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Wiosna i Wielkanoc. Dwa
te pojęcia łączą się w mistyczny symbol Zmartwychwstania. budzącej się do nowego życia przyrody, nowych
idei i nowych nadzieji. Rok
rocznie o tej porze, gdy ziemia wyrywa się z zimowego
snu, gdy soki odrodzenia
zaczynają krążyć coraz silniej,
gdy wszystko powstaje do

I

grzebiący

dzień w dzień w w Manchestrze, opierając sie. -

mówić o kJ;'yzysie

czułym. sejsmografem

opa- czym,

nieszczęściach świata, rzadko na ciężkiej sytuacji przemy- nowującym Polskę.
zapowiadającym
zbliżające,
widzący rzeczy radosne, czę- słu włókienniczego
okręgu
"Chociaż
przemysł włó- się klęski. Warszawę napaściej smutne, rzadko chwa- Lancashire, zapowiedział na- kienniczy to Łódź, ale dała zło~ć, kotłtunstwo pielący,
częściej pouczajacy i dejście kryzysu światowego, Łódź to jeszcze nie cała niło się, sfery rządowe klęły
karcący, również i publicysta który wstrząśnie całym u- Polska" odezwą się ana- na czem świat stoi, i posą
- powtarzam - -pragnąłby strojem ekonomicznem globu logicznie nasi polemiści. Ale dzaly nasz lnieszczęsny gród
w tym wyjątkowym dniu, w ziemskiego; uważają ~a nie- nie mają racji.
o defetyzm, o działanie na

I

tej chwili o~obliwej, snuć usprawiedliwiony pesymizm
Łódź,
nie
pretenduje szkodę państwa, o podważapiękne horoskopy przed czy- anglika, który sieje czarne wprawdzie do uosabiania całej nie podstaw finansowych i
telnikiem, spragnionym lep- myśli jedynie na zasadzie Polski
ale pod wieloma inne brzydkie 'rzeczy. A dlano~ego życia,. rodzą się yw szych cz~sów. - Mógłby ?bser~acji :Poczy~onych. w względami jest ona miaro- cze90? Bo nie. mogł! i nie
kazdym człoW1e~u, . na. dnIe przedsta~ć za przykładem Jednej gał~zl .-. JakkolWIek dajna dla całego kraju. Bo c~Clały zrozuffileć, .. z~ zn!1d~zy, głębo~o.l n:eśwIa~o: p.. pr~mJera wrkresy,
~a- bardzo ~~lkie] - przemy- Łódź z wielotysięczną rzeszą mlOna kryzys~ odblJaJ~ Sl~
rrue, drobne Iskierki radosCl, blice I statystyki, wskaZUJą· słu brytYJskiego. "Przemysł robotniczą jest manometrem przedewszystkiem na najWYZjakby refleksy promieni wio- ce na wzrost dobrobytu, na ,?awełniany - . to wsza~ nie wykazującym amormalne ci~ szych ~zc~ebl~~h pr.o~ukcji,
sennego. słonca. . .
poprawę gospodarcz!\ kraju, Jest cała. ~glJ.a, ~glJa - śnienie, sygnałem bijącym tam. g~ZIe .Istm~J~ najWiększe
. Czło~'1ek staJe. SIę dobry, n~ polepszeme żyCl~ szero- ~o . p:t;eClez n:e Jest cały na alarm jeszcze wówczas, napIęCle ~ naJwlęks.zy pę;d
miłr dla ot~cz?nIa! współ- kICh warstw lUdnOŚCI.
sW1at , - mÓWIą z przeką- gdy w innych częściach or- w~twarzama,. ~bro]or:Y '';
CZUjący ~ ~liźnIm l ~o~y
Cóż, kiedy i tym razem sem.
ganizmu nie można zaobser- naJn~wocześmeJsze
srodki
t
do młodzienczych ';llU?Sleń.. wiosną
1929 roku, nie
Ten sam. 101 byłby ud~a- wować nic niepokojącego. walki. I g~y. nadsz~?l kryTo co dotychczas ~ldZIał w można., C) h o c i!łt,ż by Bi~ łem dziennikar~a polskiego Łódź zawsze pierwsza w kra- zrs-był~ lUZ z:t pozno mu
czarnych, ,złowrOgIch bar-- chciało, malowae wspania- Manchesteru - Łodzi, kt6- ju reagowała na wszelkie Slą przecl wstaWIe.
~~ch, przyblera ~araz barwy łych miraży na. najbliższą ryby c~óiał t;ta zasadzie ob-- wst~ąśnienia
gospodarcze,
.• • •
.
,..
.Org~mzmem w Łodzi strz3
rozowe. W yroz.um;ał~ść, amal- przyszłość. Wszystkie znaki serwaoJI CZynIonych w obec- skoki waluty; kryzysy. Była
gamat zrozUIIllema l przeba. b' . . .
k
. nej dobie na gruncie łódzkim owym aparatem ostrzegaw- saJą pIerwsze wybuchy nau'
czenia, staje się czynnikiem ~a nI~/e I ZiemI dW~ azuJą,
nadchodzącego
przesilenia.
dominującym w naturze lud.z- ze wkraczamy. w . o Q n o.
\~liele placówek gospodar. J
'
l
' l. bl'IŹSI.
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~dWl, ate hS ame . SIę ohn
Wszystkim naszym Sz. Czytelnikom i Prestąpiły liczne niewypłacalJe nym z yc powoJennyc
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f
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Rok rocznie o tej porze, przesileń _ chorób jakie
numeratorom z okazji Wielkiej Nocy żyezenia
nosCl.. . mos era s ~Je SIę
a:
gdy świat budzi się do no- przeszywaJ'ą
społec~eństwo
" c ? r a z . Clęzsza'dukFa,?ryki bogrki
.'
ł
mczaJą
pro d
CJę'
an
wego zyCla,
ro dz"
ą SIę row- poprzez wszystkie warstwy
Wląt
meż nadzieJ'e lepszeJ' przy- wz dł"
.
'
_
sClesmaJą
kre
yty,
coraz
UZ l wszerz, me szczęt d . .
. . d .. t on
szłości, . promienniejszego ju- dz~c żad.nej klasy, a s~eją
śle
c:a:to~szp~emą z l les
tra. Tl1umf Zmartwychwsta- zruszczenIe przedewszyskiem
y
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Sir George Paish w przewiecznie nowych form, świeżych pędów strzelających ku mówieniu,
wygłoszonem
•
niebu. Rok rocznie o tej po- MM
Ne

żywiej

zaczynają

bić
skorsze stają

serca. ludzkie,
się do entuzjazmu, wybuchów,
szaleństw i bohaterstwa. Zamykamy oczy na dolegliwości
życia codziennego, na małostkowość zawiści, na drobne
zawody, które kiedyindziej
urastają do potwornych rozmiarów klęski.
• • ..
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W takiej * a:m:sferze obchodzimy
dzisiaj
święta
Wielkanocne. Nie poddawajmy się jednak depresji! Przeżyliśmy już wiele kryzysów
-przetrzymamy i ten. Bądź·
my ludźmi dojrzałymi, którzy
nie zamykają oczu nagrożącE\
tnldności, nie dają się usy·
plac
zapewnieniami,
że
wszystko jest w porządku.
lecz walczą i wierzą.
Walczą o lepsze jutro i

2

Prenumeratorz" kt6rz, zaraz po świetach Wielkiej Not'
we wtorek, w środe i w cRirłek, t. i. dnia 2-go, 3-go
i 4-go kwietnia r. b.

wierzą,

będą

m~:n:i~~~W:i:ż~~~~~~: w~ła[a ~eIJo~re~nio W
a~mini~tra[ii "fiłO!U '8ranne~l" (ul. 'iotrkow!~a 1~1)

że następne święta

dla nas pomyślniejsze.

Jan Urbach.

te

numer
Porannego"

pr~nDlDeraił;

łłastępny

.,liłosu

z powodu świąt Wielkiej Nocy następny numer "Głosu Porannego"
ukaże się we wtorek,
dnia 2 kwietnia r. b.
o

zwykłej

porze.

otrz,mają

KO

za

W załączeniu do dzisiej·
szego numeru "Dodatku
lIustrowantx~,~" zamiesz·
czamy niezwykle wartościowy artykuł inż. Kuhna
informujący dokładnie, jak należy siEl łączyć automatycznymi aparatami
telefonicznymi, które w
niedalekiej przyszłości urUChOmione zostaną 'lM

Dł. kwi~(i~ń '

doI, ch cza s o

w, m zw,czajem

BEZPłal\TnE

PREPJJUPI
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WYSTĘPUJĄ:
JÓZEF CZECHOWICZ, IVIlLA ELINÓWNA, ŚWIATOPEŁK
KARPIŃSKI, LUCJAN KORZENIOWSKI, ROMAN KOŁO
NIECKI, JAN OSTASZEWSKI. MARJAN PIECHAL, KAZIMIERZ S o W I Ń s K I, G R Z E G o R Z T I M o F I E J EW.
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' Ludzie
na za- ; - - - -......- - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7"1"."
parcie stolca i złączone z tern
choroby kisiki oddechowej jak
równieź na przekrwienie organów podbrzusza, uderzenie do
głowy, bóle głowy, bicie serca,
piją po 'ćw~er.ć szklanki natural~
nei wody gorzkiei 'Franciszka
Józefa z rana i na ' wieczór. Kierownicy klinik chirurgicznych
pat Nr. 76-25.
wyiaśniaią, iż przed i po opeWzmacnia organizm, zbawienny dla rekonracjach brzusznych stosują wo'
walescentów i przeto niezbędny w ka~
dę Franciszka Józefa z naidym domu
lef:1sz)'m skutkiem. Żąd. w aotek.
Jen.eralny Przedstawici~i 'na Pols!tę
Lek.-Denł•.
cierpiący

NA PODSZEWCE TRYKOT.

DAMSKIE ••• zł.
MĘSKIE

•• , •

10.. '11'SD
zł.
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prOgram!
Najwspanialszy film
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ŚWiąteczny

Wolności

Do nabycia w aptekach,
sldadach win i wódek• .

Otwarcie wiosennego sezonu. •
dZi.fII' szereg arc,dzieł o

Wielki
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głównych:

Iwan strowicz, Nikołai KOlin, Marcela I ani,
"gnes Patarsan, liaston P1odoł,Oita Parlo,
I\leksander WBrtyński.

Rei,serja Aleksandra Wolkowa.

Reż,seria

,•

,Aleksandra ' Wołkowa.

Wielka --orkiesŁra symfoniczna . pod dyrekcją . Tł!odol'a ,. lłgdera ' wykonywa ~yjątki
.
' z suity symfonicznej Rimskiej",Ko.r sakowa "Slf(HłlłflJlDJ\;~;,~. ,~".,.'~"'"
- .' ........ ~

Początek przedstawień

."
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..

o godz.· ·4-ej po- pol.. w święta - o godz. . 12-ej W ppł:~ ostat.niego -o godzinie'"lO-ej ·wiecwr.
Ceny miejsc na pierwszy seans od 1.- zł. w sob., niedz. i święta od 12-3 wszystkie miejsca po 50 gr. i 1.- zł.
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skar em rodzin y
po. prababce dziedzicz a ją jeszcze praw oczka
była ongiś trwały
.

•

UOBoi li tauioitią

•

•

. laWli~ta konkur~n[ja fa~ryk

źle zrozumiana O!l[l~~noit BrzY zakUDa[~
prawilg
że

bielizna slala sil! art,kułem niknąc,m iuż DO kilku latach

"Wi zewska Manu aktura" nigdy nie

lecz t,lko jakością towaru.
szczególności gatunek "Widzewskie O.K:'
owa szlachetna i cenna tkanina, przew,iszająca nawet towar, lniane, przywrata bieliź
nie len dawn, charakter, jak za CZISÓW naszych prababek -to jest TRWAlEGO RODZIliNEGO SKARBU.
konkurowała ceną,

MARKA FABRYCZNA

;.

Bielizna nie iest wszak artykułem DrzemiJaiCltei mOd, totei słusznie od niei wymagać winniśmy, abY odznaczała sie
wieloletni.. trwałości.., nigdy nie traciła śnieinei bieli i ' jedwabistego miłego dotJku. Widzewska
Manufaktura gwaran1
luiee że ••WIDZEWSIIE O. 1: Dosiada wszJstkie te zaletr.

f.

ł
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Wywiad, z aotow,mi przedstawicielami DOIiI,ki europejskiej
Iłamsag

l'Ia,donald

dawny premjer angielski, leader Partji Pracy:

Ipokoju

"Kapitalizm zagraża władzy
i wogóle wolności ,
jednostek. Maszyna stopniowo
usuwa człowieka na plan drugi
wysysając z nkgo krew i życic
'"",zrost sił gospodarczych może
do p rowadzić nietylko do zm'ian
wewnętrznych , lecz zagraża nawct zbrojnym konfliktem. Par·
f ja Pracy będzie
przeciwdziała ć każdej akcji, mającej na celu zmianę warunków, usŁalo,
n~'ch przez układy
pokojowe
IY\"tę ż aj,ąc wszystkic siły,
aby
c31kowicic wypełnić swe zobowi;1 zania.
Trzeba przyznać, że w kwesl.ii mniejszości trtldno oznacz~·ć granicę d<?kładną, sprawie
<lI iw!,! , idealną między narodowościami ,
dlatego będziemy
zawsze przypominać narodom
ich zobowiązania wobec mnie.i-

idea, że zbrojenie
jest
obrony, ustąpi przed
przekonaniem o konieczności
rozbrojenia międzynarodowego
\Vzajemne zaufani(/ między na
rodami musi stać na pierwszym planie, a da się ono 0siągnąć, jeżeli prawa
miedzysama

środkiem

do pokojowego
zakończenia
konfliktów drogą układów.
Ogólne rozbrojenie i prowadzenie układów, 'to jedyne środ
I ki zabezpieczające wieczny pokój.
Dopóki będzie istniała dyskusja o wojnie, możliwość pozobowiązywały koju będzie tylko iluzją".

•••

nych miast,

kobiet i Clziec\.
objawem jest, że
nie zwazaJąc na prowadzone
układy o rozbrojeniu ogólnem
większa część narodów buduje
okręty wojenne i aparaty
lotnicze w celach agresywnych,
zaś prace chemiczne prowadzone są na wielką skałę, aby być
przygotowanym do nowej woJ
ny,
Koniecznem jest aby Francja
zainicjowała zawieranie trak·
tatów z poszczególnemi pań
stwami, czemby pobudziła in,
ne narody do naśladownictwa
wskazanem jest uczynić to jak
najprędzej czem
prędzej
tem lepiej",
Znaczącym

światowego oczekujemy
od II-ej Międzynarodówki takiej samej działalności, jak od
ligi narodów, Na tym gruncie
obok naszej polityki pokojowej
prowadzimy sDecjalną politykę ~arodowe będą
w sensie umiędzynarodowienia
JODw~nel
gospodarki i przemysłu.
Pakt KeJloga to wielki krok
senator, b. delegat francuski przy Lidze Nar.
naprz6d, jednak jest on ponie
powinno
"Nie wystarczy wypowiadać runku rozbrojenia
kqd zamkiem na lodzie, pod
być
zniesienic
lotnictwa
wojmyśli
i
dążenia
pacyfistyczne
który należy założyć mocn)'
fundament. Pracy powinna do- jak to robi większa część poli- skowego, aparaty lotnicze wojkonać liga narodów mamy tyków, nie to przyśpieszy chwI skowe muszą być usunięte, ponieważ
przedstawiają
groźne
nieplonną nadzicję, że nastąpi lę, kiedy wojna będzie uważa
to w niedalekiej przyszłości. Je na za przeżytek , .- dla zabez- niebezpieczeI'istwo dla bezbrODtrwałości
pokoju
żeli w lidze narodów
Niemcy pieczenia
trzeba
czynów.
Anglja i Francja zaczną wspólfrao(ł!§(O
Następstwem
wojny bywa
nie pracować w celach pokojozwykle
propaganda
pokojowa
b. premjer Italii:
wych - pokój europejski bę·
Jest
to
objaw
zupełnie
natural
dzie zabezpieczony; w razie
"Widzę ciągle jeszcze groBudżety wojenne w Europił.
brały u- żące światu widmo wOJ·nv. Pod d ·
.
przyłączenia się do nich Amery ny, że narody które
dział w krwawych walkach i
J
oSlęgaJą przerażającej cyfry
ki wszelka możliwość wojny straciły najlepszych swych sy- czas kiedy politycy wygłaszają 2 miljardów funtów. Sytuacja
szości.
bQdzie w przyszłości wvkluczo nów, dążą do znalezienia środ- sążniste mowy
pacyfistyczne dzisiejsza budzi wielkie obawy:
,V intel'esiC' zabezpieczenia na",
narody (racze.)· rz<>dy) przepro- ITdyż J'est ona podobna d
ków, zapc'wniających
pokój
...;.,
o ro·
Mimo wszelkich usiłowań wy- wadzają programy wielkiego ku 1914; jesteśmy zagrożeni
b h
zbrojenia, chełpiąc się nawza- niebezpieczeństwem nowej wojPauł
uc ają jednak coraz to nowe jem wq siłą gospodarczą, co ny.
wojny, dlatego powinniśmy po- może doprowadzić do światofrancuski minister wojny:
stawić na pierwszym planie tePołożenie jest bardzo poważ
\vego pożanl , jak w przeszło"Mówiąc o pokoju
ś,,,ialo- odzie ona w stanic nie dopnścić chnikę pokojową.
ne,
a przyczyniają
sie do tego
ści.
,
,
(\cym, na pierwszym planie sta- do wojny.
Zdaniu temu może podołać
w znaczneJ mIerze niesprawie\VOJ·IlV
b'l'ly
zu,"sze
wylIl·' dll""e
posta nowIema
"
, któ wiamy pokój w Europie, nietylPrzy powszechnem rozbrojc- tylk olga
naro d ów. K ażda spra
.J
J
-"
me
l·
ko dlatego, ,;;e leży to w na- niu wielkie znaczenie będzie wa międzynarodowa nabierze kiem braku zobopólnego zaufa- rych traktatów, które należało
szym interesie, ale ponieważ mialo zaufanie do działalności znaczenia, jeżeli będzie pod- nia, dążeń zaborczych, lub chę- by zrewidować. Czem wyżs,;ą
Europie wojna światowa WY- ligi narodów, jest ono jednym trzymywana przez ligę naro- ci odwetu - tylko w razie je- jest cywilizacja danego narodu,
żeli się udu usunąć te siły de- tem trudniej zgadza się on zno
rządziła najwięcej krzywdy.
z głó",nych warunków do usku d6w.
Pakt Kellóga jest
pierw. strukcyjne, pokój będzie zape- sić z poddaniem narzucone mu
Pokój europejski opiera się tecznienia tego rozbrojenia.
poniekąd na dwuch
głównych
szym krokiem do osiągnięcia wniony.
ciężary.
Powiększenie armji francuspunktach: pierwszy to stosuntrwałego
pokoju.
Jeżeli
pruNienawiść
nie
istnieje
mięKwest ja mniejszości wymu·
ki między Francją i NiemcamI, kiej, liczniejszej obecnie nIZ wnie zniesiemy wojnę, należy dzy narodami, lecz wyrabia się ga życzliwego rozstrzygniPccia
drugi sytuacja na Bałkanach. przed wojną, nie ma głębszego pokojowi również
zapewnI c ona sztucznie przez prasę na- dla uniknięcia Konfliktu mi(})Ja utrzymania pokoju
naj- znaczenia. \V stosunkach tera- znaczenie prawne. Oprócz tego cjonalistyczną i ludzi, którym dzynarodowego. Autorytet ligi
źniejszych zupełnc rozhrojenie
wi ę ksze znaczenie ma znalezicmuszą być ustanowione prawa wojna przynosi korzyści.
Oba- narodów należy wzmocnić, :\
]l ie hazy dla
wspólnej pracy jest rzeczą niemożliwą; co sk mi~dzynarodowe, obowiązujące wiam si~, że ogólne zbrojenie narody europejskie połączyć w
tyczy
świeżo wzniesionych for·
i wzajemne zaufanie dwóch
dla wszystkich, przewidujące może znó,v doprowadzić do jeden związek
gospodarcz~..
narodów, które podczas wiel- tów na granicy francuskiej, to ugodowe zakończenia wszel- wojny światowej. Na co zda p zez co można będzie osią ·
kiej wojny były wrogami. Jeże mają one na celu jedynie samo· kich konfliktów, Dla podtrzy- się mówić o pokoju, kiedy 0- gnąć
współpracę
polityczną,
li tym dwum narodom udu siG obronę·
mania ich powinna być zorgani becna liczba żołnierzy przewyż gdyż bez tego nigdy nie zakwiPakt Keloga, to wielki krok zowana policja
nsunqć
przyczyny wszelkich
mi~dzynaro- sza przedwojenną, mimo że tnie
prawdziwy dobrobytkryzysów - co zdaje się w naprzód w sprawie porozumie- dowa,
Niemcy, Anglja, Węgry i BUł-/ wynik stałego i silnego pokoju.
blisprzyszłości będzie osiągnięte nia międzynarodowego Pierwszym krokiem w kie- garja są pozornie rozbrojone.
upada wszelka możliwość zbroj ki jest dzień, kiedy zbrojny kon
flikt w Europie będzie tak saIl CgO konfliktu w Europie.
Dr. med..
"Tpływ ligi narodów wzma- mo wykluczony, nak wojna mię
ga si ę z dnia na dziell, nieza- dzy Stanami Zjcdnoczcmi Amcdługo bC;dzic tak silny,
że bę- ryki".
Specjalista chorób skórnych,
PRZYJMUJĘ ZA""ÓWIENIA NA STOISKA
wenerycznych i moczopłciowyc~
WYSTAWOWE, PLAKA!I"Y I DEKORACJĘ
leczenie światłem, badanie krwi
WNĘTRZ
i wydzielin
leader francuskiej partji socjalistycznej:
Andrzeja 5, telef. 59-40.
"Dotychczasowe próby i sta· niejednokrotnie, że wszystkie
Przyjmuje od 8--10 i od 5-,9 wiees.
runia narodów zapewnienia so- zbrojenia, nawet przedsięwzię
WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 93,
w niedziele i święta od 9-L
bie bezpieczeństwa przez zbro- te w celu samoobrony, dopro= MIESZ. 9. TELEFON 143-53. =
Oddzielna. poczekalnia dlA paś
.lenia okazały się bezcelowe,
wadzaly zawsze do wojny,
ŁÓDŹ,
nieważ nie dały pożądanego rePokój europejski ·będzie tyIIII II
II
znltatu, a historja wykazała I ko wtedy zabezpieczony, jeżell
polit:~cznej
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larzuig pos. Jedł'zejł!1D(za uzDał

sąd Dlał' zał

kowski za bezpodstawne

W ARf!ZAWA, 29 ma.rea.. (PAT)
honorowy w składzie superarbitra. posła Macieja Rataja i ar
b:i.trów posłów Ziemięc1tiego i Podolskiego, powołany do rozpatrzecia. sprawy pomiędzy wicemarszał
kiem B&jmu Woźnickim i posłem
'Jędrzejew:iezem, wydal orzoozenie
Sąd

etwierdza.Jące, że

1) ma. podstawę zarzut posła Ję
drzejewicza., posta.wiony wicemar
szalkowi Woźnickiemu nn. posiedze
niu sejmu w dniu 20 marca b. r. w
interpretacji danej przez niego na.

pierwszem z kolei posiedzeniu są.
du, iż poseł W ożnicki jako gospodarz stowarzyszenia spożywoów
,.PrzyszłoŚć" w Lubra.ńcu, dysponn
ją.c pieniędzmi tego 8towarzyszllnia, użył ich na. cele inne, niż te,
na które były przeznaczone. Nato
miast nie ma podstawy do twierdzenia, ii wicemarszałek W oźnie
ki używając pieniędzy tego stowa.
rzyszenia. na cele inne, użył ich
be"!: zamiaru zwrotu przeto określa
nie "roztrwonienie", użyte przez
posła J ędrzejewicza. z tryblmy sej
MS

w

brJłJiskich

Trzej synowie króla dożywotnimi namiestnikami
Australji, Afryki Południowej i Kanady
LONDYN, 29 marca Coraz
konkretniej omawiany jest w sfera.eh rządowych projekt mianowa
Di~ trzech synów króla. angielskie
ł'O na. ata.nowiska. namiestników w
'd ominjach angielskieh.
Ksią.żę Yorku miałby zostać generalnym gUbernatorem Australji,
książę GIoeeeter (który zresztą. wedle kne~yeh pogłosek ma ożenić
się s k...nężniezą holenderską.)

I

stałby gubernatorem

południowej

Afryki, a. książę Jerzy gubematorem generalnym Kanady.
N ominacje te opiewałyby na zna
r.znie dłuższy okres czasu nii jest
to dotycheza..s praktykowane wzgl.
na.wet byłyby dozywotnie, tak,
że do pewnego stopnia projekt ten
oznaczalby utworzenie w dominja.eh angielskich nowyt:h pobocz.
zo- nych dynn.stj'l angielskich.

Tjara i kluc e

św.

t

•

nowe dynastie
angielskie
koloniach
Dowstaną

mowej w zrozumieniu potocznem,
niż on to pojmował,
nie odpowiada stopniowi stwiern?,;Q
nogo przewinienia. wicemarszałka
'tYotnicklpgo.
2. fe nie ma. poue:tltw zarzut posła Jędrzejewicza, jakoby wicema.r
szałek Woźnicki nie wywiązał się
z zaci.-'h,<rJliętego zobowiązania pieniężnego wobec osób trzecich, któ
re przyszły mll pod6wczn.s z pomo
(ił· wobec, okazywanej parokrotnie
przez wicemafsz. Woźnickiego ~o
towości zwrotu dzielonej mu ,>umy

a. odmiennem,

Piotra

~Nierozłączne '
Jeleń i Schic'ht

Ferie ministerialne

Warsz. koresp. (St. Gr.) telef.:
Miristrowie rozjeżdzają się na
święta. P. min. Zaleski
wyjechał
do Pozn::U'lskieg-o, min. Składkow
ski do Ltdyni, min. KUlm do Zako
panego, kierownik ministerstwn.
GrodYl'tski do Małopolski Wschodniej. Tego ostatniego zal';tępuje dy~ektor ~tarzyński. Powrót wszystkich ministrów spodziewany jest
we środę.

Parlamentarzyści

znaki ochronne prawdziwego Mydła Schicht,
są symbolem i gwarancją czystości idobrocl!
Chronią bieliznę i ręce! :.~
Nie pozwólcie się namówić do kupna innego
mydła, jako "tak samo dobrego"! _
Pozostańcie przy mydle, kt6re od dziesiątk6w lat uznane 2:ostało jako najlepsze
orz.ez wszystkie przezorne gospodynie.

gdańscy

zwiedzą wystawę kra~
jową w Poznaniu

Lis owarty ks. Pa

aSI

Waraz. koresp. (St. Gr.) telef.:
Za.powiedziana. wycieczka. człon
na sztandarze papieskim
ków senatu w. ID. Gdańska do War
do generała Góreckiego
RZYM, 28 marca.. Dziemrlki
stwa. papieskiego, widnieć będzie '>Zawy została. na.razie odroczona.
!łOsz-ą, te epecjaJn& komisja. wyde- t jara. pą.pi.leska. i kIueza św. Piotra Parlamentarzyści gdańscy odwieKs. Panaś E. kapelan n bryga- tępieniu możnych złodzi e i i zd oI ll o
legowana. przez pa.pieta~ zajmuje na polu ż6łto-bi.a.łem.
d.zą. Polskę w czasie trwania. Po- dy legjonów zamieb ił w tygodni- ~ci do tego, a~eby uni"ł1l o;i; li i,t
ftię sprawą przyszłych sztandarów
Na budynkach, które będą. posm wszechnej Wystawy Krajowej.
ku "Szaniec" list otwarty do gen. rozkradanie budźetu przez (' 0 p' z
papieskich.
dały
pra.wo ebterytorjalności,
R. Góreckiego, w któcym zarzuca czynił się do ośmieszenia. :HJ tl I no
Postanowiono wprowadzi~ dwa. \ leez nie będą letały na. terenie Cittemu ostatniemu brak odwagi w sklej w oczach świat..'l.
typy 8Zta.nda.r6W. Na. jednym s ta. Vatiea.no ~d!.ie powiewała na..
nich oficjalnym IS'&ta.n.dan:e pań- ga t6łto-biała.

dO-I

UmorzenIe

"przepałÓW"

w

Tajemnica m rderstwa

mies. styczniu
ł lutym r. b.

w Janowicach

zl. kredytu

5.0 mili.

uzyskał Państwowy

Bank Rolny na tegoroczne

Warsz. koresp. (St. Gr.) talef.:
inwestycje
Min.. komunikacji uwzględniło
Warsz. koresp. (St. Gr.) telef.:
go terminowy dla. Państwoweg' o
zaciemnia się z dnia na dzień
starania zwią.zku maszynist.ów ko·
się,
że
naczelny
Banku
Rolnego w sumie 50 1I,:ljoDowiadujemy
BERlIN, 29 ma.rea.. Wczoraj sę którym znaleziono trupa hrabiego, lC'jowych o umorzenie t. zw. przedyrektor
Polskiego
Banku
Rolnenów
złotych. Sumę ~ PaJi;:,twodzia. śledczy prze7. 5 godzin prze- padł nie jeden, lecz dwa strzały, pałów, to jest nadmiernego zuży
słuchiwał hr. Erykę Stolberg - WfYr przyczem kula., która rozszarpała cia. paliw:!. w miesiącach styczniu. go, p. Staniszewski niezależnie od wy Bank Roluy przeznacza na in\Okowań o kredyt
długotermino westycje tegoroczne, a w szczególDigerode, wdowę po zamordowa- czaszkę hrabiemu nie pochodziła. i lutym.
wy
dla.
rolnietwa,
w
t.
zw. Cent!!\1 ności na. kredyt krótkoterminoBYDl bięciu Eberhardzie.
ze strzelby myśliwskiej, znalezionym
Banku
ZiemiaŃskim
przepro wy, w głównej mierze na nn,wozy
Gdy hr. Eryka następnie opuści nej w pokojlL
wadził pomyślne rokowania. z pew Sl,tuczne.
&. zamek W' powozie z suzelnie oWobce tego zeznania. hr. Krystja
ną. grupą francuską o kredyt dłuliorczyńskiej
puszezonemi firankami, komisarz, na, iż przypadkowo zabił oj<:a., ma-

PI. .

