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U ICA I Tlł OW Ilf+· 1J4•42+ 
Oddział sprzedaży detalicznej artykułów elektrotechnicznych grzejnych na 120 i 220 Volt 

P-OS1A A A .KŁ • • 
IMBRYKI do gotqwania wody na herbatę. MASZYN!\! c;lo kawy i herbaty. GARNCZKI do gotowania -

raźnych wymiarów. WENTYLATORY sufitowe, biurkowe i ramowe. OZONATORY, INHALATORY, SKRZYNKI 
reklamowe świetlne. 

Dla Pp. STOLARZY piły taśmowe (Bandsage), piły tarczowe (Kreissage) oraz wiertarki do drzewa. 
Dla Pp. ŚLUSARZY wiertarki ręczne i na statywach różnej wielkości. 
Dla Pp. FRYZJEROW suszki do włosów oraz aparaty do masażu i maszynki do strzyżenia. 

Dla Pp. RADJOAMATORÓW i BLACHARZY kolby. do lutowania. 
Dla PAŃ żelazka do włosów oraz grzałki do nagrzewania żelazek do włosów. 

PIECE różnego rodzaju oraz piecyki promieniujące. PODUSZKI elektryczne (Termofory). ODKURZACZE. 
SZCZOTKI do froterowania. KUCHNIE, kuchenki i płytki, piecyki do pieczenia ciasta, smażenia mięsa i drobiu, oraz 

1
nne artykuły elektryczne w zakres grzejnictwa wchodzące. 

AP ARA TY do odtłuszczania „Never·F ot". 
SAMOCZYNNE aparaty do gotowania i pieczenia „Izotermy". 
PRANIE i MAGLE elektryczne. 
AP ARATY „EL TRON" do nagrzewania wody, włączone bezpośrednio do rur wodociągowych. 

SKŁAD NASZ JEST OBFICIE ZAOPATRZONY W DUZY WYBOR 
żyrandoli, ampli, lamp biurkowych i nocnych oraz armatur do nowo
czesnego oświetlania wystaw sklepowych wnętrz sklepów i biur, 

Które sprzedajemy za gotówkę . i na ~ygodne spłaty w ratach. 

J k k • _ polecamy tylko naszym odbiorcom - • ł 30 a o o azJę reklamowe żelazka do praaowania w cenie z • 
pliatnych w ciągu 15 miesięcy po 2 zł. miesięcznie. 

Pp. Odbiorcy energii elektrycznej Ł. T. E. Sp. Akc., pragnący skort.:ystać z powyższego udogodnienia, zech
cą „;~ zgłosić do SKLEPU ELEKTROWNI, ul. Piotrkowska 115, gdzie po przedstawieniu jakiegokolwiek z opłaconych 
racuuuków za dostarczoną energję elektryczną i załatwieniu formalności otrzymają nabyty przedmiot. 
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z Is: złozył notę 
o 

I w Berlin· e 
I 

stwierdzającą, 

w wy~~ętny 
że zajście w Opaleniu było wywołane przez 

sposób zwalają \vinę na polską 
Niemców 
straż • 

graniczną 

'N t I k przez stronę niemiecką ustalają świadko· Jak już 'doniesiono, niemiecko - pot-
.· O a po S a wie w sposób stanowczy. Wreszcie cho- skiej komisji, utworzonej dla przeprowa-

