
DZ „~li~ ~AWlilHłłA 28 $Tlł0RI W TEĄ 8 DODATICU ILUSTlłOWAlłEGG 

Nr. 323 r. 
OpłAta 1>oeztow11. ałs..t:ezoiia ry.czalt•• 

Rok Jf. Niedziela, dnia 24 listopada 1929 

DZIEllllllC 
REDAKCJA i ~DMINISTRACJA, Łódź, Plotrkowaka Nr. 15 
Telefony: Redakc11 1·81-06, Administracji 1·63-66 
ce ,, 

1 
Cena 2S groszy 

Redaktor naczelny przyjmuje codziennie od godziny 8-7 wi•caorer 
Selc:retarjat czynny od god) 12-1 w poł. i od 6-7 wiec: 

w BLICZU NOWEGO ROZŁAMU 
We wtorek nastąpią decydujące posunięcia 

Powodem rozdźwięków w łonie partji są oświadczenia premjera Świtalskiego 
Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy- I w ·ąz1w te , · d · · ·· · W kołach poselskich kr . ł ki. . . z~ d i ł!11 oswhia czent~m zb1-1 zycJI do prezydJum klubu parlamentar- wiele listów, żądających od partji określe 
źe PPS s4-~· bli ązą pog os ' JaJącem Je en z g ownyc zarzutow opo- nego PPS. CKW. w Warszawie nadeszło nia jej stanowiska do poczynań Rz!łdu ... 

• ""1 w o czu nowego rozłamu. · · · · · · "' „ Powodem tar· tał h ł . sprawie rew1zJ1 Kons•tucJ1. 
. . . . c, pows yc w orue żąd · 

partJ1, Jest oswiadczenie p. prem ·era świ· D ' ' • • b d t h ~ te tak zasko~zyły PPS., że 
talskiego, który w odczycie swim, o na- OSC JUZ ezpo S a wnyc oszczerstw posta~o'!!ła ona odwołac zapo'!tedziane 
prawie Konstytucji wy.,.łoszonym w Fil- na Da.Jb~zy okres odczyty, ma3ące być 
'harmonji Warszawskiet zaznaczył. że ani &. min. IV!iedziński żąda zwołania kontrakcJą wo.bee. P0.~~nań B. B. i zwołaf 
sam Marszałek Piłsudski ani nikt z jego - S d Ob . ła na wtorek posiedzenie egzekutywy. 
otoczenia, nie dążył do r:nbicia demokra- ą U ywałelsk1ego Inne kluby opozycyjne również na.ra-
cji ani też do zniszczenia ustroju parla- Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy: Wszystko to, co 0 Tobie wypisuje pra- zie ~~iechały wsz~~ą akcj~ w związku 2 
mentarnego. W ostatnich czasach opozycja w ciąg- sa, nie nadwyręży ani na chwilę mego głę- rewizJą KonstytucJ1 
•• „. . . f '-· • • • • • • .„ ~ . ' ' . . 

Odczyt 
p. min. K wiałkowskiego 
będzie nadany przez radjo 
Sekretarja t Ligi Mocarstwowego Roz 

w~j~ Pols~ komunikuje, iż odczyt pana 
llllDlStra S~owskiego, któ1·y wygło
szony będzie w Lodzi w poniedziałek 
dnia 25 listopada b. r. na temat Prac~ 
t • " wo~~m sam~rządów w Polsce współcze-
sneJ transmłtowany będzie przez .radjo 
~ wi;i,v,~tkie stacje polskie. 

Zapas złota 
w Banku Polskim 
zwiększa si«; 

Warsmwa 23 listopada. 
Bilans Banku Polskiego za di-ugą de

.ttadę listopada b. r. wykazuje zapas zło-
41. 682 milj. 438 tys. zł. to jest o 44,000 
zł. więcej, niż w poprzedniej dekadzie. 
Pieniądze i należności zagraniczne zaliczo 
ne do pokrycia zmniejszyły się o 5 milj. 
318 tys. zł. do sumy 408 milj. 762 tys. 
zł., natomiast niezaliczone do pokrycia 
wzrosły o 4 milj. 788 tys. zł. do sumy 100 
milj. 509 tys. zł. Portfel wekslowy spadł 
o 15 milj. 289 tys. zł. i wynosi obecnie 
721 milj. 292 tys. zł-

' Votum zautanla 
dla rzą.du ~ranc~kiego 

Paryż 23 listopada. 
W dalszym ciągu dyskusji nad polity

ką rolną izba 355 głosami przeciwko 251 
wyraziła votum mufania dla rządu-

Clemenceau umierający 
Smierć nastąpi lada chwila 

Paryż 23 listopada. 
Lekan, czuwający przy łożu Clemen· 

ceau oświadczył, że stan głębokiej depre· 
sji, w której znajduje się chory, przecho
dzi powoli w p1 -..cdśmiertną agonję. Nie
ma żadnej nadziei utrzymania chorego 
przy życiu. śmierć musi nastąpić przy 
11ajpfarwsz~m większem osłabieniu. 

1<PAT) 

Ef HA WYPADKóW PALESTYŃSKICH. 
Jerozolima 2.:: listopada. 

Z:ip:iJł tu dzisiaj pierwszy w-yrok wy!lany na 
nmcy r<•zr«Jl~ ;;dzenia o zbiorowej odpowiedzial
ndci za iiopełnione gwałty, w sprawie miej
~cowości. E>rabskiej Ashdod, która to micjsco
\V(•ŚĆ: okazana została na grzywnę w wyflokości 
3 t~;sięcy funtów szt. za współudział w napaści 
na kolor.ję żydowską Beetuvia. 

Podobne oskarżenie ciąży jeszcze na 12 in
A"ych miejscowościach arabskich. (PAT ) 

/ 0i--~-

łych atakach przeciwko b. ministrowi bokiego przekonania, że nie popełniłeś nic !!!!!J!l!l!~!!!!!J!l!l!!!!!!J!l!l!~!!!!!J!l!l!!!!!!J!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!J!l!l!!!!'!!!!!!!!!!!!J!l!l!~!!!!!!!!!!!!!J!l!I!~::! 
Miedzińskiemu zarzucała mu cały szereg takiego, ooby kwestionowało twój honor 
rzekomych niedopatrzeń, na niekorzyść i uczciwość. 
Skarbu, za które powinien ponosić odpo- Znam Cię od 24 lat i mam niezłomną 
wiedzialność, jako minister Poczt i Tele- pewność, że temu przekonaniu w tej formie 
grafów. daję wyraz. 

W atakach tych opozycja powoływała Zdaję sobie jednak sprawę, że opłnja 
się na Najwyżnzą Izbę Kontroli Państwa, 'lloja, jako jP.dnostki, nie wystarcza, rozu. 
celowo komentując fałszywie jej orzeczenia. miem, że chcesz, aby sprawę Twoją roz-

B. min. Miedziński, chcąc położyć kres patrzył Sąd Obywatelski, bo orzeczenie je
dalszemu rozsiewaniu uwłaczających jego go nada większy ciężar gatunkowy wyra
honorowi kalumnij, wystosował list do pre- żonej o Tobie opinji, dlatego czynię zadość 
zesa klubu B.B. - p. pułk. Sławka, pro- Twojej prośbie i w związku z nią odbyłem 
sząc go o powołanie specjahtego Sądu Oby- już konferencję z premjerem świtalskim, a 
watelskiego. po konferencji zwróciłem się do szeregu 

Sąd ten miałby stwierdzić, czy działał- osób o utworzenie Sądu Obywatelskiego, 
ność p. Miedzińskiego, jako ministra, daje który również i stronę formalno - prawną 
podstawy do kwestjonowania jego honoru Twej prośby mógłby rozpatrzeć. 
i moralności obywatelskieJ. 

Na list swój b. min. Miedziński otrzymał 
wczoraj następującą odpowiedź: 

Przyjm wyrazy poważania. 
Walery Sławek. 

Zaszczytne odznaczenie 
Znany dziennikarz war57.a.wski a ko 

respondent naszego pisma, redaktor Mi& 
czysław Hirnbaum odznaczony został w 
dniu 11 listopada m dotychczasową cizia, 
~ność publicystyczną oraz m udiłał w 
ruchu niepodległościowym w okresie Die< 
woli Złotym Krzyżem Zasługi. 

Wybuch na uniwersytecie 
zranił 4-ch stądentów 

Bukareszt 23 listopada. 
W uniwersytecie w Jassach w czasił 

doświadczeń, dokonywanych przez 8 stu 
dentów w laboratorjum fakultetu medy· 
cznego nastąpił wybuch, przyczem 4 stu· 
dentów odniosło rany. (PAT) 

Pogrom komunistów w stolicJ 
Wszyscy najwybitniejsi działacze znaleźli się pod kluczem 

W zarekwirowanym materjale znaleziono m. inn. 
40 kilogramów odezw dla Łodzi 

Korespondent „Hasła11 donosi z Warszawy: lklg. ulotek drukowanych częściowo w ną z najgrubszych ryb w partji. 
Centralny komitet komunistyczny roz Polsce i Gliwicach. Epilog akcji wywiadowczej rozegra 

wij.ający na zlecenie z Moskwy w ostat- Znaleziona bibuła komunistyczna by- się wczoraj rano. 
nich czasach ożywioną działalność został ła podzielona na mniejsze paczki, przezna 62 patrole policyjne wyruszyły do 
w dniu wczorajszym unicestwiony, człon- czone dla pQszczególnych miast w Rze- mieszkań podejrzanych o akcję komuni· 
kowie jego aresztowani, a fundusze skon- czypospolitej. styczną. W domu obok placu żelaznej 
fiskowan1::1. Jedna z tych paczek, zawierająca 40 Bramy 6 ares7.fowano Kamilę Horwit2 

Akcja przygotowawcza do roogromie- kilogramów odezw dla robotników, mia- dr. medycyny, siostrę komunisty Maksa 
nia komunistycznej partji polskiej sięga ła być nadesłana do Lodzi na ręce znane- Horwitza. Z kolei uwięziono posła komu
jeszcze lipca roku bieżącego, kiedy to · z go działacza komunistycznego. I nistycznego Izaaka G-Ordina, który do
Warszawy do Moskwy wyjechała delega- Ze wzgędlu na toczące się śledztwo piero przed kilku tygodniami opuścił 
cja robotników komunistów celem zapo- nazwiska wspomnianego działacza nara- więzienie w Lodzi. 
znania się z sytuacją wewnętrzną w So- zie nie wymieniamy. W ręce policji wpadli również bracia 
wietach. W ślad za tą delegacją wyruszy Jednocześnie aresztowano rzeźnika Bronisław i Aron Bermanowie działacze 
ły jeszcze dwie inne. Po powrocie delega- Waszewskiego w Miłosnej, u którego w komunistyczni na Białorusi. Poną.dto w 
ci rozpoczęli ożywioną propagandę. Poli- "'a.lizie znaleziono aparat do powielania domu przy ul. Miłej 25 aresztowano byłą 
cja miała to już na oku. Aby nie spłoszyć ulotek. Następnie aresztow. studenta E- studentkę Gołdę Alter, techniczkę pasz. 
agitatorów przeprowadzono równocześnie dika Nowela (Karmeli<:ka 5), Abrama portową. Prawdziwą sensacją było zdema 
42 rewizje. Klarmana, Czesława Watamińskiego o- skowanie niejakiej Jadwigi z hr. Jani-

Główny magazyn bibuły znaleziono w .raz Dorę Walsohn. - W ręce policji szewskich Olszańskiej pochodzącej z ma-
mieszkaniu szewca Arona Majchela przy wpadł niejaki Eljasz Mandel, przybyły z jątku Skomoroki w powiecie hrubieszow„ 
ul. Gęsiej nr. 31. Znaleziono tam 1000 Małopolski do Warszawy. Mandel był jed skiln. 

Olszańska była na~czycielką muzyki 
i języków obcych, a r~wnocoośnie pełni
ła funkcję sekretarki centralnego komi· 
tetu w mieszkaniu przy ulicy Mura
nowskiej aresztowano Lejbę Li· 
bermana, kierownika biura zagraniczne
go partji. Wreszcie aresztowano główne
go skarbnika Romana Matysa przy któ
rym i;naleziono 50 · tysięcy złotych w wa. 
lutach obcych. Ogółem aresztowano i 0o 

sadzono w wi~ieniu 10 osóQ. 

m:rozy w Ameryce 
20 śmiertelnych ofiar zimna 

Ostre 
Nowy Jork 23 listopada. 

Nad wielkiemi połaciami Stanów Zjed
noczonych przeszła fala ostrego zimna. 

Najsilniejsze mrozy zanotowano w 
Pensylwanji. Mrozy objęłli: wszystkie ata 

ny od wschodu aż po Góry Skaliste. 
Dotychczas w rozmaitych miejsco-

wościach zanotowano ogółem 20 śmiertel
nych ofiar mrozów. 
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RZĄD MUSIAŁ WYDAĆ 
Poza budżetowy miljard na potrzeby gospodarcze państwa 

RATUJĄC KRAJ PRZED . NIEBYWAŁYM ZASTOJEM 
. Znamienne oświadczenie min. Moraczewskiego ) 
POZNAŃ, 23.XI. Dziś raoo przybył do 

Poznania pan minister robót publicznych 
inż. Moraczewski celem wzięcia udziału w 
uroczystem otwarciu elektrowni miejskiej w 
Poznaniu. Elektrowńia została wzniesiona 
w ciągu 2 lat kosztem 13· milj. złotych. 

Po akcie poświęcenia pan minister wy
dał polecenie puszczenia w ruch maszyn. 
Na zakończenie uroczystości odbyło się 
śniadanie, w czasie którego pan minister 
Moraczewski wygłosił przemówienie, da
jąc wyraz radości na widok wykonanego 
~ziela i zwracając uwagę na znaczenie stwo 
rzenia nowego źródła energji, jaką jest 
elektryczność, oo przyczyni się do potanie
nia produkcji, oraz umożliwi konkurencję 
z przemysłem zagranicznym. Pan minister 
wzniósł toast za pomyślność miasta Pozna
nia, które własnemi środkami dokonało 
QUdowy. 

Przy tym toaście pan minister powie
Jział m. in •. : „Skoro jestem przy głosie, 
to poruszę tu jeszcze jed11ą sprawę, która 
zaprząta opinję publiczną: srawę wydat
kowania przez obecny Rząd więcej pie
niędzy, niż budżet, uchwalony przez Sejm, 
pozwolił. 

Rumunja sprzedaje 
Całą flotę państwową 

BUKARESZT, 23.XI. Rada Ministrów 
w Rumunji postanowiła wystawić na licy
tację wszystkie okręty państwowe, ponie
waż eksploatacja ich przynosi państwu de-

Bank Rumuński 
obniżył stopę procentową 

Bukareszt 23 listopada. 
Narodowy Bank rumuński obniżył sto 

'ę dyskontową z 9 i pół na 9 procent '.. "• • „ 

Jak piszą gazety, powołując się na spra I było uchwalone. Państwo się nie dziwcie, 
wozdanie Najwyższej Izby Kontroli, Rząd że jako członek Rządu, oświadczę, iż w 
ten wydał 600 miljonów złotych więcej, niż ciągu 3 lat wydaliśmy - nie 600 milj. zł. 

Plebiscytu w Niemczech nie będzie 
Tak zadecydował gabinet Rzeszy 

Berlin 23 listopada. 
Gabinet Rzeszy na wczorajszem posie 

dzeniu powziął decyzję, stwierdzającą że 
projekt ustawy plebiscytowej przeciwko 
planowi Younga posiada charakter zmie-

niający Konstytucję, wobec czego przy
jęcie tej ustawy w drodze plebiscytu wy
maga większości wszystkich uprawnio
nych. do głosowania obywateli. (PAT)_ 

Gdzie, kiedy i przed kim ? 
Nie111cy zobowiązali się 

do poszanowania granic Polski 
Paryż 23 listopada. U czynione zostały wszystkie wysiłki, 

w celu zapobieżenia takiemu konfliktowi. 
Zresztą naprężenie polsko - niemieckie 
znacznie się zmniejszyło od czasu zawar
cia układu polsko - niemieckiego. Pom 
tem wszystkie traktaty i konwencje pod
pisane od czasu Loca.ma noszą p_odpisy 
Polski i Niemiec. 

ł'o skończonem posiedzeniu wczoraj
szej komisji spraw zagranicwych izby 
deputowanych, jeden z członków komisji 
oświadczył przedstawicielowi agencji Ha
vasa, że w toku obrad deputowany Sca
pini zapytał Brianda, jakie stanowisko 
zajęłaby Francja w razie napadu nie

Briand miał dodać, iż Niemcy zobo· 
nastę- wiązały się uroczyście do uoszanowania 

I granic Polski-. 

mieckiego na Polskę. 
Briand miał odpowiedzieć, co 

puje: 

ale 1 mitjard złotych więcej, niż budżet 
pozwalał. 

W tym samym czasie Państwo wydat
kowało ogółem 9 miljardów uotych, po~ 
więks:t:enie wydatków ponad budżet wzno
siło zatem około 11 procent. Dlaczego te 
pieniądze wydaliśmy? 

Bo gdybyśmy tych pieniędzy nie wydali 
postawieni bylibyśmy pod murem i roz
strzelani. 

Proszę sobie wyobrazić, że Rząd, mając 
ogromną nadwyżkę dochodów, schowałby 
z nich 900 miljonów do kasy, że z ogółu 
pieniędzy 1 miljarda 500 miljonów byłob:y 
schowane 900 miljonów w kasach skarbo
wych i unieruchomione, co znaczyłoby, że 
całe życie gospodarcze Państwa stanęłoby 
w jednej chwili. 

Dość bezrobotnych wzrosłaby o pół 
miljona. Tego nie wolno było robić w pań 
stwie, mającem tak mało zasobów pie• 
niężnych w ob1·ocie. 

Mogłaby być tylko kwestja, czy wy. 
datki te były pożyteczne czy · niepożytecz
ne, ale że musiały być wydatkowane, nie 
ulega wątp!iwości. Jako członek rządu, a 
więc jako strona zainteresowana w tym 
wypadku, nie myślę w tej chwili oceniać 
wydatków ani ich kontrolować. Oczywi
ście twierdzę, że wszystkie wydatki były 
celowe. chcę tylko wyjaśnić, ponieważ ta 
sprawa nie jest należycie pIY.ed.stawiona., 
że wydatki, robione w tym czasie pow~1 

dowane były tem, iż dochody państwa bi 
ły znacznie wyższe, niZ przewidywano. 
Zastanawialiśmy się, rzecz oczywistar Co piszą 

• • 
O WOJDle Sowiety Chl·nam1· nad użyciem nadmiernych dochodów jak 

Z i nad tem, jaką sumę jako rezerwę cho-
wać w kasach. Przed wojną w państwie 
niemieckiem rezerwy kasowe wynosiły, • 
4--ro miesięczne wydatki państwowe, we 

1 Moskwa 23 listopada. \.żołnieny chińskich z 300 oficera.mi, 10 ~'rancji i Austrji 3-miesięczne, myśmy, 
Sowiety przyznają się jak najspokoj- tysięcy karabinów, wiele armat i mateJ:- stanęli na stanowisku, że możemy za.cho· 

niej do podjęcia ofensywy na Dalekim jału wojennego. wać jednomiesięczne · zapotrzebowania 

o swoich triumfach 1 

Wschodzie, nazywając ją jedynie „kon- Sowiety usprawiedliwiają swój atak ,Państwowe, jako rezerwy liasowe. Resz-
centrycznym marszem„. bardzo niezręcznie rzekomemi atakami ·tę dochodów należy przeznaczyć na oży, 

Urzędowy komunikat głosi, że od Chińczyków i twierdzą, że obecnie oddzia wienie życia gospodarczego. Należało je 
dnia 17 listopada, t. j. od chwili r<JZpo- ły chińskie zostały z kraju transbajkal- wydatkować''. 
częcia ,,koncentrycznego marszu,,, w rę- skiegQ 'YYJ>_?-rte. · • ·-~- · !1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!f 
ce wojsk sowieckich wpadło 8 tysięcy . .., ' ' 

j 

Trzę$ienie ziem i 
na wyspie Nowa Zelandja 

Narady 
Stronnictw Chłopskich 

I i 

Wellington (Nowa Zelandja) 23 listopada dek znajduje się prawdopodobnie w oko
Dziś rano w miastach Nelson i Wel- licach Motueka. Silne wsti:ząsy, poprze

lington dały się odczuć dość gwałtowne dzone długotrwałemi pomrukami podziem 
wstrząśnienia podziemne, których ośro- nemb_ odczuto również w miejscowości 

WARSZAW A, 23.XI. Porozumienie stron 
nictw ludowych na terenie Sejmu postępu
je naprzód, jednakże doniesienia, jakoby 
stronnictwa te połączyły się i przewodni· 
ctwo objął poseł Róg, są niezgodne z praw
dą, a w każdym razie przedwczesne. 

Narady stronnictw ludowych, kontynuo
wane obecnie, mają charakter poufny. 
Wiadomem jest jednak, iż zasadnicze de
cyzje powzięte zostaną po posiedzenia 
rady nadzorczej Stronnictwa Chłopskiego. 1 

radjo rozwija się gwal• 
łownie z każdym dniem, 
przyczym zasłużonym po· 
pytem cieszą się przede· 
wszystkiem od b I or n i k I 

· .Radio-Lloyd·, precyzyjne. 
ta fi ie, eleganckie, · Dla 
urzędnikow państwowych 
6 prywatnych długotermi· 
nowy ułatwiony kredyt. ~ 

ZAKŁADY RAOJOTECHNICZNE 

ADIO ·LLOYD· 
Wt.Aic. ADAM LIBERMAlt-

t.9Dź, PR!EJAIDS 
\j(.E,J..~EO.~·~S~ 

Depesza związku Peowiaków 
do p. premjera Switalskiego 

Związek Peowiaków w Łodzi wystoso-1 
wał wczoraj do p. prezesa Rady Mini
strów telegram następującej treści: 

Prezes Rady Ministrów 
· Warszawa. 

sza.wie o zntianie Konstytucji, 7.a.pew· 
niając jednocześnie, że peowiacy dolo· 
żą wszelkich starań, aby zamierzenia 
komendanta w kierunku umocnienia 
zrębów zdobytego krwią ofiarną Pań
stwa jaknajszybciej zostały zrealizo
wane. 

WARSZAW A, 23.XI. We wtorek 26 bm. 
odbędzie się posiedzenie rady naczelnef 
stronnictwa Chłopskjego. 

Posiedzenie odbędzie się w gmachu sej· 
mowym. (AW) 

Emigranci niemieccy 
przybywają do Łotwy 

Ryga 23 listopada. 

Związek Peowiaków - Koło Lódź 
- Miasto przesyła panu premjerowi 
wyrazy wdzięczności za stanowisko, za. 
jęte w odczycie w Filharmonji w War- Rząd łotewski otrzymał zawiadomie

nie, że w niedzielę na granicę przybędzie 
<I transport uchodźców niemieckich "-Ro:::..;! 
I sowieckiej. Transport liczy 500 osób. 

Nie kupujcie żadnego Radjoodbiornika 
dopóki nie zwiedzicie salonu lłADIO • LLO~DU -
Plł.ZV UL. DQZEJAZD 8 i nie obejrzycie licznego szeregu 

nowoczesnych oC:biorników, działających BEZ AllTE!N„ I AICU• 
ĄULATOllłA I BATElłJI• - Demonstrowane 

są tam codziennie w godzinach popołudniowych: oryginalne odbiorniki 

TELEFUNKEN, SEIBT, NORA, PHILIPS oraz 

własnej konstrukcji, a tak:i:.e fultografy Karsta, wzmacniacze gramofonowe :. liczne typy 
głośników 

Nowe starciii 
studenckie 
Bratysława 23 listopada. 

. Dziś doszło ponownie do starć . mię 
dzy studentami słowackimi i . żydowski· 
mi. (AW)_ 

Konserwatyści protestują 
przeciwko nawiązaniu 

stosunków z Sowietami 
Londyn 23 listopada. 

Podczas wiecu, zwołanego dzisiaj prze~ 
konserwatystów, zapadły rezolucje, pro
testujące gwałtownie przeciwko zawiera
niu układów i podejmowania stosunków 
dYP.lomatyczn)'.ch z So_wietami .• (A Wl 
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Dziś mija 140 lat od chwili l<iedy na 
ratuszu warszawskim z inicjatywy ówczes
nego prezydenta stolicy niezapÓmnianego 
Jana Dekerta dokonanem.zostało ·zjednocze

llie wszystkich miast stwarzając tem sa
mem potężne podwaliny pod organizacje 
mieszczaństwa w Rzeczypospolitej. Miesz
czaństwo podówczas znajdowało się w bar
dzo ciężkiej niemal katastrofalnej sytuacji 
uginając się pod brzemieniem nakładanych 
na nie ci~żarów niewspółmiernych do jego 
życiowych możliwości. 

Konfederacja mieszczańska powstała dla 
tego, aby up2dkowi gospodarczemu wspól
nemi siłami zapobiegać, a tak upośledzone
mu ginącemu wśród klęsk gospodarczych 
stanowi średniemu zapewnić możność byto
wania i możliwe miejsce wśród obywateli 
Rzeczypospolitej. 

Od tego dnia rozpoczęła się pod prze
wodem Dekerta gorączkowa i wytrwała 
praca nad obroną zagrożonych interesów 
1padającego mieszczaństwa, a jej wielkim 

i widomym rezultatem była Konstytucja 
's Maja 1791 roku przyznająca miastom i 
mieszczanom pełne prawa, zapewniająca im 
możność bytowania oraz niepośledni udział 
w życiu społecznem i gospodarczem ówcze
~ej Polski. 

Aton nie sądronem było ani miesz
~ństwu ani całemu narodowi polskiemu 
ł: dobrodziejstw Konstytucji Majowej ko
łzyStać, gdyż wypadki politycz.ne jakie 
wkrótce nastąpiły, skutkiem warcholstwa 
szlachty sprowadziły na kraj najeźdźców 
t ttiewolę. 

Tak byio przed 140 Iaty, a dziś jete
ii chodzi o mieszczaństwo jest ttiewiele le
piej. Dźwiga się ono z Upadku aby bronić 
~wycb zagrożonych interesów i zająć w 
-,poteczeństwie tę rolę jaka mu w odbudo
wie gospodarczej i życiu politycznym pań
stwa z prawa i tradycyj historycznych się 
należy. 

Dziś również mieszczaństwo polskie 
tnajduje się w ciężkiej sytuacji ekonomicz
nej i ugina się pod ciężarami, któte daleko 
odbiegają od jego istotnych gospodarczych 
możliwości. 

Mimowoli nasuwa się pytanie: Dlacze
go w dob1e dzisiejszej mieszczaństwo na
sze w takiej się znalazło sytuacji i dlacze
go nie odgrywa w życiu politycznem Pol
ski wybitnej roli, jakkolwiek jego rola w 
'Strukturze gospodarczej naszego państwa 
jest ogromną? 

Odpowiedź na to pytanie jest nader 
prosta. Od chwili odzyskania niepodległo
ści -młeszczaństwo poszło na lep frazesów 
rzucanych hojnie przet partje oddając im 
nieopatrznie obronę swych postulatów tak 
politycznych jak i ekonomicznych. 

Dzisiejsze katastrofalne połozenie młesz 
łZaństwa jest jaskrawym dowodem, że 

umieścllo ono swe zaufanie w najzupełniej 
niewłaściwem miejscu z wielką dla siebie 
1 niepowetowaną szkodą.. Na tej politycz. 
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A o ·czNICA 
indolencji mieszczaństwa nietylko ono sa-, mogłoby być zupełnie inaczej. I ności pracować dla państwa i społeczeó-
'too ucierpiało dotkliWie, najbardziej na niej Trzeba było tak długich i bolesnych do- stwa. 
ucierpiało . państwo. w naszycli' ciałach świadczeń aby się przek-0nać ile jest warta . Niech więc ta dzisiejsza tak wymowaa 
ustawodawczych brakło silnej, a możli- dla mieszczaństwa partyjna opieRa i do -i znamienna rocznica będzie jednym z waż.. 
wej do utworzenia reprezentacji centrowej. czego prowadzi. niejszych etapów na drodze ku zjed~ ·~ 
Z tego t-0 względu życie polityczne Polski Dziś już każdy rzemieśl~ czy kupiec niu mieszczaństwa w pracy dla dobra na- ' 
przechodziło zbyt wiele gwałtownych czy też właściciel nieruchomości wie, że szej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i od
wstrząsów od prawicy do lewicy i naod- na nikogo mu się oglądać nie wolno a sa- budowy stanu średniego. 
wrót. Gdybyśmy posiadali ,byli w naszym memu bronić trzeba swych własny~h ittte- Henryk Rabczyńskl . 
parl~encie silną rep.rezentację centrową resów i samemu wedle własnych sił i moż-

•• Owóce działania opozycJI 
Czynniki wywrotowe nie · śpią 

Oto .szereg suchycn notatek dzienni
karskich z kilku ostatnich dni. Przeszły 
one bez większego może wrażenia wśród 
czytającej publiczności, ale gdyby je zas 
powtórzyć raz jeszcze i zestawić z sobą 
w jeden łańcuch, to dałoby się wyciągnąć 
z nich pewne wnioski j to bynajmniej nie 
obojętne dla państwa. 

Przytoczymy je więc i przeczytajmy u
ważnie: 

Dnia 12 b. m. sąd powiatowy w Brod
nicy skazuje Władysława i Bronisława 
Cywińskich oraz Kurta Dolmana na cięż
kie więzienie za szpiegostwo. 

Dnia 13 b. m. usiłowano wykoleić IX>
ciąg na 32-m kilometrze pod Łodzią, kła
dąc na szynach belki drzewa. 

Tegoż dnia w Krakowie przed sądem 
przysięgłych stanęło 6-u · komunistów, os
karżonych o zdradę startu. 

Tegoż dnia aresztowano 6-u innych 
komunistów, którzy od dłuższego cza
su agitowali śród młodzieży i robotników 
w woj. warszawskiem. 

Tegoż dnia tajna ukraińska organiza
cja wojskowa podpaliła stajnie i sterty 
zboża w Grzędzie o 8 kim. od Lwowa, oraz 
sterty zboża w pobliskim majątku, mia
ła to być demonstracja przeciw obchodom 
niepodległości. 

Dn. 14 b. m. na linji kolejowej Kra
ków-Lwów pod Gródkiem Jagiellońskim 
podłożono pod pociąg dwa naboje wy
buchowe, prowadzone dochodzenia wska-

zały, że zamachu tego dokonała znów tajna 
organizacja ukraińska. . 

Tegoż dnia w Zaszkowie w pow. lwow
skim, w związku z antypaństwową dzia
łalnością „Selrobu" aresztowano - po 
rewizji w czytelni „Proświty" i w koope
ratywie ruskiej - przewodniczącego „Proś
wity" i urzędnika kooperatywy, wykrywa
jąc obfity materjał dowodowy roboty wy
wrotowej. 

Tegoż dnia policja w Rzeszowie a
resztowała dwu komunistów, Nussbauma 
i Goldberga, p_od zarzutem roboty anty
państwowej. 

Tegoż dnia w wydziale karnym lubel
skiego sądu okręgowego odbywał się 
proces dziewięciu komunistów, oskarżo
nych z art. 102. 

Tegoż dnia w Bydgoszczy wykryto 
szajkę włamywaczy, którzy przed niedaw
nym czasem zrabowali w jednym z tam
te1szych składów broni znaczniejszą ilość 
broni i amunicji, która - jak wykazały do
chodzenia -służyć miała tajnej grupie a
narchistycznej do wykonania całego sze
regu projektowanych następnie zamachów 
terrorystycznych, 

Dn. 15 b. m. w Białymstoku wykryto i 
aresztowano szajkę działaczy komuni
stycznych, wysłanych z Sowietów do kie
rowania u nas robotą antypaństwową. Na 
czele szajki stały nie bylejakie „osobi
stości" bo znana ze swej działalności pa
ra: Piotr Krumiński i Bela Krupiecka, ma-

' ' ., ' . '·· . . ~. . . 
Przerzućnty 1nosty 

przez wodne granice 
Gdy w roku 1918 połączyły się odrębnie 

dotąd żyjące zabory, jednem z najbardziej 
aktualnych zadań życia gospodarczego 
stało się powiązanie województw i powia
tów rozgraniczonych polityką zaborców, 
nowerni arterjąmi komunikacyjnemi. No
we te arterje winny były odpowiadać o
gólnopaństwowym interesom gospodar
czym zrośniętego na nowo organizmu, jak 
i naturalnym interesom ludności. 

Brak mostów na ·rzekach, stanowią
cych granice b. dzielnic, lub na rzekach, 
gdzie ze względów strategicznych zabqr
cy mostów nie pozwalali budować, wpły
wał przez czas dłuższy na poczucie o
drębności poszczególnych terytorjów, po
zbawiając je równocześnie poważnych ko
rzyści natury gospodarczej. Ziemie 
wschodnie zaniedbane pod każdym wzglę
dem, jak bagniste tereny Polesia i Woły
nia, lub silnie nawodnione ziemie Wileń
szczyzny, utrzymywane przez zaborczę u
myślnie w stanie półdzikim, są tu typo
wym przykładem zapu_szczenia gospodar-
czego. _ 

Z chwilą odzyskania niepodległości 
spadły na nas olbrzymie zadania - jak
kolwiek stan gospodarczy kraju nie pozwa
lał na radykalne ich rozwiązanie, - zro
biliśmy już w tym kierunku bardzo wiele. 
Jeżeli więc weźmiemy pod uwagę ostat11ie 
trzy lata, pochlubić się możemy dużemi 
zdobyczami: około 40 wybudowanych, lub 
będących na ukończeniu mostów większych 
- co daje przy mosfacll powyżej 20 m" 
św. - 3,790 m. Gdy weźmiemy pozatem 
doraźną pomoc rządu dla ludności woj. 
nowogródzkiego, gdzie huragan r. 1927 
poniszczył drogi i mos'ty, oraz energiczną 
akcję rządu po pamiętnych powodziach 
w Małopolsce \Vschoclniej, zdamy sobie 
sprawę z ogromu pracy w dziedzinie bu
dowy mostów, jaką dotychczas już mo
żemy się pochlubić. 

Uznając przyte?1 najzupełniej zasadę 

kolejności w wiązaniu mostami istniejących 
już arteryj komunikacyjnych, uważamy 
równocześnie za wskazane podkreślić po
trzebę zwrócenia baczniejszej uwagi na 
połączenie województw centralnych .z woje 
wództwami małopolskiemi. Oddawna np. 
należałoby przerzucić mosty przez Wisłę 
w pow. bocheńskim, dzięki czemu woj. 
kieleckie pozyskałoby poważny rynek 
zbytu w powiatach: bocheńskim, brze
skim i tarnowskim i drogę przez te powiaty 
dla transportów zbożowych z ziemi pro
szowskiej na Podhale. 

Most na Dniestrze, pod Zaleszczykami 
ma być w najbliższym czasie otwarty, co 
skróci podróż do tego jedynego w swoim 
rodzaju uzdrowiska, zwanego „Meranem 
Polski" o kilka godzin, ułatwiając jedno
cześnie ludności nadgranicznej komunika
ci-.; - z miejsca zamieszkania po strome 
polskiej, do swych majątków rolnych po 
stronie rumuńskiej. 

