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Kałdg Z prokuratorów b~dzie przełOawlal po :; dni 
Nie wiadomo cz, proces brzeski skończ, sie przed iwletami 

Wars'Z. koresp ... Głosu Poranne · 
go" (Fr.) telefonuje: 

W pr()oCesie 11 więźniów brze
skich badanie §wiadków zbliża się 
powoli ku ltOllcowł. Trzeba przypu
szczać, że w końcu przyszłego ty
godnia będzie już ono ukończone. 

!\'limo to proces skończy się nie 
il~ł;(iko. Pił pnesluchaniu świad· 
ków ma być .et '~ądZ01~sl cz~e'odni') 
wa przerwa, p<JCzem lIdstą!)lą rrze· 
mówienia stro'! kte> '\) trl\ ać bt;dą 
Ql:oło trzech tY!.CdI1i. 

ra.okaC; 
Św. Engen.tusz Przetacznik, 

urzędnik prywatny. był no. :mti 

nlłestacji pod eytad~l!\ w 4.lniu 
1 listopada 1929 r. Gdy tłum 
się rozchodził - m6wił świa
dek, - '- jakiś jf'~omość 7. bród
ka krzyknął: "Preez z policją!" 
Jakiś policjant starszy rangą 
ł'tlczał pląz{)wać pafaszem. Po 
t~m podbie2łv nowe oddziały i 
poczęły sp~hać nas w kiE:'fun
ku WisłTl. Jeden z policjant6w 
l'orler'z"ł jakieE!oś człowIeka kol
bą w plecy, tak. że krew rzuci
ła się nstami. Świadka komi
"'ilU Fuchs ciął szablą w rękę. 
Musiał ijię leczvć w sz.pitalu. 
Nast~nie świadek chafl-l1dc 

t'vzuje osobę wywi9dow~y Tuli. 
Skarżył się, ż~ jest bemobomy. 
Zdarzyło się wolne miei'lce w 
warsztatach mechanicznych, 

, Chciano ie ofiarować Tuli, de 
~f'n odmówił, twierdząc, że l(>

stał gońcem w min. kol~i. Tu]o 
bvł bardzo radykalny' IV wy.:>.)
wiadanv\!h pr,ze.7 sichil! orleb:o 
hRniadh. 

\V dalszvm dągu św Pn;c· 
tacznik opowind", o ~(l~t9 1;1' , 

ProponOWał nll ('dankom strUł:: 
niełwa InwIgilację p. IiOzymbor-
8kie~0, celem wd.rycia konl'
dent6w. Pewnego ralU Soltnn 
tłoDlaczvł 'ii' hec PU1'zyckieg), 
że należałoby zabić PUsudskie
~o_ 

- Powiedziałem -- m(~wl 
twiadek, .,...... ~,e na taki czyn 
nikt w partji s;ę nie zgodzi. Na
sllnęłv mi te rzecz~ przekona
nie . iż SoUan byi prowokato
rem 

Adw. BenkleI: Czy znll1 pno 
Purzyckiego? , 

- l.na lem ~o mało. Rozm ,. 
wiełem zalec!" je kilka razs 
Ttomaczył, };.~ przywódcy partii 
są zbyt umiarkowani. 

Prokul'ator Uauz~: Czy był 
naltaz inwigil~c.lj Szymborskj~

'0': 

Jak słychać obaj prokuratorzy 
zastrzegli sobie po 3 dni każdy na 
swe ~rzemówienia oskarżycielskie. 
Dalej nastąpi 19 mów obr 'ców, 
potem ostatnie słowo wygł i 11 
oskariollych, poczem nastąpią re
pliki i duplUd prokuratorskie. Wrr 
bec te20 wyroku spodziewać si~ na 
leży nie wcześnIej niż w ostatnich 
dniach Irudnia. 

W<:70rajsze rozprawy otwar
to o ~Qdz. 10 mLn. 5. 

i inw" ilaeJe 
- Nakazu, !lko takiegIJ, nil! 

h:l'~{). Polecił mi to ynowi"'cki. 
Chojtiło o wvk~}'cie k<1nHdE:.l)
Łów. 

Nnstępnie zezllawał św. Gar 
licki~ Członflk zarz głównego T 
U. R orRZ b. poseł Kaczanow 
ski (PPS.) w trzeci-m sejmi(' , 
dwu.k rotny referent budżetu I 
(lz1()n~k kumisji śledcLej w sprn 
wie <;'zechl')wicza. Malaje on hl· 
storje przekroczeń budżel()

wych i wv wiadów marsz. Pił 
sudsk1ego. .lako znawca kolej
nictwll pr:;:echodzi świ~dek do 
charak terystyki stanu obecn"'łto 
kolt'i i niewvjaśnionego stosun 
ku prl\ wnego, z powodu t. zw 
Komen' ja1iza<:;ji kolei. nar'lf'kll 
świadek na niepotrzebne inwe
.. t:vcje. kt6re s·powodowałv. tC' 
dla ukończen ia magistrali wę 
glowej Pols~a musiała zadą· 

z y iąs 

C 

gnąć po'ż:vczke ~a warunkscł'h strt>jl1m generalnE'go, za wVS!la·· pad'ku ó l'rzygofowanł~ zam~ 
lichwiarskich i oddać zarząd ko ne z paJca. chu. Ci. C<l maJą większość, nie 
lei w ręce obce na szereg lat. Następnie zeznaje dodatkowo t"lotrzebują robić zamaóhu. 

Brześć i finanse 
W końcowym ustępie swego ;"w. Konstanty Świstun. Świft

zeznania świadek nazywa twier I dek taprzecza, rby oskarżony 
dzenie jakoby Z. Z. K. w jesieni. Sawicki mó,;V'n rtO<lhurzająco. 
1929 r. przY'gotowywał się do Adw. Benklet: Czy tn6głby p. 

, prof. przytoozyć jakie! wytpad-

Zeznania Drof. R,barskiego ~~dż~~~~n;~S?ZYCh pnekroozeń 
Staje pIlzed sądem pr;;f. skar 

oowości uniwersytetu warszaw 
skiego, pos. ROman Rybarskł, 
prezes klubu parl • ..roentarllego 
Str. Narodowego i cdonek ko
misji budżetowe). 

Polsce 
niema budłem 

Adw. Szurlej: Mool:e pan pro
fesor będzie łaskaw skreślić 
nam parę uwag o stosunka"b 
budżetow~h w Polsce. 

- W sejmie pracuję cel mar
ca 19:18 r. i przez ten (,las od
niosłem wrażenie, że W polsee 
D;'etna wła§ciwie budżetu, albtl,.. 
wiem isrotą budżetu jest, że je
,lila władza budżet wykonuje. a 
druga go u(;hwala. Władza wy
konawcza jest sk!rępowqna \ta
nowiskiem władzv l1stawodaw-
czej. 

Świadek pr.zytacza art. {) u
stawy skarbowej- z r. 1927-2R. 
gdzie .ie~t przewidziana odpo
wloozialnośó osobistlI mini-

•• 

strów Ea nieprzestrzeganie prze -:- Ohoćby wY<lanie kilkuset 
pisów budżetowych. tYSI~y z.ł. J~a reklamę Uipr~wy I ~lftonlU w pIsmach, które Dl~dy 

Wilole bu jety ,I naA;:'ś R~~z~t~o nIe 

_ Co pan poseł powie o we- wprowlldzono u nas jawnej d-rk 
. iaturv? 

sołych budzetach ? - . . 
_ Nasze stronnictwo posta- . - Z .te] prostej pr.zyc~yny. 
'1 . k . . t' ze obawIano się krachu fInan-

Wl o WnIose o U'Sl'Ulę<:IC ej a- W.. 
nom 1)'1 'W h 'U d • ł 8owegO. stelkJe Zt\WH~'fUlChy 
<f af · r' ĆC i WI z' dll.· J>~ mn1aR tem wywołują na tychmiast &nlik(> 
.. o re e .ow~ ws.e, , vu.< ~ ry naszych pOżyczek. 
bunę, zJawIł się mInIster spraw J k ł - ł B ść 
wewnętrznych i odczytal dekret z - ~ ,,":'P J~ą Tze na na 
Il zamknięciu sesji aejmowcj. ~ ą iy uacJę fmansową? 
Wogóle klub BB. nie przebierał - Trudn .. , to powiąza~ p~zy-

sposobach alki t . czynow'O, w ka~V'I1l razIe .led-
w. . w • er-oryz.uJą(: na'k Pciska stoi na przedosta-
w:Q'kszość se~ową. tnlem miejscu Vi cedule giełdy

Adw. S7.u<rle.l: Czy mamy o· nowojorsk!~j , 
becnie w PolsCt dyktatu1rQ? • 

- Żv,iemy w I)kresie półJaw
nej, nłt: .. alegałltowanej dykta
tury. 

Atlw. Beren8on: Jak p. profe 
'\or rozumiał jako noUtYk sta
nowisko Centrolewu? 

- Uważałem, że chnd·z[ jedy 
9ie o blok wyborozv stronnictw 
I"poz~y.iiIl~h, a w ża-dlnym wy-

Pułkownik 
UJ Banku Polskim 
Adw. Szurle.i: Ct., pan parnię 

ta oświadczenie 'premjera Bar
tIa, że Polskę stać na zbytek 
hiemE''1o biIar.su handlowegó? 

D B lU rlinie 
p onala ruż,ne ni m~ ec a stosunku 6:0 

- Owszem, pamiętam. Taka 
teorja ek<l110miczna wynika z 
wiary we wszechwładzę rządu. 
Raz naurzyklad przyszedłem po 
przewr«ie majow'nil do Banku 
P,..,il'kiego, gld7ie prezes Karpiń
l.-fc;, zwierzył mi się z kłopotu, że 
;,rzysłano mu lakiegoś pułko, 
wnIka do Banku. 

- P~o? - zapytałem. 
- Zeby pilnował waluty. 

BERLIN, 28 XI. (TeJ. wł. .,m. 
Porannego"). 

W dzisiejszem spotkaniu hO

.keyowem warsz8WRkiej I.egji 

przeciwko Brandeu)mr«er Eill- J przyno"i zaszczyt barwom po)· 
lauf verein wygrała Le~.la w skim. Zainteresowanie mee1~m 
litosunku 6:0 (3:0) (1:0). Zwycię było olbnymie. Publlczuości 

siwo to jest. bardzo wysokie I przeszło 15.000 osób. 

iI sł n Z,BC 
Hi kas~. osób ar~szio"aDg(b W notg 

BUDAPESZT, 28 XI,. Dziś o
biegały miasto pogłoski o ma.tą
cym nastąpić pllCZU legitymi
stycznym. Według pogłosek 81'

cyksiąte Otton bawi .tuż na Wę
~rzech 'W Szombathely u pryma 

sa Węgier. W związku z teml ny, lecz O zamae.h stanu ·w ceN 
pogłoskami 8l'e8ztOWmtO w clą- lu przeprowadzenia dyktAtnry 
gu Mcy kilkaset osób. na W ~rzecb na tych samych 
Według wiadomości, któtf~ zasadach, .takle chcieli of'tatnl{J 

się przedostały za granic-:., nie I przeprowlJdzić hltlerowcy w 
chodzi tu o pucz legitymistycz- NIemczech.. 

- A co pan prezes z nim zro 
bił? - pytam. 

-"- Ano, pMad",Uem go w o
lIobnYm pokołu, - ' - odparł pre
zes Ka'l'rlński z zakłopotaną mi 
ną, - I siedzi tam już t~zecl 
dzień. 

(Wesoło§ó na s2.!l). 

Denerał na blankiec~e 
Osk. Licberman: Skor<l jut 

hvł::t m<lwa o wesołych budże
tach, mo.ze p. prof. nam powie 
o slllutnV(;h, napr7vkład o tern 
przen ł'2sfeniu paru tysieey ofi
cerów w stan spoczynku. 

(Dokończenie na stro
nicy 3-ej) 



" 
~9.XI "GLOs PORANNY" 

W opinji publicznej ł1~hodzi ryfy kolejowe wykamją jedynie 
prem.ier Francji Pierre Laval za mnożnik 3,4. Ponieważ jednak 
dyplomatę niezwykle zręcznego deficyt kolejowy pokrytym być 
J doświadczonego. Niemniej .1ed mnsl, rząd postanowił podnieść 
nak zarÓWlllo jego polityka, .iak taryfy. Społeczeństwo zareago
J .ieg~ osoba wdmdzają we I wało na to niezwykle ostro: w 
Francji wiele zastrzeżeń; to też czasie przesilenia gospodarcze
z niezwykłem zainteresowaniem go podnosić taryfy - to rzecz I 
oezekiwano rezultatu ostatniej istotnie niez.wykla. Opozycja ilM!: ..... -..... ___ _ 

tlebaty parlamentarnej w P!lłals ten moment chciała wy~skać 
- Bourbon. dla swych celów. 

Okazje do zaintereSOwania rZą Cele te są istotnie wysoce in-
du znajdują się zawsze. Tym ra I teresujące. Zasadniczo radykal
&e>1IJ jednak opozycja przygoto- ni - soejaliśel, gotowi są do ob
wala Lavalowi dwie ,.zasadzki". Jęcia władzy w razie upadku La 
Z jednej strony dyskusja nad vala. Przypomnieć sobie warto, I 
polityką zagraniczną rządu, in- że na to dO.iście do władzy polu- I 

1931" Nr. 3~7 

wie bez zastrzeżeń to Lavala, 
to Brianda - a ,,'ięc ~abjnet. 

Centrum, silne w swej masie, 
oddane zupełnie politjc(, Lav~
la, uważanej nietyłko pl'zez 
większość parlamentu, alp. I 
przez ogromną wi~kszość spole 
czeńsłwa francuskiego za tł'dy

nie racjonaJl1ą. 

terpelowauego przez szereg je part ja Herriota l Daładier'a 
mówców zarówno z lewicy, jak .iuż od kilku lat. Nieudane jed
ł prawicy, aczkolwiek sama w nak próby I fiasco Chautemps'a 
lObie nie byla groźna dla obce- nie ostudziło ich zapałów. 
nego gabinetu, to jednak mogła lUecz inna, że i w obozie ra
wnieśe rozdźwięk do .większości tlykalno - soc.iallstycznym rozle

Laval-Napoleon: C8'8 z~oto ~usi się znaleźć 
w podziemiach banków francuskich. 

Radykalni socjaliści, pl'zeci~ 

wnicy Lavała, nie mogą oclże
gnywać się Jednak od jego poli
tyki zagranicznej, którą prowa
dzi on wraz z Briandem w h'b 
duchu. St4d teri, dzięki wstny·· 
maniu się ich od glosowania 
ogromna większośl'!, nadająca 

ostatnim wizytom Lavala w 
Berlinie i W uszyngtonie eharak 
ter aktów niejako ratyfik@włl

nych przez naród. 
Aczkolwiek te wizyty nie 

przyniosły dotychczas l'e2ulta
tów beqlOśrednich, lo Jednak 
piątkowe głosowanie daje La
valowi możność kontynuowa
nia swej polityki bez zmian. Ma 
.iąc wszelkie atuty w ręce po
łtafi niewątpliwie obecny pre
mjer Franc.ii wygrać .ie nietyl
ko w interesie swego kraju, a
le i całego świata. 

ł'ządowej. Z drugiej zaś strony g.a.fą się glosy, aby obecnie La- _ Oto francuski Mac) JO

part ja radykalno - socjaUstycz- valovi przeszkód nie czyni6. - nald _ zawolał "Am! du 
-a z Daladier'em na czele posta Stwierdza to ]tdna z głóWl1yeh Peuple" Coty'ego. 
nowna sprzeciwić się za wszel- os.obistości tej part.ii p. Lamou- I wnet odkryła się przed eX
ką cenę proponowanej przez reux, który obawia się, że może soe,ialistą kariera szefa gabl
Lavala podwyżce taryf kolejo- to zaszkodzić radykalnemu - netu bloku narodowego, plltro
wych O 25 proc. i przy tej spo- socjalizmowi przy nadchodzą- oowanego prz-ez fabrykanta per 
'obnoici doprowadzić do posta- .eych wyborach do parlamentu fum i .lego przyjaciół politycz
włen1a votum nieufności, które w roku 1932. Wzięcie odpowie- nych i ... handlowych. 
mogłoby być dla rządu niebez- dzialności za wladzę w tym mo Jakie szanse ma Paul 60n
~łeezne. mencie, może się okazać szko- cour, dziś jeszcze sł1\'lerdzić się 

Briand 

dliwe - l któż może zaręczyć, nie da. Nie zda.le się jednak. by 
że ten n&Wy rząd przetrwałby miał on wkrótce zastąpić La
do samych wyborów. A wtedy, I vala. 

dz • .. • Laval ])O'W'J'óciwszy do wla y, b t 
mógłby oczywista W"'h'1ląć w I Odlotono na później de a.: 
wielkiej mierze na rezultat wy- na temat pOdwyżki taryf kole., 
bo Ó wyeh. Za to trzy dni poświęce-r~ • 

Oto kwest,łe, przed któl'emi no-interpelacjom w sprawIe po 
stanął zarówno rząd, jak l opo- Iityki zagraniczne.l gabinet~ La 
zyc.fa. Laval .łednak nie podjął vała. Jak w~ado~o, prz~Dlosła 
rzuconej mu przez Daladier'a debata ta wleUue ZWyf.lęstWO 

rękawicy. Oświadczył on przed- rządowi w posiacl 325 głosów 

sławicielom prasy paryskiej, że 
zasadniczo nie postawi on przv 
rozpatrywaniu sprawy podwyź 
ki ta'fyf votum zaufania; wrp'cz 
przeciwnie, z największą pr7.y
jemnością oczekuje wniosków 
opozyc.ii, w .iaki sposób pokryc.'ł 
deficyt kole i. ! 

To oświadczenie Lavala zda
je się wskazywa", że w chwili 
obecnej nie zamiet'za on porw 

cić władzy, ani też zgodzić się 

nie chce na pewue machinade 
. , 

przeciw 160 ~ł0s6m opozy~ji. 

W innycb lCłosowaniach stała 

więłulto§ł dla nsąd1l ~ynłosła 

85 i 45 głosów. 

W telefonogramie t: Pm-yża 

doniósł wczorajszy "Glos Po
l' 1" szczegóły debaty. Nie 
c.h.odzilo w niej tyle o interpela 
eje: to były stołlki, podstHwione 
rządowi. Ale chodziło przede
wszystkiem o łos całokształtu 

polityki międzynarodowej, w 
której Frane.la, jak wiadomo, 
tak wielką odgrywa rolę. 

oPozycja lewicowa zanuciła 
Lavalowi, że nie czyni nic, by 
wydostać z opresji Nicmey, sto 
jące na b.fZegu przepaści. Otwo
rzenie nioogranicwnego kredy
tu Rzeszy I to kredytu długoter 
minowego - oto postulat Leo
na Bluma, przywódcy socjallz-
1:1U francuskiego. 

Opozycja prawicawa zarzudla 
Lavalowi germanofilską polity
kę briandowską. Och, ten 
Briand: dziesięć lał ,,briandyz

Leon Blum 

mn" doprowadziło Fl'ancję do Dlatego też debata w Palal& 
utraty łych wszystkich korzy- Bourbon ma tak ważne znane-
4ei, jakie je.l dało zwycięstwo nie. Świadczy ona o bezbrzd
nad Niemcami. Dokąd idziemy? nem przywiązaniu Francji do 
- wolał Franklin Bouillon, pokoju. Świadczy ona jednak 
l",;eeznik wO.iu.iącego uacjouałiz- także i o tern, że Francja potra
mu. Polityka Brianda prowadzi ·fi nietylko sobie tego pokoj1l 
Franc.tę do ruiny, a Europę, do życzyć, ale uczyni wszystko, a-

l7:niemCzenia. Ani grosza kredy by go zapewnić dla siebie l In
I tu dla Niemiee! Niech pomogą nych. 

Sprawa podwyżki taryf jest 
doŚĆ poważna. Jak wiadomo, 
koleje franooskie należą do to
warzystw prywatnych i rządo
wych, ale wszystkie pozostają 
pod konłrolą rząd n i mają jako
by wspólną kasę. Koleje te, któ
re do roku 1929 przynosiły zy
.kl, dały w roku ub. deficyt 
1700 miljonów franków. a w ro
ku bież. deficyt wynieść ma 3, 
a może i l) miljardów fran.ków. 
Powody t~o deficytu są dość 

jasne. Niezwykle kosztowna ad
ministracJa i przesadna biuro
kracja przedewszystkiem. Wo
bec zmniejszonego, w związku 

~ kryzysem, transportu podróż

nych, eksploatacja pozostała ró
wnie kosztowna, iak za najlep
szych czasów. I wreszcie, pod-

polityczne, prop()nuwanl~ przez 
prawicę. Bowieni b. wyznacza 
.ląc Lavalowi (,w'~n'ualt\ie sta
nowisko ministra spraw zagra
nicznych w P'J'z;Vsxlym gabine
cie, desygnuje na .iego premje
ra... Paula Boncoura. 

sobie sami! - grzmi prawil~a. Anglja i Francja dały w 0-

l Pośród łych d,,:u ~łamów st.\łtnich czasach pod względem 
Oaladler stoi centrum, popIerające pra- politycznYm dowód pełnego o-__ .... _~ifiIiiI~~ ________ .. _!!Z!!:;;Ill .. m,"*'""""_~".iI!II' ------ panowania. Nawet w obliczu 

czas gdy mnożnik wydatków 
eksploatacJi wynosi dziś 5, ta-

'1 ws;;au CG##M 

Dr. med. 

J. Herszlinkiel 
Chor. dzieci 

przeprowadził się na ol. 

Zieloną 8 .. at telef. 111·87. 

Otóż Paul Boncour znany 
jest powszechnie .iako socjali
sta. Skąd więc ta sympatja dla 
lli~o ze strony prasy prawico
we.i? 

Paul Bo~cour nigdy nie był 
socJalistą w pełncm tego słowa 
znaczeniu I zawsze świetny ten 
adwokat uchodził za ponadpar 
łyJnika. W ostatnich czasach 
PalUI Boncour wystąpił z partji 
socJalistycznej, ogła~zając, te 
w oczooh .lego internacjonalizm 
zbankrutował i że wraca on te
dy ku nacjonalizmowi. To .,cre 
do" Paula Boncoura zjednało 

mu sympatje centrum l prawi
e.,. 

• 1__ Pilldllllml_-

WJliatkowaokazia! 
Wielka wyprzeda! towarów bielskich, tomaszow· 

sklch I Leonharda po nainiższych cenach 

SKłAD SUKNA I KORTOW 
O. MILGROM 

Cegielnia'na 7 (dawn. 43) 

fermenłu w Niemczech i prze
miany polityczne .• w kra.lach 
środkowo - europejskich napa
wa nas fakt ten otuchą. Zwy
~ięstwo pomyki zagranicznej 
Lavala jest dla nas w pewnej 
mierze rękoJmią pokoju, a mo
ie i lepsugo jutra." 

JERZY KWE.JT. 

HL 
WDrosl od krow, 
PEł.NOTłUSTE 

z d05tew~ do domu z fol ',verku Po
znańskich w oddzielnych :;;I'.? i e~zęto. 
w.onych bańkllch w dO'.vo ln ei i1o§ci 
(od 1 litra). Zgłosze ni!!: P jotrkowska 
40 do p. Hermana w dni pows::ednie 
od 10 do 12 i od 4 do 6 po południu 
lub telefonicJnle 172-90 w tychłe 
godlinllch. 
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PJtNlf 
,hcl\ce Ea.hować świeżll, młod" bu 

cmarszazek 

• ar z la o zyk ' W wstrzymany! 
CERĘ 

I!owinny stosować krem, puder I otrąbki 
ABARID 

U R E III II B A R I D, przygotowany na 
wyciqgu z cebule1c lilji białe; (Lilium 
Candidum) i miodz:e, odtvwia i po
pełnia tkank~, zapobIega tworzeniu si~ 
zmarszczek i wygładza smarszczki, 

GZIJ c ele ro wania bezDo" re nie miedz, rządem 
tokijskim i h-nami 

ju! isłnie;llee. 
Pozatem K R Elli R BRR I D na· 

daja slt6rn matowi\ białość, delikat· 
ność i gładkość. 

Na noc wymyć twarz i szyję 
D"TOIIBIfRliJl RBARIDDWBM 
w oiepłej wodzie, nIlstęl'nie po wytar
ciu, wetrnć cokolwiek KRi!MU ASA· 
RIOOWEGO l przypudrować PUDREM 
ABARIDOWYM .. 

MUnOEN, 28.11: (PAT) Ogro-
mne zmiany, jakie w ciągu nocy do 
konały się w r,ytuacJi wojennej w 
Mandżurji rozproszyły w znacznym 
stopniu obawy, które powstały w 

'Iki na 

związku z wczorajszemi starciami. 
Z kół urzędowych donoszą o wyco
faniu się oddziałów japońskich do 
strefy południ ;wo-mandżurskiej li· 
nji kolejowej. WSzystkie oddziały 

o resie 

poza tą strefą zostały zredukowane 
do minimum. 
Według wiadomości oficjalnych 

o zamierzonych przegrupowaniach 
woj'3ka japońslde pozostaną jedy-

P ryż Ran~ \\ ymyć twary ciepłll wod~ 
OTRĄ ~KAMI ABARI DOWEMI, które 
doskonale oczyszczaill pory skóry i 
pobudzlI;1l fyansplrac;e. Kombatanci urządzili awanturę antypacyfistyczną 

Podczas podróży, w drodze, lub 
tam, gdzie niema odpowiedniej wody PA Ryt, 28.11. - Kongres roz-
do mycia, lepiej twarzy nie myć, lira· brojeniowy cd razu wszczął debaty 
no i wieczorem wytrzeć twarz wat4 w atmosferze wybitnie wojowni
zmoczo.nll płynnym GOL-C~EMEM cze]', bowiem kombatanci omal nie 
ABARIDOWYM lub WSCHODNIM 
PŁYNEM 'JIMOSA. Jl'Obili zwolenników pacyfizmu. 

Stosując wyroby ABARIDOWE, Sensacją dnia była mQwa Pain-
utrzymamy cerę czystą, gładką,. leve~o. 
bez pryszczy I plam, o iw letnym, Deleiraci P()~scy, Lednicki l Stroń 
młodzleńcąm wyg' ądzlo 

Wyroby ABARIDOWE nabywać ski) zabierali kilkakrotnie głos, bro 
motna w perfumerja=h, droger]ach i niac słusznych tez polSkiCh z nie-
.kładach apteclnych. spodziewanem powodzeniem. 

Skład gł6wny: l " I k· j l' tak 
Perfumerja .PERFECTION", Warszawa Do de egacJt po s te na ezą -
310 Marszałkowska 109. że: prof. Krzyżanowski, Lypace-

-
s 

(Dokońcson'o pt)cząiek na str. 1-ej) 
Budżet emel'yh'Y wynosi 

11 nas 200 miljonów zł. Mam la t 
44, a ju~ niektórzy z mO.ch siu
c.haezv są nil em~rytul'ze. 

- Gzy wionem normalIiem 
spoleczeńst wic istnieje możli
wość, żeby v.-~<!ystkie wyższe 
stanowiska ł ul"lędy były obsa
dzone przez wojskowych? 

- Przytoczę tylko taki przy 
kład. ze Bank Polski wypuśdł 
bl~jety, podpisane" generał 
brygady". Wywolało tO' taki 
fUch w Amervce, że blankiety 
te trzeba było wycofać. 

s\warza powaźnr. o:szczędno~c) 
Osk. Ciołkcsz: Co p. poseł 

może powiedzi~ć o fundusz.u dy 
spozycy,imym ministerstwa 
poczt i tel~raf6w? 

_ ił! za te pieniąodze zrobio
no film "Tajemnica skrzynki 
pocztowe i", którego aikt nie 
ehciał oglądać. 

Schowane dolary 
-- D13~zego Polska talk mało 

osu'a,ędza? 
- Ludzie trzymają schowa

Q.e dolary w sumie blisko 100 
miljonów dolal'6w. Jest to do-

wicz, Loewenherz, tudzież dwaj 
mIodzi uczeni: Kazimierz Zdziechow 
ski i Jakćb Warszawski, współ
pracownik "Głosu Poranuego". 

PARYŻ, 28.11. (PAT) - Na 
wczorajszem zebraniu kongresu roz 
brojeniowego obecne były liczne o-

sobistości z kół międzynarodo
wych, nt. in. łłerrlot: de Jouvenel, 
Scialo!a, lord CecH, łloughton, Ma
dariaga i Politis. W czasie llrzemó 
wienia Herriota doszło do zaj~ć, 
które się zaostrzyły przy odczyty
waniu pisma b. kom'batantów, wo
bec czego posiedzenIe zamknięto. 

Wobec pOiamen! Si~~y!~;.znY:~aśladownictw I 
naszego prepalatu Cresolan, ostrzegamy przed nabyciem 
różnego rodzaju falsyfikatów i prosimy zwracać bacmą 
uwagę na oryginalna opakowanie Ci'asolanu firmy 
R. Bercikowski S. A. w Poznaniu ze znakiem towarowym 
Erbe zarejestrowanym w G. D. /::l. Z. pod Nr. 1031. 

Oryginalny Cresolan Barcikowskiego 

może być stosowany z bardzo dobrym wynikiem przy 

wszelki~h chorobach dróg oddechowych, gruźlic13 , 

kaszlu, dychawicy/Astma/, kr1i:łuśca (koklusz) itp 

Cresolan jako prepa.rat zawiera;ąey Oreosot, chroni 
organizm od zgubnego działania niebezpiecznyoh drobnou· 
strojów jak również zarazka gruźlicy. 
Cresolan Erbe iest preparatem kra;owym i stosowanY 

jest we wszystkioh Kasach Ohorych w Polsce , 

Cresolan Erba jest bardzo lagodny w smaku i nie wy
wołuje objawów podraźnienia ze strony żołądka. 

Fabryka Chemicl:no·Farmaceutvc!lna 
R. Bareikowski S. A, 

20-12 w Poznaniu. 

Zmilitaryzowany 
Iryzjer sejmowy 

_. Czy w sejmie jest też mi
litaryzacja 1. 

=~r~::ku .. uI ... ł. dła rządu I p Z I ..... d - d l 
str:~:~~~;:~a~:~.~wen~z~m: 8 łlł eS~1 Je zle o on ,nu 

- Wif'ID. że fryzjer Jest zmi~ 
litaryzowany, bufetem zarzą' 
,dza ktoś 7. I brygady, a szefem 
biura sejmowego jest ktoś "! ty 
tułeVl majora, mianowicie Q. 

Dżiadosz. 

- CI.! p. poseł może powie< 
dzieć o majorze Dziadoszu'l 

- J{ieruje on kancelarją "ej
nH)'Wą· Nie chcia 'bym x'O do
tk.nąć, ale pomiędzy nim a dy~ 
rektorami bin}' parlRmentar
nych :itagraoicą nudno byłoby 
l'rzeprow~ić ana1ogję. 

Pobity poseł 
_ W jakich okoliczn<ośdach 

p. fl'03 l 3 pobito 'I 

wiani) przvh!czenie się do Cen-I Pierwsza ofic;alna wizyta polsk' ego ministra 
trolewu? l' u rządu W BrytanJ'i ' - - Nie. :Myśmy prowad,ziIi 0- • 

pozy>'Jj.ę sami. . LONOYN, 28.11. - Pierwsza o· strowi Zaleskiemu w podróży do 
- Czy bvfy jakie~ propozy- ficjałna wizyta polskiego ministra Londynu nie została jeszcze usta

cje \V hm w~lędzie w Centro- \ spraw. zagranicznych u rządu WieI. lona, a ogłoszona bę.łzie dopiero 
lewie? kiej Brytan!i odbędzie się w dniach po powrocie ministra Zaleskiego 

- Nie: 10 i 11 gru{lnia r . . b. do Warszawy_ !\Iin. Zaleski - jak 
Prf)k Ran21e: Przewód !.\ądo- Mini!lter Zaleski wyjeżdża z War wiadomo ,- nie powrócił jeszcze do 

wy ustalił, że w Katowkach sznwy w dniu 8 b. m. wp ToSt do Wars~wy z Paryża, gdyż zatrzy
"'trollnktwo narodowe występo Londynu, który opuści po dwudnio mał się w drodze powrotnej w oko
wa:o razem z Centrolewem 14 wYm pobycie w sobotę, dnia 12 gru licach Poznania na dwudniowy od 
września. dnia r. b. poczynek. 

Na to ~rywa sie adw. Ho- Lista osób, towarzyszących mini 
lli~wiłI: 

- To j1est niedopuszczalne py 
tanie, pru·wód sądowy teRo nic 
usl[llił. 

prok. Rausel Wohec tego j 

czy narodowa demokracja wy
stępowała 14 września? 

- M:'\mv ponl,Ąkąod al1bi, że 

tak nie było. Nie wystę;powa1iś· 
my. 

Samob6jslwo L,i de ulli 
przez... połknięcie szpilek 

NOWY JORK, 28 XI. (PAT). n;dennik podak ~e wed~ug je
Wedhug doniesieI} jednego ~ /Zo informacji, artystka popełni· 
dzienników nowojorskkh, min. ' ta samobóistwo przez połknię
zdrowia publicznego odmówilo (:le s.z'Pilek. Wed'ug pierwot
pozwolenia na pochowanie IlV,ch informacji, Lya de Plltti 
zmarłej wczoraj artystki fihllO' udławiła się lcoŚCJą, CI) SpOWo-

nie w miejscowościach Kinn, Czin
Liu - Ho, Tsi-Tsi-Kar'ze albo w 
Tao - man lub W Czing - Cziang -
Tun. 

Oddziały wojska japońsltiego w 
sile 20 tys. ludzi zmierzające do 
Czin-Cao otrzymały rozkaz na
tychmiastowego powrotu do Muk
denu. Wobec uszkodzenia linji ko
lejowej istnieje możliwość opóźnie
nia powrotu tych oddziałów. 

