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Barykady Berlinie 
Komuniści obsadzili dwie dzielnice robotnicze.— 

Nocne walki policji z demonstrantami. 
11 mafóiii§mH!$2^iGśXiio' '%QÓ ronnijch. 

Ttiis:I'ti£ O S © S J c»saiel2ł!<i»no «v areszcie. 
Wolsko odmówiło posłuszeństwa tnie rozpędzało komunistów 

poniosło śmierć 14 osób, nadto przeszło 
100 osób ciężko rannych znajduje się w 

Berlin. 2 maja. 
fPolslca Agencja 1 elegraficzaa) 

Wiadomości o wydarzeniach wczo
rajszych w Berlinie, układane dopiero 
stopniowo na zasadzie doniesień, napły
wających z poszczególnych dzielnic, do
wodzą, że 
zaburzenia wczorajsze w ciągu wieczo
ra i nocy przybrały istotnie bardzo po
ważny charakter. Jeszcze około półno
cy w dzielnicach północnych BerUnato-
czyły się walki karabinowe. Główne za
burzenia miały miejsce w południowej 
dzielnicy robotniczej Neukolln i w pół
nocnej Wedding. W obu tych dzielnicach 
KOMUNIŚCI USTAWILI PRAWDZI

WE BARYKADY. 
wyrywając szyny tramwajowe, prze
wracając automobile ciężarowe i rozbie 
rając baraki, ustawione z racil prowa
dzonych tam robót budowlanych, z któ
rych utworzyli Istne 
BARYKADY, ZDOBYWANE DOPIERO 
PRZEZ POLICJE W KILKUGODZIN

NYCH ATAKACH. 
W dzielnicy północnej komuniści ob

sadzili całą ubcę Koeslinstrasse. zabary 
kadowawszy ja ze wszystkich stron i 
trzymali się tam niemal do północy. 

Oddziały policji, które próbowały 
wkroczyć w tę ulicę, przyjmowane by
ły gęstym ogniem rewolwerowym i ka
rabinowym. Demonstranci porozbijali 1 
pogasili wszystkie latarnie uliczne tak 
żo walki toczyły się późnie] w ciemno
ści. 

Policja zmuszona była sprowadzić 
automobile z reflektorami, któremi oś
wietlała fasady domów, by wykryć ok
na, skad padały strzały. 

Niebawem musiano sprowadzić na
wet auta pancerne. 
W DWUCH PUNKTACH BERLINA 
AUTA PANCERNE WPROWADZONE 

BYŁY DO AKCJI. 
Jak donoszą poniedziałkowe dzienni-

k' poranne, stwierdzona dotychczas i-
lość ofiar wynosi: 9 osób zabitych, oko
ło 100 rannych. Po stronie policji padło 
12 osób rannych, z tego 4-ch rannych 
ciężko od kul rewolwerowych.* Ilość a-
resztowanych w ciągu wczorajszego 
dnia i nocy wyniosła rekordowa jak na 
Berlin cyfrę bo około 1000 osób. 

Po zdobyciu przez policję ulicy Koes
linstrasse poszczególne oddziały poucyj 
ne zaczęły przeprowadzać rewizję w od 
dzielnych domach. 

Komuniści, ukryci w tych domach, 
widząc, ii nie zdołają już uiść nawet po 
dachach, zdecydował? się wyjść ze 
swych ukryć na ulicę, gdzie przyjmowa
ni byli przez policję rozkazem ..ręce do 
góry" i rewidowani a potem odprowa
dzani do aresztu. W aomu Nr. 9 przy u 
i'cy Weddmgstr.. w którym znajdował 
s ę lokal tak zw. czerwonej gwardji ko 
niunistycziiej,. 

iloprowadilłv wcioraf wieciorem do rozlewu Krwi. 
Berlin, 2 maja. 

Agencja Telegrałiczna „Express". 
Dziś o godzinie 8 wieczór komuniści rozpoczęli z powrotem swą burzyciel

ską działalność. Rozpoczęły się niepokoje w dzielnicy Berlina — Neukkoln, 
gdzie komuniści poczęli mobilizować swe sity i gromadzić się. 

Wszystkie okna domów jak również okna wystawowe sklepów są szczel
nie zamknięte. Policja siłą usuwa lodzi przyglądających się rozwojowi wypad
ków. 

Dalszych szczegółów brak. jest tylko wiadomem że POLICJA ZOSTAŁA 
ZMUSZONA DO UŻYCIA BIAŁEJ BRONI i do wymiany atreałów z komunista
mi strzelającymi z okien i dachów Komuniści zorganizowali pochów. Zgromadzi
ło się przszlo 2000 osób. Gdy policja usiłowała demonstrantów rozproszyć z tłu
mu padły strzały policja wobc tego również dała ognia. Jedna kobieta została za 
bita. Według ostatnich wiadomości komuniści poczęli się już gromadzić w innych 
dzielnicach miasta. Stwierdzono że komuniści używali rewolwerów i broni na) 
nowszych systemów. 

Dzikie sceny w Reichstagu. 
Komuniści obrzucają obelgami socjalistów 
i śpiewają hymn trzeciej międzynarodówki. 

Berlin. 2 maja. 
(Polska Agencja TelegratUzna) 

Wczorajsze komunistyczne zaburze
nia w Berlinie odbiły się burzliwem e-
chem w Reichstagu. 

Jeszcze przed rozpoczęciem posie
dzenia posłowie komunistyczni obrzuca
li obelgami socjalistów. Komunistyczny 
poseł Pieck wygłosił przemówienie, wy 
stępując przeciwko rządowi i socjali
stom, zwalając na nich odpowiedzialność 
za wczorajszy przelew krwi na ulicach 
Berlina. 

Poseł Pleck groził socjalistom 1 pre
zydentowi policji, że klasa robotnicza 
Berlina okaże hu swą siłę i przepędzi 
prezydenta policji z zajmowanego przez 
niego stanowiska. 

W czasie przemówienia posła Piecka 

policja znalazła siedzibę pewnego rodza
ju sztabu komunistycznego, który w o-
statnlej chwili zdołał jednakże po da

chach zbiec z otoczonego domu. 
W opróżnionej sali - znaleziono • tylko 

tlejące niedopałki papierosów. 
W całym Berlinie panuje dzisiaj po

ważne wzburzenie 1 zdenerwowanie. 
W ciągu wczorajszego dnia bowiem 

ludność centrum Berlina niezupełnie 
zdawała sobie sprawy z rozmiaru zabu
rzeń, które rozgrywały się głównie w 
tych dwuch na skraju miasta leżących 
dzielnicach robotniczych. 

Komunistyczna „Rote Fahne" wypeł
nia dzisiaj cały numer opisem wczoraj
szych walk. występując namiętnie prze
ciwko prezydentowi policji berlińskiej i 
socjalistom z oskarżeniem, że oni to zor-

lecznicach. 
Omawiając wystąpienia komunistów ra
port głosi, iż komuniści używali nie tyl
ko krótkiej broni palnej lecz nawet ka
rabinów. Jeden z oddziałów wojskowych 
wezwanych do odparcia ataku tłumu od
mówił posłuszeństwa. 

Strejk protestacyjny 
w Hamburgu 

usiłują przeprowadzić komuniści 
Berlin, 2 maja. 

Agenda Telegraficzna „Czpress". 
Wypadki berlińskie znalazły żywy 

oddźwięk i na prowincji. Na wiadomość 
o wydarzeniach w Berlinie komuniści u-
siłują przeprowadzić w Hamburgu 24 go 
dzinny strejk protestacyjny przeciwko 
taktyce i metodom stosowanym przez po 
licję berlińską. Istnieje obawa że w pJą 
tek zostanie porzucona praca przez pra
cowników warsztatów okrętowych. Jut 
dziś zanotowano szereg wybryków i wy 
kroczeń stosowanych przez część straj
kujących robotników wobec pracują
cych. 

W Westialji komuniści wzywają do 
strajku demonstracyjnego na piątek spo 
dziewają się tu burzliwego przebiegu te 
go'strajku. Prasa komunistyczna wzywa 
do strajku aby dać w ten sposób wyrate 
solidarności z komunistami berlińskimi. 

Najciemniejsza karta 
iv historii Gier lina 

Berlin, 2 maja. 
Agencja Telegraficzna „Express". 

Prasa niemiecka omawiając wydarzę 
nia berlińskie jednomyślnie daje wyra* 
swemu oburzeniu i zastanawia się poważ 
nie nad coraz więcej podnoszącą 6ię ak
cją komunistyczną: 

„Berliner Tageblałt" w wydarzeniach 
berlińskich widzi zbrodniczą rękę Mos
kwy i stwierdza iż wydaje się jakoby ko 
muniści berlińscy w wyraźny sposób 
chcieli czynić zadość życzeniu Moskwy. 
Dzień 1 maja 1929 r. jest najciemniejszą 
kartą w hlstorji Berlina. 

Socjalistyczny Abend "pisze o zbrod
niczej działalności podżegaczy moskiew 
sktch i taktyce komunistów niemiec
kich. 

„Vossische Zeitung'1 zaznacza że te
goroczne święto 1 maja zostało shańbio-
ne przez komunistów. 

„Lokal Anzeiger" twierdzi, że Niem
cy żyją w epoce Kierenszczyzny a wie
my z historji co się wydarzyło w Rosji 
za rządów Kiereńskiego. Jaknaiprędzej 
musimy cofnąć się z tej zgubnej drogi. 

Berlin, ; ma*. „Boersen Zeitung" twierdzi, że nząd 
Prezydium policji berlińskiej przęsła.]socjalistyczny ani politycznie ani moral-

ło dziś na ręce ministra spraw wewnętrz nie nie jest zdolny do obrony Niemiec 
nych Rzeszy raport z wypadków J epa-'przed grożącem Juebeziueczeństwem boi 
jowych. Raport stwierdza, iż 'szewizmu, 

rozgrywały się burzliwe sceny, socjali
ści i komuniści obrzucali sie wzajemnie 
obelgami. 

Przewodniczący musiał kilkakrotnie 
przywoływać mówcę komunistycznego 
do porządku z powodu obelg. Inny mów 
ca komunistyczny twierdził, że przeów 
ko robotnikom wystąpiła na ulicach nle-
tylko policja, ale i oddziały Reichswehry 
przebrane w mundury policyjne. 

Po odrzuceniu wniosku komunistów 
o odroczenie Reichstagu do piątku, ko
muniści zaintonowali hymn trzeciej mię 
dzynarodówki i opuścili zwarta grupą 
salę obrad. 

Po krótkiej przerwie, zarządzonej 
przez przewodniczącego w czasie śpie
wów komunistów, Reichsiag podjął dal
sze obrady. 

gamzowati świadomie i celowo „krwa
wą kąpiel" dla ludności robotniczej Ber 
lina. 

„Rote Fahne" daje swoim opisom ty 
tuły „Walki barykadowe w Wedding i 
Neukoelln", „Czerwony Berlin demon 
struje", „Krwawy maj Zoergibela", „So 
cjaHści karzą strzelać", „Mordy PoUćyj 
ne na uHcach Berlina". 

Dziennik wzywa robotników do przy 
gotowania masowego strejku polityczne 
go na znak protestu przeciwko wczoraj 
szytm krwawym wydarzeniom. 

i . 
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A D J U T A N T C A R A 
"-wVń*h^SSl,!K: Iwan Mozżuchin, Carmen Boni, Georgij Sierow. 

Orkiestra symfoniczna pod batutą Sz. Balgelmana. 

Ml i i napili! 

TANCERKA 
DOLORES DEL. RIO 

Najpotężniejsze, najwspanialsze i najbardziej wstrząsające arcydzl.lo X-«J. 
Muzy. Z niebywałym dotąd nakładem odtworzony został w nim oszałamia 

jąey przepych carskiej Rosji oraz groza wydarzeń powojennych. 

W roli tytułowej 
najznakomitsza 
artystka świata 

gł6wnvchbrolach C H A R L E S F A R R E L L i I W A N L I N Ó W . 
Potężna ilustracja muzyczna wielkiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją TEODORA RYDERA. — Pocz. przedst. o g. 4-ej po poł.: w sob., niedz. 1 lwięta 

o g. 12-e|. w poŁ, ostatniego o g. 10-cj wiecz. — Bilety ulgowe 1 passe-partout prócz urzędowych i prasowych nieważne. 

Dziś i dni następnych. 

ADOLPHE MENJOU — w rol i t y t u ł o w e j — 
w niezrównanym komedjodramacie p. t. 

99 
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W rolach głównych: Noah Berry, Yirglnla Val|l, Arnold Kent i Inni. 
Obok bogate! wystawy koncertowa gra wszystkich wykonawców. 

Początek o g, 12 w poł. Ceny miejsc na I-szy seans od 50 gr. Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA 

Podatek dochodowy 
pobierany będzie 

zón>rai«ex od 1 5 p r o c dodat-
Jfcu d o p e n s j i u r z e d n a c £ u c n 

„Republiki" (B.l Warszawski korespondent 
telefonuje: 

Ministerstwo skarbu wydało zarzą
dzenie polecające pobieranie podatku do 
chodowego od dnia 1 maja r. b. począw
szy również od 15-procentowych dodat
ków do pensji urzędniczych. 

Dotychczas podatek dochodowy po
bierany byt tylko od samej pensji, doda-
rek zaś był od podatku wolny. Zarządzę 
nie ministerstwa skarbu wywołało po
ważne niezadowolenie w kolach urzęd
niczych. 

Komisarz aprowiza-
cyjny dla Poznania 

n a o f i r e s t r w a n i a (f. IV. Jt . 
Warszawski korespondent „Republiki" (B) 

:elefonuJe: 
W najbliższych dniach mianowany 

będzie specjalny rządowy komisarz apro 
wizacyjny dla miasta Poznania na czas 
wystawy celem zagwarantowania do
statecznej aprowizacji miasta w okresie 
przewidzianym dla napływu gości. 

Zwiększenie wywozu 
żyta. 

Warszawski korespondent „Republiki" (B) 
telefonuje: , « 

Zarządzeniem ministerstwa rolnic 
twa został znacznie powiększony kon
tyngent na wywóz żyta. Zwiększenie 
wywozu żyta nastąpić ma celem popra
w y bilansu handlowego, nie grozi zaś 
brakiem żyta na rynku wewnętrznym, 
gdyż państwowe rezerwy zbożowe wy
starczą do żniw najzupełniej. 

Podziękowanie p. De-
wey'a dla policji. 

Warszawski korespondent „Republiki" (B.) 
telefonuje: 

P . Dcwey nadesłał głównemu komen 
daniowi policji pułk. Maleszewskiemu 
1000 zł. na wdowy i sieroty po pole
głych policjantach. W liście nadesłanym 
do pułk. Maleszewskiego p. Dewey 
stwierdza, że w ten sposób pragnie po
licji wyrazić podziękowanie za utrzy
manie wzorowego porządku podczas u-
roczystości zaślubin jego córki. 

"Badania a n f r o p o I o g i c x -
J B C została wstrzymane. 

Warszawski korespondent „Republiki" (B) 
'.„•lefonuje: 

Ministerstwo spraw wojskowych w 
zrozumieniu z ministerstwem spraw 
wewnętrznych poleciło wstrzymać w r. 
b. dokonywanie badań antropologicz
nych podczas poboru wojskowego. Za
rządzenie powyższe podyktowane zo
stało względami oszczednościowemi, 
-dyż badania te dawały wprawdzie cen-

materjał naukowy, były jednakże bar 
Izo kosztowne. 

Ciężka sytuacja finansowa kolei. 
Znaczne ograniczenie InwesMucfi. 

„Republi Warszawski korespondent 
ki" (B) telefonuje: 

Minister komunikacji inż. Kiihn od
był wczoraj 2-godzinną konferencję z 
przedstawicielami centralnego związku 

przemysłu handlu i finansów (Lewiatan) 
dyr. Wierzbickim na czele. 

Min. Kiihn zorganizował konferencję 
celem omówienia dostaw kolejowych, 
dostarczanych przez przemysł. 

Minister poinformował przedstawi
cieli przemysłu, że obecne stadium kry
zysu gospodarczego uniemożliwia szyb
kie tempo inwestycji kolejowych ze 
względu na brak środków pieniężnych. 

Przedstawiciele przemysłu poinfor
mowali min. Kiihna obszernie o cało
kształcie sytuacji gospodarczej, podkreś 
łając konieczność ułatwienia stosunków 
pomiędzy kolejami a przemysłem. 

Min Kiihn oświadczył, że memorjal 
złożony przez dyr. Wierzbickiego bę
dzie rozpatrzony, Warto podkreślić, że 
przedstawiciele przemysłowców kilka

krotnie podczas konferencji wysuwali ko 
nicczność przeprowadzenia komercjali
zacji kolei, przewidując w ten sposób 
wybrnięcie z trudności w jakich koleje 
polskie obecnie się znajdują, 

Odpływ walut obcych 
z Banku Polskiego został zahamowany. 

Warszawski 
telefonuje: 

korespondent „Republiki" (B) 

Dowiaduję się, że ostatnia decyzja 
rady Banku Polskiego o podwyższeniu 
stopy, dała już pomyślne rezultaty. 

Stan walut w Banku Polskim nie u-
legł prawie żadne] zmianie. ODPŁYW 

WALUT Z BANKU POLSKIEGO ZO
STAŁ ZAHAMOWANY A SKUP WA
LUT ZAGRANICZNYCH PRZEZ BANK 
POLSKI wykazuje NODWYŻKE NAD 
SPRZEDAŻĄ. WYSOKOŚĆ TEJ NAD
WYŻKI BĘDZIE NIEBAWEM USTA
LONA. 

Gwałtowny orkan nad Ameryką. 
70 osób zabitych, kilkaset rannych. 

NEW YORK. 2 maja. 
Telegram własny „Expressu". 

Według nadesżłych tu wiadomości w 
całej południowej Ameryce Północnej 
szaleją gwałtowne burze, które wyrzą
dziły kolosalne straty tak w ludziach 

jak i materjalne. W mieście Phealey w 
stanie Arcansas poniosło śmierć 70 osób, 
kilkaset Jest rannych. 

W okolicach Clone w stanie Georgia 
zostało zniesionych kilka wiosek mu
rzyńskich, zabitych Jest 40 murzynów. 

Delegacja łotewska przywiozła 
60 orderów 1 3 iusloce medali. 

Warszawski korespondent „Republiki" (B) 
telefonuje: 

Delegacja republiki łotewskiej, która 
przybyła do Warszawy na narodowe u-
roczvstości 3 maja, przywiozła 60 orde
rów dla osobistości świata politycznego 
i wojskowego. Najwyższe odznaczenie 
łotewskie otrzymał p. Prezydent Mo
ścicki, wielką wstęgę orderu „Trzech 
Gwiazd" otrzymał min. Zaleski, b. prem-
jer Bartel, min. Kwiatkowski, Kiihn, se

nator Kamieniecki (BB) p. poseł polski 
w Rvdze, oraz wiceminister przemysłu 
, handlu dr. Doleżal. Komandorie orderu 
„Trzech Gwiazd" i krzyże oficerskie o-
trzymal szereg wyższych wojskowych 
oraz wyższych urzędników minister
stwa spraw zagranicznych. Delegacja ło 
tewska przywiozła również 3 tysiące 
medali, które rozdane będą pomiędzy 
żołnierzy armji polskiej, którzy brali u-
dział w walkach o oswobodzenie Łotwy. 

Min. Hermes 
w Berlinie 

zdaje relacją z rokowań war
szawskich. 

Berlin, 2 maia. 
(Agenda Telegraficzna „Czpress") 

Dziś przybył tu z Warszawy min. Her 
mes, który złożył władzom centralnym 
obszerne sprawozdanie z ostatnich kon
ferencji warszawskich. Z Berlina mim. 
Hermes udaje się do Genewy na obrady 
komitetu ekonomicznego Ligi Narodów. 
Dalsze rozmowy w sprawie traktatu han 
dlowego polsko - niemieckiego będą pro 
wadzone przez min. Hermesa dopiero za 
doi 20. 

Zespól artystów 
teatru bydgoskiego 
p r o t e s t u j e prxec in> s f t o n -

d a t o w i rv Cpolu. 
Bydgoszcz, 2 maja. 

Polska Agencja I elegraficzna 
W dniu wczorajszym podczas przer

wy w przedstawieniu zebrał się na sce
nie teatru miejskiego zespół artystyczny 
w imieniu którego przewodniczący byd
goskiej filji Z.A.S.P-u p. Glińsjfi odczy
tał rezolucję, protestującą przeciwko zaj 
ściom opolskim, godzącym w najpro
stszą formę współżycia narodów, zaj
ściom w czasie których ośmielono się 
bić, kaleczyć i znieważać artystów pol
skich, a nawet kobiety, niosących słowa 
i muzykę polską braciom z za kordonu. 
W dalszym ciągu rezolucja wyraża arty
stom sceny katowickiej najserdeczniej
sze współczucie oraz otuchę do wytrwa
nia na swym posterunku i zwraca się z 
gorącym apelem do władz i społeczeń
stwa polskiego, aby stanęły w obroni* 
godności narodowej i zajęły zdecydowa 
ne w tej sprawie stanowisko. Licznie ze
brana publiczność w skupieniu wysłu
chała rezolucji, aprobując ją powstaniem 
z miejsc oraz zaintonowaniem Roty. 

Prezydent Rzeczy
pospolitej 

P s r s u i m i e defiladę ra> s t a t i t n 
Warszawski korespondent ..Republiki" (B.) 

telefonuje: 
Dzisiejszą defiladę wojskowa przyj

mie nie p. marszałek Piłsudski a p. P re 
zydent oraz wiceminister spraw woj
skowych, gen. Konarzewski. 

£>rugi lot Zeppelina. 
W»eden. 2 maja. 

(Polska Agencja I eleKraficzna) 
Sterowiec „Br. Zeppelin", który wy

startował wczoraj w Friedrichsliafcn, 
przeleciał dziś o godz. 9.15 nad Wied
niem* 

— Dzienniki donoszą z Sofii: na granicy 
serbsko - bułgarskiej wydarzyło sJe nowe zaj
ście trrankr.ne. Pewien duchowny bułgarski, kló 
ry sprzedał swój dom za sto tysięcy dynarów 
i cliclał wrócić do BulEaril, został przy przekra
czaniu graniiiy zpmcrdowany. 

— Z f.orilW d&tttząl li'anwrł tam orzewo-
diiiezacv 0».orwouoBO Kr..yia — Koehlor. 

Marszalek Petain 
zostanie wybrany członkiem 

Akademji Francuskiej. 
Paryż . 2 maja. 

Na opróżnione przez marszałka Fo
cha miejsce w akademji francuskiej wy
stawiona zostaje kandydatura marszał
ka Petain. 

Prawdopodobnem jest, że w czerw
cowych .wyborach do akademii kandyda 
tura ta nrzejdzie jednomyślnie 
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3-ci maja. 
Dzień 3 maja jest polskiem świętem 

narodowem. Tak samo, jak świętem 
francusklem jest 14 lipca, amerykań-
sklem — 4 lipca, a włoskiem 21 kwiet
nia. 

Właściwie nie należy już pytać, dla
czego akurat dzień 3 maja. Wypadki hi
storyczne, które miały miejsce orzeszło 
150 lat tomu, nie sa dla nas dziś aktualne 
i śmiemy twierdzić, że od owego czasu 
do dnia dzisiejszego Polska przeżyła 
momenty znacznie ważniejsze, a nawet 
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza takich 
wypadków i zdarzeń o charakterze wie
kopomnym i najistotniejszym było bar
dzo wiele. 

A jednak świętem narodowem pozo
stał dzień 3 maja, pamiętna data uchwa
lenia pierwszej konstytucji, dającej pra
wa społeczne I polityczne szerokim ma
som pracującego ludu. 

Tak samo zresztą nie jest już dziś 
dla współczesnej Francji aktualną data 
zburzenia Bastylji, jak dla Stanów Zjed
noczonych wyzwolenie z pod obcego 
jarzma. Bardzo też być może, że Fran
cja, AngIJa, czy Stany Zjednoczone mo
głyby sobie pozwolić na ustalenie in
nych dat historycznych, bardziej dla 
współczesnego społeczeństwa aktual
nych. 

Co Innego jednak w Polsce. 
Przez przeszło półtora wieku szliś

my przez bezbrzeżną pustynie żyda pań 
stwowego, żyjąc Jedynie wspomnienia
mi, I data ta, dz. 3 maja, odgrywała rolę 
jakgdyby reUkwji, symbolizujące) pań
stwowość polską. Bo w tym dniu za
trzasnęły się za nami ciężkie wrota hi
storii 1 świat usłyszał ostatni krzyk, o-
statnlą wolę zgnębionego narodu: „Wol
ności!" 

Z tem hasłem na ustach 1 w sercach 
szły przez życie całe pokolenia, ściga
ne, maltretowane, na stosach palone, a 
mimo to całym żarem stęsknionych serc 
wpatrzone w ten strzęp sztandaru, na 
którym ostatni sejm polski wypisał ha
sto: „Za naszą 1 wasza!"~. 

Pamiętamy wszyscy ten niesłycha
ny, tragiczny w swem napięciu'1 sile, 
wybuch entuzjazmu w dniu 3 maja 1916 
roku, kiedy po raz pierwszy na ulicach 
miast polskich demonstrowało w asy
ście bagnetów najeźdźcy całe społe
czeństwo polskie. 

Ówczesna demonstracja była najja-
skrawszym wyrazem znaczenia tego 
dnia dla narodu. I dlatego nie sama kon
stytucja z dn. 3 maja 1791 r., lecz t r e ś ć , 
którą do daty tej przywiązywały wszy
stkie następne pokolenia, stanowi o cha
rakterze i istocie święta dzisiejszego. 

Dzień 3 maja jest więc jakgdyby 
przysięgą całego narodu zachowania 
wolności po wsze czasy. Jest hasłem 
i s z t a n d a r e m , s t r z e ż o n y m i 
przekazywanym następnym pokoleniom, 
a nie pamiątką poszczególnego aktu po
litycznego, których w żydu narodów I 
państw było 1 będzie jeszcze bardzo 
wiele. 