Uwzględniając przy budowie mostów 
interesy ogólnopaństwowe, należy zwra
cać baczną uwagę na interesy gospodar
cze ludności, dla której szlaki pracy, zby
tu i sprzedaży, w odrodzonej Polsce, zupeł
nie inaczej prowadzić muszą w zgodzie 
z interesem państwa, niż w czasach za
borów. 

Niemniej ważnym względem dla ko
lejności budowy mostóv1 jest czynnik 
zn;iczenia gospoJarczego danego ośrodka, 
życia, dfa jego dalszej okolicy. Tak _np. 
tereny, posiadające wybitne warunki roz
woji.t gospodarczego, wzmożenia swej 
produkcji, winny być uprzywilejowane. 
Należałoby zwrócić szczególną uwagę 
na możliwości transportowe północno-za
chodniej Małopolski i południowej części 
b. laboru rosyjskiego z uwagi na potrze
by uzdrowiskami i letniskami, które noto
rycznie cierpią na drożyz119 ~roclków żyw
ności. 

jący na sumieniu szereg przestępstw, ł 
nawet, jeśli chodzi o Krumińskiego - i ŻJ:-
cie ludzkie. , 

Dnia 16 b. m. przed wydziałem karnym 
sądu okręgowego w Królewskiej Hucie sta
wał niejaki Kurdybelski vel Odoj, agent 
wywiadu niemieckiego, który w r. ub. 
zbiegł z Polski pod opieką niemieckiej 
centrali szpiegowskiej w Bytomiu. · 

Tegoż dnia wojewoda lwowski r@ 
wiązał w kilkunastu miejscowościach 
Wsch. Małopolski organizacje ukraińskie 
„Łuk" i „Sokół" - za robotę antypań
stwową. 

Tegoż dnia koło Zalesia pod Mołodeca
nem znaleziono na torze kolejowym podło
żony pocisk armatni, mający spowodo
wać katastrofę. 

Dnia 17 b. m. na placówkę straży cel
nej w Kobakach nad Czeremoszem napadła 
banda uzbrojonych dywersantów ukraiń-
skich. · 

- Dość chyba. Garść faktów przyto
czonych z pięciu zaledwie dni wystarczy 
by dowieść, że czynniki wywrotowe nie 
śpią, że działalność potajemnych elemen
tów obcych ośmielona niezawodnie nastro
j ami, szerzonemi przez t. -r:w. krajowe 
czynniki opozycyjne daje raz po raz zna~ 
życia. 

Czyf można się dziwić? Ta sama opo
zycja, która skreślała fundusz przeciw
szpiegowski, dziś nie ogranicza się do 
spokojnej krytyki, najzupełniej dozwolo
nej i · przyjętej wszędzie w państwach o u
stroju demokratycznym, - zwalcza dziś 
w Polsce nie władzę wykonawczą lec1 
przeciwstawia się interesom państwa sa· 
mego. Czyż można dać czynnikom wro· 
gim lepszy żer, niż ten, który daje nie· 
przytomna akcja krajowych opozycjoni~ 
stów? 

„Naród chce spokoju", woła wódz tej 
op02ycji krajowej p. Daszyński. -

Kraj naprawdę chce pracować w spo
koju i w trudnej dobie gospodarczej tern 
usilniej odrabiać wielowiekowe zaległo
ści. Ale któż temu przeszkadza? Któż 
szerzy zamęt? Kto dostarcza obcej pro
pagandzie materjału? Któż obcej dywersji 
stwarza grunt podatny dla rozwijania wy
wrotowej roboty? 

Akcja obcej działalności i akcja krajo
wych czynników opozycyjnych usiłująca 
podważać Ldrowe podwaliny państwa 
zbiegają się zbyt już wyraźnie. 

Ale to, co powiedział p. Daszyński, je$l 
wyrokiem na niego sa~ego. Naród . chce 
spokoju i przeciwstawi się każdemu, kto 
chcąc zbierać burzę, sieje wiatr .- b~z 
względu na to, czy ten ktoś robi od . zew. 
nątrz czy od wewnątrz państwa. 
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DWUlicoWość bolszewicka 
w świetle rewelacyj socjalistycznych 

Paryż, w listopadzie 19Z9 r. zawarciem ścisłego sojuszu dopiero wte-
- · Impet i rozmiar ofenZYWY socjalisty- dy, gdy sowieccy emisarjusze przyobieca
cznej na froncie komunistycznym zwięk- li wydatną pomoc III-ej Międzynaro
szają się we Francji z każdym niemal dówki ,,rewolucyjnym organizacjom ma
dniem, ponieważ zaś ataki prasowe go- hometańskim". Zdaniem „Vorwaertsu'', 
d:zą przeważnie w moskiewską ostoję cały plan akcji opracowany był w Rosji 
III-ej Międzynarodówki, przeto społe- aż do najdrobniejszych szczegółów. Prze 
czeństwo całe zaznajamia się z wciąż no- bieg tragicznych zajść dowiódł, że nacjo 
wymi, a wielce znamiennymi faktami z naliści arabscy dali wziąć na lep bolsze
dziedziny polityki bolszewickiej. wickich frazesów, maskujących imperja 

listyczną politykę rosyjską. Poszli w śla
dy hinduskich niepodległościowców, w 
których Moskwa pokłada obecnie tak 
wielkie nadzieje. A rząd sowiecki, wier
ny swojej dwulicowej taktyce dyploma
tycznej, jeszcze raz wyrzeka się oficjal
nie wszelkiej odpowiedzialności za czyny 
Kominternu. 

Tego rodzaju wiadomości - skrzęt
nie zbierane i systematycznie ogłaszane 

w tutejszej prasie SQcjalistycznej - o.. 
twierają oczy niejednemu partyzantowi 
MoskWY. i dlatego też ilość ,,zdrajców 
sprawy robotniczej", jak wyraża się „Hu
manite", zwiększa się z dniem każdym. 
Tak jest, szeregi francuskiej partji ko· 
munistycznej przerzedzają się coraz gwal 
towniej, gdyż coraz mniej „towarzy· 
szów" wierzy w socjalizm bolszewików„. 

Do rzędu takich rewelacyj należy ~~!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!1!11!!!11!!!!11!!!!!!!!!1!11!1!!!1!!!!!!!!!11!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!11!!!11!!!11!!!!11!!!11!!!!11!!!11!!!!11!!!!!!11!!!!!!!!!!!!11!!!!11!!!11!!!!11!!!11!!!!11!!!!!!!11!!! !!ll!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!ll!~!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!ll!!!!!!!!!~ 
zachowanie się rządu sowieckiego w 

z. Kl 

Rzeczywista geneza Don Juana kwestji zatargu pomiędzy pracownikami, 
a dyrekcją amerykańskiej firmy „Loc
l{e Pattern Works". Olbrzymie te zakła 
dy przemysłowe, których siedziba mieś
ci się w Detroit, znajdują się na indek- Każdego roku w Hiszpanji według puszczenie to okazało się jednak błęd-J rę lat przedtem zapełniał swoją osob4 
sie, ogólno-amerykańskiego Związku utartego zwyczaju, z początkiem listopa- nem. Miguel de Manara był człowiekiem skandaliczną kronikę Sewilli, a który w 
Syndykatów Robotniczych, gdyż płacą da pierwszą sztukę, jaką wystawiają w pod każdym względem wzorowym i nie końcu nawrócił się, wywołując tem ol· 
one za 12 godzin pracy ·· mniej, aniżeli teatrze, jest „Don Juan Tenorio" p. Zo- był nigdy nawróconym grzesznikiem. brz~ sensację. 
Ford - za 8 godzin. Wobec ciągłych kon rilli. W związku z tern świetny krytyk N~leżało wi~c szukać . gdzieind_ziej. To . Osobistością tą był ·siostrzenięc, a 
fliktów, fabryka otrzymała niwet, na żą dziennika „La Epoca" p. Louis Araujo tez P: ArauJo Costa op1era:jąc się na bar Jak niektórzy twierdzą syn naturalny i 
danie administracji, stałą ochronę po- Costa publikuje bardzo interesujący ar- ~ ciekaw.ych posz~1wam~ch ~· .Fran- spadkobierca Mateo'a Vasques de Leca, 
licyjną. I tej właśnie firmie . powierzyli tykuł, w którym stara się dociec, kto in cJ.Sco Rodnguez Mar1i;ia t~er~1, ze u- który w swoim czasie był osobistym se
bolszewicy wykonanie kilkumiljonowego spirnwał autora sztuki Tirso de Molina zł's~~ł ~lucz do r?z"':1~ma. t~} za.gad- kretarzem Filipa II. Była to osobistość 
zamówienia na traktory rolnicze. Pan w jego „Burlador de Sevilla', z którego ki l ze Jest w moznosci ustalic z całą sławna w literaturze w szczególności 
Frank X. Martel, delegat owego Związ- wywodzą się wsizyscy Don Juany hisz- pewnością osobę, która posłużyła jako swymi tercetami poświęconymi Cervan-
ku Syndykatów, udał się bezzwłocznie do pańscy i całego świata. wzór dla Tirso de Molina. . . teSowi. Ten to Mateo Vasques de Leca 
przedstawiciela sowieckiego, umyślnie w Twierdzono niegdyś, że człowie- Dramaturg te~ p;rzybył do Sewilli. w był właścicielem olbrzymiej fortun.y, a 
tym celu przybyłego do Detroit .1. by po- kiem, który posłużył Tirso de Molina za rok:i 1616 na krotki ~przed swoim spadkobierca. jego Mateo Vasques de Le
informować go o stosunkach, 

0

panują- wzór był niejaki Miguel de Manara, fu.n- wyJazdem do San Dommgo. Tam zapoz- ca postarał się o to, by ten nagromadzo· 
~ych w zakładach ·„Locke Pattern dator szpitala Szarytek w Sewilli. Przy- nał się z przygodami człowieka, który pa ny majątek jaknajpr~ej przepuścić. 
Works". Zarząd Związku był święcie - ~!!11!!!!!!!!11!!!!11!~!!!!!!!!!!11!!!!11!!!!!!!~!!!!!!!!!11!!!11!!!11!!!!11!!!11!!!!11!!!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!11!!!11!!!11!!!!!11!!!11!!!11!!!!11!!!!!!!!!11!!!!11!!!11!!!11!!!!!!!!!!11!!!11!!!!!!!!!!11!!!!! Nabył on niedaleko od Sewilli nad brze-
przekonany, że oddanie zamówienia fa- gazni rzeki Guadalquivier prześliczną po 
bryce, bojkotowanej przez socjalistyczną oz· uma płucna w Genewi·e siadłość, która wkrótce stała się rendez. 
organizację robotniczą, było wynikiem vous najweselszego towarzystwa se-
jedynie nieznajomości sytuacji i dlate&"O zabrała J·uz· k1.lka ofiar wilskiego. Mateo Vasques de Leca zmarł 
p. Frank X. Martel zaproponował repre-· w r. 1649. Koniec jego życia był wzoro-

. zentantowi ·Moskwy, by zechciał albo cof WIEDEN, 23 11. z Genewy nadchodzą 

1 

go zapalenia płuc, jednakże utrzymują się wy, gdyż nawrócił się do porządnego 
nąć zlecenie rządu bolszewickiego, albo niepokojące. wiadomości o szerzącej się uporczywie pogłoski, iż chodzi tutaj o d~u- ż~ci.a, ~a 1'.<> był j~zeze. _świa?ki.em roz· 
wymóc na dyrekcji firmy przystosowa- tam epidemji. mę płucną, zawleczoną do Genewy z Eg1p- W1lllęc:a s1~ ot~czaJące~ Je~o muę lege~· 
nie się do żądań, wysuwanych przez syn- Mianowicie na przedmieściu Carouge w tu. l dy, ktorą msp1rował się Tirso de Moli-
dykaty ;rnbotnicze Stanów Zjednoczo- ostatnich dniach zanotowano kilka wypad- Zaniepokojony wypadkami i krążącemi ~ w .sw?jem „Burlado~ de Sev~"· po-
nych. Odpowiedź prawowiernego wyz- ków nagłej śmierci na ulicy. Pośród ofiar wersjami departament sanitarny władz miej ruewaz :pierwsze wydame. tego dzieła U· 
nawcy Lenina była jasna i kategorycz- znajdował się m. in. pewien lekarz, liczący skich Genewy wytęża wszystkie siły, aby ~azał~ s~ę ~ r. 1630, a więc 19 lat przed 
na: „Nas nie obchodzą warunki Detroi- 32 lata życia, a zatem w pełni sił. Oficja!- przeciwdziałać rozwojowi epidemji i nie- Jego snuerc1ą. 
tu, my interesujemy Si{;) jedYnie Rosją" nie stwierdza się, iż były to wypadki ostre- dopuścić do spadku liczby przyiezdnych. Mateo Vasque de Leca urodził si"' vt. 
(We are :!'lot interested in 'conditions of ~ 
Detroit, we are only inforested in Rus- pierwszych latach panowania Filipa II, 

1000 , b J I ' • „ ska.ndalic.mzy tryb życia, jaki prowadził, 
sia)Ż„ostatnich rewelacyj prasy socjali- oso zna az o sm1erc przypada na pierwsze lata Filipa ll1 
stycznej wymka, że najintensywniejsza Jak się więc okazuje, legenda Don Juana 
działalność rozwijana jest obecnie na zie w podziemiach zbombardowanej kopalni opiera się na częściowej prawdzie. 

TOKJO, 23 11, Według depesz nade· 
słanych z Charbina i Asahi, uchodźcy, któ
rzy przybyli z Hailar stwierdzają, Żi 1000 
żołnierzy chińskich oraz osób cywilnych, 

miach Imperjum Wielkobrytyjskiego. 
Jerozolimskiemu korespondentowi nowo
jorskiego „Vorwaertsu" udało się zdo
być „czarną listę", opracowaną nader sta 
rannie przez tamtejszy wywiad p01itycz
ny, a zawierającą dokładny Sf1is o<><Sb, 
podejrzanych o branie czynnego udziału ~tudenci czescy protestują 
w organizowaniu pogromów żydowskich. przeciwko brutalnemu 
Sensacyjny ten dokument potwierdza • li • • 
wiadomość o wybitnej roli, odegranej postępowamu po CJI 
w palestyf1skiej rzezi przez · komunistów Praga 23 listopada. 
nietylko arabskich, ale i żydowskich, któ Po wczorajszych krwawych starciach 
rzy, w myśl instrukcyj Moskwy, podże- policji z manifestującymi studentami od
gali muzułmańską ludność tubylczą do były się wiece studenckie, na których u
.krwawej walki ze sjonistami - „pachoł- chwalono szereg rezolucji, protestują
kaftli imperjalizmu wielkobrytyjskie- ·cych przeciwko brutalnemu postępowa
go' (sic!). Pertraktacje p<;>między delega niu policji. .(PAT), 
tarni bolszewickiego kominternu, a przed 
6tawicielami axabskich nacjonalistów Starania o 
t ały ·przeszło rok i uwieńczone zostały amnestJę 

Berlin 23 listopada. 

IJmlllllllRlllllllll ~ IM!mlmRlllll I KINO-TEATR I 
I l!I UCH'E HA Im I 

W Essen utworzył się komitet oby
watelski, który w związku z ewakuacją 
Nadrenji zamierza podjąć akcję w kie
runku uzyskania zgody rządu na ogłosze
nie amnestji dla osób skazanych w cza
sie walk o Nadrenję. 

Komitet wystosował pismo do mini
stra terenów okupowanych Wirtha. 

I 
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Dziś i dni następnych !!! =-
Zawrotny szał zmysłów w 10 akt. p.t. Nieporozumienie 

~ SZATAŃSICA m· 1-- między aresztowanymi 
Il posłami 

I m w roli.głvówn„ej ENA 1· Wilno 23 listopada. Między osadzonymi w więzieniu posła 
mi z „Hromady" białoruskiej, Miotłą, 

I IWAN PETROWICZ. I Wołoszynem, Rakiem, Michajłowskim i 
Taraszkiewiczem doszło w więzieniu do 

·- Tragiczne zarc;czyny. Zburzone sao;,ś• I poważnych nieporozumief1. Podczas gdy 
cie. Noc zemsty i zbrodui. pierwsi czterej zdecydowali się wystąpić 

Kll\twa Sy1 e.1y. 

1
-. - do p. Prezydenta o ułaskawienie, ostatni 
_ przeciwstawia się temu, nie mając wogó-

Następny program: le zamiaru apelować o ułaskawienie. 

„MUZUŁMANKA" I · Sniegi na Litwie 

I Pocz,tek w dni powszednie o godz. ,- l 23 li to ada 
4 po poi. w soboty i święta o godz, 12 . K~w~o. S P •. __ I W okolicach Pomew1eza szalała w c1ą 

llJ!llWl!!iUp!!lltmil.:!.!:,!ll•llJ!!IRl!!!!llWl!lil _g:u dwu dni ostatnich g:wałtowna zamieć 

którzy szukali w kopalni schronienia przed 
atakiem lotniczym, zgi~ęło, albowiem so
wiecki samolot zbombardował kopalnie, 
powodując obsunięcie się ziemi • .(PAT) 

śnieżna, która poczyniła wiele szkód. 
Warstwa opadu śnieżnego wynosi prze
ciętnie pół metra. Ciężar opadłego· śnie
gu spowodował poprzerywanie przewódni
ków telefonicznych i _elektrycznych prze 
wodów, skut_Idem czego Poniewież po
zbawiony jest światła i połączeń telefo. 
nicznych. ,(AW). 

Wycieczka rumuńska 
zwiedza miasta polskie 

Katowice 23 listopada. 

Dziś wieczór o godzinie 7 min. 20 
przybyła do Katowic wycieczka rumuń
skich izb przemysłowo - handlowych. 

Po zwiedzeniu miasta i większych 
jednostek gospodarczych wycieczka, liczą 
ca 18 osób, udaje się do Krakowa, Łodzi, 
Poznania, Grudziądza, Gdyni, Gdańska i 
wreszcie Warszawy, gdzie będzie obecną 
na otwarciu wystawy rumuńskiej. 

Wycieczkowicze zamierzają zwiedzić 
naj ważni-'j sze ośrodki przemysłowe i kul 
turalne kraju. (AW} 

Dekoracja 400 zasłużonych 
pracowników przemysłu 

wojennego 
jutro odbędzie się na Zamku uroczy

stość dekorowania Krzyżami Zasługi wy
bitnie zasłużonych w dziedzinie rozwoju 
przemysłu wojennego. 

Aktu dekoracji dokona P. Prezydent 
Rzplitej. Ogółem odznaczonych będzie 
zgórą 400 osób z pośród robotników, in
żynierów i kierowników poszczególnych za
kładów i fabryk. 

Tegoż dnia wieczorem P. Prezydent po
dejmować _będzie odznaczonych na Zamku. 

Oda na śmierć Jana Dekert~ 
Po swoim ojcu, po swym pn:yjacielłł 

Dobreso ludu s:&lochah fJTOmady. ., 
Jr iele le= płynie, gdzie porzucił wiel:u 

MQż pełen ducha1 1Ji4Ż rad~. 

Cn.otliw;y lanie! :: plac;ecymi •~.,-r:ze ·.,. 
I moia tkliwość by tobie wykda; 
Mu:za to czuje i brZ11kać na lirze 

Twojej pamif_Ci Tuuala. 

Poszedł zaja.śnieć, idzie zawsze dzień śrcied, 
I co na.s czeka, :z tero .1W41'Z)' dociec, 
Co patrzy_ :z niebios n11 &We równo dzieci "'.\ 

Sam ws:;yste1':. i Pan i Ojciec. 

L ,-
-- Powagi światła i roztropnej cnotr. 

Zostawił przykład nac:zelnikom luclii:i ~ ... 
lak skromr..ym ruchem kierować obrotfl_ . 

Gdzie czucia ślepe żal budzi. 

Cóż innym ptakom po gruzach ogromu, 
Gdzie tylko sępy pasą się ich :;grajq? 
Ochocza, praca i pQkój w tym domu, 

Gdzie matkę wszyscy kochajQ. 

Moc tego ciała jakże się poruszy, 
Którego w wiezach i ręce i ng,gi? 
A władza zmy~ów nie daje czuć 

Że szuka przyczyn ból srogi! 

Przebóg! co widz1t? płaskie morza ci..sze 
W harde ku niebom wspiely się bałwany..-· 

Zatrzęsły ziemiq i w zuchwalej pysze 
Wieruh rozsadzafa Wulkany. 

Rądzie! pamiętaj, że jak nasze lata 
Tak obyczaje, tak mienia się wieki! 
Że tego twojr,: nie obejdzie strata, 

Kto nie zna twojej opieki .. : 

El 
~ Dla oczyszczenia krwi pijcit rano przez kilka 

dni z rzędu szklankę naturalnej wody gorzkiej 
Franciszka - Józefa. Stosowana przez bardzo 
wielu le!<arzy woda Franciszka-Józe1a wzmac· 
nia żołądek, reguluje trawienie, poprawia st an 
krwi, uspakaja sys tem nerwowy, daj~c zdrowie 
całemu organizmowi i jasność umysłu.. 



Nr. 323 ,,.,HASŁO" z dnia 24 listopada 1929 r. N . 5 ' 

'~ ') ~---~~~~~~~--~--~-----------------------------"'' , '>< )~mmmaamm 
I.il ASŁO RZEMIESLNICZE ------·jH 

---lliD--aa-11111_1m _____ w ______ l!ll!ll____________________ ••mima•--im••--••••-•••-•••••••••••••tf/ła~ 

K westja terminatorska w obliczu dnia dzisiejszego 
Na ostatn~m 9!enarnem zebraniu Izby ii nauka trwała przepisowy okres czasu. I więcej niż cztery tygodnie i trwać jak prze

~emieśiniczej wywołała dość długie de- Rzemieślnicy, nie będący członkami ce- widuje ustawa 2-3 miesięcy, wówczas 
1;)aty kwestja ustalenia przepisów regu- chów, a posiadający prawo i zatrudniający musi zostać zawarta umowa Specjalna, na 
\uj'lcych sprawy terminatorskie. Wobec uczniów, umowy, zawierane z terminato- cały czas trwania okresu próbnego, pó upły 
oli>rzymiej doniosłości jaką posiada dla l rami, rejestrują bezpośrednio w Izbie Rze- wie którego strony muszą zawrzeć umowę 
racjonalnego rozwoju rzemiosła sprawa mieślnkzej. normalną, zaliczającą w niej przebyty cza-
uregulowariia stosunlm terminatora do mi- O ile okres próbny nauki ma przenosić sokres nauki próbnej. 

Powyższe nie wyczerpuje jesz~ zupeł· 
nie zagadnień terminatorskich, z któ(ydl 
jedttym z najwazniejszych, jest sfosuoek no. 
śctowy uczniów do czetami, zatrudnionych 
w warsrtacte, gdzie uczeń praktykuje, j 
dla tego powrócimy do nich w je®~ 1 
<tlaJblitszych ntmlerów. · „ • ·a S. 

strza i odwrotnie należy się zastanowić !!!11!!!~~~!!!!!!!!!!!11!1!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!~!1!!!~1!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!1!~~~~!!!!!!!1!!!!~!!!!1!!!!!11!1!!1!~!!!!!!!!!!!!!!!!!11!1!!!!!~1 . . . 
nad jej rozwiązaniem i to takiem rozwiąza
niem, któreby zadowoliło obie zaintere
sowane strony a jednocze!dnie było czynni
kiem wpływającym dodatnio na stały roz
wój rzemiosła. 

Ustawa przemysłowa w stosunku do 
terminatorów reguluje zasadniczo główne 
wytyczne obchodzące mistrza i terminatora. 
Ustala mianowicie że termin nauki winien 
być 11Je krótszy ni.i 3 i nie dłuższy niż 4 
łata. Ustała następnie minimum wykształ
cenie terminatora, który musi ukończyć 
szkołę powszechną, a następnie podczas 
nauki u mistrza musi ukończyć szkołę za
wodową dokształcającą, o ile taka w miej
scowości gdzie terminator praktykuje 
istnieje. 

Zatem w :założeniu Ustawy Przemy
sł-owej za zupeł,nie wyszkolonego rzemieśl
nika uważany jest ten terminator który je
dnocześnie z nauką w warsztacie, kończy 
$zkołę dokształcającą zawodową. 

Założenie :pracodawcy jeżeli chodzi o 
,ujęcie wykształcenia jest zupełnie słuszne, 
gdyż gwarantuje, że poziom umysłowy 
przyszłych kadr rzemieślniczych będzie 
stał na odpowiednim poziomie pozwalając 
młodemu pokoleniu rzemieślniczemu spro
stać wszystkim wymogom, jakie dziś rze
miosłu stawia życie. Przez fo samo pod
niesie się i zdolność wytwórczą i konku
rencyjną warsztatów - stwarzając rzemio
słu lepszą niż dotychczas egzystencJ~ -
111aterjalną. 

Następnie Ustawa Przemysłowa ujmu
fe sprawę wzajemnego stosunku termina
tora do mistrza i naodwrót drogą sporzą
dzania wzajemnych umów wg. \Vzoru 
sporządzonego przez Minisf~:stv. o Pri.e · 
mysłu i Handlu. Obejmuje ta uttH>wa wa
runki już powyżej omawiane, nakladaw~ 
jednocześnie na tnistrza obowiązt:k dopil
nowania terminatora, aby ten ostatni re
gularnie uczęszczał na naukę w szkole za
wodowej. Obejmuje ponadto umowa sze
reg kwestyj zasadniczych tyczących się 
samej nauki i obowiązków wzajemnych 
stron. Zawieranie umów posiada dla mi
strzów oraz termit:atorów dużą wagę, gdyż 
stanowi dokument, na zasadzie którego jest 
uregulowany stosunek prawny stron, i jest 
podstawą regulującą ewentualne powstać 
mogące s!lory przez cały czas trwania nau
ki. Uczeń wstępujący do mistrza na naukę 
przebywa okres próbny, trwający czter;: 
tygodnie, przed upływem których musi być 
zawarta umowa. Umowę następnie należy 
zgłosić do ewidencji cechu, a ten zkolei prze 
syła ją do wiadomości Izbie Rzemieślniczej. 

Tym s9o:mbem dla terminatora umowa 
stanowi niezbędny dowód, stwierdzający, 

r ·:· 
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Dziś i ani następnych 

Gra o 
W roli głównej: DOLORES DEL RIO 

i Don Alvarado i Ben Bard. 
Sen sac1jue przygody kobiety sprze
danej przez włas11ego męża. Dzieje 

miloki i pożądania. 

(I ; W na~t<,jJll}ffi progrc.n.ie 
• I 1.a„... iu\Ja pra;.y~~„ n,.:u 

tramwi1.s owego. 
w ro!. 5'ł6w. JaUtYlll.:l. Smoaaraka. 

1 L cząlek w am powsz. ou goaz. 5, 
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Specjalna ilustracja muz}'czne w wykonaniu orkie• 
slry symfonicznej pod batuUi 

ROMUALDA ULATOWSKIEGO. 
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Z historji szkolnictwa zawodowego· w Łodzi 
V. 165 ewangelików, 5 prawosławnych i 16 żydów. 

kozrost zawodowego szkolnictwa dokształcają- Pomimo bardzo znacznej liczby uczniów po-
cego. Trudne warunki. nauki. Wycieczka szczególnych zawodów, . zwłaszcza grupy rneta-

krajoznawcza. Bibljoteka uczniowska. lowej (231), nie wykorzystano w tym roku 
Zycie wewnętrzne szkoły. Przymus szkolnym uzyskanych lokali szkolnych w celu 

szkolny. J - zgrupowania w nich oddzielnych zawodów 
Rok szkolny 1921/22 zapoczątkował rozrost wzgl. zawodów pokrewnych, a nawet nie .zor

szkolnictwa dokształcającego zawodowego w ganizowano w żadnej z tych szkół oddzielnych 
Łodzi. Dnia 16-go września 1921 r. - wobec klas· jednego zawodu względnie zawodów po
bardzo licznych zgłoszeń kandydatów - szkoła krewnych. I nadal, jak za lat ubiegłych, w każ
przy ul. Kilińskiego 109 została podzielona na dej klasie obok ślusarza i tokatza metalowego 
dwie samoistne szkoły, przyczem dn1ga szkoła siedzi sze>yc, tkacz, krawiec i elektromonter. 
została umieszczona w lokalu publicznej szko Rzecz oczywista, nauka, w takich warun
ły powszechnej przy ul. Zawadzkiej Nr. 42. kach byfa niezmiernie trudna i niezbyt korzy
Kierownictwo szkoły Nr. 1 przy ul. Kilińskie- stna dla uczniów, gdyż najwytrawniejszy na
go 109, objął p. Adam Okraszewski, a kiero- wet nauczyciel nie zdołał tak ułożyć swych wy 
wnictwo szkoły Nr. 2 - p. Kazimierz Papis~ kładów, aby zainteresować niemi zarówno me
ogólne kierownictwo szkolnictwem zawodoV1-eni. talowca, jak i włókniarza z równą dla nich ko
dokształcającem spoczywało nadal w ręku p. rzyścią. 
Kazimierza Tomaszewskiego. W każdej z wy- Jakkolwiek kierownictwo szkoły dokładnie 
mienionych szkół czynnych było 9 klas. W obu zdawało sobie sprawę z tego, że taki stan rze
szkołach na początku roku szkolnego było 617 czy w szkołach dokształcających zawodowych 
(286+235) uczniów, w styczniu 1922 r. 518 dla młodzieży, pracującej w przemyśle, rzemio 
(267+521) i w czerwcu 473 (238+235) u- śle i handlu, jest nieniewł.aściwy i że należy 
czniów. Według wyznań było 432 katolików, organizować szkoły, grupujące tylko jeden za-

O zmianę kalkulacji piekarskiej 
Memorjał Centralnego Związku Cechów 

Piekarskich w Polsce 
Kalkulacja piekarska posiada pewne 13 procent i podatek obrotowy. 

braki, które należałoby usunąć. Sprawę Właściciele piekarń uważają ten wzór 
tę poruszaliśmy obszernie na łamach „Ha- kalkulacji za skromny. Pr.lgną oni włą
sła"' przed dwoma tygodniami. czyć do kalkulacji: odsetki na inwestycje, 

W zrozumieniu ważności tego zagad- odsetki od kapitału obrotowego, straty na 
nienia udała się onegdaj do Ministra produkcji i t. p. 
Spraw Wewnętrznych delegacja Central- Najważniejszą zmianą o jaką proszą 
nego Związku Cechów Piekarskich w piekarze, jest zamiana ceny zboża na cenę 
Polsce, składając memorjał w sprawie mąki, gdyż właściciele piekarń dowodzą, 
zmiany wzoru rządowego, według któ- że w kalkulacji piekarskiej musi być 
rego, oblicza się kalkulację piekarską. uwzględniana tylko cena rynkowa mąki, 

We wzorze tym władze administracyj- która zależna jest nietylko od ceny zboża 
ne swego czasu zgodziły się na nastę- i kosztów przemiału ale i od ceny otrąb. 
pujące pozycje: zboże, woda, sól, opał, Dalej memorjał piekarzy domaga się 
koszty robocizny, świadczenia na rzecz zawieszenia działalności komisji do bada
pracowników, światło, komorne amortyza- nia cen, na terenie całego kraju, tak jak 
cja i remont urządzeń, administracja pie- to dotychczas zat7"r!oqn r· „ ... ,.„,ie. 
karń, rozwózka pieczywa, zysk piekarza 

KJNOMIMOZA!EA:~ 
UL KILIŃSKIEGO Nr. 178 

Od wtorku dnia 19 do poniedziałku doła 25 listopada 1929 r. włl\cZDie 

PRZEDWIOSNIE 
według powieści STEFANA ZEROl\1SKIEGO 

głównej 

z y z s li 
Ą. GO Ił CZ ViS ICA 

OG. IAĄDOlłllCI 

MENAZERJA 
'"HELENOWIE 
Ogród zoologiczny ciynny od 
godz. 9 tano W ejśoie zł. 1.-, 
uczniowie, dzieci, oraz wojskowi 

niższych rang po 50 gr. 

I Następny program : 

t' ARCEllłlCA 
W roli gł. DOLOR'.ES DEL RIO 

OTWARCIE w niedzielę dnia 24 hm. 

LWY, TYGRYSY, LAMP ARTY, JAGUARY, 
HYENY, 'WILKI, NIEDźWlEDZIE BIAŁE I BRU· 
NATNE, SŁONIE, WIELBŁJDY, JELENIE, 
SARNY, KANGURY. KUNY, TCHóRZE, DZIKIE 
śWINIE, KOZY AFRYKAŃSKIE, ORŁY, RóżNE
GO RODZAJU MAŁPY, KROKODYLE, WJ#E, 
FOKI 1 MlVóSTWO INNYCH DOT 4/J W WDZI 
NIEWIDZIANYCH ZWIERZJT I PTACTW A. 

wód, względnie zawody pokrewne, to jetłnak I' 
dziło się narazie s t&kitn sUl.nem r&eeey ze 
względa na: a) Qliskó ezterokilometrow' odle
głość jednej szkoły ·od drugiej, nie pozwalajlł
cej na grupowanie w jednym tylko punkcie 
miasta uezniów jednego zawodu w~glętlnie n
wodów ;pokrewnych, . aamiesskujący-0h róine 
dzielnice rniasta, b) lconiee$ność uprzystępnie
nie uczniom uczęszczania do szkoły i urabiania 
ich w ltierunku futeresowania się szkołą i c) 
ruerownomierny pożiom kandydatów~r» 
mieślników, uniem.oźliwiający zgrupóWa.nie 11· 
czniów jednego zawodu W%gl. :zawodów pokrew 
nych w takiej Itczbie, by mogli stanowić je-j. 
ną klasę. Jednakże vt wytiadku organizowania 
kła.a równoległych w danej szkole starano sił 
o taltie Ugtupowanie1 Jakie choćby w puybU• 
żeniu z pewnemi u,sterkami odpowiadało poJt-

aiu o szkole zawodowej dokształcającej. 
'Poza llormalnemi zajęciami Sikolnemi U· 

c~nioWie obu szk6ł od~ali pod przewodni
ctwem nauczycieli wyc1Mtki do elektrowni, gs 
zoWl'li i różnych ~akładów przemyałowyoh w 
Łodzi, a w czerwcu 1~22 r. uczniQwie klaa Ilf 
ui;ządzill wycieczkę _ krajoznawczą (iQ Krakowa, 
Zakópanego i' Wieliczki. 

Istniejaca od 1917 r. bibljoteka ucmiowsk:l 
nadal spełnia swoje kulturalne i o'wiatowe za
danie; uczniowie chętnie czytają wypożyczane 
ksiittki. Kaięiotbiór cloetedł w .tym roku do 
liczby 991 tomów, dzięki szczodrem11 datowi 
Ministexstwa Wyznań Religijnych ·i Oiwiecenia 
Publiczne~o, składającego się a; Wfbitniej· 
a.zych dzieł Krru1zewskiego i Sienkiewicu o· 
l'a:& wartościowych d1ieŁ a diiedzitl1 hiaSC>r~i 
ge0&1'afji, kraj~nnwstWl\ i przyrody. & łak 
nauk społecznych i filozoficzny~h. 