TlEN - TSIN, 28.11. (PAT) ..... 
ROZPOCZĘL y SIĘ TU ROKOWA 
NIA CHINSKO - JAPO~SKIE W 
SPRAWIE ZAŁATWIENIA W SPO 
SÓB POKOJOWY ZAT ARGU CH~ 
SKO - JAPONSKlEGO-

Ważne narady 
rządu 2:e sferami 

gO$podarczemi 
WARSZAWA, 28.11. - Wsie. 

dzibie izby przemysłowo.hanc1Io
wei w Warszawie odbyły się nara. 
dy w sprawie państwowej polityki 

, gosIJodarczej w odl1ie~ieniu d{) ca-

I 
{ości problemów, związanych z 
1I:!ztnltnwaniem się 11a przyszłość 

I naszego bilansu handl-owego. W 0-

I bradach wzięli udział pp. ministro
I wie dr. Zarzyc!ti, j~i1 Piłsudski I 

Leon Janla - Połczyński, oraz wl
ceministrcwie i sfery gospodarcze. 

Obrady Z<"lgaił prezes izby p. C. 
Klarner, poczem zobl'azowali sytu
ację naszego handlu zagranicz;'ego 
i na tem tle zadania państwowej po 
lityki gO'3!fodarczej pp. dr. Batta
glia, Olwlski, dr. Minkowski I War 
tal "k i. Z ramienia czynnlk'w rządo 
wych dłuższe przemówienie wygło 
sił p, wiceminister DolezaJ. Ostąt
ni zabrał glos p. minister Zarzycki 

SamobóJstwo 
burmistrza 

BERLIN, 28 XI. (PAT). Bu'r
mistrz j!miny Miechowice w 
pow. bytoP.lskim dr. lLazal'ek 
popetnił sa.mob6jstwo, strzela
jąc sobie w usta. Dotychczas 
nie S!! znane oowodv samob6j
s;~wa. -

Kob!cty w cląty muszll 1!ię sta 
rać o usu;)ięcle katdego zaparcia stol
ca przez używani. naturalnej wody gorz
kiej »Franclszka·J5zefa". Żlld. w IIpt. 

Mł. M " 

Opera bolanska 
spłonęła 

-

Straty wynoszą 7 I p6ł 
miljona lirów 

Piękny gmach opery w 8010nJI :;pa 
Iił si~ doszczętnie. }Jożar wybuchł 

o goqz. 4-ej rano. Stra,ty wyn06ZlJ 
7 i pół minjona lirów. 

-- Byłn to na ostatniem posie 
dzf'oiu sejmu w r. 1930. '{'ego 
dnia nawet nic nie mówiłem, 
kiedy doszło do m.I:\e paru po
słów z BE., jeden z tyłu ude
r.ył mnie silnie w kark, a drugi 
krzyknął: "Pan go ,;prowoko
wał". Nie podałf'm sprawy do są 
du, ho Wil;J1J. że danoby im ma 
lą klłl'c:., a nlłstępni~ darowano 
s runnestjl. Zresztą hi 'lie oni 
winni, ale ktoś inny, nieznany, 
.en łeh namawiał. 

Dla"zego n' ,-e 5a '. wej Lyi de Putti i poleciło prze cowało ranę w przełyku, a na- Demonsfracl-e bezro .. 
" ,prowadzenIe sekcji zwłok, <:te'DnfE" 11lkażenie krwi. U 

Osk. Lłebennan: Czy nie wie botnych 
pan, «{Jaczego pański koJega ,-el:.,-esL ,- brłlla-t d" uR,-en.-
Dębski siedział w Brześciu? IJ R IIUJ U" przed Białym Domem 

- Nia wiem Licytacja bawarskich klejnotów Jforonnych WASZYNGTON, 28.1. (PAT) _ 
- A czy nie l.astanawial si~ 

pan nad tem? LONDYN, 28,11. ~ Na dzień 21 1 Bardzo cenną jest również tiara W pobliżu Białego Domu doszło do 
_ Ows7em. a także nad tern, grudnia wy:maczono w hali licyta- djamentowa, kolja brylantowa oraz demonstracji bezrobotnych. Aresli' 

dlaeze~o nie ja. cyjnej ChriErties publiczną sprzedaż 9 wspaniałych szmaragdów. towano 13 osób. 
DySPOZY' ~ YJ·118 filmy Prok •. Rauze: O świtld('.zam , że klejnotów koronnych domu Wit- -------------------

-obur.zenie adw. lIonigwilla bi'o telsbachów. 51··.. b- · 
Adw. Szurlej: CO)J. posłowi, niesłuszne, g.dyż nie bvł on 0- Wśród koronnych klejnotów ba- II CI zr ZI D lei 

wiadomo o ustawie, ~ofającej hecny podczas istotnych zezD.ań. warskich znajduje się słynny nie
»:czebie urzędDieze? Przewodniczący: Czy prze- bieski brylant wagi 35 karatów, 

- Pytałem si~ o to, mówiąc, Wód udowodnił coś, to jest rzecz który w 1722 roku przez małżeń
te to bezprawie, a odpowiedzia względna. stwo Marji Amelji Austrackiej z 
110 mi, ie ustawy się n\e łamie , Zawykam posiedzenie. Dal", arcyksięcitm Karolem Albrechtem 
tylko dodatków !5zcze.olowych szy ciąg w ponjedz'iałek o godz. bawarskim przeszedł w posiadanie 
urzędnikom sie nie da ie. a to 9 mLn. 30. Witlelsbachów. 

na uniwersytecie wiedeńskim 
WIEDEN, 2811. (PAT) - Dziś nich ciężko pobili. Jednego z nich 

przed uniwersytetem wiedelisltim zraniono cięiko w Oka, drugiemu 
ponowiły się awantury studenckie. złamano koś~ nosową. Policja poło 
Studeuci nacjonalIści napadli na żyła kres bó,ll'e i aresztowała dwu 
trrupę studentów żvdów i 2-ch z na!lastnik6w. 
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Mistrz salonów i sensacji 

29. XT.- "GLOS PORANNY" 1931 

ni ,- ąile! sp d 
w Warszawie 31 zł. 95 gr. - W Nowym Jorku 31 zł. 36 gr. 

Warsz. koresp. "Głosu Poranne
go" telefonuje: 

Pod wpływem alarmujących wia 
dom ości z gield zagl anlcznych o 
stanie waluty angielsldej o nieja
sne-j sytuacji finansowej na 

wczorajszej giełdzie nastąpiło dal
sze załamanie funta angielskiego, 
który obniżył sl~ do niebywałego 
dotychczas poziomu. Przekazy na 
Londyn oddawano po 31,95 zł. Nikt 
nie chce się angażować w w,alutę 

Echa zgonu studenta 
uniwersytetu krakowskiego Goldmana 

z K'rakowa donoszą nam: krotnie listy z f-")gróż'kami, w 
W związku z nag1 ym Zlgonem następstwie czeg·:) zmuszony 

studenta Goldmana naJeżv za- był wyjec,hać na pewien czas 7 

znaczyć, że Gold:man ująl się za Krakowa i przebywał w Biel
kole'żanką żydówką, którą wy- s:.ku. Orzecmniem Sr."latu Gold
pchnięto z ławki podczas wy- man został ukarany naganą rek 
kładu. W 6wczas przysl'ło do torską z zagrożęviem relegacji. 
bójki, którą .zac7.ęły się rozru- Ostatnie przejścla odhily się 
~h:v antysemickie na uniw. Ja- bardzo na stanie r<łrowia mlo-

angielską, bojąc si~ dal~go spad
ku, który l~t moiltwy. 
Niepewn~ kursu funta angiel

skiego i spadek jego na giełdzie 
pociągnęły za sobą wszystkie inne 
waluty europejskiej, które były 
słabsze. Stosunkowo naJwięcej spa
dły franki wszelkiego rodzaju, bel
gi i liry. Kursy walut północnych i 
b61'tyckich wskutek spadku funta 
wahały si'll nieustannie; Bank Pol
skich tych walut nIe kupuje, nie 
chcąc zwiększać swoich strat kur
sowych. 

Nr. S:rr 

HARRY"ft 
giellońskim. trwające przez de~o, bo zaledwie 19-1etniego 
trzy tygodnie. studenta, który przytem był 

Rod:.dce Goldmana. mający chory na !lerce. Po powrocie do 
sklep na,przeciw lmiwersytetu Kra~. Jwa pogr6ż.ki nb U!5taW1ł
na rogu ul. Wolskiej, byli usta- Iv. W śroo~ wieczorem GoId
wicz.nie narażeni na napady bo man skarŻYł się, fe się ile ezu
jowców o.bwiepolskich, przy- .ie, wobec czego wcześnie polo
~zean kiIkakiTotnie wytłuczono żyt się spać. O godzinie 3-ej 
l~ szrby, a nawet w nocv do- n:id ;aJlem Zilllalrł nagae wśród 
bijano SIę do bramy domu. Sam obiaw6w udaru serca. 
akademik Goldman zostal pod-I " 

LONDYN, 28.11. (PAT) Na dzi
siejszej fieldzie panował w dał
szym ciągu nastrój przygnębienia. 
Funt dalej spadł, dolar dochodził 
do 3,55, frank francuski 90.75. Zło
to wzrosło o 10 pensów dochodząc 
do 116 6zyl. za uncj~ 

NOWY JORK, 28.11. - Zniż1ra 
kursu funta przybiera COraz gwał
towniejsze tempo. W ciągu dwu 
ostatnieb dni funt spadł o 11 punk
łów. 

w pierwszym dźwiękowym, 
wytwornym dramacie salo

nowo-sensacyjnym. 
Na giełdzie wczorajszej, przed 

zamknięciem, oddawano dewizy na 
Londyn po kursie 3,51,25 (31 zł. 36 
groszy). 

Wkr6lce! 

Wyrok dynaburski 
na polaków odroczony 

DYNEBURG, 28.11. - W dniu 
dzisiejszym miał być ogłos7.ony wy 
rok w sprawie przeciwko związ10-
wi polaków na Lotwie, która toczy 
la się przed sądem okręgowym w 
Dyneburgu w dniu 12 b. m. 
Sąd rozpoczął narad~ o godz. 10, 

• ukończył Ją po gMZ. 16 wynle
.leniem rezolucji, w której stwier
dził, te wyroku wydać nie może i 
lOIlł.ądał dostarczenia w ciągu dwu 
tygodni dodatkowych informacji, 
®tyczących poszczególnych oskar 
I«mych - członków R'llpku pola
ków na Lotwle. 

czas zajść uderz' Jny laska -w Pl'zyezyny wykaże zarz.ądzo-
głowę, rpoczem otrzymał kil ~D- na sek.:]a zwłolr_ 
* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CZU bUł lO reumatyzm, - CIU tel co Innego -
w htd~m b"dt razie OBuje się teraz 
.upełnie IIdrowa l mogę jak dawniel 
pracowa6, piue nllm m. i. \lani Wł. 
SU!lka, Warszawa, Stllra Miasto 4/t!. 
W cillgu szeregu lat lecllylam slo w 
najrozma1tszy 'lIpos6b, ChCllC się po
IIbyć moich dolruc.'j"ych ł męcz,,
cyClh bólów, kt6re występowały oóru 
to w jnnQm mlejs.u: w krzyłu, ple
.ach. a clIasem sn6w w stlIwach r"k 
i n6g. To. pewno~cl" pogodll, prlle
Jliębienie-twierdzill Jedni i radzili 
trzyma6 sio ciepło, lecz niestety, nie 
mOIlI.nr długo .Iete~ w łóżku. To 
chybił reumlltyzm, podagra-utrzymy
wali inni. załecaj"c ~clsl" dyjetę. Nie 
jadałam p!awie wcale mięsa i próbo
wałam ciągle coraJ to nowe leki. Lecz 
skutek był wręcI przeciwny. Ciułam 
się copal gonel l f3rze). Co tet mi 
doprawdy dolegało i dzl~, ueczywl
~cie, powled.ieć nie mo,ę-wiem tył. 

ko Jed"o. od czasu, ,dy l:acl:,18m lIa
ływa~ TOlsl, nill ezuJf:! już ładnych 
b61ów i mogę, jak d_wniej normalnie 
pracować. T~'si,ce urłrqczon,ch od
syskało pr.y pomocy Togalu sw •• dro
wieI PPlY reur:lllt,tmie, podallrlle, ła
manIu w krzyzu, , .. anIu w stawach, 
b61ach nerwowyc:h I glowy. grypie, 
prsniębieniach i pokrewn,eh cier
płenlac:h działaią tabletki Togal uyb
leo I pewnie. Togal niełylko ujmlerza 
b6le, lecz i w sarodku swalcsa te nfe
domagania. Nawet w chroniclnych 
"ypadkach osiągnięto puy pomocy 
Togalu pomy.lne rellultały. Nieszko
dliwe dla serca, toł"dlra i InnJch or
gan6w. PrBeszło 15000 orzecze n lakll'
skich. Spr6bujcle sami dzl~ jeszeze, 
lecz łlldałcle we wła~ciwym Interesie 
tylko Togal. Niema nic lepszegol W 
eptekach. 

PARY1:, 28,11. Giełda tutej.za 
przewiduje dalszy spadek funta. 

Pras:l francuska wykazuje, że 
i~ieJatorem nadmiernej podaży de
wIz angiel&kich jest giełda nowo
Jorska. 

Dwa samobójst ucznió 
Przyczyną - złe postępy w nauce 

WILNO, 28 XI. Nocy obie
gl~j popełinił samobójstwo 18-
lelni uczeń gimnazjum im. Le
lewela Muchamed Wajs-ow, ta
mies7.kały u roozicÓ'W (inflanc
ka 18). 

Wajsow strzelił sobie w 
skroń, co spowodowało natych 
miastowy zgon. 

Wczoraj zaś w południe tar-

gnął się na życie, strzelając & 

rewolweru w okolicę serca 14-
letni uczeń f:imnazjum Jm. Mic 
kiewicza, Eorys Gizelewki (Ko 
narskiego 25). Młodociany sa
mobójca wkrótce zmarl 

Jak się okazuje, przyczyną 
obu zamachów samobójczych 
były zle postępy w nauce. 

CzłowlBk czy 'szalan? 
sŁał zńaleziony w pańskim do
mu w Tattendorfie. Czy wie pan 
panie Matuszka - dr. Bohm 
zrywa się z fotelu - gdzie zo
stał znaleziony drut nr. 2? przy 
bombie pod Bia Torbagy! Niech 
pan przestanie zaprzeczać, pa
nie Matuszka. Nie chcę twier
dzić, że pan wykOlIlal zam:lch 
pod Bia Torbagy, ale twierdzę 
że pan przynajmniej dostarczył 
materjał6w do tego zamachu. 
Oskariam pa,na o ten udział! Co 
ma pan do powierlTenia? 

XXV. 

FotograliB oliar 
Urzędbky siedzą w milczeniu 

dokoła stołu. Znają oni dobrze 
te fotograf je. Ale zdjęcia są tak 
!5traszne, że nikt nie chce oglą
dać ioh po raz drwgi. Te foto
graCje demonstrują głowy ofiar 
zamachu. 

ma je w rękach, przygląda się 
uwaź.ni.e, ale ani jeden mięsień 
nie drży w jego twarzy. Pozo
staje zUlpełnie obojętny. 

f akto-montaż na tle zamachów koleiowych 
XXIV. 

Drut 1 i drut Z 
_ Znaleźliśmy te dwie sztu

ki w Buda·peszcie - mówi dr. 
Bohm. - Zdeponował je pan 
na dworcu. Dlaczego pan to 
właściwie uczynił? R~eczy te 
leżały tam iuŻ od 3 września. 
Naogół prowadzi pan przecież 
bardzo wporządkowane żyde. 
Nie zostawia się przecież bez 
celu palta i kapelusza w depo
zyde na dworcu. Czy może pan 
wyjaśnić, dlaczego pan to uczy
nił? 

- Poprostu chciałem sl~ 
tych rzeczy pozbyć. Płaszcz 
jest przecież poplamiony i zno
szony. Kapelusz również. Chcia 
tern je wyrzucić. 

- Dwa razy już omylił się 
pan, panie Matuszka, w poga
wędce, którą prowadzimy. Po
zatem udzielił nam pan kilku 
odpowiedzi, które nas nie za
dowoli 'y. To, co pan rzekI w 
tych odpowiedziach, jest nielo
giczne i niezrozumiałe. Chciał
bym, aby się pan trochę skupił 
przy tej ostatniej kwestji. 
Chciałbym panu zadać jeszcze 
tylko jedno pytanie. Ale jest 
tQ pytanie, które, być może, za
decyduje o pańsldem życiu, pa
Dle Matuszka : - Niech pan się 

temu przyjrzy, panie Matuszka. 
Jest to drut. Nazwijmy go dru
tem nr. 1. A teraz niech pan 
spojrzy na to. Jest to również 
drut. Powiedzmy drut nr. 2. Na 
jednym i drugim widnieje miej 
sce przerwania. Drut ten zerwa 
no. Proszę, niech pan podejdzIe 
bliżej i dokładnie sobie to. obej
rzy. Przyzna mi pan napewno 
rację, gdy powiem, te te dwa 
kawałki drutu doskonale do 
siebie pasują. Czy tak? 

- Tak, tak, to prawda. 

- Drut nr. 1 l drut nr. 2 sta-
nowiły kiedyś cało~. 

- To jest przecież śmieszne. 
Druty są za wsze jednakowe. 

pa
wie-

Matuszka milcz,. Stoi o'n o
bok swego krzesła.. Opiera się 
mocno. Chwieje się zIekłul na 
nogach. Jest blady. 

- Czv przyznaje się pań do 
winy? 

- Niel Nie rozumiem was, 
moi panowie. Jeehałem tym po 
d~iem. Nie mogłem 'Przecież 
planować zamachu, aby siebii!! 
samego wysadzić w powietrze. 
Posiadałem przecież bilet, któ
ry panom pokazałem. Konduk
tor dziurkował ten bilet. 

- Pan, jako fachowiec, 
nie Matuszka, powinien 
dzieć, że tak nie jest. 

- Dobrze! Powiedzmy, 
tak nie jest. Ale ten drut 
żółty, a ten czarny. 

Dr. Bohm podchodzi do swe 
te go- biurka. Sięga po wielką, f6f 

jest tlt kopertę, poezem mówi: 

- To prawda, że jeden drut 
jest żó'1y, a drUi;~i czarny. Ale 
czy wie pan. dlaczego ten drut 
jest żółty? Ponieważ przy wy
buchu ekrazyt zafarbował ~o i 
zamienił dawniej czarny drut 
na żółty. Miejsca zerwania pa
sują do siebie na włos. Poleci
liśmy zbadać mater.ial. To jest 
ten sam drut. Kawałek nl'. 1 zo 

- Kondtnktor, panie Małusz
ka, już nie 1;y.fe. Nie moż.c on 
już zeznaw,ać na pallską ko
rzyść. Ale może pozna pa,n te
go konduktora, panie Matusz
ka ? Może zechce pan otworzyć 
tę kO'pertę, w której znajdują 
się fotograf je. Będzie pan ła
skaw wyszukać fo togra f je 
ws-pomnian~ konduktora. 

Dwadzieścia dwie fotograf je 
zawierll ta wielka, MIta koper
ta, dwadzieścia dwa straszne 0-

brazy. Widać na nich w}Tatnie 
przerażenie ludzi, którzy nagle 
spojrzeli śmierci w oczy. 
\Vszystkie twarze wykazują o
kropne ra'ny. Pr1>ewai;nie . oczy 
zabitych są otwarte i wpatrują 
się w tych. którzy fotQgrafje o
glądają. 
Urzędnicy policji kryminalnej 

siedzą w milczeniu. 
Są tu ludzie, którzy widzieli 

juf gwałtowną śmierć człowie
ka w najróimiejszych posta
ciach. Ale jeszcze nigdy w ży
ciu nie byli tak wstrząśnięci, 
jak przy oglądaniu tych foto
grafji. 

I gdy tak siedzą dokola stolu 
przychodzi im nagle myśl, że 0-

to Matuszka stoi przed sądem 
ostatecznym. Jak się zachowa 
na widok tych potwornych fo
tografji? 

Okna pokoju znajdują się za 
plecami urzędników. Matuszka 
stoi w pe}1nem świetle przy wieI 
kim, dhI,J.l'im stole. 

Bierze kopertę z ręki nadko
misarza. Przez sekundę waha 
się, pocz.em otwiera i wyjmuje 
jedmo zdjęcie po drugi·mn. Trzy 

Układa fotORrafje na stole rzę 
dem, zbiera je i znowu rozkła
da. Przy,gląda im się kolejno. 
Wreszcie mówi zupełnie obojęt 
nie: 

- Oto jest ten kondukttor. 
I zaczyna mówić. 
Obojętnym tonem., zupełnie 

opaiJIowany, oświadcza milczą
cym urzędnikom, że chyba nie 
mogą 'Przypuszczać, aby on, SyI 
west er Matusz1ka, miał coś 
wspólnego z tym obrzydliwym 
zamachem. Gdy to mówi, trzy
ma nierlbale w rękach fotogra
f.ie, bawi się niemi i ta'5uje je, 
niby karły do gry. Bawi się ko
szmarną łalją, zJJożoną z dwu. 
dziestu dwuch kart. Odkłada .fe 
to tu, to tam, rzuca na nie od 
czasu do czasu przelotne spoJ
rzenie, a wreszcie z przerafają
cym SlJ)okojem wsuwa je z po
wrotem do koperty. 
Urzędnicy siedzą w milcze

niu. 
Matuszka u'miecha się dek. 

ka, kole.tno s-pogląda obecnym 
prosto w oczy, po>czem czyni 
niedbafy ruch ręką i mówi: 

- Ależ moi panowie! Co tet 
wy sobie o mnie myślicie! Wy
obraźmy sobie na chwilę nieist
niejąteą ewentualność, że ja je
stem s:pra wcą. Czy sądzicie, moi 
panowie - kontynuuJe z uśmie 
chem - że w tym wypadku wi
do,k tych fotografji z.biliby mnie 
r; nóg? Boże drogi! 

iD. c. n.)'. 
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nOiijOaBil Wydlwl1hlZe O:i~oqy ,ośvvlellt/ącdobne v:::~t P!:..~ "Łódź W ogniu" -
St. Martynowskiego 
SłuSZJli~ nazwał Stanisław Mar

łynowski ostatnią swoją pracę 
"Łódź w ogniu" _ faktomonta
um. Nie mozna było zająć bar
dziej objektywnego stanowiska wo 
bec własnych wspomnień oraz ide
ologji, by siebie nie negować, a 
Jednocześnie nie popaŚĆ w łana
tyzm partyjny w stosunku do 
swoich przeCiwników Polityeznyeh. 
Pisanie histor.ii ruchu ' roOOtniczego 
historji r.roletarjatu, bistorJi nie 
pozbawionej momentów aktual
nyc~, jest dzisiaj rzeczą do~ć trud
ną· 

"Łódź w ogniu" obejmuje histo· 
rję ruchu robotniczego w Łodzi, 
historję kształtowania się łdeolo
gji proletarjackiej od r. 1892 do ro 
ku 1914. Niektóre lata jak r. 1905 
potraktowane sa dość pobieznie. 
MoZe i słusznie. O roku 1905 pisa-

"# ' :;....--......... . ~ .l!L Oczy są naszym narcennfej'stym or(}anem, --=-~ ;:: '-~ 
~ ~ ~ którego zdrowia nie wolno nam naraża6 na ---=-~ ~ ~ ~ 
~ ~ _~"'IIYlt Je. ś '" d '/I"" "" -~ . ~~-%: ~ ~ szwan Przy zIem w/etle oczy nil we· :::. IL',\\~I'i~ ~ fr"'-.. ' ~ ~ 

) 
~ ~ ~.,!:.-=-~ rężają się, a /emsamem ulegają schorzeniom. :L -(.. ~ 

~ ~ j:;{ ~",..... r;.\)=--=:::- Dobre oświetlenie oszczędza oczy, utrzymuje ~ ~ \< ~ 
~ '<../, .Q' r.-(\' ;e w spra wności i chroni od wyczerpania, :;.-- ~ ~ 

~.i.,,~~,_' !~ ... h' ~ _~, ~,- Nie róbcie wIęc oszczędności na ~wietle, -. ~~ ___ .. ~ I ~ . _V.l_l' r;;I~~ iwiatlo bowiem .- efekJrJIczne Jes! tJuJle.. _ ~ ..' 

Ksidy fachowiec-elektryk udzIeli 
Ci bezplatn/e wskaz6wek w spra
wie ulep~tenilJ Twęj' IDlita/scii 

z 
-

Ti'kó~eleklryczne Iwfslfo 
jest naprawdę tS(lJe. 

złości 
no już bal dzo duzo, pisał juz o nim iI ' . 

ł sam autor. Natomiast wiele ma- , Wlzutu U· 
. 

r6i6w, wróżek , i DS,cho·grafo-analilrków teriału odnosi się do lat póiniej- • • 
azych jak 1906, 1907 i lat poprzed- t . 
ni~h. Każdy wypadek, ważniejszy , Zagadka pr.zyszrośCI. MW.SZ; przedpokoju, na dw.uch ławach' gur, ja,k przystało karłom sza- r zaraz wróci, bo dalekO' nie UJ} 
stara się Martynowski Oświetlić męczyła ludZI! od naJdaW'll1~J- si'edzi parę kobiet. nującej się wróŻlki z dużą kli- dzie. 
wszechstronnie, szych, przedhlstor)"'CznY'Ch nIe- Nie trzeba być bieglym plly- jentelą. Wróżka roz.kłada karty - To babcia wróży? 

l tak sprawę wyborów do dumy m,al czasów.. . ,chologiem, aby odgadnąć, co na kU'Pki ,. 'WY'dając przytem r6~- - Tak, mamusia chodzi d() 
lokalIt, bratobójcze walki, sprawę Przeszły tysląlCe lat, n~trka je tu przywiodło. Blada, zmize- nc polecenia: ' biura, a babcia wróży. A tatuś 
bojówek i terroru, rozłam w PPS. doszła. do szczytów, po wlek~ rowana panienka w podniszczo - Proszę zdjąć lewą ręką, do nie żyje. 
Oświetla autor i ze stanowiska pa~ I elektrycznoŚ(:1 nastą.rplł nym płaszczyku, ze spracowa-- siebie. Tak, a teraz dotknąć tu Biedna bakia, która ~e, 
zwolennU{ów, jak i przeciwników, wiek r~~ja i ra.du .. AI~ ,~krzyki: nemi rękoma bez rękawi<:zek, I palcem. Jeszcze raz zdjąć. Po- czem może, przyczynić się do 
podając wyjątki z artykułów, u- "Po~rozyć, powrózyd. zawsze wyglądają~a na 'P?dręczną, al- I łożyć lewą rękę i zamyśleć o utrzymania rodziny! Postana
mies1.czanych w Robotniku" art y WyWIerają wpływ magIczny. - bo eksped]entkę, Jest na.pewno i osobie zainteresowanej. Teraz wiam wrócić i dać jej zarobić 
ku1y R'óży LukSemburg: jako Kiedy .rozle,gają .się na p.odwó~- zawiedzio,na w miłości. Chce tu postukać i dmuchnąć. złotówkę. 
Przeds tawicielki S. D., ezy wresz- ku, obIad nape~o bę~:ue ,?r~y się dowiedzieć, czy narzeczony ~ - Ściga panią jakaś siwa gło Męt,czyźni - wróże cenią się 
cie głO!y prasy narodowej. palony: I czy ~o1IDa. SIę ~ZlWIĆ k!óry ją opuścił, wróci, a jeś.li wa ... Czy mąż pani siwy? Nie? więcej i stwarzają sobie pozo-

Martynowski dążv w miarę sił temu, ze JagusIa chcIała SIę do- me, to czy wo,S{óle ona wyjdZIe Ja też odrazu widzę, że to nie , ry naukowego entourage'u. Zna 
do odtworzenia atmosfery ubie- wiedzieć, czy Jej narzeczony hę zamąż. Obok rurrniana dziewczy mąż. A ko 'o niego pieniądze i ny psycho - grafolog praktyku
głych ht, do zilustrowania nam sta dzie "bronet:' ~zy bl?ndyn? na, z narzuc?n~ na, plec~ Chust-! ~': wszystk~ dla. pa.ni odd~ł. je do spó1Jki z medjuan. Medjum 
nowisk parW w kierunkach, w6w- Jak .~awmeJ Pythl~ grecka" ką, to. pewme Jakas ~a~la czy Plemądze pamą· śCIgaJą. Powla (młoda dziewczyna) siedzi z za-
czas n~.ibardzie,l Part je te absorbu- ta~ dZJS z~s~~py rodzlmyc~ ~y- Mar~sla, któ~a wybleg 'la na da pani, że pani męża kocha? wiązaneQlj oczami. 
Jąeycb, pozostawla,ląc sąd o 8łusz. ty.! upraw.lalą swe .r~emlos o, chwIlę ze sl~y. Mocno zaafe- Ja też odrazu wid,zę, że pani nie - Proszę napisać na kartel 
ności tego stanowiska czytelniko- M-me TalIa, M-me LIlJa, M-me I rowana OPOWIada donoŚiI1ym z takich, co męża rzucają. Kar- jakieś pytanie - medjum odpo 
wl. Rara, Klara, Saba, Laba prze- szeptem swej otyłej sąsiadce: ty odrazu to powiedziały, A je~ wie. 

Ta wstrzemięźliwość w wydawa- powiadają z kart, z wody, z rę- -'" i to, moja 'Pani, chodził szcze jakaś broneta ni "'CzIiwa Medjum nie czyta w!pr~wdzi. 
nin sadów rozbawia książkę wyraź ki , kuli szklanej, Bóg wie zre- tak do mnie ze trzy niedziele,. donosi. Będzie się pani bawiła kartki, ale czyta ją profesor. Po 
nych - tendencji poIltycznych, ale. sztą z czego! Sposobem jap oń- a potem, powiada, na koszta wieczorową porą w wesołem to- czem bierze medjum • ręIk~ 
n~pewno przez kaźdt'go polityka i skim, chińskim, indyjskim i "wy ślutbiIle potrzebuje dwieście zlo- warzystwie a w domu zasłanie "dla transmisji fluidów", jak 
dzi2.!~cza spo!ecznego będzie czy- jąłkową, nikomu nieznaną me- t~h. To ja jemu mówię: , .JasluI pani list z' drogi. Dzieci dUJŻO? objaśnia, i w)"'Czynia lilią dziw 
tana. łodą". Jak Boga przy sk~naniu pragnę Niema? Mnie też karły tak i po- ne rzeczy: potrząsa, ściska zna-

Kstąil(a wydana starannie. Foto Ktob~ chci~l wvbrać ~iedno z tak nie mam!. Pi~~l~esiąt kazują. Ho, ho, kaI1ł.y nie skla- cząco, dotyka to jednym pal. 
montpi na stronicy tytułowej bar- ogloszen w pIsmach, byThy w chcesz, to masz, l palmę '·aJ, że miąl Proszę jeszcze raz przeło- cem, to drugim. Niczem alfrubet 
dzo dobl7' kłopocie, bowiem jedno jest to llitrosz sierocy." I co pani my- żyć! Morse'a. Po chwili medium od. 

A. Kos. bardziej ponętne od drugiego. ~Ii '! ja,k poszed.ł, !ak go niema, . Jeżeli z pytań, zręcznie rzu- powiada: 

I
~-----D--R---""---' Oto naprzykład: , JUZ będzIe z mIesIąc. canych, wróżka Wywnioskuje, - Pani niejpokoi się ~sem 

Y. · .. o~an "S.zczęśliwą przyszłość l?rze- Otyła dama westchnęła ze że sprawy romant~zne są dla bliskiej osoby. Niech pani bę-
C! T l! I łł po'.vlada z ka:t wsze:chśwlato- zrozumieniem. klijentki obo.fętne, słusznie przy d,zie spokojna, bo wszystko 11110-
IJ Li weJ s~awv ~rózka - Ja,~no, do- - Przysię,gał, jak sięgał, a puszcza, że przywiodły ją jakieś ży się dla pani pomyślnie. 

kładme. WIzyta 2 zŁote . ja'k dosłał, to przestar. Talk to, kłopoty materjalne, czy też spra W zawodzl'e tv..... naJ'waz'nl'eJ'. chor. wewnętrzne i nerw. • . J LU 

I 
speej. PRZEMIANA MATaaRJJ Tu przynajmniej ST)rawa jest mOJa pamenko. takie ludzie te- wy sądowe, majątkowe, niepo- szą rzeczą jest - we,łść w mo-

TRRUGUTT" g iasna. MaQl zapewnienie szczę- ra na tern świecie... kój o zaginione osoby itp. Odlpo dę. Niech się rozniesie fama, że 
fel. 123-06 od 6

1
/2-S·ej śIiwej przyszłoŚ>Ci. Można iść M-me Tina w jakimś fanta- wiednio do tego stawia wr6ż.bę· gdzieś daleko na przedmieściu 

bez obawy. I to jaSiIlo i dOk'ad., stycznym zawoju na głowie, za- Konkurencja ' istnieje i w tej jest sławna wróiJka _ nje od. 

IDEALn' A LindE nie. Ktoby nie chciał za dwa zło prasza do pokoju. Pólmrok, na branży. Są takie, co biorą po straszy ludzi ani odległość, anI 
H te u'Pewnić się o szczęśliwej stole wypchana Sowa i parę ta- złotówce. Z~otówkowa wr6żka okropny lokal, będą walili f 
o8ii!gnie kaida kobieta dzIęki na
bytemu gorsetowi, stanikowi, bi-u
stonoszowi lub ortop. paskowi 
lecz niczemu 
w dy plom. paryskiej pracowni 

IIIIF IE iii I łł Ali 
Piotrkowska 93, III p. fr. m. 9. 

Cęny wyjl\tkowo niskie. 