-prowwą.ey

do

~edztwo

pn:eełuc.ha.nia.

przystąpił

córki jej ks. Au-

~.

W zamku gruchnęł& wieść, te
b.jemniea. zamordowania. starego
hrabiego wyjaśniła. się podczas ba
dania wdowy, co miało ten skutek
te liczni członkowie rodziny i goś
r.i'e przybyli na. uroczys(:.ości pogrzebowe, panicznie opuścili Janowfee_
Nagły zwrot w ś1edzt\vie spowo
dowało orzeczenie ekspertów, którzy stwierdzili, że w pokoju, w

nipulując

strzelbą..

okazują

zmyślone.

ma być rozpatrywana
przez sąd koleżeński

Na wczorajszem poSiedzeniu zjar
poszlaki wskazują., ze
śmiertelny strzał, oddano z więk 7.du artystów s(;en polskich nie by
szej odległości, a. kula, odbiwszy la rozpa.trywaoa. sprawa. p_ Gorsię o jeden z przedmiotów w poko czyńskiej. De1ega.ci doszli do wnio
ju, ugodziła leżącego na. kanapie rJm, że sprawa ta winna być rOzwa
żana. przez są.d koleżeńslti. Zjazd
hrabiego.
mógłby o niej mówić wówczas do
Przedmiot ten z pokoju usunię
riero, gdy oskarżony odwoła się
to, poczem dopiero dla. zat..'I.rcia
od uchwały są.du do wyższej inśladów zbrodni oddano
strzał z"!
stancji organizacyjnej. Wybory do
strzelby myśliwskiej, której kulę
nowego zarządu i sądu odbędą
>.naleziono na. podłodze.
się dziś w ostatnim dniu zjazdu.
Liczne

Radosn, "Prima aprilis·'
dla

się

Sprawa

urzędników państwowych

Warszawa. .
Rmsterdam

Warsz. koresp. "Głosu Poran
Jednomvślnie stwierd7.ono. że
Prywatna komunikacja
ncgo" (St. Gr.) telefonuje:
w wyniku- tego odrzucenia upatelefoniczna
W dniu wczorajszym odbyła da z dniem 1 kwietnia artvkuł
się narada nicoficjalna przedsta 33, który pozwalał na zwalniaWARSZAWA, 29 marca, (PAT).
wlcieIi ministerstw z udziałem nie urzędników bez moŁvwów i Z dniem 20 hm. zaprowadzono ko
przedstawiciela prezydjum rady w ten sposób wchodzi w życie munikację telefoniczną
między
ministrów, ńajwyższego trybu- praktycznie, a zupełnie niespo- Polską. a Holandją. Na.razie donału administracyjnego.
jdZiewanie stabilizacja pracowni puszczono do ruchu telefonicznego
Na naradzie tej rozważano ków państwowych. Naturalnie
Warsza.wę i Am~terdam.
konsekwencje odrzuconej przez nie dotyczy ona pracowników
scjm prolongaty art. 116 usta- kontraktowych. .
Opłata za trzy minuty wynosi
wy o służbie cywilnei.
. 9 franków i 70 cent.ymów.

Złośliwe

ankruclWo \V Poznaniu

Trzej dyrektorzy "Surofosfatu" aresztowani
POZNAI'1. 29 marca. Ska.ndaIiczna afera spółki akcyjnej "Surofosfat" znaJazłn, obecnie epilog w po
sta.ei sensacyjnego aresztowania 3
dyrektor-ów'
spółki.
Z"polecenia. władz są.dowych a.re
sztowano dyrektora Tadeusza Mikołajczyka, niegdyś wła.ści<;icla fa.
bryki likierów w Gn i eźnie pod uaz
wą. Tabromik, dyr. dr. Władysława
La])ędzińskiego b. dyrektora. Ban-

tej

w

ku Przemysłowców w Poznaniu 0raz jnż. Marcinkowskiego.
Oskarżeni oni są. o
zgłoszen i e
oszukańczego bankructwa i usuwa
nie przedmiotów majątkowych.
Aresztowanie to wywołało w ro
znaniu ogromne wrażenie, ponieważ wszyscy 3, zwła zcza. Mikola .
ezyk i Łabędzi.J'lski znani są ogólnie w sferach przemysłowych minsUI..

az

prz~"ro z~ń
bDdż~iowgth

przesłało ministerstwo skarbu do N. I. K.
Warsz. koresp. "Głosu Poran sejm wydatków pozabudżcto4
nego" (St. Gr.) telefonuje:
wych za ubiegły rok.
Ministerstwo skarbu przesłaPrzesłanie zamknięć budżetolo do N.I.K. w ostatnich dniach wych za rok ubiegły nastąpi de.
szczegółowy wykaz przekroczeń piero po jakimś czasie,
gdyż
budżetowych poszczególnych roi sprawozdania z wydatków budnisłersłw za rok 1928-29. Mini- żetowych poszczególnych mini sterstwo opracowuje specjalną sterstw będą gotowe dopiero zn
.1ISta.~ o zaA.wierd~

»>"zez..a ~
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Malowniczy

chrześc:ijańskich,

obchodzących

święta.

obrzęd

ru:hia.ł wszystkie okoliczne wąskie
uliczki przepełnione
są do tego
stopnia., że tylko policjanci z wieI
kim trudem mogą torować drogę
przechodniom.
Naj okazalej obchodzą święta.
Wielkanocne chrześcijanie z Abisynii, którzy modlitwy swe odprawiają. na, dachu kaplicy św. Heleny. przy dźwięku airykailskich
bębnów
i piszczałek wykonują
czarni mnisi przed ołtarzem oryginalną ceremonię, trzymają(l w rę
kach świece i obrazy ezarnych
świętych. Uroczystość ta odbywająca się na tle gwia.ździstego nieba., robi wrażenie raczej orjentalnego bazaru, niż obrzędu reI' gijnego. Największem wydarzeniem
w noc Zmartwychwstania jest
przyjście abisyńskiego opaita, który w odświętnej szacie poważnie
kroczy pod wspaniałym baldachimem.
Szczytem uroczystości Wielka~ocnych w Jerozolimie jest jednak grecki
ob<.,hód na czesc
Świętego Ogni.a. Ob<:hód ten jest
tak efektowny, że z pewnością zasługuje na miano najbardziej
ma.lowniczego obrzędu religijnego
chrześcijań
wszystkich ludów
skich. Pra.wosławni Grecy wierzą.,
że w pewnej ".hwili w noc Zmar-

~uk[e~ Jol~kiej Jro~uk[ii

Wiei

•

.I

"

Olbrzymie tłumy chrześcijan
wschodnich przychodzą. na tę uroczystość, torując sobie
trudem
drogę do świątyni, dosłownie oble
ganej przez wierzących i turystÓw
z całego świata. :ta czasów Turrii silne oddziały żołnierzy maho
metańskich z nasadzonemi na lufy
kaa-abinów ba!gnetami ·u~i1:owały
utrzymywać porzą.d"!k wśród pod.
nieconych mas, pomimo V) ~.·dn.ik
za każdym razem do,;hodziłl) pod
czas "rozdawania święlA'g.) ognia"
do nieszczęśliwych
wypadków,
gdyż pełni temperamentu w5t'ho..
dni wyznawcy kościoła prawosławnego
"szli po trupach'" by
tylko przedostać się do świątyni.
Po obrzędzie tym niekiedy setki
trupów leżały l1.'l. ziemi, setki starców tra.c.i.ły życie pod nogami
dwych współwyznawców, zdecyd l >
wanych za wszelką cenę otrzymać
świece ze świętym ogniem.
Kiedy z galerji przyglądamy się
tym wzburzonym tłumom, szturmem zdobywającym
świątynię,
odnosimy wrażenie, że przed nami
f;tOją tłumy rewolUCjonistów, walczących z ciemiężycielami.
Wzburzenie wśród tłumów dochodzi do szczytu, kiedy patrjarcha wychodzi na dziedziniec przed
świątynią., trzymając w ręku potężną. świecę, o którą. zapala świe
('e wiernych. Silny oddział dygnitarzy kościelnych, arcybiskupów,
hiskupów i popów, zmuszony jest
torowae drogę, gdyż że wszech

•

"

I

Swiętego

•
Ognia

stron prą. przeciw niemu rozfanaty
zowane tłumy wierzących orjenta!czyków. , ~ieop :sana wrzawa
panuje przed świątynią podczas 0ryginalnej tej ceremonji; żywo ge;;tykulując domagają się wszyscy
zapalenia świeczl"i, rozlegają · się
głosy

błagalne·,

gło<>y

groźne,

głosy wymżające

zrezygnowanie i
wzburzenie zarMem. A z drugiej
strony dziedzińca. słychać ciosy
spadającego na.
grzbiety rozwydrzonych fanatyków bata policjan
ta i przeraźliwy krzyk SID:!gany<-h
niemiłosiernie, którzy w swym fanatyźmie religijnym tracą zupełnie
panowanie nad sobą., zakłócają
spokój i stają się niebezpiecznymi
dla otoczenia.

palić święty ogień

pod ikona.mi.
Specjalnie posłowie spi eszą ze
świętym
ogniem do Nazaretu
gdzie ogień ten płonie następni.
przez ealy rok do nowych świą1
Wielkanocnych. Ogień święty roznoszony jest przez wiernych do
naJbardziej odległych kraJóW\.

Jest naprzyklad rzeczą ogólnie
znan% że przed wojną specjalny
poseł konno odwoził święty ogień
na okręt rosyjski. czekający w Ja!
fie, skąd przewoż. go do moskiewskiego Kremla. Pielgrzymi z ea.
łej Rosja wędrowaJi następnie do
Moskwy, by zapalić świe<,e o 0gień święty, pI"Lenosząe go w ten
sposób do swych domostw.
Wielkanoc jest w Ziemi Świętej
okresem niezwykłego naprężE'nia
religijnego i politycznego. Wyznawcy poszczególny~h koś(fcil:ów
tracą w ogólnem podnieceniu tak
dalece panowanie nad sablb Ź(1
często bardzo wywołują zatargi,
które niekiedy w następstwach
swy~h są bardzo groźne. Atmosfe
ra nie zdrowego i niebezpiecznegr
podnieceuia. panuje W' Jero~oliID'ie
zwłaszcza wtedy, kiedy równocY.;/3Ś
nie z c,hrześcijanami obchodzą.
święta żydzi i mahometanie. Na.
tem tle dochodzi niekiedy do bar·
dzo poważnych incydentów mię
dzy przedstawicielami poszczegól
nych wyznań, pailstw i narodów,

Bardzo oryginalna iest uroczyotwierania grobowca, w
którym płonie święty ogień. W 0becności naczelnika powia.tu zrywa patrjarcha. pieczęć na. wejściu
do grobowca., poczem w towarzystwie tegoż urzędnika schodzi na
dół. W świątyni panuje
w tej
chwili grobowa cisza., która jednak
ustępuje miejsca. nieopisanej wrzawie w chwili kiedy prutrjarcha z
zapaloną świecą. powraca do świą
tyni. Zamieszanie, jakie powstaje
wśród tłumów podczas ceremonji
zapalania świec jest tem większe,
że ci szczęśliwcy ,którzy
ogień
święty już otrzymali prą całą siłą
przeciwko prądowi, torując sobie
drogę ku wyjściu,
cht:ą.e jaknajCopyright by London Genem\
prędzej dostać się do domu i za.,..
Press and Central European Press.
stoŚĆ
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· według powieści

W rolach

Zie
na czesc

CW

Wielkonocne w rozmaitych
t.erminach, trwają uroczystości kościelne conajmniej, często nawet i
dziesięć dni. W ciągu całego tego
CZ3lSU świątynia. przy Świętym Gro
bie jest widownią malowniczych,
starych, tradycyjnych obrzędów
relegijny(,h, wywołujących niezwy
kłe zamteresowanie wśród pielgrzy
mów europejskich, nie znają.cych
oryginalnych zwyczajów
religijnych chrześcijańskich ludów egzo
tycznych.
Podczas gdy kościoły wschodnie
ob<.,hodzą święta Wielkanocne w
E<posób niezmiernie różnorodny i
malowniczy. Ormianie naprzykład
po dzień dzisiejszy stosują stary
7.wyczaj mycia nóg na
Zielony
Czwartek. W dniu tym na specjal
rym wielkim placu przy świątyni
Zbawiciela zbierają się tłumy ludzi
by przyjrzeć się oryginalnej cere- t.wychwstarńa og:eń święty zstę
monji mycia nóg kilku wybrańcom puje z niebios do Grobu Święte
losu przez patrjarchę ormiańskiego go. Ogień ten przyjmuje patrjarPonieważ plac ten nie może poroie cha prawosławny, rozdając go na,ścić wszystkich wiernych, którzy stępnie
za pośrednictwem świec
w uroczystości tej pragną wzią.ć wierzą.cym.

nOWY

t929.

(Jerozolima).

•

Nigdy w ciągu eałego roku nie
"Idzimy w Jerozolimie takich tłu
mów ludzi, jak podczas świąt WieI
kanocnych. Pielgrzymi i turyŚ<.i ze
wszystkich części świata przyby. wają tłumnie do świętego miasta,
by wziąć udział w uroczystościach
kościelnych, związanych z obchodem święta Zmartwychwstania. A
ponieważ w Jerozolimie reprezentowanych jest około 12 kościołów

-

fiab..,eli Zapolskiej

głównych, ulubieńcy

publiczności

p. t.

teatrów warszawskich:

ZJszkO Sawan, Bogusław lamborski, Jerzy
Plarja Bogdo, nora nay.
Orkiestra pod dyr. p. Ił.
Początek w święta

Hantora.
o godz. 12 w

poło

Orkiestra pod dyr. p. Ił.
Ceny miejsc na pierwszy seans 50 gr. i. -l

lialUora

złoty.

Bilety ulgowe i passe-partout z wyjątkiem urzędowych i prasowych nieważne.
•

IJwa.a!

Nie bacząc na kolosalne koszta obrazu ceny miejsc

•

nie podwgilzone.

Nr.

5~
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Karykatury połifycznB

p Z imują CO

az intensywniejsz,

Moskwa, w marcu.
Kampania wyborcza do sowie tąw miejskich i wiejskich w
ZSSR jest już na ukończeniu.
W poszczególnych okręgach
wyborczych nowe sowiety już
się ukonstytuowały, w innych
odbywa się w przyśpieszonem
tempie obliczanie głosów i przydzielanie mandatów.
Na podstawie znanych już
wyników wyborów, można dać
przybliżoną charakterystykę tegorocznei kampanii wyborczei
do sowietów. Najściśleisze informacie o przebiegu wyborów
nades2Jły dotvchczas do Moskwy
I: Ukrainy, Białorusi i z autonomicznych republik południo
wo·wschodnich.
Na Ukrainie przeprowadzono wybory ogółem do 9.000
sowietów. Aktywność wyborców ukraińskich była daleko
większa, niż podczas wyborów
zeszłorocznych. W roku bieżą
cym wzięło udział w akcie wyborczym 6..1:,5 proc. ogólnej
liczby osób, uprawnionych do
głosowania, w roku ubiegłym
zaś głosowało na Ukrainie za
ledwie 51,6 proc. ogólne
liczby wyborców. Do nowych
sowietów weszło również znaczcie więcej kobiet, niż do sowietów zeszłorocznych. Udział
kobiet w sowietach ukraińskich
wyraża się obecnie eyfrą 17,5
proc. ogólnej liczby członków
sowietów, podczas gdy w roku
ubiegłym
udział ten wynosił
zaledwie 12,5 proc. Członko
wie partji komunistycznej
stanowią w ń
ch sowiełach ukraińskich 16,7 proc.
Dgólnej ilości radnych.
Na Białorusi sowieckiej
aktywność wyborców była 8to·
sunkowo słaba. W akcie wyborczym wzięło udział wszystkiego 59 proc. ogólnej ilości
osób, uprawnionych do głoso
wania. Wielki wpływ na wynik
wyborów wywarły kobiety białoruskie, które często głosami
tlwymi decydowały o charakterze nowych sowietów. Również
liczba kobiet, wybranych do
sowietów, jest na Ukrainie bar-

".

'.

.'

~".

•

•

.,

I

wszystkich republik związko- kach południowo _ wschodnich
wych republika uzbekistańska, trzykrotnie.
gdzie do sowietów wybrano
Kampanja przeciwko troc26,4 proc. ogólnej ilości radnych. kistom, połączona z generalną
Bardzo znacznie wzrosła "czystką", która miała miejsce
ak~ywność wyborców w re· w okresie przedwyborczym, wypublikach p o ł u d n i o w o· warła S~?y wpływ na przebieg
wschodnich. Jest to w wiel- kampanJl wyborczej. Już dzi
kiej mier.ze wynikiem presji, si~j nie. ulega najmnio;szej wątstosowane] przez władze cen· pbWOŚCl, że W nowych 50tralne ~ stos~nku d? ludnoś~i w!et~ch "sta~in.iści" będą
kresowej. UdZIał kobiet wakCle mIeli przewazaJącą więkwyborczym wzrósł w republi- szość.
C. p.
______________________

iuYz)'s gl'SP') '

aJ gebra i Cl -

przeciągu kiJku
godzin
mówił do
słuchaczy i widz0w
za pośrednictwem tabel i cyfr

lBc--....-..1.

\V morzu tych tabeJ i cyfr l;tO'
nął całkowicie

kryzys gospndarczy, a w końcu c.osz"dł pfe·
mjer do przelwnania, że ciężka
sytuacja, jaką przeżywamy, ni<nazywa się w języku nauki -W niedzielę 31 marca o g. 9 w. ,,3 Narzeczone" kryzysem.
W poniedziałek 1 kwietnia 94 pop. "Czarny ślub"
Na zakoliczenie zaś oświad·
"
"
"
,.
,.
w. "Sny Miłosne" czy~ pr~mjer, że z jednej stro·
nY.lstpleie grupa (prawdopodo·
bme Bm, Wspó~J)I'ncująca 2
i rządem nad gospodarczem ooro
I dzeniem kraju , a z drugiei
strony znajdują si~ "obserwa:
torzy", raduj~cy si~ wtedy.
gdy praca tn nie udaje się.
Że premjer Barte] jest czło·
wiekiem nauki, w to nigdy nik1
nie wątpił. Dopiero niedawno
Piotrkowska 108
wydał
premjer dwutomowI!
dzieło o "Perspektywie w ma.
larstwie", które jest obecni<
tłumaczone na
różne
kzvki.
Przed rokiem wydał pren; jer
broszurę zaopatrzoną w geomctryczne rysunki, ma.iące 'Uustrfl
wać sytuację gospodarcza p(
ski.
.
Niemal całe biuro prez'
djum rady ministrów jest pel
ne tabel, broszur, książek, rv·
s~~~ów, które studju.ie os~ 
biscle, lub o których każe si"
informować przez specjalnych
referentów premjer BarteI.
, Wszystkie objawy otrzymują natychmiast u premjera Bart
la matematyczny termin, algebraiczną
formułę i w ramach
tych terminów i formuł obja·
wy te nie są takie straszne. Naj
królową ekranu w roli głównej
niebezpieczniejsza choroba, gdy
z naszą czarującą łodzianką
się ją określi pacJentowi w ję
zyku łaciJlskim , nie brzmi tali

RBrgrne

p.i.

Orzechy
Z

.'",'

\V

się

ŚWie~il

wino pale~ijń~kie

PIHL"

Przepisywanie
na ma- tł
.
szynie i
umaCZenla
we wszystkich językach. Zalatwianie korespondencji handlowej. PDwlelanle druk6w wyko·
nywuje

Biuro tłumaczeń,przepi
sywań i powielań

IR

w":lsną·~

ne i w

w naJ.epaze wino

"

losiłował

tiltilliłlilli1li1li1li1riłliUiJlillilliIliIliJriłliJli1li1li1li1li1liJS darczy w form uly

ralaf
I

Wielki

Na
marginesie o~tatniego
przemówienia premjera Bartla
w sejmie o sytuacji gospodar·
czej paiistwa, jedno:: pism wat
szawskich czyni następui~r'e
uwagi:
"Na kilka godzin prz.ed mo·
wą premjera BartIa zajecha:o
przed gmach sejmu aut·) ci(za
rowe, z którego wyniesiono kiJ·
kaset tabliczek, tablic, rVSlm·
ków i desek z napisami. Premjer Bartel , profeso : matf.ma·
tyki ,la poll~et'hnk.~ lwowskif'j,

I
I

groźnie.

Zaopatrzcie

na

r

dzo znaczna i, jak z dotychczas?wych :vyników wyborów
wł'Dlka, SOWIety białoruskie pod
względem udziału w nich kobietstoją na drugiem miejscu
wśród
wszystkich
republik
związkowych. W porównaniu z
rokiem ubiegłym liczba radnych kobiet wzrosła na
Białorusi w roku. bieżącym
prawIe trzykrotnIe. Oraanizowani komuniści stanowią 17,3
proc. ogólnej ilości członków
nowych sowietów białoruskich.
llość kobiet, wybranych do
sowietów, jest jeszcze większa
w miastach białoruskich, gdzie
kobiety st.anowią 23,6 proc.
ogólnej ilości radnych. W ten
sposób kobiety stanowią na
Białorusi
prawie czwartą
część ogólnej ilości człon
ków sowietów wiejskich i miejskich.
Na pierwszem miejscu pod
względem udziału
kobiet w
składzie sowietów stoi wśród

udział 'VI ż,ciu

Gd, malema ,k
Dolit,cznem iest premierem

l!łłlT" Piotrkowska 44
"Ił
1. of., I p. m.B.

krea€ja europejska,
produkt:ji .9~9.

Nałnowsza

Małą pomyłkę popełnił atoli
premjer, kiedy nazwał dużą i·
loś~ obywateli "obserwatorami"
Być może że po łacinie na·
zywaJą
sk "obserwatorami"
lecz w zwykłym, ziemskim. nie
naukowym języku, są oni DO ·
datnikami. Oznaki gospodar·
czego kryzysu mogą "obserwować" (taka obserwacJa kosztu·
je bardzo drogo) na sobie i na
cyfrach, które zamieszcza ofi
cjaJny organ "Wiadomości Sta·
tystyczne" ...
:u:

.u,

.a.

Q.

• '.".SiU ......~

Ilustracja śpiewna "Całuję Twoją Dłoń, Madame"
w wykonaniu artysty operowego p. 1J114S4.

Nazglia p.
Początek

lidau~ra.
Początek

o godz. 12-ej.

o godz. 12-ej.

Na pierwszy seans wszystkie miejsca

pO 50
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i
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"Pan nadzwyczajnie paruje
uderzenia" .
"Rozumie się - po 18 latuc!
pożycia małżeńskiego".

,
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Wrażenia
z wycieczki do Wiednia delegata Polski na międzynarodowy kongres lokatorów p.Jan~ I-Ianeiuana
'.
Jak już' o tmn dOilo"iJiśmy wybudowano w osiedlach za- zwyciężeni" - jako symbol no- dla dróg, ścieżek, ogrodów i szynką gazową, 1. m. k\w. WC. i
pokrótce dplpgaci na LlIQ.I.~y~lamiejskich 3796.
wcgo jutra, do którego zdąża placów zabaw 68.985 m. kw. A 18 m, kw. pokoju
z UW1rodo~y kong1!es zrzeszCI'i .IokaDzisiaj będę mówił tylko o ludzkość przez ogrom pracy, więc stosunek 28.5 proc. zabu- dzcniem wodociągowem.
torskIch w Pradze zostalI za- kolonji robotniczej
przez morze krwi, w tern prze- dowy. Park na placu KongresoPoza tern w domach tych jest
pr<?szeni. do Wiednia,. . celem I ~
Sandleiten"
konaniu, że genjusz ludzki i wym posiada 86.000 m. kw.
kilkanaście większych .mieszzWledzema nowowzmeslOnych
.
".
'.
człowiek postępu jest niezwycię
Na placu tym znajdują się ba . klii'i dla lekarzy, adwokatów
budowli przez
samorząd m :d::z. st.ano":l k~na w sobIe ca- żony.
seny do pływania, plaże dla ką- t. p.
Wiednia i spółdzielnie 10kator- osc l Jest, Ja Y samowystarAby uprzytomnić sobie jak pieli słonecznych, skocznie dla
W k l - S dl'
"
skie.
czaInem P?d wzg~ędem gos~o- kolosalną jest ta kolonja, ktć- dzieci.
' o onJl "an el ten , jak i
Chcąc zapoznać szerszy ogół darczym l techmeznym, mla- ra
"
.
. w wielu ,innych domach kąpie,
...
sŁeczkiem
.
Basen pływackI dla młodzle- le, px:alnie mechaniczne są oz teml 'WyczynamI pracy zwr6.
,
.
daJe dach nad głową przeszło ży posiada powierzchni 5000 g6lne, w placon'em komornem
dliśmy się do p. Jana
HanemaCały
kompleks
budynkow
116.000 osób,
- k w., a g łę b o k o ś'C wynosI
' ..,"itź 'zaII'czona '.J·e"'t
11z'Y""alnotc~
.
6 c 1576 'eszk" d
. d
m.
..
na, delegata zrzeszen lokator w zy.
mI .
au Je D~ l wu- naJeży nadmienić, że do wykOll 60 cm. ,,'oda w basenie jest 0- pralni i kąp-ieli wraz ,~ opałem
polskich na praski kongres z lk)?I~O~OwyChdZ ~UCb7~ią Ikw sz~l- czeniit tej budowli zużyto:
grzewana mechanicznie do cie- i t. p.
;prośba o podanie nam
swych leml wygo 31m,
u
S Iepow
')J;
•
' .
')
.' ~
.
. k'
handlowych 71 magazynów 58
l ... a.OOO m. kb. pracy ZIemnej płoty ...O st. C.
Ko~orDe.pJ8(~One w, tym kom
w~ze~ z tej WYCl~czł 1.
zakładów r;emieśIniczycb 3' za HU59.000 cegieł, 4.512.000 klg
Jeśli chodzi o wielkość po- pleksie cłODtów wynosI miesięcz
"b ane~an .oplsa
nam. w kłady artystyczn~ {fotogr' szłt~ I palonego wapna i 270 m. kb szczególnych mieszkań, to usta nic 20 groszy a~trJackjch. (25
~~o.so nas ępuJący swe wrar- ki) :; o"'romne pralnic ~echa- ' gaszonego wapna, 13.002.000, Iiły się w nowobudowanych groszy'polskicb) za 1 m. kw. po
łn~. k F'k
. I'
d
nidzne i ~akłady kąpielowe cu I klg. cementu, 108.200 m. kb przez gminę robotniczych do- wierzchni, dO' tego docho-dzi pn
a. ;m, '.s:, z, ,POPIO ow o ra- kiernię'-" restauracie 1 aptck"~ i piasku i szutu, 1.462.000 kg: ż~- mach 4 typy: 75 proc. wsz.y~t- datek mif',szkaniowo _ budowladza SIę I Vi' l<l~Ll
"< I' la
6220
. k
' posm
. d a 40 m n'"
d IQIe&zl\.uma
. I·
.~.
k 1 l ,} b d kó
1 oddział pocztowyd.' 1 bibljO'teza okr .,.
' m . kb . kam l enl k'IC h mlesz
'au
ł' 'p
ml(~~ ... cznie
og~O'mny. 011., t .~~. u. yn w kę, 1 kinO', 1 salę teatralną, 3 39.900 m. kb. płyt, gipsowych kw. zamieszkania, a mianowi- od~l schil. 50 do 2 sebiJ. 50, eo
w XVI dZielnicy
"WIednIa
• . tl'lce (ZleCU~ce,
l'·
1wIe
· lk·I za- 112800
m.• .kb
szlakI• ,.. 135000
de:
wyniesie
za
mieszkanIe nórv
.
."
sWle
i
• '. •
•
•
.
' :
'.. ,!Sandlc!~cn.
. . kła(l wychO'wawczy dla d:zJecł ~. I,,,. zela~~betonu, ,0.000 ID
2 m. kw. przedpokoju,
malne 40. ~. kw. wraz z k6Szta
, GdZle przed wOJną była mleJ- (Kindergartendebaude,) 1 za- kIJ. muru, _O.OOO~. kb. beto1 m. kw, WC.
mi admInIstracji. dO'mów 10
~ka zbiornia śmieci i zwożono khld spalania 1"OO'dpadków i śmi('- un, 80000 n;.kw. roboŁ s~tukatu
9 m. kw. kuchnia,
scbil. miesięcznie, t. j. 12 zł. i 50
wszelkie ni'eczysŁości
dziś ci.
ry, 43.0~ ?klen 8000 drZWI, 180?0
18 m. kw. pokój mieszkalny gr. polskich.
wznoszą się przepiękne w no'\Vraz z lem granicz" .i.ako nie stopm l m.ne p.race poszczegol10 m. kw. pokój sypialny,
Wiedeń na ~7h.. dowę
w.oczesn'-m
stylu
utrzvrnane
do
J
nych
rzemteślmków.
\!ll d
d ł-.
.
:'
• •
J
•
wyodrębniona całość
przepię'
,
lub też w inneJ proporcji mie- posia~Uił.' n usec z p6 a ....u
1il~', J-wystawlOne przez magl- kny, młody jeszcze, park na pIa
Dla przewozu tych surowcow szkaniowej, razem do 40 m mieszkaniowo - budowlanego
strat 111.: Wiednia z ftmduszów cu Kongresow., gdzie znajdują w okresie budowy niezbędne by kw.
i ten kapit9ł jako po( hodzący
mieszkaniowego podatku budo- siQ boiska, place sportowe i dla ły 26.?00 wag~nów po 10.000
Typ większych mieszkalI jest z podatków 'j~t preliminowany
wlanego.
zabaw.
klg. hczą: ~azdy. \V okresie powierzchni 49 m. kw. - 57 m w budżecie miejskim na rozbtlKażdy zwiedzający te.n komGdy wchodzi się do "Sandlei czteroleŁmeJ budowy
kw., na specjalną uwagę zasłn- dow~ a więc jest bezprocentopleks budynków
mUSI,
bez ten" wita gości
pracowało stale 2.000 robot- guje typ mieszkania dla· samot- wy.
ob
względu na przekonania poIi- ogromny obelisk z marmuru
nlkó..
Dych wszystkiego 0. 21 m. kw
Gmina (Io1icm jedynie ~f('ktyczne i przynależność partyjną na którym ustawioną jest pJaCałość kolonji posiada 96.000 powierzchni w następojący:t;D ty:wne k~ admWsfiowanin
- oddać bołd samO'rząd6wi wic styka z bronzu dłuta artysty m. kw., zabudowane zostało rozklad7ie:
,
_.
f gosporulrk'j miejskiej, ' en wydex'iskicmn
rzeźbiarki Fcodory Riess "Nie- 27.517 m. kw., pozostało więc
2 m. k,:. przedpokoju z: ma- nosi od 1 do 1,5 proc" ~łicznm rozwiązanie kwestji głodu
jł\e .. to jut fundusz lU!. reper:.
mieszkaniowego, który do niecle. remont i nie'orzcwidziam
TY

