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Jak wiadom o premJe r Bart,..'
oatych miasl po opwro cie z
Gdalis ka złożył wizytę '" Hr.'
Pilsud wed erze marszałkowi
skiemu , z którym odbył dłuż·
szą konferencję·
W knłqc:h pf)lit.vc7.ny~h krqżvłv po~łoski, ze rozmQWa w
mowy
Belwed erze dotyczyła
i
marszałka PHsud skisgo Jej nlł
st~pstw w se,imie, Wf'dJ~ obicl!Il
j::)cvch dalej po~losek przctJIówienie marszałka l~i:sudskjegl),
w szczt>gólności l.fI~ zafl.ut v 1~.

Adresem rław·
budtet 6w wojsko ·
niefszv cn
w:vch, - ma pochllmąć ~a $O'
bą dalsze kor;sek wencje . Podoh
no w związku z zarzuta mi nq
temat "wesoł"cJl budiet~w" ,n',
być w naJblH s7vm cza~i~, mo·
IrO, rzucon e

pot)

~e już

w nafblii szvch dniach
are'ldm '.. anv jeden z bvłyeh mi
ni~łl'ów

5pr~w

woj~'kowv'·h.

w Warsz awie.
l'olO1loski te, nie t:'otwłerdzo.
tte ofidaln ie, notuje my z obowh1.1m dzienn ikursl< kgo.
NalPTv !ii~ jerlnak zasłano.
wić iakic'h mieli~mv minł<llłl'"''''
spraw woisko wyrh ~ który z
!'fZCbVWSTą-CV

nich módby

minist er spraw wojsko wyclt w
gabine cie \Vł. Grabsk iego, dowódca ,0. O K Lw,ó w, PO pnewrocic majow ym;
5l gen. Szep~ekJ. ofi(;er słui
hy austrja ckiej, szef szWbu generaln ego w T. 1918 _ 1919, do
w6dca frontu Jl6łl1ocnf"~o w T.
1920 minist er spraw wOjsko~
wych w gabine cie Witosa ;
6) gen. , Ludnn l.elłgQ.wskl,
zdobyw ca Wilna, minist er spr.
wojsko wvch w gabine cie Al.
SkrzYl lskiego ;
goo.
71 gen. Malcze wski, "dwu4) ~P-n. WładYSław Siko~'kł.
im"
b. szef depart ament u wojsko - dnłowy" minist er w "ostatn
'
.
"ego N. K. N., dO\~6dca gru1JY gabine cie 'Vitosa
poleskie,· w r. 1919, dowód ca . Z pośr6d wyże.i wymie nioflrmjj V w r. H120. prp.7.P4I ......
... nych pierwe zy odezwał się ~en.
rJ:v minist rów w r. 1922 na z·v- S zepłycki, kt6ry, ogłasza · łia~tę•
ezenie marszałka Pr'łsudskI'eno,
pUJący list otwart y:
"
ku wchoclzić w rad\u.bę.
Minist rami slll'aw wojsko wych byli:
l) geu.. WrocZ )llski, wvsuujE;'
ty na to stanow isko przez naczelnik a państwa PHsudskip/-Co
jeszc!~ ZA rządu JudoWJlgo w r.
19H!;
21 ~en. LeśnfewskJ (zmarł);
3) ~~n. Kazim Ierz Sosnko w.
t!kl, slef szbbu I' brygad y, od
lał na jbli7szy wsp6łpracownik
i przyjac iel marsz. Piłsudskie-
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śbie Trockiego
PrzeciwałakosięDro
większość gabin etu Rzes zy

wypowiedzI

BERLr N, 2. III. ATE, BerHner
TagAblatt pisze, .t~ większość ga_
hinetu rządu Rzeszy wypowiedziała się przeciwko pro~bie Trockiego. o udzlt>lenie mu prawa pohvtll
W danym wv.Plld.- zamieszkiwania w Niemczech. , Jak.

kolwiek decyzja ta

nie

zapatlla

do byłych minis trów
gen. Sosn kows kiego, Sikor skieg o i Żeligowskiega

Przecz ytawsz y mowę mars2.ałka PHsud skiego , wygłoszo
ną 28 lutego r. b. na sCDlłckiej
komisj i wojsko wej, ~ha)azh'm
w Idej ustęp 00 "wesołych"
jego pu.,rze dników
budżetach
minist row spraw wojo,lww.ych.
Wobec łet{o ,łasno i nicdwu zna·
czole postnwloneg~ t)skarżcnia
nas wszY'itlticb, gdy t nazwisko nie zol'lało wymie nione, o
krarł7.iel I-,ii'!nięllzy z budżetu
zapytu je się pawojskowl'~o,
r6w sprav,.
minist
nów był~'('b
woisko wY"h, co oni zamierzają
się do
w tej spnwl e Zfobic\
"iedzłeć kogo i konkrefnit> co
na
miał
marszałp.k Piłsudski
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myśli,

Ja, eo do mnie, zamier zam,

gdyby się sprawa ta nie chciała
Jub nie mogła sprecyzować,
wnieść ~kargę o o~zcz.erstwf).

Nie chcę bowiem , by po mojt szcze ostatoc:znit> i oficjalnie, to
,iedaak nnle~y !'Ife spoihiewllć, te jej śmierci, -mógł ktnś - nie
odpowiedt z Nie~ee będ:tie _Qd. .mająe~ mnie - wysnuć 7. orz'~
mowW!o '
czellia ogólnilwwe~o pana mar
AZałka. je to mote -'Ieuęrał Sz.;P

łvcki kradł pieniądze

s:'~I.rb(ł ·

we, by je trwoni'.! z. oolie" !(~'mi
z domu publiczn(.~o, a on sję
nie bronił. tak. jak II~;" bronić
się nie rno/.c ś. p. ~'!Iwrał Le~
niewsk i, b. nitil. SfJtuw wojsko-wych.
SII'Jlł~'c'" i,
Generał brlJui ł ,'m ..,·,'low3D:t
na \Vla~n,~ żądanie.
Lwów, 1 m:l, ' ~ll Hl2lJ r,
-O-
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NOWY JORK, • ,"arca. (Tel.
- Wskut ek ciągłych opadów deszcz owych w os.tatnim.
czasie stan Georgi a, a zwłasz
cza okolice m. Atlant a zosŁaiv
Rzeki
nawied zone powodzią.
jąc
porywa
w
wystąpiły z brzegó
około 150 zabudowań, wiosek J
miast położonycb nad wodam i.
Liczba ofiar w ludziac h dochoSzkody materj alne
dzi do 60.
wynoszą około 2 mlJjop ów qO~
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niebawem u- już lo, gdy, oddając życi..... nie .'azy szeptane w przededniu t'- którym nie mogło by~ mowy.
gzckucji, urywanym. niemal z.tt ani żądzą rozgłosu, który witpłynie od owej pl'zełomowej do odda woli go napróżnn.
Tryumf pole~ał już na tem. ~rob'owym głosem.
zjenne pochłaniały mury, ale .,
by, ~dy nad okulą kajdanami
ziemią polską
rozległy sie ,aby Idąc na śmierć nieunłkntoTragiczny obraz tej ponul'CJ miłowanie tej samej wolnoAci
po długich, dlugich latach bier- ną. wziąć zgóry odwet na Wl'n- ••Sali śmierci"; ponnre echo za kt6rą głowy kładU bojowe)
nie znoszonego ucisku - pierw gu. za wh~Jlln,'
bezimienIU' tycb słów, Jlwlea':r.anyeh w olIU- ówczesuej bobalea'skiej ~I'Y so·
~z.e strzały otwartej, Qr~żnej ~l'ob.
ero otwartej mogiły daje nam c.łallzmu polskiego, obronca ",alw'alki z moskalami.
Ostatnim etapem ich walki obecnie w' świCŹ·o'
~ydanej dowy - powtarzam - w
0Nie była lo walka zorganizo- stawała się zawsze ta sama , ... - książce Leon B",rensoJl~ "eden e wych czasach był .t~dyu~ wana. Nie była to l'e~Ulal'lUJ mtra, niska sala kasynu ofh~~t'- owych obl'ońc6w. którzy tak wobec nieuchrlłnnc., kazmwojna armjl z arm.ią.
skleli(o w cytadeli, która była ehwalebną cboć niezawsze skaz- powiernikiem tej nieśmiertelne!
Był to r~czel żywiołowl' bunt podówczas salą eru'sklego sądn teczl1a nieśli rwmoe bojowcon. galerji rycerzy - męczeruJ.ików.
ziemi polskieJ pl'~ecłw zwartt'j wojenne:!o, salą liIeAlaUzowan~ sta.łąc;m przed sądem w Cytal- wśród . której jaś?leją imiona
. delt
1\Iontwl110 i OkrzeI, Barona i
pot~dze
l',ąsy.ię;kłego
naJazdu. go mOl'dlL
BYł IQ pr~edświt niepodJcglo.
Ostatniem słowem ich zwlcObrońca sądowy, wolany na Rrzezińskiego, Sandeckiego I
. iŚci - krwawy i p.·omienny .- I'zeń stawały się wyrazy, zami.. swój obrończy posterunek, oczy IIejly...
.zapalony na szczytach bohatt'r- nione z obrOlicą sądowym; w"!- wiści~ nie chęcią zOI'obku,....
Du,.hy łych rycerzy podi~ła
stwa ręką nielicznych, przeważ !Ie.ir,' WHM_m
_ i e 4&"SM'_ ~ 2S &Ja
nie bezimiennych bojowników•
ktÓI'ZY
postanowili wskrzc'!ić
w Polsce ogień, zdeptany na
mo~iłach powl;łańt"zyeh
HS-f!o
roku.
UyIi nieliczni, więc do walki
szli w po.iedynk~ eZ2Bami w kIJ
.ku. kilkunastu, a rzadzic.l ~ro
madą· Nie mieli JJoza sobą po.tę~i wlasne~o rządu. me mieli
tytułów strzcżonych, ani porno
BERLIN, 3 III. (PAT). Poli-I chodziły ~ tej fabrrki fałs7.v- I biura Kniekerboekera miano
cy doraźnej. Gdy padali ranni.
rzekomo dokonać włamania w
wlekli się o wlasnycb silach, bo eja berlióska wyliryła . na skn- w:)ch dokumentów.
tek osL..adulia,
Zrzło",z01:r'łw
.Jeden z członków bandy, poszukiwaruu dokumen:u.
nikt im z pomocą nie spieszył.
przez kort'o;,lllJli€lcnt .. bCl'\ifl~kit·- Summai"akow, zwrócil się nie
Policia berlińska ~rzeprowa
Rów przydrożny, gęste zaro- go ,.New-YOI·g i .... v(nh . ~ J., ... ,.. I)· dawno do Koickerbockt·ra. ~ro dzlła ~ewizję w m~cszkaniu
81a, lany zboża, przeważnie zaś Knickel'bockera, bandę :ałsLc- ponu,iac mu dostart'zenie doku- Orłowa i
dom przechodni, w:akl'ęt Illiey, rzy, specjaliznjt~eą si~
mcntGw, które miały udowoi\nić i.o;tnienic
finansowvch slo- WYKRYŁA CAŁĄ FA.HIWKĘ
wreszcie Izba uboga, kryły t.reh
FAŁSZYWYCH DOKLL\II~~
W FABRYKACJI DOI([fMEN- sur1-ów
osamotnionych
bOlowników,
TÓW POLITYCZNYCH.
- lA
TÓW.
MIĘDZY RZĄDEM SOWl'f'Cznaglonych do ucieczki.
Na czele tej organizacji stał KUf A SENATOREM B(m ...\Główni członkowie bandy zoWipl'nym i niezawodnym to- hyłv Rędzin śledczy ochrany
słali
aresztowani. Prezyd.ium
CHEM.
wan:yszem ich był tylko brow- carskie.t, rzeczywisty ra(lca tota"'Policji wydało komunikat, w
Senator Borach byłby prl.~z którym szczególnie podnOSi. że
ning lub mau~er, a wiara w nu. 'VłQdzimierz Orłow, nalete
dokumenty całkowieil' t;kom- pogłoski jakoby aresztowani fał
zwycięstwo
opromieniała każ żeli zaś do niej rzekomo dzienszerze byli również autorami I.
nilrru'z Sumal'okow, baron ro- promiłowany. Summarakow
dy krok, zbliżający te ofiru'ne s,vJski {{uster i przyjaeiółka KU ŻĄDAł, ZA TE DOI{UMENl'Y zw. listu Zinowiewa, dołvchżycIa do stóp szubienicv lub stera Gertruda Diimmler.
2 TYSIĄCE DOLARÓW.
czas nie znalazły potwierdzcbram katoJ"/;lL
Kni.ekerbockcr
początkowo
odnia.
Jak twi~l'dzi prasa berlińska.
Bo szubienica lub katorga by rzekome dokumenty,
rzucił propozye.tę, lecz po pe- ••••••••••••••••••••••••
la ostateczną metą i nag"odą KTÓRE MIAŁY SKOMNłO:'1[ wnym czasie zwrócił się ponow
ni~ Summarakow, dał t.awet
,nieustraszonych
"boJowców".
TOWAĆ SENATORA
nIewielką zaliczkę, a gdy otr~y
..,
Walko była niel'ówna i musiaBORACHA,
maI jeden dokument do 7,hmla~
ła kOliczyć się
nieuchronną a ldóre wypłynęły llrlt'd nicnia: ~a\Viadomił o całe.' ~prawie
r~
' In[lOrD~
klęską· Za wygl'auę uchodziło dawnym czasem w Paryźn. po- poliCJę. NasłęllDego dnia do"
~.
U~'l
~
~
Ćwierć wieku
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Na

przez Dolicje berlińską
bandu falszł!rzg sial-
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Wspanial, ged.6jft' DrGaram Dro!ll!ł!cii słYnnej

w,tw6rni Fox· Film.

