg]Pą\l rzf'. cz('~ł(,kł'oĆ zaś eaJl-owh'ic. Banku angielski{'~o podniosła dzalniach kartel przeprowadza rejestracj~ składów u
szeroki OHM kupiccki j przemy- llr:rez ł<ullitaly za(tJ'apf<>z"e. nip si(' o cały procent (z 4, i pól na
poszczególnych członków porozumienia, które to dane
SlOWY widzi w nowei znitce ~;o ;vvl?cza ~~c
~lllwCt nic 1 ,Łórn'h I 5 ,'. ?ótl, ;cd~-skonto .lo mog~o
niezb-;dne
są dla utrzymania kontroli nad produkcją·
dek do sensacji obecnych U,li)r- 11'"ly!uCJI połrz~1da"·Ych. Fakt jJO\ŚC w gorę z::llcowle o pol
mal'1k ,.jasnych stosunl(6w na Łych inwestycii wyda je się zra- nroc. (z nieculych 6 i trze!'b
Na podkreślenie zasługuje fakt. powolneao, lecz systerynku towarowym. Pn:'\"d 1'>11 zu dziwn:nn, jeśli wzif'ć pod u- ~wiercl na 7 j ćwierć\. aby nip matycznego normowania stosunków pomi~dzy kartelem
lansowanv jest szczf'gólnh- t·' wagI', -;e ""y oezach 1{ół final 1 so- koli'l J )wać ze stoną red:vskontoraz, gdy uwa7ana no('z~lknw() "veh 7~('hodu młoda gosT)odar wq Banktl prJskipgo, ·wouec cze a odbiorcami, którzy zaczynają się przystosowywać do wa~
za radykalny środ('k 7ar30<,1.\·. eza p(+,l(a. ,""brew onlvmi.,tvcz- gO tranza 1,cie laldc '\tft;" si" (lIa runków.
ak('ia kart.,lizacvjtHI w:'T'twór- nym twiei'(l7,c"j r ml naszej ora- LoO(h'l111 znacznip. mni'ej cieka
Kontynuowanie rozsądnej polityki kartelu prz~tosowanej
('ZOSCI
wl(t1,ien"j('zt!i
została sy. IIchn(~zj de facto wci::>ż 'esz- wemi.
do potrzeb i koniunktur rynkowych przyczynić się może do
njf'słctv tak poważnie zaszacho- czc za km i na'-\'T)ól .,sun·wv".
I tu właśnie leż~' główne
A. R.
wana w zarpdkll p1'7f>Z spowo- Sh1l10''''i~c' placówl,ę narazie na ... contra'· zniżki sŁawki Banku opanowania sytuacji na rynku.
~ł~wan~ fn.tftł_,,~mj . :1Ia h:,nd~u I der ni{'t)~w.nil. o .cz.{,nl świ~d- Pols:iego. Albo~viem zm11101,Hll'unJH1J1l1 l~lnnah t l.neJ1~J nl.~. CZ" "','"ra 7n IC Ch()f'l"',lw p l.,., 1,
S Z\.' n le urzrdoweJ stopy redvs•
_.
"owe
zobowiazan
wzmiall1d w f->c;:ho-I· koniowci. pcrl:1ga i!lc za
El
Tli"7-""·'. s'''d<Q1,.f'C
p{ll!hH! da- "' .... 1'11 f\j"mu"h an/lil'lsKich.
odT)o"ietlnie zni7e
8 proc_ m. Loozi C2.3(
n~l'~ hl\"JcOWYl'~ T'łeti'V(~"'tl- . fpsi ted" hJ".icć jaka~ srw-: nie stop,' dyskonto,... cj orywat-I Ceduła aiełdy pien~ężne;
BAWEt,NA
U)'1'1t (·vil'. H;rrczywgcie. trzpha C .lfl l na zac h "ta, aby Z:lJ'rilnica Ii( ne).
. zmłllc'sz"
• • •.!eszcze b a'd
.
.i
ZU'\· · . . .
warszawsk,·eJ·
LIVERPOOL.
BaIY"'!) ,:llJt:r~ \ail
zgorlzi(~ i~
z t"m pogl",lPm:
po c"d(n, ala siQ na plaso\ 'a n i'!' lI<l~iłe""if> zlliulcl'esowa ... ia za~!'n
tanienie
kred,.tu
oortfelo\\ ;>go
CZEKI
oika,
zamknięcie:
gruhizveh ka')itałów w tutej- ]·jcy dla partycY1)acji w 1loI•
Styczeń 10040, luty 10.37, m:1.rZI~
sprawiłoby na rynku kra jowvm szych nrzerlsi~biorstwach ban- skicb pl'zetlsi~biorsł\Vach łinan- Dolary.. _
narazie bezwz~lędnie znaczną k
. .
b "
la, nasI' 1
' M
HolandJ'a 357.22
10.48, kwiecień 10.53, maj 10.1',0,
owycl
l, '
Ule zwazaJąc
na ten so"'-yc.
rraw(
cnle
._,
uII!(~.
hamujący czynnik psychologicz będzie dla szeregu krajów O niLondyn 43.27%
czerwiec 10.59.lipiec 10.60 sierpień
Jednakże nic chwilo·wcmi ko- n" powlJtniewallia w żywotność skiei stawcc wciaź jeszcze dość
Nowy Jork 8.90
10.55 wrzesień 10.50, pażdzi"rnik
rzvściAmi mierzyć należv war- naszl'go rynku iilla ItS .wego ln znarzne: nie zrównoważy już
Paryż 34.84
10.45, listopad 10.44, grudzień 10.41
tość {nk doniosłych w życiu han chrta ta1,a rzeczywiście islnif'je, atoli ohawy przed rzekomem
Praga 26.41 ~f
loco 10.75.
,
1
dJowem zmian. Ich miarę stano a Jest nia równoważąca rzeko- nicbęzpieczllf'Il1 ryzykiem. A za
LIVERPOOL. Bawełna. egipska,
Will nie ltrótkowzroczne progno me rY7.\-ko wysokoprocentowa nim nacler slabo uzasadniona
Szwajcarja 171.33, 171.55
zamknięcie:
styki częścio~"ch
ulg:. le~z korz,,:stność, ~mo;i.liwiona dla obawa ta ustllpi miejsca norBudapeszt 155.42
Marzec 17.63, maj 18.tS, lipłee
wpływ na ogclny .rozwó J z~'cJn zagranicy w pierwszym rz~dzie maInemu zaufaniu, przejdzie Jt'- ~Iarka niemiecka 211.6'2
gosnodarczego ~r!ł.lu na, dłuzsz;1 przez różnicę miedzy sta""'lQmi s~cz(' nie jeden rok. gdyż potrze
AKCJE
18.2, październik 18.53, listopa4
metę. A tu własme tkWI sęk.
I kredytowemi w wl!;,kszosci kra- bua jest · do tego przt'dewszvst- Dyskontowy 138.18.70, grudzień 19.10, loco 18.15.
Pisze i mówi się ostatnio wie- .iliw
Europy
zachodniej, a kiem racjonalna i celowa proZarobkowy 85.ALI~KSA",DRJA, Bawełna ~
le o ZQubnvch skutkach ujem- stawkami
w
Polsce.
Sno- paganda rar-raniczna na szeroCukier 45.ska zamknięde:
nego bila1lsu
o sno wodowane
ostatnią
zwo
..... żką J
ką skal".
a ta le?'V u nas jeszŁazy 775
. ,hancllowcgo,
•
.
.
Sakellaridis: styczeń 3S.!5. . . .
wod owane] mm stoPnIowej dc- d~"sholltOU'lł w • ~ ...H; ... ~- .. ,~' Icze, mestety, w powijakach.
rzec
36.7;), maj 37.45, lipiec 'J7.84,
nacJi krajowego kapitału zaf.{ra sZl'ni('
te.l
różnicy stanoJ. Pol.
)Iodrzejów
30.O~trowieckie
104.30. ltI~.
Iist.opad 38.17.
Haberlmsch 225 .......
Ashmouni: kwiecień 2338 .•'I;p-r
Polsld 176,-. ł76,:3:l
",ier 2:-3 81. sierpień 24.18, paździf'r
FirIey 53.30
nik 24.46.
.
Cegielsld 41.
NOWY JORY. BaweIna umery·
Norblin 185,50
kańf'ka:
bawełnianym
się
ożywienie
Starachowice 33_Zamkni~cie: marzec 20.45-2046
n~ i p~acllją na z:lm 4 ;vkn.ia.
\ należy również przyjazd odbiorców PAPIERY PAŃSTWOWE l LISTY kwiecień 20.45. maj 20.46 czerwiec
W piątkO"rym .. Gło5ie PoranW lwńcu tygodnia
Ceny l warunki pol;ryela Dle elh,·
ZASTAWNE
aym" sygnalizowaliśmy pewne lek
2027, lipiec 207. - 20 OS, s;erpień
r,ly
zminnie
i
obracają.
ifl
w
wanmktórych
zresztą przybyła' uo Lo- Pożyczka inwestycyjna 112.5f1. :20.01, wrzesień 1904. pa:f.d7i"Tuik
Ide narazia odprężenie, jakie zanoI dii' nie:>:n:lczna ilość.
114,-, 112.75
tować należy z zadowoleniem na k~h lI1't ,lonych przez knrtel.
1\:1.P7, li;;toT)~d lROO. loco 20.70.
Wyp!ac;>lność
kli,ion+"li
jest
naTranz:tkeje &ą filinim"ipe i na
Dolarówka 97.50, 96.rynku łódzkim.
NOWY ORLEAN8. Bawełna. a.me
razie niepomyślna.
poostawie tych tranznkcii nie moź5 porc. konWer&yjIla 67.Oezywist.a
r:vkańl'ka 7.::1 mknlęde:
Ceny przędzy w olues't) l"t'!zonll roa
jeszcle wysllj1WaĆ ż~dnych
5 proc. konw lwI. 59_sStyrzen 1967 - 19.68, marze!'
o poprawie w zwykłym tego słowa
hztałtować się będą w znlpżności wniMków o rozwoju konjunktur
Kolejowa
102.50
19.62 1963, !{łaj 1980 - 198-2.
znaczeniu mówić należy z daleko
od koni 1 \Dktm na rynku łód1k'm ~czorJOnwych,
8 proc. B-ku Gosp. Krajowego ~H lipie(\ 19.87 - 1988, październik
ldącemi zastrzeżenillmi i niezwykle
oraz od ruchu cen na światowych
Wypłacalność jest w dalszym cią
7 proc. B-ku Gosp. Kraj. 83.25
1f1.63, grudzień 19.68, loco 19.46.
ostrożnie,
rynkach surOW0a.
gu nieszczegćIna.
13 proc. PrZf'm. Polskiego 80.-O1'10 tegoroczne ultimo lutego było
R..
W branży wełnianej zanotować
4 i pół proc. listy zastawne ziem.
hardzo ciężkie i było nie rzec kazł. 49,25
tastrofalne.
8 proc. listy zastawne ziemskie
Nacisk na rynek w poszukiwaniu
dolarowe 9.i "'O
!.!.OtÓwki był niebywały.
8 proc. m. Warszawy 70.- ~ ,
LIPSK, 2 marca. (Tel. wł.)_.
Ze sfer bankowych informują
za pośrednictwem firmy "Rapid"
•
\V zwiqzku z jutrzejszem ouas, że
twarciem targów lipskich nisma
dniu wczorajszym urząd 1929 r., przyczcm należy w tych
l!anki niektóre tylko podołały za- celny w Łodzi otrzymał z min. wypadkach stosować cło kon- I Nadeszły najnowsze szlagierv na donoszą, iż minister handlu w
faniom, gdyż były w możności ZOlO skarbu pismo, w którem komu· wencyjne, o ile przedstawione
"SYRE""" S.tanach
Zjednoczonych wygloSI za pomocą tl"lefonu bez drubilizować .gotówkę,.
nikuje, że na skutek prośby fir- zosŁanie zgodne z towarem, na"POhYDOR" tu dłuższ~ przemowę p<?,,:italW lwieJ części wypadków były mv "Rapid" w 'Varszawie mi- leżycie wystawione i wizowane
świa.dectwo
pochodzenia.
COI:łmbla" ną,
S~Ier?Wa~ą do ~lm~tra
nisterstwo
skarbu
zeł'wala
.)[1
'me wobec sytuacji tej bezradne.
au __ •
_
a
Ol
"
pracy memlecklego, znaldul?Ce
dokonywanie
odpraw
celnvch
Oznaki lekkiego ożywienia na
go się w Lipsku podczas u~otynku włókiennlczytn zanotowaliś przesyłek, nadsyłanych z Angl ii pod jej adreS('lll względnie
Dla oczyszczenia krwi, łt
czvstości' otwarcia targów wiomy narazie w bawełnie.
pod adresem jej prowinc.ionaJ- pij ci o rano przez kilka dni z
sennych.
Zjazd kupców w związku z po- nych oddziałów, również i w
rzędu
szklankę
naturalne;
wody
-....
;p au
trawą i ustaleniem się pogód jest tych wypadkach, gdy przesyłki
ł
gorzkie:i "Franciszka - Józefa ".
faktem dokonanym, który na skwa te nadejdą do Polski przez porStosowana przez bardzo wielu
ty niemieckie, a to ze wzglGdu
pliwe podkreślenit> zasługuje.
lekarzy woda FranciszkaDziś, o godz. 9 wiecz.
na
zamarznięcie portu gdallskie
Oczywista w związku z tym zjaJóz~fa wzmacnia żołądek, regościnny występ znakomitej artystki z Ameryki
wiskiem nastąpi!o również I pewne go.
gulUJe trawienie, poprawia stan
Pozwolenie to ma zastosowa
-.dprężenłe w dziale przędzy baweJ
nie do przesyłek, nadesłanych kr~, usr.>aka;a system nerwowy,
w sztuc:
Szora
nianeJ.
do polskiego obszaru celneg.. daląC za~owie całemu organizmoPrzędzalnie mają skJad1 ~pełnio najpóźniej w dniu 31-go marca wi i jasność umysłu. Ż~d. w apt.