. v. 
i. 

przyszłości? Iji kart. mieszka w pokoiku przy kuch- wysławaJi na schodkach, w o-
Kto bierze 2 złote za wizytę - Pani z kaJ'lt, czy z ręki? ni, gdzie gnieździ się cała to- gonkn. 

nie może mieszkać w Alei Róź, - 1... dzina. Otwiera drzwi blada 
to też do wróżki idzie się przez I - Bo z ręki o 2 złote drożej. dziewczyna, wygląda iąca milut- Ale moda na wrót.ki mija rów 
cuchnącą stęchlizną klatkę scho - Niech będzie z kart! ko. Ubogie urządze'llie pokoiku nie szvblko~ jak na gwiazdy fil· 
dową domu przy podrzędnej u- I Karty zatłusrezone tak, że nosi jednak cechy kultury. mowe: jutro zaćmi j.ą i,nna ... 
licy. W "po·czekalni"', a raczej l prawie nie można odróżnić fi- - Baki niema w domu. Ale Ho NaJ. 

FY a 
dla 

H LANDJA 
cie Vlł6knis lego szi cznego je \V biu 
rl m si wf lenn·clI go i zianego ••• • • 

slrie 

PRZEDST AWICIELSTWO NA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ: 

I • 
.. 
I • • 

--···ska 207. 
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Wia~~m~~[i ~i~iij[~ W·elka loteria fantowi 
na komitet dla naj bied

niejszych 
ad życia w tomaszowskiei K. K. D. 

Zmiany 
w sądzie i adwokaturze 

Woj~woda Jasz,zoł~ rozwiązał rad~ I zarz.d, 
ul~aDawiałąc komisarza rządow~eo w kasl~ 

Na rzecz komitetu grodzkie,e:o 
niesienia pomocy najbiedniejszym 
urządzona będzie w czasie od 1 do 

Jak 6i~ dowiadujemy złożyli po
dania o przejście do adwokatury 
• "dziowie okręgowi Feliks Fajt i 
Stefan Kazimierz Herman, oraz sę
dzia grodzki Ignacy Bara. 

Zapomogi grudniowe 
We wtorek przyjmowanie 

zgłoszeń 

We wtorek roczpocznie się przyj 
mowanie zgłoszeń bezrobotnych 
robotników fizycznych na zapomo
rę doraźną. 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać 
Bię będzie w urzędzie zasiłkowym 
przy ul. 28 p. Strzel. Kaniowskich 
nr. 32, w godzinach od 8.15 do 14. 
WC\ wtorek. dnia 1 grudnia, litery 
od A do J. 

Próba rlnvidacJi 
strejku jedwabników 

Przed pewnym czasem roze
szły si~ pogłoski o tt'm, że kie
rowJlictwo kOllDlllI1alnej kasy 0-

s7.czędnośd w Tomaszowie do
puszoza się systematycz.nych nil 
dużyć. 

W związku z te mi wersjami 
"'ojewoda łódzki p. Jaszczolt 
zarządził przeprowad1.enie 
'S'zcze.gółowej lustracji gospodt>r 
ki komunalnej kasy oszczędno
ściowej w Tomaszowie. Lustra
cja odhy.ła si~ w m. październi
ku r. b. i data w,prost sensacy j
ne wyniki. 
Wykazała ona mianowicie, 

że były zarząd kasy, którego 
karlenc ją wp' ynęła dopiero we 
wrześniu r. b., podczas swego 
urzędowania doomśdł się prz~ 
kroczenia przepisów statutu i 
regulaminu wewnętrznego ka
sy, ora1 szeregu nadużyć. 

Sprawa nadu? yć została 
przez specjalną komisję lustra
cvjną przedstawiona w tYCh 
d·niach wojewodztwu, które po 
rozpatrzeniu całoksztaHu spra
wy, uchwaliło ws'zczą'Ć spra wę 

kamą przeciwko winnym, nadu 
żyć . 

z,.,uodnie ! tą uch'Walą, p. wo
jewoda Jaszczołt skierował do 
or~kura tora pr LV sądzie okr~o 
WYlIl1 w Piotrkowie skargę, do
magając się rodągJlięcia do 00-
powiedzia'lności karnej trzoc-h 
byłYCh członków zarządu komu 
nalnej kRSy tomaszowskiej. Ił 
mianowicie Arkadjusza Dobro
wolskiego. b. naczelnika zarzą
du kasy, V/ac'awa Smulskiego, 
b. zastQ1>Cv naczelnika zarządu. 
oraz Danit>la Lichtensteina, b. 
m:tOJbka zarządu kn.sy. 

Specjalista chorób wenerycz
nych, sk6rnych I włosOw 

!r6dmieiska 12 
(dawn. Cegielniana 2/5) 

Telefon 126-87. 
od godz. 9-1 i od 4-8. W nie

dziele i §więta od 10-1. 
Dla pań oddzielna poczekalnia. 

l)c:,wiad-ujemy się, że na nad
~hodzący czwartek inspel{cja 
praey wyznaczyć ma p~mown=1 
konferencję prz(>m:vsłowców z 
robotnikami w sprawie zlikwi
dowltnia trwającego od 7 tY"2o, 
dni she}ku w J)rzeru:v,~le ied 
wahnil('zvm. 

W poniedziałek inspektor 
pracy odbl}dzie Pl'lzoowstę.pne 
narady oddzielnie z przenly 
.. łowcami i roboŁnikamL (d) 

Loterja lalek 
na szpital ŚW. Jana 

Wielu czytelników pamięta jesz. 
cze uroczą loterję lalek, urządwną 
w ubiegłym tygoduiu przez komi-

"H. SZENW1C. tet pań szpitala św. Jana, która 
W bieżąqm miesiącu gO-lecie tyle radości i wesela eprawiła na-

8WS#!O istnienia obchodzi znana na !;zym milusińskim, przyczyniając 
tutej&zym rynku fabryka wyrobów się jednocześnie do poparCia szla
trykotowo-dzianych H. Szenwic, chetnego celu. 
sklep detaliczny Piotrkowska. 128, Jak się dowiadujemy I w tym 
która. z:u;l\n.rbila 80bie uznanie sze- roku pracowite paluszki pad koml
rokich warstw ludności. Chcą.c tetowych przygotowały masę prze 
udos~i6 'Wszystkim, n,!tW'et .piękJtlr.h lale~ które niewątpliwie 
najmniej zamożnym, zaopatrzenie bedą najwiekszą radością choinko
ł!ię w swe wyroby, poc~ąwszy od wą dla dzieci I cleszy~ się ~a du 
poniedziałku 30 b. m. urządza wy- tern powodzeniem. 
przedai w r.pecjalnym lokalu przy Już w niedzielę, 29 b. m. zobaczy 
ul. PIotrkowskiej 128. w podwórzu, mv śliczne laleczki w wystawach 
ustanawiając ceny na. przeciąg 1 szeregu skleDÓw łódzkich. a mta
tyg()(}nia. wprost rewelacyjnie ni- nowicia w firmach: Cielecki (Piotr
eki!?_ kowska 68), Długosz (PIotrkowska 

122), Dietel (Piotrkowska 157) i 
Singer (piotrkowska 86). Szczesr61-
nie interesująca będzie wystawa 
w firmie Singer, gdzie zainscenizo
wana będzie cala scena z popular
nej bajkL 

Loterja ta niewątpliwie cfe9zy~ 
się będzie wielkiem powodzenieut. 
bo los kosztuje zaledwie 2 złote, a 
mozna go naby6 w ka7AeJ s wy
mlenic)Ilych firm, przyczem nalely 
7,amaczyć, te kaMy piąty 101 wy" 
grywa, wiec &?:anse sa duże. 

L060wanie i wydawanie WYrra
nych lalek odbędzie się w sZDitalu 
Św. Jana (Wólczańska 135) w dniu 
13 grudnia od godz. 10 rano. Spiesz 
cie więc wSzyScy sprawić radość 

swym dziatlmm i przyczynl~ sie dn 
zbozllego dzieł~ . 

JednoczeŚlnie p. wojewoda Jasz 31 grudnia r b. wielka loterja fan
czołt ro7.wiązał dotychczasową towa, połączona z wystawą książ
radę kasy. W reskrypcie wysto- ki, wystawą robót ręcznych, wyst~ 
sowanym w tej sprawie do To- parni zeSpołów śPiewaczych, PoPisa 
maszowa. p . wojl:"woda podkre- mi. ~po~(owemi, konkursem gry w 
śla, że rozwiązuje radę za brak bf1~za l t. D. • 
nadzoru nad działainościa za-I Uroczyste otwarCie, urozmaicone 
rządu. - I koncertem w wykonaniu mieJscn-

. . wy"h sił artystycznych, odbędzIe 
WOJew.~a JaszclO'łt rOZWlą- się w dniu 1 grudnia o godz. 19,30 

zal r6wmez nowy zarzqd kasy w salonach Phill'psa pr l P'otr 
d ~-' k . . . , zy U. l -

osz:cz·ę nO~;l, t6ry, Jako. sClśle kowskiej 104. Niewątpliwie wszy-
~wI~any ze s~arą radą ?;Ie mo- . scy łodzianie pośpieszą tłumnie na 
~e, Jego ·zda n~em, budzlc nale- loterję, aby się przyjemnie zabawi6 
zyt~go za~fa.nIa wśród. spole- j przyczynić jednocześnie do złago-
czenstwa fomaszowa. dzenia nędzy najbiedniejszych. 

W związku z rozwiązani~m 
rady i zarządu p. wojewoda za-
mianował w kasie oswzędnośd WIECZÓR DYSli.lJSY JNY. 
Tomaszc-wa komisarza, którym W kole ekonomicznem przy eto-
został p. Edward Krystjan Za- warzyszeniu inż. i aren. (Ewangie
chert, b. dyre'ktor tomaszowskie ~ Hl'ka 9) odbędzie się w poniedzi~ 
go oddliału banku dla ha!ldJu lek, dnia 30 b. m. punktualnie o 
i przemys~n. I godz. 21 wi.eczór dyslmsyjny na te-

Zaznaczyć należy, że w~adze mat osta,tmc,h wydarzeń gospod.a.r 
nadzorcze natychmiast po otrzy ('zyr,h. 
maniu pierwszych wiadomości ", sten dla członków j wprow~ 
O działalności b. zarządu kasy, d7. nvch gości 

poleciły radzie kasy powołać no --------.,.--
wego dyrektora. Stanowisko to I N S T Y T U T łl:l Ja Dl JIl" 

KOSMETYCZNY ,~\1 HI. n HI. 
objął od dnia 1 października p. Cuslawy Bornstein6wny 
Jan Witkowski, dotychczasowy Piotrkowska 1715, parter, m. g. 
zastęp<:a dyrektora komumalnej Tel. 138-76 
kasy, który sprawy kasowe zdo Najnowsze metody racjonalnej kosme

tyki i hygJeny. 
łał jtuż doprowad'zić do normal- LAMPA KWARCOWA. SOLLUX. 
nego stanu. (d) 

-
BflPtJ\INJl POIłJ\D4 WłłÓ'l . TY! 
KIM JESTEŚ? 

Jesteś człowiekiem smutnym, narzekająoym na kryzys, złe 
obiady, podatki, teściową... Człowiekielll, którego przytła
czają złe konjunktury, kapryśne pogody, wierzyoiele i ty· 
siące innych trosk ... 

KIM BYĆ MO!ESZ? 
Możesz być człowiekiem wesołym, radosuym, .pogląda],
cym na tycie przez różowe okulary, płacącym podatki z 
wielkę satysfakcją, wielbicielem teściowej i przypalonych zup 

TWOJA PRZYSZl.OŚĆ ZALEŻY OD CI:iBIEJ 
Musisz tylko przyjąć jedną zasadę: Popieraj "BJMBĘ" ... 
A "BOMBA" jest teatrem, który wkrótoe rozbije swa na
mioty w Łodzi I 

••••••••• • •• 11 • .. __________________________________ A._~ .. H& .. ____ .. ~ .. ~ __ ~ ........... ______ s. ____ ~ __ .a_=__ __ __ 

l-SZU DlwięMOwU Hino-Teatr W łOdzi 
Dziś ł dni noatłłpn,ch I 

l'Iilośt lorżł!ig 
GłównIl rolfJ §piewaczlri I tancerki kabaretowej 
odtwllrza właścicielka najpit;kniej9zych nóżek 

rars~oc!~olla Daniela Parol a w:l~ś~Zi!~~ J08821102 6ael SP IN " "~ o PotfJtny dramat francuski~l prcdukcjl 1932 roku, kt6ry wybił się na 
caolo najlepuich film6w di1lli~łłoll7ych dzi~"i swej nieprzeci~tnel akcji 

demonicznego JACQUES VAelENNE'A i jednego li: 
najlepszych amantów ekranu PIOTRA BACZEWA. 
Pouątek seansów o godz. 4-ej . . w soboty, niedziel. 
i świ~ta o godz. 12-ej w pol. - Passe-pllrtouts i bi. 

ul. Narutowicza 20. i doskonalej gne aktor6w. lety ulgowe nieważne a! do odwolania. 

Dźwiękowy Teatr Świetlny 

(liStNO 
Dziś I dni nastttpnychl 

Dodatek dźwiękowy Paramountn 

Na podstawie niezwykłego Iywota znakomitej śpiewaczki a połowy wieku XIX 

Jfnny lln~
" czczonej na obu półkulach, iak bo1;yszcze - powstał 

obecnie film wręcz niezwykły. Jest to romans pełen 

" ~ek~~~~i~ł~~ Grace Moore 
młodej gwiazdy Metropolitain Opery w Nowym Yorku święci niezwykłe tryumfy. 

Początek codz. o g. 4.30. 
w sob. i niedz. o 12 w pol 

------------------------------... ----------------------------------------------------------------. Dfw~ttkowe Dziś I dni nastttpnych I Wielki bal na Zeppelinie I 

firan -Kino Nowe wielkie arcydzieło Cecll B. de Mllle'a 

"MA~AMf ~lAIAn" 
Gigantyczna katastrofa w przestworzach r 

Role główne: la, Johnson. Reginald Denn,. Lilian Roth. 5.000 statlłsl6w. 
PaCzalek a g. 4 D. D. 

w sobote i niedl. a g. 12 w Dol. 
RewelaCyjny nadprogram. 

Passe-partouts i bilety ulgowe do od wołania nieważna .. ______ .a ____ ........ ____ aa-~M .. ______________________________ ..... ______ .. ________________________ ~tim~m$N~i~_ 

Dźwiekowe Kina 

lm~;r~ 
Film, pociągający niepowszedniośoią tematu, łączący w Bobie 

uczucie, piękno, nastrój, przepych, erotykę i sensację 

RA U" 
--

Konflikt uczuć, 1;vwiołów, zwierząt i ludzi. Prawdziwe 
wybuchy wulkanu oraz groźne grzmioŁy podziemne 
z wrzącego krateru, porsz pierwszy uięte przez kamerę. 
Walka ze zgłodl\ialemi, krwiożerczem\ krokodylami, bezlitośnie po-

Żerajll~~! ~ł6~~~d~~it:~:!~j~; [barles Bi[ktord i Rosa Hobarf. 
NADPROGRAMYl Pocz. seans6w o 4-ej, w sob. i niedz. o g. 12-el 
Passe-partou., oru bilet1 wolnego wejścia nieważne do odwołanie. 

Dziś I dni nastEłpnychl Arcydzieło dźwię- NARZECZOnA z L o T E R J I 
kowa produkcji 1931 I 32 r. Unitad-ArtisŁs 

Nadprogram: Dodatek dźwiękowy 
A p a r a t u go a d:iwi~kowa modelu 

1932 r. "Klangfilm" PorywajllCY dramat miłości i zdrady, w"których śpiewa, tańczy i uwodzi uwielbiana gwiazda o sło-

wiczym glosie i naj- J .j" 1'I:;a... Donald pi~kniej,.ych nótkach eiłD~ • ., .. .., 
słodka 

W roli męskiej John Garrick posługujący lię niebywał~ skal, i talentem głosowym 

Na pierwszy seanl wszystkie miejsca po 
50 gr. i 1 zł. 

Dziś początek o godz. 12-eJ w po'. 
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29.XI - "GLO~ PORANNY" - 1931 

Łodzi za «:ił okszia I t"órc:z 
dla kuliurg pollki~j 

Svecjalng wywiad "Głosu Poranneg'o" z ławn:kiem oświaty i ."-ultury, prof. Przecławem Smolikiem 

Nieco Przedwcześnie wyPłynęła w l gląd autora zreformowanego statu
bieżącym roku na powierzchnię tu nag,ody literackiej m. Łodzi, 
aktualności sprawa przyznania na- prof. Smolika, do l{tórego właśnie 

niejszej pielęgnacji i troski ze stro dalej, - że magistrat ma już co do 
ny społeczelistwa. Utarło sIę u nas tegorocznej nagrody m. Łodzi pew 
mniemanie, że sztuki plastyczne są ne kandydatury na myśli? 

potrzeby przyznania nagrody k~mu 
kol wiek z łódzkich literatów, lub 
malarzy, tyllio dlatego, że dany li
terat lub malarz, żyje i działa na 
terenIe Łodzi, nie mają dostatecz
nych pod~taw. 

grody m. Łodzi, ufundowanej 
przez samorzad łódzki przed kilku 
laty dla popi~rania kultury naro
dowej. Komitet nagrody zbiera się 
zwykle dopiero w marcu. adres i 
nagrodę w wysolwści 10,000 zł. 
wręcza się laureatom, według t·ia
dycyjnego już zwyczaju, na uroczy 
IStem posiedzeniu rady w duiu 3 
maja. 

Mamy dopiero listopad, a więc 
eonajmniej ze 3 miesiące można 
było z całą tą sprawą zaczekać, 
tembardziej, że w najbliższych juz 
dniach trzeba będzie pomyśleć o 
problemach naprawdę niecierpią
cych zwłoki, jak zaspokojenie gło
du bezrobotnych, wołających do 
państwa i miasta o pomoc. 

No, ale trudno. Sprawa znalazła 
się na porządku dziennym. 

Rada miejska uchwaliła na je d
nem ze swych ostaJtnich posiedzeń 
nowy statut nagrody m. Łodzi, 
która będzie odtąd przyznawana 
nietylko wybitnym literatom, ale 
również przedstawicielom sztuk 
plastycznych i nauki polskiej. W 
roku ubiegłym nagrodą łódzką od
znaczony został przedstawiciel pi
młennictwa, prof. Aleksander 
Bruckner, a w roku przyszłym 
przychodzi kolej na reprezentanta 
malarstwa. 

W pewnych kołach Już dzisiaj 
wentylowana Jest kwestJa wyboru 
laureata nagrody m. Łodzi na rok 
1932, mimo, :re nawet do powoła
Dla specjalnego jury Jest Jeszcze 
dosyć daleko. Skoro jednak spra
wflI poruszono, to. istotnie nie od 
rzeczy będzie rozpocząć dyskusję 
na ten temat, tembardzieJ, te z dru 
giej strony utrzymuje się po
gląd, !e w pierwszym rzędzie u
wieńczyć należy całożyciowy trud 
! zasługi wybitnego przedstawicie
la sztukI. 

W dyskusji nad meritum sprawy 
ciekawy będzie bezsprzecznie po-

zwróciliśmy się z szeregiem zapy
tań, mających na celu wyświetle
nie stanowiska władz miejskich, 
które jako fundator nagrody, mu
szą przecie w tej sprawie mieć coś 
do powiedzenia. 

Na wstępie zapytaliśmy pana 
ławnika Smolika, jakie kierowały 
nim pobudki, że wystąpił z wnio
skiem zreformowania statutu daw
nej nagrody literackiej m. Łodzi, 
rozciągniętej obecnie również na 
sztuki plastyczne i naukę. 

- Najważniejszą pobudką -
odpowiada prof. Smolik - było to, 
że literatura w Polsce rozporządza 
całym szeregiem nagród państwo
wych i Iwmunalnych, a nawet insty 
tucji, jak np. związek literatów w 
Krakowie, podczas, gdy plastyka 
rozp.vrządza tylko jedną nagrodą 
państwową, oraz drobną nagrodą 
Akademji Umiejętności. Jeśli 
chodzi o naukę, to nie dysponuje 
ona żadnemi nal!Todamł, a wszel
kie zasUkl, udzielane jej przez in
stytucje naukowe n'\ studja i wy
jazdy zagranicę, zostały zreduko
wane do minimum. Literatura zna
lazła się skutkiem tego w stosun
ku do plastyki i nauki, pod wzglę
dem nagród jakgdyby w poło.żeniu 
uprzywilejowantm. 

Drugim motywem, jaki skłonił 
mnie do zreformowania statutu, 
jest intencja zwrócenia społeczeń
stwu uwagi na znaczenie plastyki 
i postawienia Jej na równI z twór
czo§Cią literacką ł naukową. Przy
puszczam, te intencja ta znaJ~e 
zrozumienie; wątpię, aby ktoś za
kwesłjonował znaczenie sztuk pla
stycznych w ogólnym dorobku kul 
tury duchowej narodu. 

Sprawa ta ma O8Obllwe maeze
nie w Polsce, gdzie plastyka nie 
rozwijała się w ubiegłych wiekach 
równolegle z Itteraturą. Rozwój 
je.i rOzpoczął się u nas dopiero w 
XIX wieku, wymaga więc staran-

jakimś przysmaczkiem, jakiemś -- Nie. Przecież nie magistrat bę 
ciastkiem poobiedniem, bez które- dzie rozstrzygał, komu przyznać 
go można się obejść. Tak jednak nagwdę. Decydować będzie sPe
nie jest. Narody giną, ale ś!ad Po cjalna komisja, w której tylko 
nich zostaje i to w postaci za byt- drobny ułamek stanowią przed
ków architektonicznych, monumen- stawiciele miasta. Większość korni-
talnych pomni){ów, dzieł sztuki, sji do każdej z trzech nagród two
obrazów itp. Na podstawie twór- rzyć b~dą specjaliści, powołani z 
cz;ości artystycznej w dziedzinie szeregów naj poważniejszych kryty 
plastyki nieraz odczytujemy i od- ków i instytucji, jak Akademja 
cyfrowujemy historję ludów. Z te- Sztuk Pięknych, Szkoła Sztuk Pięk 
go wi~ założenia wychodząc, nie nych, Instytut Propagandy Sztuki, 
mOżna negować wartości i znacze- wreszcie niektórych z og4\lnopoJ. 
nia sztuk plastycznych. skich związków artystycznych. W 

Polska jest jeszcze bardzo mlo- tych warunkach mowy być nie mo 
dem państwem i nie może nie do- że o protegowaniu ze strony władz 
cenić znaczenia tej gał~i sztuki. I miejskich jakiegokolwiek artysty. 
Nauka znajduje znacznie wię- - Jak p. ławnik wyobraża sobie 
cej zrozumienia u ogółu. przydział nagrody? Jaki artysta 
Pi"zemysłowcowi i robotnikowi na- powinien ją otrzyma<!? 
lika oddaje wielkie usługi. Litera- - Nagrodę pojmuję tak samo, 
tura jest też u nas wysoko cenio- jak traidowałem nagrodę literacką 
na. Tylko sztuki plastyczne nie t. zn., że nie jako zasiłek dla rozpo 
znalazły swego miejsca i zastoso- czynającego, młodego artysty, ale 
wania w naszem codziennem życiu. jal{o odznaczenie, niejako wyróż
A przecież coraz częściej słyszy- nienie za całokształt wieloletniej 
my, że angażuje się malarzy do de pracy Zycia, lub za wyjątJmwy ta
Iw racji wystaw okiennych, do pro lent i zasługi, bez względu, natu· 
jel{towania reklam i fasad lokali raInie, na stan materjalny tego, 
handlowych, do pracy pedagogicz- który na nagrodfll zasłużył. Należy 
neJ w szkołach kroju etc. Mam wra JeSzcze uwzględnić mytem rol~ re
żenie, że właśnie ustanowIenie na- prezentancyjną sztuki wobec całej 
grody literackiej dla plastyki otwo EuroPy. 
rzy wszystkim oczy na praktyczne Mówić należy o nagrodzie właśnie 
usługi. jakie moze oddać nam w ty dla tych, który tę reprezentatywną 
eiu malarStwo, rzeiba ect. roJę spełnili. Rozważania na temat 

Juljan Tuwim otrzymał nagrodę 
literacką m. Lodzi nie dlatego, te 
pochfJdzi z naszego młasta, ale dla
tego, że w danym czasie uznany 
h Ił za ml)większego liryka Polski, 
który sławt: piśmiennictwa polskie 
go rotn'ć~ł daleko poza granice 
kraju. Ani prof. Bruckner, ani Zo
fja Nałkowska nie byli Specjalny
mi węzłami złączeni t naszem mia
stem. Sądzę, że tak samo komisJa 
rozpatrywać będzie kandydatury 
do nagrody plastyki i nauki i od
lnaczy laureata przedewszystkłem 
Pod kątem widzenia znaczenia Je
go twórczości dla kultury polskiej, 
u nie specjalnie dla t.odzi. 

- Skąd wzięła się w jednem z 
pism łódzkich notatka o tem. te 
magistrat ma zamiar popierać na 
posiedzeniu jury kaQdydaturę 
świetnego artysty-malarza, prof. 
Wojciecha Weissa? 

- Nie wiem, skąd pismo to do
wiedziało si~ o takiej koncepcji. 
Nie wysuwamy żadnego określone 
go kandydata z powod6w, kt6re 
panu wyłuszczyłem. Nie wątpię Jed 
nak, że komisja będzie musiała 
wziąć też pod uwagę kandydaturę 
prof. WeiSsa, jako Jednego z naJ
wybitniejszych plastyków w Pol-
sce. St. GeJ. 

Jeśli przejść na grunt łódzki, to ---------------------.., 
moja intencja zwrócenia uwagi na 
plastykę Jest tembardzleJ zrozumia 
ła, że w naszem młdcie ludnoś~ I 
jest zbyt mało wyrobiona pod 
tym względem. Zbyt mało tu sia
no. Widać to dosadnie na każdym 
kroku. Fatalny wygląd ulic, brak 
gustu przy urządzeniu wystaw etc. 

. , 
WCIAZ NIEDOSCIGNIONL 

Nagroda miałaby zatem w Łodzi 
znaczenie i charakter propagandy 
tej sztuki, która zawiera w sobie 
ogromnie ważny Pierwiastek wyCho 
wawczy przez podnl1llzenie smaku 
artystycznego w sPołeczeństwie. 

POIl!1mo mno1ącycb sIę coraz to nowych typów odbiomików. na wdąf 
oiedościenionel wytynIe pozostają odbiornikI Pblllpsa: typ Z511 t 2607 
Jul od dłu!szego czasu zaJmlf!a te odbiorniki czołowe miejsce fi kla· 
syfikacJI sprzetu radJowego świata. zdObywając nleu-taDnle 1I0za 
plerwszemi nagrodam: na międzynarodowych konkursach I wystawach 
odznaczenie cennieJsze. Jakiem Jest opinJa nabywców. PytajcIe trcb. 

którzy Je nabylt 

ELfKTAYCZNE ODBIGAI KI PHILIPSA 

PRZED STU LATY 
Jeśli chodzi o naukfl!, to, Jak za

znaczyłem na wstępie, przechodzi 
ona pod względem zasiłków kry
~ys. Uczeni polscy nie są w stanie 
myśleć o wydawaniu swych prac, 
ani o pracach przYJrotowawczych, 

Sto lat już upłynęło od zała
mania się powstania listopado
wego. Dziś naród z wdźwię<:zno
~ią wspomina pokolenia, . które 
.krwią swą Lmazać chciały wi
ny dziadów, a czynem dały świa 
tu dowód siły ducha polskiego 
i niezłomnej woli narodu odzy
skania niepodległości. W nocy 
t 29 na 30 listopada mij,a 101 
rocznica wybuchu powstania 
listopadowego. Wywo'ało ono 
w chwili wybtllChu silny od
dźwięk w całym świecie cywi
lizowanym, a świadczą o tern 
liczne sztychy, przedstawiające 
różne epizody z powstania, roz 
l'owszechnione w całej zachod
niej Europie. 

Dzisiejsza ilUJStracja nasza 

jest reprodukcją sztychu nie
mieckiego. Napis, umieszczony 
pod nią, brzmi w tłomaczeniu: 
"Wybuch rewolucji polskiej w 
WaTszawie, dnia 30 listopada 
1830 roku. Po zwycięstwie lu
du w Paryżu, Brukseli i Brun
świku chwycili również i pola
cy za broń całkiem niespodzie
wanie; rewolucja kh jednak by 
la bardziej krwawa ocJ tamtych. 
Ośmiu generałów rośyjskich zo 
stało zamordowanych, a Wielki 
Ks. Konstanty zmuszony do wy 
cofania się z wojskami rosyj
skiemi do Rosji. Generał Chło
picki otrzymał godność dyktato
ra, a następstwem by'o powsta
nie w całem Królestwie". 

I do Jakich nalezą wyjazdy zagrani
cę na studja. Zresztą ł tu intencją 

I rozszerzenia nagrody na naukę by
I la propaganda ważności wiedzy w 
sp:ołeczellstwie i Pogłębienie dla 

I niej zainteresowania. 

I 
Nie można powiedzieć, aby społe 

czeństwo łódzkie nie doceniało na
I uld, czego wyrazem Jest piękny 
I roz\vój szkolnictwa i powstanie 
wolnej wszechnicy polskiej. 

Ale moZe właśnie dlatego nauka 
\\ ym~ga od społeczeństwa ofiar i 
bod2:ców, do których należą wła§
nie nagrody, podniecające ambic;e 
"śród uczonych i szlachetne współ 
zawodnictwo. 

-- CZY 'Jrawda 'est - uvtamy 

Wystawa 
w parku Sienkiewicza 

Szósta z kolei wystawa Instytu
tu Propagandy Sztlliti została en
tuzjastycznie przyjęta.. Podziwia
my dzieła sztuki będące na najwyź 
szym poziomie artystycznym mi
strzów tej miary co: Micha.ł Boru
ciński, Władysław Skoczylas i Woj 
ciech Weiss. 
Wyst~_wa otwarta codziennie od 

godz. 11 - 21. 
Dziś, w niedzieIQ o godz. 12 w 

południe p. dr. Władysław Dobro
wolski z Warszawy wygłosi odczyt 
pod tytułem: "ZycIe sportu 81 te
atr". Pod odczycie dyskusja. 

Luksusowy 4-lampoW}' 
odbiornik Pbił!p~a typ 
Z607 z wbudowanym 
glośnikiem elektrodvna-
micznvm. Silnv. czysty 
ł Wierny odll; ńr stacyj 
europeJskk:h Zaopatrzo· 
ny w Słynne lampy 
złotej ser!1 
.. PHILIPS-MINIWA TI" 

Luksusowy 4-1<ampowy 
odbiornik Pbtlipsa typ 
251 L zaopatrzony w ~ł:vn
ne lampy złote' serjl 
"PHILIPS· M !NIWA TT" 
l elektrodvnamicZ!l1Y 

głośnik typ Zlła. 

Informa~ie we wSlyat.kich .s~lepach radiowych. 
DemonstraoJe na wystawIł! PhIlipsa .. Radjll i Swiatło" 

ł.6dt, PIotrkowska 104. 

DO PO'-SK/Cff ZAKŁAIJÓW I'HI/./PS S A. 
Warszawa KarnI/mil"] .16/44. 

Proszę o przY~!anle ~zczegól IW ego prospektu oraz O wskazan ' 
najdogo~nleJszego zródła zakupu. 

lmie I nazwisko: • • • • 
Ądres: 

--------------------------------------------. 
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Dnia 28 listopada r. b. po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach przeniósł się do wieczności 

B. P. 

n 
przeżywszy lat 65. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się- z domu przedpogrzebowego na cmenta
rzu żydowskim dziś, w niedzielę, dnia 29 b. m. o godz. 12-ej w poł., o czem zawiadamiają pozo· 
stali w ~ieutulonym żalu 

Żolla,· C6rka, Zięć, Wnuk i Rodzina 

W dniu wczorajszym rozstał si~ z tym światem nasz 
wieloletni, nieodżałowany wspólnik 

Wczoraj zmal'ł po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach 

B. P. B. P. 
, . 

r e, a ry 
współwłaltiElel firmy .. B-[ia BIsiewiu i M. Kauao" 

W Zmarłym tracimy nietylko światłego doradcę i 
towarzysza pracy, ale przedewBzystkiem serdecznego przy
jaciela. 

·Zeszedł z tego świata człowiek o nieposzlakowanym 
charakterze, który był nam raczej starszym iowarzyszem 
pracy, niż szefem. 

Pami~ć o Nim nigdy w sercach naszych nie zagaśnie. 

Niech Mu ziemia lekk" ~dzie' PerloneJ, ~iDrOWY i fa~rY(lDY 
Ilrmy "B-CIB. BaslelUicz i I. KaUBr 

Po długich i ciężkicb cierpieniach zmarła 28 listopada b.r. 'nasza najukoobańsza matka, teściowa, babka i siostra 

SJlIOl'lfJl SllBflłBf fiO 
Z 5IER4DlHI(U 

przetrwa., lat 73. 
Wyprowadzenie dro~ich nam zwłok odb~dzi6 ~ę d:z:iś, dnia 2~ listopada o godz. l-ej po poło z domu 

o czem zawiadamia pozostała w nieutulonym żalu 

. 

nieście pomoc nalblednleJszym I 
Przemówienie wojewody p. jaszczołta przez radjo 

D%łsiejszy, niedzielny program 
rozgłośni łódzkiej "Polskiego Ra
dJa" zaP<lwiada dwie bardzo cicka 
we audycje lokalne. 

O godz. 12,05 - 13,00 transmi
towana będzie z sali FilhM'monji 
łódzkiej jedyna w swoim rodzaju 
uroczystość, mianowicie poranek 
muzyczny zorganizowany przez 
łódzki oddział związku legjoni
stów, p. t. "tołnierska dola". 

Program te.i audycji składa się 
z koncertu popularnego w Lodzi 
chóru Stowarzyszenia lm. Moniusz
ki: zostanie wykonana nowa wią-

:: .. 

zanka pieśni legjonowych układu I 
instrumentacji p. K. Prosnaka. 

Przed mikrofonem sprawo-:tdaw' 
czym zasiądzie referent prasowy 
rozgłośni łódzkiej red. Stefański. 