Mieszanina demagogii horupcji i nieudolności 
Tak nazwala młodziutka posłanka budżet Anglji. 

Londyn, w kwietniu 1929 r. 
Debiut najmłodszego, ostatnio w wy

borach uzupełniających do Izby gmin 
wybranego M. P . (Member of Parla-
ment)był niejako przygrywką do nad
chodzących wyborów, zapowiedzią 

surm bojowych, w jakie uderzają labou-
rzyści, manifestacją werwy, z jaką do 
walki- stanie partja p. Mac Donald'a. 

Najmłodszy członek parlamentu, miss 
Jenny Lee, ma lat 23, jest nauczycielką 
i córką górnika. Ujmująca powierzchow
ność, akcent szkocki, niezwykła swada 
i nieustraszoność zyskały jej poklask 
całej Izby, nie wyłączając przeciwni
ków. 

Bez najmniejszej tremy rzuciła się 
miss Lee w szranki. Budżet Church!lJ'a 
nazwała mieszaniną demagogjl, korupcji 
i nieudolności. 

— W tym umierającym parlamen
cie — grzmiała młoda oratorka — czuję 
się już cząstką nadchodzącego i lepsze
go zgromadzenia. Kraj bezwątpienla in
ną, niż dotychczas wybierze większość, 
bo wszyscy uczciwi obywatele powsta
ną zbuntowani i przepędzą obecny rząd. 

Zapał, z którym przemawiała miss 
Lee, udzielił się i innym labourzystom, 
ale czy słowa jej będą prorocze, w 
chwili obecnej nikt napewno powiedzieć 
nie zdoła. Prognozy wyborcze są zaw
sze niepewne, a cóż dopiero teraz, gdy 
po raz pierwszy aż 24 mlljony wybor
ców ma prawo stanąć u urny, a między 
nimi zastępy kobiet, o których nikt nie 
wie, jak głosować będą. 

Mowa p. Snowden'a, w której zaata
kował Francję i układy o spłaty długów, 
w kołach wielu wyborców osłabiła sym
patie dla labourzystów. Baldwin i kon
serwatyści okazują'za mało ruchliwości, 
inicjatywy i żywotności, co stanowi je
den z głównych przeciw nim zarzu
tów. 

Najbardziej czynny, rzutki, werbują
cy obietnicami zwolenników jest słusz

nie „czarodziejem z Walji" nazwany 
Lloyd George. Czarodziejskie leki obie
cuje na jątrzącą bolączkę Anglji, bezro
bocie, a pr/.ytem marzy o możliwoś
ciach koalicyjnych, dających mu władzę 
w ręce. 

W mowie agitacyjnej obiecał, że 
w przeciągu roku obniży horendalną 
liczbę bezrobotnych do normalne] wyso
kości, wzbogaci naród i wyposaży go 
do szczęśliwego współzawodnictwa ze 
wszystkimi rywalami w świecie*: busi
nessu. A wszystko to, nie uchwalając 
ani pensa więcej podatków! Można wie
rzyć, albo i nie wierzyć. Ale ta struna 
harfy walijskiej miłą jest dla ucha każ
dego anglika, którego zresztą pociąga 
obca mu, ale bezwątpienia wybitna in
dywidualność Lloyda George'a. 

W przedmowie do nowego wydania 
..Angielskiej konstytucji" Baagehota, 
lord Balfour powiada między innem!: 

„Nasze następujące po sobie gabi
nety (liberalne i konserwatywne) jak
kolwiek do dwuch różnych należące 
partjt,- nie były nigdy ze soba w sprze
czności, gdy chodziło o podstawy spo
łeczeństwa. I jest widocznem. że cała 
nasza maszyneria polityczna jest obli
czoną na naród tak zjednoczony podsta-
wowo, że może pozwolić sobie na spo
ry, 1 tak pewny swego umiarkowania, 
że nie niepokoi go odgłos nieustannego 
politycznego zatargu". 

Ten stan rzeczy należy do historji, 
dziś labourzyścł z innych wychodzą za
łożeń, aniżeli dwie dawne tradycyjne 
partie Torysów i Whigów. Stad skłon
ność w obozie liberalnym i w tych sfe
rach oświeconych, które widza koniecz
ność rozwoju w ramach szerszych i bar
dziej postępowych, do szukania alian
tów poza szeregami skrajnej lewicy. Nie 
zawadzi tu wspomnieć, że „nie taki 
straszny djabeł, jak go malują" j nietyl 
ko socjalista, ale nawet komunista an 
glelski w nlczem do swoich najczerwień 

szych rosyjskich prototypów nie jest 
zbliżony. 

Taki paradoks jak komunlsta-rojali-
sta jest możliwy tylko w Anglji. A ta
kim okazał się niedawno Mr. A. J. Cook. 
niefortunny aranżer węglowego strajku 
1926 roku. Na kontynencie byłoby nie 
cio pomyślenia, by taki zagorzały rady
kał nieiylko zasiadał do jednego stołu 
z następcą tronu, ale aby przy tym sa
mym stole wygłosił mowe na cześć 
księcia Walji. I byłoby nie do pomyśle
nia, by koledzy partyjni, komuniści, nie 
wyrzekli się swego towarzysza po ta
kiej mowie. 

Wybory wpływają częściowo na to, 
że tegoroczmy „season" zapowiada się 
mniej świetnie, niż dwa ostatnie. Jak tu 
myśleć o balach, operach, turniejach i 
wyścigach, kiedy trzeba jeździć, agito
wać, przemawiać, zwoływać zgroma
dzenia. Winną zresztą jest także i cho
roba króla, a Iast not ieast tegoroczna 
wiosna 1 niesamowite wprost wybryki 
pogody. Klimat londyński jest przedmio
tem utyskiwań przez rok całv z wyjąt
kiem jedynie wiosny, w której Londyn 
zwykł stroić się w najpiękniejsze swe 
szaty. 

Inny zwiastun wiosny pojawił się na 
wydmach piaszczystych koło Bpsom. 
Wędrowni cyganie, jak corocznie w 
przeddzień wyścigów wiosennych, w 
sąsiedztwie toru rozbili swoje namioty. 
Toczy sie od kilku dni bezkrwawa waflea. 
Zarząd wyścigów wszelkiemi środkami 
pokojowemi, przy pomocy służby i lor 
ciężarowych, wywozi cyganów z woza
mi poza obręb swoich gruntów, by leli 
nazajutrz na tem samem ujrzeć miejscu. 
Z uporem i wytrwałością cyganie wra-
caią tam, gdzie od lat dziesiątków zbie
rali plon obfity od gości wyścigowych, 
i do tej chwili 40 karawan (wozy wę
drowne) z n a i l " 1 , już na piaskach 
Epsom. 

Bys 

Przeszło 6 mil jonów 
norrtjic fi nny Aorcórr n> Jtn£tji 

Londyn. 2 maja. 
W dniu wczorajszym uprawomocni 

ły się nowe spisy wyborcze. Wobec ob
niżenia granicy wieku dla kobiet z 30 do 
- ;1 lat życia, przybyło 6,270.000 nowych 
\vyborczyń. W najbliższych wyborach 
do parlamentu 2S milionów osób jest u-
prawnionych do glosowania. W ,viclu 
okręgach wyborczych mężczyźni są w 
mniejszości-

Niefortunna eskapada ministra 
Skandal erotyczno-małżeński w sejmie pruskim. 

Berlin, w kwietniu 1929. 
Przysłowia są mądrością narodów. 

Wedle nich powinniśmy rano wstawać, 
nie kopać nikomu dołków, kochać bliź
nich 1 spełniać cały szereg podobnie nie
przyjemnych zobowiązań. Dlatego ir'n 
nie lubimy i, o ile można, się do nkh 
nie stosujemy, Idziemy własnemi droga
mi, miast trzymać się wytycznej naszych 
cioć 1 dziadziów, na tej opozycji ozęsto 
źle wychodzimy, a wtedy słyszymy 
znów jako morał: „mądry polak po szko 
dzle", albo coś podobnego. Z tych pro
stych powodów, cieszymy się, skoro raz 
jakieś przysłowie okaże się fałszywe, 
skoro rozgłośna „mądrość narodów" bie
rze w łeb. 

Otóż istnieje m. In. niebardzo elegan
ckie, ale ogólnie uznane przysłowie, we
dle którego wolno wojewodzie znacznie 
więcej, niż każdemu innemu, przeciętnie 
nlepachnącemu obywatelowi. Przysłowie 
stare, jeszcze z królewskiej Rzeczypo
spolitej, ale, widać, na dowód biurokra
tyzmu dzisiejszej demokratycznej Polski 
dotąd cytowane. 

Ale w tym wypadku nie o polskiego 
wojewodę chodzi, lecz o pruskiego mini
stra spraw wewnętrznych, pana Grzesiń-
skiego. Na nim bowiem w przykry spo
sób okazała się niesłuszność tej maksy
my o wojewodzińsklej, czy ministerial
nej swobodzie. Minister Grzesińskł po
zwolił sobie bowiem raz na to, na co po
zwalają sobie na każdy weekend tysiące 
pruskich obywateli minorum gentium bez 
karnie, zrobił się skandal z morałem 
„orestlge obllge", a z tego wszystkiego 
wynikła znów raz na złość wolnomyśl 
no - rewolucyjnym duchom — przysło
wiowa prawda, tym razem ze skarbca 
mądrości narodu niemieckiego: „Wenn 
zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe". 

Oto do sejmu pruskiego wpłynęła in
terpelacja posła Haakc ze stronnictwa 
nacjonalistów - socjalistów (skrajna, tra
dycyjnie ultramoralna prawica), interpe

lacja o następującem brzmieniu: 
„Wedle wiadomości prasowych, zwie

dził pruski minister spraw wewnętrznych 
Grzesiński przed jakimś czasem w towa
rzystwie pewnej damy jedno z miast au
striackich. Pan Grzesiński udał się współ 
nie z tą panią do hotelu 1 wpisał sie do 
książki meldunkowej jako Grzesiński, 
pruski minister sprawiedliwości z żoną. 
władze owego austriackiego miasta zo
stały przez dyrekcję hotelu uwiadomione 
o obecności wysokiego gościa i następne
go dnia powitały pruskiego ministra 
spraw wewnętrznych oficjalnie. 

Prasa doniosła następnie, że pan Grze 
siński i .jego urocza małżonka" wzbu
dzili zachwyt austrjaków. Biuro praso
we pruskiego ministerstwa spraw wew
nętrznych i jego kierownik pan dr. Ooss-
Iar przeszkodziło dalszemu rozpowszech
nianiu tej wiadomości, opublikowanej 
przez jeden z dzienników koncernu Ull-
steina, ponieważ dr. Goslar wiedział do
skonale, że istotna ,#rocza małżonka" 
pana pruskiego ministra spraw wewnę~ 
trznych — opuszczona przez męża — 
przebywa stale w Kassel. 

Zapytuję nlniejszem prezydjum mini
strów : 

1. Czy prezydjum ministrów skłonne 
jest wydać autentyczne sprawozdanie na 
temat zaznaczonej w mej interpelacji za-
graniczno - politycznej misji pana pras
kiego ministra spraw wewnętrznych; 

2. czy pan pruski minister sprawiedli
wości uznał za stosowne wnieść donie
sienie karne przeciw panu pruskiemu mi
nistrowi spraw wewnętrznych z powodu 
fałszywego meldunku policyjnego, fał
szowania dokumentów t wprowadzenia 
w blad obcych władz administracyjnych; 

3. czy pan pruski prezydent minis
trów gotów jest, z tym samym tupetem, 
z jakim pan pruski minister spraw we
wnętrznych ogłaszać okólniki skłerowa-
r.r przeciw nacjonal - socjalistycznej 
partii robotniczej, wskazać temuż panu 

pruskiemu ministrowi spraw wewnętrz
nych granice taktu, nakazanego przez 
godność państwa pruskiego?" 

Wedle odpowiedzi pruskiego prezy
denta ministrów zaprzeczył minister 
Grzesiński zarzutom postawionym W in
terpelacji. Ale lapidarna odpowiedź pre
zydjum ministrów i gołosłowne zaprze
czenie ministra Grzcsińskiego, wobec ar* 
tentycznych sprawozdań prasy o przy
jęciu, zgotowanem przez owo austriac
kie miasto, nie wzbudziły niczyjej wiary. 
Chodzi o to, by tę niemiłą prywatną afer-
k* pana Grzesińskiego, rozdmuchaną do 
sprawy stanu, zatuszować. 

I słusznie. Jest to niewątpliwie temat 
dla francuskiego komediopisarza 1 tro
chę się człowiek dziwi, że taka historyj
ka spotkała nie któreeoś z francuskich 
ministrów a la Flers etCaillavet. lub au-
torów „Pani Prezesowej" panów Hen-
neouin et Vebere. lecz właśnie biednego 
ministra prusaków, owego pozbawionego 
krzty humoru narodu, którego przedsta
wiciele z tej eskapadkl robią aż interpe
lacje sejmowe. 

Co mnie w tej sprawie cieszy, to, Jak 
w początku zaznaczyłem, nauka z tego 
wypadku płynąca, wedle, której przysło
wie o wojewodach niema racji. 

Ale jakiś zwolennik przysłów ml od
powie, wyciągając stąd morał dla Grze
sińskiego „mądry prusak po szkodzie", 
albo „gdyby cap nie skakał, toby Inter
pelacji nie było". 

Jaklekolwlekbądź — Jakieś przysło
wie zawsze będzie miało rację. 

&%urxa śnieżna n> Jlor-
negji. 

Oslo. 2 m&% 
Od wczoraj w Norwegji szaleje bu

rza śnieżna. W niektórych miejscowo
ściach opady śniegu są tak dużo. iż war
stwa jego dosięga 1 mir. Nawałnica sza-
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Ku upamiętnieniu pierwszego dziesięciolecia odzyskanej niepodległości pań
stwowej i zjcd joczenia Polski odbędzie się w czasie 

od 16 maja do 30 wrrointa 1929 
pod protektoratem 

PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
pierwsza oaólno-polska 

Po r szechna Wystaw 
w Poznaniu. 

Kralowa 

g g 

Wvstawa obejmuje działy: kultury i sztuki, przemysłu i rolnictwa, wychowania 
fizycznego i sportów, emigracji. 

Wzniesiona zbiorowym w\siłkiem narodu i Rządu, POWSZECHNA WYSTAWA 
KRAJOWA stanie się potężną dźwignią polskiego życia kulturalnego i gospodarczego. 

POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA s/eTjJI tylko wtenczas całkowicie 
swe wielkie zadanie, jeżeli ją zobaczy cała Polska. 

IpBB m a • M A • • • 

Francuzi nie znają Polski . 
Przeciętny paryżanin odnosi się do nas nieprzychylnie, 

a w najlepszym wypadku—obojętnie. 
Źródłem ich sympatii lub aniypafjl—lesf stopień zamożności oticohralowca. 

Parył, w maju. 
W jednym z ostatnich artykułów pi

sałem o stosunku paryżan do cudzoziem 
ców. Z premedytaqą nie uwzględniłem 
wówczas szerzej stosunku paryżanina do 
polaka, ponieważ stosunek ten zasługuje 
aa to, aby poświęcić mu osobny artykuł. 

My, polacy, rodzimy się entuzjastami 
Francji. Polska, czerpiąca przez stulecia 
ze źródeł kultury francuskiej, Polska, 
przelewająca krew swoich synów w imię 
wolności przy boku Franq'i, zaprzysięgła 
wieczystą przyjaźń wielkiej sojusznicze* 
i przyjaźni tej jest wierna. Kult dla myśli, 
kultury i bohaterstwa Francja zrósł się 
w polakach z sympatią i braterską miłos 
cią dla francuzów. To też większość po
laków, wyjeżdżając do Francji, wierzy że 
jedzie do swojej drugiej ojczyzny, wierzy 
że zostanie przyjęta z otwartemi rękami 
i przyciśnięta do braterskiego serca. 

I spotyka ją gorzkie rozczarowanie. 
Pisałem już, że francuzi niechętnie 

widzą u siebie cudzoziemców. Polacy 
nie tylko nie są w tym wypadku na pra
wach wyjątkowych, ale nawet zaliczani 
są przez francuzów do grupy mniej chęt 
nie widzianych niż inni. 

I wyciągnięte entuzjastycznie ręce o-
padają a przybysz uświadamia sobie że: 
przyjaźń polityczna Polski i Franq'i jest 
obustronna, ale przyjaźń braterska pola
ków i francuzów jest wyraźnie jedno
stronna. My jesteśmy ich przyjaciółmi, 
ale oni naszvmi — niekoniecznie. 

Dlaczego? 
Przedewsrystkiem, przeciętny pary

żanin, a więc francuz, niezmiernie mało 
wie o Polsce, bo wogóle niezmiernie ma
ło wie z historji powszechnej i geografji. 
Tu nasuwa się ciekawa obserwacja: im 
bardzie! posuwamy się na zachód Euro
py, tem gorzej jest z geograffą i historją. 
Anglicy w lej dziedzinie nie wiedzą nic, 

a francuzi bardzo niewiele. Jako przy
kład, pozwolę sobie przytoczyć szczegó
ły trzech słyszanych rozmów kawiarnia
nych w Paryżu. 

Przykład pierwszy: — zapytanie: 
„W jakim kraju leży Rumun ja?"; przyk
ład drugi; — pretensja: „Jakto? Pan Jest 
polakiem i nie mówi pan po niemiecku? 
A po jakiemu się mówi, u licha, w Pol
sce?"; przykład trzeci: — kondolencja: 
„Pan pochodzi z Polski? Acha! Polska! 
To tam teraz tych trzech królów bije się 
0 waszą stolicę Kabiel*'. 

Wszystkie te przykłady są autentycz 
ne. Są one oczywiście fragmentami roz
mów z najniższą klasą ludności parys
kiej, która nie reprezentuje przeciętnego 
typu paryżanina. Mimo to jestem przeko 
nany że w Polsce nigdzie nie dałoby się 
usłyszeć analogicznej rozmówki. 

Przeciętny paryżanin wie z gazet, że 
Polska istnieje, wie z czasów wojny o od
działach polskich, walczących po stronie 
francuskiej, wie coś nie coś o sporze pol 
<sko - litewskim no i basta. Niewiele go to 
zresztą interesuje, a od wiadomości tych 
do przyjaźni droga bardzo daleka. 

Kontakt dziejowy nie istnieje. 
Wprawdzie na terenie Francji rozwi

ja intensywną działalność towarzystwo 
„Przyjaciół Polski", towarzystwo składa 
jące się z samych francuzów pod wodzą 
p. Rose Bailly a prowadzące ożywioną 
propagandę na rzecz Polski; wprawdzie 
ambasada polska ze swojej strony prowa 
dzi piękną akcję propagandową; ale do
tychczas propaganda ta ogarnia tylko jed 
nostki. Ogół jest obojętny. 

Nie, ogół jest nieprzychylny. Czemu? 
Przedewszystkiem dlatego, że polacy 

w wielkiej rodzinie narodów, koezującej 
w Paryżu, należą do tak zwanych „ubo

gich krewnych". 
1 Bardzo niewielu, stosunkowo pola

ków przyjeżdża do Paryża tracić pienią
dze, ą bardzo wielu przyjeżdża zarobić 
Zresztą ci, którzy przyjeżdżają je tracić, 
przyjeżdżają na krótko, mówią zazwy
czaj dobrze po francusku i „Kto ich tam 
wie, co oni są za jedni". A ci. których jest 
kolosalna większość, ci. którzy przyjeż
dżają pracować, ci zaliczają się do naj
gorzej widzianego we Francji gatunku 
cudzoziemców, A dalej — robotnik pol
ski pracuje znacznie lepiej od robotnika 
francuskiego, ma więcej sił a mniej wy
magań. Robotnik polski jest zwycięskim 
najeźdźcą „odbierającym chleb'4 robotni
kowi francuskiemu. 

To jeden z głównych powodów nie
chęci. 

A dalej idzie różnica temperamentów 
zawadijackość i wojowniczość elementu 
polskiego, jego zadzierżystość i, powie
dzmy szczerze, niesforność. 

Wreszcie na niekorzyść opinii francu 
zów o polakach pracuje zastęp polskich 
szumowin, które, straciwszy możność o-
perowania na gruncie ojczystym, przenio 
sły się na francuski teren operacyjny. 
Szumowiny te najgłośniej reklamują w 
najnieodpowiedniejszych chwilach swoją 
polskość i działają tem na szkodę sprawy 
polskiej. 

Storunek francuzów do polaków nie 
jest jednak stosunkiem s'.ałym i niesuwe 
rennym. W okresie ostatnich kilku lat 
przechodził on szereg krańcowych tez. 
Przy pewnym wysiłku i dobrej woli ogó
łu emigranckiego niechęć francuską moź 
na amienić w... obojętność. W pewnych 
okresach polskość była nawet modą. W 
innych zwłaszcza, w okresie procesu 
szajki bandytów — polaków z osławio
nym Władkiem na czele, stosunek ten na 
brał charakteru w-ęcz wrogiego. 

Po sprawie bandytów przyszedł krach 
banku handlowego. Ale z biegiem czasu 

Grand Kino. 

Szkota paryska. 
Dobry film. albowiem w roli irtówne) wystą

pił Adolf Menjou. który zawsze wnosi element 
klasycznej, powściągliwej gry W dobrym stylu. 
Żałować należp. że tego arbitra elegancji osia
damy tak rzadko na naszych ekranach, tem ser 
dcczrriej whamy go dziś w „Szkole paryskiej", 
która śmiało może być zaliczona do nallcpszycb 
filmów wyświetlanych w obecnym tygodn.u. 
Scenarjusz filmu ciekawy, Inteligentnie umoiywo 
wany I podany na ekranie Również technika te 
go filmu stoi na bardzo wysokim Ipotzomle.. Re
szta wykonawców dostroiła się Inteligentnie do 
kreującego główna role Menlou i stanęła na wy 
sokości zadania, film godny obejrzenia. 

— — — — — — — r 
Samodzielny 

handlowiec 
i 
z wyższem wykształceniem, ze znajomością Jr> 

I zyków obcych, księgowości, dobry organizator, 
posiadający wieloletnie doświadczenie na klero 
wnlczych stanowiskach I rozległe stosunki, przyj 
mie odpowiednie stanowisko w poważnej insty-

1 tucii. 
I Zgłoszenia do Administracji pisma pod „Sam 
dzielny 953" 3 9———————————1> 

Dr. 

*J- P O L A K 
ŁrŁ (astma, ookrzywkg. mim) 
przeprowadził sie na 
ul. 6-go Sierpnia Z Z 

fr. I p i ę t ro , 
lei. 64—21 przyjmuje od 12.30 do 2-ej 

opinja zinowu się uspokoiła. Po bandy
tach polskich przyszli francuscy. I kto 
wie. czy, gdyby złoty polski równał się 
z dolarem a robotnik polski, zamiast wy
wozić, przywoziłby pieniądze, kto wie 
czy nie wilanoby jjo na dworcu okrzy
kiem: „Witai stary towarzyszu bracie z 
pod Samo-Sierry". 

T. żmomkl 
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Drifc Kon«łytocJa3 Maja 
Jutro: Floriana i Moniki 

—>— 
Wschód słońc* 4.04 
Zachód słońca 7.03 
Wschód księżyca 2.29 
Zachód księżyca 11.23 
Długość dnia: 14.31 
Przybyło dnia: 7.52 

PabOr rocznika 1908. 
Kto winien się zgłosić jutro. 
Jutro, w sobotę, w kolejnym dnia po 

boru powszechnego winni stawić się: 
Przed komisję poborową nr. 1 (Pomor
ska 18) mężczyźni rocznika 1908 zamiesz 
kali na terenie 2 komisariatu policji o 
nazwiskach na litery K. L Ł. M. N. O. 
Przed komisję poborową nr. 2 (Ogrodo
wa 34) winni stawić się mężczyźni rocz
nika 1908 zamieszkali na terenie 1 k o . 
misarjatu policji o nazwiskach na litery 
F. V. G. H. I. J. 

Przed komisję poborową nr. 3 (Za-
kątna 82) winni stawić się njężczyźni ro 
cznika 1906 kat. B. (czasowo niezdolni) 
zamieszkali na terenie 4 komisariatu po 
licji o nazwiskach na litery A — Z. 

Do przeglądu należy stawić się w sta 
nie trzeźwym, umyty i posiadać wszelkie 
dokumenty osobiste, b. 

BRAWOI BRAWO! 

Zegary w K a M B i p o ^ * 

Radiostacja w Łodzi . 
Czynna jest iuź od 25 kwietnia. 

Dowiadujemy się, że w Łodzi zbudo
wana została pierwsza prywatna stacja 
radjonadawcza- Stację taką zbudowł p. 
Tadeusz Pałczyński, cztonek lwowskie
go klubu krótkofalowców. Stacja czynna 
jest już od 25 kwietnia b. r. 1 pracuje na 
fali około 42 mtr, z bardzo dobrym wy
nikiem. Słyszana Już była w Belgft, o-
raz w Rosji Sowieckiej. — Pan Palczyń 
skl prosi za naszym pośrednictwem 
wszystkich posiadaczy krótkofalowych 
odbiorników o podanie nasłuchów. Znak 
wywoławczy SPECY. Nasłuchy poda 
wać do (Iriny Radjo - Audjon w Lodzi, 
Traugutta 1, (gmach Grand - Hotelu) jte-
leŁ 53-71. 

Dworzec fabryczny w Łodzi miał swo 
ją ustaloną złą słowę. Zbudowany bar
dzo dawno, kiedy Łódź była jeszcze ma
łą, mieściną sprawiał podówczas impo
nujące wrażenie — stal się jednak brzyd 
ki, obskurny i mały obecnie, nie odpo
wiadając swym wyglądem i rozmiara
mi potrzebom półmiljonowego miasta. 