·Najbardziej aktualny film doby obecnej,
świetlanej pamięci Pfof. łt1almgrena i

poświęcony
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Tragiczne dzieje bohaterskiej wyprawy do bieguna

ai

Niesłychanie

Północnego

ciekawe

zdjęcia

zmagania

się

z

'Oonurą

przyrodą

polarną,

polowania na wielorybów,
białych niedźwiedzi i t. d .
. -__________________
PONADTO:
____________________

.

Wesoły

chamat,

rozgrywający

się

w luksusowych

apartamentac~

"DlIKU~ W~f]AMjfi;s~~:&~i:~hl~UVf ~~RDfn
Wielka ?rkiestra symfoniczna pod dyr. Teodora Ryder-a. -- Początek przedst. o godz,
4, 6, 8 l 10 w., w sC?b. ~ niedz. dodatkowo o g. 13 i 2 pp. - Cenv miejsc na I-szy seans
od 1.- ?.J., w Bob. l Dledz. od 12 do 3 po pol. wszystkie miejsca po 50 gr. i 1.- zł.
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Da swe skrZ)"dła poez,1a polska
I spowiła w Dajszczytniejsze a
czu~ na jakle zdobyć się mogla muza Żeromskiego ("lłóżn")
l ~iel'08zewsklcgo ("Być albo
nie być"), Artura Górskiego
("Śluby") i Andrzeja Struga
("Jutro").
Ale natchnienie powidcłuplliIarzv I poetów, którzy lu"",
poległych bohaterów przeezaro
wall w symbol ofiary odkupień
czcj, nie umniejszyło zalnlcreso.wań naszych dla oknkrelnej
prowdy Ich żyela, dla tysh!t"zDycb reatlnycb szcze~ół6w towarzyszących leb procom, leh
walkom, ich zgonom.
I tu w tej dziedzinie konkret
'le.i prowdy historycznej binł....
ka Berensona -nZ sali śmierci"
roztaeza przed nami istny skal'
biec wrażeń, wspomnień osobistych i spostrzeżeń, związanyeh
z ludźmi, których charaktery
kute były w spiżu, lecz serca
spaJały się od pragnień czyste.1
i tkliwe.l miłości dla bliskich ł
- dla na.idalszych.
CzytaJąc te przeplatane zwierZf'niami k8l'ty, zaczynamy rozumieć. dlacze~o autol' lak dlu~o 7.wierzenia te nosił w sobie;
dlaczego dwadzieścia kUka lał
musiało minąć. nim zerwa! 1'-6kryw~ milczenia, llod ktńr~ spo
CZf>ły w jego duszy.
Nielatwo było mu tlmPI: femału, który przysJ-'pała ziemia
z grobu męczenników i l' ~ cerzy...
Zbyt straszne miał wsplinnienla z "ponure.t, d~ugi d. niski ej sali", która w G~~'!:a"~! :,"{O
nazawsze
zasty~ła w .,t l1J~
śmiercI"; zbyt ciężki był ten
krzyż rozpaczY, który na chwł

tę wypadło mu, Jako obrońt"y,
współdżwfgnąć ze skazańcami,
gdy szli w swa okrutną dro~e
bez nowrolu.

.
W. Rzymcwski.

J.ITI,

Nr. 3

k-

GŁOS

PORAr,nrr

19'29.

,,,

•

ni t w c

O

zoslal na zjeidzie przez parlie .bezlitośnie zUk"ido an,
w marcu.
W citU~u sześciu dni (od 18 do
23 lulegol obradował w Czechosłowacji tajny zjazd delegatów.
poszcze/.!ólnvch organizacji konllltlislvcznvcb w tym kr:t .iu.
Ni(>zwvkle konsplracv.jny charakter zjazdu tego wywołał w
Pr~a,

społeczel'!stwie

czeskoosłowac

kit'm s;wre;.{ domysłów i dysput.
pozosta il.lcveh w ZWi:1Zku z rozwOJem ruchu komunistvcznego
'W
Czechosłowllcji. Zjazd ten
zwołalIV został w celu omówienia całego szeregu problemów,
które wvłoni1" się na tle toczą
ce i się W pa rt ji walki między
przywódcamJ dwóch kierunków
Idc-owyt-h: prawicowCf;(o i If ł
eowe~o. K rvzvs
partji komu-

w

nisłvcznei Czechosłowac.ii, będą

cy nieiako odbiciem wvpadk6w
w 'partji rosvjskie,i, przybrał w
czasach ostatnich takie rozmiary, że kWt'stja takiego, czy inne
go zlikwidowania tarć wewn<;trznvch nie znosHa ;t,tż dalsze~o odkładania . I dlatego właśnie
zjazd w Pradze zostal zwołanv.
•• OyskusJa'· 113 temat prawych
I lewych ..odcbyleń w czecboSfOw8t'!:ie.i parW komunistycznej stanowHa główny przedmiot
obrad zfazdu. - obrad chwila- mi bard.7.o ożvwion'\'ch, a nawet
burzliwvch. Obawia jąc się nie. poż~danvch następstw konfIjktu między ,.Ieade.rami" poszczelZól",'ch kierunków, które z tatwoŚc1[') doprowadzić mogłv do
demoralizacit mas komunisty.n
nvch, or$!anizalo"zv zjazdu urznrlzi1i sie w len sposób, źe
ja'rikolwlck wpływ d;\'skusji na
masy z ~óry wykluczyli.
Pozatem, zarzqdzając tajność
obrad. upewnili się organizatorzv zjazdu i w tern, że uczest-,
nic'\' ziazdu wvstępować b~dą
otwarde i nie będą zmuszeni uwz~ledniać
nastroje, panujące
wśród mas parłvjnvch. Środek
ten okazał się skutecznym.
przedstawiciele pos1.czeg6lnvch
kierunków, już od rlłuższe$!o
czasu ujawnial"cvch się w prezydium czechosłowacldej part,ii
_ komtmistycznej, wfed'!:~c, że są
miecłzv sobą, powiedzieli sobie
wzał('mnit> !.'ałą praw.dę w oczy.
Na zjefdzie oraskim przedsta
wicipłf wła~ciwYch .. trockistów"
czerhosłowack ich, działa jącveh
głównie w organizac ji bernpń
skiej, nil" bvlo "Valka toczyła
się tu głównie między "Iewymi
stalinowcami" a propa,::tatorami
t zw. "odch,-Ienia prawicowego", \Vvnil<a to ponad wszelką
wątpliwość z !lTfvkułu, opubliko
wnnt't!o no zfeidzie w organjt'
partii komunisłvczneJ, .. Rurle
Pravo", a poświęconego bilanso
vd obrad zjazdowych. Nie od
rzeczv bedzie nadmienić, że w
czasie ziazdu, nie bacząc ,na to.
~e prasa
niekomunłstvczna o
z,jetdzie pisała doŚĆ duźo, pisma kornu .. łsłvt'znt> zac"'(""ywaty sil' w ten sposób. jakf'dyby
W1'~'~'" ł..
zfmr.du nie b~,to.
Ta jnv Ifalli clechos'owackfej
partii komunisłvcz" ; zakonczv'
się zwvcłpsłwem kierunku ' lewE'
10, reprezentowaneRo
puez

I

"-""o

k'
k'
mos, leW~ l
, ,:~,
,
in. Głównym punktem progra\V obradach tajnego praskie.
mu tej frakcji ,iest ••bolszewiza- ...no zJ'azdu partJ'i komunistycinej

członków

•

"Politbiurą":

Gott~ wodza na wzor
wal da, Hakena, Zapotockiego i "zlik widować",

cja" part.U komunistycznej Cze-

chosłowacji.
Grupa zwolenników t. zw.
"prawego odchylenia", która
dotychczas kierowała losami
partji czechosłowackiej, a któ'
rej ~aj\vvbitnie'szvmi przcdstawicic1ami są komuniści SImeral
i JiIek, poniosła na zjeździezupelną kl~skę. Klęska ta znalazła
swój wyraz w od 't aniu Szmerala i JiJeka z prezyd,ium międzynal'odówki komunistycznej,
gdzie reprezentowali oni dotvch
czas partję komunistyczną CLechoslowacji.
W ten sposób obalony został
jeden z najwybitniejs.żych orga
nizatoraw ruchu komunistyczne
~o w Czechosłowacji, ,ieden z
twórców obecnd pru'Hi, Bohumir SzmeraI. Walka, tocząca
się dokoła jego osoby, zakończona została jf'go wla~llym upadkiem. Wic:kszość komunistów c1.echosłowackich stan.;ła
na stanowisku, że ' oportunizm
Szmerala Jest dla dalszego rozwoju partjJ szkodliwy i postnnowiła swego dotychczasowego

wziął też udział przedstawiciel
miQdzynarodówki k9munislvc,znej, Paul. Pisma niekomunistyczne twierdzą, że zadanie jego
poleg,ało na utrzymy-waniu ,kontakt·, mW" zy l, ;II~ ;"111 a ~lłl
skwą, tudzież , na: informowaniu
prezydjmn partji moskiewskiej
co do nastrojów, panujących
wśród uczestników praskiego
zjazdu.
"Tajność" z.{azdn praskiego
jest niezwykle charakterystyczna dla obecnej sytuacji 'w czecl~ostowackiem stronnictwie ko·munis,t ycznem. Dowodti ona, że
czechosłowaccy - przywódcy komunistyczni obawiają się przeniesienia swych sporów na sier
sze forum. Z tego ,względu niezmier':1ie interesująco ' przedstawia się , też kwest ja , zapowie·
dzianej przez nowych władców
partji "bolszewizacju" czechosłowackiego ruchu komunistycz
nego.
Kryzys kotnu.niimu w Czechosłowacji pr:zezywa dopiero
pit'rwszą fazę I'Iwego rozwoju,
której wyrazem były deCyZje

taJ'neao zj'azdu praskie"o. W j'a~
~
h
' k'
k
ó 'd J'e dalszy I'e
k JOl
lerun u p J z
, , ó' d 'em się prawdo
~ rozw J, OWI Y
podobnie już niebawem.
• • •
Czechosłowacka opozyc.ta komunistyczna w Bernie Morawskiem nie przesta.te się zajmo~'ać I~sami Trockiego. Jej przy.
wódcy Eczer i Kowanda w dal-

szyrn -ciągu , prowadzą ożywioną
akcję na rzecz otrzymania dI,a

Trockiego pozwolenia na przyjazd do jednego z uzdrowisk
czechosłowackich. Czechoslowac
kie ministerstwo spraw zagrani
cznych nie podziela jednak po·
głądów
komunistów berneńskich, uważając, że nawet "prywatny" pobyt Trockiego w kraju mógłby doprowadzić do. niepożądanych komplikacji natury
wewnętrzno - politycznej. Z tego względu ministerstwo z całą
stanowczością odmówiło wydania Trockiemu wizy na w jazd
do Czechosłowacji. Faktem, nie
pozbaWtvllVlli 'ech k Ill'J:v·.I~cznych, jest okoliczność, że
przeciwko przyjazdowi komuni' sły Trockiego do Czechoslowacii występu.te, nictylk n rząd praski. ale i ... centralny komitet wy
konawczy czechosłowackiej par
Iji komunistyczne.ł. Za przy jaz-

"11'&&

II

dem Trockiego do Czechoslowa
cJ'i J'est właściwie tylko berneńska opozy,cJ'a komunistyczna.
"Komitet 'ralowania Trockiego",
.
powołany do zycla przez organizacj~ berne(tską, zaniepokojonyo los Trockiego, wysłał przed
kilku dniami telegraficzne zapytanie do Angory pod adresem
Trockiego. Telegram . ten wrócił
jednak z adnolac.lą poczty turee
kld. że adresat jest nieznany.
Na dnigi telegram, wysłany w
kilka dni potem, dotychczas nie
otrzymał "komitet" odpowiedzi.
Berneńskl;l or,::tanizncja komu..
nistów _ opozycjonistów wystosowała ponadto telegram do rzą
du nl'''I"i\.iewski p g<' ~ 7.Cłpyla
niem, czy "nie ma zastrzeżeń
przeciwko
przeprowadzeniu
przez Trockiego kuracji w Czechoslowac.ii". Dalej, nie bacząc
na odmowne stanowisko rządu
praskiego co do wydania Trockiemu wizy wjazdowej, opozycjoniści berneńscy wysyła.ią do
Turcji spee,ialną delegację. kt6ra towarzyszyć ma Trockiemu
w .te~o ewentualnej podróży ~o
Europy środkowe.t. Zdaje się Jednak, że delegacja ta trudzi siC
napróżno, gdyż rząd czechoslowacki swej decyzji już nie zmie·
ni.

j
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li Pri
odpowiedzialnośt

dgktatora

Ciekawe szcze~óły pierw~7.e·
go starcia oowa:;!),jł'~sze~~ pomiędzy kr0lem \ift,nsclll XIU u
dyktatorem Hiszf;ar,ji, gpn Primo de Riverą, podaje Il1lHłyji
ska .. Dąilv Maii".
Z pmr.odu S'lf łlWl'j ('c·JlZlny.
wiadomości te· pi,' mo~ly dojść
wcześniej do L1uch-llt! i dopiero te~az przesłau(, i", przy nadarza,iącej się SP 'Jstll)f'!oici.