iWARSZAWA, 7.VI. W dniu dzisiejszym ciaż fakt zastrzelenia komisarza Leśkic- dzenia dochodzenia w sprawie zajścia gra
d\arge d'affair poselstwa Rzplitej w Ber- wicza nie nastąpił na stronie polskiej, to nicznego pod Opaleniem, nie udało się 
liaie Chału~czyński złożył w urzędzie spr~w jednak jest udowodnione, że nie zost.ał osiągnąć porozumienia w sprawie wydania 
zagranic"'8y<:h notę rządu polskiego, stwi<.'\' on zastrzelony p1·zy nielegalnem przecho- wspólnego i jednolitego raportu do obu rzą 
dzającą m. in., że badania komisji miesza· dzeniu granicy, lecz po wciągnięciu go w dów. Rząuowi Rzeszy jednak zakomuni
nej polsko - niemieckiej, powołanej do zba- zasadzkę. kowano oba orzeczenia zarówno niemiec
dflnia zajścia z dnia 24 maja r. b. na gra- T~ t.eż na zasadzie przedstawione.go kich, jak i pnlskich członków komisji, oraz 
nlcy między Opaleniem a Neuhaffen wyka- ~wy~eJ stanu faktyeznego on:~, powom- cały materjał dowodowy. Materj~ t~n 
zały nie~cie, że przyczyną samego in- Jąc się na szereg podob~y~h zaJ~e, spo· rząd zbadał i upewnił się przytem, ze opis, 
cł'den~ była ~t!"Yga ~em~ej _Policji gra- wodowan~ch. w J?r~eszł?s~~ przez organ~ zawarty w orzeczeniu niemieckiem, oddaje 
mczn~J· F~cJOnarJUS~e !ll~eccy_ ~art-. lokalne rue~eckieJ pohcJ~, ~zą,d Pols!n prawdziwy stan rzeczy. Według tego opi
man 1 S~ch p~yznali się, ze _dązy~ do podtr.qrmuJe protest 'Y!11.es1ony 'Y druu su, polscy urzednicy straży granicznej, po
wywołama tego mcydentu, star~Jąc ~i~ '!-: 26 maJa r. _b. co do xa)sc1_a g~rucznego cząwszy od jeSieni ubiegłego roku, próbo-
sunąć wszystko, co mogłoby wnemożliw1c pod Opaleniem. (PAT) . . . . . . ki h d-:1. · 
samo za~ · wah namowie ~emiec c urzę 1~0~ gra-

Kotniaja ustaliła, że fakt przejścia gra- Kr~tactwa niemieckie niczn~ch. w KWidzyn!l do .wy?anta taJ:tych 
nicy przez dwgch funkcjonarjuszy polskiej '"'t ma!erJałow. Urzędnicy nte!11ieccy w łllt~-
straży granłcr:a.ej nastąpił za inicjatywą, BERLIN, 7.VI. Dzisiejsza prasa nie- r~1e skuteczne~ zwalc~rua ~go rodzaJU 
wiedzą i w t~warzystwie niemieckiego funt~ miecka zamieszcza następujący komwiikat P!Ob poc~ah za SWÓJ obowiązek pozor 
cjonarjusza Stullichą _ kierownika komi- biura Wolffa: · rue zgodzie się na to: wobec czego dn. 24 
sarjatu granicznego upoważnionego do re- amw• eWlfM!!i!MQKum "** "Mfl™' H!!51W* ' ±±SL 
gulowania ruchu iranicznego. 

Zarzut stawia.ny przez stronę niemiec
ką, że polska straż graniczna przekroczy
ła granicę i strzelała na sti·onie niemiec
kiej oparty był: 1) na śladach kul na 
ścianach granicznej budki paszportowej. 

Przewró w Rumunji 
Ks. Karol obwołany królem? · 

2) na znalezieniu rzekomo polskich łusek , Berlin 7 czerwca. 
:na terenie niemieckim, 3) na zeznaniach n. .rumllfiSki następca tronu ks. Ka-
funkcjonarjuszy niemieekich i dwóch e- rol pi-zybył do Bukal·esztu. 
kolicznych mieszkańców. Pogłoska mówi dalej, że przed przy-

