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,Przyczyni sie on do ' pacJlfikacji stosunków 'miedzrnarodowrch
Jest olwar" dla W5Z,slkich, którzy chce doń prz,slapic
MOSKWA, 1 IV. (PAT). W w źyde paktu KeIJoga. Pruto-'wama protokułu moskiewskiedniu 30 ub.~. polski charge kul o złożeniu doknmentów ra-I go przez Polskę i Rumunję, pro
d'affaires p. ~ieleziński wr~ezyl tyfikacyjnyeh podpisany został tokuł wszedł w życie. Ważny
rządowi Z. S. R. R. dokumenty przez Litwłnowa i Zielezińskie- ten akt przyczyni Slę w znaczratyfikowania przez Rumunję I go.
nej mierze do pacyfikacji sto,protokułu mos~iews~iego, ~otyl .M~S~W_A, 1 IV. (PAT). "lz-, sunk6w międzynarodowych. O·
ezącego przyspu~szeUla weJSeia WlestJQ pISz.t: ,Wobec ratyfiko. znaeza on nietylko ZObowląza-
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rga łliCI-a

Osła\Vlouy pOS. UUfz

-

kaucją 70

zwolniony za
tys: zł.

KATOWICE, 1 IV. (AW). Aresztowany w dniu 13 lutego
1'. b.
przywódca niemieckiego
"Volksbundu" na Śląsku, za ułat łaoie oborow'm ucieczki
~a ~anje p osel V~tz, zosłał oue:dai ;;'i"oszezOOy na wolmoś'e ,...a kaucją 70 fvsięey ...1~7
•

tych.

traci • o

NIemcy
(W)
A .

BERLIN, 1IV
.

r~ie wśr6d

PARYZ, 1. 4. (pAT) - Zma.Tl
tu ambasador amerykański, Mirron
Hf'mck.

Strejk demonstracyjny
w fabryce porcelany
Gische
KATO\VICE, 2 kwietnia (Tel.
- Z powodu negatywnego
wyniku bezpośrednich rokowań
robotników fabryki porcelan,
Gische w Bogudzicacb z dyrek.
wł.)

eją,

wybuchł

tam strejk

demonstracyjny. Zawiadomiony
przez delegatów załogi okręgo
wy inspektor pracy polecił natychmiast strejk zlikwidować
dając przyrzeczenie interwencjI
w rokowaniach.

Trzęsianie
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mają
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dosc antypanstwowych knowan

Na- stolIcą

wrogIej

pa,nstWOWOŚCll plomatyczne,

czel.ne ~.oJegj~ uk~ai(lskiej o~'- pol~ki~j,. czec~?słowa~.kiej i
gamzacp w~JskoweJ postanowI- mUnSklej a~CjI ?-karmców::
ło deJegowac pułk. Konowa1ca spowodowac moze zatargl
komendanta li. 'O. V\I. do I"ana. ~"
'''''''
d y, g d Zle
• znaj·
'd"
uj1l SIę naJWlę-

Zgon ambasadora ~:z~=ku~!s~:lUukr~~~~;~~ ~:~~

Herricka

I

nie siestron do niewypowia-Ipubliczna zalecała szczególnie
dania sobie wojny, lecz ' także przystąpienie Turcji do protozrzeczenia się przygotowań wo kułu, "Izwiestja" zaznaczają, że
jennych, oraz wszelkich ugrupo pozostaje on zawsze dostępnym
wań i sojuszów mIędzy pan- dla tych wszystkich, którzy pra
stwami, które .podpisa~y pr?to- gną. don przystąpiĆ. i nadać mu
kul. Przypommawszy, ze 0PlDJ3 większe znaczeme_

zwr óCI'ły

Dr. med.

S. Nie ialski

Specjalista chorób skórnych.
weneryc::;nych i moczopłciowych,
leczenie światłem, badanie krwi
i wydzielin
Andrzeja 5, łołaf. !S,).1~.
Pmyjmuje od 8--10 i od 5-9 wiecs.
w nied:dele i iwięt& ~ 9-1.
~QI&W~

poclMlr.r.łnła QI& . . .

węgla

RozszerzeniaP'malei
ententJ
Ik

Górnośląskie

Strejk -melalurciczny
ws

Wifdl1~U

ieszcze nie zlikwidowany

WIEDEN, 1 IV. (AW). Sytu·
acja strejkowa, w związku z okresem świątecznvm, nie zmieniła się. Żaden z' zakładów, kto
'
były unieruchomione z chwilą
spodziewa 'się "1,inister ~ir?nescu
w metalur, PARYŻ, 1. 4. (pAT) - Bawiący 1,tÓlyoh, wizyta w Polsce miah (j- ogłoszenia strejku
gii,
nie
zosŁał
uruchomiony.
Naw Paryżu rumuński'minister spraw I;Hzać %apo(,zątkowanje ~~7l\~la
tomiast
odnosi
się wrażenie, iż
zag~a.nkznych Mironescu udzielil -j( L0W,j!;O ugrupowama obejIT1::Ją
tak pracodawcy, jak i pracoprasie wywiadu, w"którym przed /"'go Pp.c <t. Węgry ' . ' RunlU J ~ biorcy wykazują tendencję ugo.
stawił obecne wytyczne polityki ru 'Jbl'(,LlY " ~ d ralllUński
pOZOi't.1J"
dową. Przypuszczać należy, iż
muńskiej. Mówiąc o stosunkach Ikt "alk"", ki.~ wierny mahi ent3lJr. ", w ciągu kilku na,)bliższych dni
rounJi z Polską. minister OSWil!.d- · ~ lerząo iż wierność ta da si~ d.)- nastąpi wyjaśnjenie sytuac ii ()0czyI, iż niedawna jego po!lróź d., !:koua!e pogudzić z sojus7.em z Pol stateczne i likwidacja strejktl,
Wa:f'zawy pozwoliła raz jMtCtl' !ką. Jedyne nowe kombina.cj'3 po
ganizacją.
etwierdz.ić istnienie węzłów r')ju- litycme, o których moźe być moJak słycbać, odnośne ezynn\. sw rumuńsko-po!~kiego. Zb.Yt.w~- wa., 'mialyby na względzie rozsze·
ki urzędowe Rzeszy, zdając 50- :.W rn jest. zaznaczył minister, p"a rzenie malej ententy w kierunku
bie sprawę z tego, H. eo raz jaw- beślllć bezpodstawność pewnyt~l: Po!r;ki.
38 ofiar katastrofy
niejszem się staje, że llerlin jest ta.ata~tyeznyeb informaCji we,He ,.,.
...- - - - - - - - - - - HASSEL (Belgja) 1. 4. (P AT)k6w materjalnyc4 na akcję U
o. w., bowiem spoteczellstwo
ruskie w Małopolsce Wschodniej wykazuje coraz mniejsze
zainteresowanie tą akcjli i skład
Id napływają coraz bardziej ską
po.
W kołach kierujących w U. O.
W. pro.iektuje się l:inian~ w dal
szej agitacji narodowościowej
.
w tym senSIe,
iż na obywateli
pochodzenia rusi6skiego wywie
rany będzie moralny nacisk w
kierunku 'współdziałania z Ol'
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Wybuch IV kopalni
belgijskiei

PCP 4;;"~E!i;". 4 44E ;;w; • • .\('ł\hi ...PQi".IHWiK.......,;;;a

Z powodu wybuchu gazów w kopal

ni w Waterschei 25 górników poa. 3-ch zostało ciężko

niosło śmierć

WIEDE~,

1.4. (PAT)
- W
Schwad\lTff w pierw
8zy dzieli świąt o godz. 6.30 mialo
miejsce tnę~ienie 'ZiAmi. które po
wtórzyło się o gvdz. 20. Zary!lowa
Wśrod
lo się kilka budynków.
mieszkańców wybuLhła. szalona pa
nika...

cen

o 3 do 5 procent

KATOWICE, 1 IV. (AW). kopalnie węgla
podwyższyły z dniem' 1 kwietnia 1'. b. ceny węgla i koksu.
Podwyżka ta wynosi od 3 do 5
uwagę procent.

ru- U.. 0. W., aby dalsz~ swą akc~ę
co kont~nuo.~ały r~czeJ na, tereme
dy- SzwaJcaf./l. ~,.
,,"
.. _-~
_

ziemi

micjscowośri

ił

Podwyżka

dz~~, lulro i Do!u.~r~e t. I. "e .wtorek.
(dłUB 2-go, 3-g0 I 4-go kWietnia r. b.'
wpłacą bezpośrednio w administracji

Pr!annner,!om, ktirzy

ranionYLb. W czasie prowadzenia
akcji ratunkowej nastą.piło częścIG
we, zawalenie się kopaJni. 2 osoby
7. pośród nio3!łcych pomoc ponio~ły śmierć, 8 zaś odniosło rany.

w irode I w clwartek.

"za m.

pr~Dllm(!ra~c
OIrQft1ajil d ot r cII cza s o

S.HE

AK

Chor.Leczenie
skdrne i weneryczne
lampą kwarcową

k",ie(l~ń

W" m .,w,czajem

Moniuszki 5. Tel. 70-50
powrócił

Przyjmuje od 11-1 i od 5-8.
Panie od 5-.6.
GQ8QQQ~Q88QQ~~

Lako-Danł.

hl'" ~łfg 1:0 ple'Q'WiZ3 zC;,l InV,b kin
lub cenRe (Iekawe kllążkl"

F. BORUNSKA
przyjmuje
Al.

Kościusilki

21.
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,

•

zupełnie

GŁOS

wiarygodnych, w naj
bliższym czasie
odbędzie się w
New Jorku !ipotkanie trzech "kró
łów nafcianych" Johna Kidmana, prezes::!. anglo-perski€;go towan:ytitwa nafcianego, Henryka Deterdinga, prezesa "Sbella" i W. Tl
gela, prezesa "Standard Oil Compa
ny".
Spotkanie tych trzech najwięk.
szych przemysłowców naftowych
ma na celu uszczęśliwienie świata
ttustem nafcianym, jakiego jeszcze
uie znają dzieJ'e przemY1\lu.
Utworzenie takiego trustu stało
się moiliwem, po zawarc..iu umowy
z ZSSR, któremu zagwarantowano
powiększenie zbytu nafty
rosyjskjej na rynktt angielskim o 300-400 t011n rocznie. Pierwl;zym skut
kiem tej umowy było podniesienie
cen na. benzynę dla :.tutolllobili o
pół pensa na litrz~

PORANNY -l929.

•

ie na platformie

Jak podaje "Daily Mail;' ze źró-

dcl

J.IV. -

icha

śrubowania

Jeżeli spotkanie królów nafto- "królowie" umiejętnie za.ta.UL, skąd
wych nie zawiedzie, dając rezul- ta nagła przyja.źń.
taty realne, to można. się spodzie"Daily Mail" rOzwUł'loalo za.gadwa6, że bfnzyna wzrośnie w ce- kę. Przemysłowcy z;jechali się, aby
nie jeszcze o pół pens:L n& litrze. obmyślić sposoby
walki z MoCiekawa je~t hist.oria tego spoi;.. skwą., o którą. ba.li się, że ieb za..
kania.
atakuje. Na konferencji w zamku
szkockim postanowiono ze wszelką
Henryk Deterding la.tem poje('enę doprowadzić do ugody z; bolehał do swego zamku w Szkocji,
szewikami, a.by potem zapanować
niby w celu przepędzenia. tam wa· nad świa,towyrrr rynkiem nafty.
kacji i oddawania się sportowi węd
Po raz pierwszy rozpoczęto kon
karskiemu. W począ.tkach sierpnia.
M k
.
f('rencję z
os wą. Jesienią, r. ub.
przyjechał do Anglji jego na.jnieale zakończyły się one fiaskiem.
bezpieczniejszy konkurent Tigel. Nie traMno nadziei. I oto w roku
P rz y'echał'
zmnn·ł DOpl'"
J
J,... o ....... ·
"ro w kU bieżącym udało 8ię nareszcie pal;:a dDl· po. źUl'e'lo ku wi elkiemu zdu- konać bolszewików.
Tymcza~em
. lsk·'l..
m1'en'lU przemy:;"lowców a ngle
lvu Deterding i Kidman zo-anizowali
. d Zlano
.
'ę'e b" "ak
ść
-e.
doWle
SI ,z
",\vI l '0 go
w początkach października.
ub. r.
Dete d'
u
r mga..
akcyjne tOW:lrzystwo nod nazwą.
Zaraz w kilb dni potem zdurnia ,.Consolitated Petroleum Compa.JJie wzrosło. Okazało się, Że wróg ny" z kapitałem zakładowym ... 100
t~'ch dwu ch, Kidma.n, przybył rów funtów szterlingów.
nież do zamku w Szkocji. Trzej
Na dyrektorów :t.ego ,,kolosu-

I

I

--

I

W~drówka

I

I,

cen

I

I

nego" przedsiębiorstwa poWoła.oo,'
dyrektora "Alriatie
Petroleum
Oompany", właściciela 57 towa-,'
rzystw
naftowych i towarzystw
sprzedaty nafty w różnych ezę
śCWlh świata., Henryk& Deterdinga.
dyrektora. "Anglo-Sa~on Petr()leum Compmy" właściciela. i dytektora. naczelnego 56 innych towa.nystw naftowych, dalej sira Ro
berta. Kogena, jednego z złównyeh ,
dyrektorów a.nglo-perskiego tow.
uaftowego \"reszcie dyrektora Johna Kidmana..

przewodniczący oontralnego ..,.
W końcu stycznia Deterdiog, Ko mitetu wykonawczego obohorlzi
'-n i Kidman zostali zastąpieni lO-letni jubileusz pracy partyje~
nej w Rosji Sowieckiej.
przez innych dyrektorów Dnia 1
marea, podpU;ano umowę z M()skwą., a. 4 marca. podwyższono kapita! 100 fun. szter!. do wysokoścI
2.195.100 f. szt. Zebra.nie królów
naftowych w Nowym Jorku uwieil
Przebieg ostatniej dyskusji w
kuluarach konferencji reparaczy zapoczą.tkowa.ne dziełCl.
cyjnej nie potwierdził żywionej
dotąd nadziei,
że konferencjn.
jeszcze przed świętami Wielkiej
nocy doprowadzi do uzgodnienia zasadniczej formuły rozwią
zania problemu reparacyjnego .
Po jutrzejszem
posiedzeniu
plenarnem kvrferencji nie spodziewają się tu żl:Idnych meryzębach.- torycznych decyzj!, przypisując

Kwestia reparacyjna

••

pO "Nachtlokalach". - Dziwny kelner, dziwna sprzedawczyni pocztówek
"t
pornograficznych i dziwni goście.-Leciwa niewiasta.-Chłopiec o cudnych
Pani w smokingu. - Lady M. i chłopiec na posyłki. - 2000 marek nocnego
dochodu. -'- "Miody Lew" i dwaj głodni mulaci
(Korespondencja własna "Głosu Porannego")

mt. raczej znaczenie formalne,
podczas,
gdy dalsza dyskusja
nad sprawą wysokości spłnt nie
mieckich odroczona zostanie 00
okresu poświątecznego.