KróJ Alfons

ko'~hnł

matkę

Marję

Ilwoią

Kryst';Il~.

bardzo
,

{'lłez

'cnIv
czas swego dłu.:.(o ';': • P:1I1.;w:tnia
nigdy nie POSł!'1!llł whrew jej
woli, lub życu'ni0IU_
Raz tylko, a było to w r.
1923, nie zapvt.a.i Jej .) zdani,: i
w chwili o~h~7cl,i,1 ·hkthlllJ'y
złamai

plozy,ic:;,(~ kfJlI~ł:· tu~yjn~

która od r. 1876 nigdv nie blJa
złamana.

Od tej chwili ~rcljoY'~ - matka nit: mieszała się jU.l 'lo polityki, lecz
biwnie ul.rzymywnła przyj9t'iel
sklv stos~nki ,,'~Ilderanli opo-'
zyejl
i dawnymi swymi przyjaciółmi
politvcznymi.
Wiad,omość o ares7.fowaniu
Sa:n'he.. z~ Gu:-rv. byłego prem icra i
:)iste~o przy jac1t~la
królowef, ~łeboko wstrzasHE:ła
Marją Krvstvną.
Odbiło się , to
wkrótce na jej slabem ~dro

wiu.
, Stara kr6lowa nie _ ..'trzymatego -:105U i
:ro. eo

ła

~rła.

gazety podawały, .iak.:> przyczv-I pogrzeb krćloweJ must obyć
zgonu, zgoła nie odpowiada się bez tradycY.tnyeh bonorów,
prawdzie.
bez strzałów armatnich, gdyż
I{rólowa umarła, gdyż nie 010- "arlylerja"
jest
nastroj'lna
ala przeżyć aresztowania San- "buntownic".o" i rząd nie jf'st
~"eza Guerry.
je.i pewny.
Śmierć królowej była zwiaGdy król odwiózł zwłoki mat
stunem strasznych chwil w pa- ki do Eskurjalu. . powr6cił do
łncu.
Król ĄJfons tak zo·itał ,nałacu i
wstrząśnięty zgonem matki, ze
umknął się na dzlewi«:~ duł
WS7..v~y oczekiwali po nim jaw swym gabinecie,
kłchś szalonych' czynów. '
nic dopuszczając do siebic niZgodnie ze starodawnym ~ kogo. Nawet Primo de Rivcfa,
byczajem, ' król
usitu ;ącv kilkakrotnie spotk~ć
ca:bronił zbłiia~ się do ciałd
o;łę z królem, nie został alli romatkI_
zu przy,ktv.
Sam, przv pomocy 17 -Ietnh:j
Na dworze królewskim zapa
swej córki, Marji Krystyny, u- nowala panika. Z list do ""t
mył zwłoki i włożył do trumny. szeptem
podawar.o sobie na ,Ale oto nowy cios spadł na dziksze informacje. Mówiono,
króla. Primo de Rivera ' ogło- fe król dosłał c7.amei melansil, że
~holjl,
nę

r'--------------------------------,
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Za szlacbetny czyn wyremontowanie
lokalu, oraz za ofiarowanie umeblowania
jednej sali szkolnej "MACHZYKEJ - HADAS"
- w imieniu dziatwy składą W. P,·Zajbertowej,
wdowle po ' b. p. Rerstu, serdeczne .B6g
, zaiaPłaf'"

,

Zarząd

Towarzystwa

"N80hzyk,ej .. Hadas"
.
'"'-________......_ ....._____________
,

~

jak kgo dziadek'.
W dziel>i;::tym dniu (rM,..,
wolĄł do siebie lJrimo de 'tl.
v.erę·

Gdy dyktatt)r wszedł do f!a·
hilletu, król przyjał &Co bartł1(J
sucho.
Nie podał mu nawet reki.
co się po raz pierwszy w żvriu
dyktatora zdarzyło.
Król zażądał, al.v natych·
miast, ku uczczeniu pnm~~r.i
zmarłej królowe i.
wydana ~o-
słała

amnest.ta dla wszvstkłeh pu~
st«:peów polłtvcznv~h'
i zasądzonvch już uczestnik6w
spisków. Pozatem król :.ażad:t)
on Primo de Riverv, bv dvktator złagodził formę rzqdów.
I'rimo de Rivera odmówił stanowczo I podał się do dynlisII.
To fqdanie dvktatora zaskoc1.yło króla. Nie chciał w?,jąć
na siebie odpowiedzialności za
"przewl'ół ponowny". Dyktator
został przy władzy.
W kołach dworskich J1.lo~no
teraz mówią, że osobióte slosunki pomiędzT ' królem i dvktatorem, są jUi nie do POP;"ł
wienia.
Alfons xm obmyśla teraz
sposoby, jak pozbyć idę dyktatoro
je~o dE'sDotycznvch rznd6w
~. obmyślaniach łych wyply
WllJą luł powierzchnię coraz to
nowe fipury polltvków, ma ją ·
cych &sstąpić Primo de Rhl·rę.

S...

w.

_.________________.______________________
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"bllc!e Dowojen ej Enro ,.··P-eniace sie alwanr.··Eurogl iest: siara,
I
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iedna

i rozpusi a. glo zenia z ostalnieJ strony.··Wiz,t, na mieście.·· Na CDci Bka
francuskiego i uszcz,pniet, oliczek.B-Nahajka·· metodą Berlitza.··1 tu biią!"
Glm

alae

Berlin, w marcu.
Wojna już dawno minGła. Or~
kan minął, aJc bałwany pienią
się jeszcze.
'
Napozór zewnętrznie - wszystko ,jest Vi porządku; ślauy niezabliźnionvch ,ran wojny są
starannie zatuszowane i ukryte,
ale duchowe oblicze powojennej
Europy ' otrzymało wiele nowvch charakterystycznych rysów. które zdradzają .kryzvs, jaki obecllie Europa przechodzi.
O Europie powiedzieć można,
że zestarzała się, wynędzniała i
stała się rozpustną.

Jednym z wielu następstw
\vojny ,jest upadek moralności.
Ta niebezpieczna choroba zakra
da się do wszystkich sfer. WciflŻ
mówi się i pisze o rozpuście
wielkich miast.
Przed wojną dostawcą .,labronionych przyjemności" bvł
Pal'Yż.
Dziś, Londyn, Berlin i
Wiedeń mogą z Paryżem konkurować, przewyższają nawet
'iwego poprzednika.
Od kilku tygodni jestem w
Berlinie. Postanowiłem zapoznać się z grzesznym obHczem
tego miasta. \V tym celu zaczą
Jem studjować ogłoszenia, umieszczone 1)a ostatnich sITonach
pism.
Niektóre ogłoszenia na piervr
szv rzut oka wydają si~ mocno
niewinne i całkiem ... jednoznaczne.
I\obiety - ogłaszają się z d;kładnym opisem swego wygJqdu
i zawodu: sekretarki, manicu-

rOZDust,.~·Analiza

I

krwi.··Krz,k wielkiego miasta

(I(orespondencja własna "Głosu Porannego")

rzystki, nauczycieIiki jGzyków, monetę - i owa pani w miesz- czy ma Oli zrobić manicur z la puyjemności. Istnieją w Bernlub takio, co chcą "zawrzeć zua- kaniu tortur była bardzo zdzi- kierem czy bez ...
nie setki domów. w którycn za
Zajeżdżam przed piękny pn~ parę marek można się
jomość w celach t.owarzyskich" wiona; gdy uciekałem w praw"zaha,łac. Takiego przepychu, jaki tn wić" i "koresfJOndować" - proponu dziwym strachu.
może lam człowiek ie'it
ją swoje usługi.
Oto inna spelunka. Skromnie widziałem - nie spotkałem w mniej bezpieczny, )lo tam 'nie
Dnia pewnego wypisałem so- umeblowane poko.ie na peryfer- najeleganłszej dzielnicy DCl li- rohią analizy krwi..
Berlin - tu mlędzynaro(lo-
bie szereg adresów i udałem si~ ji miasta. Tu najeży płacić ni na. Temu lokalowi poświ~cę
wy NachtJokal. Berlin, Pary!
po "temat do korespondencji". mniej ni więcej, jak ·za ... gw~łt. słów kiJka.
Zanim "konsument"
przej- Wiedeń - to najrozpustnif'j)l7.e
\V pierwszym domu spotkała Tu zbierają się mężczyźni i komnje młoda i ładna kobieta. Mi- hiety, którzy "lubią" być bity- dzie próg tego zakładu _ 71l. miasta pod słońcem. W nocy te
łe uśmiecha iac się, zgodziła się mi, lub tacy, którzy "lubią" bić. trzymać się musi w olbrzymim stolice Europy roją się cd "'4'nauczvć mnie francliskiego i Ogłoszenie brzmi następująco: pokoju, który przypomina ł!l- letnich prostvlut~k i ...rneskic1\
odr.azu przystąpila do na,u ki u- . ,Uwaga, amatorzy silnych wra- borator.~um medyczne. Pros7.~ ulkznic" ...
rękaw: analizę 'krwi
Gdy cudzozicmiec spojrzy na
szczvpnąwszy mnie w policzek. że{i i niespodzianek!", poczem zakasać
robi się bez wyj~tku.
TerĄZ Berlin w nocy - na parv przy
- Sadystka! Ledwom zdążył u- nast~puje adres.
Następnie
"przez omyłkę" gość może opuścić ten pokÓj i tulone do siebie, na nH'zmnyciec ...
zwiedzam
inny
dom z ogłosze udl\ć się do salonów - :t tam, kające się drzwi hoteli, na
Pukam do mieszkania nauczycielki. która "naucza podług nia. Przyjmuje mnie upudro- po krótkim czasic zawiadamia- parki mknące taksówkmll! .. m,
wany mężczyzna, który zuprl- ją go o wyniku Ladanb krwi i arm,jp. kob:eł sllu:e,h. 'r:vch. nlł
metody Berlitza"'.
nie kobiecym głosem pyta się jeśli jest dobry - wolno ~o- rw~~t:'> mis ..ta -- wJwr.?lt" zda
Tu spotkano mnie narazie
ś"iowi wybrać :sobie tow~rzJ!!!~- je Ir.Il sii. fe lell h'"ta " i PIk
dość zimno. Zapytano mnie, cze
k
.rnlasbł woła
w
imieniu
go sobie życzę: niemieckiego.
KSłę.znlczka
ęprogram
rozrywek
składa
się
swych
mjes~kall('6w,
woh
rn
francuskiego, chi!\skiego, CZy
ze scen, które odgrywnją się t:ałe gard to: - Ch"ę l.aspuJ; ..~ić
wloskiego - i nim zdążyłem od jest świetną pianistką na estraczie przed oczyma wi- swą buć!1I
powiedzieć do pokoju wchoCórka króla belgijskiego wy- dza i jcgo partnerki. Nara~ie
Upadek obyczajuwo';ci. to:)
dzi iakiś pan z nahajką w ręku.
Nauczvcielka prawdopodobnie stąpiła w tych dniach L kon- rozgrywa się rcwja '- ohyda, obja-w tnwarzys7.ącl1 wic·l-:.im
opuścil'a przed chwilą
wann<;, cer lem publicznym po l'lU pier- stworzona przez rozpustę, cho- wydarzeniom świat:l. \\ ie1!,im
ho miała na sobie same p""t " wszy w swem życiu, zYVku.ląc rą wyobraźnię róźnych p ero- klłtastrofom dzie.ioW'\Jn i 'wiclkjm przewrotom
rcw"]m:yjfelki... Pedagogiczka była bar- wielki aplauz pubJkzności j dliw i epok.
krytyki.
Po
scansje
samemu
wolno
nvm.
I
Jeśli
dziś
daje
~fJ ~i~ J()oo
dzo pod niecona, ciQżko oddyrha
Aczkolwiek ' księżnic7,ka Ma- grać rolę bohatera - na estra- tkliwie we znaki - .leW ~· t:ltJ"'
Ja. trzęsła się jak w febrze i
chciała
odrazu przystąpić do rja Józefa dawała lwncl'rt Ha dzie, Jqh w oddzielnym pako- styki szpitali, wyka1.uja zasłra
cel dobroczynny, a minn()W;CH~ jn...
szające liczby c,horych wenenauki.
na korzyść stypendj(lw dla u·
Pijane towauystwo, bo~aci rycznych, jeśli pisma codziennie
Pr6hu ię się tłómaczyć, ze pa- czenic liceum, w którem ~ama -cudzoziemcy i zwyk li berli{lczy donoszą o gwałtarh, salllohójdłem ofiarą omyłki, że "tego" przebywała niedawno,
,klllski cy chcący się "rozerwać" _ .'1twacb j Jl1orderstwn~h -- na
nie myślałem, przepraszam naj· nie były bynajmniej udano. stnnowią kliJcntelę tego pałacu He erotycznem, to '\ iem\'. iż
mocniej i cofam się ku drzwiom Krytyka przepowiada kSI~źnicz rozpusty. Można spotkać tu "Z~ mamy do czynienia '"c f.n1ut- lecz otrzymuię na szczęście ce wielką przyszłość jak:) pili- sto ludzi O gk';' ych nazwi- nem nasł('pstwem na]'~.. · "'''; lej
niezbvt mocne uderzenie w oko- nistce. Maria Józefa wykIwała skach \ solidnych tatusiów ro- rzezi świata.
lice pIec. Uciekam.
koncert Schumana z prccv1.1'l, dzin.
Wojna
jest najzacic:,tszYID
- To dla bogatych. Biedniej szym wrogiem muralności!
'ram protesty i "przeprosze- na .iak,! zdobywają sie plcrwszo
si też nie są pozhawieniteJ
R. s.
nia" zwykło się brać za dobrą rzędni pianiści.

belgijska

aa

I

EDWARD #\MPHlETT

Bohaterką tej historji jest
Jeanetta. Ma osiemnaście lat i
jesŁ dzieckiem Paryża.
Ojdćc
Jf'anetty, to lepszy pan z ludu.
Pewną ręką prow:ldzi ('odzielI
autobus AX przez zakręty (lary
skich bruków.
•
Matka Jeanetty - .,on dit"-że przed osiemnastu lalv po~Hz
gnęła siG podobno na i.vlll samvm bruku. w każdym rnie
wiadomo, że . w dmu l,iedy
leanna poślubiła pana Armallda Doudier, obchodzono .jednocześnie chrzciny Jeanetty.