Niestety, nikt miarodajny stanem 
dworca Fabrycznego się nie interesował. 
Władze miejskie, łódzkie władze kolejo
we, prasa, zgodnie wskazywały na konie 
czność poczynienia przynajmniej niektó
rych zmian na tym dworcu. 

I oto liczne memorjały i prośby od
niosły wreszcie pożądany skutek, choć 
daleko nie w tym stopniu, jak tego ocze
kiwało społeczeństwo łódzkie. Na dwor
cu fabrycznym zrobiono jako taki porzą 
dek. 

Drobna rzecz — a jednak przy do
brych chęciach nadano budynkowi pozo 
ry dworca i przystosowano go w części 
do potrzeb ludności ' 

Jedną z największych bolączek, na 
które narzekali podróżni na dworcu Fa
brycznym, były wyjścia, tak wąskie i 
tak niewygodne, że przedostać się przez 
nie bez połamania kości a conajmniej 
podartego ubrania było niemożliwością. 

Opisywaliśmy niejednokrotnie dan
tejskie sceny, jakie rozgrywały się tam 
każdorazowo po nadejściu pociągu. Pod
różnych wypuszczano tylko przez trzy 

Zrozumiałą więc rzeczą, 
było, iż normalnie, gdy dziesiątki i setki [nych, obecnie wprowadzonem, jest^ 
podróżnych przybywały do Łodzi musieli | wieszenie w poczekalniach wielkich ze

garów ściennych. 
Dotąd bowiem poza jedynym zegarem 

wiszącym na peronie, na całym dworcu 

by oni conajnwiiej godzinę czekać na pe
ronie, gdyby chcieli spokojnie i w po 
rządku opuścić dworzec. 

Trudno wymagać od zmęczonego pod nie było ani jednego zegara, według któ 

Cieniu razić oczu? 
Przecież możesz Twoje 

P I E G I L". u n ą l 
znakomicie 
u s u n ą ć 

W aptekach i drogerjach maść 3 15, mydło 2.30. 
Gdzie niema, wprost a firmy Apt. Drancz i S-ka, Bielsko. 

maścią i 
mydłem 

różnego, by chciał cierpliwie czekać na 
peronie godziny. Lawą tedy rzucano się 
do wyjścia, popychając się i tratując. 

Otóż ten stan rzeczy uległ zasadni
czej zmianie. Mianowicie, przy drzwiach 
wejściowych zbudowano pośrodku po
przeczne barjerki, a z dwóch stron drzwi 

— barjerki dla urzędników kolejowych 
— bileterów. Drzwi wyjściowe otwiera 
się obecnie szeroko i podróżni swobod
nie, już nie trzema lecz sześcioma przej
ściami wychodzą z peronu na dworzec, 
bez tłoku i wzajemnego popychania się. 

Przyznać należy, że ta inowaqa jest 
dla ogółu podróżnych nader pożyteczna. 

Rejestracja cudzo
ziemców. 

IW dniu jutrzejszym winni stawić się 
do rejestracji w starostwie grodzkiem 
(Kilińskiego 152) cudzoziemcy, zamiesz
kali na terenie Łodzi o nazwiskach na 
litery N. 

Cudzoziemcy zamieszkali na terenie 
powiatu łódzkiego winni stawić się. jutro 
w starostwie łódzkiem (Piotrkowska 100) 
o nazwiskach na litery O. — R. 

Do rejestracji należy przynieść posła 
dane dokumenty oraz dwie fotograf je. 

Wybuch granatu wojskowego. 
Dozorca domu przy ul. Piotrkowskiej 229 

został ciężko ranny. 
Wczoraj w godzinach popołudnio

wych obiegały nasze miasto alarmujące 
pogłoski o 
tajemniczym wybuchu bomby w Jednym 

z domów w śródmieściu. 
'Jak zdołaliśmy ustalić, tajemniczy 

wybuch w świetle rzeczywistości przed 
stawia! się następująco: 

Wczoraj po południu dozorca domu 
przy ulicy Piotrkowskiej 229, sprząta
jąc śmietnik, znajdujący się na podwó
rza znalazł w nim wojskowy granat 
ćwiczebny z zapalnikiem. 

Dozorca, nie przypuszczając iż ma 
do czynienia z tak niebezpiecznym przed 
miotem, postanowił zbadać jego prze
znaczenie. 

Wykręcił więc zapalnik, poczem po-

Rower nie jesl zbytkiem 
Charakterystyczny okólnik do 

władz skarbowych. 
W dniu wczorajszym • urząd woje

wódzki otrzymał bardzo ciekawy okólnik 
ministerstwa spraw wewnętrznych, któ
ry ustala, że rower nie jest przedmiotem 
zbytku. 

Mianowicie, w okólniku tym.p..min, 
Składkowski pisze, że w wielu wypad
kach trudno niejednokrotnie określić 
iranicę, gdzie kończy się charakter przed 
miotów codziennego użytku i codziennej 
potrzeby życiowej. Wobec tego jednak, 
ż bardzo wielu robotników używa co-
Jziennie roweru w celu szybszego dosta-
aia się do mieisca pracy — rower nie mo 
że być uznany za przedmiot zbytku, a 
staje się jednym ze środków potrzeb
nych do wykonywania zawodu, jako ta
ki zaś nie powinien być obciążony po 
datkiem od przedmiotów zfcytku. a. 

czął 'Brama t rozbierać. 
Nagle nastąpiła eksplozja 
Na 'szczęście dozorca w ostatniej 

chwili 
zdążył jeszcze rzucić granat na ziemię, 
dzięki czemu uniknął niechybnej śmierci 
i doznał jedynie dość ciężkich obrażeń 
cielesnych. 

Na podwórzu powstała panika. Wez 
wano natychmiast policję i pogotowie. 
Lekarz po udzieleniu pierwszej pomocy 
przewiózł dozorcę do szpitala. 

Na miejsce wybuchu przybyli ko
mendant mjasta inspektor Elzesser-Nie-
dzielski i kierownik wydziału śledczego 
nadkomisarz Weyer . 

Wdrożone dochodzenie, niewątpli
wie ustali pochodzenie granatu. —d.— 

Afera poborowa przfed sądem. 
Wcioral lahoAcłono unesłuchlwa-

nle świadków. 
W dniu wczorajszym przed wojsko-j którym również znał się bardzo dobYze. 

wyan sądem okręgowym rozważającymi — Utrzymywaliśmy z pułk. Rogal-
sprawę o nadużycia poborowe w PKU. I skini wyłącznie stosunki towarzyskie — 
Wieluń, przesunęli się ostatni świadko-1 mówi świadek. wio. 

Pierwsza zeznawała p. Domańska o 
której niektórzy świadkowie, wyrażali 
się, i* rzekomo była zaufaną osobą 
ppułkow. Rogalskiego. 

P. Domańska zeznaje bez przysięgi 
— Znam państwo Rogalskich od 1924 

roku — mówi — i byłam o nich zawsze 
najlepszego zdania. 

W związku z pytaniami przewodni
czącego sądu i prokuratora, p. Domańska 
oświadcza, iż ppułkow. Rogalski nigdy 
nigdzie jej nie towarzyszył, nie zapraszał 
na żadne przyjęcia, ani też wogóle nigdy 
nie wyrażał chęci spotykania się. 

Przewód.; A czy pptiłk. Rogalski u-
rządzał jakieś przyjęcia? 

Świadek: Nie. Ppułkownik Rogalski 
prowadził bardzo skromny tryb życia. 

Sąd z kolei przystępuje do badanie 
męża p. Domańskiej. 

P. Domański oświadcza, że nigdy nie 
słyszał nawet, by jego żona przebywała 

|w towarzystwie ppułk. Rogalskiego a 

Po krótkich zeznaniach p. Domań
skiego sąd przystępuje do odczytywania 
aktów sprawy, obejmujących parę gru
bych tomów. 

Odczytywanie tych aktów prawdopo 
dobnie zajmie całe następne posiedzenie 
sadu, które odbędzie się w dniu 4 ma
ja. —d— 

N A J N O W S Z Ą 

II [lima 
I Ł/Cl EHE wypłat wedł. wzoru zatwierdź. 

alBlIjlflf przez Min Pracy 1 Opieki Społ. 

oraz nowy REGULAMIN PRACY 
poleca Drukarnia i shład papieru 

A. I. OSTROWSKI 
S S . PIOTRKOWSKA 8 6 . 

Wszelkie druki i formularze fabryczne 
sawsze na składzie. 

rego orjentowaliby się podróżni. Na ten 
stan zwracano uwagę niejednokrotnie^ 
oto obecnie w każdej sali, nad drzwiami 
wejściowemi zawieszono olbrzymie ze
gary, wskazujące dokładny czas przyj
ścia i odejścia pociągów. 

Następną inowacją, jest zawieszenie 
we wszystkich poczekalniach olbrzy
mich na całą wysokość ściany rozkładów 
jazdy. Dotąd wisiały tam jakieś wykresy 
bardzo może dokładne, ale nie dla wszy
stkich zrozumiałe. Nadto rozkłady te 
zawieszone były tak wysoko, że dostęp 
do nich był wielce utrudniony, wobec 
czego nie miały one żadnego praktyczne 
go znaczenia, i w konsekwencji podróżni 
zmuszeni byli nagabywać pytaniami u-
rzędników kolejowych, którzy niezbyt 
chętnie udzielali informacji. 

Obecnie stan ten uległ zasadniczej 
zmianie. Mianowicie, wywieszono w każ 
dej poczekalni olbrzymie rozkłady jazdy 
zawierające bardzo dokładne i bardzo 
prosto i zrozumiale dla każdego podane 

Eołączenia Łodzi z innemi miastami, do 
ładny czas odejścia pociągów osobo

wych i pośpiesznych we wszelkich kie
runkach oraz czas przyjścia pociągów 
do Łodzi. Tablice są tak duże i napisy na 
nich również — że odczytać je nie przed 
stawia dla nikogo żadnej specjalne) trud 
noścŁ 

Godzi się podkreślić wreszcie rzecz 
najważniejszą, a mianowicie niezwykła 
czystość i porządek, jakie wreszcie za
prowadzono na stacji. Pod tym wzglę
dem dworzec Fabryczny zmienił się nie 
do poznania. We wszystkich salach, po
czekalniach panuje idealna czystość, 
której pilnie przestrzegają zarówno u-
rzędnicy kolejowi, jak i dyżurujący funk
cjonariusze. Za zaśmiecanie podłóg grozi 
kara w wysokości 1 złotego, nakładana 
trybem doraźnym za pomocą mandatu 
karnego. 

Tej inowacji należy przyklasnąć jak-
najgoręcej, albowiem przyczyniła się ona 
do zupełnej zmiany oblicza naszego dwor 
ca, wyglądającego dotąd tak nędznie i 
brudno, jak jakiś dworzec w Koziej Wól
ce. 

Na zakończenie warto przytoczyć pe 
wną zmianę, jaka zaszła na peronie. Mia 
nowicie, dotąd nad drzwiami wejściowe
mi wisiały szyldziki z napisem „wyjście*" 
widoczne w dzień, ale zupełnie niewido
czne wieczorem i w nocy. Obecnie nad 
drzwiami tymi na peronie palą się w no 
cy napisy świetlne, wskazujące wyraź
nie podróżnym w którą stronę należy 
się skierować, pragnąc opuścić dworzec. 

Podkreślając wszystkie zmiany jakie 
zaszły na naszym dworcu Fabrycznym 
musimy zaznaczyć, że przy dobrej chęct 
' wysiłku nawet tak wielką ruderę, jaką 
jest ten dworzec, można zmienić do me 
poznania, doprowadzając ją do możliwe
go stanu. Życzyć tylko sobie należy, aże
by nasze władze kolejowe w dalszym clą 
gu zainteresowały się tym dworcem i 
spowodowały jaknap-ychiLej jego rozbu
dowę, nadając mu charakter dworca 
wielkomiejskiego, przystosowanego do 
potrzeb tak wielkiego miasta, jakiem 

UeatŁpfi*, & 
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TEATR MIEJSKI. 
Dzisiejsze salowe przedstawienie w Teatrze 

Mlelsklm. 
Dziś, w rocznice konstytucli 3 Maia dane K-
c w Teatrze Miejskim uroczyste galowe 
odstawienie Będzie ono równocześnie pre-

• ra głośnej sztuki w 7-miu obrazach Felicji 
newskiej „Sen". 

sJa premierze obecna będzie znakomita po-
• Jciopisarka, laureatka Lodzi. Zofia Nałkow-

lutro, oraz w niedziele wieczorem powtórzę-
ii ..Snu". 

„Niespodzianka" 
"ana będzie lutro o godz. 4 popotudnhi po ce
nach najniższych. 

Ostatnie przedstawienia ..Dwóch panów IV 
powtórzone zostaną: w niedziele o godz 4 po 
południu po cenach popularnych i we wtorek po 
cenach najniższych. 

W poniedziałek „Handlarze sławy". Ceny po 
oulaine. 

TEATR KAMERALNY. 
l ).-!• o godzinie 4 po południu wystąpi po raz 

statni Aleksander Węgierko w doskonałej sztu 
c J. Sarmenfa „Poławiacz cieni". 

Ceny zniżone 
„Miłość bez grosza" 

Powodzeniowa ta sztuka grana będzie co-
-ciermle wieczorem do wtorku włącznie. 

W niedziele o godz. 5 po południu „Miłość 
'ci grosza" po cenach zniżonych. 

TEATR POPULARNY 
Dzłs o godz. 4 po południu bezpłatne przed 

itawienie. wieczorem o godz. 8.30 „Berek Jose-
cwlcz" dramat na tle hlstbryczncm w Łch ak
iach Zenona Parviego. Koniec przedstawień o 
s;odz 10.20 wieczorem. 

nanrrirxiDaa3LxoDnfX]ajDaaaa[ximm 

D o w s z y s t k i c h p o s i a d a c z y s a m o c h o d ó w 
„ E S S E X " I „ H U D S O N " 

Obejmując przed paru miesiącami generalne przedstawi
cielstwo samochodów ESSEX i HUDSON postawiliśmy sobie 
za jedno z pierwszych zadań usuniecie zasadniczej bolączki 
dotychczasowych posiadaczy tych wozów, a m.: braku części 
zapasowych i należytej opieki technicznej nad sprzedaneml 
wozami. 

Prace we wspomnianym kierunku są już znacznie za
awansowane. W ich wyniku powstała przy przedstawiciel
stwie naszem w Warszawie, firmie MOTOR TRADERS, Tow. 
Handlu Samochodowego, przy ulicy Twarde} 64, centralna 
sk'adnica części zapasowych samochodów ESSEX i HUDSON 
obficie zaopatrzona w części zapasowe modelir 1928 i 1929 r. 
Za dalsze zadanie postawiliśmy sobie odpowiednie zaopatrze
nie centralnej składnicy również w zasadnicze części modeli 
lat poprzednich. 

Celem sprowadzenia właściwej ilości części, prosimy 
wszystkich pp. posiadaczy samochodów ESSEX i HUDSON, 

dawniejszych modeli, o łaskawe zarejestrowanie swych adre
sów i podanie cech charakterystycznych wozów (nr. podwo
zia, numer motoru, rodzaj karoserii, którego roku model, 
miejsce nabycia) pod adresem: 

„ M O T O R TRADERS". Tow. Handlu Samochodowego, 
Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, Twarda 6 4 , Wydział częśc i HUDSOrł-ESSEX. 

H U D S E X W A Y 
Sp. z o. o., Gdańsk 

Generalne Przedstawicielstwo na obszar Polski i w. m. Gdańska 
Hudson Motor Car Co., Detro i t , U. S. A. 

W. LACATOS. 

Zycie. 

iRAPJOPg.OŁftM1 
PIĄTEK, 3-a MAJA. 

10,15 — Transmisja nabożeństwa z katedry 
wileńskiej. 11,56 — Sygnał czasu, hejnał mariacki, 
komunikat lotniczo • meteorologiczny. 12,10 — 
— Transmisja poranku symfonicznego z Filhar
monii warszawskiej. 15.40 — Komunikat meteo
rologiczny. 15.45 — „Kącik artystyczny (L.SG.J. 
'Występy p. Kalindwny, art. teatru „Qui Pro 
Quo"). 16,00 — 16.45 Audycja dla Żołnierzy. 17,00 
Słuchowisko dla dzieci z Warszawy p, t „3-ci 
Maj Krystka 1 Anielki", pióra p. Marji Dąbrow
skiej. 17,45 — Odczyt p. t. „O poezji japońskiej" 
— prof. Bohdan Richter. 18,10 — Transmisja z 
Krąlcowa. Słuchowisko p. I. „Trzeci Maj" 19.00 — 
Rozmaitości. Komunikat Tow. zachęty do hodo
wli koni w Polsce 19,20 — Odczyt p.' t „Obcho
dy rocznicy 3-go Maja". 19,56 — 20,00 — Sygnał 
czasu. 20,15 — Transmisja koncertu symfoniczne
go z Filharmonii warszawskiej Komunikaty: lo
tniczo - meteorologiczny, policyjny, sportowy, 
PAT, oraz retransmisja ze stacyj zagranicznych. 

Fiasko konferencji rozbroieniowej. 
i&efietgcii anći&lslci nie godzi ni 
iwołanie nowej sesji priygoiowaw-czet. 

mowej w lipcu lub sierpniu napotyka na 
opór ze strony wielu delegacyj. 

Lord Kushendun zastrzega sobie na 

Oijiury apitek. 
Dziś w nocy dyżurują apteki: M. Lip

ca (Piotrkowska 193), E. Millera (Piotr
kowska 46), W. Groszkowskiego (Kon
stantynowska 15), A. Perelmana (Cegieł 
niana 64), H. Niewiarowskiego (Aleksan 
drowska 37), S. Jankielewicza (Stary Ry 
nek 9). b. 

\foadl xc schodów. 
W dniu wczorajszym w domu przy 

ulicy Andrzeja 54 spadł ze schodów 6-io 
letni Gerwazy Górecki, syn lokatora tej 
kamienicy. Chłopiec doznał ciężkich u-
szkodzeń cielesnych. Wezwano pogoto
wie, które mu udzieliło pomocy lekar
skiej. 

Waszyngton. 2 maja. 

(Polska Agencja I eleuralic/na) 
W depeszy kablowej przesłanej na 

ręce sekretarza stanu Stjmsona. szef de
legacji Stanów Zjednoczonych w komi
sji przygotowawczej konferencji rozbro
jeniowej Gibson podkreślił, że odrzuce
nie przez komisję przygotowawczą kon
ferencji rozbrojeniowej poprawki sowie
ckiej, w sprawie zmniejszenia zbrojeń w 
przeciwstawieniu do ograniczenia było 
uhlory.wówańe" vw^gl^darh! "'procedury. 
Gibson dodał, że cała komisja.zaznaczy
ła wyraźnie; ' iż 'odrziicórlltr wzmianko
wanej poprawki nie angażuje w niczetn 
jej stanowiska oo do ograniczenia zbro
jeń. 

Genewa. 2 maja. 
Sprawa odbycia nowej sesji komisji 

przygotowawczej konferencji rozbroje-

środowem posiedzeniu komisji ewentual 
ne postawienie nowych wniosków. 
Główna trudność leży w tern. ze nowy 
rząd angielski zostanie utworzony do
piero w czerwcu na podstawie wyniku 
wyborów do parlamentu oraz. ze wstęp 
ne rozmowy dyplomatyczne na temat 
rozbrojenia na morzu pomiędzy Anglją a 
Stanami ' Zjddhoć'źottemf "Ameryki' mogą 
się odbyć dopiero w lipcu i prawdopodo 
bnie będą wymagały dłuższego okresu 
czasu. Jest przeto rzeczą możliwą, że 
dalszy ciąg prac obecnej komisji konfe
rencji rozbrojeniowej odbędzie się do
piero po 10-ej sesji zgromadzenia wrześ
niowego Ligi narodów. 

Są dwa rodzaje doświadczenia życiowego: 
takie, które nas grubo kosztują I nic nic dafą i 
takie, które wprawdzie kosztują, ale duło dają. 

• 
Wszyscy chcą mieć coś od państwa; w ten 

sposób tworzy się arystokracja z tych,'którzy ni
czego od niego nie oczekują. 

• 
Równość — hasło tak często propagowane re

alizuje się zawsze, gdy ludzie się kłócą. Dama po
dobna fest wówczas do praczki, a pan — do wo
źnicy. 

• 
Ludzi można podzielić, podobnie jak zwie

rzęta na pewne kategorje. Również i między ni
mi spotyka się gruboskórne, nosorożców, wodni-
stogtowych, skorupiaków i śmierdzieli 

• 
Wielkiem nieszczęściem ludzi jest to, żc w 

trakcie polemiki zapominają oni że zupa fest ró
wnież po to, by Ją jeść, a nie po to, by do niej 
pluć. 

• 
Nie pytaj nlgdyt co będę mlal z te( rzeczy. 

Pytaj raczej: czego nauczę się przy tej okazji. 
Niestety, ludzkość lubi doraźne korzyści, obli
czone na krótką metę. 

• 
Lenistwo ludzi nic występuje wówczas tylko 

gdy nie chce im się pracować. Leniwych ludzi 
poznajemy również po tern, że gdy się już raz za
biorą do jakiejś pracy, nie mogą Jej w żaden spo
sób skończyć. * 

Łatwiej pozbyć się najbardziej natarczywego 
wroga, niż trochę tylko natarczywego przyja
ciela. 

• 
Życic człowieka doświadczonego podobne 

jest do laboratorjum buzealncgo. Są tam ciemnie 
i sale udręczeń. 

• 
Jest to nowem zjawiskiem w życiu, Że moc i 

siła nie potrzebują Już promieni gloryfikujących. 
Nie potrzebują i nie chcą — obchodząc się do
skonale bez tego. * 

Kiedy ludzkość dojdzie do takiej perfekcji w 
swym intellekcie, że wpierw będzie myśleć a 
później czynić — przeciwnie niż dotychczas — 
wówczas może przestanie się mordować wzaje
mnie. 

*l 
Ten przedmiot najlepiej fest schowany, które

go sami nie umiemy znaleźć. Dlatego dyploma
tom najczęściej giną różne rzecz-

• 
Gdy się mówi: on Jest zależny od niej, wzglę

dnie, ona Jest zależna od niego — myśli się o 
szczęśliwem małżeństwie. Tłum. Br. Car-samozwanlec skazany na śmierć 

przez sąd sowiecki. 
RYGA. 2 maja. 

Z Charkowa donoszą, że w Humaniu 
zakończył się proces samozwariczego 
„cara Michała" i członków jego organi
zacji. Samego „cara" prawdziwe nazwi
sko, którego brzmi Żmurczuk. oraz 3-cli 
włościan najbliższych jego współpracow 
ników skazano na kare śmierci, resztę 
zaś oskarżonych na długoterminowe 
więzienie. 

Wielkie wrażenie na ludności wy-

Przedsiębiorstwo robót 

B U D O W L A N Y C H ! K A N A L I Z A C Y J N Y C H 

„RAUłICKI i WINTER" 
Sp. z ogr. odp. INŻYNIEROWIE. Sp. z ogr. odp. 

ul . K i l i ń s k i e g o Me 41, t e l . 7 2 - 9 6 . 

Roboty budowlane. — Roboty źelazo-betonowe. 
Przebudówki i remonty domów i mieszkań. 

KONCESJONOWANE BIURO PRZVŁACZEH KANALIZACJI 
domowej do sieci kanalizacyjnej miejskiej. 

Plany i kosztorysy robót kanalizacyjnych. 

warło zachowanie sie ..cara Michała" 
podczas procesu. Nie udzielał on żad
nych odpowiedz] na pytania sadu i przez 
cały czas zachowywał milczenie. Po
nieważ władze obawiały sie ekscesów 
ze strony włościan, którzy gromadnie 
przybyli na proces do Humania „cara 
Michała" i innych skazańców wywiezio 
no pod silną eskorta do Kiłowa, gdzie 
ma hyc" wykonany wyrok. 

Prezes sądu okręgo
wego p. Belżyński 

udekorowany orderem „Polonia 
Restituta". 

Warszawa. 2 maja. 
W dnm dzisiejszym minister sprawie 

dliwości Car udekorował prezesa łódzkie 
go sądu okręgowego Bełżyńskiego krzy 
żem komandorskim „Polonia Restituta" 
za zasługi położone na polu organizacj1 

sądownictwa, pracę społeczną l naro
dową. 

Gruźlica na Litwie 
t r a w i miąnszośi l u d n o ś c i . 

Kowno. 1 maja. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych 

ogłosiło uTzędowe dane o niezwykle sil
nym rozwoju gruźlicy na Litwie. We
dług tych danych dowiadujemy się, iż 
niema prawie rodziny w której jeden z 
członków nie byłby chory na suchoty. 
Departament zdrowia wyjaśnia, iż przy
czyn tego smutnego zjawiska szukać na
leży w ciężkiej sytuacji materialnej o-
gromnej większości mieszkańców Lit
wy . Opłakane warunki mieszkaniowe o-
raz złe odzywanie się są również tęgo 
powodem. Istnieje projekt urządzenia ty 
godnika przeciwgruźliczego w celu zwnl 
czenia tej strasznej choroby. 

&*xelecnanu p r z e * 
pocie* £ 

Wczoraj w pobliżu stacji Radllczyn 
pod Kaliszem został przejechany przez 
pociąg hamulcowy z Łodzi Karol Jęcz. 
Nieszczęśliwy kolejarz doznał wstrząsu 
mózgu i zmarł przed przybyciem leka
rza. Wdrożone dochodzenie nie ustaliło 
przyczyny strasznego wypadku. 

i 

yfjfjf JŁ ^ rtgja Cala Łódź będzie poruszona po- VJV If Mał%lf aft*} WHf WIwS rywającym potęgą dramatem p.t. *• ima vl«V 

„Porucznik Noszty" 
Główne role kreują: Najpiękniejszy amant europejski IWOR NGVELLO 

i subtelna jasnowłosa pełna temperamentu EWELINA HOLT. 

iSJST w Grand-Kinie. 

file:///foadl


*& 120; 3.V 1929 Str. 7 

Fiasko imprezy budowlanej. 
Władze nadzorcze wzywają magistrat do ustalenia wyższego 

komornego w domach urzędniczych. 
3£to zamieszka w domach na Polesiu J£onstaniynowsfciem. 

