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KJłlOSlf damskie na ciepłej malin. podu. zt • i • • • • • • • 

męskie. • • . • • ••••••••• 
E.Nlm~o1D'l1S'~ damsJde I)a podsz. ciepł., wierzch jer~ey czarny & aks. wyłog. a LU n.,..l, t klamr" zł. • 

damskie, wierzch z gahard. czarnej lub bronz. z aks. wylog, 
. . i klamrll niższe wycięte zł. • • • . • • • 

BillY 
damskie, cale z gumy, szare, czarne lub beige, .. przesu •• 

, guzikiem zatrze wyższe zamknięte zł. • • • • • • 

"uM. sure lub. beige z błyskaw, zamknięcie zł. . . . . . -. , 
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ŻADAJCIE WSZEDZIE TYLIO MAAKI "PEPEGEU Z PODKOWA I 
6694 

Na martwrm punkcie 
utknęło śledztwo w sprawie podsłuchu 

telefonicznego 
Z W.anzawy donoszą: 
Śledztwo w sprawie tajemn!cze. 

go podsłuchan.l:a roemcwy telefo. 
n:cznej Zamek - Spała trwa. 

. Aresztowany Seinfeld, lak Się 

ok.a.zu.r n~e był odosobniony. 
Istn'Qłia Jakgdyby 2lOI'ganJz.owana 
szajka, która używała wszelldeh 
sposobów, pneważo'e kaUduJlI
cych I: kodeksem karnym, by zdo
być bodaj JakIś ochłap wiadomości 

W tej dzledzin.le mateJ1ały już 
wydobyte przez śledztwo, wlelce 
komprom l.ują naszych zac ~rze" 
wioo~b partyjników, ich świstki 

I gazety. 

źyczen:a w kancelarJl naczeJJdka 
więzienia. .. ... 

DJ) sędz.iego J. LuksembilTga we 
zwany był wczor-aj inspektor mini. 
ster!twa poczt l telegrafów, luf.. 
Jasiński, który był badany w 
przedm:ode urządzeó tecbnf\:&. 

nych na międzymi,astowej 8taeji ł:!. 

Iefonów. 

• • • 
Ma~ka zaareszłowaneg'o Se!u~"i. 

da protestuJe przechvl,o n:k:lov:"· 
n'u Jel nazwiska rodowego I WCią· 
gania męża w aferę g~:na, r.hż 1-j 
był posłem do parlam~.:ltll IHtrfr'::l' 

Idego. Wpl'3wd~ WS7.~7~,t,.v N1~ Ś 
Sędz:a śledezy apeloaeyjny do 

spraw wyjątkowego znaczenia p J. przeciwko n1emu ślett/zt"'') r1l1 ;eJ 

L~burg bada w dalszym c~ rzutem sfał!zowanllll weksla, ale \li 

gu szereg osób, mających Jaklkol- rezuUaełe zarzut f okazal się baz
wiek bądź związek ze sprawą pod- ~odstawnym l ~;ejnfeld sen. &osła' 
słuchanIa rozmowy Zamek - Spa unlewłnnlony. J' 

la" Narazie ~ Selnfeldem nJkt ~, • .-
nie jest aresztowany. W teł chwvffl śl~dztwo w sprawr4 
Głównym punktem dochodzenia podsłuch~ , ,: telefonlcznego utknęł.'l 

jest obecnie sprawa, w Jaki Boo- na m,.-"rtwym punkcIe. 
sób był dolmnany podsłuch telefo. .' ••• 

nlczny. . I W związku:I artykułem "Ro· 
Skoro, jak to ustaJiło doctl~ze. bonllq:" o podsłuchu telefon 'cz

n:e, nIe isn·eje stacja por'.tŚł~chowa nym (ekstrakt znajdą Czytelnicy na 
z ramienia władz ber.,pl1eczeństw.a. 2. kCllumn'e dzlsflelszego "GlOBU 

- Da$uwa s'ę ted~/· P1'ZYl'usz.eze- Porannego'') mln'ster poczt f tele. 
ale że podsłuch. lo..,Ył zorganizowany grafów, !nŻl. Boerner, ogłOSił on-

r ' 
przez osoby pTlywatne. cjalne o§w'adezenfe, w kt6rem ko· 

Dr. med. budwik Rap8port DYREKCJA 
To aag~~nie od &trony _h- munfkuje, przyjmując pełną odpo. 

niemej Ą>,";t obecnie przedm'otem wledzłalDoM konstytucyjną, że od 
badań w:yblnych fachowców oras czasu, gdy b. m!nlster poczt l tele. 

UROLOG 
Narutowicza 25 Tel. 144-10 

powrócił. 217·4 

Cflrmn:fiJf!łfm1l!łIm1Ii1l!: 

Na Karliwal 
D2[lll)' - AnA~A~Y . r Ił 1\ -1 WitUłami 
fAWORKI 

tÓ~I~ieIO IOW~IlJ~twa flektry[ln!~o, ~~. A'L 
(Elektrownia Ł6dzka) 

podaje do wiadomości swoich Odbiorców energii elektry
cznej, te z powodu powi~kszenia się ilości odbiorców. 
powstała konieczność nowego podziału miasta na rewiry 
inkasowe, wskutek czego może się zdarzyć, te za I-szy o
kres ·1930 roku zgłoszll się inkasenci do Sz. Pp. Odbior
ców weześniej, aniteli po upływie jednego mieei'lca od .. 
ostatnie~o inkasa, ,> 

Dyrekcja Elektrowni uprzejmie prosi Ss. Po. Odbi7/r
c6w o przyjęcie powytszego do wiadomości i potwierd:za, 
te taka zmiana b~dzie miała miejsce tylko w I-szyltt~ ~
krasie inkasowym, Inkaso za dalsze okresy odbywaló SI., 
b~dzie wedłult dat ustalonyoh w I-szym okresie r. b., 

władz 4~ądowych. grafów, p. ~"edzińskl, .1651 pod, 
,/ słuch telclonlczny podsłuch tałd 

I ... • ... me istniał ani przez chw·lę I do 
SJelnfeld przesiaduje nadal do u- dzi§ dnia nOe its1 nlcle. Możliwym 

J;tóńcz.enta sledztwa w areszcie cen- .ie!l1 w Polsce oficjalny podsłuch 

/

'tralnym przy ul. Daniłowlcl!ow. telefoniczny jedynie na wypada! 
ekteJ. Dotl!d nie zgłosił ładnego wojny. 

Bezrobocie w Niemczech 
wzmaga się z tygodnia na tydzień 

BERLIN, 11 8tyCzn;a. (ATU). -I Nlem(zeeb wyn{)sl około 1,600,000 
W tygodn'u ubIegłym według da- eqrll o około 200,000 ,,':ęceJ, nIż w 

•• 101 ____________________ 11*._ nych statystycznych lJcz~ bez. tym samym czasie roku ubiegłego .......................................... tt....... robotnych w Be1'llnle wynosJa Według obUczeń berlińskiej komu 
....... aa . • ••••• aa.. 271,330 ()i!'ób, z czego jedynie nistyCZlłej "Rote Fahne" dOCU9 r Wlglka okaZja łania wyprJBdai l' .,. 144015 OSób pob'erało wsparcte drA do tego przynajmniej Joa;;;Qf:E 

~~i~~~NE "MAIIDn lt'EHPIUtT" ol. [egil2lniana 55. = ze iródeł państwowych. Reszta t. 1 miJJon takich bezrobotnych, ki~ 
poleca wszelkiego rodzaju ubiory dziecięce dla dziewcz"t i chłopców i m. 102,638 bezrobo,tnych sl,azana rxy wprawd.tJ~ wclągn'ęcl zootdl 

P'ot b .b" 180 łM 111 92 = j~k:. p&le~ka, su~ienkj, u~ranka, !!,undurki dla u,cz~i6w l i uczenic! E była na wsparcia z innych tródel do [.st dla be,-robotnych, Jec1n4l..ź,t: I fI10WHlłI" UH - • blehzn~ I obuwIe, R6wnlet przyjmujemy zamóWIenia z własnych I • • 
,. • • powierzonycl, Jl'\.4tCl'jał6w. Uwagar Warunki dog,dne. CenI'": prżystępne. J - lub zacłne. wspa1'ała nie 01!'zymują. 

\. ......... 1111 •••••••••••••••••• 11 ........ :1........ Ogl1łetn ltczba bezrobj)łttycb w . 
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• 
Pułkownik Sławek nie bił bra entuzJastów w tym obozie, a Bartel zaral na poeząłko swego I menłów, prowadzących ki'ai do 

wo. Prezes klubu B.' B. nie zło. tcmbardzieJ wśród jPgo kiero- przemówienia podkreślił, że nif; katastrofy. 
żył rąk do oklasku po mowie wników. I gdyby to .łeszcze by- się nie zmieniło, te podstawy P. Bartel przemaw?al dwie j 

plerwszego .1 obecnego prem.tera ty tylko słowa o tej • .zgodzI,." t'ZJldzenia pozostały nienarMzo- pół godziny. Prawdę rzeklsl:v" 
majowego. Jest to fakt ni~ier i "pOrozumien!u". Ale, gdzie ne, jakby chcąc zjedna~ sol1~e nie powied2'Jał nic nowego. Z 
nie chaJ'akterystyezny dla na. tam. Nastąpił cały szereg fD~ nie prawicę i nie lewIcę, alp expose nie dowiedzieliśmy się 
szyeh rządów wogóle. Nie po- któw, wskazujących, że p. Ba,.· 1 właśnie (o ironio!) swój własny niczego, eo mogłoby nam przed. 
siadają nigdy szczerego i odda- tel bierze sIę rzeezvwiśt.-łe d~ ' klub • .A mimo to, my wszy8ey stawić w wyraźnych zarysach W,sokie ZI. 38.00 
Dego fundamentu w stronnIe- oozysxczenia atmosfery, kt6ra wIemy duskonale, te kurs fe!" najbliŹ8ze konkretne zamidry Niskie ,. 27.00 
'wach sejmowych; istnieją i u- .łuż dawuo wymagała sta .. ann~J inny; . te to, co byłO niedawno I'lądu. A ijednak pewne ostatnie " II 20.00 
trzymują sIę u władzy tylko i szybkiej nowej sanacjI. DymJ.. do pewnego stopnia minęło. posunięcia, odmieuna taktyka, Z DOWJiszVch cen udzie-
dzięki temu. te kluby przez ja- sje na wyższych stat1JOwlskaeB Zmiana ta, ktweJ namacalnt, z~oła inny, Iiberalnie.t8zy du('h, I d I 
kiś czas postanowIły ieh nIl' w adminisłrac,ii. których końca dowody widzimy ua łamach p.r8 łagodnie,~zy kurs polityczny, am, weta u 
obalae. Egzystują dzięki tolero- jeszcze nie widać, oru 8zeree By proJ'ządowej, bardzo dalekiej wskazuJą, że system - pomimo !lO °/0 
waniu ieb puez partJe. nl~ uf· innych pOf!unIęe, przywraeajtt- od entuzja,;mu wobee p. Bml,.. ii; ki~ruie losami państwa, teu FABRYKI 
gdy nie dzIęki życzliwemu i o- cyeh poszanowanie dla prawJl ł którym tak szczodrze ob8ypywa sam ezynnik dceydu';ący- ulegl SCHWEIKERT TRETO N 
morfemu ich poparciu.' Ta.k S<~C' instytucJi, ustanowl1mych przP.lP ta p. Switalsklego, - zmiana I radyka'łne.ł zmianIe: I lo nam ka KWADRAT PEPEG~ 
dzieje równ'e! z rządem p. Bar- konstytucję, wskazu,tą, te rM- ta byhl niezbędna dla dObra: że wie-rzy~, żt, idz~emy ku .Ie- I Skład HU1101ll1 I Detallczn, 
tla. Gdzie spojl'l:ee, 'IV kłórlłko)- począł slę nowy ku ... , iul' r.· pań8łwa. Lłeme trodnolel . we- I pszem,u. jutru, k!óre jeszcU' .. f 1& .rTIJ11&:. 
wiek 8łron~ sk1erc 'a~ wzrok: g!m~. wnętrzne, a przedewszystk em wczoraJ przedstawIało słę w ra. Hl!' ~ 
Hy na ławy eudecJi, cry na !!lO- NIe mOŻna oezyw18ta prr:e«-- k)~ki gospodarcze: nie pozwa- barwach jaknnJezarnie.tsr:ych. W ŁODZI, Ogrodowa 2 
ejnli3tów, CilY na Wyzwolenie niać jego rozmlarów. Sam pan i hity na kontynuowanie ekspery l JAN URnACH. (róg Nowomiejskiej), Tel. 161·96" 

-- ~zę4de siedzą wrogowi~ !!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
wszędzie armja pcseIska, która 
traktuje obecny gabinet jako zło 
konieczne. ale n\-<'!:dy nie n-ow!e 
te . to ~j rEąd i te go obdal'Ztl 
ttaufan!em. 

Wszędzie sIedzi· opozycja I 
nawet p. Sławek nre bi.t~ bf'O

wo; nawet p. Sławek, przewod· 
niczący bloku, rui którym Jla
blnet całym swym eiezarem 
spoczywa. N'e bIje bl'a~o, ~y 
mówi premjer t~o gabluetn. 
Czy p. Sławek nie ma zaufan';ł 
do obecnego rządu? Nazewuałr~ 
rzec~ biorąc - tak. W rz~czy
wistoścl jednak pos;:tda wie!p 
zasłrmeń. P. Sławek należv do 
zwolenników ostr~o kursu Wfi 

bec sejmu, tymczasem p. 8M 
teł ,lJllSzeó"t1 _do władzy tako rzN'. 
nik porozumk'nla z parlamf"n 
tem, jak{) zwnł,Ann!k wewnętr~ 
!lej zgody i polednania. a n;(' 

decydującej rozgl'j'rwki, do kt6 
rej parł t. zw. obÓ2.~ Du!ll.om,L 
k~. 

ł 
• 
I 

wSkazuie 'sedzlemu ulemburgowi, 
ma Jei IZU kac 

gdzie 

fi (zgoi za nią OdPDWi~d'lialDDBl miD. OBerner. 
Nazajutrz po wykryeiu sensa l ci poszedł sobie, opuścIł 8we Ofła.-I szmer i kakofonJę obcych gł?sów. 

cyjnej afe-ry podsłuchowej, - ry. Nieraz trudno bylo otrzymac po
przc.i~cia telefonogramu 'pr~mje I Czętokroć ,zdarzało &aę, te pod. łączenie - w'doeZD1e czekać trze
ra Bartla ~o prez. ~zplllcJ, - sluchuJący trae:ł nerwy. Włączał ba było w kolejee, rl zwołnJ . sIę 
warsza~skl .. RobotD.1~" Po?~! s'ę, ale nie czuł sIę dGbrze: 1QoZe podsłuch i będzie mIał czas zająć 
nasl~puJace .,dośwladczenla ź'- ty _.l • I lał q .. numerem proszącym o polacze. 

d ł h
: ~ s s~, mOle n e rozum.....'" ., 

po s uc Iwanego: . T ' n'e. Trudno było oprzeć sfę wra-
Wiehl z nar~zych czytelników _ N.as.tępowała tedy dłuzsza przerwa. 

. R b ·k" Gość z podsłuchu urządzał Się wy- ienlo, te wydany został jakl~ za· 
P 1S~ " o otUl - zapewne zwra d b -

ł d godniej - a k;edy się urządził po- kaz a\vanla z pewnyc apklłtów 
c-a o uwagę na złwne szmery i. 'ł czeń, woln ch od tow stwa 
diwię1c.t W słuchawce telefon eznej lączen e wznawfJano. Czasami przer po ą y an:y 

b ła łn t Ja -łAcza. podsłuchującego. podcZl\lS rozmowy. Zaczyna sIę nor wa y zupe a - s ae "01 "ł . 

mnlnle telefonistka nle podnosząc ła podejrzanych rozmówców, a Coraz czę1JSze st.lwały się tedy 
g!osu 'powtarza n:mer łączy na- kIedy ahonent żądał ponownego w stolicy Polski rozmowy, prowa. 
w'ą~ie się rozmowa ~ gdy'; teJb połączenia, Już m:sl podsłuch na dzone w lęzylw:h obcych. Czuła 
o,try, przenikliwy trzask uderza w karku włączony. słuchawka od.Tazu odd:awała kon
liCho i połączen.~ na ulamet, se. W Ilstopadzte l Il'Udll'u nłeomaJ stJernację, którą wywoływała obca 

chenek ł fądał zezwolema nI 
naprawę porlsłuchu, Min!ster· 
stwo poczt jednak miało się na 
to nte z gooz-ić. 

WY'IŃkałoby z tego. że sta.cja 
podsłuchowa nie ia-tnieJe. Jed, 
nakie .. Robotnik"' twierdzi sł!.'
nowczo if .tacja taka znr. j;i!ł- ~e 
sie przy ul. Zielnej. Dz:ennik n~ 
wet podaje bIiuze szczegóły, pi. 
sząc: 

mowa na stacja podsłuchu: cisza, 
I to fest -właśnle PI.."wBt{, dlp. liunny przerywa się. To włączył kaida rozmowa z telefooów "po- która zawsze następowała po 

któ B t l
• ł - się podsłuchujący. deJnanych" była podsłuch:wana. 

"P. sędzIa Luk.sembm-g JII"I1-
wadzi IUedztwO. Pozwolimy ... 
bie udzielić mu pewnej rudy: 

niech pójdzIe do gmacbu . te
lefonów przy ul. Zielne.i 39; 

niech nie wchodzi glównem 

wejściem do lali ,,mlęd.zymiasł. 
wej"; 

rego p. ar e nle pos.aaa

l 
J' szyhklem włączeniu ~·Ię, w tycb wy 

~~;...-~ •. ". ~ ezelł rozmowa nIe wydawała Nawał pr~y na Podsłuchu można 
padl,ach przerywania była 'lepta-

Za"I-Dnil])~D Silę s'ę podsłuchującemu dość c:,mawa, było odrazu odezu(5. WłącZ!lłtie od. tu CU:! y li I '1ri . ~zm:rami. Wollano widać spe-

I 
II .. I.' I n.~$tępował ponowny trzasł" mo- bywało !gę lui mo 'eJ sprawnie. niech .le skieMlje odraza od 

główuego wejścIa na lewo. pa 
sehodkaeh, a trafi łatwo do spe
cjalnego poko.iu, Icżącego poci 
salą Mm1ędZymiastow'ł"; 

Dl CZ ODnO\V II.D.P.P. wu k.\'OOIutka przerwa - ten trze. KrótkI, suchy trzask przechodził w c~l;st6w, 
Język francuskł, zdaje się, był 

Mf.4.@.Ii'łJiiłi.Jli.M&&?&4iiW~!flWf&&ii&iarm ... tjiM";"++P·_"'§M 

Konferencja w Hadze 

t.lonJ{owłe de~f;gaeJi podaM przerwy" łnladanłu,wydanem rrzez reprezeDłanłch, Francji DłI 
~ Dl_~. łlol~ów. Stajq od lewej strony: ministrowie: Schmidt, Wku.. Brłąnd, Tar-

4ieD, Cu.ń~~ HoIdeDbauu. Loacteur ł Cb~ 

znany dość dobrze na podsłuchu, 

Gorz~j było z ftll~ełskim. Angielsz 
czyzn.a m "ewała· ratalny slcutęk na 
połąc2IMfa relefoo1czne: przerywa. 
ły się, psuły ... 

Od k'łku dnI od~walłśmy spo
kół. Uszu n.aszych nre targały Jul 
t~z,,"'k: ł szmery, POOsfuehem zain
teresowały się poszkodowane wy
sokie czynniki państwowe. Pod
słuch popadł :" nłełaskę. .. . . 

w tym pokoju znajdzie .taeJ .. 
stałego podo;łuebu". 

Dalsae rewelacje d.z1enm«ka l. 
wręcz zdumiewające. TwLer<b:ł 

on mia,noWlicie. te: 
"StacJa podsłucha, o kt6reJ 

m6wimy, zosta.1a załołmta Jut w 
e2:as'e nrzt:dowania p. Boernera, 
.iako ministra _poczt i tcl~ .... a
rów-. We,!oll'8.jszy "Rohotnik" przy

'nosi, nOWe sensacyjne re,,'elacje 
Jak wIadomo sl!dzla Luksem- .,Robotnik" plS1)e dalvJ: 
burg przep.rO'Wndził wi,zję lokal- "za faktpowstauia i za fakt 
ną na międzym:astowej sta~-.fl jgtnienia tej słaeJ:! podsłuchu od 
telefonÓJW, gdzie miał SKnntta- powiada przed sejemem Rzceą· 
tować. t~ stacja podsłuchowa po.~pol!tej p. min. Boernu'. 
istniała. leCa ·zo<stała zlikw4dowa 'l Od sejmu zależy, czy ~tnl'< 
na w dniu wizytacji ówczesneg czy w danym wypadku odpowie 
m!ąt, poozt p. B. Miedz,ińsk!ego.1 dziaJn~ć porty(~ma, czy tei; po 
. Naezeln~czka stac.~ p Kece- łrzebna b(dz:e także odpowJe-
16wna miała zezn"ć. iż p. Mie. dzhdność konstytucyjna pr7.~d 
dz.il1slki kazał w swojej or.ecno- Trybunałem ~t.nu. 
~ci J>Of)rlecinać kable ł1)c1.l'!t'e SeJm znżnda - nIe "'t:"'p'my 
sdeć telefonlezn,ą , podslut'hf'm. - od p. Dot'rnera - szrz!"~J:I,,. 

Da·le.ł leznała, It w 3 dni potem I wycb j d~lthalnyeb 1f}'.f~'lleJ\' 
:r;j~W:l się na stac.fi ówczesny us· - końe€r .,nun.~tk" swe "" 
o:ełnlk urzędu śledczego p. Su' welacje. 
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Bu fet mlD. Ipr w wewD«;trzng(h w opia krgfgld poselskieJ 

Sejmowa kOlIllisja budżetowa' wPWil1ętrmt, Referent poseł Pu-
I ' • 

na wstępt~ dza.siejsilego posiedze , lek Cormułli.1E ostateczne \v1l:t'· 

nia, pt)d pr~ewodnJctwem posła ! Skl c~fro" t według kt6ry"!} o 
Ryrki, pJlydzieliła killfanaśde I góLna Sl:ma dochodów wvn IS~' 
rrft,'roł6w ('o do kredyt6w do-I łfłhy nie J3.~4:i 000 złotych, le':t 
datkowych posłowl Krzyżanow- 11.074.048 złotych. Co zaś do 
:Jkjemll. wydatk6w, to w myśl propo-z",· 

Z kok-1 JJlI'ZystąpUono d"J dal· , eji referenta ulegloby Si~reślc
Wlj dyskusjo J"l8~ preliminarzem l' niu 3,8,66.119 zrotycll, 
butl7clowym mln.Lslerstwa sp (. 

jni 2r~ lir 
stwa, Jest czemś innem, 

zbyt duże rozmia.rv. Dalej wy
słl!puje przeciwko. powszechne
mu łamaniu ustawy . przpciwal, 
koholpwej i apeluje, aby poło · 
żyć temu kres. Dalej mÓowea po

rusza kwestj~ nadużyć władr.y 

J)'rzez O'l'gwy a.dmin.i-swaeji.. wv 
stępuje 

pr.zee'.wko 

cra w zakoń~zeniu, te strronnl., 
two 

dział, wskazywał, fe WlZ'r6s.ł on 
w porównaniu z latami poprzed 

PPS. nie ehe,lałoby uniemOżlIwi" niemi, w porównaniu z roktem 
ministrowi wykonania jego z-a' ubiegłym o 60 tysięcy zło. 

dań, tych. Refe'rent zaznacza, ze ba. 
diety prezyde'11t6w Stanów Zje. które musi spełnić, jednak Zi)-
dnoczonych i Niemiec są Q wi~· równo. 00 do wy·ookości fundu· 
le niższe od naszego. 

s'Zu jak i sposobu pnY,zal.a.nifl. 
ma g,tronnictw.o Z3:strzeienla S7.ef kaneela,rji cywilnej tJ. 

wY1D. Lisiewicz pTZY'znaje, ze budżett które, :lego zdaniem, w kcmse- B B k. J . . IlIyrz· a SlD niemiecki jest niJZszy, ale też i kw.encji prowadzą do p,o.wstawa = li If 

sukursu admlnlsfrapl.- najlll!IlJiej realny. Dalej nzna-nia ulotek nti~lega}.nych. W ollI- ' u 
eza, ze wydatki 'wzrosły ze Następnie zabrał głos minister 

.praw wewnętr.zlnych p. JÓZp.w· 

:ski, zaznaezając na wstępie, t,. 
$Olida.ryzuje si.ę z ustępem e~po 
se premjera, dotyczącem dzia, 
łalności ministerstwa spraw we· 

szym wywodzie poseł wypowi: p ł PIk' . 
ose O:lo leWICZ na wstępll' względu na reIl'reze1l1tacłA_ reIy-kszem, czemś, co ma w R~ecl1v, da ~e o!lt'l''' dk J'< _ 

po reśla bezsensowność i rZfl- derrcji. 
posp,ollitej swą tradycję, a ozt'-ge przee:wko naduiywauiu orga- czowość referenta posła Putk:; 
istota polega na współżyc'u nów administracji or." polle.it i 'zapytuje, cz~ wniosek o zmniej Następnie ko.miJsJa p<rzy~t4P,iła 

i przenikaniu się kulturalnem. przy rozb1taniu w lec6w OPOZY- szen:e pol,je.li konnej jest uzgod do dalszej dyskusJi nad budże~ 

wnętrznych. , J 

PoIityka zaborc6w w myśl za ~Jł niony z rządem, należy oow.iem tem min. spraw wewn~rznycli 
sady .,Divide et impera" ws,zcze i J)nTus.za kwestję uiywanIa oT- zwr6cić uwagę, że zagra'l1'~cą no Poseł Dąbskti (Str. Chł.) przy
piła toksyny jadu i pl'zeeiwg,tn- ganów admbni:stl"acji dla cel6w liicia ta została utrzym~na jako jął z dobrą wilarą i należytą oec
w~enJie mi~dzy kulturami polskt'\ B. B. Frzy tej okazji pos. Ba- łagoo·n.iejszy, niż mechaniczny ,ną oświadczenlle ministra, te Uspołecznienie 

administracji li ukraiń sk:t. Po wskrzes7.eniu taj m6v.i: środek u>śm:erzania tłumów, 'la chce wp'rowa.<fzić nowy rogime 
Polski pov,Tót do nus.zych duw- wiązując do oświa.dczenia b. mi- do M~ W., 

Mi.nister oświladcza, ze nych tmdycji jest kOin~6(l.meTrl IIBz"ełowat6e kannlka; 
. l U U i nistra Składkowskiego, że rząd d01l6ki ,'ednak .... toezenie m:nł. hędzle dążył do da szego uspraw do wykonanJ.a zadan;t"m . ,I v 

i dm" t ., "DawnieJ, gdy chłop dostał do wziął ud.zlał w wyborach. mów- stra pozostaje na swoi-ch słano... nł~D a, a, Uf lSh
racl 

'. " Drugą p·rzY<',zyną z~ła.god2'c- rak coś nlelegalnego, bdegł 1 ea ,podkreśla, że wiskach, 
do wzmoonlenla ae owoscl unia te.l· sprawy .J·esi akcln, pro. 

tern do ża.ndannl'l, lub do bioę- i &o' b j k.' d" rzedni,k6w, a dalej do tego o, !łby wadzc.,a na nioktórych na~z;y('h ,e"Jl yły Ił Je na uzyCla, to mówca ba'l'dzo krytycznle 7n. 
<łza. a teraz pOdaje to Jeden dru kI b B B d kI j ż 'h . admd.nistracja była apolitycz:na omza-rat':b pr,zez peWl11l:ł cZVilltni- u • • e aru et. e le n'e patruje się na możliwość wSlyst 

Zapowiada, iż zamIerza V.'pro- ki, w któr"'ch interes.io to "leży. giemu. • akceptuJe, ani ~plsywa~ Bi~ kich zapewniooycil zmi:lm. UP..-
ł J Spnedai skonfJSkOWanyeh d • • t • wadzić nowy moment uspo OC., - Mintitster oświadcza, że jeśli po. po nIemi D e moze. lei mówca stwierdza brak (łu-

pism po pOtrójnej celie 
nienia admilnastracji. Fakt f)n, minąć pewne 001 ączki, to I'ed- Nie chcemy, aby administra. cha obywatels.kiego wadmini, 

s-Łała się w WaTszawji'! i w in-
wiekszania się części ,zorga.l1l17.0- nak należy stwierdzie, że polskI' e.ia była na n!lSlZych ushtgach. stracji i wytyka 

~ nych miastach rnanym. l>roc~t1e 
wanej społeczeństwa jest CZ('Ul racja stanu i praca państwowa rem". Nie jesteśmy part ją, lecz bln. 
najbardz-iej pozytywnem w P(ll- dOprowadziły juź do ~Icmentar- kiem współpra,cy z rządem. Mo zm,jnaryzowanic adm~:n's t'!'a ('_ir, 

~kutkiem czego, zdan iem mów
cy, umieszcza S1ę lud?!, m d r. 

do'skonał:vch oficerów, na nie .. 
odpowiednich miejscach, lIla- . 

stępnje omawia sprawę cenzu-

sce. Trzeba stwierdzić, że w (lo- uej stabilizaCji żYcia na kresach. ...RżniJ- go krzesłem l" że się zdlilrzyć, że reprezentant 
kreslie pomajowym ta furnkda Jednakowe tra'kt{)wan!e ob,,· " wl!adzy odniestte s.ię ba'l'dzl{"t 
skoczyła bardzo do góry. Admł- wateIi i walka z czynn~kami. OpO'Wliada daleJ m6wca «aha. przychylnie, jednak nie chcle~ 
nistracja. zwłaszcza w osobach przeciwstawiającymi się pol- WIlV wypadek o wiecu w powie, libyśmy, aby w tym k1e-rwl.'ku 
starostów. musi z tego stanu T~'! skiej racji stanu. _ to dwa 1.8' ~ie sambn'l's-kim, który chciał wywierał wpływu UT'.zęd'l1~k. 
czy wvdą.gnąć pewne kOlllse, dania, w których spokczeństwo urządzić b. Dosd, Kwa§'l1~kt; ry i sp<rawę rozwiąlzywandn ~o 

kwencie i dopomóc temu prON' musi wsp6łdziałać cook pat'i- .• Aby ud!lJremnlĆ ten Wlec, W) 

sowi umiejętnem zachowand~m stwa, zwłaszcza, gdy chodń (') najęto, jump;go i sym.patycznego 
sif;:. POizbvcie się rdzy z uasÓw :ta. j m\odz:eńca i polecolIlo mu: 

W dalszym eią.gu pr~cm6wie. borów i o powrót normalnego _ Rmdj krzesłem w t('g~ 
nia minIister podkreślił, iż soH· hiologicz.n.o _ histOTycznego ukła pana, kt6ry będzie w płaszem! 
'daryzuie się z oświaJlcze-n'i.~m du stosunków, '.; 
prem.iera co do posuni~da na· 
przód kwestji uslalw samoT7.~<łn 

wyeh, M6wiąc O akCji nadlZo~
ezej w gmi.nach, minister zauwa 
ża, ze OTgany nad,zOTe7.e w wie
lu wypadkach, zWłaSZ<l1.a nlł 

kresach. mogą oddać dnze LUfu. 

NieSlZ'<lze~c1e chciałó, że !Jo~eł 

zdjął płaszcz, a 

gj społeczne, 

Co do stosunlm do pra .. y -

tn6wdł p. min.i-s.ter - powtór,,, 
05łowa premjera: be.d~ ~ie 5f~J

.,ł, żeby ten 
stosunek był objektywny 

i jednocześnie a pclu.fę d!) W'l3-

jemno§d z tamtej strony, 

Współżycia 
z mniejszościami 

Walka I rObotą 
wywrlJloUJą 

w płaszczu został kumł.!arz sł~
rosłwa. 

Przechodząc do samego. bu Mł-oozienttee wyk(lInał zllda.n1e 
dżetu, minister ,z cab). dokładn.ośeią i komi-sll'Tz 
nazywa bn dżet stabirzOw3 nym chodził przet tydzień z wido1'.'1-

i skromnym. lIlemi na cwle oznakami IweJ 
Konieczno<ść funduszu dyspo- współpracy z r.ządeml" ..,... 

zycyjnego Jest atksjomatem, kt6 (śmiech), 

rego dowodZ'iić nie m-otna. Mini. 
ster zaznacza, te nie ma nawpl P. P. S. Ile ufl'lrd 118 
prawa podejrzewać o to, aby 
go nie chcieli ucbwalit. wi-edlf1(l 

że jest koni~ezny 
na walk~ z robotą wywrotow ... 

Miinister dek)a;ruje, że na ten 
cel zostanie ten funduslZ zużyty, 
Minisf'er za,kończył przemówie. 

Poseł Prafłel'. JIIa_ą~ująe ÓO 

przem6wieaill mim.stra, podxr~ 
śla, że w przem6wienliu tem 
bn:miała nuta dobrej wolI. P. P 
S. na tę dobrą wolę odpowie 
W'zajemno5cj~. twierdzi jednak, 
ze 
winny nastąpić zmiany OsObo-

Po przem6wleniu posła G-riin madzeń przez władze, 

bauma, kt6ry us<kaof'Żał się Wl Policji jest, zdaniem mówcy. za 
stosunek władt do ludnoścl lV- dużo 
dowskiej i kortczy swe pnemń- • • -r 

wienIe wnioskiem o p.rzy~nan!p '1 dla,te~o 1l.1e mate olIla hyc ?~
kredytów na zapomo.m dla OOW brze sytuowana, ' Sprawę mnlJ.ej. 

n'"" 3. , 
rzvstwa zwalC!Zanla grnźl[('v S1ZOŚ~Jj ~ożna rozwiązae przez 
"Briju,,'t 69 tys. zło1vch li dla u~Z'C~we l szczere r6Wll10Uprtl 'W' 

żydowski~j li~ przeciwgruilli nleme. 
ezej 48 tys., przewodniczącey Zll Poo. Trąmpcyńsld (Kl. Nar.Y 
rz~~ił .przerwę o łtOdz, 17-", . omawiając stosunki na zaCho· 

Na po~:edze1l:1u popołudn:lf1-

wem komisja o~adowała n-ad 
budietem pana. prezydenta Rze
czypospolitej. 

Referent pos. Wyrzy:kowsk l 
(Wyzwolenie) omawiając ten 

W-A = 

Powlinem 

dzie pańs-twa, 

doma~a się.. usłą))ienia woJe"". 
dów 'śląskiego i pomorskIego. 

Godm:na 12.20 w nocy. Obra· 
dy trwa.ią i prawdopodobnie 
zakończą się p6iuo po p6łuoev. 

zaostrzeniu 
uległa sytuacja na konferencji haskiej 

HAGA, 11 stY'e~nia. (ATU) -

po.siedzenie 5 moea·rstw 'Wie
rzyeiebkich t N;emiec w sTsra
wie sankc.ii nie doprowadziło do 

twierdzenia przepisów o !a11'~' 
c.ia·ch. zawa.fłych w traktaeie
wersalskim, na co Niemcy sta
now czo odmawiają swej zgody. Przechodząc do sprawy lZ'agad nie prośbą osohiSJł:ą, aby pann

nie'l1a.a mniejszości w Polsce, mi wie pasło'w.ie nie krytykowali 
ni ster za\lWaża., ,że ,~~adnieng(' I poprze,dolljka, byłeg~ min .. SkIDd 
nie polega jedynIe n.a tern, al)y I kowskle~o, .kłó:v, Ja~o meobt"c 
sprawę u.iąć w ten st>OS6h. Jn> ny, bronlć s:ę n:e moze, a z ktć. 
l.n pe"':n i ała na danym ohszar:<! I :'vm ob~ny ministeor pr~cowal 
normalną temperaturę dla p:m - .lako WOjewoda. 

we. żadnego wyniku. Nie zdoł&l1o u- Po str'onie niem:eekicj istnie -
jeżeli zapowiedzi ministra mają zgodp~e pogląd6w w s~awie je jedynie gotowość na zwoła-
'. lta'Sadn:cze.l', /J'ak należy nn.str - nie trybunału rozjemcizego w SIę speml1ć. .... ~ 

po wać w razie załamania s~~ Hadze na wypad.,', . gdyby mo-

ODOZ cia ża ·1 obje wizmu 

O ile postępowanie trrgan<'iw planu Younga, czyli gdy Niemcy carst wa wicrzyc' els!,: e były zda 
adm:'nistracJi nie zmieni się, ~o · n;e hędą mogły lub chciały Dla- n:a, że Nif'mcy naruszyły plan 
trudno. unecz:ywistnić tamiu mi cit. Przeciwiellstwll, jak podkre YounR~l. Wemcy jednal, ood 
ni,stra, aby poprawiły aię Mos.U'll ~ln.ią I!ł strony n!em:eckle,i, ~. ladnym warunkiem nil' .lgo{r.za 

dalszym cł~gu są bardzo ostre. się II.a ~lp: sanie Z?Dowlązan: a, 
ki międz:y ludnością a ptzedsta - Powiadają, że chooZli tu niejako że w rMle zarwam8 .slę plan.n 

Poseł Rataj PfopOJ.\u,ie %la kar adtnin!st:r3QyJnydt. 
wstępie a to celem da,nia. wyrazu opinp 
akl'eśI6l1ie sUmY 1 zł. z dOehodu komisji, że k~ry te Pl'1z~'bie~ają 

wIeielami ",ładz. Porusza dalt>j Q rocwi~tmie problcm'il kWadl'fll Y''}~a, aU,tomatYC~n le nl.3,J{l 

kwestję pmeuoetenia fundu' tu,ty koła. F''!'ancuzi ządają od wejść w mot. przepIsy traktatu 
sz~ dyspozyeyjnyeh iJ oŚw-iaa· Niemdee Il,jejako nOwee() 1)0- wersaW>.1e;.,'tr. 