Żfcie Wewnetrtne HkOły nie Ołtamiczało się 
tylko do przewidzianych programem wykła
dów: młodzież brała udział W zorganlzowan~rcn 
pny szkołach chórach uczniowskich, urqdza
ła uroczyste obehody roctnłc narodoWych i t. d. 

W dniu 28 czerw~a 1022 r. po uroczyetośc; 
zakot\czenia :toku sżkoln.egoł unlłd:tonej pr:iez 
kierownictwo Sikoły w loka u Resursy lł.zemie
ślnićzej, WJ'tlano 82 uczniom klisy III świade· 
ctwa z ukończenia S%koły. 

W roku szkolnym 1922/28 urochomion4 
dalsze duże szkoły: dnia 1 pa.Mziemika. szko· 
ł~ Nr. a i dhia 1 grudnia - szkołę Nr. 4. 
Zaznaczyć należy, :te ówczesny Magistrat miasta 
Lodzi, rozumiejąc doniosłość dla kraju i i·ze· 
tniosła polskiego dokształcania młodzieży rże· 
mieślniezej, uehwalH dla Wj młodzieźy przy. 
mus stkolny do lat 18. W . rokli s7Jkolnyin 
1922/22 prtytnUS ten ObejnlOWat 83 proc. mło· 
dzieży rocznika 1908. W roku nas~pnym dal· 
eze 38 proc. i wreszcie w trMcitn roku, t. j, 
w roku szkolnym 1924/25 - resztę tego rocz
nika. Rzec:z: oczywista, że w roku szkolnym 
1923/24 przymus s:ckolny óbejmował nie tylko 
66 proc. rocznika 1908, lecz i w całości rocznik 
1909, a w reku szkolnym 1924/25 - ju:l: w ca
łości trzy toczniki~ 1908, 1909 1 1910. Uchwa
ła Rady Miejskiej przewidywała dość wysokie 
katy zarówno na pracodawców, jak i -rodziców 
młodzieży za niedopełnienie przez ~ młodziu~ 
obowiązku szkolnego, a nadto postanowiła ni( 
wydawa~ świadeetw czeladniciych tym ten11i· 
natorom, kt6I'tY będąc urodzeni w r. 1908 l na. I stepny11h, nie prtetiło1Q świadectwa s Qkoi1czu. 
niŚ. szkoły doksztat.:ającej zawodowej. 

W tym roku po1"a2l pierwszy pOcillgnic:tr 
do nauki w ~zkołach dokształcających zawodo
wych r6wnież i dziewc2~ta, · prncuj~ce jako 
.l<rawczynie, szwaczki, modystki, fryzjerki, au
bjektki i t. d. 

z dziewczq,t, które dobrowolnie zgłosiły si~ 
w tym roku do szkoły, utworzono dwie klasy! 
I i ll przy szkole Nr. 4. 

polowe, leż a 
ki, krześełka 
dziecinne -

firmy 

,,OĄE 
z wieloletnią g:warancjq. 

FABRYKA: 

tI. s. 

Ł·ódź, Juljusza 4 
Ządać we wszystki-ch składach 

mebli 



Nr. 6 ;HASŁO" z dnia 24 listopada 1929 r& 

1789-1929 
e w 140-tą rocznicę 

'ZJAZDU DE E OWSKIEGO 
Różne bywają rocznice. stwach zachodnich i St. Zjednoczonych, I które jednak zachowało swoje wielkie Krakowem na czele, uchyliły się od so'fi-
Jedne z nith posiadają znaczenie wy- gdzie warstwy średnie są silne, życie tradycje i reprezentowało utajoną~ a po- darnej akcji. 

tąąnie uczuciowe, wplatając się drogo- państwowe jest narażone na mniejsze tężną i twórczą siłę i energję. Ogółem przeszło 140 miast wysłało 
cenną rtlcią w tradycje dawnych, a wiel wstrząsy polityczne i gospodarcze. .Nastroje te rozbudziły wśród miesz- 294 delegatów, w tern sama Warszawa 
kich przeżyć narodowych, im1e z:p.ów - Dziś jednak nasz stan średni nie jest czaństwa żywe zainteresowanie własnemi 22. Był to prawdziwy Sejm mieszczań
chociaż stanowią nieraz tylko fragment jeszcze dostatecznie silny i nie rozumie i całego państwa sprawami, rozbudziły z ski! 
ważniejszych zdarzeń - z biegiem cza- .swego ważnego posłannictwa i roli w spo dawna przygasły entuzjazm i wiarę we W dniu 23 listopada na ratuszu Sta
su nabierają szczególnego znaczenia ł€czeństwie. Aby zaś mógł wyleczyć się własne siły. Na czoło stanu średruego, rej Warszawy zagaił zjazd Dekert, wy· 
dzięki swojej~ jakgdyby odrodzonej, ak- i okrzepnąć po dotkliwych bliznach nie- tak bardzo wówczas upośledzonego, wio- suwając na czoło obrad sprawę utworze
tualności. VłOli i mezagojonych jeszcze ranach tlącego nędzny żywot wśród klęsk gospo nia związku miast, w celu ich skutecz-

Do takich właśnie rocznic, ożywio- k1ęsk wojennych - musi nadewszystko darczych, wysuwać poczęli się ludzie, z niejszej obrony oraz wystosowania de 
hych rumieńcem aktualności, należy organizować się, uświadamiać sobie swo- których zarówno rozwój wypadków, jak kró!a i Sejmu memorjału, wyłuszczające 
t40-sta rocznica pierwszego zjazdu ją utajoną moc, musi wykrzesać w so- i ich wielkie umysły i serca stwarzały go postulaty i bolączki mieszczaństwa 

iast ~lskich w Warszawie. bie zapał i poczucie siły, bo nikt miesz- prowodyrów, wodzów mieszczaństwa. polskiego. 
/ Zjazd ten, który doprowadził w dniu czaństwu nie podąży z pomocą, jeśli ono A na czoło tych wodzów wysunęła się Następnego dnia, 24 listopada, uro· 

24 listopada 1789 roku do zawiązania na nie potrafi zaradzić swej biedzie i my- odrazu niezłomna postać Jana Dekerta, czyście ooczytano i przyjęto akt zjedno
;ratuszu warszawskim związku miast pol śleć o sposobach zaradzenia złemu. który w krótkim czasie stał się aposto- czenia miast, stwarzając w ten sposób 
skich był wyrazem chwili dziejowej, kie- I oto dlaczego rocznica zjazdu Deker- łem sprawy mieszczańskiej i jej dla .nową, nieznaną przedtem w Polsce po
dy mieszczaństwu polskiemu p1'Zyświeca towskiego jest tak bardzo aktualną i Rzplitej znaczenia. tężną organizację, reprezentującą wobe<' 
~ dwa naczeln: ha:sła, opanowujące za- bliską. Bo dzień dzisiejszy łączy się z W lutym ~78~ ;r. Dekert Z?stał pr~y~ władz i parlamentu ogół mieszczaństwa. 
Towno wnysły, Jak i serca., dniem wspólnych haseł, i wysiłków i dentem stohcy i postanowił odwazyc Równocześnie w podruosłym i poważnym 

Jednem .hasłem, wspolnem patrjo- bolączek, bo równa ciąży na nas odpowie- się na wielki czyn, który w owych cza- nastroju ;rozpatrywano projekt)'.; memor· 
tom ~szystkich warstw owczesnego spo- dzialność wobec historji, bo z zapału, sach był azemś niesłychanie śmiałem. jału i odezw. 
~eczenstwa, była. si:irawa .nap~awy ustro- pracy i poświęcenia ludzi dnia wczoraj- Postanowił zwołać do Warszawy zjazd Trzeciego dnia zjazdu, korzystając ~ 
JU Rzeczypospol!~eJ, ~ezs~lneJ wobec. za- szego rodzi się wiara w lepsze jutro, wia królewskich miast Korony i Litwy, zje- okazji rocznicy koronacji Stanisława 
borczych knowa~ sąsiadow, toczoneJ od ra we własne, dzisiejsze :wy_siłk.i..1 dla ia- dnoczyć je. :w:. iwi~ek i yr, .()W~ skłóco- Augusta, zjazd zorganizował pierwszą w 
w~w!1ątrz przez zarłoczne robactwo par- · - -- - - .dziejach Polski zbiorową manifestacj~ 
tyJmctwa, warcholstwa, wszelakiej pry- mieszczaństwa. Po uroczystych nabożeń-
waty, a nawet podłej zdrady na rzecz stwach, wszyscy delegaci miast, ubrani 
Qściennych, zaborczych sąsiadów. na cza.rno przy szablach i szpadach, zgło-. 

Drugie hasło - mające ściślejszy sili się na Zamek królewski i tam De-
charaktei: - to sprawa ratowania po!- kert, w imieniu zjazdu, złożył królowi 
skiego mieszczaństwa i miast polskich, żyaenia, 
które w ramach rozklekotanego i zdepra- · Następne dni obrad zjazdu, poza uro-
wowanego ustroju nietylko nie mogły czystem podpi.saniem aktu zjednoczenia 
s.ię rozwijać w tempie zachodnio-europej miast 27 listopada, poświ~cone były re-
skie~, a!e wprost chylizy się ku ostate- dagowaniu memorjału do króla i Sejmu. 
~neJ rumy. Wreszcie memorjał. został ostatecznie 

Te dwa ·naczelne hasła ówczesnego zreda.gowatlY., i podpisany na uroczystern 
zjazdu mieszczańskiego mają dziś po- posiedzeniu przez wszystkich delega-
amak aktualności, która upaja, jak sę- .t.ów. Zawierał on 10 postul&tQw .z których 
flziwe wino z Fukkerowskich piwnic sta- 7 pierwszych wyłu.szCzało żądania przy, 
rej Wars'I.awy. w.rócenia wszystkich dawnych praw 

Boć ws,zak i dziś te same hasła, w mia.st polskich i miesuzaństwa, stopnia 
D<lmiennej tylko szacie, wysuwają się na wo przez szla.eh.tę pogwałconych, osta~ 
czoło zagadnień chwili obecnej: napra- nie zaś trzy postulaty domagały się na-
wa ustroju, ~aprawa Konstytucji, jako dania mieszczaństwu nowych praw, wy-
ramowe lekarstwo na bolączki naszego pływających z ducha czasu i koniecznoś.~ 
życia g_gspodarczego, i walka z kryzysem ci państwowych. 
rospodarczym, · który swą ciężką łapę po- Sprowadmły się one w ogólności do 
k>żył na ludności miejskiej. przyznania mieszcza.ństwu reprezenta-

.Poza temi jednak wspólnemi hasłarn.. cji w Sejmie, dopuszczenia ich do wyż-
dnia istnieje jeszcze i inna przyczyna, szych stanowisk w wojsku, administracji 
dla której wypadki z przed 140 laty po- l sądownictwie i hierachji kościelnej,' 
siadają dziś głębsze jeszcze znaczenie i zdj~ia ze stanu mieszczańskiego pi~tna 
niesłabnącą aktualność. b.ańby i pogardy w oblicz.u prawa, u-

W XVIII wieku, kiedy Polską wszech sprawnienia ogólnej administracji, nie"I 
władnie rządziły dwa stany, duchowień- r;~ej dla rozwoju miast, oraz otocz& 
~wo i szlachta, mieszczaństwo, ów sta..1 nia. opieką życia gospodarczego, które~ 
trzeci, poniżej którego były tylko różne mu groziła już kompletna ruina. 
stopnie poddaństwa, granfozą.cego nieje- w dniu 2 grudnia delegaci zjazdu od ... 
dnokrotnie niem~~ z niewolą, było jedyną świętnie ubrani, na czele z Dekertem. 
warstwą społeczną, która mogła dać we wspaniałym orszaku 50 pojazdów u-
państwu świeże i twó~cze pierwiastki. dali się na Zamek, gdzie wręczono me-
SUid też ówczesne dziejowe posłannl- morjał królowi, poczem w równie uro-
ctwo stanu trzeciego, dla którego wy- czysty sposób wręczono kolejno memor· 
.wałczanie praw politycznych i gospodar- J A N D E K E R T jał marszałkowi Sejmu, dygnitarzom 
ezych nie było nakazem egoizmu, ale ko· państwowym i wpływowym posłom. pq 
aieczności i rozsądku politycznego. ( 1738 1790) całym zaś kraju rozrzucono drukowane 

Mieszczaństwo ówczesne nie zawio- ur. - zm. odbitki memorjału, wywołując zrozwnia 
dło pokładanych w niem nadziei, dając WIELKI PREZYDENT WARSZAWY łe poruszenie wśród społeczeństwa. 
państwu Staszica, Dekerta, Kihńskiego, w dniach od 15 do 18 grudnia Sejm 
K.ap?s~a i wielu innych bezi.miennychl p' erwszy stan U miej• ski ego obrpńca i przewodnik" Wziął pod obradY. sprawę mieszczaństwa. 
p1ónJerow postępu, przemysłu l handlu. " 1 Memorjał oraz manifestacje odniosły 

D.ziś sta~y)a~o. z~k~ięte, i. ob~aro- pewnienia lepszej przyszłości Ojczyźnie nego i szarpanego i~try~ami ~jmu ~a- skutek; niestety, niezupełny - i niedo
~ane p~zywileJam1 i nieroymo.sc!ami S:ĘJO 1- „osiągnięcia takiej pomyślności miast, manifestow~ć żądama ~ie.sZCZffil:Btv.:a, J~ stateczny. Ogromny zastęp posłów i dy· 
tecznem1 kasty, przest~ły .1stmec. Ale zy jakiej wymaga potęga i szczęście Rze- go niespodziewanie obJaw1oną siłę l soli- gnitarzy z królem na czele opowiadal;y 
cie gospodarcze us~awiczru~ tworzy wa:- czypospolitej". darność. Ch~iał skłóco~ posłom, t!a- się po stronie mieszczaństwa. Opozycja 
~twy s~łe~zne, ktore, ;naJą~ wprawdzie Wiek XVIII był zaiste tragicznym cą~ym drogi cz~ na r,rozn!! gadanmę jednak, głównie zaś moskiewskie intry~ 
~y~ne i . ruezbyt wyrazne! cz.ę~t~ zazę- wiekiem dla Polski zarówno pod wzglę- seJmową, ~rz~ciws~awic ~ohdarne, męs- okazały się na tyle jeszcze silne, że nara
b1aJ.ące .się kon~ury, tE:ID:rnemmeJ Jednak dem politycznym jak i gospodarczym. kie wYStąpien:~ mie~~czal?-s~wa, .u~ysła- zie sparaliżowały całą sprawę. 
posA i~daJą o~reslony cię~arlk gabtun:irnw~-. Niezawisłość państwa stała się niemal wiając .ważn~s~ ch~1th dzieJoh~eJ tl powa- Sejm zdołał powołać tylko specjalnq 
~~ u gory mamy; wi~ ą 1:1rzu1.zJ~ fikcja, z której nic sobie nie robili są- gę komecz~?sci pans wowyc 1 . e~ ~- komisję (deputację) do spraw miesz-

(:1-71~ przemysł, wielkie . kupiectw~ i siedzi, rządzący się przy pomocy swych ~em s~ł~ruc SeJ:rr:. do zastanow1erua się czańskicb., która miała zbadać postulaty~ 
fman~Je~a), u ~ołu Ęlroleta~J~t~ a pomię- posłów w Warszawie, jak u siebie w do- l powzięcia decyZJl. zawarte w memorjale. 
dzy num stan s~ed?11 w dzisieJszern te- mu i uważający już Polskę za swój łup. Gdy uznai:o, że ~prawa ~ostate~znie Wobec takiego obrotu sprawy zjazd 
go słowa rozum1emu, tak zwane potocz- . . k d b' ł k , · k doJ'rzała zwrocono się do miast krolew- rozwi'azał si·ę, a związek miast powoł~. · · , tw ( · 'l · · k W miarę Ja o iega onca wie ' me nueszczans O rzemies rucy 1 Upcy, 1 ł b .. dr . ł 1 skich z zaproszeniem O wysłanie delega- jako stałą instytucję dla czuwania nad 
:lrobni przemysłowcy i inteligencja za- XVII~ cor~zlkg ~dieJ ązy a masRy 1~zt 8:- tów na wielki zjazd do Warszawy, rów- dalszym biegiem wypadków, sześciu ple 

odó l h) kt , t · checkie wie a i ea naprawy zp i eJ, , . , . . . w w wyzwo onyc , ore s aaow1 na- . ł h . . . eh p 1 noczesme zas czyniono enero-iczne przygo nipotentów po dwóch z każdej dzielnicy 
turalny most pomiędzy krańcami społe- 0?aleru~ursza ?'c 1 ciązący .1 ?,sce~ towania do zorganizowania 

0

obrad zjazdu Rzplitej. 
czeństwa stając się niezwykle ważnem ~by, k , ? . nogi, pr~~· prz~ eJo~ ~ i przyjęcia delegatów. Magistrat nie Rzecz prosta, że duszą i kierowni· 
JpOidłem społecznem i kulturalnem. Mie- merownosci, idea .0~Icia , pans wowo3ci szcz dził kosztów a Dekert ruetylko kiem instytucji plenipotentów związku 
aczaństwo pośredniczy w wymianie lu- na nowych,hb~rdzief ~połczd8ny~h, do- przeicigał wszystki~h pracowitością ale miast znów był prezydent Dekert. 
dzi ~ myśli, prądó.w społe~nych i kultu~ stosowanyc 0 porze naro u un a- też i mocn.o nadwyrężał swo~ą własną Nadmierna praca wyczerpała Deker-
ry, Jest ostoJą każ'liego panstwa. To. tez mentach. , . . . fortunę dla sprawy publiczneJ. ta który w dniu 4 października 1790 
zdrowe i silne mieszczaństwo, ów spawa- To też coraz częscieJ wzrok patrJo- - . roku zmarł, okrywając żałobą miasta pol-
jący społeczeństwo stan średni - to ce- tów padał na stan trzeci, na zubożałe Ju~ ~ .JX?lo.wy. hstopada. 17~9 roku 
ment, łączący wybujałe krańcowości spo wprawdzie i pozbawione przez szlachtę poczęh ZJeżdzac ~ię delegaci ;m1;8-St za- skie i budząc szczery żal wśród patrjo-, 
lee.me. Nie dziw: więcł że w społeczeń~ dawnych swoich. l!raw mi-esz.czaństwo, .rosronych. z ktorY-c.4 tY.:lko melicznet z ty:cznej_ szlac;lltY-• 
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Świet]ana Tablica ku czci Dekerta I • rocznica 
mieszczaństwa polskiego 

Przez długie lata niewoli żyliśmy o- j Do urzetzywistnienia tego zamiaru dą-
uuchami wspomnień. żył wszelkiemi siłami Jiln Dekert, a po-

Pokryły Polskę, jak długą i szeroką licz- mocni mu byli w jego zamierzeniach Koł
ne groby bezimiennych bohaterów walk o łątaj i marszałek Małachowski. 
niepodległość. O nadzwyczaj przychylnem stanowisku 

Zgruba ociosane, proste, sosnowe marszałka Małachowskiego do spraw 
krzyże rozpościerały szeroko swe ra- mieszczaństwa świadczy list Michała 
miona nad, krwią zroszoną, Ojczyzną, ja- Czackiego, który pisze pod datą 23 kwiet
ko widomy znak męki i symbol zmartwych- nia I 791 r. z Sielca do Małachowskiego: 
wstania... „Nietajno to i niektórym (mieszczanom) 

I zmartwychwstała!... było, ii zwołania mieszczan Dekert był na-
w huku dział, w pożodze płonących wsi tzędziem wielkiego JWParta Dobrodzieja 

i miast~ w oparach krwi, w łoskocie wa- patryotyzmu, entuzyazill zatem ku jego o
lącycłi się .tronów powstała do nowego ży- sobie uznali za świętym. 
cia wolna, niepodległa - Ojczyzna. W dniu 27-29 października 1789 czy-

Jak feniks z popiołów odrodziła się ze tany był projekt listu do miast z zaprosze
zgliszcz, skropionych ofiarną krwią tych, niem na dzień 24-go listopada tegoż roku 
którym przyświecała jak gwiazda prze- „Na którego rozesłanie szlachetne porząd
wodnia wielka idea Józefa Piłsudskiego - ki zezwoliły i szlachetnego prezydenta o 
Niepodległość Polski. to obligowały". 

* * * W drugiej połowie listopada 1789 r. za-
W wolnej niepodległej Ojczyźnie ob- częli zjeżdżać do stolicy delegaci. Przy

chodziliśmy już . rtiejedn,ą rocznicę radosną było ze 141 miast 272 delegatów (właś
i dzisiaj też cała Polska mieszczańska ciwie 271, albowiem Gniezno zamiast wy
składa hołd bojownikowi o prawa sta,nu słania delegata dało plenipotencję do dzia
trzeciego" - Janowi Dekertowi, który łania Franciszkowi Barssowi. Niedopisał 
przed 140-laty zwołał pierwszy wielki tylko Kraków z kilkoma małemi mia-
zjazd miast polskich. steczkami małopolskiemi. 

Dortiosłe znaczenie tego faktu i w per- Celem tego zjazdu było osiągnięcie ta-
spektyw~e siu czterdziestu lat riie zmala· kiej pomyślności miast, jakiej wym~ga 
ło, gdyż ówczesna zbiorowa manifestacja potęga Rzeczypospolitej. Mieszczanie ni
„stanu trzeciego" stała się podwaliną, pod czego innego nie pragną jak usunięcia 
przyszłe, a więc i dzisiejsze :orawa miesz. przeszkód „przykładania się do ogólnego 
czaństwa. dobra Ojczyzny". 

* * * , Z\vołany na dzień 24-g~ listopada 1789 

1) Przywrócenie przywilejów, )allk 
posiadali przed Unją Lubelską. 

2) Prawa Neminem captPta bimus 11111 
JUre victum. 

3) Dostępu do nabywania d~br ziem
skich. 

4) Rehabilitacji zajęć kupieckich i rze
mieślniczych. 

5) Dopuszczenie do godności duchow
nych, urzędów cywilnych i rang wojsk~ 
wych. · 

6) Uwolnienie od jurysdykcji staroi-
cińskiej. 

7) Uprzątnięcia przeszkód handlowycb. 
8) Udziału w Sejmie. · 
9) Udziału we władzy. 
10) Prawa zasiadania w naiwy:tszej 

magistraturze sądowej. 

* * * 
Dziś, w 140 lat od chwili pierwszego 

zbiorowego wystąpienia mieszczaństwa 
polskiego na arenę społeczną, stwi'erdzić 
musimy, że położenie miast jest równiet 
opłakane, jak w roku 1789. · 

Wskutek niekorzystnej clrdynacji wybot· 
czej, miasta posiadają bardzo skromną re
prezentację w Ciałach Ustawodawczych I 
nie posiadają takiego WJ?ływu na .bieg 1.y• 
tja państwowego, jaki ze WZGiędu na 
swoje znaczenie ekonomiczrte, kulturalnt 
ł śpoleczne oraz świadczenia wobec Pa~ 
stwa - mieć powinny. 

Jan Dekert _ biskup sufragan· war- Jan Dekert p·owołany lta prezydenta. m. r. zjazd miast miał przebieg nadzwyczaj 
~awski ozdobił wn~trze architektury św. Warszawy rozpoczął energiczną walkę o imponujący i świadczył - o solidarności ca-

Nierówność opodatkowania młasf i 
wsi i braki naszego ustawodawstwa po
datkowego są tak jaskrawe, iż jest już rze
czą powszechnie znaną, że bez reformy p0-
ctatkowej - grozi miastom ruina-ostateczne 
zubożenie mieszczaństwa, niemążność 
przeciwstawienia się zalewowi towarów za
granicznych i coraz hardziej_ . wzras~ająq 
klęska mieszkaniowa, zagrażająca podsta
wom życia społecznego i kulturalne~o lu
dności miejskiej. 

lana portretem ojca, malowanym prżez zrównanie w prawa.eh „~tat;lU trzeciego". łego mieszczaństwa. . . 
.'8awerego Kaniewskiego z tablicą mannu- W dniu 14 mar(;a 1789 r. „szlachetne Na zjeździe tym opracowano memorjał, 
':ową, rzeźbioną przez Henryka Stattlera. porządki" _(rada miejska) „sk-0nkludowałł', który po uskutecznieniu pewnych popra-

Na,eis na tablicy bttmi. · - aby do miast pryncypalnych w Kororue wek wręczono królowi w dniu 2-go grud-
D o M• \i Wielkiem Xięstwi~ Litewskiem będących nia 1789 r. 

„AN DEKERT , tozpisane były l~sty względem, przysła- Memorjał ten 2atytułowany „Najjaś~ 
l>REZVDENT MIASTA WARSZAWY nia na Sejm teraźnieiszy defogatów do tiiejszy Królu Panie nasz miłościwy. Naj-
Pierwszy stan~ Miejskiego Obrońca poparcia interesów miast:•. jaśniejszej Rzeczypospolitej skonfederowa-

Obok nierównomierno§ci opodatkowa
nia, pozostałości nadzwyczajnych ustaw 
wojennych, jak ustawa o walce z lichwą. 
kierowartą dzięki „lex Pluta" wyłącznie 
przeciw produkcji miejskiej, uniemożliwia· 
ją nonnalny rozwój tzemiosła, drobnego 

t)rzewodnik Sprawę tę jędpakże wówcz_as oi:lłożo- ne stany" w tonie stanowczym sformułował 
DLA OTRZYMANIA REPREZENTACYJ no i dopiero po pe,wnytn czas.ie dojrzała to wszystko czego domagały się dla 
. TEGOŻ STANU · myśl zwołania do Warszawy delegowa- mieszczaństwa nawotvwania publicvstów. 

W SEJMACH RZ. POSPOLITEJ 11ych od miast Rz~caypospolitej. A więc: 
W OFIARACH NIEZRóWNANY 

W. STALOśCI NA TEJ DRODZE DO 
ZGONU NIEZACHWIANY 

,O. 4 PAźDZłERNIKA 1790 R. 
ZMARŁY 

Z CZCIĄ I żALEM .PRZEZ LUD 
I SEJMUJĄCYCH 

~ TYM PRZYBYTKU BOŻYM 
ZŁOŻONY 

~ . - . -· - . -- _.-_ __:.____ . . 

Uroczysty obchód w stolicy 
). '· ku czci Dekerta 

i handlu i krzywdzą moralnie mieszcza11-
stwo. jeżeli uwzględnimy obok tego roz
wój municypalizacji, doprowadzającej dr 

• walki konkurencyjnej przedsiębiorstw sa. 
morządowych z płatnikami podatków miej 
skich oraz przyczyniających się do nad-

W dn. l grudnia r. b. odbędzie się w Zabęski i inni. miernego obciążenia mieszcza11stwa przez 
stolicy obchód ku uczczeniu 140 rocz111- Program obchodu w dniu 1 grudnia samorządy, których gopodarka nie li· 
cy zjazdu mieszczańskiego, zainicjo. jest następujący: godz. 9-ta rano - uroczy- czy się zupełnie ze zdolnością ptatnicz~ 

@!~~~-~-l!!!!*!!!"~~~~!!:!'!!!!!WW~e~::1~~~~-I!!'! wanego przez Jana Dekerta, oraz ntlstą- ste nabożeństwo w Katedrze św. Ja11.1, g. brak stałej akcji kredytowej dla drobne] 
pi otwarcie II Kongresu mieszczańskiego. 10 rano - zbiórka te sztandarami na ryrt~ produkcji i handlu - to musimy dojść do 
Godność członków Komitetu Honorowego ku Sta.rego Miasta (przemówienia), godz. wniosku, że mieezczanstwo pracuje obec
przyjąć raczyli: in~. Słomit\skl, prezydertl 11-ta złożenie wieil.ca na grobie Nieznane- nie w równie ciężkich warunkach politycz. 
m. Warszawy, sęn. Rolle, pre:i;ydep.t m. Kra~ go żołnierza, godz.12-ta. pochód na dzie- nych i gospodarczych jak i przed 140 laty. 
kowa, prof. Błędow~ki wicepreżyd. m. War- dziniec Zamkowy i wręczenie a.dresu P. Do trosk materjalnych przyłącza się 
szawy, S. Polej owski, prezydent m. Wilna, Prezydentowi Rzplitej, · g0dz. 1 popoł. u- jeszcze zrozumienie, że uzdrowienie sto
prof. dr. Nadolski, prezydent m. Lwowa, S. roczysta akademja w sali Rady Miejskiej, suatków gospodarczych i spot~cznycb w 
Pachnowski prezydent Włocławka, poseł odczyt prof. Henryka Mościckiego, popisy Rzeczypospolitej nie może być przeprowa„ 
Brun, p. B. Horse, K. Iłłowiecki, L. józwa, wokalno-muzyczne, poczem nastąpi przer- dzone bez gruntownej naprawy ustroju 
B. Kasprowicz, B. Kłobukowski, C. Klar- wa do godz. 2 po poł. państwowego, do i.ttdrowienla którego 

.Ap e I 
. Stowarzyszenie Właśeicieli Nieru.chotno
~ci . m. Łodzi wzywa wszystkich właścicieli 
posesyj do udekorowania domów w nie
dzielę dnia 24 listopada z racji przypada
~cego w dniu tym święta· ku czci Dekerta, 
pierwszego obrońcy praw ·mieszczaństwa 
~olskie_uo. 

ner, E. Kilhn, F. Konwicki, Z. Klltynowicz, O godz. 2 po poł. - otwarcie li Kon- Sejm obecny jest powołany. 
s. Nowakowski, S. Olszyński, O. Pieniąź- gresu. Mieszczańskiego na sali Rady Miej·· Widząc Jednak, ie Sejm w chwili obec· 
kiewicz, F. Pawłowski, Pammer G. inż. Al. skiej. W dniu 2 grudnia program przedsta- rtej jest podobnie jak Sejm cztęroletni, te· 
de Rosset, dr. Wł. Stesłowicz, S. Smuga, wia się następująco i godz. 9-ta tarto obra- renem walk partyjnych i ambicyj . · osol'it· 
Fr. Szwankowski i Jan Wolny. Do komitetu dy komisyj, godz. 2 po poł. zamknięcie 0 - stych, mieszczaństwo musi przez zbioró· 
Organizacyjnego weszli: sen. Rogowicz, braci Kongresu. wy wysiłek ~amanifest.ować wobec apo
pos. E. Idzikowski, p. H. Mianowski, pos. Dotychczas już kilkadziesiąt ml:\~~ za- łeczeństwa, władz państwowych i ustawo„ 
A. Snopczyński, F. A11iołowicz, B. Bo- deklarowało swój udział w obchodzie De- dawczych, łt domaga się 
r ad a A B Zez.· 'ska ławnt"k S kertowskim i II Kongresie Mieszcz;i11skim, ..1.. . zymrzym, r n · r tn ' • ~ t) wzmochienie pódstnw usttoju pan-

a Dziś i dni następnych Zieliński, W. Mierzejewski, W. Iiorwart, S. co daj'e gwarancję, że będzie on istotnie l cl 
N d · b •· • G S K · k' H R b · k. K wielk" manifestaci~ mieszczaństwa pol- stwowego, cełent zapewnien a trwaloś • asz rugi prze OJ sezonu p. t + órski, . ozioł 1ewicz, . a czyns 1, • -w tządów oraz możności mocarstwowego ; 

:
• Szczerozłot~ i ~ller E. Woncel, dyr. J. Jakubowski, A. sklego. ~~~podarciego rozwoju.Pat\1twa Polakle'!' 

„ 2) uaiattowanła otaw miast I rntesz• 

• .. wąwoz • Bank Rzemieślników Łódzkich. cza~;":~zanowartłe prawa własności ł O• 
• Niebywały emocjonujący dramat • chrony samodzielnych wat1ztatów pracy, · 
• covboyski z życia dzikiego za· + w Łodzi 4) wprowadzenia w tycie równośd + chodu pełen niezr6wnanych • świadczeń wobec Państwa wszystkich Oby„ + pomysłów + Sp61cbiehala z ogr. odp. watelł, . 

• 
W roli ~łównej Król Covboyów • Ł d I K•J• „ k• 123 5) zJ\łesiertła ustaw ·nadtwyctaJnych l 

• Fred
UlTubHieOnieMc SAOmNeryki + Ó ź, U • I IDS 1ego zabezpieczenia jednQlitego wymiaru 8pra· 

(gmach Towar~ystwa RzemieślnicJ:ego „Resursa") wiedliwości, · 
• w roli CZARNEGO WODZA + . . 6) uszanowania zasady uczciwej koftot + oraz przepi«(kna •• przyjmuje kurencji ze strony samorządów ł przedEiłę-
• Ed MURPHY kl d d , • od jednego złotego za opro• biorstw komunalnych, · 
• na • W a J OSZCZę DOSCIOWe centowaniem, terDJinowe i na 7) popierania :przez Państwo spółdzłel• 
• 

Nad progr. DziennikAktualndci + ności kredytowej, rzemieślniczej i kupteoa 
- każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku. 

• 
Pooz11tek aea111ów w dni powuodnio o 11odz. 4·• • kiej. · , ł · 
w 1oboty, nłedzieh: I święta o godz. 12,30 w dn • b k Nie wątpimy, ie wszyscy uświadom ~ 

• fowneclnie od godz. 4 do 6 I w niedzielq od • Załatw1·a wszelk1·e operac:•e an owe d i j t 
2,30-3 pp, wszystkie miejsca pe 30 i 50 grony. 833 J • ni, kupcy j przemysłOWCy OCetl all. na 9o 

• 
w poniedsiałek w•7stkie 1eanse po 50 i 30 gr. • z"yc1"e powagę przeżywanego dzisiaj mo-_· 
Orkiestra symf. po batutą p. l:.ĘCZYCKIEG O c••········ ••a 'łambiW?*Elll!lillMmiłH*ml--mll&11-lllllllitzm-llmllle.Wl&iilmill!F ___ llłl•i•"Dlrt 1!Hllllillllll1rl men tu historycznego. 
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WIADOĄOł I Z · Al.EGO ŚWIATA 

K I • k ' · ' k • J · h Niezwykła kara 
O ODJe S azanCOW rym1na nyc za ;z;!:~ =~::;b~~!~: 

Do tropikalnej Guyany z transportem wielkich przestępców, żającą bezpieCZ€ństwu publicznemu jaz-

k h • • k• b t dą samochodów, władze na całym świecie s azanyc na c1ęz 1e ro o y chwytają się najrozmaitszych środków. 
W Ameryce południowej nad brzegami ziemi. Wchodzą na okręt. Zamknięci w I każdym z tych banitów kryminalnych. Najdowcipniejszy, a bodaj czy nie naj. 

oceanu Atlantyckiego leży piękny kraj o klatkach jechać będą przez Atlantyk do Na Ouyanie odzyskają przecież· przynaj- skuteczniejszy środek zastosowany zo
tropikalnym klimacie, cudownej roślinno- ziemi, którą wyznaczyła im zbrodnia. mniej częściowo wolność. Nie będą ich 1 stał w mieście amerykańskim., Liberty„ 
ści i ukrytych we wnętrzu ziemi żyłach Wśród przejmującej ciszy okręt po- zamykać w więzieniu. Muszą ciężko pra- ville. Otóż tutejszy sędzia wprowadzi~ 
złota. Kraj ten nazywa się Guyana i sta- woli oddala się od brzegu. I naraz z ust cować - to prawda. Ale cóż to znaczy zarówno dla kierowców, jak i dla pasaż~ 
11owi kolonję państw europejskich, Anglji, jakiegoś młodziutkiego skazańca pada wobec tego jednego, prostego faktu, rów jadącego z niedozwoloną szybkoś· 
francji i Holandji. prawie radosny, pełen nadziei okrzyk: że sko?c~ył.y się ~ury . ~ięzienia, że w cią samo~hod~ opr~)cz grz~wny jak? ka 

Francuska Guyana, cudowna ziemia „Tam będzie pięknie!" Ouyame sw1ta chocby eten tylko, choćby rę.„. zamiatanie ulicy w ciągu godzmy .. 
niewysłowionego uroku i piękna natury Oto krzyk nadziei, który żyje prawie w złuda wolności. 
- jest tragicznem miejscem pobytu ska
zańców kryminalnych. Podobnie jak on
giś Anglicy w Australji, tak dziś Francu
zi w Ouyanie osadzają przymusowo 
wszystkich swych przestępców kryminal
nych, skazanych na dożywotnie ciężkie 
więzienie. 