W dwu 27 września ub. roku rada! 
miejska na wniosek magistratu uchwa
liła _ oddać urzędnikom miejskim miesz
kania w specjalnie wybudowanych na 
ten cel domach przy ui. Podmiejskiej na 
bardzo dogodnych warunkach. 

Mianowicie, za mieszkania składają
ce się z dwuch pokoi z kuchnia i wygo
dami wyznaczono cenę czynszu w wy
sokości 70 zl. miesięcznie, za mieszka
nie jednopokojowe z kuchnia i wygoda
mi — zł. 52.25 miesięcznie, a za mieszka
nie jednoizbowe —- zł. 22.50 116.50 w za
leżności od wielkości izby. 

Na budowę tych domów magistrat 
zaciągnął w Banku Gospodarstwa Kra
jowego pożyczkę w wysokości 834.700 
zł., suma zaś rocznego komornego w 
tych dwóch domach ustalona została na 
39.565 zł., według stawek komornego, 
wymienionych wyżej. Okazało się jed
nak, że komorne to pokrywa oprocento
wanie kapitału w stosunku 4.74 proc, 
podczas gdy Bank Gospodarstwa Krajo
wego pobierał od miasta 6,75 proc. od 
pożyczonego kapitału. Wynikało z po
wyższego, że na samo oprocentowanie 
brak było 2 proc. kapitału, a nadto ma
gistrat nie wliczył kosztu amortyzacji 
kapitału w wysokości 3 proc. i kosztów 
administracyjnych w wysokości 1 proc. 

W związku z tem stowarzyszenia wła 
śoicleli nieruchomości w Łodzi wystoso
wały w dniu 27 grudnia ub. r. do urzędu 
wojewódzkiego i ministerstw spraw we 
wnętrznych, robót publicznych i skar
bu 

PROTEST. 
W proteście tym stowarzyszenia wła 

śckieli nieruchomości wskazały, że mia 
sto, nie mając całkowitego pokrycia z 
dochodów osiąganych z dcmów przy ul. 
Podmiejskiej różnicę tę bidzie musiało 
zapłacić 
podatkami nakładanemł na obywateli 

miasta. 
to znaczy obywatele płacić będą musie
li za to, by urzędnicy mieli tanie miesz
kania. W związku z tem stowarzysze
nia właścicieli nieruchomości wskazu
ją, iż sprawa ta jest bardzo ważna z -te
go względu, iż miasto buduje obecnie 
wielkie objekty mieszkalne na Polesiu 
Konstantynowskiem, w których również 
zamierza wprowadzić zasadę niskiego 
czynszu. Zdaniem właścicieli nierucho
mości wprowadzenie na Polesiu czyn
szu według tej samej zasady spowoduje 
różnicę w wysokości kilku milionów 
złotych rocznie.a 
tak wielkiego ciężaru miasto nie jest w 

stanie wytrzymać. 
W dalszym ciągu swego memoriału wła 
ściciele nieruchomości wskazują, iż usta 
lenie przez magistra/t niskiego czynszu 
w budowanych przez się domach przy
czynia się do zupełnego zabicia inicjaty
wy prywatnej i odcięcia przypływu ka
pitałów zagranicznych do kraju. Z tych 
względów właściciele nieruchomości 
proszą o wydanie zarządzeń, które słu
żyć mają precedensem na przyszłość, a 
które spowoduj , iż magistrat wyzna
czy we wszystkich budowanych przezeń 
domach 

odpowiednie komorne. 
pokrywające całkowicie zarówno opro
centowanie jak i koszty amortyzacji i 
administracji. 

W dniu wczorajszym I stowarzysze
nie właścicieli nieruchomości otrzymało 
odr^wiedź w tej sprawie, a mianowicie 
odpis listu p. wojewody Jaszczolta do 
prezydjum magistratu. 

U s t ten brzmi jak następuje: 
Urząd wojewódzki w Łodzi. 

Liczba III 1647. 
Do P. Prezydenta m. Lodzi* 
Po rozpoznaniu sprawy magistra

tu z dnia 7 marca 1929 r. liczba 
40-29-1 B, w związku z protestem 
centralnego 1 pierwszego stowarzy
szenia właścicieli nieruchomości m. 
łx>dzł z d. 27 grudnia 1928 r. w spra

wie czynszu dzierżawnego z domów 
miejskich przy ul. Podmiejskiej wzy
wam magistrat zgodnie z uchwałą 
wydziału magistrackiego z d. 10-go 
kwietnia 1929 r. 

1) do ustalenia czynszu pobiera
nego za mieszkania z domów przy 
ul. Podmiejskiej Nr. 16 I 16-a w ta
kiej wysokości, aby suma czynszu 
pokrywała koszta administracji oraz 
oprocentowanie i amortyzację kapi
tału wyłożonego na budowę nieru
chomości; 

2) spowodowanie zmiany uchwa
ły rady miejskiej z d, 21/11-28 w tym 
przedmiocie zgodnie z nową kalku
lacją w wysokości czynszu mieszka
niowego w tych domach. 

O wykonaniu powyższego zechce 
P. Prezydent przedłożyć w swoim 
czasie sprawozdanie urzędowi wo
jewódzkiemu. 

(—) Władysław Jaszczołt 
wojewoda, 

• * 
Pismo powyższe zmienia całkowicie 

projekty magistratu odnośnie budowy ta 
nich mieszkań na Polesiu Konstantynów 
skiem. Jak wiadomo bowiem, magistrat 
zamierzał ustalić bardzo niski czynsz ko 
moroiany w mieszkaniach robotniczych, 
budujących się obecnie na Polesiu, wy
chodząc z założenia, że miasto powinno 
dopłacać do tych czynszów. 

Obecnie, jak wynika z powyższego 
listu, magistrat będzie musiał całkowicie 

zmienić swą kalkulację i wyznaczyć ce
ny komornego w tej wysokości, by po
kryły one całkowicie i oprocentowanie 
i amortyzację kapitału. W tych warun
kach jednakże 

ceny mieszkali na Polesiu będa tak wy
sokie, że waMlwem będzie, aby mogli 

z nich korzystać robotnicy. 

Przed magistratem otwiera się obec 
nie niezwykle ciężkie zadanie. Jakie 
znajdzie on \vviście z sytuacji — trudno 
narazie przewidzieć. Faktem jest jednak, 
że chcąc zastosować się ściśle do wska
zań władz nadzorczych, musi zrezygno
wać całkowicie z projektu oddania ko
lonii na Polesiu Konstantynowskiem ro
botnikom. Niewątpliwe w dniach naj
bliższych magistrat odbędzie nadzwy
czajne posiedzenie, na którem zapadnie 
odpowiednia uchwała, (is). 

Żądajcie KART DO GRY syst. PIATNIKA 

Program Święta dzisiejszego. 
Nabożeństwa, defilada, pochody i akademje 

Pobudka orkiestr woj-Godz. 6.30 
skowych, 

Godz. 9 — Nabożeństwo w świąty
niach katolickich dla dziatwy szkól po
wszechnych, 

Godz. 10 — Nabożeństwo w tychże 
świątyniach katolickich dla młodzieży 
szkól średnich, 

Godz-10—11 — Nabożeństwa w śwlą 
tyniach innych wyznań, 

Godz. 11 — Uroczyste nabożeństwo 
w Katedrze św. Stanisława Kostki, 

Godz. 12 — Przybycie sztafety kolar 
skiej z Praszek na Plac katedralny, 

Godz. 12 — Defilada, 
Godz. 15 — Rewja sportowa w Hele-

nowie organizowana przez wojewódzki 
komitet wychowania fizycznego i przy
sposobienia wojskowego, 

Godz. 16 — Zawody pływackie i po

kazy ligi morskiej i rzecznej w Rudzic 
Pabjanickiej, 

Godz. 17 —• Uroczyste posiedzenie 
rady miejskiej 

Godz. 17 — Koncerty w parkach miej 
sklch, 

Godz. 20.30 — Uroczyste przedsta
wienie w Teatrze Miejskim. Dana będzie 
premiera sztuki fantastycznej w 7-miu 
obrazach „Sen" Felicji Kruszewskiej. 

O godzinie 4-ej po południu odbędą 
się w teatrach Miejskim i Popularnym 
dla robotników i młodzieży szkolnej, 
wojska i policji bezpłatne przedstawie
nia. Bilety na te widowiska oddane zo
stały przez komitet obchodu do dyspo
zycji organizacjom zawodowym, wła
dzom szkolnym, wojskowym oraz ko
mendzie policji. 

Trzy strzały wir Ad nocy. 
Sąd skazał Siedleckiego na 4 lata ciężkiego 

więzienia. 
Władze policyjne zostały zaalarmo

wane tajemniczym napadem na właści
ciela majątku ziemskiego Nogawki, (pow 
brzeziński) Tadeusza rrzeżdizieckiego. 

P. Przeżdziecki powracał bryczką ze 
stacji Głowno do swego majątku. Gdy 
znajdował się już w odległości kiikudzie 
sięciu kroków od swej posiadłości z tyłu 
za bryczką rozległy się 

trzy strzały rewolwerowe. 
P. Przeździedkt, ranny w plecy, stra

cił momentalnie przytomność. 
Woźnica Wlazło nie zdołał dokładnie 

przyjrzeć się napastnikowi, który z re
wolwerem w ręku 

skrył się w pobliskim lesie. 
Rannemu obywatelowi ziemskiemu 

udzielono pierwszej pomocy, poczem 
przewieziono go do szpitala. 

Zbadany przez policję oświadczył, iz 
przypuszcza, że napastniikiem był 

ktoś z rodziny Siedleckich 
z Jctóryimi oddawna miewał zatargi na 
tle inaiątlkowem. 

Policja, nie mogąc ustalić sprawcy, 
zdecydowała się po pewnym czasie gdy 

L Przeżdziecki powrócił do zdrowia, do 
n.ać następującego eksperymentu. 
Późnym wieczorem umieszczono p. 

Przeźdmieckiego na bryczce w tem sa
mem miejscu, gdzie wydarzył się napad, 
a w odlećłości oaru (kroków 

ustawiono braci Kazimierza i Jana Sied
leckiego. 

P, Przeżdziecki oświadczył wówczas 
stanowczo, iż sprawcą napadu był 

Jan Siedlecki 
To samo sitwierdził woźnica Wlazło. 

Policja dokonała jeszcze jednego eks 
perymentu. Sprowadzono psa policyjne
go, k tóry po śladach, jeszcze dość ŚWIE
żych, dotarł do mieszkania Siedleckich. 

W wyniku dokonanych badań władze 
policyjne zdecydowały się wreszcie a re 
sztować Jana Siedleckiego. Nie przyzna! 
się on do winy i twierdził kategorycznie 
I S 
krytycznego wieczora nie wychodził na

wet 2 mieszkania, 
jednakże domownicy stwierdzili, że był 
przez parę godzin nieobecny. 

Sąsiedzi Przeżdziecki ego przesłucha
ni przez władze, oświadczyli, że Siedlec 
ki nieraz odgrażał się obywatelowi ziem 
gkiemu i mówił, że go zabije. 

Wczoraj S. stanął przed sądem okrę
gowym w Łodzi, który sprawę tę rozwa
żał pod przewodnictwem Arno Idu, o-
skarzał prokurator Szczoch, 

Sąd po przesłuchaniu kilkunastu 
świadków uznał winę Siedleckiego za 
dowiedzioną i skazał go na 4 lata cięż
kiego więzienia z pozbawieni praw. 

Palące. 

Wyzwolona. 
Kinoteatr „Palące" zademonstrował nam 

znów film nieprzeciętny p. t. „Wyzwolona" Jest 
to potężny dramat na tle tragicznych przeżyć pe 
wnego małżeństwa, z niezrównaną artystka El-
gą Brink w roli głównej. Tak emocjonującego 
Mimu nie oglądaliśmy od dłuższego czasu w Lo 
dzl. 

Jak na kanwie rozsnuwa sie przed NASZEMI 
oczyma tragiczne życie pięknej niewiasty, któ
rą ojciec, żądny sławy i tytułów, rzucił niemal 
przemocą w objęcia nałogowego alkoholika i 
morfinlsty. Film porywa swą treścią I czaruie 
a efektowna głęboka gra Elgi liriuk wywiera 
wstrząsające wrażenie 

Szczególną zaletą obrazu, rzadko w filmach 
amerykańskich spotykana, jest umiejętna konipo 
zycja fabuły, przez co film zyskuje, staje sie 
żywy i barwny. Śliczną Ilustracje muzyczna 
stworzyła orkiestra symfoniczna pod klerin-
kicm M. LWauera. 

Capitol. 

Adiutant Cara. 
„Adjutant cara" — to jeden z tych najwięk

szych „przebojów" sezonu, które nie potrzebu
ją reklamy. Niezwykle urozmaicona akcja prze« 
nosi nas w przedwojenną atmosferę dworu ostat 
niego cara, w pyszne środowisko dyplomatów, 
błyszczących oficerów i pięknych kobiet, — w 
ów czarujący świat dworskiego przepychu i 
świetnych zabaw. Jedwi z historyków nazwał 
historie Rosji kilku ostatnich lat przedwojen
nych „życiem na wulkanie" Było w tem aż nad 
to wiele słuszności. Wojna wykazała dobitna 
jak kruchym byt ów dwór rosyjski. Co poteti1! 
przyszło wtemy at nadto dobrze. Znamy dokła
dnie wszystkie okresy „czerwonej rewolucji". 
Tem milej nam ujrzeć na ekranie „fragment hi
storii" carskiego dworu, na tle którego, jaik ja
sny promień słońca lśni piękna i bohaterska po
stać „Adiutanta Cara". 

Role główne grane są po mistrzowsku Czyż 
możemy choć na chwile wymarzyć idcalnlejsze* 
go odtwórcę roli tytułowej, niż Iwana Mozżu-
chlna? Ulubiony ten artysta Jest wprost niezró
wnany. Piękny, rycerski, wierny swemu hono^ 
rowl żołnierskiemu, wyrzeknie się raczej UKO
chanej kobiety, ale nie splami swego munduru 
Partnerką jego Jest czarująca Carmen Boni. 

W I E L K A LOTER.IA FANTOWA NA RZECZ 
KOLON.II HARCERSKICH. 

Dzięki niezmordowanym wysiłkom Sekcji 
Finansowej łódzkiego Oddziału Związku Harccr 
stwa Polskiego pod przewodnictwem W. Pań: 
Dyr. PledleroweJ i R-rowel MogilulckleJ. zorga
nizowana została w Związku Harcerstwa Pol
skiego Lotcrja Fantowa, której dochód przczw.-
czony jest na zasilenie funduszów kolonialnych 
Ciągnienie tej Loterii odbędzie sie w nadchodzą
cą niedzielę t. j . dnia 5 maja od godz. 2-e] PU 
południu do godz. 9-ej wieczorem w sali Harcta 
stwa przy ulicy Ewangelickiej 9. W wielkiej Ilo
ści baTdzo wartościowych fantów znajdują stę. 
sztuki towarów, kołdry, platery, złoty zegarek, 
platery, drób, artykuły żywnościowe i t d. W 
czasie ciągnienia koncert orkiestr. Pozostałe bi
lety w cenie 1 zł. nabywać możnn w biurze Ko
mendy Chorągwi Z. H. P. przy ul Ewangelic
kiej 9. tci. 34-91 codziennie, oraz w dniu ciągni--
Ma. 

OFIARA 
złożona w administracji ..RcpubUkJ" 

nu Czerwony Krzyż — Franciszek Lange 
3 złote. 

i 
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Naszei przyjaciółce Krysi Mil-
(Jromńwnie z powodu zgonu Jej nieod
żałowane; siostry 

b . p . 

Hani Hausnerowei 
wyrażają serdeczne współczucie 

B e l a Nas ie l ska . 
I Cuda OselczanUa. 

OSS1P DYMÓW. 

Spolkanle w pociągu. 

W dniu 2 maia r. b. zmarł po krótkich leec efeskich 
chańszy mąt i ojciec g p 

cierpieniach nasi najuko-

Póżną nocą w wagonie trzeciej klasy dwa) 
-lsaierowie raje.ll miejsce zupełnie przypadko
wo naprzeciw siebiei młoda niewiasta o ciemnej 
cerze, w wzorzyste] sukience cygańskie] | z dlu-

kolczykami, zwisającymi po oba stronach 
Iwarzy, oraz niski krępy mężczyzna, o grubych 
chłopskich rysach. Niewiasta nie miała żadnych 
paczek. Mężczyzna nosił tylko plecak. 

Podrółny wyjął z plecaka chleb 1 kiełbasę, 
chciał poczęstować pasażerkę, a gdy odmówiła 
począł sam smacznie zajadać. 

— Czy nie chciałaby pani zasnąć? — zapytał 
pasażer. 

— Nic warto. Za godzinę będziemy jui w 
Sbln|e. 

Owef nocy w Sbinje mlal być stracony przez 
powieszenie słynny bandyta Antoni Szaba. Nic 
więc dziwnego, ic oboje zaczęli wnet rozma
wiać na ten temat. 

— Powiadają — rzekł podróżny, — łe Szaba 

Dawid Mazurkiewicz 
kupiec m Lods l , p r a e s y w s z y lak 47. 

Wyprowadzenie drog!ch nam zwłok z domu żałoby przy ul. Żeromskietfo Nr. 39 
nastąpi w dniu 
lonym smutku 

3 maja o godz, 2 po południu, o czem zawiadamiaj pozostali w nieutu-
Ż o n a i s y i o w l e 

Dobre odżywianie więźniów 
dało nadspodziewane wyniki. 

Ciekawym eksperymentem w dzie
dzinie reformy więziennictwa w Stanach 
Zjednoczonych było mianowanie zarzą
dzającym słynnego więzienia. Sing-Sing 
w New Jorku profesora uniwersytetu, 

Poważny uczony na swem nowem sta
nowisku zabrał się do pracy z zapałem t 
energią. Przeprowadzone przezeń bada
nie stosunków więziennych, wykazało 
mu konieczność zmiany dotychczasowe
go systemu odżywiania więźniów. Sy
stem ten — bardzo zresztą prosty — po 
legał na skrupulatnem dopilnowaniu, 
aby wszystkie pokarmy, podawane więź 
niom, posiadały odpowiednią wartość od 
żywczą i były smacznie i starannie przy 
rządzone. 

Svstem ten dał nadspodziewane wym 
nie fest zupełnie winien. Mówią, ie to człowiek [ki. Więźniowie wnet odczuli zmianę ja-
bardzo dobry. (kości otrzymywanego pożywienie. Głów 

— On winny, winny — odparła niewiasta, j n a przyczyna ciągłych «i«.»*»lnw«l.»A •> 
Sam przecież przyznał, że zamordował 18 ludzi. 

— Przyznał to prawda — odparł mężczyzna, 
ale nie powiedział jednej rzeczy, o której wszy
scy doskonale wiedzą, że on mordował i rabo
wał dlatego, aby kapować prezenty swej ko
chance. On ją bardzo podobno kochał, a ona 
zdradzała go z innymi mężczyznami. 

— To nieprawda, {ego ona również kochała... 
— rzekła niewiasta. 

— Owszem, ale Innych również. Aby zatrzy
mać |ą przy sobie został zbrodniarzem. Nie sle
ga wątpliwości, że to ona sprowadziła go na 
złą drogę.. 

—Młoda niewiasta wybuebnęła nagle głoś
nym płaczem, chwyciła nieznajomego za rękę I 
łkając rzekła złamanym głosem: 

— Paa Jest dobrym człowiekiem. Pan poża
łował Antosia. Ja nie miałam dlań litości, Sa
ma nie wiedziałam, co czynię. Przynosił ml po-
dcrunkl, a Ja się zeń wyśmiewałam. Więc zaczął 
ml więcej przynosić. Coraz droższe. Jadę właś
ni* do Sbinje, łeby się z nim pożegnać. Pragnę
łabym teraz tylko jednej rzeery, żeby go w os
tatnie) chwili zbytnio nie męczyli. Powiadają, że 
kaci czasem dręczą ogromnie skazańca przed 
spełnieniem wyroku, a czynią to całkiem roz
myślni*. 

Nieznajomy spuści wzrok i odparli 
— Tak, to się zdarza. Ale bądź spokojna, Ja 

go nie będę męczył... 
Jadę właśnie do Sbinje w tej samej spra*vle... 

Tłum. B. F. 

gdyż liczba więźniów, zgłaszających się 
do niego po porady, gwałtownie zmala
ła. 

Niemniej zastanawiające były rapor
ty dozorców, stwierdzające znakomite 

Dzisiejsza premiera Splendidu. 
• 1 

O świcie. 
Powieść Rernarque'a ,,Na froncie za 

chodnim bez zmian" osiągnęła w zawro
tnie szybkim czasie rekord powodzenia 
nakładowego. 

Bezpośrednie, w lapidarnych skró
tach ujęte, przeżycia uczestnika wielkiej 
wojny wywarły wstrząsające wrażenie, 
wbrew poglądowi, że tematy wojenne 
się przejadły. 

Dzieje się to tem, źe obecnie dopie
ro nadchodzi moment, w którym może
my się zdobyć na perspektywę historycz 
ną i zdać sobie sprawę ze zjawisk, które 
w większym i mniejszym stopniu prze
żywaliśmy. 

Odpowiednikiem ideowym książki 
Remarque'a, acz w innem społeczeń
stwie zrodzonym jest film ,,0 świcie" 
(tragedia Edyty Cavell), który wywołał 

uspokojenie więźniów i zupełny n'emal analogiczny zachwyt, co dzieło niezna-
zanik tak częstych przedtem bójek i za
targów między więźniami. Istniejąc} dla 
polubownego załatwienia zatargów mię
dzy więźniami „sąd więzienny" przestał 
funkcjonować, gdyż nie miał zapełnię 
spraw do rozpatrywania. 

Ciekawe, z tupetem teatralnym urzą 
dzane, posiedzenia tego sądu, musiały 
być zawieszone, a licznie uczęszczająca 

niezadowoleń a 
nawet zamieszek więziennych została w 
ten sposób radykalnie usunięta. 

Niemniej jednak ciekawym był efekt, 
jaki utawnił się z innej zgoła strony. Oto 
w kilka dni po zaprowadzeniu reformy 
odżywiania więźniów, zgłosił się do prof 
Kirchewy'a zarządzający farmą więzien
ną z przedstawieniem konieczności zaku 
pienia pokarmu dla świń. 

„Przedtem — twierdził zarządzający 
farmą — otrzymywałem z kuchni więzień 
nej dostateczną dia wykarmienia świń 
ilość odpadków, ostatnio iednak kucha
rze twierdzą, że żadnych odpadków n 'e 
ma, gdyż przy nowym systemie przyrzą
dzania pokarmów nie pozostaje żadnych 
odpadków — nie mam więc czem wy
paść trzodę'1. 

Następną wizytę w związku z wpro
wadzeniem nowego systemu odżywiania 
więźniów, złożył prof. Kirchwey'owi — 
lekarz. Przyszedł ze skargą, że widocz
nie więźniowie zaczęli go sabotować, 

nego dotąd a dziś już sławnego autora. 
Wysoka wartość ideowa tych dwu 

arcydzieł chwili obecnej zyskuje miljo-
nowe rzesze czytelników i widzów. 

Przed dzisiejszą premjerą filmu ,,0 
świcie" „w Splendidzie" przytaczamy 
poniżej głosy prasy: 

Film „O świcie" to odzwierciadlenie 
prawdy, to dokument dziejowy przenie-

na nie publiczność, straciła nielada atrak siony na ekran w sposób kul turlany i ar-
cję. • jtystyczny. Pomimo, źe realizator trzymtt 

Najciekawszym jednak był wynik fi- się tu na danych faktycznych, po-
nansowo - gospodarczy nowego systemu, mimo, źe ani na krok nie schodzi z te) 
Po upłvwie pół roku okazało się. źe ko- drogi prawdy i rzeczywistości, to jednak 
szty odżywiania więźniów według nowe- ^ m t c n n ' e jest suchym materjałem. Po-
go systemu nie są bynajmniej wyższe od trafiono utrzymać stopniowanie akcji, wy 
rsrmwAnit-u i Hnin nawet mo7tiość CT.V- wołać nastrój napięcia i wzruszenia . Po-poprzednich I dają nawet możność czy. 
nienia dość znacznych oszczędności. 

Eksperyment obsadzenia odpowie
dzialnego stanowiska zarządzającego ol-
brzymiem więzieniem przez człowieka 
nauki udał się znakomicie. 

Nfiezv6wnany 

JARZĘBIAK l i i i 
poleca 

TEODOR WAGNER 
P i o t r k o w s k a JVs 101, t e l 6 9 1 . 

T y k o dla dorosłych! 
Kto może być obecny na sali 

sądowej. 
Jak wiadomo, w dniu 1 lipca wcho

dzą w życie nowe przepisy w sądownic
twie karnym. Przepisy te określają naj
dokładniej kto posiada prawo wstępu na 
salę sądową podczas rozpraw w spra
wach kryminalnych. Między innemi, 
jak się dowiadujemy, bezwzględnie za
kazany zostaje wstęp na salę rozpraw 
sądowych osobom niepełnoletnim. Nie
pełnoletni słuchacze wyższych zakła
dów naukowych, przedewszystkiem zaś 
wydziału prawa, będą mogli być obecni 
na rozprawie sądowej jedynie za spe-
cjalnem zezwoleniem sędziego, przewo
dniczącego trybunału sędziowskiego. 