Druga audycja rozgłośni łódz
kiej w dniu dzisiejszym będzie nie
mniej ciekawa. Jak wiadomo Istnie 
jący w Lodzi wojewódzki obywa
telski komitet niesienia pomocy 
najbiedniejszym, na którego czele 
stoi p. wojewoda Władysław Jasz
czołt, prowadzi bardzo intensywną 
akcjfa P'Otnocy bezrobotnym, mobi
lizując do tego celu całe społeczeń 

InSTYTUT KO!METYRI LEKARSKIEJ 

MIMAR 
M. MARKUSÓWNY 

ul. Prez. Narutowicza 9 
FRONT, l-sze piętro TEL. '22-00, 

CODZ. 'PRZYJĘĆI H-2 i 4--8. 
ELEKTRO i liELIOTERAPJA 
PUllmowanie IIII'iltÓW taUe 
w .LECZNICY·, Z,lerHo 17. 

siw.,. 
Aby radJosłuehaezy zaznajomić z 

ze sposobllttJi walki z nędzą Woje
wódzki obywatelski komitet niesie 
nia pomocy najbiedniejszym, zorga 
nlzował wespół z rozgłośnią łódzką 
audycję radJową\, poświfllConą Jed
nocześnie propagandzie walki z bez 
robociem p. t. "Nieście pomoc naj
biednieJszym". 

W audycji tej, która nad'U1G zo 
stanie od godz. 14,00 - 15,00 u
słyszymy przemówienie p. woJewo
dy Jaszezołta- naczelnika praey I 
opieki społecznej przy urzędzie wo
jtwódzkim - p. Kazimierza Jagieł 
ty i skarbnika komitetu woJewódz
kiego - dyr. Józefa W olczyńskie
go. Dalej prolwidziana jest cześć 
propagandowa i artystyczna, w któ 
rej wezm~ udział popularni artyki 
teatru mleJskieJo: pp. Tym()wska, 
Morska, Sztetyński i MikołaJewskl. 
Wykonane będą Utwory GaIs
vorthy'eg(), Nerwida, Tuwima, Ra
ehalewskiep ł Światerełk - Kar
pbiMdeQ,. 

B. P. 

M~na[~~m 'raH~ier 
obywatel ml •• ta Ozorkowa 

zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach w Ozorko
wie, 'W sobo~ dnia 28 listooada 1931 roku. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w 
ni6dziel~ d. 29 listopada o godz. 12-ej przed połud
niem, o czem zawiadamia 

SlrBSkana Ro!!zina. 

Botel d 
Powstał - oezywiście - w Ame lektrycznością., wietrzone wentyt~ 

ryOE:. Zwią.zek hodowców drobiu to~ami elektrycznemi, oczyszczane 
w KaJifornji wybudował pod Los zapomocą odkurzaczy, zaopatrzone 
Angelos wielki botel dla kur. w wodę bieżącą. zimną. i ciepłą. Za,. 
Gmaoh pięciopiątrowej wysokoEci pomocą wind elektrycznych wysy 
posiada. 3,200 celek dla kur oraz ła się z dołu na. wytsze piętra pie-
10,000 inkubatorów. KaMa kura rzastyeh gości, pokarm, oraz zno
dysponuje Ya metra kw. powierz ch- szone jrja. Centralne ogrzewanie 
ni, posiada. do swej dyspozycji wy regulowane jest przy zasto50waniu 
godnie urządzone gniazdko, kory t- specjalnych termometrów. S!owcm 
ko z pokM'l'llem; wizystkie ubika- - luksus - kornfon. 
eje tel'o .. hotelu" są oświetlone t-
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Niedo~zły m~iko ójca 
stanie przed sądem 

zwykłym Po długich i eiężkieh cierpieniach zmarła, opatrzona 

P. f{rwawa zbrodnia przy ul. Rzgow 
skiej 20 wywo!ała w nasze m mie
ście zrozumiałe zainteresowanie. 

Zbrodniarz, Antoni .Jankowski, 
który usiłował zabić swą matkę, 
'lO-letnią staruszkę, a następnie ją 

ograbił, miał stanąc llrzed sądem 
doraźnym. 

MAA.JA 
Ś. -t 
Z TOASKA 

(ur. G R E L U S) 
przeiywszy lał 45. 

śledztwo przeciw niemu prowa
dzone było w trybie dora:r.nym. 

W toku śledztwa ustalono, iż 
działał on w pewllem zamroczeniu. 

Przewiezienie drogich nam zwłok ze szpitala św. Jana (ul. Wólczańska 195) do kościoła Najświętszej Marji 
Panny w Pabjanicach nastąpi dnia ~9 b.m. o g. 1 po poło W poniedziałek o godz. 9 r. w kościele N. M. P. odbę
dzie się nabożeństwo żałobne poczem o godz. 2 p. p. wyprowadzenie dTogieh nam zwłok na miejsce wiecznego spoczynkn 

O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych pogrążeni w nieutulonym żalu 

M AŻ i S Y N. 
W dniu wczorajszym akty śledz

twa wpłyn~ły do Ul-~"UU prokura
torskiego i prokurator Mandecki 
po szczegółowem zapoznaniu się z 
niemi wydał decyzję, mocą której 
JankOwski Przekazany został kom
petencji sądu zwykłego. 

W zwiazku z tem akta przeka
tane zostały sędziemu śledczemu, 
dla przeprowadzenia szczegółowe
go śledztwa w trybie zwykłym. 

Na decyzję przekazania sprawy 
kompetencji sądu doraźnego wpły
nęła również i ta olwliczność, Ze 
Jankowski nie działał z zamiarem 
zabicia matki, a jedynie pod wpły
wem nadużycia alkoholu zbyt sil
nie Doturbował ją. (a) 

Ostrzeżenie 

Okradziony skład manulaklury 
Po prze(it;(iu kłódek noig(zkamł złodzieje 

wgwieźli :fowar salDo(bodami 
Część łupu policja zdołała odebrać 

W dni,u wczorajszym 7 korni mężczyźni wrócili, 'zastnli kłód- skąd wynieśli towar i ukryli go 
sarjat policji zaalarmowany zo I>!, zamyka.jące skład, pr'tecicte pod schodami w tymże domu . 
stał niebywale zuchwałą kra- nożycami, w składzie "aś ogrOw Następnie jak to usła10'no, 
dzieżą, jakiej o godzinie 5-ej do mny nieład l brak zQru!zneJ 110- złodziejil 
konano w składzie Gedalje Ko· ścj towaru. sprowadzUi samochody , towar 
ohena, przy ul. Piotrkowskiej Kochen prowadził skład tows załadowali na nie. poczem od
nr. 34. " r6w wełnianych, baw<:lnianych wlp.źll w nieznanYm kierunku. 

Na miejsce przybyły władze i jedwabnych, a zabezpl8'C1.ająe 
W ostatnich czasach tak w Lo- śledcze, które wdrożyły ener- się przed złodziejami UIl noc z'l Wobec tego policja rozpoczę-

dzi jak i na terenie województwa giczne dochodzenie. Stwierdzo· stawiał w składzie sW~~o kuzy. la badanie szO'ferów taksówt'k. 
łód7.kiego ukazały się całe falangi no, że skład mieszczący !Oię w na, tak że skład pozostawał bez Jeden z nich, był:v policjant, 
różnych kwestarz-y i akwizytorów podwórzu przy ul. Piotrkow- opieki jedynie w godzin'lch wie stwierdził, i,ż istotnie 
zbierających ofiary na sieroty po .. kiej 34 na parterze, z racji so- czornych każdego piątku. O pr~d kUkn ~odzinaml z ulicy 
poległych żołnierzach i na dzieci boty, był zamknięty, za4 właśd tern najorawdopodobniflj wiC'- Potrkowskiej 34 odwlJził dużą 
inwalidów. ciel, Wraz z krewnym swym, dzieli zfodzieje, którzy wy;korzy iloŚĆ towaru na uIi~c: I.imanowa 

W związku z powyiszem T-wo który każdej ~y spal w skla- ~tali gO'dzinną nieobecność wła skleuo 26. 
Opieki nad Sierotami po toInie- dzie, udał się do sY1Ilagogi na ściciela i po przecięciu not~a- Natvchmiasł udano ~ię pod 
rzach w. P. w Lodzi, podaje do modlitwę. Gdy po ROdzinie O'bal mi kłódek weszli do składu, wskazany adres, gdzie ;~t{)tJ1ic 
wiadomości, że ze swej strony iad 
nych kwestarzy, ani akwizytorów ., młes4lłniu WO)fA Fiszera 
nie wysyła, ani też kwest pubIicz- t:Ilalezłono częś~ 'IkradziOnelito 

nY~~z~er::;~~~okU: we wrześniu BIlała ~omuDal8a O~ niRrU[~omoi[i Fiszer był t:7::~ny w mie-
"ua gWia.zdkę" i na "święcone" w szkaniu, wobec ozegO' ru;tawiO' 
lo.lt.ala.ch, sklej)ach ! ;Większych fir- wyniesie w 1932 r.107 proc. podatku państwowego no posterunki do CIOSU iego po-

mach łódzki.ch zbierają datki panie W ~adoCh;bący czwartek od- magistratu., "".ŁawIr; aodtl:fku Wl'QU1. 
s zarządu naszego towarzystwa za będzie się 'po trzytygodniowej miejskiego do 'Podatku 00 nie. Po chwili Fiszer zjawił się w 
opatrzone w legitymacje i listy r.8r pmerwie posiedzemie plf'namp. ruchomości na przyszły rok w towarzystwie jesr.f7.e ie.dne~o 0-

twierdzone przez Lódzkie staro· rady miejskiej. wysokości 107 proc. opłaty pań sobnika. 
stwo gr->dzkie. ' Na posiedzeniu w pierwszym I stwowej, to jes.ł tyle ile dodatek Obu zatrzymanO'. Drugim za-

Wobeo po~qzego prosimy rzędzie rozpatrzona b~.ue ten wynosił w roku bietącym. fnvma:nym oka'zał si~ Ahram 
łV~zystkich ofiarodawcówodokład s.prawa oddania w drodze d,aro- .... i!"iI ••••• .., ............ Lewkowiaz (KamIenna 16). 
ue sprawdzanie legitymacji, oraz. l . . k'· d b .. w;JZ.ny p aeu mleJs' lego po u- pl'zvr.nali si .. _ni do kradzleJ.-ct 
:za,ciruranie dokładnych informacJI . ł łód k· J-~ "{ ,,... ~J 

"1t:> f d dowę gmachu oddzla u z J(> u Ko~h.rnn. 
na jaki cel zbierane są o iary, g yż l· h . l k' 
tylko przy takiej kontroli uniknąć ,go ,;-'0 neJ-.wsz6C

d 
nICY p,~ S leJ, nie ,ujaW'l1ili jednak miejsca u-, 

można nieporozumiem i składane ~astępnle Ta a 0'lIl6WJ wmo- krycia dalszej części skradzione 
ofiary osiągną swój cel. sek komisji do spraw ogólnych gr) towaru. Włamywaczy osa-

Wdzięczni za zaufanie i tę wiel- w przedmiocie budowy wielkieJ dIOno w areszcie do dyspozyeji 
ką ofiarność jakiem cieszy się w hali targowej na terenie, nale~ą wfadz sądowo - śledczych. Obaj 
społeczt>ństwie nasze T-wo, dzięki cym do firmy L. Geyer przy , :c,atrzymani złodzieje są znani 
którym wychowujemy i kształcimy Piotrkowskie} 317, Siprllwę re· policji z licznych Już k'radzieży 
około 70 sierotek po żołnierzach dnorazowego zasiłku zimowego Dla Pamięci i wielokrobnie karani. 
W. P., w Lodzi - wiE'rzymy, że tą dla robot'TIików sezonowych, o· p T P b I . r o, O"'" .1 • 

ra,z ustalenia .. wysoko,ści dodał ' .. U I C Z n o s c I. '1..If",cme pr(\wauzone Jest po-
of·larnością., tem. zaufaniem i nadal Szukl·wanl·e cel""'" k . d l ku komunalnMo do pRństwO'· POLT;1,CAMY ' . ''''I WY ryela a 
T-wo nasze cieszyć sIę będzie, za "'h 1', <7.e\· CZ",śt". l· łulPU 

wego podatku od nieruchomo- BEZKONKURENCYJNY REPERTUAR' .. J • 

M W imieniu swojem i swej pieczy 
k d . ści na rok 1932. FILMOWY powierzonych sierote ser eczme 

dziękujemy. Dwie ostatnie sprawy były w DŹWIĘKOWEGO KINA 
Za Zarząd Tow. Op,. nad Sierotami dniu wczorajszym omawiane .,(an'·fol" 

Po 1:01. W. P. przez radziecką komisję fjnan- "., 
Przewodnicz~ca sOWO'· budżetowll. 

OBCHÓD LISTOPADOWY 

Co Usłyszymy dziś 
przez radio 7 

10,15 Transmisja naboieństwa. I 
Poznania. 

11,35 Odczyt misyjny p. t. "Mi· 
sje a kler tubylczy". 
, 11,58 Sygnał czasu l hejnał. 

• zł. 9iO.-
oto cena pięknego 4-ro lampowego od

biornika elektrycJ:nego 
z .AUTO·SKALĄ S4 OW 

TBLEFU 
12,05 Transmisje z filharmonji 

łódzkiej poranku llluzycznego "toł 
nierska dola". 

13,00 II część poranku symfo
nicznego z filha.rmonJi WM'SZ. 

14,00 Audycja pt. "Nie~oie po-
moo najbiedniejszym". 

15,35 Program dla dsII& 
16,20 Płyty gramofoIlO'lN. 
16,40 "Ratujmy ksią1.kę polslG}" 

- wygI. prof. Konrad Górski. 
16,35 Płyty gramolonowe. 
17,15 "Jaką rolę odgrywa chleb 

w naszem odżywianiu" - wyg! 
dr. B. Skarżyński. 

10,30 Wiadomości przyjemne I 
pożyteczne". 

17,45 Koncert popołudniowy. 
19,00 Rozmaitości. 
19,20 Płyty gramofonowe. 
19,45 Tr. z Wilna. Słuch. "Za. 

broń" Ostrowskiego i Żarnowiec
kiego. 

• 
ftAJnOW!ZE ODBIORNIKI 

ELEKTRYCZnE 
TELEFUNKEN! 

tylko R d- "d-w firmie a I D U I D n 
t6dt, TRAUGUT7A 1. Tel. 153-71. 