Co jakiś czas, kiedy liczba tych ska
zańców urośnie do cyfry „ła~unku" okrę
towego, odbija od brzegu Francji dziwny 
okręt. Zamiast kabin - posiada klatki z 
żelaznemi kratami. A w nich - jak dra-
1'ieżne zwierzęta - wyglądają dzikie, bla
de, zacięte twarze kryminalnych banitów. 

Właśnie w tych dniach z portu w Mar
sylji odjechał okręt francuski z ładunkiem 
670 ludzi - skazańców, wioząc do pięk
nej Ouyany nowy transport niezbyt chy
ba pożądanych mieszkańców. 

Mieszkańcy Marsylji mieli ~ tej okazji 
straszliwy w swej przejmującej grozie wi
dok - dzień, w którym ładowano ska
zańców na statek (6 b. m.,) był chłodny i 
ponury. Deszcz lał jak z cebra. · 

W czwórkowym szyku stanęło 670 
postaci. Wśród nich - prawie dzieci, 
młodzieńcy, ludzie dojrzali i - starcy. 
Juljusz Maillard, szesnastoletni chłopak, 
i<:tóry zamordował ojca uderzeniem noża. 
Niebezpieczni młodzi mordercy, którzy 
na sumienie swe wzięli ciężar nlejednego 
żyda. Dojrzali ludzie, których zazdrość 
pchnęła do zbrodni. Starcy, których 
~rzęsąca ręka z chciwości czy_ z nędzy: za-
dała śmiertelny cios. · 

Kogo tam niema, w gromadzie 670 ska
lańców? Oczywiście, najwięcej Francuzów, 
1le są także Hiszpanie, Włosi, Belgowie, 
furcy, Bułgarzy, Albańczycy, Arabowie 
1 nawet Chińczycy: i Murzy:ni. S_ą także -
f olacy. 

V/ otoczeniu silnej eskorty wojskowej 
posępny pochód powoli przesuwa się u
licami miasta. Ostre naboje drzemią w 
lcarabinach, trzymanych w pozycji uoto
wej do strzałów. Któż to wie, czy ;:,ska
tańcy nie spróbują ucieczki, kiedy naraz 
otoczy ich atmosfera wolnego życia po 
długiej więziennej niedoli? · 

Głośno brzęczą kajdany. Hałasliwie 
trzepią o bruk drewniane podeszwy bu
tów. Nieruchome od kajdan ręce leżą mar
two i J':1a~k?: Tysiąc lat męki spoczywa w 
krzywej bnJt pochylonych pleców. Oczy 
~enawistnie błyszczą. Z ust mocno zawar
tych nie ~yrywa się ani jedno słowo. 

Od więzienia w Marsylji do portu 
prowadzi aleja Ouyany, Tą właśnie ale
ją idzie niesamo_wity Pc;>Chód z9rodniarzy 
- po raz ostatni stąpając na francuskiej 

Hańba XX stulecia 
Z Jerozolimy donoszą, że rzeczoznaw= Ligi Narodów dr. Meirzan przyrrotował 

aprawozdanie dla Ligi o ponowny~ wzro
Bc.ie handlu n~wolnikami. Niewolnictwo 
istnieje w Arabji, Sudanie i Abisynji. Rocz
nie sprzedaje się przeszło 2,000 niewolni
ków murzyńskich, przyczem Hedżas po
b~era formalny podatek 300 - frankowy od 
każdego sprzedanego niewolnika. · 

W mieście portowem Dżiddah istnieje 
łarg niewolników w pobliżu kosulatów 
\)aństw europejskich. 

Król Ibn Saud posiada sam kilkuset nie
AVołników, którzy uprawiają jego dobra. 

~rednia cena za niewolnika wynosił 
.ołroło 100 funtów angielskich. Cena mło
dych murzynek jest znacznie wyższa. 
Starego niewolnika kupić można za su-

Gdzie jest stolica Francji? 

Nie jest nią Paryż 
tylko małe miasteczko Souillac 

Poważny autor francuski, pan Maurice I punktu widzenia terytorjalnego, pan 
Cobrat, zamieścił w miesięczniku „Revue Maurice Cobrat zadał sobie pytanie: gdzie 
de Paris" bardzo ciekawe uwagi o isto- właściwie leży duchowa stolica połity
cie i znaczeniu elity politycznej we Fran- ki francuskiej? Ażeby zaś na to pytanie 
cji t j. tych sfer i kół, które stale w po- dać pewną odpowiedź, wziął mapę Fran
lityce republiki francuskiej przeważają. cji, a zarazem życiorysy wszystkich wy-

Zastanawiając się nad tą rzeczą z bitniejszych polityków i oznaczał na ma-

Walka o 17 miljonów 
Siedmiu spadkobierców trzy sfałszowane 

· testamenty 

pie skąd każdy z nich pochodził. 
W ten sposób kółka skreślone czer· 

wonym ołówkiem mnożyły się, w jednych 
miejscowościach i powiatach były licz
niejsze, w innych brakło ich całkiem, ale 
jeden okręg pokrył się całkiem czerwonym 
kolorem. Jest to okręg małego miasteczka 
francuskiego, o którem we Francji mało 
się mówi, a poza granicą wcale się go nie 
zna, mianowicie okręg miasteczka 
Souillac. 

A zatem: nie Pary~ jest duchową stoli
cą Francji, ale Souillac, bo stąd pochodz\ 
większość francuskich mężów stanu. 

.To twierdzenie, wyglądające z początku śród przedstawicieli egipskiej·, a także stament rzeczoznawcom: ar. Locard z · 
na żart, w istocie wcale nie jest tak głu

europejskiej arystokracji, tOFY się obec- Lionu i prof. Bischoff z Lozanny i ci uznali pie, jak nie jest głupiem podkreślenie 
nie zawzięta walka o 17 ·mil jonów tran- jednomyślnie, że przedstawiony: im doku- faktu, że mieszkańcy południowej Fran
ków, stanowiących spadek po zmarłej ment jest falsyfikatem. cji przeważają ogromnie nad mieszkań· 
w ub. roku w szpitalu w Aleksandrji nie- Zdawałoby się, że na tern rola p. Ma- cami północnej części państwa w życiu 
jakiej pani Lekhair Pasza. nelicli jest skończona. Po niedługim jed- parlamentarnem i politycznem. Jeżeli dcr 
, Dama ta, należąca do najwyższej e- nak czasie, młody pan sekretarz oznajmił, tego objawu istnieją. podstawy geograficz

gipskiej elity, nie pozostawiła po swej iż znalazł w jakimś starym kufrze drugi ne· i psychologiczne, które go usprawie· 
śmierci testamentu, wobec czego olbrzymi testament. Tym razem jedynym $padko- dl' · · ł 
J·e1· 111a1·ątek miał przypaść siedmiu je1· biercą zmarłej okazał się 1'eden z 1·e1• sio- twtaJą i t umaczą, to dlaczego nie byłoby 

ich względem Souillac i dlaczego nie moż„ 
siostrzenicom i siostrzeńcom w równych strzeńców, hrabia Patrice Zogheb. Na naby wytłumaczyć jak się to dzieje, ii 
częściach. · · tę wiadomość zawrzało w całej rodzinie, 

tę samą rolę, jaką odgrywa względem 
•Nagle przed uskutecznieniem tego po- czego rezultatem było poddanie próbie i Francji jej Południe, zajmuje też Souil, 

działu, założył przeciw niemu swe veto tego testamentu. I oto okazało się, iż jest łac względem owego Pułudnła? 
młody sekretarz zmarłej, Rumun z pocho- on również sfałszowany, jak i pierwszy, Bo Souillac jest południowem miastem. 
dzenia, niejaki Manelicli. O~wiadczył on a nadto rewizja policyjna, przepro.wa- i wraz z Południowcami dzieli żywy tern. 
mianowicie, iż wie, że w sefie jednego z dzona w mieszkaniu pana sekretarza, zna- perament, zdolności oratorskie, skłonność 
banków znajduje się ukryty tam przez lazła znamienny list hr. Zogheb, w kt-0- do zajmowania się studjami prawnemi j 
zmarłą testament. Rzeczywiście, po pew- rym ten pisze, iż gdyby się „udało zna- adwokaturą, do obejmowania posad u
nych poszukiwaniach, znaleziono ten do- ieźć" testament, opiewający całkowicie na rzędniczych, a nie stanowisk przemysł~ 
kument, który pomiędzy innemi zawie- jego korzyść, wówczas Manelicli otrzy- wych, co wszystko robi z Południowców 
rał również legat, mocą którego pan Ma- małby odeń owe upragnione 25 tysięcy francuskich urodzonych kandydatów: na 
nelicli winien otrzymać 25 tysięcy e- funtów. - polityków i mężów stanu. 
gipskich funtów, co odpowiada sumie .~ Na skutek tych wszystkich perypetyj, A może ten fakt pochodzi stąd, że 
miljonów franków. Poza panem Manele- młody Rumun został oskarżony o do~ona- Souillac odznacza się także jeszcze i czem 
cli, o innych prawnych spadkobiercach nie trzykrotnego fałszerstwa. · Ponieważ innem we Francji, mianowicie hodowląi 
było zupełnie głucho. jednak okazało się, iż jest on obywate-

Zdumienie całego dostojnego grona Iem greckim, przeto konsulat grecki za- doskonałych trufli, którym fizjologowie 
krewnych było tern większe, iż młodo- zaprotestował i 1·ak dotychczas, sprytny p. przypisują właściwości' podniecające? To 

przypuszczenie jednak można tylko sobfe 
ciany sekretarz zajmował bardzo niedługo Manelicli, choć nie dostał ani grosza, ale powtarzać na ucho, aby go Souillac nie 
swą posadę u zmarłej i zasługi jego nie korzysta z całej pełni praw i swobód oby- usłyszał, bo gotówby się za nie obrazić. 
mogły być w żadnym razie współmierne watela greckiego, które czynią go niety- ""!l!!!!!l!!!!l!!!l!!!l!!!!!!l!!!!l!!!l!!!l!!!!!l!!!l!!!!!l!!!l!!!!!!l!!!!l!!!l!!!l!!!!!!l!!!!l!!!l!!!l!!!!!l!!!l!!!!!!l!!!!l!!!l!!!l!!!!!l!!!l!!!!!!l!!!!!l!!!t 
temu niespodziewanemu wynagrodzeniu. kalnym na wypadek przestępstwa, popeł- "" 

:Wobec powyższego, przedłożono te- nionego w stosunku do obcokrajowca. ---·'---
Nadprogramowa tancerka ~ operze 

Obłąkana Amerykanka w Paryżu 
. Widzowie opery paryskiej, którzy 

przybyli na przedstawienie opery „Sa
lamina", w trzecim akcie mieli urozmaice
nie, zupełnie nieprzewidziane i nie dla 
wszystkich jednakowo zabawne. 

W chwili, kiedy tenor Franz, grający 
rolę króla Persów, Kserkesa1 popisywał 
się swym pięknym głosem, nagle zja
wiła się na scenie młoda kobieta, elegan
cko ubrana. 

Jakim sposobem tam się dostała, wszy
scy zachodzili w głow~, zwłaszcza że 
wejście na scenę w Paryżu jest pilnie 
strzeżone. Ale zanim zdołano sobie dać 
odpowiedź na to pytanie, nadprogramo
wa aktorka zacąła przy muzyce wyko
hywać fantastyczny taniec. 

że tancerka nadprogramowa stawała się 
coraz śmielszą, aż wreszcie postawiła no
gę na karku tenora. Tego było już za 
dużo chórzystom, sfojącym w pobliżu 
śpiewaka, więc pochwycili ją i wynieśli 
za scenę. 

Tam ją przesłuchano i przekonano się, 
że to jest niejaka Sylwja Perez, pochodzą
ca z Kolumbji, która jednakże robiła wra
żenie osoby nie przy wszystkich zmysłach. 
Spisano więc protokół i puszczono 
ją wolno. 

Przeżywa się rasa germańska 
Zapoczątkowane przez Hugenberga re

ferendum narodowe w sprawie przyjęcia 
planu Younga nasuwa kilka ciekawych u
wag statystycznych.. 

Niemcy liczą 41 miljonów wyborców 
na 64 miljony mieszkańców - kobiety 
posiadają prawo głosu. 

Stąd wynika, że w Niemczech jest 2.l 
miljony mieszkańców poniżej 21 lat; a po
nieważ ilo3ć emigrantów rosyjskich w 
Rzeszy niemieckiej obliczają na miljon o
sób - więc 22 miljony. 

Stosunek ten jest dość uderzający; 
bardziej jeszcze w Berlinie, gdzie na 4 
miljony mieszkańców liczą 3,200,000 wy
borców, a zatem 800 tysięcy mieszkań~ 
ców, czyli jedna piąta posiada mniej, nii 
21 lat. . 

mę 20-40 funtów. -
W Jemenie jest niewolnictwo tak roz

łrzewione, że niewolników jest więcej, a
niżeli wolnych mężczyzn. Każdy maho
metanin posiada ~rzyna.imnięj jcdnc20 niP.
»"olnika. 

Tenor, trochę zakłopotany, uznał 
jednakże, iż najlepiej będzie dla niego, je
żeli będzie dalej śpiewał. Ale tymczasem 
publiczność przestała na niego zwracać u
wagę i bawiła się tym niespodziewanym 
występem. 

Następnego jednak dnia, w kamienicy, 
gdzie mieszka panna Perez, spadła nagle 
na podwórze ogromna lalka. Dozorczyni 
kamienicy- podniosła ją i właśnie szukała 
oczyma okna, skąd ten przedmiot wypadł, 
gdy o mało co nie dostała w głowę wan
ną, używaną do hydropatycznych zabie
gów. 

Pobiegła więc do mieszkania panny, Pe
rez, której okna były otwarte i zjawiła się 
w sam czas, kiedy panna Perez chciała 
przez oknQ wyrzucić„. sama siebie. 

Tak niski stosunek w Berlinie tern si~ 
tłomaczy, źe Berlinowi przybywa rocz
nie 120 tysięcy osób w następstwie imi· 
gracji, a ubywa 20 mieszkańców skutkiem 
słabego przyrostu urodzin. 

Przed wojną liczba Niemców, poniże} 
21 lat, przekraczała 30 miljonów osób; a 
to dlatego, że ilość urodzeń dosięgała 
dwu miljonów rocznie, podczas gdy dzi
siaj nie przekracza 1,200,000. 

Długo to trwa~ nie nwg!g.. zy.i~z.cza, \ Ku upadkowi si.~ cb,,tli-raS.a p.nn.ań$.a! i 
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DL s 
Sprawa "zap1:owad~:nia aukcyjne~·o I junktury światowej. 

systemu sp~ zeda„~ sko1 surow~~h pos1a- · Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, 
da dla nas szc~egolną_ aktualnosc, zwła- że obecnie potrosze wkraczać zaczniemy 
szcza: gdy z~azyi:1y, ze system. ~en ~- w okres stabilizacji cen na skóry suro
grarl:1c'.1 przyJął się powszechme l daJe we. Zniesienie ograniczeń wywozowych 
w~mk1 bardzo kor~ystne, u nas na.to- wyrówna stan konjunktury w całej Eu
miast stosowany Jest dotychczas tylko ropie i zapobieganie dalszym !rWałtow-

nym wahaniom i skokom. W chwili obec cenie, albo przJładowanie rynku wskutek 
ncj też zorganizowanie rynku polskiego niekrępowanego wywozu i przywozu. Za 
jest nieodzowne. Jeżeli bowiem nie zdo- pobiec temu może skutecznie tylko racjo 
będziemy jasi1ego obrazu co do rozmia- nalizacja systemów sprzedaży, jedną z 
rów zapotrzebowania j podaży w kraju, wypróbowanych form której jest systool 
przy jednoczesnem ustaleniu każdorazo- aukcyjny. 
wego poziomu cen, grozi nam albo ogoło r 

w dwóch ośrodkach, na Pomorzu i na "' 
śląsku. Tymczasem kwestja racjonalnej l!!!•!!!!•~B~+~~~~~·t!l!!sw~~!!!l'~=~·~·~~~~~~~-~-~~-~·~-~~~ww!!!l!'l!l!~~!!l!!!!!~~~ii4ilQl~!!!JIWW~~~~~~~~~~~~~-~e~~~~ 

sp1·zedaży skór odgrywa u nas tern więk
szą rolę, że liczba ubojów w kraju co
;raz bardziej' wzrasta, wobec czego zwięk 
sza się produkcJa surowca skórnego, 
konjunKtura zas panuJe wysoce zmienna 
i wszelkie JeJ wsi;rząsy dotkliwie dają 

YSTAW W SZTOKHOLMIE 
s1ę nam we znaki. 

Oczywiście, zorganizować można 

Maj - wrzesień 1930 
Wystawa, do której przygotowuje się 

gorączkowo cała Szwecja i stolica 1e1 
Sztokholm, odbędzie się tu pod hasłem 
„Idealne ognisko domowe dla każdego". 
Wystawa ta obejmuje wszystko, co dać 
może sztuka, przemysł i rzemiosło w za
stosowaniu do budowy idealnego do-

mu i mieszkania. 
Przewodnią myślą inicjatorów i 

twórctlw wystawy sztokholmskiej jest 
przystosowanie domu, mieszkania do 
przeciętnych potrzeb przeciętnego obywa
tela, pracownika, ujęcie w pięknej, ar
tystycznej formie wszystkiego, co tworzy 

~przedaż, lecz konjunktury organizować 
się nie da. Nie chodzi też o to, aby sztu 
cznie wpływać na, kształtowanie się sto
sunków rynkowych. Takiego zadania 
aukcje ani podjąć się, ani przeprowa
tlzić nie mogą, będąc przeciwnie bardzo 
czułym aparatem, reagującym na każde 

drganie konjunktury. Chodzi jednakże IDlpOr • • 
o to, aby rynek krajowy uporządko- n1erogac1zny 
wać, usystematyzować z.byt i wyłączyć 

Połskie
0 

te wszystkie wpływy postronne, które oraz mięsa wieprzowego do Austrji 
często rzeczywistą konjunkturę wypa- Według statystyki austrjackiej przywóz nie- rasy Mangalicza. świnie polskie chociaż ważą 
czają i stwarzają chaos, rujnujący go- rogacizny z Polski w zakresie sztuk lżejszych więcej, niż 110 kg. zaliczane są w statystyce 
spod&.rkę skórną. spadł bardzo znacznie, gdyż w pienvszem pół- Urzędu Targowego prawie wyłącznie do świi1 

Na przykładzie zagranicy najlepiej roczu 1928 r. wynosił 268,020 sztuk, a w 1-em mięsnych. 
półroczu r. b. tylko 167,951 sztuk. Natomiast Akcja niemiecka eksportowania świń do Au-

nyśledzić :możemy charakter i skutki przywóz sztuk cięższych wzrósł z 22,697 do strji w zupełności zawiodła. Także i przywóz 
aukcyjnego systemu sprzedaży skór su- til,932, tak, że Polska zajęła pierwsze miejsce świń ciężkich (ponad 110 kg.) spadł z Rumu
rowych. W okresie silnych wahań cen w w tej kategorji. Widocznie eksporterzy pragną nji, Jugosławji i Niemiec, a podniósł się tylko 
r. 1928/29, kiedy różnice sięgały w krót- przez dodawanie sztuk, ważących ponad 110 z Węgier więcej, niż w dwójnasób. Jednocześnie 

kim C
zasie do 30 proc., aukcJ· e reagowały kg. do transportów, idących do Austrji, a więc w I półroczu r. b. zwiększyły się przywozy do 

do sztuk wolnych od cła od czasu wejścia w Austrji mięsa wieprzowego z Polski ( +9.000 
bardzo skrupulatnie na każdą zwyżkę i życie traktatu handlowego austrjacko - jugo- q), Jugosławji ( +6.000 q.), oraz Węgier 
.zniżkę, nie hamując w niczem spadku słowiańskiego, wyrównać podwyżkę stawki od l+7.000 q.). Natomiast spadł import z Rumu
cen. Dlatego też posądzenie, jakoby sy- świń, ważących do 110 kg., wynosząc11 18 zł. nji, Rosji i Holandji. Interesującem jest, że 

od 
koron. wartość przywozu nierogacizny żywej z Polski 

.stem aukcyjny przyczyniał się do P ra Na uwagę zasługuje okoliczność, że w sta- do Austrji wynosiła w I. półroczu 1929 r. (og6-
żania surowca skórnego, jest zupełnie bez tystykach spędów tygodniowych na targu w łem 229,880 sztuk) 38,697,000 szyl., podczas 
przedmiotowe. Jeżeli natomiast chodziło ąt. Marx, ogł.aszanych prze~ U~~ąd Targo;vy, gdy wartość 290,717 sztuk importowanych w I. 

0 wyraźne wykrystalizowanie ceny ryn- liczba przywozonych z Poleki śvi:m tłustych Je~t półroczu 1928 r. wynosiła tylko 36,098.000 azyl„ 

k 
· d · uk · odd nadal bardzo znikoma. Pochodzi to 11t11d, ze czyli, że Oi'ramczenie ilościowe zrekompenso-

oweJ ~ an;ym mome~ie, a CJ~ ~- funkcjonarjusze Urzędu Targowego, obecni wane zostało lepszą ceną. 
wały meocemone usługi, wykazuJąc me przy ważeniu świń, klasyfikują tylko takie świ- Sytuacja ta uległa znacznej zmianie na na
tylko każdorazowy stan cen, lecz zara- ni~ cięższe ja~o śJVinie tłuszczowe, które zawie- szlł niekorzyść w III kwartale r. b. wskutek 
zem wzajemne ustosunkowanie się po- raJą znacz~ą il~śc _tł,~211zczu, ja~ np. t. zw. „ba- znacznych dowozów z Węgier i Jugosławji, któ-
tJytU do podaży. gony" węgierskie l JUgoełowianskie, zwłaszcz re wywołały silny spadek cen. 

Rząd przeciwko spekulacji 
w przemyśle naftowym 

r. 
ramy i tło ogniska domowego. Wsp&· 
praca artysty i przemysłowca musi tu 
być podstawą akcji, która m-0że być 
pożyteczną tylko wówczas, gdy artyzm 
nie wykluczy taniości i dostępności sprzę
tów użytkowyc:1, urządzeń, budynków. 

Poczęte pod temi auspicjami praee 
nad wystawą które ma zobrazować 
wszystko, co t .: ~yniła i uczynić może dla 
powyższych celów sztuka, przemysł i rze
miosło w Szwe1.-ji, rozwijają się szybk4i 
i celowo. Komitet wystawowy, któremu 
przewodniczy znany ze swych prac ma
larskich i artystycznych, następca tronu 
szwedzkiego, obejmuje cały sztab najlep
szych fachowcó w, artystów i architektów 
szwedzkich pod ,kierownictwem naczel-
nem znanego rchitekta E. G. Aspionda. 

Położona nad brzegiem zatoki Djur
garden, w obrębie stolicy, zajmuje wysta
wa niezwykle malownicze i piękne tere
ny, gdzie woda, zieleń i granit łączą się 
w piękne tło .. Na tych terenach wzno-
szą się, budowane w stylu mo--
derne wielkie hale wystawowe, o-

Gdy nie mieliśmy w kraju własnych 
iukcji, miarodajny dla nas był prawie 
~a.wsze Berlin, a kupiectwo orjentowało 
się najczęściej wedle notowań zagranicz
nych, mimo, że mieliśmy kordon celny, 
.a co najważniejsze - stanowiliśmy za
wsze odrębny organizm gospodarczy w 
obr~bie właSIIlego państwa. Przecież Pol
ska sama przerabia większą część odpa
<lającego w kraju surowca, dlatego też 
jej własne stosunki powinny być przede
wszystkiem w kwestji cen na surowiec 

sobne dla przemysłu, dla sztuki i dla 
rzemiosła. Odrębną dzielnicę tworzą wzo
rowe domy, wille, całkowicie wykończone 
i umeblowane wewnątrz, tak, iż mogły
by być każdej chwili zajęte przez miesz
kańców. Przemysł szwedzki w osobnych hal 
lach wystawia wszystkie fabrykaty, słu 
żące do urządzenia i umeblowania miesz
kań. Znajdują się tu wyroby z ielaza. 
porcelany, fajansu, szkła, bronzu, wyro
by tkackie, dywany, linoleum etc. etc. 
Nadzwyczaj troskliwie uriądzono dział 
domków letnich, will podmiejskich, któ
re swą taniością zachęcają do nabycia ich 

Istnienie od dwóch lat Syndykatu nansowania tego rodzaju przedsię- na spłaty przez kążclego średnio zara· 
Przemysłu Naftowego spowodowało po- biors.tw przez krajowy~h, a na_wet . za- biającego. Obok tych tanich modelów 
lepszenie konjunktur w przemyśle naf- grarucznych spekulantów. Pomewaz w można też ujrzeć i wille luksusowe, za. 
towym, zwłaszcza dla pozostających na ten sposób zostaje zawożoną polityka wierające wszystko, o czem może zama
boku rafineryj outsiderskich, które nie naftowa rządu, zmierzaJąca do zwróce- •

1
r rzyć człowiek bogaty i nie liczący się 3 

skórny miarodajne, 
Dziś sprawy zmieniły się znacznie. 

biorą w zupełnośoi udziału w wydatkach n~a całego wysiłku n,!1 podniesienie kopal- groszem. . 
i ograniczeniach organizacyjnych, we mc~wa; naf~oweg?, srery rządowe opraco-1 Dużą rolę odgrywają w urządzemu I 
wkładach do funduszu „Pioniera", a wuJą. srodki, maJące na celu zahamowa- ogólnej dyspozycji osiedli ogrody, kwia
~właszcza w ciężarach eksportu. Kon- nie_ tej f:Pekulacj_i. W ~~czególnoścl_ roz-- ty, zieleń, w czem sztuka ogrodnicze. 
junktura ta wywołała gorączkę urucho- wazaną Jest komecznosc ustawoweJ re- szwedzka celuje oddawna i czem się może 
mia. nla małych rafi~ery~, o~ .lat za~rzr-1 glamentacji r1;1-finepryj na~towych i obro- słusznie r:hlubić w }::uropie, Efekty świetl
ma~ych, rozszerzama 1stmeJących 1 f1- tu produktam1 nartowemi. ne odgrywają, rzecz prosta, wielką role 

Zniżka lub zwyżka w Berlinie nie jest 
dla nas już czynnikiem decydującym, 
;bo mamy własne zorganizowane rynki 
.sprzedażne, które pozwailają na wytworze 
nie sobie niezależnej orjentacji. Na auk~ Pr~egląd społeczny 
cjach nasizych nastrój przy kupnie wy- -

w urządZF ,tiu wyst11wy1 która w nocy bę· 
dzie lś.niła tysiącem barw i świateł. 

Poza wystawą „ideału" mieszkaniowL 
go, znajdzie się też na terenie wystav. 
sztokholmskiej przegląd warunków i st( 
sunków mieszkaniowych, społecznych ' 
szerokim przekroju, który da możnośL 
zwiedzającym ?.Orjent0wać się w życiu 
Szwedów i yv jego układzie wewnętrznym. 

twarza się samorzutnie w związku z pa- Nauk.a 
nującem zapotrzebowaniem· _ w Polsce 

Z chwilą zniesienia ceł wywozowych 
wytworzyć się mus.i z czasem oczywiś
cie pewna. równowaga cen na całym ryn
ku erupejskim. Nie dziw tedy, że sto
sunki panujące nąprzykład w Niem
czech, będą odpowiedniki.em stosunków 
naszych, z tą jednakże różnicą, że nie bę
dzie to wpływ narzucony, a poprostu 
wynik naturalnych procesów gospodar
czych. I w tym wypą.dku rola aukcji hę 
dzie bardzo ważna, gdyż one to najlepiej 
uzewnętrznić zdołają. istotny stan kon
ji..nktury na rynku wewnętrznym w zale 
~ści od stosunków własnych i kon-

- ·--"· .~ _„ . . .• -· ..... - ~··'"'- „~_ .... -- ·- -. 
Dział Polski na międzynaro„ 
dowych wy$tawach w Bełgji 

Pod przewodnictwem Prezesa Izby Przemyslo
wo.Handlowej w Warszawie b. ministra Klarne· 
ra, odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonaw· 
czego Działu Polskiego w Międzynarodowych Wy
stawach w Delgji w roku 1930, w Leodjum i 
i\ntwerpji. Po omówieniu wszystkich kwestyj ak· 
tualnych, dotyl!llęcych całokształtu spraw organi· 
.acyjnych, zehrlllli pn;e:1< aklamację powierzyli 
Panu D-rowi Wachowiakowi, Naczelnemu Dyrek· 
torowi P. W. K. Z-Organizowanie Działu pol
skieg() na Wystawach. Na Prezesa Komitetu Wy· 
konawczego wybrany został były Minister p. in
ź;ynier Szydłowski, 

Biuro Kllmitetu znajduje się w siedzibie Izby 
irzemysłowo-Handlowej w Warszawie, ul. Czac
\iego Nr. 12, Biura Kierownictwa Organizacji w 
Poznaniu, ul. Grunwaldzka Nr. 22. 

l 

I 
w świetle danych statystycznych 

Ważnym wskaźnikiem rozwoju nauki 
w danym kraju jest rozwój bibljotek na
ukowych. Jak się to przedstawia u nas 
w Polsce, w okresie 1926 - 1928? Ogó
łem bibljotek naukowych, mieszczących 
się przy wyższych zakładach naukowych 
było 19, jedna sięga początkami swemi 
wieku XV (Jagiellońska w Krakowie), 
jedna powstała w wieku XVIII (Uniwe1-
sytecka we Lwowie), sześć bibljotek zo
stało założonych w wieku XIX, jedenaś
cie w wieku XX, z czego większość po 
odzyskaniu niepodległości. Najmłodszą. 
z nich jest Bibljoteka Wyższego Sta
djum Handlowego w Krakowie, założona 
dopiero w roku 1926. 

-studenci, stanpwią nieznaczny bardzo 
odsetek korzystających. Statystyka jęst 
pod tym względem niedokładna, ta gru
pa wyszczególniona jest tylko w dziale 
,,czytelnictwo na zewnątrz", a wynosiła 
ona na uniwersytecie Warszawskim na 
4273 studentów 295 osób, na uniwersyt8 
de Krakowskim na 2128 studentów 322 
osób z poza i,miwersytetu. 

Z bibljotek naukowych korzysta iiię 
przeważnie na miejscu; pod tym wzglę
dem informuje poniższa tabela. Liczba 
przeczytanych tomów: Uniwersytet we 
Lwowie - 105,384, Uniwersytet w Kra
kowie - 84.896, Politechnika we Lwo
wie - 68.755,;;Uniwersytet we Wilnie-

Stan księgozbiorów w tomach wyno- 67.989, Wyższa Szkoła Handlowa w 
sił z końcem roku 1927 2.492,997, z koń- Warszawie - 33.584, Uniwersytet w 
cem roku 1928 2.562,361 co oznacza Warsz&wie - 25.855. Najniższy stan 
wzrost w ciągu roku 1928 o 70 tysiljCY jest, jak widzimy, w Warszawie, g·dzie 
tomów na całą Polskę. Przeważną część przeczytano zaledwie 14 tego co we Lwo
tych książek stanowią egzemplarze oho- wie. 
wiązkowe, nadsyłane bibljotekom. Licz- Poza temi bibljotekami marny cały 
ba ich dla samych tylko pięciu uniwersy szereg innych, jak: biljoteki Czartorys
tetów wynosiła w ciągu roku 1928 około kich i Krasińskich, pozostałości daw-
30.000, natomiast drogą zakupów uzys- nych feu,dalnych czasów, jak l3ibljote
kały te uczelnie tylko 8 i pQJ: tysiąca to- ka. Publiczna w Warszawie, posiadająca 
mów. bogaty księgozbiór z dziedziny nauk $po-

Jak się przedstawia z koleji rzeozy łecznych, jak wreszcie wspaniała Bibljo
czytelnictwo w bibljotekach naukowych? teka Sejmu i Senatu, dorobek demokra
Czytelnikami są przeważnie studenci, tycznei Rzecz:voosno!it ej. 
„inni", to znaczy nie-profesorowie i nie 

• 

Zakaz przewozu do Niemiet 
kQ$cl ~ m.~~zki kostnej 

Pruskie ministerstwo rolnictwa, do 
men i lasów ogłosiło rozporządzenie, m0o 
cą. którego od dn. 1 s1tycznia 1930 r. bt
dzie na zasadz.a postanowień § 7 usta
wy <> zwalczaniu chorób zaraźliwych 
zwierzęcych wzbroniony wwóz do obsza.. 
ru Prus kości ' '.lrowych i gotowanych w 
całości lub w c~ściach oraz mączki kost 
nej i mięsnej p zawartości więcej, ja• 
12 p1·oc. fosforanu wapna (mączka miQt' 
na) i 30 proc fosforatu wapna (mączka 
rybia). 

Od tego zasadniczego zakazu zastrze. 
gło sobie jednak wspomniane minister. 
stwo prawo udzielania wyjątkowych z• 
zwoleń na import dla pewnych przedi>i~ 
biorstw, import jednak musi się odby· 
wać tylko przez takie graniczne urzęd1 
celne, przy których są urządzone stacj• 
baclania mię~. 

Należy wyrazić wątpliwość, <::1,y z• 
rządzenie to zostało podyktowane isto~ 
nie troską o stan zdrowia zwierząt w 
Niemczech, gdyi; mączka mięsna i kostna, 
jako produkt termicznych i chem. ?.ao 
biegów, nie może być bezpośi·ednirn 1* 
śnikiem chorób zaraźliwlch. -
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JÓZEF WEYSSENHOFF 
Uchwałą Komitetu Nagrody Literackiej 

aiasta Poznania, przyznano nagrodę za 
ok 1929 w sumie 10 tysięcy złotych Jó
~fowi Weyssenhoffowi za całokształt twór
zości na polu literatury pięknej. 