W związku z tem, woźni otrzymają 
specjalne instrukcje, w myśl których 
sprawdzać bodą dowody osobiste osób 
młodocianych, pragnących wejść na sa
lę sądową podczas odbywających się 
tam rozpraw, (i-

WYKŁAD PUBLICZNY WOLNEJ WSZECHNI
CY POLSKIEJ 

Profesor Dr. Seweryn Sterllrac wygłosi w 
nadchodzącą niedziele, dnia 5-go maja. o goo/. 
12-e] m. 30 w sali Gimnazjum Miejskiego — uf. 
Sienkiewicza <6 — wykład publiczny na te
mat: „Zagadnienia pracy Jako ur/ediniot higien? 
•poł oczne]". 

IWM«P bezpłatny. 

TETTR ŚW ETLNY 

CASINO 

Przepiękny dramat miłości i poświęcenia wytw. .UFA* p. L 

RAPSODIA WĘGIERSKA 
W roi. głównych: 

DITA PARŁO. 
WILLI FRITSCH 

I LIL DAGOWER* Speclalna ilustracja muzyczna układu kapelmistrza LEONA KANTORA. 

D z i ś , J u t r o I p o j u t r z e 
— od godz. 12—3 wszystkie mceisca po 6 0 gr. I 1 zł. 

Podziękowanie. 
Z okazji mego 25-leln-ego jub leuszu na polu handle wem, który od

był się i-go maja, okazano mi ze wszech stron wiele serdeczności oraz 
sympatji 

Poczuwam się przeto do miłego mi obowiązku, wszystkim drogim 
kolegom, przyjacieiom i sympatykom mego przedsiębiorstwa wyrazić naj
serdeczniejsze podziękowanie za okazaną mi przychylność. 

Salomon Loewinsohn. 

mimo, że niema tu ani intrygi miłosnej, 
ani gry słynnych gwiazd, to iednak film 
,,0 świcie" zajmuje od początku do koń
ca, i pozostawia po sobie duże wraże
nie. 

• * 
• 

Jak wiadomo, słynny film o „Miss 
Cavell pielęgniarce angielskiej rozstrze
lanej przez Niemców w Belgji w czasie 
wielkiej wojny, został zabroniony i po
wodu interwencji rządu niemieckiego w 
szeregu państw. U nas. na szczęście, ob
raz ten został ocenzurowany i należy w 
tem widzieć przedewszystkiem dzmon-
straqę ku czci pacyfizmu i poświęcenia. 
Dokumentem istotnie wstrząsaiącym do 
kumentem barbarzyństwa z jednej stro
ny i baterstwa z drugiej, jest ten film, 
ukazujący ową otchłań zdziczenia do 
której prowadzi walka pomiędzy luJźmi 
.,Miss Cavell" powinni obejrzeć ws/v«.cy 
a przedewszystkiem Niemcy, jeśli szcze
ra jest wola ich pokoju i skrucha za urze 
chy wojny, której byli głównymi wino
wajcami. I powinna film ten ujrzeć mło
dzież, pokolenie dorastające Niemic, by 
poznać te mroki ducha, w któryji błą
dzili ich ojcowie. 

*» 
Film „0 świcie" przenosi na ekran 

drgający życiem fragment okrucieństwa 
wo ;uy, przenosi go w.sposób niezmiernie 
kulturalny, bez szarży, bez zbytecznego 
podkreślania szczegółów. Niema w tym 
filmie przesady, niema sztucznych na
stroi, jedyny patos jaki istnieje to patof 
rzeczywistości bohateretwa i śmierci. 

Anglicy uczcili pamięć swoiej boha
terki śedsłą. surową, bez patosu i bez 
frazesu, niemal purytańską rekonstruk
cja filmowa ówczesnych wydarzeń. Na
wet w tytule {„Dawn" czyli „Świt") sta
rano się uniknąć wszystkiego, coby mo
gło być poczytane za drażnienie antago 
ni zim ów narodowych. Herbert Wilcox, 

.realizator angielski, poszedł tak daleko 
w swej uczciwości, że wplątał w akcje 

'dwa epizody, które miały dowieść, świa 
tu, źe Niemcy bywają dostępni uczuciom 
ludzkim. 

| ...Film „O Świcie" jest potężnym, 
przejmującym swą prostotą i prawdą, 
dramatem rzucpnym na tło konfliktu 
chrześcijańskiego miłosierdzia z bezdusz 

!nym kultem molocha wojnv... Znakomi
ta tnagiczka angielska, Sybilla Thorndri-
ke. wcieliła się w postać bohaterki tak 
dokładnie i w sposób tak całkowicie poz
bawiony maniery aktorskiej, że budzi naj 
głębszy podziw. „O Świcie'4 — to nij-
tyllko przejmujący dokument prawdy, 
J e i dzieło szlachetne! intencji i wiel-

' jkicj sztuki. 

http://raje.ll
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Technika pokrycia złotego. 
Na czem polega różnica między pokryciem „statu-

towem t t a „niepoliczalnein". 
Bilans 'dekadowy Banku polskiego 1 nieznaczne przekroczenia terminów piat 

jest obecnie u nas, podobnie jak zagra 
nicą, przedmiotem stałego zaintereso
wania kół gospodarczych. Do pozycji 
śledzonych najuważniej należy niewąt
pliwie pozycja kruszcu, walut i dewiz. 
Obserwowana jest przytem przeważnie 
pozycja tych wartości, policzalnych do 
pokrycia. Natomiast mało znana jest 
różnica między zapasem ulegającym, a 
nieulegającym zaliczaniu na pokrycie, 
mało znany jest stosunek wzajemny 
złych pozycji, a wskutek tego mniejsze 
zainteresowanie wzbudza stan zapasu 
niepoliczalnego. 

Pokrycie walutowo-kruszcowe bile
tów bankowych i natychnrast płatnych 
zobowiązań składać się może statutowo 
z następujących wartości: 

1) z zapasu złota w monetach i szta
bach, 

2) z zapasu srebra według wartości 
v/ zlocie (do wysokości 5 proc. zapasu 
złota), 

3) z zapasu pieniędzy zagranicznych, 
4) z wierzytelności w pierwszorzęd

nych bankach zagranicznych, płatnych 
natychmiast lub za wypowiedzeniem nie 
dluższem, jak 30 dni, 

5) z natychmiast płatnych czeków i 
przekazów na zagraniczne pierwszo
rzędne banki i wreszcie 

6) z zapasu weksli, akceptowanych 
lub żyrowanych przez pierwszorzędne 
banki zagraniczne i płatnych w ciągu 
90 dni. v . ift 

Warunkiem koniecznym dla zal !cze-
n :a pieniędzy, wierzytelności, czeków, 
przekazów oraz weksli zagranicznych 
do pokrycia Jest. aby opiewały na wa
luty wymienialne na złoto. Rada banku 

ności nie dyskwalifikują pewności wie
rzytelności i weksli (oczywiście z upły
wem terminu odnośna wierzytelność, 
czy dewiza, przechodzi z zapasu niepo
liczalnego do policzalnego); że Bank 
Polski dysponuje zapasem pierwszorzęd 
nych weksli z operacji eksportowych, 
które nie są akceptowane ani żyrowane 
przez banki. 

Z tego wszystkiego widać, że zapas 
formalnie nie ulegający policzeniu na po
krycie biletów, w rzeczywistości stano
wi, jakgdyby rezerwę pomocniczą o 
poważnem znaczeniu. Rozwój więc tej 
pozycji zasługuje na wielka uwagę. 

Uwagi te wypowiadamy z racji kształ 
towania się odnośnych pozycji bilansów 
banku w ostatnich dekadach. Poczyna
jąc od pierwszej dekady marca zapas 
walut i dewiz poważnie maleje. Przede-
wszystkiem maleje jednak zapas walut 
niepoliczalnych. 

Tendencja ta utrzymuje się zresztą 
od początku bieżącego roku. 

Zapas walut, dewiz i wierzytelności 
zagranicznych policzalny wynosił : 

31 grudnia 1927 r. — 687 m% zł. 

31 grudnia 1928 r. — 527 milj. zł. 
10 kwietnia 1929 r. — 506 milj. zł. 

Natomiast zapas niepoliczalny do po
krycia wynosił : 

31 grudnia 1927 r. — 207 milj. zl 
31 grudnia 1928 r. — 186 milj. zł. 
10 kwietnia 1929 r. — 104 milj. zł. 

Jak widać w ciągu całego roku ubie
głego zapas policzalny zmniejszył się 
o 24 procent, od początku roku bieżące 
go —o 4 proc. Natomiast zapas niepoli
czalny w ciągu całego poprzedniego ro 
ku zmalał o nieco ponad 5 procent, na 
tomiast od początku bieżącego roku 
zmalał o 44 procent. 

Zmniejszenie się w tak krótkim cza-
s ! e zapasu niepoliczalnego prawie o po 
łowę, przy nieznacznym zmaleniu zapa
su policzalnego, wykazuje, że Bank 
Polski w obronie swego formalnego pro
centu pokrycia wysuwa na pierwszy 
ogień swó] niepoliczalny zapas walut, 
dewiz I należności. Słowem, że korzy
sta obecnie ze swej rezerwy subsydjar 
neł. Oczywiście przy ogólnej ocenie p o 
łożenia walutowo - dewizowego banku 
nie powinno to ujść uwagi. 

KONCEPCJE KOMPROMISU w izbie 
Projekt częściowej zmiany prezydjum, za 

cenę ustąpienia ciyr. Ba jera, 
Wobec zapowiedzi plenernego zebra 

nia izby przemysłowo - handlowej rad
cowie wielkiego, średniego i drobnego 
przemysłu postanowili zwołać na ponie
działek posiedzenia, na kłórem zostaną) 

ustala co do każdej waluty zagranicznej powzięte decyzje, w sprawie dalszej tak 
istnienie tego warunku. 

Jak widać z tego. co powiedzieliś
my, t. zw. ..niepoliczalny" zapas walu-
towo-dewizowy składa się: 

1) z pieniędzy, dewóz i wierzytelno
ści opiewających na waluty, które praw 
niec nie są wymienialne na złoto, 

2) z dewiz I wierzytelności banków, 
które nie zostały uznane *a „pierwszo
rzędne", w sensie rygorystycznych wy
magań banku emisyjnego, 

3) z wierzytelności i weksli, które 
choć czynią zadość warunkom pewno
ści, jednak płatne są w terminach dłuż
szych, aniżeli 30 dni., 

4) z weksli nieakceptowanych i nle-
żyrowanych przez banki. 

Widocznem jest z naszego zestawie
nia, że zapas walut I dewiz niepoliczal
ny przeważnie jakościowo nie ustępuje 
zapasowi policzalnemu. w ; e c z a u . 
w?żyć należy, że Istnieje cały szereg 
walut „murowanie" pewnych, które, 
choć faktycznie wymienialne na złoto, 
ustawowo niemi nie są; dalej, że przy 
ostrożnej kwalifikacji mogą być uznane 
za niepoliczalne zobowiązania i dewizy 
nawet zupełnie pewnych banków; że 
r j r j o ^ o D a m r j n n n r o t J JUJU^JU L IUUJUJO 
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Mimo usiłowań pewnych czynników 
chcących wywołać wrażenie, jakoby 
islrraly szanse kompromisom stwierdzić 
należy, iż są one minimalne a nawet żad
ne. 

Dyrektor Tolłoczko omawiał sprawę 
całego kryzysu z min. Kwiatkowskim. 
Konferencja ta miała oczywiście charak 
ter poufny. 

Kompromisowa koncepcja rozwiąza
nia kryzysu polega na powiązaniu spra
wy ustąpienia dyr. Bajera. z jednoczes-
nem ustąpieniem pewnych członków pre 
zydjum, oraz zgody sekcji przemysłowej 
na częściową zmianę osób, które miały
by wejść do nowego prezydjum. W tej 
formie koncepcja dla przemysłu jest zu
pełnie nie do przyjęcia, gdyż sekcja 
przemysłowa, oczywiście za wyjątkiem 
radców z kooptacji i z mianowania, so
lidarnie popiera całą dotychczasową tak 
tykę przez pp. Geycra, Babiackiego i 
i Barcińskiego, 

Niema więc mowy, aby zgoda mogła 
być osiągnięta na zasadzie powtórnego 
niepowolania do prezydjum którego
kolwiek z tych panów. 
NATOMIAST NIE JEST WYKLUCZO
NA KONCEPCJA, ABY ZA CENĘ 

STANOWISKU DYREK-
DESYGNOWAŁ 

Oczywiście wówczas też sekcja handlo
wa musiałaby wycofać swych dotychcza
sowych wiceprezesów i zastąpić ich kan 
dydaturami zupełnie nowemi. 

Jak wynika z powyższego szanse na 
kompromis są minimalne: Uwarunkowa 
neby musiały być ustąpieniem całego 
prezydjum, co w praktyce będzie bardzo 
trudne do przeprowadzenia. Jak zazna
czyliśmy, koncepcja przeprowadzenia 
częściowych zmian personalnych w kam 
dydaturach przemysłowców do prezyd
ium za cenę ustąpienia p. Bajera niema 
żadnych szans. 

O ile więc w ostatniej chwili nie wy
łoni się zupełnie inna koncepcja niema 
szans na kompromis. Cały więc zatarg 
skończy się na złożeniu mandatów przez 
radców wielkiego przemysłu. 

Upadłości I nadzory. 
Jowel Weinsteta i Michał Majerczak, właścl 

ciele firmy „Weinstein i Majerczak" — przedsię 
biorstwo karbonizacyjne i farbiarnia przędzy v 
raz luźnych materiałów przy ul. Cereokiego 
11/13 w Radogoszczu zwrócili sie do sadu na po
czątku kwietnia r. b o udzielenie odroczenia 
wypłat. 

Petenci posiadała pod wyżej wskazanym ad
resem dwie fabryki własne, z których Jedna 
nwlejsza prowadza od 1904 r., zaś druga od 
1909 roku. 

Aktywa firmy według bilansu na dzień 25-go 
marca r. b. wynoszą 361.244 zł., passywa zas 
164.349 zł i Jakkolwiek stan powyższy na pierw 
szy rzut oka nie powinien był budzić większych 
obaw ze względu na nadwyżkę aktywów o 
196.895 zl. to Jednak znaczna cześć tych akty
wów stanowią nieruchomości blisko 200.000 zł. 
oraz maszyny około 10 000 zł., których szybkie 
spieniężenie na pokrycie długów, przy obecnym 
kryzysie Jest niemożliwe. 

Sprawę kwestji odroczenia wypłat firmie roz 
ważał Sad w wydziale handlowym na posiedzę 
niu w dniu 30 kwietnia i udzielił firmie „Wehi-
stein ł Majerczak" odroczenia wypłat na trzy 
miesiące, przyczem zamianował sędzia komisa
rzem nad przedsiębiorstwem firmy S H. KazJmic 
rza Roszaka. a nadzorcami ad w. Józefa Bole
sława Langego I kupca Leona Fajngolda 

Również w tym samym dniu rozpoznawano 
podanie firmy ..Łódzki Eksport Włókienniczy 
wł. I. Welnberger i J. Łubka" przy ul«jy Piotr
kowskiej 37 o udzielenie odroczenia wypłat, M 
nak rozprawę odroczono do czasu zbadania 
przez biegłego stanu przedsiębiorstwa i wydania 
opinii o nim. 

W sprawie upadłości Jakóba Ooldberga — 
handel towarów włókienniczych przy ul Nowo-
mlcjskiej 10, ogłoszone! w dn. 23 kwietnia, sąd 
nie uwzględnił podania upadłego Ooldberga to 
do zwolnienia go z aresztu za wydaniem listu 
glcjtowego, ze względu na to. że kwestia może 
być dopiero aktualną po ukończeniu przez ku
ratora masy adw. Herszllka wszystkich czynno
ści kuratorskich. 

* 
Adwokat Dalig, Jako pełnomocnik Zygmunt! 

Lewkowicza, właściciela sklepu z konfekcja 
meską i damska przy ul. Piotrkowskiej 67 pod 
firma ..Zygmunt" wniósł do Wydziału Hetłdlo-
wego Sadu Okręgowego podanie o udzielenie od 
roczenia wypłat te) firmie. 

Jako przyczyny kryzysu wskazani ogólna 
złą sytuację gospodarczą Uniemożliwia to spie-

I nlężenie składu towarów wiosennych i splate 
I krótkoterminowych zobowiązań, wystawlonycn 

na pokrycie tvch towarów. Bilans firmy zaimk.-' 
się suma 261 704 zł., w tern zaora 230.000 dłu
gów. Długi są Jednakże zrównoważone przez 
wartość składu towarów i należności firmy u, 
ogólną,sumę 240 000 zł., co usprawiedliwia na
dzieje stopniowego spłacenia zobowiązań w mis 
rę sprzedaży towarów. 

Firma „Zygmunt" cieszyła słę zawsze dobr•• 
opinia: l«fnlp)ę 26 lat. 

V 
t 

Ploto, to zdrowie młodego pokolenia. 
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BRAK WAGONÓW NA P.K.P. istnieje weku 
tek wzrostu ładunku. — W pierwszej dekadzie 
kwietnia f. b. w porównaniu z rokiem ubiegłym 
naładunek węgla wzrósł o 36 proc. drzewa o 
przeszło 41 proc, nawozów sztucznych o 205 prc. 
materjałów budowlanych oprócz drzewnych o 
36,7 proc., transportów rolniczych i aprowlzn-
cyjnych o 64,9 proc, ztis pozostałych ładunków 
o 23,6 proc. Polskie koleje państwowe musiały 
to zapotrzebowanie pokryć własnym taborem, 
gdyz nie modło w r. b. wypożyczyć taboru i za
granicy, wobec wzmożonego ruchu na obcych 
kolejach. 

NA PWK odbywa sie rozlokowanie nadcho
dzących eksponatów w wybudowanych jut stois
kach, które są pomyślane bardzo oryginalnie 1 
.stanowią niejako pierwszy, nigdzie dotąd niewi
dziany, pokaz celowe) budowy stoisk. 

DO PARYŻA WYJECHALI przedstawiciele 
towarzystw kredytowych, w celu kontynuowania 
rokowań z grupami finansistów zagranicznych 
0 ulokowanie obligacyj długoterminowych two
rzącego się Centralnego Banku Ziemskiego w 
Warszawie. 

SKŁADOWE NA STACJI KATOWICE ule
gło podwyższeniu czterokrotnemu. Zarządzenie 
to ma na celu oczyszczenie składów z zale
głych przesyłek pozostawionych przez opiesza
łych odbiorców. 

USTALONO UDZIAŁ „MŁYNÓW BYDGO
SKICH w państwowej akoji aprowizaoyjnej. 
„Młyny Bydgoskie" współdziałać mają przede
wszystkiem przez magazynowanie zapasów zbo
ża. Również zostały zatnwierdzone kosztorysy 
na remont budowlany Młynów Bydgoskich oraz 
na wprowadzenie szeregu u rząd roń i instalacji, 
umożliwiających • mechaniczną konserwacją zbo
ża. Przystąpienie do tych robót nastąpi po zwol
nieniu spichrzów przez władze wojskowe. 

KONFERENCJA W SPRAWIE TRANZYTU 
przez Polską (przy komunikacji czeskosłowacko 
1 austriacko sowieckiej) została zakończona w 
Warszawie. Wprowadzono zmiany w istnieją
cych przepisach taryfowych oraz opracowano i 
przyjęto nowe przepisy taryfowe, mające na ce
lu rozwó) tych komunikacji, mianowicie: opraco
wano przepisy o przewozie towarów do 1 od sta
cji kolei ZSSR, niewłączonych do bezpośred
nich komunikacji. 

ZBIOROWY BILANS BANKÓW AKCYJ
NYCH wszystkich istniejących w Polsce (jest 
ich 59) opracowany został na dz 31.12.28 w 
ostatnim zeszycie „WUd. Stat.". — W stanie 
czynnym figurują (w nawiasie cyfry zeszłorocz
ne): kasa i sumy do dyspozycji — 97 mllj. zł. 
(76 mllj.); dyskonto — 868 mil], zl. (580 mili.); 
pożyczki terminowe — 17 mil). (12,9 mil].); o-
twarty kredyt — 731 mllj. zl. (577 mllj.); banki 
zagraniczne: loro — 11 mllj (5 mli].); nostro — 
65 mdlj. (66 milj.). — W stanie biernym figurują 
wkłady terminowe I bezterminowe — 620 mllj. 
zł (439 mllj.); salda kredytowe w rachunkach 
bieżąc. — 290 mllj. zł. (288 milj.); redyskont — 
344 milj zl. (247 milj.); banki zagraniczne loro 
— 57 mili. (32 milj.); nostro — 314 milj. zl. (242 
milj.) 

Kaszel, Chrypkę, 
Zakatarzenia aardla 

I oskrzeli, 
tateu, ..EMS magistra KbftUłE 
które dzięki specjalnym sposobom przy
rządzania (aktywowanie) dają przy roz
puszczeniu w wodzie rozczyn możliwie 
zbliżony do świeżej wody naturalnej. 
Otrzymać można w każdej Aptece i Drogerji 
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WYKONANIE BUDŻETU 1928/29 wykazuje 

po stronie dochodów ogółem — 3.007 milionów 
złotych; po stronie wydatków ogółem — 2808 
mllj. zł. — Wobec tego rok wykonawczy przy
niósł 199 milionów zlot. nadwyżki. — Nadmie
nić należy, i i ponadto wydatkowano na poczet 
88-milJonowego kredytu pozabudżetowego •— 
54 mllj. zl. na inwestycje z rezerwy skarbowej. 

FABRYKA „URSUS" wskutek niepomyślnej 
sytuacji finansowej została od dotychczasowe) 
właścicielki przejęta przez B O. K. w 90 pro*.. 
Obecnie od B. O. K. przejmuje wioska firma 
..Italia" 40 proc akcyj „Ursusa" Jednakże otrzy 
ma w zarządzie przedsiębiorstwa 3 micjs-.a nu 
ogólną ilość 5, czyli bezwzględną większość. 
„Italia" zobowiązała sta dostarczyć do 60 mllj. 
złotych na kapitał obrotowy dla „Ursusa", Jed
nak rde w formie wkładu, a pożyczki, oprocen
towanej na 7 proc. rocznie. 

Podobno nowonabywcom przyrzeczono w 
miarę rozwoju Jch produkcji powiększenie cła 
na samochody. 

WODOCIĄGI CENTRALNE zbudowane będą 
dla zagłębia dąbrowskiego i śląskiego. Oficjalne 
rozpoczęcie robót nastąpi w maju r. b Robotami 
kieruje inż. Marynlarczyk, kierownik Państwo
wych Zakładów Wodociągowych w Katowi
cach. Budowa potrwa około 2-cli lat. Koszty » 
tem związane wyniosą 16 mil) 

EKSPORT MEBLI GIĘTYCH wykazuje w 
porównaniu z rokiem ubiegłym poważne wzmo
żenie do Egiptu, Syrji, Turcji, Sudanu, Włoch 
i Albanji. — Od połowy 1927 r. wywieziono do 
kwietnia 29 r. mebli giętych z Polski za ok. 28 
tys. funtów sztcrlingów. 

TERMIN PŁATNOŚCI ZALICZKI na poda
tek dochodowy na rok 1929 w wysokości poło
wy podatku, przypadającego od dochodu, nic 
będzie odroczony. Ministerstwo skarbu podaje 
jednocześnie zarządzenie, aby nie uiszczano w 
pow5'iszym terminie przedpłaty na podatek do
chodowy za rok 1929 został bezzwłocznie ściąg 
nięty w drodze przymusowej egzekucji. 

Ford-karBtka 
w b. dobrym stanie do apraedania, Obejrzeć 

można w firmie „ELIBOR", Kilińskiego 70. 

TECHNICZNYCH. j^^f^^^^^ 
PLANÓW BUDOWLANYCH 1* JilkttfMkt 

na papferaeri światłoczułych,^^ **f\tf W 
pozn/wNycH, negatywnych 

fOZMIDOWyCH , S Z^KTO KlISS 
RIIKŁAMOWKOi 

Tel. 1 1 - 7 2 • Pfeb-kowska N? I O O , 

Berlin i Gdańsk 
wykupują dolary. 

Berlin 1 Gdańsk w dalszym ciąga za
sypują Warszawę ofertami, proponujące 
ml kupno dolarów gotówkowych, wza-
mian za kabel aa New York, z prowizją 
dochodzącą do 2 pro mille. Oferty te nie 
są przez banki akceptowane. 

Natomiast niektóre warszawskie do
my bankowe sprzedały w ostatnich 
dniach pewne ilości dolarów gotówko
wych, wzamian za efektywne marki nie
mieckie, to też ostatnio kurs marek o-
słabt 1 dopiero wczoraj doznał pewnej 
poprawy, dochodząc do poziomu 2.12. 

G I E Ł D Y . 
URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY WALUTOWEJ, 

z dnia 3-KO maja 1929 roku. 
GOTÓWKA 

Dolary — 
CZEKL 

Holandja 358.60, Londyn 43,28 1 pól. Nowy 
Jork 8.90, Paryż 3486, Prasa 26.38 3/4, Szwaj
caria 171.85, Sztokholm 238.39, Wiedeń l2fi.23. 
Włochy 46.76, Berlin 211.45 

AKCJE! 
Bank Dyskontowy 122.—, Bank Polski 164.— 

163.25. 163.50. Bank Barobkowy 78.50, Ulplp 33 
Modrzelów 22,75, Norblln 160.—, Ostrowieckie 
89.—, Rudzki 40.75, Starachowice 23.50 

PAPIERY PAŃSTWOWE I USTY ZASTAWNE 
Pożyczka inwestycyjna 101.50, 102 25, pożycz 

ka stabilizacyjna 92.—, dolarówka 75.—, 71.—. 
72.25, 5 proc. konwersyjna 67,—, 5 proc. konwer-
syjnt kol. 59 , dolarowa 8450, kolelowa 102.50 
8 proc Banku Gosp Karjowego 94.—, 7 proc. 
Banku Gosp. Krajowego 83.25, 4 l pół proc listy 
zastawne ziemskie zl. 4650, 46 25, 4 1 pól proc 
m. Warszawy zl. 45,50, 8 proc m. Łodzi 58,—. 
10 proc. ti. Radomia 70.— 

NOTOWANIA BAWEŁNY 
Nowy Jork, 1 maja, Bawełna amerykańska. 