(Gmach Grand Hotelu). 

~~~~A!:. L~.!!M~ała~Ch~ow~sk~a.~~K~orn~i8~ja~us:::;ta~lit~a ~na~wn:!iOS="=_k ,,8 l a r u D o m" 
Dziś o godz. 7,130 wieczorem w 

sali przy ul Piotrkowskiej 89 Pol
ska YMCA obchodzić b~dzie rocz-
nicę odzyshnia niepodległości P01 20,30 Koncert popularny. 
ski i Powstania Listopadoweg.o. 21,55 Kwadrans literacki. Sto 

Grand Kino - "Madame Szatan" 

PoprzedzonE' wspaniałą. reklamą 
zawit.ało do nas, z niecierpliwością. 
oczekiwane gigantyczne arcydzieło 
mistza Ccei! de :Milh'a "Madame 
Szat:'ll". OkreŚlając ten film jako 
a.rcydzieło nie oddajemy jeszcze w 
małej części jego istotnej wartości 
pod wzgl~dem reżyserskim, wspa: 
niałej gry artystów, no i rewelaCYJ 
Dej tre~ci. Te trzy waine c1-ynniki 
składają się na . tak imponującą 
całość. że śledzimy bieg akcji z 
nieslabnącem ani na chwilę zainte 
resowaniem. "Mad:tme Szatan" jest 
bezwątpienia jednym z najoryginal 
niejszyrh filmów sezonu o niezwy
kłem wyczuciu przez reżysera ryt· 
miki eknnu i rozkładzie momen
łów !r1'oźnych i zabawnych, filmem 

który mocno przemówił do publicz
ności. Mrożą.ce krew w żytach s~ 
momenty podczas katastrofy wiel
kiego sterowca. Sceny ~biorowe, a 
należy zaznaczyć, że bierze w nich 
udział armja pięciu tysięcy staty
stów, WyPadły po mIstrzowsku. Ce 
cil do :Jlil1e i jego współpracownicy 
mogą być dumni ze swej wielkiej 
pracy, jak~ włożyli w to wielkie 
dzielo i spotkała. ich zasłużona na
groda, gdyż entuzjazm pu:blicznoś
ci jest doprawdy kolosalny, zarów 
no dla filmu jak i artyst.ów w nim 
~rają.cych. Kay Johnson, Reginald 
Denny i Lilian Roth pod batutą 
Cecila de Mil1e'a dali wspaniały 
koncert gry. Doskonały ten film 
poprzedza doskon:Lły nadprogram. 

Epokowa kreacja 
Wallace'a Beerr 

l R~lKnlU H~ł[inl[lKI 
Najpiękniejsza parada miłości 

Reż. H. SZW ARCA , 
w wykonaniu LILJAN HAR

VEY i RENRr GARAT -KOCHAnKA GEnERAŁA 
(Rozstrzygająca Noc ... ) 

Dramat z życia trójkąta mał
żeńskiego. Miłośćl Zdrada l 
Poświęcenie l Wspaniała wysta
wal Rosvjskie śpiewy- Muzyka 

Tańce! 

Dalszy ciąg repertuaru w JU
trzejszym numerze. 

W programie: przemówienie pro- Szpotański - "Wybuch powsta.
fesora dr. Stolarzcwicza, deklam8r nia" fra.gm. z ))ow. "Bez słońca". 
cje okolicznościowe: a. w czę~'Ci 22,10 Włoskie pieśni ludowe. 
konct>rtowej muzyka i śpiew w 22,40 Kom. meteor., polic., ora 
wykonaniu Pl). J. Drażówny, Ro- wiadomości sportowe. 
manowskiej i p. E. Szumpicha. 23,00 Muzyka lekka i taneczna I 

Wstęp ala wszystkich btlzpłatny. Warszawy. 
:::=1_1===1=1'=1'=1==1=1=1=1 

. PrYWatne 

or E LEKARSKIE 
lielona ~. 
Telefon: 

Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wszelkich 
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy. 
Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologiozna. 

'=I='===I===I===B===~===I=.a=:::;s1l 
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Zginął na posterunku 
w czwartek, dnia 26 b. m. zgi

nął na posterunku służbowym w 
obronie żyda i mienia obywatel
skiego Ś. p. Antoni JSkowina, do
zorca domu przy ul. Dąbrowskiej 
or. 1, zginął jak żołnierz - obywa
tel, który obowiąuk społeczny po 
stawił sobie jaJtO naczelny postu
lat swego życia. Zginął pozosta
wiając w okropnych warunkach 
materjalnych żonę z dwojgiem drob 
Dych dzieci. 

Sierotom ł:Ym społeczeństwo mu
si pośpieszyć z pomOCą, czasy bo
wiem w jakich żyjemy nakazują 
nam roztoczenie opieki nad tymi, 
którzy tak jak zmarły ś. p. Jal{o
wina pojmują swoje obowiązki spo
łel'zno - obywatelskie. 

Najlepszą nagrodą za jego czyn 
będzie zabezpieczenie życia pozo
stałym sierotom. 

I····················································· ...•.......... a •••• 

ł ' '. 'TEATR, PlUZYKA i SZTU" ' ! 
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łłiesłabnąc~ POWO" 
dzenle 

"Mieszkęmia Zo!kiU 

W Teatrze Miej,kim 
cały nadchodzący tydzień ' w te· 

atrze miejskim :znajdule sle , ~ 
znakiem wystawione) - ostatnio, a 
cieszącej się rO!lnącem powodze
niem sztllkl N. Bułl1akowa z tycła 
Rosji sowieckiej p, t. "Mieszkanie 

wy lódzki(jJ orkiestry filha,rmonicz 
nej z udziałem genjalnej ekrzypacz 
ki Cecylji Hansen, która z tow. or
kiestry "ykona koncert sknypoo-
wy Cza.jkowskiego. , 

W pierwszej części progra..mu 
wykonana. 7:ostanie nieśmierte1na 
5-t.a Symfonja Beethovena. 
Dyrygować ,będzie znakomity ka 

pelmistrz Walerjan Herdjajew. 
Początek koncertu o godz. 8.80 

1>0 poło 
Zojki". Kapitalne kreacje artystów .------------

Polecamy 

Kem,len detektorowe od Ił. 22.-
Pr!ldowy odbi~rnik 

KONCERT DYMITRA SMIRNOW A 
Na najbliższym koncercie mi-

5trzow&kim, który odbędzie się w 
filharmonji w nadchodzący czwa.r
t('k, dnia 3 grudnia r. b. wystą.pi 
sławny śpiewak rosyjski, Dymitry 
~mirnow, który przyjeżdża do nas 
po "\\'jelkich tryllIrufleh ~.gra.nicz
nych. 

I)prócz tęgo udział w koncercie 
bierze znnna art,ystka Lidja Smir
nowa. - Ma1cewa. 
A.~tyści wykonają. program, skb.-
4ający się z najpiękni.ejszych arji, 
ril;Ęrli, romansów oraz duetÓw. 

Akompa.njować będzie włoch, 
FanstCl Magnani. 

Pl'czątek koncertu o godz. 8,80 

Nr. 32'1 

Młody, energiczny kupiec, krcllso
wianin, II kapitałem od 

fi ··10.000 ~olarów 
które ewent. doży lako keucję PO· 
SZUKUJ,E ZASYĘPSTWA ze' skła. 
de!Il komi~owym na K,aków- powai· 
neJ fabrykI towar6w bawelnianych,
Zgfo~ZJnia pod .10.000 dolarów· do 
Biura ogłoszeń F. Stetter, I<rakó. 
Rynek 8, 41.5-2 

Or. med. 

S. Niewiaiski 
Specjalista cbor6b sk6rnych 
weneryczny~h i moczopłciowych 
elektrot.erapJa,. diatermja, bada

nIe krwl i wydzielin 
Andrzeja 5. telel. 159-40 

Przylm~je od 8-11 i S-g w. 
w nIedziele i ~wi,=ta od g-f 

Oddzielna poczekalnia dla pań 
Redakcja naszego pislI!a otwie

ra rulJryl{ę ofiar na sieroty po Ś. p. 
Jakowinie Antonim, wraz z a,lelem 
do społeczeństwa o składanie ofiar. 

z pp. Horecką, Woskowskim, Mro
zińskim. Winawerem i Węgrzy
nem na c7.ele, doskonała reiyserja 
p. Ziembińskiego, pomy8łt>wa wy
stawa, a przedewszystkiem wyso
kre walory sceniczne samego utwo 
ru - to wszystko składa się na In
teresujące, porywające widoWisko, 
przyjmowane p'rzez pUbUczno§ć 

AI!XSrTE 
wiecz. 
==::"'442&1 Ę K , ~55§f«':!~ - 'i\~, - ~. 

z wbudowanym słośn!~lem 

Dr. med. 
wprost entuzjastycznie. - z estrady' :i(oncertowej 

Ele 
;,l\'Jiesżkanie Zojki" grane będzłe 

dziś i jutro o godz. 8 mln. 30 wlecz. 
Dzililaj o godz. 4 po poło po raz 

dla odbioru stacji mieiecowej 
Rewelścyjna cena zł. 180.

~ lampami, 

, Słynny 

REX-OHO 
leclta,1 Pawia Emme'richa 

Specjalista chorób' skórnych 
i wenerycznych 

ostatni "śledztwo". na fortepianie o dwuch klawiaturach 

tBczanla dlatarmją I BtsktrDtarilpl TEATRr KAMEItALNY 4'0 lamoo~y odbiornik prą- Dzi"iejs%y ' fortepian systemu 
Dżiś dwukrotnie, 'a. to: o godz. 5 do~y (!j·a prostownic.!s) młotkowego od czasu wynaleZ'ie-

POŁUDNIOWA 28< , 
tel. 201-93 

po cenach zniżonych i ' 9 wlecz. cena I lampami zł. 590,1'-- nia go przez włocha Bartolomeo 
prz~bój sezonu "Rau Hau" z nie- , Głośnik elektrodynamiczny Christoforl w 1711 r. przechodził Od 8-11 rano i od 5-8 

W niedziele od 9-1 
w, 

zrówmmvm Miohałem Zniczem. REX 4 Zł. ' 270 .. ,.' stosunkowo mało zmian. Roczątko 
W piątek premjera ' wyretysero- wo tak ~. wiedeńska mechanika 

T 
' wanej prz,ez dyr. Karola. B6row- dotycząca młotków, zoStała ule-omaszow skie~o lekkiej, frywolnej 3-aktowej kompletny pszona i zamłeniona na mechanikę 

MARECKI I ZAKRZEWSKI komedji Roberta. Braooo "Ona c'&Y Prosimy o odw·.:!aehie nl!szegó angielską. W r. 1825 francuski fa-
'PRZED SĄDEM ~"'\RAŹNYM. jej siostra" z Grabowską, W'a$iu- salonu btykattt Etat4 skonstruował forte-

- uv t 'k G l·c.ki Ch ó' . k' Demonstrac:je nie obowi~,ui~ do I t • k • ki Sąd doraźny nalł sprawcami yU6 -ą, lO l m. 'r selO "lm. , kupna , p an z repe YCJą, a amery ans 
krwawych zajść w Wilanowie od- Krl/tke i ,8zubeftem. Pogodntl warunki JSpłat, Steinway udoskonalił brzmienie 
będzie si~ w Piotrkow1e w piątek, Instrumentu przez specjalną budo-
dnia 4 grudnia r. b. o godz. 9 i pół TEATR POPtJLARNY A-a. Rei--her wę rezonansowej ramy. Wszelkie 
rano. Na rozprawę powołano 10 Dziś O giJdz. 4 po pol. dra.mat W ~ pr6by z klawiaturą Janb:o bądź o· 
świadków. Bronią osKarżonych Ja- 4 aktach "Lukasiński " . Piotrkowska 142 walną a'pełzły na niczem. Dopiero 

O godz. 8:1/5 wiaez. ńńwt6rz,mie łsl. 115-57 wiedeńczykowi Moorowi, udało się 
na Małeckiego i Zygmunta Za- t'~ 
krzewskiego adwokaci Duracz i sensacyjnej sztuki w 4 akt. Rid- zastosować w fortepianie dru~ą 
Lederman z Wars'U1Y'1y. ley'a i Marivele'a p. t. "Express klawiatur~ w tak dowciPlly' E!~ób 

północny 133". Akcja sztuki roz- TAJEMNICA WYSWIETLONA 
Z 9·ciu osób aresztowanych w grYW:t_ się ws,półcześnie na ,t~ dziś I Nareszcie łodzianie odej.chnęli . z l 

związku z temi ~jśCiami, Co do kt6 ~ ' I' 
rych skierowano sprawę na drogę tak a.ktualnych zamachów kolejo- l\ ~ą. - gn~biąca Ich od kilku dili 
zwykłego sądu, ZWOlnIonych zosta Viych. Bllety lIo nabyeia. w kasie tajemnica, została wyświetlona ku-

teatru od godz. 11 rano do 9 wiecz. wielkiemu zadowoleniu szerokich 
lo przez prokuratora trzy osoby: ' sfer łódzkiej publiczliOści. Intrygu-
Józef Kietan, Józef Krawczyk i DZISIEJSZY J{ONCERT POPO- jąca w!izystkich sprawa . głośnych 
Stanisław Stępniak. tUDNIOWY. wezwali "zagadkowych bombi-

Jak się okazało byt1 oni przez " k . DziŚ odbędzie się w fiThannonJ'i Rtów o a.zała. się Jedynie reklamą, 
Małeckiego "wsypani" be7;podstaw~ I Z~poWi'ldziany koncert' popołudni 0- warszawskiego t€atru pod nazwą 
nie. Małecki natomiast twierdzi, :-____ ....... ___ ......... __ • "Bomba", który w niedługim cza. 
że nazwiska wymuszono na nim. sie lll:t zawitać na stałe do J ,odzi 

WYRODNA MATKA PODRZUCI
ŁA DZIECKO. 

. y rozbić tu swoje na.mlotv. 

WIELKI pnSTIV AL MÓD KAR
NAWAŁOWYCH tIł SALI FIL

HARMONJL 

GRAND .HOT~L 

Sala rRalinOla 
Dyrekcja Grand Hotelu ma za

nczyt zawiadomi6 P. T. Gości j że 
od dn 1 grudnia r. b. saanQałowa
na .ostała słynna 
orkiestra dancingowa 

"S Z A ł. II 
Zupełna zmiana programu! 

W~st~py pierwszorllędnrch sił ar
tyst. tak kl'ajow jak zllllraniczn. 
Dla wygodz Sz. Gości pcol:ątek 

o godz. e w'e~t, 
W soboty niedziele i święttl 

że instrument ten może mieć po
ważny wpływ na twórczoSć kompo 
zytor6w ostatniej doby. 

System 2 klawiatur polega na 
umiesze7eniu obu rz~tI6w klawiszy 
bezpO\~redni() jeden nad drugim w 
ten 'spo~b, że analogiczne tony 
wyi~!el klawt.tury leą nad tona· 
mi kławlll.tttry ni'Ż.!lzej, co ułatwla 
gr~ tttworlh .. , wymagających nad
ini~fil('j rozpiętości. Pozatem obio 
te klawiatury można połączyć za 
pomocą pedału, przez co otrzyma 
je się zdwojenie dzwięk6w. Ponie
waż fortepian ten jaszcze nie Jest 
wykbrzystany prze twórców nowo
czesny<,h, pokazał nam prof. Emme 
delt, że można utwór napisany na 
4, ręce z latwośl'ią wykonywać 
dwiema. Odsłaniają się nnmaite 
możliwości chwytów, Skoków ł u
proszczeń dotychczasowych trud· 
ności technicznych, które zwykliś
my nnzywać karkołomnemi. 

Jak mi oznajmił J1'1"of. Emmericbr 
fortepianów o 2klawlaturacb Jest 
lui w trzech stołecznych miastach 
Paryżu, Berlinie l Wit!tlniu około 
pi~ód2.iesiąt~ a dostarczyły ich fa
bryki Pleyela, Bechstelna ł Bosen
!forfera. Podobno Ravel komponu
je obecnie utwór na ten instrument 
i to będzie miarodalnym wskaźtti
kłein o wali~i wynalazKu p. Moo 
ra, bo zarówno program Jak ł s~
sób' jego Wykonania przez prof. 
Emmericha. nie dał nam tego wy
obrażenia, abyśmy skłonni byli do 
uwierzenia, że nowoczesny forte-

W domu nr. 5 przy uticy , Anto
niego, należącego do sukc. Born
steinów znalezoino podrzutka, UCzą 
cego około cztery tygodni życia. 
Odkryli je w klatce schodowej u
rz~dnicy k::tncelarji rejenta. 

Wobec tego-, że pr~ dziecku nie 
znaleziono żadnej kartki, odeSłano 
je do opieki społeczne) przy magi 
8tracie. Wyrodnej matki poszukuje 
policja. 

to film, w kt6rym 
wsp6łza wodniczą 

Dyrektor Bronisław lwanowski 
ma. Z3t>ZCZyt zawiadomić, że dykt.a-
torzy mody w 1'olsce: :Maison 
Gonssou Cattley (Vogue) (suknie), 
AGB (tkanin.y), Maison Goustava 
(kapelusze)j król fut.er, Maksymi- , 
ljan Apfelbaum i Rtól obuwia Lu
cjan Leszczyński, Lingerie Rogo~ 
zil1ska oraz firmy łódzkie za-prezen 
mIją. obfity sezam klejnotów mody 
lrarna.wtl.łowej we wtorek, dnia. 8 
grudnia. rb. O godt. 12 w pdł. w fl'a.. 
li fi1harmoilji. Karty wstępu w ka.
sie IiTharmonji. Tel. 213-8~ 

EW1IT": O'''lO''U pian BOsendorfera o 2 kIawiału
.II Iii WIL ęs" "D rach pobije dzisiejszy zwykły kon 

z pełnym programem. 
Codz. od godz. 8 wiec.. 

Dr. med. 

JOZ~ LubiCZ 
Chirurg ortopeda 
Południowa 9 

przYJm' 3-41
/2, telef. 183-17. 

Dr, med. 

N. DOIEN 
Stomatolog 

choroby l~b611'. szczęk, dzi~seł, podnIe
bienIa, języka i t. d. Regulacja zębów 

Roentgenodjasnostyka. 
Andrzeja 7. Telef. 216-57 

reżyserja ' 

Ale8s8ll1fra K. 
z grą , 

Henru Ba rai 
IRI Lemller 
i treścil\ Z'aczerpniątaz z 
życia cyganerji paryBkiej 
jej :miłostkami, kon
fliktem uczuć, piękn~m 
Paryża, nieśmiertelnego 

Montmafii'U 

KOLACJE 
z 4-ch zł =. 
da'" • -..-

certowy instrunietlt Bechsteina. A 
mnie nas tak źle usposobił chłód 
na sali, wskutek czego trudno było 
koncertantowi rozgrzać nieliczne 
audytorjum swą niedość subteln, 
wędrówką na 2 klawiaturach. 

: I i F. Halpern. 

• 
W KRAINIE SŁO~CA. 

Towarzystwo krzewienia zagad
nień opieki społecznej w dniu fui
Iliejlizym (niedziela, 29 listopada) 

[o~liennie ~Wiell Gzekoladę i cukr~ 
,O godz. 11,30 rano organizuje w sa. 
li teatru świetlnego "Dom Ludo
wy" (pneja.zd 34) zebranie infor
mMyjne poświ~cone sprawie two
rzenh ogródków działkowych na. 
ter~nle m. Lodzi. Na. zebraniu tem 
wyświetlony zostanie niezwykle 
barwny 1 za,jmujw film "W krar 
jnic sI Olica.", obraltują.cy rózwój 0- W 
gródków działkowych w Polsce j 

otrzymasz po cenach przystępnych w nowootwar
tym sklepie przy fabryce cukrów i czekolady 

oslo 
Łodzi, ul. nUDIOrMOulskieuO 23, ' tet. 158·56. 

(prsy plaou Reymort~o). 
zagranicą.. Godz. przyj. od :5-7. ______________________________ ... -__________ ~ __ ~--.m--.. ~~--~.---.. ------------------------....... 

OlwiUMOWU Hino·Teatr 

" CAPITO " 
DziS i dni nasteDnJch! 

Klejnot produkcji dźwiękowej "B, ifu!ch. International 
Pictures" Reżyeerji wybit,nego EI,CHBER GA 

" I-" 

Największy sukces 
genjalnei cbinki ANNY MAY WONG 

Dramat opiGlwa tajemniczą i wzniosłą miłość kobiety Wschodu. 
W dalszych rolach głównych: George Schaell I John Loogdon. 
t'IIadpro9,ram: Tygodnik 'Dźwiękowy Foxa ora1l AklualnoOcl 
Sala ogrzeW8ua i W1l11tylow!'l~ą 1 ' , . Ceny miejso popularae J 

l:Iooz~tek w dni powszednie o 4,!O Ile) pał., w ae)boty i niedlfele o 12.30. 
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Palenly nie będą rozłożone na raly! 
Kupiedwó Drzeciwko DroJektom Dodwriszenia ODlat 

za świadectwa Drzem,slowe 
lak .łuz donieśliśmy zarówno nie może zrealizować. 

poszczególne organizlreje prze- Wobee tego sprawa te.i ulgi, 
mysIowe l kupieckie Łodzi oraz jaką byłoby rozłożenie opłat 
izba przemysłowo - handlowa za patenty na raty stała się bez
wystąpiły do ministerstwa skar- przedmiotowa. 
bu z postulatem rozłożenia 0- • • • 
płał za świadectwa pł'Zemysło- W związku I pracami nad 
,ve, za rok 1932 na raty. sprawą !ryczałtowania podatku 

W wystąpieniach tych zwr6- obrotowego we włókiennictwie 
eono uwa~~ że leży to również poszczególne organizacje ku
l w interesie skarbu państwa, pieckie wystą.piły przeciwko 
bo ułatwienie zapłaty podatni- projektom wysuwanym w spra
kom należności za patenty u- wie podwyższenia opłat za pa
mb:iIiwi im istotnie wywiązanie tenty. 
się z tych świadczeń. Organiza-cje wypowiadają się 

W odpowiedzi na to minister- kategorycznie przeciwko temu 
stwo .skarbu zakomunikowało zwiększaniu ciężarów handlu, 
w dnin wczorajszym izbie prze- w którym patenty nie są bynaj
mysłowo - handlowej w Łodzi" mnie.i odzwierciadlemiem wyso
że ze względu na obecną sytu-I ko~ci obrotów. 
aC.ię finansowo - budżetową Dają się one we znaki bar
.karbou państwa postulatu tego dzo dotkliwie kwpiectwu Iwla-

szeza przy drobnej sprzedaty 
gdyż bolączką jest niedostateel
ne zróżniczkowanie poszelt~gól
nych kategorji przedsiębiorstw. 
Patenty są pozasta-łością polity
ki gospodarczej zaborcy rosyj
skiego i wprowadzone zostały 
na terenie całej Polski w okre
sie inflacji, gdy skarb potrze
bował pieniędzy. Byty 10 jednak 
momenty wyjątkowe i dzisiaj 
kupiec_ .'10 w~16kiennicze nietyl
ko przeciwstawia się podwyżce 
opłat, ale dą,ży do cdkowitego 
zniesienia patentów. 
Również i względy technicz

ne przemawiają przeciwko pa
tentom. 

N admienić należy~ te r6wnież 
i izby przemysłowo - handlowe 
zwalczają zasadniczo patenty. 

* • • 

Delegacja organizacji r!ze-
mieślniczych przyjęta była 
przez wiceministra skarbu p. 
Zawadzkiego w sp.rawie zryczał 
towa·nia podatku obrotowego. 

W czwart,ek odbyła się u dy
rektora departamentu w mini
"temtwie skarbu p. Michalskie
gO' konferencja przedstawicieli 
organ i a~ji rzemieślniczych i 
kupieckich w sprawie zryczał
towania tego podatku już poczy 
na.i?c od przyszłego roku podat
kowego. 

W stosunku do organizacj:' 
kupieckich ustalono, że poda
łek .ohrotO'wy w. formie ryczal
t-owej będzie pobierany od tych 
platników, których obr6t nie 
orzekracu 50.000 złotych rocz
nie. 

Ogłoszenie nadzoru firmie J. A. Groslaił 
zostalo Drzez sąd odroczone DO raz drugi 

W końcu wrzesrua donosi:~my 
te firma J. A. Groslajt złoiyła po~ 
danie o odroczenie wypłat. 

Z bilansu na dzień 1 ezel'Wca. rb. 
zamkniętego cyfrą 13,036,668 zł. 
wynikało, iż aktywa łipółki wynn
sr;ą. blisko 12,000,000 zl., pasywa 
zaś przeszło 11,000,000. Spółkil. po.
siada. pl"lewytkę aktywów z gorą o 
jeden miljon dotych. 

Na uwagę w bilansie zasługuje 
fakt niewykazania. poda.tków pań 
stwowych i komunalnych gdyt fir 
ma. nietylko nie zalega. z . za.pW.ą 
tychże, a przeciwnie nawet nadpła 
ciła pewną kwotę z tych tytułów. 

Plan sanacji przedsiębiorstwa po 
JI'!g-a. nl\ realizacji składu towarów 
j ściąganiu DĄJeiqoś({i od dłutnf 
Mw, które jako wykazane przy 
uwzględnieniu poważnej rezerwy 
na straty są rzeczywistymi płynny 
mi aktywami spółki. 

W dniu 2 listopada r. h. była 
rozpa,trywana sprawa. z podania fir 
my Towarzystwo Włókiennicze l. 
A. Groslajt, Sp. Akc. oOOroczerue 
-wypłat. 

Na sesji tej sąd rozpatrywał po
danie spółki akc. wyrobów baweł
nianych l. K. Poznańskiego. 

Podanie t() postanowiono rozpo
znać łą.cz.nie z podaniem o odro~e 
nie wypłat. 

Izba. przemysłowo-handlowa. !la 
"$pytanie sądu udzIeliła przychyl 
llej odpowiedzi i wypowiedziała 
się za udzieleniem odroczenia. wy 
płat. Delegowany Sędzia handlowy 
dla zbadania stanu przedsiębior
.twa firmy zawiadomił sąd, że opi
nję swą będzie mógł dożyć z opót 
nieu.łE\m, gdyt prace te są zbyt u
t'ią!Iiwe j przecilh,!TIlą. sIę conaj
mniej do dnia 25 listopada roku 
bidźąct,go. 

N ~_ rozprawie w dniu 2 listopada 
~obec złożonego wnoisku przez sę
d;T.iego biegłego szereg l\-;erzycłeli 
między innymi ' pełnomocnik Z. S. 
R. H. adw. Duracz, wnosili o odro· 
C'7P,nu:. sprawy. 

RM. sprawę odroczył ł wyzna
(!7vł n~tępny termin na dzień WOM 

raj~z:v. 
w dniu wcz.orajszym pełno 1. K. 

PozmuJ.!Ikiego wycofa! podanie fir
my o ogłoszenie Uipadł-ości firmie 
I. A. nroslait, gdyż doszło międ&y' 
tern; firmami do porozumienia-o 

na prywatnym majątku na niem 
rhomości przy ul. Piotrkowskiej 
nr. 211, oraz złożył piśmienne o· 
świadczenie tegoż Groslajta., te llBr 

'(Ilacił on ze swych osobistych fun 
uuszów czeŚĆ długu spółki akcrJ
nej, również nailmienił, te o ilG 
~plłre akcyjnej zostanie udzielontl 
odroczenie ~ypłat, zapłaty mu , 
powyższego tytulu sum przez spół 
kę nie będie się domaga! dopókI 

nie zo"ta1tą zaapokojeni wszyscy 
inni wierzyciele. 
Sąd pOlltanowił sprawę odroezyó. 

Zlecić biegłemu int. Sunderla.no 
wi ustalić obecną. W&rtość sprze 
dażną nieruchomości Groelajta. pny 
ul. Piotrkowskiej 211 i Al. KOŚCIU
szki 53, biegłemu zM łnt. Klo~ru8r 
nowi - soprr.ądzić nowy bilans 
przerlslębiorstwa z uwzględnieniem 
~aszłych w międzycZlU!le zmla.n 

orae cen rynkowych na. towary, 
.przęd~ i surowce, dokonać ustałe 
nia. wa,rtości oddziałów firmy w 
Warszawie Wyjatnić z jakich po
wodów niektóre pozycje d.łużni
ków zostały zredukowane w ca
łości. & niektóre zmniejszone w 
doeó znacznym "topniu (firmy SteI
g6rt, Ramlsch, Br. Bodzecbow8c.v, 
SereJakl J R&poport, Rablnowlcz i 
&kulin i In.). 

Straty bodli na ' spadku ' luola 
Zagraniczne instytucje rozjemcze dla arbitrażu 

W piątek w'ieczorem odbyło 
się posiedzenie komisji polityki 
kredytowo - finansowej iwy 
przcm .... ha'ndl()weJ w Lod7i. 

Na porządku dziennym 0b-
rad z;nalad sle eały azereg 
spraw, związanych z 

sytuac.lą, wytworzoną dla prze
mysłu włókienniczego wObee 

spadku funta. 

Komisja om6wHa m. in. do
tychczasową akcję i poczyna
ni:! izby w tej dziedzinie i !Za
nalizowała przesunięcia, spowo 
dowane przez spadek funta. 

Komisja stwierdziła potrzebę 
ustalenill, 

..............• ~ ....... . 
Dźwiekowe Kina 

"APOLL 
Dziś i dni nastąpnych! 
Wielki podwójny program 

I. _ 

,. łł~l PJllłl'lJ\ 
Dramat sensacyjno · salonowy, o
snuty na tle powieści Jerzego 
uh neta. W rolach głównych: 
Iwan Petrowlcz, Mary GloryJ 

Gabriel Gabrio 

II. Jedna noc ewentualnie 

jakim instytuc.iom na terenie 
zagranicznym poruczyć należy 
sprawy arbitrażu w sporuh 
między dostaw~am1 łódzkimi, a 
kontrahentami zal(1'anłeznymł 
o straty, powstałe na tle spad-

ku waluty angielskiej. 

NĄStęJ)nie komisja poruszyla 
sprawę uwz.ględnieoia spadku 
waluty w obligacjach funto
wy~h, kt6re jakkolwiek wydane 
zo,tały w funblch papiero
wych, ale posiadając zabezpie
czenie pwpilar,oe, rOlZumiane by 
łV jako pa,piery w walucie bez
wZJględnie zagwarantowanej. 

Wkońcu kOlIl1isja om6wiła 
ifprawę 6bostrt.eń dewIzowych, 
stosowanych ostatnio przez ca
Iv szereg państw, k~(; to za
kazy odbijają się w najwyższ. 
stopniu ujemnie na sytuacji eks 
rorter6wpolskich, którzy nie 
mogą otrzymać pokrycia za do 
starczone towary. 

r{omi~Ja stwie:rdziła tutaj ko
nieczność kontj1luowania do-

tychc-zasowp.j polityki państwa 
w tej dziedzinie, idącej w kie
rn.n.ku zabel1J)ieczenia należno
ki dosŁa wców polskich przez 
uklady kompensacyjne. 

• • • 
Wskutek wprowadzonyeh o

sła-tnio w Anglji cel. ilości eks
portowanyoh towar6w włókien
nic,~h z Gdyni do Anglji spa
dły o pol1łwę. 

Towar wysyłają firmv "Pan
terei" oraz Schem:ker i S-kil na 
zlecenie pllzilmysłowcÓ'W łódz
kich. 

Mim-o nieporoyślnej chwilo
wo kon,Junktury, w kołach fa
chowych 

wprowadzenie eeJ angiillskłch 
nie jest owsiane za groźne dla 
nasze~o eksportu wyrobów włó 

kJenniczyeh i konfekcji. 

Towar polski bowiem prze
znaczony jest w dużej mierze 
na reeks,porl do kolonji angiel
skich, gdzie cła ochTonn~ jesz
cze nie obowill'zują. 

Najpotężniejsze, CO sztuka 
dotąd stworzyła, to 

,filmowa 
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ttS~łałana" 
zgłosiła po danie 

o nadzór 
Jak si~ dowiadujemy, jedna z 

większych firm przemysłu jed
wabnego w Łodzi ,,setalana" 
wniosła w dniu wczorajszym 
do wydziału sądu okr~owego 

podanie o nadzór. 

Slatut kartelu 
uchwalony zostanie 

w grudniu 
Na posiedzeniu zarządu zrze

sienia producentów przędzy ba 
wełni!! nej w Polsoce, postano
wiono w pierwszych dniach 
grudnia r. h. zwo'ać ogÓ1.1e ze
hranie czl()Ilków zr łeszenia. 

Wobce tego, iż w miQdr.yc7.Q
sic WlPlyoął wniosek 8 firm -
członków zrl~szenia o zwołanie 
nadzwyczajnego walnegv z-gro
madzenia, w poniedziałek, dn. 
30 b. m., odbędzie się' ponowne 
pos!edzenie zarządu karte.łu 
przędzalników, na którem u
chwalony zostanie ostateczny 
termin zwołr.lnia tego zebrania 
oraz jego porządek dzienny. 

Warszawska giełda 
pieniężna 

GOTÓWKA. 
Dolary 8,88,50 

CZEKI 
Belgja 124.
Holandja, 358,75 
Londyn 31,45 31,40 
Nowy Jork - kabel &,Wl 
Paryż 34,90 
~g:3; ~~,~ • 
ŚzwuJcarja 1'13,19 
Berlin 211,60 - 211,50 

AKCJE 
Akcje 110,
Ostrowieckie ser. B. 31,-
Spiess 33,- . 

0;' 

PAPIER.Y PA~STWOWE l LlSTt, 
ZASTAWI'lt; 

8 proc. budowlana 31,75 
4 proc inwestycyjna 79,50 
4 proc. inwest. seryJna 87,50 
6 proc. dolarowa 61,-
4 proc. dolarowa 42,60 
7 proc. stabilizacyjna 57,75 59,50 

m.-
10 proc. kolejowa 105,-
8 proc. B. G. K. 94,-
4 i pół proc. ziemsko zł. 42,50 
8 proc. W~zawy 65,- 6J.,56 

65,-
8 proc. m. Lodzi 62,- &1)75 

NOTOWANIA BAWELNY 

LIVERPOOL 
Bawełna amerykańska, s.amk:nIę

cie: 
Listopad 4,66 grudzień 4,62 sty·· 

czeń 4,61 luty 4,61 marzeo 4,62 
kwiecień 4,64 maj 4,67 lipiec 4.,71 
sierpień 4,73 wrzesień 4,75 pat 
dziernik 4,78 loco 4,UO. 

ALEKSANDRJA 
Bawełna egipska., zamknięcie: 
Sakellaridis: styczeń 12,87 ma

rzec 13,46 maj 13,95 lipiec 14,46 
listopad 14,93. 

Ashmouni: grudzień 8,96, luty 
9,42 kwiecień 9,78 czerwiec 0,99 
październik 10,56. 

NOWY JORK 
PĄłoomocnik firmy l. A. Gro

~l:l.j~ lldw. Lewy, złoźył akt rejeu 
talnv, na mocy którego jeden t. 

,:łównif\jszych akcjonarjuszy, Izzak 
Groi\Jajt, zabezrieczył wierzytehlo
Ad jf\dnego z najwięk8zych wieny
aleU firmy Soh~jbler i Grohma-D 

Szampańska ' komedja obfita;' w setki 
pikantnych nieporozumień małteńsklch 

W rolach gMwn.: JENNY JUGO 
Zygfryd Arno, Johannes -Rlcman. Di~ł~wi~ I 

Bawełna amerykańska, ~amkL.tq
cle: 

Grudzień 5,99 styezeń 6,07 luty 
Początek o godz. 4. W 8obotę 

i niedziel~ o 12. 

•••••••••••• 
6,14 marzec 6,23 kwiecieiJ. 6,31 D,aj 
6,41 czerwiec: 6,50 lipiec 6.GO sier
pień 6,67 wrzesień 6,75 pażdzif' rIJ.i1; 
6,86 1000 6,15. 
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tłOUlB Ikocznie 
narciarskie w Zako

panem 
Polscy hokeiści w Berlinie 

Zarząd narciarskiego okręgu pod 
l1alańskiego w Zakopanem przystę 
puje do budowy drugiej skoczni 
t.reningowej na. Chycówce. 

Drużyna Legji walczy z reprezentacją Brandenburga 

Jednocześnie buduje się skocz
nię na.rciarską w Poroninie, który 
w ostatnich latae.h zaczyna się 0-

tywinć pod względem sportowym. 

'W słynnym ,zimowym pałacu 
&portowym w Rerlinie rozegra 
(fru~yna Legji, jako reprezenta 
cja Warszawy, dwa mecze w ,ho 
k~ja na lodzie. 

nYlCh graczy Niemiee i uwaiQć 
go trzeba za bardzo silny. 

mocno odmłodzoną. Uwzglę· 
dniono wszystkioh tych zawo 
dników, kt6rzy na mistrzo· 
stwac''l w Kryniev wyr6inili "tę 
swym talentem. 

Powstanie małej skoczni narciar 
!kiej dla celów treningowych po
Biuda olbrzymie znaczenie przy 
przeszkoleniu licznej rzeszy mło
dych skoczków zak<.lpia,ńskioh, ma 
werujących się przedwcześnem 
skakaniem na olbrzymiej likoc·zni 
ltrokwi:.tńskiej 

Kurs narciarski 

Wvniki tvch spotkań oczeki
wane są ze zrozumiałem zacie
kawieniem. Jest to bowIem dla 
poftak6w pierwszy powai:nv w 
tv:m &ezopie mecz i służyć bę
dzie za podstawę do decylji 
Polskiemu kom ite t.ow i olimpij
skiemu. od które~o uzaleroione 
jest wysłanie nas7.ych bokei

W Kowańcu organizuje stów na igrzyska zimowe. 

Makabi Wyjazd polskielt hokeistów 
Sekcja sportów zimowych łódz- poprzedzony zostal doś6 inte.n

kiej Makabi w porozumieniu z sek- sywnym treningiem drożymy w 
cją narciarską krakowskiej Maka.-

Najlepsi gracze B. S. C. wy
stą:pią w dniu tym przeeiwkl:.' 
repreztO"ntacji Anglji, jednak 
przeciwko lLegji zarezerwowa
n'O ,niekt6re jedn08tkl. Skład 

Brandenburgji ustalono jak na 
.gt~u.ie: Kaufman, Heinrkh. 
Raschke (BSC.), Herker, Grahl 
Kukliński, Grimm (BSC). 5chilt 
te. Albin (BSC.). 
Drużyna Legji zasilona ~os"ta

nie szeregiem grac1zy z NlllYlCh 
klubów z Poz.nania, Wilna, 
Lwowa i TOTunia i tworzy wla 
śnie r~retenłację Polski, tecl. -

W pałacu berlińskim wystą

pią nastEaPujący ~awodni'Cy: Ma 
terski, Mauer, Ludwieza;k, Soko 
łowski, Szenajch, Czyżewski, 

Sabiński, Godlewski, Ryhieki. 
Stogowski i Przeździecki. 

Polacy uchodzą w Berlinie lR 

restp6ł bardzo ambitny i jakkol 
wiek jest to ich pierwsty mec.;e 

w sezonie, przeciwnik ich cięż
ko bedzie musiał walOZl"ć o zwy 
cięstwo. (Wynik na str. l-en. -, 

bi urządza obóz narciarski w Ko- Katowicach. Czy przygotowanie 
wańou pod Nowym Targiem od 24 to będzie wystarczające, prze
grudnia. do 2 lutego 1032 r. włącz- konamy się WlkTófce. W kat
nie. Uczestnicy początkujący nar- dym razie pewnem pociesze-

SZACHY 
ciarze przechodzą. elementarny 

Pod redakcją ŁrU.s"źego Okręgow~!Jo Związku erztlchow~go 

kura jazdy na. nartach pod kierow- niem d.la nas. ~ote poslu7~ć 
nictwem fa.chowych instruktorów. fakt, iz rówmei l nasz prza'l-

Piłr~ja Nr. 40 
l;czestnlcy zaawansowani prze-, wnik nie jest odp.owiednio pr7y 

chodzą. kurs jaady w terenie oraz gotowany, Ma on za sobą tylko 
wezmą. ud.ział w wycieczkach w dwa tr(.i~imgi, jednak w skład 

grana w Veldes w 1931 roku 

Gorce l w Tatry. .. B .. 
Informacji udziela sekretarjat reprezootacJl randenhu~Jl, 'r 

~. K. S. :Makabi, ul. Gdańska. 40 co którą zmierzą się nasi hokei§ct 
dziennid od godz. 18 cio 22. wchodzi kilku reprezentacyj-

(Białtl) (Oza.rno) 
1. d2-d4 Sg~f6 
2. c2--c4 gi--g6 
S. 5bl-~ (jtl·-..g7 
4. Sgl-f3 Ó---t) 
5. g2-g3 1) d7-d5 
6. c4:d5 2) Sf6:d5 
7. Gfl-g2 Sd5:c5 

Dobra forma za ec,dul-e ~: b~ s~ 
'10. e2-e3 Rd8--a5 

o wyjeździe hokeistów, narciarzy i p. Nehrin- 11. Hd1-b3 3) WaS-bS 
12. Sf3-d2 4) Ha.5-c7 

gowej do Lake Placid 13. Gcl-a8 b7-b6 
Na ostatniem posiedzeniu Pol- Jimpijski tak późno zdecydował się 14. d4:c5 5) Gc8--a61 

Ikiego komitetu olimpijskiego roz- na unądzeoie takiego dnia. 15. Wf1-dl b6:c5 

29. Rc2:dl 
50. K.hl-gf 

BiaJ:e poddały eię. 

UWAGI: 

Sd3-f2+ 
Sf2:d1 

1) Gdy się zamierza. grac g2-g3 
to lepiej zrobić to jllZ w 3 posunię
ciu (bez seS). N atomiaBt teraz, 3. 

jeszcze lepiej w 4 posunięciu, wska 
une byłoby e2-e4. 

I 2) Należałoby zagrać 6. Gf1-g2 

I 
(d5:c4 7. Ha.4). 

3) Identyozny początek miała jed 
na. z partji meczu Bogoljubow
dr. Euwe. Nieco lepiej byłoby tu 
11. Gd2. 

patr)'Wano raz jeS2lt'ze sprawę a· Zaznaczyć naJeży, iż organizato- 16. Hb.3-d5 6) Sc6-b4!! 7) 
działu Polski w zimowych igrzy- rzy igrzysk olimpijskich postanowi 17. Rd5:b3 8) Sb4-d3 4) Dalszy przebieg wytej wymie 
Ikach olimpijskich w Lake PIacid. Ii wyasygnować kwotę 3400 dola- 1S, Hb3-c2 Hc7-a.5 I nionej partji był 12. Gd2, Gg4, 13. 

Oetatecznie postanowiono, ażeby rów na koszty podroży dla •• ajlep 19. Sd2-bl o5--c4 J Was1-dl ? c5:d4 14. c3:d4 Ha5-
"lIprawie proponowanego przez szych 12 łyżwiarzy europejskich. 20. Ga3-cl 9) WbS-b6 I h5! i zyskując jakość dr. Euwe wy 
PHZL wyjazdu polskich hokeistów Z wybitną pomocą sportowcom 21. Sbl-aS Gg7:c3 grał równiet partję· 

t ć' d • d d la 7 polskim spieszy Polonia amerykań 22. Wa1~bl Wb6:bl ł 5) Należałoby przeprowadzić 
ws rzymą SIę z eCYZJą o n k która i S"" hl Gc3-el! ~Hb3~b5---e2. . grudnia w oczel{iwaniu na wyniki s a, na cel przyjęc a naszej 23. a.v: 
naszych reprezentantów, jakie uzy' drużyny wyasygnowała sumę 5000 24. f2-f4 Gcl-f2+ i 6) Skromne cofnięcie się na C2 
~kają w Berllnie na meczach. dolarów, co w znacznej mierze u-l 25. Kg1-hl Ha5-h5 byłoby bru-dziej na miejscu. 

Co de narciarzy. to o ile w naJ'- łatwi zadanie Polskiego komitetu 26. Sb1-d2 Gf2:g3 7) Piękne posunięcie! Jeśli 17. 
olimnlJ·skiego. 27. Sd2-f3 Gg3:h2! c3 b4 17 G 18 W 1 W bliższych spotkaniach międzynaro- ... & : , to • :a1 . :a, f S-

dowych, a zwłaszcza w zawodach QgQQ~Q .. ~gQQQgggQQQQ~~AQQ~gQI d3 i czarne wygrywają· 
z Czechosłowacją osiągną oni do- Jeszcze gorzej ~apowiada się 
bre wyniki, wyjazd ich byłby za· _.~ _II 17. G:b4 i w rezultacie skoczek 
akceptowany. W łyżwiarstwie ~ ~~ czarnych na. d3, powodując fatalne 
istnieje projekt wysłania tylko na- .,~ It:1~ J dla białych skutki. 
szej mistrzyni w jeździe szybkiej 7," cl" 8) W przeciwnym wypadku na-
p. Nehringowej, której rekordy iIJ" stąpi Sb4-c2. 
światowe zostały uznane. Lecz i w 9) Naturalnie nie 20. G:e7 wobec 
tym wypadku ostateczna d~yzja u odpowiedzi Wb8-b2. 
zalezniona jest od wyników jakie 10) Warto zaznaczyć, ~e arcy-
nasza łyżwiarka uzyska na zawo- misttz Bogoljubow - drugi po 
dach w Davos, które odbędą się w Aljechinie zwycięzca turnieju w 
początkach stycznia. Veldes - okazał się bezlitosnym 

Oprócz tego postanowiono tU'zą pogromcą młodej generacji mi-
dzić w całej Polsce dzień olimpij. strzów i z 10 p:utji (z Katdanem, 
ski w dniu 8 maj.1. W dniu tym od Flohrem, Stolzem, Piveem i Col-
być się ma w całym Kra.iu cały !lze lem) zyskał punktów 9 i p6ł. 
reg lIajrozmaitszych impre~ !iporto łĄCZY W SOBIE OsrATN~ Końcówka Nr. 29 1. Zewers 
wych, a dochód z nich nrzt.'lnaczo- UDOSKONALENIA Białe - Kc8j Wc4; Se7; pionki 

" NAJDQQŻSZVCH -" n f2 (6) ny będzie na zasiienie tliedosta- ODBIORNIKOW - <KI, c.:;" . 
tecznych funduszów komitetu. ! PO BARDZO ~ ~ ~UJ Ozarne - kh5; S3.6, pionki - c5 
Szkoda tylko, IŻ Polski komitet o- PQZVSTI;PNEJ C!;N~ ca, d2, f3 (6). 

Białe z:J.czynają i remisują. 
IIIII»i'l'SIdnIił~ Rozwiązanie zadania Nr. 9 

yp·ZED 
TIł A 

• z 
1. He7-f61 grożąc 2. H:a1 i 3. 

Ff6+ i mat. 
1. ..•.. c~c3 
2. Hf6-f31! i 3. lihl, lub 3. 

Sf6+ i mat. 

Węgrzy nie przyślą 
swych ping-pongistów 
Jak się dowiadujemy przyjazd 

ping-pongistów węgierskich do Poj 
ski z powodu nieudzielenia zezwo
lenia przez w~gierski zwią.zek ping 
pong~wy został definitywnie odwC' 
łany. 

Związek węgierski w motywach 
swoich zaznaczył, że pomimo przy
rzeczenia z roku ub. Polski zwią
zek, który niedawno został w Lo
dzi założony, nie zgłosił swego 
przystąpienia do Międzynarodowej 
f~deracji tennisa stołowego. 

Domgoergen zdetro
nizowany, 

'bo nie chce walczyć 
Znanv bokser niemiecki Rein 

Domgorgen utracił na skutek 
uchwały federacji bokserskiej 1. B. 
U. tytuł mistrza Europy w wadze 
średniej, gdyż do dnIa 21 b. m. nie 
rozegrał 'Wymaczonego spotkania 
z mistrzem Francji Marcelem Thi
Jem. 

Szwecja rezygnuje 
z puharu Davisa 

Jak siQ dowiadujemy Szwerk\ 
związek tannisowy postanowił w 
przyszłym roku nie brać udziału w 
znwodach o puhar Vavisa. 

Plistrzostwa lekkoatle .. 
tYCZne Polski w laodzi 

Polski zwią.zek lekkoatletyczny 
postanowił w przyszłym roku ze 
względów propagandowyoh pue
prowad7.ić mistrzostwa Iekkoatlp,
tyczne Pol!'ki (męskie) w ŁodzI. 
Mistrzostwa te rozegrane zostaną 
dnia 4 i 5 czerwca.. Jednocześnie 
odbędą. się mistrzostwa kobieca 
we Lwowie. 

" ATO" 
I~nład Po~oinłnD -[~lmwOlnnp 

Ogrodowa 10, tel. 213-57 
. 'I i II klasa 

Oddział 
poło~niczo-ginekologiczny 

Dr. med. Sz. Eigerowa 
Dr. Reitler Kurjańska 
Dr. med. J. Baum 
Dr. med. W. Eychner 

Cena porodu na II kI. wraE 
z zabiegami 200 zł. 

Opiekli nad dlllechiem 
Dr. med. J. POlakow 

OddBBał chlrufgGe~ny 
Dr. med. M. Kanfllor. 
"odl. pr.yjt;Ć 1-2 pp. 

Oddal.' ocan)' 
Dr. med. J. KrauH. 

Slodl. pl zFł~ć 11-1 B w 

lIeksrzv-specjalisłów 

Zawadzka 1 
TEL, 205·~8 

czynna od ~ rano de 9 meoz, 
tl- 1 ~ przyjmuje 
Q- 3 ) kobieta-lekatz 

A. 1. •••. d5-d4 2. Hf6-e5!! 
B. 1. • & , • b3-b2 2. Hf6-c3!1 

w ojed~ielęi święta od 9-~ pp, 
leo~enie chor6b 

we,ner~-I\:~nu.c~) i skórnych ł 

:--..;;;' .... K1 ....... AD-.;· .,Jl_3 li. 

Di\mii~kow, Kino-teatr 

" I I 
Zielona 2 I 4 I 

Dziś i dni następnych! • 
Wje": emocJon. prosrllID dłwi«;kowy I 

I-SIł :;" GIgantyczne arcydzieło nami~tnośoi ludzkich i bohat.erakich ·serc, w 10 IIktach, -- W roli ~16wl1ej nien6w 
nllny Farroll Me. Donald i Frank Alb9rison. Pot~tna epopea zlImozapalc!a bezimi:mnych bohater6w! ... 

obraz Tajemnica wojskowlI w rękaoh kobiety... W szponIIch szpie1l6w... PrJed sC1dem wojennym ... -S.O.S! S.O,S! 
" S.O.S! ... to lozpaczliw~ wołan~a o pomoc zlItopionej łodzi po.~!'.)dn.ej, W3~anjQle efekty dź~j~ko,ve! Arłyst~-

czna gra! NadzwyczaJM tre3cł - oto wolol'v tego IIrtydt. 11 .. ~truJ. tragedlt; mal'yn~r:y, uw.~~\OnyC :l na dnie 

dz~~~:ln:~~~t::aje;~::~~:gC:!~ lI·nl Obraz ."G!. Y S AT l. OlWloBOUJU iUgOnnUi fOH'A 
Nac! program: Dfwiękowa 'Ilrse. - Uwagal Ceny miejse nie podwyższone! 
Poeziltek l!eans6w w dni powszednie o gode. 4·ej po pol., w soboty, nledaiele i §wit;łll o !tOdł. 12-ej w 1''11. - PII~!le-?a,tout i b;Iety ul:\10":l 

pr6cz urlędowych niew~tne w soboty, niedziele i ~więtll. 



Nr. 32')' 29. XI.- "GLOS PORANNY" - 193t 13 , 

, . Dl cn a uleczaln 
Przy astmie, katerze szczyt6w płuc, chronicznym kaszlu, flegmie, długotrwllłem zachry
pnięciu, winien czytać kaidy bros.urkę pod powyzszym tytułem. Autor p. DR. GUTTMANN, b. 
naczelny lekan Finsenowlllriego zakładu kuracyjnego, wskazuje 11' spos6b zupełnie dostępny drogi n.
turalne do u~uni~cill tych ciężkioh eierpień. Każdy cierplllcy otrzymuje takowll na i"danie za darmo 
i bez opłaty po.ta. Nalety n!lpisać poczt6wkę (ofranłtowanll 35 gr.) z podaniem dokładnego adresu dOI 

o S t a t n I DJuraz techniki rOdiolllBi!l 

PUHLMANN & Co, BERLIN 791, MUggelatrasse 2S-25a. 

l KI, Sanki, Wózki, Konie na biegunach, rowery, 
Drezyny, Samochody, Meble dziecięce, 

Bfiurka szkolne, .oraz mnóstwo najnowszych gier i robót ręcznych 
w największym wyborze, po cp.nach naJniżazych. R6wnie! Kołyljony 

w komis poleca: najtańsze źródło zabawek 

aj ZielPl-eCJ/" f.lddź, łłarHdDWI~z~ .311, TGleW. nm-m5. 
łl • UWAGA: Na mIeJscu klinika lalek. 

, 
LECZY, CHRONI I USUWA 

CHRYPKE I G YPE 
",NOHETHYl.ll 

P I N o M E T H Y L otrzymafi można we wszystkich aptekach. CENA Zł. 1.78. 

Przedstawiciel na Wojew6dztwo ŁódJkie 
Apteka J. CYMERA • Łodzi, WOlcza"aka 37, r6g 6-go SIerpnIa. Tel. 139-47. ........ ----........ ~ 

K U P U J C I E Z l-go Z R 6 D l A 
WlRLKI WYB6R 

WózkÓW fila ts ra [O W 
dlleolnnvch spretynowyoh 

. • PATBNT-

li Ó że k WytymaClek 
metalowych amerykańakloh 

I ,. DDiuiDPDL~~BiodtZp~Uk;k;Dli, TBL. 158-01, w po:iwdr.u. -~ ................................ ~ 
• GABINET RACJONALNEJ KOSMETYKI • 
• LECZNICZEJ I TOALETOWEJ = 
i z. S Z W A L B E i 
• • = MoniuslEki 1. front 2 pitttro tel. 127 -99 = 
• Godziny prayjeć: od 10-2 I od 4-8 wiecz. • = U.uwanie wuelkich defekt6w cery i SllpecllcFah : 
• wł!)s6w wypr6bowanll, na)doskonlllul\ metodll' J 

•••••••••••••• * ................. ~ 

M-,6d pszczelny z kwiatu pomarańo~o
wego zawierający witaminy A i D 

Miód eukaliptusowy dla płucno chorych 
Mi6d Z chleba śwltttojafisklego dla 

cierpiących na obBtrukcj~ 
CYTRYNY wyśmienite bez pestek 
Grepfruty dla ehorych na cukrzycę i do kuracji 
odtłuszczaj!}cej. - Oliwa jadalna, chałwa, 
migdały i wyroby z Becaleln do nabycia w 

Bazarze Palest,ńskim 
Śródmiejska 1, telef. 193-42. 

D 
NAJLEPSZE CIA 5TKA 

poleca 

PRZEJAZD 1. TEL. 133-72 i 209-87 
Ilillt!!fći H i Me 6Mb MY *M = gg+;t *&;s.., 

I 

""a oRan Pierwszorzędnv Pensjo-
6 I' nat "TYTAN" dawniej 
,.Baiadera·'. ul, Zamoiskiego pod zarządem 
A. W2eczorkows~lej, właścicielki pensjo
natu w Poddębiu. Pokoje komfortowo urzą
dzone. Elektryczność, centralne ogrzewanie, 
bieżąca ciepla i zimna woda w pokojach, ła
zionki, telefon oraz wszelkie ' inne wygody. 

Informacje na mieiscu lub w Łodzi, 
ul. Rzgowska 92. Tel. 190-88. 

KAfI1lEłłlB ŻÓłlCIOWE 
. oraz 

WJ\TROBY 
wMelkie. cierpienia i dolegliwości 

usuwajll skutecznie 

Z I O-l A B I L L O S A 
Magistra WOUKIl!GO 

Zatw, przez Dept. 8łutby Zdrowia 
Tylko zioła Billosa .awierają po:i
Irwrotnikowe rodliny Boldo i Com bre
form, niezastąpione przy leceeniu wą-

troby i woreczka ł6łciowego. 
Broszury obja~nia!ł\ce be~płatnie. 

Cena za pudełko zł. 4.-
Do nabycia we wszystkich aptekach 
i skł. apt. lub w wytw6rni Magister 

. Wo lski, Warszawa, Złota 14, tel. 263-05 
W,łllczna spJZedał "a Polsk~ i n

granici~ 

'-WD Handl. "P E R R X" Sp. I D, D. 
Warslawa. War.cka 1,. 

Kasze 
chrypktt, zakatarzenia 
nosa, gardła, oskrzeli itp. 

usuwajll 

ZłOŁA "POLANA" 
ntwierd •• pr.ez M. S. W. Nr. rei. 

1349 I 
Cena zł. 2.

do nabycia w APTECE 

Dr. farm. R. RfMBlfUft$Klf60 
w Łodal 

ul. Andrzeja 28, łel. 149-91 
oraz we wszystkich aptekach. 

Dr. modo 

PEbOM łł • 
akuszer-ginekolog 
, przeprowadził się na ul 

Zawadzką 10 tel. 155 .. 77 

Dr. 60ldrung 
rentgenolog 

POŁUD~, IOWA 9 
Dowr6cil 

Do akt. Nr. 1799/30 
Ogłoszenie. 

Komornik Sądu Grodakiego w Ło
dzi, Feliks Ha &aimowicz zamiea.k. 
w Łodd, prsy ul. Gdańskiej 38 na 
zaBa.dide art, 1030 U. P. C. ogłasza, 
że w dn. 1'-go grudnia 1931 r. od 
godz. 10 r. w Lodzi, przy ul. Pustej 
nr. 11 odb~dzie siEl sprl!edai z 
pI15etar~ publicznego ruchomości, 
należących do Abrama WaJsmanl! 
I składających sie s mebli i kasy 
ogniotrwałej oszacowanych na 1IllI!l!) 

Zł 1000.-
Ł6dź, dn. 16.10.31 r. 
Komornik F. Harasimowicz 

Nr. E. 1578 11930 
Ogłos zenie. 

Komornik 
Slldu Groddłiello 

II rew. egzeku
cyjnego pow. 

16dzkieflo Piotr 
Pilichowski, zam. 
w m. Łodzi, przy 
ul. ZIelonej 63, na 
zasadzie art. 1030 
Post. Cyw. podałe I 
do wiadomo~ci pu-
blicznej, te w dn. 

11 grudnia 
1931 r. od godl: • . 

10 rano 
w gm, Chojny, we 

wsi D"browa 
odbędllie 

się IIcytacla ru
chomo~ci, nalełll

cvch do 
J6z",'fa Baryły 

I AnIeli Baryły 
I sklade!llcych się 
z inwentarza ży
wego I martwego, 
mebli, urzlldzenia 
sklepowego I pro-

dukt6w rolnych 
ouacowanych na 
sum e Zł. 605.
Spis rzeczy i sza
cunek takowych 

prcejuany być 
mołe w dniu li

cytacJi. 
t6dt, 26/11-31 r. 

Komornik 
P, Pilichowski 

Do akt. Nr. 
K. 1592 I 31 

Ogłoszenie. 
Romornlk S/ldu 

Grodzkiego II re
wiru eg.ekucyjne
go powiatu ł6dz
kiego Piotr Pili-

chowskl, 
sam. w Łodzi prBy 
ul. Zielonej 63. 

na zalla
-dlre art. 1030 U. 

P. C. podaje do 
wiadomośoi pu

blicznej, te w dn. 
7 grudnIa 

1931 r. od god •• 
10 rano 

w Łod.i. ul. 
" Karola8 

odbędsle sie licy
tacja ruchomo~ci 
nalet~cych d1> 

Marty Kin 
i składalllcych się 
z maszyny do pi
sania, aparatu ra-

diowego, mebli, 
biurek i 33 kne-
set wiedęńsklch 

ollllaoowBnych na. 
sumę Zł. 446.
Spis rzeczy i ua
cunert tekowych 
przejrzany być 
może w dniu li

eyłacji 
ŁMi, d. 24.11.31. 

Komornik, 
P. Pilichowski 

Cechowana i oświetla nil s~ala w metrach 
Drze! cała EurODe! 

MENDlE 169 6:~~er 
Cechownna skala w metrach umożliwia bez uciądi

wago szukania natychmiastowe włączenie żądanęj stacji, 
nawet z naiodlegleiszego :z;akątka Europy/ Wysokowartoś
ciowa selektywność. nadzwyczaina wvdainość tonu, piękne 
wykonanie! Powyższe zalety ,Przyczyniły się, że aparaty 
Mende 1~9 u.zyska~y w cIągu kilku tygodni markę 
o wszeohśwIatowel słaWIe l Aparaty Mende 169 w połą
czeniu z ~łoś.nikiem Me~d~ to dla znawców radja! 
Demonstracla l pokaz odblOrnik6w odbywa się na każde 
łądanie P. ,T. klijantów 

W Salonie Radiowym 

Braci L A J B l6dź, Zgieil'~lia Dl lei. 164·95. 

Baczność, ,.odzlanki I <~1"11' "'" =~E ". ".". 

Znana mistrzyni cechu rosyJSkie- .R;,., (4 
nofić slerokim warstwom społeczen-
stwa nauczenia sie tak intratnego fa- , 
chu jakim lest krawiectwo i bieli
jni;rstwo. naucza kroju, szycIa i mo-
delowania teoretycznie i praktycl:nie , 
(na materjałach) systemem szk6ł pa- ze stałeml lólkaml 
ryskich i angielskich. Cala nauka 
trwa 3 ml'e~iilce I kdsduje ~ko '7'5 nfi li · 
zł. _ Ko"cząCylft ,śwl'.Cłec.łYfl!' _ Za_ • • . ' ta' ._"ur" 
gruntowne nauczanie gwarantuJ'J. Uwa
gal Nauczam równid blelitniarsiw
systemem szkót wiedeńskich. Dla nl5a 
.amolnych ulga. fi. GRYNBLA T 
terom.klego Sił pr. of. I. p. m. 3e. 

tel. 231-03. 

ul. P~otrkowska 90, 
tel. 221-72 9546 

Prlylmuje sle chorych wyma
gaJ~Clych pr.ebywanla w lennl
oy (operacje etc.), a takle oho
rych prlychod_llcych. Godz. 
prsy)eć od 9 t I od 4-71/8 

Tanio I DR. 

R. Zi1ICWBS er 
Już 

za 60 zł. ł02Ma dzieciuce 
li ilcomDlecie 

w firmie 

•• WA"'SZ" 
NaauiowGCl1 36. 

CHIRURG 

POW Oell 
mieszka obecnie Cegielniana 1'* 

(dawniej Cegielniana 55) 
tel. 125-17 

przyjmuje od 4-7 pp . 

LEKARZ-DENTYSTA 

H. Kail~r· ~ra~iń~~a 
przeprowanziła się 

na ul. GdJńska 26-a 
parter 

Klinika Poloiniclo-Ginekol. 

~·ra me~. S. DRUEBlna 
6-go Sierpnia 15/17, tel. 153-10. 

Uruchomiony losłal oddział połotniczy na III-ej kI. 
Cena porodu wraz z ID-dniowym pob. 

na I kI. 350.-, na II kl. zł. 250.-, 
na ID kl. zł. 190.-

Przy kałdym porodzlB Dbecny Jest Dr. DRUEBIII. 
Wznowiono przyję~ie chorych po cenach 

lecznic od 9.30-11. 

godz. przyjęć od 10-2 i 4-7 

Dr. mad. 

~. IK 
2eroffill1kiogo 36, Tol. 1V5-60, 

CLlorobw nOJrwowe 
Spoc. norw [@o I cIerpienIa 

seksualne 
Pray)muJe od 5 do ., •• 

Od wtorku 24 listoDada dni nasteDn,ch! 
Wielki dramat z "tycia arystokracji p. t. .. w rolach głównyc'h: 

Catherine Dale Owen i Warner 
Bax er. 

Nad program: Szlakiem pionierów 
oraz aktualności kraj. i zagr. 

soboty, niedziele i święta o g. 2 po poło 
50 
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~ ••••• ~. aGL SZIENIA D 

GIMNAZJALNI 
oauczyciele, specjaliści udzielają 
pomocy maturlystom i zagrożonym 
we w5zytitkich przedmiotach, w ob-

. cych językach konwersacji, lit.era
tury. Przygotowują. eks~ern6w do 
matury, wszelkich eg~min6w, u
mieszczają w szkolaeb, opracowu
ją. referaty, wypracow:urla. w rÓż
nych językach. Ceny niskie. Piotr
kowska 71, m. 13. 8738-1 

LEKc...1 
1 korepetycji udziela rutynowanV 
nauczyciel. Zapóźnionym metodą 
skróconą. Przygotowuje do eg-za.mi 
nów. Specj1t1n0ść: mlttematyka, pol 
ski. Aleja. I Maja 5, m. 8, front., ITI 
piętro. .ą.726 

BUCHALTERJI 
podwójnej nauczam gruntownie w 
ciągu miesiąca metodą. praktyczną. 

z gwarancją samodzielnego prowa.
dzenia. k8iąg sznurowych C6Dy ni
ISkie. N auk:t pisania. na maszyni~ z 
dokładnem objaśnieniem konstrUk
oji zł. 10.-. Uwaga.: SporUlodza.m 
również bib.n!!e i za.prowadzam 
księgi. Wólczańska 41. m. 32. 

37082-1 

BERLITZA 
met. pr:lwd~iwa 7 rok szkolny. Kut 
5y języków obcych uznane przeli 

OKAIY.Tl\'lE TAN10 DO SPRZE 
DANIA: 

1. 
Młyn parowy, g pary waley, 6 mor 
gów ziemi, budynki w dobrvm stil 
nie. 

11. 
10 morgów ziemi z budynkami, ea
łość , zadrzewiona drzewa,roi owo 
('owomi - przy mieście. InformaC':jl 
ndriela ,.Lokum", Plorkowska 62, 
tel ·166-15. 14-9R-.1 

------------
KASĘ 

ogniotrwałą. !przed!lm. Wiadomość: 
Piotrkowska. 6, m. 4. 372R 

państwo. Konwersarja., literlltura, PIANINO 
ko:esponde~c~4 han?lowa. Wykł~- ,w bardzo dobrym 'stanie sprzedam. 
d~Ją. rodoWlcl. Angh~y, Frs.?cu7.h ill. Żeromskiego 56, m. 6, od g. 12 
N'lemcy, WlOIlI. ZapISy codzIennie do 4. . 8712-1 

I 

. 

ReBlamu neOnOie 
, • " 1·'.·! 'j'#,' , " . '. . 

tS.· 

wykonywa biuro tecbuiczne In!. J. Reich o. 
i S-ka Łódź, Południowa 28. Tel. 21-000. 
Wykonano iJlstalac;e: "Głos Porann,", 
.. Luna", ,.Cmielów", "Wedel" i inne. 

• i 
'POSZUKUJĘ 

prllc-ownika. - kę, oOlnajmionego-ą. 
z pracll! w zakre~ie biura. próśb. O· 
ferty !lub "Civis"_ 'ł710 

POSZUKUJE SIĘ 
inteligentą osobę do 9-doletni~j 
dzieW(:zynki wstrzymanej w roz 
woju umysłowym. Reflektuje 
się na siły kompetentne. Zgło
szenia ul. Piotrkowska 66, m. 
6, między 3 - 5 godz. 696-2 

od 12 do 1 i pół l od 6 do 8-ej. _ 

Piotrkowska 86, m. 9, front.. !I ... ':...----------~j MLODA 9633-'3 intelłgentna. panna ~ sze~'Ciokl. 

,-------~~-------------------------. PI D TO RY wykszt. poszukuje p6łdniowej kon
dycji. Oferty kierować proszę do 
"Głosu Porannego" sub "Kwalifi-

INTELIGENTNE(nł) 
Panie i Panowie mogą się zgło
sić w dniach 27, 28, 30lXI i 1 
grudnia od godz. 9 - 12 i 2--6 
pop. do reklamowanej sprzeda-
ży. Gdańska 103 m. 9. 697-2 

Każda Pani 

wybiera 
z pośród 

wytwornej 
bielizny 

damskiej 
najflJytworniejszą 

z marką 

gemina 

elellłriC2. nowe f ułJWane. 

IIIJTANi!E 116DI.0 

. Warsztaty 
REPERACY JNE. 

Badowa koIektor6w i ro_ruu· 
nlk6w. 

INSIJlI,lltJl 
elektryczne wsselk. rod_DJu. 

REKLAIY IEOItOWI 
1D1. J. KlleHIK 11-0 
PołudniOwa 28, te'. 210-00 

KANAPKA - ŁOZkO 
fotel-16lko, Jedyne :&6-
dlo. Otomany. Tapczany. La
tanki Klubowe BllrnHurr. 
Zakład Tapicerski Szozepan 
Szt~ncel, EwangieHcka 2. 

Z POWODU 
wyjazdu do sprzedanIa. urządzenie 
gabinetu eałkowicie lub c~dowo, 
pojedyńcze meble, &Zata., umywal
nia. biała., fotele miękkie i koszy
kowe, rounaite drobiazgi, piecyk 
gazowy, elektrolux, m8.l!zyna. Sin
gera., patefon, szkło, !Serwisy, lam
py, story, zegar, sztychy, szafka 
gdańska. (antyk), komfortowe mie

. s~~anie do odatąpienitl.. Piotrkow-
ska 181, ID. 4, t.eI. 224-53, godz. 
S - 8. 8732-,-2 

kacje". 8780 --------
MLODA 

inteligentna. panna z siedmiokI. wy
kszt.alceniem poszukuje posady de
pendentki, maszynistki lub innej 
biurrwej pra.cy. Ł~kawe oferty 
kierować pro'Szę eub. "Inteligent
na" do "Głosu Porannego". 

ENERGICZNA. 
panienka, izr., z kilkuletnią re· 
ferencją, poszukuje kondycji. 
Dzwonić 167·46. 711·1 

GOSPODYNI - ZARZĄDZAJĄCN 
inteligentna do samodzielnego kie
rowania tyd. instytutu wy-chowaw
czego potrzebna. Oferty do "Głosu 
Porannego" sub. "Doświadczona". 

- - -3 

POTRZEBNI 
chłopcy' oraz starsi, do sprzed~t1' 
ga.zet. WiadomoŚĆ: Za.gajnikowa 95 
róg Rokicińskiej. Sobcza.k. 

11~ 

Tow. Wiedz, lechn. w lodzi 
Odatlska 4& 

SZKOłaA CHBPJIIZrU\ P6łroczne 
Kura trwll ~ lata. Teoret. i prakt. KBfiSY dla HJftO-OPfBłTOiOl 
*ykaatałce'lie dtemików(c:zek-la- 3-mluręc.:ne 
bO~l1nt6 .. (telr) dla z:akładów be- KORSY KIULUIA TfCBftlalf60 
d_n produkt6w, laboratorIów gray 
urzędach cehlych, wytwórni chem. Działy dla kr«:ślaHy(rek)1 budow-
przemysł ,kosmetycznych i t. p. lan,ch, kanahzaćYlnlch, mll8sy-

nowych i elektryk6w. 
Zapisy lrend,datów(e~)pn,jmule I informacyl udziela SekretarIat 

Szkoły, Gdańska 45 w dni powaz:. od 7-9 .iecz. 

POSADY 2 POKOJE 
ł~o znadzie ten, kto u:kQńczy 
kurs buchalterji pod kierownic· 
twem ruŁynowa'nego pedagoga. 
Spe(:jalny kurs buohalterji ban
kowej i techniki biurowej. KI
lińskiego 60, mieszko 61. lZ23 

l1a gabinet i p09zekolnię od la' 
raz do wynajęcia. Narutowicza 
24, tel. 137-04, 

DO ODSTĄPIENIA 
mieszkanie frontowe o 3-ch po· 
ko:ach I kuchnią, jasne i sło
neczne, na ul. Andrzeja nr. 1, 
1-eze piętro U A. Goldberga. 

------------------

i . *1 
KOMPLETY ART~STYCZNEGO 1~1I~·~?""~· """I~'am .. q~7' 