Od ch od Zl..
W t ym po d eJrzanym
.
l ok
"Excelsior"
pisze niemieckiedzisiaj, że
. k Ujemy
.
.
D ZH~
za me.
a uI ' "
.mul a t pFllyprowa.d ził ze sob ą analiza
stanowiska
Od czasu do czasu kaszle gło- spotkać można. szanownych oj- kolegę· Nie był elegantszy od go daje wyniki
wzbudzające
śno, aby nadać swemu głosowi ców rodzin, którzy przychodzą niego, Na plecy miał nadrzuco- mało nadziei. Narody, które Z00
l.
czyste brzmienie; - bo chwila- tu., jak sami twierdzą, poto aby ne futro karakułowe, bru ne i tł' d
.
b
d
Tw
. ak s a y naWIe zon e kI
. ęShq spumi do złudzenia przypomina BPrzYlilrZeĆ się nocnemu o liczu ziur~we, b
arze mają t - stosZel} wojennych, jak Franmęski baryton.
er 'na.
młode. Z oczeńcyl Te sztucz- . B I ' R
.. J
ł
- Dziwna - kobieta, - poDo liczby takich mniej wię- ne kobiety zdradzał jedynie eJa, e g.J a , umunJa l ugos amvślałem.
eej gości - należy, znaidu.iący głos. mimo, że starali się zmio- wja nie mogłyby tego stanowiO to pierwszy jaki n apotyka- "Zrestfl, i publiczność baru nie się w tej cbwili w lol.r alu pe- nić jego brzmienie.
ska zaakceptować.
my
po
drodze.
Wprowadza
bł'
d
.
.
ta
d
R
1:)....
Uregulowanie sprawy reparu
mnie mój nowy
przyjaciel, ya m uicl zlwną·
WIen s razy pan, znany a woozpoczvnamy rozmowę· ... r
dziennikarz-berliilczyk.
Obok nas siedzi jakaś pani, kat B.. w. tow~rzys~wie
swej tam o icb. ojczyzn~.
Nie pa- cji w sposób taki, jak rozumie:Mik d "
tęga, oparta o blat stołu. Gruba prawowl.te] mał,z?nki. A w do- mi~tają iej wcale.
Następnie ją je w Berlinie,
oznaczałoby
S;Ua '~coal~ nie wygląda nad- ręce upiększone szeregiem pier- mt:- ~na]ą szeSCloro dorosłych jeden z nioh skłonU się do me- dla tych państw załamanie S~
zwyczajnie i niczem nie różni ścionków i branzolet. Smieje dZlecl...
go u~ba i szepną,.ł:
pod ciężarem ich
wewnętrzsię od łódzkich dancingów _ się głośno, po męsku - jabłko
O godzinie drugiej 'W noey- Z pewną wyrozumiałością od- nych długów, podczas gdy Niem
.iest tylko nieco obszerniejsza. Adama, które ma mocno uwy- sala przedstawia morze ciał nosi si~ on dQ wszelkich ,.sła- cy zostałyby
zwolnione
ze
Pośrodku kolo dla tańczącyoh, datnione, komicznie się poru· ludzkich, które w drgawkach bostek ludzkich - sam nawet wszelkich ciężarów. Sytuacja ta
a po bokach stoliki.
sza.
konwulsyjnych rzucają się w im hołduje w pewnej mierze. ka przedstawia
nietylko nieOpodal jakiś szesnastoletni modnym. tańou. Twarze gośoi Otacza się zwykle ludźmi o spra ied1iwość dla międzynaro
Grzmijnzz. Za. jednym Z filarów
ustawione eą specjalne reflekto- chłopiec. Ma na sobie piękny zdradzaj~ zmęczenie.
zboczeniach na.tologicznych i doweJ równowagi gospodarczej
ry, które na tańczących rzuca.. i bogaty damski strój, pełen
Wła.ściciel tego lokalu nie bater:ją flaszek z rozmaite mi i społecznej i dIn pokoju świa,·
ją snopy różnokolorowego świa- świeoidełek. Za olbrzymim wa- traci
humoru i jest mile trunka.mi.
towego, albowiem W podobnych
tł
ohlar~em z piór strusich~uk.ry- uśmiechnięty· Liczy w tej
- Podaruj mi pan 2 marki. warunkach Niemcy mogłyby uaŻajmujemy jeden ze stolików, wa swą pi~kną twarz. Uśmiecha cbwili pieniąd2:e... Szaleństwa Nic dziś jes~ue nie jadłem. - stanowić hegemonję nad Euro"
Obserwuiemy salę i publicznośó. się i ukazuje
białe
kobiece tych dziwacznych
gości,
Daili chłopcom kilka monet. pą·
która
zbiera si~gremjalnia. zęby.
mężczyzn - kobiet, i kobiet - Godzma trzecia w nocy. WłaśDziennik
"Petit Parisien"
Dzielę się kolegI'); wrażeniami,
Mój kolega., zapoznaje mnie. m~żczyzn przynol:l~ą im pokaż- oieiel wychodzi na środek sl\li oświadcza, że lladeszłn chwila,
przyczem tamten uśmiecha się
- Matka oddała. go do skle- na zyski. Kolega twierdzi, te i o~najmia:
w której
delegaci niemieccy
do mnie zagadkowo. Zna on do- pu konfekcji damskiej, lecz W conocny dochód tego lokalu
Moi e dzieci, nie będ\( was winni nareszcie zrozumieć rzeb
B li .,
k
ki
k 'tkim
.
t ił
_-1
równa się 2000 marek.
dłużę] zatrzyw.ywru. Ubierzcie ezywistq sytuację i zrobić naj'.
rze er n ~ lego za -amar.
fo
CZIl.SlS
s rac POSt.Klę,
Berlin poeiada. niezliozoną: si~ cieplej, bo wiosna jest zdra.
Zbliża się do nas kelner i po· gdyż często znajdowano go iloŚĆ podobnyoh knajp i nazwv dliwa.. Nie at6jdo na chodniku większe wysiłki, aby nie dopuś·
daje spis win i wódek. Małym przed lustrem, przymierzającego ich są rozmaite:
"Mikado", przed moim zakładem, bo krę- cić do tego, by konferencia sta·
palcem prawej ręki, na którym damskie stroje...
"Heideblum " , ,.Adonis Diele", eą si~ tu policjanci...
fa się bezprzedmiotowa. Wedle
lśni duży brylant) wskazujo - A kto jest ten starszy palii. "Boheme" , ,.Casino", ~Mirage".
Opuszczamy ten obrzydliwy Pertinaxa Oven Young oświadna.inrzodniesz"ll
markę szampana,
k'?
t
iż gdvby ze strony
.1',
W smo mgu - py aro.
ipceJ' urozmaicenia znaleźć lokal.
Jost księżycowa noc. czyć miał,
k i ' 'W
"
niemieckiej uczyniona została
'.:tóra kosztuje 70 marek.
Ten shrszy pan w smo ngu można w gorszych knajpach.
Wiosenna noc. Na rogu space- propozyc.]·a 'WV110SZQca 1600 mil
W ypie1ęgnowany palec kelne- nie jest wcale starszym panem,
Z kolei zwiedzamy trzeciorzęd- ruje policjant...
.. J"
ra o długim., wymanicurowanym lecz starszą panią..
ny lokal "Młody Lew", mieszBerlińczyk ziewnął przeciągle lonów, to uznałby ją za d()!\ltpaznokciu i brylant - zachę
Wątpiłem,
ale po chwili czący się przy ul. Kotbuser!
i powiedział:
łeczną podstawę do dyskusji.
cają mnie do przyjrzenia się ujrzałem zbyt okrągłe jak na
Właścicielem tego lokalu iest - TĄki jest Berlin!..
Jednocześnie Pertinax pooa~
jego twarzy.
Widzę różowy mężczyznę biodrn - i uwierzy· szwajcar, nazwiskiem Satan
R.Szw.
kilka dalszych szczegółów, CO
uodbródek, mocno upudrowany, łem..
(nomen omen).
do organizacJi hanku repa~j
piękne lliebieskio oozy i symO godzinie pierwszej w nooy,
Polioja.
berlińska zakazam.
zatnnął
nego, kUf!'? zoshnic n~wor;:"ny
patyezny uśmiech. Gors - ja.k- ruch na dancingu sięga punktu wpnszczać do nocnych lokali
li
U
w razie p:;myiilnego zllłatwienio.
gdyby wypchany ·watą...
kulminacyjnego. Na sali pełno młodzieży poniżej lat 18.
10,000 ton węgla pc>- samej sprawy odszkodowań nie
- Dziwu)' keJner. - pomy- ludzi i dymu., co utrudnia obMimó to, właściciele nie pI"Leszło na dno
,miE'Ckic~. Rada 3frdzorCUl. blm.§lałem.
serwację.
ątrzegąill tego zakazu. Zajmuje-. Wrocław, 1.4. (tel. wł.).
'k"u ohcjmow9ć J\1a ~ członków.
Po chwili dochodzi do llUS
Major o czerwonej twarzy my miejsce przy stoliku w
Onegdaj uderzył statek zała .. ~ ~ństwa
!'epre?pn'(owane na
jakaś pani, która proponuje i siwych skroniach z monoklem "Młodym Lwie". Po chwili bez dowany 10,000 t. węgla. na 0- konferel'lcji repcracyjnej miflly"
nam kupno pocztówek. Wyimu- w oku, tańczy fox- trottll z mlo- ~ap,~tania l?rzysiada si~ do nas drze pod. Głogowem . o filar I hv po dwuch 'P~:dsta\Tici"ii,
je je z za dekoltu i rozkłada dą i piękną dziewczyną, Po Jakis chłopIec mulat.
Kę- mostu koleJowego, wybił w ka- C7':vli ()~MI'm 14 ml~ JSC '" r:\dT.1e
na stole. NaJ'ordvnarniel'szll
.
t ancu
.
k d'
ł
b' d'
.
tł'
,.T'
F'l'lnr tn olrzVTY\'lły,'1
l
ł t J d
kl pOl'h sk onczonym
e j eganc'O
Zlerzawe wosy
g ł a dk o uoze- dl u:e
zlUrę l za oną w CH!J~'U I~l('mcv i
aografja: .cNa ezą o .cy u ty.c całuje ją w rękę, podaje ramię sane. Ten chłopak napewno 5 Inlnut.
n~ o~r/''', ~'i~k :l l"ierr.s.,v~h la!
~art, ktr e 7ekll.\mul~ w. peIJo- i odprowadza do stolika. Nicby niema jeszcze lat 18. Na szyi Wśród wielkich trudności u- trz'\ mi,·łc;ra . Pmr.st"ll' rf1;ebl'~
z nyc ł .p.tęma~lnlOmIeckleh właściwie w tem nie było dziw- kolja brylantowa.
ale potem dało się uratować załogę. Na- w 'l<"rlzje 7.0~l:ll.
m-Z"<"/"'!l'"f' in
p~ r~ytUl
ko ~l~ pa- nego, gdyby majorem nie była okazało ei~ .te ~yły to fałszywe tomiast 10,000 t. węgla. i statek nyrn p'ari t'w"m wbl'7.~·ł'i,,' ~kfm
n w. '. n, k" a" specJa yeh jladY M., a młodą partnerkI}
kamitmie. Miał na sobie jakiś poszły na dno Odry i są obec- jnk J'ti,,'nicz f'.m:.\l1S()W~ siln;ej.
c,?łopiec na pOiyłk.i W jakimś obn~zon1, wysur:Wy, damski nie powa.2:0:t pr~~~4kodą dla że- szym Jl"!\ń~m }Jf.:utraYnyrn.
mawcow: PW ~a!.!!
To ,..p1~ J68t 6brzyoo.we.. ~lur~.
1EotItism.
...
ł .~ n"taTWi:b ~ S~itoaf1!.\.
BERLIN, w marcu.
Onegdajszą noc poświęciłem
twiedzaniu knajp nocnych, t.
tego
zw. "Nachtlokalo' w" najrozpustniejszego miasta pod
:;łońcem, J'akiem l'est obecnie
Berlin.
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rze ój

według powieści

głównych, ulubieńcy

W rolach

0, o usław
•
ril D O,

Slk

teatrów warszawskich:

Samborski, JBrzy
nora nBY.