::'t:tje::~I~~Y
1~:;:~i. się we
Ta racjonalna polityka rozbu

(Jowy datuje się od, r. 1923, kie
dy.:to austrjaccy socjalni demo~r.aci ruszyli do wyboru z nayzelnem hasłem: "Rozbudowa".
Od wybuchu wojny światoI\Tcj, t. j. od r. 1914 do roku
1922 włącznie wybudowano w
Wfcdniu wszystkiego 4258 mie-

StUl DrZBn,- B
będzie

II
U

Bntral-,

dBPBSZwy~~:~

Wczorajszy "Głos Poranuy'"
donosił, że ministerstwo poczt i
telegrafów zamierza spowodować otwarcie w Łodzi t. zw. cen
tra li depesz, której obowiąz;zkań.
kicm będzie telefoniczne ~adaGdy władża samorządu prze- wanie depesz abonentom telefoszła
w ręce socjalistów
po nicznllID.

mieszkańców m. Łodzi
o
nych dnźem udogodnieniem nia wykonawczego, a urzędowi
a ponadto pozwolą na znaczne telegraficznemu nie wiadomo
oszczędności czasu.
czy i jakie opłaty będą wprawa
Do tej pory w sprawie tej nie wone za telefonowanie depesz.
wydano żadnego rozporządzełL.)
•
Ira

N-Iebez,,-.eczen'siwo

W związku z tern zwrócmśmv się do dyre k'CJI.. I'd
o zk'
·lego urzędu telegraficznego, gdzie wyjaśniono nam. że właściwie sy- ff;;:~7'nw:r7·""""""""··""'-;:;:-"?':"''DG\'=''10·T''<~":'''!'I:rm~:;'7':'CT;»y:r''I!'·''''P'0;;'''~'7"";'·7·1m
stem ten był już dotąd przez
dość długi czas praktykowany.
Każdy z abonentów telefonicznych, który pragnął, aby Da
rlawano mu stale wszystkie telegramy 'drogą telefoniczną, mu
kań.
siał uprzednio zgłosić się do uDotyczy to wszystko miesz- rzędu telegraficznego, aby wykań w domach miejskich wyso- pełnić odpowiednią deklaracje:
kiej budowy (Hochbau), gdyż
poza tern gmina buduje małe. .Po wypełnieniu tej formalnodomki na gruntach. micjskich SCI abonent otrzymywał depc·
po~a miastcm i w osiedlach 0- s7e. przez telefon, przyczem za
grodowych na własność gminy kazd~ depeszę doliczono mu
l,ąb . ctl~ ,spół!l1ieIni mieszkanio- speCjalną opIatę w wvsokości
wyc11;,' .lloziętaj'ąc tym ostatnim 50 ~roszy.
'90 lt1b~O proc. pożyczki miejCo się tyczy zamierzonyc1
'skieJ na niski procent i długo- przez min. poczt i telegraf{p"
ter.rninową amortyzację.
zmian - to, zdaniem dyrekc,i
Do końca roku 1928 tego ro- urzędu telegraficznego, mają (
dzaju domow jedno lub dwu ne wielkie znaczenie, gdyż będl:!
Widok na Wisłe \X>d Wawelem w chwili ruszania kry.
mieszkaniowych
one dla abonentów telefoniczwprowadzeniu w r. 1923 miesz
kanl'owego p·odatku blldowlanego postanowiła gmina wybudować do roku 1932 64.000
mieszkali.
l
Dotychczas wybudowano
39.500 n'rieszkań ł 2415 składów
bandl6wych,
do tego dochodzi obecnie corocznie conajnmiej 6.000 miesz

w Polsce niestety
.
I wsp6łdzielnie muBankowi gospO'darstwa krajowego za udzielony
państwowy kredyt budowlany
6 prO'c. rocznie, do tego dO'Chod:d ~O'n!ł.imnlej pół procent k~.
szłów banków i t. p. i nie dziw~
że budO'wać nie możemy, a jesił nawet dzięki inicjatywie Samorządowej ·Iub spO'łe~znej 'P 0 wstają d6my i są mieszkanIa to te nle są dostępne dla ludzi
samorządy
szą płaeM

powainem udoO'odnieniem dla

I

DOWOdZI-

I

pracy.
k PrO'centy
Ik ł • zjadaJąd i• wszelką
d
o n :lCJę sprowa Z8Jt}
o ze-

Te refleksje nasunęły roi się
gdy patrzałem na tętno żYCj3
domowników kolonji "Sandlei-

My stoimy w ogniu walki o
fun(J.usze budowlane niechaj Wiedeń będzie dla nas
przykładem.

Trzeba budować! Nędza mieszkauiO'wa w Polsce jest najwię
l{sza w EurO'pie, ' stwierdzono to
na międzynal' d6Wym kO'ngresie 1O'katorskim w Pradze i jest
:'zeczą dumy i ambicJi loJrało
I'ÓW p6lskicb, by na pl'Zyszłym
1.w ngresie
międzyuarodow.'Dl
!ła .iesieni 1930 roku
móc w
flpI'a~ozdaniu z Polski wykazać
;'wwotność I'ucbu bndO'wlam'go
i "masowość produkc.ii mi('sz"~ariiQwe.l w PO'lsc(',

__ I
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lIustracia

śpiewna.

-

"
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$więca Wielkanocne są jedAym z najprzykszejszych okresów w roku. Przedewszystkiem
$ą one przeznaczone na odwiedzanie lub przyjmowanie ludził
których przez cały rok posyła
się do wszystkich djabłów.
To
już jest niemiłe. Następnie trzeba napychać swój lub cudzy
brzuch:
To już jest niezdrome nawet.
Mniejsza zresztą o swój. Trzy
łyżki rycyny łZ1 czwarce święto
i sprawa załatwiona.
Gorzej
jest z cudzym brzuchem. Widzi
rię tylko, jak właściciel go napełnia, nie widzi się natomiasc
jak dostaje boleści. Ponieważ
zaś wiemy napewno, że;e dostanie, a pozbawieni jesteśmy przyjemności widzenia tego, wszelka
moralna satysfakcja ze MDiął
przepada.
T ak samo przepada wielka
tlość jedzenia i napojów. Przeciętny świąteczny gość zaraz po
przy;ściu łapie się za jaja, wgryza się w szynkę gospodynz~ używa na nóżkach, a wreszcie
niszczy ci twój świński łeb. Potem wypija wszystko co jest na
stole, starannie omijając kwas
.iarcza1ly i tran.
Następnie zaprasza na przgs%ły rok do siebie i wychodzi,
kontenc % siebie. jeżeli ma się
na schodach odbija, nie ma
pretensji do siebie, lecz do ciebie. Ty znów otwierasz pocichatka drzwi na schody i słu
chasz. Zaws%e coś usłys%ysz.
Albo odbijanie, albo wymyślanie
na złe przyjęcie, albo, że jesteś

we

na

szedł.

Znam wypadki nawet, że sam
gospodarz otwierał drzwi i 0świadczał, że go niema w domu. Trudno!
W takich wypadkach trzeba mu wierzyć, bo
przecież on sam wie najlepiej
czy jest, czy go niema.
Najprzyjemniejszym jest pierw
łzy dzień świąt. Primo dlatego
że człowiek jeszcze nie zdążył
przyzwyczaić.

W dniu wczoraj szym o godzinie
4 min. 30 rano wydarzyła się kata
!'trofa na dworcu Łódź - Kali·
ska. Dwa manewrujące poc: ągi,
które niewłaściwie skierowano na
ten sam tor, zderzyły się ze sobą,
wskutek C"lego jeden wagon zostal
7.druzgotany. Z obsługi kolejowej
nikt nie doznał szwanku.
Przeprowadzone dochodzenie ustali1o, iż winę ponoszą maszyniści

można więc

pociągu,

Iych
noś<.,i

Druga katastrofa wydarzyła się
C' godzinie 8,30 rano na stacji Koluszki. Pociąg towarowy. zdążają.
ry w kierunku Łodzi wjechał na
luzem stojący wagon wskutek cze
go 12 wagonów zostało rozbitych.

Miejsca postoJu autobusów
znajdować się będą

w 12 punktach miasta .

komuni tramwajowym K. E. Ł. na ul. Rok'
nie miały fińskiej nie dalej jednak, jak na
na terenie Łodzi wyznaczonych sta ul. Granicznej w kierunku miasta.
5. Przy rogu ul. Napiórkowłych miejsc postoju, co było niewskazane zarówno ze wzgl ę dów sldego i Tatrzańskiej
6. Przy rogu uliry Dąbrow
bezpieczeństwa jak i wygody paskiej i Kilińskiego.
sażerów.
7. Przy rogu ul. Rzgowskiej i
Uregulowaniem tej sprawy zajął
Śląskiej.
~ię wydział przeds i ębiorstw miej8. Przy rogu ul. Białej i Piotr!\kich, który powołał do ~ycia spe
r)alną. komisję, w
skła d
której kowskiej.
9. Przy rogu ul. Kątnej i Janiny
weszli przedstawiciele magistratu
10. Na placu przed dworcem ko
staro~twa grodzkiego, komendy po
Iicji, kole~, elektrowni łódzkiej i lejowym kaliskim.
11. Przy rogu ul. 2;eromskiego i
stow. właśv. autobusów.
K
onstantynowskiej.
Na podstawie opinji tej komisji
12.
Przy rogu ul. Srebrzymkiei
l wniosku wydziału przedsię
i
ul.
Promyka.
biorstw m:ejskich - magistrat wy
u
JW-=»
znaczył miejsea postoju 'Ił' następu
;ących punktach miasta:
1. Na Bałuckim Rynku.
NA RATY poleca
2. Przy krańcowym przystanku
Kllltisklego 4,1
tramwajowym K. E. L. przy ul. • WOrO U .
' lewa oficyna, .11 p
Brzezińskiej nie dalej , jednak jak
przy Ul. Cmentarnej W' kierunku
Autobusy\

kację

utrzymujące

międzymiastową.,

BIEhlZłtQ :I~~~n~

J hJ'eJ'[lyk
••••••••••••••••••••••••
(zgiajtie

"nU!tr. Pra~~ Wienorna"

28 p. P.

Na ostatniem posiedzeniu magistratu postanowiono wya.sygnowa.ó
z funduszów miejskkb zł. 1000 D'
Tęce dowódcy 28 pulku S. K. D&
Z kolejarzy nikt nie doznał urządzenie święconego dla toinie
szwanku, gdyż ob sługa kolejowa rzy tegoż pułku.
w ostatniej chwili wyskoczyła z
p~ciągu. W skutek zatarasowanego
toru komunikacja kolejowa przez
Łódzki starosta grodzki P. IKoluszki odbywała się z przesiada
gnacy Strzemiński wyjechal W' dn.
niem.
Na miejsce katastrofy do Kolu- 26 marca r. b. na tygodniowy
szek zjechały władze śledcze, któ urlop Świąteczny. Podczas nieobee
re wszczęły dochodzenie w (elu u- ności zastępować będzie 8tarOstę
grodzkiego zastępca. - p. RosieJó.
stalenia wi!lnych katastrofy.

I

Osobiste

Przerwa

w wypieku pieczywa

Jak się dowiadujemy, piekar·
nie łódzkie dokonają ostatniego
wypieku pieczywa w dniu dzisiejszym o godz. 11 rano. Wvpiek wznowiony zostanie we
wtorek o godz. 6·ej wieczorem
po świętach. Z tego powodu spo
7vwCy winni zaopatrzyć się w
oieczvwo w soboŁę. (p)

Obosfrzenie kontroli
nad poborowemi

Jak

się

Dziś

świąteczna

dowiadujemy,

mini-

sterstwo spraw wojskowych w
porozumieniu z ministerstwem
spraw wewnętrznych wydało w
związku ze zbliżającym się terminem poboru nowego rocznika instrukcje w sprawie kontroli nad poborowymi. Asystu.
jących przy komisjach poborowych
przodownicy policyjni
sprawdzać będą wykazy poborowych, którzy mają się stawić
w danym dniu. Poborowi, kMrzy nie uczynią zadość ooowiąz
kowi stawiennictwa będą naza·
jutrz aresztowani i sprowadzeni przymusowo do właściwej ko
misji poborowej. (p)

nie

Wielki

świąteczny

świąteczny

program!

program!

Ostatni przebój obecnego sezonu!

w supersensacyjnym dramacie w 12 akt.

•

czynne

Zuchwałe włamanie
spółdzielni
żywców

do

Początek

Odczyty
T. WieRiawy. Długo.
szowskiego
W

poniedziałek,

dnia 1 kwietnia

seansów w

święta

o godz. 12 w

poło

pędowi na mieście. Okres przed- i dodaje optymizmu i liryzmu.
świąteczny ma również co do Jak wzruszająco brzmi zawsze

siebie, że wszel"ie długi można cokolwiek fałszywy chórek, głoodłożyc na "po świętach". To szący, że wszystkie rybki śpią
samo można z nudnemi listami w jeziorze plim pUm plim pUm
do
nowym
twOJą
.
. rodziny,
.
.
.kapeluszem
.
p l'lm p l'lm p l'lm l. ca ł'
UJą
zony, plłką dZlecka l kąplelą·
dłoń madame jakkolwiek u·
Tradycyjna "rybka" też nie
.'.
'
.
. t J
d'
t
b
mnze nzeł szanowny panze Be!
fes aO pogar zenza, em a r - .
.
dziej, że lubi ona pływać w 0Tak Jest mOl drodzy! SWlęta
kresie świątecznym w koniaku, mają swoje blaski i cźen.ie,. j~k
a czegoż się nie robi dla zwie- wszystko zresztą na sWlecle!
rząt?
Starajmy się więc błyszczeć w
Parę godzz'n, spędzonych przy okresie przedświącecznym i cźe
tem miłem scworzeniu, pozwala niować przykrości samych świąt,
na różowe patrzeni~ na życie a może iakoś DrzebrniemuJ

południem

~a1i

Filharmonji wygło8i dawno
~r.powif~dziany odczyt red. T. \Vie
niawa-Długoszewski n. t. "B~ała
śmierć" (wyprawa Amundsena)
Bilety wcześniej nabywać mo!
l!a w kasie Filharmonji w ceni~
od 1,50 do 50 gr.
Tegoż dnia na powyiszy temat
(ldb~dzie się odczyt o godz. 3 pp.
w Zgierzu.
Frelegent omówi dzieje wyp:awy, kim był Amundsen, Malm·
green, Czuchnowski, Nobile i int1i.
Scharakteryzuje ofia.rność bohaterów śmierci i jakie znaczenie ma,
ta bezinteresowność wielkiej mo·
ralności powojennej, itd.

nocne

Na pierwszy s6.ans wszystkie miejsca po 50 gr.

spo-

Ubiegłej nocy niewykryci sprali
ey za. pomocą wyrżnięcia. S1:yby 1f
oknie dostali się do sklepu Powszechnej Spółdzielni Spożywców,
:miesz<.:zą.cego się przy ul. Aleksan
drowskiej 134. Zło<.:zyńcy po splą.
drowaniu całego sklepu wybrali
najlepsze artykuły spożywcze war
tości kilku tysięcy złotych i złrie
gIt Włamanie zostało 8post;ne!oBe
dopiero wczoraj zrana., gdy urzęd
nicy zjawili się do pracy, o czerr
powiadomili natychmiast urząd
śledczy.
Dotychczas jednak Dl:'
ślad złoC'lyń<.:ów nie natrafiono.

Dziś,

perspektywie indyka. Straszne
czasy nastałyl
Trzeba jednak być sprawiedliwym. O ile same święta są
poważną klęską, o tyle ostatni
• • •
tydzlen
przed~wląteczny ma swol'e powaby. Gruntowne
t
sprzą anie daje ci znacznie większą
swobodę ruchów. Raz dlatego,
~e w~gó.le ~yrzucają z dom~,
zebys Slę nze plątał Fod nogaml,
amie czytać,
następnie
zaś po drugie zaś dlatego, że żona
wszyscy mają już zaszczepione twoja na mur siedzi w domu, a
wszystkie choroby i nikt się nie ta świadomość dodaje wiele acprzestraszy kartki. r»'l.jąc W mosfer twojemu żJJciowemu roz-

kinoteatry

będą

Zrzeszenie teatrów świet1nyeb
podaje do wiadomości, te wszystkie kinoteatry zrzeszone na terenie m. Łodzi nie będą czynne rów
nież w Wielką Sobotę naskutek
wspólnego porozumienia się.

w

uPo

ciec z domu przed gośćmi
trzecie kawiarnie są zamknięte
i niema gdzie pójść, chyba na
dworzec. Ale tam też jest niebezpiecznie, gdyż zawsze znajdą się już tacy mądrzy, ;ak ty,
i to przeważnie ci, przed którymi ucźekasz z domu. Nolens
tJolens musisz siedzieć w domu
i drżeć na odgłos
każdego
dzwonka.
Dawniej dawano sobie jeszcze
I\T •
• ••
.,
la d ę. iVaJzwyczaJnzeJ
w swzecie nakle;ano na drzwiach karlkę z napisem: "ospa" i wszyscy
zawraca li na pięCie.
Teraz jest inaczej.
Przedewszystkiem nie kaidy

żołnierzy

dla

il r. o godz. 11,15 przed

dorożek,

dość prędko

zwrotniczy i spinacz, któ
do odpowiedzialkarnej.
..
-.

pociągnięto

* * .,

Następnie

niema tramwajów, ani

święcone

rozbit:iu II waeonów

miaeta..
3. Przy rogu Pomorskiej i Za.gajnikowej.
świnia.
4. Przy krańcowym przystanku
Zaproszenia do siebie na pr%yIzły rok nie należy brać dosłow
nie. Przeważnie zapraszający
wychodzi wtedy % doma. jeżeli
r:aś nie wychodzi, udaje że wy-

nie

1929.

Ił
blaski
Na statji Kaliskiej i w Holulzkat:b ulel!lo
i cienie

Świąteczne

się

Gf'JOSPORAN'NY -

dyżury

aptek

sobotę dyżurują.

apte·
(piotrkowska
~09); S. Hamburga (Główna. 50},
B. Głuchowsk:ego (Narutowicza. 4)
J . Sitkiewicza (Kopernika 26); A.
Charemzy (pomorska 10); A. Pota
sza (plac Kościelny 10).
Jutro, w niedzielę dyżurnj~ następujące
apteki: N. Epszteina
(Piotrkowska 225); M. Bartoszewskiego (Piotrkowka 95); M. Rozenbluma (Ceg:elniana 13); Gorfeint
(Wscbpdnia 54); J. Koprowskiego
(Nowomiejska 15).
Pojutrze, w poniedziałek dyżu
rują apetki: G. Antoniewicza (pa.bjanicka 50); K. Chądzyńskiegc
(Piotrkowska 164); W. Sokolewi('za (przejazd 19) j R. Remb:eliń·
sldego (Andrzeja 26); J. Zundelewi
(za (piotrkowska 25); M. Kasper
ldewicza (Zgierska 54); S. Traw
kowskiego (Brzezińska 56).
ki: L.

w

Pawłowskiego

1m.m. -

Po długich

l

ciężkich ci~rpieniach zmarła

w

GŁOS

PORANNY - 1929.

Gdańsku nasza najukochańs-za żona, matka, babka, siostra 1 ciotka

D. P.

I
przeżywszy lał

R

(Ułodz.

65.

6u1din)

Wyprowadzenie drogich nam zmłok na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się W niedzielę dn. 31-go b.
o godz. 11-ej przed południem w Gdańsku, o ozem zawiadamia pozostała w nieutulonyro smutku

z

R

cudzoziemców
w
bodzi
bedzie do dn. 30 czerwcl r. b.

aiesłracia
trwać

łJ(hułanł~

rejesira.:)ł

sic od

sorowo harane .

MEBLE

D\'WJlNY

,

Edwarda Steinman
w

fabryka
.

mebłł~ ~

Mf~lf S;~i~r~d~;I;e gWSalomunuwln
nH~ I HITel.n34-25,
pg.' najnowstych
wiedeńskich
mo·

GAB INETY

~ L.

włącznie.

Uchyhtnie się od

rejesltacji

hędzie karane grzywną do 3.000
złotych tub aresztem do 6 tygo
dni, albo karami łącznie, a nieżaleźnie od tego moźe ono po-

ciągnąć

za sóhą wydalenie

aogodne warunki! PanieńskiJ! "okuje Długoletnia gwarancJa' granic RzpHtej Polskiej. (wid)

Ohorych

do wiadomości, że w miesiącu kwietniu 1929 r ..
odprawione bądą nabożeństwa 2ałobne w Synagodze
Towarzystwa przy Plaou Wolności 10, na które krewnych, przyjaciół i znajomych nieboszczyków z-apraszają a mianowicie:
dn. 7 O godz. 8 rano ta b. p. Dawida Silbersteina
,.. 1" 'II 12 w pał. " " " Klemensa Nadla
" 10"
,,8 rano
"" " Hilarego Nussbauma
1!
11"
,,12ip6ł. pp." ." " Stefanii Hoffman6wny
'i'
11"
,. 1 po poło l i , . " Salomei Lindenfeld
" 12". ,. 8 rano
" ,. " Pinkusa Bornsteina
,. 12,.
,,12 i pół pp. " " " Bronisławy Flatto
" 13,.
,,10 rano
"" " Irenki Silbersteinówny
" 14"
,,8 rano
" " " Karolka Re11era
" 14"
" 12 i pół. pp. " " " Dra Łazara Grossmana
" 16"
,,8 rano
" '" " Małki Kissyn
" 18"
,,8 rano
" " " Abrama Ostrowskiego
,. 24"
"Słl'ano
" " .,. M.ania Szerszenowska
?I
25"
,,8 rano
" " ... Miriam Stein
" 28...
,,12 i pół pp. ,. " "Leiba Wyszewiańskiego

Panu D-rowi Zygmuntowi Rakowskiemu z
wodu śmierci

B. P.
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podają
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"B'K~H [H~UM" i KomU!! ,,~lDR~WI~KA"

bt;dzi~

\v dniu 27 murea r. b. znajdo- f je i dow6d osobisty. Dowód o'
wah siG na obszarze Hźplitej sobisty winien stwierdzać nic·
PolskieJ, chocinżby nnst~pnic tylko tożsamość osoby, lecz 1'6·
wyjechali zagranic~, ale powró- wnież i przynależność pallstwD<'lili przed ukOllczenicm reje- wą·&tracji, t. j. przed dniem 1 lipW razie nie posi~dania przez
ea r. b.
z~łusa:ającego się dowodu osobi
Rejestracji nie podlegają ci slego, rejestracj&. dokonana hę
cltdzozicmcy, kt6rzy przejechali dzie na podstawie ustnych zew dniu 27 b. m. grnnicę RzpU- znall cudzoziemców, przyczem
tej nn mocy wiz tranzytowych. urzędnik winien uprzedzić osoObowiązkowi rejestracji pod bę zainteresowaną
o skutkach
1egają również ci cudzoziemcy, przewidzianych wart. 16 punkt
którzy przed wejściem w 'l.y- 2 rozporządzenia o cudzoziemde wspomnianego rozporzą- cach.
cb:eniu .jut się rejestrowali, jak
Polszczenie imion i nazwisk
również i ci, którzy podlegają cudzoziemców, ich rodziców
specjalnym przepisom.
pracodawców współmałźonk6w
Obywatele w. m. Gdańska n- i dzieci winno być zaniechane.
ważani są za cudzoziemców 1 Nazwiska i imiona winny być
podlegają rejestracji.
wypisywane tak, jak to jest u.f~
Rejestracja odbywać się bę- te w języku państwa. do któredzic na podstawie osobistych go dana osoba ·należy.
zgłoszeii. cudzoziemc6w obojga
J :2er'
k
li twa n'G %
płci, powyżej lat 16, przycze
. ~ t~ f~~rt1
?ta
s (R .1
n~
1S
się będzie bezpłatnie, podlegają ka~dy zgłaszający się wini.en at •. a e SChaod 1'e) egto OSJ~s' kPal1~
kt'
. " ze SOJJą dWIe
' róograt
sim'
Na w
o naZWI
o
·
wszyscy CU(l ZOZIemcv,orzy
przyllIesc
. n
) ,'pod
e tak
....".,.,__
Ja.....; . .
ł_l'Pims:a:_
• w
Mil caa . kloua lllR.!ą Jye... d an d j
.
Ja • są v;yplsane.v
owo z e o·
sobistym, wystawionym przez
obce władze.
Jeżeli cudtoziemiec
nie po
przynależności
siada
ustalonej
Grand Hotel Sala Mała i Złota
paI1stwowej (emigranci rosyjscy), wówczas terminy, jak:
"obywatel byłego imperjum r(1
es
d ••
syjskiego" lub "były obywatel
b. imperjum rosyjskiego" i
8przł!daż likwldilł:gjna
"bezpaństwowy"
nie są do'
trwać będzie, nieodwołalnie, do dn. 2 kwietnia puszczalne. Gdy przynalezno~ć
(en, zredukowane!
Cen, zredukowane! państwowa l'odziców cudzoziernca nil" jest ustalona stosonajwybitniejszych
DKM
mistrzów Polskich
unl·k aty wan:y.. będzie w tym wypadku
termin opisowy "o przynależno
oryg. perskie
ści państwowej nieuitalonej rrl
Bronzy, Srebra, Porcelana i t. p.
urodzenja".
Cudzo:zićmcy przebywający w
Polsce od 31 grudnia 26 r. otrzy
maJą karty pobytu czasowego
o ile pra'-'lO do pobytu nie jest
uregulowane specjalnemi pr7.episUI'ni.
Starostwo może udzjelić pro"
PIRAMO"\VIOZA 11, tel. 35 49.
Iongaty pobytu cudzoziemcowi,
którego prawo do pobytu czaso
Poleca najnowsze modele
wet{o wygasa w okresiE' od' 27
kapeluszy Wiosennych.
marca do 26 września r. b. z odroczeniem terminu wyjazdu
naJdalej do 26 września r. bież
Jak już donosiliśmy, w dniu
27 b. m. weszło w życie l'OZpOrządzenie
ministerstwa spra\v
wewnętrznych o ruchu cudzoziemców
na calym obslarze
H,zplitej.
W związlnl z tem urząd woje
wódzki w ł40dzi wydał odnośne
zarządzenia w sprawie rejesttacji cudzoziemców na terenie wo
jewództwa łódzkiego do wszyst
kich
starostw,
magistrat6w
miast wydzielonych i komendantów policji.
Okólnik zaleca w pierwszym
l'zGdzie opracowanie plann reJes tracji i przygotowanie od powicdl1iego personelu do przepro
wadzenia rejestracji w ten sposób, aby rejestracja została Hk01'icZOl1a do dnia 30 czerwca
r . .h., nie przeciążać . pracą u·
n:ędników i nic narażać rcjestrujących siG na stratą czasu
Rejestracji, która odbywae

Zarząd

rn.

KOLEDZY i PERSONEL

LBunlcy przy uJ. 19ierskiej Hg 17.
.

.

Ni~
W

thC:fmg wojng!

Łodzi odbędzie się

odczyt propagandowy
pacyfizmu

Polska i niemiecka liga obro- su i losu rodzin zmiennym po
uy praw człowieka i ollywatp-la kusom zbiorowej rzezi.
organizują na kwiecień
b. r.
- Kto będzie przedstawicie·
zgromadzenia, poświęcone zaga lem Polski w tej najbliższej kam
dnieniom obu sąsiadujących ze panji propagandowej?
sobą państw. Treścią wymIany
- Mój kolega sejmowy, pozdali na zebraniach
ma być sel Prager i ja.
kwest.ia: "Czy grozi wojna mię- A Niemiec?
dzy Niemcami, a Polską 'l" Bę- Były minister Fleissner i
dzie to pacyfistyczna demoTl- b. generał von Schoneich, do·
stracja na wielką skalę.
któr honorowy jednego z uniChcąc u źródła zaczerpnąć in wersytetów niemieckich.
formacji, zwróciliśmy się do po
- Kiedy odbędą się odczyty~
sIn b. ministra Stanisława Thn- Pierwszy w Królewcu, 21
guttn.
kwietnia. Następne wygłoszone
W jaki sposób zamierzają pa· zostaną
w Warszawie, Łodzi,
nowie przeprowadzić zapowje- Katowicach, Wrocławiu, BerUdziane zebrania?
nie i Bytomiu.'
- Przez urządzenie szel'egu
Na pytanie, czy nie zachodzi
odczytów propagandowych dą· obawa reakcyjnych wystąpieIl
żyć będziemy do ugruntowaniłJ nacjonalistów, oświadczył.
pokoju \V Europie. Pragniemy
- Przewidzieć nie mogę.
ujawnić, że w Polsce i w NiemA na zakol1czenie dodał:
czech szerokie masy odwracają
- Znam doskonale gen. Schó
się plecami do hoźka
Marsa neicha. Jego osoba jest rękoj
chcą trwać przy warsztacie pra mią, że akcja podjGta, jest czycy, a nie powierzać włas~e.\Zo lo, oSła ....

I
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Po krótkich lecz

3O.m -

ciężkich

GŁOS

cierpieniach

PORANNY - 1929.

zmarł

11

w dn. 29 b. m.

przeżywszy

lat 22

B. P.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi z domu przedpogrzebowego na cmentarzu
w niedzielę o godz. 12 w południe.
O bolesnym tym ciosie zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych

Stroskana Ro zina •
.