~~~':t~~~ ~~ rc:~:J::ie s~J~~ ' Kopeo I SL1~_ 1.1!!-__ ... RII~a~ .. ln""~IIIQ __ •• dl!!B 
DO WYNAJĘCIA 

i6tne mieszkania w starvch i 
nowTch domach, pokoje ume
blowane od ;,5 zł. miesięcznie, 
lokale handlowe, gara1:e, skład V, 
rótne sklepy i filia rzeźnicza 
wraz z urządzeniem i wolnęm 
mieezkaniem w punkcie bezko~' 
kurencyjnym za 1.500 zł. Infor
macje Biuro "Poipos" Piotrkow 
ska Dr. 107, telefony 175-44 i 
172-73. 

t LUB'" 
elegancko umeblowane pokoje z 
niekrępują.oem wejścJem, centra.l
ne ogrzewanie, łazienka., t.elefoD (ul. 
Narutowi;:za,) do w)'ua'Jęcia.. Cena 
pn;ystępna. Dzwonić telefon 127-86 

sztuki stosowanej w Dremie. Zglar MEBLEI POZNAŃ 
S1:aó si~: ul. Piotrkowska 275, tn. d I t.& d b 40 od 3 _ 5. 11476-6 mo ne s aro~ytne, o re udziela l'lo1:yezki na hipoteki 
,pp a tanie nabyć moina ~Iko od 2.000 do 30.000 Ił. na całą 

PROFESOR GIMNAZJUM U A. WaJcmanll, ul. Slen- RzeczposJ)Olitą. Instytucja po-
udziela Jll3ltema.tyki i fizyki. Tel er. klewlcza 23, tel. 191-00 m. watna Piotrko7łska 17, n p. 

.. 
UMEBLOWANY 

200-10, godz. ~ pp. 3699.-1 p,rywatne przy sklepie. front. 1407-8 
• Uwaga: KupuJtt używane 

pokÓj o dwuch lub o jednem oknie 
do wynajęcia.. ZerowkJt.lgo 8!5, 
m. 27. Q72O--l 

GRUPA KOREPETYTORÓW 
specjalistów naucza w zakresie 
8 klas gimnaz;ów wszelkiego ty
pu, specjalność: matura, egza
mina eksternistyczne. Pojedyń
Czo. W kompletach. Dorosłych 
metod~ przyśpieszoną. Opraco
wanie wszelkich tematów matu
rycznych. Przygotowanie do e· 
gzaminów wstępnych na Uniwer
sytet i Politecbn)kę· 
Wykładowcy: P. Agizim 

A. Gitis 
A. Pasternak 
L. Szymkiewicz 

Zgłaszać się telefonicznie 236-46 
g. 3-5 pp. osobiście: Sienkie· 
wicza 20. w lokalu Towarzystwa 
Krzewienia Oświaty: środy, so· 
boty g. 5-7 w. 11550 

MADEMOTSELl,E MARIE 
enseigne a,nglais, francais al1e
mlł!lld. Tra~tta nr. 2, I p. fr. 

3600-1 

meble. dywany, maszyny 
do szycia ł do pIsania, fu
tra i garderobtt. 

SZKł..O I PORCELANA 
po cenach bardzQ niskich do 
nahycia detarcznie w HurtoWlJ11 
Dykmana, NowomiejSkU 19. 

351·10 

SA.,OCHODY 
i motocykle uiywane. Kupno, 

Sprzedat. Komis. Zamiana. 
Anto-Agencja, Gdańska Nr. 82, 
tel. 18~-2R. 

KARAKUŁOWE PALTO 
(nowe) okazyJnie do sprze.dania. 
Cegielniana. 4, (dawniej p6) m. 20. 

A. MEBLE 
wykonuje solidnie i tanio; pojedyń 
eze i cał.e kom,plety. Po!Sia,d3.m rów 
nież gotowe na. skła.dzie. Sto1a.rnia 
Lubelska. 6, przy N~i6rk~wskiego, 
S. Bernacld. 

PIERWSZORZĘDNY 
pensjonat letniskowy w zdrowej 
miejsct)wośl'i dl) wydzierżawienia 
na. dogodny<"h warunka.ch. ZgłOllze 
nia. pod "L. B. K. Dzierta.wa." do 
administa.eji "Glo!>u Por.". 

SLYNNA 
chiromantka l Galicji udzie1a cen
IK'j porady, odkrywa. tajemnice du
ezy ludzkiej. Skwerowa. 3-1. 

DYWANY 

DOMEK 
W okolICY Placu lteymr..ntlb o 19 
mieszkaniach, wolne pokój z lrooh-

4 

POKÓJ 
wej~cie wprost ze sebodów na.tveh 
miast no wynajęcia od gospoda.rus.. 
Róźa!la 10. .1\71'1 

• tlą. z ogr6dkiem i "nową. studnią.. 
okazyjnie Ił" sprzedania, na dobrych POKÓJ 
wa.runkach. Inform-a.oje: Biuro "Pol słoneczny umeblowany do wynaJ~
pos", Piot;rkowska, 107, telefony da. Piotrkowska 225, m . . 6. tel. 
175-44, 1'12-73. 8'724 221-80. ~72~1 ... 

! 

Do akt. Nr. 185~/31 UW MiA! WIELE OKAZJI!! 
OGłoszanle. Mieszkania, pokoje umeblowano 

Komornik 8lłdu Grod.kieg() w 1.0- loka.le f sklepY' wllzelkiego rodzaju 
d.t, Feliks Haraeimowicz zamieszk. znajdzieez, Z8.Il'ienisz i oddasz. do 

8701-1 w Łodzi, pny ul. Gdański ej 38 na my, wille, domki. :pL1.Ce, parcele. 
__ ---- ZILIII~dzie art. 10iłO U P. C. ogłasza, mają.tki i gospodarstwa. rolne wy. 

lie w dn. 15-go grudnia 1931 r. od d l 

perskie, krajowe, ręczne i ma.l3zyno 
we reperuje artystyoznle. H. . Mil
grom, Kilińskiego 18. 

SWAT-(KA) godz. 10 r. w z..odlli, prllY ul. Abra- GzieriAwisz. &'Prze at. ub knnis,. 
poszukiwa.ni. Oferty 8ub . .,M. N." mowskiego 3 odbędsłe się eprledai fi najkol'1.ysttliej i naJ&zybciej przez 

870&--1 pnetar~ publicznego ruchomości, biur6 ~.Lokurn", Piotrkowska 62, 
___ -_- naleil\oyoh do Jana ~ i Marii malto front, li piętro, telefon 166-15. 

AKUSZERK.A G6rklewlcz:6w i IIkladalllcych siQ J .. _ ______ _ 
mebli I towar6w kolonjalnych 0911&- J POT1ÓJ 

Irasow!\' i prywatna, . M. Kaliska:, oowsnych na sumę Zł 801.50 n 
Kościelna. , przyjmuje za.mowienla Łódź, dn. ~6.1'.31 r. froitó'lVy ładnie .. umeblowa.nv do 
poru'" bi?ZDlatnie. 'leI, 123-72. Komornik F. Hara.slmowics odda.nła. m. Cegielniana. 22, m. 1~ 
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Z 131 lastrzu81, Opatrun81, 
dyżury 

Kaz• dJl przed kupnem radja powinien posłuchać nowy 3-lam
powy odbiornik prądowy Z 231 (1:.!O i 220 w.) marki 

Dyplomowane 
Higienistka-Pielęgniarka 

LIZA 
Waue zdrowie, Szczqścłe ł powodzonle ty-

clowe, Dułe oflllry mlltor'a!n. 
aalełne Sil od lako~ci towaru. Nie kotdy dowolnie 
lIachwalan, towar, lecz w cl<\su dziesilltk6w lat 
w całym 'wleci. wypróbowana ja1!ość zasługuje na •• Natawis·· lÓdl, Piotr8owsMa 152. nAllOTOlUnA Waslie III ufanie. 

a przekona się, 1:e to jest faktycznie szczyt doskonałości. 
Aleja I MaJ. 35, 1ft. !. Tel. 14$-01. 

TYLKO .,0 LLA" 

DOBRZE 
f.aprowa.d7.one i prosperujące biuro 
handlowe do sprzedania., wzgl~dnie 
poszl1kiwany wspólnik z ka,pitałem 
2000 zl. Zgłoszenia sub ..2000". 

POKÓJ 
dla 2 osób z umeblowaniem i pia
ninem do wynajęcia. Traugutta 7, 
m.8. 8722 

POSZUKlW ANE 
5-pokojowe mieszkanie z wszel
kirmi wygodami, I lub II piętro 
przy ul. Piotrkowskiej pomiędzy 
Zawadzką, Andrzeja. Oferty pod 
"Gotówka" do admlllllltraeji. 
~ ------~-----------

TANIO OOOAM 
S-pokojowe mieszkanie świeżo od
remontowane, III p. bardzo słonecz 
ne, z wszelkiemi wygodami (sM
·bowy). 11 Listopada. Dzw. między 
11 - 1. Tel 176-64. 3734 ----- -------------------

POKÓJ 

POKÓJ 
umeblowany, niekrępują.ce wejście 
II p. m. 38 lewa oficyna, Piotrkow
ska 132 do wynajęcia dla pana.. 
Obejrzeć od 11 - 6. 3709-1 

Tkalnia me[~ani[lna 
składajllca się z 35 warsztatów 
kortowych (Schenherowskicb) 
wraz z wszelkiemi maszynami 
pomocniczemi do wydziedawie
nia. Oferty mb. "Tkalnia me-

cbaniczna" do redakcji. 

PRZQDZI\Lnłl\ 
zgrzebna 

składająca się z 4-cb zespołów 
szer. 1800 i 1850 mIm. I napę
dem parowym do wydzierżawie' 
nia. Oferty Bub. ,.Przędzalnia" 
składać do redakcji 714-1 

umeblowany do wyn!ljęcla. Wiado-

mość: Kilh'lskiego 44, m. 28. ł U 21 U ol-"IUI-O 
' - POKÓJ n 
umeblowany przy rodzinie dla pa- l 
na. do wynajęcia. Sienkiewicza. 3-i, ~:s1i!in:J\Il- • 1AlER. 
m. 12. 8733 ENGLA 1 (przy Aleksandrowsklei 7.5) 
______ ~______ tel. 150 42. Dla wygody przylmuie 

um6wienla firma "MET AGRAPH" 
Piotrkowska 110. tel. 192-96 Wykona
nie az,bkle, solidne i łanie. Reparacje. 

2 POKOJE 
lub 1 pokój z wszelkiemi wygoda
mi, telefonem, z utrzymaniem lub 
bez od zaraz do wynajęcia.. Gdań-
6ka. 67, m. 8, front, I p. 

SŁONECZNE 
2 poko.fowe mfeszkanle z kueh
nią. śpiiarką, służb., ką:pieIQw. 
i wszelkiemi nowoezesnemi wy 
Rodami, natychmiast do wvna
jęcia. A. Sehwember, Jul.fan6w, 
ul. Dr. Biegańskiego, II Kolo
nja Skarbowo6w. 666-3 

CIEPŁY 
1 ładnie umeblowany pok6j z 
wszelkiemi wygodami, łazienka 
i wejściem z korytarza odnaj
mę. Piramowicza 5, front" mie 
szkania nr. 11. 707-1 
----- --~I---------------

5-POKOJOWE 
luksusowe mieszkanie, z hollem, 
front, 2 piętro, narożny dom Piotr
kowskiej bez odstępnego do odda
nia - . poleca biuro Geguz, Piotr
Kowska 81 tel. 105-39. 11418-1 
---------- . -

KOMFORTOWE 
~emontowane, 2 wejścia, 3 poko 
je z kuchnią, wszelkie wygody zł. 
130.- miesięczne ustawowe komor 
ne, stary dom, poleca biuro Ge
guz, Piotrkowska. 81. tel. 105-39. 

11417-1 

KośCroSZKI 32 m. 15 
Do wynajęcia. pokój umeblowany, 
oddzielne wejście niekrępujący, wy 
gody i ciepły. 3695-1 

STOŁOWY POKÓJ 
orzechowy, solidny do sprzedania 
w stolarni W ólczańska 91 m. 22. 

3704-2 

ZAMIENIĘ 
8 pokojowe mieszkanie, wszel
kie wv~odv, posadzki, komplet· 
nie wyremontowane na 4 poko
jowe mieszkanie w centrum, nie 
wyżej JI piętra. Z~łoszenia do 
biura Geguz, Piotrkowska 81, 
tel. 1'05-39. 419-3 

2 EW. 3 POKOJE 
Mntrum miasta. na pierwszem pię
trze, nadające się:na bi!lro, dla 
adwokata itp. od zaraz do wyna
jęcia. Wiadom.: tel. 131-91, ocl 10 
_ 12 i 2 - 5 TJP, 11474-2 

Jeden lub dwa 
dute frontowe pokoje ewelIt. I przed
pokOjem, wprost z klatki schodowej 
na I pi~tr&e prz, ul. Piotrko"skiej w 
.kollcT Nawrot zaru do wynatacJa. 
Pokoje nadaill li~ na kancelarj~ 
aclwoiac~ gabinet lekarski, biuro 
lub interes handlowy. Piotrkowska 
132 M. 3, tel. 136-55. 

Pabryka Luełer 
W,tvOrnła m_bil 

J. KDkl~tiBkl 
Zachodni. 22. 

tel. f7B-1t 
polec II po nII'niłuJch 
cenIIch lustra, trema 
tualety jasne, clemn, 
w orlliiftll1nJch ,a
mil ch. Uuądlenia me. 

blowe nalnowSlych
siy16w. Meble pojedyń 

ue Jak, garderoby, kreden.y, stoły 
knesla, otomllny wykonanie roboty 

tapicerskie na miejscu 
Sp,..dat n. ra" I a. gOł6wkłl. 

"HYOIEnA" 
lód!, Andrzeja 1. 

Pr.pjmuje wuellrie robot,. wchod.r:!
oe w .akres CJll'El.clllenla s.rb, Ilołe
rowania, eylłlinowanta i dru!owanla 
posad.elr St?r.~łonle biur i miaaelrot\. 
ora. uy8liclie.nie olaien fabpl'canJch w 
bud,nkllch plętrowyoh i parterowvoh 
(t. aw. S.edo\IJ7ch) oraz palcowanie 

drzwi I okien na zlmfł, 
Tel. 1015-41 (pryw.) 

8właiło zgasło, motor BtanQlP 

dzwoO tfłe • liO- 1 
,~o~otowie I1e~t1y[lne' 
dyAory przez oał~ dob~, w 

w niedziele i aw1t'ta. 

" naprawa nun,bmlastowa " 

LOKAL 
7-mio pokofowv frontowy na I-szem 
pięt-ze DO WYNAJĘCIA od &ara. 
prs, ul. Gdll/\skiej, mlęday ul. Zawadz
kr:! a 11 Listopada. Czynu mieukań 
niski. Wiadomości udziela kancelarja 
gimn. Z gr. Kupc6w, NanńowiCla 68 
od godz. 9-15 tel, 115-31 373 

Dr. med. 

z. OATynBR 
UROLOG 

wznowił przyjęcia 

Plr.m~"n«1ll) 2 tel. 14,8·95 
Chorot)r noralI. PQcf'leru I drOg 

moc.ow,ch 
oQa •. pr.,łać od 9-tO l «ł-S .,. 

Dr. A. Szmirgeld 
Neu r olog-paychjatra 

Leozenie wadliwej wymowy (j"lran!e I 
Śi inne) i Jlledoroz"iniqtych dlieci. 

r6dmieJska 27 tel. 151-89 I 

_____ 0 d 5-1 I 

Dr. E. 6UTIAn 
I 

choroby dzieci I 
przeprowadził się na 

Gdańska 26, teJ. 173-00 
przyjmuie 11-12 i 4:-6 

Dr. med. 