Fermo Ratti 

brał papieża, jeden z na,lwlę
kszych kupców branży jedwa~
niczeJ, zmarł nagle w 66 r. życla 

" ... ",-

Akeia przeciwko 
premierowi 

w obronie status quo 
w administracji 

Warsz. koresp. "Gl. Poran." 
(S) telefonuje: 

W kolach, zbliżOuych do pre
mjera Bartla, zwracają uwagę, 
że skoncentrowana akcJa pew
nych grup przeciwko premjero
\Vi Bartlom ma na celu zmusre 
nie premjera do wsb'Z)'man1a 
wszelkich posunięć w dziedzinie 
zmian w adm :nistracji. 

* 
Pan p1'\e'l11jerl Bart4 przyjął 

wczOl'aj na dłuższej konfere~ li 
~osła Rozmaryna. 

'okola w U prezYdenta 
Rzeczypospolitej 

WARSZAW A, 11 stycznia, -
Pan prezydent Rzpl itej przyjąl 
dziś o 13,30 prezesa międzyna
rodoweJ egzekutywy sjonistycz
nej p, Nachuma Sokołowa, 

t4ussolini niB kondo
lował papieżowi 

CITTA DEL VATlCANO, 11,1. 
(PAT). - OJc'ec święty pol~lł 
wyrazić wdzięczność tym wszyst
ldm, którzy brali udz:.ał w Jego ża
łobie z powodu śmiere! hr. Fermo 
Ratti. "' 

Opinja pubł~zna podkreśla brak 
kond<Jlencjl oficjalnych ze strony 
p'lerwszego ministra ltalJi, BenUto 
~~()Ifnlego. 

Dymisja gabinetu 
portugalskiego 

LIZBONA, 11 stycznlla. (PAT)
W następst~ różnicy poglądów, 

jaka wyłoniła s'ę między mini. 
straml spNlw1edliwości l finansów, 
a Szefem rządu, ten ostatni wrę. 

czył prezydtmt~W1 republiki dymi
sję gabinetu. Prezydent dymisję 
vrzyjął. 

Kadek radivivus 
RYGA, 11 stycznia, (ATU)" -

Wykluczony z rosyjskiej partJi 
komunłstycznej Karol Radek 
przywr6cony został do łas1ki i z 
powrotem Ilostał przyjęty w po
czet oartji komunistycz.nej, 

WYKWALIFIKOW.ANE 340 

!~fle~aW[lYDie 
r. brantv obuwianej -oraz prak
tykantki potrzebne, Oferty 
.ub ".ooowie" do biura ogl. 
S. Fuehsa, Łódź, Piotrkowska. 50 
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rOjBklY zmiany konstytucii 
Pierwsze relera.u w kOBlisji sejmowej 

Z Warszawy doneszą: 
W dniu wczorajszym rozpoczęła 

swoje obrady Sejmowa kom~sJa 
l{onstytucyjna. Posiedzenie otwo. 
rzył pos. Czapińskl. 

Pos. Jan Piłsudski przystąpił do 
referowania projektu rewlzJ kon. 
stytucji, zgłoszonego przez BBWR 
MÓWCa zaznacza na wstępie, że 

konstytucja nasza wzorowana jesIt 
lia francuskiej. System ten pos. 
Piłsudski N AZYW A UL TRA -
PARLAMENTARYZMEM; aczkol
wiek Istnieje podz'ał władz, niema 
równowagi władz. Przerost vładzy 
ustawodawczej daje skutki ujem. 
ne. W stosullkacb ullt'aparlamen. 
tarnych niemożliWością Jest osiąg· 
liięeie jedQo''/;go programu, który 
jest warunkiem sprawności i sprę

żystości rządu. SYSTEM TEN DO. 
PROWADZA DO CHWIEJNOśCI 
RZĄDU. 

Mówca wysuwa następnie głów. 
ne tezy, pO<lkreślają~, że kontrola 
parlamentu nad rządem nłe może 

być nieograniczona, gdyż nieogra. 
n 'czona kontrola może być równie 
nadużywana, jak absolutna władza 
jednostki; władza prezydenta musi 
tyć wzmocnJona. PREZYDENT 
MUSI BYĆ UNIEZALEtNIONY 
OD SEJMU, uJetylko forma1nie, 
ale i fizycznie. Dlatego powinien 
być obierany nie przez zgromadze. 
nie narodowe, ale PRZEZ SĄM 
NARÓD. Przysługujące Prezyden
toWi pra,wo łaski musi być rozsze
rzone. Pow'nien mieć PRAWO INI 
CJATYWY USTAWODAWCZEJ, 
PRAWO RATYFIKACJI I WIĘK. 
SZE PRAWO DEKRETOWANIA. 

Omawtając działalność ustawo
da!WoCZą sejmu mówca lItwierdza, 
że sejmy wydiawaly przedętn~ 
130 ustaw rocznie, w okres'e zaś 
pomajowym wydano 481 dekre
tów, ROCZNIE 2 RAZY TYLE, 
CO W SEJMIE. Świadczy to o 
znacznie szybszem tempie dztałal. 

nośe.l ustawoda!Wczej w drodze de-
kretowan1B. 

nieobecnycb. Zwraca teł uwagę na 
w'elką liczbę urlopów. Sądy po
winny mleć prawo pociągania po. 
słów do odpowi.edziPloośeil. Insty
tucja senatu powinna by utrzyma
na., lecz SENAT NIE MA MIEĆ 
INICJATYWY USTAWODAW. 
CZEJ I NIE POWINIEN BYĆ 
ZRÓWNANY W PRAWACH Z 
SEJMEM, Pewna Uczba senatorów 
powinna być mianowana przez Pre 
zydent:a Rzpl'tej. 

Celem projektu B. B. jest nada
uie konstytUCji więkJrzej elastycz
noścI, której brak dotkUwie daje 
s'ę odczuwać. Na moóczenłe mów 
ca APELUJE DO PRZECIWNI. 
KÓW POLITYCZNYCH. Obawia
Ją stę 0111, Ze projekt zmierza do 
ustabilizowan'l3i obecnego systemu. 
Gdyby nawet tak było, to godzi 
się POŚWIĘCIĆ NA PEWIEN 
CZAS AMBICJE PARTYJNE l o. 
sobJ$te dla os'IgnlęclA wzmocnie. 
nla ustroju. Projekt nie ma na ce 
lu odjęcia narodowi żadnego z je
go praw, znlłerza. tylko do tego, 
aby część tych praw, którą nall'ód 
przelewał dotąd na swo'(lh plozed. 
staWicieU, przelał obecnie na Pre. 
zydenta, przez s:ebie samego bez.. 
pośredn'o wybranego. Mówca koń. 
czy przypomnlenilem naszej daw. 
ne) przeszło§cl hitorycznej, kiedy 
RZEKOMI OBROŃCY WOLNOŚCI 
STALI SIĘ W RZECZYWISTOŚ
CI JEJ GRABARZAMI. 

NaL'l"ępn:e zabrał głos referent 
projektu lew'ey POS. NIEDZIAL. 
KOWSKI, który omawiał zaaady 
projektu lewicy. 

Mówiąc o władzy F\rezydenła, 
podkreśla, że btomem zagadnie. 
niem w tel spr.awioe było PRAWO 
ROZWIĄZYWANIA SEJMU. Wła
dza Prezydenta przez to prawo 
7JOStała Ju~ wzmocniona, a wszel
kie Inne wzmocnienie stale się, Je
go zdaniem, drugorzędnem. 

Dalej mówca zauważa, ł.e co do 
kwestjl veta, to, połączone z dwu. 
II!bowością, staje s'ę ono szkodliwe 
Mówi dalej o kwestli tworzenIa 
rządu I wypOWiada się PRZECIW. 
KO INSTYTUCJI SENATU, które 
go dz'ałanie zawiodło, przeclwita
Wiał się koniecznoścI, uzyskiwaniJa 
kwanlkowanej Wlęb:szoścl dla 000 
lania rządów, za słuszny uważa 

r()$,tulat usunięcia przypadkowości 

obalanIa gabinetów. Dalej, Ze jed_ 
ną z wad wykonywan'·a konstytu
cH było ZANIECHANIE UTWO
RZENIA NAJWY:lSZEJ IZBY 
GOSPODARCZEJ. 

Dale) porusza kwestię narodo. 
wości, którą uwaŻa za pilną l pod-o 
kreśla, Ze zasadn'eza różnica m''ę
d:ty koncepcJą B. B. alewlcy pole 
ga na tem, Ze ta ostatnia zni.erza 
do WCIĄGNIĘCIA MAS W ORBI. 
TĘ ODPOWIEDZIALNOśCI ZA 
PAŃSTWO. Wreszcie kończy pod
kreślen'em, że warunkiem tworze
nia paóstwa Jest utrwalanie fonn 
demokrac,T,i parlamentarnej, a przy 
jęcie projektu B. B. w 100 proc, 
ozt~_ac!J)aiłoby OBRZYMI PRZY. 
ROST GLIGARCHJI. 

Po referae1e p~. Ntwz'ałkow

skJego dyskusję odroczono do śro
dy do godz, 10 min. 30. 

• • • 
Po posiedzeniu kom~jl konstytu 

cyjneJ premJer Bartel udał się bez
r.włocznie na Zamek, gdz:oe zosłał 

przyjęty przez p. Prezydenta, Kon
ferencJ·a trwała ponad dwIe godzi
ny. 

a lld A 

J 
ngenleurlchuJe Frankenhaul8n 
Kyffhluser Wydzlallntynlerskllwelk

mistrzowski dla budo 
maszyn I .am~hodów. dla techniki pr~dlw 
Iilnych I słabych. Wytszy osobny wy
dział dła budowy maszyn rolnlczycb I 

lotnictwa, 

Nr,n 

E. PI. Hankay .. 

sekretarz genenlny końcowej 
kOllferellc,U baskiej. _. --

TryptYki samo
chodowe 

mają być zreformowane 
w celu ułatwienia międzyna

rodowego ruchu automohilowe
go, a co załem idz:c - wzmo
żenia ruchu turystycznego, Liga 
Narodów wyłoniła spcr:jalną ko 
misję dla spraw podatkowo -
r-elnvch w odniesieniu do S3-

mochodów, przebywających w 
granicach obc:ych państw_ 

Komlsia przygotowała obec
nie projekt międzynllrodowc~o 
tryptyku samochodowego, Na 
podstawie tego tryptyku bylhy 
dozwolony pobyt automoh:lu w 
rthcvm kraju przez dni ~.f) lJez 
konieczności opłacan : n rł~t 
(choćby warunko,,'e !~'J ), a l I) !l

iszczania innych I 'o!) ' l' rn l1 ', (- h 

dotychczas w różnych wyso !.d
ściach w r6żnych kra j:1ch op bt. 

Równocześnie wspam !1i;~ r. v 
wyżej projekt komisji P JZ0J tn 
wia Doszczeg61,nym kra ylll1 w, ll
ną rekę w sprawie 7U \\",1'1' :'\ II it 

wzaJemnych klauzul, ktoll" l, y 
pozwalały na dłuższy pobyt !id

mochodu w danym lu::t ju bel 
llt..zCZlInia ialdchkQlwiek opłut 

Dalszym po!.tulatem B. B. Jest 
wzmoZenl'e powagi parlamerrlu 
polskiego, WIEK POSŁÓW NALE 
t.Y PODNIEśĆ DO 30, A WIEK 
WYBORCóW DO LAT 24. Mówca 
podkre§la opieszał~ć posłów w 

Hallata pru 
fąda od (ur.iosa uilzgDlania sianu woj n g 

z Polslią 
sJlełnłalliłu Oibow-~zków, czego do. BERLIN, 11 StyeZD~ .(p AT). -, denbur$ki" do walki o wolność- za ministra spraw z-agranicznycb, Car 
wodem J~ł, te przy wamycb gto- Wybnlony przez «gan1meje na... grozonych prowincji mehodnlch tilusa p"smo, zilJwierające protest 
sowanlaeh dwie trzeele posłów Jest nacjonallstyezne tzw. "kom:tet bran wystosował do bawiącego w Hadze przeciwko umowie wyrównawczej 

-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-!!'!.!!!!=!!K!5!'~M!!A2!!!!!!!.~W!!!W!!. :!'!_ !=!!.!a!.!!~!!!!!!! z Polską i przeCiwko uznaniu praw 

Dziesięciolecie ligi narodów 

10 styuuia przed 10 laty została załotona liga narod6w. Na ilustraeji nastęj widzimy 
sied~ił>~ lir;!. n arodów w Genewi" Or~ jej genaramego lIekr.etlr%a pmz el\ł'y e1i&s 

iatui.na, anglika Idl' EPika Drommond, 

Polski do odszkodowań. 
Zdaniem komłtetu nacjonalistycz 

nego umowa wyrównawcza nie 
zdołała zapewnić mniejsZOŚCi nie
mieckiJej żadnych korzyści. pla Pol 
ski umowa ta ma olbrzymle znacze 
nie, wzmacniając jej kredyt mię

dzynilllI'odowy. 

"Komitet bnandenbU1lSlti" doma
ga s:ę od rządu nlemiecldego nie
zwl~znej rewizji dOotychczusowej 
polityki wobec Polski, pOOkreśła. 

jąe, iż jest to ostatni sposób doko
nan:a zapomocą Srodków gospo
d,aJrczych i dyplomatycznych pora. 
chunków z państwem polskiem od 
którego to sposobu zależeć będzie 

przyszła rewizja granic wschod. 
niCh. Zerwanie umowy wyrównaw
czej i poWrót do stanu dotychclla
wego zwrócić musi uwagę opinjV 
zagran'cznej na kon:'eczność rewio 
zji polsko. niemieckiej V.m cy, 
która do dz', stal. "ę już palącą . 
2ądamy zerwanla z &Joty hoeraową 
polityk, porozumienia, po::ljęc 8 

politykI 0PCl!l'U wobec ~lłki w 
!mIę tntere!ów ąwotnyoh ludn:ołci 
nłem:leck1eJ n utrzymania I'asowej 

~)' niemieckie' na Wchodzie. 
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(Ciąg dalszy). aby przekonać ją, Je nikogo 'W' mnłe doprawdy kochała. Naj Lona podnJosla ręce i oacp-/ezał te słowa prosto w mą 
Gdy starał się o rękę Lo.nv niem n.iema, ze strachem chwy, pożegnanie mam wrażenie, 7(0 chnęła mnie z taką siłą, ~e Się twarz; jegO gorący oddech wy. 

ł'llniedbał troch~ tych oo.wiad· ciła mnie za ramię i rzekła: było to wczoraj - powiedr.:a I zachwiałem. Przez chwilę my· dawał mi się truc;zną. Był nie. 
czeń, ale często bawił dziewc7.Y - Nie chodź! Nie zostawiaj ' łem: "Dziękuję ci droga mOJĄ śJałem o tem, te zaszło jakieś przytomny % wściekłości. Z o. 
nę rozma:temi Slztuc!kamt. mni'e samej! Nie wiem. JX)CO o to jest nasze ostatnie pot~grtr.. nieporozum~enie, chwyciłem ją ero jego pojął~m. te z rob! on 
n ,p. wsadzał sobie nóź w brzu~h tem m6wiłam. Nie umiem wy· nle, za cztery dni bęru~icmy jd więc w ramiona, chcąc Ją ocalo uzytek z swej siły fizyczneJ i za 
i patrzył z przyjemno~cią na jaśnić mej trw-ogi, ale podormo zawsze raszem'" wać i wszystko jej wy tłom a- chwilę rzuci się na mnie. Praw 
krew, od widoku której Lona Jama łączy się II głębokim ).0' Lo . • od 'ed . czyć. Lecz Lona udertyła mnde dopodobnie czekał aż wymierz" na nic nle pow I l.!ała, • . .. ., ... 
mdlała. Ragobah był mężcey- rytarzem, kl~ry prowad,d "1 ' w twarz I uciekła! Serce mOje mu ClOS laską którą trzymałem 

lecz gorąoo przytu1lla !tt<i J). '. " 
zną o olbrzymiej postaci i szalo do monat . na chW1llę przestało biĆ. Sądzl- w ręku, lecz poniewat byłl'm 

mnIe. Tak rozstaUśmy lilę ~W\!l ł ..' b" . 
~eJ sile, twarz miał pOnurą i od Wl'CS" chyba, :r:,~, -'zsadkt'CID" em, te JUZ mgdy lć nae zacz· niezłym bokserem wolałem 11-

.. z .v IIl1eZapOmOlaneJ nocy )\rz~d . . ' 
pychającą. Rodz:tce zaręczylI y "'ll'e mo';""'a waJ"'''yć .. uc"u"';em . I nIe, ale wkrótce zaczęło lrzepo· tyć własnych p1ęści i korzv,>ta· 

'u UAl "'.. Co """" przeszło dwudZiestu łaty. ć" kł' " . 
nim Lonę, choć wiedzieli. I,. więc ~~()r,zystałem z tej trwo~' ta Się z mezwy ą sIłą; krew jąc z Jego nachylenIa, uderlv-
ezu,T'e ona do nic!!o wstr'!t,' . Mi,\łem przed wyjazdem wIe. , uderzyła rod do głowy. ~al·.) me, łem cM. w podbródek. Gdybvm 

.. " 1 7.a,r,ząle'!1 mówIć o sp4'łnhmitl ,,~ 
. Opowiadała mi o tem W8,tysł, moich najświę~szych pragnj(>!1 le s.praw 00 zahtw:enia i dbte' l je, jak 'bezduszny autllmnt pozo go nawet tvrn ciosem pOWAlił na 

kll'm pewne~ nocy w I1u!z~!m , • ~ I nardz,,' memiłą UitlSptH!,1 ~n' l st.ało na pagórku, . a d.uch po- ziemię, byłby on zdolny do d~l-
łóchronisku na wzgórku Ma!s· - Chodz do mn1e - ue- ką była dla mnIe wIzyta mOich I bl~gł z:' Lo.ną, UCIekającą po- szej walki, -gdyż posiadał oJbrzv 
bar. Wyszukaliśmy sobie to kłem. - Paco n,'amy :d~ tu na· :r-·dz.c6w. którzy pl'Izybyll nala-, sple<;zn1e, Od owej chwili min~· mią silę. Ale dOli nie był nawet 
miejst;e, dlatego. że było cudow I dal ,sp?ty~ać tajemnie? n~dzte· jutrz. Przyjechali w tow:tr;.e~'1 lo już PTzeszło 20 lat, a ta po- tak ,iłny, jak sądziłem. Ra~o. 
nie położone. Tam lSpę~rzall~rn~ my, dZ1elnl.e waIc~yć o naS1.ą ml stw~e ,mł~ej panl.enk_i. ,klOi'ą l' goń wciąż ' jeszcze tr\\a.. bah .t!lko zachwiał ~ę •• lecz ?O 
ksieżvcow~ noce, u j:):tszyels łośc. TWOJa rodZlna wyszukała (hr leli mnIe oten~ć, litU flo Tu ,jednak pragnę tłPloSa~ ty]. ChWlh przyszdł do SIebIe i p:e
"to~ letało morze i miasto, na ci męża, ale ty go nIe kochasz tniej została twoJą mał~ą. mo ' ko to, 00 si~ stało, a n~e skutkI. nliac s.ię z wściekłości, WyC1ą-
, Wiclv milczenfa", wznoszącel kochasz zaś mnie i ja kocham ja droga FlorencJO. - 'tlei: gnął z zanadrza długi nół. , \Vi_ 

ciebIe, naszym naj'świ"tslym o' ó Gcły odwrócIłem .ie, aby 
5ię n3. cmentarzu persk!m, prr,. '< w wczas na ich prupozV'~K (,(t. działem. że gdy pozwolę mu 

, ., howiązkiem jest iść drogą uczu- powiedziałem odmowni" M'mu p6jść wślad za uc!ekająeą, uj- b' . 
nął olbrzyml oglen, a wokót nas ł " t Ik bl k h: ł z !lżyć się do mnie. będę 7-:tllbio 
&wmialy cIcho potę~nc palmy cia .do ~lJragnilOnego. celu; Na,j· to musiałem przez te \l!ll~ (!nI rzaśel~ JUNZ Yl o YSd ·a f!tto nv Wołanae o Domoc hvłohv 
b"nano\'\'e. Ra" "Z'.·' <iw" LO"'l '.e d.rolsza. ,za cztery dm sP. o.,kamy. ukrywać mOJ'e prawdz, wtf \Jezu mu 'lnU, ag e z za newa wv I b 

u Lo " .7 " u ł . . k'" . ezcelowe, gdyż pagórek Mala· 
zdawało si~, te ktoś t'dwle za I slę na tem samem m1eJse.u 1 ~ia, aby rodz:ce nie dom, .. tlI! S.I suną sl~ ,a ~s męzczvzna 1 za- b . 

"'., ot stąpił mi drog ... Ksi";v~ ~wtf\. ar, obecnle. zabudowalny, w6w. 
nlą, gd'V sp:ellZY s!ę ona na nasz pr,zcz ten Czas ~rzyg Ujemy niczego i nie stanęli ua pr l~ tn . '< t .... b ł t 1',%1\& stanOWił IUDełne ~ustk()-
paltórek. Czuła dziwny wst~t wszystko do poor6zy. Nocnym szkodzie moim zamIarom. ~Pt.'1. 1 Jt.1lO ponurą wan: Y r, wie. 

,~ .. . pocią!!'iem wyjedzip.my do Ma· Itl'ałem Wl'- wszelkl'e _1.. .. w1·ązkl· Rama. Jlagobah!. Pruz. minutę do za<1łęblema kt6re zna ,dowa- .,., '<~ o<uu Lecz Ragobah nie lIfl' eS2:yl i.-
lo .;p"'Pod drz'ew'em Obo'l', kt6- theran, ~dzie m. ieszkają moi ser nościnności, poka.z.ywałem mo. stalaśmy naprzecl,w 8\4.'.h'e oko 

-.. ,,, n k R h '1 z wykonaniem zemsty. Obnafył 
1
', . ..:1 • ł'ś p deozn,i przyjacIele. NatychmIast . ś . . t i b'l w o o. lIRoba l)l'aemÓwI rego s cuZle I my. cwncgo ra- . lm go elom nuas o lU l efrl • prawą rękę do łokcia i J)nruull} 

1.... ł j k l' ~ 6 weźmtemy tam ślub i potem na n';'m' wyci' <UOZk1' w okolIC" My pierw.~: zu prOJ.JVwa em ą uspo o I.j, m . ' I . "" ' ~. ... się tak powoli, jflkhv ('h(' ill.! nn' 
wrąc, te zagł~bienie jest tak pis~emv do naszych ~dztn. ktć· ślami Dyłem wciąż pUl' t.;·.I'~,e 1 - Ona jest moją duszą i cła- wiedzi~: 
'Płytkie, fe W ŚwIetle księżyca re napewno nam wy aozą. marzyłem o wyjetrlzie g~cł_ r\a J~m, a ang:elski pies mot .. SOrMc _ Mam CZaJ i tak lI'li n' e Ll i 
można zobaczyć pl"ZeeiWlt>Rłą\ Wszystkie zarzuty, które wy- szozęście WlZyta trwała t:,\'Il~1 poszukać lowllirzysZiki włr6d d:ziesz! 
~innę jamy; lecz gdy wstałem, suwała: potrafiłem odeprzec, trzy dni i w ów WIeczór, 'IV kM, I' własnej hołoty, 
zamierzając wejść do otworu, Dała Sl~ pnalr,ooać. ponieważ ry mieliśmy UClec. byh'm już Poehylił lię nademną i sy- (d. r.. II ,) 

sam ~ 

uw czesne 
RI\ JODO I RnlKI 

PHILIPSA, 
TELEFUNKEN, 
SEIBTA, 

ORA 

działające bez akumulatora.,. 
ba.terji i anteny, zelektryfi
kowane, dO n a. b y o i a na. 
dogodnych warunkach 

w fłrmłe 

RAD ~-llIYI, PrzeJaz 8, 
tel. 158-08. 

gn~:~sZ:~zi::de~z'ł: ta upra, K16r, naród w!ldal na)s2Ia
niewysłowionego. szozęśc..t uda· chelnieJ· Z ch koch~nk .. \V , 
lem się w stronę tflasZł~gO pagór I u· 
ka. Była już noc, ate ksi ę7.yc Francja, Anglia, Irlandia czy Ameryka? Kt6ry k:aj rodzi s~rca 

• t'" bijące naiplomienniejszem uczuciem? F! a n c l.a - ~ r a l n a 
świecił tak jasno, te w 0<.1 eglo, sentym.entu gorllcych serc i gorllcych namu~tnoścl!. iy~lołowych 
ści trzechset metrów widać był€) uczu~ I poryw6w I Ale nigdy jeszcze serca Francll nie w,y~ały 

• •• tak szlachetnych owoców, jak w czasie Wiel,k!ej Wojny •. MIljony 
i dokładnie hścte naszej Ilalm.., męt6w i kochank6w ginęły na f"oncie - milIony i?n I, narze· 

I 
bananowej. Gdy s1ę zbtizylem Clonych konały w tęsknoCie - i ta a,tmo~fera .po?nlec~nla z~o-
z zadrzewa wysunęła srę l.ona ł dziła naj szlachetniejsze porywy pOŚWII~CeJl, zapiSUjąc nigdy, ~I~' 

startemi zgłoskami najpiękniejsI:e karty wannalach mlłoscl. 
czekała, d do niej podbłegnę · Jeden I naipi~knjejs:zych wolennych dramat6w miłos~y~h 

I odtworzył realtzator John Francls Dlllon w patęłnym filmie 
- Niee!erpliwi' się Jeszeze 

bardziej, nii ja, - myślałem. M I ~. D s' II W ł 
- Słodka mola, ~y III II " 

czekasz? - spytałem zdala. 

Lona oparta o dnC'Wo, w:;. 
wała się nie słyszeć mydl słów 
Gdy byłem w odleglooci d~i~si", 
ciu stbp od niej, powtl)f zyleno. 

! pytnnie. Lona skierowIlla 
l mnie swe nieigłęhioltc 
I lecz nie od~w~dała. Sta~e," 
prz~d nią, jak skamien1ały rtv· 

łem wprost ni~rzytomn! 
przeraienia, Zwykłe, gdy nacJo 
choddłem, wybiegała mt na 
spotkani'e ł rzueała się 'fil mojro 
ramiona, a dziś tej noty, kt6r~ 

l 
ma się stać naszą nocą pojluh 

ną, sto.! zimna, milcząca i niem 
ch()lJ1la! Czekałem nil jak!e~ sIn, 

I wo wv,iaśn,ienia, ale Lona mil. 
cZAł". Rzucnem się flaprzhd, " 
by chwycIć ją w ramiona i krz\' 
knałpm: 

- Na mit05ć oosk~, et) si€! 
.tato? 

_ NA FRONCIE ZACHODNIM 
W rolach gł6wnych: 

przepiękna MARlOM NIXON 
słynny tragik RYSZARD IARTHELMESS 

Wkrótce Kino "P LACEII 

lotelilentOy ri~il 
znajdzie stale zajęcie. 

Oferty z krótkim. żyoioryeem, odpisami B,via~ 

dectw wraz z podaniem warunków do admini-

stracji "Głosu Porannego" Bub "RA" 218·;; 
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wego wlasnego charakter pisma lub tei 056, tire gO interesuią 
ttGłos POranny" służy swym Czytelnikom wyjątkową okazją 

Opublikowaliśmy na łamach [ nfe męczyłby się wieczną roz-' pismo dZ'iecka zdradza Jego cha' kim ~apn.ru z anaUt: pisma przys'złego pracownfka. 
!1łł.8zego pisma szereg artykułÓ'W terką duchową. 1:y.ca'e WSPółOlP,. ' taktcr i skłonności;, i jest zwie'r- I wprzód nim z kimś naawiąią sto Z roku na rok grafoJoJda ty. 
G i'stode i znaczeniu grafol~ii sne, ruchliwe i nerwowe. nie I eiadłem dla matki lub wycho- I !lUDki, lub przeprowadzą powaź- stuJe coraz więksle koła IWO' 

p.i6ra. v.:trawnego znawcy tej p~zwala na .sku~ien:e si~ w 5('l, wawcv. Dalej p. Nehon WMta-1 ~leJszą t:anzakcję. P. l\clson da lenn ik6w. i to w sferach na.rpo
Kał~~I Wledzy p. Rolfa N~lso,na: I h!e, nlł sP~Jr7.~D>le w .w'. du: zał na posługłwą;ni~ sl~ gra!ol~- I ,te r6wn1ei prz~kłady, gdy szer I watnle.iszych. Władze ~ądowe 
})21.s1a,f ezyteln1cy "Głosu Po- S%ę tak liJłęuodne, aby przejrzec g,ią przy poznawanIu prawdzt- przed obda.ruDJem łi.U~uŚ atano jut oddawlla posiłku.ią Slę f;,'t'a· 
ra.nnego" majdą trzec~ą .pracę z ~ aż do dna. I tu naJety. &tę u-I v:ego oblicza na~:tych przy~a-I wlt.klem w fabryce, czy w biu- f~logJą, gdy cbodzi o l>łwlcrd.z. 
:e~o cvklu. Ro::maw1 ahś.my z ciec. do ~omocy graf~logJI; oc~- , .-lól ł najblltszcgo otoczmu~.1 rze, uCl.eka Slę do .rad ,rrafólo- nle idt>ntycLności podpisów i " 
lc:h autorem, ktory obecnIe prze na l Il'nahza grafolC>gllczna otwIe Na pofyteczność zastosowan4a gjl aby przekonać Slę o pHnoścl, wielu innych wypadka",h llalu, 

bywa w Lodzi. P. Nelson jest Ul oczy na rzeczy nieznane o 50 ' grafologji w maUeństwie wska-' uczciwości l sumie~noscł SW~I ry krvminalnł'i. 
zdania. te grafologja może po- bie ,amym, kt6rychby człowiek ' zujc p. Nelson w dzls.lejszym 
nlOC człowiekowi w najl.rud.niel sam ni'gdy nie był w stanIe do-I "'łwvm artykule, kt6ty zamiflSIJ

I7.vch momffitach żyOlowych ; I ~ec. Anafza grafologiczna - czamy poniżej, 
hwata on, że człowiek nie ma m6wi p , NeJsoo - klad7!~ ood· Vozatem p. Nelson podkreślIł 
lam sieb~e dostateoz'tl~e, n ie m6-1 wal,i,nv pod pewny. silny t kon- z przekOlJlan1cm, ' że i w śWli'ecie 
wlą~ Już o z.najomośd, Charaktcl lipkwentny rozw6j człowieka. I handlowym grafologja oddaje 
rn mnych os6b. Zlla.n~em p. Nelsona urafoto- mooceni<me USłUh-t. "'!lłv szereg 
~ C~dvbv cr.łomek 7.nał "łebi,. ' gja ma wielkie znaczenie rów- wielkIch hrm pI'IZemysłowych i 

,arnego - mówi p. Nelson - i nież dla wychowa,"!. dZlieci. handlowych zagra1l1eą - to 
:nie tradłby zdrowIa i nerwhw kt6rych wady należy wykorze- ' stali kliJencl instytut6w ~afoło 
na pesyrnltJtyczne rozwaią,nla i nić w najmlodszym wieku. Już I glcmych, korzystający w szero-

1f"~~~~«lll;,;,;~.;;;,~;.;;.,_;.;;;.;,_;;;~;;.;,;;.,;;!$I2\Oj;;;;;;iZ(;;R;,;;.;~;;;;.;;~;;;;:;,.;;;' ;;;.. :.~;;;,!'JIEI:;=~======~=:;;;;;::;';':;:';'=~:::==== $_ W.~ __ 'M 

Muzeum hygjeny w Dreznie 

gdzie w maju zostanie otwarta międzynarodowa wystawa hygjeniczna. 

lak zdążyliśmy ale pnekonae, Opul>likOwany pnez nas 
8zeret( artykułów p. Uolla Nelsona wzbudził duże zalntereso. 
wan!e wśród szerok'ch sfer n3Sl)cb czytelników. Zatnłereso.. 
wan,e to njawniło s:~ w szeregu listów, sk'erowanyeh do nR
.ze.~ redakcji, ~ kłÓr!ch lwia c2.~c5 zawierała zapy!anie, gdzie 
młbma uzyskae anaJ ' zę ~rafolo~' Iczną charakteru pIsma. 

Cbc~c Ud?stępnić n~zym .uyteI~ikom uzyskanie pnaJlzy 
grafologicznej, skomunlkowal~śmy s'ę z p. Rolfem Nelsonem, 
który podJął się. kierGlę.vania skrzynką grafologicZDą .. Głosu Pt 
rannego". Tak wIęC Jl dniem dzls'ejszym ezytelnlcy "Glosu P ... 
rannego" mogą u~yska~ analizę grafologiczną wszelkiego ch. 
rakteru pIsma Il;l poniższych '" arunkach~ . 

Warunki 
Nadesl~a próba pisma must by~ na nłeIlnJowamYJII 

papierze, p;sana atramentrm, przyczem n:: rJc .... ieJ nadaje 
afę furma listu, aby plamo możJ'wie bylo natul'aJne, a nł. 
pod wpływem świadomO!§c1, IJ idzie ono do an'aJi-r ,rafo
logl~znej. Zapylanie mu$i byc! zaopatrzone w pocIpla, • po
danIem wieku osoby i pseudonimlJy na jaki ma brzm'~ od
powIedt. Naleł.- ró~nież załączyc! honorłU'Jnm w wysoko
śd 2 złotych (mote by~ w markaeh poezłowych) na kr6t
ką analizę grafologiczną w skrzynce graloloc'czneJ. lub ~ 
złotych na pisemną 811a1ł~ kt6ra nadr.ełana będzie ni 
adres podającego. 

Nie wątpimy, te Clytelnfcy nuf II radokłta korzystać będą f 

tej okazji, jaką nasłTęe,;a im uzyskanie pnez nu wspÓłprac"} 
tak wybitnego graJologa, jakim jest P. Rolf Nebon. 
~I: ~f""':-" .. _ A~~Jii!Iii6WWiW~~ 

MENAŻERJA 
150 zwierząt 

chCłlC udostępnił! najszerszym warstwom zwiedzanie menaterji 
zostaIJ cenJ zniżane. Wejicle 50 gr. I 30 ,r. 

MA a. w MM MSIi .. &4 

ROL F NELSON łv przy, pow~taniu pisma popęd,' Doszedłem do nadępująeych I rzadko szc7:ęśllwe, ale nil{-Jy ut. 
dyuam:ka, siła i ruch, I tworzy tAsad wytycznych~ I szczęślJwe małżeństwa. akie m Sił Izcześliwe t li wewnątrz na zewnątrz obraz al Jeśli strona kobieca ma g) Przeciwstawienie charakt .. 
charakteru. wyżs~y poziom duchowy, tO' I rów fi śWIatopoglądów) nie pr .. 