J}rołest~·

IIi

Ź

ł)łal- nośri'H"t'

A

orzywiśeic

•

Cę

Na rynku

ujawnia

lekkie

"'e
..,iI I~"zn

sol.)~

/:

z

•

Bil

r

(I~ni~

,V

--

.

otwarcie far.gó\V
lipskich

przt;dzg

,tYIA[H

"
Polton Piotrkowska 47

I

fllRD4.1'I0NJ4.

Dory Wel·sman

..

TEATI ZYDOWSKI

p:n~zela

.,Żona I Kochanka"

Nr. 3f)

GŁOS

3.ITI.

ry

ł'k-enn-cłwI

scharaktery notowano żadnych prawie obrQwe włó tów, jakkolwiek składy detalikienDictwie jako okres zupełne stów w ostatnich dniach został,: c~ęściowo opróżnione po migo zastoju.
Zamówienia wiosenne naply- m~clU katastrofalnych mrozów.
n~ły w ilości tak niedostatecz- Nie wpłynęło to jeduak na hurnej~ że nie mogły wpłynąć na towI;lików i przemysł.
Wybitnie ujemnym cr,ynniwydatne ożywienie.
kiem
dla tranzakcji :iost wzrost
Odbiorcy zachowują daleko
bezrobocia
i zatarg w sasko.
idącą ostrożność w udzielaniu
Ogólnie

1929.

niemiec iega

uruchomienia i nikły zbyŁ wpłynęły
w przemyśle i handlu

Spadek

POEANNY

biorąc,

!ować możr.s sytuację

na

Oltamie :! dni !!,

depresję

f-awat dobrze zązwyczaj zatrudui one przedsi~biorstwa pro .·
dukcji uszlachetniającej w okr~
gu Chąmnilz musiały w : tym.
roku przeprowadzić rcdukC\ję;

W przemyśle wełniayy,;,
panuje zupeł"a depresja.
Ostrożność odbiorców wzrosła
bardzo poważnie. ZamÓwiQnia.
w tkalniach wełnianych są nieżam6wień, pokrywając
tylko turyńskim przemyśle wełnia zpaczne. Przedsiębiorstwa te ma
nai niezb~dniejsze zapotrzebowa- nym.
ją zamówie:pia na 6 tygodni.
Płatności pogorszyły się.
nie.
Ukazanie się nowych kolekcji
Eksport pozostaje na dotychRównie~ i sytuacja surowconic
wpłynęło również na popraczasowej wysokości i kształtuje
1Va nie pozwala przypuszczać, się naogół niepomyślnic.
wę sytuacji.
it w najbliższym czasie nastąpi
Pomyślniej
przedstawia
Uruchomienie przemysłu bapoprawa.
przemyśle
wełnianego jest nie zdawalające. się sytuacja w
.. Spadek produkcji w tych Ceny towarów bawełnianych u- dzianym.
tvaru.nkach stal się konieczno- legly wskutok zastoju zniżce.
W przemyśle lnianym syścią. Podkreślić należy z uzna- W dziale konfckcji
nastąpiła tuacja jest nieco pomyśl.
niem, te przęmysł stara się lekka poprawa. W przemyśle niejsza, ponieważ zapasy nie
w miarę możności unikać bawełnianym istnieją poważne były zbyt wielkie. RBdukcja
tworzenia wielkich
skłaobawy, iż gdyby już dni naj· pracy w przędzalnifl.ch wynosi
dów.
bliższe nie przyniosły poprawy około 50 proc., stan zamówieil
Jednvm z czynników tej de- nastąpi szereg upadłości w waha się w granicach od 2-3
preSji były niewątpliwie silne mniejszych i średnich przed miosi-:cy.
mrozy.
siębiorsŁwach
przemysłoWskutek zni:1:ki cen unierw
Zbyt istniał tylko w kilku ar- wych. Ta sytuacja panuie rówchomione przed pam tvgodniatykułach specjalnie chroniących nież w wykOńczalniach i far
mi przędzalni!' nie mają narazie
przed mrozem. Ogólny .jednak \bi~rni~Ch, z ~tórych częM: pra
widoków na podjęcio pracy.
popyt na towary zimowe cu]e 4 l 3 dm w tygodniu.
.
B. T.
był nikły.
.
Nadprodukcja panuje VI
W handlu detałi~znym nie drukarniach.

BflłNllRD łiOlIlKE
Willi flłltSł:D .
SlJlY łfRNON
llDJllBflł1 5(81f10W

Kino
ALACE
•

Lustracje przedsi,nliels i koncern sztucznego biorstw
ł wymiary
.jedwabiu
podatku obrotowBgO
ujawnia imponujący rom6j

Wed1u1( ostatniego sprawo cja producentów,

zdania kuncernu s·ttUCZllęgO' jed
wabiu Courtauld. za rok '11ł?8
kapitał tego przedsiębiorstwa
wzrósł z 20 na 3~ milj. funt.
azł.. przyczem dywiJenda wy

Urzędy

ktom

czyniła się do nadmiĄrnego .na~romadzenia zapasów ' . i ·in.iżki
cen.
'-.
W Stanach Zjednoczonych
ceny utrzymały się przez cały
płacona została ~ wvsokości rok na tym samym poziomic.
15 Droc.
Obie fabryki kontynentalne
O niezwykle moc!'eJ pozv~ii koncernu w Calais i Kolon.ij
finansow('j koncerJlU świadczy pracowały przy pelnem lIruwvsoki stan rezerw (około 9 chomieniu,
Jakkolwiek zbył
wiu. funŁów szterlingówl i in· wskutek niepewnej sytuacji na
westvcJe w brytviskich panip.- rynku europejskim nieco zma·
rach państwowych na sumę o-IIał.
.
koło 10 milj. funtów.'
Nowe zakłady przp.myslowE'
Zbyt
angieJ~kich \.'Qwnr6w w Volveruhampton zostaJy na
sztucznego j"dwa')in w nkrede .iesieni 1928 r. wykoń!:zone, .jak
9 miesięcy ub. r. Dvl zadawała- kolwiek nie rozpoczęto jes1CZ(!
jąCY.
produkcji.
Dopiero w końcu 1928 f. UlabL
wniła się· wzmożona konkuren-

e-

-

$karbowe prIYst~pU·
obecnie do prac, zwiątanycb
z wytlllarem· podatlu1 obrcllo·
\Vego t.a rok 1928. PrTed tl~ku.
teeznieniem wymiarów prł,C~
komisje szacunkowe poszczególne akta rozr-atrywaoe sq
przez rzcc~oznawców liraniowych, poczem wnioski }:'rzeP.:lzywane są komisjom . .T~dnoc7~'
śnie urzędy skarbowe p1'1:eprowadzajq
obecnie ' l'llSlracjf!
przedsiębiorstw, maiącą no celu ustalenie rozmiarów r~rzed·
sięhiol'stwa i sjlrawdzcni~, czy ,
wykupione zostały na rok 1929 I
odpowiednie świa(lec\wa p!·ze·

JlUV- ją

RÓŻA SYRKISOWA
powróciła. z Par.yża

z najnowszemi modelami

Przyjmuje od poniedziałku, dnia5-go b. m.