L. N"!CKI 
SpecJalista chor6b sk6rnyoh, wen.

rycllnych I mocsopłciowpeh 

Nawrot 32 tel. 213-18 
pr.Jjmuje od 8-10 r. I od 4 - 8 •• 
w niedzIele j' ~wiota od 9-12 • poło 

Dla płlń odd.ielna poe.okalnla. 

godz. prayj~ó od lO-la i 4-7 

Lustra 
Trema 

• 
WY1'W LUSTER 

Alfrfd 

Ogłoszenie. 
Podaję niniejszem do wiadomości publicz

nej. 1:e Sąd Okr~gowy w Łodzi wyrokiem z dnia 
20 listopada 1931 r. zaocznie postanowił: 1) ogłą
sić upadłość firmie "Cbrystjan Adolf Krauzel& 
i Chrystjanowi Adolfowi Kruuze, 2) ChWllę o
twarcia upadłości oznaczyć na dzień 8 listo

,pada 1931 r. tymozasowo, 8) zamianować Sę
dzią Komisarzem Sędziego Handlowego Markusa 
Halpema, 4) zamianować kuratorem upadłośoi 

adwokata Józefa Fajnberr:;a, ó) oddać npadłe-

~ dl 
go pod dozór policji, 6) nakazać opieezęto

Dr Dm w~nie .ruebomośe~ i :zeczy upadłego gdziekol-
"' '-I Wlek SIę one znaJdUJą. 

1IIIIIIC7A ,n I u terminie ~ebrania wierzycieli nastąpi, 
.II/Ul/JUt l V ·osobo. ogłoszema. 
QÓG NAWROT Kurator masy upadłośoi 
TEl. Z20-lł Chrystiana Adolfa Krauze 

J6zef Fajnberg, adwokat 
Łódt, ul. Prez. Narutowicza 36, tel. 131-62. 

DOCENT 

Br .•• Rdolf Palko\Vski 
Dyrektor "Kochan6wkl· 

Choroby nerwowe i p.ychiclM 
prlylmuje ul. Plotrkowaka 64, 
m. 4, • poniedziałki, 'rody, pl<\tkl 
od g. 4-ej do 6-ej. Tel. 102-62 

HO O ATA 
Dr. mad. PI. DEbLER 

Łódź 
Kopernika 49 tel. 245-50 

lł(IY 
.oB wszystkich chorobach 

Dr. med. 
Podziekowanie. 

NinieJśąll\ .kładam, dzieln,m strałakaoll\ t.5.0.0. oras 
panu komondantowi dr. arohmanomi serdecsne podziękowa
nie za energiczne I.alcnale połaru, clsięki kt6remu .tęksaa 
CI~4! fabryki została uratowon •• 

Wyłoóu81nia i farDlarnła RYlzard Jcbroeder. 
Je zy dYB 
Chorob~ koble=e I ekunarJa 

Zielona 30, tel. 115-27 
przyjmuje od 5-7 

Dr. med. f HASA· E H. Hammer ortopedyazne po ohorob!h kost- Doktćr l.""~ 
akus.er Iłinekolo, nreh I ataw6w III ł .. KfiI Ul 

Piłsudskiego 38. tel. 128-89 (artretyzm) przez lekarza \II II 111 n 
Dn~mo:Q od l-uj do S-gj .1. :~::!~II~~~2~o ~~;J:; 4 ni~k~c; CelDeDnftPJlłl1ił 4. tel. 216-90 

Lekarz-dentysta Dr. Ludwik Falk 
Specjallata chor6b ~k6rny • ., z. Bielakawska 

I wenerycznych 
Nawrot 7, tel. U8-0T 

od 1G-12 I od .'-7 

Dr. Med. 

w. EY MNER 
położnictwo i ehoroby kobiece 

mieszka obecnie 
Cegielniana 4 (dawniej 36) 
(Obok kina "Czary") te1.1?4-72) · 
Przyjm. od 2.30-4 i 7-8 w. 

Dr. 

IIOwr6clla 
Kilińskiego 113, róg Nawrot 

Winda-telefon 148-27 W. 
od godz. 10-1 i od 4-7 

Dr. med. 

G. FAI DS El' 
SienkIewicza 31 ter. 117-95 

Choroby pr.IIIlDdu pDkatmawlga 
Leczenie hemoroid6w bez ooeractt 
la pomoc~ niebolesnych injekcjl. 

ST. 
GINtiKOLOG- UROLOG 

CHOROBY KOBJBCE 

~.l. Pinczewska 
, Połotnictwo, choroby kobiece 

GDAŃSKA 57, I pii2tro, 
telefon 108-01 

i DRaG MOCnOW\7CH 

Gdath;slrl,a 7Ta, tel. 2013-98. 
PrriJJmuJe od 6-8 w. 

(hr. mad. 

HELLER 
Specjalista chor6b skór

nvch i welftaryc.nvrJl 
UL. NAWROT 1 

TS"BPQN 119-89 
~Uj. do 10 r. i od 4-8 wi~ 
• ntedBle'Q od 11 - 2 po poładDlu 

Dla pań apec. od ,.sa. ....... Pl'-

Prsyjmuje od 4:-ej do 6·ej. 

Dr. mad. 

~B~okienki 
Stomltolal-cblrurg 

chcrob~ ząbOw, •• o-Ełk. d.llI· 
aał, podniebienia, łQQke I t. d. 

.agulacJa 2G1b6w 
Rentgen alektrot.rapJ. 

Ord7nale 3-7 7t!97 
PIOYRKOWSKA UI4 'II. 114-.0 

apeQ,mlleta chor~D G1k6rnych 
I weneryO!3nyolt. 

le~2EenRe djatarmją 
i elekirołers:,Jją 

(lampą kwar!lDW!1) 
1l11\1fmuje od 9-2 i od 5-0. 
"'Ił nłedll1ele \ Św1fłtB. od 9-1. 
Dla. pań ud 5 do 6 po poło 

oddałelna. pooeG~alnb. 

~. mml. 
Akuszer-Gloekolog 

floil!IfJUlSliil Z6, fal. 177-SO 
pzryjmuje od 4--7 po poło 

Doktór 

" 
O, on 

przoprowadził się na 

II U OWliC1!!A 2 

SI 

tel. 12883 
pzyimuje od 5-7. 

Dr. me'tl. 

lIowrócil 
ZIELONA 11 

Tel. 1111-42 
Choroby 8kOrne, wenerynne 

I moc.opłclowe 
Loceonle 1.IlmpQ Kwa,cow~ 
P'.Ylmule od 5 do 8 p. P 

Panie od 4-5. Nłed.tela od g-t 
Dla nIHłlmołn,:i!'I H,." leCIIII'" 

Dl. pań oddzielna poc.ekal"iL 
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NOWE CENY NASZEGO MtiSKIEGO OBUWIA. 
3zk9Q 
29.90 

fason 6637-21 
Półbuciki z bronzowego lub czarnego boksu. no 
skórzanel podeszwie. Elegancki I wygodny kr6~ 

Fason 7937-33 
Elegancki męski półbucik z bobtf, gustownie pei'

forowany. $zeroki obcas. 

34;90. 
29.90 

fason 7631-46 
Męskie p6łbuciki z ci$lęcego boksu. Elegancki 
śpiczasty fason, szero1ci obcas. 

1oso1'l 3967-22 
No słotę i niepogodę te bucikI z czarnej boksowe' 
skóry na mocne; gumowei podeszwie. 

34;9Q 
32.90 

Fason 9677-22 
Czarne sznurowane buciki z pierwszorzędnego 
boksu ciel,cego na mocnej skórzanej podeszwie. 

Oprócz wymienionych art y kułów posiadamy stałe na składzie fason fJ167.«J 
Obuwle ąo ptac:t. z mdc:neJ, dobrze przetłuszC%O" WIELKI WYBOR OBUWIA MĘSKIEGO, DAMSKIEGO, DZIECmCEGO I GUMOWEGO. ~:i ~~cZs::;:~eL na trwałej gumowej lub skórze---

~wieta sie zbliżają I Korzystajcie z Okazji taniego kupna podczas 

Z~ ig (ł! g tlDiel -
Gurman ; Fa in sold. Piotrkowska 31. 

-
--____ r .... ________ ._ ...... ________ .... ______ a. .......... mn .................... ______________ .. ... 

••• 
Jak magnes przyciąga sławna marka naszych wyrobów liczne rzesze Pań 

i Panów zarówno stałych, jak i nowych klijenŁów do naszego salonu sprzedaży de
talicznej przy ul. Piotrkowskiej 154. 

Kto raz. kUJ)uje" 
Ten słale kUJ)uiel 

Oto nasza dewiza, w myśl której staramy się usilnie sprzedawać zawsze to co nainowsze i naj
lepSZa! po (fBa(1I labrgc;zDUtb. 

Olbrzgmi wgbór, stale wzrastający krąg naszych klijentów, wprawia w podziw każdego, kta 
poraz pierwlzg wstępuje do naszego salonu. 

Uwzględniamy każdą figurę, tak młodej panienki jak i wytwornej damy. 

WY JIl'J{ ·OK.llIJtl! 
l do fm t-do erodnja orządzamg okazyjną sprzedał d"lazd"o". i " ~gm 
(elu zapraszaBlU P. I. Klljeniów na pierwsze plCUo n.szello saloD dllft· (Z· 

. nedo przg uł-cg 

O~O jł!dno z dams it:h praw , 

No' bi~liznc marki .,P IW" - . 

DrBInIDł.~'!I'ril&ir 'ta mieeiC:CEna _Głosu Porannego" :Ile ws!vefkiemi do
.. 11\ :llDlb datlutmi wynosi w Łod/II 21 .. 4.60, %!I odnoszooie
~QJ'08BP. z prtll'~v ' !J1I poczt"'w' w hil lU - »' , f.-· ze:"rBni~ - at. 9.-

IE 
" II 

Salon sprzedalu detall,(zne-
i trko1ftrska 1 

Ogłoszeni-a %ll lf!eJO/IQ: mllłlDatrOIQ 1-llłPllltowp (atl'on!1 5 s;;pIIH) I 1'lJ1IlII 9tk'onll 1 sł. 
, łekdole 00 ar. nadesłane po tek~oie 40 gr.; ł.elrrologl 40 lir. ZWJOlJoJlle 

(str. 10 !ł%pelt) 12 gr .• Drobne 15 IJI. J~ wvra.; naJmnleja.e ogłoHenie i:l ł.5') gr. PoaauCsl\vemia p.acV 10 gr 
2Ja wyraes najmniejsze :d. 1.BO 111'. OgłosIllenia *:11'~~lSp;t"in ~llIbinowe 12 żł. Ogłosaenia aa:niolacow" obI. 

t' \" '\O~ Ji , Ói.f- ej? ~Cl 111(> ZW f\08. olane ~ o ® proc. drołel. firm "ollranlcIID9J~ ., 11') oro;;, Za oQba.en~!I łnbslldvolll'lC! ttt~ M!)t!!D. dodQł!J.I300' 

Redaktor. BuaenjusliI'! Kronma" Za wvdl:JWD.iotwo .Prasa'" WydawniClllB sp. z o~. odo.: Eloaen UBE IironmBn. W drukarni własne; Fło'rkowaka 10J 



Łódź • 
29 listopada 1931 roku 

, '. f ••• - • 

. . ;.~, .. ~., .. , ~.' ,,::,'~ :~. ~ 

M DODATEK SPOłECZNO-LITERACKI 
',:. ~ ., " ...... .'. ',' '.... " .. • .' I. ~. I t, ,~? ~ ': .'~ .• :; " 

• 
I log- zn trage ia o • le 

WpIlIW budowli fiz;ologiczne; na życie i •• człowieka ,ozwo, 
Walka o wyzwolenie kobiety nano się, że nie wystarczy usu- kiego, poezja, sztuka Ud. tkwią Całe życie kobiety, to właści- łow, jest iródłem wielkiej ra--

znajduje się dziś w stadjum de-I uąć wiekowe zapory natury spo niejednokrotnie podstawami w wie jedna wielka służba "bo~i- dości specyfic,p;nie kobiecej. Alc 
eydująeem, końcowem. Na na- łeczne.i, by osiągnąć całkowite owej grzesznej I lekceważonej ni gatunku". Ciąża, mensłrua- nawet owa radość nie może sła
szych oczach realizują się naj- i faktyczne zrównanie plei. O-l miłości. Zresztą organy seksu- cja, laktac.ia, macierzyństwo - nowić dostateeznej rekOmpf'll
śmielsze hasła i marzenia femi- bok nierówności spoleeznych ałne człowieka nie służą (jak to tylko punkty szczytowe, naj- saty za cierpienia i dolegliwo-
nlstek. W rezultacie wiekowego istnieją bowiem jeszcze nierów- u zwierząt) Jedynie celom N'Z- bardziej widoczne, bolesne i ści, związane ze spełnjtmiem jej 
wysiłku zdobyły kobiety równe ności natury biologicznej. Cho- rodczym, ale wpływają zapomo- przykre. funkcji biologicznych (nie cho-
prawa polityczne, wtargnęły do dzi mianowicie o obciążenie ko- cą inkrecji wewnętrznej hormo W i~tocie nietylko w wymic dzi tylko o ciążę, któl'ą pewi~n 
wszystkich prawie dziedzin ty- biety szeregiem ueiążUwych spc nów seksualnych, w sposób de- nionych okresach, ale w kRŻ- uczony nazwał "fizjologiczną 

cia gospodarczego. Miljony ko- cyficznie kobiecych funkcji bio eydujący na rozwój całego or- .dej chwili, przez eałe życie ko-I katastrofą", ale o cały okres doj 
biet pracują dziś u boku współ- logicznych, chodzi o jej rolę se- ganizmu. Owe .tuż dziś sławne blety (mamy na myśli epokt: rzałości seksualne.i, pełny cho
towarzyszy płci męskiej w fa- ksualną, o jej stanowisko w hormony zapewniają sprawne dojrzałości płciowej) odbywa.Ją rób, niedomagań, dolegliwości), 
brykach, biurach, urzędach I procesie rozrodczym. Tej to bio funKcjonowanie wszystkich pra się nieustanne procesy fizjolo- za tamowanie i ograniczanie 
wolnych zawodach. Co wię- logicznej stronie problemu ko- ,,-ie organów, wpływają, pobu- giczne, wpływające decydująco I możliwości rozwoju intclekłua; 

ce.l po wojnie dokonywuje się biecego poświęca swą niezwy- dzająco na stan duchowy 1 sa- na rozwó.t organizmu, na jl'j nego. 
ustawiczna, postępująca krok kle ciekawą książkę pod tytu- mopoczucłe jednostki, budzą stan duchowy i intelektualny_ W iaki sposób usunąć, a '" 
za krokiem przemiana w poglą- lem ,,Biologiczna tragedja ko- radość i rzeźkość, wolę do !y- Każda chwila, każdy moment każdym bądź I'azie zIDniejs.lyt 
dach i obyczaJach moralnych biety" znany uczony sowiecki, cia, et~ Dlatego też bezsensow- rozwoju kobiecego organizmu, do minimum niesprawiedliwość 
społeczeństwa, sui generis eman prof. Niemiłow. ne l złudne były tak często w kobiece. 1 duszy, to przygoto:wa- przyrody? Którędy prowad~l 
cypae.ia moralno - obyczajowa "Homo sapiens", stwierdza dziejaeh ludzkości ponawiaue , nie do spełnienia wielkich ~io- droga do całkowitego i faklyc~ .. 
··obiety. prof. Niemiłow, zawdzi .... za swe próby zabiela drzesznej' płci, u- I Indicznych zadań, nałożonych ~ -.:~,., ve nego zrównania płci? Prof. Nie-

Tradycyjna podwójna mor al- zadziwiające sukcesy, swe W y-\ martwienia ciała. Miast wyzwo- na nią przez przyrodę. miłow wierzy w decydującą ro-
nnść, moralność męskiego okre- .iątkowe stanowisko w świecie 1ić ducha z pęt grzesznego cia· Ta nieustanna służba .,bog'JJi lę nanki w owym dalszym pro
so dziejów ludzkości, dostoso- ZWierzęcym, nietylko specjałneJ ta, doprowadzano zwykle do gatunku" wszechwładnie zapa- ccsie emancypaeyjnym. Roz
wana do potrzeb mężczyzny, u- budowie ciała, posiadaniu rąk, podwójnej fizycznej l ducho- nowała nad życiem kobiet, za- I WÓ.1 Dauki umożliwi Lupcłnie 
stępuje, oczywi.ście nie bez wal fenomenalne~u ro~wo!owi móz wej ruiny. Zresztą czem Jes~ a~sorbowala wszystkie ich siły świadome, dowolne i pewne I'e
ki, miejsca nowej etyee. Postę- gu, ale w ~lelkieJ mierze ,słle człowiek poza plcią, najlepiej fizyczne i duchowe, przes~ka: gułowanie płodności kobiece,j. 
powa część mło.dDeży powojen i ł"ozw,oJowi organów świadczą: kastraci zwykle apa- dzała swobodnemu rOZWO.lOWł Kobieta naprawdę stanie sie a 
neJ zrywa z dotychczMOwemi płelowyck. Wbpew utartym l'yem1. pozbawieni radości - l sIl l zainterseowań illfeleklQal~ nią swego ciała i płodu. Jeti!
tradycjami, dogmatami l prze- mniemaniom "płeć" nietylko impulsu życiowego, tępI, egol- nych I twórczych. Nawet wy- czcśllie czynione dziś ekspcl' '_ 
sądami moralnymi, stal'a się nie. stanowi w nas ~zostałośc'ł ~tyeznl •. Płeć, życie ~eksua1ne9 bitne ~ntelektn~nie kobi~ty o~ menty naukowe ' wskazują ~a 
ukształtować swe życie moralne zwlerzęce~ ale przeCiwnie je.!'t .lest potęznem narzędziem w rę- cruwa.lą w chwilach maclel'zyn możliwość ,iuż może w nieda/e
.uzerze~ rozumniej, sprawie- specjalną odznaką czlowieka~ ku przyrody, służącem rozwoJo, siwa I ciąży wszechwładnie kie.i przyszłości maczncoo 
cłliwlej. cecbuje go w znacznie wlę- wi gatunku. Przyroda nie jest I glos matki - przyrody, nawet · zmniejszenia bólów i doleali;o 

Jakkolwiek .łednak u;ks.ztalto- kszym !iltopniu, niż niższe rwie- jednak sprawiedliw~m gospoda I w nich instynkt macierzyó .. ki I ści porodowych i meustr:acyj 
rzęta. Poza plcią niema ezłowit' rum. Nie J'OzdzieIiła jednako I zwycięża, odsuwając na bok za- nych. 

walaby się owa nowopowstaJą- ka. Zycie miłosne .jest nietylko obowiązków I ciężarów owej interesowania intelektualne •.• • 
en etyka, jasnem jest, że zmle- źródłem intensywnej radości In- słuźby na rzecz gatunku. Rola (prof. Niemiłow przytacza cie- ~ parze z tern p.oJd~Je Jak-
rza ona między inne~ do cał- dywidl1alnej, ale I krynicą "łę- mężczyzny jest drobna, zniklJ- kawe wy.łątki z listów Georgf na.lszcrsza ochrona ~ op:eka. Sp IJ 

kowitej emancypacji moralnej l bokich i szlachetnych uczuć. _ ma. Lwia część zadań t trudów San~ S. Kowalewskoj). Mar.;e- I łeczna nad maf~ą l. dZleckICUl, 
seksualnej kobiety, domaga się Na.iwyższe dziedziny ducha ludz przypadła w udziale kobiecie. rzyństwo, powiada prof. Niemi- I bo;az wychowanie fIzyczne ko-
równouprawnienia obu płci w Jety. l)ozatem nowa etyka 0-

.. iM' 

Szczególnie szybko l radykal 
ble dokonywuje się ten proces 
emancypacji polityczno" spo
łecznej l mor8llno ~ obyczajo
wej w Rosji sowiecki~j. Rewo
lucja paidziernikowa zniosła 

wszelkie ograniczenia politycz
ne lub kulturalne, naoścież o
tworzyła przed kobietą dostęp 

do wszystkich niemal dziedzin 
życia ekonomicznego, eowięcej 

do góry nogami wywróciła pod 
~tawy tradycyjnej morałno~ci. 

(Nie obeszło się przytem bez 
przesady, śmiesznostek i nadu
żyć życiowych. Stosunki oby-
cza.lowo - moralne w poszcze
gólnych okresat!h rozwoju So
wietów znalazły sobie ciekawe 
odzwierciedlenie w Iitel'atune 

RozmowiI 
Niewielka salka jednej z pod- co, gdyby nie to, ze Istnieje Mo

rzędniejszych kawiarni ParyZa. Po skwa. 
przez wirujący stale kołowrót we)- Moskwa! Oto punkt wokoło któ
ściowy dolatuje nas bałas uliczny, rego koncentrują się w&zystkie Je
który wraz z odgłosem rozmów pro go myśli i plany. 
wadz-onych w kawiarnI, splata się Następnie opowiada KataJew o 
w jeden dziwnie miły gwar. Tu nowej twórczości rosyjskiej, o gru
właśnie udzielił nam wywiadu wa-, 
lentin Katajew, jeden znajpopular S,p,lan ZWah! 
niejszych i najbardziej utalentowa-, 
nych pisarzy nowej Rosji. Otwarta 
choć ostro zarysowana twarz, gł~ I 
bakie spojrzenie, uśmiech, niemal 
dziecięcy - czynią go już od pierw 
szego wejrzenia mUym i bliskim. 

Dzięki swemu prostemu, lecz za 
razem przenikliwemu humorowi, 
dzięki umiejętności patrzeni~ na 
życie i opisywania go właśnie ta-

sowieckiej). kiem, jakiem ono jest - potrafił 
. autor "Kwadratury koła" wnieść 

I rzecz dZiwna,; nagle okaza- d lite tu t • t b I .. - lora ry yp przeclę nego o y-
lo SIę, ze nawet tak radykalna watela Rosji SowieCkiej ~. jego co-I 
społeczna emancypacja kobiety. dziennem zyciu i uprzyst~nić nam 
nie rozwiązuje ostalecznie i de-I poznanie go. 
flnitywnie kwestji kobiecej. UJ- - No, Jak tam znajduje pan Pa-
rzano, że istnieje Jeszcze jedna ryz? - rozpoczynamy. 
dotycL.czas pomijana strona - O tak - odpowiada z umie-

. . chem - Paryż jest pl'1Jluiem mia-
problemu kobl~eego, mianowI- stem. Z całą pewnością! zamiesz- znak{)mity pisarz niemiecki ukoń-
cie strona biologiczna. hzeko- kałbym ,tu ł pokocllał Parył ' ,ort- czył Watora.j 50 Ja&. . 

pie młodych literatów, których na
zwiska dla nas ludzi Europy Za
chodniej, są tylko pastem brzmie
niem, ale którzy reprezentują zu
pełnie nowy samodzielny kierunek: 
o Mitrofanowie, Borysie Lewinie, 
Gerasimowej i in. 
. - Dość chętnie czyta się u nas 

i obcych pisarzy; z francuskcih np. 
Zolę, Maupassanta, a także i Wikto 
ra Hugo. 

Dobrze to Jednak wiedzieć
dodaje - jak ci "inni" żyją u sie
bie w domu. 

Z prawdziwem przelęGiem wyra
ża silll Katajew o twórczości tak 
tragicznie zmarłego Majakowskie
go, "poety rewolucji" - jak się o 
nim wyraża. W ogóle te dwa poję
cia rewolucja i Rosja stanowią dla 
niego nierozerwalną całość. 

Na zakończenie prosimy go, aby 
nam zarecytował coś z własnych 
wierszy. Katajew zg::dza się. I ot~ 

I 
z ust tego naprawdę wielkiego pi
sarza nowej epoki padają twarde 
słowa poematu: ..Na śmierć Leni
na". 

" .•. Aux Pleda du mort - belle la 
Russie ... " 

"Biologiczna tragedia kobie
ty", przetłomaczona zosta~a (ta 
szereg języków. Należałoby 

książkę prof. Niemlłowa uprzy ' 
stępnić również czyteinikowl 
polskiemu. 

S. BAnAD. 
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Zabójst 
lala i 

o d rek ori fabrrki akc. tow. I. K. Poznań i go, ini,nier6w Rosen· 
raźba nowego lokautu.·· W·ec e egalÓ wsz,stkich 16dzkich 
fabrrk. •• Prolesl przeciwko aktom terroru 

eiss ... 

Sąd okr~owy piotrkowski na miejscu rodziny, a po wtól'e - oczekiwali napadu I ~otowi by- ksze~o od poprzerlni('~o~ gdy,t 
IH>siedzeniu w dniu 14 ma.la r. jako zagl'anitozny obywatel, ma li w obronie kochanego towa- zarz:)dy byłych 10k9.utowyeh fa 
1907 rozpatrywał sprawę PiolI'a .ląc za~l'aniczny paszport, może rzysza dr01(o spr~ać swe t y- bryk ciągle jefl:rczc przebywają 
Sieratowskie~o, robotnika fa- nmł)'cbmiast wyjechać. Inżynier cie. ce w Rerlinie, zwróciły się do 
bryki akc. tow. I. K. Poznań- ReJss serd~cznie mI podzięko- Na cmentarzu obeszło się bez wszystkich przemysłowców w 
sl-ie~o, członka polskie.' part,ii wał za poinformowan.e ~o,f) -Yypadku. Uczestnicy uroczysto- ł"od.d z odezwą, aby przyłączyli 
socjalisłycznej, oskarżonego o nastrojach robotników, nadmie ści pogrzebowycJt %8częli się się do ich akcji, ma.łące.i na ce
zabó.istwo robotnika Muchy, wy nił mi, iż postępu.le z robotnika rozchodzić; inżynier Rejss ~orą lu u~.,oko.ienie robotników l 
bitnego działacza p8'l'tji narodo- mi przyzwoicie, i dodał wkońcu~ co się zemną poże~nał i wprost zmuszenie ich do wyrażenia za 
wo - demokratyczne.i, w ohro- iż przez kilka dm nie będzie z cmentarza 6diechał na dwo- pośrednictwem delegatów pro
uie które~o ja występowałem. pl'zychodził do fabryki i przu rzec Kaliski (ciągle w asyście u- testu przeciwko aktem tel'ol'U. 

Ś. p. Mucha był jedną z pierw ludzi zaufanych rzecz tę wyba- zbro.ionych ludzi). Odezwa zarz~ldu byłych lokauto 
8zych ofiar walk bratobó.iczych da. W owym czasie biura zarzą- wych rabryk była odpowiedzią 
w Łodzi. Świadków w te. 1 spI'a- Tę pamiętną rozmowę z Inzy· du b. lokautowyeh fabryk, cbo- na otrzymaną wiadomość o za
,«,ie sąd zbadał okelo dwudzie,. nierem Rejssem miałem w Hele· ciaż lokant został przerwany 20 bÓ.istwie inżyniera Re.issa. Ż!!
stu, robotników fabryki akc. nowie 14 ~a.la 1907 roku o ~ó- kwietnia 1907, znaJdowały! się danie przemysłowców musiało 
tow. I. K. Poznańskiego i Jabry dzinie 9 wieczorem. A .luż w fi .leszcze w Berlinie, ł mzynier być ""'konanc, ~dyż sprawa lo
ki aI[c. tow. L. Geyera, w które., dni późnie.i (19 maja) gruchnę- Rejss w podróży swej do mla- IHmtu wszy tkieh faI,.'yk łódź
Mucha pracował. Wobec braku ła po mieście wiadomość, it na sła rodzinnej(o uznał za właśCl- kich nie na żarły była wysuni~
dowodów winy, sąd uniewinnił ulicy Zacbodnie .• przed domem we wstąpić do binra z8Tządu fa ta.-
Sieratowskiego. nr. 37 został zabity dyrektor [8- bryk i wyUomaczyć 'Iwym sze- RGbotnicy zl'ozumieli pOwagę 

Sprawa trwała od 9 rano do bryki akc. tow. I. K. Poznań- fom powody swe, rezygnac.ii. sytuacJi. Zaczęto się krząłać na 
~-e.i po połndniu. Wralcać moz· ski ego, inżynier Dawid Rosen- ,Jaka była w Berlinie rozmowa całym ł!ldzkim ter~.nie prz~my
na było do Łodzi na.lwcześnie.i- tał. między prezesem zarządn fabl'Y słowym, wybrano dele~atów, 
szym pociągiem dopiero o G-cj, Wieczorem byłem w mieszka ki akc. tow. I. K. Poznallskle- należało .leszcze uzysknć ze
świadkowie - I'obotnicy p01.0- Din tra~icznie zmarł~o inźynie go a inżynierem Re.łssem, tego zwołenie władz . adminish'acy,i
stall w ~aehu sądn okr~owe- ra. Przy zwłokach zastałem zna wiedzieć nie mo~ę, ale .iuż po nvch na odbycie ,,,lecu I'eprezen 
~o i wdali si~ zemną w dłuższą nego kaliskiego adwokata Ema- śmierci Rejssa byłem na.tdokład hmtów wSZJ'slkich fabr~-k. 
I'Ozmow~ na temat obecnych nuela Grossa, teścia zabite~o, w nie.i Poinforuiowąny przez dy- Miejscowe władze ądministra 
stosunków w hyłych fabrykach owc.zeniu rodziny, sf:dziego śled rektora Horroksa o szczegółat'h cY.łne kategorycznie odmówiły 
lokautowycb. W toku tej roz- cz~o Orłowa i dyrektora fa- pobytu Rejssa 'W Berlinie. swego zezwolenia: delegaci re!· 
mowy dowiedziałem się OlI bryki akc. tow. I. K. Po~nail- W Berlinie .fakoby miano po botników zwróCili się wtedy do 
świadków. Iż ogół robotników ski~o, a śród nich i skazańca wiedzieć Rejssowi, iż inżYDlcr mnie, i ja, chociaż wyczuwałem 
fabryki akc. tow. I. K. Poznań- inżyniera Rejssa. Na prośbę n- Rosental zginął li tylko przez to możliwe pl'zykrości dla siebi(', 
8kie.Jlo jest w na.lwyższym sto.,- dwokata Grossa zwl'Ótlilem się iż był chwIejny w swych zarr.ą- niepewny co do wyniku meJ mi 
niu podniecony przez niewla.ści z wnioskiem 'do sędziego ś1ed- ·dzeniach. Ii on, Re.iss, człowiek sji, pO.tecbalem do Piotrkowa. 
we postępowanie dyrekcji fa- czef;(O Orłowa, aby zaniechał silne .• ręki, może być o siebie Przeczucia mnie nie omylił~: 
bry~znej, że nienawiść robotni- pI'zykrej i bolesnej dla rodziny zurpełnie spokojny. I Re.iss po- gubernator von Essen z miejse.l 
ków skierowana jest "łównie sekc.ii zwłok. Oznaki gwaHow- shlchał, dał się przekona~ i po- zaczał czynić mi wymówki, iż 
przeciwko dyrektorowi Rejsso· nej śmierci Rosentała były zbyt stanowił wrócić do Łodzi. fałszywie Informowałem wla-
wl, który za najdrobniejsze u .. widoczne, dwie rany, zadsne Kole.lność wypadków była na dze o nastrolach robotników: 
ehybienia wyrznca robotników szydłem szewcki~ były takiej stępująca: 19 maJa śmierć Ho- - W duż:-m stopniu pan po
na nlicę (dzie.ie ~ię to w niespel- szerokości 1 ~łębokości, iż wska sentala, 20 ma.ia pogrzeb Rosen nosi winę z3 to, co się słało, -
na miesiąc po przerwaniu 10- zU.iący .prlec swobodnie przeni- lala i wY.iam Re.issa zagranicę, mówi ~ube"nator, - w niespeł
kantu). ł że losy Re.issa .illŻ są kał do wnętrza Ofiary, niedziw 1.1 maJa prZY,ialld Rejssa do Bel' na mies!!Jc 1)0 przerwaniu lou 
lZd~ydowane, ~dyż zapadł n .. pl'zeło, iż sędzia śledczy uznał lina, 22 maJa konferencJe Re.issa kau\u l'IObtJłllil'Y .zabHa.iol jf'dnc
ni~o parłY.iny wyrok ŚDli.crci. słuszność mego wniosku, zanie z prezesem zarządu, 23 ma.ta po gO po dł'uf;(im dyrektorów fa
Na zwróconą przezemnie uwa- chał seke.ii i tylko sporządził wl'otna podróż .iego do Łodzi, bryki akc. tow. I. K. Ptlznań-
~~, iż w razie zabójstwa dyrek- protokuł obdukcji. 24 maja przyJazd Rejssa do Ło- sldes:o. 
tora, zarząd fabryki ogłosi no- IDŻynler Re.łss siedział u wez- dzi i śmierć .\ego. Dopiero, ;.Idym zWJ'órił gu
wy lokaut, a wtedy sytuacja 1'0- ~owia zmarłego i "łośno łkJłł. IDŻynięr Re.iss przyjechał do hcrnatol'owi uwaJ{e, iż nie ro-
botników, po szeregu dh .. gich Tragiczna śmierć kolegi musia- Łodzi we wtorek. 24 ma.la o bołnicy. lec'& fabn'kanci :itlda.ią 
miesi~cy głodowych, będzie ła na nie~o strasznie oddziałać. godzinie 11 przed południem i 'l\\ ołania wieocll d~legatów 
wprost beznadzie.in.a, usłysu· Po romnowie z sędzią Orłowem pnnktualnh~ o godzinie 12 sta- w!'łzystkich fabryk. UzYskałem 
lem odpowi~dź, iż co ma być, zwróciłem się do Re.issa z żą- nął przed bramą fabryki przy I Zezwolenie. 
lo będzie. ale że śmierć Re.tss',) daniem w kate.corycznej formie ulicy Ogrodowe.i. Momentalnie Wiec odb_vł się w piel'wszych 
jest ostałecznie postanowiona. aby bezzwłocznie wY.lechal z Ło z kilku stron posypaly się na dniaeh czerwca 1907 roku w 

Pod przykrem wrażeniem wra dzi, i dałem mu do zrozumienia, nie~o strzały i, u~odzony pię- saH an1(iel~kiej {ró~ Wólczal1-
(lałem do Łodzi; po~iąg przyhył iż zaszł!l tuła.i omyłka, iż miał cłoma kulami, padł martwy na skie.i i 1 Maja). Wpuszczano na 
o ~odzinie 8 l pół wiec.zot'em: by~ zabIłY. na mocy wyroku par ulicy. salę pod ścisłą kontrol~ polic.ii; 
wieczór był wyjątkowo p.~.kn.v; tY.lnego mkt inny, .iak tylko I znów zawisła nad miastem I PIÓCZ del~atów 160 fabryk 
korzysta.ląc ze ślicznej pogody, on. Re.lss rzucił mi się na szyję, groźba lokautu •. łeszeze wię- łódzkich, z posh'onnej pubłlcz-
wprost z dworca pojeehałem do ściskał mnie I całował, oświad- == 

Helenowa. I, jakem tylko czyi, iż mO.te żądanie wyjazdu Święto Katarzvnek 
wszedł do ogrOdu, spotka- .iest dla nief;(o I'ozkazem, Iee:t 
lem u wylotu "Iówne.i alei Idą- wkońcu nadmienił, iż ~dyby na
~e~o w towarzysłwie dwuch pie wet grOziła mu nieehybna 
znanych mi ,panów dobl'~o me- gmierć, mnsi być na pogrzebie 
1(0 2llajom~o Horl'Oksa, dyre- swego nieodżałowanego kOlegi. 
ktora fabryki akc. tow. I. K. Następnego dnia (piątek, 20 
Pomańskiego. ma.ia) o ł(odzinie 2 po południu 

Z miejsca mi się p,rzypomniał odbył się poJCrz.eb zwłok b. p. 
"artyjny wyrok śmierci, wyda · Dawida Rosentala. Uroczystości 
n1 Da inżyniera RejSSa. Pod~ze- po~rzebowe wywarły na wszyst 
dłem do dyrektora Horroksa, kich łych, co przybyli dla odda
poprosUem "o na chwilę rozmo· nia ostatniej posługi zwłokom 
wy i zakomunikowałem mu, tragicznie IZmarł~o, nlezatartt' 
com USłyszał w Piotrkowie. wrażenie. Młoda i piękna wdo· 

Ilości nikot:o na wie~u nie było. 
Dele~aci uprosili mnie o ob· 

.ięcie p .. ,ewodnictwa. Jako pl':ł:e 
wodniczacv. zwróciłem sie z od
Ił;)wiednią lJ~zemową do del~a 
tów zobrazowałem im na nowo 
",,,tworzoną ciężką sytuację ro
botnik.ów i prosiłem h-h o za-
cilowanie ulwaru i ~o:,l.1l(iśel w 
wypl'wiadaniu swych życzeń. 
00 ~ł.,.sll za!ll.<;:tło się lot mów
ców. }'"zemów:t>nia b.;ły nace
cuowane sp )iwjem; prawie 
wSZY~i!" zdekhu owali si~, .iako 
bezwz~łędni zwolennicy ~o
wy ch pCI'traktac.ii i pl'Z~iwni· 
cy słosowania terroru. 