. Po~r6d tych, kt&rzy 1.g'ł8S1.11 -j nie mo.gl\ przeciet dać wyczer- D7.iedzdna zasad, niezbędnych p~zebleg ~~łteństwa jest. stale I d~stynują 'przy ró~~ym poLio.. 
ją się po anal,izy charaktel n, pują c:::go .wyjaśnitlnla trudnegO' dla ,charak~erol?gji, przy ok~e-I mehąrmon'1JI1Y. akt ten nie ~a: I ~ll1,e do Dleharmon1JIlego mą!
najwybitniejsze mIejsce laJll1l1 rą zagadnienIa o ich wsp6łdźw,ięcz ślaDlu wzajemme 51ę uzupełnla., dZ!,!1 fadnego ,znawcy pllych!.kI i zenstwa. " __ 
kandydaci do stanu mal:kńs~ie no~ci i zgounoŚC1. UczywIseie iących charak.ter6w, ,iest jesz· I kobIecei. KobIeta chce i musil hl Przynaletni do r6fnyel 
10. I w:!m.te; pon'!ewnz Ewtą, nie mogą w tYm wypadku wy- C1.C za mało opraeowa,na. To c-..zuć wyższość swego męża; jei , ras nie tworzą zdecydowanie 
p;f}k małżeńskj. kt6ry zasadl~. star!,zyć sądy, dO'slah .. 'Czne catko te! n,apewno będzie interesuj~e skłonność musI ochłodnąć, gdy harmonijnego małieI\stwa. Zba
czo rawierany jest tła całe ~V- wiece dla celów stosunków lIan- zapoznać się z wynikami empi. 1'7.1Jie swą przewagę, gdY! to dane przezemnie 6 małźeńst1f 
cie, jest obok wyhoJU zawodu, dlowych, kr6tki.e sądy ° pnik· rycznego por6wnania, kt6re 1a wzbl!dza w nieJ je~noo7.r.~nie po mieszaillych żyło w 4 wypad. 
~ajdoni06lejszą w skutki di't~y, tycznej zdolności do pracy ł lo- mlerzam w kr6tkości ponitej o- CzucIe o~amotn~'!t',jlB. Jrach nieSlczęśJiwff\, w 2 jedvnf• 

!ją mężczyzny. U kohfetV j t 8t .ialności sposobu myślenia. W 4wietllć. }\\ 'Vi~kS%y stoP:łI1 energii i zn()śnie. Wszystkie osoby tvcł 
on początk Iem spełn i cnia WId- wypadku prognozy rnnłh~ńskie,i N d t 'b h b ru('hliwości ze strony kobiety matżellstw najeżały bez wyjął· 
śeiwego celu istnten,a. grafolog musi działać bardzu o· d • a po Śs ~W1e (} s'l~r:ye :: prowad7.i prawie w połowie o- ku do wyższych afer 'owarzy· 
Trwałość intymnE1:o w-.p61t-r- strotnie. Ustosun.kowany ścISłe an, czę, Cl?WO ,molc oso 1- g6lnej ilośc! wypadków do bar- skich. 

eta. nl~(}inwo.ść unik:wia Sl Q ob.iekty\'\'rnie, musi w}1ężyć Carl'! sty~h, CZęŚC10~O ,Innych całko· moni,fnego współżycia. Wiród II Starszy Wiek kobiety daj. 
'Wzajemnego, stuwia. jak to tło- swą wredzę psychologic1..ną i WIele .odpo~ edzIaln~e~ t Jud~ rych harmonijnych mnłień!>łw ma1t.eństwa nieharmon!Jne. co 
iwiadczen :e wykazuje, ,v~ajem , charakterologlczną dla oSlągl1lr ~zynlonYCtkt"ab ma j,\;ae1!' zwykle tOtlla "chodu w spod- 'la jwyiej jeszcze znośne. 'IV pre 
ł:''''-'DW "dopasowaniu si,~" ~ak da dobrego wynIku - to te' ~e wszys e ez wy ~ .n 1'1: "lach", a~z.k?lwiek n,if! ma ~ię wie , wszyslkjch ,wY1Jad"~rb 
'iv'U>tIde wymaganIa , że 111etvlko ja!lne iesł, te trafna llnatlza te- f't Ju~.ze sobą ~jmn eJ O {11 dO' czynIenIa r: wy~tll,·trI bra skonstatowano Wla.rolom!!two 
natury n ieufne staJą wnb~ "n- go rodzaJu nIe .iest możliwa bel', ~a • a w~ pozwa a V p~z~u~z. kiem energji ~ męiczyrn. Ztl strony mętn. 
Wttl'Ola małżeństwa ze ,(WIesza- pewne.i szerokości rozma~l1U7.a~,. h że sądj • o bard1.I:I. l;łb ('~ Jeśli pozJomy duchowe! hl Kobiety, ktore były clynne 
"etni uczuciami. myslcnia. mn el armon Jnem wsp zvc·n temperamenty sa r6tne, J'Klwsta \V 7.nwodach inteJekłllnłnyen., na 
Każdy cz!vw1ek, pr7Y7W'Vcza. Sąd, op!snjący Jiann()n~tę d-:ru "wdany tblye mofe z~ ost~!eez. ją zawsze nieszeześliwe tnaHeń. dają się o wiele mnńej l1a zonę 

pnv do ro7.sądne~o na\l\ystu, osobistośCIt, musi gruntownie ,ny, pow!' a materJa pant 'Il%V , stwa. 1 matkę. od wychowanych w 2J 
rapytu,je się w p;erwszv("..h go- przedstawiać Ich dotychczaso- Zwracam uwagę, fe brałem pod d) 5zc1E'gćlnie tle ha'rtnont'r.u. ciu domowem. Z pośrlld 9 ito
'':łzinach, czy to n~e UQt~f!un.k.o . wy rozw6t; tl',o.iC to być dokO- uwagę wszelkIe sfery społeczne ją zdecydowanie, p f 1t,:clwne tern biet uClonych, niemnieJ 'jak R 
wanle erotyczne k9:1.e mn w}. nane 1. d,ostateczną pewno~dą I od :roletar.lat:. ~~ t ~fer arvd r'~eramenty. Zw1azkj J"IOm~('.-17v hylo nie~zcz,ęśliwych w małtcń
~1se partnera w u.vt rózO'Wern jedyn!e na podstawie obszern~- .Jo ratvcznyc. ~e ra em po naturami sangwiniezn!'! - f1e~ siwle. WiękSZA samod;r.!dno~~ 
łwietJe. Jedvnie niet1c:lJlll garst . go materjału pr6,b pisma i .leśt: uwagę <?s6b chor~ch umysłowo mat:vcznemi i cholerY'c7.n ie - J11P (mlanow!cie artystek) ntrlHluia 
ta Ilważa 7a koniecznI" I(\\Ir6cić możli-:ve z różnorodn.ych dat. Z', '11~ (o~JąilnY~~k l~nliml ":lOft)a lancholIjnem! skazane są n3. 7Pi' 9;łaśn,ie ogra,niczenle s",~b(Jdy 
ste do grafolo.qa :( prn~b~ o do, tego wynika, te charakterolog, . m~ ~Pl eps, a, a o o zm I : p, ~ wao'e np_wet przy z~Odrro~~1 on poruszanIa się, kt6ra !lta,!e sri~ 
kladn, porównawczą anal"lZę kt6ry waży się pod.iąć takier:to i ta ; e kma;nY l~~wO '\V}YOHH~llł I riornów d"chowycb. kon lec7.nem pr7.V WSpÓ'ł7,Vl'in 
(ttudjumt, A przOO1eł kA7dy pc zadan:/l, musi rozpof'l';!ldzać n~fI! i w~ os.e, Ił .,.8 armou e, mk' f!) PodoJ>ne temperamenty mHl.źeń.,k't'm, 
winien rozumieć, te fed~rnie sp. zwykłą miarą doświadczeJ\I.! " "n~kI~ POWlłAł~ wyłqeZnle,~ t' zwykle do},rze h!l1"mon; 1.1151'1 W bardzo wielu wYOlodkllC'11 
' .1nlne badanie dwu t.'hI1Mlltte- p'l'aktvcznego. w at. ym . raz e p~,;ewa ,n« l Szcz4g61n!e do.sl~onale się roru- dało się na podstllVl~C am .. fz , wy 
row mołe dać w wvniku Jmr6w. Naukowo wyszJrolon; graf~pt'~z. rSYCh;~l~et r6tn.4!e. łn ' mleją cnngw1nu:z:n!e - rle"ma - danych prze';,gref,'loj(ów, 0 :01":·
~nie. jak ustosnnkOW;tM są log nie zbliża, się dO' pisma. aby ZJe ę mi fa swa .na :. tyczni nt~zc%ytn! i lan~wi11\c:z- gnf!ć pogodun:~ i wvr6wn::mjf' 
'wzajemnde te dwa charaktery Je 7ewnętrzn:e wymierzyć.. lecz ~JPY, la hW ęc h~jnI'ftlOD!net m nie - melan.choJ :.łne kob!et~·_ 5t~l1nkó,v w~rhd Ittehnrlllvnił 
Dwie niezaletnie od siebie W'Y- wujka głębieJ. stara się zba.da "ne ł n e anDOnl e. f) Równe temperamenty dają nych maUwslw. 
~~ ....... lig .ahaJ: .... 6.~ .k pii'alD() pow·stało, ,jak dzblłg- Jakie No wy:niki ~ NdaJń? prz~watnie &nośne, iedn!l'kte lPrzedruk ww't'onłonv), 
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rz,z nie je r Z 

iG:e 
Domoc, ma ei la na z o miasla 

Łódź, jesl - jak słusznie ktoś l szych świndczCli na rzecz min· I nie obywateli. ale mimo to War-
zauważył - miastem l1a jje-j 8ta.. I szawa ma włas'ne tramwaje. wo 
skra \V ' zych kontrastów społecz I To też budżety łódzkle byłl' I dociąg,1 i kanaIizaci~. ~lel.tI·Otw 
nych. Jest miastem wielkich bo ' w stosunku do Dotuf"b wiClkiO- 1 ni , porządne brukI as.faltowll. : 
gac~w. i :::kr2Jnej !lędzy. Nig~i€' , g? Q·środka pr~emysł{)we~o. mi: I eranito~e. Jeś~i por6wnll~ stalP 
w zaGc'cm z mIast polsklf.:h, ' nImalne. Budzei 600-tvs:-eczneJ UtDu~dzen publlc~mych sŁol;cy; 
z1'6 Ż1~c7kowanJe stanów po.sia- t ł.odzizamyka si~ skromną cv· Loa.zi - to całkiem wyrainib 
dania nie występuje w tak do. frą 30 m'ljonów złotych, pod- widać w jak gorszem położeniu 
sadne: formie, jak właśnie u czas, gdy budżet np. Poznani-n "naiduje się pod tym względem 
nas. posiada.iące~o tylko 250 tys. Ł6dź, posiadająea lvlko własn:, 

Wojna światowa, oewastując I ludno<ści, wynosi 60 miliOO1(l>W' I hokami robiącą ga1.{}wnl~, i bru
pnzcmvst. Zloiszczyła mateTjal- złotvch . Warszawa ~ L200.0~O ki w StMie Kodnym pożarowo-
nle Iwlą część społeczeI1stwa i ludności ma budżet 150 miUo. : nia. . 
zru.in~wała wpro.st d05zczel:nJe D<OWy. Według recet>t:v stołecz· W lepszent od nlł~~O grodu po 
proletarjat nej łoźen~u znnj~ują ~le prawie 

Rzecz jasna. fe w tak~ sb- budżet ŁOdzi Dowinienhy zatem wszystkIe. m·asla • • 
nie rZe<!zy, Łódź - rozw1 ia,iac wynos:ć minimum o 100 prOe. b . • zaboTu, pruskIego, pos'lada,llt· 
się za wz~Iedu na rekOtrdowv wi~eej. avIi 60 m i ljOnó\1T· ee 7.l}41cw,e wytsze bud~ety. A' 

WZTosł zaludnienia w temDi~ WpraW<1zie stoliclt r6wniClt nii:el1 Łódź. 
przyspteszonem - bvła ofiara rzad6w okupant6w. Powstaje pyt8Jnie, w ~em 
nIe mogła f.ądać od najub&!· którzy wywieźli za.granic~ roje. tkwią ptrzyctyny rćmych BytU. 

acii poszcozeg6ln:vch m~ast pol. 
~~::~~~~~~~~~~~~~~~~=::,.::" .. :J:!!..,....~ .... :::.~!!!!!F*!!!! ~kich. Czy w Łodzi. wpływa 

100 rb., a dopiero dalszych 20 
tys,ię<!v płatntków mitJszka w 
lokalach, w kt6rvch kOmol'121l' 
pnzekraeza 100 rubli. 
Wszyscy wymIeniem nie płat!ą 
miastu pOdatków, albo płacą zn~ 

kOme sumy. 
Widać stąd, że istnie.i~ sza· 

lona dysproporcja oomj,ędzy Ł ~ 
dziĄ, a illnemi mia!tami Polski. 

Miasto nasze bo,ryka,}ące ~lIr 
ze znanych przyoZ\rn i ogólno. 
krajowego kryzysu z niepomy:" 
nemi warunk ,mi egzys-Łellą. 
spełnia w całoks'ltałcie gospo
darki państwowej fOlIę wybitn'e 
tw6rczą, wz::\mia:n 'za kt6rą nit
nie otrzymuje od pańs,twa. Nikt 
nie bIerze w obrotn~ jej i,nte'r~
sów, 
.t~t )t!norOW'ana, pi)zosławiona .* .'WM 

na pastwę losu. 
W TYM STANIE RZECZY. 

DOWIADUJEMY SIĘ, ZE SA. 
MORZĄD ŁÓDZKI NOSI SIĘ 
Z ZAl\lIAREl\I. ABY NA POD. 
STA WIE WYJ USZCZONYCH 
W"{ŻEJ POWODÓW WYSTĄp 
PIC DO RZĄDU O UZYSKANIE 
ZE SKARBU PANSTWA DOTA 
CJI, W FORMlE JEDNORAZO. 
WEJ, BEZZWROTNEJ SUB. 
WENCJI DLA ŁODZI. 

Uważamy, że samorzlłd po ,-t 
?iea 7. odpowiednią .P'TOPOZYCj,ą 
.J~kna .Irychlej Wystflp!.Ć do c'zyn
n'kórw mlaroda,jnych. 

Pnzypuszczar; należy, ze pro!. 
ba Łodzi p01'~Z pierws'lv spotl,a 
się ~ całą przychylnoścJ4 i zm· 
zum1eniem. u sfer m;IlToda j,nych 

St. Gel. 
&a - .. .,. Ci as;:Q w:=:= 

mniej :Dodatków do kasy mlA
s.łA ? 

Otóż ta.k jednak nie jest. L6dt 
zaRa.dn!CZo bie1'l~ b. wiele od 
swych m!eszkafJców. 

Reie traci b z ol ,ch 

" Narutowicza 20. Narutowicza 20. 

Al mle -at wyświetlania 
.- IIIIQ najwspanialszego 

dźwiękowego arcydzieła 

jeżeli słollca I'ClV 1.200.000 
ludności, to pl"zeM!.lo połowa 
mieszkańców pc;siad3 IZdlOlność 
płatniczą i wpłaca wysok~a DO' 

datki 

na zapomogę zimową 
Środa, dnia 15 stycznia 1930 t. 

bezrobotni, których nzawr.ska roz. 
póczynają. się M litery: K. L. L. 

Czwartek, dnia 16 stycznIa 1930 
roku, bezrobotni, któryLh nruzwiska. 
l'OZpO<czynają Slię na ł:!tery: M. N. O. 

,JpI WAIllY BlRlf " 
?o-znań ma prawie 100 proc. 

tatkiej ludnośoi. 'Wszyscy są tam 
wypłacalni. 
NatOmłast w ~t, na 600 tys. 
mteszkańców, młlmy 450 1)'8. 
ubo~lei IUdDMef, nf~ mogąte.ł 

płacić wogÓJe. 

Mi'>gi'Stra.t m. Lod21i podaje do 
W'!ladomośdi osób zadnteresowanych 
że w ponied21il3iłek, drJa 13 styc·z_ 
n:'3, 1930 roku, roz.pocz.ni(l ERę reje' 
stracla, bcz.robolnych na mpomogę 
5tycznloWlh którzy O'trzymaH pań
stwową zapomogę zimową. zru mil)o 
s\~c grudueń 1929 roku z kasy u
r2'~du ta.siłko'Wego dla. bezrobot., 
nych, oraz tych osób, ktÓre wy. 
czerpD1y ZM:~.i wstawowe z fundu 
ST.U bezroood;a. w miesią.ou grudniu 
1029 roku. 

P'ątek, dnia 17 stycznia 1930 r. 
bezrobotni" których nazwiBI,a roz
poczynają Się na Ditery: P. R. S. 

Sobota, dnia 18 lityczni:! 1930 r. 
bezrobotni', których n:lZ\\ lBka raz
poozynają się na litery: T. U. W. 
Z. Z. 

w roli tytułowej 100 tys. słabych, a hlo7e tylko 
15 proc. mocnych płatników, od 
których moma czerpać dor.ho· 
dy. 

aejanakomlłszy aktor I 'piewllk film6w dtwiękowych 
ReJestlracja. odbyw'alÓ się będzt'e 

w lokalu urzędu 7Jasiłkowego pny 
ul. Pi'Otrkomltiej 273, w godzinach 
od 9 do 14.ej według na.stępująt:e
go porządku: 

Bel:roJO'tny, zg1agzaJ.ący 6: 0 do 

Rb JOb Najdosadniej ttobra.zo'Wf\~by 
ten stan taki np. fakt, że t I'cz o 

by 120 tys.it:Cy płatnik6w podat
ku lokalowego 47 tysi~y fest 
takich, którzy płactt komOll'ne 
przedwojenne do (50 r ubli. ~ą 
więc. .iruk łatwo domy:leć Sl~ 
można, robotn:kami, n~dlar:ta
mi, dężko pra:cująeym.j l1tQ kawa 
lek chleba. DalszyCh 20 tys!ęc,' 
pllatnik6w tego podatku pIad 
ezy;nsz w ~ranicach od 60 do 

rejestraojl wr.in'len ()kazać~ . 
1) dowód osobisty, wzg-Iędnie iI: 

ne urzędowe ~wiadczenić to~'Sa , 
mości, PONADTO: 

1) ABE LYMANN Poniedziałek, 13 stycznia 1930 r. 
bezrobOltl!l'fi kitórych na.zwiska ro~ 

poczyn" się na łi'tery: A. B. C. D . 

2) legitym!l.<-ię PUPP., st>,; rerdz:l 
iącą fakt pobrania za.pom!lgli zimo. 
wej Z!lt miesiąc grudzień 1929 rolu\, 
względnite wyczeT'p:mi1a za&J'łków u 
st~W'OWych z funduszu beZToboeia 
w grUd1l!itl 192!l roku. 

• .swollł orkiesłr'ł ja%zbllndowll z New Jorku. 

2) lowiect o W Po see E. F. 
W~ek, dnia 14 styczt1ia 1930 f. 

bezrobotni, których nazwiska roz. 
pocr:yna.ją stlę na l'ittery: G. H. r. J. 

&I."" HU",,? • OS $ ;.OCff#:a=O "9'" , • w ola . 
nie telelonować do straiyprzez łódzki P. U. P. P. 

po Informacle o pożarze Państwowy . urz~, ~ośred~ctwa I z~ ŚWli.a.decbwa;mr z ukończenia ~'re4 
•• pra.<ly W Lodzn" KJfimekiego 52, po. !l-'ero lub wyzszegO zakładu nauko 

Wycieczki za r ni zne 
• Łódzka s~az ognl~8 oehot· ~zu.kuje kandydrutów z dobrami ',\'egto La. staoOWfJSko I i ll.gieJ ka.

wcza pr~' Sz. Publ.c~no4ć ~ św1?de~trwa.mi i r:ferencjami do ob l t~gor~ w państwowej 5łu~bie SkaT 
niezwracanie. si~ w rn1-1r. poźa !!lI.dzenl!3. llrustępuJ~ych p<>'Sad: boweJ 3 biuralistów; b lU 
ru z zapytanIamI o tako.v)'m do ' '. gro 'Ilnyc 
t t I d k d l · JI NA MIEJSCU kattegolf}l z wyksm,alceniem ""'mna.. 

"Żeglugi Polskiej" s ra y, eez o omen., pu e . . . Ó ' 

telefon 199.60. 6 sluzl!>cych do gospodarstwa. do- z~r,lnem w zakresie 6 klas g mna.. 
Program wycieczek zagran"iCz

!łych P.P. ,,~egl~ polskiej" na po 
pu1arnyoh 8. s. "Gdyni'a." na. rok 
1930 'Zostal już ostateCmle ustaJo
Dy. Program wycieczek uwzględ-
1:ia. podT6źe do Kopenhagi <>r3fZ do 
etokholmi~, gdzie w T. 1930 oo~ 
będ7te s~ę w1elce ilf.!teo:'esuią.ea wy. 

Łódzki Teatr Kameralny 

"Jllłtllł4 I" 
Aleja I MaJa 2. 

Kierown. artysto II Dyrektor 
M. Broderson J. Strugacz 

Kompozytol'l D. Bajgelman. 

O Z I Ś I NIedziela 1!lltyczni a 1930 r. 
2 PRZEDSTAWIENIA 

O g. 7.45 w. o g. 9.30 w. 

W zw.ą.zku z co.ralZ wlę~ 

sprarwnością orga.nfza.cyjną P. P. 
"Żeglugi Polski~" udało s~ zniżyĆ 
kos'z.ta wycieczek.. 

Telefonista stra#.y o«ntowel mowego. zJalnych, ogólna Zl!la.jOtlUOŚĆ bi,uro 
jest w takłeh wypadkach zaab- NA WYJAZD W KRAJU Ności gminnej. 
sorbOwany wykonywan'em 1 majstTa. fa,ebo)Vca. do wyrobu pen 
rMkazów komendy 1 n e ma I dzll i szczotek, 1 wywa.biacza. plaan 
możności dawania wY.ta~nlen. 1 zdolną wykw3ilifik.OtWam.ą. fry~jer-

Jak i w laltach ubl;;egłych turyStA Utrudnianie telefoniśe'" pra- k4t ondulaAlorkę. 
poolS<ly pczez cały or.a.s pobytu ,. ey pytaniami mOH obłitc.wae !O p!'~łJn'Dit6w ~eh, 

NA WYJAZD ZAGRANICĘ 

1 kterownika. speCjalistę do wy_ 
robu wełni;anych kołder (OOJeJal) 
,apret1.tl' ma.~a). 

gralIliclII mieM:k,a.ją naJ stllJtlm i tam w nieobJ'ezalne skutki, e1telltu
fRę stołują, - innemi Ilłowy przy- ałnie spowodować - katasstr ... 

jeżdżają. do centrum obcego D:I1f&. '4:, eo ehyba uie leży 'fł antr.n- 46.555 zrG tnJch 
sta w SW~lm własnym hotel1L ejach PJłajqeej ai~ publlcmośei. 

Szczegóły wy0'i~czek 1oomunilku- Komunikat zarejestrowanych w Łodzi i okolicy 
je na żądatni(:j wyd!zitał paaarieTskl W obee JronieUZOOŚoJ ~ Na terenie pat\stwowego urzę wie 81, w Aleksandrowie 353, " 
F. P. t)Zflg!ugtl Potsk:iej:' '" Gdyni. rfłl&hunku "Ty~ Stra.hka" du pGaredinlctwa pracy w Lodzł Rudzie PabJan(ekiej 213. 

Zsmówienfta. nat bliłety bę~ Pl"Lyj zwraea.my się nilnie~ do posia. (mtasto Lódź i powiaty ł6dz'ki , Z zasiłków konystalo _ ... 
mowały również wszystkie agentu daczy Jlst złi'Órld z tego ()kres~,. ": laskI, sieradzki, łęczyoki li brze- biegłym tyf:odn1u 20.166 bezro. 
ty międzyna,rodowego '-W'a wago. tnzczególno6Oi do WP. WłaŚC1Cl~li ~tńsk1) W dniu t( styCJZna 1930 botnych 

. . IJieruchom08ci o łll8k!liWe kOtIll:Iet.,'Z- bł' I . nów syplalnych Cook l t-wa "Or- ad. ft'o_. h roku ylo w ew deneJi zareJe-
- ne n eslaIie t C1lM1wyc wraz z o· W s"me' ŁO"' .. ł ·łkJl. k bIS". .... sfrowanych bezrobotnych ". . ....... z Zru!I uW j1 

flM'rllIll do ~ancelM'JI L. S. O. o. . . rzystało w ubiegł m t 'odu' 

a 
Jut czaI! uk1Ma.6 projekty MI Sienk'teW'icr..a 54. telef()Q 116·96 1 46•56rł (w ubIegłym tygodn ~ 15307 oezrobotn\'~~. y; .8 

I 
,",to, przyczem należy uwzg'lędn:~ lub ewentualn$ zaJkomun1kowmi!e I 42.435) ,.. tem w samej ŁodZI I . 
t.\k J1.~kne, zdrowe i d()lt,pne pOe I adr.sIł, (dm. bk."" q de dof.b1'fti-\14008, " l'.bJ.nł~aeh łU~dO. w W ubIegłym tyg<lctnfu atplłc\'. 
dr6te ffiM'sk '. na. polllkim a1Atku ns&' Zsłerm 8.S95, w Zduńskiej Wo- lo praeę 4201. otrzymało pmeę 

r 
pr%ebolowego programu p. n. 

z udziałem .. lago nspoł\L 

atlety ~pr%edaJ. kasa teatru od godr:. 
U-1 i od 5-ej po I?ol. 343 

ucr:mi~~, ~stZ v.aday,1a kł~w Zaraę4 I Kemeacta Iii J087, w Toma8wwfe Muo,l
l 
przez urzęd 33. &djęto & .WldN' 

pa~zpOt1"towych. , L. S. O. O. w'eekim 2.468. w Konstanb;noo ełi z inn~..,h przyczyn 804. 
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DOdatkowa komisia 

poborowa 
JuVro, w poniedZiałek u!iZędo.. 

wać będzie w l,okalu przy ul. Po
morslci'ej 18 dod.altkowa komisj~ po 
borowa dla. rocZDf.ka 1908 OIl'3,Z st3Jr 
:Sizych, o ile dotychczas na komisj'l 
nie stawali 

12.1. -Gl,O~ PORA.NN'Y - 1930. 
~r.ll 

Podatek lokalowy nie będzie obn~ż n 
W"ak N. T. A. nie dot,cz, ogółu płatników 

W jednem z pism łódzk.ich u- Z tego orzeozenia wysnutP- lO podatek ten od 75 proc. rocz.nci 
kazał się a1rtykuł olJl3wiający o· słało twierdzenie, że każda su· ltumy komornego , 
rzeczenie Najwyż&zego Trybuna ma czynszu komornianc.vo skła 
lu Administracyjnego, w kM- da się z pozycji czynszu i pozy. W związku z powyzszem ma 

ok .... od k . gistTat nadsyła nam następul'ą,C~ rem zawyr owano, 1Ł p ale cj! dopłat, wynoszących prll'-

l k ] . . '. wy:nśnjenia : .0 a O'Wy Wlnlen być WYlllleua· t!Iętn~e 25 proc. ollólnej sumy J'<' 

datku od lokalj (Dz. U. R. P . p~ 
Nr. 94, poz. 550) . 

Artykuł 4 wspolIlll1ianej ustG 
wy mówi: 

ny nie od pełnej sumy komOll'n" komornego i że w()lbec powyŻSZ~ Podatek lokalowy wymierza. 
Na. dodrutkową komilSję mogą go, lecz po potrąceniu z niej 1). go władza wymiarowa Dodatku uy .iesł na podstawie ustawy 'l. 

zgłosić si'ę jutro zamies,zkaIi w 0- płat za świadczenia. lokalowego w~nna wymiCr7:1~ dnia 2 sierpn.ia 1926 roku o po-

brębi:e komiSlllrjatów policji: 2, 3, 211!!!!!!!!!-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~a~_!!!łH!!!i !!=!:!!.~ULuai!!!:!!!!.5"!!!-!!:!"'~~!~'5!*ł!:iJłW!.li!,~.............-.~!!~!!!!!!! 

"Podstawę wymia,ru poda tkn 
stanowi rOcz'ne Jlrzedwojennp. 
komorne, płacone w czerwcu 
1914 roku, a przerachowanp. n a 
złołe według art. 6 p. 4 u sta wy 
f! dnj'a 11 kwietnia 1924 rok u o 
ochronie lokatorów, wz~lędn;c 
wart " 

5, 8, 9, i 11 o ile otrzymali wezwa- -
nie ze s1lllirostwa grodzkiego. 

nocne dyżury aptek Mordercy -z ul. Wysokiej schwytani osc czynszowa z czeirwcl'l 
1914 roku lokal,i, nie oddawa 
uych wówczas w najem lub od. 
stąpionych do bezpła tnego użvt 
ku, w ten sam sposób p'l'zeracho 
wana (t. zn. 1 rubel = 2.66 zł.)· 

Dziś w nocy dyżurują następu
jące a.pteki: F. W6jcicki€go (Na,. 
pi6rkOWlSki'ego 27); W. Danielecltie 
go (Rbotrkowska 127); dr. Klupta 
(Kątn31 54); Ilnkkiego i Cymera 
(W6lozańslm 37); J. Hartma:oo 
(Młynarska 1); J. Kahana (Aleksam 
drowska. 81). 

Przez dwa dni zbrodniarze ukrywali się w melinie bałuckiej 
Onegdaj donOSiliśmy o zbrodni 

popełnionej przy uL WysokieJ. 
Około godziny 10 wieczorem do 

zorca domu nr. 32 przy uL Wyso
kieJ ~ł na uliCe, gdzie na 
-chodniku potknął się o jakiegoś 

mężczyznę, 

krwi. 
leZącego w kałuZy odwiez'ono do szpitala 26.letni Jó

zef Muszyński (Magistracka 5). 

Z powyższego wynika, i-e po 
datek lokalowy, wynoszący 8 
proc. komornego np. za lokal, 
Atórego roczne komorne W'VDIl

siło w Clzerwcu 1914 ł'lJ lku 

Kasiarze prz, prac, 

W tym samym czasie w odległoś 
ci kilkudz'esięciu metrów od miej. 
sca zbrodnf, a więc przy zbiegu 
ulicy W)"IokleJ i Złotej znaleziono 
ciężko poranionego w kaluZy krwi 
innego mężczyznę. Przybyta na 
miejsce porcja wszczęła śledztwo. 
Po udz'eleniu pomocy por3illione
mu mężczyźnie, leżącemu przy 2Ibie 
go ulic Wysok:ej i Złotej, tenże 

oświadczył, że w trakcie bójki po. 
kłuli ich Dożami niejaki Otton Ro. 
goszewskI, zamieszkały przy ul. 
Głębokiej 10 i Edmund Nowak, za
m'eśzkaJy przy ulicy Miedzianej 
22. 

Dopiero w dniu wczorajszym u
dalo . się policji wpaść na ślady ])0-

szukiwanych zbrodniarzy. Rogu. 
szeWSki, który do,tycbczas ukry
wał się w niewiadomem miejscu, 
stwierdziwszy, że została już doko 
Dana rewizja w jego mieszkaniu, 
w przekonan'u, że go policja już 
nie szuka, wrócił wieczorem do GO. 

mu. Omylił Slię jednak, gdyż wy. 
wiadowcy stale CZlUwali vi m'ejscu 
jego zamieszkania i w cbwiU gdy 
wszedł do bramy Zl8.trzymano go, 
okuto w kajdany i doprowadzono 
do urzędu śledczego. 

100 rublj, a wJęc po przeracbo. 
waniu 266 zł., wynooi zł. 21.28 
w stosunku rocznym. Nieudane włamanie do lokalu firm y Dunlop 

w czomj rano woźny spółki Dun 
lap (właśc. Rubler i spółka), miesz
cząceJ się przy ul. Sienkiewicza 
63, stwierdzlł, ii w nocy w firmie 
~podarow.ałi włamyw.acze. Drzwi 
wejściowe lokalu były otwarte, 
wszys1ki'e szuflady biurek wyłama 
tle, a w górnym pancerzu ogniotr
wałej k~, stojącej w gablnecłe, 
w,jdniał dość znaczny otwór. 

WfYi.ny natychmiast połączył się 
telefonicznie z dyrektorem firmy, 
który z kolei skomunikował się z 
"'-ydz!lałem śledczym. W szezęte 
przez policję dochodzenie ustaliło 

przedewszystlde~ li; zIoczyńeom 
nie udało ~ nie zabrać z lokalu. 
W szufladach biurek nle znaleźH 

oni bowiemanł grosza, a ognlotr-

KINO-TEATR 

"P LACE" 
PIOTRKOWSKA 108. 

Dziś po raz ostrtni I 

Wielki dramął 
namiętności ludzkich. 

W rolach głównych: 

UIV( IR~~H 
i Ewelina Brent I 

210 I 

wałą kasę, którą już częściowo 

rozpruli, nie zdołali ealkowicle 
otworzyć. Polieja ustaliła ,iz wIL. 
mywacze byli wyspecjal~wany. 

mi kaJS:arzami, to rez nie ulega. 
wą'tpliwośc\ 71e potrafiliby I'IOIZbić 

kasę, lecz w cZ88le pracy mu«iał 
1lch ktoś spłoszyć. Kasiarze n!e po
zostawiU Po sobIe ŻJdnych śladów, 
któreby pol:cjl ułaJtwiły śledztwo. 

• 

Zabitym okazał się 29.1etni Kle
mens FrankowsJd, (Maa:owiecka 
63), ciężko rannym zaś, którego 
a -Humor • zagranIczny 

PANI DOMU (która wydaje bal kl.\Stjumowy): Jalkże s:ę cieszę, że 
juz pan wyzdrowiał! RzecZYWIŚcie, wygląda pan o wiele lepiej! 

W z1ęty w krzyżowy ogień pytań 
Roguszewski wydał swego kompa
na Edmunda Nowaka. 

Okazało się, iż Roguszewsld 
przed a.resztowan'em przebywał z 
Nowakiem w jednej ze spelunek 
złodziejskich na Bałutach, dokąd 
tez wysłano natychmiast poltcję. 
Nowak w cbwili wkroczenia }JQli_ 
cj! do meliny siedział w to warzy
s~ie jak'rchś gości, gdzie raczyli 
'SIę wódką. Widząc wkraczającą 
policję Nowak usIłował zbiec tylne 
mi drZWIamI, lecz zamiar ten został 
udaremniony i jego również dopro_ 
w.albono do urzędu śledczego. 

Po przesłuchaniu obu zbrodnia 
rzy przesłano ich do w'ęzienia przy 
ul. Kopernika do dYSPOZYCji sędzie 
go śledczego 
a&J i a;4* a 4 &#41 = kU;,....,.,. 

W spomn.ia,ne w artykule o
rzeczenie N. T. A. odnosi się do 
tych wypadków, gdy komorne 
obejmowało również §wiadcze
nia nadnzwyoza.jne, np. central. 
ne ogr.zewrunje, opłaty za używa
nie windy, opłaty za meble iłd., 
nie dotyczą zaś §wiadczeń zwy
kłych, do których w kaźdym do 
mu właściciel jest wobc'c loka . 
tOTa zOtbowjązany, opla tv bo
wiem za te świadczenia ~taDo . 
wiły i stanowią integralną CilCŚĆ 
komorneg" 

W wypadkach. kiedy czynsz 
komorniany obejmuje wyż e.i 
WSpOllllll11ame świadczen i a soe
cjalne, wydział podatkowy ma
gi.sŁratu odlicza, w wypa~ re 
kursu płatnika i przedstawienia 
odnośnych dowodów, przy wy
miarze podatku lokalowego, od 
sumy CZYTI.$Jzu komornego tę 
część komornego, która sr\:ano
wi opłatę za świadczen.ia nad-

Uporczywe zaparcie, KlItlIry jeli- zwyczajne. 
ta grubego, wzdęcia, osłllbione funk- J 1_ : 1_ • 

c!e tołądkow.e, zastoina og6lna, oSła-/ a.a w)'''11hi.a Z pOwyzszego, ro,z 
blone. funk~le wąt,roby, b61e w bo- szerzaj-ąca interpretacja wyroku 
kaclt I pod zebramI przechodzą przy N T A .. ... 
używaniu rano i wieczorem po szkla- . . ., uogólnIaJąca, tZ allil!-
neczce naturllln,ej wody gorzkiej żenie wym.ia.ru podatku lokalo-
Pra.ncl.z~a-JÓzefa. Powagi lekarski e , , 
stWIerdzaJą, że woda FrancIszka- wego dotyczy ogółu platl)tkow 
Józef~ . n,aw~t przy. skłonności do .fest błędna i może narazić pła,t 
p'odraznlen kIszek dZIała bezboleśnie. " . 
Ządać w aptekach i drogerjach. n illkow na nIepotrzebne koszty 

JYfzy wnos-zeniu rekursó-,v i od
@@@@@@@@@@@@ wołań od rzekomo nadmierne-

ŚRODBOROW 
Pensjonat ~Romira· Bronisławy Ka
nowej. Piękne położenie w lesie 
sosnowym. Idealne warunki odpo
czynku. Poczta: Śródbol'ów k. Otwocka 

go wymiaru podatku IobloiWe 
go. 
r,· ryp.~WA~ ...... m. .. m;asS8 __ .m.~-t ___ 

Z deszczu pod rynne, czyli... z kozy pod byka. ,~I 

lapisujtle liC 
na (złonków 

1.O.P.P& 
e 

e_ 
Dziś i dni następnych! Najpotężniejszv film świata! Realizacja MICHAŁA KERTESZA 

"ARKĄ noEIiO" 
I.;) Wielka ilustracja muzyczna w wykononiu powiększo
~ nej orkiestry symfonicznej pod dyr. A.Czudnowskiego 

Giga ntyczne al'cydzieło filmowe, oszałamiające wielkością treści, rozmachem 
wyk onania i mistrzostwem techniki. Niezrównana kreacja w:sptmiałej trójki : 

Deorge D'B'rieo, Dolores CosteUo, łłoah BillfY 

• 
Pocz. o 4 pp., w sob. i nie dz. o 12. Ceny miejsc nie podwyższone . 
Passe. partout, bilety ulgowe i wolnego wejścia bezwzględnie nieważne 

.... __ .... ______ .. ____ ...... __ ...... __ ~~ .. --........ ----... --- L· 

Dziś i dni następnych! _ Największy film 1930 roku, który się cieszy niebywałem powodzeniem na całym świecie p. t 

Bezbronne Dziewtzc Przepitkny dramat erotył?:ny, ilu
.tru;IlOY tragiezne dzieje u wiedzio· 
•• ~, .hó.biougo dziewcr;łOi p 

:~~ Uvto Paranelll I Ernest Yemh!~, 
,~ OfkteMr'a pDd dyr. p. R .. KANTOR II, 



Nr l~. 

Z sali odczytowej. 

Iaegalizacja poronień 
W związku z jedną 3: najbliż. 

8zych premjer teatru miejskiego 
p. t. "Cjankali", w której to sztu
ce zagadn'enie sztucznego przerwa 
ui.a ciąży jest nicią przewodnią, 

dyrekcja teatru miejskiego zorgani 
zowała w sali filharmonji zbiorową 
prelel{cję na powyższy temat. Kon 
ferencję zagaił dyr. Adwentowicz 
wskazując, iż zagadn~nia społecz. 

ue coraz częściej są tematem sztuk 
teatralnych i dlatego uwam za. 
wskazane przed wystawieniem 
wspomnianej sztuki zanar~wać 

zag,adniente, będące jej treśc:ą. 

Następnie zabrał głos ulubiony 
mówca Łodzi, mec. P otr Kon, któ 
ry w bardzo ciekawem, żywem 

pełnem krasy przemówieniu rozpa
trywał normy prawne, karzące 

sztuczne przerwanie ciąży. Mec. 
Kon uw.a,ża, że w okresach kryzy. 
Sów ekonomicznych kunieczoa 
jest regut"alCja przyrostu ludnośc:~ 

zwłaszcza w sferze pracującej, 

którą kryzys ten najbardziej do. 
tyka. Przepisy naszego kodeksu 
karnego są przestarzałe i wymaga· 
ją noweliza.cji po linii całkowitej 
bezkarnoścj sztucznego przerw~ 

dla ciąży. 
Następnie przemawiał dlr. Klin· 

ger, który zagadn'enie przerwania. 
dąży tozpatrywał pod wzgl~dem 

medycznym i eugenicznym. Mów. 
ea zapoznał zebraną publrezność 

ze ws..--ystk1em! dotychczas st080. 
.wanemi metodami sztucznego poro 
n:ema" Stojąc na sł:anoV\<isku, że 

fał!lę należy w świadomy sposób 

poprawiać «analogia z raefonalną 

hodowlą koni), prelegent wskazuje 
Da caJy szereg wypadków, kiedy 
w myśl wskazań lekarskich h b. 
ręc pod uwagę kwaUf'kacJe ojca ł 

matki, cłął.a powinna być przel'Wlil· 
Da. Pozatem uwaia on, że przyrcst 
ladnot\cl paw!nłen być uregulowa. 
ny podobnie ")ak produkcja zboża 
ł kartofli". 