Kantora.

Orkiestra pod dyr. p. Ił.
Początek

publiczności

Orkiestra pod dyr. p. Ił.

o godz. 4-ej po południu.

Początek

Kan:fora

o godz. 4-ej po południu.

Bilety ulgowe i passe-partout z wyjątkiem urzędowych i praso~ych nieważne.

IIwaaa! Nie

pla e IU--1')1'1I'

omawiać będzie

bacząc

w Warszawie

na kolosalne kos zŁa obrazu ceny mIeJsc

c
ie
p.

LiŁwinow

POiska VI b·orze
ochrony banknotów

Warszawa, 1.4 (Tel. Wł.)\SpraWie uregulowania dłu Warsz. kor. (K) telef.:
Sekretariat li~ narodów zwróDowiadujemy się, iż w po- gów między ZSSR. a. Polską.
~ątkach maja rb. przybędzie
Wyniki konferencji ocze- cił się do rządu polskiego w
współpracy Polski z
do Warszawy Litwinow, ce- kiwane są w aferach poli- sprawie
mającem się otworzye między
Lem odbycia
konferencji tycznych z wielliem zacie- narodowem biurem bezpieczeń
z ministrem spraw zagra- kawieni@m.
stwa banknotów. Biuro zajmie
eię ścisłem określeniem wszelniC2 nych
p. Zaleskim. w
kich falsyfikatów.

Bandyci zamordowali
nauczyciela

nie jest jeszcze zdecydowana
T\

IV. (PA • ,. prezy~Jum .rady ministrów odWARSZA W A, 1
W przedświątecznych nume- b?,ła SIę d~1Ja 27 marca. .konferen
rach niektórych dzienników po cJa. z udz_la.łem delegatow w~zy:
jawiła się wiadomość, jakoby stklch mInIsterstw.' na kto reJ
konferencja międzyministerjal- rozwatano sytuacJ~, wytw<;>rz?,
na przy udziale delegatów pre- ną
w~kutek
mezałatwlema
zydjum rady ministrów, mini- przez CIała ustawodawcze prosterstw oraz najwyższego trybu jektu rządowego
w sprawie
nalu administracyjnego miała przedłużenia terminu stahilizllorzec, iż wobec nieprzedlużenia ' cji z art. 116 ustawy o państwo
1DOcy obowiązującej art. 116 u- wej służbie cywilnej. Konterenstawy o państwowej służbie cy cja ta ,jednak nie rozstrzygnęła
wilnej, urzędnicy, dotychczas kwestji w sposób, podany przez
nieustaleni, zostają z dniem 1 dzienniki, ani też w konferencji
'twietnia b. r. ustaleni automa- tej nie hrali udziału pn:edstawi
tycznie w slutbie państwowej. ciele najwy7szego trybunału .a.dWiadomo3ć ta jest nieścisła. W ministracyjnego.

NieszlIwa, 1. 4. (Tel. wł.)
Onegdaj nad ranem kilku uzbroionych bandytów wlamało się
do mieszkania nauczyciela szkołv powszechnej, p. JagieIskiego,
mieszczącego flię w budynku
szkoły, gdzie łomami i młotka
mi zamordowali w okrutny sposób pogr~żonego w śnie nauczyciela.
Przyczyna morderstwa jest
niewiadoma. Władze są na tropie zbrodniarzy.

mor
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rocznicę

PARYZ,1. 4. (PAT) - Z okaZji
25-lecia, entente cordiale
Briand
wydał odezwę, w której stwierdza,
że wypa'.iki historyczne dowiodły,
5ak wielkie znaczenie posiadała en
tente'a która liała jaskrawy dowóił
woli pokojowej. Przeżycia wojenne wzmocniły zaufanie i współpra
cę anglo-francuską w kierunku n-

istnienia

trwalenia. pokoju. Wzajemne zra zu
wieni6 istnieją.ce p'lmiędzy obu na.rodami, wspólność poglądów obu
rządów stanowią o trwałości enten
ty, której 50-lecia mogą śmiało o..
czekiwać IL."lsi spadkobiercy, a kt6
rą Briand proponuje nazwaĆ "entente fraternelle".

Skasowanie
4 mi isl rst"
w
rządzie białogrodzkim

BIALOGR6D, L 4. (pAT) Król podpisał ustawę o nowej organizacji najwyższych władz admi
llistraLyjnych. Nowa ustawa znosi
ministerstwo reform rolnych, wy7.nań religiJ n., zdrowia publicznef"o oraz poczt i telegrafów. Mini-,
I!terstwo reform rolnych wcielone

zostało

do ma. rolnictw:!., wyznań
religijnych do min. oświaty, zdrowill. do min. opiek społecznej, :1poczt do min. robót puhlicznych
któremu podl ·~ga dyrekcja, dróg
wodnyrh i dyrekcja budowy linij
kolejowych. Ustaw!\ wchodzi w 1.]
eie niezwłocznie.

Wielka eksplozja

Rozmowy telefoniczne

3 robotników zabitych, Warszawa-Sztokholm
9 rannych
WAP..S'lAWA, 1. 4. (pA1!) - W

Do istniojącego od kilku lat
biura poszuki waDy jest inteligentny, młody wspólnik z 3000
zŁ i współpracą." Oferty sup.
w celach rabunkowych
"Umysłowa praca
do adroin.
tV arsz. kOt'esp. "Głoen Pora.nne. fltWa.: Gl'U!gorza Bubienko i 5idora "Głosu Porannego".
000-1
'o" (K) teleionuie:
Koetecko_ Mord&n.two miało podW dniu 27 bm. we wsi Dnbnia łoże rabunkowe. Ba.nda cheiała. wy
Dr. med.
pow. grodzi eńlltiego, dokona.no 0- dohvć od Mikoła,ja, Halki wyzna,krutnego morde:stwa. na. rodz'nie nie gdz'. ukrył pieniąd'le, uzytska-.
wieśniaków Halk~w.
Zamordowa.- ne ze sprzedaży wołów. WIeśniak
Choroby sk6rne I weneryczne
'1y zORtał ciogaml 'iiekiery Mik01aj jednak do ostatniej chWili
nh~
U L. N A W R O T 2
Halka, lat 55, żon! :Ego Teodora chchtł zdradz ' ć miejsca ukrycia pia
TELEFON 19.81)
'at 60 I tórka HanIil lat 14..
niędzy. Po do!-onanill m()rders ~ w " l'lzvimuie do 10 r. i od 4 - R wiecz
Onegd~j poliCja '~dcza w Bia· b:mdYl.i ni<- nie uabow.lw151y z"i~ I w niedzielę od 11-:2 po połu~ln.iu
łymstoku
a.resztowlła
d.wu.ah śr1i. Pien:r,Awo .. 'h.o+~ były. Vi WQ1'-l
DlA pań .pec. od godz. 4-0

r zina

"f

nie podwgilzone.

dl.. aiesamoiDłeil
caN:f L.G3M...

110 pGŁ.

NOWY JORK, 1. 4. (tel wł.) W wielkich warsztatach i fabrykach chemicznych w Gibbstown w
pobliżu
New Jersey
nru;tą.pJa
wczoraj wieczorem eksplozja nitrogliceryny. Eksplozja rozwaliła.
wszystkie mury zakładów cbemicznych i tylko okolicznośd, że
nie W6zysey robotnicy pracowali
w danej chwili, zawdzięczać na-leży, te katastrofa nie pochłouęł:J
więcej ot' ar.
Ekllplozja była tak sDna, to poW'Szystlde za bual·)waI:ia
znajduJąc. sill "promienIu oko~ p.~ 1I.llD. .• pobl1łll fabrr!Q.
niszczyła

dniu dzisiejszym odbyła się in!lugn
racja b(\zpo~re dni·}j komunik:;ej'
teleionic711eJ Warszawa - gi.tokłlolm. Pierwsza rozmowa.
mi a ł a
roiejl'~e miQdzy sLweckiem
mlnItitertltwem poczt i tolegrafów a P"słam szwec,kim w Warszawie, Ot:!.%;
posłem Rzplitej w Sztokholmie p.
Rozwadowskim i naczelnikiem wydziału MSZ p. TarnowRkim.

(zgfa;c::e

"nlUlf. ~ra~~ Wi~[lornij"
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om s si s , ex-k izer. Wil. elma .D
Małionka. osła.wionego Zubko-I cqliśmy. Baron Z. j,est doskona..l mnie i znów opowiadał mi wiele
łra. w dalszym ciągu nic przestaje łym tancerzem.
Widocznie wiele przygód re swego życia. Pochod7:i
interesować opinji publicznej.
podróiował i wywołuje we mnie u- z dobrej rodziny, stracił majątek
Obecnie nadeszła wiadomość że czucie żywego zainteresowania..
w czasie rewolucji rosyjskiej. Póź
&iostra Wilhelma IT, sprzedała ied
Ohcę poprosić go, :uby wgrał ze niej usiłował próbować 8.Zczęścia.
Demu z syndykatów dziennilmr- mną jutro w tenn.isa..
przy zielonym stoliku, jednak prze

skich w Ameryce swe pamiętniki.
Dokument ten wkrótee ukaże się
\V druku.
Jest to dokladu:1 opowieść roma:nsu boba,terki
okrzy<:zanego
ska.nda.lu matrymonjalnego, który
w błyskawicznym tempie zakoń· mał"zenst wem. .
v;ył SIę

Księżna napisała ~ opowieść w

b
~ntek
. __ .:1_:
f 0111118 CUUZlennyc no""" - w pa..
t-:t1OJ.ę llJ.1\.11.

Poniedziałek. Dziś. był u mnie na
herba.tee hr. K. i przyprowadził ze
sobą klayna swego ba.rona ZubkoZaprosiłam obu na jutro_
środa. Dziś obaj jedli tt mnie ko

W3.

l~ję. Rozmawialiśmy

i

dużo tań-

Czwartek. (o północy). Tyik() 00
wróciłam z operetki. W tea,t rze bylo widu znajomych. Wszyscy ogromnie zainteresowali się osobą
barona i z wlelldem ~dekawieniem sta.rali się dowiedzieć kim jef)t
To idealny towarzysz. C"Uh:,"'Ilie
. cos< d o mego
.
. d'
."
Duue
l z aJe IDl Się ze
mu ~ podobam. Baron jest bard
b' dn a l '
d"
zO le y, e me wsty Zl SIę teOp
.
dł'
.
go.
OWla a IIl1, ze bę dac na
pierwilzej \v1zycie 11 mnie ~usia.ł
pożyczyć sobie ubranie. i-l'iemn. on
ani feniga.
Jego szczerość jest gouna ~dzi
W11 i f:zacun1..-u.
Sobota. B:lron jadł d~ś obiad u

grał wszy&Ko.
Następnie spotkał pewnego boga.
tego cdowieka; zrobił z nim pierw
szą spółkę, ale człowiek ów oszukał barona, który pozostał komplet

nie bez grosza.. Wtedy roznymi
sposobami usiłował Z8l'Ob1Ć na. nt rzymame.
.
Zach wycam SIę
. Jego
'
5z(;zer~cią.. Oierpienia jego ~ynią
ił
d l ' d'
go m szyJn, a. a mme rozszym.

'* * '*

Następuje mała

ku dniach, znów

piątku począ.wszy.

przerwa, a o kil
id~ notatki od

,., * *
Piątel,. Dziś baron był znów u
mnie. Ozuję się ogromnie szezęśliw~, gdy jest przy mnie. Piszę. p:ttrząc przez otwarte okno i widzę

Ity.

J.edliśmy kolację 11 ... i b3ł'Oll
oświadczył się· Przyjęłam jego pro
pozycję.
00 powie
mój brat?