POdzi ł nagrody p. wojewody l Cztery lata
pomiądzy

pracowitych dozorców domowych

Jak donosiliśmy swego czasu 39), Stanisława Objadowskiego
wojewoda Jaszczołt wyznaczył (GdaIlska 28), Wojciecha Miln:lgrody w sumie 300 zł. dla sztaIskiego (KiIiIlskiego 61), Ma
tych dozorców domowych, kt6- teusza Czerwhlskiego (Wodny
rzy najpilniej spełniali swe obo- Rynek 9), Stanisława Zychliilwiązki w okresie mroz6w. Na- ~kiego (Żeromskiego 145), 1'0groda ta zosŁała podzielona po- masza FreŁa (Senatorska 8)
• d zy nast~pU.lącyc
.
h d ozor- W
'
K u l'Ibabę (N OWO- ZamIę
ojclecha
c6~ domowych Kacpra Węglow rzewska 2), Antoniego Saganow
sklego (Aleksandrowska nr. 45) ISkiego (Rzgowska 52) i Janu
Józefa Dubicha (Brzeziiiska nr. Androlatisa (Wschodnia 18) (p)

Z rOdniczy .napad tu

Wyrodnego napastnika aresztowały
policyjne

Wczoraj około godz. 7 nad ra
nem na terenie parku 3 Maja
mial miejsce napad pewnego 0sobnika na bezbronną kobietę
20-letnią Jadwigę Ddzierdzikowską, stałą mieszkankę Zelowa. Niewiasta ta szła do Łodzi
w celu wyszukania sobie pracy
Przechodząc w pobliżu parku 3
Maja natknęła się na tajemniczego osobnika, który zastąpiwszy jej drogę usiłował ją zniewo
lić. Dzierdzikowska
podnios:ła
alarm. ~łysząc. to pcwien przechodzlen nadbIegł Jej z pomocą
Napastnik mszcząc się zadał ko
biecie
cios nożem,
poczem

łaodzi
władze

udręki

Z Wa.rsza.wy donoszą:
Ciekawym przyczynkiem do za
gadnienia naglą.cej potrzeby dokonania. zmian. w dotychczasowej pro
eedurze karnej wojskowej jest spra
wa kpt. Kalińskiego, byłego dowódcy PKU. - Lublin.
Oficer ten był w roku 1925 oskarżony przez oJ·cn. jednego z poborowych o przyjecie łapówki.
Za.'I'9ieszony w ~ynnościa.ch ~tanął
1926 r
cd 'W j k
Są
d w kr
. prz
LObsl·°;Vymktó
em o ęgowym w u lme,
'rJ po tmudnym procesie wydał wy
Tok unłewlnniająey.
Prokura.tura odwołała. się do
wojskowego Sądu Na.jtvytszego,
który' wyrok uohylił i przeka.za.ł r
iIlEJtanojrl. do ponownego rozpa.t1"Zetria. WOlskowy ąd· okręgowy w
Lublinie w 1927 r. wydał po raz
drugi wyrok UnieW'inniaJ~'Y'
p ku tu
wojsk
~ . la
.1'0 ra ra
_ . owa z ozy
?:~o.w ~ka.rgę do WOjskowego Sąd~
Na~ZBzego..l tym razem Sąd N&J
~~zy uchyhI wyrok, przekazuląc Jednak spraw~ do ponownego
rozpatrzenia wojskowemu sądowi
okręgowemu w Warszawie.
Dziwny ten proces odbył sh~ te
raz w wa,r8zn,wskim sądzie wojsko
wyro i przyniósł kpt. Kalińskiemu
po raz trzeci wyrok uniłew;nniają

zbiegł bezkarnie. O napadzie ~o
wiadomiony został IX komi~arjat policji. Dzierdziko'Wska w.
przechodniem, który pospies..:ył
.iej z pomocą, udała się do komisarjlltu, gdzie powiadorll1łl.'l a
napadzie. Ponieważ ów prze-chodzień oświadczył,
iż zna l!
widzenia napastnika i wie gdzie
pracuje, udano się zatem do f~bryki A. M. Warszawski przy
ul. Przędzalnianej 20. Tuta)
istotnie odszukano napastnika
kt6~y~ jest 35·lełni J6zcf Cemrzynskl. Został on aresztowany
i oddany do dyspozycji sędzie·
go śledczego. (p)
cY'
.
4' d
•
W ymęczony w CIągU lat l z ru
~gotany moralnie oficer nie może
jeszcz.e mieć pewności, czy wyrok
~kraDił(b

Na lódzki.:h

CAPITOL "Cyrk Wolfsohna" Program świąteczny

ten utrzyma się i C'Zy znów nie trafi do wyższej instancji.
Pochwały
godne wznowienie, większą satysfakcją. ogląda się
Obowią.zująca dotychczas w sątembardziei, że obraz wystawiono film ten po raz drugi. Ci, którzy dach wojskowych procedura popieczołowicie,
jak za pierwszym nio widzieli go dotychczas wogóle rhodzł z połowy ubiegłego stulI'
razem. Film sam nie potrzebuje - tracą bardzo dużo.
cia, kiedy to zrodzi~ sil.' jako pro
już oceny, od wielu bowiem miePoniewaź w swoim czasie pocedura karna austrJacka.
eięcy zdobywa na całym. świecie święciliśmy ocenie
filmu więcej
największe sukcesy.
miejsca ograniczamy się do stwier
"Cyrk W ()lfsohna" minie tym dzenia, że "Cyrk W olfsohna" jest
żałobnej karły
ra,zom pod t~ samą. szc'zQśIiwą. w swoim rodzaju filmem epokoZnanego w szerokich sferach na
gwiazdą~ jaJ{ w ub. roku. Z naj- wym.
~zego miasta. prezesa Legji lnwa
lidzkiej mjr. rez. p. Janusza ' Moś
LUNA "Tajemnice Wschodu"
cickiego dotknął bolesny cios.
Przed kilkoma dniami zmarł w
Pozatem wybudowano olbrzyOd świą·t Wielkanocnych uk'aże
Kam:eńcu
Podolskim ojCiec jego,
się na ekranitl kinoteatru "Luna" mie miasto nrabskie, które zajęło
\vyższy
urzędnik
tamtejszego sejna.iwspanialszy film bieżącego se- przestrzeń 500 ha. Mury miasta w
pożytecznej
miku,
znany
ze
swej
wysokości
5
metr.
posiadają
aż
100
zonu. Powstała z pomY8łów znal,o
działalności
na
Kresach.
wież
różnych
wielkości
od
8
do
15
mitego reżysera Aleksandra W 01Polska straciła w nim dzielnego
kowa bajka z 1001 nocy p. t. "Ta- mtr.
i
oddanego
syna. Cześć jego pajemnice Wschodu" (Szeherezada)
Gwanlja osobista, K,tlifa sklacb
mięci!
wykonana została częściowo w po się wyłąt.:znie z oficerów starej
bliżu :Marsylji, częściowo zaś w Tu gwardji carskiej. Dla stvyorzenia
r.it:ie, w Północnej Afryce. Na, pias IJiebywalego dotychczas widowis- Kolin, zaś przepiękna włoszka Mar
szereg ka najptękniojszych ciał kobie- rela Albani i nowoodkryty szwed z
kach Sahary dokonano
zdjęć na tle pustyni, między inne- cych zaangażowano 100 wyszuka- ki talent AgneEl Peterson reprezen
mi napad na karawanę, do którego nych tancerek z wielkich teatrów tU"1!- płeó piękną. Mi~(hv IlH'llli ;('.'1
f.użytO 500 wielbłądów i 122 naj- l'owjowych i dancingów mia,!lt sto nak mężczyzna, który po Valentinie uchodzi Z1l. najbardZiej idealny
piękniejszych ara,bskich koni. Ty- łecznych.
Główną role;
m~ską
otltwarza typ mężezyznv - ot!,) Twun Petn
s:ączny tłum f'tatystów skhdnl :-i0
, l icznydl arabskich plemion.
7.11<tkomity kornik ro 'viski liikołaj wicz.
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rzez radio!

Odbiorniki

Rzym (444)
20.45 Opera Verdiego "Ful staff"
KONSTRUKCJI WŁASNEJ
W dni świąteczne, zarówno przed
oraz oryginalne
jak i po połudn:u większość stacji nadaje koncerty popularne. Po
ron.tem godne uwagi:
Jak r6wniet ostatnie nowości
stale na składzie
NIEDZIELA
N Trau •9 u .tta
n
n
11
Kcnigswusterhausen (1648)
Nr 1
(Gmach Grand-Hotelu). Tel. 53·71 1U,30 Opera Bizeta "Oarmen"

TELBPUnKEn
RIlDlo ..aUDIO

GŁOŚNIKI W WIELKIM WYBORZEI

.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Frankfurt (421)
19,30 Opera Verdiego "Aida"