Z kolej przemawiał dr. Budziń. 

lika • TyUcka, znana dziwaczka 
na polu społecznem, która zagad· 
nienie sztucznego przerwania cią

ży rozpatrywała z punktu widze
nia 8połecznego I ze stanow:ska 
nowej kobiety, której etyka jest 
wielce różna od etyki prababelr. 
Nowoczesna kobieta może uzna. 
wa6 tylko śwładome maclerzyń. 

stwo, J tak samo nie chce ponosić 
konsekwencJi wynikających z unie 
sień zmysłowych, jak tej k!()i1se
kwencU nie panosi mężczyzna.. Pre 
legentka wsklazała na krzywdy ja_ 
kie działy s'ę dotychczas kobiecie 
.wobec braku równcupra'\V1lieIll1:t 

ll.r - GŁOS PORANNY - 1930. f 

TBATR, łYł ZYKI\ • 
I SZTUKA Co usłyszymy dziś 

przez radło? 
Joachim Kahane-

metaloplastyka 
Onegdlłlj zaIIlkmęto w saJonach 

T<lIW-a~z. lSiltuk. pdęknych we Lwo· 
wde gwtian.dkową wystawę obra,zów 
i rzeźby, cieszącą 8!i~ nadęr wydat 
ną frekwencjll· 

OdMiał rzeźby wypełrJał ca.łk<l~ 

wfilcie bogaty dorobek łodZliooim.a., 

arlysoty .. metaloplastyka. J oa{,hi
ma. Kaha.negQ. Wystawiane przez 
rriego dzieła reprezentb<YWane. pl"zez 
twot'Y zdobnilcze i ornarrnentacyjne, 
klinkiety, Warze, śW'.ieClz.niJd, pLar 
kiety, portrety j nUsy, były ilst<J1t
nym e~namentJem wystawy. 

D~ieła Kahanego cechuje prze· 
deW1Slzystkiem oryg'".m.aIność kom
pozycji, wyborny rysunek i tofwa· 
rzyszące mu nierozd7lielnJi'e bairdzo 
stallaIn.ne wykonanie. K<lmpozycja 
alrtyBty czerpIe IJJaJ!;(;hLf.i8n'e a; po
dań i fahuły biblijnej, z tradyc.id 
orna.mffiltykj, synagogalnej, oraz z 
ail'chai~mów 81ltuki e~1pGkiej, ohal
dejskiej i a'l".albkdiej, ujętych ilndy
wi:dua.Inie. Ry1S'unek pewny, wzoro
wy ~ prz.ejTJzysty, kroc~y śCliśle po 
linjlj kompozycji, od:tJwa,rz.aj~ już 

lo prym5.tyw posta( i, czy przedmio 
:ów, już to duszę d7Ji'eł.::~ w jego 
wyrazrl~ typlle l charalkool"ze. 00 
jednak uderza przedewszystkiem 
w wykonaniu. dzieł u Kaillanego, to 
wybi t ll3. estetyka iI dełika,tna lIro
bota" tłoczenia" uwypukla.nila., poj· 
n1o>waniJaJ i op1"aOOWia!l1ia do naj
drobniej)szych detalów 'traik.toWla;
IlegO tematu. 

DZlJJła R)JJhallląga pl'Z1emawiają, 

i "OOo'l'ą" mdza.. Up1aJstyczniani.e 
w srebrze, w m.i~dzi j mOsU'ądzu, 

batrwne, mają swe tło i koloryt. 
Pattykowd i d7ila1runl~ na mater
jał kwaiSanil dla. wywollaJnLa, odpo
wiedcich barw ~ oleni, stanoWi na
der wai.ki ozynnik. w ręku alrt~t.y. 

N aj ~ri~ksze zadn.terll'SO'W1aln1e " po 
śród wystaWtilrunych d2liteł budziły: 

"tryptyk biblijny", "kiink!aty syna. 
gogaIne"~ 7!akoIlDl1cy rÓŻlllych Wte
l'Etrchjli:' pO!l"llret córki", "kl~elliile 

Ewy", "Sli'elaiUka" oraz "slludj'll,". 
EI.

Q

• 

TEATR MIEJSKI 

LÓDZKA ORKIESTRA FILHAR· ty pruw", "Chaseudł" i W., świ.ad· 
MONICZNA. czy c<ld:Di'ennie. wyp&łniona. sa.la. 

Dziś, w ntedzielę, o g<ldz. 12_&j te8Jw. 
w połudnte, odbędme &ię 7 -my po- Wk.rót.ce "Aratrat" wystalwła no-
ran&k symfon.1ozny łódzkrlej O'l'kie- wy Pt'0gram. 

S'1Jry filhrunno.nwznej II udzia~em CHOINKA W ZWIĄZKU STRZE-
znaJk:omiltej skrzypa.cilci Ireny Du· LECKIM 

bisk4ej. W programie: No.skows.k:l:e S~al!'am.iem komendy gro(bw~j 
go "Morskie Oko", Czajlrowskf.ego zw. strzeleckiego. _ koJrtltelt w oso 
Symfonja Pattety<.,'ZD.a oraz Beetho- baoh: ob. Forna,lskllej, Nowakówny 
vena. Koncert SkrzYI>CQ'W'Y. POtra.n· KośVi., Procla, Smulsklieg.o i PU'6rz 
Idem symfon. dyrygowal6 będzie chaJy zadął się urządzeniem choin 
świetny krupelmi.strz Ignacy Neu- ki d131 uajbiedniejsezj dv1a.rtwy. 
mrurk. Sądząc ze sprzedaży biae-tów ZahalW!3J chom.kowa. odbyła się 
poranek oieszyć się będ~ ogrom- w lokalu związku strzeleck~ego 
Dem powodzeniem. przy ul. SieLkiawtilcza 3-5 w dniu 

"ARARAT". 6 b. m. Zgroma·dziJl!a. ona około 80 
D2fś, teaJtr Arrurat daJe 2 przed- d~ooł, rodzIców oraz gości. 

18tamiieniaJ: (o 7,45 ~ 9,30 wiecz.) Tym, którzy SWą pra,cą względ
przeboj(JIWe~o progr.amu p. n. "Per nita daTami przyczynili sdę do Ul"zą 
ły Araratu". O n:ezwykłem powo- dzenia. choi'nk1! dIw nrujbiedniej
dzeniu, jakiem Sltę ri'eszy program, ISZ6j dziartlwy składa. komenda. 
skllad~jący się z d08konaly~~ nume g~dzka :r;w. E'tr~eleckie~o w Lo
rów, Jak: "Kowałe - żyd1.li , "Zło. dm gorące podzliękowarue. 
tRiClEIICkE.: ... 41W1iC iW UD uw -

Warszawa, 1411,8 m. 
10,15 NaOOteństwo z ba.lylJiikt 

wileńskiej. 

l2,10 Poranek symfoniczny " fil 
hlllrJllonji W8J11S/L8.wskJitej. 

Wykonawcy: Orkiestra. filhalrmc 
niczna. pod dyr. J. Ozirmlński.ego , 

Utwary Beethovena. 
14,20 J .. Rói'ewUcz: Kuja.wiakil, 

2) l. Lewandowski: Mazur "Wspo. 
mnienie s BieniBze~z" odegrw ()'l'

kieska. 
14,50 1) Alfo.nsa: One-step "Naj-' 

pitęlmiej~ kobieta z Madrytu". 2) 
J. Różewicz: Walc wschodni. 

15,20 J. Róźew:icz: Tango ,Gala_ 
ta". 2) J. MasseLet: Arja z op. ,.,Ma. 
non" (odegra na wioloncz. p. B. 
Imre). 3) J. RówWlicz: Walc (L'he. 
ure bIeue). 4) Leopold: "Hungarrua" 
Fantazja na 1letm.aJty węgierskie. 

16,40 Muzyka z płyt gramofo.Q.()
wych. 

16,40 ,,0 wraJżeruach skautów 
polskich z wycieczki do msz.pan,;~" 

16,55 - 17,15 Płyty gramofono-

łłajpiękniejsza łodzianka w_ei7,15 "D~Tlomrutycwru taba~". 
Konkurs urod, i wdlieku lorganilowan, 17,40 Koncert orkj~stry P<lliCjL 

Gl P .. 19,25 Feljet~ 
prlez II OS orannJ 20,00 UroczJ'lSlta audycja z oka., 

Piątek-ostateczny termin nadsyłania zdjęć zJli zaślubLn ks:ęcia Piemontu i 

Rozpisany przez "Głos Poran. dakeja wyznacza na dzień 17 księżn:'Czki Marji Jose belgijskiej. 

ny" konkurs na na.h;iękniejszą styczni~ p'ątek, do ~odJ:. 8 w l. 1. .!II) Nrurodawy hymn włoski; 
łodziankę, cieszący si.. oob~m • b) naroc1owy hymn belgijski. 2. 

.. ZdjęCIa nadesłane po tyin termi. Pl'.'JemÓwi~nie dyr. Polskiego Ra-
zaInteresowaniem •• zaciekaw1t~. n·" n; blJod •• <f' t i l.... '.e .. ą JUZ moe.y Uf.zes n· djal, mn. pelnomocnego belgijskie. 
niem wśród szerokich sfei." na· ezyć w konkursie. Raili'my go, chatrge d'affa~iI'e włosl<rrego o-

szych czytelnikÓW, zbliża sre więc śpieszyć się, aby nie prze· laz naczelRika wydz. prasowe~ 
kn końcowI. kroczyć ostatecznego tenninn. M. S. Z. II. Koncert muzyki wbo-

Ostateczny termin składania Z nadesłanych i opubI1wwa- s~ej i bel~Jsk1lej. Wykonawcy: 
zdjęć i ud~ału w konklll"&Ie re· nych przez nas zd.ięć wybra. crk1lestl"a. fiJhrurmonj:l warsz.: Piotr 

rem _ __ ... nych .zostanie 12 bezsprzecznłt' Ste:rm:i1th ~ Valcrocialta (dyrekCja), 

łłajpięknieisze 
dziecko Włoch 

., dni· h Ęwa. BM1drowska - Tursk'\, (so-
naj a eJSzy~, ~m ~zy. pra.n), Umberto MM-Lez (tenor) i 
te1nicy swymI głosami wyb orą f L U .. "teln (n 1___ ) N k' pro. • L~ <WW!illp. I a za on 
trzy kandydatk.ł, a z pośród czerue kwadraw litera!()ki PI;'l'andel 
nich specjalne jury juź osobi§eie lo: "Najserdeozn:lejsii" ~owela
wyb·erze najpię,Jmiejszlł łodzian odozyfltlJ p. T. Bocheń1'iki. 
kę, które.i przypadną ~ ud7Jiale 22,00 Słuchowi:~ko p. t. "Szehe-
cenne nagrody, ofIarowant' re~a". 

przez naszą redakc.fp.. 23,00 - 24,00 .Muzyka tanecznI 

Odbiorniki najwyższej jakości I 
ZA PRĄD. pokazy w naszym 
salonie radjowym. Prosimyl 
9511 . 

Bezpłatne odczyty 
z zakresu hygjeny 

z ,,03izy". 

RADJO ZAGRANICZNE 

Berłtn (418) 
15,30 SuiJta w stalryD1 stylu op. 

81 Kauna na 2 fortepiany. 
20,00 Koncert (M. in. Uwert1U'8t 

do op. "Holender • Tułacz" Wagne 
r:ll., Rap=liodja hćlSlzpańsh Chabrle
ta, RaipSodja słowiańska Dworza
ka, Fantazja z op. "Rjgoletto" D8i 

klrurnet z orklestJrą, "Zigeunerwei. 
sen" Srur<lJSaJtego). 

Lipsk (259) 

ł z radOŚCią wita nowe formy 
w$półżycm mężczyzny i kob:ety. ra. 
gdzie obie strony są niezaleźne i 
czynią to, co im dyktuJe chęć, a 
nawet kaprys. 

"Ojla!I1k.ali" &1.tuk31 F. Wollb., 
która zdoby~a rekordowe powodze 
n1!e na iSlCenaeh niemieckich, po
św1i~cona aktualnemu zagadn!;eniu 
społeClZluemu - lega.lizalCji poro
nień i regulow.an'iu urodzili, wcho
dzi na aI6i!z rorutJru mi~jskiego po 
raz pierwszy w Po>Lsce we wtorek, 
dnita 14 b. m. Reżysea-jlaJ L. SchiHe_ 

Dziś o godz. ,4-ej "Dobrze skro
jony trak". 

D21iś o godz. 8,30 rewja wojenna 
,;Dzielny wojak Szwe\ilk.". 

Gtrova.nna Ragioni wybrana ~osta:

łllj jako r:rujbardlruej typowa uroda. 
włoska celem wręczenir3J bukietu 
kW1]a.t6w królewskil!rj narzeczonej 

Dz!Jś, w niedzielę, <l.rua. 12 stycz' 
1liia. o ~odz. 12-~ w południe sta· 
raniJem sekcj.i propagandy oddZiia
lu sallliilbalrnego wydziału zdrowot. 
ności publioznej - w lokalu mlej
skliego k1memrut:ografu <lŚ1Via.tJow€'
go (ul. Rokicińskal) dr. T. Mogil
rfleki wygłosi odczyt na temat: 

19,30 Opera Pu<:ai!nrl~go "ToSiCa" 
GliWice (~53) i W rocła.w (325) 
20,00 Opera ludowa Wero.berge-

ra. "Dar Dudelslllckpfei:fer". 

Królewiec (276) 
19,00 Koncert (Uwertura. "Seu 

nlOcy oowej" Mendelssohna, Sym.. 
fconja D-dur Haydna., SuiJta. baleto
wa. GIucka, "Uczeń czatrnoka:ężn1. 
.rca" Duca.sa). 

Po powyższem przemówieniu 
dyr. Adwentowicz otwcrzył zapo. 
wiedz'lwą dyskusję. 

Głos ~brał n' .. ~. LewarlowEcz, 
który w śWietn'e ujętem przemó
wieniu stanął na stanowisku OIPO

zycyjnem, twierdząc, ze rozpatry. 
Wl&lIlie zagadnienJn legalnolz: mo. 

bic:a produ powinno oprzeć się na 
SKonstotowaniu, czy zabicie płodu 

samo w sobie poza przyczynami, 
Jest przestępstwem, czy teź me? 
Mówca uważa, że zabicie płodu po 
winno być uważane za przestęp

stwo, ł że na tem tanowiJiku sto-
j~1 kod-ekcy karne wszys·tkich 
państw ośw~ec·onych. Podkreślili 
en r/m'lllez, te gdy rowyuza lewe
atJ areZlłt!iryw3fta byłll W parła. 
m0!t8'e nłemleeł,'eID w 1920 roku 
łfOW$lIeehity f:W'ą:r:ek Ieksft7 life
J1liiecJ..41ch wydai orptnfę przec::wko 
legalizacji sztucmych poronIen, 
«dyź w dobie powojenneJ sank. 

TEATR KAMERALNY 
Dv:ś dwa Tatzy 00'.arz; dni namęp· 

nych "KIma to była". 

TEATR POPULARNY 
Dziś dwa razy ora,z do piątku 

wlą.c'z,J]lile lłlIl1erykatńsko ~ żydolWlSka 

fanbrustyczna. groteska. O. Dymowa. 
"Jak HUI.get'Sltoltz 2lootill1 ~l.jme· 
lem". 

TEATR GEYEROWSKI 
DZiś dwukwtn:le ,,'!Jw dawnych 

dobrych ('zasów". 

w im!~ni'1l mł()dych faszystów. 

BAL NA "KOCHANÓWKĘ". 
W nadchodzącą SQOOtę, dmta 18 

b. m., w połączonych SIarla,ch f.i.lhail'· 
monji 11 b. resna.uraaji "Teatralna" 
odbędtz.ite się doroczny Bal Ma.sko
wy na. rzecz szpitala dlaJ psychicz
WJe i Ml'WOWO chorych "Kocha_ 
nówkar". 

Bal te·n pooilada ;już od ~zeregll 
laJtJ utrwa.I~ą tradycję, dzi~kw wy. 
:ątJwwo dl)borowej publiczr.ośd, 

u.n4.ko.n1a wszelkiej kall'Otty i specjał 

e:uwuu » =wz nemu na.st'l'ojowi kar.JpJWa.łow6mu, 

"Chot'oby zakaźne u dzi'ec.\". Wej. 
śc;e na odozyt bezpłatne. 

POWS~ECHNA WYSTAWA 
KRAJOWA. 

Za.i'ząd Powszedmej wy~tawv 
bajowe.! posłanowi.ł wydać d,1·t' 
to p. t. "Powszechna Wystawo. 
Krajowa w r. 1929", składająoe 
się 2: 5 tomów, 2.500 strOtł 
tekstu i okolu 1.000 rotografji. 
wykazów, planów, map i t. p. 
w cenie 200 zł. 

Informacji! udriela- iZ},a 1.>l'ZC· 
mysłowo " llan<Dcwa w Lod:vt· 

Konlgswusterhausen (1635) 
21,00 Kwartety smyczkowe: 

Hatydna op. 76 Nr. 2, Wienera i Be 
ethovena op. 18 Nr. 4. 

Monachium (533) 
19,35 Opera, Webera "W<l]ny 

8tr~elE)C" . 
Neapol (331) 
21,00 Opera Lehara "Jtilość cy

gańska". 

Turyn (291) 
20,30 Operetka t' 'l'cagniego 

"Si". 
cja kodel$u karJlego jest Jedną z k.tóry pozwoli przez jedną noc za.. ~ 
niellcznych tam, powstrzymują. pomn!G6 o Bzarzyźnio życia co- Od 30 lat na strazy 
cyc.h I tak wzraataJącą lakkamy'l· d~~nug'O. zdrowia dziecka stoją Otilo (493) 

1tOi. wCr6d młodycb dzieweząt. ~e okolr.:un04c.1. sardwuo Ja j p . 2<1,.00 ~ P~lese'a "La .ser 

Llczn!.e "brana publlczn06ć wy.. pod.n1~ ·cel., ~ Pf'CY"PU't: "O(R IODtl I RDnl va. ~." 
kartala ifUZe załnteresowa·n~ poru. c,za6, 1ż w SOb. otę. nikogo z iute,łsZ8-. U , Iłll ULlVI Wiedeń (5t7) 

szonym tematem, darZlłc 8JÓ'We6w go tmv'aorzyał1w>8l ń3llJalu rlie.. ~btł~ ~ B E B E SZDl!lIllłłll 20,15 OpenJt~ Fana !Mtlś\· 
burzlfwemt oklaskami. ; __ iiliiiiiiiiioiiil .. I ..... 'Jn ___ n-. k$iaM.cs. ... 



ił i 
pOI-edzenloko s od ~kowej 

zemgs owo· and owej 
Dnia 9 stycznia r. b. odbyło Łndzi w przedmiode _rolaDY sy nę w wypadkach &przeody to· 

s·,~ pos :edzcnie kOm' si' pOdatkO stcmu licytacji podatkowych, waru na kredyt, kw~tjonują 
\- e.1 izby przemysłOwo - .handlO• odraczając powzięcie ocfin-ityw- potrącalność tycMc oosel"k z 
\",Jlj w Lodz" Na wstęp:e prze- nei opinji w tej sl/rawie do naj· nadstaw opodatkowAnia, .. , to 1 

\', odfi'i~zący jej radca K. Rosrak bliższego p~edzenia, \ryr.n !l '-10 I tlwEud na postanowieni.. WY!"I' 
(>Jdnińsl bolesnq stratę, .laką po ne~o na dz;eń 16 b. m. I ku N. T. A. Z dllia 1 Jutc~o 2~ 
n:osła komisja przez trag!czn.ą 'l. uwagi na trudną sytuację, r. 1{OiIll:isja powtdęfa opLuJę, !t 
r.·,llicr~ dr, M. Barció!Jk;ego. kt6 kt6ra ,znaCz.nenLU odlo trIO wi nlerlależnie od starań o lmtanr. 
l'ł pi!1stowaJ funkcję zast~TH" firm uniemożliwiła wykup świA odnośne.f negatywne.t wykładnJ 
l LleWOdn;Cl'~.cego kom\ii i był I dectw przem)'słow)'cb ~ u'Ita-

l
' w ramach obowląLUJltcyc:h pr,", 

i 'dnvm z nniaktvwniejszvcb jej WOwo zakreślonym tnrmlnie ko D'is6w .'stawy o pa(lstwOwym 
~/.lopk6w. UCl.ciwszy pam!ęć misj~ stwierdr.ił~ potr1.f!L~ "od. J;1Odatku przcmvsłowvm. ftntll-
l·n~l.Tt.ego pr7ez powst;:m~e z ; ję~a lliZt.z izbę stuSlń, hy pro- daue byłoby unor1l1owntJ1~ pm-u 
mie.i~c, komisja przystąp:ła z ko tokuly .Iustracyjne spouądzan81 s:wnego zagadnl'enlll w ''Po~6h 
J;,j do '''ybot'U nowego .zastęp~y u platn ków •. kt6r.rv elf' unia lb nledt}Pus~ela.1ąey tadu.Ylh ""ąl 
Pi'zf'wodnk7ącego komIsji,. oMt b. m. wykup li śwla'lecłwa, ))t).! Pli'wO§,i w nowet!, którą ~ynnł 
rają(' na to rn!rjscc w drodle a- 114'l!;talv bez Iłkutlrńw Itar\lvch.' ki rz~dowe W1li~ść nltlJl\ <tbecnlle 
Uamacji rad-cę dr. J, Borneta. przewidzianych w a,rt. ft8 usta- tto el'al ustawodawcllycb. 

W'j o państwowvm vOQntku . 
DY~J{ONTO Ul .. TC:ZNF. T PO- pr.l.emvsł",wvrn. Wkońcu koml1l.łQ J.ftpOlZtll\ła 

DATEK DOCHODOWY. PRZECIWKO EGZEKUC.JOM I st~ t za~trzetMlallt', prledstn 
PODATKOWYM. ,WlQUem1 przez po5r.cn:eg6lnych 

Pr7echodząc do meryto!jcz. "" ót d k ' ~7.łQnIt6w I.omis łl w przedmlo-
dk oh d T. ' . 17'l~zeg ową ys mqę wvwo- JL, 

ncgo porzą u ra, KOmiSja I ł ł dr' . d ~ I eie zbył ..,,,opy&tycme.~ "I'~. 
T()7.J)<ltl'zyła przedewszystkieJ1\ t a spr~wa O' Iczan1a ~ tk rOi prOWadzeni. e'itzf!kueJi p4lłdnlko 
Il:ljistotniejsze k"'estje sporne. I u, po. ega.JlicegOt pl. _a.. °t"'k ' wy eh szt·..ze~61nle u .. 'nin'.;."" 

i R' ł o przemys,Qweml1.. .. 'R OOlSr. e I ,. " . 
(htvcz!lce wyro aru '9 ns w "-.:'>-1 0)0 d j h kt6' słabezych ekon{')m1c:rnle t rek,.,,· 
"'0 odełku docbOdOwc<fO I\k· pr U:-.RCy nye • H' sprzc· f .1 b 
~, p.. ' ..~.'. ' Itllwca pobiera od nabywcy gd" hlJ4cvch sIę 7.e s er ul'C' nero 
('eptu.J~c postulaty, Jakle w t~J , w termin~e n:e wywllł~uk fiL: o~ kl1pJectWtl. W m!tH~ put.ys!{n· 
s;)raw1e Sp,CCylQ\,. ,"'a dyrekcJa b' . k t k nia konkretneg() Jnllłerfałll do 
. h l t6 ł II> na w \.'n l t ZO OWiązanIa, W\ tl e cze(.to .J...1 '1 
IZ y. ~ l'~ op~r a s." . J- ulega należno'~ć dalszej profon. w{)dtn~ego, i1.(11' ~~f~ !l ~ w 'f'l 
I Jeh speCJalne] ankIety p1scm- . Wł d 1 I t" !prnW'1e er Odpowlcc1n'em1 pn;ptf . .' ł . 1 l- f ;;:u(' P. a Z~ s (ar )OWP.. u 'h.' ., . • . ' ' 
11('] oraz na ;na P.fJll e n 01' • .'1111- -. d:' d lk' d stawlenlnml <la ł6cllklC:!j ~~bv '. d' Sl1nllaf<]c o nosne '" se I 12 o - . . (' \' rnvm. ostarczon) m prZI?7 II .: d k t k r ska rLo "I al 
C/łoitków zeb:-anJa, odbvłpQ'o 'W 1i.Ę' ~:lml za ys on o we s 1, o . 
tl'j kwest.li w 1niu 2 stycznia, kMl e sprzedawca podwyt&Z1ł ee f-.~.i' 
li JmisJa shi-ierdzifa, iż zncho{) z" •••••••••••••• &+0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

połrzł'ba podjQc:a P\lt!z Illbę 
SI)cc.iu1neJ aIte.ii interwencyjnej, 
:'II. in. komisja uznała, iż uwt.glę 
u :Ila iąe SPCtyf' cznc warunki. 
\\ śrÓd jakich firmy futcjsu eJ,
s 'iontUją weksle na ł. zw. rynku 
I:licznym, niemoiliwy jest inny 
wosób udowadniania ich wy· 
p"aty przy wymiarze podatki
(io-chodowego. jak tylko jJrz" 
pomocy prawidł~o prowadzo.
nych k!;fą~ handlowych. 

W obec zbyt rygorystycznew.> 
dyskwalifikowania prawidło
wych ksj~g handlowvch w Wy

padkach, gdy płatnik nie mofe 
wydatków na zakup towarów u· 
dowodnIe ~'ormalnemi faktura· 
mi, gdvi w poszczególnych dzia 
łuch obrotu odnośne fakturv 
zwyczajowo nie są wca1e wysła
",iane, komisja wYPo~Tip,d7.iał:t 
~ie Pl·zeciwko słusznoścl podob
Itei praktyki, aJhowi.-,m niemo
:iliwość uJawniania rachunków 
ie'it w odnośnyr.h wvpBdkaeh 
0koIicznością niel3Jeznl\ od 
staranll10ści kup1cekit>j płatrni.ka. 

Następnie komisja rozpatrzy
ła projekt rady miejskiej m. 

Dla młodzlały dozwolone l 
Dziś I dni nast~pnych I 

Naipofętniejgze arcydzieło filmowe wszystkIch czas&w .. , 
Urzeczywistnienie odwiecznych marzeń calel lud,ko§ci ... 

Szalenie emocjonujllcy lot na księżyc. 

~1%mkr6i:e~~~;!:~;X FRYDERYK" LRłłDR 
p. ~ ~1 

K a sieircu 
Nieslychanie senSAcyjny, porywajqcy i wzruszajllcy dramat 
miłości i nienawiści, zaz:drości i wierności na księżycu. 
Akcja toczy się na ziemi i na księżycu oraz we wnętrzu 
mjędzyplanetarn~go statku rakietowego podczas lotu na 

księtyc. 

W rolach (!lównych: znakomita fierda Maum'l WI'I'II' frl'tlltb para bohaterów filmu .Szpledzy· lut • 
Scenarjusz: Tea Harbou. Wytwór"ia "UPA', 
Orkiestra symfoniezna pod batu~ L. KANTORA, 
Poczlltek seansów CI gGdz. lz, 2.30, 4.:50, 7.15 i 10 wiec:t. 

Passe-pllrtout, bilety ulgowe l wolnego wejścia niewufte. 

Ceduła giełdy pienięż ne 
warszawskiej 

CZEKI 
Belgja 124,~O 
Hol&Jndja :358,85 
Kopenhaga 238,38 
Londyn 43,88 
Nowy Jork ..... eteki 8,Sf.S 
Nowy JOO'k - telgr. 8:9t 
Oslo 288,25 
P3irYŻ 35,01 
Praga 26,35 
Szwaicrurja. 172.5 
Sztokholm 239,12 
Włochy 46,64 
Berl'n 212,68 
Gdańsk 173,38 

AKCJE 
Dyskontowy 124.-

. Zrurobkowy '/8,50 
Cukier 27.-
Nobel 10,50 
Sta.l'achow!'C~ 21.
Polski 179.-
Spiesa 100.- 102.- 98._ 
W ęg1)el 50.-
Ostrowieckile Seria B. 66.
Borkowski 7.50 

PAPIERY PANSTWOWE i LISTY 
ZASTAWNE 

Inwesty(,yjna 120,- 120.25 
DoWówka. 67,50 67.-
5 proc. konwersyjna 49,75 
10 proc. poż. kolejowa 102,50 
8 proc. Balllku Gosp. Kraj. 94.-
8 proc. Ilirsty zalStawx..e Pezem. 
Polskioego 82,50 
4 i p6ł proc. listy 7C.6mskie 49.-
49,2549.-
" i pół proc. m. W<341Szruwy 49.-
5 proc, ID. Wanzawy 63,25 
8 proc. m. Warsz9JWy 68,75 78,50 
8 proc. ID. Częstochowy 60.-
10 prolJ. ID. Siedlec 78,25 78,50 
6 proo, pot. konw. Dl. Wus&awy 
J roku 1926 - 52,50 

NOTOWANIA BA WEŁNY 
LIVERPOOL 

Barweł.na. ameryka,ń.ska, zamknię 
cle: 

styozefl 9,19 
luty 9,19 
maa"z~ 9,21) 
kwilecień 9,27 
maj 9,34 
ezerwlleo 9,S5 

"KA IOLA" 
Piotrkowska 88 (wpodw6rzu) 

teł. 105-34. 

Radłoapar.tu 
części, Najtańsze źr6dło. Dogodne 

wllrunki. 

IlIlI. 
&. Ź 

12 stycznia 1~30 r. 

Upiec 9,39 
s.erpieó 9,38 
wrzes:eń 9,38 
październik. 9,38 
lilStopad 9,38 
grud22ień 9,41 

ALEKSANDRJA 
Bwwełna egipska, zam ka.ięci e: 
SakeUaridia: 
styczeń 27,12 
mall'ZC<: 28,12 
maj 28,63 
lipiec 28,93 
l!istopad 29,26 
Ashmoum: 
luty 19,26 
kwiecień ~ 9,79 
ezerwlOO 20,13 
s:.erpień 20,25 
pIIIździemik 20,M'. 

NOWY JORK 
Barwełna. amerykańsku za!llknl~ 

cie: 
lOCO 17,85 
styc~ń 17,12 
luty 17,20 
manec 17,29 - 30 
kwioe<i.eń 17,40 
maj 17,52 - GB 
Czerwiec 17,59 
li pie(J 17,07 - 68 
s:.arp:eń 17,68 
wrze~eń 17,69 
pażduiem'k 17,7f 
li'Stopad 17,76 
grudz~ń 17,82 

OAń~KI AnR HAn~lIWI· RIIMY~tIWY 
SPÓlU JlKaJNA. W fiBIlŃSHIJ ODBllU, W 10011 

ił zider Da dels· ond I d strie ft __ ... _ 
Aktiengesellschaft Danzig, Filiale Łódź 

• ot kows ił nr . 
C ntrala telef. 198-74. Adr. telelr. "Handindus l6di" 

Rozpoczął swą działalnoś6 dn. 11 b. m, 

ZAŁATWIA WSZELKIE CZYNNOSCI, WCHODZĄCE W ZAKRES BANKOWOSCI. 



Wielkie bankructwo 
na 750.000 dolarów 

w Wars~awie 
Jedna z najwiękSzych nrm tu· 

trzanycb w WarszaWie zaw;esUa 
wypłaty. Passywa tej frmy wyno 
szą 750,000 dolarów. 

W związku z wstrzymaniem wy 
płat przez firmę tę przybył do sto. 
licy tak zwany "król futer" p. Sa. 
lomon z L1~ka, aby w inlleruu za. 
gran 'cznych Urm futrzanycb dopro 
wadzi~ do dobrowolnego układu 

warszawskiej firmy z wierzyclela
m1• 

f~rl1a Bracia Koło
dz~ańscy w Warszawie 

zawiesiła wypłaty 

Do szeregu upadłości WM· 
szawsk:ch pr.zyby!a ostatnlo rit 
ma Bracia Kolodz : ańscy, pro 
wadząca hurtowy halIdeI malI'
r.iałami wełnianemi przy ul. Gc· 
siej. 

F~nna jest w ro7.lelZłvch do· 
sunkach przedcwszyS'lk! em l 

Łodzią i zaw:eszenie przez Bią 
wypłat naraża przcds.ięh:orstwn 
przemysłowe i handlowe nas7.f" 
~o miasta n-a powaine strat'\' 

Obligo firmy wohec Lodz! 
przekracza zł. 500,000. 

niewypła~ałność 
we Lu o lie 

Firma Siche Mehr 
zawi~stła wypłaty 

12.1. - .,GŁOS I'ORAtmY" - 193(, 

U adiu Ć "f limysIU Jedwabnego" 
Mimo dziewi~ciomiesi~cznego nadzoru firma 

przeprowadzić sanacji 

. 
nIe zdołała 

Sensacją <Jnia wczoTajszego w sumy 3.800.000 zlot., rachunku swoIch długów większej częk 
wydziale handlowym sądu okrę· strat i zysków nie załączono j wierzycieli. Według wiadomości 
gowego w Łodzi było ogłQSze- wobec lego sąd nie mógł sie pochodzących od wienye.etlJi n' (' 
nie u~adłośd spółce akcyjnej zorjentować czy przeds!ębior- m!eckich, przedewszystk:em ,,In 
"Pr2"~mysł Jedwabny". ,siwo jest deficytowe, tembar· teres"m (1f'me:'n~chafł Farben 

Sp6lh ta wn:osla podan,ie 0l dziej, że nie było ,jesz1::ze ~,'ów. Industrie. Frankfurt am Me:n 
na?z.ór i korzystała. z dobro- czas (marz~c 19.29 r .) zwy,·t\ T-Ti)f'hRt" J')ro"OTlowan.a im. zapla 
dz.e.J'Stwa odroczenIa upadłOści, wyznaczan'a b1egłych, cell'm te ~o proc. i('h nale~r"fści. ,V 
przez 9 m:esięcy ub. roku, Tn sprawdzen:e sta'nu maJątkowe- tych warnnkaeh sędz:a kom: 
też ogłoszenie upadłości w sa· go finny. Już sam .iednak sto- san j.ak r6wn:-eł. i '\'riel'lvdf')p 
mym kOlleu okresu nadzoru na- sunek aktywów płyn.nych i pół wvstft n!l l l żądaniem Olgłoszen;a 
biera specjalnego znaczenia, r6- płynnych do zobowj~tań krót- tlP:'ldln~cl. 
wniei i z tego wzgkdu. 7.e finn:> kotermi.nowych wska1zvwal. 1e ~"O bvl 7.ml1SZcmv no'-tJn.sić tt· 

no..Ieży do bl.ldź co bncłf. P l"Z rd- przedsj~btorstwo n:e podoJn nacłJość od rłn:a "'n:f's!~nia pil

si~h:ors'tw większych. Firma 10 swoim platnośc:om Sąd jednak, d:'ln.';a o nil7.if'lf'll,le "~.t7.~T'11. t. f 
stała założona w 1924 roku że udz!eJił nadzoru prawd()·~ r od dnia R ma.rra 1('l~ re-'" ~('
przez zmarłego Stanisława Zvl- dobnie majne na uwadze z,nacz~ ilzi:ł komlsarzem nc:"T1owa"o n" 
hermana. r'1nego powsz('chnip, n-ie gospodarcze r:.rm, . Na o rl'\T'- łv('h('zac;oweI'To s('n7.!e~o komis:> 
w Łodzi rinansisty Po O1tert'rh cami m!anowano adwok~ta Li· Tza. s. h OskarA GrMa. lr"'1'"tn 
latac11 istnienia ' akckmar}l1S7.e oszyca i kupra Upnowsk:e"'o.!;p rem mnsv - adwokata DohTn 
dohudowali farb!arn1ę i wvkoń. d.z!ą komi!!anem p:f',rwotn~e Ro wf'hl{ie~. 
czaln-ię. Inwestye.te te były .ied .. berta Gajera. pMn!.ei Osknra WVP"'''?:I''1łi.- .e....,.,f..,,, rrn.'ltdtn 
nak t'zvnJ':me nie l! pOs'afłanvcb Grosa. Już pierwszy b:lans spo- ~ .. ' ł'Ut "78'11 p"z"rJ "r""~('l""'~f'''' ,.,..' 
kapitał~w ani z pożyezt'k dłn· rZ:1dzonv prZPl TH'07."T'('ÓW na "Oł''!I;C1łł5\ 'lVynła, n~"",~jlt t1'''~ 
~o~erri1łnO'Wycb. leez l! kwot. o- dzIeń 10 m~ia Hl29 roku V·,·I.~ 1!1łł"; .. -i"łe "" ł".,~ .. ',. .. dl'c~z{'n!a 
zyskanycb na kl'iitkt termi" olywał 380.000 złotyeh stn!". I w~ ... p,l~le~ ""zy",łl"lów 
Podstawa P'l'zeds'ęb:orstwa ncre więc def:e~1 powa;;ny. p'~" N!!~""'f'''.:!I;'v r~wn;eł. fe rir 
była wi~c zdrowa i kTVzvs ort"(' to. jak równ:e;; m:mo seeptv('z· ma n~emi('C'ka. kt';"jl fnn!'l'tił ,.. 

n-v już w swoich oo~z:'!tka('h ,n· ne~o pogl:>du nad7.·0rców na mo f1lo!'i7.N"!ia unafPn.~ei iest l'nana 
chwiał fi·rmą. Bila"s na dzień ~Iiwość 5ulacenia długów w pe-) ze S"TlIWV s"ólld a"-C'vfllei ".~r
~1 ~udnia 1928 roku zamknię ne.i wvsoko~ef. przedlu73.no nad tUl' Gnld~?:ta(W'. Od n:ei WV~7.1" 
ty był suma 5.200000 zł.. aktv- 1.ńr dwukrotnie do ostatecznMO 7!'rlan ia. zrn:M'zah~e. jnk mń
wa płyn.ne i pó,lplVl'!ne PT1:er'I'it~ fermi-nu, t. f. do 9 h. m. .J~k wirmo. cło :zn:~7.ł'1.f'i11;!l urz!'cl7e~ 
wiały wa.rto~ć 2.!łOO noo z'otvch I bvło do nrze",-idz{'nia fTrna jI'lT7.(.mV!'i'0wYCh firmy ... A.rtu·" 
i nie pO'krv"''lly krótkoterm;l1o. "Przemysł Jedwabn-y" i do te.rfo Gr>lds'ltadt" 
wvch zobow:ązań, się~a.i(1cvrh terminu równief. nie sT)Ja.,.~ll' A. A, 

Wynik konkursu 
na rysunek dyplomu 

uznania 
w piątek, d.n.a 10 b. m., w Inka

lu Robot.n.coogo banku spóldzml. 
czego, pod przewudlJ.;.ctwem dora 
';t. .::>kaJskiego, pttlzoo, konutetu 
hl'zewiema o.:IZCZędnuŚOl w szkole, 
Jdł:Jyło się poSiedwn.e sądu k-on
Kursowego dla oceny i od2>na(,ze
cia. pt'.J.C t..a. rysunll!k. dyplomu uzna 
wa dla szkół Za wydatne krzeWt;-e-
U!.<El osroZędlJOEcd. ' 

PraC na konkurs na~~ita.no 2·'" 
Sąd konkursowy pn-y p.e.rwszym 
przegląt!~e jed!lą z nich uzna! za 
u.eoUJ:}vwiudaJącą wa,ru.nkom kon. 
KUrsU, zaś z pof.ród pozostałch wy
u.f<>ł 7 d1aszc~egó!owej anal.Ly. 