Ad 1) ekspertyza śladu kul na budce jazd.em do stolicy Rumunji ks. Karol 
g~cznej, _nie wc~~c ~istotę ~ocho· spotkał się w Wiedniu ze swą było mał
dzerua śladow usWiła, ze siady te me po- żonką ks. Heleną i tam też nastąpiło po
eh~ z b~oni,, pos~ej prz~ po!81dch jednanie. 
f,Wtk~JO~łuszow strazy ~czneJ. 2) Ks. Karol udaje się z Bukaresztu do 
~traz menue.cka na 5 !'1sek pistol~t<?wycb Berchtesgaden, aby spotkać się tam z u-
1 ~rzy Jtru:ab~nowe le~tym~wala .s~adka- dającą się na gry pasyjne w Obtrammer
nu ~ezieme 't!Hrn Jedne] łuski pISt?le- gau królową Marją. 
toweJ 1. 2 ~mowyeh. Po~~ ~t~er- p 0 tem spotkaniu ma z powrotem 
d~o~~' ze łn~ki te są fabcyk?"CJI menue~- odjechać do Rumunji i zamieszkać w Bi
IncJ 1 znalezume. wstały dopiero 25 ro:1J~ stricy, gdzie będzie oczekiwał na decyzję 
r:. b. o.~ .2-eJ po poł., p~czem nneJ- rady koronnej, która ma go mianować 
sce mJsc1e me b?'ło ~be~1eczone._ swym cdonkiem w miejsce ks. Michała. 

Ad 3) ze~a świadkow nadaJą P~· „Daily Mail" donosząc o zamierzonem 

potwierdza wiadomość o pojednaniu ' się 
ks. Karola ze swą małżonką ks. Heleną. 

Poza tem przed 8 dniami ks. Karol 
miał oświadczyć pani Lupescu, iż wobec 
obowiązków, jakie nakłada na niego oj
czyzna zmuszony jest z nią zerwać na
za wsze. 

Zdaniem dziennilra istnieją uzasadnio 
ne nadzieje, że po spotkaniu ks. Karola z 
królową l\farją można oczekiwać zniesie
nia przez parlament i rz.:'}.d ustawy o wy
gnaniu kS. K.ru:ola i mianowaniu go 
członkiem mdy regencyjnej. 

PARYŻ, 7.VI. „Le Temps" podaje 
wiadomosci „Associated Press" z Buka
resztu jakoby rumuńskie Zgromadzenie Na
rodowe obwo?ało ksiecia Karola królem. 
(Potwier~enia tej pogłoski brak). 

sla.wr do ustalema fak~ przekroczema spotkaniu ks. Karola z królową Marją. 
gramcy, 7.3.Ś sprzeczności w tych zezna. ~0---

~:i;~:.:::::~~ą ::;: Ka tas rof a powodzi W Hiszpanii 
funkcJona.rJusze pogwałcili terytor)um ~ 
niemieckie, ~tomiast f~t ostrzeli~nia Dzieci odcięte przez wodę w szkole 
polskich strażników gramcznych, zna]du- • f 

1 ją.cych .s., po 1!4>lskiej str?nie, a za~em Domy walą się pod naporem a 
fald pogwałcema terytorJum polskiego 

_ .Film dżwiękowo - śpiewni' 

.:· 4-:+ 
nie do Małżeństwa 

MADRYT, 7.VI. Miasto Burgos i oko
liczne wsie są zupełnie zalane wodą i od
cięte od świata, wskutek wylania rzeki Ar
łanzon. W wielu miejscach wezbrane wo
dy zburzyły wiele domów. Ele!rtrownia w 
Burgos stoi pod wodą; miasto st~i w ciem 

nościach. wszelki ruch zamarł. 
W jednej ze szkół dzieci zostały ws2'u

telc powodzi odcięte w gmachu. 
Dotychczas nie zanotm·vano żadnych 

śmiertelnych ofiar. 

---0·~--

Manewry wojeniie dzieci 
Niesłychane pomysły władz bolszewickich 

Ryga 6 czerwca. I Pismo zaznacza, że zadaniem „nanewrów 
„Komtmist" donosi: Pod Charkowem jest skontrolo-·:y::ć dyscyplinę i zdolność 

rozpoczęły się manewry wojenne komuni bojową „pfoHicrów'', gdyż dzieci sowjec
stycznej 01·ganizacji dzieci „Pionier". W kie powinny być każdej c.!lwili gotowe, 
manewrach bierze udział 4 tysią.ce ucz- aby w razie potrz~by stanąć w obronie 
niów szkół średnich. Manewry odbywają Z. S. S. R. Analogiczne manewry maj~ 
się pod kierownictwem cficerów armji l'Ównież odby,ć się w szei'egu . innych 

maja wieczorem dwaj polscy urzędnicy 
przekroczyli granicę niemiecką, udając się 
do baraku kontroli paszportowej pod Opa
leniem, celem odebrania tajnego materjału. 