Co się sa6 dotycsy ~, ta ba-.
ren po odbytej s; nią rozmow.i,e pozyskał ją na. naaą ~
Zd:tje mi się, tAI rozpoezyDaIIł no
we zycie, i te 'fi byeb ~ wa
run1~ jakie st.?ony6 ma . .U::
sm J?H~ bę~ ~
... • •

W:iem doskonale o tem, że nigdy
nie wyrazi zgody na. nasz związek,
rue to mnie bardzo mMO obchodzi.
Nie myślę kosztem szczęścia mego narzeczonego zatykać paszczę
"opinii publiczneJf.
Ten
II:
Powiedz~ że zbyt wielk1l! Jest róź bięŻDY ryBłlJe piennr.e dzde JIie.
niea. wieku dla stworzeni:). długie- zwykłego rom.rs.rusu, rysuje JDacse.
go szczęścia.
nit to początkowo pism& podMrn, ,"
d - l d .
. ły, gdy zjaW'lły dQ płet .... wW..
wOJe u Zł rzeczymf
,..!Ue JeśI1
'ł'
. m oŚ·
CI o anta.styeZJMQ biN_ rv
Bele mk'l UJe
SLę nawzaje:n, to syjskiego emigraDła..
W'S'Zyst o pozosta e
ustępuJe na
T ___ '
ó~
.. ...,,../ l . ' yt ł . . ;n" ze
.t.J.UtC:t.eJ m wn i - ~ ... lilie
..... "ió. P an. l t u y l plen.<t"U - zwy1.'..., S2:czeryeh ~ s - be
wszystk? gra. podrzędną :olę. Jn- lińskimi znajomymi.
!ro . z..~Wl:tdomtę o wszyst.klcm braBardzo możliwe, !e l"OIDaIStycz
a l SIOStrę·
naj ksIęinie, jej wensja • pierw
Czwartek. Zgodnie z memi prze szem 5pQtbnill wydaje się bar
widywani3Jni brat odmówił udzie- Ilziej "poetyczną" i ~ową"
lenia swej zgouy na nasz związek.!
'A.. D.

1Il"Y**

ł

, ...

~*~~~
Sobota. Baron otrzymał \Ylad.)mość od matki. Jec:', cię~ko ebora, i baron zmuszony jest opuści6
dziś Bonn. Jak dotkliwle odczu·
wać będę brak jego. Wyja~ do
Belgji do Onoc]c
Tam będę mogła wszystko !>pokojnie obmyśleć"
Przechodzi
UlÓW kilka dni i
księżna dalej pisze w swym pa-

&~

eneHa

a

O

m

Dmmlł

miętniku:

Pon:edziałek - Piątek. CDock
iest cudownym zakątkiem,
a.le
brak mi jest barona. Przeraża mnie
myśl, że może nastąpić moment,
w którym on na zawsze porzud
,vyd-ana zostanie z okaz.ii 50-1etnieO'o j.nbiJeo!młJ
Bonn. On st.1l się częścią. mego ży
papieża Piusa XL :,
cia.
Sobota. Wr&.'iłam z Cnock do =:::~~~~~=~:::=;~~=~~~~~~~~~~~;;::;~
mego pałacu. Jak dłubO ciągnął
się ten tydzień! Ale dzisiaj on wrn
ŻYDOIf~ 5
ca. 00 powie mój bra,ciszek (WilDziś, o godz. 9.30 wiOOi
helm) gdy baron ośWliadez.y mi

TEATR

się?

.łak już donosiliśmy Mussolini odniósł bezapelacyjne zwycięstwo
Zdjęcie nasze przedstawia
propagandę wyborczą w Rzymie.

... wybomeh do rad faszystowskich.

Jean Maurice
Pam

DEsze

jest chyba. cMkiem przemo-łZOna.. Nie miło być zaczepianą. ..
aJe pani jest taka ładna, że pani
chyba często się zdarza, iż podczas
deszczu, ktoś ofiaruje pani para'SOL
Pani patrzy na mnie zgóry... ale
ja się nie obrażam. Mam najczyst'GSe zamiary. Jf4tem nieznanym do
. broczyńcą.. MalU Vrzyjemność z dobryeh uezynków, i pani nie może
mi broniĆ) ochronić pa.nią. pl"led
z.:!paleniem płuc ... Pani się ~roieje?
To dobrze! Niech' pani nie chodzi
tak prędko, nie mogę za panią nadą.iyć. O, wy kobiety! Jak prędko
umiecie chod;;llć, gdy my (,hodzimy
za, w:lJlli. Mam przyjaciela, który
uważa, że niema lepszego toru do
treningu, nit ulica. Czy mam za..

pani, ż.e ktoś doniesie o tem rodJ.i
com? Nie? Ach, pani nie ma rodziców. Pani mieszka sama.. To nie
bardzo miłe. Przyjadel? Pani jest
sierotą. Pani pracuje... dni mija.j~
tak... wieC2:ory się dłu:i:~.. sama,
w pustym źle oświetlonym i źle
ogrzanym pokoju je pani kolaeję·
1'oco więc spieszyć się do domu.
Niech pani mnie posłucha.... zapra·
SULm panią nil, bwaltlrską. kola.cję_

i ja jestem nam. Oh! małe miesz:ka.n
ko, ale ślicznie urządzone. Lubię
wygodę! Dwa miękkie
puszyste
dywa.ny, centralne ogrzewanie, we
wszystkIch zakątkn.ch lampy, które nadają pokojowi speojalną przy
tuIność... bliziutko stą.d.- ot, tam
za rogiem. Ulica spokojna. Zdala
od szumu i h~łasu, a jednnk W sa.
mia.r długo za panią ehoqzić? Lecz, Illym centruID. ~ycia. i przyjemnoto zależy tylko od pani. UratO\f!t· śd. Panł aię znmymuje, pnni nie
lem plWlią częściowo od deszczu; wie, czy pani m~ p6jM ~e mną.
zamierzam odprowadzić panią tam, Cóż pani ryzykuje? Wieczór mija.
dokąd pani dąty. Palli idzie do do tllk prędko. BQdę paru opoWiadał
mu? Nie cb~ pani, a'b3' na tej uli bajki... piękne bajki mR!JStle! Ozy
ey, ua. kt6r6j pani tnie .zk.a., "'fam prawodzi"'.? W azyMtki. ba.jki ltlfło

no ~ z Dtę'L;CZy.mą.. Óba~ Sic.

e

sa .~. ~-m6tn ~

Po cenach popularnych

Wtorek. Był dziś u mnie i za.pro
"ił mnie na kolację. Włożę najlep

er iI a

szą suknię·

:ren sam

dzień

12 gOdzina. w no-

jaciółkę? O nie, mam ich dziesięć.
Doprawdy gdy spotykam bratnią
duszę, wtedy zapominam o nich
wszystkich. Ach, pocóź mam ją
szukać, kiedy ona majduje się tu,
pod moim pa,rasolem? Zbliżamy się
jut. O tam, te wielkie drzwi, za.
piek<Lrnią, Sień jest ciemna, ale...
Ale pani zobac-zy, gdy się tam raz
Jest, można się już następnym ra.rem zorjentować. Na. drugim piętrze. Winda... Jak pani widz~ wszy
stko idzie bardzo prędko ... tam, na
prawo, na lewo mies:tka. lekarżj
gdy się jest chorym nie trzeba. da..
leko chodzić.
Tt> jest niebywała.
'Iry~da., nie pojmuję wprost, jak
można mieszkać w domu, w kU>rym niema.
lekarza.
Otwieram,
niech pani id'zie dalej. Moja kuchar
kil. jest dobrą., starą kobietą, która już u mnie tyle
widziała, że
jest ślepa i głucha. Da wszystko,
co jej jednak nie przeszkadza. W'
gotowaniu do~kona.łyeh
potra.w.
Tu jest budua.r! ProSżę niel"h pani

się rotgośc1. ZRpalę tę dyskretną
lampę. O%y pani wie, ze pilni jest
pI'ześlle~na..... Wielkle nieba.!
Co
widut, Pa.ni ma żupelnłe p.nem.oczo
hO

nogi.

kawy

1UW%I.iet ap6d.tUew

oci6kItj~

~.

~

i l'ę·

h~o~

t$lilł ..~

jej garderoby i ubierze moją pyjamę. która tam wisi Oh! Ni~
niech pani nie zamyka. drzwi.. Nie
ruszę się z miejsca. Szanuję panią
tak, jak pani
sobie tegO życzy.
Nie jestem cieh.wy, ale lubię ta.kie spojrzenia, rzucone w głąb tajemnicy.
Lubię wyobraża,ć sobie
kształty. Pani zdaje mi się zbudowa.na, tak, jak właśnie lubię. Nogi
zgr~bn~..., ~~bne,
pi kne pi~rsL
Pam SIę smleJe. Teraz Jest panl zu
pełnie naga! Nag:t. i dlatego ~arojąco podnieeona., ~ przecież w
pobliżu
znajduje się mężcz~na,
którego pani weale nie zna ... ,
a.
który W' gruncie rzeczy potrzeooje uczynić tylko jeden krok ..., lecz
roiech pani się uspokoi..., ja go nie
zrobię-.. czy pani już jest w IDOjej pyja.mte. <A.y jest na. panią
dobra.? Ach, jak pani'" niej Blicz
nie. Pani jest eza.rująca. Pros7Ję,
niech pani siada. tu obok mnie, na.
tapczanie. Wygodnie tu jest nieptawda.ż? .. A pani ehciab iść sama.
do iłwego pokoju.... i !la.ma jadłaby
pani kolację. 1'0 było!Jy straSŻIle.
PowiDńO być zabronione, /l.by tak
CW'OWna panienka, ~yła tak sa,.
motnie. A~ to dopiel'b od rued.$w
ha.t Cl.r pani to opnścila.:
l'fi,~

Ib 'm&..~

7

~~oi iWł z pIRli~

r·

noścl. Pani przysięgła. sobie, że
ni n:gdy juź nie będzie koc1L:ll.:

Fam niedowierzanie jest uspr:1W' L
dliwione.
Mężczyźni <:ią ws~y.~(..'
jednakowi Z począ.tkn
niewmn.l
zaczepka.._ a potem prowadzą p 1
ulą do siebie.
Z miną doi>rego
dziecka, proszą, a.by ID.ę panj roz
gościła., - a potem, gdy jest pan.
zimno w ręce, biorą je w swe dłu
nie . i r~gr1.ewn.ją.. .., - . a pote..Tfl,
poruewaz pn-:li ma wrażliwe serdt!
szko, mówią pani piękne r...eczy...
A potem, nieprawdaż, ~uje się pani szczęśliwa, zadowolona., {X>IiIlajłl się słodyczy l-hwi.li-, e.l:rwyt.:.t
n:l.d;;lleję szczęścia., JBiJzM> z.łe$o doświadczenia.
Chyli p&ni powoli
swą główkę; ptzymyka. (}Cf,.y i po daje ust..'1, czek& - .ok> Wied~/~
dobrze na co, tęslmi I;io ~ru
nienia o samotnem ż.yei1- :tli SzaM

I
I

miłości.

-

-

-

-

-

-

- -

-

--

Kochanie ... tera,7 .będziemy J6dli
Jutro spikUjesz twe N.eCZ'7 i przerllr--sie"'l się do D1~..e., ~v
długo cię ULtrz 'llUłJll?
Altlt z·
kolację.

-wsM_ natur3łt)e!
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GŁOSPORUTNY

-

Dnia 30 marca 1929
mach w wieku lat 48

Dnia 1 kwietnia zmarł po długieh :j. ci~tkich eierpieniach nasz najukoehańszy

przeżywszy

ofl

B. P.

po

długich

i

ciężkich

B. P.

.MOJZESZ IIZINIERSKI

urzędnik

•

lat 69.

Banku Kupiecko-Kredytowego Sp6łdzlelczego
w Łodzi.
W zmarłym tl'lIcimy obowią.zkowego i sumiennego wsp6ł

pracownika

Cześć

Jego

pamięci!

i personel Banku KupieckoKredytowego Sp6łdzielczego w ł.odzł.

an
tul.

Co

rewolwera zrabowano 12
zł. - Wgmiana
z polłc:ją. - Jeden bandu•• Już ujt;ig.

śroźbą
strzałów

..

DyrCłkcja

tona, Dzieci I Rodzina.

Pod

zmarł

..

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dnia 2 kwietnia o godz. 3 z domu
żałoby przy ul, Piotrkowskiej 64, o czem zawiadamiają pogrążeni w głebokim smutku

c

5

t929.

l

usłyszymy dziś

przez radio?