WARSZAWA, 1895 m.
LipSk (362)
1156. Sygn.al czasu z Warsza.wKwartety
:mryczkowe:
skiego Ob8erwatorjum Astrono.. 1eV<l0
Haydna.
D-dur
~fozart~t
micznego, hejnał z Wieży MarJacEs-dur.
kiej W' Krakowie, komunikat lotniezo..meteorologicżny.
Rzym (444-)
15,55 Komunika.t m.eteórologicz- 20,45 Operetka Gilberta " Katja, ny.
tancerka."•
16,00 Odczyt dla ma.tUl"Lyst6w
PONIEDZIAŁEK
p. t. "Stosunki federalne średnio
wiecza" - wygłosi prof. Zygmunt
Langenberg (462)
Denter.
17,00 Opera Wagnera ,,$piewacy'
16,25 Radjokronika - wygłosi
norymberscy".
dr. Matjan Stępowski.
Wiedeń (520)
16,50 "Z pneźyć i dziejów naro
16.00 Koncert (Uwertura. do op.
du" - wygłosi prof. Henryk Moś
"Wesele Figara" i Koncert
cicki.
skrzypcowy Mozarta, "Pieśl~
17,15 Program dla dzieci i mlo·
o zif\mi" l\1ahlera).
dzlle~y "Legendy o Chrystusie".
18,15 Dzwon Zygmunta z KraTRANSMISJE EUROPA Ai'l'iE
kowa,
RYKA
18,30 Recytacje z Warszawy na
Od paru tygodni odbywają. się
tle dzwonu Zygmunta.
próbne transmiSje pom:ędzy radjo
20,00 Transmisja Her.urekeji z
stacjami N. B. C. w New Yorku
Poznania..
i B. B. C. w Londynie, celem wza
jemnej wymiany . programów. Po
stronie angielskiej audycje są. nadawane przez krótkofalową. stacj~
t a nie n}lł
S. C. W. w Chelm.sfol'd, po stronic
nowoczesne K fS.
amerykallskiej urządziło Towarzypodług nowych schematów RADJO·PRASJY. stwo Radio Corporatoin of AmeBezpłatna rozgrywka 3
radjo- rica również s tację krótkofalową
odblornik6w lampowych
w Riverhead, która audycje angiel
Szczegółowe prospekty wysylamy
gratis. - RADIO - PRASA Warszawa, skie odbIera i po ich wzmocnieniu
Niecała 7. P. K. O. 12.994.
przez sta~e W. J. Zł. i W. E. A. F.
~~~~~~~~~~~~~~- przekazuje na
inne radjostacje
Sięgające swym zasięgiem aż do O
ceanu Spokojnego. Dotycoczas da
RADJO ZAGRANICZNE
ły
się odczuwać tylko mało przesz
Wrocław (321)
20,15 Utwory smyczkowe (Concer- kody atmosferyczne i muzykQ z
to grosso B-uur Handla, Londynu słychać było tak dobrze,
:Muzyka reńsim Niemana, iż prawie żadnej nie było ró żnicy
z audycjami amerykallskiemi. Na
Suita "Holberg" Griega.
razie próby te uległy przerwie ' i
Królewiec 280)
będą wkrótce podjęte na nowo. An
~O,OO Opera Verdiego "Aida"
glja bowiem postanowiła moc swej
Daventry Exp. (482)
stacji w Chelmsford znacznie po
22,00 Koncert (M. in.' Uwertura
większyć, oraz dokonnć pewnych
"Rusłan i Ludmiła"
GlInzmian w systemie antenowym. Sta
ki, KOIlCerty skrzypcowe
ła wymiana programów między Eu
'l'artinego D-moll i Albiniorepą i Ameryką. jest już kwe~t..i>1
niego A-dur, Symfonja IV
bardzo niedł v;iego czasu.
Dworzaka).

I
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JuduJcle DSJaOmI

odblornr'kl'

30.m. -

ZapIłujem,

was, obJwatele

GŁOS PORANNY :...:..

Premiery feafralne

powinien

liorczyński
(z, orkiestra ' symfoniczna
ciężkich

warunkach. Kryzys gospodarczy będą
cy zresztą zjawiskiem wszecheurope]'skiem, przyJ'muje zatrwa
żające rozmiary, a ci. którzy do
brze ocenia.J·ą sytuację, są co do
najbliższej przyszłości usposohieni więce.J· niż pesymistycznie
W tv
.. ch warunkach sprawowanie rządów 1 gospodarka w półmi1 .i onowem ośrodku pracy nie
należv.. do zacIal} łatwych. Szcze
gólnie zwinanie końca z końcem napotyka na wielkie trudności, Z tern ,vi ę kszem zadowo
leniem należy stwierdzić, że dzi
siejszy zarz~ d miasta wychodzi
obronną ręką z piętrz;łcych sie
przeszkód, dzieląc z chwalebną
bezstronnością posiadane fundu
sze na zaspokojenie wszystkich
driedzin życia wielkie~o miasta
Nie ulega w~t~)liwości , że przy
wif'kszych i łatwiejszych wpły
wach popieranie życia kulturalnego i art:--stycznego, o czem
właśnie dzisiaj mówimy byłoby ' intensywniejsze i bardziej
wszechstronne, pelne. Ale trzeba przyznać, że w obecnych wa·
runkach miasto nie może, a wo
bec tego nie powinno. robić dla
sztuki więcej , niż robi.
.. ..

.

Subsydjum teatralne dostaje
z historji teatru w
Łodzi , w całkiem
odpowiednie
~ię , sądząc

ręce.

Dyr. Gorczyll ski przez cztery
lata pracy na niewdzięcznej gl~
bie nasze.l, zdał egzamin z wy·
nikiem bardzo dobrym. Nie zna
czy to, abyśmy nie mieli pe'Nnych za strze:lell co do repertuaru . Ale ła twie j jest rozT>rawiać
na temat linji nrogramowei teatru , niż ja r ealizować. Praktyka
uczy, że to. co według wszelkich przewidY'~:'l1i powinno od
nieś ć sukces niebylejaki, robi r,e
neralną klauę e vice ·versa. Piel'
wszem zada n i"l11 dyrekcji tea·
trn jest i UlW) być przywleczenie za wszelk~, cenę szerokich
warstw sno"ecze1'istwa na W)downie. Doniero potem i w
zwi"zku z tem można myśleć o
v'ychowawcze i roli przybytku
MeloOlll cll:-'. Otóż frekwencja
paszych t ea trów dowiodła, że
d yr . Go rczYJ;sldel'llu udało siQ
p r zeł a m a ć obojf'tność

'udnośd

dla sztuki dramatycznej, zainteresować .tą tcatrem i ' zwabić jn
na wido wnie. Przeszłość dowodzi. 7(> była to herkulesowa praca. To nic. że dvr. Gorczyl;ski
mll siał od czasu do czasu skrzy
wi a ć

Iinję repertuarową.

Cóż

wada .iest szlachetność tei linji
g·dy teatr
świeci
pustkami'?
'Vszystkie bt~dy
i grzesz1d
trzeb a dyrekcji wybaczyć , gdy
si ę widzi rezultat pracy:
frekwenc.i~ nie znaną w Łodzi )
najwi ę k szą
w Polsce. Pocóż
wic;:c mias to ma szukać innych
bogów , o. czem S1<; osta tui o tyle

CI

zoslać?
racie b,tu!

"Dwai panowie B.~~"
Komedia w 3 aktach
Mariana Hemara

Ostatnia premjera w teatrzł.
mip.jskim pozwoliła nam SIę za
poznać z debjutem komcdjopimówi, Zmiana dyrekcji byłaby go do tej pracy zach~cać.
przez 10 iat krzewiła muzykę
sarskim popularnego 1 cenIOnenawet eksperymentem ni.ebezZresztą pożyteczną rzeczą by- w końcu nie mogąc zrównowa- go autora świetnych i dowcipnych piosenek Krukowsklego piecznym. Teatr miejski ma już łoby przedyskutowanie publil,;z- żyć swego skromnego budżetu
Marjana Hemara. Naogół nale·
poważny kapitał w postaci przy ne losów teatru, ujawnieme TO- zamarła w bezczynie.
ży stwierdzić, że debjut ten wywiązania społeczeństwa. Tego wnież wszystkiego, co rzelh)Juo
padł słabiej,
niż
mieliśmy się
Warto, aby i w tej dziedzinie
prawo spodziewać, sądząc z nie
kapitału nie wolno stracić. Ko- przemawia
za oddaniem teawypowiedziały się zar6wno oso
bywałej finezji i dowcipu do·
misja teatralna może intensyw- Lr6w w inne ręce. Łamy "Głosu
by miarodajne, jak i szerokie tychczasowej lwórc.tości tL~O
niej zainteresować się repertua~ Porannego" stoją od dzisiaj dla
sfery społeczellstwa. Warto zdo autora. Zdawało się, 1:e tak, jak
rem - chociaż i ta ingerencja takiej dyskus.ii otworem. Mamy
być odpowiedź
na pytanie: Hemar odrazu utrafił w swoijest zazwyczaj w praktyce szko nadzieję, że szerokie sfery społe C
" zy orkiestra symfoniczna w sty ton i formę piosenki, tw".
rząc coś nawskroś oryginaluego
dIiwa, bowiem nie liczy się z u- CZeIJstwa 'wezmą w tej dyskusji Ł
odzi ma rację bytu, a jeśli tak i zabawnego, tak samo ntrafJ ,...
podobaniami widzów i wymaga udział, aby czynniki miarodaj,
to .lak jej umożliwić egzysten- swoisty ton komedji, tworząc
mi życia praktycznego, a więc ne poznały opinję tych, dla któ
cjQ?" I w tej materji chcieli- odrazu dzieło oryginalne I war·
odsuwa teatr od życia i widzów I'ych teatr jest przeznaczony.
b
vśmy usłyszeć opinję
szero- to~ciowe. Tymczasem w komp..
"Tlaśnie zręczne żonglowanie
..
•
kICh warstw i argumenty ojców dji "Dwaj panowie n." jest
wprawdzie moc świetnych i doprzyrządzanie repertuaru we·
Przy okazji
również kilka
't'
. k
,
.
• •
.
mI as a, zarowno za, Ja przedług gustow pubhcznoscl z prze słów o ruchu muzycznym w na-'
N'
I
. , . . wcipnych sytuacji, jest szybka
,
"
I
CIW.
le u ega naJmmeJszeJ akcja, a nawet uryginalne pomy
mycamem tego, co SIę chce l po szem mieście. Budżet miasta zat I'
ś':
•t t b
.
• "
' .
wą P IWO CI,
ze magIs ra
ę- slv, ale brak zdroweJ ~onstruk·
Wll1no wystawIa c, Jest na]zdrow wlera pewną sumę Ila popiera- d'
.
t
, . l'
ł .
.
Złe SIę z
ą opmJą lCzy
l w cH komed.iowe.i, a przedewszysł
szą receptą na prowadzeme tea nie kultury muzycznej w Łodzj n
•
h
'l"'""d '
moz IWOSCI pOJ Złe kiem brak dobrego dowcipu w
.
..,ranlcac
tru. Tę receptę zasŁosował dyr Sposób zużywania tej sumy lljf' ' •
k Gł
b
dialogu, co w pierwszvm rzę
. "
, .
.
.lej na rę ę.
os muszą za raĆ
dzie musi zadziwić u Hemara.
Gorczynskl l, uleczył Łodź z te-I· Jest nam znany. Wiemy nato- p
d'
tk'
b
1 !
..
"
rze ewszys lem o ywate e
który zdawał' ~;ję jest w fine;
atrofob.JI. Trzeba mu WIęC po- miast, że istniała ongiś orkie.
zvjTlvm
dowciuie niezr6wnany
Civis,
zwolić pracować dalej i na wet stra
filharmoniczna,
która
Mimo wszystko utw6r jp.st do
m lM_B
bry i wesoły. Temno akcji wy·
trzymane jest do końca, a co
najważniejsze najlepszym
jesr
•
akt trzeci, to też widz wychodzi
z widowiska pod dobrem wraze
TEATR MIEJSKI
odbędą się w pią.tek wieczorem, w Fodobajew (bałałajka) Aleksander nie~, zdtając ~obi: sdPrbawę gblÓ, . ,
'
.
~ I wme z
ego, ze SIę o rze u a·
Niedziela., poniedziałek,
wto- SD b otę i w medzIelę popołudniu, Pawłow (tańce ludowe) Zinaida
'1 N'
l
t l'
"
.
n 5 6 . 7
. ' .
. '
( WJ.
Je u ega wą p JWOSCI, ze
rok i czwartek wieczorem pełna d. '. .,~ kWletma w "połaWIa· Drozdowa (fortepIan).
dalsze prace w kierunku korne.
humoru komedja M. Hemara "Dwaj CZU CIem.
Progra.m będzie zupelnje zmięnio djopisarskim
Hemara
b~()ą
panowie B".
, W przygotowania ,:Adwokat i ny. Bilety na:bywa6 można w kasie znacznie lepsze i <!ąłkowicie uW poniedziałek o godz, 12 po ee róże" Stania.wskiego, oraz ,,Miłość Filharmon:iL
spra wiedJiwią te nadzieje, Jarde '
nach najlliźszy<Jt barwna" ferjo- bez grosza" Kiedrzyilskiego.
pokładamy w jego niepospulitym talencie.
wo ujęta bajka dla dzieci "Cudow
ny pierścień",
KONCERT ARTURA RUBIN.
Nasz teatr wystawił komedj<;
doskonale. Zarówno reżyserja ,
STEINA
O godz, 4 po oeDMh
popularNa święta Wielkanocne będzie jak i dekoracje były bardzo stanych "To, co najważniejsze".
W nadchodzący czwa.rtek, dnla Lódź mi ała nielada seneację: baśń ranne i pomysłowe. Szc"e~6Jnje
25-te przedstawienie .. Hi'nkemana" 4 kwietnia grać będzie w Filharmo czarodziejską., tonocą w powodzi
zabawne było wrażenie widow·
z A, Sochą
nji tytan fortepianu, Artur Rubin- światłem tętniąca wrzawą i śmie ni w akcie drugl,n. kiedy 'l dra
po cenach najniższych dane będzie stein, jak go powszechnie nazywa l'hem rozbawionych tłumów.
giej strony kulis ujrzała .i akby
we środę, a jubileusz ten świadczy krytyka c;ałego świata i rozpisuje
Luna-Park pamiętny z zeszłego kopję widowni premjerowej, od
na.:dsoadniej o powodzeniu, ja,- ~ię o nim jako o wyjątkowem zja- roku przybywa jeszrze okaz:łlszy tworzonej z dużą wiernością j
kiem cieszy się ten potężny, prole- wisku. Koncert Artura Rubinstei- mi atrakcjami i, między innymi zo humorem.
na będzie z kolei 17 koncertem baczymy tam: karuzelę zgrozy,
tarjacki dramat.
Wykonawcy włożyli \v swe
Artysta grać będzie krynolinę, Shimmy-schody, różne role rzetelną pracę, naogól ~
mistrzowskim.
C:esząca się olbrzymiem powo~
dzeniem sensacyjna komedja Slo- tylko jeden raz w bieżącym sezo- fenomeny, ludzkie. c~łowieka aku- bardzo dobrym wynikiem, ,>zezc
nimskingo "Murzyn Warsza.wski" nie. Jak było do przewidzenia kOT! mulatora, elektrodom, pel1mel, spe- gól nie ze strony panów Pank
w odpowi edzi na, lic;znp, zgłoszenia cert m' strza RubinstBina wywolał cjalnie ważną atrakcJą dla świata naogół spisały się SłD hiej
d:ma będzie jeszcze dwukrotnie tak wielIde zainteresowa,nie, że lekarskI-3{!o, będzie ORtami wyi.:lla
Najlepszym był bezsprzecznie
na sC1m'o Teatru M;eii"kie~o, mb- ·zgromadzi jale zwykle tak j t'-'n 7,ek - apllrat uJtrn - świetlny, da p. Znicz w roli Gor.lenia, któr:v
operując najprost'i.f.Vllll środkA'
nowicis: w piątek wieczorem oraz razem elitę muzykalnej Łodzi.
jący możność obserwowania go·
mi, osiągał maksimum e~('ktu
w sobotę o godz. 4. Obydw.1. przed
łym okiem, normalne tętno Serca.
KONCERT BAŁAŁAJKOWY
tchnął w odtwarzaną przez sie f: Lawienia po cenach nn.jniższych.
Aparatpttl tym .lem( T1f'trujJ si('
bie postać kawał życia iwypo·
Ja,k już donosiliśmy w nadcho- eksperymenty, wprowadzające pu·
N ajbIiższą premjerą Teatru Miej
sażył je jednocześnie w komizm
skiego w okresie poświątecznym dzą.cą środę odbędzie się drug: i 0- bliczność w zdurnienie i zachwyt. najwyższego gatunku_ Dobrym
będz'e głośna w sferach literac1dch statni koncert rosyjskiego artysty i cały szereg innych światowych był również p. Janow~ki w r"ll
f;ztuka znakomitego poety i dram.'3. cznego zespołu bałałajkowego i u- atrakcji. Warto zaznaczyć, iż Luna Starkego i p. Fabisi'.lk \V 101;
turga Karola Huberta RostworolV- aział biorą następuj ą cy sol iści: Park w całk0witym aparacie za Broda. P. Krotke w I('li P'~rto'
ó.ldf'go (antora .,Judasza" i "Kali- N'ad;eżda Łazalina (kontr-alt), Wło względu na swe nieprzeciętne atra~ niego był poprawny, choć m(lgł
fl' uli' ') "Niespodzianka" odznaczo- (jzim'erz Gorta.j (baryton), Bazyli kcje. zaa.ngażowany został na now z tej roli wi(>cej wykrzesać. Dona pierwszą nagrodą na krakow- Zubrycki (dombra-pńma), Aleksan- szechną wystawf,'; krajową w Poz· skonałe epizody naśladowcze
der Mndżiń (dombl'a-alt), Jan Iwa- nanip, gdzie rozbije swe namioty stworzyli p. Mroziński i Wina·
skim konkursie dramatycznym.
wer - pierwszy w misŁrzowsk j
Łódzki TeatrM'ej~ki . wystawh now (dombra~pńma 2), Piotro Nos pod nazwą "Wef'ołe m;asteczko".
sposób sparodjował ruchy i ge
nową sztukę znakomitego
autora ],ow (dombra·bas), Georgij Sutow- a więc kto pragnie sobie zao!'zczt} stv kvmpatycznego artysty p
jako dn1gi po Krakowie, llprze· ski b(n1ałajka ceUo), Konstanty Po dzić podróży do Poznania niech Weqierki, a drugi wspaniale na
d7.ając Teatr Narodowy, gdz;e dra f'js;ejew (bałałajka kontr bas). Ja- zwiedzi to ciekawe widowisko w śladował głos i sposób
m6wiemat Rostworowskiego grany ma kub Gutt (bałałajka. alt), Mikołaj Łodzi.
nia znakomitego Junoszy-Stę
powskiego,
być w końcu m!!ja r. b.
W#&iijUF '%#&'4*4&'
A4

Społeczeństwo łódzkie
Łódź znajduje się ostatnio w

a

łodzi:

Czy dyrektor
fli esłychanie

1929.
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NIC DZIWNEGO, że nasze Radjo"\ADarat,

Niedziela świątp,rzna, poniedzia·
łek, wtorek i Lzwartek wieczorem CIESZĄ
SIĘ NAJWIĘKSZEM POWODZENIEM!
łiodzi
"Panna Maliczewska" G. Zapol.
Precyzyjnie zbudowane ze światowe! sławy CZĘSCI
f'ldeJ. PoniedziaJek o godz. 5 pop.
Barometr wab!! się około 745 In.
FoRG'A i KoRTING'A muszą zadowolnić wszystkich!
po cenach zn!żonych "Kokoty z
Temperatura dnia wczorll iszego
wynosiła rano pius 5, w południe
towarzystwa"_ Sroda jeszcze jed
no powtórzenie rekordowej "Seplus 8,5. a wieczorem plut" 7 !'top
hetarki pana pre·ze:5a" z St. Jar_
IftŻ.
Wilgotność względna opada.
kowską, no cenach zniżonych.,
Na dz ' ś przewidniemy w dalszyn,
Pozegnalne w.}'stępy Al. Wegierki
PIOTRKOWSKA 142, TEL 15-57..
<:lągu średnia temperature.
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Racjonalizacja ubezpieczeń \V Polsce

Krgzus

Rumunii

W

po słab1li;Eacji . waluty

Rozmowa z dyrektorem Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń p. d-rem Janem Łazowskim
Ze względu na
doniosłość
. W roku 1928 ukazało się ja- dziedzinie wykonywanll nil.dzo-

• W Rumunji obserw?wać .mo-r
zna' w czasach ostatnIch pewne naprężenie w życiu gospodarczem, pozostające '; związ-

1

przeprowadzeniu
stabilizacji
przeciwnie - koła mia
rodajne zalecały , przygotować
,się zainteresowanym sferom na
b;ak. gotówki . i na wszystkie
zjawIska tego następstwa. Dla.
tego też zaniepokojenie, jakie
obserwować - 'można w czasach
ostatnich w niektórych kołaC'h
gospodarczych Rumunji, cał
Idem Jest nieuzasadnione i uwa
zane być 'winno za dow6d nicznajomości rzeczy ze stron v
Wręcz

ko rozporządzenie prezydenta ru. Rozporządzenie o kontroli ku ,~ przeprowadzoną n~edB:wno
Rzeczypospolitej z dnia 26 stycz ubezpieczeń przewiduje, że dzia ' stabIl~acJą,. w.alut~. , Wbrew
nia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 9 łające zakłady muszą uzyskać ws~el~lm Ocz~klwamom,. 'sytupoz. 64) już od dłuższego czasu nowe koncesje. Jednak do CZ:;l- aCJa gospodarcza krajU po
przygotowywane prawo o kon- su uzyskania wzgl. odmówienia sf'a!>i1izac,ii ",,:ahi~y. me .uIe?ła na
troli ubezpieczcń. Rozporządze- koncesji działalność ich auto- raZIe zbyt wleI.kleJ zmIanIe: na
nie to ujednostajniło
nadzór matycznie 'przedłuża się, o ile lepsze, a w lllektó~ycb" kąłach ,
państwowy nad zakładami
u- w tym terminie oznaczonym zło wyrażany jest nawet pogląd
bezpieczcii. w calem państwie i żą podanie o koncesję. Celem że sta.bilizacja podągnęła za
jeśli idzie o b. zabór rosyjski wprowadzenia w życie tych po- s9bą Jeszc~~ znaczne. pogorsz e- siejących niepokojące pogłoski
me SytU.a~JI, wywoł~Jąc :prze- czynników. Nie ulega wątpliwo
wstępie zauważył:
usunęło szereg luk, które tu ist- stanowień · .wydano okólniki wy
. :- Po ustabilizowaniu się wa niały wobec bardzo nierozwinię jaśnia.iące, jakim warunkom mu dewszystklem . do.tk.hwą CIasno· ŚCI, .że kryzys obecny, - jeżeli
Juty zakłady ubezpieczell prze- tych i przestarzałych postano- szą uczynić zadość zakłady, aby ~ę na rynku plen~ęznym .. Do.dać chwIlowe naprężenie w życiu
szły w roku 1924 ciężki kryzy!! wień prawnych .w tym zakresie uzyskać prawo. do tymczasowe Jeszc~e wypada, z~ V: . CIągU o· go~podarczem Rumunji wogóJe
związany z ogólną depresją go Rozporządzenie to daje państwo go prowadzenia nadal działaIno stat~llch d~uch mI(~sl~cywyko- ~azwane być może kryzysem,~
spodarczą· Dopiero od drugiej wej' władzy nadzorcze.t nad za- ści. W dalszym ciągu wydano n~n.le budzetu by.lo nIeza~awaI- Jest zjawiskiem przejściowem
mające, wykazując dotlc zna- zrozumiałem dla każdeGo
kto
połowy r. 1926 zauważyć się da kładami ubezpieczeń (minister- okólniki .o przestrzeganiu noczny
n~~dpb?r
podątkowy..
zdaje
sobie
sprawę
z
d~r:iosłoje ożywienie w działalności za- stwu skarbu, pallstwowemu u- wy eh przepisów o rozporządze
OSOblS!OŚC~ :kompetenthe u- ści akcji stabilizacyjnej. Dokładów. Wzmaga się intensyw- rzędowi kontroli
ubezpiecze t1) niu o kontroli, ' o prowadzeniu
prz<Jdzały
'Y ..sw,oim . czasi.e_ ru- świadCzenie nas uczy, że każ
ność ich pracy,
która w roku podstawę do szerokiej akcji (1:1. re.iestru lokat funduszu ubez~m;s~ą
op~n.Ję
~~bhczn" że -wy I de państwo przebywało ów kry
1928 jeszcze znacznie wzrasta. sanac.i.i i racjonalizacji ubezpie- pieczeniowego, wreszcie o llbez
który jest
Gdy w porównaniu
z· rokiem czet'i. w Polsce. W związku z po- piecz€'niach grupowych na źy- ml~ow . stablhzacJI w kierunku z~s stabilizacyjny,
ogolneJ
poprawy.
stOS~lńk6:w go me do uniknięcia przy
przej1925 zbiór składek zakładów u- wyższem rozporządzeniem opnt cie, stanowiące aktualne i jedPl!!'
spodarczych
'-kl7aJu
nIe
wolno
ściu od , waltlty papierowej do
bezpieczel1 wzrósł w roku 1926 cowano i wydano szereg rozpo- cześnie bardzo skomplikowane
~iezwłocznie . po ustabilizowanej waluty złotej
w przybliżeniu o 23,2 miljon6w rządzell i okólników, szereg zaś zagadnie.nie teorji i praktyki u- oczekiwać
złotych, zbiór zaś składek w r. rozporządzell jest w przygoto-I bezpicczeniowej nietylko w · Pol
1927 \V porównaniu
z r. 1926 wunitl.
sce ale również i zagranicą.
wzrósł o niecale
15 miljonów
\V roku H)28 usunięto kardy
Po rozpatrzeniu nadesłanych
złotych, to natomiast zbiór skła nalny brak na terenie b. zabo· przy podania.ch o nową konceuruchomiło nowy oddział - fabrykę wyrobów
dek w roku 1D28 w porówna- ru rosyjskiego podstawowych sję planów działalności
Pań
gumowych
niu z rokiem poprzednim wyka norm -prawnych w zakresie urno stwowy urząd kontroli ubezpiezuje wzrost o przeszło 58 miljo- wy ubezpieczenia. Jako rozpo- cze}.'! zainicjował szereg konfePrzed kilku. miesiącami jedna. przed.siębjorstwa . mQżno{;.ć wykorzy
nów złotych. Tempo powyższe- rządzenie
prezydenta Rzeczy- rencji z przedstawicielami zrze- oz; łódikich firm należąca. do pierw stania wszystkich- swych oddzia.go wzrostu jest nawet szybsze, pospolitej z dnia 24 lutego 1928 szefl UbezP,leczenioWYCh i zakła ~zych i na.jwięk&z_
brimży we,l- łów/ maszyn i środków tedmiezniż to ilustrują powyższe cyfry, roku (Dz. U. R. P. Nr. 25 poz. dów i z rzeczoznawcami,
po- ulanej a mianowicie UJw• .akc. F. nych zarząd postanowil w w y huponieważ w roku 1927 stopa 211) zostały wydane przepisy święconych omówieniu zasad, W. Schweikert w Łodzi otworzyła. dowanym tuż przed wybucb em woj
składek uległa znacznemu obni tymczasowe dotyczące umowy którym winny. odpowi~dać przy nowy oddział _ fa.bryk~ ,wyrobów ny noWym pięknym gmachu ot \\ I)
ieniu (przeoiętnie około 20 pro- ubezpieczenia, które ureguIowa szle plany dzIałalnoścI zakla..J. ....,....""..
ed
cent) 'W porównaniu do stopy ły d1l1
b. dzielnicy rosyjskiej dów ubezpieczeń. Kierując się gnmowy"", "J ,cwvlaJą.cą prz e- rzyć fabrykę takiej branż y, J; l Ól' i L
składek z lat ubiegłych.
sprawę czasu trwania umowy intencją wsp6łpracowania- z za- W'6zyst1riem śniegowce, kalosze jest w PolSCe jeszcze m810 rm.wi ·
Z okresu inOacji zakłady n- ubezpieczenia i płatności skla- kładami ubezpieczeń Państwo- da.m:;;kie, ·męskie i dziecięee; obt1~ nięt& i dla. której potn;phu r' 11:-1'1)bezpieczeń wyszły naogół bez dek
dla których prawie jedy- wy ut'r.ld kontroli ubezpieczeń wie sportowe, letnie,~ ludowej .ten- by włókiennicze mogą. hy t: n ~ /';1biane w własnej fabryce.
dostatecznych funduszów. Z ro- nem źr6dłem prawuem
w tej zwr6et'l się do związku prywat- nisowe itp.
. Tą branżą jest właśnie prze·
ku na rok wzrastają jednak ka- dzielnicy były dotychczas tylko nych zakładów ubezpieczeń o
pitafy zakładów
ubezpieczeń, przepisy warunków polisowych. opracowanie wzorowycb wa- rmna F_ W. Schweikert -poWBta mysł wyrobów gumowych, przc lk stanowiące o ich odpowiedzial- Czy mozna zapyta~
~o runk6w ubezpieczenia (warun- ła. w roku 1865. W roku 1899 przed wszystkiem obuwia. gumowego. VI'
ności finansowej. Ma to wię- skłoniło
czynniki miarodajne k6w poIisowych) dla poszcze- siębior.stwo zostało przekształcone jesieni ub. roku nowy dział wyr0k"ze znaczenie jedynie dla za- do wprowadzenia w P. K. O. gÓJnych · dział6w ubezpieczeń, na. spółkę akcyjną; z kapitałem ak- bów gumowych zastał uruchomiakładów al{c~;.inych, albowiem w ubezpieczell bez badania lekar- które powinny być wzorem dla eyjnym 3,000,000 rąbli ·Przed woj
nyj tak że w sezonie zimowym uzakłauach
wzajemnych i pu- skiego?
warunków ubezpieczeń :lakła- ną fir$a była największą inajbar
kazały się już na rynku śniegowce
bIicznych ubczp, kal1itał zakł.
- Brak inicjatywy prywat- dów dopuszczonych do działal- dziej znan,ąfabryką. wyJ,"obó,v weł
i ka-losze firmy FWS., dą.żeniem
l~ie ?dgl~~\~:a poważniej:ze j r.oH. n~j --:- b~zmi odp~wied~ -: w z~ nQści:
.
.
nianych na terenie (ałej Rosji. Fa.
której
jest z:1opatrzenie rynku kra,
Gd) W .>.O .lCU roku .19_ , ka~lta- kleSJe plo:vadzema ~bezpleczen
Pallstwowy urząd kontrolI u- · bryka posiadająca w swoich wieIjowego
w tanie, a przytem gat.un1y za~ładow.e akCYJnych spo!ek hez hadan~a le~arskIego, zwłasz bezpieczeń - zaznacza na za- kich gmachach fabrycznych właskowo
najwyższe
obuwie g11Il10\YĆ.
uhczp!eczemowych
wynosIły, cza ubezplcczell ludowych (u- kończenie rozmowv p. dyr. La.
tI l .
d l'
l ' al
1<) <)
T
ł t
h t d k'
11 . '
•
• • lk'
ną , ta mę, przę za mę, wy wncz
Ro-zwinięcie nowego dzialu gumo~.~ nu 1. z o yc , o
o -onca JJezpJCczema na meWIe le su- zowski- brał też czynny u.dział . . f b"
."
1928 roku
wzrosł"
do .
sumy.
mv
ze składkami płatne mi w w 1'0k
- h Z N'IemCaml. w mę . lar
larmę,b zatl1ldmała
przed wego przyczyni się przedew:ozytit.
.
o",' amac
2800
tn'k'
16.8 miljon. złotych. czyli O 4,5 drobnych ratach)
skłoniły do sprawie zawarcia umowy walo- wOJną,
. 1'0 o I 0--:. .
•
kiem również do calkow:tego 1.1r11'niljonów złotych. Kap~tały za- uruchomienia tych ~~ezpiecze~l ryzacy.inej.
Podpisany układ . Produkc!ę uruchomIOnej po WOJ- <.,bomienia wszystkich działów fak!ąd6w. akCYjnych pOWIększyły w ra~ach publIczneJ mst}'tucj~. przewiduj.e mi~dzy innymi rów- Ule f~brykl zarzą.d. ~owarzystwa ~t.a. bryki wyrobów wełnianych. Oprócz
Sl(~ w C-lągU roI-u .192~ w stoSU? U.czymło to rozporzą.dzeme ml- nież waloryzację .zobowiązafI nie rał Się ,daprowadzlC do przedw.oaen l ynku wewnętrznego firma z:lmicku do ~tUI:U kaPItalow akcyt l1Istra sl<arbu
z dll1~ 9 marca mieckich zakładów ubezpieczeń nych rozmia,ró,\\. lecz . wszelkie u- l'za, oczywiście zdobIĆ rynki Z,luych. z ~onc!ł .roku 1026 praWIe 192.8 ro!tu. o zezwolemu ~o~zto- wobec oby,';ateli polsldch z Jty- siłowania nie mogły wydać .. owograniczne, na których spl'zedajJ;
o G~l -pot .mll.lona z~otyc~.
• w~.J l\.as~e Oszcz.~dnoŚ~1 l na tufu umów ubezpieczenia, opie rów wskutek dającego się coraz
już swoje wyroby
wełnian e .
,y
. --:- A WIt:.,. zatn~'az~c Sl(~. daje dz~ałalnośc ~bez~lecz~m~wą w wa.iących na dawne zdewaluo- dotkliwiej odczuwać' braku ryn.
krótkim
okresie
czasu
od
uruchoduzy posba) w teJ dZledzhlle - dZIale ubezplecz~n ';la ~ycle. \Vy wane waluty.
Układ ten nie ków zbytu. Obecnie firma za.tmdmienia nowego działu gumo\"ego
wtrącamy.
chodzono z załozema,··ze Poczto
został
jpszcze
ratyfikowan~'
· w f ab ryce wyro l)0.;
.~. we'łn
- U1'
h d .
JJ
ma
K
O
d
- Należy przyznać, że cho- wa
asa
szczę noś CI
ę Zl~ przez zainteresowane państwa.
. h
l d'
k ł 1000 b . weszla. już firma. w stosnnki h :1 11ciaż ubezpieczenia w Polsce po- właściw'l instytucją do prowa- \V chwili obecnej prowadzo- n~c za e. WIe o o o
. ro ot.m dlowe z Ameryką., Małą Azją, Perzostają zarówno co do swego dzenin tych ubezpieczell, po- ne są roko"'ania z 'Austrją w k~wj. a WIęC ~ykorzygtuJe.. tyl~~ sją., Indjami i Dalekim WschouelJl,
stopnia rozwoju, jak i roli, jaką siadu bowiem ~oz,gałęziony apa- sprawie waloryzacji polis przed Dlewlelką. częśc swych mozh~os?~ krajanłi nadbałtyckiel11i. Anglją,
powinny odgrywać w życiu eko rat mogący sluzyc dla propugan wojennych.
produkCYJnych. Pragnąc ZIlliemc Humunją. etc.
nomicznem kraju jeszcze znacz dy i akwizvcji ubezpieczell. M. G.
ten stan rzeczy i utworzyć dla
Obecny kapitał akcyjny i'irIJly
nie w tyle za ubezpieczeniami Przy udzielaniu zezwolenia o- _ _ ·MA
•
M"'ax&==ZiW*"":::!::"WW....' _
wynosi 10,200,000 złoty ch, rezerw krajach Zachodniej Europy, narto się przytem na rozporzą
wy 5,800,000 ziuty ch.
niewątpliwie są jednak już na clzeniu prezydenta Rzcczypospo
bawełng .
W skład zarządu wchod zą pp . .
drodze systematycznego i coraz liteJ o kontrr.!i ubcznieczel1,' któ
LIVERPOOL,
Bawełna
egip~k:\.
Hobert
Schweikert preze:;, O~ kllr
bardziej intensywnego posuwa- re stanowi, że instytucje o chaLIVERPOOL t Bawełna ameryZarnkruęcie:
Schweil{ert
wiceprezes,
Robert
nia si~ naprzód. Likwidacja sto rakterze publiczno - prawnym kańska, zamkn'ęcie:
sunków wytworzonych na grun nic h<:d~ce instytucjami ubezstyczeń 1050, 111ty 10/,19, ma.rzec
styczeń ;1.924, m3.j 1842, lip'nc ~chweikert jun. dyrektor, Oska ..
cie depresji gospodarczej post<: nieczcaiowemi mogf1 na zaS!l- 1048, kwiec:ieIl 1065, m::tj 1073, 1863, październik 1878, H;:;topac1 Schweikert jun. dyrektor.
-puje stale i im prędzej zostanie c1zil' rozporz~!dzcnia
lninisŁra czenviec 1069, lipiec 1073, sierpieJl 1882. loco 1940.
m;rru
UkOllCZOl1a, tcm prędzej wytwo sk?rhu o!~zYlUać .zezwo.Jel1ie na 11067, wrzesieJl 1061, październik
. pOlU Yśl ne w a I 'lm k'l dl a dZla1nlnosc
NOWY -·JORK. Bawcln.::r, 3.m.j'!:yrzu SIQ
. ' A _. I ube
• zplPczenlową
"d' t • G.~
1O56, listopad 1052, grudzieli 10::'2
.
2010, paź,cb\iornik 2029. Ji~Łop.t,l
szybkiego r()Zwoju ubezpiecz ell
.la;: s.~ prze s aWI3 faZla loco 1096
kaU:13ka:
2031, loco 2095.
w Polsce. W zakresie likwidacji taJność
Państwowe~o Ul'Zędu
ALE KSANDRJA
DawBłna. eO,twarrne: maj 2071-2072, lipiec
NOVlY ORLEANS. l)a,w~·lm ;t.
stanu poinflacy-inego
znaczne I{ollh'o]l
l
•
,
_ Od UbezllieezelW
g"pska," zamkni~cie:
2011-2012, 'październ:k . 2009. bf(l·
merykUllska, zamknięcie:
postępy poczyniły przedewszyst
czasu wejścia w życie
S k 11 'd'
. 384)
. dek: maJ' 2070, liI)iec 2013. paź2
'
. •
]
a e an lS: sfyC;zen . ,l. maJ
,
styczeń 002, m3..i 2000-~!OO:3. li
kI"cm nieJ,to're publiczne zakła- nowycn
orZ€'DlSOW
o nac zorze 3784
8
dziernik 2011.
dy ubczni€'ezeń, jak Powszech- nad
zakładami ubezpieczE'ń,
' lipiec 3 ~O, listopad 3820.
piec 2007-2008, październik 1~1(\7·
ny Zakład Ubezpieczell \Vzajem PaJ15lwowy urZf1U kontroli ubez
Asllmouni: kwieeień 2346, eze!Zamknięcie: kwiecień 201)9, maj 1998, grudzień 2002, Joco 197(;.
nych i Zakład Ubezpieczel1 \Vza ;,lcczC"! musiał 'przejawiać bar- "iec 2388, !'>1erpiell 2391. paźuzi&r 2079-2080, czerwIec 2049, Iipiet: GIEŁDA WARSZAWSKA NIE·
jemnych ID. sL \Varszawy.
dzo intensywna d7.iah1JnnŚA w nik 2396.
2020-2021, f:jerpień 2029, "'/ł:ze,ień
CZYNNA.
~prawy
czeń w

racjonalizacji ubezpiePolsce zwróciliśmy się
do dyrektora Państwowego urz~
du kontroli ubezpieczeń p. d-ra
Jana Łazowskiego z prośbą o
udzielenie nam informacji w tej
tak ważnej, a mało znanej u nas
dziedzinie.
P. dyrektor Łazowski zadość
uczyniwszy naszej prośbie, na

Tow. AkCia f. - W. Schweikerl
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W szczególnie ciężkiej syluaznalazł się w rok u bieżącym
sportowy Lwów. Długotrwałe
mrozy i silne opady śnieżne spo
wodowały znaczne
opóźnienie
wstępnych prac jak i rozpoczęcia sezonu w porównaniu z okręgami zachodnif'mi,
co nie
pozostanie bez wpływu na po-

wicz i Malinka - są oni zbyt
by wytrzymać ciężkie
walki ligowe.
Chwycono się
więc starego,
wypróbowanego
środka...
kaperunku.
Teraz
nikt zdaje się z łodzian nie bę·
dzie zdziwiony nagłym wyj:u·
dem Karasiaka. Jednak czy Pogoń nie zawiedzie się w swych
cZfltkową formę drużyn piłkar- kosztownych rachubach, okaźe
skich.
na.ibliższa przyszłość.
Frontu ligowego piłkarstwa
Lepiej przedstawia się sprlwowskiego bronić będą tylko wa z pomocą. Pras spędził sedwie drużyny, t. j. Czarni i Po- mn zimowy na intensywnym
goń.
treningu i usadowi się na staft'
.
Zeszłoroczne występy P ogom na pozycji środkowego. Towawykazały dohitnie, że czterokro rzvszyć mu będą-Deutschman
tny mistrz Polski posuwa się i J.lanke, względnie Domoradzpo pochylej równi. Były cJ.wiIe. ki, który wcale nif'ile spisywał
w których 'poważnie liczono si" się w zeszłym roku.
z zupeinym upadkiem Pogoni"
Natomiast wielkie zmiany zaj
opiera.,·ąc swe kalkulacJ·e na dą w lin.l·i ataku, gdyż dr. Gartradycji i wielkiem nazwisku. bicki i Batsch zdecydowali się
Dziś potężny ongiś kapitał mo- wziąć rozbrat z piłką nozną. Na
ralny b. mistrza Polski jest na decyzję pierwszego
wpłynął
wyczerpa" iu. Zda.ią sobie z tego brak czasu, drugiego zaś ZUlUsprawę odpowiedzialni kierow- sza do tego silna tusza. Ze słynnicy i czynią co się da, nie prze- nej trójki lwowskiej pozostaje
hierajl'lc zbytnio w środkach jedynie "Vacław Kuchar, prowa
bv uratować jeszcze coś nie dząc trzecią z rzędu generację
coś.
do bO.iu. Miejsce lewego łączni,V składzie drużyny najcięż- ka zaJmie Maurer, prawego zaś
szy problem
do rozwiązania Zimmer, na lewem skrzydle uprzedstawia obrona. Od chwili trzyma się Szabakiewicz, 1'rakontuzji Olearczyka i po utra- we zaś obsadzi kt6rys z graczy
cie Giebartowskiego,
którzy rezerwowych - prawdopodobzmuszeni są definitywnie zrezy nie Okrutny. W bramce nadal
gnować z uprawiania piłki noż- tkwić będzie Albański.
nej, obsada ta była prowizorycz
Podany powyżeJ skład nie
na.
.
.i~st ostate~zny i mogą zajść '"
_~ tym roku Jest do ~yspozy- mm
zm.t~ny,
eh06by'! tego
C~I Jeden Mauer. KwestJa dobra- wzgJę~u, 12: gracze POgQ~l treOla mu
partnera
pozostała \ nowah doty~hczas na salt, a wy
przez dłUgI czas otwartą, gdył stępy na bOisku mogą wpłynąć
i Fichtel porzuca piłkę nożną na niejedną zmianę konce~ji.
W rachubę wchodzili Amrungo- Zresztą i akwizycje z prowinc ji
eji

młodzi,

Z Tomska donosZl\, te we wszys\
kich tamtejszych szkołach zaprowa
dzona została., Jako dzień wyp<)czynku, środa a W' niedzielę nauZ poczynionego
przeglądu
tez będą miały swe znaczenie.
Nnwo7.aangażowany
trener drużyn ligowych widzimy, U ka odbywa siQ normalnie. Zarząr
rolę
odegrają dzenie to ma na celu zerwanie ze
rozpoczął już intensywną pracę pierwszorzędną
Pierwszy krok drużyna Pogon' zespoły Wisły i Warty, kt6re starą "burżuazyjną" tradycją. I wy
uczyni w dni świąt wielkanoc- między sobą toczyć będą zażar
nych w dwukrołnem spotkaniu ty bój o palmę pierwszeilsfwa różnienie środy, jako dnia. początz wiedeńskim Wackierem. Po Reszta - posłuży jako tło, na ku rewolucji bols1.ewickiej. Rówtych zawodach można będzie kt6rem rozegra się kampanja z niet W' niektórych fabrykach ~om
urobić sobie ostateczny pogląd wyjlltkiem może Legji, która bę
skich za.prowa.dwna ~t.ała ta.
dzie miała może jeszcze coś do
lla drużynę b. mistrza Polski.
inowa.c.:ja.
powiedzenia.
* * •
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Czarni od wielu Jał upatrzeDi
ssąą onna]. nnaas.tgęrPo~ęnl·Peol·sgzOymni, J.:J?~~~n;
ł.
.
J
.
lem w walce o prymat piłka\"·
ski Lwowa. W ub. roku zdawA'
Nowe pogłoski o Karasiaku
..'
.
ło .SIę, ze fSI~gn~ twreszcle upr"
Dowiadujemy się, że Karasiak f'ił. Poniewat zajęcia. we Lwo~
g~lO~y lce , .a e I ym. razem p~ powrócił w dniu wczorajszym do Karasiak nie otrzymał, pozostanie
wll~ę a . ~ Sl~ ?oga l zmusz~~I Ł d· W· d
ść
d
P
w Lodzi i nie zamierza cpuszcza.e
b~ I 2'aJą~ mle.1 s ce za swym !ou- r:S,Zlja.kO~~ o~~rasi: a : ot~;~ Turyf'tów. Karasiak wyHtąpi już Da.
wIecznym rywa l em.
KI. T uryst ó w poniedziałkowych zawodach Turyś
mał zwolnienie z
Jedną z bolączek Czarnych w okazała się na.jzupełniej ścisła. Ka d - LKS. i grać będzie wespół I
roku ubiegłym był brak atalw
• 6
rasiak o 7.:wolnienie nawet nie pro Kubikiem na obronie.
przy dobrej parze obronc w I .
wcale nie złej pomocy. Obecnie
sprawa przedstawia się o wiele
III
lepiej, Reyman fIl, studjujący
Obfity program zawodów
w lwowskiej politechnice, be~
(C-S) Kalendarzyk sportowy &aCh przedpołudniowych spot.'lmdzie bardzo cennym nabytkiem
,Wprawdzie Wisła nie chce :r na święta Wielkanocne prz~dst:: I!'!~ w ~il.kę ko~zykową o puhar 3.
niego zrezygnować, lecz pertrak wia się ba.rdzo bogato. ROI SIę mIanOWICie: bOISko WKS. god'i!.
łacje są w toku i Czarni nie tra- przedewszystkiem od. spotkań foot ~,30 Pl)znańskl - Kadimah, WKS
cą nadziei. Pogłoski o powrocie baJowych. Szczegóły imprez spor- - ŁTSG. Na boisku Geyera prz:l
Nastuli na G. Śląsk nie wydają towych przedstawiają się nastęPll uL Piotrkowskiej 817 godz. 10:
się prawdziwe, bo czyż Czarni jąeo:
Absolwenci - Kilmski, Turyści zechcą pozbyć się swego najul. Rokicińska. 54, godz. 9,30 Zjcd
lepszego
gracza, nadającego
Niedziela., 31 marca.: BOIsko Gey
noczone - Stow. Mł. Pol. Widzew
drużynie swoiste piętno.
era Piotrkowska 317, godz. 11 tJI,
- YMCA. Na boisku ŁKS o godz
Na innych pozycjach nie ~potkanie footbalowe Geyer _ K:t 10 odbędzie lIę pierwBzv bieg na
przewiduje się zmian. Krasicki dimab, boisko przy ul. Wodnej,
Dlldał bronić będzie bramki, w godz. 14-b. BaJtoah II _ Sztern, przełaj o nagrodę wędrown~ ofiaro
ohronie para Olejniczak, ChInie () goth.. 15,30 Hakoah 1 _ GMS. L W8.tl.\ przez ŁKS. Do biegu tego
"głosiło udziaJ okolo 50 zawodnilowski., w pomocy na środku uj
rzymy jak zwykle Witkowskie
Poniedziałek, dnia. 1 kwietnia.: ków, między innymi Pietkiewicz i
go, którego wspierać będzie 0- lloisko WKS. godz. 9-ta. Sokół II Kusociński z Warszawy.
W godzinach popołudniowych
..
•
4: A; ; es
4
za.ist i Dąbrowski, ewentualnie - LTSG. II - mistrzostwo rezerw
Czyżewski lub Piłat.
godz. U-ta LTSG I - Sokół I boi- odbędzie się dalszy ciąg Ipotkd.
Ninie;szem komunikujemy, jż w sobotę, dnia 13 kwietnia
Jedynie sprawa obsady linji sI.o LKS. godz. 9-ta. Union II - w p!łkę koszykową o puhar: boisr. b. o godz. 7-ej wiecz. odbędzie się w lokalu Klubu Towaataku
jest dziś jeszcze otwartą WKS. II H-ta Union I - WKS l, ko Geyera godz. 15,30 Hasmonea
rzvskiego (ul. Piotrkowska 73)
Znajdzie się ~ięc w nim w.pier boisko przy uL Wodnej godz. 9..ta HKS., TUR. - Przyjaciele. Jedno~szYl? rzędZIe Nastula, mając z przedmecz Turyści II - Geyer, ('ześnie na boisku WKS. odbędą.
Jednej strony Sawkę, a z dm- 11 ta. H
I
Tu ś:i Ib
się derby footbalowe Lod'Z'i spotka
.z następującym porządkiem dziennym:
gleJ . Reymana III, względnie
asmo~ea
. ry L
••
1. Zagajenie.
nie Turyści - LKS.
ad
by
ten
nie
donisał
PapierJednocześDle
odbędą.
SIę
w
godzl
,~ Y
!J
,
2. Wybór Prezydium.
kowskiego lub Winickiego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Sprawozdanie Zarządu.
Skrzydła tworzyć będą Wronka
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
i Ostrowski. Zaznaczyć nalezy
dworz~t:
5. Zatwierdzenie bilansu za r. 1928.
iż Czarni przez sezon
zimowy
6. Preliminarz budżetu na r. 1929.
trenowaJi bardzo intensywnie i
7. Zmiana art. 10 Statutu Stowarzyszenia.
ich kondycja fizycma obecnie
8. Wybór władz: a) 8 członków Zarządu, nstępuiących W
myśl art. 17 oraz 8 zast~pców, b) Komisji Rewizyjnej, ~~~. przedsta wia nic do życze-,
e) Komisji Balotującej, d) Komisji Etycznej, e) Sądu
Jak widzimy więc skład lwow
Rozjemczego.
9. Wnioski członków.
skich druzyn ligowych, dziś jes2.
W razie nieprzybycia połowy ogólnej liczby członk6w, przewidzianel cze teoretyczny, jest mocno
art. 24, zebranie odbędzie się w drugim terminie, w sobotę, dnia 20
kwietnia r. b. o godz. 8-eJ wlecz6r, w lokalu Klubu Towarzyskiego płynny i uzależniony od wielr
"ale". W tegorocznych mistrzo
(Ul. Piotrkowska 73).
stwach nie należy soodziewa f
Zarząd
się po nich nndzwveza invr.h
UWAGA: W my§l art. 27 Statutu wnioski członków będZl rozpoznawane na cz~mów l- odegr"nia J·akieJ-ś po_ Według projektu tnż. Pillera stanie niebawem w
Zbąszyme
Walnem Zgromadzeniu, o ile złożone zostanll ZarzZldowi pisemnie'
..
do dnia 7 kwietnia r. b.
ważniejszej roli.
Długość tego dworca wynosić będzie 160 metrów.

Tu ryS"CI- ••

. s.

Swie
- ta wie
- I an Gen e S

0"'0 CO·

I

Doroczne Walne Zgromadzenie

Wielld

StowarzyszBnia Kupców m. laorlzl.

.•

1111B.·
DO 10

•

KWIETNIA.!

Guzg

il

każ

W" I

aam •••• • ••• • •• ••••••••• • ••

-

oryginalnr aDarat do golenia .ral
z noż,kiem wartości zł. 4.(cena

upując:g

g

fabryczna)

•

tii

~ł

przg zakopie t o war D od tO

II •
i(WIETNIA!

~
złoi

t:b

EIJA

........ .•••-. . . .••••••••

PIOTRKOWSKA 35.
TELEFON 28-29.
UWAGA: Poleca się bogaty wybór wszelkiej kosmetyki krajowej i zagranicznej!

II

••

DO 10

FU

• •

:kolejowg

TELEFON 28-29.

•

••

••
•
••

Nr. IJT
:m.m.
~~~----------------------------------------

-

GŁOS

PORANNY -

l'

1929.

na

wiOIDt; i

laio

i sDrzedaje
DO cenach dotad w Łodzi nienotowan,cIL
otrz,małem

KAPELUSZE
DZIAl KRAWIECKI

o U IE

ost. modele:
Scott, Habig, Borsalino, Hiickel i ,. U. D"

Pie~szorzęd.nych firm
krajowych

pod kier. wytraw. sił fachowych.
Bogaty wybór materjałów bielskich i angielskich.

w~ec:teńska

Bielizna

100.-

. .__________m.________________________. .l_ _ _ _ _ _. . ._ _ _ _ _ _ _ _. . . .