Loco 19.55. Otwarcie; maj 19.03—5, lipiec 18.33-5 
październik 18 55. I n. śr: maj 19.12, Upiec 16.4.' 
październik 18,77—9. Zamk: maj 19.30—1, czer
wiec 18.70, lipiec 1855—6, sierpień 18.60, wrze
sień 18 65, październik 18.74, listopad 1889. 

Liverpool 1 maja Bawełna amerykańska: stv 
czeń 981. luty 982. marzec 985, kwiecień !*ao, 
maj 980, czerwiec 973, lipiec, sierpień 978, wrze
sień 979, październik 981, listopad, grudzień 980, 
loco 995. 

Bawełna egipska; styczeń 1730, marzec 17.37 
maj 16.62, lipiec 1654, październik 17 01, lo
co 1740. 

Aleksandria, 1 maja. Bawełna egipska Sak. 
styczeń 34.52, maj 33.10, Upiec 33 60, listopad 
34.30, Ashm luty 22.60, czerwiec 2150, sierpień 
21.66, październik 21.90, grudzień 22.12 

Lekarz-dentysta 

D. S P E R b I N C 
p r z e p r o w a d z i ł s i ę n a u l i c ę 

Z a w a d z k ą 1, t e l . 4 3 - 0 6 . 

HENRI F \ L K . 

Względno miłość, 
— Julku, jesteś moim dobrym przy

jacielem i dlatego winien ci jestem spo
wiedź z mego życia — panie starszy, 
proszę dwa razy coctaili... 

— Proszę , słucham cie. 
— A wiesz już, jak dawno poznałem 

Ludwikę? Wiele wody upłynęło już od 
tego czasu... 

- • T o było przed 15-tu laty, w cza
sie wiosennej zabawy „La Nolx..." 

— Masz cudowną pamięć. Ludwika 
wyglądała wtedy ślicznie, czy przypo
minasz sobie jeszcze? Miała włosy ka
sztanowego koloru i wielkie, niebieskie 
oczy. Wdodatku była niezależną wdo
wą. wvglądaiącą bardzo ponętnie. Ja 
również byłem wolny i pełen życia. 
W ciągu pierwszych 8 dm wyprawial iś
my najrozmaitsze głupstwa, na jakie 
zdolni sa. tylko ludzie zakochani, potem 
nastąpił okres oszołomienia, potem po
dróż do Włoch , powrót do P a r y ż a i 
oficjalne współżycie małżeńskie. P o 
latach wybuchła wojna. Zostałem ran
ny. Ody wróciłem do domu, zastałem 
Ludwikę ogromnie zmieniona na nieko
rzyść. Nędza bowiem, jak cl wiadomo, 
nie tuczy. Ody wyzdrowiałem wyru
szyłem znowu w pole, o t rzymawszy 
stanowisko poza {rontem i Ludwika nio
sła osiedlić się parzy. mnie.. Nie znasz 

oficerskiego życia za frontem i nie wiesz 
ile radości sprawia człowiekowi harmo
nijne współżycie z towarzyszami broni. 

Radości te jednak mnie nie dotyczy
ły, albowiem każdą wolną chwilę mu
siałem poświęcić Ludwice. Koledzy ża
łowali ze mnie, nazywając mnie panto-
fiarzem i właściwie sentencje ich nie 
były pozbawione racji. Ludwika była 
dla mnie nie żoną, lecz siostrą, dobrą, 
starszą siostrą. W rzeczywistości nie 
była s tarrsza ode mnie, ale 40 lat dla 
kobiety znaczy o wiele więcej, niż ten 
sam wiek dla mężczyzny. Ludwika ze
starzała słę prędzej, niż ja i gdy nastał 
)K>kóJ, wspólne nasze pożycie "małżeń
skie stało się wpros t nieznośne. 

Ludwika dbała o mnie, nie mogę za
przeczyć, pielęgnowała mnie, ale czy
niła to wszys tko nie jak czuła, kocha
jąca małżonka, lecz jak starsza, zazdro
sna kobieta. Ach, mój drogi, czego ja 
się nie nasłuchałem w ciągu tych kilku 
lat : -

— Znowu świeży garnitur! — Cóż 
to za kolor? — 1 co za krój. — Wyglą
dasz jak gigolo (właściwie ten zarzut 
był dla mnie pewnego rodzaju komple
mentem). —- O c z y w i ś c i , że wszys tko 
to czynisz, by przr.oodobać sic innym 
kobietom! — Nie k łam!- Znowu idziesz 

na kołacie beze mnie? — Uprzedzam 
cię, że jeżeli nie wrócisz do 11-ej zamknę 
drzwi na łańcuch. — Czemu sie tak przy 
glądasz tej panience. — Mam wrażenie, 
że się wstydzisz wyjść ze irrna na spa
cer? — Cóż to za perfumy? -— Czy ze
chcesz mi wyjaśnić, coś robił wczoraj 
0 godzinie 8-ej wieczorem na Rue Mer-
beuf ? — i t. d. 

— Tak było cjągłe. Drogi mój przy
jacielu, He razy mówiłem sobie, że nie 
ma nic gorszego na świecie ponad współ 
życie ze starzejącą się kobietą, której 
właściwie nic nie można zarzucić. Sło
wem przyszło to, co przyjść miało... 

Liii miała lat 20. Była zgrabna jak 
Oreta Garbo, w dodatku miał blond 
włosy, świeżą cerę, śliczne oczy łtd. 

— Nie opowiadasz mi nic nowego. Od 
tygodnia cały Paryż wraz z Ludwiką 
mówi o twej nowej przyjaciółce. 

— Wiem o tem mój drogi. Tak, dla 
Ludwiki to był okropny etos. Przyznaję, 
ale inaczej być nie mogło. Czyż mogłem 
się pogodzić z myślą, że do końca życia 
nie przytul $ do siebie Innej kobiety? 
Nie chciałem zrezygnować z mego szczę 
ścia. Liii stanęła na drodze mego życia, 
zakochaliśmy się, porzuciłem Ludwikę 
1 teraz słuchaj: Liii była dla mnie bar
dzo dobra, ale szczęście nasze nie trwa
ło długo, gdyż wkrótce zrozumiałem, 
że ona widzi w e mnie tylko s t a r s z e j 
przyjaciela, który potrzebny jej jest ra
czej do tego, by zabezpieczać/jej byt,, 

niż otoczyć ja miłością. Pewnego dnia 
rzekła do mnie bez najmniejszej chęci 
dokuczenia mi: 

— Twój nowy garnitur nadawałby 
się o wiele lepiej dla jakiegoś gigolo. 

Ludwika mówiła mi Inaczej: „Wy
glądasz, jak gigolo". 

— Czy rozumiesz tę różnice: dla mej 
starej przyjaciółki byłem młodzieńcem, 
dla Liili jestem starszym panem. Nie do
strzegam w niej żadnej zazdrości. Gdy 
chcę ją zaniepokoić i powiadam z dwu
znaczną miną, że dziś wieczorem nie 
będę miał niestety czasu, wówczas Liii 
odpowiada mi spokojniee: 

— Ależ to nie szkodzi, mój drogi. 
Już sobie jakoś sama poradzę. 

— Nie wątpię, że Liii sama sobie ra
dzi doskonale. Zdradza mnie bezwąrple-
nla na każdym kroku. Próbowałem czy
nić jej z tego powodu wyrzuty. Wzru
szała ramionami tak, jak ja to czyniłem 
dawniej, gdy żyłem z Ludwiką. 

Pewnego dnia rzekłem do siebie: 
— Tak dalej trwać nie może. C1K\-

odzyskać boskie uczucie młodości!... 
I wróciłem do Ludwiki. 
I ozy uwierzysz mi? — ogarnęło 

mnie nier-miemie błogie uczucie, gdy 
Ludwika, objąwszy mnie, zapytała czul
szym, niż zazwyczaj głosem: 

— Nareszcie, mój chłopcze, znowu 
wróciłeś do mnie.... 

Tłum. 13. F. 



I 
<9OSQ00 

Kapturek ze s łomy i filcu 
jest najmodniejszym typem kapelusza wiosennego. 

Własne brwi muszą być usunięte, lepsze pono są narysowane. 
Kobieta, dbająca o to, aby na każdą 

porę roku być dobrze ubraną, wie o tern 
dobrze, że gdy nastaje wiosenna pora, 
pełna słonecznych blasków, największą 
rolę odgrywa- kapelusz wiosenny. Ele

gancja tegorocznych kapeluszy nie po
lega na przybraniu, którego prawie nie
ma, lecz na gatunku i sposobie ułożenia 
materjału. 

Tegoroczna moda przynosi nam ka
pelusze z bardzo pięknej słomy, oraz 
kombinacje słomy i filcu. Qdv ostatecz
nie wiosna się ustali, ujrzymy wiele ka
peluszy barwnych. A więc bronzowy, 
przybrany wstążką pomarańczową, gra
natowy z aksamitką turkusową, kapelu
sze czerwone i zielone. 

Niektóre modystki paryskie obszy-
wają w roku bieżącym kresy drobny
mi kwiatkami P rzy kapeluszu wizyto
wym można dać płasko ułożona aigret-
tę. Uzupełnieniem wielu kapeluszy jest 
szarfa przyszyta do krosy i owijająca 
sie koło szyi. Co do fasonów, to obok 
zawsze miłych i wygodnych kapelusi
ków małych, widzimy fasony z dość 

szerokiemi kresami, miękkiemi. więc fa-
lującemi dokoła głowy oraz efektowne 
kresy znacznie wydłużone z jednej s t ro
ny i klosze niewielkie, drapowane z fil
cu itd. Małe kapelusze zostawiają prze
ważnie odsłonięte czoło, co przyznać 
trzeba, nie jest korzystne. 

W obecnym sezonie wysunęły się 
zwłaszcza na pierwszy plan trzy typy 
kapeluszy, a więc przedewszystkiem 
ciasny kapturek, który coprawda. nie do 
każdej twarzy się nadaje, gdyż jest to 
forma kapryśna, trochę zalotna, odkry
wająca oblicze. Trzeba mieć ładną cerę, 
ładne oczy i twarz bez jednej zmarszcz
ki, by korzystnie wyglądać w takim ka
pelusiku. 

Słoma najmniej nadaje sie dla tej for
my, bo kapturek musi ciasno przylegać 
i słomka potargałaby się po kilkurazo-
wem noszeniu. Wybiera sie więc filc 
jedwabisty, cienki, a inkrustacje są ze 

sportowy. Obok widzimy sukienkę spa
cerową z lekkiej casha, kostium z crepe-
de-chine i sportowy kostjum z gabardi-
ny. 

Poza modelami na naszych rysun
kach, pragniemy zwrócić uwagę na 
trench-coat, który coraz bardziej zysku
je sobie prawo obywatelstwa, jako 
płaszcz r>odiróżny, sportowy lub desz
czowy. Krój reglamowy, 

•-*! 
Kilka słów o szyku na marginesie 

sezonu wiosennego. Kostjum czarny, 
szary albo beige — do tego kolja z pła
skich, kwadratowych kamieni w jednym 
kolorze, ale zato gwał townym, szma-
ragdowo-zielonym, rubinowo - czerwo
nym, albo zgoła białym jak diamenty. 

» 
** 

Nie z przodu, ani z boku toczka, lecz 
nad szyją wpina pani modna broszkę, 
szpilkę o dwu końcach ozdobnych, klam 

łudniowa, pod płaszczyk; rys. 2 — bar
dzo modna sukienka-kostjum spacero
wy. Na rycinach dolnych widzimy: pła
szczyk na niepogodę z impregnowane
go kowerkotu, płaszczyk z dwustronne
go materjału spacerowy i płaszczyk 

słomki. Najlepiej wybrać" sobie filc i dać 
na poczekaniu zrobić kapturek „na włas 
nej głowie". 

Inkrustacja dobiera się ze słomki lub 
filcu w kolarze kontrastowym, osiąga
jąc tym sposobem efekt pożądany. Oczy 
wiście, że kolory te harmonizować mu
szą z kolorem sukni, a będzie to dowo
dem dobrego smaku, gdy kapelusz-kap-
turek będzie w tym samym kolorze co 
suknia. 

Drugą ulubioną formą kapelusza — 
to klosz ze średnio wysoką główką, wy
giętą ku tyłowi — brzegi nierówne o 
wygiętych skrzydłach, które podług 
fantazji I stosownie do linji profilu moż
na opuścić w dół Lub podnieść wyżej, 
z boku lewego lub prawego, w każdym 
razie tak, aby jedno skrzydło zakrywa
ło część twarzy. Do kloszy dobiera się 
miękki Jedwabny filc lub ażurową 
słomkę. 

Rycina nasza wskazuje 6 modeli naj
ładniejszych kapeluszy. 

re i tym podobne przepięcie, jakby dla 
podtrzymania, nie uciekających zresztą 
drapeija kapelusza. 

*» 

Trójkolorowy szal jedwabny z 3-ch 
pasów podkładanych do wiosennego 
płaszcza i odpowiednia chustka z trój
barwnym szlakiem, należą do rze
czy najszykowniejśzych na popołudnie, 
zwłaszcza jeśli płaszcz wiosenny jest z 
breitschwansów. 

*• 
Każdy rok ma modę na piękność i 

urodę kobiecą. W tym roku brwi nie są 
modne, goli się Je albo wyskubuje do
szczętnie, a potem rysuje cieńszą od 
n*]tki Jedwabiu brew z tuszu. 

** 

Na przegubiu lewej dłoni zegarek, 
na prawej— dużo bransoletek. 

Irenę. 

V 
O płaszczach i kostiumach wiosen

nych pisaliśmy już bardzo obszernie. 
Dziś demonstrujemy klika nowych mo
deli. Rysunek 1 — ładna sukienka DODO-



Łaskawe oonie, to wasz ulubieniec! 

Współczesny fryzjer, dawny Figaro 
jest bogatym, elokwentnym gentlemanem, panem 

i władcą fryzur i... glow kobiecych. 
Pary i w kwietniu. 

Tempora mutanr.ir et nos mutamus 
tn Mis. Nieśmiertelne te słowa przypom 
nlały mi się, gdy siedziałem ostatnio u 
znanego fryzjera paiyskiego Maxa, F ry
zjer Max! Sława, znakomitość! 

Max był znanym fryzjerem już przed 
wojną. Ale był tylko, fryzjerem. Aspi
racje jego nie sięgały dalej, niż aspiracje 
przeciętnego bou-v»oIs paryskiego: Odło
żyć w banku, oszczędzajcie przez całe 
życie, kilkadziesiąt lyrięcy franków i 
później spokojnie życ z renty, spokojnie 
i beztrosko. 

Dziś Max się zmienił nie do pozna
nia. Zmieniła się fryzura kobieca i zmie
nił się też „król" fryzur kobiecych. Dziś 
on jest władcą, on jest arystokratą. 

Podczas gdy uk ła ia moje włosy, ba
wi mnie opowiadaniem, że cpędzil trzy 
tygodnie w Cannes. 

— A czy robił pan tam dobre intere
sy? Zdaje się, że już jest sezon i wiele 
pań zjechało do Cannes? — pytam. 

— Interesy? — mówi. — Pojechałem 
tam dla przyjemności. 

— Mój Boże! — pomyślałem — Jaki 
trzeba zostawić napiwek człowiekowi, 
który w kwietniu jedzie do Cannes dla 
przyjemności, w kwietniu, gdy zbiera się 
elegancki świat i ceny są wyższe w 
czwórnasób od normalnych? 

— Pojechałem tam własnym samo
chodem — dodaje Max poważnie. 

— Pan ma auto? 
— Naturalnie. Jakże inaczej. Mam 

4-osobowego Renaulta. Codziennie przy
jeżdżam nim do pracy. Przejechałem 
nim całą Rivierę, pleć tysięcy kilomet
rów i proszę sobie wyobrazić... bez wy
padku. 

Zastygam ze zdumienia. Oto fryzjer 
damski. Fryzjer, do którego można się 
dostać, zamawiając sobie dzień i godzinę 
na 4 tygodnie naprzód. 

Z przerażeniem myślę o tem, że nie 

można przecież obrazić właściciela sa
mochodu, który objechał całą Rivlerę, 
napiwkiem dziesięciofrankowym. Nawet 
dwadzieścia franków będzie zamało. A 
trzydzieści dać .— w jakim stosunku bę
dzie to do ceny, 20 franków, którą płaci 
się przy kasie za ondulację głowy? 

— Postanowiłem teraz rokrocznie 
wyjeżdżać do St. Cloud. Tam jest pięk
nie. Buduje sobie teraz tam wille, na spe
cjalnym terenie, który zakupiłem kilka 
miesięcy temu. 

Znów ogarnia mnie przerażenie. Wła
ściciel willi... Takiemu trzeba już dać co-
najmniej 40 franków napiwku. 

Max nabiera do mnie widocznie zau
fania. Zwierza się przede mną w dal
szym ciągu. 

— Co wieczór będę wyjeżdżał na noc 
do swej willi. Spędzę tam lato. 

— Pańska żona będzie się cieszyła — 
mówię. 

-— Zona?! Od miesiąca jestem roz
wiedziony. 

Pochyla się i mówi mi poufnie na 
ucho: 

— Proszę pani, proszę sobie wyobra
zić, że to była pokojówka. Maniery mia
ła obrzydliwe, nie umiała znaleźć się w 
towarzystwie. A mnie... damy z najle
pszego towarzystwa rzucają mi się na 
szyję... hm. 

Tempora mutantur... Rozumiem to 
doskonale. Figaro nie ma dziś zatknięte
go grzebienia we włosach, jak w komed
iach Moliera. Nie ma już nic wspólnego 
z cyrulikiem Beaumarchais. Nie pocho
dzi ani z Neutomichel ani z Sewilji. „ W e 
sele Figara"? O tem się już nie mówi. Fi
garo sie rozwodzi. Stal sie wytwornym 
panem, posiadającym własną willę, wła
sny samochód i własny pałacyk na po
łach Ełizejskich. Nic to, że niedbale o-
fiaruje nam swe usługi. Im niedbałej Jo 
robi — bierze większe ceny. Nie wycią
ga oczywiście dłoni po napiwek. Tego 

gentleman już nie robi. Trzeba mu wsu
nąć dyskretnie pieniądze do kieszeni 
marynarki, podczas gdy on będzie pa
trzał taktownie na stronę .i udawał, że nic 
nie widzi. 

Bo proszę państwa, człowiek, który 
był wczoraj na premjerze Pagnda w ko-
medji francuskiej, a dziś krytykuje 
przedstawienie, zanim się jeszcze wypo
wiedziała o nim prasa, czyż człowiek 
ten może wyciągnąć rękę po napiwek, 
nawet w wypadku, gdy napiwek ten wy
nosi 100 franków? 

Max jest czemś więcej, niż jego 
mistrz sławny Antoine, jest czemś włę 
cej od swych pracodowców, chociaż pa 
nowie ci posiadają _trzy eleganckie za
kłady w Paryżu . 

Gdyż od nich zależy przyszła moda 
fryzury, oni podyktują, co panie powin
ny nosić, krótkie czy długie włosy i jak 
się powinny czesać — lecz jeżeli Max 
od nich odejdzie, setki klijentek njg przyj 
dą więcej do ich zakładów. Gdyż ko
bieta wędrować będzie za ,#wym" fryz
jerem od zakładu do zakładu i nie zdra
dzi go nigdy, podczas gdy kwestja sa
mego zakładu jest dla niej obojętna. I 
dlatego Max stanowi dla interesu dochód 
wynoszący setki tysięcy. 

Figaro nie jest też drobnym bourgois 
czytającym codziennie swą gazetę bul
warową. Figaro jest człowiekiem wy
kształconym, oczytanym. Umie mówić o 
Bergsonie i Einsteinie, o Pirandellu, Tol-
terze, fiauptmannie i Marcelłu Proust. 

A kto nie jest przyjacielem Maxa l 
kto nie darzy go swoją sympatją? Adolf 
Menjou podarował mu swoją fotografję 
z własnoręcznym podpisem i dedykacją, 
gdyż... Max uczesał jego narzeczoną. 
Mary Pickford przysłała mu pamiątkę 
ze swej ojczyzny. Posiada prezenty od 
wszystkich niemal znakomitości świata. 

Nowoczesny Figaro. Tempora mutan
tur.- Ewa Z. 

MJROTHMANN. 

Prezent. 
Ciotkę Teresę znano al nazbyt dobrze, i ra

cji prezentów, które kupowali swym krewnym, 
przy każdej okazji. Ciotka Teresa mlala dziwny 
gust. Podobało sie jej to zawsze,.co nie podobało 
sic Innym, a gdy ktoś z krewnych mlal Jakaś u-
roczystość rodzinna, modlił sie o to, by ciotka 
Teresa o nim zapomniała I prezentu nie kupo
wała. 

Ciotka Teresa nie zrażała sie Jednak nlczem 
I w dalszym ciągu kupowała owe „bezcenne" 
prezenty. Kto Je stworzył. Jaki sklep sprzedawał 
podobne brzydaerwa — tego nikt nie wiedział. 

— Dziękuje serdecznie — zawołała Anna. któ 
ra obchodziła właśnie rocznice ślubu. Drżaceml 
rękoma poczęła rozpakowywać otrzymany od 
ciotki Teresy pakleclk. — Pewnie znów Jakaś 
obrzydliwość, która trzeba będzie schować — 
pomyślała. 

Prezent byt owinięty w niezliczona Ilość ka
wałków papieru. Wreszcie wyłoniła sie stamtąd 
popielniczka. Takie] popielniczki nikt leszcze nie 
widział. To była niezwykła popielniczka. Na kra 
wędzi blaszanego pudełka biała syrena. Zdaje 
się, ze na świecie nie było dotąd takie] syreny. 
Jakaś niezdarna postać kobieca, odlana z bron-
zu tak brzydka I odrażająca, te Anna, machnąw
szy ręką. szybko odstawiła prezent na bok. 

Następnego dnia prezent powędrował do la
musa. 

Po tygodniu wypadły urodziny służącej. An
na skorzystała z okazji | podarowała Je] popiel
niczkę ciotki Teresy. Odetchnęła z ulgą. te sie 
Jej pozbyła. Po kilku dniach służąca oilarowała 
popielniczkę swej zamężnej siostrze. 

Popielniczka rozpoczęła wędrówkę. Nikt nic 
chciał Jej zatrzymać u siebie, gdyż nawet naj
mniej wybredni, krzywili sie na Je] widok. 

Popielniczkę z kolei otrzymał szwagier sio
stry służące] — strażak. Stamtąd powędrowała 
do posterunkowego. Posterunkowy oddał |;t 
swe) ciotce. Ta znów oddala dale] L. popielnicz
ka znikła 

Mlnal rok. 1 

W dniu rocznicy ślubu Anna z bidom serca 
czekała przybycia ciotki Teresy. O godzinie 9-ei 
wpadła ciotka z tryumfującym okrzykiem 

— Kochanie! — wołała od progu. — Nie wiesz 
Jak ml się udało. Całe miasto przeleciałam, aż 
znalazłam ci pendant do mojego zeszłorocznego 
prezentu. 

I z uśmiechom wyciągnęła to sama zeszłorocz 
na. popielniczkę-

Tłum. S. 

Wciąż nowe wynalazki, 
Pnywrócenle wzroku Mepym.--

Niezwukłu aparat maiycing. 
Żyjemy w wieku najwspanialszego 

rozwoju techniki. Cudowne wynalazki i 
nowe odkrycia prześcigają naprawdę naj 
śmielsze marzenia. Gdy Juljusz Verne 
pisał prorocze swe książki, śmiali się z 
niego sceptycy i uważali dzieła jego za 
bajki dla dzieci. 

W dwadzieścia lat później bajki się 
urzeczywistniły. I dziś niema dnia, któ
ryby nie przyniósł nam nowego, sensa
cyjnego odkrycia. Dowiadujemy się wła
śnie o dwdch nowych wynalazkach, o 
niezwykłej doniosłości dla ludzkości. 

Jeden z wiedeńskich okulistów J. 
Oartgruber zbudował tajemniczy aparat, 
który zastąpić ma gałkę oczną wszyst
kim nieszczęśliwym, którzy stracili 
wzrok wskutek zniszczenia gaiki ocznej, 
zachowując zdrowy nerw wzrokowy. 

Jak wiadomo, wrażenia wzrokowe 
powstają wskutek działania na nerw 
wzrokowy fal świetlnych. Otóż w razie 
zniszczenia gałki ocznej, człowiek nie 
widzi, mimo, iż nerw wzrokowy może 
być nawet nienaruszony (jak to bywa w 
większości wypadków) ponieważ brak 
jest aparatu pośredniego, umożliwiające
go przyjmowanie wrażeń wzrokowych 
przez nerw wzrokowy. I oto arch. Gart-
gruber podaje, że udało mu się skonstru
ować aparat, zastępujący w zupełności 
działanie gałki ocznej, za pośrednictwem 
którego ludzie niewidomi, posiadający 
iednak zdrowy nerw wzrokowy, przyj
mować będa wrażenia optyczne. 

Jeśli wiadomość się potwierdzi, a 
wszystko wskazuje na to, iż Jest ona zu-
nełnie prawdopodobna — staniemy wo
bec epokowego wynalazku, który pozwo
li ujrzeć światło dzienne tysiącom rfc-
szczęśliwych ślepych. 

Dzienniki zagraniczne rozpisują się o 
sensacyjnym wynalazku architekta wie 

deńskiego Emeryka Spielmana, nazwa
nym przez niego „superpiano", k tóry ma 
stanowić przełom. 

„Superpiano" jest połączeniem dzi
siejszego fortepianu z ideą radja. Na ze
wnątrz jest zupełnie podobne do piani
na, posiada taką samą klawiaturę, białe 
ł czarne klawisze oraz pedały. Tylko do
prowadzone z zewnątrz druty przewo-, 
dów elektrycznych, zdradzają jego nie
samowity charakter. 