Warszawa, 1395 m.
11.56 Sygnał (;Z8$U i komunikat)
12.10 Koncert z płyt gramofonowych dla wsi 13.00 i 14.40· Komu
nikaty: 15.10 Odczyt dla. maturzystów p. t. "Polska a Kozuzyzna."
wygI. prof. Henryk Mościcki, 15.35
Odczyt dla maturzystów
15.35 szkół średnich p. t. "Parlamenta.
ryzm anglelski" wygłosi prof. Z.
Denter, 16,00 Chwilka lotnicza. wygł. por. pilot J. Meissner. 16.1.5
Pragram dla dzieci p. Henryk La
<1osz opowie ,,0 małych szwajcarach" - (cykl "Wasi rówieśnicy
za granicą" (oraz nadprogram "pol
skie zwy<':zaje świąteczne", 17.00
Odczyt z działu "Sport i wychowa
nie fizyczne" p. t. ,,Międzynarodo.
wy sport strzelecki" wygł. p. kpt.
J. Żelazny. 17.25 Transmisja. odczy
tu z Katowic, 17.55 Koncert popo·
łudniowy orkiestry P. R. pod dyr.
Józefa Ozimińskiego, 18.35 Recy.
tacja poetycka, 18.50 Rozm.aitośc'
19.20 Gawędy o dawnych (lbyczaj.
wygI. p. Stanisław
WasyJewski,
19.45 Interludjul)l muzyczne, 20.0r
Autorecytacje (wygł. p. Grabow-

Przy ul. Zgierskiej 42 zamie-' wają się
~r"'l'i.' IIT~ awanllay że zatrzymanym jest niejaki 24· dy bandyckie i włamania z broszkuje właściciel tejże posesji wszczynane J.l1'Z'h z:lmit's:lkale letni Lejzor Moszkowicz, za- nią W ręku był już karany dwu
niejaki Mojżesz Lewkowicz. W tam męty społeczne. DIateg\) I mieszka~ przy ul. Feifra 2, do krotnie przez sąd okręgowy w
ubiegły piątek
Lewkowicz za też kierownik III komisarjatu, pokoju dyżurnego przodownika Łodzi 3 i pół rocznem więzie
sprzedaną
fabrykę
otrzymał zarządził 'wysyłanie w obrębie wpadł nawpół ubrany Mojżesz niem, oraz ostatnio 2 - lełniem
12.000 zł. w gotówce, którą to swego komi~arJatu licznych pa Lewkowicz i spojrzawszy na za WIęZIeniem. Odsiadując ostakwotę postanowił zatrzym!lć w troli, przeważnie po cywilnemu trzymanego chwycił go za gar- tnio 2-letnią karę więzienia, zo
mieszkaniu, gdyż była ona prze Gdy jeden z patroli znajdowa~ dło, krzycząc: "Ty, bandyto, od- stał on niedalej jak w ubiegłym
maczona na wpł':lcenie raty 7A. się o godz. " \lad lanem w so.j daj pieniądze". I tak, dzięki za tygodniu wypuszczony z więzie
,abytą przez niego in'1ą nieru- bo tę przy wicgu ulie Zhierbj.-ie.i rządzeniu kier.ownika III konU- nia,
otrzymując
6-miesięczny
chomość.
i Krótkiej i'a BałH~ach 2nl""a-! sarjatu policji, bandyta dostał urlop za nienaganne zachowanie się podczas odsiadywania
W piątek ubiegły udał się żył, że jakiś osobnik usihtje I się w ręce sprawiedliwości.
'dość wcześnie na spoczynek przez parkan przedostać się na
Podczas dalszego badania 0- kary z tem, że o ile w ciągu
wraz ze swą żoną Jentą i 7-1et- ul. Krótką· Na rozkaz zatrzy- kazało się, że zrabowane 12 t y- trzech tygodni najbliższych nie
nim synkiem Joskiem. Około mania się osobnik ów dwukrot- sięcy złotych pozostały wrę zaklóci spokoju w mieście, pOZO
godz. 4-ej nad ranem Lewko- nie strzelił w stronę wywiadow kach reszty członków bandy, słała do odsiadywania kara wię
wicz został nagle przebudzony c6w,
poczem począł uciekać kt6rych nazwiska, jak twierdzi zienia zostaje mu darowana. Po
przez trzask przewracającego wzdhlŻ ulicy Kr6tkiej. Wywia- zatrzymany bandyta, nic zna. uzupełnieniu śledztwa przez u,ję krzesła. Zapalił światło i ku dowcy kilkakrotnie strzelili na Po spisaniu protokułu zaJscla rząd śledczy został on osadzony
wielkiemu swemu przerażeniu postrach, wobec czego ucieka- bandytę Lejzora Moszkowicza w więzieniu do dyspozycji sę
zauważył stojących obok łóżka jący zatrzymał się. Doprowa- odprowadzono pod silną eskor- dziego śledczego.
trzech mężczyzn, z których je- dzono go do III komisarjatu po tą do urzędu śledczego, gdzie
Urząd śledczy wszczął ener- ski.
Koncert międzynarOdowy
den % rewolwerem w ręku roz- licji i przy rewizji znaleziono wszczęto dalsze dochodzenie.
giczne poszukiwania za pozosła 20.30
Transmisja. z Berlina. do Warilza.\~zał
zachowanie zupełnego naładowany rewolwer oraz 2
Okazało się, że Lejzor Mosz- 1yrni bandytami. (p)
wy, Pragi i Wiednia. Wykonawcy:
1>pokoju i niewszczynanie naj- zapasowe magaryny naboi.
kowicz jest niebezpiecznym złoorkiestra radjostacji berlmskit<j j
hlniejszego alarmu.
W chwili, gdy stwierdzono czyńcą, który za podobne napa
Józef Szigetl (skrzypce). W pro·
Następnie
bandyta oświad1&
_
gramie Beethoven i Wagner. Pc
czyI Lewkowiezowi, że wie dotransmisji
komum"k.'Lty.
22.00
kładnie o dokonanej przez nieSygnał czasu - komunikaty, :::2:30
go tranzakcji sprzedania fabryMuzyka taneczna z kawiarni "Es.
ki i przechowywaniu 12 tysięcy
planada".
złotych w mieszkaniu i zażądał
Katowice 416.1 m.
natychmiastowego ich wydania:
19.45 Odczyt "Prawo W/~k81ow(r
pod groźbą śmierci. Lewkowicz
dr. Stapisław Gronowski, 20.10 R/;
steroryzowany wyszedł z łóżka
cytacje. Utwory poetyckie J'-lopol
i wyjąwszy z szafy zwiniętą go
da Staffa.
(Halina KorytowWi)
tówkę, mieszczącą się w dwuch
20.30 Transmisja koncertu mięJzy
paczkach, wręczył je bandytom
narodowego
22.00 Komunikaty
W. dniu. w.(,~or,ajszym około go-I jąee się pod jego piecza, .pienia.-Ikrotnie do Boeu
ducha WIDn' ego
Po otrzymaniu pieniędzy ban~
22.30 Odczyt dla słuchaczów zagn
dzmy 8-eJ Wleczor przybył na pOCl dze.
człowieka oraz w J'akim celu po_
dyci zagrozili domownikom, że'
d
to prze stawiciel
jednej z wieIAlarm, który wszczął przestra- p:::uł święta policji, niepotrzebnie nkznych p. t. "La Hau~ :!ilesif
~mierć grozi im, o ile w ciągu ltich firm s2Jllochodowych inż. P. Ezony urzędnik, sprowadził na miej absorbowanej tą humorystyczIU!l a- Polonaise et son Industrie" - ""',.głosi dr. Michał Alberg.
pół godziny nie zachowają zn- w celu wysłania lista Wobec świę fce posterunkowego, który odpro- wanturą.
'Pełnego spokoju, lub będą usi- ta jeden z obecnych funkcjoru1rju wadził sprawcę rzekomego napadu
Wilno 455,9 Ol.
Dziwne jest zachowanie kierowławaJi wyjść z mieszkania.
szy skierował go do wnętrza gma.- do komisarjatu. Wkrótce przybyły
11.56 Transmisja z Warsza.wy,
Całe to zajście odegrało się w c.hu, gdzie jak twierdzil,
bęJZi(l tam również zaalarmowane władze nictwa. poczt.y, które zamiast na- 16.00 Odczytanie programu i rhwiJ
zajście, i ka lotnicza.
16.15 Transmisja. z
niespełna 10 minut . ba d .' można wyekspedjować pilny lH· śledcze. Wówczas wyjaśniła się ca tychmiast zlikwidować
l
n yCl express do P !!.""za.
.
Inz.
' P . ud al la komiczna. pomyłka, która w wy przeprosić narażonego na przykro- Warszawy,
16.45
Koncert )rR..
k
wys oczyli przez o k no mieszka .
-.;.. .
śc;i inżyniera P., niepotrzebnie prze lozgł. wH., 17.25 Transmi:;ia z Ka'd
"
Sl~
we
wskazanym
kierunku
1 laJ- obraźni prz\3deuerwowanego,
czy
n la, znaj uJącego SIę na parte.
. .
_
17.50 Koncert orkie.5try
rzal do Jednego z oswletlonvuu (I. też nieprzyt()mnego ze strachu fun ciągało je, twierdząc uporczywie, towic,
rze. w .pod~6rzu. L~wkowie~ kien.
Wówczas rozległy Zi'ę trzy kcjonarjusza urosła do rozmiarów iż miał miejsce napad bandycki, a rozgI. wił., 18.35 Recytacja pOl·tyr
stWIerdzIł, ze bandYCI dostah strzały. Jak się okażało ~t;:ze~at zbrojnego napadu
bandyckiego. init. P. jest jej organizatorem.
ka z Warszawy, 18.55 A\t1y(~;:s. Wt
się do mieszkania przez okno kierownik wydziału pienię2nego IlJżyniera p, o!''Zywiście
llatychKomiczny '\"ypadek inż. P. roz- soła: ,,11 słoni" - wedltJt Arka.iju
kuchenne po uprzedniem wyję- Korna.eki l który spostrzegłszy ob- mias't zwolniono, natomiast prze. niósł się szerokiem echem po mie- sza Awerczenki, 19.20 !,Kącik d1:1
du z zawiasów okiennic i wy_ cego męż<,zyznę wyima,ginowal so- dwko niefortunnemu
alarmiście ście i był przedmiotem
K. Wyrwic~-Wkhrl'w
wesołrcu panów" 19.45 Komunikaty .i syzr.ał
cięciu szyby. Po dłuższern za- hie-, Że lIlt!. do cz~a, z ba,ndytą" wszczęto d00hodzettl6 w celu wyja kpinek przy stolikach kawiarnia- ski,
czasu, 20.00 ,,$wiat ZWit.lrZt~ey Pol·
stanowieniu się w porozumie- który ma. za.mia.r zrabowa.ć znajdu śnienia, dlaczflgo strzelał on trzy- nych.
ski" _. dr. Zygmunt Fe.'iomwi/;z
niu z żoną swą postanowił jed- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.30 Transmi:;ja międzynarojvw8
nak powiadomić o napadzie
z Berlina, 22.00 Transmisja z WaJ
policję i w tym celu udał się do ~~ łłocne dyżury
I5Ztlwy.
Ilajbliższego III komisarjatu po
Dziś dyżurują apteki: Sukc. l".
Monachium 536,7 m.
hcji.
Wójoickiego Napi6rkowskiego 27,
20.00 Koncert trin. Steid1e - Vo
W tymże ... ant v'n (~l;'l ~k f.IZf'
W. Danieleckiego Piotrkowska 127 gel.
Lekk:), muzyka wh.tt))\::kn,
(rafa się przy uj. Krótkiej nal
ilnickieg:>
'i Cymera Wólczańska 21.00 Koncert kameralny. \\- proGrand Hotel (Sala Mała i Złota)
Bnflltach inna historja, kt6r~
37, Suk. Leinwebern Plac Wolno. gramie Max Roger.
~OTl:J Ul lin
ma ścisły związek z napadein
ści 2, :1litC. '( Hll.rtm!Ull\ ~1łynar
~k.:rzyplle solo lli-ruoll Op. 91 1l1'.
na n:rleukarue LeWko.wtC%a. Z Dziś
eQ. l, J. Katlf!ll4 AIt'ke&21Jru\V<\lUt Sekstet l!tnye2koW'1 ~. UB.
okazji świąt WlelkiejnOc) zwySó.
l'tzym 4~S M.
t_zajern dól'o-~Zi~j:n vv ołu:(J):~
00.45 ~;Le Maseiilbr.e" - oper"
m. komisa..j.'l~ ~ll.. ji ~~
-NT. 3-eh aktadt MMcagDiego.
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Strach ma wielkie oczy

" PAD IIA POCZTQ

W bO Zł"

Kierownik w,dzialu pienieinego strzela dó
rzekcmeso tiIiG",

I

aptek

iDa

likwida.:ja WUSfaliU

nieodwołalnie

OStAtNI

DIIE~

~.IV.

-

GŁOS

PORANNY -

1m.

•

cz, a

W naDadzie furii zabil ione i
§za

eją(qo

pijaka z Ó1IdelD

Święta Wielkiejnoey zakłóeotle zostały potwornym wypadkiem żonob6jstwa i dzieciob6jstwa. Wypadek ten miał mlejsce wczoraj o godz. 5.15 na pose~.ii dom
przy ul. Konstantynowskiej 75. W domu ym w
jednej z suteryn zajmuje jedno
pokojowe mieszkanko małżeństwo Graczyk. Feliks Graezyk t
zona jego 25-letnia Zofja posjadaja dwoje dzieci, z kLórych cór
ka Eugenja liczy lat 4, a drugie
pC"/siada zaledwie pół roku i jest
Itieochrzczone.
Ojciec rodziny Feliks Gra·
ezyk b."ł z zawodu miejskim rohnt ... i1{iem ~ezonowvm, • w 0kresie ostatnim . pozbaw:iony
"racy, korzystał r. zapomogi jako bezrobotny. .Nieoowodzenift
ŻYciowe doprowadzały Gra.c!yb. do tego, te rO!llpił się. zapominn i~c o śwych obowiązkach
rt')(17itmych.

pił

dniu wezorajszyDl w na-

Pijaństwo było kością nie!~o

llie.
Punkt kulmia.eyj1ty .....

obezwladnił

świadomy

śmier

I

wskutek zarwania

*

Muzyl-~

p. LIDAOERA

PQq.~tok ~ ,~Q& 4 . .

się podłogi

roli

głównej

~Y'

kę reklau.uje nazwis1..o autora,
wynawcy j glosy krytyki. To
zupełnie wyfltarczy. Bez pstrEli
okl.ldki zawartość dzieła nie
nie straci: spadnie natomiast
cena. Obrazki pozostawmy dla
literatury dziecięcej - obecnie
('iW lI'Wlą?lkn Ił wypadkiem właśd bardzo ubogiej i nie moglicej
sprostać
wymaganiom czasu.
ciel tego domu zostanie pociągnię Dwie więc kardynalne zasady:
ty do odpowiedzialności za niena.- życzliwość czytelnika i wyzbyprawienie l1~'tkodzont>j podłogi.
cie się zbędnych a kosztownych akcesorjów łatwo utorować mogą drogę taniej i zaraI zem wartościowej ksiątce.

ism

Nilor.

mankamencie", Autor i aktol
(Ankieta);
Gł05 Stefana Kiedrzyńskiego,
Jacek Friihling;
"Nieporozumienie",
Be· ha;
"Dwie sem;acje teatralne Berlina". K. B.;
"Co grają w teatrach wiedeńskich"; "Ostatnie
nowości moskiewskich teatrów
dramatycznych"; "Wspomnienie z dzieciństwa Eleonory Duse", Edmund Minowicz; "Co wi
działem w Berlinie i w Paryżu'"
•
- ..
H . N .; " Kos t Jurny
l• wys t awa
KRONIKA: Te~try polskie _
Teatry zagraniczne, TO j OWO
'
Z I
k'
L
m.6
Wlą u a ews lego we woWte, Sprawy Z. A. S. P.