Byli oni uzbrojeni w rewolwery, oraz 
w granaty ręczne, biorąc dla ochrony swej 
aż do granicy uzbrojonych żołnierzy ze 
straży pogranicznej. IGedy urzędnicy nie
mieccy w baraku kontroli paszportowej 
chcieli przystąpić do aresztowania obu u
rzędników polskich, ostatni stawili opór 
z bronią w ręlcu, raniąc przytem jednego 
z urzędników niemieckich, , który ze swej 
strony zranił urzędnika polskiego. Nieste
ty, urzędnilc polski uległ potem swym ra· 
nom. Prawie jednocześnie z zajściem we
wnątrz baraku, wspomniani polscy żołnie
rze graniczni przekroczyli granicę niemiec
ką, dając szereg gfrzałów w kierunku te· 
rytorjum niemieckiego. Na podstawie tego 
faktycznego stanu rzeczy poseł niemiecki 
w Warszawie otrzymał polecenie wręcze
nia rządowi polskiemu noty, zawierającej 
protest przeciwko nadużyciom ze strony 
urzędników polskich. Nota ta ogłoszona bę 
dzie natychmiast po jej wręczeniu. 

WARSZAWA, 7.VI. POSEŁ RZESZV 
NIEMIECKIEJ P. ULRICH RAUSCHER 
ZŁOżYŁ W DNIU DZISIEJSZVM W MI
NISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZ
NYCH NOTĘ RZĄDU NIEMIECKIEGO 
W ZWIĄZKU Z ZAJśCIEM..CiRANICZNEM 
POD OPALENIEM. 

"'• „. .. . ... ·.::.· · ~~„ ... ,_.„ _,„,, ... , ' .. „.. ł '" 

ĄAlłlZ• Płł&SUDS_IC, 
u amb. Willysa 

WARSZAWA, 7.VI. Dziś o godzinil 
13-ej P. Marszałek Józef Piłsudski w towa· 
rzystwie szefa gabinetu ministra Spraw 
Wojskowych ppłk. Becka, rewizytował am
basadora ~~.nó~ Zje~noczonych p. Willy
sa. 

PlłOF+ BAQ EL 
rektorem politechniki 

lwowskiej 
LWóW, 7.VI. Na odbytem wcroraj ogól 

nem zebraniu profesorów politechniki lwo\\ 
skiej wybrano jednogłośnie na rok 1930-31 
prof. dra Kazimierza Bartl.~ rektqrem P.Qli
technijci ly.rowskiej. 

Aen.· ZALESIC• 
przeziębiony 

Min. fspr. Zagr. Zaleski z powodh 
przeziębienia nie opuszcza mieszkania. 

GEłl. GOQECICI 
uda.je się do Ameryki 

Prezes Banku Gosp. Krajowego gen. 
Górecki w końcu b. m. wybiera się w 
dłuższą podróż po Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Głównym celem podróży 
prez. Góreckiego jest wzięcie udziału w 
międzynarodowym kongxcsie Fidacu, któ
ry odbędzie się_ w lipcu w Chicago. 

iCOFMA~ZEWS~D 
został pokonany 

Wielki dramat obyczajowy, bc;dą::y bo 
Iesną satyrą, na współczesne dziew
częta, które szukają silnych wrażeń 
i ajśeia, swemu żywiołowemu tempera
mentowi, w nocnych lokalach i gano-

11ierach „złotej młodzieży". czerwonej oraz członków „Awbchimu" miast. BUDAPESZT, 7.VI. W dalszych zawu-
. 0 dach bokserskich o mistrzostwo Europy 

W rolach głównych 3 piękności 
ekranu („Złote Niewiniątka") 

Joan Graw:ford, 
Anita Page, 

Dorota Sebasl:jan 
o;;_~~·~rafinowany uwodziciel tych 

„troje" i wie:u innych. 