Pozwalał

sobie przy dźwiękach
black - bandu czarować w ta11cu małżonki amerykallskich sno
Mw. Krótko powiedziawszy, był
tancerzem. Dochody jego - bez
kolacji i napiwków - wynosiły
dwadzieścia franków dziennie.
Ostatnią,

* * *

ale ważną, osobistotego opowiadania jest lord
Chesterfield, ostatni potomek
starego rodu. Wiek - czterdz;e
ści lat!
Lord był właścicielem
maj[ltku, którv daremnie starało
się roztrwonić dwanaście pokoleń Chesłerfeldów. Jeanetta spo
*
*
'
"
"W tej chwili połączęl" .
strzegła, że jego znudzone spoijest to zdanie, które Jeanełta rzenie cZGsto spoczywa na nie.!,
wypowiada na iczęściej, Za wód ale to niewinne dziecko nie myjej - .jest telefonistką w pew- ślało o tern nic szczególnego.
'Jvm hotelu - przynosi jei pięć
'" * *
- "Jeaneito!" - powiedzia..et fran ków miesi~cznie, ale .iest
~iekawy z tego powodu, że Jea- ła pewnego dnia Lou, "czy
netta ze swego miejsca widzi ('3 wiesz o tem, że masz wielkie
szczęście u pewnego prawdziwe
łe foyer hotelu.
:,:
go lorda, uJorda ChesterfeJci'a.
Lou była modelI;:ą i przy ja- Zauważyl, że witam się z tobą
~iólką Jeanetty. Lou miała tak- i chce koniecznie, bym go tobIe
że przvjaciela panD Johnsoh- przedstawiła".
Wiadomość ta schlelJia'a próż
na, który mieszkał w tvm hote.lu, gdzie Jeanettn był'g telefo- ności Jeanetty, gdyż jaldei konistką. Lou przychodzi la do nic biede jest to obojętne, że baJe~o z wizvtq i widząc .ToancŁtę, cznie 1)ogaly lord zwraca na niq
~erdecznie witała ią. Były one uwagę?!
- Zaprosi 1' pana .Johnsol!TJa
iobremi przvj?ci6lkamL
j
mTJle
do ,.Peroguet" i prosił.
...
Na Gastona Jeap.etta .luż kil abyś ze"'heia}a 'l nami pójść,
"Ależ ja nie mam co włolm TUV zwru('oła uwagę. Jego
krawatv bvłv ~udowne, a jego tyćl
pQ!łtawa i ubranie odpowiadały
"Ach. to drobnos-tkal Po1ciśle kodeksowi
>oThe gentel- ~Y02ę ci eoś .....
man". Je~o zawód zmuszał go
JeaneUa jeszcze nigdy nie .bydo częstego odwiedzania hotelJl. la w ".pe.roq~", ale $łt.sz,ąla
ścią

'" '"

'"

'"

I

bardzo dużo o tym kabarecie. byli w barze, lord siedział zu- panu podoba. Ona zdaje się teł
JeaneUa zdecydowała się pójść. pełnie sam, pił piątą butelkę nic nie ma przeciwko panu.
:I:
:\I
..
szampana i czekał na Jeanettę. Niech pan przejmie moje wy.
,v' "Peroquet" JeaneŁta w:- \Vreszcie skończyła tallczyć i u dalki za dzisiejszy wieczór. Wydziała Billy Deem'a z Kontucky~ siadła przy stole, tak, że mógł noszą one tylko 3.080 franków:
tu jest rachunek, a potem niech
jak tańczył Black-Botlona.
dalej opowiadać.
pan dalej spędza z lady czas.
\Yidziała Bassy, czarną gwiaz
* :4: :I:
dę rewjową. Słyszała FoultonZnów zagrała muzyka. Gasłon
Band.
znów zaprosił Jeanettę. Lord
Gasłon, który nie stracfl. paTrulczyłai rozmawiała z lor- znów pozostał sam przy stole i nowania nad sobą nawet, gdy
dem_
zamówił po raz szósty szampa- kiedyś pE'wien hiszpan zastal go
Słyszała coś o Packal'6zie i o na.
w objęciach swojej żony, jest
podrÓŻy do Nicy.
prawie nieprzytomny. Rozumie
"Gdy zabijałem nad błękit tylko jedno. Chodzi o honor
JeaneUa była zachwycająca i
nym Nilem krokodyle, zdarzył francuskiego gentlemana. vVyzachwycona.
mi się nastGPujący wypadek".
* :I: '"
cifłga
portfel i bierze 1.000,
W tym momencie mowa lor- 2.000, 2.500, 3.100 franków, Jak
Muzyka grała "I love my bada po raz trzeci została prt:e- by kto odliczył by".
więce.i nie
Lord Chesłerfield właśnie o- rwana przez Gastona. Nasz ma przy sobie. Lord bierze piechce tańczyć. nitldze, zwraca Gastonowi dwapowiadał o polowaniu w Ben- przy ja,ciel znów
galji. Gdy Gaston, który akurat Ona nie ma nic przeciwko te- dzieścia franków i woła kelnetego wieczora był wojny, w to- mu i wstaje.
ra: "Tu mój drogi masz, użyj
Gaston jest miłym chłopcem. sobie raz". l{elner trzyma 3.100
warzystwie przyjaciela wkroChce koniecznie z J eanttta coś franków, największy napiwek
czył na salę.
Przy słole Jorda Chesterfield'a wypić. "Niech pani zejdzie ze w jego życiu.
pito' czwartą butelkę szampana mną na chwileczkę do baru".
- "Ależ ja jestem w towarzy
(no czterysta franków butelka).
Lord Chesłerfield opuścił z
Gaston i jego przyjaciel zamó- stwiel" - "To nic nie szkodzi,
Lou i panem Johnsonem lokaJ.
ten
pan
nie
zauważy",
on
wcale
wili flaszkę Bordeaux za sześć
Packard sunie po błyszczącym
nie zwraca uwagi".
dziesiąt franków.
asfalcie.
,Jeanetta
dała
się
namówić.
:\:
,..:$
:I:
:I:
'"
Gasłon rozejrzał się po sali:
Płacić!
He? 3.080 franków. , Gaston siedzi w barze. Oszczę
"Ładna dziewczynka",
powiedział ten don Juan, zobaczyw- Lord Chesterfield wręczył kel- dności z kilku miesięcy przepaszy JeanettG; ale co to za stary nerowi 3.200 franków i położył dły. To znaczy, że trzeba zrezyz nią siedzi? Trzebaby było rachunek na stole. Taniec sie gnować z letniego wypoczynku
GasŁou odprowadził w DeauvilJe, z jedwabnych kosprzątnąć mu ją z pod nosa". skończył.
JeanettQ i schylił się z uszano- szul i luawatoów. Gaston ta{lczy
I znczQł na nią patrzeć.
"Pan pozwoli?" Ukłon przed waniem przed lordcr'
z panią Lew (Chicago) i decy- "Szanowny panie, jedno du.ie, że ceny jego od tego wielordem, uldon przed J eanettą.
Nie namyślała się długo i po słowol"
czora podwo~1 się.
Rodzice Gastona nalezeli do
chwili wWzgnęła się w ramio•
na Gastona. On ła';czyl cudow- francusldcj szlachty. ('~ "ILe, et)
teraz
nnstnpi.
Przygotowany
jesl
7upeJ.nil'
sarna
w foteJu ianie~ tak jak powinien ta(lczyć
na
wszystko.
~~ej~
(Iir,zy
w
"Peroquet"
dr;!,y
tancerz najlepszego paryskie~?
_ ,,~zanowny panie, mott!- ." S:'OJZI"""~'cznyn, placzu Jeahotelu. Jeanetta była szczęśb·
my zrobić interes" - glos Jorda DEOfta. Wielkie łzy padn,ia na Jej
we..
'* * \lo
brzmi bardzo spokojnie. "Zda.te czarno .. jedwabną suknłę.
'Qnj,e)vat Lpp. i' p;IJl .tQbmon mi ~ ,~ JDbja dama ~«bo sil j
Xbtul.
IL

.. .. *

'"

• •

'"

•

•

z..
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Nr. 31.

WlftD~M~~(ł RIIll[f
Wstrzymane
dziś

od

W dniu 4 b. m., w poniedziałek, jako w WerwS'zą rocznicę śmierci, odbędzie si~ żałobne nabożeństwo za duszQ

pociągi

kursują

EWY

normalnie

kładu

jazdy.
Jak się obecnie dowiadaJemy
II dniem dzisieJszym
z połcce~
n1a minidersfwa prą wrócony
'2!flSmnie normalny ruch łabo1""t\w lloeialów osobr.wych, któ·
f t b~dą
kursować w pełnym
;wym składzie, zgodnie z rozdrutem jazd7_ (,.od)

w szkole

B. P.
Z PBRECÓW

J ·ZEfD\UIU KUn

Jak wiadomo, wskutek tnł'O
:6ÓW \V swoim czasie wycofana
była większość pociągów z roz·

Ods.łonlęcle

Gl,OS PORANNY -

w synagodze "Bykur Cholim" przy Placu Wolności
Nr. 10, o godz. 12 w poł., o czem zawiadamiają

l'Ić\1

o

tablicy

i rodzina.'

prat:ł;

I

1929.

Termin OGzyszczenia miasta
przedłużony zosłał do 10 marca

Jak wiadomo w dniu dzisiejszyUi
upłynął termin ustalony przez star
rostwo grodzkie dla właścicieli
t.jeruchomości przy oczyszczaniu
ulic i domów ze śniegll i lodu, 0raz przywrócenia w domach uną
. dzeń kanalizacyjnych iwodociągo
wych.
•W ostatniej chwili starostwo
grodzkie, biorąc pod uwagę syzyfową pracę nad oczyszczeniem roia
sta, przedłużyło termin ten do dnia
10 marc..1:, z tero, te termin ten bę-