..

·· ·

królowa ekranu nasza

YI\ de PUT .

arszfaly ślusarskiB
Ul ogniu
W dniu wczorajszym

eent.ra.b

straży ogniowej została powiado-

miona. o poża.rze, jaki
wybuchł
przy ulicy Kątnej nr. 19 w fabryce
Al1arta.
hel- 11
Na miejsce wypadku zje<.' .... 1
i IV oddziały straty ogniowcj. Jak
SIę okazało, w ogniu &ta.ły wa.rszta
ty śbsa.rskie tej fabryki. Po pół·
godzinnej akcji r:ttownir.zcj. ogieil

7dołano dokalizow3Ć.

I

Pnyc1.yrut.

l
b h d
poźaru by o nieostrożne o c o zenie się z ogniem.

=

5

wan UJSUCD.:AW

budowę'

POpieraJCie sZlIitala. Ul.

Grzechy
w

bieżącym mieRiąeu

wyraźne hasło: dobra i tania
książka. Wyzbyć się trzeba w
pierwszym rzędzie kosztownych,
a zbędnych okładek. Niech książ

bl!!y ehoryclt sł,wi'~rd;r;1ł
W dniu wezora.jszym przy ulicy go Kola.rski wpadł do dołu biole;za.trucie przez wypicje większej dt' Na,rutowicz& nr. 22 miał miejsce gicznego.
wstrząsający wypadek, który ty!Wezwany natychmia.st rr oddział
Z"f kwa~T1 karbolowego.
ko
dzięki
przypadkowi
nie
pociąę
straży
ogniow~j ?rzybył na. mią
Do<.,hodzenie policyjne ustaliło
n~
u
PJobll!
wjęket;yeh
nutęp!tw.
"et! wypadku l nIeszczęsnego 'tdote deMtk, jH\ ~-letlli& lLGlalja.
hl ura.towa.ć od stl'tl.llz1iwej emlf'lrKtulprowiM.
A mianowicie, w chwili, gdy je-

Wśród ł:zaso

·YZA

związać go, poczem niezwłoczIV komisarjat
policji.
Na miejsce zbrodni przybył
kierownik komisarjatu aspirant Lipski. kt6ry z kolei powiadomił telefonicznie naczl']ni
ka urzpdu ~Iedczego nadkomisarn Weyera. 'Vładze policyjno - śledcze pod kierownictwem
nadkomisarza W'eyera przenrowadziły skrupulatne dochodze111e. ustala i1'e Ho zajśdĄ i fragmenty morderstwa. Obrazowo
j sT.cle~ń}owo odtwoTT-ona
lOstałA 'W ~eddwje walka, jaką
!\toczyć musiała hezbronna kobieta ze zwYrodniałym meżCZ'YZll~. "Vsz~Scy s2łsied ... i. badani przez policję, wvrla1i jak
na i~orsr.ą opin]'" o Graczvk..

W d le biol gicz ,

I gotowia.

Piotrkowska 108

dziecko

i poka- nie powiadomił

Prll1~yny desperackiego krok. del\ z lokatorów tego domll, Józef
nie ustalono. Zatrutą przewie:l.iono Kolarl!ki udał się do ubik&<.:ji klo
I 'la. Wl'3.Z:l. kQlegr.Jni l"~llyl się do I!Izpitala. w Radogouen w ńA- . v.etowej i znala.zł się
wewnątrz.
.\ dką..
1I1e bardzo ciętkim.
podłop aanu.ła. lię, wekutek ezePo p~łndni'-"t Hago ki poiegl.la.\'~ zy kolegów, powl'ócil do swego
mieszkania. i tutaj, skorzysta.wlSzy
z nieobecności d->mowników, za1IIk.nąa się w pokoju a.
nltstępnie
...y!!trzałem z floweru, PJkierowueWIADOMOŚCI LITERACKIE Romain Rollanda pisze Ir. KrZ)'
~ w usta, odebrał sobie życie.
wieka,
o "Zmierzchu bogów"
Nr. 13 "Wiadomości LiteraeWagnera - K. Stromenger. Nu
W godzinę później
młodzieńca.
kich" (8 stron druku) otwiera
tI'IaJe'Ziono w kałuży krwi, rue da.- a.rtykuł Breitera "Krytyka ~u mer uzupełniają nadto: artykulik
o wileńskich "Wiadomoją CO"" żadnych oznltk tycia..
:mieniem sztuki", z kolei idą
ściach Literackich"
z r. 1860.
Wezwmy
Ieka.rz
l'o:;etewi& prace St. Helsdyńskiego o po- "Polska zagrllniclł", artykulik o
wieści amerykanina
o Krako.twierdził lian. Trupa E&bezpi~Me
cenzurze filmowej we Francji
wie.
Ed.
Boy'ego
o
polemice
poIle na. mlej!!cu. Powia.domiona. 8
satyra. i humor", korespondenmi~dzy Baroją Ił Unamunem na
cJa i t. I!l.
powyżezym
wypadku
policja
temat współczesne.f kultury l1i'1
mzczęła. w Mj epra;wie iQchodM'
pańskiej. M. SterHnga o wysta1itit.
"SCENA PO~ltA"
wie sztuki niem/eeklej 'W ~·ar·
W
sza wie. Dwie !'Itrony poświęco • )'Szedł nr. 7 "Sceny Polne są. polem;-:e
7. An. Sltloh':'lZwiązku arfy~egdaj w godzinach
"ieCJ,~or- !Ikim z powodu jego recenzji z ski ej", organu
st6w
scen
polskich.
ilustrowanl'l treść
tlych spóźnieni przechodni~ na, Tll. "Żółtego paszportu"; znajdpje- Na bogato
19ierekiej natknęli eię na jaką8 nie my tu tll.kie przekład "PSycholl składaj~ się następująee art yrrzytomną kobietf;!, leżącą porł brll nalizy MlI.Txa" z powieści H. G. kuły: "Pierwsze dziesięciolecie"
Jlll\ jednego z domów. Kobieta. .",a Wells •. W dziale recenz.fi z ksią Jan Kochanowiez; "Z. A. S. P
źek wybija się praea J. Topo- A dyrekcje teatrów",
Janusr
~dradu.ła objawy otruch
rowskiego o zapomniAneJ ksi'!t- Warnecki: "Nierozpatrzony pro
W ~ln"I'any natyehmia,r,;t I.·ku!: lI o ee Piłsudskiego, o "Wilhch"
jekt", Stary Aktor; ,,0 pewnym

... ; 4LIi

VI

wa się w Niemcz~ch w ZWląZ'
ku z uroczystościami na czeŚĆ
Goete~o świ~to książki. Swia
dectwem rozmiarów ruchu wy'
dawniczego w Niemczech aj
nazbyt dosadnem i obrazowem
była wielka wystawa prasowa
w Kolonji, która miała mieisce
w lecie ubiegłego roku. Idzie
więc teraz nie o pokaz, lecz o
propagandę. o agitację. Myśl ta
powinna była bezwzględnie znaleźć od powiednie zastosowanie
i w Polsce. W Wystawie Kraiowej w Poznaniu ksiażka stanowić będzie jeden tylko z wielu
działów i nie zwróci na siflbie
szczególnej i wyłącznej uwagi
z,,:ie.d~ający'ch. Nat0t;ni.ast dzień
ks~ą~ki - Je<;Ien d~16n, lub tv·
dz!en cZ!D- ne] walki ~ o l~pszą
kSlątkę l o leps.zy. zyczh~sz~
stosunek ezytelruka do kSIążki
móg~by dać nad~r korzystne
wyroki dla rozwoJu druko~a
ne.g~ ~łowa w Po~sc~ SWIęta
kSlązki odbywały SIę luż w Polsce.
Ale nikłe WYniki były przedewszystkiem skutkiem wad1iwej organizacji samej imprezy.
Swięto
książki powinno być
zorganizowane na bardzo szeroką skalę; nalety wytknąć wyrażnie cele i
przewodnie myśli.
MU,si się kardynalnie zmienić
og?l~y: stosunek o?ywatela, ~o
kSlązkl. . która powmna
stac. Sl~
d .
nareSZCIe, prze mIOtem pIerw-szej, bezwzględnie, potrzeby.
Zwiększone nakłady spowoda
ją możliwość powstania dobrej
a zarazem taniej ksiątki. I w
tym kierunku wysunąć nalety

'<
•
Wobee fnkie~o f~kttJ "osteTruDIk
zamordowane
i
kobie1"lmkowy Klimkiewicz postanowił aresdowllć Graczyka. spoŁ ty odwie!lliono do prosektor,jum
kał si,. Jednak z pown.żnym opO Ił śmiertpl"'ie rannelto chłopc3
rem. ~awrlEala walka.
nie7.w łocznie
onwie71ono do
sznitala
Anny
Mar.it
gdzie
Graczyk nIp. P07,wo1ił lIię 0hf'zwładnić~ W pewnym momen wkrótce około godz. tO-ej wier,ie, ehwyciwszy za ta~ak, usiło czorem dziecko zmarło.
Potworne to zajście wywoławał zada.ć mu cios. Przy najlo
przygn~bjające
wraienie
wyższym "'J'siłku ndało ~i~ poJ: 'd l k t
•
.
derunkow~n IOilTlldewiczowł W::5ro
o n orow
wspommaned
(
)
obezwładlłie
zbrodniarza
i go omu. p

młodzieniec zmarł

w dniu wer;oraj!zym przy ulicy
Krzywej nr. 5 przy Górnym Rynku
miał miejsce wypa.dek
samoMj~a~ który ~o głębi
~'Strząsnął
_:1'JfJeWńe:uDl dC'mu.
W domu tym od dłui. ge ettQU
. misl!zkiwa.ł 20-letni 'I'adeUM R@wflki, który wczoraj <1, samego

fanią
książkę.

pos~erDDkowg

Wr6ciwszy do mieszkania
Graczyk w jaknajJepszem usposobieniu tańczył i śpiewał.
Świadkami tej potwornej SCf'
ny byli sąsiedzi, jednakże nikt
z obecnych nie interwenjował
w obawir. pr7.ed na~tep~twami.
Jedna tylko z sąsiadek, nieiaka
Bąezkowa, pobiegła do najbliż
szego posterunku policyjnego.
~dzie powiadomiła o zAjściu po
sterunkowego Franciszka KlimkiewiczA. PoJicjltnt, pe pl'7.ybydu na mir.lsee zbrodni !!Ilwierdrlł zgOli GraezykoW'f!l i ~mier
teIn e Jtorallienie półrMmeg~
dziecka.

zamachy samDbójcze
20-letni

swego czynu,

D dobrą i

Ol

D6łroczne

okolicznościach: telnie poranił sw'., tonę
rwróciła się do leczył dziecko.

tnna Graezyka
jednej ze swych sąsiadek, niejakiej Małkowskiej, zamieszkującej r6wnież w suterynie. prosząc, by córkę jej. Eugenję. 7abrała 1: sob" do kina.
Prośbie
Graczykowej Małkowska uczyniła zadość, zabierając ze soblł
dziewczynkę. W god7.inach wie
czorowych Grnczykowie, jak
zwykle, zasiedli do posiłku. Gra
ez";kowa usilłdł~ przy słole !
półrocznym synkiem
na reku
\Vkrótce Jrli~dzy małżonltftmi
wywi~nła się awanłura, W' en,je którei W'Vl'rowadr.onv z równowagi Graezyk, W' ehwili, ~dy
tona. ezynił3. mu
wym6wki.
chwycił za tasak i
rzueiwlIy.y
się na kobietę. zadał jej kilka
ciosów w ~łow~
i ramionIl
Przerażona kobieta., wzywa jąc
Domocy, rzuciła. ~ię ku drzwiom
i miłowałA wyHee na koryłan: .
Nikt z sąsiadów nie OdWAły'
się pospiesrye z pom oc Ił, zna,jl'le dobr7.e Ilwanturnicze mlPOsobienie Graezyka. Za tonlł wybie~ł Gra czyk , Ił dopadłszy j~
zane.t Ituteftne dosy i usiłował
W'ci~e de mieszkani.. Nie-

dy pomiędzy małżonkami. Na
tern tle Dowsławały częs'to kł6tItie i gorszące zaJścia 1ftl'lłżeńekie, w cza!lie których Graczyk
zwykle pijan." oc'łJttażał s~ żo-
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czarująca łodzia.nka.