Piotrkowlka 88,

'·1

mysłowe. (z)
I

Jak to o liiI bgwalo

na . sezon ,vlol>lJP.n~.

. ._ _

tel. 29-71

~_ _~--~----~~~~~------~~

NARESZCIE

wszyscy przekonali si~, że ' najlepiej
w najsłynniejszej kolekturze

f. "SaIDU~

grac

Weinbtre'~
dzie

Ciągnienie V-ej klasy rozpoczyna si~ dnia 6 marca i trwać bti
do 16 kwietnia. Główna wygrana 750,000 zł. i wiele innycll.
Co drugi 108 wygrywa. Dla wygody naszej klijenteli radio
codziennie b~dzie podawać wygrane. Szybka i uprzejma obsl\l;zn.
Spieszcie więc natychmiast 'po szczęśliwe losy tylko 58 Piotrkowska 58. Cały los 200 zł., pół losu 100 zł., ćwierć losu 50 7.1 .

. . 58

oł.

.Ploukowska 58

. Filji nie posiadam:;>

Konto PKO 63.706.

csscssss:J%X7C9~QQQ'KiU~QQQ~~

bOKl\b FROnTO y

przy ul. Piokkowskiej mią~ NarutOwicz& i" Nawrote)1J
% wejściem

od zal'az

prosttJ z. ulicy

.

.

poszłaM.ang

Pośrędnicy nie wykluczenL

Wiadomość w admini.!tracii .Głosu Porai\nego· (piotrkowska 101)

. ~a ~~uia loterii przed

stu laty w\' arszawiti.

14

3.m. -
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w

lei
I

ułoui POinłoe r
I\u~e"o Fer riI ri

: Dramat l clas6w -panowania caratu
. 'w, ,12 aktach

Pll\RKOWICZ i

n"SIEL KI

PIOTDHOWSKJl
Długoterminowe

. tel. 49-71.

i żelazne.

•

głównych:

Plarja Jilcobioi
nalalia· Lisienko
Gabriel GiI briO

Y\V
od najskromniejszych do
najwykwintniejs,;ych. Stołowe, sypialnie, pokoje pa-'
nieńskie, gabinety męskie,
łó~ka niklo:we. oraz wszelkie p- o j e d'y li c ,. e sztuki

roi.

.,

kredytyf

wielkim wyborze, równie~ samochody. rowery,
drezyny, mebelki d,ziecinne, wózki dla lalek, mnóstwo gier towarzyskieb polee3.
PO CENACH NAJNI"iSZYCH

w

UWAGA:

±u#W ł . . . . .

58.

58• H.

SItlad Sukna i Honów

IKStE

J.

łódź,
Piotrkowska 58, l-e D. front, tel. 9 ..89.

roleca na nadchodzący sezon materjały krajowe
I zagraniczne pierwszorzędnej jakości na
ubiory męskie i damskie po cenach.,. przyst8.pnych.

_

~me~

......

EICHTEIł I~ BibUofBka GrOSZOl'ła jut od 5 lat wysyła

nla,

I t. p.

T Ali

- tel. 49-66,
od 1J '?-5 po pot
/ ~r.
•

.

Margueritta, fal'rere'" i innych zapre-I

je~::-:nie 1~llmiesi,czniB'
tylko W czyte'nł
6 WIAT 1" tódt, 6-go Si~rpnill 34,
H
w podworzu_
Oł

i FABRYKA LUSTER p. f.

":ZI
f"
~

Kilińskiego 77

GABINET LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, LABORATORJUM BAKTERJOLOGICZNO-CHEMrCZNE
ROENTGEN i GABINET FIZYKALNEJ - TERAPJI:
Lampy kwarcowe, »u/tra słońce", aparat odtłuszcza
iiłCY Bergoniego, djatermja, świetlne kąpIele, ' "Solt.x".
MasllŻe Zastrzyki -

"

=

CENY KONKURENCYJNE!!

PIO.TRKOWSKA 45, TEL. 47-44.

Skład
..- : .

...- WaŻD~ dla' w·szgs:fkl.:b -III!
WiQSn8 idzie Ił
Na
Najdogodniejsze warunki.

wypłatą !II
Najta~sze ceny I
.Eleganckie gotowe płaszcze dllmskie i męsJde. Czysto welnillne materjały na dllmslde i męskie palta, ulmmia, kostjumy I suknie.
Swelńry. Kostjulny 15węatrawe. Cret'·de chine, tafta, popelina, crepsatin, georgette.. Jedwabne malowilne szale, i chustki. Gotowa męska'
i damska bielizn~ Pońcrochy. Skarpetki. Parasolki. Biały towar.
Materacowe. Purpur. Obrusąwe. Ręc~nikow~. Sciereczki. Prześoiel'ij
dłówe. Ęta.mińa. Opal. Satyna. Zefiry. T9rebki; Rękawiczki f moc
_ _ _ _ _ _ _ iriity.eh artykuł6w poleca -~-----

Nasion·

i kwiatów '

I. -ko eailfls

j.

dawno J. GERNOHT

w

Łodzi,

Kons~antynowska

róg

-

37,

G..dańskleJ.

Dom Wyplat bED"" BUBI\SZKłłłft Ki!!t~~~e~~~4,

POLECAM;

NASIONA WARZYWNE, PASTEWNE
OKOPOWE i KWIATOWE pierwszorzędnych hodowców.
Zakładanie park6w, ogrod6w owoco\l!ych wraz z:
całkowitem
przeprowadzeniem
robót podlug
Stała Inspekcja nad
wszelkich wymagań. ogrodami. - Cenniki wysyła się gratis i franco.

.

- .

Upiekszaj[ie na świeta wasze pokojełłl
NA WYPlATE! II

Najdogodniejsze warunki! Najtańsze ceny I
Firllnki od metra i odpasowane okna. Roletowe.
Sztangi do okień. Kapy pluszowe, gobelinowe
i etaminowe. Narzutki. Kołdry watowe. Podpinki
do kołder. Ceraty. Plltefony. Linoleum. Chódniki.·
Dywaniki. Wyżymaczki. MIlszynki do mięsa. GlI1'nki.
Tace. ŻelazkII i moc innych artykuł6w poleca

DOM

WYPŁAT

Leona Rubaszki·na
Kilińskiego

44. tel. 36-48.

Ozdobą

JDitszkania

iest portret, wykonany .\V znanej . Praeowni Artystycznych Portretów Kol. Prac. Fot.

l6dź,

ul. Stodolniana Ił. 10. obok Województwa.

Praeownia wykonywuje z kaźdęi fotografji, choćby
zniszczonej powiększenia we wszelkich rozmiarach.
•
Celem rekla",y i aby udowodnić ,artystyczny cha.rakter wykonania naszych portretów, wykonuje się, na
c~as krótki. oryginalny portret, wielkości cm. 30x40 w
cenie zł. 8.
Jednocześnie wykonuje si~ portret pr6bnr tej
samej wielkości w cenie złotych 3.
uwAGA: Na żądanie dokonuje się zdjęcia poza pracownią
oraz wszelkie roboty techniczno-fotograficzne i dla celów architektury.

l tom

t:worząe8

nader

cenną

obejmującą 'nailcp:o<zc p()wi('~('i
obc·.e, ił będącą ozdobą każdrgo

polskie i
kulturaF
nego domu i pl'3-wdzi-wiB
IntereSując, I~kłurił ..

Nazwiska takle, jak: Tetmaler, OY21'ł!'ilńSkl, Danlłowaki, GomuUc~i, \'. Hugo, t.ondon, Twain.
Wells, Tołstoj i wię\u na;znakomitszych współ·
czesnych powieściopis.arz'· lTIówią s ~ mc Z,l siebie.

Wszystko to, heZp'Rtnie. za zwrOlem kosztów reklam". opakowania i p 'wi'yłki
P("'ztorej. eo

r~Jyni

78 groszy od tomu
_Wyciąć, wypełnić i nadesłać,

jnko druki:

00 BIBLJOTEKI G~OSZOWEJ

\
Proszę

Imię

Warszawa 512.-Mon!uszki 11.
o bezpłatne nadesla"ie
prospektu B. G.

i nazwisko:

Dokładnyadresl--'-----'--------

- - - - -_._-_._--

lu!trft lremajI.., !~~!.

WytwÓrnia L u s t e r, ~pu)<lcem w~l:
54!lłfiern!a Szkła iśCIem,. nie wyzeJ
GRAWEROWANIE na 2,.go pIętra!. przy
SZKLE STOŁOWYM Plotrko.wskle) od
LITER I monogram6w Anar~el.a. do ZawadzkIeJ. wzgl.
znł
przy bocznicy
D U
U
Piotrkowskiej wyŁódź, Zamenhofa 6 najmę. l<orzystadawno Rozwadowski nie z telefonu pa·
żądane. Oferty do
'MMMteeeeeeeeeeeeeee~8 admiri. sub .E."

lo'

•

"

BIBLJOtEK! BELETRYSTYCZNA

WYKONA~IE PIERWSZORZĘDNE!

Wizyty na mieście. Lecznica czynna od g. 9 r. do
8 w.. w niedziele i św~ęta od g. 9-2 po poł.

IE!

':0 igdzień
rocznie 52 tomy,

TEL. 58-37

poleca w wielkim wyborze trema, toa',,~" lustra
ścienne, sto~owe w niklowych i drewniór'
opra\.ach. Szyby do' samochodów i doro .. ·~ k.
Przyjmuje się do 9rawlrow8nl~ wszelkie kryszta.
ły stołowe I szkiełka dla zegarmlstrz6w.

OPATRUNKI =

OPERACJE -

r

OSTA
TłUE nOWDścl U! i
Rollanda, Ossendowskiego, Decobry.!

StolarnIa, lWIechanlzzna SzUUBrnia Szkla

LEKARZY-SPECJALISTóW
dla przychodzących chorych

BEZ .

Konstantynowska 9,

58

"#Nrd

Ndb

,F-

tt

'ł V

WFMifP·EiWiQJIIMij

-~- Cho. ~!!.~!!~~!ni.bi
•. \li .
J~ka

58.-----~----.............
Lecznica

-

Klinika Illlek na miejscu.

r·.-goPk-'

Zakład
leczniczy
metOdy fizykalne
I

--A. S T E I N B E R G A, SKlEP

ZAKŁAD

(dr.