S

ml'l~

za o(ean
l

l>vrt'ltłor nrz~dtl

r. b. w szkole tow.
odbyło się 11·

f(0

p. Na kOlliccznikoff,

lłieszczęśnWY

wYJJadek

podwórza

emigracY1 ne dłuższy czt:\!l ~amarztl.h , lded~ kować naszą emigrację osie·
po\vt6- tJrnigrullci nasi 7. musu kicru.Pt dleJlczą w Ameryce, zwraca jąe
się do portów zachodnich.
szczególną uwagę na kra.je AlI~~m od~onjecie tablicy pllmiąt cH z G.enew..,,: dokąd jeździł za
Nasza emigracja jest maso· meryki Południowej.
proszony
pnzez
sekrełar.iat
Ugl
'k~wej lm e&Ci b. Po Hersz<l ZajCo się tyczy emigracji 18Narodów na konferencję emi· ,,:a, więc .wizami zajmownł~
~Jńi. .
Sl.ę dotąd bmra okr~towc; po· robkowej w Europie. to n.ajgr:..cviną·
emigruje robotników
W ~~cl tej W'.uęla udlti:1ł
Konferencja zajmowała się mewaź wprowadzen!e. kart V· więcej
ri.cfl'F.1l po b. p. Zajbercie~ najblii· !;1.0rLlwą karł tranzytowych dla k:ętow~ch oszczędZI lm kłOptr rolnych do Niemiec: kontvntow. 1 k o s z t ó ":'
zate~ gent. ustalony na r. b. na mocy
SIr.1l rod-una nproszeni gGście ora~ ("mIgrantów,
jadąc'Vch za mo·
~o':lllno
to
wpłvnąc
na
ohm- układu
specjalnego polsko,os.:rz.ąd Sllk.uły.
l":zp
zen!e cen k~rt o~rętowych.
niemieckiego, wynosi 63 tys. 0n.)tvcuczas emigranci, jadą
h odśp.iew<ffiin pieśni llrzes ('Mr
Nas~a enli~raC.la zaoceanuwa, sób; do Francji wyemigruje w
za morze. a więc przejeżdża ,,:ynosl . o~oło. 60. łys; gł6",: rocz r. b. 28 tys. o~ób (o ile odl.Yć
,;;n:,lrnły, "IW i:mitlem ~~~ll szkoh'
~-ygłnsl! okolkrno~dowe przem6- jącv do portów przez S7.C(t'g Tl!C. nalWl"Ce) led7.1e emlg~a.ll· się mająca w ma]u konferinpodlegać muszą Ueltlto.w do Kanady (w r. z. ~6 l c,ia kwoty tei nie podwyższy).
,n,arue p. S. llia1er~ w imieniu dzl.'l.- krajów,
żlhvei pro~edurze uzyskiwania poł tys. osób\,
do ArgentVTI'\'
.
.
~WJ ihięlmw-al ofiarodawczyni je·
wiz kraJów. przez które pl'oze· 19 tys.), do Stan6w ZjecłnocJ:~
\V ten sposób emigracja za'Ctml "% nomów, wresu::ie m.struktor jeżdża.i~. I(arłv tranzytowe ma- nvch (S ' i pół tvs.l. do RrazyJjJ robkowa i osiedlCllcza pochla·
~kn1y JL Ghrsbu.rg zobrazował roz ją te wizv zastąpić..
(4 tys.).
nia rocznie 150 tys. osób. .Jest
'W',6j &"'lkoly T'ÓWT:tież
wy-razaJąe
Pod
naeiskiem
A~Jij.
dąźa.
to
zaledwie trzecia część przvro
Dla Polsld sT.rawa ta ma
.("J::ra;roda,,~ wdrięczność,
znaczenie "oacznie mnieJsze, cei do umje8z(,l"e~ia w domł- stil naturalnego ludności w
gdvż wozimv
swych emigran· "iach własnvch hezrohntnvch, Polsce.
Jakna.iintensywniejszy
r07tów przez własne porty (przez Kanada zacz,..ła stosować ogra·
!liczenia: be da one iednak pra wój przemysłu jest najpilnipl'
Gdvnię do Ameryki Południo
Dm dytunlj.1 D,a$t·epnjąe~ apte- we] i przez Gdańsk do Północ· wd'lOodobnie cofnięte. gdyż do szvm nakazem chwili, jeieli
by najcennie.isze
ljj: M_ Liptoa Piotrkow<;k:ł 193, ~t nej); jednak i dJa naszych erni· ś" ' in,kzP'" ie przekonało, iż ro· nie chcemy.
nrzemvslowv an!{ieJski bORactwa kraju - żywa sila
~ Piotnowsb, 46, W. G:ro'Sz !{rantów kartv tranzytowe mieć bot"ik
mało sil' nadaje do
ciężkiej ludzka polska pracowała w
k8)~ K.o!!,;;tlUltyno-wska
15. mogą znaczenie w takich wyohcvch kraJach,
zwiększa.iąc
O'" d1tar:h.
lak no. '1.lIna te~o· PJ'(lcy rolne.i.
r'Cll"eJ:m2IM ~lni:mll M, lI.. Ni~
Rząd nasz stara si'} uJ'orząd- dobrobyt obcych społeczeństw.
roczna, kiedy pOTty nasze na
l1"1:ruows1deg-o Al ekS'androwska 37,
==-iA;;;;S:;S.' Ac_a, U A.iwa QU!iitZ4@ . au.e'.4iii 2 &220JO
s
CWi
'S JwriId~ Stary Rynek ~.
D.n,~

~clu;yke~Hadas"

koszt.

przy oczyszczaniu

emigruje rocznie z Polski 60 tysięcy robotników

żydowskiej

dzie ostatecznym.
Od 11 marca. specjalne kombj6
lustraeyjne kontrolować będą stan
uJlc i posesji (KICzem nakładane 1)(
dą surowe kary na właśeicieH domów, którzy zarzJldzeoia. władzy
Ide wykonają. a oezysz('zenie odby
w~ się będzie przymusowo na id

Wczoraj przy ul Piatrko,,"~
166 w podwórzu podczas Luhwania Jodu na wóz bJTła lodu, !l{;,.·ula
dając na ziemię, uderzyła w ~.
wę przechodzącą

'a,

- Oddz!al iJurowizitcyf!lY

uassec
Ol'

.1

•

iaz·

Dr. med.

s.

ie

S~I·

Jak się dowiadujemy minister·
Spee;allsta cborób sk6rnych . "two spraw wewnętrznych nadesla
i\I"IeIlerveznveh i moczopłciowvch ło d o Lod'
Zł ok'l'k
o nI w spraw i e u·
JllIl2DepIID1n.dzil si ę nil AndrzeJ'a 5
Telefon 59-40.
tworzenia przy urzędzie wojewódz·
.f"J:Eyjm1lje od 8-10 i 01 5--9 wiecz
kim osobnej jednostki organizacyj()d(bjehla poczeka.lnia dla pań
r.ej pod nazwą oddziału aprowiza·

!:====e====.====:e::
. . ._=

sprawy pieczy nad stanem zaopatrzenia ludności w przedmioty po·
wszechnego użytku, sprawy two·
rzenia rezerw środków żywności.
zwalczania lichwy, nadzór nad go
spodarką. aprowizacyjną związków

to

Wyrodna mafka
wrzuciła dziecko do
dołu kloacznego

w cwra]

m.ie:&tkań.cy

do-mu pt'X!

uL Konstantynowskiej nr. 18 uły '
szeli kwilenie dziecka, wydobywaj:tC8 się z dołu
klonemego. Pi?
EtwieuIzenin, że w dole kloat"mVm
Idy źywe dril'lf'..l:o wydobyto je -na
tychmiast i Z&we%Vroo pogot.on
ratunkowe kt-órego lekarz po udzie
leniu pierw::<zej pomocy od wió-,d
do żłobka. przy ul Tl'1Im ...... ~ljo<wej...
Zawindomiona o za,;Śf' iu T)l}fi~j;t
wszczęła, docłtodz8IDe w Ł"t"fn \\\<".1'-

krycia wyrodnej matki

,.,;u',

Taatr i muzyka

TEATR łUEJSKL
i jutro o godz.. 7..00 wf..
Usłyszymy
jś "zorem "Hinkeman" :p; A. Sae~
dla związków robotniczych.
Pozosta1e Mety do r:mbym od
Warszawa 1395,3.
!O rano w cukierni CTOOtl"msJtiogn
1156 Sygnał CZISU. hejnał z
..Hinkeman" gnmy będzie .. Ibl
Wieży Marjackiej w Krakowie ko- ~zylłl eiągu w ezwartek 1Ińeez,o.
muni1mt le tniczo- meteoro logiczny. rpm.
12.10 - 13.00 Koncert 'l płyt
Pojutrze t. j. wirodę viee-zo.,...roa
gramofonowych.
,Pygmalion' z AL W ęgiarką i St

Co

powstaje przy urzędzie wojewódzkim

;'1

82-tetruą

kupca, Różę Szteloor, którn odniosla wskutek tego powxine Dny głowy. Pierwszej pomocy udzielił jej lekarz ~wb.

C"

Rocne dyiury anfek

ohok

nę

Dziś

dz
prZBZ radio?

Jarl,owską.
13.00 Komunikaty.
ryjnego, który powstanie w loni~ komunalnych, sprawy mobilizllcji
W piątek rmmrjera Ir'ośnej sm
wyd?:hłu samorządowego.
gospodarczej dla. celów wojsko·
15.10 Odczyt dla maturzystów fi. ki M. Jewreinowa. .,To co najwaiy
t. "Złoty wiel{ Grecji" (dział Hi· tliejsze u •
a:rowikzaCYjn
obdejmiC WY:h.
st-orja wygI. prof. Jan Jakubowski.
TEATR KMIF.RALNY.
15.35 Nadprogram kOilllmikaty.
,,Kokoty z towarzystwa" era15.50 - 16.45 Koncert z płyt Ile będą dziś, jutro i pojtItlT.P-.
sł
pr~testuJ~ dr.obne kupiectwo ŁodzI
. gramofonowych.
W czwartek premjera wartościt)..
Na onegdaJszem poswdzemu cen wi, który godzi szczególnie w drob
wej,
interesl1jącej francuskiej ko
17.00 Odczyt p. t. "Znaczenie ka
ul. Plotrkowsł<a Nr. 62 trali drobnych kupców w Łodzi 0- uy handeL
lJIedji
J. SaJ'IIIent'a .,poła:wiaez
mawiano sprawę rządowego projek
W zWk1zku z uchwałami centrali, walerji w polskiej wojskowości".
. TEL. .31.53.
cieni" .
Odczyt
I-szy
wygI.
ppulk.
Alek
Wszystkie speCJalności. Lampy tu podwyżki komornego na cele w dniu 'wczorajszym wystosowano
Rcel:yseruje i ~ÓWIlą .Tolę 00bu d owana.
1
. z proteF;tem do sander Pragłowslti.
) kwarcowe. ElektryzacJ'
. ' . . a.
obszerny memorJał
tW~.rza Aleksander Węgierko.
Roentgen. ~ahz.y. WIZyty na
W dyskusji wszyscy mówcy wy {irem~era Bartla i marszałka Da·
1725 Odczyt p. t. "Wilpó'łcze·
W głównej roli kobiecej KarolimieśCie.
powiedzieli się przeciwko projekto- s:iyńskiego.
sny stan badań nlld epoką J?g:elna Lubieńsk&.
lońską" wygI. prot. dr. Oskar
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Z3)ODD nl1lVynh praw

osobistreh

wprowadzono ostatnio
w Turcji
Sądownictwo turockie. W7.0rU .iflc się na kodeksach, ob()", ią
zującvch w kilku PUlJst'vadl ('11
ropejskich , wprowarl:r.inł u l-oiebie wszystko
z tych or'l w. co
ł na .!'l epszego. ""I~OWC pra wa
b yo
tureckie liczą ok0tO :.!O (/i~iJ pa
fU/na fów.
Turecki
'111 II 'l hr
sorawi edliwości wwa ..n !oJe nic
dawno w ml'wit> PllbIJCl.Ilc·i ';ł'
łUf('v prze 4ci lwcli '11.1 tf; 1Jl polu
wS7\''itkie te oa ł~ stwa, t.JU kM.
rv('h 7a nożvcz\'1i Dl II \VI}
•
tertu '\kr.tllltlf' p,>tl1
me: tlik dBd!!! iOhie radę praw
t=:;'uturtCcy a tylunta

Powstałe

k

Stare d owo d y mają większe ~naczenie,
ob
i
d
ecn e wy awane przsz samorządy
Wobec licznych zgłoszeń, skierowany-oh Ł
pod adresem biura adre;;!)
wego w . odzi o zmianę dotychczasowycb dowodów OF.obistych na tłO
we, wyjaśniają władze a d ministra-

niż

ważne i mają nawet większe

zna-

rzenie od . dowodów samorządo·
wych. Są one bowiem dokllmen.,
tern, stWlBrdzlt'ącym przyn~leżność
pllńRtwOWą polską" czego dowodv
cyjne że wymiana dowodów wyda· tożsnmości wystawill.ne przez sanych przez starostwa jest zupał· morządy nie zawierają..
r,je bezcelowa. Dowody są bowiem
a

."

Halecki
JUBILEUSZ P. l\'ARJI DĄBROW
17.55 Transmisja muzyki lekkiej
SKlEJ.
Naznaczony na dzieil 8 marca
z kawiarni "Gastronom ja".
(piątek)
"To, co najważniejsze~
19.10 Wykład literatury francu
M. Jewreinowlli, będzie prawdzi.
skiej - Lektor Luden Roquigny. wem świętem artystycznem. nasz.&
19.35 - 19.55 Nadprogram, ko- go miasta.
JI:llnikaty.
ZlLznaczyć się godzi, że doi'tojm
jll
'bIi'
łl' k}l 1'l!łt jedną. z na.jświet.o
19.56 - 20.00 Sygnał czasu.
niej szych dzisiaj polskicb arty«tak
20.00 - 20.30 Przerwa.
c·h ltrakoorystyc znych. Pu hUcznoŚĆ
20.30 Koncert mi~dzynarodowy
łódzka miała spo~ohność niejedno'1 ransmisja z Pragi do Warszawy krotnie nodziwlać prawdziwe kreacie 'I·hllntki. świndC"ząc-e o jej
rerlina i W.ie?Dia.
Po transml~i komunikaty.
\Ą;elkim .bllpnrie ! wysol.. jpj k",~11!
22.80 - 23.80 Transmisja mu· ,.. ktorRkiej. Nip nle!t:\ wl~c wąt"ll
t.anecznej , salf Malinowej ho woAci. te w dntn Jll hOeulł1.11 złot,
telu ..BrIstol". Orkiestra pod kitlr. hołd l!u1rotonej jubna.tf'e nłetvlko
sfery artystyczne lecz I 'Ba}
Golda l Jerzego Petenbur-
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lIódzk. TBW.
Kolarskiego

'W miesiącu maju rb. jedno z najstarszych Towarzystw Sportowych
W Polc;ce Lódzkie Towarzystwo
Kolar!>kie (Jawniej TowarzY$twv
Warszawskich Cyklistów w Lodd'
obrhod7.i uroczybtość 40-1ecia sw ..
go istnienia.
Imponujący program uroC'zysto
lici, w ..kład którego wchodzi kilb
biegów kolarskich szosowych, Z,)
I!tał szczegółowo przez Zarząd Tp
warzystwa opracowany i podan~ .
będzie d-l wiadomości
pubIi('zn,~j
po zatwierdzeniu przez Nadzwy
~?ajne W aIne Zebranie. które c;;ię
whędzie w sobtę, dnia 9 marca rb
o godz. 7.30 wieczorem w lokalu
Towarzyf.twa, przy uL Piotrko",
'lkiej nr. 174.