~lf

Łódź,

Blachy Miedzianej i R6in,ch Metali

la

ulica Sienkiewicza Nr. 29.

alne

Telefon 64 - 54 i 5 - 66

POLECA W. P. P. ZE SWEGO SKŁADU:
taśmy miedziane, mosiężne, alpakowe, (neusilbrowe),

Blachy i
aluminiowe
i ryflowane) i ołowiane normalnych wymiarów wszelkiej grubości.
Rury, pręty, szyny i druty miedziane i mosiężne oraz kolby miedziane.
Cynę w blokach i prątkach,
ołów, antymon, aluminium hutnicze i płyty
cynkowe.
Metale białe łożyskowe i w blokach o gwarantowanym stopie.
Płyty miedziane do opalarki (Saengeplatten), blachy miedziane wymiarowe i fasonowe oraz wsze.kie inne metale dostarczam podług zamówień szybko
wprost z walcowni i hut.
Jednocześnie komunikuję W. P. P., że kupuję za gotówkę każdą ilość
• złomu (szmelcu) miedzianego, śpi- starą
ą i popioły
żowego, mosiężnego, aluminiowego jak równie:!;
metalowe.
(gładkie

ruij~nły ~umowe i łe[hniune
POLECAMY:

ie wy D ygu

UWaga.

T echniczne, Chirurgiczne

blache [yn kow

K.alosze i Boig
W ęże

ssące

i tłoczące
Opong samochodowe
flomg powozowe

Dvrekcjakoncertów: ALFRFD STRAUCH

Fibrę,

__iiiliiili6'

CZ'UARTEI

DNIA, 4 KWIETNIA
lIiiiiI"'iilliiliiiliiiiiiiii.' O GODZ. 8.30 WlECZ.

Donawa nyblal

POŁĄCZONE

~

.
•

~'..

.l'

•

'

, ' .

'

.. _...
~

'

w

.

Udział

nia

w malowniczych rosyjskich
strojach ludowych.
PROGRAM ZUPEŁNIE ZMIENIONY.
Bilety od 1 zł. 50 gr. do 8 zł. nabywać można
wcześniej w kasie Filharmonji.

w kasie

Filharmonji

Od wielu lat renomowana pracownia

Atelier Artil!ique de UapUOX
Narut~:el~~o!:~i:t II p.

· "
l M·ilfnOU Alnl' nOflon
Ua
~

KARBOWANIA i WYTtACZANIA DESENI
materjałach
gładkich i na plisowaniu oraz dekatyzowania i

mereżka podaje do wiadomości, it z dn. 3 kwietnia r. b. uruchamia
Ul laodzi przy uł. Pioirkowskiej 8:!

"

~

Uwaga: Zamówienia wykonuje
ciągu 3-ch godzin.

si~

terminowo, na tyczenie w

I. M. ftu~in~tein i f. Hent![hel
Łódź,

Piotrkowska 82 w podwórzu sklep.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PtllAł:Ztł.
POSZUKUJE

BUrYSZDwska .. Manufaktura

do parowych kotłów.
zaraz ul. Boryszowska 29,
telef. 19-74.
071-2

Zgłosić się

~

w PARYŻU

(w podwórzu na prawo, sklep)

IWą działalność i przyjmuje wszelkie zlecenia.

bierze 12 osób.

Zespół wystąpi

Kił

O Plisow

PROGRAMIE:

pieśni ludowe, Romanse cygańskie,
Pieśni kaukas~ie, Pieśni burłak6w, Pieśni dalekiego wschodu, oraz tańce ludowe.

•

już nabywać można

ZESPOŁY

Rosyjskie

Genja1ny pianista
Bilety

DWA

Eugeniusza Dubrowina i Bazyla lnbrytkiego

RDBln~rfln

nAWROT 8. Telefon 77·80

raDeuskie

BAtAtAJK~ f~

ARTUR

Filii nie Dosiadam,1

PIERWSZA WARSZAWSKA WYT\V6RNIA

SŁYNNEGO ROSYJSKIEGO
ARTYSTYCZNEGO ZESPOŁU

11-D KOD[erł Mi!trIOW!ki

Plandeki, Pasy

[eDY ni~uel

SRODA DNIA 3 OKWIETNIA
GODZ. 8.30 WlECZ.
DRUGI i OSTATNI KONCERT

SALA FILHARMONJI.

linoleum, Dywany, Chodniki
gładkie. Jlzbesig. CeratEC,

•
WHlUf ~IaH O,.,.
KHAW[~WY[H'
Nil NI
I.
lla

Zł.

Przyjmuje weksle kupieckie od

Skład

..

Krawalu
Ii' N-Ick, ••

trk wska I 1.
- .

R

•
•••
••
••

zagrano

l

mod~ ~

PORCELANE :o~~~~~~

A· "

"

Drzeniesiona zostala na ul.
4.1. Hoj(ioszki NI'. 66
(weiście z ul. Zamenhofa 6).
.••••••••••••••••••••

poleca

"

sukien p. f.

i

kopj~.

SPÓŁDZIELNIA TOWAROWA

ZIBżOWKI\"

ul. 6-g0 SierDnia nr. 1,

tel. 72-76.

cJI zar6wno wyroby z marmuru i kości słoniowej wykonanie trwałe I tanio.
OBRAZY kupuje i sprzedaje tudzież restauruje jak noweoj tak
starej szkoły.
Piotrkowska 82, pr. of. IV wejśc. I.p

Dostarcza pp. urzędnikom państw., komunalnym i
cywilnym z 40 sklep6w
~
po cenach
wszelkich towarów
UI
got6wkowych

WATTENBERG, tel. 65_92

-

na l' 4g

bez doliczenia procentów.
Spis ::;klepów wydaie

się

na

żądanie.

Spl'zedamg

okazyjnie z powodu wyjazdu
dobrze zaprowadzony

skład

zagranicę

patelonów i plyt

w śródmieściu. Oferty sub: ."A. 401 " do •
biura ogłoszeń S. Fuchs, "PIotrkowska 50. ..

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

30.lli-

GŁOS

PORANNY -102B.

WINA ••••••••••••

Wł·

WĘGIERSKIE

BORDOSKIE
BURGUNDZKIE

kralowe i zadraoit:zne

D

WŁOSKIE

HISZPAŃSKIE

GRECKIE
AUSTRJACKlE

NAJlEPSZE

DALMATYŃSKIE
SZAMPAŃSKIE

z DOBRym

•••••••••• MIODY

POLE(A

BIIRTOWY SH.tJlD WIN
. lÓDŹ, PIOTRKOWSKA 51, telefon 2-72
SKłADY:

SKłADY:

Andrzeja 7.

od

•

MA KOWI

najskro~iejBzych

do
najwykwintniejsz~ch. · Sto.łowe, sypialnie, pokoje panieńskie, gabinety męskie,
łóżka niklowe oraz wszelkie p o i e d y .ń c:;, e .sztuki
i żelazne.

ł

IRIlO

p

Andrzeja 7..

S

Długoterminowe

tel. 49-71.

kredyty!

Z A W I A D O M I E N I E.

W PIERWSZORZĘDnYM ZAKŁADZIE ERYZJERSKIM

BlISKIM 1 MĘSKIM
1'1. HIJPHI, POllJDNIOWA tZ.
Ceny

od najskromniejszych do luksusowych
znajdziesz tylko

PllłlilłZYłłlB

\V

PlEBLI

STOLARZY i TAPICBRÓW
Sp. z ogr. odp.

wypłatt;ł

=====-;-;;;;-

Dam Wypłat LEOłłA RUBI\SZKlłłA KI:!~e~~~e~Ą:'4.
P. S. Stałym klijentom udziela się kredytu nawet bez wpłaty . •

Przyjmuje się również wszelkie zamówienia W' zakresie wewnętrznej
arcbitektury.

GWARANCJA

Stolarnia, Pluchaniezna

larz_d.

':Z1If"

Szłifisrnia Szkła

i FABRYKA LUSTER p. f.

W niedzielę, dn. 31 marca 1929 roku w
tokalu własnym przy ul. Sienkiewicza Nr. 3 I 5,

odbędzie się

Towarzyska lira w Lotto

członków

Najtaiisze ceny!

Eleganckie gotowe płaszcze damskie i męskie. Czysto wełniane materjały na damslde i męskie palta, ubrania, kostjumy i suknie.
Sweatry. Kostjumy sweatroweL Crep-de chine, tafta, popelina, crepsatin, georgette. Jedwabne malowane szale i chustki. Gotowa męska
i damska bielizna. Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Biały towar.
Materaoowe.. Purpur. Obrusowe. Ręcznikowe. Sciereozki. Prze§cieradłowe. Etamina. .Opal. Satyna.· Zefiry. Torebki. Rękawiczki l moc
innyoh artykułów poleca - - - - - - -

SKŁADZIE=

kompletne urządzenia mieszkań, jak
równiet pojedyńcze meble jako to:
urządzenia pokoi sypialnych,
stołowych, gabinet6w, s~lo·
n6w, kuchni, meble klubowe,
biurowe i t. p.

dla

.
m_':

- - Walne
dla W5Zg5tkltb-a'!!
Wiosna idzie II
Na
III
Najdogodniejsze warunki.

DłUGOLETNIA

światowej sławy

i• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ftHrotowi[lH ł~, tel. ~~-Il.
STALE NA

,

=

DY
=

Salon
Strzyżenie Pań
Zł. 0.80
Golenie • • • • gr. 40
Strzyźenie uczenie Zł. 0.60 .
S.tny;enie_ . . . " 80
Wodna ondulac:ja
"
chłopców" 50
od Zl. 1.Mycie głowy - • • 50
Elekt? maM!.. ,,50
Mycie głowy wraz z elek.
suszeniem włosów Zł. 1.Manicure...,,_70
Salon damski prowadzony Jest przez znanego fachowca
p. FRANCISZKA, b. pracownika f. RADOSZVCKL

ZJEDłłOCZOłłYCH
W Łodzi,

zostały obniżone:

Salon damski!

SA OCH

-

OSOBOWE,

Kilińskiego 77

" ;,
TEL. 58-37
poleca w wielkim wyborze trema, . toalety, lustra
~cienne, stołowe w niklowych i drewnianych oprawach. Szyby do samochodów i dorotek.
Przyjmuje się do grawirowania wszelkie kryszta
ły stołowe i szkiełka dla zegarmIstrzów.

CIĘŻAROWE,

PODWOZIA,
TAKSÓWKI.

NARZĘDZIA.

AKCESORJJl,
G U M Y.
O L E J E,
SMARY.

CZĘŚCI ZAMIENNE.

w

Przedstawicielstwo:
DOM SAMOCHODOWY

CENY KONKURENCYJNE!!
WYKONANIE PIERWSZORZĘDNE!

l. KIESZKOWSKI

ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA113,

TEL. 50-40 I 50-1 a.

Stowarzyszenia i wprowadzonych
gości.

Początek

Wejście bezpłatne

o godz. 9-ej wiecz.
Zarząd

Stowarzyszenia Komiwojater6w
.
Ł. O. H. P.

na sukienki, szlafroczki, pyjamy, dżum pry, kamizelki i różne welny, fularki, krepony, mt;tślin
'de-laine, aksamity, towary bieliźniane i podszewkow~ są do nabycia u

PEDICURE

s. lódzki

Pielęgnuje nogi,
leśnie odciski,
skórę,

wycina bezboi zatwardnialą

1'1. Brgła 58 Piotrkowska 58

usuwa wzrastające
paznogcie.

TrauguHa 5, m. 10, tel. 70-37.
•

•

,

' .

"

". ....

~ ~

Pamietaicie
;r~~'e'"
że naiładnieisze i nailańsze materiał,

~•

., ."

!.

...

.'

~ .

Gabinet, KOSMETYKI Lekarskiej
Dr. Marji Lewinsonowej

CegIelniano 6, frpnt I piętro telefon 43-63.
Chor. skóry i włosów. Leczenie defektów cery.
Specjalne masaże twarzy i ciała. Masaże odtłusz
czające. Usuwanie włosów elektroliz,," Lampa
kwarcowa Elektroterapja, Sollux. Godz. przy. jęć dla pań i panów od 10-8 w.
DZIAŁ CHIRURGJI estetycznej i dział fizykalneJ terapji pod kierownictwem chirurga
D-ra Z. LEWINSONA, w odz. rz 'ęć od 12-2.

e----

KURSY KOSMETYCZNE - - - .

D-ra MARJI LEWINSONOWEJ
CegIelniana 6, front I p.
Informacje i zapisy codziennie od 10-8 wlecz.

GŁOS PORANNY -

Nr. 5'7'
30.m. ~~--------------------------------------~~

19!m.

nie szlagier, wiosenne!
iotrlłowska

dalDskie
lDt;skie
dziet:ict:e

63

eleganckie, modne

Trwałe,

"