Trzeci z kolei, należy do drugiego, e-
1igonistycznego poko~enia pol~ki~h pozy
ywistów wraz z Marją Rodz1ew1czówną, 
Aaciejem Wierzbińskim, Arturem Gruszec
'im. Jest jego twvrczoś? . ja~by . ko~ty
iuacją dzieła Orzeszkowej i S1enk1ew1cza 
wntynuacją jednak pozbawioną szersze
to oddechu i wybitniejszej indywidualności 
iisarskiej. - . . . 

Powieści Weysenhoffa są reahzaCJam1 
ego programu . . Wszystki~ one służą l!
erackiemu utyhtaryzmow1, estetycznie 
wywodząc się z kontaminacji wpływów 
i)rzeszkowej i Sienkiewicza. Oryginalnem 
' nich jest połączenie analizy · osycho~o
>)cznej z momentem społeczno-obyczaio
wego opisu, dokonane zresztą. niezależ~ie 
1ównocześnie · przez Żeromskiego z me
·ównie większym artystycznym ,sukcesem, 
t przedtem jeszcze pojawiające się u Pru
sa, choć świadomie przez niego nie wy
tyskane w kompozycji powieściowej te-
111atu. 

Zawód powieściopisarza rozpoczyna 
Weyssenhoff w roku 1894 powieścią „Za
··ęczyny Jana Bełzy". jest to typowy u
twór tendencyjny, w którym myśl prze
wodnia przejawia się jako przedustaw
nie gotowy wzór akcji, fałszujący w na
stępstwie kompozycyjną prawdę psycholo
giczną sytuacji. Wynikiem, z góry wia
domym, do którego zmierza akcja powie
ści, jest potępienie miłości egoistycznej w 
imię ideałów społecznych. W następnej po
wieści z tego samego roku. „Za błQkitami", 
powtarza się ten sam schemat twórczy. 
Fakturalnie obie powieści stoją w znaku 
nieprzezwyciężonego uroku stylu Sien
kiewicza, przypominając zwłaszcza pierw
szą powieść autora Ttylogji - ,,Nit. mar~ 
ne". W podejściu do tematu przejawia się 
u Weyssenhoffa typowo sienkiewiczowski 
sentymentalizm, umiarkowany i rzewny 
raczej, niż wzruszający siłą afektów i e
fektów. 

Od „żywotu i myśli pana Zygmunta 
Podfilipskiego" ( 1898) rozpoczyna się do 
pewnego stopnia samodzielność twórcza 

JERZY NAŁĘCZ. 

Laureat literacki miasta Poznania 
Weyssenhoffa. Powieść ta to ironiczna sa- „Hetmani" ( 1911). W powieściach tych 
tyra na pewien typ życia i osobowości, pragnie Weyssenhoff zanalizować na tle 
wycyzelowana w szczegółach i przedsta- aktu.:ilnej chwili politycznej typ społeczne
wiona po epicku, z pewnemi cechami tech- go dziabcza, któremu zamierza przeciw
niki monumentalizującej. Podfiłipski ma stawić swój ideał człowieka. Powieści_te 
pewne i to nietylko zadatkowe cechy kre- w licznych ustępach przemieniają się w 
acji psychologiczno-społecznej, stawipjące publicystyczne artykuły. Pozytywista i 
go ponad Płoszowskim i Połanieckim, obok ideolog ustawicznie zwycięża artystę. 
Wokulskiego i "Judyma. Spłaciwszy jednak dług dniom rewolu-

Następne jednak powieści Weysenhof- cji i użyteczność społeczną zaspokoiwszy, 
fa nie przynoszą postępu. powraca Weyssenhoff do artyzmu. W 

Są to powieści: „Sprawa Dołęgi" nast~pnych latach wydaje dwie powieści, 
( 1902), „Syn marnotrawny" ( 1904) - które nanowo ustaliły jego poczytność i 
obie obyczajowo-społeczne, i „Dni poli- znaczenie w rozwoju polskiej literatury. Są 
tyczne" (1905-06), „Unja" (1910) ilto „Soból i panna" (1911) i Puszcza" 

.Twórczość Leopolda Staff a 
Leopold Staff, laureat zeszłorocznej na- który wywarł największy wpływ na 

grody państwowej, został ostatnio odzna- twórczość poetycką Leopolda Staffa. Pod 
czony nagrodą literacką miasta Lwowa, w przemożnym wpływem tego filozofa pow
którem (urodził się 1878) spędził stały „Sny o Potędze'', „Pięć śpiewów o 
swoje dzieciństwo, uczęszczał do gimna- Twardowskim" i „Dzień Zaduszny". Szyb
zjum, a potem na uniwersytet, studjując ko postępowały dalsze tomy i dramaty: 
prawo i filozofję. Wtedy, gdy Staff za- „Skarb", „Ptakom Niebieskim", „Godi
czynał tworzyć, szły do Lwowa via Kra- wa", „Gałąź kwitnąca", „Igrzysko", 
ków ożywcze powiewy z Zachodu. - „Uśmiechy Godzin" i wiele innych. Podczas 
Lwowskie Kółko Literackie, do którego na- wojny wyjechał Staff do Rosji - po po
leżał również Staff, ustalało się dziełami wrocie do. kraju ogłasza kolejno drukiem: 
Przybrszewskiego, Schlafa, Dehmla, Ma- „Wino miłości„, „Oczy otchłani", „Pieśń 
eterlincka, d'Annunzia, Strindberga, Ver- o skowronku", a ostatnio „Ucho Igielne", 
laine'a, a przedewszystkiem Nietzsche'go, wy1óżnione nagrodą państwow'l-

Z literatury hiszpańskiej 
W literaturze hiszpańskiej odgrywają „La Vergin Prudente" (Dziewica mądra). 

wciąż kobiety rolę pierwszorzędną. Naj- Książka rozpowszechniła się z niezwykłą 
bardziej cenioną ze współczesnych autorek szybkością dzięki poruszonemu w niej z 
jest Concha Espina. Popularną stała się zręcznością tematowi ruchu feministyczne
znowu jej powieść ostatnia pod tytułem go, który w Hiszpanji stawia pierwsze kro-

„ Popioły po francusku" 
W najbliższym czasie ukaże się w Pa- Witte, syn słynnego męża stanu carskiej 

ryżu francuskie tłumaczenie „Popiołów" Rosji. Witte, mieszka na południu Fran
Stefana Żeromskiego, nakładem wielkiej cji jako emigrant rosyjski i żyje z przekła
francuskiej firmy wydawniczej Payota. dów języka polskiego. 
Tłumaczem „Popiołów" jest p. Hipolit 

CIERN W SERCE 
Była to najcudowniejsza wiosna, ja

ką w swoim krótkiem życiu pamiętał 
Karolek. 

śmiało się do niego wiośniane słońce 
z jasnego błękitu nieba; dla niego stro
iły się drzewa w świeżą zieleń i słowik 
nucił o mroku dźwięczne trele w zacisz
nym gąszczu parku. 

Rodzice formalnie ubóstwiali Karol
.ca. Matka pieściła go bez miary, widząc 
atale w swoim szesnastoletnim jedynaku 
maleńkiego Lolka, a dla ojca, każda proś 
ba syna, był.a nieomal, że rozkazem. 

Zdawało się, że dziecko wy<!howane 
w atmosferze pieszczot i dogadzań jego 
zachciankom wyrośnie kapryśne, krną
brne, złe; atoli z Karolkiem rzecz miała 
się przeciwnie. Był łagodny, posłuszny, 
~erpliwy; jednem słowem posiadał wszel 
kie zalety „dobrego" dziecka. 

Karolek poza szaloną ambicją odzna
o:ał się nadzwyczaj przeczuloną duszą; 
można ro było przypisać w pewnej częś
ci wychowaniu, a zapewne i słabe, choro 
wite serce, nie małą w tym wypadku od 
grywało rolę. 

Chociaż ·niejednokrotnie Karolek od
czuwał ostre bóle w lewym boku, nie 
skarżył się jednak nigdy przed .rodzica
mi na swoje cierpienia. 

Dlaczego? 
Odpowiedź była zupełnie jasna i lo

ilczna w rozumowaniu s.zesnasto!etnie
ao chłopca. 

Karolek kochał bezgranicznie rodzi
ców, więc nie chciał ich PQJ>rostu mar
twić stanem swojego zdrowia, który u
ważał za przejściowy i nie wróżący dla 
aiego nic groźnego. 

Dbając o swego jedynaka, rodzicę 
4ara.1i ~ę :izolować go od ewentualnych 
~~ów kolegów, i dlatezo nie.Jl') 

syłali go na naukę do szkół publicznych, 
lecz kształcili w domu, pod kierunkiem 
najlepszych pedagogów. 

Karolek uczył się bardzo dobrze -
zdolności miał wielkie, pamięć zadziwia
jącą, dobrych chęci mu nie brakowało, 
a przytem rozwinięty miał bardzo zmysł 
obserwacyjny. 

Pomimo jednak swoich zdolności 
spostrzegawczych, Ka!·olek nie zauwa
żył, że stosunek rodziców jego względem 
samych siebie, dale.kim jest od tego, co 
ludzie nazywają powszechnie „zg?dn~ 
pożyciem, kochających s.Y, wzaJemrue 
małżonków". 

Nie było jednakże nic w tern dziwne
go, że młody chłopiec absolutnie, nic, . a 
nic, nie wiedział o wzajemnem pożycm 
ojca i matki, gdyż rodzice jego odgrywa
li przed nim bardzo umiejętnie kome
dję kochają<'.ego się czule stadła. 

Komedja ta trwała już od pięciu lat, 
to jest od chwili, gdy matka Karolka do 
wi.edziała się o zdradzie małżeńskiej te
go, który poprzysiągł jej wiarę aż do 
śmierci. 

Na oko nic nie zamąciło harmonji po 
życia małżeńskiego rodziców Karolka. 
W obecności syna i gości rozmawiali ze 
sobą przyjaźnie i uśmiechali się. do sie~ 
bie czule - pozatem stosunek ich wza
jemny ograniczał się do zamieszkiwania 
pod wspólnym dachem i gdyby nie dzie
cli:P. „-07.staliby si~ już dawno ~ Sobćl-

Nawet na coraz to częściej i silniej 
powtarzające się bóle w okolicy serca, 
Karolek nie zwracał żadnej uwagi, tak 
czuł się szczęśliwym. 

Szczęście jego jednak nie było zupeł
nem, gdyż kryć się z niem musiał przed 
swoimi najbliższymi; bo chociaż Karo
lek dotychczas nie miał przed rodzicami 
żadnych tajemnic, jakże mógł im powie
dzieć, że jest zakochanym - obawiał 
się śmieszności. 

On, szesnastoletni chłopiec zakocha
ny w daleko od siebie starszej aktorce. 
Możeby wydrwili jego uczucie, a on 
umarłby wówczas napewno z rozpaczy. 

Ujrzał Karolek przedmiot swoich 
westchnień po raz pierwszy na scenie te
atru, w którym był wraz z matką. Boha
terkę dosć ckliwej tragedji kreowała o
na. Prześladowana przez los i złych lu
dzi wydała mu się aniołem, który zstą
pił' z nieba na ziemię. Od tej chwili nie 
mógł o niej zapomnieć - śnił o pięknej 
tragiczce we śnie i n.a jawie. 

Był kilka razy z rzędu na tej samej 
sztuce (rodzi<(e niczego mu nie odma
wiali). Gra jego ideału wywoływała zaw 
sze łzy pod jego powiekami i bolesny 
skurcz sei·ca. Pragnął razem z nią cier-
ieć, a wzamia.n nie żądał ni~e!!o. Ot 

( 1915). Powieści te, zwłaszcza pierwsza, 
znajdują się na pograniczu literatury ro
dzajowej, a mianowicie myśliwskiej, jed
nakże kontemplacyjna postawa artysty 
wobec przyrody i krajobrazu posiada zna
czenie ogólno-Jiterackie. Odbarwiona od 
antropomorfizmu, pozbawiona romantycz
nego subjektywizmu, przyroda staje się 
w tych powieściach samoistnym, poza
osobistym światem epickim, stanowiąc do 
pewnego stopnia unikat w poezji polskiej, 
zwłaszcza w kontraście do twórczości Staf
fa, Kasprowicza i Żeromskiego, u których 
przyroda ·występuje jako żywioł obrazowej 
refleksji, upostaciowanie halucynacyj ; 
perypetyj duchowych lub symbol psychicz
nych nastawień. 

Ostatnie powieści Weyssenhoffa „Cud· 
no i okolica cudeńska" ( 1921) i „J an bez 
ziemi" (1929), są jak wyraziła się już 
krytyka, tylko bibljograficznem powiększe
niem jego pisarskiego dorobku. 

l§ll§ll§llillillmlilffilil[§]l§l[2] lillill§ll§J 
I KINO-TEATR 

LUNA 
Dzi.ł i dni następnych U! 
Dawno oczekiwane arcydzieło 

.FOXA" 
Najpotężniejsza epopea miłości 

matczynej 
Najokropniejsza symfonja serc 
Najpiękniejszy dramat ludzkości 

Ostatni syn 
Tragedja wyższej ponad wszystko 

miłości matczynej 

Rewja gwiazd 1 

MARGARETA MANN, JUNE, 
COLLYER, CNARLES MORTON, 

JAMES HALL 

Wspaniała ilustracja muzyczna w wykonaniu 
wielkiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcj~ 

A. CZUDNOWSKJEGO 
Pocz"tek seansów o g. 4 pp. w sob. i niedz. o 

g. 12 w poł., ostatniego o g. 10 w, 
Ceny miejsc na pierwszy seans od 1 zt., w sob 
iniedz. od 12-3 pp. wszystkie miejsca po 50 Jrr • 

1§1 [§ll§Jl§Jl§]l§]l§lffil§ll§llill§ll§l[§]lml§l 

ty1ko żeby onn. wiedziała, że to dla niej 
on zgadza się bez szemrania na wszelkie 
katusze. 

Poza sceną spotkał ją Karolek w 
miejskim ogrodzie na spacerze. Miał 
wielką ochotę podejść do niej i powie
dzieć jej, że ją kocha, ale jak na złość~ 
ogrodzie było tak wiele ludzi, więc nie 
śmiał zbliżyć się wobec licznych świad· 
ków do piękneJ aktórki. 

Upłynął tydzień, a Karolek strzegł 
zazdrośnie przed okiem rodziców swojej 
serdecznej tajemnicy i głowił się nada· 
remnie nad tern, jak zapoznać się osobi· 
ście z aktorką. 

Wreszcie sam los zlitował się nad ~ 
kochanym Karolkiem. 

Pewnego razq, sipacerując samotnie 
w jednej z najmniej uczęszczanych alej 
rozległego ogrodu miejskiego spostrzegł 
swój ideał, siedzący na ławce. 

Serce uderzyło w nim mocno. Rozej• 
rzał się bacznie dookoła. W pobliżu nie 
było nikogo. Podszedł śmiało do ławki. 
na której siedziała ona i uchylając C"'..ap~ 
ki, rozpoczął: 

- Proszę pani!. .. - ale w tejże chw1 
li odwaga opuściła go. 

Stał więc przed nią ze spuS'zczonemt 
na ziemię oczyma, z ruinieńcem wstydu 
na policzkach, drżący, nie wiedząc, jak 
wybrnąć z sytuacji, w której się zna
lazł. 

Aktorka w pierwszej chwili zaskoczt. 
na jego postępowaniem, ze ździwie?iem 
spoglądała na młodego ch~op~. W1dz~c 
jednak jego zmieszanie, usmiechnę-ła su; 
pobłażliwie. 
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„Anioł Zwiastowania" • l 

Komp'romitacja nacjonalizmu niemieckiego 
Paszkwil antypolski Arnolda Bronnena 

Pozbawiony talentu, ale obdarzony zato 
~mysłem konjunktury literat, p. Arnold 
Bronnen, z pochodzenia wiedeńczyk, wy
dał powieść p. t. „Anioł Zwiastowania". 
Powieść ta nosi wszelkie cechy paszkwi
lu antipo:skiego. Pisząc tę powieść, chciał 
autor niezawodnie gloryfikować sprawę 
niemiecką na Górnym śląsku. 

Ostrą, ale zasłużoną ocenę utworu 
Bronnena, usiłującego podjudzać nąmięt
ności szowinistyczne, dał świetny publi
cysta niemiecki, p. Kurt von Osietzky. Pi
sze on co następuje o Bronnenie i jego 
paszkwilu: 

„Zadają sobie pytanie, jakie też wraże
nie wywiera ta książka na przeciętnym 
czytelniku polskim. Akcje i charaktery 
wydadzą mu się niezawodnie żałośnie pry
mitywne. Czytelnik ujrzy przy robocie 
patrjotycznej mężów o szerokich barach 
i wąskich biodrach, mężów, którzy nie
zawsze subtelnie mówią, ale zawsze są 
mężni, zawsze niezłomni, ·a wobec wy
padków tacy niedosiężni jak bohaterowie 
powieści kryminalnych. Jeżeli tacy pół
bogowie, którzy w oka mgnieniu powala
ią swoich wrogów tuzinami, którzy są 
mężniejsi od Hektora i przebieglejsi od l 
Ulissesa, zostają ostatecznie pokonani, 
to bodaj dlatego tylko, aby i potomkowie 
ich mieli powód do dzieła zemsty. Ta
ką właśnie pocieszającą perspektywą koń
czy się książka Bronnena. Nie trzeba chy
ba dodawać, że ci bohaterowie są narodo
wości niemieckiej. Natomiast Polaków trak
tuje p. Bronnen jako tchórzliwą rasę miesz
kańców, małych, czarniawych, podstęp
nych. Jeżeli pomimo to zwyciężają, to 
zwycięstwo zawdzięczają jedynie machi
uacjom mocarstw. 

Polski czytelnik spotka się więc tu 
tylko z normalnym szematem powieści 
szowinistycznej: po jednej stronie są do
brzy, po drugiej - źli". 

Charakteryzując dalej metody autora i 
jego intencje mówi p. v. Ossietzky: 

Wszelki nacjonalizm ma sens tylko o 
tyle, o ile usiłuje ogarnąć cały naród. Na
cjonalizm p. Bronnena jest natomiast sek
ciarski i wyłączny. Widzę doskonale, że 
rozwinięty przez niego sztandar rewanżu 
r.igdy nie może przekroczyć granicy, po
nieważ jest to krwawy sztandar wojny do
mowej, sztandar czarnej Reichswehry i 
morderców Rathenaua. Jeżeli w tej książce 
tkwi niebezpieczeństwo, to tylko wew
nętrzno-polityczne. Spotyka się w niej bar
dzo często pewne słowo, a tern słowem 
i_est żdrada ! 

Wiemy, że po przegranej_ wojnie pa-

now:1ła ~ Niemczech psychoza zdrady, któ- j K. von Ossietzky, konkluduje: „Dla 
ra me mmęła d?tychczas. Tak samo Bron- stosunków polsko-diemieckich, które dzi
ne!1 zasto~owuje tę wygodną metodę do siaj jeszcze wiele pozostawiają do życze
~?rnego Sląska. śląsk można było utra- nia, książka ta jest bez znaczenia. Swoją 
c1c tylko dlatego, że sprawa niemiecka brzydotą i przesadą sama siebie dopro
została zdradzona przez Niemców. \V ten wadza do absurdu. Pan Bronnen chciał 
sposób piętnuje on, nie zdając sobie spra- chlustać witrjolem, ale w swojem neura
wy, jak śmieszne jest jego poczynanie, 80 stenicztlem rozdygotaniu oblewa tylko 
proc. obywateli niemieckich jako zdraj- własny obóz. I, jak się już rzekło, schwycił 
ców aby tylko móc kanonizować tych 20 butelkę nie z witrjolem, lecz z czemś 
proc., którzy stworzyli „Selbstschutz", mniej gryzącem, choć bardziej cuchną
ową organizację obronną, co rzekomo ura- cem." 
towała Górny śląsk". Nacjonaliści niemieccy spodziewali się 

„Ale zdrajcami są wszyscy, którzy znaj- niezawodnie pewnego efektu paszkwilu 
dują się poza kołem sprawiedliwych, za- Bronnena i obiecywali sobie wyzyskanie 
kreślonem przez pana Bronnena. Zdrajca- go dla własnych celów. P. Bronnen speł
mi są wszyscy, którzy potępiają wojnę, nił atoli swe zadanie wręcz nieudolnie i, 
1Jrowadzoną przez bandy. Zdrajcą był jak to zaznacza von Ossietzky, nie zyskał 
każdy niemiecki mieszkaniec wojujących 100 proc. uznania nawet u tych, których 
miast, który doradzał zakończenie bez- uważał za patronów swego szowinistycz
sensownej rzezi, wiedząc, że musi na- nego businessu. Tyle tylko osiągnął, że 
dejść czas, gdy z polskim sąsiadem trze- „dziełem" swojem przyczynił się do skom
ba będzie, pod niemieckim czy polskim promitowania wojującego nacjonalizmu 
sztandarem - znowu razem żyć i praco- niemieckiego. 
wać." K. 

Autograf Wyspiańskiego o modernizmie 
Jak wiadomo, w Muzeum Narodowem 

krakowskiem znajduje się bogaty zasób 
autografów Wyspiańskiego. W jednem z 
nich odnaleziono rzadkie u Wyspiańskiego 
a więc tern cenniejsze - wypowiedzenie 
wielkiego pisarza i malarza na temat po
glądów estetycznych. Uwagi te pochodzą z 
czasów, kiedy impresjonizm był w Pol
sce nowością. Autograf podał do druku 
jeden z literatów krakowskich, interesują
cy się Wyspiańskim. Poniżej przytaczamy 
w całości autograf z interpunkcją i pi
sownią pisarza: 

„Czy Grecy byli naturaliści. Otóż nasza 
sztuka chce być taką i jest nią, co chce na
turę przedstawić z całą tą jej najbardziej 
chorobliwą wstrętną zewnętrzną formą -
do natury stara się zbliżyć (tanim kosz
tem) nie wchodząc w jej prawa wewnętrz
ne, - naturalizm (Plainair) chce zrobić 
z tej natury złudzenie zewnętrzne, (re
alizm nie dba o to) *) chce tę naturę za
stąpić sam - przeciwnie realizm. 

Ale obydwa te termina nie są sto
sowne dla rzeźby greckiej. 

Grecy studjują naturę i w swym po
czątku rzeźba grecka równie jak rzeźba 
egipska z epoki starego cesarstwa jest 

realistyczną bo posługują się Grecy mode
lem, ale skoro poznała prawa, dojdą do 
głębi, poznają prawa natury - wtenczas 
na podstawie prawa wewnętrznego tworzą 
- (tej) prawdy wewnętrzne„. **) leżą
cej na dnie natury, nie była to rzecz te
orji, doktryny ale uczucia. 

(Naturali) Ale kalectwa i przypadko
wości nie bierze Grek nigdy do sztuki. Na
turalistami są Qwatrocentyści (sic) wło
scy. (Donatello, Benedetto da Majano, De
siderio da Settignano). Ale ten ich natura
lizm nie jest systemem, on jest wdziękiem, 
- dla dodania żywości, obudzenia fan
tazji życia - jakiś rys, czyto w fizyono
mji, czy w drgnięciu wargi - chce dać 
ciepło twarzy czerpiąc go bezpośrednio z 
natury - realizm może być chłodny (mas
ka) ***) naturalizm musi być ciepły gwa
trocento (sic) uczuciem dochodzi do· tego 
ale nie copiowaniem niewolniczem ale 
pochwyceniem żywem instynktowem, 
myśmy dziś już to uczucie zatracili". 

*) W nawiasach słowa przekreślone przez au· 
tora. 

**) Słowo nieczytelne. 
***) Słowo to umieścił poeta ponad rz11dkiem 

pisma w nawiasie. 

Popierajcie wyroby krajowe! 
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„ Gł os literacki" 
Nr. 18/19 tego najciekawszego może O• 

becnie pisma literackiego zawiera: Pra
cę Juljusza Grota: o zmarłym niedawno 
Jacku Malczewskim e· t. „Tragedja Mal
czewskiego", podane przez Dr. Sewery· 
na Gottlieba listy Przybyszewskiego, ilu
strujące troski m~.lerjalne wielkiego pisa
rza, bardzo "interesujący artykuł Dr. Ka
rola Kleina o ~,Nauce literatury w szkole 
średniej", poezje W. Czereśniewskiego, 
A. Galisa (wiersz pośw. Wierzyńskiemu), 
J. Grota (doskonały wiersz p. t. „Płonący 
kanton"), L. Frydego, J. Szczawieja E. Ko
walskiej i M. Markowskiego. Prozę re
prezentują „Szczepionki Prof. Krochmala", 
Jana Brzęko~skiego. Z działu recenzyj 
wymienić należy doskonałą recenzję Sta
nisława Smoleńskiego z książki Prof. Dy- • 
bowskiego „O Angłji i Anglikach", recen
zję i „Czarnej Beatrycze"' Maliszewskiego 
i t. ' p. Numer zawiera pozatem bogaty dzial 
kroniki, przeglądy i in. 

Nr. 20 dwutygodnika „Głos literacki" 
przynosi: Bardzo oryginalną rozprawę 

Dr. Seweryna Gottlieba „Rzecz o wywia· 
dzie'"', Juljusza Grota „Tuwim - rzecz 
o siwiejącym poecie (~upełnie nowe i 
trafne ujęcie twórczości tego największego 

niby poety polskiego doby obecnej, do
kończenie „Szczepion'"1.<: Prof. Krochmala" 
Brzękowskiego, polemikę jego z St. Wy
gedzkim, poezje Frydego, Madeja, Wy
godzkiego, Popera, Szymela i Kupczyków
ny (dość słaby wiersz p. t. „Przedwiośnie") 
Z pośród recenzyj wyróżnić należy uwagi 
o „Kubie" Borgese'a i Ludwiku Frydeg1 
recenzję o „Kłosie panny", Morstina. PrlX;z 
tego spotykamy w numerze sprawozdaułf 
teatralne, przeglądy „notatki" i t. p. 

Francuskie Nowości 
historyczno-literackie 

Na półkach księgarskich w Paryżu po
jawiła się ciekawa monografja o Lamar
tinie, pióra Aime Lafout'a dokonująca ana
lizy jego poezji z punktu widzenia psy
choanalizy freudowskiej. Gustaw le Rouge 
wydał dzieło powięcone Verlainowi i jego 
szkole. Jest to znakomite studium o de
kadentyżmie francuskim, Piotr Calmettes 
wydał portret Anatole France'a p. t.: „La 
grande passion d'Anatole France", przed
stawiający próbę rehabilitacji wielkiego 
pisarza argumentując swoje sądy wy
cinkami z nieopublikowanej dotychczas 
korespondencji France'a. 

_ Jaki ładny chłopiec _ powiedzia- szczupłą, bladą twarzyczkę; do tego stop ki, roztworzył usta, ucałowała go tkli- Szedł bardzo wolno, trzymając rękę 
ta, i ujęła go za rękę. nia zmieszało, że mnąc w ręku czapkę, wie w duże, ciemne oczy. na lewym boku, gdyż ból w okolicy ser-

Karolek płonął cały. Nie zdając sobie stał prz.ed nią, jak skarcony żak przed ca oW:2iiwał dzi•siaj bardzo silnie. 
wrawy z tego co czyni, nachylił się, bakałarzem, bojąc się ust roztworzyć. Od tygodnia szczęście Kairolka nie W pewnej chwili do uszu jego dole· 
przycisnął jej smukłe, białe palce o ró- Odgadnąwszy przez wrodzoną intu- miało granic. Codziennie widywał się z ciał dźwięcz.ny śmiech, śmiech tak zna
iowych paznogciach do swych ust i od- icję powód jego nieśmiałego strapienia, Lolą, opowiadał jej o swoim życiu, a o- ny, któryby z pośród wielu tysięcy in-
wróciwszy się nagle, uciekł z wielkim ulitowała się nad nim i powiedziała: na słuchała go z pobłażliwym uśmie- nych poznał - śmiech Loli. 
pośpiechem. · - Zapomnijmy o tern co było. Zostań chem na ustach i wraz z nim snuła na - Jest! - krótki błysk radości, a po· 

Gdy oddalił się już tak daleko, że nie my przyjaciółmi i mówmy sobie po imie przyszłość prawdziwie dziecinne projek- tern długi ;refleks smutku. 
mogła go widzieć, zatrzymał się zdysza- niu; na imię mi jest Lola, a tobie? ty. _ Ale nie sama. 
ny i począł gorzko płakać. - Karol Z każdym dniem Karolek przywiązy- Gwałtowny skurcz serca i bql pod po. 

Przeklinał w duchu swoją nieśmia- - A więc Lolek - zawołała z uśmie wał się do Loli, coraz to więcej; pocałun- wiekami, jakby mu kto piasku w oczy 
rość. chem. _ Dobry znak, Lola i Lolek, ki jego,. któremi okrywał jej ~ał~ rbe, nasypał. · 

- Co też ona pomyśli so'Qie o mnie Ę>~zuyram, że będzie!DY dobl~ przy- przy kazdemdł~tępnem . stpo. .anru y- Zatrzymał się na chwilę. odetchną\ 
ł. C -<i-..1 A teraz podaJmy sobie ręce na ły gorętsze, uzsze, narmę rueJsze; na i bok skr 'ł dru tr . al . 

- rozważa . .Ja lv1m. . . . , . . ej widok drżał, pałał, formalnie dosta- g~ę. ~· , ęc1 :xia . gą s onę .e1, 
Pragnął okazać się w jej oczach męż- m.ak ząwarci.a szczerej przyjazru. ~ał oraczki. Ona jednakże nie zauważy- g~.zi~ c1en był większy I szedł s~rada~ąc 

czyzną.. Wyciągnę~ do nie?"o. r~kę, któ~~ Ka- ła te~ zmiany, jaka zam;ła w Karolku. Sl~ ctch? w stron~ skąd dochodziła: ?ZY· 
. - Ładny mężczyzna. Dzieciuch, maz- ~~k schwycił skwaphwie 1 podmosł do Widziała w nim jedynie szes.nastoletnie wio:ia rnzmow.a. i srebrzy.sty; simech 

ga.J. tę · · · dziecko i nie za&tanawiał.a się wcale nad Loli. . . . . . 
Wrócił zrozpaczony do domu, a ser- Wyszeptał nas pme swoJe na.zwis- rod.zajem jego uczucia. Uczucie to jed- Ujrzał Ją.'!!"~ 81~ na ~w· 

re bolało go w nocy silniej, niż za.zwy- ko. Na dźwięk jego ~wiska Lola spoj- nak, podsycane stale, choć nie:świado- ce, ~ obok ~eJ .}~s. mę7.CZYzna, który 
czaj.. rzała n.a Karolka z większem, niż dotych "";e, przez pi.ekną aktorkę, było Jak pło- obeJmował Ją :ra.m.ięruem. 

czas zainteresowaniem; jakaś chmurka .u.u • 
· bli mień który trawił słaby organizm Ka- Karolek stanął, oparł się piec.ami e 

Radość Karolka nie miała granic, gdy przemknęła przez jej roześmiane o cze. rol.Id. pień lipy, któremi wysadoona była aleja 
w dwa dni później spotkał aktorkę w - A to paradne - odezwała się. ~ nadmi·aru wzruszen,' żyJ·ąc w ,...1~- i patrzał. .szeroko otwartemi oczyma 
tern samem miejscu w ogrodzie miej- Karolek spoglądał na nią ze ździwie- .u --z rzed b 

· glej obawie przed rodzi<:ami, bo wsza:!cic P si~ ~e. ? 
1 

• • 

skiin. M . h bTt , krze ruem. Nie zwracaJ· na to, com mówił~ mogli dowiedzieć się o jego serdeczneJ ta - ~Jciec .. Tak? ~k go ~e myli. 
- uszę się zre a l' i owac - - J·emnicy, Karolek czuł się coraz to gorzej. I on.a; Jak ~ogła. OJ~i~, któ~·ego ~ 

pił się i ·umacniał w duchu. przed chwilą najmniejszej uwagi - po- koch ł całe Jego BZCZPSCłe w t.eJ chwili 
Podszedł do niej i znacznie śmielej, wiedziała. - Myślałam w tej chwili o no Bolało go serce do tego stopnia, że cza- a·~ 

niż za pierwszym razem mówił, kłania- wej sztuce, którą w tych dniach wysta- sam.i zdawało mu się, iż umiera. .d>~~ i ojciec? Cey matka wie -o tern.? 
jąc się: wia teatr. k . . al. . N ,ł„;,...,,. ~....,„,ł zamknięciem no-ro- - Mamo!.„ . 

- Przeniraszam panią za moje postę Schwyciła go za rę ę i nieom , ze · a go.....,........, J:J<L-<=U .....,.
4 

• • u.-..J.--J, 
I:" ki dzik tch 'rzli . bok . b' ln du rru'eJ'·"kiego TT n ,~ol-ek z.nalazł ~u. w Ha! ha! ha! - śmieJą się. ~un::A. · ale ze mru·e ta us o przemocą usadowiła o s1e ie n.a ia.w- ~ .o.a<L -.... , • • • , • • 

powante. alei w której codziennie spotykał się z snneJe s:ię rowmez. 
WY·:_ Dzikus? - przerwała, mrużąc ce.-· Wiesz, że jesteś bardzo podobny wą. Niedawno rozs~ się z. aktork'.ł, - Ha! ha! ha! To maskara.eta on. 

1„A · · tar b ł w domu na kolacJ1 ale wiedzac ze J·es·t teraz ojcem i siedzi z Lolą • .zlekka oczy (- tchórz.Jiwy? o nie! Wi- - mówiła przygutU-aJąc mu się na czy- Y . . . . ' . • , 
~ że pan jest odważny. wie i zanim Karolek zdumiony coraz to Lola ~ m.e ~~Je ~ypuszczał, - Ha! ha! ha! 

.._..ro ,.!!an" _za~o szkarłatem ~o _ · cej dzi.wnem zacllow3{Iliem. ~ aktox- .iż ~A ~~ ~ 1 Kam1ek pada Da.~ · · ' 
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2 
Jana 
JUTRO: 
Katarzyny 

Wydobyci 
Porąbana czaszka wskazuje że popełniono zbrodnię 

-·-w 1, ałoń11a 1~ 7 m. 9 
Zachód „ &._ 15 m. 36 

W dniu wczorajsz~ na posesji przy 
ulicy Piotrkowskiej 92, w związku z przy 
łączeniem wewnętrznej instalacji do sie
ci centralnej kanałów, o godzinie 9-ej 
rano, przystąpiono do oczyszczenia dołu 
kloaczneg.o, który od czterech lat nie był 
opróżniany. W czasie pracy jeden• robot
nik zauważył wystające resztki kości ko
lanowych z resztkami mięśni. Zaintere
sowany swem odkryciem zaczepił przed-

miot czerpakiem, i wyciągnąwszy prze
konał się z przerażeniem, że istotnie jest 
to 1 ludzka kość goleniowa. NIEDZIELA 

W•· księżyca Ir• O rn. O 
Zach6d „ Ir· 13 tn. 48 

Na widok wydobytej kości pozostali 
robotnicy, poczęli ostroinie przeszuki
wać dół i kolejno wydobywali: kilka
naście sztuk kości ludzkich z resztkami 
mięśni, lufę od karabinu systemu 
„Steyer'', przyczem muszka na lufie zo
stała zbita, pas główny żołnierski, paski 

Osobiste 
W dniu wczorajszym w kościele św. 