Komun'kaf łaódzk.
Tow. Kolarskiego
Członkowie

LTK życzący sobir
za pośrednictwem Towlł
u'ystwa numery rowerowe na rotr
19-29. - wIDni złożyć iiwoje kart.y
rower!)w!? z roku ubl e głego 1, ..
pHa.nowi klubu - MieC'zyc;;ławowi
K '1rpiń;;ldp.mu w tl-lrminie do dni'l
l5 marca rb.
~trzym~ć

Walne zebranie
P. Z. Ii. S.

w

Brak sal na. rozeruwld... Nowg rł!kord zdo gqtb kOlzU
DlianowloDg przł!z L K. 5.
Tak się jakoś dziwnie sld adn, iż
na.sze uwagi pod adres'e m' LOZGS'
a dotyczące błędów ' organizacyj.
nych zawodów pubarowych znaj·
dują potwierdzenie na katdym kroku.
D7.ień sobotni i niedzielny
był
Lodajże naj cięższy pod tym wzglą
dem. Zawody wyznaczono na sali
przy ul. Targowej i przy ul. MarysMskiej. Pierwsza z tych sal abso
lutnio nie nadaje się do rozgrywek
Rozmiary jej - 10mtr. na 8 mtr.
tak iż pole karne wkracza na śro·
dek boiska, a na dobitek złego ani
jednej ani na drugiej sali absolut,
nie niema miejsca dla publiczności, nawet dla ttlj która darzy ),zaufaniem" zorganizowany turniej.
Sala na ul. N owo-Marysińskiej
jest bardzo sympatycznym lokakm, lecz cóż z tego, krańce miasta i brak mięjsca dla publiczności
r:ie czynią jej odpowiednią na te·
go rodzaju imprezę. Brak odpowis,i
nich lokali udaręm{}ia na całej linji żywszego tempa przeprowadzenia rozgrywek co jest 1'Zeczą barGZO pożądaną.,

ożywienie

wnieść

tylko boiska lecz obecny ich
W dniu wczorajszym odbyło się
tebranie PZSG, pa którem było re stan i nieustępliwe mrozy nie pof!rezentowanych szeŚĆ okręgów, a. zwalają na to. W każdym razie bomianowIcIe łódzki, lwowski, śląski if.ka są dziś wielkim pragnieniem
jak. i uczestni
poznański, warszawski I krakow tak organizatorów
'. . .
ski..
Obradom przewodni~zyl .. ~hra
powicki. Sekretarzowali h' Kol·
werski i Rzepka.
Po odczytaniu szeregu eprawo·
,.dań ustępującemu zarządowi
uMecz międzyruin.stowy między re
dzielono absolutorjum.
prezentacy
... emi drużyna ni Łodzi i
Następnie
omawiano
spra.wy,
Warilzawy o puhar dyr. Zawadz·
7wiązane ze statutem.
Wybory do zarządu odbyły się kiego przyniósł wspani'lle zwycię·
stwo koszykarzom łódzkim w stopóżno w nocy.
sunJm 48 :29.
~

.

ków turnieju, dotychczas jednak
nie' ziszczalnem. .
Sobotnie spotkania były niecie·
kawa, bowiem braly w zawodach
udziĄł najsłabsze drużyny. PonN}
plzeciętny poziom wybijała się jedynie drużyna Odrodzenia.
ODRODZENIE - KADIMAH
49:17.
Gra przez cały czas prowadzona.
pod. znakiem wybitnej przewagi O.i
rodzenia które nie wysilając się
zbytnio lekko zwycięża przeciwnika IDe reprezentującego ż~dnych
lJmiejętności. Sędziował b. dobt'lItl
11 Sprzekotow8ki.
TUR - PRZEMYSŁóWKA 47:12.
Drugie spotkanie bynajmniej nb
wniosło
ż[,(lnego
urozmaicenm
Gra znów pod znaIdem wybitnej
przewllgi zwycięzcy, który jest o
hlaf.ę lepszy. Przemysłówka . choć
bardzo słaba, zdradza już dziś pew
n'3 umieiętności nabyte w turnieju
Sędziował p. Rekier, nie mając
zbyt trudnego zad'lnia.
WIDZEW - HASMONEA 26:21.
Ogólnie przypuszczano, iż Wi·
dzew w spotkaniu tym po szeregu
niepowodzeniac,b zdob~dzie nare~z
cie punkt. TYD1('zac;;em gra jut od
się
pierws.zej . chwili ~apowiada
wręcz sensacyjnie. H:rsmonea, na,.
daje . bardzo ~~e tempo i przepro>

wadzają.c ładne
ataki
zdobywn. jednego z zawodników z bo~ka..
'kosz za koszem.
Zwycięzca nie przedstawiał
się
Ataki Hasmonei nie usta.ją, pro. znów tak groźnie a ilość kORZy zda
wadzi ona już 10:0 i pierwsza po- bytych jest jak dla tej dnJżyny
lowa przynosi jej zaslużone zwy- Mosunkowo wał~
Sędziował P.
cięstwo w stosunku 18:10.
~zor.
Po .zmianie stron obraz gry zmie
ŁKS STOW. MLODZlEty
nia się zasadniczo: stroną atakują·
POLSKIEJ 88:11.
cą Jest teraz Widzew, który z nieRekord ustanowiony przez Tury
zwykłym zapalem zabiera się do ptów w spotkaniu z tą samą dM!
pra.cY. Przewaga robotniczego ze- 7yną nie utrzymał się długo, pod;.polu rośnie z każdą. chwilą.. Ha.· wyższył go LKS i to w znae-znym
smonea zde,-orjcntowana zupełnie st.osunku - 19 punktów.
nie jest w stanie skutecznie przeO samych zawod:lch można nnpi
dwdz.iah'. Ostateczny
wynik sać tylko tyle iż polegnły one jebrzmi 26'21 dla Widzewa. ambicja, dynie na. strzelaniu
koszy przez
którego w drugiej po owie zawo- zwycięzców, którzy zupełnie nie
dów jest naprawdę godna uznania.. obstawieni żonglowali piłką, jak
Sędziow?-ł dobrze p. Szor.
tylko chcieli.
Zachowanie się Królika. (Stow.
TRIUMF - L TSG 57:14.
Zv,ycięstwo
renomow?onego l\f1odzieży Polskiej) było wprost
Triumfu nie przedstawiało żadnych skandaliczne. Jego ego!styczna gra.
wątpliwoścL
Olbrzymia
rutyna nie doprowadza do niczego, a. chę~
zwycięzcy zgniotła formalnie am
pokazania swego "ja" wyraziła się
bitny ze"pół LTSG który w tych w bezczynnem f\terczeniu na sali i
zawodach nie wiele mial do powie rJozo5tawienill kolegów swemu l~
dzenia.
sowi. Stow. Mlodz. Polsko winno
POZNA!'IrSKI - KILI!'IrSKI 37:10. 8kwitowa-ć raz na zawsze z t:1kieHarcerze zmienili skład l!wej dni go zawodnika, który nawet przed
żyny, co wyszło im tylko n" do- garstką widzów nie wstydzi !!łę ts
bre. Przez długi czas stawi:," oni i kich potitępków.
Rex.
dzielnie czoło groźnemu przeciwni
kowi, skapitulować zaś musieli do ł
piero po przerwie, po wydaleniu

I

rszawa

..,.--~g
Szkoła

t'zawa odbędą. się w Lodzi na; je·
~ieni.

Gorzej o' wiele spisały się druży
ny mistrza i wicemistrza Łodzi t..
j. Abso!\venc{ i YMCA, które ulegly bezapelacyjnie swym przeciwr:i1wm, pierwsza przegrała do AZ!'3
Ostatecznie kpt.
zde· 18:47, ct.;uga do
YMCA (W-wa)
cydował się na pewne zmia.ny w
22:48.
składzie drużyny, która z08tała ustr,wiona następująco:
z .e.

r-~~-------~-..... l

związkowy

-

Hajek, Linka, Steinke (YMCA)
Pegza
(Absolwenci), Ałaszewski
(Turyści). Zmiana ta. wyszła nn.
dobre, szczególnie przesunię.cie Peg
7Y dl) atll.ku wzmocniło tę lihję, bo
wiem na. obronie gracZ ten zapowia
Na dzieli wczorajszy zapowiedzia
dał się bardzo słabo.
ny był pierwszy trening piłkarski
NajJep~zym strzelr~m z napadu w Lodzi drużyny LKS który duo
, (.kazał SIę AłaszewskI, któ.-y uzy- żym nakładem
kosztów i pracy
~ skał połowę koszy. Zwycięstwo lo- zniósł przl3szło metrowej wysokodzian nad tak silną drużyną war- ści śnieg ~ treningowego boisIU!.
szawską. jak: Kr'l.sucki, KORiński,
PierwSly trening sprowadził nad
Bednarek Weigt, Kostrzewski, jest spodziewanie dużą iloŚĆ graczy,
wspaniałym suk('esem.
Zawodami którzy po przymusowym
długim
kierował kpt. Gross (Polonja). R'3· śnie zimowym stawili się w liczbie
wanżowe zawody Lódź - War.' .

I

-

w lodzl

I
panu'ącei epi·

de:mii

GRYRY

obowiązkiem każdego

I

~

jest mieć w domu
~
naidoskonalszy i najczul"zy

Za

Termomefr KramB!'a '
każdą sztukę

gwarantujemy.

I

Hymn na

cześć miłości,

2gr. Kupców -

W knka. tlni po ukończeniu tur
nieju mistrzowskiego w hockey'a
na lodzie lódz~:ich szkół średnich,
mistrz (Szkoła Zgromadzenia Kup.
ców) oraz wicemistrz (gimn. im.
KopArnika) rozegrali ze sobą za,..
wody towarzyskie w ubieglą so·
botę na boisku przy uL Narutowi·
('za.

P-erwsz, trening

MWobe

l.óDi

4 marca l'lf;c:tJ roku
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mogą
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dru~yn ekstra klasy
Cylla, Durkę, Trzmie·
lę, Stolenwerka i w. in. W dniach
.najbliższych spodziewany jest przy
jazd trenera klubu wiedenczyka
Lindmayera, który systematyczn;
pokieruje już akcją treningową. Mi
mo 3 E-topni mrozu piłkarze byll w
doskonałych hwnorach.

37. Z graczy
widzi~liśmy

która zwalcza wszelkie

glmn. Kopernika 1:0

I

Teren do zawodów dobry.
za!
prowizoryczne bandy - choć VII
rzęści zaoszczędzHy trudu w szukaniu krążka w śniegu poazczegdł
nym za.wodnikom.
Zwycięstwo w udziale przypadło
(po dogrywce) w minimalnym sto
mnkll (1 :0) Szkole Zgromadzenia
Kupców. I znów na powyższych za.
wodach dal się uwidocznić r6"'ny
[.oziom gry u dwu zespołów. Z niemnIeJszym po,vodzeniem mógłby
wygraó spotkanie przeciwnik, kt6..
ry wprawdzie wbił jednego gonla,
f'lusznie jednak
niepnyznnnego
przez sędziego, poniewa~ krą.!ek
~;pa.dł z boku bramki.

Gra tywa utrzymała się do kott·
. a zawodów. Jedyną bramkę dnia
po zarzą.d?Onej dogrywce uzyskaJ
dla "Kupców'" KeiliC'h. Zn.worłam.i
kierował
objektywnie p. Glice&
I5ztejn.

przeciwieństwa

o re na
W roll

Początek

o godz. 4-ej.

Orkiestra pod kier. R. Kantora

gł6wneJ

ulubienIca' Europy

ow

zachWYci, oczaruJe wszystkich
Doskonały ten film re~yserował
twórca
"Niepołrzebnego człOwieka" III
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U!
at och -eltedzie!
Według uzyskanych
przez nas ze sfer zbliżonych do ministerstwa
skarbu informacji - w
rządzie panują nieprzychylne nastroje wobec
postulatów kupiectwa.
Min. skarou uważa,
że pomimo kryzysu w
handlu - sytuacja gospodarcza państwa i interesy skarbu nie pozwalają na zastosowanie ulg przy ściąganiu
należności
podatkowych.
(-)

..Glas
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TI\BILIZI\CJI\ WALUTY RUIIIUiiSKI6J

Na jakich warunkach emitowano pODezka stabilizac,jna!