Przy sZl.;zegóiow<szem d-rugieru j 

tnec.em badaruu wybrano ;j pra.
ce, które zakw~aJl() .10 rut' 

gród. 
:t.a. najlepszą uznano pracę O'ZL'ł 

CZo.uą godlem tróJkąt, kto rej pny. 
zatno l-ą nagrodl!a ll-ą nagl·.xlę 
puyzn.a;no prMy oZllalCzoneJ go
Ulum xx, zaś W-ą nagrodę pracy 
oznaczonej gudłem ,,Aurum". Po 
otwarciu kopert ujawn.1OO0, że: I-a, 
nagroda zł. 250.- przypadła pań. 

stwowej szkole przemysłowej Ź':lń.. 

"'k;e-j, Na.rutow~cza 77, autorką P" 
ty jest inwn.alka tej sakoły Jó" 
zefa Juszkl;'ewic:zówn,a.. 

WeLwow~zawi~~ wbb- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ty wIelka hurtown:a konrel(cvł ;. 

U·a. nagroda zł. 150.- przypa
dła polskiemu męskiemu spolorUlC 
mu gimLazjum, Pomorska 10u, au. 
torem pracy jEJI:1; uczeń Henryk 
i'·r~y. 

lU-a. nagrocla. zł. 100.- prqpa.. 
dla szkole powszechnej nr. 4ł, 
Zgierska, 70, autorem pracy Je!'\t 
Tadtl1lll% Kłopotow&kJL. 

na p. f. Slche Mehr. Straty firm 
łódzkich sic:gają paruset tysięcy 
złotych. Przemysł konfekcyjny 
w Brzezinach zaangażnWllnv 
ijest na ea 200.000 złotych. 

Okazje do handlu 
z zagranicą 

w b:urze I!Zby przemysł(}wo-harn 

~.lowej w Lodzi (TM'gowa 63) znaj 
dują ~·ę n8St~pując~ zgłoszenia: 

Firma holenderska pragnie o-
1.6 zn.s~pstwo fabryki obić me

wy eh. 
'·umuńsł(a f:rroa agenturowa 

!lIe objąć za..<;<f:ąpstwo fabryki 
zy wem;.a.nej. bawełnianej 

~ sztucznego jedwabiu. 
1:1 czechOB!owat.ka sprzedA 
farb am.Tnmvych. 

wiedeńska pragrJe obją.ć 

;v;elel stwo polskiej fabry · 
,wców i kaloszy. 
~cnturowa w Ham.burgu 
'\'I1ązać stosunki z fabry 
Mw wełnianych, bawel 
~tuczno-.ifldwa,bnych. <Je 
tu do kra.jów zamOlr-

.3 ekspor
n: owej A
drukowa· 

j półjedwa 

okcji 
Ameryki 
r. wyprodu 

,jedno~zonych 

. '!" Pllid2:iemiku 
Listopad 1928 

1tsł'J}>adowej 

} od G lat~ po
~6 r. j lisl-opad 

,ch tych proou
' ższa, alt' powo~ 
-:·lowe wstrzyma 
z zakła.dy Forda 
,dukcji t)SliaJt.ntch 

u D:,.Idy przyJf.
trunej ktm 'unktu. 

v 8t~.meh ZjedL., I 
)nCI'lU eksportu· 

1.0 Europy. 

~ro!DY O- umananie ~o~at~u la 1~1~ r. 
są jeszcze przedwczesne 

Prezes bUpapa 
w New-Yorku rozmawia 

zMellonem 
Wydział podatkowy magistra R6wnief. zhęd'ne .jest zgłasza· Dn~ 9 b. m. przybył do New 

tu zakollczył prace wym:arowe .nie się do wydz!ału podatkowe. Yorku p. Al.drzej Rotwa.nd, pre
i przvstąpil do rozsyłania naka- go i,nnych kategorji płatnk6w 7.eS rooy ww. Lil~, Rau 1 Low6Il 
z6w p!ałn!(:zych na podatek lo- podatku lokalowego, starają· tlteiD ł prez.es dyrekejl banku za.,. 

kaJowy ~a ro-k 1930. . cveh się o umorzenje nalein-II~4'1 chodnf.ego w Wa.rszaw:e. Celem wy 
W . ZWIązku z po,":yzszem! do podatkowyc~ z powodu uhó- jfuZdu prezea Rotwarula była chęć 

wv~z'ału ;zgłaszaJą SIlę płatn cy- stwa. PłattUkom tym należno- ~obf..steO"o zetknięci,a się z Mello-
bezrobotnI. pros,ząc .jui o urno -, ści podatkowe umarza"ne bc:dro ne pood~ l" Sta; 6 Zj d 

'. d l k ln~o '. . m, "eue"artem :n w t'-rzenle (m po at (U za ro li. I na podstaw1e wyn(·k6w kontro h A P . łaś .. 
Są to jednakże stara.nia. prZE'<ł,,1i ich stanu majr>tkowego, prz~-I ~O~zo~yc . • l . W clc.elem 
WlCzesme, ~dyź um(}ll'zen~e t~(> prowad.zaneJ przez urzl'dnjkÓYi t~~d3!rd ~teel 08.ll' Fl.na.nUl Corpo 
podatku moie być rłokonane ew. k01Tli~.ie wydziału podatko. rM1oo,/ która. niecbwno zawada u-
dopiero po uplyw:e Nł.:l1 pOdat'l wego na mie,iseu w mieszka- mowę z n3L~Zem min''6terstW8Jll ko· 
kowego, t. Iln. naJweześnie.i w n:ach petentów. mun;fka,eji i tow. I.;:,lpop. 
styczniu 1931 roku. 

Wp' 4" 4A _G' aAĘ su • z:;... wc EiM. _ . ....... 

Proces . fałszerzy • • czerwoncow 

• 

Prace nagrodzone w myśl wal1l1l 

k6w k,onkursu 8tadą s:ę własnościlł 
ko-m'tetu krzewieni.a. o~,zt.zędnoścj 
w 8~ole., zaś ni~nagrodzone moga 
być odebrane w biurze roboto cze
go banku spółdzielczego, P .<ltrkow 
ska. 261, w godzinach urzęl\."'Nan:':ł 
od 14-ej do 19-ej, w 3oł, ot Y do 
18_ej, 

Zapasy złota 
w s t. Zjednoczonych 
w edlug rllJpor~u m-JUistra ekarb1 

St.anów Zjednoczonych zaplllIY zło
ta w kra.ju wyn~iły na 81 pa.'~. 
dZl 'eTL.ika r. b. 4,386,005,171 dola. 
rów. Z tej SUmy 3,341,789,298 dola. 
rów zna.~dowa.ło !!ię w w3JCh ska.r . 
bu państwa., 1,440,215,895 dol. W 

kZlSa.eh FedE::la1nych Bam.ków Rozer 
wowych, a. res2.t.a. to j. 863,051, t17 
dolarów., w obiegu. 

RekordOWI dywidend, 
w St. Zjednoczonych 
z N ew Yorku donoszą, i:t. w r • 

1929 dywidendy wypłacone przez 
przed~iębio~twa. przemysłQwe i 
handlowe w Stanach Zjedlloc!O. 
nYl.;h dOSięgły rekordowe; sumy -
4,462 mlljonów dola.rów I pnewyt 
szyły dywidendy z r. 1928 o lIumę 
1,201 miiljoo6w dolaJrów. 

Fuzja "Fiala" ł "Uallk 

I N llÓwiększe w ltaJjrj ~ak1ady 
przemysłowe "Fialt" przyjęły wieJ. 
ką fa.brykę włoską ,:ItaJle:'. 

:rade z oskartonleh. gruzin Ssdathieraszwi1i, eekl'eta~ prywatny kai~oia Awalowa, 
w rozmowit ze IWvm adwokatem. 

Nowe włoskie znaczki 
poczto:»e 

Z okal:p;ji zaślub:'1l wł0l3ro;ego na.. 
&tępcy tronu Umberto z belglJsq 
księżn~czką. Abrją. Joee p()ledło 

włoskie m Jłlster~two f :'nansów wy' 
ltić ~~cj':dny nleda! pa.mil!:tkowy 
Pon:tdtl) uk:tzrJly lię nOWe Iluauk 
poezt)Ow., na którydl widn:eje w ' 
'trunek młodej p<1.ry. No",. U!IIt· · 

ki pooztowe ra.e~ wati;nr 
pnez ClIły rok. 
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Dru·,nowe mis 
okralo , 

o t a 

finał zawodów bobsleiaowgf:h Dawol 
w ping-pongu 

W najbliższą soootę, 28 b. m. scypliny. Zaznaczy~ warto, ft 

( ~pecjalna służb a korespondencyjna "C!łosu Porannego"). ro.zpoczynają się rozgrywk'l do,.,uszcrone też ~dzle używa- ' 
pLng - Dongowe o drużynowe nIe Takiet obitych "UblII. lanso
mistrzostwo okręgu. L. Z. P. P. wanych obecnie przeJ: Iłtolicę. 
podzielił drużyny na klasy, przy Tytułu mistrza brOIJt zesp6l 
czem do klasy A zaliczonvch ro Hasmane1, kt6ry w roku ze· 
stało jedenaście klub6w: Hasmo szłym był bczapeJaeyjnle najJep";
nea, Y. M. C_ A., L. K. S., Kadi. SZI\ .łrUź}"I'1l LO<t:r.l. 

Davos, w styczn!u. 1) Dondelli U (Niemcy) 
2) Ad10 (Rumunja) 
3) Alala (Włochy) 
4) FUegender I-hl13ie1lcSer 

12:08,78 
12:25,50 
12:33,10 

U!~ollcz.ono wyścigi dwUO"-'łIbo· 

\\')'ch bobów. Tor był w nadzwy
czajnie dobrych warunkach Po noc 
nym mrozie - 10 stop. C. Nie oby 
ło się znów bez wypadków, które 
nIe poc'ągnęły jednak za sobą żad

(HoIandja) 
5) Aesculap (Szwajcarja) 

12:45,62 
14:00,16 
14:47,68 
16:55,88 
18:53,64 

mah, OratQrjum, Hakoab, Zjt ... ::_==_=",:W:;:"::_:::,":_:I\I:,";:,_::;;::==:;I-!.' 
dnoczont', Widzewslta Ma:nufak 
tura, Makabi (Pabjan~e), Krn
Slenu'er (J!a~iccl 1 ~abi 
(Zgler%f. 

nych poważnych skutków. 
Zaraz w pierwszym biegu Jedy. 

ny niemiecki bob w konkurencji 
Dondeli II ,który ostatnIego dnia 
zajął 4 miejsce w ogólnej klasy
fikacji, Z)'Skał 9:06,66 na czasie. 

6) Dr,agon (Franc.i~) 
7) DauphbJne (Francja) 
8) Holland (Holandia) 

Savola (Włochy l Pleyingsqlll-I Wi ł nie startow.aU w ostatntm bie. 
"el (Szwajeada) ulegli wypad!(Q-. gu. 

M. G. 

Rozgrywki odb,..~ się bę
dą w sobot~ i ntecht",,~ kddcgr 
ty~odnia, w m •• jseach wvma· 
czonych przez wydział gier i dy-

Zwycłęzca pierwszego dnia rumuli :.=~=~=~======~~~~~~~-~'~ .. ~~~~~-~==~~~~~====~ 
ski bDb Ad!o, wypadł z toru 'v 
[Iierwszym biegu i osiągnął 3:47,40 
przez CO samo spadł na drugie 
lUiejsce. Włochy, które zajęły po
I'fzedniego dnla drugie miejsce, po 
'ł'YJ)adku nie mogły dziś starto

lisiejsze Z , 
wać. 

Ostatni bieg był' wIęc decyduJą-

zapowiadają si~ nadzwgt:za, ,"elła"ie 
Geyer - Poznański 

!em spotkan'em między Niemcami Zgodnie z zapowiedz.tą, Oł.lb~: są tei asy pięśc·iarstwa łódzkie- wa~a piórkowa: Liplcc-Gan-
a Rumunią. Pierwsze wyszły zwy. dą się dziś, pierwsze w Lodzi, go, no'pre'umtanej barw l,tldzi czarek, 
cięsko, osiągając czas 3:02,t2, Ru- drużynowe zawody bokserskIt>. n" meczu z TeutOtt'liią: Pawlak. waga lekka: Ku·n4.kowski 
Lnuni _ jak~ drudzy, osiągnęli Mię~y s:Gnuramj staną rcpl:e7l'1' Ganczarek, Meyer i Sta hl, fo s.zczepaniak, 
J:()3,64. tacY_1D~ zespoły Geyera l. 'P/,- nazw:ska dobr,ze zap:.sane w waga półsr~dnl'a: Mcv~r :\. 

. I znań,skte"o złożone 7. na Jl<,p- kronice pkśeiarstwa łÓCIZk l ('<TO , IOJ'zy - Galant, 
jT·emcy zv,'ycięstwem lem zdoby .l'> '. • - ,., , . : . I szych plęśclarzy tych klubów. znane ze swych sukcesów w do- wa2a śre'}nta: l\fever J6zef -

:i akademickIe mistrzostwa ~wła.ta Walki odbędą SIę w siedmIu ~3 tychczasowej karjerze. To t~t Lompieś, 
1'\1 dwuosobowych bobach. Klerow. l gach to jest bez wagi ciężklej, b"'Pod~i-ewać się należy, :l:e zawo- wnga p6łełętka: Meyer W.c-
t'anti zwyc'ęskiei osady byli v(ln II w której Geyer n1e ma repre' liy dzisiejsze ~tać bedą na WYSI)- ław - Słabi. 
"ium~ i v?n Schrattenberg. Ogólna zc-ntac,ji. Między ~.a~odnll':IDli. kim poziomi-c. Na pierw:szem miejscu wymte 
klasyfikacp jest następująca: lttórych ujrzymy dzIś w l1iDg1l Na iciekawiej zapoWiladają s1ę nieni są zawooniev K. S. Ge\er, 

-::===:-;:======~=======~~.~-~~=~ walkj: Lipca z lianczarkit!nl l na dTugiem za~ piękiane K. 
''; Meyera J6zera z Lomp:estt:.m.. S. Poznański. 

Szczególnie ta ostatnla walka Prócz TJOwyższycb siedmiu 

'
a z w lo Z· wykaże, ozy odkrytv na "pIerw. walk od~dą si~ Jeszcze trzy 

~zvm kroku" LompioJ jest J:Q- "Potkania plę~!l1rskie zawodni
Przeszło stu pięściarzy trenować będzie pod wodni'kiem, po którym spodz!t'- k6w Geyera i ZJedmoezOGyeh. 

p n 
okiem włocha wać się morna OSląJ:n4ęOll do- . 

br:v~h wyrnj,k6w. KIerownictwo walk spoe~YW" 
"Głos Poranny" dOOl{)sił jut o pierwsze aodziny zarezerwowA- PosT.czeg61,ne par,. z~ta",,{~no w rękach p. Nowaka. 

posta'l1owJeniu zarządu P. Z. B. ne jlą dla poezątkującydl, pod- następująco: Zawody powytsze odbędą się 
mocą kt6rego do Lodzi przybę- ~7.as g~y w dwu nadę-pnych W.llga musza: Szef ter - Pa- w sali Gevera, przy ul. P~(ltr. 
dzie tren~r związkowy, włoch I ĆWIOZ)'Ć będą zaawnn~o'\Yani wIaki kowskiej 295. 
Eduardo Ganzera. Pr1.yjazd Gan plę~clllrze. Trenłlrlgi Ddb.v~'aćl wa~a koguCla: CllI.&lelskl - Początek o godz. 11 pn:ed po-
l!t:ry spodziewany jest już w na i się będą w sali Z.iednoow.nych Taborek, Indn!em. (G) 
hł:ższą środę. przyczcm pohvt i lokalu szkoJtU>m KWlatkow- - - - ~ - -~.. c_, 

jego w naszem m;f'~cie potrwa s1uego. VI I e d· l T S G 
dwa micsiąee. Wvd,tial ~llorto- Zf2l1Tllcrc5towanie VlZ,Yjazdem a n zgroma zenla • • • • 
wy L. O. Z. B. ustalił onegdaj Ganzery jest wśr6d pięściarzy • Un·o 
ptan .pracy Ganzcry, na terenie, !odzk'ch koll)"uhe. tak, że SI'O- I I nu 
Łodzi i Pab.ian1c. Tren'!ngi 1. aZ1ewa,ny jest ud!ll~ał w lrendn- W sohotę, 18 b. m., odbędde uJ. Przejazd 7. Porządek ~«l-
Ganzerą odbywać s~~ będą w I h'aeh o."zeszłostu zawodników, się w lokaJu wł-aM1:vm łJtZ" ul ny zebrwia jest następu.yąCV: 
todzi cztery razy tygoullic'Wo. ktorycll z~łoszenia stale n.apfy- Zakatnei 82 zwyczaJne dorocz- 11 sprawozdanie ·zarządu, 2) prn 
w poniedz1alki, środy, czwartki wa.lą· Do trening6w dopuszcl:e· ue walne z~romad~enie '4 f. tokuł komisji rewizv.;nej, 3) 11 

i pIątki. Treningi trwać będa ni będą .iedynie zawodnacy klu- ~ . ~. slalen:ie składkd ezłonkowskie} ; 
każdorazowo 4 godzi·ny, od 6 bow, naleź:lcych do P. Z. ll. (gj • • ... wpisowego na rok 1930, 4) bud· 
"lo 10 wiecz., pnyc~em dwie Roezne watne zebranie u- żet na r~k 1930, 5) wni0.5.ki m· 

• nionu odbędzie się w sobotę n rządu, 6) wybory uzunetniają· 
godz. 8 v.~lecz. w lokalu prz~ ce, 7) WIllioski członk6w. 

20 t,siec, hocke,'isl6w 
posiada Kanada 

T'rvnmfy k~nadyjsk1r.n l ProwIJłCja Toronto, z kt6re; 
hockeV"istów, odbywających .0, poc~odzą. przebywa.~cy obeenie 
beenie swą podr6ż po Europ:e w EuropIe zawodnlcy,po$lada 
stwierdza.ią zn6w dobitnIe, iż 72 stadjony hockeyowe, utrzy
hegemonja Kanady w bockeyu mywane przez tamtejsz.e samo· 
lodow-ym jest nliezap-rzeczalnll.. rządy i będące bezpłatnIe do dv 
Nie zdziwi to jednak n!tk.ol~o, spozvcji ludności. 

........ ')&4%4:. _ + PO: 44 aL 

Dziś pe raz ostatni r Dziś i dni nasteDnJell1 

Wnioski o pozosla
wienie Turystów 

w lidze 
wpłynęły na walne 

zgromadzenie 
Sprawa spadku Turystów z _ 

zadecydowana na pam1ętnem ___ : 

braniu czwar.-tltowem zarządu lł~ T 

nego, zaczyna znów 'lnterelOwat . 

plnJę pubrcmą. CzarnI, qodnIe .-
nem przeyrzeczenJem, qlollll _ 

najbll~ walne zgrol.'l8dzeale U" 

wniosek domagający 8i~ ut~ 

nła Turystów w .lidze, a ., _ 

względu na warunki towarzyaqce 
ieh wyelim;nowanlu. Jednocześnie. 

podobny wniosek zgłos'ł też 'Itakl
Ruch. Oczekiwane jest tet zglo

SRD:<e wnifJlS.ku w tej apraQ_ 
strony zarządu ligi. 

Y.PI.C.B. tVl rzy 
iu S O' Y 

Kiero. ~":.1ctwo łódzl .;u OGlhb_ 
lu YMCA., &to.sują~ s ~ d:) uchwa
ły rady krajowej YMCA., przystą
piło do orga.nizacji klubu ~portow(; 
go, który d7lJała.6 będZIe przy od
d21iale łódzkim. 

W tym t;elu powołano 1romJtet 
orgadłzacyjny klubu, który od.r.vł 

już kiJk.a, pos1edzeń. Nowy J 
D()~(Ć będzie nazwę "KSY~ 

Lódź". Zjednoczy on wszyf 
5portowców - członków Y 
którzy dotychczas mullteli 
przytułku w mych ł6d~r 
tynaeh. 

Fakt r01iSzarzeoo dz 
dotychczasowych sekcja 
wych YMOA., zadaje kl· 
towanym przez _ OJ '.sę 

w!l:ldomośd1Om () wią. 
iyn &W.kówki i kMv 
żyn tych 1IS'UIt.~to ~tt 

gt1llt'l$J, którzy dJtęh1 
wanio nie nadawa 1, 
poł!4tlej .. 

Walni 
R. 

Poda.je 

człCJ.nków, 

dzenie R. 'I. 

w ~" 25; 
gdy przecz!ta, statystykę Z'wiąz- Pr6cz hookeya amatorskiego 
k~ ka;tadYJskleg!'. GłóWi!'ą pOZV ~'StJnieje też w Ka.nad1fie zawodo
cJą. tel statystyki Jest t~ez~a 20 wy sport hoekeyowy, zrrUlpowa 
tVS1ęcv. ,czynnyehzawoGl'uków ny w 44 klubach, składających 
up.rawlu.1ących hookeya na Jo· się wyłąoznie z profesjo!nał6~'. 
dZ-l~. 

Illt( nl[( 
Dramat z 
złota, ich 

życia poszukiwaczy 
żądzy, namiętności piel'W!lzyIll t 

i nędzy Wr:minie w 1 

Pi rwsze Z 
CZlłk .. 

rcieslwa kanad,j
Sz alc.ril 

Dl'Uiyna luLnadyjsk& rozegrała Olub, Kurta, nie zdoła.lł onj, uzy
ftój Ji..ermzy mec.,'Z w SzwaQea.rji ~kA6 Więcej nit 1! bramek. 
!/: ROBey Olub w G.stM.d. W p:erw~ze1 tercji kan&dyjczy-

l'u.;);; c"ly CZM gry, miololi k!lJła..1 ry uzy.,;!mją. 6 br:trI;ek, w drug:ie; 
dyjm:ycy prrewagę i tylko d2i~ęki 3, f. w trżetiej te,'Gji dalsze 8. 
przyOOmnej grze bramkana. Ro..."'Cy: 

w ~mlR~6RIDll( 
(PRIMABALERINA JEGO 
CESARSKIE' 1.10'CI) 

Monumentalne arcydzieło w 12 
aktach z ~ycia carskiej Rosji lat 

ostllt~ich. 

Poc2:lltek o g 4 po poł., w sob. 
niedz. o 12 w poł. Na pierwszy se· 
ans wszy-.... t1lie miejsca po 50 gr. 

ret. CLARENCE BROWN. 
W roJ. gł.: 

Bolores f Oi 
(arl Dane (SUm) 

oi:6ska. 54. --... 
D, 

Specjalista 
wenerycznych 
leczenie świat 

Orkiestra symfoniczna pod ba- i W) 

tutą Sz. Bajgelmana. Andll'zeja 5 
Gma.ca ~ina centralnio l Przyin~uie. od ~-

ogrzewllny 3M w me.dzlele I 
• OddZIelna ~ o 
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g na ksic· (I 
C:z po róie micdzgplane:farne są 

w najbliższej przgszloś(i 

się na takie pl1zesyłanie poczty I kach można zezwoHć prof: Q
zapatrywano w Ameryce, zwr6- nerthowl na uUBr.7.vwi.stnlenip 
COlIlO si-ę do ambasadora amery- .Wgo zamiar6w. Pierwszym wa
kańsJdego w BerILnie z prośbą o mrukiem będzlie, OCłZ YW1ŚC1 t' , b~z 

.możliwe wypowiedzenie się na ten te- p!eczeńslwo obywateli lunery-
mat. Opinję ambasadora Shur- ·kańsikich. 

Fantastyczne projekty prQf. Obertha 
"JedzIemy na księżyc" - d~ś 

wydaje się to jeszcze niewykona1-
ną fantazją, lecz czy jeszcze przed 
paroma laty to, co dziś już Jest 
wykonalne, nie wydawało nam się 
również n:eziszczalną mrzonką? 

wy według pomysłu pror. Obertba 
będzie miał ksztaH pocisku armat
n'ego. Długość jego będzie wynosi 
ta 42 mtr. Razet.n z ogonem rakie
towym okręt przestrzenny będzie 

oczywiście znacznie większy, ra. 
kiety te będą wSl103kie Po spalaniu 
s'ę odpadały, a wiec do księżyca 

dotrze tylko sam k.a.dłub, również, 
zresztą, zaopatrzony w rakiety. 

nych. W każdym razie prof. 
Oberth zamierza już w na.Jbli~. 

szych czasach nawiązać stałą ko. 
munikację rakietową z Amerylią. 

Te cl{ręty rakietowe przefru}Va 
łyby przez ooea,. attantyclti w cią 

gu 45 minut. Oczyw:ście, ze przy 
tej próbie rakieta poleciałaby bez 
załogi. Następn'e rozpoczęte będą 

próby ze śmiałkamI, którzy odwa
żą s~ę fru~ąć w podniebne szlakI 
czyli, jak się to naokowo na~a 
- do st'ral1losfery. 

Rmbasador ameryM 
kański O okręcie 

przestrzennym 

mana streszczamy p0tD1,że.f· Spodziewam się, te prur. O-
- Uwdam wynalazek prof. berthowi uda sLę zrobU: "1I\'SlYSt

Obertha za nowy ' tryumf ge- ko możllwe w tym kjerun~u lI

njuszu ludzkiego, kt6re10 wyni by temu podstawowemu warun
ki pr9 ktyczne i korzyśct mogą kow~ uczynd.ć zadość. \II 6wczas 
być w'prast ndeooenione. mógłby bezwątpienia J:CiZYĆ na 

Co się zaś dotyczy specji\lni r g.orące za1nteresOWftIJ,te rządu 
komulllikacJi- pocztowej rakiMo- Stan6w ZJedn:>czonvcb .fego 'Wf
wym okrętem przestrz.ennymL nalazki:em i na jaknf\jdale,; 1dlt
to cbolałbym zwr6cić pańską u- ee poparc1,e swycl< $1.rzytnycll 
wagę, że 'Zanim rzad amervkań- dąże:il. . 
ski wyra'zi swą zgodę na to, bę
d7łe musiał uprzednio k1l1e~o. 
rycznie żąda"; gwarancji, ł.e tv
cie i mienie obywateli amery
kańskich ode będą w najmme} 
sze.i mierze narazon~ na szw:mk 
przy lądov·ani:u ra,kletv na tery 
torJum 11m erykaJlS'kIł"m. 

Genialny reżyser filmowy Fryde 
ryk Lang zagrał już tę muzykę 
przyszłości w najnowszym filmie 
" Kobieta Jla k:SSężycu". Lecz Wizja 

ta n'e Jest jedyn:e ' fantazją filmo· 
wą. W sferach naukowych mówią, 
że osiągnięcie najwyższych wyso. 
IioŚCl stratosfery Jest te:>retycznie 
zupełn~ możliwe. RZ('C7JOZlllłWC,3J 
tych Spra w Herman Oberłh, k1óry 
współpracował z Fryderykiem lan 
giem, lako dOradl'd n-auk ... wo .tech
niczny przy film: e "Kob,?ta na 
kslę:tycutC uzyskał lut niezhędne 
fundusze na zbTłllwauł~ ra1.!~towe 
go okręt.t llliędzypla .. e;,a~nego. 

Według oplnji prof. Obertha, ()-. 
kręt międzyplanetarny będzie po 
pierwszych ośmłn m'nutach lotu 
mógł rozwinąć szybkość 12 klm. 
na sekundę czyli 50,000 klm. na 
godzinę. Jest to absolutnie nlezbęd 
ne dla przezwycJężenla stły przycią 
gania ku ziemI. Najważniejsze jest 
urzątlzenie wszystkiego w ten spo
sób, aby to szałone zwdększan:e się 
sz\ybkośct w ciągu pierwszych 
6śmiu miout czynić znośnem dla 
organizmu ludzk'ego. Ale i na to 
już znaleziono radę. 

Jak~ego rodzaju będą tą.<1ane 
przez rzątł ~:..nerykańSlki gwaTan 
cje, w te.i chw!J! . powiledzie~ jesz 
cze nie mogę. W każtivm ralle. 

Rozmowa gdy pro!. Oberth z'ld~i lilię do 
Z dr. Shurmanem anihas.ady amerykańskie.f z 

Prof. Obertł:a po~nnf(1m oso
biścIe podczas !Zdjęć <lI} fIlmu p. 
tyto "Kobieta na kS'Jęt) ('u", lea
I1zO'Wanego przez t'rv(leryka 
Langa. Widziałem tez ,,"ljw~zas 
po raz pieM\'1Izy model .I("~o ra
kIetowego okrętu pn:esh'lenne· 
go. To, co ujrzałem, przckOlnał{l 
mnłe, że mamy do czyn~ellla r. 
wynalazkiem, który może wy
worać zupełny przewrót w na
szych dotychczasowych wall'un
kach komunikacyjnycb. 

prośbą o pOlzwolenie wystrzela- .......... .. 
Słynny pro.f. Obe~th wynaJaz I I!l!a rakiety w kierunku konfy-

.cD: i kOlllstruktor w1elkiego po- nenfu amerykańsktego, nie. 
wletrznelZo okrętu przestrzenne- zwłocZll1~e zawi'ildomj'ę o tern dE" 
go, zamierza zastosować swóJ parfament stan.u droga tele~r". 
wyna,lazek dla pnzesyłarnia po~z ficZ;D,ą. Departament stanu na
ty do Ameryki. Wedłu~ do'ko- tvchmiast prż.ed!Stawl sprawę 
nanvch obHczell, pOlczt.a prze- prezydento'wi Hoovel'owi, ten 
shna takim okrę'teln do Amery- za§ zwoła radę ml1l11lltrhw ,. u
ki, docierałaby do m~ejsca pTZe l działem mitllistrów wO.łny i ma
znaczen1a w ciągu p6ł gadZil11 'l. lynarki. Ta rada dopl.ero zade-

Rekord wysokOŚCi dla samolo
tów sięga" Jak wiadomo, 12,'JOO me 
trów. Przy obecnej konstrukcji Sa
molotów osiągnłęcle większej wyso 
kości nie wydaje się możliwe. Naj .. 
wyższa sprawdzona wysokość Q

atągnIęm przez balon bez załogi. 
WynOS! 30 kIm_ 

Poszukuję się, 
zł. 10.000 

Międzyplanetarny okręt rakiem. 

Odległość od ziemi do księżyca 
wynosi 384,000 klm. Nie jest to na 
wet na ziemskle w.a·runkl cyfrą 

zbyt olbrzymią. Oczywiście, zaniJJ1 
ta podróż prot Obertha będzie po
wzięta, trzeba będzie przedtem 
'przeds~ęwziąć sporo lotów prób. Chcąc się dowiedzieć, jakby cyduje, czy l na jakich wll'run-

na I nr. bypoteki na ~ur~w~n)' 
dom w Rudzie Pab]alllCk16J. 
Łaskawe oferty kierować d? 
adm. nin. pisma sub "J. G. ~4S 
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ODBIORłłlKI 

ŚWIATOWEJ 
SlIRWY 

. 

laidź, TrauguUa 1, 
(gmach Grand-Hotelu) 

Tel. 153-71. ____ ~.~a __ ~ _____ I ____________________ --__ --I __ --____ --____ ~~----~--
chyba nikt wymagać nie może, 

natomiast nabycie ich po cenie 
ściśle fabrycznej poleca 

,tPO -echa Dziecięca" lódl, Zawadzka 6 
1. pi~tro, lewa oficyna. __ _ 

Skład mój zaopatrzony jest w naj liczniejszy wybór przepięknych zabawek i gier 
towarzyskich (około 2000 wzorów). - UWAGA! W KOMIS NA KARNAWAŁ 
dostarczamy parasolki, serpentyny, wachlarze, kotyljony, balony i inne 

szlagiery. 67 

OGŁOSZENIE. 
Niniejszem zawiadamiam wierzycieli masy 

npadłości Józefa ffiawaty'ego, że Sędzia-Komi
sarz upadłości S. h. Oskar Gross wyzn,aczył 
dodatkowy termin sprawdzenia wierzytelności 
na dzień 24 stycznia 1930 r. o godz. 12 w poło 
W sali 57a Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Wierzyciele powyższej upadłości, których 
wierzytelności dotychczas nie zostały sprawdzo
ne - winni się zgłosić w powyższym terminie 
pod skutkami prawa. 

Syndyk tymczasowy 
N. Białek Piotrkowska 39 

--KURSY KOSMETYCZNE-...... 
D-ra MARJI LEWINSONOWEJ 7434 

CegielnIana 6, front I p. 
Informacje i zapisy codzienn.le od 10-8 wlecz. 

~ instituf eosmetique 
Nmw '" t"'iC _ ..,..,. JiIIIMilMtJtitaltGz>, *ts4"·p.1!N 

Ł~dżl PlotrkowskQ 175. parter, m. 9. Tel. 1.3872 

pl'o\Y~d:l!ony przez absolwentkę 
.. A()Cd~''lI :Q 5 c lentlflque cle Baaute" w Pary:i:u. 

Itecjonelna nowoczesna h1lljona urod,. Mllsate pl.astycz. 
n6 i kosmetyczne tW/U"ly ł szyI. Usuwanie. nadmlornogo 
tłuszczu z podbr6dka i karku. Pielllgno~anle .cery ... Us,u
wanie wszelkich defektów cery. Maski kaliforniJskie. 
Masaże og6lne i częściowe. ci?ła. Pielę.gnacja. włos6w. 
Sollux d'Arsonvalizacja. (MaC/uJllage) UpIększanie na ba 
le. Godz. przyjęć od 10-2 i 4-8. wiec~ 

Do akt. 
Nr. 460 I 29. r. 

Obwiesznenle. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego XV 
rewiru w Łodzi 
J6%ef Tomaszew
ski, zam. w Łodzi 
przy ul. Zachod· 
niej 36, obwiesz
cza, że w dniu 

17 stycznia 
1930 r. od godz. 
10·ej z rana w 
Łodzi, przy ul. 

Piotrkowskiej 
pod Nr. 117 od
bęcbie się sprze
daż przez publi
cznIl licytacj ę ru
chomości skład/!-

illcych się 
z mebli 

należących do 
Hermana Tn~my 

oszacowanych na 
zł. 565.-
Ł6dź, 2.1. 30 r. . 
Komornik 
.J. Tomnszewski 

Do akt. 
Nr. 2308 l 29 r. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego XV re
wiru w Łodzi, Jó
zef Tomaszewski 
zam: w Łodzi, przy 
ul. Zachodniej 36, 

obwieszcza, 
że w dniu 17 

stycznia 1930 r. 
o g. 10 rano, w 
Łodzi, przy ul. 

Podleśnej 
pod nr. 8 od
będzie się sprze
daż przez licytację 

ruchomości 
składających się 

z mebli 
należących do 

Ernesta Lindnera 
oszacowanych na 
sumę Zł. 720. 

Łódź, 19.XII.29 r. 

Komornik 
J. Tomaszewski 

l'Iieszkanie 
3-pokojowe z k~chnią i w~el
kiemi . wygodaml przy ulicy 
Tramwajowej 3 od ztl.raz do 
wynajęcia. Wiadomość na. miej
scu w godzinach- .od 3,....-4 lub 
telef. 160-34. 323 

Do akt. 11. ______________ IZM!~.c ~llr 

Nr. 3822 l 29 r. 

Ogłoszenie. LECZ C Komornik 
Sądu Grodzkiego __ 
VI Łodzi, Loon . 
WI\llowski zamie· 
szkały w Łodzi, 
przy u),Wółczań
skiej lO, na za
~adzie art. 1030 
UPO. ogłasza, te 
wdn. 28 stycznia 
1930 r. od godz. 

10 rano 
w Łodzi przy ul. 

Wschodniej 65 
odbędzie 

!ię sprzedat z 
przetargu publicz
nego ruchomości. 
należących do 

firm~ 
"M. Cederbaum" 
i skladajllcych się 

% mebli 
oszacowanych na 
!umę Zł. 1640.:

Ł6dź, 11/1-30 r. 
, Komornik 

L. Wllsow!ld 

Do akt. 
Nr. 3801-29 

Ogłoszenie. 
Komornik VI re

wiru Sądu Grodz
kiego 

w Łodzi, Leon 
,Wąsowski zamie
szkały w Łodzi, 
przy ul. Wólczań
ski ej 10, na za
sadzie art. 1030 
U. P. C. ogłasza, 
że w dniu 28 

styczl1ia 1930 od 
godz. 10 rano w 
Łodzi, przy ul. 
Wschodniej 65 
odbędzie się 

sprzedaż z prze
targu publicznego 
ruchomości, nale-

żllcych do 
lcka MOlZka 
C .• d.rllauma 

i akladajllcych atQ 
:I mebli 

oszacowanych na 
sum~ Zł. 1140.
Łódź, 11.1. 30 r. 