,

Piotrkowska 6l

~~~~~~~
'm

Nowootworzony magazyn bielizny

,-ang"
pod

firmą

Poleca Sz. klijenteli bieliznę własnego wyrobu damską,
męską i dziecinną od skromnych do wytwornych

pO C E N A C H K O N KUR E N C Y J N Y C H!
Prosimy Sz. Klijentelę odwiedzić nas w celu przekonania się

Cegielniana 45, róg Wschodniej

liN

•

Poznański
przybył

najnowsze modele
OH

m"'U"? t

rai ową

przed ",iazdem a Pow.

i rozpoczyna swoje przedstawienia w niedzielę 31 b. m. pierwszy
dzień świąt Wielkiej Nocy.

.lirakt;jedoigł:bł:zas ni~wi zianł!

AIUTOWICZA
przy Tramwajowej

•

nadeszły

,,
DSTl\ T I RDZKl\ z

Program świąteczny!
Dziś i dni następnych włącznie do niedzieli dnia 7 kwietnia.
Mistrz maski, Emil Jannigs w szlagierowym arcyfilmie p. t.:

Następny

1) Spowiedź

Partnerk:a;~~nigsa-

z

słynn"

program:

szesnastoletniej
Gerdi Gerdt

____________________m.____________________________________________________ . . .________________ ___

"

Urządzenia

DO

łód1k!afi:;a

kompletne oraz M E B L E

pojedyńeze

NARUTOWICZA
Tel. 34-18

poleca

ceDach przysfepDych i Da douoSBych waruDkach

I.N. IflłKflT4IJD

2) Swawole hrabianki

. Ewelyna Breet

W podw6rzu.

~dYls:ai"~

WŁASNY

WYROB!

I" f S ~!O!!'l!. d a"
Nowoołworzony

magazyn

wykwintnego

OBIJWIll
Inspektor

s.

a-ski,

pom.

Wiązienia
ŁFR,

Naczelnika

w Sieradzu, pisze do. 26 b. m. o 4-lampowei neutrodynie
typ 4N:

Tak selektywnego aparatu nie spotykałem. Ozystość odbioru
siła głosu nadzwyczajna. O aparataeh ŁFR odniosłem
jaknajlepsze wrażenie.

i

M. R-ski, Łódź, pisze dn. 4.1 r. b.:
Odbiornik 3-lampowy typu 3A jest przedewszystkiem wygodny i tani, co umożliwia knpno średnio-zamożnemu.
Zasiąg posiada lepszy od innych odbiorników, np. mam na
4-lampowym odb. marki... Jestem zupełnie zadowolony.

POoleBca sezWon
wi1os"ennYi

:~Ua

~;~~:~~.lasony

Z powodu otwarcia -

i dziecinnego
ceny reklamowe l

Lekarz-denł.

óZa

Kilińskiego

ił

134.

ryka

DBmonstracla bBZ wszBlkiBgO

ad·olechniczna

zobowiązania.

TeiefoR 69-00.

DogDdna warunki lupni.

..

PRZEDSIĘBIORSTWO

robót inżynieryjJ'0-elekłro-mechanicznych i warsztaty reparacyjne
Łódź,

1'I41JRl't:Y RAK
Zawadzka 12. Tel. 14-11

URZĄDZENIA:

Siły, światła

.
dźwigów, transmisJi

i sygnalizacji

I

PabjanicB.

KillńskiBgO

3. TBI. 190

REPERACJE:
Motorów, dynamomaszyn, transformatorów, dźwigów i wszelkich aparatów
elektrotechnicznych.

MOTORY ELEKTRYCZNE W WSZELKICH WIELKOŚCIACH SPRZEDAŹ I ZAMIANA.
REKLAMY ŚWIETLNE.

-

Poszukujemy wykwalifikowanych I pracowitych

sprzedawców i Dr a andzist6

PROJEKTY
•

DEKORACJA

na pensje; i prowizje

do rozpowszechniania aparatów elektrycznych domowego

Zgłoszenia
osobiste w god~inach od 4 - 6 popołudniu

.NA

fl ........olo
~.,..

użytku, znajomość branży

w Łódź
....,

Piotrkowska 53•
łQWB\

yprzBdaż

iedw bi i resztek trwa -

BfDNlllłD DOBRZYŃSKI

PO POWROCIE

_ ..._ . ._ _. 10 PIORTKOWSKA 10.

Z PARYŻA i BERLINA
WZNOWIŁ
PRZYJMOWANIE

•

ZAMOWIEŃ
WŁADYSŁAW

UCHTENSTEIN

t,óDi,
AL. KOŚCIUSZKI Z7. TĘL. 60-36.

niekonieczne

•

Szyk ZIBC ey
Piotrkowska 82. w podwórzu

5-(g

_

poleca na sezon wiosenny Paletka dla dziewczą1

i chłopców, Sukienki wełniane aksam., crepe-de

chin, Ubranka wełniane, aksam., jedw. Bielizna
Fartuszki. Bogaty wybór mundurków dla
uczniów i uczenie.

Tanio! Eleganoko! Doa. warunki!

' .•.••

GŁOS

aO.TII -

PORANNY -1829.

•

lHIU[l~n( ~~DWI(

t

Drzefarbowane barwnikiem

(DO NABYCIA W 54 KOLORACH)

N.elEM NIE ROZNI
W,strzegać

bezwarloJciow,cb

Sl~

naśladownictw

••••

II

Żądać w składach

Wspdłcznny

Eratyczny dramat I

"W Wł~l( ~A~'iA"

Poważne przedsiębiorstwo przemYSłowe

NAKŁADEM

WYDA NICTWA

poszukuje zdolnego

ukazala się IłfWf14(l'JNtł NOWOŚt

Germaine Acrement.

AUTORA

głównych:

"OGRODU ALLACHA", "TRUJĄCEGO CZARU"
i "GRUDNIOWEJ MIŁOŚCI" p. t.

Ul Oagover i 6aston Ja[QHet
Następny

program:

.,Królowa

o

,tBIBbJOTEKA R ZDW "

według słynnej powieści

W rolach

kierownika robót budowlanycb.

,--------...--------,
Oferty d~, administracji niniejszego
pisma 8ub "ZZ .
79-2

Opiekszajcie na ~więta waue

Broadwayu"

NA WYPlATE!!!

DOM

e na

lenninei

Kilińskiego

i toaletowej

P. S.

Absolwentki wydz. lel<arsl<. uniw.
Odeskiego

~.

pokojełU

NaJd 99 0dnlejsze warunki I Najtańsze ceny I
Firanki od metra i odpasowane okna. Roletowe.
Sztangi do okień. Kapy płuszowe, gobelinowe
i etaminowe. Narzutki. Kołdry watowe. Podpinki
do kolder. Ceraty. Patefony. Linoleum. Chodniki.
Dywaniki. Wyżymaczki. Maszynki do mięsa. Garnki.
Tace. telazka i moc innych artykułów poleca

W dni powszednie, z wyjątkiem
sobót, początek seansów o godz.
4-ej, zaś w sODoty, niedziele
i święta o g.12-ej po poł. Ostatni
seans o godz. 10. - Na pierwszy
seans ceny miejsc zniżone.

ko~metyki

ICZE O
albo

Dramat z życia wielkomiejskiego
w 10 akt. w rolach głównych: Dorota Revier I Edward Burns.

fiabioet

aptecznych i farb.

,~------I--------I~

I Kino Sienkiewicza
SPółlDZIBlałłU\
40.
Od poniedziałku, dnia 25-go marca
do niedzieli dnia 31-go marca
1929 r. wl.

···1

OD NOWEGO OBUWIA.

SIW 4161

WYPŁAT

u aszkina
44. lei. 36·48.

Stałym klijentom
bez wpłaty.

udziela

się

kredytu nawet

~ • • • • • • 8 ••••••••••••••••••••••••• ~

5Ważne

Zielona 17.
cery, usuwanie
brodawek, zmarszczek, piegów,
wągrów i innych defektów. Masaż kosmetyczny. Maski balsamiczne i inne. Pielęgnacja
włosów i usuwanie łupieżu i t. p.
Godziny przyjęć: od 10 r. do 8
wieczór.

•
• =

Pielęgnowanie

:
•

dla Dań !II

II

•
=

NADESZŁY NAJNOWSZE PARYSKIE

MODELE WIOSENNE J LETNIE • •
KRAWIECKI
(Specjalność: roboty futrzane) ==*

••
=

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD

i

B Dl al'

Csg's'n'ana 5, m. 8.

Lecznica

II

=
=

••
• • , FRONT n PIĘTRO.
BBny IlDDłlurlncylu81 = lIaldDIIDdn\lln8 warua'" :

=
'-................................-'

~~ ~~8eft8eeeee8&

VI , A

II

LEKARZY-SPECJALlST6W
dla

POWIESC
PRZEKŁAD

AUTORYZOWANY

H. HELLEROWNY i M.

SOKOŁOWSKIEJ

500 stron, wykwintny, bezdrzewny papier,
według projektu A. Horowicza.
Cena

Warzywne, pastewne
= i kwiatów =
pierwszorzędnych
firm krajowych i zagranicznych pierwszej
iakości do nabycia.
w składzie apte«:znym
II

PI1(,

lódź

okładka
Zł. 12.-

=

Co najbardziej wabi ludzi w teatrze?
Tajemnicze, zamknięte dla ogółu ... kulisy! Co się dzieje w tej
kuźni sztuki i slawy, gdzie zawiść, walka o oklask, o okruch
powodzeaia króluią wszechwładnie, Tam zajrzał... ruchens. - .
Rzucił pod stopy czytelników inny świat. ~ Rozwarł podwoje
świątyni, gdzie u ołtarza tąjemniczego boga pląsa, szaleje tJum
bachantek, dusz ludzkich, co żebrzą o jego uśmiech. Tam
w świetle kinkietów, zakurzonych zamków, wśród bliyhtru i fałszy
wych wnętrz ... , tam rozgrywa się traged,ia "bachantki", co wyrwać
się ze szponów boga... nie ·może. Powieść ta jest rewelacją, jest
hymnem ku czci duszy kobiecej!

~..

w,

_*

•.1

Do nabycia we wszystkich księgarniach, kJoskach kolejowych .. Ruchu"
oraz wydawnictwie .. BlbJoteka Groszowa" w Warszawie, ul. Moniuszki 11.

PLAC REYMONTA 5 /6
(G6rny Rynek)

E ZNICA

lekarzy specJalist6w
przy G6rnym Rynku

Piotrkowska 294, tel. 22-89
(przy przystanku tramw. pabjanickich)
Czynna od lC-~j rano do 7-ej wiecz.,
w niedziele i święta do 2-ej po poł.
Wszystkie spec:alnnścl identy.
st:,tka. Ką~;:'!le świetlne, lampa
kwarcowa, elektryzacja, Roentgen,
szczepienia, analizy (moczu, kału,
krwi, plwocin, wydzielin ltd.) Ope·
racje, opatrunki.
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada dentystyczna oraz wene.
rologiczna dla chorób skórnych
i weneryczny::h
3 ZŁOTE.
~

(lJagazyn gorsetów

Dr. med.

S. skórne
EUMA
.,,(Rnf~IłnA" Chor.
i wenr,ryczne

Łódź,

ulica nawrot

Hg

1-8

Najnowsza pracownia podwzorów p ary s k i c h
poleca: PASKI najrozmaitszych form, PASKI przed
i popologowe.
ług

PASKI MĘSKIE,

biustonosze naj nowszych
fasonów. Specjalność "gorsolety" , tworzące linję
szczupłą i elastyczną.
Wszystkie wyroby z najprzedniejszych materjałów paryskich i kraiowy"h.
752-4

beczeniE!

lampą kwarcową

Moniuszki 5. Tel. 70-50
.

przychodzących

chorych

GABINET LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, LABORA·
TORJUM BAKT ERJ OLO G I CZNO·CHEMICZNE,
ROENTGEN i GABINET FIZYKALNEJ - TERAPJI:
Lampy kwarcowe, .uItra słońce", aparat odtłuszcza
jący Bergoniego, djatermja, świetlne kąpiele, .Solux·.
Masaże Zastrzyki -

powrócił

Przyjmuje od 11-1 i od 5-8.
Panie od 5-6.

• DONCNI

OPERACJE -

OPATRUNKI =

Wizyty na mieście. Lecznica czynna od g. 9 r. do
8 w., w niedziele i święta od g. 9-2 po poło

PIOTRKOWSKA 45, TEL. 47-44.

IW[H [R Ol

PDRADNIA

Dr'J.ed.

LUBICZ

~ ~1[lłłA

Lekarzy-specjalistów

Zawadzka 1

powrócił

ceglBlnlana 43.

czynna od 8 rano do 9 wiecz.
TBI. 41-az.
11-12 ) przyjmuję
Specjalista chorób
2- 3 ) kobieta-lekarz
skórnych, wenerycznych i moczo- W niedzielę i święta od 9-2 pp,
płciowych.
leczenie chorób
Naświetlanie
lampa, kwarcową.
wenerycznych. moc,",oPrzyjmuje od g. 8
płciowych i skórnych
do 10 ran~ i od Badanie krwi i wydzielin na
5 do 8 Wlecz. l
yfil' . t .
Dla pań od 3-5 '
S
lS l ryper.
oddzielna pocze- I
kalnia.

I

Konsultacje z neurologiem
I urologIem
Gabinet Swiatło-Ieczniczy
Kosmetyka lekarska

ft (pOIpEi°ft IiIOdd"·';o~~~~n;~:. ~obi"
UROLOG.
Choroby nerek,
pęcherza i dróg
moczopłciowych

Dr. med.

11

Ił

Pr. Narutowicza Choroby sk6rne i weneryczne
25 (Dzielna)
U L. N A W R O T 2
telefon 44-10.
TELEFON 79-89
Przyjmuje
Przyjmuje do 10 r. i od -± - 8 wiec~
przyjmuje codziennie od 10-1 i
ę od 11 - 2 po południu
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp. od 1- 2i 4-8 w. w niedziel
Dla pall ;;pec. od godz. 4--5
DO pol. dla niezamożn,ch
CENY LECZNIC.
tel. 9-91-

Specjalista chorób oczu

Dowródl do kraju
ul. Moniuszki 1.

•

sa.ru. :-

Nr. 57

z

firma

I AD

zaszczyt zawiadomić

Niniejszym mam

GŁOS PORA~TNY

Sz.

1'I0lłDHlfWlf:Z

Klijentelę,

i

I E N I E.
że

z dn.

nadal

prowadzony

będzie

15 b. m.

(ZAPNIH

osobistym

filwiecki
-

192~.

-

moim

rozwiązana

została

przy ul. Piotrkowskiej Nr. 117
kierunkiem
.ł-

·olrko

przy ul.

front. I~sle pietro
telefon 12-56

Mam nadzieię, że Sz. Klijentela obdarzy mnie nadal swem zaufaniem pełnem

A. MORDKIEWICZ, iotrkoVlska 09.
Dr. med.

POTO· i KlnO·APARATY

I. LIPKOWrCZ
ROENTGENOLOG

f)ział

oraz wszelkie przybory poleca
na dogodnych wa~unkach

Arobul. Pol. Państw.
rozpozna.wczy; zdjęcia. i prze-

J. M~R~(n~Jf~", tó~l, :;::~::~~~20~!

świetlenia.

Dział

leczniczy: na.świetlania powierzchowne i nowotworów złośliwych.
Godz. przyjQć: dla. chorych prywatnych
od 9-3-ej po poŁ

Zawiadomienie

ul. Kilińskiego 152, ł:~f6-82.

eee~8e~ee&8eeee

Dr. mełl.l.
Rakowski
specjalista chorób uszu, nosa,
gardła

i

Slłhon mAHOłłlOWY

inkrustowany - komplet - jest
okazyjnie do sprzedania. Piotrkowska 82, pr. of., IV wejście,
I p., Wattenberg, tel. 65-92.

Niniejszym zawiadamiam Sz.

pieniu ze

płuc

Ronsfanfynowska g, fBI. Z7-g1

spółki

~eeeee~eeeee8ee

iż

po

wystą

nadaliestcunn,

w tym samym lokalu przy ul.

Dokt6r

PIOIRfiOWSKIEJ Nr. 111, tel. 63·11

WDłaKO\uYSKI

=

p.flrmą

DR. MED.

ZYGMUNT

(dr. A. S T E I N B E R G A,

ul. 6-go Sierpnia 3, tel. 4-91)
przyjmuje od godz. 10 do 1 i od 4
d,o 7-ej. Leczenie i rozpoznawanie
UROLOG.
Choroby nerek, promieniami Roentgena, leczenie djapęcherza i dróg
termj", lampą kwarcową, soluxem,
gimnastyką ortopedyczną, masamoczowych.
Przyjmuje od 9 -10 żem, elektrycznością; - skrzywienia
kręgosłupa, choroby nerwowe, serca,
i od 6-8 w.
Plramowlcza 11
mięśni stawów, wtosów, skóry etc.
(dawn. Olgińska)
Tel. 48-95.

DRTYłłER

p. A. Mordkiewicza,

Zakład krawiecki

Przyjmuje od 12-2 i od 5-7.

Klijentelą,

leczniczy

metOdy fizykalne
I ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY

=

••

Inslitut de Beaulś

Doktór

R.

~okołow~ki

CEGIELNIANA 25, TEL. 26-87
Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
LECZENIE SWIATLEM

okulista

Cegielniana 19, m. 8.
fel. 69-92.

(lampą kwarcową)

prowadzony pod mOIm osobistym kierunkiem

Badanie krwł I wydzielin.
Przyjmuje od 8--10 r. 12-2 i 4-8
w niedziele i święta od. 9-L
Dl.. pa.ń od 4 do 5 po pot
oddzielna poczeka.lnia.
01

Z

Pielęgnacja skóry i włosów. Specjaln(j
masaże twarzy i ciała. Masaże odtłu·
szczające. Usuwanie zmarszczpk, hro'
dawek, piegów, wągrów i wszdkich
defektów cery. Usuwanie włosówelek·
trolizą Elektroterapia Solu:,:.

Przyjmuje

poważaniem

Benoan (zapniJ(

od 3-5 pp.

L6df, Piotrkowska 117

•'1'... 01'·'··..······'···......8 ...1,•••11

Przyjmuje od 10-ej do S-ej wiec:!: .

tel. 83-77

Lekarz-Dentysta
akuszer-ginekolog

58.

S.klad Sukna I Horiów
(róg Radwańskiej) 2-ie p. front.

"ERStED

łłJl!łl!nillł1l!Jl!łl!Jl!J~lłI[ł;

łódź,

Dr. med.

P. MARK~WI[l~WA

chor. skórne, włosów i weneryczne
przyjmuje od 3-7 po poł.

Piotrkowska 124
l od 7-9 ALEJA 1-go MAJA 37
telefon 66-35
Gabinet Kosmet. Lekarskiej

••••••••••••
Dr. med. H.
Róźaner

Narutowicza 9, tel. 28-98

Spęcjalista

chor6b sk6rnych, wenerycznych, moczopłciowych.
od 8--10 rano i 4-8 po poł.
Oddz. poczek. dla pań.

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

Anna Rydel

Specjalne upiększania na baje.
(Dvplomee de l'Universlte de Baute
Paris)

==
c:::

==

c=

ZachodnIa 6!

•••••••••
MONOGRAMY

mereżkowanie, okrętkowanie, haf-

(Cegielniana 23).
towanie. M. Barucb, Piotrkowska.
Telefon 19-52
nr.
28. Ceny przystępne. 1244-4
Przyjmuje od 9
do 10 i od 4-7.
W

CIĄGU MIESIĄCA

LEK. DENT. i pod gwarancją wykluczającą ahPAULlNA
solutnie wszelkie ryzyko, wyucza

,RElTEROW~KA

na samodzielnego buchaltcra-bilau
- rzeczozn. z wyższem wyrPrz yjm. od 4-6 pp. kształceniem i kontrol. syndyk.
Poleca na nadchodzący sezon materjały krajowe
i zagraniczne pierwszorzędnej jakości na
przem. System nauki polega na
fwanglełł[ka
pruktycznem wykonywaniu przez
ubiory ·
i damskie po cenach
• 11IJiBBI_ _ _ _ _ _-1I
tel. 66-90.
k~nclydata wszelkich czynności bu
('halteryjnyc.h
zupełnie
jak w
CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ?
Musisz ukończyć kursy fachowe, ko: . przedsJębiorstwacb.· Kończącym
respondencyjne profesora .Sekułowl świadectwa. BliżRzycb informacji
p. p. palaczy, że ukazały się w sprzedaży liczne bezwartościowe
cza, Warszawa, Zórawia' 42. Kursy
naśladownictwa znanych G I L Z
wyuczaj" listowniel buchalterji, ra- 7-9 wieczór. Piotrkowska 183. l
ohunkowości
kupieckiej, korespon· piętro.
1281-1
dencji handlowej, stenografji, nauki
Celem uniknięcia, przy kupnie GILZ szkodliwych dla zdrowia,
handlu, prawa, kaligrAfji, pisania na
falsyfikatów, proszę zwracać bacznC\ uwagę na firmę .WENECJA"
maszynach, towaroznastwa, angieloraz na inicjały J. W. na etykiecie.
skiego, francuskiego, niemieckiegopisowni oraz gramatyki polskiej. Po
ukończeniu świadectwo. Ządajcie pro. DO WYNAJĘCIA
spektów.
44-12
lokal na przędzalni() (2 zespoły)
i na tkalnię \.23 warsztatów), skla
dy do SUl'OWCÓW i biuro. Do sprz,}
OKAZYJNIE
POSZUKIWANY
dania 1 Selfaktor hartruanowsk
do sprzedania maszyna do szycia wykwalifikowany buchalter - ko- ostatniej konstrukcji. Oferty pod
męska. WiadomoŚĆ
"Bronisława", respondent, władają.cy
jezykiem "Lokal" kierować do admin. :,Głc
STUDENT
Piotrkowska 64.
1278-1 polskim i niemieckm. Oferty sub su Porannego".
1285-:!
wyższego semestru udz:ela lekcji
52.
1283-1
i korepetycji. Starszym i zapóźnio
liiełda
POSZUKUJĘ
nym metodą, skróconą. Przygotowu
pokoju
z
uiekrr.pnjąccm
wejściom
do egzaminów. Ratuje zagrożo• WSZYSCY
w
śródmieściu.
Oferty
z
waruukanastępnie
agenci
papierów
losowych,
11e promocje. Gdańska 23 m. 2.
urzędnicy, nauczyciele, emeryci mi kierować do administracji piso
front I piętro.
1318-1 znajd"
bardzo dobry uboczny zaro·
ma poJ "Zaraz".
127\)-1
bek przez zjednywanie posiadaczy
BIURO
obligacji dla ewidencji i kontroli tych
sprzedaż papierów przy losowaniach. Zgłosze- bucbalteryjne i rewizyjne, sąd.
nia pod "Związek Gospodarczy· do
Biura ogłoszeń F. S tatter, Kra ków reJ'. rzeczozn. l' kontrol. syndyk.
AUTOBUS
201-2 przemysł. wykonywuj~
wszelkie
na 215 o~61) "II' bardzo dobrym sta- Rynek 8.
ZGUBIONO
POSZUKUJĘ
czynności buchalteryjne, Lilanso- kwit kaucyjny Z:1. nr. '11,007 11;\ 11;\Z
r!ic okazyjn;e do sprzedania. Dor"
Sąmoebodowy,
Piotrkowska H3, zdolnej pracowni.cy do Prac.ow.ni ~a-l we. i rewizyjne. Informarje 7 - 9 wisko J. Walda wydany przez EleDamskich A. Cleslelsłnej, Wl'eczót Piotrko ..... "kl 183 I P
teL 50-40.
1286-1 peluszy
ktrownie Lódzka..
125 1
PiDtrkowska 109.
218-2
I
'"
(,
•

Piotrkowska 58. I-e D. front. tel. 9-89.
męskie

58

przystępnych.

~

=-

58.

sistę,

1,

OSTRZEGA SIE

"WfNf(J/ł".

Lokale i mieszkania

OfilOSZfNI4 DROBNE

J. SIIUfRSTIłOl'l nauka i wychowanie
ZIELONA Nr. 11
Choroby skórne i weneryczne.
Leczenie lampą kwarcową.
Przyjmuje od 4 - 8 pp. Panie od 4-5
niedziela od 9-1, dla niezamożnych
ceny lecznic.
lil-12

.............
DR. MED.

PraCY

je

órle~Orl R~lfNBfHfi Kupnu
choroby

wątroby

Gdańska

żołądka, kiszek
i wewnętrzne

44, lei. 24- 44

Pr.zyjmuje od 11.15 do 12.30 i od 6-8.
W nieclziel~ od 12-1 Do Do

Doniesienia ruzm.

i

Zagubione dokum.

Nr.

JO.m.

«

~..

'( Wzorem najwtę~S2Ycń 1)omólD
Towarowych Zagt'anicznych

WJIVflKIE DZIAł'6

!I/I#//$/////#////////////I//$///////$/////$/$/$&~Y//I//#/4

na nadchodzący s e z o T\
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na miejscu.

w wielkim wyborze, równiet samochody, rowery,
drezyny, mebelki dziecinne, wózki dla lalek, mnóstwo gier towarzyskieh poleca
p O C E N A C H N'AJ N I i S Z Y C H
UWAGA: Klinika lalek na miejscu
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Redaktor. Jaa Urbacb.

ugloszeuia za. WWl"SZ 1l11limutrolVY l-szpaltowy: J strana I w te~.icle 4J gr., sera.u J ~z;"alt.
Nekrologi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane p~ te~5~ie 30 gr. str. 5 sZP!iIt. -:- Zwyczajne 10 gr.
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; nl!JmnJelsze 1..20 zł. !,~szuklwanJ,e pracy 10 gr. Ogłoszen'a zaręczynowe i za3lubinowe 10 ~ł. Ogło.s~enJa zamiejscowe obliczane s<\ o 50 pr.
firm zagranicznych o 100 proc., za zastrze?:one miejscowe dopłata,
_
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R. Gw Wells: "Ludzie jak bogowie'l
;,JiIł ptęIDe lJędde ~
......
-

na elimurti -

....,.ła lat...(A. Cseehow).
..Bę'd Gl jak ałońee...."
(1L

BałIDODł).

- ~ - .rzekł pan
~ -Dlaczegożby nie?
odparła młoda U,opjanka...
- PrzypUSlltlZam, że miało to

~ ~y dzień

.... bJ'i debry - rzekł
. . . . . . Bam1łłaple".

do

nlfo

słe-

lItotołL Plsypuszezenłe pana
"wlaple'a - llównego boha
leN po;ułełd H. G. Wells'a:
..J,.ad8e Jak Bogowie- (przekład
..... -

,.BłbL

Groa..,.

zwiastuna nadehodzącego huraganu.
Chodzimy
wobee tego skuleni, najeżeni, go
łowi w każdej chwili do obrony
i do skoku... Z trwogą jedynie
z trwogą, myślimy o najbliższej
PMYszłości i mglistych późniejszych latach ... Nieufni _ z doświadczenia _ we własne siły,
wierzymy w traf, w ślepy los,
w ślepe szczęście;
kładąc się
spać I wsłająe zrana życzymy
sobie - jedynie eo zrobi<: możem,. _ "dobrej nocy" i "dobre
go dnia.... - ho mogą być złe,
bard. złe....

,* " *

jedu

11topJanłe zrozumieli i oeenłil
ApOS6b przedOBła wartośe tej dziedziny życia, któ
• się aqłe do Utopji (inneJ, ob ra na Ziemi dotychczas stanowi
eej IIIIIoek-maeJ planety) jeszeze niepr&ebyte, zaChw8Sll~.J'PUB.nale
~~Iskl: ezone pole: donł08łośe prawidło
~
~ wego wychowania i nauczania.
.... Bar..atple • dnJa" doły Gdy Bamstaple, który odmien"dob~ ....& - eDl'J- nłe od JJOSMłalyeh Ziemian, na
- - mIodsteIi......
- J " s a mJęłnJe pokoehał Utopję, jej
...,.._~_~. b-"A młeszk8lków i eale jej iycie,
....
ou-..,.....doszukuje Idę gł6W1lyeh sił i
r. . . I:• . . . ,
Dle mlał b,,~ do1lł 11..- pl kna l
- . . . C. ~ Zlemhmłn _ to przyczyn op ~o ę.
-, .......
Sł'Jezęśda, jeden :I uczonych Uto
.. •

ZIemłaa, ld6ny w eudow-

a.r, ......ktJ

. ,.,. -=

.,ESiiIIIM

w.,

es,. ustanawiał
~M-t.dr
Bam8tapłe, pjan rysuje mu dok.ładny obraz
lilię - , , _ ... ch utopijnegn systemu nauczania i
1aIt ~ • jego przygodny
wychowania. Niezmierzona
.......".., - dlaczego trUiJ: tęsknota i beznadziejna roz.,. sebIe ~o: ł dobrej paez ogarniają powoli umysł ł
~
k~Z:~~ duszę mądrego Ziemianina. Nie
Ierws
i dlatego, by system, słosowany
~~ p piZ71D ~te ~ w Utop.ii był tak dalece trudny
-- ł w
el'W8ze)
et:
'
kiego, ze
•
~-a Ut • nłn
i odm i enny o dZlems
DpJB
a zazna...... _Iw
om różnie bez Bamstapłe musłał a priori wy.,t ~ ~ ogrktó
Y'. rzec się mmfiwości zastosowalDłar ~
ra rozpoścle
•
.... ~
młędzy nami a nimi ala i na ~aszeJ p!anecie met&~~_J!____
ł
• Iły, dającej OCzywISte, eudoWDt!:
~au.tU
8 oneezne],
. I dzk
wyniki. W por6wnaniu z ZieUtopja we wszystkich
_ mderłelnyml ";, ~. dzinaclt posunięta • b~ł~
n~-.nut
og
przód o kilka, eonalmnleJ, tyslę
~ nie mial być cy lat. Wielu rzeczy z dziedziny
łJobry'_- Bo my - Ziemianie nauk - zwłasRU kosmografjl
l'OSUIDuJemy wręcz odwrotnie. i fizyki - Barnstaple nie mógł
My lir zasadzie oczekujemy nie zrozumieć 1V najogólniejszych
dobra, leez zła. Boimy si~~ drży chociażby zarysach, gdyż Utomy. PrzyzwyezaiIiśmy się, że pjanie z powodzeniem rozwiąkaidy 1I0W" rok, nowy miesiąc, zywali już realizację zagadnied.ień ł chwila mogił przynieść nia komunikacji międzyplauebardzo dożo złego, przykrego, łarnej. W czasie właśnie jednemogą zwi..astować nieszczęście, go
z takich ekspcrymentów
katastrofę... Z kaźdego kąta, w garstka ludzi została porwana
każdej chwili tycia czyha na z Ziemi do Utopjł. Przeciwnie:
nas grozDa, męka nicświadomo tezy i zasady utopijnej pedago
śei następnej minuty,
czyha giki były dla Ziemianina barsmok drapieżny, krwio-,i;erczy- dzie.l dostępne i zrozumiałe niż
grozi wojna, kula,
gwałtowna wiadomości z innych nauk Barn
śmiel'ć - pasie.'by obłudnej Kul staple'a przeraziło coś innego:
tury. Gdy niebo jest jasne, świe otchłań, którą spostrzegł nie 1V
ei słońce i grzeją jego promie- samem wychowaniu, lecz
w
Die - myślimy o deszczu, o STOSUNKU do tego problemaharzy, o gł'ZlDoeie;
patrzymy tu ze strony Utopjan a Ziemian.
... niebo z nieufnością, szuka- Jako dziennikarz,
BarustapIc
..
Da hoey.zoneie
ttienmeJ doskoBale orj,eatewal- słę w Iiło-Mpewłr:.tDen

-=

-P""'--

~Iees~!k~

:ez: mfą,

dzłe

sunkach 'slłOłeeZnyeh i maI "realną wartośe, realny nakład sił,
kłóre nasze społeczeństwo traci na wychowanie, wiedząc, jaka obłudna przepaść istnieje po
.mi~dzy tern, co się pisze a łe~
co jest w rzeczywistości: pogar
da społeczeństwa wobec wycho
wania, l)edagogi.ki i ·zwłaszeza
nauczyciela, jako ofi~y ciężkiej
a niewdzi~cznti pJ'acy... Cóż
ostateeznie
mógl Barnstaple
rzec lub pomyślee, gdt-utópjanin w końcu zakonkludował:
"NA~ZE METODY WYCHOWA\VCZE SĄ NASZYM RZĄDEM._"
* * *

na trwająey w daIsęm efą-.
gu imperjalizm, na odwieezwJ
chciwość człowieka, na kłer,.ka
lizm, na głupotę ludzką, ma·
rzącą tylko O pOdbojach i. zwię·
kszenin stanu posiadania-nJ
Ziemię, jako awanturniczy obóz uzbrojonych po6Zukiwaez-)'
pl'zygód•••
Ale teraźniejszość lnInł mamy wszak doskonale i sslp
łych mamy już dOOć. To też
rok dzieła Wells'a leży nie
elemencie satyryem~ leCI!
w wizji przyszłego szczęścia na
słane myśli przybierały formę Ziemi, w radości życia, która
słów i wyrazów tego języka, wieje od wiuy autora w reaktórym władała ta czy owa .ie- Jizm swe.i pięknej utopii. Ostadnostka. Możliwe, że z całej tnia atoli okoliczność, podnoBaroslaple zrozumiał, że gdy bajki Wells'a ten szczegół jest sząe moralną wartość powideł,
by w społeczeństwie naszem 0- najfanłastyeznie.\szy. Ale, pa- napełnia ją zarazem głęboldm,
ceniono, nareszcie, doniosłość mięłać musimy, re powieść je- weWD. traglunem. Ból Barnsła
powołania nauczyciela, pozosta go jest nietylko utopją, marze- ple'a, powraeaj~.go na ziemi~
wałoby ku realizacji utopijnego niem o przyszłości; lecz zara- spowodowany zostal nie lem
systemn wyehowania na Ziemi zem głęboką, świetną satyrą na że nie mogło b,,4§ według jego
bardzo wiele jeszcze poważ- teraźniejszość. Na co my, zał- zdania, mowy e przeniesieniu
nych przeszkód, tem trudniej- sic, zwracamy obecnie szeze- Utopjl na naną planetę. Wręcz
szyeh do przezwydęienia, że gólną uwagę: na treść czy na przeehmłe: gdyby tak było powstałaby w-alka nlety-Iko o słowa? Co jest ważniejsze: my- ból wewnęłrzn)" Barnstaple'a
wprowadzenie nowych udosko- sil, esy język?
nie posiadałby realnych motynalonych · sposobów, łeb w
J.NI'
Ud
d
tn.e'
•
•
Co dziwnego, że atopijskł Wuw.
e. ea em owro l .
pierwszym rzędZie o pok.onanle
.
ł I W s-stko to _ eaIy ten 1U'O
starych, tradycyjnych przesą_ młodzieniec tyle dozył w c ą-01
go krótkiego czasu, gdy nauka czy sen, eaIa Utopja - ląłIa
dów.
w Utopji miała do czynienia wy realna, rzee moina simnskat
łąc~e z treścią, wtedy gdy 11 nie było źadneg? nezeg~
nas natomiast, ile trzeba CZA- którego w ZAsadZIe nie moma"Klecząca II
su ~ trudu mozolnego poświę- by było przenieść Da Ziemię,
elć na pokonanie przedewszy- do nas...
slklem trudności czysto forRóżnica była szal()na, wiel' h
•.
••
I m alnyc,
na przezwyclęzeBl",
ka, nie7.mierzona: Dec a d zum,
i
zasadzek wymowy i pisown, żywot czworonożnych a-bo-.
opartej na zgrzybiałej tradycji, gów.•• Alc ból Barnastople'a był
•
ł
rfl..
oderwanej od żyCIa, często n - zupełnie uzasadaiony. Na Ln:ezem nie uzasadnionej i niezro- mi również mogło być tak sap.
.
ł d
Ut
zumialej...
olllewaz · w a amy mo, mocla istnieć ta MlIDa
okilkoma
powstaje p.ia,
ten sam
rzecz oezy-wista: tyle trzeba pra czar radości i szczęścia: nic tę~y poświ~cić, by nauczyć na- dy, znać, należało kroczyć, nie
szego młodzieńca jak mówić, tędy prowadzi droga ku pr.
źe nie pozostaje prawie czasu, wdziwej Utopji. Albowiem łzy l
by uczyć co mówłe... Barnsta- cierpJenia, jako symbol i ideał
pic eierpial nJewymownie, gdył _ krzyż - jest
produktem
ujmując to wszystko z punktu późniejszej kultury człowieka..
widzenia Utop janina, ttświada- W zaranin zapowiadało się insmiał sobie, jednocześnie, i.e cze.i: pami-ętajmy wS2!ak, że w
walka 8 podobne zasady uszła- języku tych, którzy pierwsi my
by oheenie na Ziemi bądź za śleIi o ludzkości 1 pie~w.i móbłazeństwo, bądź też za kaeer- wili o wszechświecie - kosW pierwszej chwili suzególnie uaziła Ziemian-Anglików zdumiewająca okoliczność
że Utopjanie świetuie władali
angielszczyzną. Ale g(ly wśród
ofiar utopijnego eksperymentu
znalazł si~ i francuz, okazało
si~, i..e Utopjanie przemawiają
do niego 1)0 francusku. Niebawem sprawa I:ozjaśnila się· Uło
pjanie wcale nie. mówili. "JJu.
dzię jak b~~owie" tylko myśleli i nauczyli się myśli swe pI'ze
syłać na odległość do każdego;
w świadomości adresata prze-

'h

I

językami,

mógł panować

mos znaezy nie trte wszech-śWiat ile ozdoba, piękno.• * •
Stqd obok wiary w przyszłe
szczęście na ZIemi - utajony
Powieść WeIls'a jest świe- ból i serdeezA8 tęsknota auroma. Można się, oczywista, do- ra: kiedy wf.ęe DIB8!1H, nat'()SZszukać różnyeh niedokładno- cie, zmartwychwstaniemy'? Kieścl w opISie
zidealizowanej dl' ł na Złemł łye..-aą "luprzyszłości Ziemi. Ale walory J dde jak ~.
dzieła pneważają 08łateezale
i bezapelacyjnie. "Ladzie JIIk l
.. ....
bogowie" jm śwłełDlł sałJntj
shPo-

Rzeźba Kolba, którą poseł Rzeszy w Warszawie, p. Rauscher,
wręczył mln. ŚwitaIskiemu, jako wyraz wdzięeznoki za gośeinne przyj~łe w Wanuwle
niemieckiej wystawy szhIID
wap6IeaesDej.
... ..........

...

bid.

aś'"

3O.m. -

GŁOS

PORANNY -

t929.

Nr. ł!

KARIN MICHAELIS

Było to
w roku....
zresztą
tvszystko jedno w którym. Wat
ne jest, gdzie. Otóż było to w
Grecji. W Atenach. Na Akropolisie. Aby być całkiem dokła
dnym: popołudniu, między trze
cią i czwartą. Według naszego
rachunku - była to wielkanocna niedziela. W Grecji jest
przecież inaczej.
Oni zaś nie
byli grekami.

sów Peryklesa i Praksytelesa
-wprost bezcenny, - kupić
można
za kilkaset
złotych
franków. Wdowa jest w wielkiej biedzie i musi zbiór sprze
dać, a ludzie boją się ryzykować, więc nie chcą tych