RumU11ska pożyczka stabili- wi wpływowych kół fran~u-I se zrównowafone, zaś solidność gowych banknot6w i długów tle
zacyjna emitowana ostatnio z skich. To zboczenie z udeptanej finansowa państwa zaznaczyła pozvtow"ch. Minimalna rezerpełnem powodzeniem w dwuna- ścieżki stabilizacji
pieniężnej się też poprawą kursu lei wzgJę wa, jaką Bank P3l1stwowy zostu krajach, zasługuje na uw a- kosztowało Rumunję nieco wyż dem funta angielskiego w ciągu bowiązany jest utrzymać, wyD':)
gę z wielu względów.
Przede- szą cenę za jej zdobycze kapi- ostatnich piQciu lat z 910 na si 35 procent łączne~o płynne
wszystkiem datuje ona początek talowe, aniżeli ewentualne \\V-1813,6, po którym to kursie usku go zaJl1l7t-nia, przycZetll' I!łmaj·
tego, co uważać należy z dużą puszczenie pożyczki pod flagą I teczniono stabilizację; jednakże mniej 25 proc. składać się Illl.Isi
dozą
pewności
zg początek Ligi narodów; nie można jednak opinja publiczna w Rumunji z faktycznego złota, :-eszla 7.IlŚ
zrównowafenia budżetowego w rzec, aby niechęć skorzystania twierdzi, że poprzednie equi- z dewiz zap'rani~7n.,ch 7.'H.-icRumunji, anonsując zarazem z aparatu finansGw. Li~d wpt-y- librium budżetu uzyskane zo- nialnych na złoto_ Aparut stabizostał
prór.z tP-go
ustawową stabilizację waluty ru nęła w jaki.nkolwiek stopniu na stało jedynie kosztem ucinania lizacyjny
przez IJtwaT"ie
muńskiej na podstawach złoło- zmniejszenie solidności
pracy, świadczell gospodarczych i tern wzmocniony
wych. Dalej część zdobytvch dokonane; w Rumunji z francu samem hamowania rozwoju e- kredytów walutowych do n\wnowartości łącznie 5.000.000 Cun
pieniędzy da środki, niezbędne ską radą i pomocą.
konomicznego.
dla rozwoju bogatych źródeł
Praca ta jest jedną z wielu
Zgodnie z ogólnemi przypusz tów szterlingów w najważniej
bankach
centralnyeł
potencjalnych Rumun.li. Prócz podobnych w powojennej 'tłO- czeniami walu!a rumuń zU'Ila- szych
tego sama emisja pożyczki za- netarnej historji Europv. Trze- la obliczona i ustabilizowana w świata_
zaznaczyła jednocześnie powrót ba było zrównoważyć
budżet; parytecie złoła, przvczem jako
Inicjat~a francu~a uwidofinansjery francuskiej do tratly walutę nalefało ustabilizować równowartość l-ej lei ustano- czniona jest we fakcie, iż p..
Na rynku pieniężnym w Ło cyjnej roli przewodnictwa przy na oparciu złoła; statut banlw wiono 10 miligramów złota. Ru Charles Rist,
dotychczasoWJ
dzi sytuacja nadaj nie ul{'gla
eksporcie
kapitałów do wscho- centralnego musiał
być odpo- muński R?l1k P8JlstwoW,· posia I wice - gubernator Banku Fran
zmianie na lepsze. Coprawda
wiednio zmodyfikowany; wresz da nadal wyłączne prawo emi- cji, został mianowany zagranina rynku włókienniczym naslą dniej Europy.
piJo w kOlicu tygodnia p~vne
Francja zadała sobi€ wiele cie należało nakreślić jakiś plan łowania banknotów i ma ob o- cznym .!uradcą Banku pal:slwo
odprf,'żenie svtuacji, co jednak- trudu, aby przepro,vadzić nakre celowego przvcilJgania i wyda- wiązek utrzymania
waluty w wego, narazie na przeciąg 3-cb
że nie wpłynęło
zupełnie
na ślenie i zrealizowanie planu mo- wania kapitału dla rozwoju ma- granicach
nowego parytetu. lal. Chociaż działalność jego 0zmnieJszenie się głouu gotówkowego. Ilości bowiem napły netarne.i rekonstrukc~i w Ru- terjalnych źródeł dochodowych Zdecydowano też opierać ' !o!ię graniczać się ma do charakteru
wającvch
do Łodzi protestów mun.ii. Zbliżenie się do między- kraju. Wprawdzie: wyjątkiem przy tern na podkładzie poszcze czysto doradczego, nie można
nie zmniejszają się, a w ZWiąl narodowego rynku finansowllgo roku 19'28, w którym WY.i~tko- gólnych notowall giełdowYl'h wątpić, źe przez współpracę •
ku l tern trwa wzmo7.ony po- przez zwykłe obecnie pośredni-' wy nieurodzaj zmniejszył dO-I złota, wobec czego zapasy za- zarządem będ7.ie. on w słanie za
pyt na gotówkę. Svtuac.ię po- ctwo
komitetu
finansowego chody eksportowe o tyJe, iż spo ,::ranicznych dewiz mogą w du- grać poważną rolQ w prowadze
gor~zają
restrykcje kredytowe
przy
Lidze
narodów
zostało o- wodował deficyt budżetowy. od żej części służyć jako przeracho niu polityki banku po ostro"
banków. które ostatnio nip.zwv
minietę
głównie
dzięki
nacisk o- roku 1924 notowano stale bilan wana odpowiednio rezerwa obie nych i solidnych Hn.iach w~,t,.
kle ściśle segregują lllaterjał
cznvch_
wekslowy oddawany do dvskon
U4
ta.
Łączna kwota subskrybowaDlatego też na rynku prywat
neJ pożyczki wynosi równo" arnvm zna idu ia się w ohicgu wetość L. 20.750.000
(około 1100
ksle. które dawniej z łatwoś(,l:=t
miljonów
złotych), z rzego do
pOl'hłaniane bvły przez banki.
kas rumUJlskich wpłynie 1h'llu
Stopa dyskontowa mimo u17 do 18 miljonów. L. 7.200.0flO
pływu ultima nie uległa zniżce
i wvno~i do 2 proc. w ~ł(\"lJn
Ultimo lutego minęło w Łodzi rocze roku ubłegł~go dat PO(la t -ett strony w preliminarzu przewiduje przeznaczono na rekonstrll l ' ''jl:
ku miesif'cznvm przy dvskon- w nastroju wybitnie pesymistycz obrotowy za.miast 50 proc. prelimi- sumę wpływów z tego podatku budtetr.l(\wą I monet3. ną, 1, 2
cie weksli zaopatrzonych w 7.Vwię!\szą niż w roku ubiegłym.
miljony na uchwalone przez
Ta firm picrwszorzednvch. Ma- nym i należało bodaj do najcięż nowanych f ' ~;;zło 70 proc., podPozatem
zagadnien:em
zasadniszych,
jakie
Łódź
w
ostatnich
laczas
gd;\'
podatek
gruntowy
w
lym
parlament
prace produkcyjne,
ter jał drll/:?orzpd.,v dyskontowa
nv jest po 2 do 2,5 prrJc. w tach przeżyła. Głód gotówkowy samym okresie i sto "u.::·u dał za- czem, kt1rego rozwiązanie przyczy L: 1.000.000 na zaopatrzenie
złagodzenia czynnego kapitału
doszedł do niebywałego ua :Jięcia, a ledwie 20 proc., przedsiębiorstwa nifoby się walnie do
stosunku miesięcznym. (z)
kolei pań~
jego wyrazem była podwyżka dy- państwowe - 25 proc., a państwo kryzysu w przemyśle i handlu wy stwowych, zaś reszta w kwocie
sl;onta na rynku prywatnym. Nie wy monopol spirytu:owy osiągnął sunąć należy szereg innych spraw. mnie.i więcej L: G 500.000 na zaW pierwszym rzędzie wymiar sadnicze inwestvcie kolejowe.
moina jeszcze dokładnie określić zaledwie 48 proc. preliminowanych
wełnianym rozmiarów tej depre3ji i jej wpły dochodów. Pamiętać należy, że podatku w wielu wypadkach kUka Ta ostatnia pozycja uskuteczuniemożliwia;ą sanacię wu na dalsze kształtowanie się pl zedsiębiorstwa państwowe nie krotnie wyższy od należnego.
niona zostanie podług planu, uw dziedzinie pokrycia rynku, ale hktów tych nie moźna płacą podatków, a mimo to nie Wreszcie egzekucje podat'iowe, łoionego przez władze kolejowe
pl zynoszą tych kwot, jakie się Idóre nie przyczyniają się do porł
i nie należy przemilczać.
przy pomocy p. Gastona Lever~ytł1ac.ia w branży wełnianej
W tych warunkach życie gospo- preliminuje.
niesienia autorytetu administracji
nie jest pomyślno.
ve, del~gata aljantów przy niedarcze wysuwa pod adresem czynA z drugiej strony dodać należy, sJ\arbowej.
mieckiem towarzystwie kolejoSkłada sle na to, oprócz n- ników miarodajnych zasadniczy po
że zło, jakie istnieje w podatku Wreszcie wspomnieć należy i o po~ólne~o zastoJu. który dal ~i~
stulat przystosowania swej polity- obrotowym dla życia gospodarcze- datku dochodowym, co do które- wem. Ciekawe .jest, iż szwedzkie
we znaki również i innym bran
towarzystwo zapałczane zaabźnm fakt. Iż wśród fabry- ki do konjunkturalnego kształto go potęgowane jest jeszcze przez go ustawa w art. 64 pozwala na sorbowało d1a siebie z pożyczki
kantów branży welniane.i panu wania się naszej sytuacji ekono- pobieranie sum znacznie większych wymierzanie go nie na podstawie
micznej.
ją silne rozbieżuoścL
od przewidzianych z tego źródła r/.eczywistego dochodu, lecz na trans7.ę fłkrłc. L 6.00~ C·,ł! wza·
Mamy tu na myśli zarówno poli- w budżecie.
podstawie stopy życiowej.
mian za prawo eksploatowania
Wyraża.ją sie one, o UCDł
monopolu
zapałczanego
przez
tykę
Banku
Polskiego
jak
i
polljoż wspominaliśmy, abstyuenTak naprzykład przewidziano \V
Zagadnienie reformy podatko4!.ią szer('~u firm w odniesieniu tyl(ę podatkową władz skarbowych r. ub. 210 milj., a pobrano 350, wej stało się dominującym Juz od lat trzydzieści.
Bank Polski zrozumiał to i brał pl'zyczem zjawisko to staje się nie dłuższego czasu. Obecnie iednal{
Obsługa pokryciowa pożyC7; do kartelu. Firmy te. kłón nf"
I:~odziły się
na przystąpieni" pod uwagę sytuację gospodarczą zrozumiałem skoro sam min. Cze· rozwiązanie tej kwestji jest palą- ki powierz?na. z~stała utw~rzo
do kartelu, wprowa<łzaja ZUPł'ł przy wyl(upywaolu weksli.
chowicz wnosi projekt o up owa!- cym nakazem gdyż tylko w ten sP/) nemu specJalnle lDstytutOWl mo
IłV "haos w ł tak .Iuż zresztą
Z drugiej strony w związku z to- nieniu go do zredukowania wyso- Bób uniknąć mozemy luebeZPiecz-1 nopo~owe~u, kon~rolującemu łl
nlet!!1ormowanc stosunki na
czącą się obecnie w sejmowej komi kości podatku czyli Sitm przyznaje. nych załamań w przemyśle i han. bezpleCZenlOwe
zr6dła docho
rynko welnianym.
sji budżetowo-skarbowej dysktl~ja iż podatek ten jest obciążeniem dla.
dów,
których
czysta
suma wyl(nrfel wplnianv wystąpić ma nad reformą podatku obrotowego
zbyt
wysokiem,
a
Jednak
z
drugiej
A.
R.
nosiła
w
roku
ubiegłym
przeprzeciwko tym firmom. kMr" p. minister Czechowiez winien zaszło trzy razy kwot~, potrzebną
przez przyjmowanie długoteT
minowe~o
pokrycia. pl':tyC7y- Jąć zasadnicze stanowisko.
do rocznego amortyzowania po·
Cóż bowiem mówi praktyl<a ży
ni ia się do zahaflwenla syłna
życzki.
ciowa:
oficjalne wykazy statystyeli.
Pożyczka zasługuje w znacz·
śmiechu
czne ogłoszone przez min. skarb'l,
C.
nej
mierze na powodzenie, z ja.
stwierdzaj., że za pierws'~e pólkiem się spotkała. Chociaż brato światowy film
1I""!"f"W:J<?' aca:A"" •• _4 . . . . . .
kuje jej pieczE:ci Ligi narodów,
*
jednakże zaliczvć ją należy do
najracjonatnie.iszvch z pośród
Dziś, o godz. 9 wjec;~.
powojennych
potyczek odhudoI'
-i,' .
..'
.
,
...
.
,
"
,
\
wniclvch. Jest ona szczególnie
gościnny wystE.'P znakomite1 artystki z Ameryki
według W. BAUDINA
reproduktvwna. zaś popieraj:lce
w sztuce Zolotarewskiego
wkrótee Kino "PALACE'·
p. t.
ją gwarancje muszą zadowolni~
najkrytyczniej
u.spo.obioDe~o
badaem.
J. Pol.

I

Dyskonto prywatne
\V

liodzi

I

P zemy' Bi h n u
ebeził arootownei
a -i Ulrelormg
podatkowej!