Nalnowsza kreacia
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biegu

dookoła

D puhar Davisa
Szwajcarja-Monaco
W Monte Carlo rozpoczęły się
pierwsze tegoroczne rozgrywki ten
nisowe 9 puhar Davisa. Spotkały
się reprezentacje Szwa.jearii 1 Mor!aco. Oba państwa. z pierwszego
dnia. wyniosły po jednem zwycięetwie; i tak: A~hlima.nn (Szwajearja.) pokona! Ga.leppe (Mona.eo)
5:7, 6:3, 7:5, 3:6, 7:5; oraz Landau
Monaco) Wuarma (Szwajcarja) w
stosunkn 4:6, 6:3, 6:2, 6:3.

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!-!iF!!!!!!!'
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Zestawienie mistrza brzmi

jak

'f\astępuje:

"Jednemu z bluźnierców 11 krzy
la popra..~ioDy nos i wyprostowane paloo; Piłat odpolerowany, nowe futro i noWa. ezapka. wy Piłat wymalowany; archanioł
Ga.briel - nowa. para. sknydeł; Św.
Pawłowi dodany ząb i poprawione
pi6ra koguta; ogień piekielny zrobiony więeej na gorą.co i twarz
djabła. bardziej na. straszno; św.
Maędalena gru:o.townie wyreperowana; włosy cnotliwej
Zuzanny
odmalowane; Morze Ozerwone, bar
dzo brudne, wyczys~czone; wyzna.
C2enie drogi kOlltom św. Elja.sza i
dwa kopyta. dodane. $wi;:~y pomiot ptasi na. o<''zy Hioba.. Leda.tly wyru mądrości twarzy św. J6,;efi Putyfara. twarz dobrze wylsko
wa,n&. Pn:edlużenie koilcą. świa,ta..

10 przykaza.ń poprawione i szóste
odnowione, b() było nieczytelne i
oilrt na mE) zwaW.
~ pl'a.e~ m.istri/ł p~li~ył

I!obie tylko 70 km·on. Pra.ca. gigan
~e~1IA 1 trochę humorystyczna.

a
TEATR MIEJSKL
i f.zwarlek, wesoła. komedja
lIellln.ra .,Dwltj panowie B". ~ny
popularne.
21)..te przedf'tawienie ,,Hiukema.
ta"~ po een;;u:h WJJniższycb.
Jutro odegrany będzie p(I r~ 25
~strzą6ająL'y dramat
E. Tollel'&
"Hinkema.n" z Arturem Sochą \ma,
komitym wykonawcą roli tytuło.
wej. Będzie to ostatnie wieczorowe
powtórzenie taj sensacyjnej sztuki.
Dziś

TEATR KAMERALNY.
Dziś i czwartek "Panna Mali·
lzewska" G. Zapolskiej.
Jutro, po raz ostatn,t cie$ząca się
.tekol'dowem powodzeniem "Sekrd
tarka PlUJ.a Pr~ła" z ~. J(lrkow
$kł}-
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A uniemoiliwila
rili wiele'

a DOgoda

aprilis śnionymi miejseowymi rywala"
figla mi.
sportowcom. Ustalona pod koTermin primaaprilisowy był
niec wielkiego tygodnia słonecz jedynym w pierwszej rundzie
na i sucha pogoda nagle zmie- rozgrywek ligowych odpowied·
niła front, niwecząc doszczę- nim ku temu - innego, w kt6tnie niemal bogate zamiary.
rym obydwie drużyny były wol
•
•
• ne, niema - pozostaje więc
ProJektowan! ~a dnte ŚWlą- tylko rozegranie zawodów w
tee~ne bogaty l ntezwykle uroz dzień powszedni, co prawdopo.
malcony pro~am zawodów w dobnie też i nastąpi.
r6żn~ch gałę~~ac~ spor!u tylko
Możliwem jest, iż zmiana ter
w mIkroskopIjnej .ezęŚcI zost~ł minu rozgrywek I rundy, jaka
wyko~any, reszta llllP~ez mUSIa ma nastąpić na nadzwyczajnem
la byc ?dwołana, bowle.m gną- walnem zgromadzeniu ligi w
ska ~opIel błot~a na bOIsku u- dniu 6 b. m., w związku
z
czyniła .teren ntezdatny do roz· dniem P. Z. P. N., wysunie ja·
grywama zawodów.
kiś termin, wówczas niewątPli'
Temu losowi uległa najpoważ wie zostanie on na ten cel wyko
niejsza impreza, a mianowicie rzystany.
szlagierowe spotkanie sezonu
Z imprez piłkarskich na tere.
Turystów z Ł. K. S., ów mecz nie Łodzi rozegrano tylko kilka
pojednania, który miał potwier spotkań, a więc pierwszy mecz
dzić ponowne nawiązanie sto- o mistrzostwo klasy A pomięsunków między dwoma powa- dzy Ł. T. S, G.-Sokół (Zgierz):
Tegol'()czny

spłatał

,

prima

niemiłosiernego

l
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sDotkań

dalej zawody towarzyskie K. S
Podobny los spotkał rownia
L. Geyer - Kadimach, oraz i zapowiedziane zawody dm
mecz Hakoah - G. M. S. Ł6dź żyn koszykowych o puhar. Zapiłkarska znalazła się jeszcze w rząd. Z. O. G. S., chcąc zrobić
tem szczęśIiwem położeniu, iż dobrze, popełnił wielki błą.d.
operowano wyłącznie tytko si- Pragnąc przyspieszyć
tempo
łami wejscowemi i jeśli ponie- rozgrywek, które dotyehc~as od
siono defiCyty, to w każdym bywały się (względnie nie) w
bądź razie nieznaczne, w por6. sali szkoły powszechnej prz~
wnaniu z temi kolosalnemi stra- ul. Drewnowskiej, postanowio·
tarni, jakie poniosły ligowe ,l" no przenieść je na boiska. Plaspoły Warszawy, Krakowa, Pu- ców sportowych odpowiednich
znania, angażując się w sprowa do
uprawiania
koszykówki
dzenia drużyn zagranicznych.
Ł6dź posiada więcej, niż sal
Jednak poza stratą materjal- gimnastycznych, lecz "świeże
ną, w postaci nieosiągnięteBo powietrze" nie7.byt przychylnie
zysku, łódzkie zespoły ligowe przyjęło tę nową gałąź sportu.
straciły wiele pod względem Primaaprilisowa aura sprawiła,
sportOWYID nie wyzyskano iż wszystkie zawody nie doszły
bowiem terminu dla celów tre. do skutkn ze względu na fatalningowych, co może zaważyć ny stan boisk. W ten sposób nie
na losach spotkań najbliższej tylko, że nic nie zyskano, lec7
niedzieli, która będzie ze wzglę- ,jeszcze utracono okazję rozek
du na przeciwnik6w specjalnie grania ilku spotkań na sali
ciężką przeprawą.
'

I

rachunek

W Szwecji w uebiwa.eb starego
kościołka wiejskiego
znaleziono
pewnego
przypadkowo rachunki
malana., którzy otrzymał zam6wie
nie na odświeżenie obrazów.

Za. WE!:

rFala

Berlina

Polski związek lekko - atletyczny postanowił, jak wiadomo, wysłać do Niemiec na "bieg
dookoła
Berlina"
jedynie
dwuch zawodników. Wobec nie
zdecydowania się co do wyboru
pnstanowił P. Z. L. A. urządzić
bieg eliminacyjny, w którym
wezmą udział
następujący zawodnicy: Kosociński, Motyka,
Pietkiewicz, Sarnecki, Sawaryn
i Szelestowski. Największe szan
se posiadają Pietkiewicz i Kosociński ewentualnie Sawaryn,
Bieg "dookoła Berlina" odbę
dzie się 25 maja.
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Polscy lekkoatleci
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W-sil·· Warszawianka 4:2
Pierwszy start mistrza ligi

DrubnJ zagraniczne w Polsce
Świetne zwycięstwo Warty

Kraków: Podczas świąt wielkanocnych bawiła tu doskonata. dnI~yna wiedeńska Austrja rozgrywa
j~ dwa spotkania..
Austrja - IFC 7:2. Bramki dla
lFC uzyskali Kozok li i Josch.ke.
Austria - Cracovia 6:2. Drugie
'twyIJ. wiedeń,~.z, którzy wykazali
wysoką klasę. Bramki dla Cracovii
zdobyli Kubińslti i Kałuia.
Pozna'd: Warta poznańska. gości
ła u siebie druiynę z Wrocławia
Breslauer S. V. którą w pierwszym
dniu zwyciężyła w stosunku 5;2.
Bramki zdobyli: Przybysz 2, Szerf
ke, Ro0howiez i StaliIlski. W dm
gim dniu znów pollnańczycy świ~.

S. - Hertba. (Wiedeń) 2:4. Repre·
zentacja Siemianowic - Hertha.
2:5.
Warszawa: Drużyny warszawskie Polonji i LegH wspólnemi si·
łami sprowadziły węgierski Vasas,
który naogół rozczarował, bowie'lll
W pierwszym dniu przegrał z Le~ją
6:3 przy przewadze wojskowFh.
Bramki strzellli: Lwo 1, Cbzewf:'ki 1, Steuerman 3.
Polonia - Vasas 4:4. Gra. rIrwno rzędna, poziom Vasasu ja.k na. za.
wooową drużynę ęłaby.
Hra,mk.i
.dla Polonji strzelili: "Puchroa,n,
Loth ID, Ałaszewski iKrygier.
Garbarnia ~ B. B. S. V. 12:1
Na ringu walczyli bokserzy, a na widowni
l'iIi tryumf wygrywając mecz 4:1 Bramki dla.
Garbarni
ztlobyjj
publiczność
bramIti zdobyli Przybysz 2, KmlO- Joksz 7, Pazul:Bk 2.
Snioc~tlk 1,
Podczas SJlQtkania bokser- uiezadowolony z napomnienia ła. j Szerfke.
Korniak 1.
KróleWSka Hufa: Amatorski K.
skiego pomiędzyamerykani. udzielonego przez sędziego jego
nem Oskar Fieldsem a Jllur2:y· zwolennikowi. wyjął rewolwer
•
nem Thomsonem o wstrzo'Stwo i strzelił w kierunku arbitra, eo
świata doszło do niebywa.ł~~go wywołało panikę wśród wiskandalu. W obecności 10.000 d~ów. Nadomiar złego ktoś, wi LTSG - Sokół (Zgierz) 7~t (4:1). dziś groźnym dla każdego zeilpoł1t
widz6w odbyła się ta walka. dzów krzyknął .,pali się'". Pll·
Wysokocyfrowe zwycięstwo L. A-klasowego, a cóż dopiero ,'ilowió
prowadzona z przewll.g:'ł murzy bUczność w panicznym strachu T. S. G. tłomaczy się ponlekąil o· o słabym fizycznie Dniowa, który
n~ co wywołało niezadowole- nU1iła się ku wyjśOill: popłoch sła.bionym. składem Sokoła, kMry na. domia.r złego wyst.ąpił w moc·
rezerwowymJ, no esłabionym składzie bez Hort
nie u białych - amerykan.
ten ' ;powodował wiele pokale- wystąpił z a·ma.
tem
Itie
lXllliej
jednak
<lowodzi wy mana, Wellnica, Durki, Bersza.
W cza.sie walki doszło tni~dzy czeń oraz stratowań, Z wielkim
sokiejforolY w jakiej znajduje ::Olę
HakOM - GMS 8:4.
widzami czarnymi i białymi do trudem \ldało się polieji opano
zespół zwycięzcy.
Zawody towarzyskie przyniosły
słownej sprzeczki, kt6ra potem. wać zamieszanie.
W dężkim błotnistym terenie le- łatwe stosunkowo .zwyeięfttwo niezamieniła się w ogólną bija tySpotkanie zakończyło się 'EWY piej po)."t1SZaJi sę bia-ło(lza.rni, któ·
bieskim, kt6rzy zasileni zostali 0kę. Zwolennicy obu stron tak cięstwem Fie.ldsa pa punkty. Na rych linja ataku zdradzn. (}statnio statnio Balsamem (Rasmonea.~apaliIi się do walki, że wkrót- wynik meczu nie czekał jego wielkIlo dyaposyeję strzałową.
Lwów) i Rubnerem z Bakoabu
ee cała widownia przedstawia- przeciwnik ~ uciekł dt) domu
Bramki dla LTSG zyskali do Bielsk). Po ~ pierws~y wysąpił
ta plac bojn,
obawiając się L'Ulłzem zemsty przerwy Rerbstrei('h 4, po przerwie w tym sezonie Zaklikow:;ki.
K. S. L. Geyer - t{adimAb 0:0.
Jeden z; widzów - l'l'.łnr~6w ze strony "białe.:" publiezności, ~~ Pogodziński 1 i Królik 2.
WKS - UNION 6:0.
Kadimah lekko przeważał nie
WKS fizymlie eilniejszy da.wał zdołał za.pewni6 sobie zwycięstwa
sobie lepiej radę z eiężkim błotni nad ambitnie grającym p:rzedwnistym terenem. Za.c;;ilony osta.tnio ]e Idem.
Głuchotę mistrzy"i olimpijskiej ujawniono
woskrzydłowym Łnczakiem
jest ~
podczas rozprawy sądowej

Pierwszy start mistrza ligi r rzutów kAr.1 ~dJ Wisła nie Q'
krakowskiej Wisły, który przy- miała wykurzystać, mając w po
niósł jej dwa cenne punkty, nie lu przcwa,.;rę .
wykazał
w całej okazałości
Ostatee,my wynik mf'C1.U, ze
walorów, jakie reprezentujt' ta względu na nienormalny teren
drużyna.
gry, nie w..IżlJa lla7WaĆ mierni·
Akcja napadu, choć często u· kiem sił. U, amki dla 7W)'C'ięz·
wieńczana
celnemi strzałami c6w zdobyli: RCYI1l:l11 l. KCJwalnie potrafił~ jedl!a~ przełamać ski, Baleer i saD\ob6jcza. Dla
oporu bramkarza Domańskiego Warsl/:awia'llC.i zaś JnJl~ i Korn·
który okaznl si;J na.lit',rs7\'m grn gold.
czem na boiskn. Nawet dwu

iesamowilJ mecz bokserski

KRO I A.

e r a Ederle

Sensację w Stana<..h Zjednoczonych wywoła.ła wi~domość o ogłu.
cbnięciu Gertrudy Ederle.
Mistrzyni Olimpijska, oraz zwy·
c!~2c'Zyni kanał~ La ManQh miss
Edel'Ie, stawała przed kilku dniami pmICl sądWl!., za. ~yt liJy\łą
~

tl.U

iom.0bC!9,..