Jeden tvlko delegat, mianowi 
cie delt>:lał robotników fabI'yki 
akc. tow. L. Geyera wypowie
dział wO.iowniczą mowę, lTeś~ 
ktare.i była mniei wiecej na
st~pu.iqca: 

- DVI'ektorowie fabryk, b~
dąc pachołkami 1}1'zemysłoweów 
są dht robotników wysoce szko
dU"'i: zahiliśmv Ostaszewskfego 
i Palkowskieli!O (dyreKtor i ober 
majster u Scheibiel'a), zabiliśmy 
RosenłaJa i Re.issa, zahijelDł' 
piątf,!!O i dziesiatelo, a włedy 
inhrnierowie Drzestaną wysługi 
wać 8i~ kapitalistom i prze.łllą 
całkowicie n3 nasz4 stronę; 
wówczas walka bedzic łatwiej· 
sza, ... 
Cboclaż mówcę słuch .. o w 

Skupieniu i n~rollzono .0 rzę
sislemi oklaskami, nastrój na 
sali pozostał spol .. oiny i ~o· 
dowy. 

Ost3tni przf'mmda! delc~at 
fabryki restenberf!a. Deleg:It 
- ;h' r1 zWl'ócił sit: do prezydjum 
z zapytaniem, czy nwże prze
m:liwiać w żar:;:unie. rsłyszał od 
powicdź, iż t;O nikt nie za'uzu
mie. ale. jeżeli chce mówić, 
niech mówi {('zas !)rzemów!eń 
był o~l'ailjczOny do 10 minut). 
G8dał nirb{)r3k ZI!,Ćl'1! pic:ć mi
nut, nikt ~o doprawdy nie ro
zumiał, ale zakończył d08kona~ 
Iym zwrotem. zrozumiałym we 
wszystkich .ięzykach, pl'zy.ieł:vrn 
hurf;'t3nowym aplauzem: 

"A weg mit sztyletes, rewolwe 
I'es und bombes!" 

Ten zwrot wywołał wesoły na 
słró .• na sali, ł wszystkiemi gło
sami !)I'zeszła rezolucja, wyrata 
jąca protest przeciwko aktoon 
gwałtu i tel'roru. ReZOlucja usu
nęła J;{roźb~ now~o lok_!:Lutu i 
umożJiwłła spokojną pracę we 
wszystkich fabrykach. 

Lecz, niestety, spokój tea 
trwał tylko przez trzy miesiące 
(czerwiee,lipiec i sierpień 1907 
roku). 

Gdyby robotnicy fabryki akc. 
tow. Markusa Silbersteina '" 
czę§ci tylko mogli przewidziee. 
jakie następstwa pociągnie ~ 
sobą śmierć dyrektora tej fa
bryki Miec~vslawa SilbCTstejn~ 
który zl(inął 1S września 1907 
roku w kantorze fabryki 00 
kuli robotnika Edmunda Felle· ~ Ałeż doskonale się składa. wa, której losy były również tra 

,.an Re.tss jest razem zemną, giczne (skończyła samobój
muszę panów zaznu.lomić, - stwclIll, w J)l'zystępie chwilowe 
mówi p. Horroks i zaznaIami3 ~u obłedu chciała sk()Czy~ do 
mnie z tymi panami, d~ reltto- ~I'obu i tvlko pr:zez nadzwyczn.i
rruni fabl'yki a ':t.c. tow. I. K. Po- ne wysiłkI otal'za,lltcych po
znallikic"o, Rclssem 1 SchelkOłl-,1 wstrzymana zGstała od t~o raz 
łęJrl. pauliwege kroka • .ł. niłd .... ko 

PO'Wl'w.rłem Re~s&&wl oał:} od it bu atał ote'lGbY p.e! I 
moją rozmowę w sądzie ł. l'Choł hllkunastu esłonktilw łNDcnt
laikami, Ul'oczyścle zupewnllem ~kle.t koron. ta lntynJel' R jsa (a 
~o, iż iarłów luta.i niema, I f;o- pocbod.zenla francuz); nlłłkM- \ 
l'ą~ (I t!o prosił .. m, aby bezzwlo('z rzy z łych panów w r.:kaeb tr2y 
nic ł~Mi o 1)l1ś" ił. <.'hoćby ,rz l- I nu:li n\)bite bl'auningi. Był to I 
&ił'jszd noty; lH'zyjdzie mu lu I uicII'llllowily widok: lIzbl'o.iel1i 

\ 1'0, tr~ed.ta 13 września nie mia 
łaby mie.isca. Losy, widać, chcia 
ły inaczej, a zabó.lstwo SHber
słeina sP<lwot!owało mi:mowa
nie J,tcnerała Kaznakowa ~cne
rai • eubernatorem Łodzi z n .... 
daniem ma Dedzw)'e~a.fnyell 
pełnomoonletw, krwawą I'QzpJ'a 

:!!,\w0i_ il_~ pierws~ ~ ~ . na J ludzie ~ród kamienn~h !(rob6w 

organizowane rokrocznie na we soto przez szwaczki i sprzedaw
czynie P!uyskie, Cl<ni ·wi~tn stanowi konkurs groleskowych 

katpelu szy. 

! we ~ rcbotnłkami fabryki &ke. 
I ~U"· . .M. Sllbersłeina, ushln.owie 
nie sątlów wojennych w Ło<kł 
i masow:} d('porłari~ ,'oborni· 
ków. 

ŁÓDŹ, 
w li8tO'Pfłdzic 1931 r. 
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Hormon maski 
w kr,Szlalach 
Nowa wielka zdobycz 

nauki. 
Już od dłuższego czasu prowa

dzone są praoe nad wykryciem 
składu chemicznego męskiego hor
monu. Wyniki dotychczasowych 
badań nie były imponują.ce. Jedy
nie w u biegłym roku polski uczony 
dr. K Funk wyeliminował z mo
CZu męskiego hormon męski, co 
wielce przyczyniło się do dalszych 
prac w tym kienmku. Żeński bor
mon jest już znany od kilku lat, 
a nawet znajduje SIę na sprzedaż 
w apteka.ch. Badania nad hormo
nem żeńskim były przeprowadza
ne nad białą. myszką" natomiast 
nie było objektu obserwacyjnego 
w celu wykrycia właściwoś'Ci i 
cech hormonu męskiego. 

Ale po dłuższych dociekaniach 
poczęto czynić obserwacje nad ka
strowanymi kogutami, którym 
wstrzykiwanie żyją.cego hormonu 
męskiego powiększało nadmiernie 
grzebień. Ten objaw wskazał mniej 
więcej drogę. Dotąd istniało bo
wiem wiale preparatów, żaden z 
nich jednak nie stał na wysokości 
zadania. Po dziś dzień są one jesz. 
cze na rynku, sprzedawane po nie
zwykle drogich cenach. Siłę honno 
nu żeńskiego umieją już uczeni o
znaczać; mierzy się ją w jednC&t
kach biologicznych, opierają'~ydl 
się na strukturze myszy; są to 
t. zw. jednostki mysie. Ale hormo
nu męskiego jeszcze wcale w han
dlu niema. Wykrycie hormonu D1ę' 
wego zostało dokonane. Tlzeb:t 
jednak zaznaczyć, że znajduje się 
on przewa.żnie w mo~1t młodych 
mężczyn. Moo jego oznacza się w 
jednostkach koguciC1l. 

Ostatnio udało się docentowi nic 
mieckiemu dr. A. Bl1tenandt'owi. 
którego popierala niemiecka. firma, 
chemiczna Schcring-Kahlbaum A, 
G., uzyskać piętnaście tysięc:Hqcb 

grama. krystalicznego hormonu mę 
8kiego. Dopiero teraz, gdy już o
trzymano poszukiwany hormon w 
tak czystej postaci, poznlmo jrgo 
skład chemiczny. Molekułr. tej !lub 
Itancji zawiera ogółem 16 ntorn.)w 
węgla, 26 atomów wodoru i 2 ato
my tlenu. Jak się wi~c okazuje 
skład hormonu męskiego je':it bar
dzo podobny do żeńskiego, które
go odkrywcą jest równie}; dr. Bu
tenandt. Do uzyskania tak niewiel
Jfiej ilości tej substancji potrzeba 
około 25000 litrów moczu; llalr·iy 
jednak zaznaezyć, te tak mała. wa
gowo ilość hormonu żeńskjł~go lIie 
etoi w taanym stosUlIku d,) jego 
flkuteczDości, są to bowiem 5ub
I!tancje o niezwykle silnej moey. 
Mimo podania składu chemicznego 
bom')1lu nie zna się jego struktu· 
ry, która jest za.pewne niezwykle 
Ikomplikowana. 

Nale~y jeszcze zaznaczył:. że 
tl1ane !Ill trzy zasadnicztl hormony 
seksualne: męsIti, produkowany 
przez gruozoły męskIe, żeński, pro 
dukowany znów przez ·toński ·3 gru 
o~()ły i wspólny dla obu płci hol'
mon naetelny, produkowany przez 
Przedni płat przysadki mózgowej. 
Ten ostatni harmon, wykryty 
PfZE1Z B. Zondeka., reguluje działa
nie gruczołów seksualnych i jrt;t 
wspólny dla obojga pici. !Iorml)ny 
lek8ualnE- są identycznie takil~ sa
me, jak u zwierząt kręgo'tVyeh. 

kz. ... ~ ................... . 
bO ':GK/.AN ~AZErowYrlf, 
PROJPEKtJw, ctHNIKÓW itp. 

J.lKIU, RYfUNKI" HETUJU 
IWKOIYYWA wytWÓRNIA KUSZ· 

"POLIGRArJA" 
'~6W., P'OTRK~.!N5KA 101. Tf.~.1S7 - 6&. 

we c te • 

AU KA 
• I I ZY I ŁÓDŹ, 29.Xl. 1921. -

I S - O 
Sa Drawd,. klOre należr ciaIle ludziom DfZJDOminac 

Tytuł niniejszego artykuliku od· niu wytwarzają amoniak, siarkowo łów i zawrotów głowy. I jalde wywiera nikotyna w organi' 
strasZy niejednego. Przecież już ty dór, tlenek węgla ' (używany jako Znane są rakty, jak ludzie nie mie. Przedewszystkiem podwyższa 
le o tem pisano, przeciei; katdy gaz woJenny), dwutlenek węgla, pr~wyczajeni do palenia paPiero- ona ciśnienie krwi. Naturalnie, gdy 
wie, że istnieje nikotyna, róźne tru kwas pruski (równiei 8tra82liwy sów uttderali po wypaleniu trzech, krew Jlłynie prędzej, uderza sil
cizny itd., a jellnak pali dalej. gaz truJący)., czterech papierosów. Śmierć ich niej o ścianki naczyli Itrwionoś
Przykład dorosłych pociąga mło- Te wszystkie obrzydliwie pa- nie była bynajmniej przyjemna; nych i powoduje szybką sklerozę. 
dziez) która wyrządza Sobie naj- chnące i trujące gazy człowiek z nie byli oni nieprzytomni: ~traszli- popali s(}!Jie człowiek z 30 lat, a 
wi~szą krzywdę, jaką maina po- zadowoleniem wdycha do płuc, mó wy ból glowy, niepowstrzymany Potem go nagle Szlag tran, a ludzie 
myśleć. Rujnuje bowiem zdrowie, wiąc) że palenie sprawia mu praw- ~ok śliny z ust, zimny pot na ca· Się dziwią - dlaczego. 
osłabia władze umysłowe. Nie dziwą przyjemność. Dziwna rzeczy tern ciele, straszne uczucie strachu, I' Następnie nilmtyna ma wielki 
będzie wcale Prze~adą, gdy PG- wiście przyjemność mieć w płu- wres~ie torsje, drgs.wld i dopiero wpływ na komćrld nerwowe. Łą
wiemy, że znany powszechnie fakt cach amoniak, czy kwas pruski. po takich męczarniach śmierć wy- czy się z niemi bardzo szybko, 
obniżenia się poziomu nauki u ucz- Ale te gazy to jeszcze nic; zdro- zwalała nieszc~ęśliwych. niszc:!:y je przez to, a odłączyć już 
nłów w klasach 4 do 7, sp()ł':'f'{)do- wiu szkodzą one niewiele. Najwięk Odpowie mi na to nieje6en, że jej nie można. Szczególniej ataltu
wany jest przez to, że wła.śnie w szym szkodnikiem w papierosie wypadki takie zdarzają się bardzo je samodzielne ośrodki nerwowe, 
tych latach młodzież zaczyna pa- jest wszystkim dobrze znana i po- rzadko. Prawda, że rzadko, ale się rządzące trawieniem, które prze
lić. Ponieważ organizm ma słaby, pularna nikotyna. Nikotyna, bada- zdarzają. Nie one to jednak są tyn' cież nie od naszej woli zal.eży. Pa
więc i wplyw nikotyny na ustrój na przez chemików, okazała się al- najważniejszym skutkiem zatrucia l::cze przestają odczuwać głód, nie 
nerwowy i wfadze umysłowe jest kaloidem, t. zn. należy ona do naJ- nikotyną. Przeważnie sltutki te są odj',ywiają się normalnie. Ciało ich 
wybitnie szkodliwy. straszniejszych trucizn. Zatruwa zrazu niedostrzegalne, ale powoli słnbnie no i taki palacz moze 

Jak się przedstawia pod wzglę- system nerwowy l>rędzej, niż siry- wychodzą na jaw rozmaite fatalne wśród największego bogactwa 
dem naukowym tytuń i jego chnłna i powoduje przez to strasz skutki palenia. umrzeć z ... głodu. 
wpływ. Otóż palące się liście tytu- ną śmierć wśród drgawek, wymio Spójrzmy teraz na spustoszenie, Pozatem mlwtyna działa niszczą 

~!~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!'~"!~!!~~~!~ co na b~ny Muzow~ Błonru~ ~mi wysłana jest jama ustna, nosowa 

lIodzianin--gBnjuszem rachunkowym 
Niebywałe eksperymenty Finkelsteina w Berlinie 

:N'ajlepszy rachmistrz świata., p. Finkf:lstein z Łodzi ba.wi obec 
nie w Berlinie. Instytut psych oteehuicwy wyższej szkoły tech
nicZllej w Charl~tęnburgu p:- d kiercwnictwem prof. Moedego 
stara. si~ wszelkiemi sposobam i, do ,·( 'pnemi obecnej psychoteob 
nice, znaleźć tajemnicę t ego " człowieka. rachunkowego". Oto jak 
opisuje jeden z obecnych pod czas "ych doświadczetl świpdkow 
swe wrażenia. (Redakja) 

Zadowolenie estetyczne, kló- czytać, Jeżeli podczas lektury 
re si~ ma, gdy przez pól gOdZI. Y. ywołuć ~łośno dwie czterocy
ny -przy,gląda się liczeniu tego frowe liczby, będzie on spokoj
człowieka, równa się, oczywi· nie cz~ltat dalej, a po paru se
ście na innej płaszczyźnie, te- kundach poda wynik mnożenia. 
mu, które dają magiczne sztuki G~y sir. od niego zażąda , aby wy 
arcyżongIera. Tutaj znika sila Illjcnił jaknajwięcej miejsc dzie 
ciężkości cyfr, podobnie, i:lk s; ę lny<,h znanej liczhy ,.pi" , sta-
tam -':·piłek gumowych. h wnet ,,,losy d~ba na głowie: 

Napisz dwanaście dwucyfro. FinkelsfE'ill nie pl'zestaje, aż doj 
wych liczb, jedną pod drug<1, 'I dzie do \Yszechsetnego miejsca. 
podczas gdy FinkelsŁein jest :\Iożnl.l również wziąć tablice: lo 
odwrócony plecami Potem daj I garyl.~nj.czne i pytać go na wy
mu tę kartkę, a w czasie ułam· rywkl: ocl 1 do 100 zna on 
ka sekundy powie ci wynik bez I wsz:\'Stkie logill'ytl11Y do siódme 
błędu. Napisz 25 jedno'Cyfro-! go miejsca dziesiętnego, z na
wych liczb w rzędach po pięć stępnych pięćdziesi ęc i II - do 
Jedna obok drugiej i pod drugą. piątego. Ponieważ 'ma on do pi e
Finkelstein będzie trzymał tę ro 34 lata, może z <:lasem dojść 
kartkę dokładnie 15 sekund do tego, że będzie znał całą ta

blicę logarytmów na palllję~. przed oczyma na odległość ra
mienia i odda ją wam z powro
tem, Następnie powie te 25 cyfr 
W dowolnym porządku: w po
ziomych rzędach, w pionowych, 
w obu przekątnych, w wężow
nicy. Powie wam na wyr)"yki, 
ile razy ta lub inna liczba się 

'powtllrza. A mówi 
dokładnością, jak 
24 godzin. 

z taką samą 
po u'Pływie 

Jak wygląda dusza takiego 
" rachunkowego cz~owieka"? By 
najmniej nie pusto i sucho. -
Liczby \Y jego głowie żyją przez 
osobliwą i dckawą sieć aspcJa
eji, które wywołują. (Gdy nie 
,,,,,,"wołują żadnych, Finkelsłein 

naz'\'wa je "nudllellli"). Wymie 
nia się napr,lykład lictbę 226. 

- O! - mówi artysta rachun 
kowości. - Bardzo ciekawe: 

wię do te.go 2, otrz'Y11lam 2611, 
to jest mantysa logarytmu 
41681. Jest to bardzo ciekawa 
liczba, gdyż sklada się z trzech 
kwadratów. 

Gdy wezmę z 41681 
dwie c. fry i podniosę 
kwadratu, otrzymam 

pierwsze 
je do 

wtedy 
Pozatem 
telefonu 

cztery ostatnie (1681). 
41-681 jest numerem 
dr. H. w Gdallsku. 

Na drodze asocjacji z rzecza
mi. które go interesują, zapa
miętał ten niezwykle ()(:zytany 
doktór przeszło 500 dat z lite-
ratmy, sztuki i historji. Nato
miast zapomniał bez śladu 

wszystkie daŁy zwyklej historji: 
bitwy i dynastje nie obchodzą 
go zupełnie. 

Cyfry są temu mistrzowi po
słuszne, a nie prześladują go. 
Operowanie niemi nie stało się 
manją. Oto najlepszy dowód: 
Finkelstein nie śni nigdy o cy
frach, Nie zapamiętuje też me
chanicznie numerów aut, luh 
tramwajów. Nie ma r61wnież 

przesądów liczbowych. 13 nie 
jest wcale złą liczbą, a tylko 
bardzo ciekawą; gdy przestawi 
się 13 na al, to trzeba tylko 
przestawić :kwadrat, 
wszystko w porządku. 

a będzie 

Cdowiek ten ma llie.bywałą 

pamięć wzrokową. Liczb uczy I 
się 25 cyfr w 15 sekund - ma , 
tylko zbyt mały zmysł miejsca. I 

i oczna. Namiętny palacz nie re
ag'Uje Fl'3Wie zllpe!nie na Smak. 
A przecież podrażnienie języka po
woduje wydobywanie si~ w źółąd
lm kwasu solnego, bez którego nie 
można trawić. Kwasu u palacza 
jest mało, nie trawi on dobrze, 
niszczy Itisdd, żołądek. [wogóle 
jest wtedy ze zrozumiałych wzglę
dów nieszczęśliwy, lm i kiszka 
stolcowa nie funkcjonuje normal
nie. Ponie lvaż Mona śluzowa jest 
podrażniona, łzawią ciągle oczy, 
leci śluz z nosa, co w sumie nie da 
je r.byt pięknego widoku. 

Po dłuższym czasie nałogowego 
palenia zaczynaią palaczowi drżeć 
ręce, bynajmniej nie ze etaroścI, 
jak się to powszechnie tłomaczy. 
Zdarza się też u palaczy bardzo 
często ślepota na barwy: z począt 
ku nie reaguje taki nałogowiec na 
barwę zieloną, potem czerwoną, 
żółtą, fioletową itd. aż do zupełnej 
ślepoty na kolory. 

Jcszcze jednym kwiatkiem skut
ków palenia jest to, że po dłut
szem !luleniu ponad 20 papierosów 
dziennie występuje u palacza nie
moc plciuwa. 

W sumie za wątpliwą przyje
mność mamy cały szereg pxzykroś 
ci. Czyż więc nie lepiej zawczasu 
powstrzymać się od palenia, a gdy 
się już paU, użyć trochę siły woli 
i przezwyciężyć ten wstrętny na
łóg? 

Szp. 

-----
łłainowszy aparat 

Finkelstein logarytmuje, po
t~uje, wycią~a 'Pierwiastki , aż 

miga przed oczami. Wprawił 

226 = 15 2+ 12
• Zapamiętuje numery domów I ' 

Nl'lsttJpnie 226 jest początkiem wszystkich swych przyj!lciół ale I 
numeru telefonicznego (226-14) za'pomina, czy mieszkają na I 
dr. R. w Warszawie. Gdy prze- piętrze z lewej, czy z prawej I 

on w zdumienie samego Ein
steina szybkością, z jaką rozło
żył wielocyfrowe liCZby według 
wzoru a2+b2+c2+d2. Niema 
na to żadnych prawidel, a tyl
ko próby. Gdy wymienHem ćy
frę 6317, 'Po bardz:o kr6tkim 
czaiie lX1ia~eIl1 od"PQwiod:i 

61'1 + 3~ + 2~ + 12 2= 6617 

Mo2na otwOl'Zyć przed Finkel 
sleinem dowolną książkę i po
zwolić mu coś z niej głośno prze 

krc:cimy 226, otrzymamy 622, strony. Jest bardzo przeciętnym 
rok ucieczki Mahometa z Mek- matematykiem i niewiele umie ! 
ki. Nauczać jednak Mahomet l algebry. Zarzucił grę w szachy ' 
.zaczął w roku 611. ady dQsta~ gdyż j~Q wielokrotna możli- I 

l 

woje ro.zwił\~.nia jednego ~a- l 
d~Ma sprzeciwia ~ę wM§e~wo- I .......... ==~;...;.;;. 

WSPólnym Wysil- 6clO1tl jego ulublOnych hczb, skonstruowany przez inż . Beh-

kłam I ollar- pomó". kt6re znaię tylko iedno prawi- ma, fi słu.żący do mierzenia wy-
li II dłowe rozwiązanie. sokości , zapomocą wystrzału J: 

my bezrObotnym c. z. K. aeroplanu. ~~tÓ:~~~itos dociera 
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f Do~tnna ~Ia wm~f~i[~ ł , \ 
I $weatry dziecinne od zł. 4.- I f " damskie"" 10.- f 
, " męskie "" 16.-
I i t. p. po cenach rewelacyjnie I 
I :-: :-:. niskich :-: :-: I 
I I 

j H. SZE Je ) 
\ ł~8 PIOTRKOWSKA 1~8 \ 
I I 

.----------------
Zapobiega gr"pie 
Wystrzegać Się.;L Używając tylko 

falsyfikatów prawdziwy . 

~9. X.I.- "GLOS PORANNY" - 1931 

Co i 6dzie ~aPg~i=" 
poleaamy miłym Paniom w dużym wyborze najmodniejsze 

RESZTKI Od 5 Zł. na SUKIENKE 
a mian.: Muśliny, jedwabiki, wełny, georgety, tweedy ł wiele 

Innych materJalów OPIIJ płótna, obrusy i ręcJniki. 

1.000 resztek za bezcen. 
M •. BRYL, 58 PiolrBows~a 58. 

"SZTUKA LUDOWA" 
Piotrkowska 6ł 

Kilimy, narzutki, 
Wełniaki, Rzeźby, kasetki 

Talerze do chleba, . 
Pantofle zakopiańskie od zł. 2.50 

Kamizelki łowickie od 4.50 

OSTATNIA NOWOśĆ 
Komplety łowickie 

dla dzieci i panienek 

Wisi ki wybór PUDEŁEK RZEŹBIONYCH I 

od zł. 

'w 

Nr. 327 

TROJKA 

iił4 
leczniczy 

poleca 
Apteka St. HAMBURGA I S-ki 
Ł6dt, Gł6wna 60, tel. 218-61 - 3& 

Z a w i a d o m i e n i e. 
Skład maszyn do pisania . 

Adolfa Goldberga 
jg zie laniej nie BUoicie! o~tał przen!Qgio"y na Piotrkowską 91, . Te~. U7-54 

~fi:!I!IIIIlI'" &I\\ił!lC MA:PP' !!!&!IIILIti_ Maszyny do pisania 

l .JC.-k t l M ... lk' " »liczenia uZ a me a owe, !heraCe wsze lego , W IL' d d tk' 
d . W' ki d _. . . k sze .. le o a I 

~J za]u, .nz Zlel:I~Ce W na]Wlę szym Przepisywanie nil maszvnie 
wyborze l t. p. poleca N!luka pisania n~ m~8zynllch 

na;starsza fabryka mebli żelaznych 

J. • WOlkOWJSki 
Istnieje od 1896 r. Łódź, Narutowicza 11, tel. 137-70. 

Warsltat repera[y) oy 
CENY ZNIŻONE • 

KotwiCZny Pain -EHPeller Ricnlera UWAGA: Łóżka dziecil;;ce z siatkami i materaeami drucianemi od zł. 40.- ---------------------------------
Niezbędny w każdym domu w pona zimowe! lako sku - ~~--------------------~ 
teczn)' §rodek prleciw GRYPIE, przeziębieniom, influ
enzji oral reumatyzmowi, artretyzmowi, newralgii, 
darciom i innym dolegliwościom. Do nabycIa we 
wszJstkieh aptekach i hurtowych składach aptecznych. 

Baeznoi'! S'Oe~ slnv dElał 
OBUłJlA dziecinnego 

Djw1takowe Kino 

Z 
KILINSKIBOO 178 

Ostatnie 2 dni I 

Król Bulwarów 
w rol\ głównej: GEORGEB MILTON 
Ja mam swój spos6b 
Dobry tylko dla mnie, nfe dla smut-

nych osób 
Ja mam swój pom,sł 
I nikomu go nie oddam, nawet w tomiII 
Na zły los, troski wciąż gwitdżę ja 
Smutek każdy wszak się stłumić da 
Bo ja mam .wój sposób no tak 
Gdy 'jest ~le 
Niech kaidy wie 
Ja śmieję się 

Następny program: ANNA CHRI
STIE W roli główn. Greta Garbo 

IIBZERtA dębowe i fornie-
RK . ~ rowane poleca 

I. Pański, 8 Mł,narska 8. 
Robota gwarantowane. - Ceny niskie. 
Zam6wienla wykonuję pg. najnow

saych moden. 

ZAŁATWIA bZYBKO, 
TANIO, DOKŁADNIE 

BIU O "IRENITli 
PiOTRKOWSKA 89 Tel. 223-38 

Gablaob 4=11 
IOlme~,~1 Eelllrl~la~ ~ Dr. med. MIKOŁAJ 
D~ramed. MarJI L~WIN$lONOWIiJ 
ul. ŚrOdmlelska 27 tel. 148-68 

(dawniej Cegielniana 6) 
Oode. pJlvl. dla pań i pandw 

od 10-8 
Ow,nn~ l!Ią MB1ąpufqoe dllig,ły: 
1. chor. sk6ry I włosOw. 
2. Bonntłl 
3. KuracJI odmłed.a!Qtl:)'oh. 
4. Mc.ollftu (ogólny i o:!Q6olowy). 
5. Bpllllo1i (elao'roQOOgnll1oSo. 

eleluro lilia'. 
6. Elektrołelllpjlldtfl'ormjl1. d'AJ
sonvl1l1o!lojn, Rlllvo.noi'(u'l1ń,jSflO''', 
7. Hel1otowBpfi (noon'gon, !tWIlIO,' 

sollux, kQpiole tlwleilno). 
a Chirurgii Eie1la\lla5neJ (bliz

ny, !lJlakl, lIIl\olIIlBlI1łoen1a, 
nowo'wory i t. p.), Leo.enie 
odmroilań. 

pod ldomnlt. cblrarga specjalisty 
OJdynullłoego oodz. oć gada. 1-4 

SZKOli i\O~PI.3TYCZłt8 
zatwierdJ. przea wład.e p~ństw. 

ord. w chor. kobie
e,eh i akuszerii 

Traugutta g tel. 223-06 
od 3 - 5-ej po poło 

Dr. Med. 

D. Wa;skop' 
Piotrkowska 104-b, tel. 11.-82 

Choroby wewnętrzne. 
Spec. żołądka, kilJllek 

i w~tQ'oby 
ROENTGEN. 

a oda. przrj~ć: 4-7 po pot 

BocIan 
się zbliża 

czy masz 

Już 

bieliznę 

niemo
wlęcą? 

Buciki od zł. 11.-

do nabycia u I Pantofet"l od 9.80 

J. f Ił Y l'I f Ił 4 
PI f ~.. II> Ił 75 flll'e' Piotrkowska 112 , D rnOWSEla r. . Piotrkowska.!!!.. 

ZATWI5!ROZONA PRZEZ WŁADZE PAfłsTWOWE 

SIKOI~ .K05I'1flYt:IN4 
O-ra MARJI LEWJNSONOWIEJ 

ŚrOdmlelska 27 (dawniej CelJlelniano e) 
Wyldadv i aaj~cia prakt,cJne prowadzone s~ pl'.ee lelr .. 
uy specjalistów, Informacje i npily od 10 do a 

Wszelkie 

ZIOŁA LECZniCZE 
napwiełszego Ibioru poleca naltaniel 

SKŁAD APTECZNY 

8. PILe. ł.ódź. 
Plac Reymenła 5/6 Tel. 187-00 I 217-00 

Stale na składzie Zioła lecznicze Dra Breyara 
ora. Oskara WojnowsMlego 

a ...... .a .... ~ .............................. ··ll .................................... -
Dfwląkowy Kino-Teatr 

"Przedwiośnie" 

Zeromsklego 74-76 
tlg KopernIka. DolalId tremwaJami: 

~ 6, 8, SI i 16 

Osiatnie 2 dni! Naipoteżniejsze dźwi~kowe areyd1.łeło dramatyczne 
króla retyseróvv Cecił B. de Mille'a p. t. 

A M I T" Role główne odtwarzają: 
Conrad Nagel, Ka, Johnson. 

. . Charles Bockford. "DY 
Nad program ciekawe aktualno~ci filmowe ł wesoła komedja. 

Początek seansów w dni powsz. o g. 4 p. p., Vf niedzielI) i święta o g. 2 p. p., ostatni S6an8 '0 godz. 10 wieo'Z. 
Ceny miejsc: I 1.25, U 90 gr., III 60 gr. - NBstl)pny program: emocjonujący dramat erotyczno-~yciowy p. t. "KOBIETY 

z PRZESZŁOśCIĄ." w rolach głównyoh Paulina .Starke, Barbara Kent, Robert Ellill i Ben Lyon. 
Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we' wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i ~wil\t. 

Uwaga: Passe-partouts I bilety wolnego wejścia ~ niedzielę i. święta bezwzględnie nieważne. 