ORTOPEDYCZNY

ul. e-go Sierpnia 3. tel. 4-91)
przyjmuje od godz. 10 do 1 i od 4
do 7-ej. Leczenie i rozpoznawanie
promieniami Roentgena, leczenie dja'term 1i\, lllmpi\ kwarcową, soluxem,
glmnasty.ką ortopedyczną, mIlsatem, elektryczn!)ści'l; - skrzywienia
krę~osłupa, choroby nerwowe, serca,
JIllęśni stawów, włosów, skóry ete.

z kantorem, odpowiedni dla fabrYK
na towary włókien
nicze odstąpię zaraz. - Wllrszawa,
NieclIla 11, dozor·
ca wskaże.
45t!
t ·

•

••

-

...

•

•

,-;- -'4-~~

3,m. Od

POl'tANNY ....... 1"929.

GŁóS

t&

Niebywa1~ tragedj~ nieznanego toroierza ilustruje dramat ludzkich namiętno§ci p. t.

poniedziałku,

Gehenna zdradzonegOmeia
A pf M' b'

dnia 26 do poniedziałku, dnja
4 marca r. b. wł. Role g16wne odtwarzaJą' słynna chin-

h

A

.

~~~~~~~~~~~~~~~~_ _ _ _ _ _~k~~~~~d."~Z~,~,N~~~W~O;~:k~Y~~~~:~~n~~:a~ju~g~n:"~e:m~ OnHm~l~u~i~=~~=
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]użwkrólce

1'1

Poństwo

Gł6wna

Najsłynniejsże

=

ZIOłaR

załatwiamy

Firma egz. od 1835 r.

PJRGRZYłłlE

PlEBLI

ZJBDłtOCZDłłYCH

STDbl\RZY ł TI\'ICERÓ\v
W Łodzi,

Sp.

Z

ogra odp.

lalUlowi[ZB ł~, fel. ~I-DZ.
STALE NA

SKŁADZIE:

urządzenia mieszkań, jak
również pojedyńcze meble jako to:
urządzenia pokoi sypialnych,

kompletne

stołowych,

gabinetów, salonów, kuchni, meble klubowe,
biurowe , t. p.

Przyjmuje
mówienia.

si.~ również
VI zakresie

wszelkie zawewnętrznej

architektury.

DłUGOLETNIA

GWARANCJA
Zarząd.

powagi

Łodzi ogłasza
publiczny
,rzetarg na wykonanie instalacji elektrycznego oświetle
nia w wybudowanej kolonji mieszkaniowej nil Polesiu
Konstantynowskiem w todzi, składającej si~ z 20 trzypiętrowych kamienic mieszkalnych.
Oferty można składać na poszczególne kompleksy
Kamienic, określone i oznaczone r.yframl J'zymskiemi na
planie sytuacyjnym, zat'lczonym do warunków przetargu,
na jeden lub kilka tych kompleks6w lub na całość KOlon}i, zaprojektowanej do wykończenia.
O roboty ubiegać si~ mog~ przedsiębiorstwa i
firmy koncesjonowane.
Oferty pisemne na oryginalnych ślepych kosztorySAch, całkowicie wypełnionych, odpowladaj'ł ce za·
twierdzonym przez Magistrat m. Łodzi w dniu 14 lutego
r. b. warunkom przetargu - nale~y składać w Wydziale
Budownictwa Magistratu m. Łodzi, Plac Wolności Nr.14,
pok6j Nr. 44 - do dnia 15 marca 1929 I'oku włącznie
godz. 11'/3 w kopertach podwójnych. zalakowanyoh
pieczęcią fil'mową. kaida znlll'iseml "Oferta do przetargu. maji\cego się odbyć w dniu 15 marca 1929 roku
na wykonanie instalacji elektrycznego oświetlenia w kolanji mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskiem·
i podaniem nlltwy oferującej firmy i adresu, z których
wewn~trsna będźle zawierała sam" ofertę, .3ewnętrzna
taś pr6cz wył;ej wspomnianej koperty, powinna
mieścić w sobie także dow6d złożenia wadjum w Kasie
Miejskiej do depozytu Magistratu m. Łodzi w wysokości
4-ch procent oferowanej sumy w gotówce, listach gwarancyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego lub papie·
rach procentowych i innych wartościach, pr:tewidzjanych
"Ii punktach 2, 3 i 4 § 1 Okólnika Ministerdwa Skarbu
1.. POP. 5284/IlI 11 dflia 10 wrze~nia 1927 roku pódług

ao

PÓf~~r:o~~ą 1~~w~~~!U~ Ut~~o::~'y~ t~~iU?Jct~nt~~t

stwierdtiły,

że

11

1- n"SIELSKI

W45tH
w najlepszym gatunku dla celów pończoszniczych

i tkackioh

surowy i farbowany - poiedyńczy i.
poleca ze skladu

POlADNIA

włącznie

•

.

Zawadzka 1

MARY LU.

na wygnaniu)
Dramat życiowy \v 12 akt. na tle
prawdziwego zdarzenia. Interesujące przygody księżniczki rosyjskiej, którą wygnała z ojczyzny
potoga bolszewioka ...
W rolach głównych:

LYI IARA

KOMuitacje z neurologiem
i urologiem

i K. Samborski

Gabinet Swiatło-Ieczniczy
Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczeka.lnia dla Kobiet
PORADA 3 Zł.

program:
"SKRZYDŁA". W rolach głównych:
Klara Bow, Karol Rogers i inni.

...

KOMPDRTOWE

JU! OD 1..g0 UPCA R. B.
OfeJ'ty Hub "Lokator" do "Głos u Porann ego"

lRap[p~ ft II slmUlO~!~:u~!~f~OWi[la
I

Doktór

WDłaKOWYSKI

DR. MED.

••••••••••••••••••••••••

S.NEUMIAK
Chor. skdrna wenEryczna

-•

,

H.

Ch~r~~IiL~~;ek,

moczopłCiOWYCh,

Pr. Narutowicza
25 (Dzielna)
telefon 44-1().
Przyjmuje
od 1-2 i ~8 w.

Dr. mld.

H.

-

LUBICZ
powrócił

uIglalnilna

la.

TlI. ~l·az.
Speejl!.lista chorób
skómyc~
weMrycznych i mocze-

57 .'

do centl'alnegOogr.zewaniu..
Z l "N
'-7
;,g oSle S;~: r arutoWlCza b
fabr. ponczoc,h H. 'Sunu~
lowicz, do biura, fl~9-?

'-111111•••· _-_
..sm41l1i1_ _ _ _ _ _ _1,

PORCELAN! :orzlJ::r~~

cji zarówno wyrOby z marmuru i Icoścl słonlowef wykOnanie trwałe I tanio.
OBRAZY kupuje i sprzeda.je tudziej; restaurujo jak no,~ej tak
starej szkoły.
Piotrkowska 82, pr. ot IV wej śc . I p.

WATTENBERG, tel 60-92

płciowych.

Naświetlanie
lampąkwarcowl),.

. d
8
o ig.od
dorzyjmuJc
10 rano
5' do 8 wlecz.
Dla pań od 3-5
P

Moniuszki 5. Tel. 70-50

oddtie~~~nilocze_ _ _ _. -

Panie od 5-6.

ZYGMUNT

powrócił
Preyjmuje od 11-1 i od 5-8.

.

P JllJltlll

pęcherz'a ..i dr6g

LECZNICA

War~ law~ k.I

MIESZKAłłIB,

składające si ~ z 4 pokoi, kuchni, po·
koju słuibowego, łazienki i holu

CEGIELNIANA 25, TEL. 28-81
Specjalista chor6b sk6rnych
. i wenerycznych ·
LECZENIE SWIATl..EM
lekarzy specjalist6w
(lampą kwarcową)
przy G6rnym Rynku
Badanie krwi i wydzielin.
Piotrkowska 294, te1. 22-89
Prllyjmuje od 8-10 r. 12-2 i 4-8 pp.
(przy przystanku trllmw. pabjan iakich)
w niedziele i ŚWi9ta od 9-1.
Czynna od m-ej rano do 7-e; wiecz.,
Dla pań od 4 do 5 po poł.
e
w niedziele i święta do 2- f po poł.
oddzielna poczekalnia.
01
Wszystkie specjalności i dentystyka.
Kąpiele świetlne. lampll kwarcowa.
elektryzacja, Roentgen, szczepit!l\i!l,
Dr. med.
analizy (moczu, kału, krwi, plwocin,
wydzielin itd.) Operacje, opatrunki,
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada dfnłystyczna oraz wene '
rologlczna dla chorób sk6rnych,
ł
wenerycznych i niemoCy płc:iowej
bECIBnlz lampą kUlBrCDWIl
3 ZŁ O TE.

"

WYNAJĘCIA

DO

czynna od 8 rano do 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz·
w niedzielęiświęta od 9~2 PP,
leczenie chorób
wenerycznych. moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i Vvydzielin na
syfilis i tryper.

(Kslą~ęta

~

ul. Zawadzka. Nr. 1, tel. 25: 38.

Lekarzy-specjalistów

Pośród dostatków
możn3 być nędzarzem .•.

podwcłłny

I n i. J. . O R łł T E BN i S.. k

W(Hf~Ol~fil[lłłn

NOTTO;

Dr med.

I

4ł:fIJlISEIBf

dnia 4-go marca 1929 r.

e~~eeee~

telefon 4 7 ~09.

wyrobu Dra Bengu6 w Paryżu
sławy §rodek, który wywołoł
liczne nieudolne naśladownictwa , wskllzany przy
gośccu stawowym (reumatyzm), artretyźmle,
podagrze i różnego rodzaju nerwob61ach (new"ilgłach).
Sprzedaż we \lfszystkich aptekach
i składach' apt~czny(lh. Orvginalne tubS' zaopatrzone Sil w znaczki ochronne, N. Reg. Min. Zdr.
. 466-5
Pub. 450.

.="._

I~i~!~~n~~.!~~~L~~~

W dni powszednie, z wyjątkiem
sobót, pocza,tek seansów o godz.
3 m. 30, za.ś w soboty, niedZiele
i święta o g. Z-ej po poł. Osta.tni
seans o godz. 9.30. - Na p~erwszy
seans cony roi ojsc zni:i:one.

piętro,

Wszechświatowej

męska
Dzienna i nocna, popelinowa, zefirowa i z innych lU aterjDłów
do nabycia w Pierwszorzędnej wytwórni bielizny
A
J. WOROBIEJCZYK, Kilińskiego 41 lewa
of._II_p,_ __

Nasza rodaczka,
ulubienica publiczności

I

BaumB BelP,Ui

~11_.IIIIIlII!.eza::::I.II.a"'IID!Iil!ll"'_"'.~S.".Mi_l1dMf.!;'~i+I1·__

działku,

PioukOW8ł(ft

9

RaprBz. na Palską .,P R DT Ił H", Warszall/a, ul. SII/. Sfanlsława 9111.

BIELIZNA

DrZJfstęDne.

Cen,

Z DóR 'HRRCU D-ra bBUER"

Następny

PRlfIJlRfi.
MagIstrat m.
pisemny

lekarskie

z powodu obstrukcji.

jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin Dr. HochilaeHer i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym lrodkiem dla
uzdrowienia tołądka, usuwllj" obstrukcję (zatwardzenie), są dobrym
środkiem przeczyszcżafącym, ułatwlllją funkcję organów trawienia
wzmacniają organizm i pobudzllją apetyt.
'
ZIOŁA Z GóR HAROU D-r. LAUERA usuwają, cierpienia
wątroby, nerek,
kamieni ż6łciowych, cierpienia hemoroidaln.e,
reumatyzm i artretytm, bdle głowy, wyrzuty i liszaje.
ZIOŁA Z GóR HARCU D-ra LAUERA zostały nagrodzone
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaćzeniomi i złot. medalami w Bodenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wielu innych
miastach.
Tysi/lce . podz\ękowań otrżymał Dr. Lauer od osób wyleczonych.
Cena 1!2 pudełka d. 1.50, podw6jne pudełko zł. 2.50.
Sprzedaż w apteka€h i składach aptecznych.
U W A Ci At Wystrzegać się bezwarto.3ciowych naśladownictw.

od najskromniejszych do luksusowych
znajdziesz tylko

Ul

BOBIA"

. pojedyńczych i żelaznych.
Dla dogod?ości Sz. Klijenteli udzielam długo termmowych kredytów.

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaifszych
chor6b - zanieczyszcza krew i tworzy zł" przemianę materji.
SŁYNNE OD 45 LAT W CAŁYM ŚWIECIE

odwrotną pocztą.

Konto P. K. O. 64.209.

światowe

Wił!

7511!n chorób powstaje

E.laichfensfBin, lódź, Piotrkowska 71