antyków kupić.
Małżeństwo postanowiło

wyrzec się innych przyjemności i
kupić te cenne
skarby, a poSpacerowali i mówili mądrze tem bez zwłoki wyjechać do
o ostatnim odczycie profesora Egiptu.
Dorpfeld'a ... , ona myślała o
'" '" *
wielkanocneJ niedzieli w domu,
podczas której wszystko MyszLecz jak
przeszmuglować
czało czystością,
po wielkim antyki, i nie pozwolić się przysprzątaniu. Właściwie tęskniła łapać?
Kupili
przedewszystao swego małego kraju. Tu się kiem wielki kuferek, jaklch unie nie działo. Nie było napa- żywają marynarze: drewniany,
dów, bandytów, przygód w po- pomalowany na kolorowo, 0dągach. Wszystko toczyło
się bity miedzią z ciężkiemi zamglndko i przyzwoicie naprzód, karni. Kuferek ten został zała
ale nudnie,-strasznie nudnie. dowany w domku wdowy, w
I na dodatek codzień ta sama nieobecności młodej kobiety.
pieczeń owcza, która
pachnie
Teraz należało postarać się
wełną i ma jej srp.ak..
o tani i szybki przejazd do

A

przecież

wyjechała

Odwiedzili tego
poto, Aleksandrji.
aby coś przeżyć!
dnia wszystkie towarzystwa oNagle zbliżył się jakiś czło krętowe, od największych do
wiek, biednie ubrany, i rozglą na.imniejszych. Wreszcie znadał
się
podejrzliwie dokoła. leźli okręt, który następnego
Podszedł do nich. Szepnął coś dnia, tj. we wtorek po SWIę
mieszaniną
j~zyków:
nowo- tach wielkanocnych, miał odjegreckiego\ francuskiego i angiel chać. Biedna wdowa cierpiała
skiego. Pociągnął na stronę jej piekielnie, aż do chwili ich odtowarzysza i zaczął mu coś jazdu.
szeptem
jąc

tłomaczyć,

rękoma.

wymachu-

Nadsłuchiwała,

lecz nie rozumiała, ani słowa.
Musiąło to być coś niebezpiecznego, poznała to po zdenerwowanym obliczu męża. Wahał się, wahał się długo, coraz
bardziej interesował się słowa
mi nieznajomego., wreszcie ustąpił.

'" '" '"

We wtorek, o ll-ej rano
wsiedli do jakiegoś wehikułu,
który miał ich razem z walizkami i kufrem, odwieźć do
przystani. \V oźnicą był czło
wiek, który podszedł do nich
na Akropolisie. Przysięgał, iż
uda mu się niepostrzeżenie
przejechać obok urzędu celnego w Pireus. Z bijącemi sercami jechali długą ulicą do morza. Im bardziej zbliżali się do
dwuch małych domków celnych, tem ciężej robiło im się
na duszy. Co za wstyd! gdyby
tak zadepeszowano do kraju,
że zostali aresztowani za szmugiel.

Obaj mężczyźni, w pewnej
chwili, zaczęli szybko schodzić
na dół, nie zwracając wcale
uwagi na młodą kobietę. Jak
grzeczny piesek, pośpieszyła za
niemi. Daleko. Daleko. Przez
gaiki oliw\J\e i' obok wielu małvch domostw. Nogi ją bolały.
Za każdym razem, gdy pyt3~e.
głośno męża, co to
wszystko
A przecież oni robili to tylznaczy, odpowiadał niecierpli- ko dla ojczyzny. Nic nie zacho
wie: póirkj!
wają dla siebie, wszystko ofia\V reszcie doszli do samotnie
stojącego

domku.
Mężczyźni
zapukali I weszli. Kobieta została przffl drzwiami.
Po kilku chwilach mąż jej wyszedł.
Sam. ObIlcze jego promieniało. Wziął pod rękę żonę i zacZf! ł jej upowiadać:
człowiek
który go zaczepił, zaproponował kupno
zbioru antyków:
,yazy, amfory, urny i figury
z Tanagry. Chce sprzedać wdoWa po urzędniku.

rują

Tak chciał
- kobieta zaś postanowiła, it najła
dniejsze okazy zatrzyma dla
siebie.
do muzeów.

postąpić

mężczyzna

Dwaj urzędnicy celni, którzy "'-wykI e dniem i nocą czuwali, byli akurat w momencie,
gdy przejeżdżano, obok domków celnych, niewidoczni. W 0źnica zapewniał
swych pasażerów, że przekupił ich
dwudziestoma frankami w złocie.
Lecz we:bronione jest, pod Lecz słowa jego napewno bykarą więzienia, wywożenie bez. ly nieprawdziwe,
bowiem po
pozwolenia rzadu przedmiotów minięciu urzędu celnego, barantycznych. Tego pozwolenia dzo się spieszył i wciąż bojaza ś nie można otrzymać wów- I źli wie oglądał się poza siebie,
czas, gdy chodzi o antyki, pra- jakby się obawiał, że zaraz za
wdziwie wartościowe. Ten ca- nim pogonią celnicy.
ły zbiór - około stu sztuk,
* "" *
cudownie rachowanych z cza-,
:ram, tam znajduje ~ już

niebieska, spokojna woda. Nie- leżą do nas! Teraz obejrzymy
Milczenie. Mężcz~a z trubo niezwykle błękitne rozpo- je dokładnie,
a ty opowiesz dem wdrapał się do górnego
ściera się nad wodą.
wszystko, co o nich wiesz.
łóżka. Kobieta rzuciła
się na
Sądząc, iż niebezpieczeństwo
Ona mówiła, a on pieczołowi dolne. O rozbieraniu się nie by
już minęło małżeństwo rozma- cie wyjmował
przedmiot za ło wcale mowy. Okręt wznosh
wiało wesoło. Właściwie ko- przedmiotem, i odwijał z papie- się, jak dziki rumak , aby po
miczne było, iż się wogóle bali. ru. Jedna rzecz była ładniejsza chwili rzucić ~ię w przepaść.
Z ich stosunkami!
od drugiej. Wazy z czarnemi fi Okręt trzeszczał. Podłoga, ściaDrogocenna skrzynia ostro- gurami na białem tJe. Czerwo- ny i sufit zmieniały co chwila
żnie została zniesiona do ma- ne wazy z białemi postaciami położenie. Nie był to wiatr, ani
Jej łódeczki, poczem wsiedli jeźdzców. Cudowne amfory, ma burza" lecz orkan. Kobieta nie
oni, zapłaciwszy wpierw czło- łe damy z Tanagry, z wachlarza miała pojęcia o czemś podowiekowi z Akropolu owe "skIa- mi, wysokiemi fryzurami i ma- bnem. Kurczowo trzymała się
mane" dwadzieścia
ranków. leńkiemi parasoleczkami sło- krawędzi łóżka, aby nie wyPo dziesięciu minutach byli już necznemi. Kobieta chciała obej paść na podłogę. Skrzynia ze
na pokładzie. Punktualnie o 12 rzeć wszystko odrazu, jednocze · skarbami przelatywała z huokręt miał ruszyć w drogę. Mał śnie po wszystko wyciągała rę- kiem_ z jednego kąta kabiny V!
żeństwo było zajęte wsuwaniem ce. Krzyczała z _zachwytu.
drUgI ...
ciężkiej dużej skrzyni do WąSRozłożyli wszystkie swe cuda
Kobieta chciała spytać męki ej kabiny.
Gdy spojrzeli na na podłodze i na łóżkach, które, ża, jak się czuje, lecz tylko jęk
zegarek, była już godzina pierw jak zwykle w kabinach, znaj- wydobył się z jej ust. Podcza!
sza. Spytali więc kapitana, dla- dowały się jedno nad drugim. sekundy ciszy, usłyszała z góczego okręt nie odchodzi pun- Mimo głodu nie mogli się odcr- ry podobne jęczenie. Poten>
ktualnie, Uśmiechnął się: nie- wać od swych skarbów. Dzieli- straciła świ a domość. Jakieś zJe
ma pośpiechu. Okręt jeszcze nie Ii się skarbami
z niezwykłą duchy tormosity ją i rzucat,
jest naładowany. Pozatern wla- szlachetnością, wciskając sobie na wsze strony. jak lekkim
dze celne jeszcze nie były na w ręce najpiękniejsze okazy.
piórkiem. Ach, jak dobrze, byokręcie.

-

To

będzie

twoje,

jesteś

łoby

umrzeć!

spaJoną,

Być powieszoną,

utopioną,

wszystko
Spojrzeli na siebie z przeraże znawcą sztuki.
byłoby lepsze,
niż ta straszna
niem.
Dzięki Bogu, że kupili
- Tak, ale ty jesteś jej miłoś podróż.
prosty kufer marynarzy. Może
niczką!
* *
schować go gdzieindziej,
póki
- Patrz, ta waza, będzie cuurzędnicy
nie wrócą na ląd.
Biblijny potop trwał siedem
Lub? Zastanawiali się bez koń downie wyglądała w twym gabi razy po siedem dni. P r zeprawa
ca. Stali przez długie godziny necie!
do Aleksandrji, która miała
na przodzie okrętu, nie mówiąc
- Naturalnie, a te figurki z trwać dwie noce i jeden dzień,
ani słowa. Czekali.
Tanagry bajecznie się prezen- t~ła. t!'zy noce i trzy dnł.
Jedno nie chciało się drugie- tować będą w twoim pokoju. Tak m6wiono, - lecz młodeJ
mu przyznać do swe.i trwogi.
- Tę wazę weź sobie, jest \kOhieCie zd~wal() się, że snę
dz1.la na pokładzie statku mię
*
wspanialal
*
dzy Pir eusem 8. Aleksandrją
Słońce zaszło. Z morza wyło
- Przeznaczyłem Ją na for- conajmnie,i sto lat.
niła się noc. Ładowanie trwało.
tepjan! Rozmowy te toczyły się
Gdy zaświtał trzeel ~
- Urzędnicy się nie pojawiali. bez końca.
a raczej trzecia wiecmość, 0rWłaściciele antyków byli śmier
Jeszcze klęcząc, kobieta si ę kan uciszył się, i dwa zielon~
teInie głodni, ale nie mogIi mygnęła po koszyk z
prowianta- trupy zaczęły z sobą rozma..o
śleć o jedzeniu. Zabrali z sohą
mi i chciała zaproponować wy- wiać.
tuzin surowych jaj,
flaszkę
picie wina z antycznych a~for
smyrneńskiego wina,
cukier,
Mężczyzna
rzekł:
m~
- gdy nagle poczuła osobliwy
herbatę, i małą maszynkę spiry
ślałem, że będę
musiał
umzawrót głowy. Co to jest?rzeć.
Ona odpowiedziała:-'
tu sową, - niestety zapomnieli
spytała. Mężczyzna, zatopiony
.ia umarłam. Daj mi teraz eol
o chlebie. Miast niego posiadali
w oglądaniu jakiejś figury, nic
wielki słoik miodu, który kupili
do jedzenia. - Mężczyzna wynie odpowiedział. Znów poczujął flaszkę z winem. Kobieta wy
u maicha, na górze Hymetto.
ła jakieś drganie, jakby podło
piła kilka łyków, potem zjadła
Mimo to
jeść nie mogIi, bo w
ga cała przechylała się, i opapięć snrowych
jajek i trochę
gardle czuli inspektora celnego.
dła na ziemię, lecz po
chwili
miodu z góry Hymetto. Popodniosła się.
tern dopiero przypomniała soKilka ostrych gwizdków
- Cóż to jest?
bie, że w kabinie znajduje sj~
na Boga, okręt porusza się!
pełen
antyków, i rzeJakaś cudna dama z Tanag- kufer,
Napięcie prysło.
Młoda ko..
.
kła: Czy
sądzisz, źe one ~
b' t
Ił·
d ś . Ch
. 'ty pochyhła SIę nagle l upadła.
le a sza
WYCI- Jej' S1~odk a głó w k a pot oczvła połamane?
. a a z ra .o CI.
ła męza za ręce
I okręcała go .
.
_
'
. I'
'1 ś'
Mężczyzna odpowiedział: -'
mez
lczoną l o c razy
po kab'1- SIę w kąt, .lak ZIarnko grochu.
sama
Przerażeni zrozumieli: ,\\Tiatr To ty, chciałaś
koniecznie
nie, - groziła,
że zje
wiatr!
Lub
może
burza!
pójść
na
Akropolis
w
wielkant'
wszystkie dwanaście jaj.
cną
niedzielę.
Wszystkiemu
Z niezwykłą szybkością męż
Lecz on nie myślał o jedzety jesteś winna, gdyby nie ty,
niu, był miłośnikiem i znawcą czyzna zaczął pakować . cudo- nie leżelibyśmy teraz, jak trusztuki, i pragnął wpierw poka- wne antyki. Ręce jego owijają py, w tej kabinie!
zać żonie zawartość kufra. Czy ce troskliwie w papier greckie
wazy, drżały. Kobieta pomagaKobieta była strasznie zmę
coś się nie złamało? Wóz strasz
la
mu,
jak
umia1a.
Rozchodziło
czona,
i dlatego on miał tym
nie trząsł. A antyki były zapasię
o
życie.
Kabina
drżała,
jak
razem
ostatnie słowo.
kowane tylko w gazetowy paw śmiertelnych konwulsjach.
W
Aleksandrji urzędnicy
piel'.
Gdy ostatnia sztuka została celni otworzyli ich kufer. 'ViPowoli wsunął kI ucz do zam
zapakowana,
i oboJe zapełnili dząc jego zawartość zaczęl i się
ku, i podniósł wieko. Oboje ukażdy kącik kufra, zgniecio- serdecznie śmiać: - W jakim
klękli przed skrzynią:
nym papierem, spojrzeli na sie- celu wypełniono cały kufer ma
- Słuchaj, - szepnęła ona,
bie: oboje byli śmiertelnie bla- łcmi skorupk1!mi i staremi ga·
- spać dziś nie będziemy! Podzi, czoła mieli pokryte zim- zetami?
myśl sobie, noc na Śródziem
Dobry Bóg sam ich o!ladził.
nym morzu z prawdziwemi grec nym potem.
Tłom Dw.
- Wiesz. .• idę
łÓŻKakiemi dziełami sztuki, które ma
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Nerona. Osta.tnie promiema.rl.Owe
go oblewa.ją
złotem i purpurą
szczyty gór.
Jlesa.n:a

nie

za.chodząeego słońea

Sknydla.te
śpiewakli w zarf)filach i na. gałęziach cyprysów za.
milkły; tylko gdzie niegdzie przeczyste powietrze przecina szybko
jaskółka z głośnym
'wiergo~m.
Nad ziemią zapanował spokój,
W zdłut V"la
Appia w ~tr()rl~
Rzymu posuwają się -lwa.l jeł.dicy
a za nimi w pewnym oIH.a.ir,wu
sześciu niewolników, ~wnit,1 na.
koniach.
10

jeżMców,

r; najwyższego

rzyIIUlkiego towa.rzystwa i niewolnicy, galilejczy
ey i syryjczycy, - wszys<-y przy
słucbiiwali się z zapartym oddechem opowiadaniu jakiegoś młodzieńca. Mówił on o cJerpieniu i
zmartwychw~ta.niu
Zbawiciel!!., i
",ciąż
spoglądał na czcigodnego
starca..
- Spojn;yiGie tam, - krzyezał
rodniesionym głosem, - na Jeg.)
pierwszego apostoła, Piotra, świa,~
ka tych cudownyt;h zdarzeń! I opowiadał o zdradue
Juda.sza, o
drodze na. Golgotę i o domu Ka.j
fasza.. Piotr, porwany IWSPOm.nieniami, podniósł &tę i z płaczem. za..
cząl bić się w piersil..

cdow ~ ~
podeszłyul wieku, bogato lIb!'atry,
&prawia wra.tenia pat,:.v(;jltSUt, plOkonsula ~ ~~j.~) POsła-le
Jeden

P0R.ANNY ,- 1929.

(bwstania

Not:

Rzymska Szam.panja. sa czasów my

GŁOS

A młodzieniec mówił d..'lJ.ej o ce
Gdy młodziain to mówił, Szlasarsk1m_pretorz~! o wahaniu Piłata chetny rzymianin pochylił głowę i
i o straszliwych krzykach tłumu: osłonił twarz togą. Przez dłuższy
"Ukrzyżować ' goL
Ukrzyżować - .cza,s ~it~dzlał milę-ząco ?f tej pozygo!", o eiern'iiowej koronie j . o pur - ('ji i z zamyślenia wyrwało go dO'purze, w którą go na pośmiewisko piero potężne ,,AlleluJa", kMre po
przystrojono.
wta.rzało setki ust. - Słuchajcie głosu Jego ulubi<>
Na skinienie Piotra z tłumu wyr.ago ucznia Jana:
-stmął się jakić człowiek, i stanął
- PIłat wyszedł z domu i rzeKł po jego prawej stronie.
do nich: "WidziJcie, wyprowadzam
- Mów, rzekł Piotr,
go do was, abyśde ~idzi~l~ że nm czego byłeś świadkiem.
.znajduję w nim żadnej winyll'. Je
I człowiek ów (}powiada.ł, jak
zus wyszedł z lego domu, na glo- pewnego wie<.,'Zoru, podobnego do
wie mial ~J.erniową koronę, a na dzisiejszego, szedł z _przyjacielem,
sobie pła:siez purpurowy. I Piłat samotD;ą . drogą d9Em.mau~; rzekł do -nich:
ZmartWYchwstałY
przyłą.v<>zył eię
Spojrzyjcie eo za e2łowi~k!
do nas, myśmy go nie poznali.

I -

I

:Młodszy zwrat.:& !ię do sUrszegG

bardzo serdeasoie ,ale % ~. .ym
J'It~pektem.
Obl.icse stMszego jest smutne i
powune. Zmal1\Z(:ski międdzy oeumi, smęczone spojrzenie i boldnie mel:l.neholiczny wyraz ust-

Ciężkie ciosy spadają w czasach ostatnich na życIe kulturaJne Czechosłowacji. Wielkie
postacie, wielkie duchy, które
na przełomie stulecia promieniowały
nad życiem narodu
WSGzują na. jakieś duchowe cier- czesko-słowackiego, jeden za
pienie, mota wyn;urty
8U.JIllema., drugim odchodzą w zaświaty.
które ezaa osłabi}, a.ł.e me wytępił Niedawno jeszcze żegnał naród
całkowicie.
czeskosłowacki swego wielkieGdy pnejeżdżaJi obok muru ser go poetę, Sowę, przed kilku
wijskiego, młodsz jeździec lO Ją dniami ulicami Pragi .ciągnął
d"
. Ył
zg IkObdUkt żałobny, odprowadzaa.Jąc 8lę u.u.wa.zy:
jący na miejsce wiecznego spo-- Spojrzyj, wuju" 00 za mO<: czynku potężnego romantyka
ludzi wymyka się prnez Potta. Ca.- chop~t~a czeski~go i .y!-elkiego
pana i niknie w ciemnym wąwozioe! budZICIela wZ8Jemnoscl
sł~
Co to maezy? Ta.jne sprzysięże- wiańskiej Holeczka, a onegdaj
pie? Może knuj~ coś pneciw eesa.- nowa żałoba okryła
ruu-ód
t'ZoO'Wi4
czeskosłowackl.
Z mias.teczka morawskiego,
- Cic.bof - pnenral 8tanJsyo Jaromierzyce
nad
Rokitną,
Niewolnicy za Mmi ma.ją dobry przvszła smutna wieść o zgonie
słuebl
wielkiego poety, Otokara Bn.
N°kt'
d'
ł
•
Za.tnymał konia i vważnje ob- zmy.
l
me spo Zlewa
su:
tak tragicznego wyniku choroj6l'Wowa1 ei'emne postacie, suną.ee by, (angina pectorls), kt6rą
~ murem. NagIa na. twany jego przed
kilku
sygnalizowały
nwidoc~n.iło się jakieś silne posta.- dzienniki czeskie. Ale organizm
nowienie.
sześćdziesięcioletniego
poeu
_ Chodź! _ rzekł do ~ zbyt był wyclenczony, serce
zbyt słabe, by uporać się z lekką stosunkowo niemocą. A tak
- My róWIliież u{!amy się tam, najniespodziewaniej dla wszyst
gdzie te W8Zys~ ta.jem.nieze po- kich zakończył swe tycie na udar sercowy zeszłoroczny jubi.
stacie.
Wiodącym do lant,zakończył .fe w chwili, gdy
Przed oiwOfem,
wą.skiego przejś(,'ia,
idącego pod powołani działacze gotowali się
do przedłożenia jego kandydaziemię, zsiadł z konia., i rzekł:
tury na nagrodę Nobla, na któ- Czekaj tu na mnie ze służbą., rą Otokar Brezina już dawno
.
Sekstusie! O ae nawet
zabawię zasłużył.
tam doŚĆ długo, za.ka~uję ci pójść
Brezina, - choć dzieło jego
za. mną..
niezbyt jest wielkie, - wcielił

Jej pracuje i tworzy. Nie chciał
jednak swych utworów publikować, pomimo usilnych nale,
gań ze strony puyjaciół, pomimo entuzjazmu, z jakim poezje
jego przyjęła nietylko
opinja
czeska, lecz cala niemal zagranica. Społeczeństwo czeskie dla
tego też z wielkim zainteresowaniem oczekuje pośmiertnego
wydania jego nieznanychutwo'
rów_
Otpkar Brezina był duImt poezji czeskiej. Nie bacząe nasw6j
mistycyzm, stał dość blisko realnej rzeczywistości, albowiem
wyrósł z zycia dzisiejszego i z
aktualnych potrzeb
narodu.
Był bliski swemu ludzkiemu
Ołtokar Brezina
otoczeniu, którego był godnym
nauczycielem. Był więcej, niż
nauczycielem, był
wiesznego piękna, tyłe mistycznej czem.
syntezy o mISJI człowieka w
Śmierć Otokara Breziny jest
Bożej świątyni natury, że u- dla narodu czeskosłowackiego
•
• kb
b'
twory Jego są Ja y uoso Ie- stratą bolesną, stratll olbtzymią
niem potężnej twórczej inten- Ale nietylko Czechosłowacja
sywności, gardzącej mnogością traci w nim jednego znajcen.
·i nietrwałością formy, a tak niejszych swych ludzi i twórbogatej w ducha wzniosłego i ców, - traci go cały świat kulszlachetnego. Pięć łom6w naj- turalny, któremu wielki ten
piękni~jszej poez.~ •. pozost~wił z~arły dał najpiękniejsze poepo sobIe w SpuścIzme Brezma. I zje doby współczesnej.
Utwory te wyszłY. w okresie od
W Polsce
spopularyzował
roko 1.895 do rok~ 190.1; ,Pierw twórczość Breziny Zenon Przeszy zmch był "TaJemmca odl~ smycki, który był pierwszym
gło~ci", następnie .. ukazały S!ę tłumaczem jego dziel na języki
"WIatry od pola, "ŚwItame obce wogóle. Otokar Brezina
na. z~~ho~zie", "~udowniczy był pr~ez całe swe życie szcze§Wlątyn
l
"Ręka. W roku rym I gorąeym przyjacielem
1903 wydał jeszce swą "Muzy- Polski, jej kultury i twórczości
kę źródeł", poczem umilkł ten literackiej. Już
jako student
wieJki wieszcz, umilkł na poz6r nauczył się języka polskiego
nic już ze swych prac nie pubU by móc czytać utwory polskich
kuJąc. AJ.e wsryscy wiedzieli, wieszczów, z których zwłasz
Z godnością udał się za. cienia- do swej twórczości tyle morał- że w zaCISZU swego domku da- cza Słowackiego uwielbiał.
mi, idącemi przed nim. Wkrótce
u~~za~ szum. licznych
gło~w, A.' lUNACZAISKI
dZWlęki modhtw, a potem jeden
głęboki głos, który unosil ~ ła
godnie uad całym zgromadzeniem.
Nagle znal~ł się w wielkiej jlUlki~yskusja n~d alf~betem łaci? c~ch n~ celu szerz~nie kultury. w przeszłości i dlatego zaniecha
ni, oświetlonej ezerwonem świat
łem z którego unosiła się pięk:la skun obchodzI ROSJę ~ r.ozmaI. PIsowma ta była JU?: oddawna liśmy go. Niemożliwem bowiem
PrzYJ~cle tego przygoto.wana .• przez. rosyjs~ą stałoby się dla przyszłych jakowoń. Oświetlenie pochodziło z ~etek tych względów.
małych lampek oliwnych,
ukry_ alfabetu przez wszystkIe naro- AkademJę UmIeJętnOŚCI na wmo też korzystanie z wielkich skar
drukowanej
tych buki&ta.eh }a.śminu i hja.een- dy będzie bez kwestji wielkim sek Rządu Prowizorycznego Kie bów literatury,
postępem w utrwaleniu między reńskiego. Rząd ten jednak nie pisownią dawną.
Mw.
narOdowych. st?sunków ~ultu- znaJązł. w -sobie .t!le ener.gji, ~Z tych względów propozycja
Nikt nie za.uważył wejścia nie- ralnych. Dązema w tym klerun by wmoself swo.) zreahzowac. zaprowadzenia alfabetu łaciń
znajomego, prócz jakiegoś <-'zcigod ku szerokich mas będą bliższe Uczynił to rząd ,sowietów l 0- skiego narazie została odsunię
nego sta.rca., który siedział na wy_ r~alizacji, jeżeli usunięta zosta- siągnął jaknajlepsze rezultaty. ta. A skądinąd miljony obywatioldm krześle drewnianym. Starzec me. trudność po.konania obce: ,\rzy tej ~kazji ~ast~nawialiś~y teli Z. S. S. R. używa pisma ago .Języka. Jedn?hty alfa~et. kto SIę czy me na!ezy Jednocześme rabskiego (niektórzy z nich nie
zbladł i zamknął oczy, jakby pod
ryby. tylko posIadał . nIekt?re z wpr?,,:ad~enIe?l kalen~arza posiadaJą żadnego alfabetu).
brzem;eniem cięŻ/kich wspomnień. odnll~ny
dla oddama takIch gregOr.1anS~Iego l propozycJą -za
Bezwzględnie kraj nasz _
Lecz szybko otrząsnął się z pierw lub lD?y~h
chara~terystycz: prowadzema ~ystem~ metryc~-jak i cała kulturalna ' Azja
szego wrażenia i wskazał oieznajo nych dZWIęków. - mog~hy b.yc nego -:- eo tez w ~Iędzycza~le przyjmie powoli alfabet łaciń
u:emu wolne miejsce, między pro- zdobrczą o mezwykłeJ dOnIo· nastąpIło - uczymc decyduJą- ski, który wszak musi stać się
cy krok dla zupełnej europeiza podłożem słowa pisanego wszyst
stymi robotnikami. Patrycjusz u· SłOŚCI.
Kl~sa robotnicza
w .Rosji c,ii Rosji i za~tąpić nap?!y ?rec kich ludów. Być może jednak.
siadł między żeglarzem z Tybru, :t
kowalem z Esquilino. I msza po· przeJąwszy władzę w swoJe rę- kI alfabet pIsmem łacmSklem'j że dużo jeszcze czasu upłynie
ce, zaprowadziła z największą Obawialiśmv się jednak, że śro- zanim to nastapi
toczyła się dalej.
~tano~czością nową pisownię, dek ten zbyt gwałtownie
od' .
Mężcz~źni fi ludu i legjonlŚci., da
Jako ,Jeden ~ środków, mają- dzieliłmy nas od naszej kultury
o

-

I

" labet ac:i -ski w Rosji

- Dlaczego jesteśeie taey &lU\\o
tni? - spytał. A my opowiedz.ie,
liśmy
mu o pnyczynie na.sAtJg'll
smutku, O śmierci Jezusa. 7. Na.u.retu. Mówiliśmy mu. 9 tem, że _ kobiety opow.iadają.. że IDe malmiono ciała Jezusa., a.le przy jego gro
bie unosiły s~ę twarze ani~le~e
i jakieś nieziemskie głosy ~zeptały, iż On żyje.
.
A obcy pielgrzym. mówil: d,o
nas przyj!ainie, tłomaczył nam pis
mo i odprowadził nas do gospody,
w której zamierzaliśmy spędzić
noc. Usiadł z nami do wieczerzy
i łamał się z nami chlebem. Wów('zas dopiero otworzyły Się nasze
oczy i poznaJiśmy G<l, wtedy On
zniknął. Ponowne ".Alleluja" r~
lęgłą się . V'fkata.knmbach. Apostoł
wsta.ł i zae.ząl:.. się ·· głośno modlić,
- Módlmy się za naszych prwd
ków: Abrab:una, Mojżesza i Da.w.:·
da. Módlmy się za ws'Lystlticl':
szlachetnych, za pogańskiego 00l'arZa, za Jeruzalem, Ul. wszystk:clJ
potomków Adama. Módlcie się
7.a mnie moi bracia, aby Pan mi
przebac'Zył! Módlcie za sie za siebie, aby On dał wam W'ierność w
wierze, wytrwałość i odwagę \l
cbliczu mąk!
Amen! Amen!
zaszemrali
wierni.
Módleńe się równiei za tego ezło
wiek:a., - tam! - kn:yk.ru!:ł Piotr
grzmiąGym głosem, wskazując na
nieznajomego, w todze oaqt.ej plW
purą.

MłOOzian

z Emmaus spojrzał T1na nieznajomego i nie!:lwoim głosem wyrzekł jego nazwisko,
03. diwię którego wszyscy 'ladrżlj'
li: "Poncjusz Pilat" .
Zapanowało ogólne zdcnerwow~
niej ,kobiety mdlały, dzieci l'Zll(',ały się w objęcia. matek.
ważnie

w

Piłat

i

nagle

W

szy,

podszedł do apostoła,
zapadłej

grobowej ci-

zaczął mów]ć.

Początkowo ważył,

iakbJ;

foło..

wa, zatrzymywał się, a.le po upły
wie kilku minut mówił już z całko
witą pewnością.. Mówił o tem, że
chciał z eałych sił ra.tować Naza.rejczyka., że jeJnak był łlt3~Ei!nY'
wobec wściekłości otumanionego
ludu i martwej litery prawa.. Mówił o swym obowią.zku, który speł
niG musiał, ja.ko najwyLszy rxym.
ski urzędnik, o swy<.,h cierpieniach
duchowych i o 'wyn:utaeh sumienia, które go nębią od t.·~, d~~ ja.
- Pocóź się tłomaezysz,
lzekł łagodnie Piotr. - Nie jesteś
wcale oskarionym między n~
bo Pan sam. przebaczył tym, którzy go

męczyli

Będ:aemy modlić

się

za eiebie, i tajemnica. w.ieeznej
miłoś<-i obja,wi się również w twoim
:::ereu.
Dwaj ebłopey podali apostołowi
pełen chlebów, Piotr pobłogo

kosz

sławił

chleb, ła.ma1 go na vzęśei i
wiernym. Ra.z jeszcze za.
brzmiało ,~lIelujat' i ludzie' zaczę
li się powoli rozchodzić- Przechodzi obok Piłata bez nienawiści, lecz
nawet z szacunkiem. Przecież znttł
on osobiście Zbawiciela,!
podawał

Poncjusz Piłat (}o
kwieciem h-.t.a,..
kamby. Sekstus i niewolnicy c~e
kali na niego tam., gdzie ich po'U)
stawU. ' N'amiestnik wskoczył na
koniJa i ruszył naprzód. Na ciekawe pytania swego siol'trzeńca, nie
odpowiadał, ani słowa. Usta jego
pozostały boleśnie zaciśnięte, oczy
- zamglone, a głowa 'pochylll:a
::;ię ku ziemi., jak pod. brzemieniem
W

zamyśleniu

puścił,. pachnące

wielkiegoe~ża.m.

Tłom.

Dw.

~.m

Ol

-

GŁOS

PORANNY -

l~.

:!Ił'r.

Pierwsza .(tIechaniczDn f JlBRYHJl

posia-

dająca

M. ~flfHMAnA i ~!

rrr

SUSZARNIE najnowszej
konstrukcii
do suszenia drzewa,

Fabryka wyrabia naj elegantsze meble pg.
wiedeńskiej architektury, jako to.:

brzozowe i orzechowe JRDRLnlE.
li. łaódź, Itapiórkowskiego 59. ....
SYPIALniE, GRBINETY luksusowe I inne
IIwaea·: . PrzgjlDujemg wszelkie robotg budowlane.
Dosadne wantnld'

BPlI
plac Dąbrowlldeeo
OL~RZYMI PROGRAM

2

Przedsiawił!Dia

Norsy, TYIiRYSYb LWY,

OTWARCIA

1II------------111! I·

słonie

LET 16
zimowe

~uwie

Biuletyn ~,Bibliofeki Groszowej"
_

_

powieść
Ceńa

I. Grodzki:

zł.

Antoni

nowoczesnej konstrukcji ze
wszelkiemi akcesorjami na
dogodnych .wal'unkaoh do na

*'

ł

Na sezon letni nadeszły świeże transporty

Lewa oficyna, II-gie pi'i)tro.

1111••

~

wprost ul. EwangielicJtiej.

••••••••

•

•••

••

Metne IIIJ

.iI

111

ŻB

[ i KORYTKA

w wielkim wybol'ze oraz szyny kolejowe i wązkotorowe,

=== mostki,

włazy,

rury ściekowe i t. p.

===

nA SEZD BUDO\Vb" y
poleca

NAJWIĘKSZY

w

ŁODZI

SKŁAD BELEK ŹELAZ

..

'CH

§. l'I.

KILIŃSKIEGO 28,

SOuJ-A ,.
ZNAKOMICIE"
WAi
wyrobu la~oratorjum Przy aptece St.
Hamburga l S-ka w ŁodzI, Główna 50

oraz wszelkie wyro by gumowe techniczno - chirurgiczne
·'
•
.
.
do samoch od ow l rowerow, węze ssące l
.
tłoczące, wyroby azbestowe, pasy transmi- @@@@@@@@)@@@@
syjne, plandeki, ceraty. - Sprzedaż hurtowa i detaliczna.
Dr. med.
Oeny b. mskie.
Tow. HPI)~d~g.r. '~~P. U MAli
IGłłACY PlRRGOłalS
Piotrkowska 149, tel. 77-86

II II

l libK

"P f P f fi E"

Łódź,

Słonimski:

j-i;;;====qm;=-;;;;;:;am=;;*:";;;;;'*=*;;_;;"j.8
..

----~ "To\V~ "kc. P. W. Scbweikerl"

ODOn,

...

Do nabycia we , wszystkich ksiągarniach,
kjoskach kolejowych ,~Ruchu" oraz W
"BibUotece Groszowej" w Warszawie,
. ul. Moniuszki 11.
~

znanych krajowych fabryk

BalaNID

Jadą ułani

Najnowszy zbiór dowcipnycb, ciętych M tyr dramaturga i autora granego bez
przerwy na wszystkich scenach polskich
"MURZYNA WARSZAWSKIEGO".
Cena Zł. 1.90.

160

M. ROZE.BERG
CEGIELNIANA 36. TELEF. 63-97.

inlł!di ·

przewy~~

tematu ... nawet Wallace'a
za tom podw. ZŁ 2.90.

nowa polska powieść z czasów walk
o niepodległość Polski. Cena ZŁ 1.45.

aparat

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

linoleum,

S6 nsacyjno-kryminalna,

-

Piotrkowska 6

Posiadamy również na składzie duży wybór dywanów,
chodników

przeżyciach dwueh
za 2 tomy 2.90.

Ciekawa powieść z życia angielskiej arystokracji 350 stron. ~na Zł. 2.90.

A
D V bycla
A"
choroby wew- Radjotechniczne
" Jłl
...
nętrzne i dzieci
wł. M. RITT, Ł6dź Nawrot 1.
Sprzedaż na ratyl Dogodne warunki! •
telef. 48.95
KM •
W* •
przyjmuje od
aJ A • •h .
'
•
8-11 i od 4-6
1'1_..I1Y
_ _ _ _ _ Wszelk<} damsk<} garderobę oraz.
roboty futrzane ~ najwykwintniejszy~ •
wykonaniu przyjmuje z własnych l
powierzonych materjałów po cenaoh
konkurencyjnych.

OBUWIA

książki tańszych

R. H. Benson: Tchórz

a

JlI .

ludowego. sportoWegO,' teDuisowego

następujące

szająca ujęciem

-D
J

KŁA

się

_

w. A. Frost: Tajemnicze klejnot,

15

J. BeIIe z

ukaz2!ły

aA

Piękna
powieśc o
młodych serc. Cena

eleganckie palta damskie w wielkim wyborze
według najnoWBzych
zagranicznych modeli
polGca na spłaty mie$ięci: ne i tygodniowe
. Magazyn wykwintnej konfekcji damskiej .
Z. Gliksman, Gł6wna 1 (róg Piotrkowskiej)

Dr. med.

liP

+'11

B. Tarkington: Siedemnasta wiosna

Na sezon zimowg
5&*2*4.'

ATRRKCJI

_

I piEltro, telefon 47-09.

TYLKO firm,

wszechświatowe

edycyj.

Cen, prz,sleDle.

ASI
l.g. PionkowI

i

11__

stale zaopatrzony w bogaty. wybór; stoło
wych, sypialni, gabinetów, pokoi panień
s-kich, urzą.dzeń kuchennych a także mebli
pojedyńczych i żelaznych. .
Dla ,dogodności Sz. Klijenteli udzielam długo terminowych kredytów.

I

2 Przedstawienia

••••••••••••

Ostatnio

i

1 kwietnia

o godz.\ 4 pop i 8.15 wiecz.

POLECAM M o j ,' MAGAZYl

KUPUJCIE

poniedziałek

W niedzielEl 31 marca i w

spscjalisfa cborlib OBZU
przyjmuje codziennie . od 12-2 i od
7-8 w niedziele od 1-2 p. p.

TELEFONY: 16-25 i 78-73.
Zamówienia wykonuje się szybko i punktualnie
z dostawą na plac budowy.

Sl H O

OKIENNE i

.

w wielkim wy"
INSPEKTOWE borze poleca
przedsiąbiorstwo robót szklarskich po cenach fabrycznych

H. KRO· LI Ogrodowa 4, tel. 39-09

• • • • • • • IdU. "L Kojsluszlli 1:1, felBton 65·17 • • •

....
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