Józefa został pobłogosławiony związek 
małżeński między p. Zofją PudłQwską, 
a n. Wiktorem Krogulskim. 

Młodej parze szczęść BoiQ. 
8 

Zebrania kontrolne 
Jutro o godz. 9-ej rano obowiązani są 

„głosić się na zebrania kontrolne w P. K. U. 
Łódź-Miasto I przy ul. Nowo-Targowej 
18, męźczyźni rocznika 1889 zamieszkali na . te
renie 2, 3, 5, 8, 9, i 11 Komisarjatów P. P., 
których nazwiska zaczynają się na litery: A, 
C, D. 

W lokalu P.K.U. Łódź-Miasto II przy 
al. N owo-Cegielnianej 51 mężczyźni rocznika 
1904 ,zamieszkali na terenie 13-go Komisarja
tu P. P., których nazwiska żaczynają się na 
litery: od A do K. 

Na zebrania kontrolne ::ialeiy aię zgłosić " 
miejscu i terminie wyznaczonym, punktualnie, 
z książeczką wojskową i innemi posiadanemi 
dokumentami wojskowemi 

Rezerwiści, którzy nie atawii się ni-, zebra
na kontrolne bez uzaslldnionej przyczyny będ~ 
pociągnięci do odpowiedzialności w myśl przepi 
iÓW wojskowych karnych (dyscyplinarnych). 

Powołani na zebrania kontrolne winni it.v6 
&fato ubrani. um;yci i o~oleni, (p) 

Spis poborowy~h 
rocznika 1909 

Jutro w godzinach 8.15 do 13 (8 po 
poł.) ebowiązani '' do Olilobililteifo zgłoszeni" 
ię do spisów poborowych w lokalu biura woj

tkowo - policyjnego przy ul. Piotrkowskiej 
212 męk:a:yani rocznika lf109 umies11kAli na 
XIV Komisarjatu P. P., których nazwiaka za
~ynają się na litery: A, B, C, D, :&, F, G. 

Do spisów należy przynieść ze sob~ ws~vst-
lcie posiadane dokumenty. (p) 

Nocne dyżury aptek 
Dziś dyżurują apteki: F. Wójcickiegp (Na

piói•kowskiego 27), W. Danieleckiego (Piotr
kowska 127), Ilnickiego i Cymer11- (Wólczańska 
87), Leinwebrą (Pla,c Wolne~ci ;.!) 1 J, Hąrtma
na (Młvnarska l), J. Kahaną. (Aleksa,ndrow~ka 
SO). (p) 

Komunikat 
Na posiedzeniu członków Zarządu 

fow. Gimn. „Sokół'' Lód* IV odbytem 
w mieszkaniu prywatnem d-ha v. preie
są W. Leszewskiego uchwalono, by lek
~j~ dl~ .druhów o.dbY'Yały się w ponie
dz1ałk1 1 czwartlti ką.zdego tygodnia od 
godz. 20.15 do 21.45, dla druhen ZB.Ś w 
poniedziałki i czwartki od godz. 19.00 do 
20.00. 

Lekcje te odbYJlła6 się będą nadal 
9<>d kierownictwem d-ha p. o. naczelnika 
.Hieronima Dębińskiego na sali przy ul. 
Przędzalnianej 93. 

J ednocze.śnie dlviadamia się, że tNro 
Angi w ping-pong odbywaó się będą w 
t.e same dni co i lekcje gimnastyczne od 
godz. 19-ej do 20-t.ej dla chouhów i od 
20-ej do 21-ej dla dxuhen... 

„Jacek Malczewski" 
Odczyt w Gim.n~ M,sk. 

im. J .. Piłsudskiego 
We wtorek 26 b. m. o godz. 5-ej p. p. 

1lr auli Gimnazjum Miejskiego, Sienkie
wicza 46. pani N. Samotyhowa i War„ 
sza wy wygłosi odczyt p. t.: ,,Jacek Mąl
c.zewaki". 

Odczyt ilustrowa.-n.y licznemf pr~ezro
~i . . Wejścia dla dorosłych - l zł. 
dla młodzieży szkolnej - 30 m-. ' 

-
15150 _,ezrobotnych w Łodzi 

Z · zasiłków korzystało 8377 osób 
Na terenie Państwowego Urzędu Po

średnictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź i 
powiaty) łódzki, łaski, sieradzki, łęczyc
ki i brzeziński w drtiu 23 listopada 1929 
roku, było w ewidencji zarejestrowanych 
bezrobotnych 23,913 w tern w samej Ło
dzi 16,001, w Pabjanicach 2,405, w Zgie
rzu 2,350, w Zduńskiej Woli 1,142, w To
maszowie Mazowieckim 1,617, w Konstan
tynowie 81, w Aleksandrowie 114, w Ru
dzie Pabjanickiej 203. 

Z zasiłków korzystało w qbiegłym ty
godniu 10,435 bezrobotnych. 

W samej Łodzi z zasiłków korzystało 
w ubiegłym tygodniu 7,785 bezrobotnych. 
Pracowników umysłowych brało zasiłki 
aoraźne 43. 

W ubiegłym tygodniu straciło pracę 
1,833, otrzymało pracę przez Urząd 92, 
zdjęto z ewidencji z innych przyczyn 1,476. 

Urząd rozporządza 8 wolnemi miejsca
mi dla robotników różnych zawodów. 

5 bezrobotnych otrzymało w ciągu ty
godnia zniżki kolejowe na przejazd koleja
mi państwowemi. 

Wolne miejsca 
Kto chce otrzymać prac~ niechaj 

do P. U. P. P. 
zgłosi się 

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy J cjalistę do obsługi krajacza płatków, 1-go 
w Łodzi, Kili11.sk1ego 52, poszukuje kan- kowala stelmacha obznajmionego z robo
dydatów z dobremi świadectwami i refe- tarni folwarcznemi, 1-ną zdolną wykwalifi
rencjami do obsadzenia następujących po- kowaną fryzjerkę ondulatorkę, 2-ch robo-
sad~ tników fachowców, którzy pracowali przy 

NA MIEJSCU. konfekcji w fabryce kaloszy, 1-go specjali·-
W oddziale dla rzemieślników i robotników, stę do wyrobu bibułki karbon ł indygo, 

6 służących do gospodarstwa. domo- 2-ch śllfierzy którzyby umieli doprowadzić 
we~o. kwasy do trawienia szkła kryształowego 

NA WYJAZD w KRAJU. (blai-kryształ). 
4-ch szewców szteperów, 1-go maszyni- W oddzia1e dla pracowników umysłowych. 

stę do obsługi motora „Dieslew", 1-go spe- 1-ną kierowniczkę do przedszkola z 
cjalist~ do obsługi generatora, 1-go spe- kwalifikacjami ochroniarki. 

Kolo b. Słuchaczów i Absolwentów 
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 

w Łodzi 
i . Ekonomicznych 

„W ubiegłą niedzielę odbyło się w 
lokalu Stowarzys~nia Kupców i Prze
mysłowców zębrania organizacyjne b. 
słuchaczów W. Sz. N. S. i E. w celu po
wołania do żyeia stowarzyszenia, które~ 
py, grupując ogół b, słucha.czów Szkoły, 
mogło kontynuować myśl społeczną \ na
pk-0wą, zaszczepioną w mieście naszem 
przez ten Wyższy zakła.d n~qkowy, Ze
brani mocą jednomyślnej uchwały posta
powili Stowarzyszenie \łtwor~yó, dając 

mu nazwę „Koło b. Słuchaczów w. Sz. 
N. S. i E. w Łodzi". Do zarządu koła wy 
brano; A. Rżewskiego (prezes), O. Bo
rysławskiego (sekretarz), S. Kostowskie 
go (ska1·bnik), F. Waszki~wicza i J, Au
gustYIJ.iaka (~złonkowie) i do Komisji re
wizyjnej;. J, Kukulaka i J. Waltratusa. 
Pierwszem zadaniem zarządu będzie wy
danie drukiem monografji o działalności 
Szkoły i organizacji Bratnie,.i pomocy". 

Epilog zabójstwa na sali tańca 
W dniu wci:orajszym w Sądzie Okręgo

wym rozegrał się epilog zabójstwa do~ 
.wnanego na sali tańca przy \llicy Smugo~ 
wej 28 w dniu 23.6-1929 r. 

Szczegóły teg.a zabójstwa przedstawia
ją się następująco: 

W dniu 23 czerwca 1929 r. przy ulic} 
Smugowej 28 odbywały się tańce, na któ
rych między innerni prócz właściciela sali 
Józefa Morawskiego byli: Jan Olszak~ Ka
zimierz Bielski, Stanisław Miśkiewicz, Ka
zimierz: Domagała, Piotr Szymański, Józef 
Dopierała, Mieczysław Popielaty, Czesław 
Morawski, Zygmunt Fiszer, Janina Malew
ska, Melanja Kociak, Bronisława Adam
czyk i wiele innych osób. 

OkołJ godz. 7-ej wieczór tegoż dnia w 

stu minut na salę wpadł Fiszer, krzycząc 
„pobili Janka". Na krzyk Fiszera obecnie 
na sali wybiegli do ogrodu i zauważyli, że 
w odległości mniej więcej 100 kroków leży 
na trawie nieprzytomny i pokrwawiony Ol
szak. Jednocześnie zauważono, Miśkiewi
cza, Domagałę i Szymańskiego, uciekają
cych w kierunku miasta. Olsiaka przewie
ziono dorożką do domu, gdzie po kilku go
dzinach zmarł. Sekcja zwłok ustaliła, że 
śmierć nastą!'iła skutkiem ran, zadanych no 
tern w okolicę karku i ciemienia. 

Mi~kiewicza, Domagałę i Szymańskie
go aresztowano. 

świadkowie zeznali, że Miśkiewicz za
dał rany noi.fm Olszakowi, podczas gdy 
Domagała i Szymański trzymali go. 

K • • • t•d k ogrodzie doszło do bójki na pięści, podczas 
OltlUSJa lDWa I Z a której Olszak został pobity przez Miśkiewi-

W poniedziałek dnia 25 b. m. o g~i· cza I Domagał~. Bójkę tę zllkwidował ]6-

W policji Miśkiewicz do winy się przy
znał, u sQdzego śledczego natomiast odwo
łał swojej zeznania. Na przewodzie sądo
wym rów11iei wypierał się wszystkiego. 
Domagała i Szymański do niczego się nie 

lłie 9-ej ra.no rozpoc~e urzędowanie zef Morawski. Uciestnicy bójki powrócili 
.Komisja inwalidzka dla tych p0szkodo- na salę i przez pewien czas panował spo
wan.ych :na wojnie, którzy wnieśli porla- kó!. W pewnej chwili znów wybuchła bój
nia o przyznanie im renty inwalidzkiej. ka. Tym razem bił slę Olszak z Moraw-

K?n;i<sja ,inwalidzka czynności swe skim, Domagałą i Szymańskim. I ta bójka 
wełmac będzie W lokalq pi·z;v tdicy Po- została wkrótce zlikwidowana. Olszak o 
morskiej Nr. 18 do god,ziny 3 po połu- godz. 9.30 wyszedł znów do ogrodu, a za 

.~ ... -F >hv1 nim cichaczem wynieśli się Domagała, Miś~ 
kiewkz i Srvmańskł. f!o u~~wie kilkuna-. 

przyznali. · 
Sąd po przesłuchaniu świadków skazał 

21-letniego Stanisława Miśkiewicza na 8 
miesięcy więzienia, 19-letniego Kazimierza 
Domagałę na 6 miesięcy węzienia, 22-let
ncgo Piotra SiymJńskiego na 6 mii>.~~CY 
wiezJenia.:.(e)v - -

od ple.caka, kociołek żołnierski ora:z ła
downicę i buty. O odkryciu robotników, 
powiadomiono natychmiast VII komisar
j at. policji państwowej i żandarmerję 
WOJskową. Na miejsce przybyli komi
sarz Wilczyński i żandarmerja. Ze stanu 
zwłok wynika, że znajdowały się one w 
dole kloacznym od dłuższego czasu. Na 
części kości czaszkowej, wydobytej z 
dołu, znaleziono ślady ran tłuczonych 
zadanych tępem narzędziem. Ciosy te 
musiały być bardzo silne, gdyż kość ~ 
tern miejscu została zdruzgotana i naj. 
prawdopodobniej spowodowały śmierć. 

Wnioskując z powyższych okolic.znoś„ 
ci, ma się tu do czynienia ze zbrodnilh 
która dłuższy czas pozostawała w ukry~ 
ciu i dzięki tylko przypadkowi została U• 
jawniona. Wyświetleniem tej ·zagadki 
zajęła się policja oraz żandarmerja woj• 
skowa, zachodzi bowiem przypuszczenie, 
iż znalezione zwłoki należą do żołnierza. 

Przy wydobytych szczątkach ludz. 
kich wystawiono posterunek policyjny i 
wojskowy, a następnie o godzinie 2-ei 
po poł. na skutek zarządzenia wład:J 
wojskowych przewieziono je do prosek„ 
to:rjum przy ul. Żeromskiego 113. 

Wieść o znalezieniu szczątek ludzkich 
błyskawicznie ro.zeszła się po całem mie. 
ście i na miejscu odkrycia gromadziły si~ 
tłumy ciekawych. (w) · -- • 

Trzy miesiące więzienia 
i degradacja za kradzież rut 

W dniu wczorajszym przed sądem 
wojskowym stanął Konstą.nty Słupicki, 
st. sierżant 28 p. Strzelców Kaniowskich. 
oskarżony o przywłaszczenie 50 dryn be
tonowych i 14 rur kamiennych podeza>.· 
kanalizowania koszar. 

Jak ustaliło dochodzenie rury te > 
dryny zabrał Słupecki, celem przeprowa-
dzeni.a kanali-zacji w domu swego szwa. 
gra. Na przewodzie sądowym Słupicki 
do winy się przyznał, tłumacząc się jed· 
nak, że miał zamiar za zabrane przedmv 
ty zapłacić. 

Sąd po naradzie skazał Kons.tanteg,,. 
Słupickiego na 3 miesiące więzienia i de-
gradaci.P do stopnia iszere.srowca. ,(P), 

Z PoL Tow. Historycznego 
Dnia 26 listopada (wtorek) w sali Ku~ 

ratorjum O. S. Ł. (Piotrkowska Nr. 104' 
odb~dzie si~ posiedzenie naukowe Oddziału 
Łódzkiego Pol. Tow. Historycznego. oa: 
czyt p. t. 11Działacze żyrondy" wygłosi dr, 
Adam Próchnik, dyrektor Archiwum Pań. 
stwowego w Piotrkowie. Początek punktu.
lllnie o godz. 20-ej. Wstęp dla członków 
i w.nrowadzonych JlOŚci. 

-.„ ..... - .. "# -- ' -- .,.. 

Dziś i dni następnych 

Krwawa tras;edja dziejew~. Upadek caratu. Życie 
i imieJÓ najwi-;bzegQ s:i~rlat~na w~zy1tkich era• 

sów, aybirslciego chłopa Rasputina P• t. 

ZAGŁADA 
. ROSJI . 

(RASPUTIN l gosI~TY) 

W rol. iłów. 

Aleksander Malikow. 
Wkrótce: 

„S A L A M B 0" 
oczqtęk w dni powazednie o g. 4 pp.-W soi.ot7 
11ied1i•lt I święta o i· l~ w pel, - C.ny miejsc 
w d11i powszednie niedzielo i święta NA PIER· 
WSZY SEANS Ili m. 40 11. li, I i i>alkon 60 i''· 
loża 1 zloty- NA NASTĘPNE SEANSE w dni 
powszednie: III 70 gr., Il i balkon 90 gr., I. m. 
il. 1.20 loża d. 1.50 w aoboty niedziele i świę· 
to Jl! m. 80 gr. 11 i balkon zł. 1.10, i I 111. 1,40 

lob l.80 
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Zatarg ~ fabryce· 
Lichtensteina 

Złóżmy choć skromny datek 
W ubiegłym tygodniu tarząd fabryki 

Lichtensteina w Pabjanicach zawiadomił ro 
botników, że od poniedziałku fabryka zo
staje zamknięta na czas nieograniczony 1 
powodu braku z·amówień·. na gwiazdkę dla więźniów 

rodziną w okresie odbywania kary, pomoc · . „ dl . h . 1 Robotnicy zwrócili się do związku z pro Uroczysty, wielki, święty dzień 11-go 
".tt:stopada 1918 r., dzień wskrzeszenia Naj
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, roz
budził zarazem zbiorowe tętno serc na
szych, łącząc w jednolitą harmonijną ca
łość pracę państwowo-twórczą z działal
nością twórczo-społeczną. 11-lecie wysił
ku i mocy ducha stworzyło pewien pro
bierz stałych instytucji i organizacji spo
łecznych, które przetrzymały wszelki kry
zys i, mimo najcięższych warunków pra
cy, nie porzuciły swego sztandaru, sta
rcrjąc się wznieść go do najwyższego po
ziomu użyteczności i inne, które wykazały, 
iż są niepotrzebne i przez to poparcie i 
pomoc powierzchności straciły. 

Do organizacji pierwszego typu należy 
t ogromnym trudem stworzona instytucja: 

PATRONATU WIĘZIENNEGO. 
Pomoc więźniom w społeczeństwie na

.mem w epoce niewoli cieszyła się ogromną 
popularnością, gdyż z pojęciem więzienia 
łączyło się pojęcie pracy ideowej, poli
tycznej, narodowej kaźni i męki. Polska, 
zg_odnie ze swoją tradycją historyczną, po
nownie stała się krajem wolności i swobo
ay obywatelskiej dla tych, co w -grani
cach przyjętej więzi i praw społecznych 
żyć chcą i pragną. Ci jednak, którzy gra
nicy tej więzi utrzymać nie chcą czy nie 
mogą, w imię zbiorowego dobra na pewien 
czą.s z czynnej społeczności wydzieleni być 
muszą, by po odbyciu kary należycie o
cenić piękno i potęgę życia na wolności. 
:Wśród tych właśnie obywateli, co karze 
więzienia ulegają, znaleźć można cha
raktery ludzkie o tak różnorodnem zakr0-
ju, że pomoc społeczeństwa w uleczeniu 
ich wad i usterek staje się niezbędną i ko
nieczną. W dziedzinie tej wskrzeszone 
państwo polskie czyni wszystko, by 
sprawę naszego więziennictwa rozwiązać 
zgodnie z rozsadami nowoczesnych świa
to-wych wymagań, lecz ciężkie warunki 
finansowe niezawsze pozwalają zrealizo
wać najpiękniejsze poczynania i hasła. I 
3.latego społeczeństwo w tej sprawie przy-
11osi państwu w miarę możności swoją 
pomoc i środki, mogące bodaj częściowo 
':>raki najbardziej konieczne usunąć. W 
tym względzie istnieje stały kontakt spo
~eczeństwa szczególnie z władzami sa
morządowemi, ułatwiony za pośrednic
twem, t. zw. Patronatów Więziennych. 
Każdy większy ośrodek miejski patronat 
taki posiada i przy jego pomocy i stara
niu więzień posiada opiekę nad swoją 

WATALINA 
lekka i ciepła tylko w firmie 

EDĄUllD 

więzmow, a a me wie oznaczącym po- śbą o interwencję. Zwołana konferencja 
w uzyskaniu pracy w chwili wyjścia na darunkiem. Pod tym więc hasłem: przy udziale przedstawicieli firmy i związku 
swobodę, a przedewszystkiem szerokim oraz inspektora pracy, ustaliła dwie możli-
jest zakres działalności patronatów w pra- GWIAZDKA DLA WIĘżNióW waści t. j. albo wypłacenie robotnikom za 
cy kulturalno- oświatowej. wzywamy całe łódzkie społeczeń- dwa tygodnie wymówienia albo też urucho 

Na terenie m. Łodzi istnieje Patronat stwo do składania ofiar w gotówce i natu- mienie fabryki. zarząd firmy przyjął drug"' 
Więzienny od szeregu lat i dzięki ofiarnej rze do redakcji pism miejscowych albo bez- alternatywę i fabrykę uruchomił. .(w) 
pracy najwybitniejszych obywateli miasta, pośrednio do Sekretarjatu Patronatu Wię-
działaczów społecznych i nauczycielstwa ziennego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, W · 
czyni wszystko, by przyjść z wszechstron- prz) Wydziale Opieki Społecznej, w środy ysława f Qłograficzna 
ną pomocą tym, którzy na pomoc tą za- od g. 4-ej do 5-ej po poł. Polska Y. M .C. A. w Lodzi, pragn~ 
sługują. Skromne środki jakiemi patro- Najdrobniejszy dar ze szczerego ofia- wśród lic-Lnych swych członków, fotogra
nat rozporządza i piękny a szlachetny cel rowany serca będzie przyjęty z wdzięczna- fów-amatorów rozbudzić zamiłowanie 
pracy i działalności pozwala instytucji ścią, a radosna łza i wdzięczna pamięć do fotografji, a zarazem zapoznać szer
zwracać się każdorazowo o pomoc do nieszczęśliwych będzie dla każdego z nas szy ogół naszego miasta do jak pięknych 
społeczeństwa. Niestety, niezawsze spo- wielką nagrodą za spełnienie społecznej wyników dochodzą. niektórzy miłośnicy 
tykamy się ze zrozumieniem i należytym powinności. Musimy znaleźć chwilę cza- fotografji, urządza we własnym gmachu 
oddźwiękiem, co zresztą jest częściowo su i skromny datek, jednocząc swe wspól- od 8 do 14-go grudnia Wystawę Foto-
zrozumiałe wobec ogromu środków, dawa- ne siły w zbożnem dziele pod hasłem: graficzną. Wystawiać mogą wszyscy a-
nych przez ogół na różnorodne cele ideowe. matorzy z Łodzi (z wyjątkiem fotogra-
Obecnie jednak zbliża się tradycyjny dzień GWIAZDKA DLA WIĘźNlóW. fów zawodowych) • 
Narodzin świętego Dzieciątka, dzień na P. S. Wszystkie łódzkie pisma prosimy Za najlepsze eksponaty wydawane bt 
ziemi naszej obchodzony z wielką uroczy- w imieniu Patronatu Więziennego w Ło- dą dyplomy i wartościowe nagrody, mię-' 
stością, jako symbol zgody, radości i dzi o łaskawe powtórzenie w swych Sza- dzy któremi F-ma A. Pippel ufundowała 
wiary w szczęśliwe jutro. święto Bożego cownych dziennikach niniejszej odezwy, własną nagrodę w postaci cennego apa
Narodzenia związane jest u nas z obcho- oraz o otworzenie rubryki ofiar na cel po- ratu fotograficznego. Mamy nadzieję, że 
dem uroczystej i radosnej Gwiazdki. wyższy. i inne firmy fotograficzne nasz.ego mia-
Pragniemy więc w dniu tym, zgodnie z K. Gr. sta odniosą się przychylnie do tej impre-
każdoroczną tradycją, obdarzyć również zy i ufundują nagrody własnych firm. ______ _..;._..;. ___ _..;. __________________ ~---ł Przewodnictwo w Komisji Sędziow· 

skiej objął Prezes Klubu Miłośników Fo
tografji p. Kirbitz. 

Wszelkich informacji dotyczących 
Wystawy udziela Polska Y. M. C. A:, 
Piotrkowska 89 w godz. od 10-e.i rano do 
10-ej wieczór. 

Firma W. Manda 
Po gruntownej przebudowie nastąpiło 

otwarcie ogólnie znanego magazynu obu
wia W. Manda, Piotrkowska 127. Firma 
ta, istniejąca od roku 1890, zjednała so
bie zaufanie szerokich sfer naszego społe· 
czeństwa, dzięki wysokiej jakości obu
wia wyrobu własnego jak i najprzedniej
szych fabryk mechanicznych. Najnowsze 
fasony, solidna robota i pierwszorzędny su· 
rowiec przyczyniły się do zasłużonego roz
głosu i powodzenia z jakich firma ta ko
rzysta. Z niemniejszą pieczołowitością fir. 
ma W. Manda traktuje wszelkie powierzo-

·af:nut?d;u M au 

I Anons: wkrótce „TAlłZAR" · wkrótce I • 
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Projekt podwyżki ce~ 11

1 GOLGOTA I 
wyrobów monopolowych • ,All.OŚCI 1111 

w dniu wczorajszym powrócili do urzędników państwowych. • I 
Łodzi delegaci związku urzędników pań- Jak się dowiadujemy władze państ- B W kinie ,,ERA" ~ 
stwowych obradujących od dwóch dni w wowe prawdopodobnie nie zgodzą się na • „ . 

stolicy. takie załatwienie sprawy, ponieważ dy-BOKSLEITNER Na zjeździe tym, który zwołany zo- rekcje monopolów tytuniowego i spiry- • B 
Lódź, Sienkiewicza 79, tel. 41-79 stał celem polepszenia bytu urzędników tusowego uważają, że podwyżka ich wy- ••••••••1111181111 fi1 

państwowych wygłoszono szereg ref era- rabów może fatalnie odbić się na ilości ••••••••• +•••t 
tów na powyższy temat. spożycia tych wyrobów. (p) 

~ m Ponieważ dotychczas wszystkie wy- i C W A B Ml • 
• m siłki urzędników państwowych zmierza- ~:. a 119 • ę+ 
D D jące do polepszenia war~n~ów bytu .r~z- Zamach samobójczy •• „ .......... ~„•••••• I I ~!~~~~~~t:~e ;;i~:e~bor~~nru~~~ W bramie domu przy ul. Obywatelskiej I Nasz 11-gi przebój sezonu po „Tarza· li 

niemożliwa ponieważ nie ma na nią po- 12 wczoraj około godziny 10-ej wieczo- nie", produkcji 1929-30 r., pierwszy raz li 
D D krycia_ urzędnicy państwowi tym ra- rem otruła się esencją octową nieznana • w Łodzi. li 
D I zero postanowi"li wystąpić do władz cen- kobieta w wieku około 30 lat. Niep-rzytom- • Najpotężniei'sze arcydzieło wytwórni a 
~ d tk 1 k t · t k . „UN WERSALH 1930 r. FAI 
r. Dziś i dni nast~pnych . tralnych z wnioskiem o podwyższenie ną espera ę e arz pogo ow1a ra un o- I Największa sensacja świata • „ Wl•.ZIER ww•P• • cen wyrobów monopolowych a więc wód- W~ĘO pr.zewiózł do szpitala prz.r. Zbiorni • 
D -t • fi ki i papierosów, a swny otrzymane z tej MteJSkleJ. _(w), KJ b 
D SW+ HELENW D nadwyżki mają stanowić podwyżkę płac U • a Dramat ukazujący ostatni4 tragiczn11 tl - I • k• I 
• miło3ć BogP.!r!i:e ku uwicozioucj • „------------- ?„ • czarne) rę I li 
I wERN-lar~uśsych: 11 Wypożyczalnia książek I • w roli głó':~b~;,~~o~any król •• 
• i ALBERT BASSERMAN • I I • ULUBIENIEC CAŁEGO ŚWIA 'r A 

=.
- Reżyseria znakomitego ŁUPU PICK -- I przy księgarni i składzie nut WOLFA 11.· William Desmond 1· „ Scenariusz geujalnegoABLA GANCEA m 

Arcydzieło to zostało stworzone płg. A • Nad progra111: 
najnows7ychdokumentów historycznych GEBETHNER • m dotyczącyNhap:fei!~7:1 dziejów .:.il 

1 
· J I DZIENNIK ATUALNOSCI 

1 ~ „ • Początek seansów o godz. 4 pp., w so-

l Orkiestra pod dyr. a. KANTORA I i Piotrkowska 105, tel. 1-80. I • Nabol:yy, snciae:;ie:s~yś~~!a :i:-1.;!:P·po • 
m Początek setlllsów o g. 4 PP• ost r:. I • 
P8 10.15 w soboty n.iedz. i św. o 12 w P· • I · da ostatnie nowości. • . SO gr• • D Ceny wszystkich miejsc w sob G pos1a „„ ••.••• ł ....... ___________ __ __ ......... „ .•••..•• 

• 



Sb 14 „HASŁO" z dn1a 24 listopada 1929 r„ 

owy wyczyn p. Weiss erga Syl „ wetki cekawistyczne 

O dzielnym Huzarze 
z Bełchatowa kanclerza skarbu miejskiego 

Kupcy i · dostawcy ,ostroinie z Magistrratem 
wyczyniającym brudne kawały 

Tylokrotnie opiewanemu przez nas m najciekawsza część naszej historji. (Słu
swe „wiekopomne zasługi" dla naszego chajcie! ! ! Słuchajcie ! ! ! !) 
miasta wiceprezydentowi z Weissbergów Urzędnik w okienku Nr. 17 ogłada 
Wielińskiemu - bohaterowi afer miesz- .tawiadomi~nie z jednej a potem z drugiej 
kaniowych i innych wątpliwej wartości -strony, w1·eszcie z mocno :t.afrasowaną 
moralnej „wyczynów" - prz~oszącemu miną oświadcr.a szczęśliwemu posiadacw-
ujmę naszemu samorządowi - lnamy wi pl'zekazu: 
do zanotowania jeszcze jeden wielce ~,Rodzona pana rodzięielka, która ma 
cmvalebny „wyczyn" natury skarbowo- nieszczęśCie posiadać kamienicę w mie-
butlżctowej. ,cte Lodzi nie zapłaciła podatku od nie1·u. 

Jak wiadomo w obecnym cekawisty- chomości za rok J.!1~8. Zaległość ta wyno
~znym zarządzie miasta p. Wei!IJsberg si zgórą 2500 zł9tych. Niech więc pan do· 
O'lJ ~i goc;Iność kanclerza skarbu. Kanele• piaei do tego przekazu w gotówce prze
rz~m tym PPS. skompromitowała si~ na szło 500 zł., pokwituje rachunek a wów· 
wieczne czasy i kompromituje się w dat· czas . jesteśmy z nim w porządk~. 
, ... „ „.1 ciągu. Po wysłuchaniu tej miłeJ wiadomości 

do lekarza aby mu zaaplikował gwałtow
ny środek na uspokojenie nerwów. 

Tutaj musimy dodać, że u matki kup
ca osoby bardzo mmożnej było na tenże 
podatek dokonane .zajęcie, a sprzedaży 
miano dokonać w dniach najbliższych. 

A teraz pytamy z pijanyiltl hałasem? 
Od kiedy t-0 dzieci odpowiadają za grze· 
chy ojców i,~oich w podobnych olioliczno 
ściach. . 

Zaś na zakończenie uwaga pOd adre
sem kupców i dostawców: ostrożnie z Ma
gistratem bo p. Weissberg nosi się z za. 
miarem niewypłacania rachunków wszy
stkim kupcom i dostawcom za należności 
wszystkich ich krewnr.ch do 12 linji 
zstępnej. 

R. H. 
· Dotycnczasowe zarządzanie finansa- kup~ec o ktorym piszemy byl bliski a taku 

„1 :t . ..«Hlzi przez tego kos zerno ~ cermwi· apoplektycznego i czemtJrędzej udał si\i 
"•Y\;untgo finansistę doprowadziło do tc4 .,...M•mMc:;•vame w PM&+;•tsiumm:wawe 
go, że kasa miejska stoi pustkami nie 

d "*'i•' 1W 

p:Js.iadając środków na opędzenie naj-
.;" tniejszych wydatków nie mówiąc 

J:.l;. o tern że rachunki dostawców płacone 
„~ v...- .„ :d sposób, że muszą oni caiemi 

. Sejmik brzeziński 
obniża kary za zwłokę przy płaceniu podatków 

• ;c;.,u . ...... .i..1i wyczekiwać na pieniądze ja- Na · naj-b!it~ze.m posiedzeniu Sejmiku 
.e im się należą, czy to za wykonane ro- Brzezińsldego zostanie rozpatrzony projekt 

·-'LY czy dostawy. starosty -Brzezińskiego p. Tułeckiego, w 

nych inwestycyj. 
Pozatem rozpatrzony zostanie projekt 

uzyskania dla Komunalnej Kasy Oszczędno
ściowej w Brzezinach, długoterminowego 
taniego krec!ytu z oddziału Banku Polskie
go w Tomaszowie - Mazowieckim. (w) 

Aby rafować katastrofalny st.an fi. sprawie obniżenia kar za zwłokę w płace
.. „.usJw miejskich wyczynia p. Weissberg niu podatków i dahirt komunalnych oraz ob
~.L.io sztucziii o jaki.eh nawet nąjznako- niżenia budżetu Sejmiku na rok 1929-30 
•. .itszym mist rzom sztuk tajenmych się przez zaniechanie szeregu mniej potrzeb-
n~ ś~~ P~iaj ~~u~myje~n ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ soczysty fakcik -polecając go· gorącej u- ~ 
walizo kupców i dostawców magistrac• 
kich, aby wiedzieli naco się .narażają u
faj~c nieopatrznie Magistratowi - po
siati:ijącemu tak mocno koszernegó a sła-
bego w sprawach finansowych kanclerza. i!!i•••8!~111131119l•lillmfWB!i!i!lllmR!il!lllSBEiailli•llila•••••••d 

Oto jak się rzecz ma cała. 

H Wydział Gospodarczy Magistratu za. 
..a.awia u jednego z większych hurtowni
ków mącznych posiadającego skład przy 
uhcy Nowomiejskiej większą ilość mąki. 
Dzieje się to na samym początkll paź. 
ch.lernika r. b. Musimy zaznaczyć, że mą· 
.lfa jako artykuł gotówkowy sprzedawa· 
ru. jest z minimalnym zyskiem i w no1·· 
rualnych warunkach kupiec który taki 
t•ansport dostarczał otrzymywał należ
nvść za rachunek najwyżej po upływie 7 
l :nl po dostarczeniu rachunku. 

JAKO 

INA PIETROWNA 
WKROTCE 

w CAPITOLU 

• YGI 
Nasz kupiec około 1 października do

shrcza za.mówiony transport mą.ki a ra
,z..:_„n z nim i mchunek opiewający na su
łi'IJ około 2000 złotych. Mija 7 dni pienię· 
a~y niema, mija 14 dni pieniądze jeszcze 
nic nadeszły, mija 21 dni gotówki wogó-
1.e uie widać, mija 28 dni o forsie ani sły
~hu, mija 35 dni ani dychu. mija 42-ku· ! ... ~- , ~;p!l!f!!;~~Mt~~~~~~!!~~~~!!~~~~~~~~~~~~~!!!!~!!~ 
Jłli<'.: przYI>omina sobie z trudttościt& jak Ak • d • 
'ta gotówka wygląda, a dopiero 51 dnia . . c1a po wyzkowa 
•(słuchajcie? I Słuchajcie ! I) przychodzi :.D 
zawiadomienie na ktt>rem stoi napisane trykociarzy i pończoszników 
j~k wół, że taka a taka suma za dostar• 

Dzielny wojak Szwejk zdobywał swe 
laury wojenne - w tym samym czasie, 
gdy węgierscy huzarzy dostawali rzetelnie 
w skórę nad Tiawą i w Serbji. 