zlecenia zamiejscowe

w arcyftl- .
mie p. t.1 "

~ch,

zł.

Szanse kolosalne I i-1 Co drugi los wygrywa I
Kor Jl y s t a j c i e z nadażającej si~ Wam okazji!
Spieszcie ż kupnem losu, pozostała
jut n I e w i e I k a i I ość los 6 w.
KANTOR LOTERJI

Łaskawe

progra,m:

stale zaop~trz~my w. bogaty wybór; stoło
sypIalni, gabrnetów, pokoi panień
skich, urządzeń kuchennych a tak~e mehli

j

przeszło

.

John BARRYMORE
I CAMILLA HORN

POLECAM MO J MAGAZYN

się ciągnienie

8 marca rozpoczyna
bo WIELKIEJ
!5 KLASY 18 Lot.
wej trwa do dn. 16 Kwietnia r. b.
Ogólna suma wygranych
23 mUJony
=
wygrana 730 tyslC'lcy. =

Następny

DR. MED.

O"TYłłBR

f

D r. mea.

l f

Ił '

Choroby sk6rne I weneryczne

UL. N A W R O T 2

TELEFON 79-89
P'rzYimllje do 10 r. i od 4 - 8 wi ~(\'
w niedzielą od 11 - 2 po południu
Dla pań :;pec. od godz. 4-5
1)0 pol.. dla niezamo2:nvch
CENY LECZNIC.

~
skali
.
dnia 15 marca 1929 roku o godz. 12-ej w sali posiedzeń
UROLOG.
'U~~~
Magistratu przy Placu Wolno~ci Nr. 14, pokój Nr. 24.
•
Choroby nerek,
Oferty. nie odpowiadaiące warunkom przetargu
ttpecjalista chorób uszU, noso,
pęQherzłI i dróg
lub złożone po termln:ie, nie będą rozpatrywane.
chor. wewn., spec). łołąd.
gardła i płuc
moczowyGh.
Warunki przetargu l załączniki, ślepy kOSJ~or~8,
ka i kisżek.
Przyjmuje od 1-2 Narutowicza 9, tel. 29·98
Z'l-1ł1
plan sytuacyjny 2! poddałem na kompleksy kamieniC,
i od f-8 w.
spęc)aJIt.ta c:hor6b skórnych, we
projekt umowy - można otrzymac codziennie od dnia
J
..
Przyjmuje od 12-2 i od 5-7. Płł'8MOWlcu 11 neryc,żnych. lftOczOpłclowych.
28 lutego 1929 roku w godzinach biurowych w ~)!dzlale
d 7~8' Wi,ec'
(dllwn. Olgiń~k~.)1
ocl 8-tC tafto i ł-S pIJ' poło
BudOWnictwa Magistratu m. Łodzi, Plac Wolno~CINr. 14,
go z.
.
z.
_
~~
~
Te~. 4-B-SS.'
()dd%. -'pOc:Hl. .cłIe pa~
przyjmuje równie! w Lecznlc~,
pokój Nr. 51, za oplotą zl. 15.- .
M~9i&trat m. Łodzi. Piotrkowska 157, g. 3-4 pł'- -

PlOTRKOWSKA t5 TEL 12 14

Dr. med. l. Bak

ski

.. ....... ....
KonsfanfYnowska l, feL

Dr, med. H.

Różaner

.,lł

·a.m. -

Zakład , Krawiecki

Zaangażowane zostały najlepsze siły ,fachowe z branży kra~ięckiej _oraz specjalista krójczy ze stolicy. Skład bogato zaopatrzony w najmodniejsze desenie
materjałów pierwszorzfldnych ' firm krą,jowych i zagranicznych.
I

15~38.

Plalz(ze

nadchodzący

Pta" SZCZE gabardinowe '~~:lf:;~::r:
, Polecam na

l6di, Piotrkowska 47,

-

Nr. 30

dział r' ob'ół '''c:gwilngt:b'

od 1898 r.

Tel.

'lS29.

Zawiadamiam, że nanowo uruchomiłem

.~ . Ewiakeil
isłn.

,G'Ł05 POltANNY, -

sezon wiosenny

DieprzelDakaln~

Z,óajlepuego

tfny

anuielskieuó płÓłna.'

WYJATK,OWO ,OOS'HPWf.

Niebgwala wie'=:kl:!p~zedażltl;"'Jlllo 'l,C ' d'n"' J',

OBUWIA!łaIl!Sk~edo
odzl.g
~A
JU •
,
I dZłł!(IOneeO
obejrzeć, wy8taW~
,

Prosimy

~TY==lk==O1==.5~==ni!~I•..:.S_lł~ND_Bf fi,PiDtrkDwsk~ 161,

n

KĄTY

. . : - . . - - - - - - - - - - - - - . - . . , Tińc'ó'wnoWOCZeSDJcb
IIlu~lf!lll'ę

Ul POZItAłlIU

6 __ .,-.., "",w . .

WYKONUJE PODŁUG ' WŁASNYCH
I , DOSTARCZONYCH PROJEKTÓW

KOSZTY ułrzy·
mania radja MINĘŁY!!!

BIURO ROBÓT IN:t. BUDOWL.
ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 73, tel. 2-94

Kto dotychcllas jeszcze nie kupił radioodbiornika kupi bezwzględl'lie tylko nowoczesny

WŁASNE

dZlah!j~~~

świat~wej tłOR"
b e z ws=e'.kICh

WARSZTATY URUCHOMIONE SĄ. NA TERENIE
WYSTAWY W POZNANIU.
'.....

l~"

..:

,

l

~~

' .

'

-'

R. SCHOLTZ i Syn
t'

wych ,i zagranicz'n ych. Aparaty parafinowe.
Regulatory Note
szklane. Lekkieregulatory. Dźwignie szwaJcarskie. Maszyny
do odlewania parafiny od 6 do 12 szfuk.
g
o

Il,. 'PIl.ra.llel.fad.enr.ein.ie.ra.uto.mat:_llllra_ _ _ _ _ _

także

c~~nf~
partie

"F A( ITli

okazyjnych maszyn do pisania

UNDERWOOD u i .,REMINGTON" 12,

;rawie nowe, Sil tylko u mnie ~ o nabycia
po cenach bezkonkurenCYJnych-

ADOlf fi01DDfDfi.
Piotrkowska 72.

~ftllmEra·ta
,lir.
r;
lilii,

.,

w kraju Bedakto~

Telefon 37-54.

miesięcznI!. "Głosu

Piotrkowska 82
w podwórzu
poleca, Na sezon
wiosenny paletka
dla chłopców,
ubral'lka, sukienki oraz wielki
wy.bór
mundurków dla uczni6w
i uczel'lic.

Fartuszki I bielizna: Taniol Elegan·
IlkOllJog. warunkU

.

Jan ,,u,, bach.

zł. 10.-

(ekzematy,

::r:łośllwe).

PrzyJmuJe oJ 6--9 po pol.

fłHIN
'-

_.

PRZYJMĘ

na mie5zhanic dwie Kobiety ulica
Sosnowa 5', 111 p. m. 26.
612-1

' Specl'alista chorób, oc,zu.

LOKAL
na fabrykę. p.ończoch (80 - 100 mtr.
kw.)pos;mkiwany. Nożliwie w cenprzyjmuje codziennie od 10-1 i trum miasta. Oiferty s ub .J. O, 150"
651-1
od 4--7, w,uiedziele od 10--1 pp. do ~Glosu Porannego"

, powrócił

do kraj~

' ul. ' Moniuszki 1.

050-

-

DoniuliBoia rozm. ,

tel. 9.97-

Anna Rydel

Piotrkowska 65, tel. 59-02. :

. "*WW

_

Wszelką

iU&jM

Na ..a~'g '
damską

,

,

,

garderobę ' oraz

DO PRZEPISYWANIA
na maszynie · przyjmuj ę. Silbarslcin,
Sienkiewicza 29.
127-8

S peCJa
"1 nę ' Uplę
- k szama
. na bale
"
DYWANY
(Dvplomee de ł'Universite de Baute reperuje Tkalnia SztuCZf\a, Piotrkow·
"
, Pa ~ is)
ska 92.
"
.
335-1

Cegielniana 19, m. 8.

o

' tel. 69-92.
roboty futrzane w naiwykwintnięjszy~
wykonaniu przyjmu,Ie ',z własnych I Pielęgnacja skóry i włosów. Specjalne
powierzonych materJałow po cenach masaże twarzy i ciała. ' Masaże odtłukonkurencyjnych.
szczające. Usuwanie zmarszczek, broCHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ?
dawek, piegÓ\If, wMrów i w~zelkich
K
,In
defektów cery. Usuwan.ie włosow elek- Musiśz ukończyć ~ursy fach~w'e. ko:
CEGIELNIANA 36. TELEF. 63-97.
trolizą Elektro,t erapia Solux.
, respondencyjne p.rofesora Sekułowl
Lewa oficyna, lI-gie piętro.
Przyjmuje od 10-e] do' a-ej Wlecz. cza, Warszawa, ZqrawIa 42. . !,ursy
wyuczają ' liśtownie, huchalter]I. rachun~l)wości
kupieckiej, ~,?respon:
dencji handlowe;, stenograf]l, ,naukI
handlu, prawa, kaligrafii, pisaniA . na
maszynach, to~roznast,wa" angielskiego, francuskiego,. mem!e~'k,ego
pisowni óraz gramatyki pol~kle]. ~aż
$1%
,
ne dla rolnik6w, Buchalterja rolnicza
oraz nauka o wydajnośc;:i gleby. Po
Wiadomość u adw: A.bra~o"\vicza, przy ul. CegJelmalle] 47,
ukończeniu Świadectwo. Ządajcie prospektów.
44-12
~
STUDENT
wyższego semestru udziela lekcji. ZaAJENCI
póinlonym metodą skr6eol'lą. ' Ratu- sprzedaży losów lDolar<,Swki i Inwe·
je zagrożone promoc~e. Przygotowuje stycyjnej) na raty powaznego ~aT,k~
UIUW
do egzaminów. Gdańska nr. 23, m. 2, za wysok" prowizją
poszuklY.anl
front, I piętro. '
452-1 Zgłoszenia Piotrkowska 83 m. 8 od
4 - 7 .codziel'lnie.
621-1 •

M. BOZEUBERG

~=~~~:raz
elektn'czftY·

o

,

r

o~łonenia

drobne.

,_

Rauki ,i wychowanie

~SZELKI8ÓLGŁO~

Kupno

i

sprzedaż

,,':JOWA"

SPRZEDAM
ZNAKOMICIE
czarnego ratlerka. Wiadomość: W61wyrobu laboratorium przy a.ptece St. czańska 144, Ił brama; na prawo.
589-3
H'a.mburga. i S-ka. w Lod2li, Główna 50

Porannego" ze 'wszystki~mi dodatkami wynosi
w Łodzi zł. 5.60, ' za odnoszenie - '40 groszy; z ' przesyłką pocztową
zł. 6.50: zagranicą -

I

.e-RIIII\---,.,.-........*_••

====. .'
SlYK OIlf[lfCY.

przekonac w firmie

laok'ale i misszkania

ii1ró1D~SPh~P ID'I i;iift~8t;BB~~~t.

Anny 17. Telefon 57-84.

, PolecIIJ-" J"ako specjalność: Cewiarki flaszkowe najnowszej kon'..
sfrukcji dla wszelkiego , rodzaju przędzy bez przeszpulowania. Ce~
wlarkl wątowe I konusowe.
Nawijarki dla wszelkiej przędzy,
Komnletne pądnie (transmisje). Skład wszelkich Aparatów krajo-

I

f l

DWA
umeblowane
pokoje na I piętrze
prom z frontu do ,wyn\'łięci a Narutowicza
nowotwory, '30 m. 4 od 3 - S
'
613-1

Dr.' B DO

BATERJI,

dziala;ą może ~ię k.ażd.y

Fabryka maszyn i warsztaty reperacyjne

lnakomite fabr. :~~;. maSZJDJ
II
d~~~ "ROYAL

oentg~na

któw światła elektryoznego. Jak doskonale odbiorniki te

,

liT
IV

KUPIĘ
Księgę Adresową wydanie Mossego
z r. 1927. Oferty sub.• Księga" 20-1

Naświetlania lampą kwarcową

czerpiąc prąd wprost z konta-

biście

Łódź, św.

4==1II

STAŁE

JÓlff llł:I'Ył:KI

,

I

CI:

Gdańska

Krajową

,

Dr. med.

udziela w prywatnem mies21kaniu
Ił
9, tel. 66-93 i w s1Jkolc
ł7
swej Wschodnia 57
•
.
dypl. naucz. H. HENRYKOWSKI
S Z K O l N A Nr. 12
w asystencji zagranicznego mistrza. \
ł 6
k6
.
Choroby w os w, s rne, wenelekCje w grupach I pojedyńczo.
ryczne I moczopłciowe.'

'''WILDNOW

a

lei. 37. 8g.

GISERZY
potrzebni na roboty figurowe, pomnikowe z bronzu. Praca stała. 'I glofzenia adresować, Warszawa, Skrzynka
pocztowa 425.
595-1

OO'łoszenia za wiersz milime' rowy l~szpałtowy: 1 s~rona i w tek3cie 40 gr., .,:tzna 5 ~~~a}~. gr.
N~krologi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po tek5cle 30 gr. str. 5 , szp~lt.. wycza l
r _
,0
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazuj najmnieisze ':20 zł. .P?szukłwbl~e :~:c;ą o
'?r"
Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 10 zł. Ogh"~enJa zamle!scowe o łCZ
,
,,-,",'~firm zagranicznych o 100 oroe., za za'ltrze10ne i "cowe do')lata.
W druk . "Prasy". Piotrk()w"~p ) .', L.

.
W)dJ.wca: ..Prasa", Wydawmcza
Sp~łka z ·ogr, ,odp.

lo

arm

.

...