~ .!r~-:;~;:r:~ Nils Asther 
Nad program: słynny śpiewak z Brod. 
wayu George Washington odśpie-

wa szereg piosenek 

llM!i• llBD ~~M"m\l;~mlt;'!]il z&. M . ACH Majchrzycki 9okcmał Dehna (No;wegja) 1 

eav ra;.;vw..,lłili.tlill!IN li!W'~IN Iii "~"'f~~ zaś Pettersen (Danja) pokonał lmockou-
w obozie fabrycznych klubów na posła niemieckiego tem ~onarzewskiego. ·· · 

Lizbona 7 czerwca. I 
sportowych m. Łodzi Dziś przed południem dokonano zama- Bestjalstwo 

Wczoraj w drucim dniu zawodów w chu rewdwero:vego na ministr.~ pehw- W~OłOD~EO@ 
Spale Pan Prezydent vo przeglądzie huków mocnego Nienuec w PortugalJt bar. von 

. szkolnych udał si~ na 9rawy brzeg Piiicy, Alicande. S~an ofiary jest bezngdziejny. 
.~ · gdzie obozują faryry~:me lóóy sp-0rl:owe z Sorawca zan~achu zosfał ujęty. Przy śle

m. Łodzi i s11~dził tam dh.n:>'l'r' rzas v; to- d~twie okazało się, że jest to b. marynarz 
warzystw1~ i11iJuziE-ży rohot11L·Lej łódzkiej hier..tlecki, htóry d<r>lrnnał zamachu z 
przy wspól~y1~1 o~;nlsku, pD•'Zi.'m żegnany zemsiy osvbisl:ej. 

Pocz. w dni povnzednie o g. 5, w ''. grom!<iemi okv7.yk.uni „Nier,h Ży Je" odje- LIZBONA, 7. VI. P-0sei niemiecki von Ba-
so boty, niedziele i święta o godz. 2. chał do paiacu. ligand, na którea_o dokonano zamachu re-

KRAKóW, 7.VI. Niejaki Harkabl!s, za
mieszkały w P.odsarniu w powiecie nm1vo
tarskim podpalił dom ojca swego Józefa, 
a następnie zamknął go w płonącej cha
cie i w.idłami klół, Iriedy nieszczęśliwy 
chciał się ratować ucieczką prz~z o!mo. 

Bilety ul,R'owe ważne. Na 1-szy seans 
WSZ stkie miejsca zt 1.- J?zi~ ~alszy ciqg śyv~ta P. w. i w. F. lwolwerowego) i;!!!arł ws{cutek <>h::Z)lmany„ch 

ran. 

Dopiero nadbiegli sąsiedzi zatrzymali 
Harkabusa i wyciągnęli ojca, któr.Y ied
mlk znąffi.ow@ł si~ i~ w ~nj~ 
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AMBASADY AMBASADOROW E • 
I 

W pow-Odzi wielkich wydarzeń mię
dzynarodowych i wypadków krajowych, 
obok ruchu w Indjach i zajść na polsko -
niemieckiem pograni'31 przemija pra
wie bez echa fakt przybycia do Warszawy 
i wr~czenia na Zamku Panu Prezyden
towi Rzeczypospolitej listów uwierzytel
niających przez pierwszego w Polsce am
basadora Stanów Zjednoczonych Amery
ki Północnej. 

A przecież po nuncjaturze Apostol
skiej i po ambasadorach Anglji, Francji 
i Włoch jest poseł U. S. A. piątym przed
stawicielem cbcego mocarstwa, pod
niesionym do najwyższej godności w hie
rarchji dyplomatycznej, cywilizowanego 
świata. 

Wkrótce również Francja jako szóste 
z rzędu państwo wyśle swego ambasa
dora do Polski. 