Komornik 
L. , W~sowslri 

OSKARA WOJNOWSKIEGO 
są do nabycia w aptekach i składach aptecznych 

"Zioła przeciwko cierpIeniom "Zioła przeciwko reumatyzmo-
kanału pokarmowego" wl, artretyzmowi, ISChiasowi 

(rej. Nr. 1149) %n. tow. "Irotan" i podagrze" 
(rej. Nr. 1150) zn_ tow. "Artrolln" 

"Zioła przecIwko wymiotom Kąpiele Siarkowo-Roślinne (sto· 
oraz atonJi kiszek" sują 'Się przy leczeniu: Artretyzmu. 

(rej. Nr. 1148) zn. tow. "Gara" reumatyzmu, podagry i ischiaszu) 
(rej. Nr. 1263) zn. tow. "Sulfobal". 

"Zioła przeciWkO chorobom "Zlała przeciwko niedomaga-
płucnym I blednicy.... nlom skrofulicznym" 

(rej. Nr. 1153) %n. tow. "EImisan (rej. Nr. 1152) zn. tow. "Tizan" 

"Zioła przeciwkO chorobom \ "Zioła ' przeciwko • chor~~om 

(rej. Nr. 1147) znak tow. "uratan', (rej. Nr. 1151) z11'. tow. "EpIloblnu 
nerek i PEłcherza'" nerwowym i epilepsji I 

Przedst. na Ł6dź i Wojew. Ł6cbkie: Ernest Krause, Skład Apteczny 
8224 Łódź, Główna 69, tel. 106-10. 

Zakład Stolarski 

RZEMIEśLNIK POLSKI 
wł. W. LlSICKI 

Ł6dt, P ałacow8 12, przy Kelma 
dojazd tramwajem nr. 1 i 6. 

Przejazd 40. 
poleca z własnej 
wytwórni wykwin
tne meble, garde
roby, szafy, lóżka, 
trema, toalety, kre 
densy od 200 zł. 
do 1100, krzesła 

oraz wszelkie 
przedmioty w za
kres stolarstwa i 
tapicerstwa wcho-

dZllce. 

sprzedaż na bardzo dogodrwch ratach 
Nukład otwarty codziennie od 8 rano 

do 9 wieczorem. 

Na raIłg 
Wszelk~ dam!lkll garderobe oraz 
roboty futrzane w nojwykwintniejszym 
wykonaniu przyjmuje :I własnych I 
powierconych mllterjał6w po cenaoh 

konkurencyjnych. 

M. ROZEIIIAG 
CEGIELNIANA 36. TELEF. 163-Q7 

Lewa oficyna. n -Qie pittro. 

Do akt. I Do akt. 
Nr. 2344 I 29 r. Nr. 1419 I 29 P. 

Obwieszuenie. Obwieszueni e. 
Komornik Slldu Komornik Siłdlł 

Grodzkiego XV Grodzkiego 15 
rewiru w Łodzi rewiru w Łodzi 
Józef Tomaszew- Józef Tomaszew
:ski, zam. w Łodzi ski, zam. w Łodzi 
przy ul. Zachod- przy ul. Zachod
niej 36, ob wiesz- niej 36, obwiesz
cza, że w dniu cza, że w dni" 

17 styc~nia 17 stycznia 
1930 r. o'd godz. 1930 r. od godz. 
lO-ej z rnna w lO-ej z rana w 
Łodzi, przy ul. Łodzi, przy ul. 

Wólczańskiej Zamenhofa 6 
pod Nr. 66 od- odbędzie się 
b,=dzie si~ sprze- powtórnie sprze
daż przez publi- daż przez pubU· 
czn~ licytację ru- czną licytację ru' 
chomości składa- chomości składa-

jących się illcych się 
z warsztat6w z mebli 

tkackich należących do 
należących do Andrl e :a 

firmy Kartasińsk 'ego 
"Stattler i S-ka- oszacowanych na 
oszacowanych na zł. 510.-

zl. 600.- ' I 
d Kil "9 tddJ,27.XlI.29 r. 1.6 t, .:51. .~ r. 

Komornik 
Komornik 

J. Tomaszewski 
J. Tomaszewski 



1,2.1 -,,(fŁOB PORANNY"-193t Nr. I) 

Na na.jdollo 
Izg€h war _ __ ... 

,warontowone po cenach konlntren~. kupicie tylko Ił flnl\ie 
UWAGA I Na skladzie wielki wybór łóżek 
metalowych orali wyrobów tepicerskich.: 73ó 

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 8 stycznia 
1930 r. zaocznie postanowił: 1) ogłosić upadłqść han
cllującemu Mordce Szlamie Aronsonowi; chwil~ otwarcia 
upadłości oznaczyć na dzień 24. IX. 1929 r. tymczaso
wo. zamianować Sędzią Komisarzem S. H. K. Kaweckie
(P i zamianować kuratorem upadłoś ci erłwokata I. Chu-
dego. Za zgodność Kurator masy 

(-) I. CHUDY t 

adwokat. 
Na mocy art. 476 i 478 K. H. wzywam wierzYQieli 

~wyźszej upadłości aby w dniu 2S stycznia 1930 r. o 
godz. 12 stawjlj się w S~dzie Okręgowym w Łodzi w 
Wydziale Handlowym przy ul. Żeromskiego 115 w celu 
wysłuchania sprawozdania kuratora masy i wyboru ken
<!ydatów na syndyków tymczesowych. 

Sędzia Komisarz 

,$1S 

(-) K. Kawecki 
Za zgodnoś6 Kurator masy 

(-) I. Chudy, adwokat 
Łódź, Zawadzka 16-11. 

BEDllll §(HOOl 
NOWE KURSY JĘZYKÓW 

Ił fhoJ'ough kno'. Istlgl Df EngHsh wIU fa. B -'ou fail 
Unl! clInnaissal1 Cll approfon diB du fral1~&1iS VDUS 

Ilonduira leluI 
Eina griindlic1tB Kllnnluls dal DautsGhan wlrd 

Sil! waU lUbren ! 
Najlepsza metoda-Najlepsi profesorzy 
Najlepsze rezultlJty:-Konwersac. Metoda 
Małe grupy od 3·ch do 6·cju osób. Lekcje 

pryw. Koresp. Handlowa 
Zapisy od 13 do 16 stycznia od 12-11/2 i od 6-7 

tylko PIOTRKOWSKA 39, U. front. 

na temat szczepień prze ci wgruźliczych u 
niemowląt wygłosi p. dr. J. Szustrowa w 
poniedziałek dnia 13 stycznia r. b. o godz. 
7-ej wieczorem w związ.ku akuszerek Kasy 
Chorych przy ul. Piotrkowskiej Nr. 73, le
wa of. IV p., na który prosimy o liczne 

przybycie. 312 

W' 

Gabinet kosmetyki leczniczej 
i toaletowej 

Absolwentki wydz. lekarsk. unlw. Odeskiego 

Z. SZWJlIBf, Zielona 17. 
Pielęgnowanie cery, usuwanie brodawek, zmarsz
czek, piegów, wIlgrów i innych defektów. Mesat 
kosmetyczny. Maski parefinowe, balsamiczne 
i in. Utrzymywanie włosów i usuwanie łupieżu etc. 

UWAGA: Usuwanie bezpowrotne I bez bd-
nych śladów szpecących włosów wy!ątkowq · ' 
metodą. Całkowite uSLlwanle odmrożeń. 

Godziny przyj~e: od 10-2 ppoł. i od 4-8 wiecz. 
ew! • 

lo~~jow~ frontow~ 
mieszkanie z wszelkiemi wygodami przy 

ul. Kościuszki do wynającJa. 
Oferty d& administracji niniejszego pisma 

pod ~Nr. 1529". 501 
_ ero .. 

Kant:elarja 
Komornika Sądu Grodzkiego w Łod:lli XVI 

rewiru Ralała Sakkilari 
z dniem 13 stycznia r. b. zostaje paeuie
siona z ulicy Radwańskiej 3 na ul. Karo-

la 30, front. li piętro, 313 

(IK 
ciastka deserowe 

DO 20 gr. 
WYBOROWE. SMAQNE 
HYllinlBłnln~elBlaD w y P I E K U 

POLECA CUKIERNIA 

l. 60l'l9 INSHlf69 
PRZEJAZD 1. TEL. 209-87. 

i 'p,. 

" i to satysfakcja dla n'lIłośnlk6w muzyki I tańce 

! POSŁUCHAJ I OSĄDŹ! 
The Gramophone Co. Ltd. London 

Jen. Repr. na Polskę 

JÓIE WfH5lfR 
Członek i Eks. Izb. Handl. Brytyjskiej 

KRAKOW WARSZAWA LWOW 
Floljańska 25. MlI1"szalkowskll 132. S)'ktuska 2. 

-
P R A Ci N I te C I IE WYLEOZYĆ SIĘ 

z REUMATYZMU I PODAGRY 
RWllce, kłuj~ce bóle we&łonkacft, stawach, obrzmiałe miejsca, zl\iekształ
cone rt;ee i nogi; kurcze, kłucie, rwanie Vi' rozmaitych częściaeh ciała, 
nIlwet osłllbienie wroku wystl:lpuj~ Cl'!ęsto jllko skutek cierpień reuma
tycznych i ped8gryc-~nych, kt6re winny być usunięte, w przeciwnym rll-

zle ohoroba woillt postępuje 

'P ,ROPONUJIi 
1Ileezajl\Cll, rGzpu!%czaillcl\ kWfts mo
czowy kurację wod, miMuIn", która 
poprawia puemian~ materji i zwiększa 
wydzieliny, a więc żaden tak zwany 
uniwarsalny lult tajny środek, lecz 
produkt, który dobre czynna matka na
tura udziela dla dobra cierpiącej ludz-

kGśoi. 

KA:l:DEMU PRÓBA B!ZPLATNA. 
Napiszcie mi natychmiast, a otrzy
mlIcie zupeln'e grlltis i franco próbę 
wraz z Gbjaśnieniem za pośrednictwem 
moich we wszystkich krajach ura:,,

dzonych składów. i wówczas sami przekonacie sl~ o 
nieszkodliwośei grodka tego OlU o jo,o szybkiej skuteczności. 

August Mirzke. Berlin Wllmersdorf, Bruchsal.rsłr. a. Oddział 46. 

Dr. med. 9558 Lek.-dent. 

SlbBBRSTROIfł f. [Y'IH-KRlnlrKI 
ZIELONA 11 

Tel. 113-42 

ChDroby skdrnll I W.narYIZIII. 
Usuwanie SłpeCłlf!ych włosów elektroIi,,,. Leccel'lie Lamp~ Kwarc:owll. 

Przyjmuje od 4 do 8 p. p. 

wznowiła przyjęCia 

Piłsudskiego 72 (Wschodnia) 
Tel. 120-87 

przyjmuje od 5-8 wieczór 
W 'teznley "lanital" ClglBlnlana U 

od 3 - S p. p. 

. 

Suknie balowe 

ostatnI krzYk mody, nadeszły od Ił.. 

48.-, 64.-. 88.-, 120.- do 21o...--w 
Garnitury smokingowe od zł. 170.
do 250.-. 
fraki l smokingi wYpo!ycza się: 

JuUusz Qozner, Piotrkowska 981100 

................ m. ....... ,' 

Dziś I .dni następny~h I 
NADZWYCZAJNA TRAGEDJA KSIĘtNICZKI 
Film z tycia Rosji przed wybuchem wielkiej 

wojny światowe; p. t. 

~iała K!ielni[l~a l MO!~WY 
W głównej roli: Korona twórczej pracy arty
stycznej Mszej rodaczki. urodziwej i piEjknej 

oraz wielkiej tragiczki 

POJ·I łłEGRI w . towarzystwie bohllter-
Al sklego emanta Normana 

KERRY pozatem gwiazdy ekranu Paul LU.'DtI 
I Jack Luden. 216 

Nestępny program: .Z dnia na dz!eń" 

LEK.-

-

z kilkuletnią samodzieln~ praktykę prz" 
mie posadę asystentki. 

Oferty eub. "Asystentka" do adm. 328 

Tanio • solidni 
na najdogodniejszych warunkach 
od detektora do superheterodyn, 

W NOWEM-RADJO. 
Gdafiska 12. 

Wlasne warsztaty. . Pogofowle fBL 18Z-73 

Hurfom n'-8 S Z k I a okiennego, dacho.wego, 
WIr ornementowego I t. P-

I SZa FilIER. Z~I~~!!\~ 28 
poleoa Szkło inspektowe we wszystkich rozmia
rach po cenach i warunkach bardzo pl"zyst~pnych. 

UWAGA l Gotowe okna inspektowe. 311 

WElNY, 
D. M. C. f 

JEDWAB. 
KORDONKI 

do filet 

KANWY, 
WZORY, 

oraz wszelkie 
przybory do haftu 

ręcznego 

maszynowego 

poleca 

Zakład 

PORADNIA 

W(nfR~[~~I[lnA 
Lekarzy-specjalistów 

Zawadzka 1 
TEL. 205-~8 

czynna od 8 rano d0 9 wiec'z. 
11-12 ) przyjmuję 
2- 3 ) kobieta-lekarz 

w niedzielę i święta od 9-2 pp, 
leczenie chorób 

wenerycznych i skórnych 
Penie od 4-5. Niedziela od 9-1 
DJa ni.zamożnych ceny lecznic. DR. M ' ). rysunkowy Badanie krwi i wydzielin na 

syfilis i tryper. 
• Dr. mad. 2Z J 6Z E I CH MJ(JiOW~[ ~ 

lu JUSI Kilh~ne Choroby UilU, non. IIlIrdłll I krtani Łódt 
II MONIUSZKI 1, tel. 209·97 .Pi t k 'k 9 

Choroby •• re. ~ il o r OWS a , 
Radwellska 4 tttl. 1ST-n . pOWruG Tel. 177·63. 

Przyjmuje od 5 dA 'f. ,rSYJmull Id I·Z i Id 5·t HURT.- DETAL • 

Konsultac:Je z neuro! e a!em 
I urolo~ !em 

l:3
G&blnet Swiatło-Ieczniczy 

KO!lmetj!ta lekarska 
Oddńelno. pocze!mln1 f\ d la KobIet 

PORADA ~) Zł , 9526 
. '~~ .,.,. 



Nr. 11 . 
KIno SPółaDZIBlałłl 

Slenklewlc~a 40. 

Dziś dawno oczekiwana premiera I 

,. 
według słynnęj powieście Pierre'a 
Lyons'a .La femme et le pantin· 
W roli głównej: rewelecyjna tan-

cerka hiszpańska 

Condlita M~ntenegrO 

12.I.-GŁOS PORA~NY- 193() 

Ostatnie 2 dni Ostatnie 2 dni 

dojazd tramwajami S, 6, 8. 9 i 16 do w Cl'-arujliccln filmie, osnutym na tle piosenki .. Daj buzi, moJa mała". 
rogu Żeromskiego i Kopernika. Przestroga dla pięknych dziewczlif, tak łatwo błądz~cych na hez1iroia 

[ny mieisc: I-1zt If·l~ ur.,1Ił-50U. Ni~b~ipłe~i~;;i~k ;~i(ig;;V 
Poczlltek o godz. 4 po po!., w soboty . 
niedziele i ~więta o go4z. 2 po poło P161'wszorzędny zespół muzyczny. 

JI 

Następny program III 

"l'I081t4 
NlflNlłNffiO 
lOlNłflłl1l " 
według słynnej l'owiefci 

ANDRZEJA STRUGA 
VI rolach tytułowych: 

Maria Malicka 
Jerz, Leszczyński. -Następny programI 

"Mo'tnv człowiek" 
W dn~ powszednie. z wyj~tkiem 
~ob6t, poczlltek seansów o 'lod.:. 
4-ej, zaś w soboty, nieddele 
i święta o g. 12-ej w poł. Ostatni 

\ Karnawałowe kotyliony bez 
pieniędzy 

w postaci pic;knycb parasolek, 
czapek, serpentyn. maskotek, 

i różnych nowości IIUIUY'· 'H~WY KIR~ 
seans o godz. 10.-

Na I seans ceny miejsc zniżone. 

L 
lekarllV spec!allst6w 
pr.,. G6rnym Rynku 

Piotrkowska 294, tel. 122-89 
(pny przysłanku tramw. pabjanickich 
Czynna od tO-ei rano do 7-ej wiecz. 
w niedt:iele I święta do 2-ej po pol 
W8llly8~kle spec~alnoścl i dentv
etyka. Kąpiele IIwletln", lampa 
kwarcowa, elektryaacJa, Roentgen, 
sac!leplenla, analizy (moc~u, !wału 
J.,wi, plwocin, wydzielin itd.) Opa-

rBele, opatrunki. 
Wizyty na miasto. Porada 4 zł. 

Porada dentyatrcllna oraz \v;łn8' 

40starcża W komis , 
34. NARUTOWICZA 34. 

Na mieiscu niebywale wiei- Zabawek i gier towarzyskich 
ki wybór przepięknych _rite"lllli! 'm'f"W A<Pn _ 

pO cenach niezwykle niskich I 9514 

na mleinł lIorewa klilłka lale}. 
DO Sl:o BVWALCOW I 

Niniejszym dono~~mT' It z ~owo- fłw~ iB.' ... JBo4rL I DA 76 •• '1łf:. 
du kryzysu obnlzyh§my ceny na 'Ił" v~!I .. O _ IIL. .iWJI 

Five o'cloc\i odbywai", si-: w soboty, niedtiele i święta od 5-7 w. 
CAFE RESTAURANT .. P I C C A D I L L y .. ZAWADZKA 1. 342 

O~~!~!~e~!~u I 
rolog'"na dla chor6b skórnych 

i wene1'yc1: nych -~.-.aIlD!lI!lllll" ___ ~"D11I1B11" 
3 Zt.OT E. 

0507 1 SZKOLI\ TAńców Mlgl111 Kinematograf OiwlatowJ 

ł 
OBRONA W SPRaWACH 

PODATKOWYCH 

ł R[ftRYK]irii\[fi~ 
PRZVJMUJE 
od 5-7 p.p. 

PIOTRKOWSKA 83, fr. 
TeJ. 210-40. 9508-

tBr
bilans~sfa 

.~ 

z długoletnią praktyką w 
bankowości i przemyśle po
szukuje odpowiedniego sta 
nowi ska na sŁałe lub do 
prac bilansowych i prowa
dzenia ksiąg handl. lub 
korespondencji Oferty sub: 
.,Książkowy" 169-3 

Doktór 

WDłaKDWYSKł 
C.OIELNIANA 26, TEL. 126-87 

SpeoJallsta c:horOb sk6rnllch 
I wenerycllnych 9524 

I/ECZENIE 8WIATl.EM 
(lamCJą kW8Ii"QOWą) 
BadanIe krw' I wydtllelln. 

Pm!ll"lmOle od 8-2 i od 5--0. 
w ruedl'llele i ew1qta od 9-1. 

Dla pM! ud ó do 6 po pol. 
od.dzlelno. poo~EI!tI)\n\a. 

Dr. med. 

11ER 
Choroby sk6rne I weneryoana 

UL. NAWROT 2 
TELEFON 179-89 

Pnyjmuje do 10 r. i od 4 -8 wlect 
w rued!!lel<l od 11 - 2 po południu 

Dla pań spec. od gocU. 4--5 
uo pol.. dla niellllmomv"h 

CBNY LECZNIC. 9525 

Dr. med. 

• E 
apec. chor. dzieci 

p iN 6'11 
Przyjmuje od 3-5 
Zachodnia 64. 

&al. 113-08. 

IIElilEbnlRHA 43. PRYUl. 57, 
fiL 168·U. 

Zapis, do kompletów dla po
cz~tkujl\cych ZIlawansowanych J 
i pobierllj4cych lekcje poje
dyńczo. 

In formacie udziela sie przy 
uJ. Cegielnlllnej 57, od Ja-ej 
rano do 8-ej wlect. 
UWAGA! Od stycznia zupełnie ł 

nowe komplety. . 

onwiennenie. 
Komornik Sądu 

Grodzkiego w Ło
dzi, K Suzin, um. 
przy ul. Szkolnej 
Ńr. 14, na zasa
dzie art. 1030 U. 
P. C. ogłaeza, że 
dnia. 21 stycznia 
1930 roku, od go
dziny 1 O-ej rano, 
w Łodzi, przy Ul. 

Juljusza. 
pod Nr. 6/8, od
b.,dzie lIię 8prze
daż 'przez publi
czną licytację ru-

chomości: 
kasy ogniotrwałej, 
mebli i maszyny 
do pisania .Eryka" 

należącej do 
fi rmy "Maurycy 
Tauman"Sp. Akc. 
i oszacowanej na 
1000.- zł. 

-
Obwieunente. 

Komornik Sądu 
Grodzkiego w Ło
dzi, K. Suzin, zam
przy ul. Szkolnej 
Nr. 14, na ZMa,.. 

dzie art. 1030 U. 
P. C. o~ła!!za, że 
onia 24 stycznia 
1930 roku, od go
dziny 1 O-ej rano, 
w Łodzi. przy ul. 

Juliusza 
pod Nr. 618 od
będzie lIię 8prze
daż przez publi
czną licytacj., ru-

chomości: 
krośna. do wyra· 
biania towarów 

jedwabnych, 
należ~egp do 

firmy "Maurycy 
Tauma.n" Sp. Akc. 
oszacowanego na 

715.- zł. 

Ł6dź,U.1. 1930 r. Ł6dź, 11.1. 1930 r. 
Komornik 

K.Suzln 
Komornik 

K. Sudn 

ObWieunBoie. 
. Komornik Sądu ObwielInenie 

Grodzkiego w Ło-
dzi, K. Suzin, zam. Komornik Sądu 
przy ul. Szkolnej Grodzkiego w Ło
Nr. 14, na. zasa- dzi. K. Buzin, zam. 
dzie arf. 1030 U. przy uL Szkolnej 
P. C. ogłasza, że Nr. 14. na zasa .zie 

21 stycznie. art. 1030 UPC. 0-
1930 roku, od go- głasza, ze dnia 
dainy lO-ej rano, 21 stycznia 
w l"odzi, pray ul. 1930 r. o g. 10 r. 

Julju8za w Łodzi przy uL 
pod Nr. 618 od- Piotrkowskiej 
bEłcUie 8i~ IIplze- pod Nr. 130, odb., 
daż przez publi- dzie Bill sprzeda.ż 
oznl\ licytt,cjq lU- przez publicJn" 

chomości: licltacj<l , ~ucho-
5-ciu krosien do m08Cl: 

tów jedwabnych, densów 
wyrobiania łowa-I zegaru l 2-ch kre-

należących do należ"cych do 
firmy .Maurycy Abrama Kurca 
Tauman" !;p. Akc. l oszacowanych Da 
i 06zacowanych na 900 &1. 
600 zł. 

t6dt,l1.11930 r. 
Łódź, 11.1.1930 r. 

Komornik 
lL luba 

Komornik 
]L Subl 

Gronzkiei!(} w to
dzi, K. Buzin. um. 
przy ul. Szkoluj 
Nr. H. n:uaAadzie 
art. 1030 PUC. 0-

glasza. że dnia 
2411tycznia 

1930 r. od g. 10 r. 
VI Łodzi, przy ul. 

GłówneJ 
pod Nr. 22 odb.,
dzie sill sprzedaż 
przez publiczną 
licytnl'j<l rucho-

mośllil 
mebli, 

należących do 
Anny Kubickiej 

i oszacowanych na. 
450 sł. 

Łódź,.ci. 11 ,1.30 r. 

Komornik 
K. Suzin 

Obwi esiczenf e 
Komornik Sądu 

Grodzkiego VI Ło
dzi, K. Sudn, zam 
przy ul. Szkolnej 
Nr. 14. na za/ladzie 
art. 1030 UPC. o-

głasza, że dnia 
24 stycznia 

1930 r. od g. 10 r. 
w Łodzi pny ul. 

Na.wrot 
pod Nr. 59 odb.,
dzie si., IIprzed&ź 
przez publiczn" 
licytację rucho

mości: 
pianina firmy 
"Paul JlI.seke'" 
nalei~eego do 

Antoniego 
Przybyłowsk i ello 
i ol!lzacowanego na 

430 zł. 

Ł6dź, d. 11.1.30 r. 
Komornik 

K. Suzin 

Obwiesuzenie 
Komornik ~I.'\du 

Gror-zkipgo w Ło
dzi. K. Suzin, zo.m. 
pny ul. Szkolnej 
Nr. 14, na za~adzie 
art. 1030 UPC. 0-. 
glasza, że dnia 
24 stycznia 

19.~0 l. od g. 10 r. 
w Lodzi przy ul. 

Juljusza 
pod Nr. 9/11 odb.,
dzie 81q IIprzeda.ż 
przez publicllnl\ 
lic)'tacjq rucho

mości: 
kasy ogniotrwała i, 

należącej do 
firmy .Augullt 

Zielku" 
i o8Zacowanej na 

535 It. 
Ł6d.ź, ci. 11.t.30 t 

Komornik 
.K. luba 

Wodny Rynek (róg Rokiciń!lkieJ) 

Od wtorku-, dn. 7. l. 193:l roku. 
do poniedziałku, dn. 13 .. 1.1930 roku 

Ola dorosłych: 

Białe Róże 
Dramat obyczajowy, osnuty na tlf) 
prawdziwego zdarzenia. W rolach 

głównych: 

Diana Karenne, Dolly Da
vis i Jack Trevor. 

Dla młodzieżYI 

WIelka "frakcja 
Dramet w lQ aktach. - W rolach 
głównych: KEYN MAVNARD ze 
swoim fenomenaln ym koniem-

TARZANEM 

Nas:ępny program: 
,.Dzlewlca Orleańska" 

Poc,~tek seansów dla doro,łych o 
god •. 18.45 i 21, w soboty i w 

nfedr;iele 15.45, 18.45 i 21. 
Poczlitek seansów dla m/odziety 
o g. U-ej i 17.-, w soboty i nie-

dr;iele o t3 i 15-ej. 154 

....................... c 

Dr. me~. LAI CHTE 
SIOPlJlIOIOti 
Chor. szcz~k. dzi~seł, podniebienia, 

jezyka i t. p. 30 

PRZBPROWADZlła SIQ 
na ZIELONĄ 9, I p., front, 

tel. 149-66, od 11/2-5 po poło 

···1····~··············· Do akt. 
Nr. 2519/29 r. 

Oołoneoie. 
Komornik S"du 

Grodr.kiego 
w Pabjanicach 
K. Oarcl'-vński • 
zamieszkały 

w Pabianicach, 
prz9 ul. Heniusz-

ki Nr. 10, na 
zasadzie ar~ 1030 
Ust. Post. Cyw. 
ogłaeza, że \V dniu 

17 stycznia. 
1930 roku od go
dziny lO-ej rano 

w Pabjanicoch, 
przy ut Piłsud-

skiego 15, 
odbędzie si.,!! prze
daż przez licytacjQ 
ruchomości. nala-

ż~cych do 
f-my .Jelinowicz 

I Glass·, 
• kład aj~cych Ai(!j z 
Z wllrsztatu tkac
kiego-mechania-

nego 
"eDion ego Ila 
avmę 500 Ił. 

Pabjanice,8.1.30 
Komornik 

(-) K. CJ.ra,Aakł 

De akt. 2529-29r. 

Ogłoszenie 

Komornik SlldU 
Urodzkielito w Pa

bianicach 
K. GarczyńskI 
zamieszkały 

w Pabjanicach, 
przy ul Moniusz
ki Nr. lO, na za
sadzie art. 1030 
UPC. ogłasza. że 
wdniu 17 stycznia 
'930 r. o g. to r. 
w Pabjllnicach, 

przy ul. Bóźnicz
nej Nr. 12 

odbędzie sięsprze 
daż z przetargu 
publicznego ru

chomo~ci, należll
cych do 

Abla Luelll 
I sktadaj,\cych sl~ 

z mebli, palta 
m~sk'ego I lichta

rza srebrnego, 
oszacowanych na 
.um~ Zł. 530.-

Pabjanice,a.l.80 

Komornik 
(-) K. au.MId 

N. dOIlOdnVCh 
werurikechl 
Wł .. nd wyh6t 

wO_k6w dziGtin
nych JUlljo1Vych I 
lI!u!'rllft!(,f:l'lyen ł6-' 
to)! motalowych 
"",tirmał!S~k am." 
ryiurłlltlch. mat:)
rlley wy4eielanych 
orn m a t er" c y 
IIpr~i1I1o.)'cll 

"P .. te n'" do 
me~lowfch J6if'k 
podług mi 'I ty. 
Nabyć można .. 
fabrycznym 8lda-

dllie 9493 

"DOHROPOr 
tÓdi, 

Piotrlto'W8ka 73 
w podwórzu, 

iel. 158-61. 

'Me ae 

Do akt. Nr. 
540, 608, 1630, 
1631 i 1632/29 

Obwieunenia. 
Komornik S~du 

Grodzkiego 
w Zgier:m, I re

wiru powiatu 
Łódzkiego Bro

nisław Dembow
ski, majljcy siedz;
bę w Zgierzu, 

przy ulicy 
Stary Rynek 3 

na zasadzie arl 
1'030 Ust. Post. 

Cyw. ogłasza, te 
dn. 20 stycznia 

1930 roku od go
dziny lO-ej rano, 
b~dJJie dokonana 
publiczna licytacja 
ruchomości, nale-

żącyoh do 
Teodora Hofmana 
i Isldadaillcych się 
z czterech krów, 

kon:a i byczka 
ocenionych na 

sum!} Zł. 2.150-
z których 

jedna może się 
odbyć niżej osza
cowania. 
Licytacje. będzie 

dokonana 
II' Zgierzu, przy 

ul. D!\browskiegJ 
Nr. 21 

Zgierz, 9.1.-30 r. 
Komornik 
B. Oembowski 

Do akt. 
Nr. 653 11929 r. 

Oałoszenle • 
Komornik przy 

S~dzi8 Grodzkim 
VI Łodzi, Stefan 
Zajkowski, zaroi,,-, 
8zkały Vf Łodzi
przy ul. Trauo1ut 
ta 10, na &asa

dzie art. 1030 U. 
P. O. ogtallz&. że 
w do. 23 stycznia 
1930 r.od godz. 10 
w Łodzi, prz;y ul. 
Al. Ko§cilluki 11 
odb~dzia siQ sprze
daz z przetargu 

publicznego ru
chomości, należ,,

cych do 
Ezry i Łaił 
Zeli:zmanów 

i składa;l\c ycit sit: 
z mebli 

ol!zaeowanvcb Da 
.umq Zł. 116Ci.-

z,6dl. d. 10.1.30 

Komornik 
S. ZejkoWlId 

S·mlesl~ezny 

Języka międzynarodowego 

sperantu 
organizuje Łódzl<ie Towarzystwe 
E'pe:anclcie, POŁUDNIOWA 3. 

SeKretarjat cz,nny w poniedzialkl ł 
czwartki od 20-22. Udziela siO h", 
formacji " rozwoju Espuanta na ca-

łym świecie. 479 

UWA6Al O~łata niska. OWA6A' 

~r. ~~I~man 
CHIRURG 

WARSZAWA 

NOWOGRODZKA nr. 20. 
TEL. 27-22. 276 

DR. MED. 

T. F CH 
POWRÓCiŁ 

ZACHOONIA 64. .~-J 
,~ .... 

~14 

1~4·79, 

--------------
DR. MED. 

Z. D OBEe'lłA 
przeprowadziła sle 
LOKATORSKA 13. 

Dr. med. 

CH!RURG 

STOMATOLOG 
choroby dzl2tseł, J~zyk8, 

SZCZCłk I t. d. 
Rentgenodjaanostyka 

al. PIDf'kollllll 161i. -tBI. In-8l1. 
Ordynuje 3-7 9510 

Dr med. 9551-

Z.DIIYNER 
urolog 

DJtD1'Uby nllrt!Gr, p,cl1mll I drdg 
nU1DIIJWfDh 

Plramowlclta Nr. 2 Telef. 148-98 
Godll pnyję6 od 9 tO i od 6 - 8 

GEflJinetfł 
Kosma_ki lekarskieJ 
D-ramed. MerlI Ll'IWlNSONOWEJ 
Cegielniana 6. łelef. 14,3-e8. 
GOdz:. przyj. dla pań i panów 

10-2 i 4-8 
Czynne są M~tfjpuj"ee działy: 
1. chor. skOry I włos6w. 
2. Boa.ute 
3. Kuracji odmładzl!l/1eych. 
ł.. M"f'IIQtn (o~ólny i efJ~eciow,). 
5. Epilaoji (aleotroco!\gula.l,'lj" 

elelurolila\. 
e. Ele'ttroterapjildiatormjll, d'Ar-
80nTBlIlIlaeja, galT"noflu,.dyr; ,eia . 
7. HeliotGrapji (Roentgen. k ~"er, 

sollux, lt~pl <'1\ e 8w~ etln.a). 
3. Chlrurg'l et-.tet1ozneJ (bli!!

nf, tylok., lIIliIllJtIl.~łltt'8i .. 
nowotwory ł t. p.,. 

pod kiorunkiem chlrurga 
D r. Z. LEWINSONA 

ord7luij .. ąago coda. od goda. 12-2 
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ró Be · h· ł ar 
MECHANICZNA STOLARNIA I SLUSARNIA 

ź uł. Wól(zaós . Ol 
Te! elon łł:!-36. 

Niniejszym podaję do wiadomości Sz. PP., iż reprezentuję na Polskę wszech~wiatowej sławy firmy francuskie: 

Etablissements • E T , bLLE 
na PASY NAPEDOW E I BICZE , K A C K I E (Schlagriemen), w'Dr6bowanej dobrocI, 

Et blissements ,PERKA Al B, l'Iontbeliard (O U 
A CZÓłENKA TKACKIE wszelkiego rodzaju precyzyjnego wykonania z wyborowego gatunku drzewa II (O R N e LI. 

'Artykuły powyższych firm, jakościowo bezkonkurencyjne, są powszechnie używane na Zacho-
dzie Europy ze względu na wysokoprocentową (bo sięgającą aż do 40 %) oszczędność w produkcji. 

IJOT JIl IG-Jle Fabryka moJa została powiększona I wyrabia wszelkie artykuły wchodzące w zakre. tkactwa. 
n fAU e przyJmuJ4ł zam6wlenla na wHelkle wyro.", .tolarakla I ślusarskie. oraz obr6bk, drzawa na 

wazystklch maszynach. 

CENY KONKURENCYJNE I CENY KONKURENCYJNE I 

r I~łomnia ~ro~ne I ,. ~ 
NIEMIECKIEGO 

cnmtownie uuielam. Zapewniam 
szybide post~PJ. Piotrkowska 189, m. 
1, teL 143-8" 484-4 

NIEMKA (Reichadeutsche) 
udziela konwersacji, prowadzi lekcje 
inłeresujllco i zapewnia szybkie po
stępy. Załosz. do 12. od 3-5 i od 
~9 wiecz. ul. OIówna 41, U p. front 
m. 7. Tel. 146-65 4393 

W CIĄGU MiESIĄCA 
i pod awarancjll wyklucZllj"cll absolu
tnie wszelkie ryzyko, wyucza prak- i 
tycznie na samodzielnego bucha I- I 
tera-biJansistC) rzeczozn. II wył-
szem wykształceniem i kontrol.I 
.yndyk. przemysł. Kończllcym świa· 
dectwa. BUtszych informacji 7-9 I 
Nieca6r, Piotrkowska 183, I P. 491 

NIEPOSIADAJĄCY 

przebudowanego 1I3dj.oOdblornika. 
za.skl6oWlanegO do ~tacJł Lódt 
pozba.wneni ~~ odbiorów Euro 
py. Pośples~ się. Dzwoń 183-40. 
"Radjo • p~Wi~", PomOP!ka 20 
wł. Nacllumow. 849-6 

WYKWALIFIKOWANA 
bygien:!stJt& wykonuje r.ast.rzykł po 
c-8na.ch niJ'&ieh. W~adomość: "Ban. 
TCtn", Zielona. 6. 

506-1 

CUDZOZIEMIEC 
szlachet.neg.> cha.rakteru, IYDlP' 
tyczny, w średnitm. wieku, thęLnie 
poda. przyj,adjelikZł dłoń OISO'hle ład
nej, miłej i inteligentnej do Ja,t 30. 

Luka.we zgłoszenia pod "Ba.rmo 
til8 1930" do adm. 

'. i :: ISOO-l 

WYTWóRNIA 
wyrobów dtetowycb Z. Hurw1czów 
ny, GdlU'llSlka 92 poleca. po eena.cb 
n:.sldc·h koł143rzy1d5 ,ślhtaJd oraa. 
komplety a: korałi. ' 498-1 

MASlYNY 
do szma. "B1lrgera.". Wuunkll 
dogodne. Ceny przystępne. Piotr
kmvsb. 82 w podwórm. 

MEBLE 
5YP~'3,lnia dębmva. stylowa. grurdero 
by, sza1y, łóżka po.jedyńeze 1 kom 
pIety, gwa.rnnejs. ~uletma, za.
mW.ny. Stol~ Ul. Wa.rsu:waka. 
16 przy Na.piórkowllcloego. 

505-1 

Padzlw 
la,bwuf 

. EDhlzlaZBI 
Wzrulzenle 

niewątpliwie 

WYWOlA gelljalnv tragik, dawno JUŻ 
niewidziany władca ekranu 

KOnRA VBIOT 
w areydziele p. t. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADą? r ... amB •••••••••••••• , 
Musłn ukoilezy6 kursy f~howe, • OKAZYJNIE • 
korespondencyjne proffisor& Saku· • C H E V R O L E T • 
łowicza, Warszawa., tóra.wIa G-K. = landoleta, na chodzie prawie = 
Kursy wyu(;~allł lisoowme: bucha] = nowa, z powodu wyjazdu do = 
terjf, raehunkowośeł kup~ej. . SPRZEDANIA. • = Do obejrzenia u firmy = korespondeneji handlowet, ateno- • A S O M M ER. 
gra.fil, nauki handlll, prawa. bli- • 492 Gdańaka 128/128. • 
grafjl, ~ na muzynaeb, to- ...................... .. 
wMozna.wstwa, angielakiego, ha.n
eusbego, niemieckiego, pisowni 
oru gramatyki polskie!. Po ukoń
czeniu 6wia.dectwo. tąda.jole pro
spektów. 24-12 

SUMIENNA 
kralwoowa poszukuje praer" do
macl1 prywa.tt.yeh. Sol!idnt reko
mendacje. Przeja.zd 28, Sikorskru 
dla Piotrowsk!:lej. 499-1 

2 POKOJE 
elegan(,ko umeblowane froctowe 
słoneczne do wyna.jęd& ul 6-go 
S:erprue. 7 mieszk. l' od 2 - 4 po 
połudLfu. lS02-1 

KILKA 
mi6'!lzokaft do wyP~ 04 sa
raz. Wooom0t6: 1Il. Dworska 1S9, 
Flli~kł. 4M -! 