~~~.

lO D Ź,
3-90 marca
1929 r.

5 Pl't:J JlIN-Y N lED I I EINY

AC I

DODATEK SPOlECZ-- NO:·LITE

-

-

Dr. Eugenjusz Meller
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I

Ósma potęga świata, wszech- I mięb.ilrj słonia pisane wedle dy źów stanu:wiehnoży czy miesz- I niem dla autora os'awioncj po-I W Madryde pojawiła się w
władna dziś prasa, która jedy- klału t~oż w .ięzyku indyj- -czuchów, trzGsących kiesą pel- dówc7,as "Mesjady", gdyby ten r.
1702.
książka
niejakiego
nie dzi~ki ., wolności !Ołowa" cIa skim, w przekładzie .}Icwnego ną złota, wyszpera)! oni- sobie sam Cl?sarz ludu, równo(!l.r.:,:;l1i~ Cienfuegosa p. t3't. "Vida - deI
sięgla wyżyn gigalltycznego roz szwa.\cara
w Paryżu" (1771.. jakichś" przygodnych mecena- nie był obdarzył podobną daro- I gramIe Sanło I"ranciscC) Bul'woju, ulegała w ciągu wielu Paryż.
Wydawnictwo .l\Ial·' , nasów, przydrożnych prolek- wizną jakiegoś... żydowskif'cO gia" ("Zywot wielkiego święte'·
stuleci najrozmaitszym waha- ('!land):, Inny znów dou1órosły; torów i pod -ich togą, czuj:Jc si\, handkrza koni, z~ punktualne I go Franciszka I3órgia"), która
niom, zależnym od ekspalls.ji dowcipn,iś ogłos~ . nie(;Odzien~ą I pt>wn.i, od razów _a~taFoni.stów dostawy do koszar. .. "
ta.dedykow~na była admirało
du~b.a, zawartego w krójes~\~ I~ b~Zgranlflę ~rUkJFm P:- t .••N~c po pIOrze ~ ~oJJelnJ~h, ~o rM
Pewien głodem przymierają- W.I de CastJllon, Le~z d~dyka
czclol1;k Gutenb~l'ga. TerazmcJ ",!em co: me wIem ,lak; n~e to ~orszc I dZlwacznJe~l~ze fil- I cy "syn :\ DoIlina" or;f'slał hvl cJa owa ,była ~tokrof~ł~~SZą
sza ~~ęc ?SłaWlOna ,,,wolność wIem tez. komł~; będzie .sprze~a cecJe. D1~! !ych"olymp I.lcz;:yk6w ral' pracę her;wgo\vi OP lloue-I ąd s~mc.l tr~~CI f!u~hkacJl, p'ry~
p;asy , stoląca PO? pIeczą. "pe- I w~na, ilU' W'~Dl. ~d~le, me n~ P~gn~l(, '; ladl~e he]?ckl~ pCl lam'e, o" wsparcie prosząc go i to tez po. dZlS d~Iey! ą~ref . do:
cJaln.vch władz 1 .Clesz~ca Się 11- I WIem u ko~o I me Wł(~m Ito- mżeme, ~adne nal~odleJs=?el SOI / najpokorniej .. ."
\Vysoki pro-I ch~}\vał SIG ,w Hl~zpanJI z~anJ
zna?lem wsz~Ja~JC,h sfer !ipote- mu!" ••• (1780),
[lY pochlebstwa D~e _ były Cas~ 1c1~tor obiecał ofiaro~aną książ- epItet: • "Kata1<.?nc~.yk ofl~rll.
c~enstwa - Jakzez daleko odNajrozmaitszc "w. inicty"
i nova, bvle tylko tJJc6w chrzp<J kc wziąć "pod swą piec.ze; do- w:;tł śWIętemu ZVCle . . , (łdUllw ,
ble<Jała
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decJ_v Kov:a. za7.\~vo~a~ ff'fnn 101- tylko emenlarzyskol..." A wi~- natomia st twicrdził: ••.•. ~1owa. ·CJ
wydawcy, czy księgarza wisi:łł polIo, spowity Jaurowym wieli- '~E'NlSOWl ~ ~a.lmnJelSZYch zn~- dzieć- trzeba, że caly poemat whie w przedmowie jest rzee:J!;t
szta
miecz Damoklesa, unosiło SIę' cem na - skroni, który trzyma-I k
zhasluP."d·af'l· ', ~le lzato o W' I:' "krzyżami upstrzył nielitoŚf'i _,1 h'lniehTl~ , nik.('le"',n ą i g.octo'.
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Nie mniej ciekawe są arcypocieszne cl:asami tytuły ksią~ 0wcuo czasu, z.właszcza pism o '
treści kościelo<,j czy czvsto reli
:{ijnej. Z pośródcało>j powClci:7.i
niesamowitych
częstokroć
i
~roteskowvcb
napisow na ok tad.kach zębem czasu uszkorł7.0ovch
publikacji.
niektóredziwolągi "tvtułowe" są klasyczne pod względem ujęcia Irl"
oŚci w formie nagłówków cznło
wych. I tak czvtamy napisy II fi.
w dosłownem niema' tłom:H'1t'
Jin\: flCzylicief' cnoty". alhu
•W ymfatac7 cnotliwośd" () ",.
!lai 1581 \; •• Duchowa łabakipr
ka. pisa"a w celu wywohłnia li!
IJOSów wiernych kichnięela dla W lIaibli~szy~ cz~si~ .Francia uroczyście obchodzić będzie 500-lecie bohaterskiego czynu DziewiuprzvJemnienilł chwił Pam~ na
c:v OtJeanSk18]. ZdjęCIe nasze przedstawia bramę w Vaucoulerrno, skąd Joanna ' wyruszyła na
Niebiosach" (Paryż 1602); .J>aodsiecz Ka1'olowi
i ,lr".o" ' · .-- 1 ".~_ .~, ":L; Pled ·;1.