W e wnętrzu wcale niema strun. Rolę 
odgrywają promienie lampek elektrycz
nych. Promienie te wprawiają w drganie 
odpowiadające każdemu z tonów, obra
cające się szybko krążki, poruszane za 
naciśnięciem klawisza. Tak spreparowa
ne promienie padają na komórki selenu, 
minerału, k tóry ma zdolność zamienia
nia światła na prąd elektryczny. 

Taki przerywany prąd, odpowiadają
cy nutom utworu, wykonywanego na 
klawiszach, powoduje tony muzyczne, 
wydobywające się z głośnika. 

Zalety wynalazku są niezwykłe. „Su
perpiano" daje tony głębokie i pełne, za
miast urywanych i tak czyste, jak naj
lepsze pianino. Nadto można z tego in
strumentu wydobyć nietylko tony 1 pól-
t m y , ale ćwierć tony, a nawet półćwier-
ciowe, i tem samem powiększyć nleskoń 
czenie liczbę możliwych kombinacji nut, 
które przy dzisiejszej gamie dawno się 
wyczerpały. 

Wynalazek „superpiano" ma znacze
nie niezwykle doniosłe dla rozwoju mu
zyki, St. 

Wszyscy ludzie genialni 
mają w żyłach 

Na półkach księgarskich Berlina uka
zała się oryginalna książka: hlstorja kul 
tury, wysnuta z biografji znakomitych o-
soblstoścł, w których żyłach płynęła 
„mieszana krew". Książkę tę napisał u-
czony niemiecki dr. Bruno Springer. Jest 
ona antytezą rozlicznych dzieł, które 
właśnie z rasowej czystości znakomitych 
jednostek wysnuwają swe wnioski. 

" Oryginalny swój pomysł, że ludzie 
genjalni muszą posiadać w żyłach swych 
mieszaną krew dr. Springer przeprowa
dza z wielką konsekwencją. Przewerto-
wał on tysiące blografji, tysiące rodo
wodów, aby dowieść, że najznakomitsze 
osobistości miały krew mieszaną. 

A więc, ojcem Aleksandra Wielkiego, 
był grek, a matka pochodziła z Illirji. 
Horacy-miał w e krwi domieszkę grecką. 

W wiekach średnich liczni są znako
mici „mieszańcy". Słynny trybun l u d > 
w y Cola dl Rienzi, był naturalnym sy
nem niemieckiego cesarza Henryka VII. 
Germański element w słynnym włoskim 
artyście Leonardo da Vinci Jest tak samo 
stwierdzony, jak element węgierski w 
krwi znakomitego ar tys ty niemieckiego 
Albrechta DOrera. W e krwi Cervantesa i 
Giordario Bruno jest silna domieszka 
gotycka. A największy niemiecki filozof 
17 stulecia Lelbnltz, wywodził się ze sło
wian. 

W genialnym poecie niemieckim Goe-
them. płynęła krew włoska. Schiller miał 
domieszkę krwi polskiej od dziadka Kot
wica. 

Między muzykami pochodzi Beetho-
ven od niemki z nad Renu i holender-

krew mieszaną* 
sklego muzykanta. Liszt jest „mieszań
cem" niemiecko - węgierskim, podobnie 
jak słynny kompozytor walców Jan 
Strauss. 

i L i s tę , t ę uzupełnia dr. Springer ob
szernym wykazem wybitnych malarzy, 
aktorów, literatów i polityków. Twierdzi 
i udowadnia, że tytko przez zmieszaną 
krew można stać się człowiekiem nie
zwykłym. 

Między żyjącymi wybitnymi polity
kami znajduje dr. Springer liczne przy
kłady na poparcie swej tezy. Tomasz 
Massaryk jest synem słowaka i francu* 
ski. Prezydent Turcji Kemał Pasza jesl 
potomkiem skandynawskich emigrantów. 
Benito Mussołini ma krew włoską 1 gre
cką. W żyłach Hindenburga płynie skrzy 
żowana krew niemiecko - słowiańska. 
Wreszcie Józef Piłsudski ma w żyłach 
krew polsko - litewską. 

Książka dr. Brunona Springera wy
wołała wielkie poruszenie w świecie na
ukowym. St. 



Ns 120 3 V 

Ze wspomnień trenera 
piłkarskiego, który ćwiczył naj

lepsze drużyny europejskie. 

1929 :Str. 13 

JImmy Hogen jeden z najznakomit
szych trenerów opowiada w wspomnie
niach swoich następująca historię: 

S.. stary austriacki uracz objął posa
dę trenera w jednym z klubów szwajcar
skich, był on jednak zdumiony gdy na 
pierwszy wyznaczony trening zjawiło się 
90 piłkarzy (znaczna część klubów szwaj 
carskich posiada około \2 drużyn). 

Z początku S. przypuszczał, że więk
sza część tej 90-tkl należy do widiów, 
którzy chcą przyjrzeć się treningowi. — 
Niestety, po kilku chwilach zrozumiał, że 
tak nie jest, że wszyscy oni oczekują je
go rozkazów. Jednak w bardzo dowcip
ny sposób potrafił on wybrnąć z sytua
cji. „Moi panowie" — rozpoczął S. — 
„dzisiejszy trening składa się z biegu". 
Ja będę jeździł przed wami i wskazywał 
drogę. S. wsiadł na rower i pojechał za 
nim cała 90-tka. Z wywieszonymi języ
kami kończyli oni bies:. Nazajutrz przy
szło tylko 30-tu i S. mógł rozpocząć nor
malna pracę. 

W Szwajcarii byłem trenerem przez 
3 lata. Pięć czy sześć razy trenowałem 
reprezentację przed meczami micdzyna-
rodowemi. oprócz te^o trenowałem zes
pół Young - Hoys, a później w francuskiej 
Szwajcarii F. C. Lausanne, który zajął 
drucie miejsce w mistrzostwie Lisi. 

Dył to jedyny wypadek w którym 
drużyna trenowana nrzezemnie nie zdo
była mistrzostwa. W r. 1925 powróciłem 
do mego ukochanego M.T.K. do Budape
sztu, a następnie wyjechałem do Niemiec, 
gdzie dotychczas jeszcze pracuję. W 
sierpniu ub. roku skończył się mój 2-letni 
kontrakt z Środkowo Niemieckim Zw. Pił 
ki Nożnej, do którego należy 1000 klubów 
i l.in.noo arraczy. 

Niemiecki związek Piłki Nożnej skła
da się z fi,5on kluhów do którvch jest 

mej dwuletniej działalności uczyłem 55 
tysięcy młodych ludzi grać w piłkę no
żną. Przebyłem w tym czasie tysiące mil 
i wszędzie znalazłem chętnych i pilnych 
uczniów. 

W czasie niepogody trenowaliśmy w 
salach gimnastycznych, ujeżdżalniach i 
salach tańców. W jednym mieście wygło
siłem odczyt o footbalu przed audytorium 
składającem się z 500 osób. Wkońcu po
dróże znudziły mi się i objąłem trening 
S. O. Dresden, gdzie dotychczas jestem 
czynny. 

Najlepszym napastnikiem Niemiec jest 
Pichard Hoffman, gracz Sp. O. Meerane 
z Saksonji, w którym widzę drugiego Joe 
Smitha. 

Na kontynencie najlepiej grają Au
stria, Weerry i Czechosłowacja. Rów
nież Włochy i Hiszpanja zrobiły duże. po
stępy. Norwen-ia. Szwecia. Szwajcaria, 
Beln-ja i Francja wspinają się coraz wy-
żei. jedynie poziom gry holendrów i duń-
czyków nie zmienił się od Olimpiady w r. 
1924. W przeciwieństwie do tvch ostat
nich nadzwyczajne postęnu zrobiły Niem
cy, które w przyszłym mistrzostwie świa 
ta odegrać mopa poważną rolę. 

Jednak uważam, że Anglja i Szkocja 
nowinny wszystkie państwa zwyciężyć, 
jak również mistrza olimpijskiego Uru-
erwaj. Zwycięstwo nie powinno bvć wiel
kie najwyżej z różnicą dwóch bramek. 
Anplia żnś nie powinna zasypiać sprawy, 
trdyż niebezpieczeństwo jest bardzo blis
kie i wkrótce może nadejść dzień,.w któ
rym może zostać pokonana. 

Przytem zdaje mi się jakby to wczo
raj było — ale moje siwe włosy mówią, 
że to już sporo lat temu, jak na jednym z 
boisk kontynentu, gracze na pierwszym 
treningu ubrali tylko prawe buty, pozo
stawiając lewe w szatni, gdyż... umieli 

FOTO 4 KINO-APARATY 
oraa wszelkie przybory poleca na dogod

nych warunkach 

Pozwólcie kwiatom przemówić! 
Zamiast kwiatów — 

prawdziwe kwiaty 
Wielki wybór 

zgłoszonych 1,000,nno piłkarzy. P todczas^gjo^.ty|ko nrawa. nocą,. 

Hasłem doświadczonej matki 
jesi źe 
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BEBE - SZOFHANA 
są bezkonkuren yine do pielęg
nowania ciałek dziecięcych. 

Dr. m e d RACHELA 

L E W I 
Spec. chorób dziecięcych przyjmuje w 

w lecznicy ,,V.TA". 
P io trków tka 4 5 , le!ef. 47-44. 

Od godz, 3—4 i pól po poł. 

W śn owa Góra 
Dla Inteligencji do wynajęcia letnie 

MIESZKANIA 
ledno 1 dwupokojowe z kuchniami, po
łożone w uroczym zagajniku tuż przy 
lesie rządowym Wiadomość teł. 3i-un 

2 POKOJE 'Hf «i4»<frl#i 
sypialnie. każdy z dwoma łóżkami 
salonem w środku, pierwszorzędnem wszdkiei treści be-
urzadzeniem do wynajęcia na czas P letrystvke, encyklo-
W. K w Poznaniu. ped :e. klasyków, o-

Zgłoszcnla przyimuje Dr. LlebeK. raz dzieła naukowe 
Poznań ul Mickiewicza 29 5 w różnych językach 

i 2. T U W I M , 
Piotrkowska 44. telefon 67-45 P iotrkowska 17, 

przyimuie cyklinowanlę drutowanie.!! podwórze, prawa 
froterowanie oraz sprzątanie biur po- oficyna. 1 wejście, 
kol Czyszczenie szyb. Odkurzanie e- m . 35. 3t.-V 

„ C z y s t o ś ć 

Wiśniowa Góra 
w i l l a T e p l e r a 

do oddania 2—3 pokoiowe mieszkanie w v n a i ę c i a od 1 Ma*a 
umeblowane, w ślicznym suchym parku do 1 Lipca wiado-

wtasny las sosnowy. Imość Lekarz-den-
Zgłoszenia Tel. 64-98. \W* *«>• 2 9 ~ 3 9 

Pierwszorzędne niklowane przyrzą
dy do detalicznej sprzedaży 

wody sodowej 
I soków 

Berlin. 

DR. MED. 

9* ICaltme 
choroby wewnętrzne spec. serca 

p o w r ó c i . 
Radwańska fik 2, I-sze piętro 

przyjmuje od 5—7 po poł. 

I ) 

eNapcisse^leij 
dtJVtury 

Łodzianka, admini
strująca domami w 

okazyjnie do sprzedania. Wiadomość Berlinie, p o . ż u k u 
w składzie aptecznym, ul Piotrków- »• d o m ó w d o 
ska 124. 5 *»rządu Pierw-

, f szorzędne referencie 
Of. sub. 

i inne, suknie trikotinowe i L p. 
p r z y m u j e d o r e p e r a c j i , 
ul. l i .go S i erpn ia 7 6 , III piętro 
Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu 

„Berlin" 

y P o k o t u 

Mieszkania 
na piętrze dwa dułe 
pokoie z kuchnią 1 
przedpokoiem. polu 
dniowa strona przy 
ul. Piotrkowskie! w 
centrum Elektrycz
ność. (Jaz, wodociąg 
do odstąpienia zaraz 
Oferty, składać do 
administracji niniej
szego pisma pod 

„Mieszkanie' 

No/fępsze 
perfumy 
V wody , 

umeblowanego słonecznego z balko
nem lub z prawem używania balkonu, 
z niekrępujacem wejściem możliwie z 
klatki schodowej w pobliżu parku Po
niatowskiego. 3-go Maja, Zródliska 
lub Helenowa poszukuje Oferty sub'zaraz do oddania 
„Wygoda" do adm. „Republiki". Wiadomość tel.30-84 

L O K A L 4 pokojowy, nada 
jacy się' na biuro w 
centrum masła cd 

w różnych cenach 
stale w kw aciarni. 

Defcoracle 
wszelkiego gatunku. 

Ceny przystępne. 

H Einbrodt 
Pomorska 5 0 , t e l . 3 0 - 4 1 . 

przeprowadziła 
na ul. 

Sienkiewicza 96 ' 
przyjmuje w choro 

bach skórnych 
i wenerycznych 

od 2 do 4 i 7 —8 
codziennie tylko 

kobiety i dzieci 

I. 
Dr. 

Doktór 

Ceglelnlana 2 6 
Telefon 26-87 

Specjal ista cho 
rób skórnych, 
wenerycznych , 

Leczenie lampą 
kwarcową, 

przyimuie od godz 8-tO. 12—2 i 4—8 
w niedz. iświęta 9-1 

OBWIESZCZENIE. J , • , 
Sad Okręgowy w Łodzi w Wydziale Handlowym w dniu 27 kwietnia 

1929 r. wyrokiem zaocznym postanowił I) ogłosić upadłość firmie „1 łotr 
Łuszczyński, zakład krawiecki" i Jej właścicielowi Piotrowi Luszczyńslcle-
mu, 2) chwile otwarcia upadłości oznaczyć początkowo na dzień 18 d i i m 
1929 r.. 3) zamianować sędzia - komisarzem sędziego handlowego I rancisz-
ka Turskiego. 4) zamianować kuratorem upadłości adwokata Stefana Konar
skiego, 5) oddać upadłego pod dozór policji. 6) nakazać opieczętowanie kan
toru, składów, zbioru dokumentów, rejestrów, papierów, ruchomości i rzeczy 
upadłego , , . . 

Wyrok ten opatrzony jest rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Za zgodność 

Kurator upadłości 
(—) Stelan Konorskl. adwokat 

Z polecenia Sędziego - Komisarza wzywam wierzycieli upadłości Pio- „ 
tra ŁuszczYńskiego. aby stawili sie dnia 10 maja 1929 r. o godz 12 w polu- d i a niezamożnych 
dnie w kancelarii Wydziału Handlowego Sadu Okręgowego w Łodzi celem 
uformowania listy wierzycieli oraz dokonania wyboru kandydatów na syn
dyków tymczasowych upadłości. 

Kurator upadłości 
(—) Stefan Konorskl. adwokat 

Dr. med. 

H E L L E R 
chor. skórne 
I w e n e r y c z n e 
N a w r o t 2 

teL 79-89 
przyjm. do 10 rano 

i od 4-8 
dla pań spec. od 4 - 5 
w n edz, od 11-2 p.p 

ceny lecznic 

Lekarz-Dentysta 

PiotrKowsKaSl teL 21-23. 
Godz. przyjęć 3—7 

Zakład 

Lokal 
frontowy 

sklep. 2 pokoje z kuchnia no biuro lun 
mieszkanie w najlepszym punkcie do 
oddania. Zgłoszenia przyjmuje Bluiy 
Ogłoszeniowe S. Fuchsa, ul. Piotrków 
ska 50. 5 

Letnisko 
Kocterzowy 

miejscowość sucha I lesista. 3 kim od 
stacji Kamińsk, posiada jeszcze kilka 
lokali 2 i 3 pokojowych do wynajęcia. 
\dres p. Wojciechów, k. Kamińska. 

5 

PORCELANĘ 
przyimuie do reperacji zarówno wyroby 
z marmuru, s zk ła I kości a tonio-

wej , wykonanie t r w a l e I tanio. | 
OBRAZY kupuie i sprzedaje tudzież restaurule jak nowel tak starel szkoły 
Piotrkowska 8 2 , pr. of. IV wejść. Ip. 
W A T T E N S E R G , t e l . 65 -92 

A.Cwelgenbaum 
iGłówna 61 poleca 
na dogodnych wa
runkach nakrycia 
stołowe, platerowa
ne zegary ścienne, 
budniki, zegarki i 
dewizki pierszorzę-
dnych firm oraz 
o b r ą c z k i ś l ubne 
Kolczyki i pierścion 
ki przy zakładzie 
własna pracownia 

Do wynajęcia 
na cias fiwana 

powszechncl 
wystawy 

w P O Z N A N I U 
mieszkanie umeblowane, składające się 
z 2-ch pokojów I kuchni, wraz z usłu
ga Reflektancl zechcą zwrócić się do 
Htż. F. Zejdlera, Poz-naJl. ul. Popllńsklcn 
Nr. i Hkt & 

DECYZJA SADU OKREGOWEOO 
(Wydz Handl.) w spr. upadłości „Wy
roby Włókiennicze Ignacy Llfszyc", 
wyznaczony został dodatkowy 15-to 
dniowy termin dla sprawdzania wierzy 
telności. Niniejszym zawiadamiam wie 
rzyciell masy upadłości. Iż w dum 7 
b. m. o godz. 1 po po1, w Sadzie Okię 

f:owym przy ul Żeromskiego 115 (sa-
ł 57a) w obecności Sędziego - Komi-

|sarza odbędzie się ostateczne spraw
dzanie wierzytelności. 

Syndyk tymcz masy upadł. 
Ryszard Banasz, adwokat 

Pokój 
w podwórzu 
przy ulicy Piotrkowskiej, okolica Głó
wnej na warsztat, pracownię lub biuro 
do oddania. Zgłoszenia przyjmuje Biu
ro Ogłoszeń S. Fuchsa, ul. Piotrków-

Dil i i zu ie . 
Sędzia Komisarz 

upadłości Mojżesza 
Warszawskiego I A-
brama Marczaka, 
wobec zrzeczenia 
się przez dotych
czasowego syndyka 
tymczasowego fej 
upadłości dalszego 
pełnienia czynności 
wzywa wierzycieli 
upadłych ab> w 
dniu 7 maja r. b, 
o godzinie 12-ej w 
połudn • stawili się 
w cetu wyboru kan-
jdydatów na syndy
ka tymczasowego, 
jw Sądzie Okręgo
wym w Łodzi w 

(Wydziale Handlo
wym pokój Nr. 64. 
Sędzia Komisarz 
D. Fabrykant. 

Laureatka 
|moskiewskiego-
kpnserwatorjum 
udziela lekcji 
gry fortepiano-

! wej. 
Wschodnia 72 
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^JTSKTK^ CatB-RBSfauranf ,,PICCADlLŁy %\ol ZAWADZKIEJ HM 
Lokal urządzony Jest komfortowo 1 według wszelkich wymagań nowoczesnego stylu. Dotychczas znana ze swej dobroci kuchnio „BRISTOLU" przenoszę do nowootworzonego 

Jfcalu i prowadzona będzie nadal pod kierunkiem tych samych sil fachowych 1 ściśle rytualnie Bufet bogato zaopatrzony w ciepłe ł zimne zakąski. 
W tymże lokalu jest specjalnie urządzona sala dla zamówień na bale, bankiety l t p. w Brystołu nadal zostaje cukiernia. 

Z poważ3niem Uwaga. Obejrzenie lokalu nic obowiązuje do zamówienia 1 

Akta sprawy Nr. Z. 63/29 

Wezwanie 
publiczne 

Przewodniczący Wydziału Handlowego Sądu 
Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadło
ści (Dz. U. Nr 3/28 r., poz. 20) zawiadamia, że 
firma „Jozef Wolhendler", mieszcząca się w 
Łodzi, dawniej przy ul. Nowomiejskicj Nr. 26, 
obecnie przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 24 wniosia 
w dniu A) kwietnia 1929 r podanie do Sądu 
Okręgowego w Łodzi o udzielenie jej odrocze
nia wypłat i że termin do rozpoznania powyż
szego podania został wyznaczony na dzień 21-go 
maia 1929 r. na godzinę 10 rano w gmachu Są
du Okręgowego w Łodzi, ul. Żeromskiego Nr. 
115. pokój Nr. 57. 

Wierzyciele powyższe] firmy mogą przybyć 
na rozprawę sądową celem udzielenia Sądowi 
wyjaśnień. 

Wice-Pre7.es: (—) M. Żułkwa 
Sekretarz: (—) T. Cichocki. 

I 
zakłada nowe oraz reperujo 

H. E1NBR0DT 
Pomorska 50. tel 39-41. 

Ref.: Park Helenowski 4 place, w Warszawie, 
Park Agricola 6 placów oraz wiele pojed. na 
miejscu i zamiejscowych. 

Do uruchomienia farblanti przy istniejącej 
przędzalni i tkalni w większym prow. mieście 

poszukiwany wspólnik 
fochowiec-

farbiarz 
z kapit. od 20 — 30.000 złotych. 

Oferty przyjmuje firma R Thomas l S-ka, w 
Łodzi, Piotrkowska 85. 5 

/ 
Następujące firmy zakupiły bilety loterji 

fantowej na F L O T Ę N A R O D O W Ą i dodają 

D A R M O 
przy kupnie u nich towaru: 

OGŁOSZENIE. 
Komendant Wojewódzki Policji Państwowej 

w Łodzi przyjmie do służby w policji pewną licz 
bę szeregowych, odpowiadających warunkom 
podanym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej o policji (Dz. Ust. R P. Nr. 28/28, 
poz. 257). 

Również w Innych województwach, Jak 
Iwowskiem, słanislawowskiem, poleskiem, biało
stockiem, poznańskiem, pomorskiem 1 kielec
kiem wakuje po kilkadziesiąt miejsc. 

Podania o przyjęcie do policH w wojewódz
twie łódzkiem składać lub przesyłać należy 0.0 
Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, do Innych zaś 
województw przesyłać należy podania bezpo
średnio. 

Szczegółowe Informacje uzyskać można w 
Komendzie Wojewódzkiej, Łódź, ul. Ogrodów-
Nr. 17, pokój 57, codziennie prócz niedziel r 
-świąt między godz. 11—12, lub na powiatach w 
Komendach Powiatowych policji. 

Komendant Wojewódzki P. P. 

Platery, arebra i kryształy 
Towary damskie i jedwabie 
Skład sukna . . . 
Składy elektrotechniczne . 
Obrazy . . 
Cukiernia . . . 
Ubrania gotowe . 
Skład kolonialny . 
Naczynia kuchenne i narzędzia 
Skład porcelany i szklą . 
Zegarki i biżuteria . 
Kwiaty . . . 
Meble trzcinowe 
Skład obuwia 
Piśmienne materiały i księgi 

handlowe . 
Artykuły aportowe 
Kapelusze męskie , 
Wyroby skórzane 
Perfumerja i kosmetyki . 

Wyroby szczotkarskie 
\ Pracownia kapeluszy damskich 
' Składy radiotechniczne . 

Sklep bławatny , , 
Robótki ręczne , . 
Meble 
Galanteria .. 
Art. szkolne i zabawki . 

GABINETY KOSMETYKI LEKARSKIEJ 
O-ra MARJI LEWIrlSONOWEJ 

Ceglelwlanai 6 , f ront I p„ t e l e f o n 4 3 - 6 3 . 

PRACOWNIA LISTEW 
NA RAMY DO OBRAZÓW 

Józef Fraget 
E. Wistehube 
Krystian Wutke 
Borkowski i Szmidt 
H, T. Kunert 
„Grand Hotel' 
Fr. Hesse 
J. Jaworska i 5-ka 
B. Jankowski 
K, FrcitfaniJ. junior 
Artur Kietzel 
„Manrsln" 
Nowak Stanisław 
Kowalczyk Józef 

Pefersilge 
N. E Mirtenbaum 
Enjfelhardt 
H. Herstson 
M. Rzcwski 
M, Włodarek 
T. Filrich 
„Felicja" 
„Radio Lloyd" 
„Polhandel" 
M, Joskowicz 
Romiszowski 
F. Piątkowski 
Sklep Nauczycielski 

Piotrkowska 99. 
148. 
157. 
125. 
87. 

1. 
1. 

54. 
91. 

161. 
. 118. 
. 4, 76. 161. 

Nawrot 4. 
Cegielnlana 25, 

Traugutta 
Andrzeja 

Piotrkowska 

Piotrkowska 

Andrzeja 
Rzgowska 

Piotrkowska 
Prze|azd 

«* 
Andrzeja 
Piotrkowska 

123. 
69. 
7. 

109. 
2. 
7. 

89. 
16. 
8. 
1. 
9. 

116. 
89. 
11. 

Czysty dochód przeznacza s ię na 
fundusz kupna okrętu handlowego 

Ma kolcie z zł* eeny towaru otrzymuje 
kupujący jeden bilet loteryjny. 

Akta sprawy Nr. Z. 66/29 r. 

Wezwanie 
publiczne 

Przewodniczący Wydziału Handlowego Sądu 
Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadło
ści (Dz. U. Nr 3/28 r., poz. 20) zawiadamia, że 
firma „Dawid Lenga", mieszcząca się w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej Nr. 6 właścicielem której 

jest Dawid Lenga, zamieszkały w Łodzi 
przy ul. Konstantynowskiej Nr. 42, wniosła w 
dniu 23 kwietnia 1929 r. podanie do Sądu Okrę
gowego w Łodzi o udzielenie jej odroczenia wy 
płat 1 ze termin do rozpoznania powyższego po
dania został wyznaczony aa dzień 22-go maja 
1929 roku na godz. 10-tą rano w gmachu Są
du Okręgowego w Łodzi, ul. Żeromskiego Nr. 
115, pokój Nr. 57. 

Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć 
na rozprawę sądową celem udzielenia Sądowi 
wyjaśnień 

Wice-Prezes: (—) M. Żułkwa 
Sekretarz: (—) T. Cichocki. 