Dziś o Szwejku głośno - o huzarach 
cicho. A stąd wniosek: lepiej być żywa 
świnią, niż martwytn lwem. · 

Dla starego żołnierza, sympatyczniej· 
szy jest jednak madziarski huzar, od cze
skiego tchórza. I dlatego z zainteresowa· 
niem zajęliśmy się losami pewnego Huzara 
z Bełchatowa. 

Nie jeździ ten Huzar - jak jego kole„ 
dzy z nad Dunaju - na ognistym ogierze .. 
nie jada gulaszu, nie wywija szabelką. 
Ale: hatcuje na koniku partyjnym, żywi 
się protekcyjną kaszą i jak szablą wywija 
pięknemi cekawistycznemi frazestłmi. 

Tedy i dzielny Huzar z Bełchatowa za
jechał daleko: został wiceburmistrzem oj• 
czystego grodu i kierownikiem Kasy Cho
rych tamże. I było mu dobrze: szlachetniał 
tył i rósł w łasce ludu i partji. 

Aliści na huzarję Bełchatowską przy· 
szedł iście cecorski pogrom. Komisarz rzą· 
dowy Kasy p. Kazek w związku ze sanacją 
instytucji zwolnił naszego wojaka z jego 
stanowiska i wylał go sromotnie. 

Czerwony Huzar zbladł. Zapłakał nao 
niewdzięcznością ludzką. Ale niesłusznie:....... 
bo wdzięczność nie jest utopj.ą! 

Zrzucony z konia Huzar znalazł sarti
tarjuszy w osobach partyjnych kamratów • 
Otóż, chociaż urząd wiceburmistrza, (któ„ 
ry zajmował nasz bohater) jest niepłat
ny, P. P. S. C. K. W. na posiedzeniu Ra
dy Miejskiej sławetnego Bełchatowa ma 
wnieść projekt o przyznanie poborów dl! 
Huzara jako dla wiceburmistrza ..• 

Oj, Huzarzy, Huzarzy, malowane dzieci,. 
Nie jeatia złotówka za wruni poleci ••.• „ 

& 

Odczyt Czerwonego .l\.rzyia 
Czerwony Krzyż przypomina, iż w dniu 

dzisiejszym o godz. 12 min. 30 w por. w ca· 
li Polskiej Y. M. C. A„ Piotrkowska 89, 
pan naczelnik E. Rosset wygłosi odczyt n. t . 
„Samorząd łódzki w walce z głodem miesz
kaniowym". 

Wejście beipłatne, 

Komunikat 
Zarząd Związku Legjonistów Pol~ 

skich, Oddział w Łodzi zawiadamia, że w 
dniu 25 b. ro. t. j. w poniedziałek o go„ 
cl.zinie 17-ej zarządza zbiórkę wszyst. 
kich członków w lokalu Związku przy U· 

licy Prez. Narutowicza Nr. 45 .(prawa Q
ficyna I. piętro)„ 

MIESZKANIE 
czoną mą!~ jest do odebrania w okienku Jak wiadomo w dniu. 1 stycznia 1930 I przez nich, z~branie po~tanowiło ~o~ać 
Nr. 17 w głównej Kasie .Miejskiej. rok!! wygasa ~owa ~b1orowa w . prze- walne zebrame wszystkich pracowmkow Pokój z kuchnią do wynajęcia 

Do dostai·czonej mi-ki kupiec już do- mysle tryk~c1arskitn 1 .ponczoszm~zym . . za~r?dnlonych w przemyśle dzianym na wprost od gospodarza, 2 minuty od 
lf.>:.;_;1 bo czekając tyle czasu na nieszczę- Wobec P?Wyzszego w dn~u wczoraJszym dzien 1. XII rb. . . . tramwaju. Szosa • Zgierska 16. 
Sn~ nal~żność na procentach stracił ca· odbyło ~1~ .w. lokalu zw:ązkowym przy -yvaine zebram.e będzie m1a!o za ~a- i•-•-1m1llllil!!ll!llllllll!!l!lmmllllilililllB111C1lllalll81115.'!e.:I 
ty swój zarobek i aby więcej nie tracić ul. Gdan.sk:eJ 40, zebra~1e. delegatów f~- dame ?pracowarue postul~tow, ktore 
j}.ęJzi co tchu do kasy odebrać tę swoją brycz?ych 1 zarządu, po~więcon~ sprawi~ przedłozone zostaną następnie przemy. 
krwawicę. I tutaj zaczyna się dopiero ta noweJ umowy zbforoweJ W teJ gałęzi słowcom. 

li ••••••••••• 
TEATR SWIETLNY so~ 

,,CASINO" 
Dziś i dni nutępn.Jilh . . 

Najnowszy film wytw6rn1 .,SFINKS" 
Wielkie śwł~to polskiej -wytwdto&oici 

filmowej 
Królowa ekranu pol1klego 

IADWIGA · 
SĄOSAlłllCA 
w pot~tbylil dramacie miłosnym, n• \le !JtHIJol 

erotyouiyoh dwóch kobiet i dwóch mężczyzn 
Według powieści najwybitniejuo10 a mooaray Ił• 

teratury polskiej ANDRZi;',JA STRUGA p; t. 

Grzeszna· miłość 
Partnerami joj "'' 

NajDOwaza rewelacja filmowa 
Zofja Batycka 

„A.• scen stołecznych 
Bogusław Sambor.ki 

Znuy arty1ta dra10etyo1ny 
Tadeusz We11 łowaki 

Wybitny tnlont filmowy · 
Jerzy Kobn112: 

Orkiestra pod batut!\ L. KANTOaA 
Początek seansów • godz. 12 w poł. 
Ceny miejsc na pierwszy seans wny· 

stkie po 1 zł. „.„ •••.•• 

przemysłu. W razie nieuwzględnienia tych wytycz. 
Po zdaniu dokładnego sprawozdania nych, pracownicy dziani postanowili 

przez poszczególnych delegatów o !lytua- chwycić się najsilniejszego środka-straj 
cji na. terenie fabryk reprezentowanych ku. (p) 
------·---'~·-·-··--·-- -· ___ . _ _:.._ .. -___ . 

Czasoeis~a 

„Kobieta Współczesna" 
Wyszedł z druku Numer 47 - tygodni

ka „Kobieta Współczesna". Na treść nu
meru złożyły się utwory: „Sygnały niebez
pieczeństwa" - Quidam, „Udział Kobiet 
w budownictwie rnieszkaniowem'' - Ja
nina Ginett-Wojnarowiczowa, „Ruch ko
biecy w Turcji" - L. R. „Rozstanie" i 
„Czem zabić serce" ~ Hanna I-łuszcza 
Winnicka, „Nienawiść" (z książki „Dwa 
księżyce") Marja Kuncewiczowa, „W si
dłach" - Jan Orski, „Serce Generała Bo
cpe" - K. Bielańska, „Wystawa Rafała 
Malczewskiego" - N. Samotyhowa, „Dr. 
Ewelina Wróblewska" - H. Witkowska, 
„Wśród książek" - Cz. Wojeńska, „Z 
klubu artystycznego kwadrygi'' - N. Ku
czyt\ska, „Z teatrów" - Zofja Popławska, 
„życie i Praca", „Z szerokiego świata". 
„Czy bilety samolotowe są drogie", „Z 

. kina''. Odpo~iedą Reqakcl~ 



Nr.~~ 

Ofiara na Sierociniec 
Firma „Dom Towarowy juljus.t Roz

Aer" złożyła na Dom Sierot żołnierskich 
zł. 400, uzyskane na konkursie Oświetlenia 
Dkieh Wystawowych. Zarząd Domu Sierot 
ą drogą składa zarządowi firmy za dar ten 
podziekowaniei 

Naprawianie chodników 
. na ul. Piotrkowskiej 

W poniedziałek rozpocznie się grun
towne naprawianie chodników na ulicy 
Piotrkowskiej, uszkodzonych w swoim 
czasie przez roboty asfaltowe i kanaliza
cyjne. Roboty przy naprawianiu chodni
ków będą prowadzone w bardzo szybkim 
tempie, ponieważ, jak wykazało doświad
~zenie dziury i wyrwy w chodnikach sta
ją się niejednokrotnie przyczynami nie
szczęśliwych wypadków. 

Po ukończeniu tych robót Magistrat 
.przystąpi do reperowani•a chodników 
:wzdłuż całej Piotrkowskiej. (n} 

Posiedzenie Rady Miejskiei 
W czwartek, dnia 28-go b. m., o go..!.d-

11ie 7,30 wieczorem, odbędzie się 18 posi1.» 
dzenie Rady Miejskiej. 

Pod kołami wozu 
' W dniu wczorajszym na ulicy Rokiciń-
4kiej 52, na przechodzącego jezdnią Hen
ryka Szymańskiego, 6-letniego syna urzęd
nika Urzędu Celnego, zamieszkałego przy 
ulicy Rokicińskiej 54, najechał wóz. Wez
wany lekarz pogotowia stwierdził u chłop
~a złamanie prawej ręki i ogólne obrażenie 
ciała i po nałożeniu opatrunku pozostawił 
go w stanie osłabionym w mieszkaniu rodzi 
ców. (w), 

NA GWIAZDKĘ DLA WIJ~tNióW NA 
RĘCę PATRONATU WIĘZIENNEGO 

W LODZI. 
(Sekretarjat, ul. Piotrkowska 104, 

przy vordziale Opieki Społecznej, przyj
muje, w środy od godz. 4 do 5 p. p.) 

Prof. K. Gr. składa: 3 kg. maki i 3 
k~. kaszy. 

Uroczystość wręczenia 
świadectw czeladniczych 

w Cechu Cukierników 
. W ub. tygodniu w lokalu Cechu Cu
!kierników odbyła się piękna uroczystość 
wręcrenia świadectw tym uczniom cu
kierniczym, którzy w liczbie 13 zdali z 
pomyślnym skutkiem egzamin praktycz
ny i teoretyczny na czeladnika cukierni
czego. 

Uroczystość poprzedził 
l:lwóch uczniów a mianowicie Matuszew
skiego z Lodzi i Edwarda Dominiaka z 
Kalisza, poczem członek Komisji Egzami
nacyjnej p. A. Kowalczyński, zagajając 
uroczyste posiedzenie, zaprosił na aseso
rów p. p. Smulskiego z Kalisza i R. Ga
lewicza, a na sekretarza p. Waltera. N a
stępnie przewodniczący Komisji Egzami
nacyjnej p. Wł. Jarmicki w krótkich sło
wach zwrócił się do zebranych witając 
przedewszystkiem przedstawicieli władzy 
w osobach p. instruktora Gąsiorowskiego 
oraz p. dra Łukasiewicza, a następnie go
ścia z Kalisza p. Smulskiego, przedsta
wiciela Cechu kaliskiego oraz wszyst
kich biorących udział w uroczystości mi
strzów. W imieniu czeladników przemó
wił w serdecznych słowach członek Komi
sji Egzaminacyjnej p. J. Kirsztein, po
czem zal:;lał g'łos p. instruktor Gąsiorow
ski. 

Po rozdaniu świadectw przez prze-
~odniczącego p. J armickiego zabrał głos 
p. A. Kowalczyński a następnie p. Lu
kasiewicz. 

W imieniu czeladników w serdecz-
nych słowach podziękował mistrzom za 
B-letnią r1aukę p. Józef Ziółkowski, po
czem zebrani udali się do drugiej sali, 
gdzie czekało ich skromne przyjęcie. Po 
serdecznej i miłej pogawędce, w czasie 
której wznoszono szereg toastów na po
myślność rozwoju rzemiosła i t. d. goście 
około północy opuścili lokal cechu, uno
sząc ze sobą - zwłaszcza młodzież 
tniłe wrażenie przebytej uroczystości. 

SPROSTOWANIE • 
W' onegdajszym feljet~J.ie p. t. „Czerwone majtki 

to«var~yszki Moszkowiczówny" co do osoby p. Roma· 
pa Szymaflsklego i jego roli redakcja nasza została 

1
lriprowadzone. w błą,d. przez co mimowoli wyrzą,dziła 
~.!(~llll krz:ywde. „,eo niniejszem prostujemy. 

,,llASLO" z dnia ~z:i:· nstopa.da 1~9 r;; 

TEATlł I SZTUllCA 
~·---- · -· TEATRY 

Teatr Miejski: - Szwejk. 
Teatr Popularny: Skalmierzanki. 
r_ea~ameralny: - Dr. Julja Szabo. 

co GRAJĄ W KINACH 
Bajka: - Szecherezada . 
Capitol: - Biała Księżna z Moskwy. 
Casino: - Grzeszna miłość. 
Corso: - Tom Mix. 
Czary: - Klub Czarnej ręki. 
Era: - I. Burza nad Azją.. II. życie i prze-

szłość kobiety. 
Grand-Kino: - Więzień z wyspy św. Heleny. 
Luna: - Ostatni syn. 
Mimoza: - Przedwiośnie. 
Odeon: - Slim. 
Pałace: - Kaprys Księżnej. 
Resursa: - Jarmark miłości. 
Raj: - Branka potępieńców. 
Splendid: Statek komedjantów 
Słońce: - Gra o kobietę. 
Syrena: - Wesoła wojna.. 
Uciecha: - Szatańska Syrena. 
Apollo: - Zakazana ulica 
Spółdzielnia: - Dama pod mas.Kił< 

;fEATR POPULARNY. 
Ogrodowa Nr. 18. 

„Sli.ALMIERZAN Kl". 
Dziś, niedzida dwa razy: popołudniu (po ce· 

nach zniżonych) i wieczorem oraz w poniedzia
łek, wtorek i środę barwrie wesołe „Skalmie
rzanki" przyjęte entuzjastycznie przez pras~ i 
publiczność. 

PREMJERA „KOPCIUSZKA'" 
W czwartek o godz. 7 (siódmej) wiecz. wiel

ka premjera dla starszych i dzieci siedmioakto
wa baJ1ca - feerja „Kopciuszek" urozmaicona 
śpiewami i tańcami i efektami czarodziejskie
mi. Reżyseruje L. Zbucki i G. Górecki. Tańce 
układu prof. St. Zaborskiego. Nowe dekoracje 
E. Pietkiewicza. Pozatem chóry, statyści i dzie
ci. Kostjumy z Teatrów Miejskich w Warsza
wie. Bilety w cukierni Gostomskiego. 

TEATR GEYEROWSKI 
Piotrkowska 295. 

Dziś, popol. i wieczorem wesoła komedja 
proletarjacka „Kwadratura koła". W czwar
tek wieczorem na dochód szpitala O. O. Boni
fratrów „Dziady". 

TEATR KAMERALNY. 
Trau:utta Nr. 1. 

Dziś, niedziela popołudniu i wieczorem oraz 
w -poniedziałek ciesząca się niesłabnącem powo-

JEDYNA OKAZJA 

WY•WIMT•E 
jedwabne pończochy 

4.95 
W~l(WlłlTll E 

FIL D'ECOSSE 

J. 90 
Oraz 

dzenie.m wyborna komedja Wł. Fodora ,,Dr. 
Julja Szabo" z Relewicz - Ziembińslq. 

TRZY PRZEDSTAWIENIA DLA 
INTELIGENCJI 

Po cenach najniższych 
dane będą we wtorek, środę i czwartek. Bę

dą. to ostatnie występy utalentowanego artysty 
Janusza Strachockiego w doskonałej komedji 
„Dr. Julja Szabo". 

PREMJERA NA CEL DOBROCZYNNY. 
W piątek premjera salonowej komedji Wł. 

Lakatosa „Mężczyzna i kobieta" zakupione 
przez Biały Krzyż. 

W pełnych próbach pod reżyserją L. Zbuc
kiego głośny „Bronx - F.x:oreP" Ossipa .Py
mowa. 

' TEATR MIEJSKI 
,;Artysci" - przedstawienie popularne. 

W niedzielę o godz. 4 popołudniu po cenach 
popularnych „Artyści". 

Dziś w niedzielę o godz. 8,30 wieczorem 
„Dzielny Wojak Szwejk" rewelacyjna rewja 
wojenna, ciesząca się niesłabnącem powodze
niem podług sławnej powieści Jarosłowa Haś
ka w reżyserji i inscenizacji Leona Schillera. 
Rolę tytułową kreuje Michał Znicz, ulubieniec 
publiczności łódzkiej. Dekoracje K. Mackiewi
cza. 

,,SZWEJK" DLA ZWIĄZKóW 
ROBOTNICZYCH. 

Jutro w poniedziałek o godz. 7,30 wieczorem 
„Dzielny Wojak Szwejk" dla Związków Robot· 
niczych. 

Pozostałe bilety do nabycia w kasie zama
wiań w kwiaciarni Salwy, Moniuszki 2, od 11 
rano. 

' 
CO USl.~SZ~Ą.- DZIS 

PlłZEZ llłADIO 
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ 

na dzień 24 listopada. · 
10.15. Nabożeństwo z Bazyliki Wileńskiej. 
11.56-12.10. Sygnał czasu z Warszawskiego 

Obserwatorjum Astronomicznego, hejnał z 
Wieży Marjackiej w Krakowie, komunikat 
meteorologiczny. 

12.10-14.00. Poranek symfoniczny z Filhar
monji Warszawskiej. 

13.00. Transmisja z Krakowa. Przemówienie p. 
min. Cara p. t. „Konstytucja 17 marca, a 
polska rzeczywistość". 

14.00. „Pogadanka dla gospodyń wiejskich" -
14.20 Fr. Chopin: a) Polonez a,dur; b) Mazu· 

rek D-dur odegra orkiestra P. R. 
14.30. „Co uprawiać, co hodować". Djalog -

dr. Bohdan Dederko. 
14.50. St. Moniuszko: Stary kapral. Odśpiewa 

p. Aleks. Michałowski. 
15.00. „Co słychać, o czem wiedzieć trzeba'" 
15.20. 1. Chopin: Mazurek g-molly, op. · 24 Nr. 

1 i mazurek B-dur, op. 7 Nr. 1 odegra prof. 
Paweł Lewiecki, 2. Moniuszko: a) Pieśń Sko
łuby z op. „Straszny Dwór"; b) Polonez z 
op. „Halka" odśpiewa p. Michałowski. a. Cho
pin: a) Preludjum Des - dur (deszczowe); 
d) Walc Cis-moll odegra prof. Lewiecki. 

16.00. Pogadanka p. t. „Kobieta a książka" -
16.20. Muzyka z płyt gramofonowych. 
16.40. „Czy wrócił żubr do Białowieży" - o-
16.55-17.15. Muzyka z płyt gramofonowych. 
19.00. Rozmaitości. Występ Juljana Krzewiń-

skiego. 
19.25. Feljeton p. t. „Podróż w ·kajaku z War

szawy do Kopenhagi" - wygł. kpt. Pró
szyński. 

19.40. Odczytanie programu na dzień następny. 
19.58-20.00. Sygnał czasu z ·Astronomicznego 

Obserwatorjum Warszawskiego. 

Teatr Miejski 

Str. U 

20.00. Audycja Narodowościowa poś~ 
Austrji. 1. Pogadanka o Austrji. 2. Koncerf 

22.00. Feljeton p. t. „W Szanghaju" - :wygł 
p. St. Miłkowski. 

22.15. Komunikaty: meteorologiczny, polieJjo 
sportowy. 

22.25. „Ostatnia Fala" - wygł. red. Jan Pi& 
trowski. 

22.35. Komunikaty Polskiej Agencji Telegrafl. 
czneJ (PAT). 

23.00-24.00. Muzyka lekka z „Oa.zy". Orkie 
stra W. Roszkowskiego i Z. Krasińskiego.. 

1-azy dźwiękowy 

łPLERDID 
20. NARUTOWICZA 20 

Dziś i dni naste<pnyeh 
Nowa Era w Kinematografji 

Wielki film dźwiękowo-śpiewny, wy• 
twórni Uniwersał Pictures Corporation 

„Statek 
Komedjantów" 

W roli głównej: LAURA LA PLANIE 
która cudownym śpiewem i grj\ na 
banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 
Partnerem jej jest JóZEF SCHILD
KRAUT znakomity amant ekranu i 
sceny -Poza tern udział bior'l słynne 
chóry murzyńskie - Kino zaopatrzone 

w wszechświatowej sławy aparaty 
Western Elektric 

Dziś 3 seanse: Pocz. o g. 5.45, 7.45 i 10 w 
Po rozpoczęciu seansu nikt na sale< 

wpuszczony nie he<dzie 
Bilety ulgowe i passe-partout bez

wzgl~dnie niewa:!ne 
Kasa czynna od od godz. 4-ej 

•r ' . . .B .~fNO. TE.ATA, 

I AJ~ I ·· I I F;łNCl5Z~nta31.. 
Dzi; i dni · naste<p!!fclt 

Najpiękniejszy poemat Wschodll 
Bajka z T:,-si4ca i Jednej Nocy 

SZECHEREZADA 
(TAJEMNICE WSCHODU) 

Najwspanialszy film świata Giganty· 
czny twór wysiłku ludzkiego o nieby
wałym przepyęhu z udziałem najwybit-

niejszych artystów ekranu 
Agnes Petersen-Mozżuchinowa 
Marcela ~.lbani Mikołaj Kolin 

IW AN PETROWICZ 

Pocz11tek codz. o g. 4 30 pp. w soboty niedziele 
i święta o g. 1 pp 

Cea.y wszytkich miejsc na pjerwszc seanse 50 gr. 

Orkiestra powiększona pod batut11 
A. RlC!łTERA 

--
MŁODY LAS 

pończochy jedwabne 
znanej dobroci 

marki 99911 

s.90 tylko Sztuka w 4-ch aktach J. A. HERTZ A 

w Domu Pończoszniczym 

Marjana Lewkowicza 
PIOTRKOWSKA 46 

Wielki wybór wszelkich pończoch,skar
petek, re<kawiczek, reform, combinai
sons, apaszek, swetrów, pnllowerów 

garconek i t. p. 

Dwadzieścia pięć lat mija od chwili, 
gdy przemocą rusyfikowana młodzież 
szkolna w dawnej Kongresówce urządzi
ła strajk. Gdy rzesze młodych entuzja
stów domagając się polskich szkół, gro
madnie opuściły mury rosyjskich gimna
zjów i zakładów naukowych. 

Rocznicę tę uczcił „Teatr Miejski" 
przez wystawienie pięknej czteroaktowej 
sztuki znanego i utalentowanego autora 
„Ks. Poniatowskiego" Jana Adolfa Her-

P ono wne zaszczytne tza - „Młody Las". 
' • • • Patrjotyczna ta sztuka jest wiernem wyrozn1en1e odbiciem nastrojów panujących w szko-

fabryki pianin B. Sommerfelda łach zaboru rosyjskiego w okresie straj-
W całej Polsce znana Fabryka Pianin kowym. Ofiarność i ideowość młodzieży, 

B. Sommerfeld, Bydgoszcz, ul. śniadec- znane rusyfikacyjne zakusy pedagogów 
kich 56, została znowu wyr<Y.tniona dzięki moskiewski<;h, geneza i przebieg walki o 
znakomitym instrumentom, jakie dostar polskość szkoły znajdują w „Młodym le
czyła Państwowemu Konserwatorjum Mu sie" arcyplastyczne odzwierciadlenie. 
zycznemu w Katowicach. Stwierdza to Sztuka ta grana była dziesięć lat te
protokół Dyrekcji Państwowego Kons. mu z wielkiem powodzeniem w całej 
Muzycznego. dotyczą.cy odebrania pia- Polsce. Dziś nieco zbladła. Niemniej, dzię
nin - a specjalna komisja muzyczna ki swym niepoślednim walorom literac
złożona z dyrektora P. K. M. p. Witolda ko - scenicznym cechujących · całą 
Friemanna, prof. p. Zofji HaniszewskieJ, twórczość J. A. Hertza, „Młody las" 
prof. p. Władysławy Markiewiczównej, zdobyć może - zwłaszcza na szerszych 
oraz delegata Urzędu Kontroli Państwa ludowych scenach - powodzenie. 
p. Adama Przybyłowicza zaznaczyła, że Teatr Miejski wystawił „Młody las" 
instrumenty są znakomitej jakości, za- naogół dobrze. 
równo pod względem materjałów jak i Wprawdzie mundurki gimnazjalistów 
kon!!trukcji muzycznej. niebarCIZo harmonizowały z zbyt dynami-

Wyłączny przedstawiciel na Łódź :i czną grą J. Woszczerowicza i ze zbytnią 
okolicę: Karol Koischwitz, Łódź, ul. Piotr powściągliwością Z. Rz.ęckiego, zato a
kowska Nr. 67, Tel. 154-78. . ktorzy, grający . .role rosyjskich nauc~v-, 

cieli, dali pięknie plastyczną galerje ty . 
pów i sylwetek. Tak więc świetny w uję. 
ciu był J. Winawer (inspektor). A da· 
lej: K. Tatarkiewicz (Francuz), E. Wie1·
ciński (dyrektor), Bntkiewicz .(nauczy
ciel greki) i Damięcki. 

Pięknie harmonizowała się z całości~, 
sztuki gra Dąbrowskiej, Niedźwiedzkiej 
i Lenka. 

Mamy wielki żal do ptibliczności że 
niezb~t licznie sta'YHa się ·na ostatnią 
premJerę. 

Lecz jeszcze większy żal mamy do p. 
dy.r. Adwentowicza. Jeśli bowiem zdecy· 
dował się już na wystawienie polskiej 
sztuki (która dziś nadaje się raczej do 
Teatru Popularnego) powinien był być 
konsekwentny i n1e ściągać jej momen· 
talnie po jednem .już przedstawieniu z 
afisza. Podebnym manewrem podciął pan 
dyrektor z miejsca zaufanie p ibliczno· 
ści do „Młodego lasu" - czem krzywdę 
uczynił zasłużonemu au~orowi oraz arty· 
storn, których chwalebne wysiłki poszłs 
na marne. 

Abstrahując od większego, czy te1 
mniejszego kasowego powodzenia należa· 
ło °,,Młody las" ..:._ bÓdaj z przyzwoitości 
- nie uśmiercać odr.azu. 

Od Miejskiego, subwencjonowanegu 
Teatru wolno nam domagać się takiej o
fiary dla polskiej sztuki i po~skiego .zna
nego autora,, 

Wł. G. 
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Boh.Wielkiej parady i Parady rekrutów Karol Dane 

' LIM'' 
' z partnerem K. ART URE M w filmie p. t. 

Najparadniejsza Pa~ada 
Komedja z wytwórni Smłechul 

Nadprogram FARSA Nadprogram FARSA 

„tlASŁ0 11 z dnia 24 listopada 1929 r. 

Niekoronowany 

Król Cowboyów 

w sensacyjno-salonowym 
filmie pod tytułem: 

m~~~~~~~-~--~~~~-1 Komunikujemy uprzejmie, iż otwotżyliśmy w firmie naszej I przy ul. PRZEJAZD 8 specjalny wytworny 

I !~d~~~~~~~w?~p~a~~~~!~~~ 
~ bryki radjowej świata, stanowiące istny cud techniki. Specjał-
~ nie zapraszamy do obejrzenia i posłuchania doskonałych i 
~ wytwornych odbiorników 3, 4-o i 5-o lampowych, działających bez akumulatora. ba 

I terji i anteny, przez proste tylko włączenie do kontaktu elektrycznego w inieszkkaniu. 
Na składzie ponadto duży wybór odbiorników i sprzętu radjowego fabry za· 

I granicznych i krajowych. . llłADIO•L 01' NOWY TYP czterolampowego odbior• 

I LODZ, PRZEJAZD li! B, telef.1.;a.oa. nika W 40 - na prąd. _ 

mm1111111u11•11nm11mm1111111•11m11&M1mwrmm11~a11M111i1111u-iiimlllltli•n•11m1111t1n11uwM•n1m•11liilllilu&1111•rn•1m•1a1111 

o . 812 

(dawniej FLORA) 
- Zawiszy 22 (Bałuty) -

Życzeniem każdej pani 
jest kupić bi;liznę po cenie umiarko· 

wanej z najlepszego materjału. 

-----------fil& IR 1p 

OD G• O WIECZ. Dziś i dni następnych! OD G. tO WIECZ 
Wyświetlany będzie film pouczaJący o higjenie ciała kobiecego pt. 
• 
ZYCIE i PRZ ŚĆKOBIET 
Wielki ten film z zakresu higjeny ciała kobiecego, traktujący o zachowaniu pi~kna ciała powinna 

zobaczyć każda mężatka, panna i każdy mężczyzna. 

Alkoholizm,atawizm czyli dziedzictwo, powstanie ży
cia ludzkiego i tym podobne tematy porusza wyżej 

wspomniany film. 

Podczas wyświetlania powyższego filmu kobiety i 

mężczyźni zajmują oddzielne miejsca 

Początek seansów punktualnie o godz. 90-ej wieczór 

••••••••a•ma••••••••--•••• 1 RURY ŻELIWNE I • 
Polecam w wielkim wyborze z jedwabiu do 

prima Crepe de Chine, Opalu, Nansuku, Madapo
lamu e, t. c. 

i ŁĄCZNIKI I 
wszelkich wymiarów • • • • 

bieliznę damską wykwintną 
białą i kolorową 

bieliznę dziecinni\ i niemowlęcll 

bieliznę pościelową 
haftowaną i przybraną w rożnych wielkościach 

bieliznę stołową lnianą 
obrusy kolorowe i białe 

do przyłączeń sieci kanalizacyjnej 

POLECA D • I ,,ELIDOlł„„ Sp.Akc. Handl.·Przemysł. rl 

• &. I• BOlłlCOWSIC•· I = Oddział w Łodzi, Kilińskiego 70 telef. 100-84. ~ 

•• 

KOŁDRY puchowe i watowe 

w dużym wyborze odcieniu i w najlepszem wykonaniu •••••••••••••••••••••••••• gdyż dostarcza PP. Urzędnikom 
---------------------- 50 największych sklep6w wszelkich 

satyny, jedwabie do kołder 
gładkie i w kwiaty w najlepszych gatunkach 

w wielkim wyborze 

chusteczki do nosa damskie i męskie 
płócienne i z innych tkanin w wielkim asortymencie 

I ' 

Magazyn Bielizny Wyprawowej 
Nawrot 7. W+ ICIAPP, Nawrot 7. 
Magazyn bielizny Sprzedaż bielizny hurtowo FABRYKA BIELIZNY 

tel. 126-04. Nawrot 36. tel. 126-05. 

Zakłady Slusarsko-Mechaniczne 
BlłACI ICEN lłZEdiSICICH 

ULICA NOW A 12. 
Do Właścicieli Samochodów i Motocyklistów 

Niniejszem zawiadamiamy P.P. źe otworzyliśmy Zakłady do General• 
nego remontu Samochodów i Motocyklł oraz budowy karoserji 
posiadamy własne Garaże. Wszelkie roboty będą wykonywanetylko 
przez specjalistów, solidnie, punktualnie po cenach przystępnych 

towarów 

na raty po cenach 
gotówkowych 

Spis sklepów wydaje się na żądani~ 

„RATPOL" 
AI. Kościuszki Nr. 13 

tel. 71-56. 



Nr. m „b:ASŁO" z dnia. 24 listopada 1929 r. mr. 11 

NA RA Y od 5 złotych GARDEROBĘ: JEDWABIE, w włolJdm wyborze •eloca 

DAMSKĄ KOŁDRY, 
· · • MĘSKĄ TOW ARY 

Z• dn eh t „ • d li • I . tygodniowo i DZIECINNĄ i OBUWIE 
P. CZIElłllll.OWSKI 

a Y prOCeD OW me 0 Cza Się 41 Uwaga: wszelkie artykuły aa młejacul W•CHOD„I & J• • FTREOLENFTO, NPIĘTRO • „ ... • 171-32 

Dziś i dni następnych!!! 

Il-gi przebój sezonu ! I 11(111110 ERA TEATlł 
daw. „FLORA" Zawiszy 22. (Bałuty). 

Dziś i dni następnych U! 

11-gi przebój sezonu 1 

ZA NAD AZIĄ 
(POTOMEK. DZYNGIS·CHANA) 

' Rewelacyjne arcydzieło reżyserji irenjalneiro reżysera i arty.sty W. PUDQWKINA przezwaneiro „NAPOLEONEM FILMU" 

' Film, jakiego dotąd nie było! Film, który jest rewelacją w dziedzinie sztuki Film, który wywołał burz~ 
filmowym Europy i Amerykil Pilm, który jest epokowem zdarzeniem w historji kinematografjil 

· Film, który każdy zobaczyć musi! Film, nad filmy! 

w świecie 

Miłośnicy kina! Płyńcie pełnym strumieniem i rozkoszujcie się dziełem wielkiego mistrza! · 

Wrogowie Kina! Przyjdicie, a będziecie pouczeni! 

Początek seansów w dni powszednie o godz. 4,30 pp., w sobotę i niedzielę o godz. 12.30 pp. ,..„„lmll„„„ ... „„„ ... „ o „ • ~ „ ·~ .~ ... ~. OM • •• „ ~ ~ . : ,#.ł • O. ' ; '• .·• ' ~„ ' '. ,~. ·.-·-··,,·· 

~ ••• „„.„.~:~················ ~ ' . 
li NA SEZON JESIENNY i ZIMOWY .· : 
m • \I§] polecamy z bogato zaopatrzonego składu: , ., + 
1§) ' . Iii Kało. sze ~· ·• 
BJ. s" ·· : 1§1 n1egowce + 
~ . \I Boty lakierowane ~ 
:! najnowszych fasonów ił 
I KRAJOWYCH FABRYK : 

~ Ceny botów damskich od 12 zł. : 
~ . 
Im Tow. Handlowe „GUMA" + 
ml s d • 

DO WSZYSTKICH PRACODAWCóW. 
Kasa Chorych m. Łodzi przypomina ni

niejszem, iż w myśl art. 3 Ustawy z dnia 
i9 .. V. 1920 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 44, poz. 
272 wszyscy pracodawcy obowiązani są 
ubezpieczyć na wypadek choroby zatru
dnioną u siebie stałą i przychodnią służbę 
domową oraz dozorców. 

Pełna składka ubezpieczeniowa wyno-
si 5,38 zł. miesięcznie. - · 

Opłacać ją można w Centrali Kasy Cho
rych m. Łodzi - ul. Wólczańska Nr. 225, 
oraz we wszystkich lecznicach i Oddzia
łach Powiatowych, jak również przez P. 
K. Q. (Nr. konta 50049). 

Równocześnie Kasa Chorych m. łodzi 
zwraca uwagę, iż w interesie samych pra
codawców leży przestrzeganie przepisów 
ustawowych, gdyż ci z pracodawców, 
którzy przepisy te lekceważą, narażeni są 
na poważne koszta, związane z %.%. za 
zwłokę, z egzekucją, karami i t. p. 

Osobnych wezwań płatniczych Kasa 
Chorych m. Łodzi nie wysyła. 

KASA CHORYCH m. LODZI. 