vn.

df'lece. ZP. ch~tmeh:vm 7;~ltvn
talarem odkUPIł kardv ... l

Olbrzymią wartość bibljogra·
ficzną posiada pewne wvdanie
bihl H, Rd·7.ie źona neWllp./w drnkana, wkradła się nocą do l'{l-

cerni i bczwiednie poprzemlenia ła cośkolwiek w treści ien ne
go wie r s7.a. vV iednvm wier":lll
głosi Pismo -ś~i('te;" Uno er
S0JJ dein HERR sęjn:,'"
(I nie
cha 'j twym panem się stanie!)
A kobiecina, nie :-znając donio,
słości
swego głupieg0 czynu.
zrn;R'Iliła fvl1i:o
dwie litery'
"HE" na .,NA", skutkiem cze·
go zakradł się fatalllY lecz żar
tobliwv i na icieka wszv zara
zem bh'd dru1{Hrid w sWJf'd e
c7do"'ek : ,.Und er soIJ delli
NARR sf'h!'" (J niechaj twym
głupcem się słanie!).

.la k ' wieść poditi~" cie"ka~a

kobiet~

wysh,.pek

ta

be7.bożny

przypłaciła własnem życiem!
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[!ja Erenburg
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raj
Wrażenia
'
.

zma t

kłopotu. , Dziesiątki tysięcy sło

wackich
wieśnial<ów,
którzy
przedtem sdi do Węgier na roboty, przy~.iągnęli teraz mocniej
swe paski. Sentymentalne parki
wzdychają obecme w Schonbrannie, ~ miłość stała się 0szezędnie,isza,
bardziej . domowa.
Przybytki przyjemności zban
ltrumwały. Zato otworzono ministerstwa. Stworzono osobliwą
stolicę. Znajdują się w niej rów
nie! słowacy, ale są bardzo niełi~ . i zachowują się niezwYT
kle skromnie. Słowackie gazety
Wf)l"Ost lt drukarni zawozi się
Da dwo~ec, podczas gdy sprzedawca 1it8zet, który wchodzi do
.,pnyzwoitej" restauracji, sprze
~aje Razety niemieckie, lub w~
,perskie.. Z tem samem powomeniem stolicę SłowacJi mozna
było urządzić na "wystawie
światowef', tla pokładzie transatlantyckieRo parowca lub w
hwiarni na Montparnasie.
Nawet okolice są ~gzotyczne:
tu znajduje się wieś słowacka,
tam węgierska, dziesięć kilome
tr6w dalej - wieś niemiecka,
Jeszcz:e dalej ~ wieś niewiado-

mO

skąd przybyłych-kroatów,

f.am znów wznosi

się

synagoga,
wszystkiemi jęO'kami dawne.i monarchji,
tyd~i reperuJą zegarki lub zachwalają najlepsze maszyny do
Ił. dokoła szwargocą

s~eia. ·

Skrajni

nac.ionaliści

stworzynazywa się
ona Turcłansky sylity Martin
po. węgiersku. TUfOczszentmar
tftn.
Nazwa jest bar<ho skompliko
wana.ale ta stolica ma tylko
pięć tysil!cy miesz.kańców. Tam
ultazuje się "nieubła{(ana" gazeta ,.Narodnię Noviny~'. Czyta .ią
~ilku ewangelickich pastorów
lłO wsIaeh okolicznych. W środ
ku p6J, pełny.ch ·jarzyn,: wzno$i
się masywny dom kamienny
"Stovenslta Mutica". Siedzą 'w
nim dozorcy narodowej kultury. Probu.ią oni jeszcze strzec
głowy słowackie przed czeskiemi ideami, język - przed ezcskiemi słowami i żołądki
przed czeskiem piwem. Pastusi
nie en1.a.ią iel. uczonych dzieł,

li sobie inn:t

stolicę;

oi y

I

-a utora "Rwacza't z dzisiejszej
: ....

"

Stolicą Słowacji
jest Pres~
burg. Prawie europej&kie miastO.; posiadające teatry, nocne
baTV i z tuzin politycznych gazet. Lecz jest O1l0 słowackie, o
ile: nie puez przemoc, to przez
wolny układ najmu; wynajęto
stolicę;
wynaJęto niemieckich
faprykantów, żydowskich gicł
dziarzv i węgierskic;h dziennikar%y. Do Wiednia jest p6łtorej
godzin - połączenie tramwajo
we, - prawie tak daleko, jak
do Prateru, i pn;ed wojną sentymentalne parki przyjeidźa.ły
do Preszburga, aby tam wzdyehą.ć, lub wypić kielichświe~e
go-, wina.
Nowe granice narobiły wif'Je

•

'

zeńsk:~egopiwa, i ze względu na 'sk~l Jiteraturę , puyczcm TUfide
zawodowy, zaghlda- u'ie\v jest dla nich pisarzem
ją do "Narodnich Nóvin", śńl~e. współc~~snym, Czechow - moią się serdecznie wzięli opi. dernistyczuym, Jesienin zaś, o
.r az na zawsze rozbrat z g\l~iaini hotnięniu którego dowiedzieli się
i pQhnni .iar~ynQwemi;. prZetlo- przypadkowo w ztlszłym roku,
szą nad to humanizm' Masaryka jest ltatastrofą. Dokoła kamico·
i ameryk~tl1skie bary. Sławni ry- l nego domu gęgają gęsi, a sen oj
cer~e " Maki" wzdycb~ją. Z~Sll~U có\\' trwa.
?em: ",~ak szybko ZllllCllla.lą SIę! Istniejc w. Słowacji jesZCZtl je
lde~!...
I dno duże uuusto: Roszyce- Lecz
Cenią oni nuprzykłtu:I rosyj - t leży ono daleko na zaohod~jc, a
obowiązek

I

i

-

al&=

BlUfa• • • •

Alfred Po(gar '

o sw)'ch

S~owaczyzny

zac.hodllic~

granicach mi święteaU i kiełbasą, Pojedyt\
Po- ezo rozrzucone domy z małctni
gardliwie, tak,' jak czesi o Sło· oRródkami, budy z owocową ~~
wacji.
lnoniadą. W mi~jskim ogrodzie,
Co się tyczy wyglądu zewnę· wymęczone gorącem. namiętno
trznego, Ko~yce są podQbne do ścią i słuchaniem orkiestry wojpr t~oiętn~"o miasta gubernj#łl s~owej, spacerują miejscowe
dokoła
nf'4{O w śt'odkoV\o~ej 'Rosji. Jf'gO Psychy be~ potników;
kurz
i
smętny
romans
zakochadllsZ~ł jest bazar, gdzie piętrzą
liiQ sitka i rozmaite garuki, ~r~'7,ie nego buchaltera.
Jedynie kościół uie dostosowa
zaklinaj1f się na. Boga przy SDt'Z~
gotyc.1ai~ cebuli j handlują ,·braTa· ny jest do h~Ro obra,u kie wiete, miast ~bulastych ko. . . . . . ...,_~;l&t'
sa
puł.
Lecz również i Koszyce,
gdy się tylko przyjrzeć dokład·
nic, - nie są słowackie. Znów
mówią słowaoy trwożliwie,

Ił My ZIPlA?
II
DL nRCZBDO KOCH nl'l

:!~~C~n:yi::;t s::d:i~?!;i:r.~:

odjeżdżają do domów, wiatr wie

czornv całkiem wywiewa jezvk
- Niech oskarżonv opowie
Od samego rana
00: Co tam słychać z pogo- ł
. k'
.
.. ,
przebieg ~a.lścia.
'
Lephny bałwana.
clą?
~ o~ac ł.,.
•
- Na wstępie, panie sędzio,
Pkkny, ' piE!kuy zimy c1.us: l Ja: W Baparandzie zbiera sit< . Sło;vacklc mIasta: ,st. Martlll.
muszę zaznaczyć, że wskutek
Za ś piewajmy wszyscy wraz!" f znow~1 niż, czy wyż. który idzie SI.. Mlkulas, Brezno, Zvolel1, Ruodmrożenia mam złośliwe guzy
D t ' ' . • k'
J"
WVj")t
w naszą stronę· Tę parszywą zamberok - nie są wogóle mia.
ł
fJ
eJ pIO:SCIl l CZ1l ę
'. r d .
.
.
'Je
i b k' i b I
rZ5 l, 'e o ~ mnJc p ecy i kową ni~ćhęć., głównie ze ';J.:glę Zl~tr,ę pm",.nno S.H~. w.ogo I stami. Są to pODrostu dobrze
~ rn~llona pod Clę. Ż. arem futra I du na słowa
piGknv pięknv' 1,mJesĆ. z pO~'le~lchrn ~leml ..
rozwinif:.tc wsie. Nieskończenie
l mÓl corOCZllV katCIf rozpocz," f •
!,,'"
,
~ zet\" PI81;1\, ze lIma potrwa Jesz.
na sj~ w paidzierniku, by W ZImy c~.as
.
.
Iczc długo...
długa. ulIca. rynek. umeblo,,:ane
majU powoli wygasnąć.
-- .Nlech oskarzoXl:'-' Ule od- ł On: Nic wiell1, co 'Pan ma polw.le din przY.iezdnych, bdarĄ więc owego pamiętnego chodZI od tematu.
przeciwko 7;imie? Jakie to pię· dy dla lIrz~dllil\ów, garbarnia,
dn~a zaczęło się od tego, że m6j I A .wi~c byłem jui bardl-o k?c-, ~dy wirują frywolne p~at- czy wyrób serów (uprzeUlysło
najstarszy syn zażądał, abym POdruŻlllOllY, gdy Dods7;edleul ki smegu, na s;l:Vbach wykwlta· wienie) pola jarzyn aby za jamu pomógł przy wypracowaniu do okna wystawowego sklepu ją radosne ,kwiaty lodowe, a
.
.
.•..
n.a t.emat " Dlaczego kochamy z o~razami,. ~dzieśiny się z .~Ic- drz~wa stoją.' jakby cukrem... rz:n:~, potrzebne do kuchlll, nie
zJmę?".
lan.rq umówIlI na randkQ. 'WIatr
"łem l1UC.iSCll palnąłem go l plaClC zhyt wysokich cen,-Następnie, mając oczy pełne <Jął obrzydliwie. Obe.irzałenl ku laską w łeb.
, dwa. trzy kościo!)', dwie, t~
łez kataraJrrvch wyczytałem w lejno obrazy w oknie: "Śnieg.
~ \VQŹtn'! lic mtutl" dzisiaj I szkoły. \\' szynku portrety Magazecie, t~ !a~; błYSZCZą. J;m:c r~eźbiarl,",. "Czas f,ill1 Y·'; "W stopili?
., .
..
. . . 1 snryka , iukie.i~ rliw\- rumowej i
pychem b1elt l że ma.s\! snJegu bIałym leSle cudów , "Z\Ulowy
PwadZIl'~scHl S~PS(' p0l117e) f l
, J'
d I.
I
z którego samochody nic mogą llCll wioski", ,,\V klejnota~b ~ 7icra. panie ~ed?:ip!
' 'i \H'<l'Yll'l en w· ~):.I ,0 '~nzna .E'..gen·
się wydostać, są płaszczem gro· lodowych kryształów"_ .,ZarnilT
CZY swiadck rzeczywiście ! d:J.rne~n
1'00.ho.lmka Janosłka.,
IlostaJowym, nar~uconylll na ra kły wszelkie ~łosy". Ozie,sit:c POwiw'7;nł: 11lkb,' ~lJkrem ... ?
ktbry rabCOWiJł ho~at'ycb i dzte·
miona miasta.
chusteczek do nosa, kt6n: co_ ... Tak .iest. panie spdzio. !ił zdob\'cz t11i~dn; biednych.
Moja żona , która umio zaw· dziennie .r~uo zabicr~oo ~ sza- Czyi to nie czaro zieiski w~- Ohraz. prz\.!d<;tawia'ący bobater
sze utrafić w najczulsze miej- f y, było .lUZ nic do tlzvtku, c t .., dok, ~dv ~ałf'zic l~Y'lif,l w Slae,t' . k'
.
T.
'k
•
l
sce powiedziała: . Spójrz-no na Mc.l anja się zjawiła. W mitc.i po z miliardów krys7łalkóT.... ?
s te cz, T1~' ':ł1.1,m'l a . . u.~ ~
,
"
. na szy gawę d ce w t ~ąCl~,
'l ze
. ,1lleg
ś'
II') wci w n kIC l " z'tnadl'e I dZIU r
te pięknc
kwiaty lodowe
eh ru
Oskarżonego uniewinniam, u- I •
. .. .. .
.,
bach!" Lodowe kwiaty! Jakże pic meJodv.lnie. l ~e drze"wIJ w waia.lqc, że działał pod nicod- ! rze w f
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Wielki to błąd nie mieć wiecznepióra. BowIem ,,możesz łatwo za
robić o 50 zlotych tygodniowo wię
ceJ, gdy załatwiasz swe piśmienne
III rce za pomocą wiecznego pióra".
~o

GłJOS

Opinja wybitnych literatów o plagjacie

Chwyciła mnie żądza zarobku i
wszedłem do sklepu.
- Proszę mi dać wieczne pióro,

Dla duchowej kradzieży ~toją wszystkie drogi oh~orem. Bardzo
Nie chciałbym obciąż~ć aktu-I nego tomu do tło~aczenia, _
rzadko daje się w literackim pomyśle, czy Iiteracklem opracowa alnego tematu, rozpatrując go z dotychczas wchodzI to w konuiu wykazać, iż zaszedl Ut wypad!.:" plagjatu. Dlatego tez 'zęl!t!l punktu widzenia historycznego.' flikt jedynie z pojQciem honoza pomocą którego móglbym zarozdarzają się spory literackie, które są tak stare, jak Sama twórczość. Dlatego też postaram się to zro- ! ru; lecz pewnego dnia będzIe
bić o 50 złotych więcej tygodniowo. I
Ze względu jetinak na wielką ilość plagjat-llw, które z03taly :,y- I bić lżej. O ile my zabiegamy o' mogło być również powodem
Sprzedawca jednym chwytem za.
...
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I
kryte w ostatnich czasacb, po niższe op il1Je, zelirane a,. er mer zrozumienie dla twórcy u nie- do pretensji materjalnych.
prezentował mi z tuzin piór.
. I i'
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_ K t6re jest najlepsze?
Tageblattu" przez Margit Preu da, są spec~a n e mter2iu J ą e..
twórców, oczekujemy również
Dlatego pracujemy pod ochro
(RedakCJal.
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.
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- Każde jest doskonale I po~iaod panow plagJator w zrozumIe ną zwinku niemieckich pisada maksymalną wydajność. Kaidem
Jestem naturalnie przeciwny I nmienia kierują często twórcą· nia dla właściwego twórcy.
rzy; o ile nie moiemy odzwypisze się łatwo, nie przerywając ani wszelkiemu kupieckiemu wyko I Jcsteśmy wszyscy, jak powie-I Nie wszystko jest plagjatem, czaić naszych kolegów od nadna chwilę·
rzystaniu obcych myśli, lecz dział kiedyś Maupassant, "cia- I co na to wygląda, lecz gdy pe-I użyć, mamy bardzo mało widoWypróbował..
przy tern jestem przeciwniIdem stcm ze słów", i asza samo- I wieu pan mówi do lektora w, k6w na oddziaływanie na odWypróbowałem rówmeż i odrazu I wszelkich aw. antur o plagjaty. dzielno. ść w pisaniu j myśleniu Monachjum: - Niech pan zdo- Jeglość. Poczucie prawa każdemi się sp~do~ało.
. .
Dlatcgo nigdy nie pochwalałem jest fE'lalywna.
będzie dla swego wydawnictwa I go pisarza i .iego po.il!cia hono- Da iDU pan to - pOWledzm-, tego gdy jakiś pisarz chciał
Nie intcfcsu.i~ ~ię plagjatami, prawa na zbiorowe wydanie I ru muszą z soba harmonizować'
łem•. - Jest wprawdzi: tro~hę ~a zruj;l~w~Ć· drugiego, tylko dla- ponieważ nikt nie może mi wy- dzieł BulI Johna, to będzie wiei tak sumo. ,ak c'zujemy się okr~
drogIe, szczeg1lnle, jeśli zwazyć, ze
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l warto~k słów. z~llcma SIę. zu- I .J~Clll plagJ~tu
dopatrywać ~I~ ~zle do
erhna, lu~ IpS a .0 I ka7dv, kto ma prZYJemność z
To twierdzenie wskazywało na pełnie po prze.lśclU przez \Dną czegoś całko Jem prostego, do p. okI mnego. wydawcy l proponuJe, tel' rozmowy, powinien posiamoją
absolutną
ignorancję. g~owę: pozaŁem każdy , któ? psych~]~g.Ja pf3cy du.~howeJ ?y :vydame ~rzekładów Buli-Johna loać pocZl1cie odnowjedziaJ~obłowatem go szczerze.
pisze, doświadczył na sobIe ła mDlCJ zn~na.. DlZ o~ec~le. Jako S~ÓJ ;vłasn y pom!sł, z.a-, Śc1. rozwininte 00 tego stoTlnia,
- Mój panie - rzekł sprzedawca wp1ywów duchowych i literac- Dlatego nalezy SIt: z pOJęcIem . slrzegaJąc SIę przy tern ]edymc, abv nie skorzystać z żadnego
spokojnym rzeczowym tonem _ kich, które mogą dojść ~lawet i zarzutcm pla~.iatu obchodzić aby temu, od którego wziął
l1n".,w.h nmny"l-;;w, nie zanv.
proszę nie' zapomin~ć, że to pióro do jednobrzmiących zdań. Wil~ - I bardzo ostrożnie. .
,I mysł, ~ kl~ry ży.i~ .ied~nie .z !ło-, taw:zy nas
nrzer1tem, czy my
jest z wY30I.okaratowego
złota.! cej lub mniej świadome wspo- I
Henryk Mann
maczel1, llIe powterzyc am Jcd-: samI ,.,je zamierzamy go zuzvtStempel wskazuje 14. Sam materjał I!/UI 2S???~~.;'I~~
kować.
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Gdy przez miesiąc używałem to
wieczne pióro, przyszedłem do wnio
sku, Ze powinienem był kupić nieco szerszą stalówkę. Bowiem pismo eleganckiego czlowieka powin
1'0 być grube. Poszedłem, by zamie-
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W ostatniej niedawno wydanej, cfętnej wartości
tego
swej książce p. t. "Liść dębowy" współczesnej poezjI.
,,'floTv ffn z3('h'lwa"ia s7.aen"f{ft
Mieczysław Braun w ods!onietych
Nad całością ciąży niejako ko- tll ... ";""ie samego w stanie lite-- To jest używane pi6ro - rzekł
sprzedawca.
lIam l{artaeh łJoezji nie uczynił za kieterja, sława i to więcej dla tego l"Uckim.
dość tym oczeki ·aniom, jakich spo- stylu, brzmienia, formalnych skoja- OW'3zem odparłem.
Arnold Zm~Fg
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Pewnego dnia przyszedł do
Jamnik jest pół psa wysoki i
te~ w wierszach 8~CIl brnk tego,
półtora psa dlugi.
coby nazwać lTlożna siłą duchową, mnie literacki przyjaciel i ujna stoliku manuskrypt
żywio'ową ek'ln"n~!ą h,:c potęgi j rzał
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Mieczysław Braun znany jest nam
wiersza.
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samego
Pierws~v skuteczny srodek na
~uż z dwu poprzednio wydanych to~iebie.
eony
zaczął
prosić: Czy
tupież wynalazł franc·uz. Kazwał
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~o gilotyną.
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Jedynym rzec mozna, czynnikiem
sly", gdzie znajduje
zasadniczo
Chętnie, odpowiedzia·
materjalnym
i &lod·; T~t\""! treści są
swój wyraz dążenie poety do ujęcia
spostrzeżenia zmyslowc z pOl'ircha- łem.
. Niektórzy mężczyźni żenią, { kształt artystyczny dziedziny tel
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ge pierwiastka.
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dliwić.
...
dzielnika i potężne hale fabryczne.
tyczyć hy zatem naleiało m'ode
Po kilku miesiącach ukaza
***
Niewątpliwie stał się przez to ory~ebrak: Łaskawa pani, choć mu poecie, ażeby zrodziła się w nim się zbiór wierszy owego litera
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