Duty 
pokój umebl<YWany, słoneczny ił ele 
pły do wyna.jęoi& Lipo"W'a 58 m. IS. 
I p.~tro. !S07-1 

POKÓJ 
1 lub 2 sloneczne, solidnym panom 
W)'llaJmę. Andrzeja ,7, ID. 16. 

949-1 

DUty POKóJ 
słoneczny, I wyrod.ami, telebtem, 
przy Jzrteligectnełj Izraelłck ~j r0-

dzinie ~ do odda.Dla.. KiJ,:r1skle
go 80, In. 7, front, Ir P. 828-1 

ZAGUBIONO 
29,xm.1929 r. torebkę W'l'Q , ma.. 
Grykuł4 Danuty Rtewsk!ej uczeo .. 
~y kl. VL Znalazca. będzie laekaw 
swrócr.~ za. wynagrodzeniem M. 
łLiewski, Andrzeja. Nr. 2. 

504-2 

la dODodoJrb 
9512 warno.arb 

Q 
Wielki .yblSr 

ł 61 a k m.talo
wych. weSz ków 
d.lecinnych Ir,a· 
jowych I za,.,a
nloznych. Mater.
ce w,'clelone, 
druciane orar; ma
terace sprętynowe 
higjeniczne "Pa 
tent- do meblo
wych ł61ek podlua 

mia" • . 
Naby~ możno w 

fabrycznym 
• kładzle 

"DOBROPOL" 
ł..6dł' 

Plotrkow8ke 73 

wl'odw6rllu 

tel. U58-81. 

. , .. -,. 
• ; ',' ".o' ~ \ ... 

.. , 

DR. 

lu~wi~ fam 
specjalista chor6b 
sk6rJ\ych i wene· 

ryczn,ch 
NAWROT 7, 

Tel. 28-07; 
od 10-121 od 5-7 

7478 

Do akt. 
Nr. 1362/29 r. 

Obwlesl[ze~e. 
Komornik S"du 

GrodzkiegG 
• Zgierzu, I re

wiru powiatu 
r.ódzkiegG Sl'o. 
nisław Dembow. 
ski, majllcy siedzi

bC) w Zgierzu, 
przy ulicy 

Stary Rynek 3 
na Złllladzie art. 
1030 Ust. Post. 
Cyw. ogłasza, że 
dnia 20 stycznia 

1930 roku od go
dziny U)-ej rano, 
bedzle dokGnana 
publiczna licytacja 
ruchomo§ci, nale-

żących do 
Icka Banesa 

i składallłcych sle 
z garniturów, 3 po
duszek fantazyj

nych, przędzy 
I mebU' 

ocenionych na 
sum~ Z\. !I'28.

Licytacja b~cble 
dokonana 

• Z,ierzu, RJnek 
Kilińskieao Nr. 14 
Zglera. 7.1.30 r. 

Komornik 
B. DembGwski 

Do akt. 
Nr. 564, ~ 

i 1067 I 2!) r. 

ObwiesztlBnle. 
Komornik Slldu 

Grodzkiego 
w Zgierzu, ) re· 

wiru powiatu 
Łódzkiego BrO:
nisław Oembow
ski, majlłcy siedzi
bę w Zgierzu, 

przy ulicy 
Stary Rynek ;; 

nil zasadzie art. 
1030 Ust. Post. 
Cyw. ogłasza, te 
dnia 23 stycznia 
1930 roku od go· 
dziny 10-ej rano, 
będzie dokonana 
publiczna licytacja 
ruchomości, nale-

żących do 
Gustawa Kępina 

i skladaillcych się 
z konia, krowy, 

jednej pary wal
cówmłyńskich,cy. 
lindre z ",-:aml, 
masz a, «lo czy-
szczel .. _ __ ~ .. a 0-

raz pary wlllc6w 
młyńskich 

ocenionycl\ na 
sumę 

Zł.MOO-
lecz może się 

odbyć niżej osza· 
cowania 

Licytacja będzie 
dokonana 

we wsi Dzlerzłlzn .. 
gm. Lutmiera 

ZQierz, 8.1.·30,. 
Komornik 
B. Dembowski 

APTEKA ST. HAMBURCA i Sl!1 
W ŁODZI, UL. CŁC>WNA 50. 

DR. MED. 

Im Z lO SKI 
Akuszer-ginekolog 

17 PIOTRKOWSKA 17. Tel. 10-713 
Przyjmuje od 5-7 pp. 8976-3 __ ~ __________ .~ ___ -n ____ _ 

Do akt. Nr. 
1603129 r. 

OOiieluzen1 e. 
Komornik S~du 

Grodzkiego 
w Zgierzu, I re

wiru powiatu 
Ł6dzkiego Bro· 
nisław Dembow
sld, majłlcy siedn
bę w Zgierzu, 

przy ulicy 
Stary Rynek 3 

na zasadzie art . 
1030 Ust. Post. 
eyw. ogłaszll, te 

dn. 20 stycznia 
1930 roku od go
dziny lO-ej rano, 
będzie dokonana 
publiczna licytacja 
ruchomości nale-

t"cych do 
Mojżesza POlner-

son. 
i składailłcych się 
z mebli i towaru 
acenioneaG na 
aum, Zł. 1.999.-

lecz może się 
odbył! nUej osza· 

cowania 
Licytacja będzie 

dokonana 
tv Zgienu przy ul. 
D~browskiego 

Nr. 4. 
Zaierz, 7.1.-30 r. 
Komornik 
B. Oembowski 

Do akt. Nr. 
1160, 1, 2/29 r. 

Obwieszczenie. 
Komornik S"d. 

Grodzkiego 
w Zgierzu, J ,.. 

wiru powiatu 
Ł6dzkiego Bro
nisław Dembo .. 
ski, majlłcy sielhi

bO w Zl{ieuu, 
przy. ulicy 

Stary Rynek 3 
na zasadzie art. 
1030 Ust. Post. 
Cyw. ogłasza, że 

dn. 23 stycznia 
1930 roku od go
dZiny 10-ej rano, 
będzie dokonana 
publ iczna licytacja 
ruchomości, nale-

t~cych do 
Mieczysława Sła

wińskiego 
i składaj,\cych siC) 

konia, krowy 
i dw6ch świń 

ocenionych na 
suft'\~ Zł. 700.

lecz mote siO od· 
być niżej oszaco· 

wania. 

Licytacja będzie 
dokonana 

we wsi Dlłbr6wka 
gm. Lućmierz 

Zgierz, 8.1.-30 1'. 
Komornik 
B. Dembowski 

P...,eil1ll1lmfilrala młesięcane. .Głoeu Porannego .... WlJlJ)'llłkiemi cJoo I Dgło'szDn-'I fA wiersz milimetrowy l-szpaltowy (słri)na S slpalt -). w tekście 50 gr .. nadesłane po te. 
I liil 1 Uu datkomi wynom \IV todll al. 5.ro. sa odnoname ~ .. &cie 40 gr; nekr:>.ogt do 150 wierszy 30 gr., wytej - 40 gr. ZvJyc~tljne (str. 10 szpalt) 12 

40 V06fl'1 II J!I"I68Yłk" poe.łOWIł w arara - aL. &..00; qranic~ Ił. 20.- ".., Drobne 1S gr. III wyrllz; najmniejllr:e ogłoszenie ::l. 1.SD gr. Poscu!tiwanie pracy '0 gr. za wyraz; nai-. 
mniejsze Ił. '.20 If/'. Og!o!lzenill zaręcqnowe i zaślubinowe 12 zł. Ogłosr;enill Ztlmiej8cow~ oblicl:one sq o .50 
proc. drożej, firm zagranicznych o 100 proc. : . 



Łódz 
12 stycznia 1930 roku 

D DATEK SPOlECZ D.-LITERAC 

D. ROLIN. 
~~=================== -

frnł!8i filaf5~r : "lło(znł ł90~" 

Ernest Glaeser w swej powie.' na. Gra on tak szybko i z talu; l mierze niezwykle trudnem. Jes~ wszystko było tylko tłem, na Wielki nalety srt: hol4 Glae-
lei "Rocznik 1902" ("Ró,i" ·: przewagą, że nie zdążę nawet u- ucczą bardzo wątJ)li~ą, ~zy u kUtrem rozwIjał główne swe za serowi za podJ~ie ' tej sprawy. 
1930) popełnił błąd, stanow!ący . kartować własnej przegranej. I da się komukolwiek uchwycIe : danie: ps~cholot(ję dWIID.asto· Chloszcze on k~żdego z lias -
poważną, ale zarazem jedyną 11 Królowa mo.ta, utoczena jego 1 0ddać na papierze całą grozę letniego mlodzieilca - lak całe społeczedstwo. budujemy 
jemną stfflnę utworu. Bohate- lauframi, skuzana jest lla wlecz całą połwornoś~ woJuy, jako I "roczu 'k 1902" (E. i .t('.go kole- kosmiczne samoloty, a w d~'e
ftm dzieła jest niemieckI chlo ne dziewIctwo ... " szeregu momentów, vrlk, ~y. ' dzy 'izkolnł) reagował na burz- dzfnie wychowania stoimy ni. 

p~ syn prowincjonal~~JCo Teraz chodzi o formę. o wy- b~ch6w, ~ko potętny kats I lh~'ą rz~czywlstoSć, nu woJnę· I żej, nit sta~otytn'. Dot!~hezas 
r~cy sądowego - w)"razaJąc raz. Chłopiec mógł pomyśleć khzm - źywlOL Czy Jest rzeczą jej przejawy, ,tak załamywały ,teszcze bOCl~ - c~arod~le,l ,do
s!ę Językiem ,naszych czasów _. \ że królowa pOlZbawł.()na Ilosta- możliwą chwycIe i wyrazM w: ili~ w gwiadomośct tych mlo- bi każdą kslązk~ dzip.t'ięeą ~ f!o. 
r"krut rocznIka 1902. l"owieś~.\ nie króla. Ale wieczne dziewIc. słowach wybuch potężnego wul dzleóców cztery po,twornc. hr,o- tychezas jeszcze k:amlemy bez
z"'ud~wana została w fonnif' \ two" jest o t;le niepodobień- kanu? Zycie w c~opaeh I walka \I .. ~ące krw'ą I łzami lata... czelnie, gdy po~lotki. zadaw:lją 
6t>OW1;dzi t~o ehło~ea: a~~ia tu stwem, że znacznie późnie~ 'l nl\ froncie jest zjawtskietn tak Było. fi' zadanie niełada: ps" nam najpr~ltywnlejsze py. 
czy SIę w Plerwsz~,l osob 'e~ Fa- przekonywuiemy S,l ę, It ~hlo- dalece słrasznem a zaruem re- , ~hologla E. (tak nazywa I'I" ~- tania. Sknt~ftIl tego , dztccko 
buła rozpoczyna SIę tuż przed piec nasz absnlutnie n'(, l!lłstycznem ,~ przerasta Z,DlU~!: .;wego bohatera) była bardzo a ~ahiera, eałkIem ,bznte.. do u
wybu~hem woJny. Powieść ,koń. mial znaczenia tego wyra.au: po nie resursy naszej sztukI reali. bard:r.o skomplikowana. Wojna, llcy wlęksZC!o zaufania, nii do 
e~y ,,1~ raczej załamuje R-lę w I równania zaś naJeża do bez- stycrnte.f. Stąd opis fr"nłu .fes~ ! oczyw~ła, pochłanta'a całkowi- rodziców, o na.lwaźn! e.l:,zclD 
lIpcu 1918 roku. Trcść utwoJ'U wiednych procesów ~yślowych, zadaniem nIe cmiej ł!'udnem l tą uwagę chłopca. O nIeJ ZJ'esz· czernił' wiad~mości z rynsztoko 
s~!'owadza Slę 'Wię~ , .kupr:ze~Y~l gdz:e mogą wehodzM w grę tyl. niż u,łęcie tydu romaJlfyC'tne?!n 1 rą wylączn!e f jedynie w8zędzf{' , wy~h źród,el, o najpi~kn 'ejszym 
Cl.om c~o~ca w sCls'e okl'eślo. I ko poJęcia, stanowIące .luz orga astralnego. Romantyków byłe I mówiono. Ale rzeczywisty krąg akc~ SądzI, jak (ł potw(}rncm, 
n,ym'-W1~k:a : od dwunastego do ' ni~zną cz~ść swiadomośd... mnóstwo ., A~ ~ w . ~~'a! ~at~teresowań podrasta,fąceg~ hanlebnem prze.o;t~i,stwle. 1.:t6re 
SIedemnastego roku życia. Ct.- istotnl~ romantyczny udawało młocbJeÓea sprowadzał s1~ ku wstydzi S'ę światła i żvjP , tll~o 
lem autora było przedslawi~uic POdobny~,h pr~y~ład6wPNv się tylko ByronowI ł też nI€' Innemu całkowicfe zapadnie. nocq. .. 
robrazowanIe rzeczywistości o- tll'C7'YĆ , mozn~ wl~le. Nasuwa t~ zawsze. By~ mMe, ił w ł)rzyszlfł .un. Wiek ,,rocmlka 190!" był 
w:rch pamiętnych lat w tej rnP. pr~ypuszczenIe, ze Glaese~ ~PI' I śel uda się pisarzowi uchwycił ~a CZ88ÓW woJny okresem doi. Włosy ~~a wstają, łXdy cz~·. 
m1e, w ;fakieJ ona zal.nmywala ! sUJe wJ~ne lata młodZle?(·z, prawdzIwe "ohliilze wo.fu1", Wl' rzewantl1. t:uuY w lakI sposób dowiarIu.le 
.ię w IWIadomośej zdolnego pod (ded~kac,la ko.lel1~ - b~zmlała: dotychczas wszystkie fe dzłeł~ Umysł E. t:8 .łmu.fe w plerw- SIę ,E. o t~j~~lcy stO!\~nków 
ras tającego chłopca : mł{)dz~Cll.l ,,~ojęmu.przYJaclelow1 E ... ). gneszą pie.rwlasłkaml, łypow'-'. ~zy:n rzędzie, hal'dzle), nlt woj płCIOwych l .lak ego nah :~ra o 
e~. Autorem faktycznym w ta. Jezeli łak lest, , Er~est, Gl~es('r mi dla m:sfer.ium. brukIem rel). un. problemat tycia płcłow~o tem wyo~razen.ia ... , Cój dz·wne· 
kIn. wypadku zostaje "Hm boba zbyt często utOzsaIUla s'eb!e - lizmu i fincz,tł. ErDf~~t G1a~p, Juk powstaJe człowiek'! Dokład ~o, it kO.larzy SIę to u chłop~a w 
fer utworu, autor rt;ec~wisły . autora.ze so~ą • - bohaterem I obrał zadanie znaczn le skrom nie.f: na czem polegają słosun . Jedną e~ł~g~ z pOłwOm08(!fq 
pęwiuien zniknąć, ,lei:eli m.a być wlasne,l powlPŚCl... nieJs:Le i wypełnił.fe znnkol1'ł ki plc10we młęfhy kC}błeta ; ?i~nawłśe' ~ walk, ·z tajemnf~l!o-
ul:rzymana ustawiczna a1~ja ~koliezność ta obniża, jak 2a cle. Z niesłabnącem za:ntereso. mętczyznąf MęClZące zagadnie. śclą wojny .... 
fonny narracyjnej; jeUli wucy. znaczyliśmy, literacką wartolłć : wan:em nytamy op!. woJn:v, uie wzmaga się z dn~a na dzień Dalej podkresla autol' naj. 
stlde myśli rozrzucone w powie I niworlI. Nie zmniejsza, nato-I lecz nie nil froncie -- opis p{' trapi umysl chlopca w hezno- ważuieisze. E. nie Jno1.e ao,.u
'Ci, wszystkie powiedzenia I po m·ast, wrażenia, kt6rego dozna ~redni, odbMe prom;"nl, któ~,. sny spos6", Dookoła szaleje za mieć, dlaczego stanowi to ta
l'~wnania mają hyć jedynie I je czytelnik: walory powicśeł są uprzednio ~ałamały sł~ Już . wJM'ueha woJenna, ale młody Jemn:cę, sekret... czego właści 
przejawami reagowanIa kształ- tak obfite i niepospoJ:tł, te na zwiercIadle- Znakomfełe udał E. mygJf wylącznle n ,tei1nem wie dor~Il slrzegą_ Wld"c~nle 
eącego się charakteru na groź. leży ona bezsprzeczn·c dO W"V. się pisarzowi oP:s Il,:em!cck'ej tcm samem: jak d(fwfed~{~ć 5~f' jesf to ICH, dla nich, dla I'orld
ny j tajemniczy kataklizm dzłe bitnych dzieł naszego wieku. prowine.i- '" czasie 'Yojny. pn- eo istotnie łączy kobietę I m~. j tÓW tylko zrMumlały sekrct ... 
Jo.wy. To tez p ... .ceważnie tak "Rocznik 1902" też na!eiy do eząłkowy eptuz,iezna, SZ!ł'cnty czyr.ńę, co pociąga 'eh ku sQ.b!e I Wyłan'a się pIerWszy moment 
wJsśnfe dz'Ije się w powieści "ksi'ąiek o wojn!e". Na szC',zę- bezmyślny z9pal, ś'V':etdtl e" Doro§li starannf.a tb ukrywają rozdtwięku, rozIKUln mJęrb:t uj 
Gbtesera. ale. nie..c;łety, nieza- śde Glaeser op'suje 'wo,inę lit' rakterystyka czcZP,"ych a natw· Cb.odzf wl~c o sek1-f'\ł. Tt'mbar I caml a dziećmI ... Sekret stosun. 
wsze, ehoc:aż każde drobne na- zgoła odmiennego punktu widr nych, zbałaml!~«my('b prsyw6d dZ!flj sta.fe sfę zagat'I, lenłe n~- I ków płciowych łączył I'lt~ w ted 
wet odchylenie od zuadnir,ze. nia. W jego po,,<feści olewa n. c6w mchu 1J!}4' i9"styem~n cąre, powatn~. Tt-1lcba wydrzeć I nq całoś~ ze sf'nksem wc Jbl' 

lo punktu wyjścia fabuły i ak· kopów. AkcJa toczy s'ę w ma· pierwsze zwycJ~~tw,., ra(lnść, ,. .. dorosłym łeh ta'emnieę - za 60 E. tak samo nie mógł .ero· 
ejl pokaźnie osłabia Uiteracką Ilem niemieckiem mieście i pr7.U stępnie dłu~(e hda ocz('kiwauIs weozeUtą cen~... Wojna Jest łt'7! r.um~~ tajemnIcy katakll2lmu 
wartość utworu. " ... RozwIesza I krótki tylko cżas w uzdJ'ow~. nieskOliczone transporty l'HI).. czem§ nłezrozumłał~m. dIn- I dzie,łowego. Dla niea=o i Icao 
pan Silberstein na drzewcu I leku szwajcarsk,iem. Przez mia. nycb, mnożące się spisy pol~· bem, tajemn'cq, ktt\k·" nl' r-" - młodoc'anego przyjaciela ,--, 
czarno - biało - czerwoną ch~- \ sto przeciąga,tą woJska plesze j głych, dwulicowość ofłc;nlny(-!- przewróciła wszystko do .Ól'Y francuza wszyscy nadal są tud<l 
pągJew, która tak ,pięknie łopo- konne, na dwo1'(,u zatrzymujn patr,i.otów - zwłaszcza ducho,"" n~aml - ta.femnlr.-ą, której do mI, bra~ml - a tu nugle cal!, 
eR n.a wIetrze i eh.wilatni przy-I się ,od czasu do c~~u por- ~ r.- n:ch i poc~ątek schyłku: stop· rośli tak samo nIl! r.I1cę, ezy . jadalny pukÓj ~zwaJcari!olu~::u 
wodzi na myśl lubIeżne mChY\San1tarne z rannymL Tylko w n'(I>wy zanIk wiary w zwyc'~ tet nie mogą wytłomltf!zyt! •.• W ipensJonatu rozpada sIę lUl dw" 
sytego węZa". Jest rzec.zą wy- Ilamym dopIero końcu, w epłlo- stw.o, po~ażki. na froncie, !ł0łę· śwtad~mośel błedne~(ł młodziw II ObOZy, _ wszyscy stronią .. tę ud 
kluczoną, by ze wszystkich na· l gu, przypominają obrazowo gu,tący SIę giod, w~ł ~w:,d~- ca oble zagadki ląe2ą stę orga- uiego ! Jego matki,.. tłlltl'ze
auwa.lących się porównań, raz· front, ndgłosy walk artyleryJ· l mości wśród mas ~·&bołn'cZYch. nłeznłe w jedną l)otwnł'l'Ią eH go? .. Jest to fet, wittoemle. 5e' 
lriewa,fąca się chOTągiew mo· r skich ~. ataki rueprzyjadefski«b I potwornoŚć i okrucreństwo ata- 104ć, w jeden dręc~el ko~z' kret doroslych, taJemnlca tO' 

gla przypomn:eć dwunastoletnie samolotów... Na szczęście , ków powIetrznych i pierW5:1.f> ' mar .•• f chlop1ec zdobywa sł., dzicow... $na~ calI) WOłUlI :,'s· 
mu chtopcu, wychowankOwi I ten sposób ujęcia wOjny I hiobowe wieści z okopów •. , I na wszystko: kradnie matce I (CH łajemnicą~.. Ita "di wh~k 
mIasta, lubieżne ruchy węza ••• , umoi:ltwił G1aeserowł znaezn 'e Zwła.s~7.a dla cudznzfemoa POO j trzy markI, by bardz~eJ .'u:1 do I prze~stacza się w rozłam ... ,n .. f (~ 
W danym wypadku jest to o ty~ trafnieJszY i bezpośrednie.tsay 0>1' winna stanowić ta pow Ide Cf'n I św;adcz~ny, starszy kOlega w~ł" dzy dziećmi II o,teamł : fi" Ilf~d~ 
le mniej wil':U'ogodne, U, .lak I P1S : podniósł jego otwtłr po· ny dokument - szczere i re aU· bił 1(0 za tę opłatę w ta.1uiki nie upuIDJ1Iał lut .,uw',-cllul " 
przekonamy się niebuwem, dzle 1nad przeciętny poziom włększe,i l"tvczne odbIefe łycia NiemlC'c 1owf'j F.agadkf, by pOZWGIił m"lswego przyjaciela G;llIlłuua : .,11 

dzina życia płciowego była dla ezęscl zabytk6w "lIteratury Wf).. za czasów wojny - kto wie, !łpo,lrzee za zasłon., tajemnIty. I gnerre - Cfl Q-ut u n II pl 

, !~na l'adcy sądowego . milCZ.~- je.nne,i". O~is frontu i. CZOłO-l' cZY, nie odbic:e właściwcło - poslągt nares:ze'c zalEdrośu!e

j
l rents ...... 

tym sfi~kselll. ".,.Wlizystk·e wyeh okopow jest zad8JljelU bar oblIcZa wojny... pr,,ez doroslyo!l .łrIIeaony St- ~,Wojna _ to nast rod'.lct· .... · 
moje k~p'le są jui w ~ ~ dm k~ ,. ,.,....... ~. GIaeIen to Ueł_ 
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ILJA ERE'NBURG 

Pod powytszyln tytułem (DzfEoSifJć Koni Pall'owych) ukwZ'ała, gję 
nowa. powieś6 ,.ma.koll1itego pie'Mza. roeyjskiego, której głównym 
bohaterem jest. .. samochód. Erenburg daje jego sylwetki na tle 
rótnych okresów jego rozwoju, od chwili stworzenj,a, silnika. ben
zynowego at do ostatniej jego pol.'taai. Powieść jest niezwykle o 
rygLnnJna. Poniżęj podajemy jeden z rozdzi.alów, odtwa,rz.ający 

21 niezwykłą. plastyką fakt zamotdo'WaJIl!~a. M3Itteott:€go przez fa.
szystów. Zacytowany ustęp da,j"l pojęciJe o sposo,bie ujęci.a tematu 
w <Jałaj tej mteresujące} potWie ści. 

W Rzymie mieszkał Benlto Mus. 
IOtw. Marzył o włelk'em włoskiem 
mocarstwie. Odbierał defilady, wy· 
gła~ł mowy l n'szczyl wrogów. 
W RzymJe m:eszkał także Matteot. 
fi. To było błędem. Matteotti nie 
mógł iStnieć ra!Zem z Mussol:nim: 
Ilienawidził bowiem wielkiego mo. 
carstwa i prawie codz'ennie wy
'miewał wojownicze monologi. Mus 
solini wierzył w zwyc'ęstwo wło.. 

skiego przemysłu I społeczny po. 
kój między pracown 'karni i praco 
dawcami. Właściciele za~ładów a
utomobilowych "Fi.at" nie przeczy 
li mu. Wled:lJ\eli onr dobrze, co zna 
czy ten społeczny pokóJ. MusSoUni 
rozkazywał. Czarne koszule krzy. 
czały "Eja". Robotnicy praćowali. 

, , 

Jednakże, pracując, robotnicy 
"imo wszystko llIie marzyli o w~el
kłem mocarstwie. Uśm:echaU Się z 
uznaniem, czytając złośliwe arty
kuliki MatteottlegQ. Przec:ei byli 
zwykłymi robotnika m;' prawie nie 
różniącymi się oJl r~botników Op. 
pla lub Citroena. Matteotti również 
był zwykłym socjalistą. Dyskutu
jąc z przeciwnikam', powoływał 
się na rezolucje mfędzynarodo. 

wych kongresów. Nie chc:ał zro~u 
nueć, Ze Włochy to WłIoehy , że 

Mussollnl to MUS80Unl. 
MussoLnł k;erował wielką poli

tyką. Był wodzem ł nle mógł zaJ
mować się drobncstkamt gospodar. 
czemL Tem zajmowali się jego po 
mocn:Cy. Jedni mleU minIsterja,lne 
portfele, tOni bilety partyjne l za· 
sob1 plewęŻDe. Dumioi zajmował 
aię nlszczen'em wrogów. Signor 
F ,lippelli wydawał gazetę "Corrle. 
re Italłano", która codz'ennie pisa. 
Ja, :ile Benito Jest boski i n:eśmier· 
teIny. Robota sIgnora P:Uppeli by
ła znaczn:e wytworniejsza od robo 
ty Dumłniego, a ręka, kórą sIgnor 
Fil'ppeli stukał w marmurowy sto. 
Uk ltaw1la an~ była delikatną, pul. 
chną ręką. 

drobionymi antykami J laboratorja 
chem)czne, w których wyrab~ s' ę 
jedynie udoskonalone gazy. W Rzy 
mie wszystko ma swoje miejsce. 
Mussolini czci kapitolińską wil
czycę. Czci również motory "Fia
ta". Boogosław:ąc w tej chwili au
tomobil, DuIlinl anł na chwilę n'e 
wpada w herezję. Jest prawomyśl. 
ną czarną koszulką, Pradz~ad jego 
byłby zmuszony , wsypać proszek 
do w'na, lub, przykrywając twarz 
płaszczem, skradać się nocą po zau 
tdkach. Dumini błogosławił nowy 
wiek. Dopiero teraz zrozum'al całe 
piękno wierszy MarinetUego. Jen! 
w okol' cy Rzymu nłemato pustko. 
wl, naprzyldad cboćby Quartarela, 
a s,igncr Filippeli mili doskonały sa 
mochód. 

SI'l!nor P'Uppeli na znak zgody 
potakująco skinął pulchną ręką: 

wrogowie Benity powinni zg'nąćl 

Automobil Jego będzie Sławiony 

przez potomnych, ,ł\lk stail'oiytna 
kwadryga. Ale oczywista (tn nie 
jast Dumłn1m. .Jego robota ~st wy 
tworna. Da samochód; ale sam po
zoStanie w domu. Będzie czekał 

na Dumin'ego w redakcJI. Wyc'ą. 
ga do przyjaciela dłoń, delikatną 
białą dłoń: szczęśliwe) drog'! 

Czerwcowy upalny d7Jeń. Szczę
śllwi rzymianie pędzą w samocho
dach ku wzgórzem Albano lub na 
wybrzeże Ostj1. Pozostali w m'ci· 
de piją lemoniadę i giośno Wzdy, 
chają. Jak zwykle spekulaeci w 
pasSlazu dyskutują o lirze i o parJi 
zagranicznych pończoch, ~ngielki 
Iysują śwlątyn1e Vesty, szoferzy 
len' wie wymyślają sobie na skrzy. 
żowaniach wąziutkich ul'czek i 
'Sltraszliwle krzyczą b~zd(Jmn'3 ko. 
ty, zapomn'ane wśród wspan ill:ycb 
ruin. Ci, którzy ..,ą przeciwni wiel
kiemu mocarstwu, rzeźw 'ą się ta
niemi lodami: upał przeszkadza im 
myśleć. Faszyści nie pozo',tają w 
tyle - z taką samą zadumą z.a· 
m'era.łą koło beczki z lodami; ubra 
ni są w czarne koszule, koehają n. 

czywiście słońce Italii, ale bardzo 
się pocą, nle mogą nawet krzyknąć 
"Eja", chce im s: ę spać. 

Benito Mussolini pogardza i 
snem i lodami. Myśli o swem mo
carstwie o wielkiej ltal.ft Myśli Je
go są o w:ele szersze od wąS'kich 

lIFc i wąsldel!o pólwyspu, Myśli o 
1\lOis:e, o Dalmacji,' o Malcie. Tak, 
iiJZe,.na.czenlem Jego jęs.t odrodzić 

ten kraj malowniczych ruin i nleod 
powiedzialnych sztukmistrzów. 
~rzekształci on każdego handlarza 
koralami w starożytnego legioni
stę. Rzym jest jeden, a on jeden w 
Rzymie. 

Marzenia Mus80lliniego są pysz
ne i ociężałe, lak łul{l tryumfalne 
'm!lt>ratorów. Widzi si1lbie pod ta. 
kim łukiem. Oczywiście n'e n.:a kwa 
lI.y<.lze, lecz w otwartym samocho. 
d~ Przecleź w Jego ręku test te· 
laz szybkość; to, na CO założycie

le Rzymu pośw'ęcłli wiek~ on musi 
spełnić w ciągu paru lat. 

Sa,mocbód signora FWppet:ego 
przedziera s' ę przez wąskie u.IJice. 
Siedzi w nim Dum,ni wra2: z cztere 
ma oddanymi faszystami. Jeden 
przy k'erownicy - szofera trzeba 
było zostawić w domu: ~ t() 
zwycza$ny szofer i kto wie, czy n:e 
potakuI~ czasem, czytając 3rtylm
ty Matteottlego? .. Automobil si. 
gnora F1ippe[ego podjeżdża do 
wybrzeŻa' Michała Anioła. Tu się 

zatrzymuje. Jest to duży, ładny !a 
mochód, pcmal<owany na czerwony 
kolor, Co oczywiście n;e ŚWiadczy 

o pol'tycznych poglądach signorII! 
Fi\ippeUego, leez !ed~ni.e o iego 
i"zadkiej radiQśc.1 życia. 

* • 
Matteotf, Jak i Mussolini, praco· 

wa~ nie bacząc na upał. Musiał 

wkrótce wyjechać na parę dni do 
Austrji. Wre:~zcle wydan<J mu pa. 
szport zagraniczny. Obmyślał tak
tykę europejsk'cb robotn'ków. W 
Niemczech rewolucja prugrana. 
We Włoszech - Mussolini. Ale 
Anglja budzi Siłę. Ml\ltteotti ważył 

!;1zanse strGn. Co przyn'es'e porozu 
mienIe ciężl{rego przemysłu? Jak 
odbije się wzmożona racfonal 'la.. 

cia? Lo~y robotn'ków "FIata" wy
da wały ,mu się ściśle związane z lo 
sami Europy. Myśli Jego. ~k i my
śli Mussorniego, n,le mieściły się 

tla wąskim półwy!P'e. Śmiał się z 
łuków tryumfalnych. Czy nie oka-

&UJM!! 2 La 

zali s'ę snnlelszymi od tych bron- godna chwały MUSSol:niego i wszy. 
zowycb półbogów jacyś nędzni sek slk\ch poetów "strapaesy", to jest 
tanci lle zniewolonej i ciemnej Ju. nadziemskich: to przecież rodzaj 
dei? pracy na reli. Ale wykopać dół o 

Matteotti przygotowywał nową wele trudniej, n..ź zarZnąć czlc..wie 
mowę. Pokaże, dokąd prowadzI ka. Ziemia Jest sucha, twarda, a 
kraj MusS'orni. .. Pisał i palił papie, shnice, zachodząc, wciąż jeszcze le 
Hilla za pap·erosem. Napisawszy je na giQwy nieznośny upał. Dój 
kartkę, znowu, nie patrząc, sięgnął ~est wąski i plytki. Aby zakopać 
ręką do pudelka I zmarszczył się: t1 uJla, łudz'e zginają go i mną. Lu
nie było wtęcej papierosów. Pow'e- błą chrobot. Następnie ostrożnie o
d:r:ial dó żony: "zaraz wrócę"... tl'ząsają s-ę i wycierają mokre twa 
Szybko szedł po pustem wybrzeżu tze. 
Nie przestawał myśleć o swej mo. Czerwony samochód pędzi teraz 
wie. MUsi &'4: spieszyć - m·.nie (to bram mejskich. SzezęśiiWi lu· 
jeszcze kilka tygodni i MussoI'n! Gzie już odetcilnę1i w.ejską świeŻDś 
rOitpędzt izbę, zamknie gazety, za· clą· Jeden za drugim g.iną 7Jlbójcy 
knebluje wszystkim u!ta. Pojutrze w wąz utkicll uł.czkach. Duminj 
podda anal'zie ostatnie rczporzą- podjeid:ia do redi!Jkcji "Corriere 
dzenla finansowe rządu... JtaHan.o". Z redakcji dawno Już wy 

M ......... tti g bstą 'li nIem ani I szli i reporterzy, i maszyn ścl, ledy 
elllQU e o o P t '. F"i l ' 

mu ludz'e. B lL nie w czarnych n;~ slgn1lr II ppe I czeka wec.er-
y pbwie na Dum.n ego. 

koszulach, lecz w normalnych ma- . . . 
lynarkach. Szybko chwycUi MaHe· Dysząc Cl~Z~O od .upału i zm~ 
ottiego ! wepchnęli do czerwonego CZC!La, DUl1lllU OpOWla~ ~ a.:l~ol 
1'amttchodu. Ten, który siedzlał u wS'ZysUw przeszło szczęsliwle. J yl 
k':erownicy, vvid{)cznle znał drogę. k() siedzenie zabrudzone. A poza· 
Dał pełny b"eg. Motor wesoło war. lem na wybrzeżu stały jak,eś ko
czał. bety. Moie być, Ze 006 zauważy-

ł Iy ... Przec eż Matteotti bronił się ••• 
Rzadcy przechodnie z zazdrośc ą 

z('wwdi na przelatuJącą oboli ma 
s:rynę: rue wątpili, że czerwony sa
mochód w ez e szczęśliwców za 
miasto, gdzie panuXe górski chłód 
i wtll1terek mo~kl. Samochód obrzu 
cał 'ch bałasem syreny i pyłem. 

OtrząsaU się melancholijnie. 

A wewnątrz automobłłu odbywa 
la sIę walka. Trwała n'edlugo. Mat 
teott' cl~rp;a\ na such~ i był bar 
dZO !łaby. Ręka 'ego umiała wo· 
dzić p:6rem, lecz nie dusić 7a gar
dła. Jednak próbował się op erać. 
Udało mu się nawet chwycić rącz
kę drzwI. Wtedy Dumin; wydostał 
nóż. Dumln' - to nie signor Fi1'p
peli: on wszy!,tko potrafi. Krzy
czeć M-a<tteotti nie mógł: odrazu zat 
kali mu usta chusteczką. Bez ba. 
łasu padł na pod~ogę, Jedynie za
brudzl krwią siędzenle. Automobil 
ze szczęśrwymi. ' letnikami pędził Za 
mla~to. 

Otóż i Quartarela! Niema tu ani 
turyst6w, ani przee!l1jdniów, ani 
pastuchów. Jedyn"e nIskie, kolcza
ste zarośla i słońce. M'lcząc, ludzie 
wyciagafą truJN!, milczac wloką go 
na bok, dalej od drogI. Tu!,". Zaczy 
na,ią l,ollać dół. To wielka praca, 

Signor FIl,ppeH marszczy brwI. 
Siedzenie można oczywiście zmyć.' 

Jutro "eorr ere ltal.ano" napi.:;ze, 
że Matleotti wyjechał do Austrji, 
nie uprzedziWSzy na.wet żony. Ta. 
ry oni eą, sooejalistyczni przywód. 
cy! Ale co uob ć ze świadKami? 

Gazetyopozycyjne nie są je:szcze 
zamknięte. Cj cwania;:y mogą się 

czegoś dowiedzieć... Automob l 
trzeba natazie uprzątnąć i. to 
gdzieś daleko. 

S gnor Fll,ppeli odwozi CZCI'WO. 

ny sIamochód do małegIl garażu. 

Niech tu stoi. Może pi'zez tydziell, 
Może i mies ąc. Właście el ga.rażu 

uprzeimie uśmiecha się: s gno; ma 
wspanialą maszynę, SI gner nallew
no nie będzie sł.ąpJ napiwków. 
właściciel garażu ma rację: sigoor 
Fflippeli tym ra2:em jest bardzo 
szczodry. 