1!'~tW

OSA

ogłu~hl
\

WCii-*

-.

odpowiedzi p. Ederle, lttóra nie
miały nie wspólnego z .Iadawane· C'horobę tę p. Ederle
ukrywami jej preez $~<.biego pyt!wamL
la przed szerszemi
mMami, nie
Wkońcu okazało się że Gertruda (hcą~ qQpUŚCiĆ do ro,głosu~
EdlTle m-e d~yszy, tl'lil.cą."'. z"yw1,.
.$trasI:JlY ten wypa4$k Ujawnił
nie zmysł słuchu. Po błVląv.l~h Q' $:ię Wldldł podow i~o p~M'Q.,
kwto tlę., ~ ~~ba ta
St<l* lBJ'Ul'ony do Iłębi Q'Qmlr
poOQł;ct lJU;

pił

w.

prapły~illl

.·w,t~ó~.w~:ąw~..&MI(,,_ , ~ t_.M-~

óze.,ism makomitttj

pływacz

'~,_~_ ~.

Polski towarł Drzez Dol~

1.t
I k- h
siI\le DOr !I na DO s IC
okr~laeh - oto .SDółczesne hlSłllosDodlr~
_

czelo rozwOlll _Astwa,
+ . . . . . . . . . + •• + . . . . . . . . . . . . . ~

:!.IV -

,~

GŁOS PORA~NY

-1929.

Otwarcie wiosennego sezonu, w caagu kt6rego WYświetlac bedziem, szereg arc,dzieł o rozgłosie iwlatowym.

Wielki

światean,

Wiei ·

DrOlram I
Najwspanialszy 'fiIm

, program I

świałea

świata

ICE
(SZECHEREZADA)

fI
Giga.ntyczne

W rolach

ueydzi8ło

rumowe nI. tle przygód Tyeiąea. i Jednej Nocy. Rozhukana.
w połBpzeniu ze wśpółezeBną teah.niką kinematograficzną

wyGbraźni.a

głównych:

Wschodu
głównych:

W rolach

elr WiCI, Nikołaj · KOlin, areola 1\ i ,
us eterse , · liasł n od t, -ta arl
Aleksander WerIJfiski.
•

Wiłn

ReiJserja Aleksandra

Wałkowa.

Wielka orkiestra symfoniczna pod dyrekcją I~odora Rgdera wykonywa
:z; suity symfonicznej Rimskiej-Korsakowa "SIE(BflłfltlBJl"

wyjątki

Rei,seria Aleksandra VloIkoWI.

Poczl\tek przedstawień o godz. 4-ej po pol:. 'W święta. o godz. 12-ej w poł., ostatruógo o godzinie lO·ej wieczór.
Ceny miejsc na. pierwszy Beane od 1.- zł. w sob., ruedz. i święta. od 12-3 wszystkie miejsca. po 50 gr. i 1.- zł.

Dokt6r

Do akt.
Nr. 255-1928 ••

Do akt.
Nr. 444·29 r.

VlJlaKOWY I Ogłoszenie. Ogłoszenie.
Komornik przy

:GiELNIANA

26,
TEL. 28·87
Specjall!lta chorób sk6rnych
i wenerycznych
U~OZENIE SWIAT1.1!JY
(lampą
warcową)
Badanie krwi I wydzielin.
l'r~mu.ie od 8-10 r. 12-2 i 4-8
~.
,.. aiedriele i e~rię"1I. od 9-1.
Dla pa.t\. od ~ do 5 po ~eł.
oddrielna po!!zeka.lnia.
ft1

............
Dr. med.

Sądzie Grodzkim
.. Łodzi, Jan Rzy-

JIlowski,
!:limies:!:katy w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 67 na zasadzie ut. 1030
U. P. C. oalasza,
te w dniu 9
kwietnia 1929 r. od
łodz. 10 1'111'10 w
Łod%i, prl:y ul.
Gdańskiej 95
odbędzie się
sprzedał z prze-

P. MAftK~WI[l~'A

targu publicznego
ruchomości, należ'łcycn do Ludwik. Glika
chor. _órn., włosów I weneryczn. i składa;\cych się
1'rl'1Yimuj~ ed ~-1 po pot.
z popeliny, mebli
i ,arderoby
Piotrkowska 124
oszacow!lnych "a
t .4 1-9 ALEJA 1·;0 MAJA 37 aumę Zł. 2160.telefoD 66-Si
UM, 12.3.- 29 r.
~"IM't Kosmet. L.karft~J
_ _ _ _ 'II
..."".
Komornik
Jan Rzymowski
Dr. med.
ł

J. SllIIEIłSI
Ol'l
ZIELONA Nr. 11

Choroby sk6rne i weneryczne.
Leczenie lampl\ kwarcową.
łrzyjmuje od 4, - H pp. Panie od i-o
aiedJriela od 9-1, dla nie:z;amomyeh
ceny lecznic.
IH-12

-

C HCESZ OTRZYMAC POSAOĘ?
Mu!i % ukończyć kursy fachowe, ko·
re~pondency j l\e p.rofesora Sekułowi
eZ8, Warszawa, Zórawia 42. Kursy
wyuCUlj~ listowni~ buchaLterji, raehuJ\kowości
kupieckiej, korespondencji handlowej, stenogr afji, nauki
ilalldlu, prawa, kaligrafji, pisania na
maszynach, towaroznastwa, angielsk!eao, francuskiego, niemieckiegopisowni oraz gramatyki polskiej. Po
ukończeniu świadectwo. Z,\dajcie pro'pektów.
44-12

i~

Komornik przy
S"dzie Grod%kim
w Łodzi, Je" R%ymowslEi,
samie·
firm krajosth!y w Łod%i, pierwszorzędnych
pr~ ul. Sienkie- wych i zagranicznych pierwszej
wiel:a 67, na zaiakości do nabvcia
sadzie art. 1030
U. P. C. og1asza., W składzie aptecznym
te
w dniu 10
kwietnia 1929 r. od
godz. 10 rano w
Łodzi, przy ul.
PLAC REYMONTA 5 /6
Andrzeja 35
(G6rny Rynek)

B~

odbędzie się

sprzed at z: przetargu public%nego
ruchomości, "elełlleych do Alberta Jakob50na i

Pllf:,

............
Do akt.
Nr. 63-29 r.

Do akt.
Nr. 1580-1926 r.

skład.jł\cvch

się Osłoszenle. OgłoszenIe.
z garderoby .
Komornik pr~y
Komornik 1'111,i mebli
arodl:kim SfrÓz:ie Okręgo
oSl:acowanycn "a ~~dzie
w Łedzi, Jan Rzy- wym w Łodzi, c' .. n
sumo Zł. 570.mowski,
umieRzymowsk;
tód~, 22.3. 29 ~
uhały w Łodzi, ZamiMzL w T,odzi,
prl:y ul. Sienkie- przy ul. f:.enkieKomornik
Jan Rzymowski w!cza (f], na za- wicza 67, na. Z8.83sadzie art. 1030 dz:ie 3rt;; 1030 U.
~ UPO. ogłasza, te P. C. ogłasza. że
w dniu 11 kwietnia w dnir. 12 kwietnia
1929 r. od godz. 1929 l. od godz.
10 ran" w Łodzi, 10 rano w Łodzi
lekarzy specłaJlst6w
przy ul.
puy ul. Piotrko. .
przy G6rnym Rynku
Piotrkowskiej 13
skiei 53
odł-ądzie się sprzePiotrkowska 294, teł. 22-89 się odbędzie
sprzedaż l: dr ż z przetargu
(przy prl:y!!tanku tramw. pahjanickich l przetargu publicl:- publiG2ll1ego ruCzynna od 1().ej ra"o do 7-ej wiecl:., nego ruchomości, Jhomości, należl\w "iedziele i ~wieta do 2-ej po pGl. ftII.leżllcvch do
cych do Firmy
Wszystkie specjalności identy. Mendla Abugowa • Brllcia Biszkowicz
słyka. K2lPI_ł_ łwiat'n., lam pa i składaifłcych si~; i składajl\cych si~
kwarcowa. elektryzacja, Roe"tg_".
$ mebli i in.
Ii manufaktW'Y
szczepienia. analizy (moczu. kału. oszacowanych 'tll oezacowanyeh na
krwi, pl wac:in, wydzieli" ltd.) Ope- sumę Zł. 710.-8UJl1Il ZŁ 900.racje. opatrunki.
t6dź, 19/III-Zł r.
L6dź. d. 19.:5.29 r
Wizyty 1\8 miasta. Porada 4 zł.
Komornik
'
Komornik
Porada dentystyczna oraz wen_
Jan Rzymo wski
J. Rzymowski
rologlczna dl. chorób
sk6rnych
I weneryczny::h

LECZNICA

3

ZŁOTE.

ocooooor:oooooooccococc

" . 'fila

mielSięczna .. Gło.u PorannełO" z• •UYitkiemi dodatkami wynosi
w ŁocUi zł. 5.60, aa ecbouen1e - 4.0 gtQd1 li'. p,.e,tyłk.!\ pOtiitOWI\
'" baj"m. _ zł. a.oo; ~ _ 'iJ. 10.-

!_'__________.

o.._ ,~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

U,all...... Ullr......

łódź

WJId..... ~"•.

W rolach

gł6wnychl

Dorota Revier I Edward Borus
Nast,.r"'\~ ~~.,granu

"Miłostki

w

aktorki"

roI. gol. POLA NEGRI

z wyjątkiem
sob6t, poczl\tek seans6w o godz.
4-e;, zd w sohoty, niedziele
i święta o g. 2-ej po poło Ostatni
seans o godz. 10. - Na pierwszy
seans ceny miejsc zniżone.

W dni powszednie,

czynna od 8 rano do 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp,
leczenie chorób
wenerycznych. moczopłciowych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.
KonsultacJe z neurologiem
I urologiem
Gabinet Swiatło-leczniczy
Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekalnia. dla Kobiet
PORADA 3 Zł.

Dr. mld.

H.

••••••••••••••••••••••••

lRUni[i [entrałna
bekarzy SpeCjalistów
i Gabinet Dentystyczny
ul. Piotrkowska Nr. 62
TEL. 31·53.

Wazystkie specjalnośei. Lampy
kwarcowe. Elektryzacja.
Roentgen. Analizy. Wizyty na.
mieście.

Dr. med.

tte

J

LUBI~Z
C~OrObY we~.
powrÓCił
nętrzne az
i

CeglBlnlana IS.
Tel. 1'-SI.

ecl

Pi!JłrkiJUlska 6

telef. 48-!ł5
Specjalista chorób
przyjmuje od
skórnych, wenerycznych i '"IlOCZO- 8-11 iod4-ti
płciowych.

Naświetlanie

b.karz-lant.

r

lampą

kwarcowe,.
Przyjmuje od g. 8
do 10 rano i od
5 do 8 wiecz.
Dla. pań od 3-5
oddzie' "'la poc:ze.kaInit\.

PiotrkoW8ka 13
Specjalista

usuwania
zębów bez
bólu
ZębY UiUIIZ\U1

na

d )god lych warun______ I

kaeh.

Vgłoszenia ta wiers~ milimetrowy l-szpalto Nj: , scrOl\a I w (<!<1: .. Cl.!łJ 6"" ~ .. J , ,
' .
Nekrologi 30 gr.• tr. j szpalt. Nadesłane po .fek;cie 30 /lI'. str. 5 szpalt. - ZN Jc~ alne 1J ar
Itr. 10 szpalt. Drobne 1~ fI'. od wyrazu; n/l;mnie jue 1.20 zł. P03Zultiwanie pr IC'l 10 Il r. Ogłoszenia tarfłCzynowe i Z451ubinowe 10 zł. OlZłoszenil1 zamiejscowe oblicune Si\ o 50 pr.
fipm z/ljl'.nicsnycn O 100 grM'! za zutrzetone mia;scowe dopłata.

'-ł...... ~

.. łIli!L'"

\li tirukemj J!ra.v"'& ;eiQtU-Q"Pka 1OJ,..