Doktór 

P. Klinger 
choroby weneryczne, skórne I wlotów 

ANDRZEJA 2. TEL. 32-28. 
Leczenie lampa kwarcową, analizy 
krwi 1 wydzielin Przyjmuje codziennie 
od 8—12 I od 4—8 w. w niedziele l 
święta od 10 do 12. Oddzielna pocze
kalnia dla pan. 
Od 1—2 w Lecznicy (Piotrkowska 62) 

D r . m e d . 

Z i e l o n a 1 6 
c h o r o b y dz iec i 

ta l . 5 1 - 9 6 

WZNOWI! PRZYJĘCIA 
D o k t ó r 

LECZNICA 
lekarzy spec)a'istćw przy Górnym 

Rynko 
Plo trKowsHa 2 9 4 , te l . 2 2 - 8 9 
przy przystanku tramwajów pabia
nickich czynna od 10 rano do 7 wlecz, 
w niedziele t święta do 2 po pol. 
Wszystkie specjalności I dentystyka. 
Kąpiele świetlne, lampa kwarcowa, 
elektryzacia, Roentgen, szczepienia, 
analizy (moczu. katu. krwi plwocin, 
wydzielin Itd.)' operacje, opatrunki, 

wizyty na miasto. 
Porada 4 zl-

Porado dentystycz
na l weneroloolczna 
dla chor. skórnych, wenerycznych \ 

3 ZŁOTE 

Choroby s k ó r n e 
w e n e r y c z n a 

I m o c a o p ł c l o w e 
Gdańska 42. 
Godziny przyjęć oci 
a3O-10.30. 1-245 

1 7.30-9 w.. 

Dzielno 9« 

[ 

J. ZiiaiizjK 

i 

Łódź, ul. Gdańska Nt 105. 

P L A C E 
przy bocznicy Łódź-Kaliska 

DO WYDZIERŻAWIENIA 
Wiadomość w admin, domów Spółki Akc. 
I. K. Poznańskiego, ul. Ogrodowa Nt 17. 

Fanty wyszczególnione na biletach. 

Uwago 
Całą Europę otrzymasz na naszym a 
paracie 5 lampowym 

BEZ ŻADNEJ ANTENY 
zewnętrznej i ramowej. Wystarczy 
tylko przyłączyć aparat do baterii. Na 
żądanie klljemtów ustawiamy aparat 
na próbę 

bezpłatnie. 
POLSKIE RADIO. INŻ. KRZYŻANÓW 

SKI1 S-ka 
ul. Andrzeja Nr. Ł 

Specjalista chorób 
skórnych, wenerycz
nych i moczoplciow. 
Przylm. ed 8-10 i 5-8 

Leczenie lampą 
kwarcową. Oddziel
na poczekalnia dla 

Pań. Dla Pań od 
3—5 po poL 

lekarz-Dentysta 

przyimuie w lecz
nicy przy ul. Piotr

kowskiej 294 
codziennie od 2—7 

KREM 

M E T A M O R P H O S A 

Akta sprawy Nr Z. 67/29 r. 

Wezwanie 
publiczne 

Przewodniczący Wydziału Handlowego Sądu 
Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadło
ści (Dz. U. Nr. 3/28 r., poz. 2o) zawiadamia, że 
firma „Szama Halberg", mieszcząca się w Ło
dzi przy ul. Nowomiejskiej Nr. 3, właścicielem 
której jest Szama Halberg. zam. w Łodzi przy 
ul Pomorskiej Nr. 23, wniosła w dniu 23 kwiet
nia 1929 r. podanie do Sądu Okręgowego w Ło
dzi o udzielenie Jej odroczenia wypłat, i że 
termin do rozpoznania powyższego podania zo
stał wyznaczony na dzień 22-go mała 1929 r. 
na godz. 10-tą rano w gmachu Sądu Okręgowe
go w Łodzi, ul. Żeromskiego Nr. 115, pokój 
Nr. 57. 

Wierzyciele powyźszei firmy mogą przybyć 
na rozprawę sądową celem udzielenia Sądowi 
wyjaśnień 

Wke-Prezes: (—) M. Żułkwa 
Sekretarz: (—) T. Cicfieckl. 

http://Wice-Pre7.es
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krzewi zdrowie i dobrobyt! 
Z chwilą uruchomienia w mieszkaniu Flltr€l"El0CfrolllX« zostają usunięte przeróżne nieprzyjemności po
wodowane twardą wodą wodociągową. Dzięki wodzie miękkiej, dostarczanej przez Fillf-ElttCflO!llX» roz

poczyna się nowy doroczny okres. 

PofraWY* wszelkiego rodzaju są smaczniejsze i pożywniejsze. McrciYltl«l kUClMItlM chronimy przed 
tworzeniem się.osadu kamienia wapiennego. Oszczędzamy na paliwie* PfWlIC bielizny odbywa się 
w dużo krótszym czasie, przyczem zużywa słę minimalną ilość środków do prania. Bielizna jest miękka, o 
śnieżnej białości, a trwałość jej zwiększona kilkakrotnie Pizy praniu, kąpieli, goleniu oraz myciu głowy spos

trzega się dobroczynne działanie wody miękkiej. 

Filtry Electrolux są wyrabiane w różnych wielkościach i typach. Posiadamy właśnie typ, do użytku W. P. 
Prosimy zatelefonować lub napisać do 

E L E C T R o l u x 

mm ' 
I 

pa 

Dr. med. 

specja l i s ta cho 
rób skórnych 
w e n e r y c z n y c h 
i moczopłciowych 
ul. Andrzeja 5 

TeL 59-40 
Przyjmuje od 8—10 

i od 5—9. 
w niedziele i Święta 

od 9—1 
Oddzielna pocze

kalnia dla pań. 

Dr. m e d . 

Dr.Grogslih 
Choroby skórne 
i weneryczne. 

Instytut Kóntgen 
leczniczy i światło 

leczniczy. 
Lampa kwarcowa 

Al. .tostiuszKi 27-4 
Tet. 01-78 . 

Ł ó d ź , ul. Piotrkowska 53, tel. 49-49 i 44-66. 
Cdtlzialu: 

JŁ7 

mp 

Centrala) 
W A ł S i f l w / f l 

Krak. Przedmieicle L. 4 
Telefon 25-34. 

KATOWICE 
nlica Dyrekcylna L. 

Teleion 10-69. 
10 

POZNAŃ 
uL Fr. Ratajczaka L. 39 

Telefon 28-93. 

KRAKÓW 
Rynek Główny L. 

Telefon 425-437.9. 
2S 

BYDGOSZCZ 
Plac Teatralny L. 

Teleion 12-33. 

LWÓW 
ulica 3-jjo Maja L. 

Teleion 13-12. 
19 

WILNO 
ulica Zamkowa L. 2 

Teleion 3-35. 

Dr. med. 
SLPfill 
Gdańska 711 
te lef . 8 -95 . 

Choroby kobiece 
i dróg moczo

wych. 
Przyjmuje od 
3—7 po poł. 

Na W i ś n i o w e j 
Górce SPRZE
DAM o k a z y j n i e 

PLAC 
położony tuż przy 

lesie rządowym 
100x34 łokci wraz 
z domem składają, 
cym się i 5 miesz
kań. 5 werend. Do
chód roczny około 
ZŁ 1.500.-. Cena 
41.500 zl Wiado
mość, Kilińskiego 44 
m 27 » 

Dobrego Szofera 

itiil tS5I 
1 1 1 KI. 19 Lot. Państw, są już 

u nas do nabycia. 
N i e b y w a ł a okazja d o w z b o g a c e n i a sie,. 

Wygrać SESl-^SŚ 750 tysięcy 
Ponadto 400 tys., 350 tys., 150 ty«„ 100 tys.. 2 po 80 tys„ 4 po 75 tys.. 
2 po 60 tys.. 3 po 50 tys., i bardzo wiele, wiele innych na ogólną sumę 

zl. 28.272.000 
S z a n s e d o zdobyc ia for tuny k o l o s a l n a ! 

Co drugi l o s wygrywał Ryzyko I k o s z t mlnlma'nyl 

j 1/4 — zł. I0~| | 1 / 2 - zł. 2()"| | 3 / 4 - z ł M~\ \ 1 / 1 - z ł 40 | 
Uszczęśliwiliśmy jut tysiące rodzin. 

Za kupione i wygrane u nas losy wypłaciliśmy naszym graczom miliony 
złotych Z kupnem u nas losu do I kl. radzimy nie zwlekać. 
Czas naoMIH S z c z ę ś c i e s a m o Was w z y w a III 

Nasze adresy: Centrala Kolektury Kantor Wymiany i Loterii 

LE. L i c h t e n s f t e i r i i S - k a 
WARSZAWA, M a r s z a ł k o w s k a 146 

ODDZIAŁ w ŁODZI, PIOTRKOWSKA Ns 7 2 . 
Konto PKO dla Warszawy 9.374 Konto PKO dla Łodzi 64,209 
Firma egz od 1835. — Łaskawe zamówienia prowincji załatwiamy od

wrotną pocztą. Wysyłamy losy oryginalne. 
W l e m miejscu » » i n < ł n a m I s s l u w * pr«e <!»•<: 

Do Kolektury E. LICHTENSTEIN, Łódz. P i o t r k o w s k a 7 2 
Niniejszem upraszam o przysłanie ml do I kl. 19 Lot. Państw. 

- losów całych po zł. 40,— 
„ połówek „ „ 20.— 
.. ćwiartek „ „ 10.— 

Należność zł. — wpłacę po otrzymaniu losów do P.K.O. 
na Nr. 9374 czekiem nadesłanym mi przez kolekturę. 
Imię i nazwisko1 ——— —• '—• -
Dokładny adres: • ' 

Ogłoszenia 
drobne. 

R o z m a i t e . 

DO WYDZIERŻAWIENIA domek-let-
1 nisko wraz z ogrodem owocowym 3/4 

— morgi (około 100 drzew). Cena 90o zl. 
OC«XXXXXXXXXXXXXXXXXX)Ce Wiadomość: Kilińskiego 115 

P o s a d y 
bcooocxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 

z 2-letnią praktyką p o s z u k u j ę 
na l 1 / , tonową Ćhevtoletkę od 

z;»raz. 
Adres wskaże administracja 

gazety. 

ORŁOWO nad Bałtykiem Pensjonat 
..Słońce" wynajmuje pokoje z werendą 
calodziennem utrzymaniem. od 1 czerw 
ca. Zgłoszenia przyjmuje Wiktorowa 

KOLPORTERÓW gazet i czasopism po Zabłocka, Poznań, Aleje Marcinkow-
szukuje Biuro czasopism 1 ogłoszeń Al- skiego 1. 
ired Kolman Łódź, Kilińskiego 55, . _ 
m. 44. (KTÓRY z zamożnych panów zechce do 

_ [pomóc materialnie młodej, przystojnej. 
AGENTÓW i agentek zdolnych do inteligentnej brunetce, zechce zgłosić 
zbierania ogłoszeń poszukuje na pensie łaskawe oferty pod „Tamara" do „Re-
1 prowizje Biuro czasopism i ogłoszeń publiki". Cel towarzyski, małżeństwo 
Alferd Kolman. Łódź, Kilińskiego 5i, niewykluczone, 
m. 44. 

KAPELUSZE 
DAMSKIE 
najnowszych fasonów 
w wieikim wyborze 

poleca 
M A G A Z Y N MÓD 

ZAWADZKA Q 
wejście p.bramę ZDOLNOŚCII Napisz Imie, nazwisku, 

POTRZEBNA starsza panna z długolet'miesląc urodzenia, otrzymasz darmo 
nłemi świadectwami do 3-letnlego określenie charakteru, zdolności, prze-
chłopca Zasiać od 10 do 4 po pol.. Ad-|znaczenia Warszawa, Redakcja „Wie-
res: Nowo - Targowa 14, m. 9. 

POTRZEBNA fryzjerka manicurzystka 
od zaraz. Andrzeja 10. 

POTRZEBNA 
dza Tajemną". Załączyć znaczek pocz , . ,. „ , ,„,„„,„>„ właditaM n,->1-rowv na orzesyłke 24 biura Ustka gruntownie wiauająca poi-towy na PTzesłtKe. 24 ̂  { ^wHeckta. bieRle pisząca na 
5.000 ZŁ. posiadam, oczekuje korzyst- maszynie i u obeznana z ^eouWik^-" 
nych propozycyj Oferty pod .Pew- Oferty wyczerpujące do „Republiki 

NIEMKA pielęgniarka przystojna inte- ność". p o d " L " -
przyjmie ewentualnlei 

Za siała pensję i prowizję 
przyjmie dobrze prezentujących się panów i panie do akwizycji 

aparatów elektrycznych dla gospodarstwa domowego 

Firma „ P ł ^ o I o s " 
Zgłoszenia osobiste w godz. 1 0 - 1 2 i od 4—5 pp. Piotrkowska 96 

egn 
llgentna lat 30, .. 
miejsce gospodyni u samotnego pana.|PRZYBLAKAL się pies, rasy wilczej. 
Oferty sub „Sumienna" 5,Odebrać można, ul. Jana, Radogoszcz 
POSZUKUJE zdolne! I wykwallllkowa 
nej panny do szycia w pracowni su
kien damskich. R. Frajdemrajch, Za
wadzka 19. 

Nr. 11. Walas. 
I#DVIIIPH 
w% mm • Wm 11 i f l 

SZOFER z 6-letnią praktyką poszukuje 
prywatne] posady. Wiadomość u sprzezouBioNO legitymacje orawa jazdy 
dawcy gazet, Piotrkowska 86. Ulatow-^r. 382 oraz metryko urodzenia, wyoa 

• W pensjonacie „Vogla" do wynajęcia 
Z a g u b i o n e d o k l i m . 1 od zaraz lokal na pierwszorzędną fry-

• zjernlę męską 1 damską, jokoteż na han 
dcl delikatesów. Zgłoszenia Leon \ " 
gel, Krynica. 

skl. 

N a u k a i w y c h o w a n i e 

ną w Radomsku na nazwisko Abram 
Rclchman, ul. Pieprzowa 21 

ZAGUBIONO dwa blanco weksle po 
100 zł data wystawienia 28. III 19*9 
bez terminu Wystawca F. Orzclak, ul. 
Piwna 27. Weksle unieważniam. 

NĄ CZASJEI_Francusk|, angielski w f o - , z o l J B i o N O weksel pł dn. 1. 5. 1929 r. 
Wystawca Władysław Zamysłowski. skl wyuczam szybko, dobrze, tanio 

Piotrkowska 236. II wejście, I p ohc, 

STUDENT udziela lekcyj w zakresie 
8 klas. Praca odpowiedzialna. Gdańska 
46 — 12 

ul. Wodna 38. Wekael pewytazy ninfej 
szem unieważniam. 

LETtflSKO 
w willi d-ra Akerberga w Różycy do 
wynajęcia, mieszkanie 2 pok. z kuchnią 
Wiad. Południowa 2. m. 6, 

• . . . , . , v . . , , , handlowy w . centrum Piotrkowskiej. 
5 ZAGINAŁ dowód osobisty ną nazwisko m i c d z y Z l c | 0 n „ Cej?lelnlaną. sklada-

jMarja Wójcik, wydany w Staszowie. : j a c y s l e z 5 , M ) k o i , k u c h n L ! . s z e p 

NIEŁADNA, lec?.mila, subtelna inteli- - front, nadający sic na skład manufaktn-
gentna, poznani- Inteligentnego pnn;-, KOSZARA Edmund, Wilcza 6, zgubił ry, bank i t. p, instytucje od zaraz do 
mogącego troclic dopomóc Of. 'śuanictryke uroJzcnia, kartę odroczenia, wynajęcia. Ołertv pod „Lokal" do adm 
„Cudzoziemka". ' wyd przez P. K. U. Łódz.' '„Republiki". 
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Dramat bohaterskiej pielęgniarki angielskiej, rozstrzelanej w Belgji przez 
Niemców podczas Wielkiej Wojny. 

( M I S S M O T E L U 

Rewelacyjny film, który wywołał burzę w całej 
Europie — zabroniony w szeregu państw naskutek 

interwencji rządu niemieckiego. 

sn M li 
ILUSTRACJA MUZYCZNA POD DYREKCJA A. CZUDNOWSKIEGO. 

STENOTYPISTKA Węgła (maszyna sy 
stemu ..Royal") w Jeżyku polskim I nic 
mlecklm może sie zcłosić od godziny 
1 do 3-ej. Piotrkowska 83, front, III 
piętro. 

jDO APTEKI potrzebny od zaraz magi
ster lub pomocnik na zastępstwo 1—2 
ml es Zgłoszenia aptska d. Patka, 
Zgierz. 

liisi 50 i 1 

Zgubiono 2 zeszyty 
obrachunkowe nie przedstawiające ża 
dnej wartości dla znalazcy. 

Zwrócić za wynagrodzeniem 
Nawrot 34. m. 8, telef. 63-68. 

|OOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• 
f—f 

Ogłoszenia 
drobne. 

K u p n o i s p r z e d a ł 

i-ną RELO drukmaszynę tanio do 
przedanla. Wiadomość w admintstra-
ii „Republiki" pod litery ,.M B.". 5 

iilŹUTER.IE kupuje. Pełna wartość 
tace. Solidne traktowanie „Predosa" 
'iotrkowska 123. w podwórzu. 

PIANINA, fortepiany, fisharmonie naj-
taniej na raty sprzedaje Chodkowskl 
Monkiewicza 35. 

IANINO zagraniczne krzyżowe sprze 
im za 1850. Konstantynowska 15, 

rrleszk, 19. 

\ SYPIALNIA dębowa luksusowa oka 
• jnie do sprzedania. Stolarnia. War-
awska 16. przy Napiórkowskiego. 

\MOCI10D Ford w bardzo dobrym 
inle do sprzedania niedrogo, ul. Alek 
ndryjska 23, Marjan Bugajski 

Sklep kolonialny i WINIARNIA oraz pokoi gościnny 

A. C Z K W I A N I A N C A 
ul. P i o t r k o w s k a 6 9 , tel. 38-64 

poleca smakoszom śn iadan ia , o b i a d y , kolacfj* oraz wszelkiego 
rodzaju zakąsk i po cenach umiarkowanych. 

Kierownik gastronomiczny J. GUnlhor. 

POSZUKU.IE mieszkania dwóch poko
jowego lub pokój z kuchnia w śródmie 
solu. Ołerty sub „Mieszkanie B" 5 

SOLIDNEMU panu odnajme od 15 ma
ja frontowy umeblowany pokój. Prze
jazd 19, m. 18. 

PRZYJMĘ dwóch solidnych panów na 
mieszkanie, ul Główna 11, m. 5. 

POKÓJ na I piętrze z używalnością te- MĘŻCZYZNA lat 34 z prowincji poszu ¥ »Z\S1£°i °° Kechc.e!f "1 r a t y POKOJOWE mieszkanie z w s z e l k i e - ^ -'do W vnaleda . Wiadomość Po-kuje jakiejkolwiek posady. Wiadomość 
i y ^ n i ^ W

ł ° b C Z *PH n y? p r o " " - m i wy widami, słoneczne nie wyżej dru i ^ n ^ w a 28 m 8 w , a a a m o s c r < > ,Kiiińsklego 104. M. Lkeracki 5 
tów. nabyć możesz u Eilcnberga, Za-giego pietra na ul. Narutowicza, wzgl. ' . 
w a d Ł k a 1 5 - 3 1 w

f W p °F% ^ " l a ' Z p o i z u k ? w a n e i O D . ZARAZ oddam., duży słoneczny DYPLOMOWANY nauczyciel łaciny 
A P A R A T f„łn„.-,fi~,.„ i Z RAIKrav ™IM AU I h.f. , „u'frontowy pokój umeblowany z balko- (egzamin nauczycielski) z kilkuletnią 
APARAT fotograficzny i maszyna do BALKONOWY pokój dla 1 lub 2-ch elektryczność, niekrepujace praktyką poszukuje posady na r. szk. 
A n H ^ f W " ? f dS ,T^aJ?la-,^^a

(^ń)
m

d0i2dda,,la ^ 2 a i a 2 - K ° ; weiśde Óebjrzeć można do 12 w potu 1929/30. Oferty sub ..Dyplomowany" ao 
Andrzeja 33, m. 3. tylko od H—12.30. ..jpernika 33. m 14. 5 d n , e i <>d 3 - 5 po poł.. Gdańska 26, admłnfstracjl: 5 

m. 12 (Zawadzka 30). ROWERY i części na raty poleca H.DO WYNAJĘCIA pokój dla pana l u o P O S Z U K I W A N A od zaraz siostra e-
Drutowski, Kilińskiego 78, tel. 80-59. panien z wygodami u izraelitów. Piotr poKÓI do wynajęcia dla pana przy wentualnle wychowawczyni do nlenm 

,30 
ROWER damski ..Pofabor" mało uży
wany do sprzedania. Targowa 27, m 
26, od 19 do 2l-ej. 

OKAZYJNIE sprzedam nowa maszynę 
do szyda „Singera". Nawrot 11, m 17 
od 10 do 5. 

i L o K a l e 

kowska 112. m. 5. 

PIEC pokoi z wygodami, komorne wy 
jątkowo tanie, oddani. Rzgowska T, 
mieszk. 10. 

rodzinie obejrzeć od 1 do 5 pp. Zawadź wleda sztucznie karmionego Pożada-
ka 25, m 3. 5 dobre referencje. Oferty sub „Nie

mowie". 5 

POKÓJ umeblowany przy rodzinie do 
wynajęcia. Karola 8, m. 6, Ul piętro 
front. N a u k a i w y c h o w a n i e PENSJONAT wflli „Słoneczna" f dwór 

majątku Wlodzimlerzów w pobliżu „, 
przystanku kolejki sulejowskiej Przy- ELEGANCKO umeblowany pokój-RH-
glów. Miejscowość lesista, sucha 1 zdro w " e t - e ' do dyspozycji, oddam pole
wa. Rzeczna kąpiel I plaża. Początek dyńczel osobie Zgłoszenia telefoniczne UDZIELAM lekcji elektrotechnikl.mate 

matyki. leryka niemieckiego 
kowska 103. m 37 

Plotr-
30 sezonu 15 maja. Bliższych informacji, tel- 1 2 " 2 1 " m i « d z y * - 5 pp 

udziela I Łiikowska.Nawrot 2, m. 17,1, ~ „ 
3 piętro (1 brama od ulicy Piotrków- J-^KAL przy ni. 6-go Sierpnia. 2 mtnu-
skiej). |ty z Piotrkowskie), składający sie » STUDENT wyższego semestru udzic-
< ' i 1 I I i i frontowego sklepu 1 2 pokoi z kuchnw la lekcji 1 korepetycji. Starszym I za 

lesie w do odstąpienia. Oferty pod ..Lokal" póżnlonym metoda skrócona. Przvgo-

OWER firmy Krzemińskiego, cyngle, 
i sprzedania. Borysza 26. m 8. 5 

SKLEP spożywczy z mieszkaniem z LETNISKA w Głownie przy 
meblami lub bez z powodu wylazdu do ładnej willi z dużemi werandami sio- do administracji 
sprzedania Of pod „9.000" neczne, sa Jeszcze wolne, tamże pen-

._ . sjonat. Wiadomość. Narutowicza 25, DUŻY pokój słoneczny do wynajęcia, front, I piętro. 
DO WYNAJĘCIA I pokój z wygodami Pokorowska. iWóicrańska 41. m. 21 3 

Stowuje do eeznmtnów. Speclalność 
matematyka, polski Gdańska 23, m. 2 

przy ulicy CegielnlaneJ 70. Zgłosić sie 
od 2—4 1 od 8 wieczorem. Pokój NT 13 POKÓJ zaraz do oddania z oddzlełnem 

wejściem na dwie osoby. Zielona 57,, ôcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy" 
front DO WYNAJĘCIA z meblami lub bez 2,m. 13 

pokoje razem, lub oddzielnie. Cegieł-! 
nlana 46. m 6. Tel. 12-69 4 4 - POKOJOWE 

I P o s a d y I R o z m a i t e . 

komfortowe trrieszka-
"' nie w pierwszorzędnym domu natych-

POKÓJ umeblowany z nlekrepujacem miast do oddania. Oferty sub JKom- K"i ORYSTA r 
wcjśdem wynajmę izr. Zawadzka 15. fort". 'sady 

o o o o o o o o o o o o o c o c o o a o o G o o 

m. 5. publiki" 

wełnę, pos/uk-iie to-
Oferty pod ,JCo orysta" do Re-

GABINET kosmetyczny Marj| Janow
skiej. Piotrkowska 114. Usuwanie zmar 
szczek, piegów, wągrów I Innych waJ 
cery Masaże. Usuwanie myiezu Przy) 

5 muje od 1—8 w. 

edakcła I Administracja, Piotrkowska 49. Godziny przyjęć Redakcji 6 
ze wszystkimi dodatkami wynosi v Łodzi zl. 5.60 

Prenumerata t a odnoszenie do domu 40 gr.. z przesyłka pocz-
.Ilustrowane} Republiki" tową w kraju zł 6.50. zagranica zł 10. ..Ezpress4 

i „Republika" wraz z odnoszeniem 0.00 złotych 

7 po pot. Telefon Administracji 22-14. 
OfflOtZttMlCt 

Telefony Redakcji: 27-24. 36-43, 36-41. 
ZWYCZAJNE: 10 er. z* wiersz milimetrowy (na stronie 10-szpalt.) 
W TEKŚCIE: 40 gr za wiersz milimetrowy na stronie 4-szpalt.) 

NEKROLOOI: 30 gr za wiersz mil. (na str 4-szp) Zaręcz i zaślub, po t;kścle 10 zł., 
miejsce zastrzeżone specjalna dopłata Zamiejscowe o 50 orot zaerani.-zne o 100 proc drożej 
Za terminowy druk ogłoszeń administracja sic odpowiada Drobne 13 groszy • Najmniejsze 
zt. l.2o, poszuk. pracy 10 groszy 

W y d a w c a ; Władysław Polafc, Redaktor: Wacław smólskL W drukarni ..Republiki so. a oer. odp. Piotrkowska 49 i 64. 

file:///MOCI10D