Institut de Beaute 
ANNA RYDI& 

(Diplome de l'Universite de Paris) 
CEGIELNIANA191 m.8 tel,69·92 
Godziny przyjęć dla Panów i Pań 

od 10-8. 
Pielęgnacja skóry i włosów. Specjał· 
ne masaże twarzy i ciała. Masaże 
odtłuszczające. Usuwanie zmarszczek, 
brodawek, piegów, wągrów i innych 
defektów cery. Usuwanie włosów elek
trolizą. Elektroterapja. (Arsowalgal
vanfaradyzacja). Kwarc. Solux, Helio• 

terapja. Farbowanie włosów. 

Zakład krawiecki 
L. STAŚKOWSKl 

Łódź, ul. Piotrkowska 285 

NA GWIAZD.KĘ 
poleca: ubiory gotowe i na za• 
mówienia z własnych i powierzcr . 
nych materjałów, robota aolidna. 

Ceny konkurencyjne. ' ml P• z ogr. o P• · + 
fJ PI OT RK OWSKA 149 : liiii~lmlilmiliiiiii~~iiiiiii 
!QI na wprost Ewangelickiej /J TANCOW 

NOWOCZESNYCH l§I Tel -Nr. 177-86 : e .. • 
~~~l!ll!l~~l!ll!l~l!l~~l!l~l!l~8~~~~~~El!ll!ll!ll!IEE 

·Nie kupujcie żadnego Radjoodbiornika 
dopóki nie zwiedzicie salonu lłADJO • LL01'DU -
PlłZV' UL. PlłZEIA.ZD 8 i ~o obejrzycie licznego sz~regu 
nowoczesnych oC:biorników, dzmłających BEZ AllTEfłV I AICU• 
ĄULATOłailA I BA TElł§I• - Demonstrowane 

są tam codziennie w godzinach popołudniowych: oryginalne odbiorniki 

TELEFUNKEN, SEIBT, NORA, . PHILIPS oraz 

AlłT~lłU&W WE&lllARE 

SWETRY 
PULOWERY 

GARSONKI 
BIELIZNĘ 

Kupić można najtaniej i najlepiej 

w firm. A. SPODENKIEWICZ 
Piotrkowska 150 - Konstantynowska 26. 

RADIOLA 
ŁÓDŹ, Piotrkowska 88. 

Tel. 10-534 (w podwórzu). 

Radjoaparaty i cz~ścL Ustawianie 
anten, przeróbka aparatów. 
Ładowanie akumulatorów. 

Najtańsze ir6dło. Dogodne warunki. 

BIM4M4HP •eet!'W'''' 
LUSTRA POWIĘKSZAJĄCE DO GOLENIA 

LUSTRA RĘCZNE 
LUSTRA STOJĄCE 

LUSTRA SCIENNE 
TREMĄ 

Lustra I szkła szlifowane do mebli, budowli, 
samochodów i t. p., poleca po cenach zniżonych 

FABlłflCA LU$TElł 

Oskar Kahlert 
ŁÓDŹ, ul. Wólczańska --109. 

233 Telefon 210-08. 

-
Zakład Zegarmistrzowsko

Jubilerski 

IAlł CHĄlllL 
ul. Piotrkowska 100, tel. 25-35 

Wykonuje wszelkie 

wyucza- bez względu 
na zdolności 

pojedynczo i w kompletach 
Dyplomowany Nauczyciel Tańca 

j. WAJNTRAUB 
w ŁODZI, ul. Kilińskieg~ 44 
2-gie podw. lewa ofięyna parter 

r.b. Informacje od 10-10 w, 

~ 
/ 

Wielki wybór rowerów dziecinnyeh 
krajowych i zagranicznych łóżek me. 
talowych; wyżymaczki amerykańskie, 
materace wyściełane oraz materace sprę. 
żynowe hygieniczne „Patent" do meblo
wych łóżek podług miary nabyć można 
najtaniej i na najdogodniejszych 
warunkach w fabrycznym skła,dzie 

„DOBROPOL" 
Ł6di Piotrkowska 73 
w podwórzu, tel 158-61 

FABRYKA LUSTER 
i WYTWORNIA MEBLI , 

J. KUKLINSKI 
ŁODZ,uLZachodnia 22, tel.118·11 

pol~a po cCDach najniższych lustra, 
trema, tualety; jasne, ciemne w orygi
nalnych ramach oraz lustra wiszące. 
Meble pojedynczo oraz całkowite urzir 
dzenia najnowszych stylów. Z<4cład 
tapicerski. Odnawianie i poprawianie 

luster z przeniesieniem do do a Jl, 

reperacje wchodzące 
w zakres zegarmi
strzostwa i jubiler
stwa, solidnie, szyb· 
ko i na każde żąda· 
nie. Ceny bardzo 

przystępne. 
Sprzedaż NA RATY i ZA GOTOWKĘ._ 

235 
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llAIWlliłlCIZll zaopatrzona w nowoczesne samochody, modele 
szkolne 

Zawodowe Kursy 
Kierowców Samochodowych 

Podwozie w przekroi~ poruszane elektrycznością, które ułatwia 
przyśpiesza naukę 

Nowy kurs rozpoczyna się 8 listopada 

Kancelarja czynna od 9-ej rano do 8-ej wieczór. Fro Grętkiew.icza 
w Łodzi 

Ul. Piotrkowska 111 i Al. Kościuszki 21 
teL 175·35, 149-11 

Warsztaty i garaże przy szkole 
B ez p ł at n e porady techniczne 

I 
r 

!!! IWllłTA ZA E 
•• Oszczędności złożone· na książeczk~ P. I(. O··· umożliwią Ci urządze~ie gwiazdki 

Czy więs:z, że najprzyjemniejszy 
podarunek gwiazdkowy to 
radjoaparat kupiony w · · 

„Łódzkiem 
Tow. Radjowem" 
Piotrkowska 107, w podwórzu. 
Ceny niskie - Najdogodniejsze 

warunki. 
UWAGA l Przei:abiamy stare 

aparaty na najnowliza typy. 

Do akt Nr. 3084; 3289 i 3290-1929 t; 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sfłdu Grodzkiego w l.odai Vll rewiru 
STEF AN GóRSKI, zamłe&zkały w Lodzi, przy ul. 
Sienkiewicza 9, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
oi;łasu. że w dniu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
l o.ej rano w Lodzi, przy ul. P1>morski~J pod Nr.107 
odbędzie siti sprzedaż przeJl licytację tuclhomości, 
r.alei:Qcych do Mendla Szlamowicza składajQcych eio 
z 2·ch koni i wozu ocenionych na sutnę 750 zł. 
Łódź, dnia 23 list1>pada 1929 t. 

Komornik STEF AN GóRSKI 

Oo akt Nr. 686; 1419-1929 r. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Zgierzu, I-go 
:rewiru powiatu Łódzkiego BRONISŁAW 
DEMBOWSKI, mający siedzibę w Zgierzu 
j_)rzy ulicy Stary Rynek Nr. 3, na zasadzie art. 
1030 Ust. Post. Cyw. ogłasza; ie dnia 3 grudnia 1929 
roklł od godziny 10-ej rano, hęd1i!le dokonana pu
blkzna licytacja ruchomości, nalei~cych do Szule· 
ma Hersza Wyuhuekiego i składaj11cych eię z dwótlt 
koni oraz platformy cię~arowej ocenionych na alUDę 
zł. 1.200. . 

Licytacja będzie dokonana w Zgierzu, przy 
al Gen. D~browekiego Nr. 3. 
Zgierz, dnia 23 listopada 1929 r. 
Komornik (-) BRONISŁAW DEMBOWSKI 

Nr. 2300-1929 r. 
OBWIESZCZENIE 

Komornik SQdu Grodzkiego w Lodzi XVI rewiru 
RAF AL SAKKILARI, zamieszkały w Lodzi, przy 
ul. Radwańskiej Nr. 3, na zasadzie 1030 art. Post. 
cyWiln. ogłasza, że w łniu 10 grudnia 1929 r. od 
godz. IO.ej rano w domu Nr. 49 przy ul. Pahjanic· 
kiej odbędzie się licytacja ruchomości należQcych do 
firmy „A. Szeinert i E. Kenig" składajfcya się 
.z heblarki mechanicznej i inn. oszacow1111ych na 
zl 1000. 

Spia rzeczy i szacunek tychże przejr:tany być 
""ie w dniu licytacji 

Komornik RAF AL SAKKILARI. 

Do akt Nr. 2420:-1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik S!,!du Grodzkiego w Lodzi, STAN!. 
;iLA W DULKOWSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul. 
Gdańskiej Nr, 6, na zasadzie art 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 2 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Loqzi przy ul. Zawadz.kiej Nr. 40 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
<0homości, należqcych do Luizera Nuchema Reicherta 
i składafocych się z mehlł osncowanych na sumę 
zł. 1030. · . _ . . 
Lódź, dnia 22 listopada 1929 r. i 

Komomik. STANISLA W DULKOWSK!I 

Ol> akt Nr. 2524-1929 r. , 
. " OGLOSZĘNIE , 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodd, STANJ. 
St.A W DULKO WSKI, zamieszkały w Lodzi, przy nl. 
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art l030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 5 grudnia 1929 roku od , godziny 
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Aleja l·go Maja Nr. 36 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
ehomości, należQcych do Jakóha Lipszcsa i składa· 
jfcych się z urziJdzenia składu aptec1mcgo osi:aco· 
wanego na sumę zł. 430. . . 
~ dnia !> listopada 1929 r. 

Kłlłllornik ST ANISŁA. W lJULKOWSKI 
L•· ------~-=--:":'.~------.... .,,...--~-----,-. 

Kazdy Urząd pocztowy jest zbiornicą P. K. O. 

D~ &kt Nr: 1487-1929 r. 
OGLóSZENIE 

Komorni]t SQdU Grodzkiel!o w Lodzi, VTII rewiru 
. JAN JABCZYK, um. w Lodzi, przy ul. Pdłudniowi;j 

Nt. 20, na zasadzie art, 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłaliza, że w dniu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Północnej Nr. 12 
odbędzie się sptzed!lż vrzez licytację ruchomości, 
nalcż11cych do Eli Kime\f cl da i składających się 
z 160 koszul oksfortowych męskich oszacowanych 
na sumę zŁ 555. 
Lódź. dnia 21 listopada 1929 r. 
. Komornik JAN JABCZYK 

Oo akt Nr. 1378; 1646 i 2445-1929 t. 
OGŁOSZENIE 

Komorrtłk !!qdu Grodzkiego w Lodzi, JAN 
RZ'YMOWSKl1 zamiesl!lkały w Lodzi, przy ul. 
Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
lO·ej rano w Lodzi, przy ul. Wólczań6kiej pod Nr. 43 
odbędzie Ait eprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomofoi, naleśęcych do Samuela Hirsza i składajQ· 
cych się z mebli 1>szacowanych na sumę zł. 1.500; 
240: 750; 150; 2ao; S60 i 250. 
Lódź, dnia 15 listopada 1929 r. 

Kom1>rnlk JAN RZYMOWSKI 

Do akt Nr. 1457-28 i 1359-1929 r. 
OGLOSZENIE 

Komornik S11du Grodzkiego w todzi, JAN 
RZYMOWSKI, za1nieszkały w Lodl!li, przy ul. 
Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogła!źll, że w dttlu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Gdańskiej Nr. 91 
odhędzie się sprzeda~ z przetargu publicznego rU· 
chomtlści, należących do firmy ,,1 ózef Lwow i J ó• 
zefa Lwowa" , składajqcych się z mebli, koni uprzę
ży, maszyn do pisania, kasy ogniotrwałej i innych 
rmec11y ~sztK:owanych na sumę zł. 8820; 600. 
Lódź, dnia 18 listopada 1929 r. 

Komornik JAN RZYMOWSKI 

Do akt Nr. 1315-1929 r. 
OGLOSZ'li:NIE 

Komomłk S11du Grodzkiego w Lodzi, A. LAGO. 
DZIŃSK~, zatnieszkały w Lodzi, przy ul. Kiliń· 
skiego 55, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Loiłzi, przy ul. Narutowicza pod Nr. 74 
odbędzie aię sprzedaż przez licytację ruchomości, 
nnleż11cych do Chaima·Mendla Griinberga i składajQ· 
cycb się z masllyn ocenionych na sumę 1.100 zL 
Lódź, dnia 21 listopada 1929 r. 

Komornik A. LAGODZIŃSKI 

Oo akt Nr. 2852-1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik S11du Grodzkiego w Lodzi, A. LAGO. 
DZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul. Kiliń· 
skiego 55, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyiv. 
ogłasza, że w dniu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Narutowicza pod Nr. 3 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należących do Jakóba Blaueztejna i składajątych się 
z 20 sztuk towaru bawełnianego ocenionego na sumę 
550 zł. 
Łódź, dnia 19 listopada 1929 r. 

! Komornik A. LAGOPZIŃSKI 

Do akt Nr, 1899-1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, A. LAGO. 
DZIŃSKI, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Kiliń· 
skiego 55, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Kilii1skiego pod Nr. 46 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należących do Bernarda Ginsberga i skladajQcych 1;ię 
~ mebli etc~ionych na' sumt1 1000 zt 
Lódi, dni~ 19 li1top1da l929 r. 
. ' . ' . ·· Komornik A. l.AGODZI~SKI 

Do akt Nr. 586-1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, VIll rewiru 
JAN JABCZYK, zam. w Lodzi, przy ul. Południowej 
Nr. 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 12 grudnia 1929 roku od godziny 
lO·ej rano w Łodzi, przy ul. Północnej Nr. 6 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należących do Symchy Gutera i składających się 
z likieru i wina owocowego oszacowanego na sumę 
zł. 880. · 
Lódz, dnia 29 października 1929 r. 

Komornik JAN JABCZYK 

Do akt Nr. 2767-1929 r. 
O GL O SZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, A LAGO· 
DZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ul. Kiliń· 
skłego 55, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 3 grudnia 1929 roku od godziny 
ł-O·ej rano w Lodzi, przy ul. Narutowicza pod Nr. 7 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
naleiQeych do Ahe·Hersza Offenbacha i składajQcych 
się z 2 serwisów stołowych z czeskiej porcelany oce· 
nionych na sumę 550 zł. 
Lódil, dnia 13 listopada 1929 r. 

Komornik A. LAGODZIŃSKI 

Do akt Nr. 2861-1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik SQdu Grodzkiego w Lodzi, A LAGO· 
DZl!ilSKI, zamies~kały w Lodzi, przy ul. Kiliń· 
skiego 55, no zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 6 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi. przy ul. Piotrkowskiej pod Nr. 64 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należących do Eljas~it Szpiro i akładajQcych się 
z mebli ocenionych na sumę 1951 zł. 
Lódź, dnia 19 listopada 1929 r. 

Komornik A. LAGODZIŃSKI 

Do akt Nr. 677-1929 r. 
OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, A LAGO· 
DZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi, ptzy ul. Kiliń· 
skiego 55, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, ie w dniu 6 grudnia 1929 r1>ku od godziny 
10.ej rano w Lodzi, przy ul. Narutowicza pod Nr. 45 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należącycli do Konstantego Rajskiego i składaj1Jcych 
się z pianina ocenionego na sumę 580 zł. 
Lódź, dnia 19 listopada 1929 r. 

Komornik A. LAGODZI~SKI 

Do akt Nr. 2011-1929 r. 
OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, VIII rewiru 
JAN JABCZYK, zam. w Lodzi, przy ul. Południowej 
Nr. 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 5 grudnia 1929 roku od godziny 
lO·ej rano w Lodzi, przy ul. Nowo.Targowej Nr. 4 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należących do Izraela Tyllera i składających się 
z bihljoteki dębowej o 3-ch drzwiach do połowy 
oszklonych i 3·ch szufladach oszacowanej na sumę 
zł. 600. 

Do akt Nr. 2055-1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik S1,1du Grodzkiego w Lodzi, Vill rewłrn 
JAN JABCZYK., zam. w Lodzi, przy ul. Południowej 
Nr. 20, na zasadz.ie art. 10~0 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 12 grudnia 1929 roku od godziny 
lO·ej rano w Lodzi, przy ul. Północnej Nr. 12 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
naleźQcych do Eljasza Kimelfelda i składających siQ 
z 200 koszul oksfortowych fnęskich i 400 koszul dllllli
skich ouacowanych na sumę zł. 1100. 
Łódź, dnia 18 listopada 1929 r. 

Komornik JAN JABCZ'YK 

Do akt Nr. 2045-1929 r. 
O GL O SZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, VIIl rewird 
JAN JABCZYK., zam. w Lodzi, przy ul. Południowej. 
Nr. 20, na zHadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw~ 
ogłasza, że w dniu 19 grudnia 1929 ro.ku od godziny; 
IO·ej rano w Lodzi, przy ul. Kilińskiego Nr. ~ 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości,, 
należ1,1cych do lana Szymońskiego i składających si~ 
z mebli domowych oszacowanych na sumę z. 1060, 
Lódź, dnia 18 listopada 1929 r. · 

Komornik JAN JABCZTI() 

-, 
Do akt Nr. 758-1929 r. 

OGLOS"':ENIE 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Lodzi, VIIl rewirt. 

JAN JABCZYK, zam. w Lodzi, przy ul Południowej 
.'.'l'r. 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 5 grudnia 1929 roku od godziny, 
10-ej rano w Lodzi, przy ul. Północnej Nr. 16 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należ11cych do Ajzyka Landowicza i składajęcycb 
się !t mebli domowych oszacowanych na sumę zL 435 
Łódź, dnia 18 listopada 1929 r. 

Komornik JAN JABCZYK 

8-a M, 
Do akt Nr. 2058-1929 r. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, VIII rewirtt 

JAN JABCZYK, zam. w Lodzi, przy ul. Południowej 
Nr. 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyiv. 
ogłasza, że w dniu 19 grudnia 1929 roku od godziny 
JO.ej rano w Łodzi, przy ul. Nowomiejskiej Nr. 31 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchoiności, 
należących do firmy „F. Kohn i Z. Adler" i skła. 
dajęcych się z pończoch damskich wełnianvch tu
zinów 10 oszacowanych na sumę zł. 45C. 
Łódź, dnia 18 listopada 1929 1'. 

Komornik JAN JABCZY' 

Do akt Nr. 1998-1929 r. 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, VIIl rewir"' 
JAN JABCZ1'K, zam. w Łodzi, przy ul. Południowei.. 
Nr. 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 5 grudnia 1929 roku od godziny 
JO.ej rano w Lodzi, przy ul. Wolborskiej Nr. 22 
odbędzie się sprzedaż przez licytację ruchomości, 
należących do Anszela Lejm ana i składających się 
z 100 klg. trykotarzy dzi311ych towaru w sztukach 
oszacowanych na sumę zł. 650. 
Lódź, dnia 13 listopada 1929 r. Łódź, dnia 13 listopada 1929 r. 

Komornik JAN JABCZYK r Komornik JAN JABCZYE. 

Do akt Nr. 2016-1929 r. 
OGŁOSZENIE . 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, VIII rewil'll 
JAN JABCZYĘ, zam w Lodzi, przy ul. Południowej 
Nr. 20, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
1>głasza, że w dniu 5 grudnia 1929 roku od godziny 
10.ej rano w Lodzi, przy ul. Nowomiejskiej 15 
odbędzie się sprzedaż pt'!ez licytację ruchomości, 
należących do firmy „M. Gurin" i składających 
się z 100 tuzinów karbówek do ondulacji stalowe 
z drewnianeini r1,1czkami oszacowanych na sumę 
~ł. 900. 
Lódz, dnia 13 liltopada 1929 r. 

· · · · KęDlomik JAN JABCZYK; 

I 
Do akt Nr. · 2014- 1':129 r. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodz~icgo w Lodzi, VIII rewir 

JAN JABCZYK, zam. w Łodzi, przy ul. Południowej 
Nr. 20, na zasadzie art. Hl30 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że w dniu 17 grudnia 1929 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi, przy ul„ Nowo.Targowej Nr. 4 
odbędzie się sprzedai przez' · licytację ruchomości, 
należQcych do braela Tyllerą i sklndających sill 
z mebli domowych oszacowanych na sumę zl 500. 
Lód~, dnia l'.l lietopada J920 r. 

Komor.nik. J.AN JA.BCZY( 
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Opony, pólpneumatyki 

i GUMY PEŁNE 
o ni~doścignionej jakości, 

WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO NA WOJ. ŁÓDZKIE 

I RELLI Maksymilian Griffel 
L QRC> Łódź, ul. Piotrkowska 38 (w podw.) Tel. 74·73 
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Fabryka maszyn i Odlewnia Żelaza 
OTTO GOLDAĄ.ł\Elł 

Łódź, Kilińskiego 74-6. Telefon 12-30 
SPRZEDAJE OKAZYJNIE: 

tokarnie wszelkich rozmi~rów, heblarki, wiertarki, frezerki, 
piły; (Kreis- & Bandsiige), imadła 

i kowadła. Maszyny i narzędzia dla kotlarni miedzi i że-
1?-za, noże tokarskie ze stali narz~dziowej i szybkospraiwnej. 
Sruby, nakrętki,_ wentyle etc. z magazynu. Modele ry
sunki. Motory elektryczne. Krany: ręczne i elektryczne. 

IElłWllY, KlłYIZTA&Y, POlłCELAllA 
Stołowe, kawowe i t. p. w wielkim wyborze oraz biała i kolorowa 

serwisy kryształowe NACZYNIA KUCHENNE 
CENY BARDZO PRZYSTĘPNE !Ił SOLIDNA OBSŁUGA Ił! 

Znasz li pianino A U G O S T A 

FOERSTERA? 
Wiełkz oznaka nowoczesnej budowy pianin. Piękne 

w tonie i wykonaniu. Na wszystkich wszechświato
wych wystawach odznaczone jedynie pierwszą nagrodą. 
Wyłączna sprzedaż i największy wybór w składzie 

fortepianów i pianin. 

KAROL KOISCHWITZ 
ŁÓDŹ, 

PIOTRKOWSKA 67. Tel. 154-78 i 224·72 
znanych powszechnie firm: BETTING, GAVEAU, 

HOFMANN, SOMMERFELD. 
Używane dobrze wyreparowane pianina na składzie. 

Uprasza się o zwiedzenie składu bez zobowiązania. 

Ceny przystł;pne. Dogodne WaJ"unki opłaty. 

! • 

Własna Wytwórnia Kołder 

Z. Chądzyńskiej 
I PlłZEJAZD 16 

SZKŁO OKIENNE 
ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli, 
diament ydo rznięcia szkła poleca po cenach niskich 

J. OLEJNICZAK, ~~~~a 14 
183 

UWAGA: Szkło inspektowe w wielkim wyborze. 

--- -- IS ·,. 
· WOJ 

Wielki wybor 
Naf przednief sze gatunki 

Umiarkowane ceny 
Nafnowaze fa'son' 

Staranna 
ob!ługa-

Zapewniona egzystencja I 

Fabryka Wód Gazowych, egzystująca 

kilkarraście lat w jednych rękach, w peł

nym ruchu z klijentelą, w śródmieściu do 
sprzedania. 

Oferty do „Hasła" pod „Fabryka". 

r.:.-=:=.-:=.-r.:-.:-.:a.=:n 
li lłADJOSPlłZliT §~ 
li •n Ładowanie akumulatorów ~" 

I t]~ I Baterje anodowe. Instalacje radjoapa- ~~ 
I ratów. Patefony. Parlofony. Płyty. Igły. ~~ 

I 
Żarówki do lamp. Baterie kieszonkowe. „ ~ 

Ładowanie akumulatorów. Ht1 

I R. FRANC Piotrkowska 229. ~~ 
I . (Sklep od ul. Radwańskiej). -~ am________ F.iil1 
____ ..,.. ____ EllillU 

Już nadszedł czas! 
do wybrania odpowiedniego podarunku 

gwiazdkowego 3 LAMPOWY 

,,LILIPUT'' 
to radio-aparat, jaki myślisz 
nabyć, gdyż kosztuje kompletnie 
z głośnikiem tylko 380 zł. płat-

do swego, Największą uciechę •prawi 

PIAllllO 
nych dogodnemi ratami. 
Łódzkie Tow. Radjowe 
Piotrkowska 107 w podwórzu. 

UW AGA! Przerabiamy stare 
za •paraty na najnowsze typy. ---

a wszyscy razem do POLSKIEGO 
RADJA inż. J. Krzyżanowskiego i S-ka 

Andrzeja Nr. 4. 
gdyż w tej firmie możemy otrzyma!; na 
dogodnych warunkach i najtaniej na 
spłaty miesięczne aparaty RADJO da-

jące do 60 stacji nadawczych. 

które w wielkim wyborze, przyst~pnej 
cenie, dogodnych warunkach płatności 

nab~ można w firmie 

Ernest Weilbach 
Piotrkowska 154 tel. 141·96. 

• •••••••• 
Popierajcie Polski Czerwony. Krzyż 
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Rewelacyjne arcydzieło wyśnionej pary kochanków p. t. 

UL.';.!!!~~~ JARM RK MIŁOS 
Dziś i dni następnych! 

ł 
Początek seansów w dni powszednie o godz. 

5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne 

iiiiiiiiiiiiiiiim
0
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ŁÓDZKA ODLEWNIA ŻELAZA 

11 FElłlłUA '' 
Łódź, Kilińskiego 121. Telefon 118·20. 

W)!koąwa w jali:na~ terminach waielkie odlewy 

z szarego żelaza 
~onędnej jalr:oiei dla r,rzemyału metalow"ło, włóo 
.kioDDiczegO, rolnep i budow anego z włunycib lub o&do• 

irłao7ch modoli i ryaunków, jak równioi 

RUSZTA 
ltmycb _wymiarów ze spocjalnoj kompozycii, !au twardo 

aa kokilach, dla palollialr: i llAMłew fabrycznych. 

W,konywa wuelk, obróbkę metali jak: roboty ilu•vakłe, 
tokar•kie. 

Poradnia 
Wenerologiczna 
Lekarzy Specjalistdw 
ul. Zawadzka Nr. 1 

Czynna od 8 rano do 9 wiecz. 
w niedziele i święta 9 - 2 pp. 
od 11- 12 i 2 -3 pp. przyj• 

muje kobieta lekarz 
leczenie chorób wenerycznych 
moczopłciowych i skórnych 

Badanie krwi i wydzielin na 
syfilis i tryper 

Konsultacje z neurologiem 
i urológiem 

Gabinet Swiatło·Lec:iniczy 
Kosmetyka lekarska 

Oddzielna poczekalnia dla kobiet 

223 POlłADA 3 ~I. 

Uwaga 
~ałą Europ~ otrzymasz na naszym apa
racie 5 lalllpowym 

BEZ ZADNEJ ANTENY 
zewni;trznej i ramowei. Wystarczy tylko 
przyłączyć aparat do baterji. Na żądanie 
ldije11tów ustawiamy aparat na pr~bę 

bezpłatnie. 
Polskie Radjo 

~nż.J.Krzyżanowski iSka 
ul. Andrzeja 4. 

••• SZEWCY •.• 
Sk9ry-Hurt i Detal 
{specialność : detaliczna sprzedaż 

zelówek trwałych na wodę) 

poleca: 

Spółka Szewców 
Piotrkowska 79 

tel. 1.58-38 

Dr. med. 

lłÓŻAIElł 
Dzielna 9, tel. 1.28-98 

Choroby 1kórne weneryczne i mo-
czopłciowe. 

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie 
lampą kwarcową. Oddzielna poczekalnia 
die& pań. Dla pań od 3-.:i pp. 190 

DOKTOR 

WO&ICOWWSllCI 
• Ceiilelniana 25. TeL 126-87. 
Specjalista chorób skórnych 

i ~euerycznych 40J. 
LECZENIE SWIATŁEM (lampą kwar-' 

cową). Badanie krwi i wydzielin. 
Przyjmuje od iodz, 8-2, i 6-9 pp 

w niedziele i •więta 9-1 ' 
Dla pań od 5-6 oddzielna poczekalnia 

11111111111111111 
Dlł• HELLElł 

Choroby skórne i wener. 
ul. Nawrot 2. Tel.179-89 

Do 10 r, i 4-8 w. Dla pań specjalne 
godz, 3-5 po pQI„ w nieda. od 11-2 pp 
Dla niezamożnych ceny lecznic 2 2 
1~~~~~~~~~~~~~-

Pokój 
z wygodami dla pa. 
ni, pana lub mał
żeństwa. 1 Lokator
ska 11. m. 21 przy 
Rzgowskiej. 

Pianino 
tanio sprzedam by
le zaraz,· tamże sa
lon okuty bronzem 
Poirorska 127 

Krawczyk 

Tragiczne dzieje kobiety wystawionej na sprzedaż Role a-łówne odtwarzają 

wysmukła jak gazella stuprocentowy mężczyzna 

BILLIEDOVE ROLAND GILBERT 
jako „Czarny charakter" 

NOAH BERRY Nast. program ,tSzampan" 

I 
Wielki wybór wóz 
k6w dziecinnych 
krajowych zagrani
cznych łóżek me
talowych; wyżyma-
czki amerykańskie, 
materace wy.icieła
ne oraz materace 
sprężenowe hygie
niczn „Patent" do 
meblowych łóżek 
podłu1r miary nabyć 
można najtaniej 
I aa aajdoarod· 
nleJ•zych wa
runkach w fabry
cznych skład zie 
„DOBROPOL" 

Łódi 
Plotrkowaka 73 

w podwórzu, 
tel.l-58-61 

Biżuterję 
kupuję, pełną war
tość płacę. Solidne 
traktowanie „Pre
ciosa" .Piotrkowska 
Nr.123 w podwórzu 

274 

Biżułerja 
zegarki na raty, ce 
ny gotówkowe„Pre
ciosa".Piotrkowska 
123 w podwórzu. 

Sklep 
rzeźniczy z całko· 
witem urządze
niem do sprzedania 
Włodzimierska 10. 

Radjo sprzęt 
Ładowanie 

akumulatorów 
Baterje anodowe 

Instalacje 
radjoaparatów 
Patefony-

-Parlofony 
• Płyty-Igły 
Zarówki do lamp 
Baterje kieszon• 
ko we 
Ładowanie 

akumulatorów 
R.FRANC 
Piotrkowaka 229 

(Sklep od ul. 
Radwańskiej) 

Kuchenki 
Piecyki 

Poleca 

"Koźminek". 

ZBOżOWCY I MĄCZARZE!! Powrócił 
Dr. med. 

Komisja Organizacyjna „Zrzeszenia Przemysłu 
i Handlu Zbożowo · Mącznego wojew. łódzkiego" 
w Lodzi przypomina, że dziś o godz. 3·ej po poł. 
w l·szym terminie, a o godz. 4-ej po poł. w druitim 
prawomocnym terminie, odbędzie się 

P. LAllG_.,,,...., 
Choroby skórne i weneryczne 

Zawadzka 10 tel- 10-630 
od 9-1 i 5-8 

I-E WALNE ZGROMADZENIE 
w lokalu Zrzeszenia (Kilińskiego 6:!). •' 

Ze względu na ważność spraw obecność wszyst. 
kich członków jest obowiązkowo. 

J. SADOKIE SKI 
SZKOŁA KOSMETYCZNA stomatolog 

cbirurgja szczęk, jamy 
ustnej i plaatyka 
regulacja zębów 
rentgenodiagnostyka 

Piotrkowska 164 
Tel. 1-27-83 

Zatwierdzona przez Min. Spraw W ewn~trznych 
A RYDEL. 

Cegielnianal 9 .tel.1. 69·92.-Zapisy codziennie 

Przyjmuję 

Plac 
haft maszyno· 
wy biały i koloro
wy oraz okr~tko· 

Całą Europ~ usłyszysz głośno '•~~ 
i wyraźnie na radjoaparacie sprzedam przy ul. 

Brzezińskiej 21x75 
łokci, cena niska 
ul. Pomorska 122 
mieszk 9. 

Piła 
taśmowa na kulko
wych łożyskach do 
~przedania. Zgierz, 
Konstantynowska 3 
St. Kołodziejski. 

Sypialnia 
dębowa nowa sty
lowa i używapa 

garderoby, szafy, 
łóżka. Sprzedaje 

zamienia. Odświeża 
stolarnia ul. W ar
szawska 16 pr:ty 
Napiórkowskiej!'o. 

Sprzedam 
sklep z przyległą 
piwuicą, ze sprze
dażą pieczywa i na
biału (filja Kop-

czyńskiego) ul. 
Przejazd 46. 

Poszukuję 
1rarażu w okolicy 

Górnego Rynku 
Rzgowskiej. Zgło
szenia adm. Hasła 
sub „Garaż" 

Plac 
do sprzedania 

w okolicach ulicy 
Alek11androwskiej. 
Wiadomość w 

„Haśle" od 8 
do 10 rano. 

Pianina 
fortepiany patefony 
najtaniej na raty 
sprzedaje Chod-

kowski. Sienkie-
wicza 25. 

Sporządzanie pla
nów koncesyjnych 

na urządzanie zakła
dów przemysłowych 
i rzemieślniczych. 
Petersburska 11, 

I piętro m. 10~ 

we wszywanie 
wstawek i koronek. 
Eugenja Goldowa 

Lipowa 83. 

Marmona 
Chiromantka T ele
patka członkini To
warzystwa Psycho
fizyczno Warszaw
skiego i dużo in
nych. Przepowiada 
przyszłość, przesz
łość i teraźniejszość 
Porady i wskazówki 
Przyjmuje tylko na 
6 sierpnia Nr, 18 
m, 3, I piętro front. 
Od 10-ej do 7-ej. 

Student 
wyższego semestru 
udziela lekcji i ko• 
repetycji, Zapóźnio
nym metodą skró
coną. Przygotowuje 

do egzaminów 
Specjalność: mate

matyka, p~lski. 
Gdańska 23 m. 2 
front, 1 piętro. 

l Wolne pondy I 
Potrzebny 

chłopiec do stola
rza. Konstanty

nowska Nr. 74, 

Potrzebny 
czeladnik stolarski. 
Ul. Goplańska Nr, 
36 - 38. (Bałuty.) 

Potrzebna 
służąca do lat 16 
zgłaszać się do 

adm. „Hasła" 

Zaraz 
potn:ebna panna do 
sklepu. Zgłoszenia 

Brzezińska 36 
Rusiczak 

EIClłAROFNO 
Ceny niskie, najdogod. warunki 

Łódzkie Tow. Radjowe, 
Piotrkowska 107, w podwórzu. 

UW AGA! Przerabiamy stare 
aparaty na najnowsze typy. --- --

Młody handlowiec z kil 
kuletnią praktyką biu
rową poszukuje pracy. 
Za wyrobienie posady 

ofiaruję zł. 500.
(dyskrecja zapewniona) 

Oferty do „Hasła" 
pod „Handlowiec". 

Technika nowoczesna 

a 

~Mebl~ 
POJED'rJIQlO -

li Główna 51 AL. KOŚCIUSZKI 41. 

Wydawoa1 Tow. Rzem. „Reaur•a" 1. 
• llW&e w tllUVlll w~t1 PIWk•W:ak&~ U . 

Redaktoi odpowiedzial~y:. AdaJP Z~kiewic~ 