Dummi myje s'ę, zmienia koszu. 
lę i udaje się do kaWliarnl. Pije le
men'adę. 

Matteot1lł napisał jeszcze jeden 
aJ'tykuł. Wypow:edział w pałacu 

deputowanych jeszcze jedną mo. 
wę. Robotnicy gdzłen)egdzie pół. 

głosem potakiwali. Dumini zrozu
miał, że nadszedł czas dz:.ałanła. 

Dumini nie brzydZIł się Zadną ro
botą. Zaczął rozmyślać, jakby tu u 
~nąć Matteottłego. Naradzał się z 
dośwtadczonem czarnemi koszula. 
mi. Przygotowywał .'ę do decydu
jącego dnia .jjaraonre i ze skupie. 
niem, zupełnie tak, jak' swego cza. 
lU przygotowywał sr.ę Benito Mus. 
solini do pochodu na Rzym. Dumi. 
ał dobrze znał swą robotę. 

Fragment hamburskiego ogrodu zoologicznego 

Na hzym spadła dobroczynna 
!l00. Ożyli ludzie. Ożyły ruiny: sta 
Iy się ponown:e kąpielami, par, 
k em, świątynią. Ci, którzy mówilJ 
o pończochach, mUczą teraz: pa· 
trzą na kobiece nogi. C cho krążs 
nietoperz. Angielki już n e rysuhl 
mają przed SiQbą już tylko księżyCj 
w:'clki, nieomal głupkowa,ty ks'ę

życ, llile jednak wciąż ten sam, tu, 
jak i w cWodnej Anglj1. Szoferzy 
rżną w karty. W Rzymie wszystko 
s'ę ostatnio IJ'(}mie!'Zało: św:ątynla 

Yesty i "Ca,fe Arania", czarne k0-
szule I bronz koturnów, marmur I 

beton, tęsknota i zieloukawy pył. 
Wszy!:Jtko jest potldańczo stłumlo. 

S1edz1 I myat. Jest zakłopotany 
Ilie Da żarty: Matteotti ma nie ma
lo zwolenników, znaią go równ'ez 
zagranicą. Trudno w tym wypad. 
ku uniknąć rozgłosu. Nagle oblicze 
Dumlnłego rozjaśnnto s'ę - przy. 
pomniał sl()ble: istnieją Da św'ecie 

automobile. Coprawda Mussolinl 
lubi wychwalać pracę rolnika i lu· 
dową poezję. Jednakie MUHolinł 

ebsolutn:a' nie Jest wroJlem ma· 
izyn. Wie on, że b~ wlełk'ego 

przemyału ułema wielkich Wklcb. 
W Rzymłe - Colosseum i aero. 
__ , sklepiki atykwarJusą • po 

kt6ry ma bvć w najblit8zym eZ8sie wydziertawiony hodowcom zwier!~t i yrgądz~,. 
jak park publiczny. latniej,cy tam &lawny zwierzynieo Hagenbecka btdZ18 wywre' 

&tony do Ameryki. 

ue. 
Tylko w wysok'm, pustym poko

ju Jeden człowiek leszcze pracuje, 
Aby stworzyć wielkie mocarstwo, 
nie wyEtarezają przysięgi legJo, 
nów; potrzE'bny Jest eksport. 

Włochy dŹ\Ylgalą s'ę na nogi. 
Przemysł automobilowy już zaczy
na współzawodniczyć z Francją, a 
nawet z Ameryką. Mus'fcl ni z za, 
dowolenlem przegląda kolumienk 
cyfr. Robotnlcy pracują. Porozu, 
mienie wewnętrzne zwycięża. 

Rzym Jest nadrl czarny, łagor 

ny, c C~ty. N'ema ,luż w nIm Mat! 
otH?go. Czas?mJ tylko wŚ!ćd ne 
cy rozlega sIę delikatny krzyk, aj 
Ie&t to alł!o mtauC2enłe kota, alb' 
syrena epóźn:.on"go samochodu. 
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K I OZY 
Gdy sIęgniemy my§lą ku dale

kiej przeszłości tworzenia s'ę ję
zyków ludów J narodów, ustalić 

można jeden wspólny dla wszyst
Idch języków cel, mJanow'cie: po. 
trzeba bezpośredniego porozumie
wania tię pomiędzy sobą. 

Artykułowanie mowy rozw'jało 

się z biegiem czasu ł wraz z niem ję 
zyk stawał się pierwszym środk' em 
pomocniczym w rozwoju hJstorji 
ludów. W miarę rOz!2:erzania s'e ho 
ryzontu myślenia oraz budowy ży. 
cia gospodarczego i spo!ecznego 
wśród danego narodu, kształtował 

się język, naginając s'ę do okolicz
lłoEci, a który w swej konsekwen. 
C~l stanowi wreszcie zwlerc'a-dło du 
szy danego narodu, koncentru:ąc 

w sobie I odbiJa·jąc jego cechy, Ja
ko to: Inteligencję, wrażliwość, u
czuc'owość, zdolności praktyczne 
itd. Z czasem język uo!lj;alał swe by. 
towanle, a tem samem uprawniał 

swe pano-wanle. 

Z rozwojem życ'a gospodarczo. 
społecznego clbrzytma.1:a potrzeba 
r07$?erzan;a stosunków handlo
w)"Ch l równomiernie wzmagała 

się konl~zność porozum'ewama s ę 
tylko wewnątrz własnego kraiu, 
lecz budziło się zainŁeresowan:e po 
rozumiewan a się nazewnątrz z na 
rodami ~ąs , aduiącemi, potęgowała 

się żarliwość komunikowan a się ze 
światem coraz rozleglejszym. 

Jest to okres w iyc u narodów, 
Kiedy znajomooć tylko własnego ję 
zyka narodowego staje s. ę mewy. 
starczającą i kOlt'eczność zmusza 
do zdobycia języka obcego. 

Hłsllorja wskazuje, Ze narody, 
przodujące w potędze, handlu bądź 
kulturze, pociągały za sobą w kon
sek wencji przylwa,tan,e f>Ob ~ Ich 
ięzyka przez inne narody, Jako 
środka pomocniczego, albowiem 
tenże stawał się najniezbędn ·ej. 

szym, naprz. w swo.m cZll6.ie grec 

ją zadaniu; szerokie zaś zastępy w I Białymstoku w 1859 roku, (umarł I niemców i żydów; każdy z tych e
dalszym ciągu p07;o~iają niemym' w Warszawie w 1917 r.), twórca I.ementów mówił odrębnym języ· 
arn1fabetami nawet względem naj. I międzynarodowego w;,zechświato kiem i wzajemnie odnas ł się wro · 
bliższych !\ą::.iadów. Na.dmienić wego Języka "Esperanto". Specy. go względem s~ble. Dr. L. Zamen: 
przytem należy, że uprzyw·lejnwa. fczne warunkl wi~lo:ęzyczne, panu hof uył świadkiem naocznym tej 
nie języlta jednego narodu rodzi jące wśród ludnoścI Białegostoku, n" enawiści wzajemne' I wrailiwa 
nieprzyjaźń drugiego: każdy pra- zaważyły na życiu d-ra L. Zamen- dusza lego wyczuła, że n eszczęścł'e 
gną!by, aby lego język stał s:ę pa- hofa i decydująCo Wpłynęły na Ję. zawisło w wielkiej mierze z powo
nU!ącym, śwt:!towym. go późniejszą działalność: ludncść du różnie Językowych. DD"'zedł 

Trudności te wyczuł lekarz pol. B~~łegostoku składa s:ę z 4.ch róż- w'ęc do przekonania, że jeśr potrze 
sk', dr. L. Z2Jmenbof, urodzony w nych elementów: polaków, rO~ljan, ba iycia narodu stworzyła, ja,ko 
• JSłUCillUU4____ & a:2 .'u:~ aa 2"=-!lJ'J*ii5łli44WAGiFCWA§j;~.bJIJIiP'P~Ai.WiCttz:w;:t4u ....... 

Ogólny widok Torunia 

. według oryginalnego rysunku kredką. Ragimunda Reimescha 
l1ftt ę9 &4 A PAN;; _lQfii"JBM~"6lrlliII!I!IIII.C1tllll--Ii·Ei""OJ 

ki 1 łacina, dziś zwane ięzykam' F. H E S S. 
martweml Współczesna epoka I /
ukształtowan~e s'ę stosunków mię
dzyn,arodowych wysuwają potrzebę 
za..;tosowania oprócz własnego Co. 
najmniej 3 języków obcych: angiel 
ski, niemiecIti i francuski. W rze
czywistości ZlllŚ nie odpow:adają o
ne w pełni zadaniu, przyjmując 

pod uwagę, że 1) przyswo;enle so. 
bie każdego języka obcego, n'e mó 
wfąc już o zdolnościach, wymaga 
bardzo wiele czasu t energj', na co 
pozwolić sob:e mogą wyłącznie sfe 
ry uprzywilejowane, 2) przyswoje
nie sob'e Jednego z powyższych ję. 
zyków okazuje się niewystarczają
ce, gdyz niezbędne są trzy języki 

omal równomłernłe, 3) stosunek ję 

Jyków ł Ich rozpoWSzechnienie na 
kuli ziemskiej wyraia się w nastę
puJących cyfrach (cyfry te wykazu 
Ją nu ludzi używa danego języka): 

chiósk; 
angielski 
rosyj~'kj 

niem'eckl 
. 1 hclende~kl 
francuski 
h'szpańsld 

włorkl 

polSki 

l,id. 

330 miljonów 
150 
100 

100 
50 
50 
45 
3S 

Logicznie więc rzecz biorąc i 
tgłębiaJąc zagadnlen'e to do sedna 
dochollzi się do przekonania, ze z 
trudem zdobyte 3 obce języl(j lak 
wytej nie da~ą moźno§ci porozum'e 
wenla sIę z. wcz)"~kfemi narodami, 
• tern tamem, a punktu w'dzenia 
Jt .. ec~vt~ąWC~!), m3 oCz~~a$-

-o • tz 
- Dlaczego właściwie rozwiedl1ś I rśmy odpow"ednJą panienkę. Mówi /ZWOla panienka, nigdy n'<e wraca!a 

c'e Się? - za.pytał Paweł swego la wspan'ale po francusku i md.a.a do domu Po z:lmlm ęciu bramy, nle 
przyjaciela P,oira. I ~ " f' 'l. iJ:!~~, że n-tY'chmiast miała przyj::c"ela, jednem słowem, 

- Z powodu francuskf~J wycho· s'ę nam _ ~~Oj~~ spO~,obala. _ należała do naj:::olidniejszych wy. 
wawczynl. I - '- ·-~<--6 · lnte teb/.e, co? r:l;,.owawczyl1 francufkich. 

- Jak mogłeś być tak nieostroi - Tego nie mćgłbym nawet .po- - To oodn~ecal0 cię oczyw·sta. 
lIy, aby wdawać dę w taką przygo w'edz;eć; ilon:! może była ierzcze _ Możliwe. Gdyby była kokiet. 
dę w swem własnem mieszkan u, bardziej nią za~hwycooa odemn'e. ką, może nie by:l:;ym sIę nią wcale 
w bezpośredn_<cj bliskości swej żo- Jednem s~owem, .dZiiewczę ob~ę!o u \l1tereEował, zn:tGZ mnie prz;)c!ei, 
ny? nas posadę. Była to bardzo przy- nie należę do mężczyzn, lub'ącycb 

- Proszę cię, teraz WS'zystkle awz.nturki. To też do dzlś dnia nie 

wyrzuty są już bezcelowe. Trudno, LDft ,n~łtBr lein mogę po!ąć, jlllk mi to mogło 
Już się stało. &9"l1 W&.II t przyjść na myśl; ale pewn::go w'e-

- No, a czy była przynajmn'ej czaru oBzołomiła mnle jej bliskcść 
ładna? I i św~adomość nieobecności żony~ 

- Bardzo ładna. Owego w'eczoru przyszedłem wcze 
- A Co było między wami: mi. śnieJ do domu I w~edzlałem, że 00-

1.<>'Ść, smsuneczek? I na moja o tej perze siedzi leszcze 
- Njc podobnego. Jedynie przy , przy !>Wej partji br' dża. Jak już ci 

pewnej okazji chciałem Ją pOC3lło. mów:iłem, do dziś dnla jeszcze nie 
wać. I rozumiem, jak to się moglo zda. 

- A twoja zona wz·ęła SObie · rzyć, ale ledwo zamknąłem za 80 • 

łak bardzo do serca taki drobny : tą drzw\ gdy pchnięty zrodzoną 
wypadek? I WJe mn' e na mgle tęsknotą, chwyci 

- Ona nie wiedzała nic o tem. I lem ją w ramiona w mrocznym ko-
_ A więc wychowawczyni spo- rytarzu i pocałowałem. 

wodowała skandal? - No ł co ona na to? 

- N"e powiedziała ani słowa. - PowIedziała tylko: "N'e tak 
- Teraz napra.wdę nie rozu- dziko, uk'ochany, mól mąż moie w 

mlem ani słowa z tej całej sprawy. każdej chwil! wrócić do domu I 
- Nafychml~t zrozumesz. Nie- m6głby nas przyłapać". To by!1O 

szczęścl~ rozp!)czę!o s'ę w tell sIJI). wszy!tko, ale I to mi wystarczyło. 
sćb, t. WIla mDja po.,tanowlła dyrektor lednego a teml\r6w berJlri W nastęJln~I chwIl' skoczy!em do 
pewnego dała przyjąć dla nasze! "I(ch, 1:!6trzelłł al. W!kutek trud- kont!ł!ktu ele!(tryczncgO ł z~pallłem 
m~łet Rerty francu!·ką wychowaw. neJ l)'tuacU finansowej Jelo przN łw'atło. Ko.bleta. któr, ~łowałem 

~~ę....ł>~~r.R~~L~l~~_ dtIorstwa. ~ła mok łon .. 

WY 
język porozumiewawczy, Język oj. 
czysty narodowy, - tak też poro· 
zumiewanie się pom'ędzy narodami 

. 11710 mieć swój oddźwięk na grun 
cle języka międzynarodowego. 

Idei tej paświęcił cale swe ży. 
cie. Stworzył język "Esperanto" 
t. ' j. mający nadzieię i nadał m!! 
emblemat gwiazdy z,elonej, jako 
{Jrowadzącej ku świademu piękne 
OlU celow:: 

"Na osnowi~ Jednej wspólnej mn 
wy 

"Ludy myślą napełnią się Bożą 
"W zrozumien u i w zgodził 

śwat nowy -
"Jedną wielką rodzinę utworzą. 

"W łęc szermierze wytrwają w 
Jedności, 

"Wielkim trudem s'ę s,wołm nie 
. zmęczą, 

"Póki pIękne marzenie ludzkości 
"Nie zabłyśn 'e nam wieczystą 

tęczą"· *) 

Cel ten doskonale zrozum:ell 
niemcy, którzy dziś przoduią w 
tym kJei"unku, za nmł idą c7Jfcho· 
~.ow~cy, nas'tępni~ anglicy, ras1a
n,~ japończycy itd. 

Już na pierwszej konferencjl ligi 
nurou';w w 1918 roku wyrażono 

:i.ycun.e, by język Esperanto zo. 
stał wpl'owauzony do SZKuł. Imę .... zy 
narodowe mś biuro pracy wydaje 
m.esięczne biuletyny w języku 

Esperanlo; konwencja telefonów i 
telegrafów wprowadziła język E
speranto do pm'ozum-ew .. r.ia się 

JJrzy olJ<-łudze międzynarod'llwycb 

l'o·ączeń. 

Latwość wyuczania s ę Esperan 
to, oS'ągnięta przez pr~",ą i loglcz. 
ną gramatykę (tylko 16 prawideł 

a przy.em s .. me reguły, bez żadne 
go wyją~ku) oraz mię..lzynarouo " 

wość p-erwiastków słownych, za • 
pewniła mu przyięcie na olJydwucb 
l,ółkulach. We WSzy~tilicll w ęk
szych miastach Istnieją s1owarzy. 
szen a esperantystów, liczące kUk' 
!.et tys'ęcy członków. Esperanto 
posiada liczną prasę zarówno pl~ . 
pagandową Jak fachqwą ora,z boga 
tą Uteraturę orygin<llną i tłumacze 
ula ze wszystk.ch wam e,iszych ję
zyków. Wielkie międzynarodowe 

in~tytucje i ruchy 'deowe używa. 
ją Esperanto, jako Języka pomocni 
czego. Przesz!o 100 radiostacji 
lIada~ leltcj.e I przemówienia espe 
r.anck'e. Co rok odbywają Się kon. 
greSy esperantystów, gdzie setki 
uczestnIków z całego śwłlllta mogą 

~ię zupełnie swobodnie porozum'e 
wać. 

U nas w kraju Esperanto rozwi. 
ja się jeszcze powolI, przyjmuJąc 

jedna'k pod uwagę, Ze nasz Język 
ojczysty posiada wyłączn'e lokaln( 
własnośc1, sprawa ję~ka Esperan. 
to winna znaleźć u nas szerokit 
hasło i ZłfS,fIooowan;-e. 

KwestIą tą w płeMlszym rzędz'e 
powinny Silę zalnteresowa~ I zająć 
szkoly, aby najłatw:eJszy i p'ęknie 
brzmiący języlt mrędzynarodo~ 

został wpro-wadzony do szkół, Jakr 

język obowiązujący. 

Łódzkie Towarzystwo Esperantt 
(południowa 3) czynI energlczn. 
staran:a w tym kierunku, rozumIe 
jąc poważne znaczenłe jego za>s·to!: 
wania. 

Eug. Czelicka. 

*) Oryg'nalny poemat t byrlfti 

fJ~reranckl "La espero" przez d.N 
L. Ztmenhob, wolny przekład L. 
13elmonta p. t. "Nadzleja". 
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Powieści o wojnie. - Rewolucja w komedji 

demja młodzieży - Montparnasse 
francuskiej. - Aka

w żałobie 
(Korespondencja własna "Głosu Porannego") 

, Par!ż, koniec grudnia. I ne, m~,1,ą lepszą klasę od ft:nnc~l; sławy. podpispło ł'Dl'llcja«.ię. w mi dążeni~mi artysŁycznemi i u. 
Jeśh mnle pytają, JACY są 0- sk.rh. - ~Ie pOWInno wvpa · - której była mowa o "całkowl- porezywemi klęskami, te wy· 

hecnIe ,najpopularn/cjs/ literaci nle kor.zystrue ol/) łycb osła· tern zdyskredytowaniu", w ktc')· swiadczyli wybranen.u przez 
W Paryżu, odpowladam tez wn- ~ntch. re wpadł teatr państwowy pod sieb:e człowi~kowi lll(lCnO ni/~d7 
hania: Hf;marque, aenn, Glae- • Ił • obecnem kierownictwtJm 11 "du wip.dzią pr,zysługt;. 
ser, Jo~ańsen: Faktycln~e nie- lJo nieunikniOonycb zwycl.a. chowej elity" kraju. Cał- ~ • • 
ma kstęgarnl, od najwlększe.f jów z każdym końcem roku za kiem niesły<:hane jednak Pozatem CU nowego w Pary-
d? najmniejszej, a~y w jej ok.' równo prasy paryskIej, jak. ~yło, że tych 141, n-if"lrlkn '/. żu? Weszła w życie nowa akade 

to czasopismo. Jedna.kfe nie o. 
się zaJ?rzeczyć, że powstało o· 
no WCIą~ jeszcze reprezentacyj 
!tym, oTga~em waż'":02go kręgu 
Lntehgencjl francuskiej, gdyr 
jubileusz jego święcony był 
prz~ państwo i miasto, jakby 
JubIleusz instytucji społecznej, 

• • • l1~e wystawowem "He było jednei sfer towarzyskich należy wvnf> n runtu prz~klęło obecnego dy· mja. Zwie się trochę dziWUJe, 
czy drugiej, je§Ji nie wszystkłe. Madall1e s:ę n.a temat nlożli- rekt?ra, kto,ry zresztą s~m j('sl "Akademja sztuki młodziezy" j 
w c~.łkowrtej kolekcJi, znane l wych, prawe' odobnych lup . wybitnym pIsarzem scemcznym, orzvimuJe jedyn:e człnnkfl'V od Montparnasse jest w żałobie, 
nlem:a:kie książki wojenne. Wy przewidzianyclI zmian DcrsonaJ alezapro~onowało . nOWfll,1) ba 13 do 21 lat, w wypadkach wy- Jego ozdoba, jego duma znlU. 
snuła SIę cakże cała Jitt1ratura nych w teatrze państwowvlU _ . naw~~ chcIało ao. .władoA:> Ol". jątkowych, Je§lj starzeł!, wbrew na peWJen czas, jeśli nie na za
o książce francuskiej i n1em:cc- Comedie Francaise. rzu<:lc: To by~a JU~ wpr-as\ I'C- oczekiwaniu, zachowa jeszcze wsze. .swiat wie, że n!e mole 
kiej, . która: nie była bez wpływu Próby podeJśda, oskr.zydlen!3 WV'J1uc.l.a, pon1ewaz wyMr kie- pewną świeżość ducha, do lat był: o nikim innym mowa, j&k .o 
na 'odbywający się zwy_kle ko-I i in~e podstępy woicmne, kM. :ownnlka . teatr~ . pa~stwowll~~ 25. Br~wo! Nareszcie młodziei japoilczyku Fugita, który mo!e 
lo ,N~~eg~ ~~ku, podz'ał na -o r('ml..zwykło się atakować z tei .Je~t ~~ .na.Jdawn,eJsz:'ic~ czaso;>; broni SIę przed n!euczciwą kOli Jest wIelkim malarzem: ale' w 
g~od l wyr6znlante poet6w, Tak (lkaz.11 zesztorocznych czl?nk6w ~) sk~eCJ~n~lne~. prawem 17.~- k lIren~ią. w~7.vstk1cll tych mnie} każdym razie potrafił ~enjalnle 
wl~C .. nagrod~ tygodlllka "Grin- / szano,,"'11cgo teatru, ushf}!ły jecl IUu

d
.· LO dle~dol~lC.J~ potrzehny ~It'st , lub wI~cej dojrzałych, którzy wyzyskać snobizm parylIki, A 

gOlce .za na.Jleps~ą nowelę roku nak tym razem C'!lłkowieie wo- i u Je nakz~, który r~~ zU wsad'~aią smoczek w usł~ może - tynowo paryski wypa-
przypadła w udzI~Je naog6f ma i lu'!! ,frontowelIO alarm, kt /.- r<>kpem C oC%k~.Je godzmaml o;""ych duchowych twal1zy, at,,, t1ek - nie dz,iało się tak dobrze 
lo znanemu pOecIe Marcelemu I pod.l.ęła ostatnio pr.zeszło setka pr.z. d;" orne ~,aby ,rozkos!o- tylko me być 7.aliczoIlymi do za wspa,niale wymalowunełQf 
~auwage . z·a opowadanIa wo- wyblt;nych poetów i kryh'kó," :~~ s-ę na tan.c~ ml.e~scach nl- _.starvch", lub, hr0011 Boże, do kUlIsamI? Szepce się o hoJes
.lenne: ,,~Ierwszy mężczy.z,na, któ

j 
przecI.wko państwowemu ch're1( l'>~Z e POkzat~m me "~stawlane- "Przedwojennej generacf". Nie nych .niepo'rozumicuia-eh. z pary 

rego z~iłem". POOQbllle chęć to·roWl teatru Emilowi Fohrl' mi sztu amI kla~yczn~go reper tvlko wc Francji widzi s,i(,' od skieml władzami podatko1V~mj, 
wpojenIa w kraJ i za.granlcp we własn.e.i osobie, a kt6rv 0- t~~lU w tradyc:YJn~j mscen1za- dłuższego czasu dorosłych Jiote- które pono mialy I\IlłllV wpływ 
Dru:ekonania, że ma siQ wła'ine hecnie został odparty w do~ć 0- ~.~\ s~nv:r~~n~~ l p ae:cr gOdat- ratów, :t:ajmu.ią<,v-:h się dz!ec ~n. na nagłą tęsknotę Fugity za mi-
latarośJe, kt6re można prz:e-ciw. stre.i rormi~ przez pocsekreta. I u, tory .0I1 ,(,'C one \y tf" ną paplaniną. Nie t"l1\o we łą ojLi:\'zną· . 
'Slwi~ ot>cym, r6wnież prL~-CZV n _a stanu sztuk p:plmyC' h w lW' ma .1e~nak ;cos dop~,~icd7.Cni~ Francji Jest prawdą ~d;l1 : c, Ul>- _ Nat.o"?-Iast oczekuJ~ sIę nIe. 
1!lla SIę do tego, ie d'O akauemji w~c h~Jd7:tO'Wej. O~ C7.~Sll gdy :afho" ,ał s·ę całk~v; lCI~ . ~ho.l( __ rem rc)zpoc7.~ł swą ~z:a lahlQść v; atpJlwle powrotu, Ag1 ~hana :r 
t J oncourt6w wybra-ny zosiał na LudWIk XIV wznt6sł :,komc./ Ln e ~,?bec ode:" y ,.eJ.ty uu kr~' tvczną w ,.Tcmps':c" AnJrc W~~ch, dokąd za wlodla I(~ JI~
lJucjsce zmartel{o komedjtJpisa- djantów ~rólew.!'ld('!!t". uc1u~h(l- choweJ: To. tez podsekretAlT Therive: "Lud1if' publi}iują o. <1,roz po5lubna. Zrp<iztą n'f' .. faJ 
rza tiaurtellnp'ą Dorgeles, wionvch Drzer Mnliel'a, do wy. s~anu }< ra~Is Poncet .m6gł!lo becn~e w 30 roku ~vola to: eo SIę o:J po~ul,arny d01JiCIII .Jłł 
autor .. Drewnianego krzyża" źvn prawie szall'o'wne;i korpora-I ble ~ZWO~IC. na to, b» ,rnocn.o się ongi p:saTo w wIcU" łat 17 i cbwllI mal7enstw.a ,z ml; ),!/:! 'rar' 
~tćry ukazał si~ już przed paru cif, Ił którym przeszło sto Jał z~ón ~."'r~<:~ć uwagę ~ .... ałto" n!c puhlikowało". Nk h " f f' we ell7:ką: ~yl. on lUZ da wno !II!) " 

laty. NaJlep!i'za. francuską ks~ż- p6iniej Napoleon I nadal z Me - nym wlelb ,~ . ~'om ~acqu~ Co- Francji stał się t"n ga1.~tki kllr- l~m zJawIskIem w. ~,>tl~ ,'('I' t(.' 

l\ą wojenną je!Jł doŁvchczf15 o· skwv k01lstvtucję, oho~:\zu.i~ pean, wybllal,\ce~o sl~ \'rS'sok~ czemnej gatunkiem 1\\(,l't\illTY V. Cl)' prasy parysk\,,;' J"""n11O 

r.tywt'§c!e "Ogień" Barbus!le'a. cą do dziś dnia, dość czec;to Wy- - 4 "4 c «F'"' -- , .... . gonnvm wvnrultow1\ł1 '. . snrawa 1ego muti.em;t",\'U .'nhl 
która w ealej literaturze świato J'Jlchały burze w tej ~ble naln- Równ:eż' słynna .. Revue dl>. nktualno§ć py~an~ll, le'm i\t!:l 

wej zaJmuje stanowisko ;;-roto- c)nwanei ałmosfer.ze, Zawsze je- deux l\fondes", która w ty<:h Khan \\łaśclwle ]Cst. ł'rol)(JI'IU-
pIasty J}oWOC7.elłnf'!j \!OlĄikl wo- dnak przyznawali Komf'd.ii na,- ~rof. f[lIK~ HAl~f~H dniach św:ęciła setną rann', wano r6tne. r~JlW : '1MII}l" •. ( 'nn 
~cn'ne.t i fadna z póinie.;szvch wyższą warto§ć nawet na.i- narodz1n, była kiedy§ rolo'h. rOlnantyc:m:e.lsze O l! dnrc Cfl.'\ 

ll!e zdołała jej przewyfszyć, Fo- ostrzejsi krytycy .. ,Pierwszy fI'!' Od Balz3ca do Anale'Ja France'a I Jedno z pIS~. pr~vpl.!;nt. 'nu /O:l 

z;J.tem ma ona .leszcze tę szcze- ałr ~wiata" brzmiała formułl'l WZMOWlła LEKCJE wszyscv przywódcy ll1~es.zetal'i. : ~-et 30 m:IJOnow !?()(ICTa n vrh~ 
gć,lną zasługę, ~i ukazała się 'W która l<.wierała w sobie rów GRY FORTEP.llnOWEJ. stwa budz?cego s.ię do wyso_ 1 pr~~z.n~ło n1l1,,?d rękI tV'llł ,,~e,. 
takIm czasie, kIedy trz~ba byto nicż i tę myśl , ;1 wYJeźdża il'l· kich celów duchowych, są rc- sa;s;;:lel ~OŚCl . AJe jak~'llwlek 
lTueć potęrną odwagę fl7.vezną , eych zllgra'nkę członków .,el'- prezentowani na t.e.; wvstaw~e mla :tbv SIę. SfJr .ł""a To ~ 'IIrą J"-
łluchową, aby pisać takie ksiąi medie" należy witać ,z całym którą jub:latka wyp<l'laiy!a te- ~o wschodllJcI!, i. ,",(JJetlnlków~ fil 
kI, a mIanowicie w roku Pań- szacunkiem, choćby byli nawet ' likwiami literad'.,E>fl11 lSw~'ch go własna . ~ef l ,:!~<t jost ła'1n~ 
akl.m. 1916-ym. 1'0 też ze wzglę- trzecim garniturem, To też było współpracowników. Co prawda Jest to rel ;gJa .'1Wl~tC,P ł11snua 

,lu na Barbusse'a postawione zp.rwaniem z w~zelką trad,"" . niejedna z tych relik w,ii mia!a czekowego, a mlstmje .'el ce,lp 
prz~z "Lyon Republ!cain" zapy g~y aż 141 nazwi-sk, pośród co.ś do powied7eni'l rrzeciwko bfo~ane sa w ~alach gry . od 
tanIe ankietowe na Nowy Rok; nlch prawie ws.zystko. co Pan""' lip. fr.S-enkiewicza 20 śc~le kon.serwatywnemu klernn AnŁtbes do Mont . Carlo. 
"Cty niemi.eckie ksiąikj woje<lł- ma, nazwisk mi.ędzynarodowe1l kowl, który p'owoli pr.zyjęło Franclszek ROmeł'. 
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CAMI mowę, którą państwo teraz u./ dwadz:eśda lat gnębił mnie ten I tam najdrobniejsze detale! Na. 
słyszycie. Polecił mi W}Ś\v:ctlc' ból. Gdy poczułem , te zbliża bię przykład: Maja żona zakoeha· 

fl-11O d ' - li nie tego filmu m6wiąeeg<:, nad mój koniec w umyśle mym pl. ła Slę w panu p'erwsze#!o dnia. Z"I e o wg swoim grobem. (Daje znać ope-l wstała idea tej pośmiertnej mo· I gdy pana sprowadz:łem do na. 
ratorowi kinowemu. Na płótn:ie wy. Dz:i~ki temu fOliO - k~ncma- na obi·ad. A po obiedzie śpiewaJ 

OBRAZ PIERWSZY. OBRAZ nRUGL ukazuje się obraz zmarłego. Nie togralicznemu ap3ratowl zdoła I pan pikantn'e s?:la~:cry ... 1 . . 
Z a k o e h a n ł. ZenlSfa ni....emJał-. hO.!iI1:czyk nosi czarny garnitur. łem urzecz)'W'istnić mój plan . p Ed d' 'r ' t ~I_. 

~ - VI>- b' ł k . k' l <- ..s"" p ł '.. I h au mun. o Jes ~a!l· 
(KawalerkIl). ia e :'~nda"J'l)cz -l, li W re q.l u;.l':'- ł r." . ! r,ze~ łC~ (\,mo.re LdY~ e y. dall Proszę przerwać wyświe-

P Ed . Od ' (Cmenta1'fz.). ma C)ll. er. em n .esmla :y. 11. e, w nl1\ me· tI i t f'l 't ... 
au mund (sam,: dwu . ! "'o p{)<1rzebu wsz, sey . Ob"" an-e ego I mu 1 za rzymac 

dzi'estu Jat jestem kochankiem Pan Edmund (końr,l,. ~wą Sfilmowany n'ebo!jzt~yk (ge. ~zv fe not, fi 'daĆ' b; ~ ad' gramofon l O ile zmarły nae 
t.ony mo.tego najlepszego przy· Iilowę nad ~t'()hem): Spoczy- stykuluje 'na ekranie. - z gra- z . alnlom' Ed

1a ę d-" n'so Ged' r .. ' m!ał szacunku dla siebie, naJe-
, . l M . k . d' " ') P p, mun d . Y "v. h ć ć' , JaC1e a. am tonę n wynają- waJ w spo O.JU rogI' przYJaCle- mofonu rozlega Się głos: ano- J ',. 1 ł ' '6" zv c O' usza·nowa mIejSCe na 
't k6j b' I Ni II't Ś l' ś' ć ." 'J ' cm, me osmie a em Slę m WIC k't' . 'd' l ' cm ten po . a y w określolle u, .ot) o c wa mler wyrwa- w'e l pan1>e. estesc1~ naoewno D " t ., ~ ~ 't . . o['em SIę znal ujemy . . . . . . . ' Z's o lUZ m"nęto, ICS em nle' . , . 
dni spotykać się z tą wlarołom- ła C l ę z naszego grona w 59 ro- zdunuem. słysząc nteboszczvka bo, k: ' ' - ł. SfIlmowany nieboszczyk: Te' 

k b' t Ot' ku życia. Niebo ma teraz o J'ed- . • d" ~zczy ,em,. me mam, .Tu, po· 
ną o· le ą· o ona. . .,. . przemaWlaY<l~ego w ':111 ~wego ' worłów do nIeśmiałeŚC'I 1(' _ raz opuszczę pana na zawSlLC, 

\V!al'oł"-''' ft kObIeta '(w"ho- nego anIoła WIeCe]. Spoc7.:ywaJ lV\grzebu WIem z'e nIe l'est to o . ., ,~f}. E d . 
:u'u.oua "w s ko'u' - ł''; . . '.' . h:lw1am S , ę Juf scpn l Ul~ me pame dmun Zle. Ale nim się 

dx,i): Dohre wieśe.if Mój mąż 1)- po J. _ goonle • przYJęte .. Ale zastosowa- może przeszkodzjć mi. gdy oddalę, chcę panu jeszcze e()ł 
marł! • r ,_ Chór goścI po~bOwye~: lem. ntekt6re najS.w~isze wyna krzyknę: _ Panie P!<1ltłUnd7ie. powiedzieć: pańska żoha, pań, 

Pan Edmund. ~6J b1edny Pan Edmund pIQknl{'. mĆlw·lł. Jazk,l: aby naą malm "robem wy pan postępowa! wob~ moip.. ska własna żona, kochany Don 
mąt wC;3-le nam nte przeszka- Ale co to m.a znaczyć? Nad gro- gł?SlC, mo~ę l odkryć przed wa jak ostatni łotr! J uan.fe, od szeregu lat 'ldradta 
dzał. Mrał do Jlas hezgranJ.e~ne bem ustawiono ekran filmowv ml la.J8mnleę me~o łyda . By- pana z pewnym zakrystJanem: 
f' N' d . , d' . ł ł ' ' , kI Pau Edmund (oszolomlony)' 119U anl'e. • l~ V n~c lue po eJ' i gramofon. W jakim celu? ~m, p,rzez ca e ~ycle n~ezwy e . . pańska starsza córka jest k-o. 

newał. N t t ł M DIcsm1ały. ObaWlałem S1'ę przv- Me ... alc... chanką of'<:era a mł.odsza żyjr 
Wiarołomn kobiet ~- o ar,Iusz zmnr f!go: usz~ k. h ' l . st ' Sfi) o i h k " . . 
t B ł '! ś ; 1 ~: f:_ 'l,eny! spełnić 'ostatnlą wolę zm~rłego.1 rv<: ~<:en'łźa sko~JNa nd'e ~ kro p Emd wandY b ł t "k f'b oszezyl' : z.e wstrętnym ~tarcem z P'ąle!'l'(l 

o cm', Y, nIe m ·>I] v 1 ,Ut!7.V\ o - N! h 'k ' od hod' Z _ ny meT ma OIn 1. ę zD1<:a, o· lm lll,!n y a ezcze ~Y. piętra. A co Slę tv czy plłó,k1(' 
ny. IlIlgdy nle zdobyłby Sl-ę na po ł ·ec r1 .t nIe c ZI. Amar rzystała z tego, ab.v oszuk1wać że WygłOSlł mowł' nacI mo.'n l pokoiówk~ 
wzięcie podejrzenia. Panl~\\'aż V wyg oS'!' mo~ę, mnie :z m<im najlepszym przyarobem! Panie Edmundzie. i . . .. 
byle§ jego najlepszym przy jack Chór gośct pogrUbOwyeh:

1 
iacielem, tu ohecnym. panem pan s ię n.ie wstydził przemn· Pan Edmund: (r~uca sIę lU 

lem, będzi~sl musiał w dlllU po Mowę? Edmundem. Moja sza.lona flie - wlać nad grobem tego. któremu ~kran. rozdziera go. 1 prlewcaer 
~rz'Cbu wygło~ić w1.ru$~ajt1{,i ~Olarjus~ zmru'łego:. T~k. K!I! ~mi ałość p?wstrz.ymywałll. ~nn.ie pan od, dwudziestu lat ~rzypi. ~ramo!(m) .. . 
mowę, kochame. ta tygodnl przed · §1n~rotą k)1-/ prz~d pow1'edzenlem mOj(!J to· nał rogI:? Ach! Pan sqdzlł. te I 

Pnn Edmund: Ta !': . t·~J!vr. r(' .lent móJ wygłosił przed fono- nie i jeJ kochankowi tego, co nie wiem () pańskiem tchórz1i-~ Tłom . P'fł. 
to hnernałografil:7.nym nrH-INltem nn'5ł~ <' il:h po'St~t)'!;,3rl1\l . f'T~ t'z W(,n1 (} zu twi r ? O nic! P3mi~ ' l 