CllaofYr.zne sfnsunki

na rynku

100 minut bezustannego
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TEATR ZYDOWSKI

"Natka

świata"
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Biuletyn ,,8 i bli ot eki li r oszowe j"

Dr. mld.

H.

LUBleZ
fIL 41·az.

Jadą

płciowych.

nowa polska powieść z czasów walk
o niepodległoSć Polski Cena Zł. 1.45.

na;nowszy przebój znanego polskiego
mansopisarza. Cena Zł. 1.45.

Om16 Al

PlY Sili
S'IMI

:r: kantorem, odpowiedni dla fabryk
n
na towary włókien'
nic:r:e odstllPj~ zaraz. - Warszawa,
pP R O T O N" WARSZAWA ul. Św. Słanisława 9111.
Niecała 11, dozorca wskaże.
456 ~. . . . . . . ._ • • • • • •mlll_"__. "• • • • •ID___

r0-

v. Blasco Ibanez: Ziemiaz zdob,wc6'ł11
zdobywców
Fascynująca powieść

P

SKLEP

Pawel Staśka: Prz,goda leśnej rusałki

SIMI

PlY

kwarcov, ą·
Przyjmuje od g. d
do 10 rano i od
5 do 8 więcz.
Dla. pań od 3-5
oddzielna. pocz&ka.lnia.
la.mpą

ulani •••

DBAJCIE O ŚWIEZĄ I PIĘKNĄ CERĘ l Wybierajcie ze szczególną.
kosmetyczne, gdyż wszelkie zabiegi, dajllce zbyt
s:r:ybko efektowne skutki, rujnują. w krótkim c:r:asie cerę na :r:"Iwsze.
Po długoletnich badaniach udało się chemikom Berlłl'lsklego
LaboratorJum Kosmetycznego :r:dobyć tajemnicę młodei i pięknej
twarzy o cudownie ~wietei cerze, tryskającej zdrowiem i młodo~ch,.
Be;l: Labor. Kos.met. ostatnf tego rodzaju wyna!azek. w dzie:I
li
dZInle kosmetykI, otrzymany za pomoc, specjalnej nowej
metody, usuwa po krótkiem utyciu wszelkie nieczystości skóry: Wllgry.
fałdy, zmarszczki i nienaturalne zaczerwienienia skóry, nadaje jej
kwitnllCY i młodociany wygllld.
I
ułatwia cyrkulację krwi,wcManiaillc:r:uiytesoki, powod.
U
dopływ §wieżej limfy z głębszych tklinek po:łsk:Srnych.
łYn
nadaje socz:ysto3ci suchei cerze i odtłus:r:cla cer
t.
lśnillCi\. przyczem jest absolutnie nieszkodliwym, jak t.
stwierdzili specjaliści
Do nabycia 'w składach aptecznych i perfumerjach.
Wystr:r:eg!tć si~ bezwarto3ciowych naśladownictw. ~ać tylko SIM'
Berlińskiego Laboratorjum Kosmetycznego.
Wył~czna sprzedał na Polskfł:
staranno~cill środki

Naświetlatlio

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

K. Grodzki:

411.

SpecjaHsta chorób
ek6rnych, wenerycznych i moczo-

R. H. Benson: Tchórz

a:ir.ir'

życia

Kino SIenkiewicza
Spór.DZIEIaJtIR
40.

dobrobytu i bogactwa w Ameryce.
~20 stron. Cena Zł. 2.90.

Od wtorku, dnia 26-go do poniednia 4-go marca 1929 r.

Antoni Słonimski: Metne łby"

działku,

Nasz

włllcznie

Nainowszy zbiór dowcipnych. ciętych saryr dramaturga i autora granego bez
przerwy na wszystkich scenach polskich
.. MURZYNA WARSZAWSKIEGO".
Cena, Zł. 1.90.
mi

Pośród dostatków
mOŻM być nędzarzem ...

na wygnaniu)
Dramat życiowy w 12 akt. na tle
prawdziwego zdarzenia. Interesujące przygody ksi.:zniczki rosyjskiej, którił wygnała z ojczyzny
pOŻO~1I bolszew;cka...
W rolach głównych:
Nasza rodaczka,
ulubienica p'ubliczności

s. o. s.

.. Wielki dramat serc cichych bohaterów

LYI IARA

Li la •
'Wa te
,,(z gil wkróf[u ,,(za---"

i K. Samborski
Następ~y

progra.rn:
"SKRZYDŁA", W rolach głównych:
Klara Bow, Karol Rogers i inni •

.

W dni powszednie, z

wyjątkiem

sobót, początek seansów o godz.
3 m. 30, zaś w soboty, niedziele
i święta o g. 2-eJ po poł. Ostatni
sean8 o godz. 9.30. - Na pierw8zy
seans eeny f!1iejsc zniżone.

Najsłynn i ejs.ze

światowe

powagi

le~skie

stwierdziły,

LECZ

lekarzy specjalistów
przy Górnym Rynku
Piotrkowska 29~ tel. 22-89
(przy przy'itanku tramw. pabjanic1cichl
Czynna od lO-ej rano do 7-ej wlecz.,
w niedziele i święta do 2-e/ po pol.
Wszystkie specjalności i dentystyka·
Kąpiele świetlne. lampa kwarcowa·
elektryzacia, Roentgen, szczepienia,
analizy (moczu, kału, krwi, plwocin.
wydzielin itd.) Operacje, opatrunki,
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada dentystyczna oraz wene
rologlczna dla chorób skórnyc!\,
weneryczny~h
i niemocy płciowej
3 ZŁOTE.

że

75°/0 chorób powstaje z powodu obstrukcji.
Chory żoł'ldek jest glównl\ przyc:r:yną powstania naJro:r:mait~zych
chorób - zanieczyszcza krew i tworzy zlą przemi8n~ materji.
SŁYNNE OD 45 LAT W CAŁYM ŚWIECIE

,a

ZIOłaR

Z DóR HARCU O.. hRUBR'"
lak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Nartin, Dr. Hoch-

Flaetter i wieiu innych wybitnych 'ckarzy, są idealnym środkiem dlll
uzdrowienia żołądka, usuwają obstlukcj~ (zatwardzenie), Sil dobrym
środkiem przeczyszcza:ącym, ułatwiają funkcj~ organów trawienia,
wzmacniają organizm i pobudza;ą apetyt.
ZIOŁA Z GóR HARCU D-re LAUERA usuwają cierpienia
wlltroby, nerek, knmieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne,
reumatyzm I artretyzm, b6le głowy, wyrzuty I liszaje.
ZIOŁA Z GóR HARCU D-ra LAUERA zostały nagrodzone
na wystawo ch lekarskich najwyższemi odznaczeniami i zlot. medalami w Bodenie, Berlinie, Wiedniu, fJaryżu, Londynie i wielu innych
miastach.
Tysiące podziękowa ń otrzymal Dr. Lauer od osób wyleczonych.
Cena 1/2 pudełka zł. 1.50, podw6jne pudełko zŁ 2.50Sorzedaż w aptekaeh i składaoh aptecznych.
U W A Ci A, Wystrzega6 się bezwarto.\ciowych na31adownictw:

~8ee~~eee88ee

Dokt6r .

I WOrlKOWYS I

BllprBZ. na PołakQ "P Ił OT Dn", Warszawa, uL 'w. Stanisława 9111.

~

_______________mB_______1
Dr. med.

PO ADNIA

WfnfH~l~~I[lHn
Lekarzy-specjalistów
Zawadzka 1
czynna od 8 rano do 9 wiecz.

11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-le!rarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp,
leczenie chorób
wenerycznych. moczopłCiOWych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.
Konsultacje z neurologiem
I urologIem
Gabinet Swiatło-Ieczniczy
Kosmetyka lekal"'..k.a.
Odtbdehla ~zekaltUa dla Kobiet

PORADA 3

Prent rn Erafa
w kraju -

Zł.

fl fR

Choroby skórne I weneryczne

UL. NAWROT 2

6.60:

-eszkaBia

iest portret. wykonany w znane; Pracowni Artysty..
cznych Portret6w Kol. Prac. Fot.

uJ.

łódź.
Stodolnianil .1~ ł obok Województwa.
Pracownia wykonywuje z każdei fotografji, choćby
zniszczonej powiększenia we wszelkich rozmiarach.
Celem reklamy i aby udowodnić artvstyczny charakter wykonania riaszych portretów, wykonuje się. na
czas krótki. oryginalny portret, wielkości cm. 30x40 w
cenie zł. 8.
Jednocześnie wykonuje się portret próbny tej
samElj wielkości w cenie złotycb 3.
UWAGA: Na żądanie dokollUio się zdjęcia poza pracownią
oraz wszelkie roboty techniczno-fotograficzne i dla celów architektury.

6abiDet kosmetYki letlnl[12j

,WI'____

IBIIf'.iI6~

~głOllenia ~ro~ne

Z. S ~ W 41 B f nauka i WycJlDU11łoie
STUDENT

brodawek, zmarszczek, piegów, wy!s:r:ego semestru ud:r:iela lekcji. Z~
wągrów i innych defektów. Ma- p6źnionym metodll skróconą. Ratu·
Różaner saż kosmetyczny. Maski bal- je zagrożone promoc;e. Przygotowuj&
Narutowicza 9, tel. 28.98 samiczna i inne. Pielęgnac.ia do eg~aminów. Cidańska nr. 23, m. 2,
front, I piętro.
452-1
Sp~cJallsta chorób skórnych, we- włosów i usuwanie łupieżu i t. p.
nerycznych, moczopłciowych.
Godziny przvjęć: od 10 r. do 8
od 8-10 rano I 4-8 po poL
.2 )@@@@@@@@)@@@
wieczór.
Oddz. po czek. dla pań.

TELEFON 79-89
przyjmuie do 10 r. i od ol - 8 mecz
\V niedzielę od 11 - 2 po południu
Dla pań ,;pec. od godz. 4:-5
DO pol.. dla nie21amo~nvch
CENY LECZNIC.

~~~"""88e8f'

ot med.

H.

Kunno i sJfzedat

B. Szmulowiu, Harutowin8 57
poszukuie

PAllłł:ZA'
do centralnego ogrzewania.
Zgłosić się: Narutowicza 51 .
fabr. pończoch li. Szm.u·
"łowicz, do biura.
599-3

zagranicą

Redaktor: Jan Urbacb.

Ozdobą

CEGIELNIANA 25, TEL ~8~87
Specjalista chorób skórnych
I wenerycznych
i toaletowej
LEOZE!\'IE SWlATLEM
Abaolwentkl wydz. lekarslc. unlw.
(lampą kwarcową)
Odeskiego
BadanIe krwi I wydzielin.
Przyjmuje od 8-10 r.12-2 i 4-8 pp.
w niedziele i święta od 9-l.
Zielona 17.
Dla pań od 4 do 5 po pol
oddzielna poczekalnia.
Ol Pielęgnowanie cery, usuwanie

J

, BIURO \
Próśb i Podilń
SL 80[88f86, leromskieuo 1
TELEFON .38-77.

mieB ięc~na .. Głosu Poranne~" ze wszystkiemi dodatkami wynosi
w Łoc:W zł. 5.60, za odnoazerue - 40 gro_T> l, pne31lk~ poc&tow,
zł.

szlagier ut

HA ~JOKA[H [VI AUfll

M IY LU

(Ksiątęta

MB

ID OWIt:!

największy

NOTTO;

Do nabycia we wszystkich księgarniach,
kIoskach ~olejowych "Ruchu" oraz w
"Bibljołece Gros20wej" w · Warszawie,
ul. Moniuszki 11.

1ł41IJJtlE

M

,------------------------------~
TAJliNItle" ZDOBYCIA iWIEłEJ i PlęKItEJ CERY.

powr.)cił

Clgł.lnlana

Ostatnio ukazał~' się na..c;;tępujące kt3iążki tailszych
edycyj.

~T.

Gtcs PORANNY -- 19~

'.m. -

-

zł.

10.-

PlIslukuję POKOJU
Z kuchnią
i wygodami

Zgłaszać się:

WólczańsKa

7, m. 1. .

SPRZEDAM
c:r:arnego ratlerka. Wiadomość: Wól·
cz.,ńska 144, II brama, na prawo.
58~

DoniesIenia

riJZD1.

Ogłoazen}a. za wiersz milimetrowy l-sz!'alto Iły: 1 strona i w tekjcie 40 gr., strO:13 5 szpalt. Nekrologi 30 gr. str. 5 szpalt. N.desłan" po teklcie 30 gr. str. S SZ:Hllt. - Zwyclaine 10 gr.
str. 10 s~palt. J)robne 12 ar. od wyraz,,; nalmnie'łZe 1.2~ zł. P03Zukiwlnie pracy 10 Itr. Ogłoszenia ~al'ęczynowe I zaHubino·..e 10 zł. 0ilb;zenia za"'leisc:> 'N~ obliczane Sił 050 pr.,
firm zagranlcznvch o 100 oroe" Z'I ~a'itrze~o,,~ mh;9c,,'N~ do!)łata.
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DYWANY
reperuje Tkalnia Sztuczna, Piotrka...
. .
~ ska 92.
333-1

ogr. oGp.

W Grukarni ..pruy", Piotrkowaka 101.