Obok strony francuskiej, czysto ze
wnętrznej ma to posunięcie stronę wew~ 
nętrzną, polityczną i świadczy niezbicie 
o rosnącem znaczeniu mocarstwowem Pol
ski. 

Tembardziej ciekawem sfaje się poz
nanie warunków, w jakich wytwarza się 
t rozwija to urządzenie. 

Wyraz ambasador, z hiszpańskiego, 
względnie włoskiego pojawia się na prze
łomie XI i Xll w., w okresie wypraw krzy
żowych i rosnącegQ znaczenia potężnych 
rzeczypospolitych handlowych: Genui i 
Wi.:necji. 

Oznacza początkowo wysłanników rzą
dowych, którzy w obcych krajach badają 
warunki gospodarczego bytu i możliwo
~ci handlowych stosunków, a jednocześnie 
czynią pilne wywia.iy co do ustalenia sił 
wojskowych i zaso6ów wojennych dane
go kraju. Zebrane wiadomości przesyłają 
tacy ambasadorowie do swoich rządów. 

W następnych wiekach, gdy stosunki 
polityczne i gospodarcze w Europie poczy
nają coraz bardziej się zacieśniać liczba 
ambasadorów w poszczególnych pań
stwach szybko rośnie, a samo stanowisko 
zyskuje na znaczeniu. Sprawę rozstrzyga 
ostatecznie kongres wiedeński 1815 i do
datkt.>wa konferencja w Akwizgranie z 
1818 rolcu. 

Otóż przedstawiciele ośmiu najważniej
szych podówczas państw (Austrji, Hisz
panji, Francji, Wielldej Brytanji, Portuga
Jji, Prus, Rosji i Szwecji) zgadzają się 
na regulamin podziału stanowisk dyplo
matycznych na trzy, a następnie cztery 
klasy, przyczem do pierwszej, najwyższej 
nalezą -właśnie ambasadorowie nadzwy
czajni i pełnomocni. 

Ambasadorom przysługuje odtąd tytuł 
ekscelencji, a w praktyce polskiego Mini· 
sterstwa Spraw Zagranicznych są uważa
ni za urzędników państwowych, etato
wych w trzecim stopniu służbowym. 

Przysługuje im ponadto prawo noszenia 
specjalnego munduru i szpady, uzyskują 
zwykle w krótkim czasie wysokie odzna
czenia (ordery, krz7że i medale) pań
stwowe, mają przydanego sobie sekre
tarza i ojbierają honory równoznaczne 
niemal tym, jakie przewiduje ceremonjał 
państwa dla zwierzchniej władzy kraju. 

Ambasadora mianuje w Polsce Prezy
llent Rzeczypospolitej samodzielnie na 
wniosek Ministra Spraw zagranicznych. 

Ponieważ jednak zadaniem polskie
go ambasadora w obcym kraju jest prze
ctewszystkiem utrzymywanie dobrych sto
s1mków Polski z tern państwem, -
przeto mianuje się w praktyce osoby, któ
re będą tam dobrze i chętnie przyjęte. 

Zwykle dzieje się to w ten S!>QSób, iż 
Miflisterstwo Spraw Zagranicznych, lub 
ustępujący dGtychczasowy poseł zapytują 
rząd danego kraju czy zgodzi się on na 
tamiaoowanie jako ambasadora u niego 
danej osoby. 

Wyrażenie poufnej zgody nazywa się 
agr'etion, a sam fakt tej zgody to t. zw. 
agrement. 

Odnowienie takiego agrement nie wy
maga porlawania powodów, jakkolwiek 
zwykle nastę!)uje w formie również pouf
nej, w sposób możliwie delikatny i nie o
brażający dntg1ef.".O państwa. Ambasador 
już mianowany, na którego przyjęcie 
państwo, do którego ma się udać, wyrazi
ło swoją zgodę, - otrzymuje następnie iist 
uwierzytelniający, wystosowany w sto
S\lnkach polskich przez Prezydenta Rzeczy
pospolitei do głowy państwa nr,,_vJm„_ 
iąceiro. 

Za przybyciem na miejsce przeznacze
nia ambasador zawiadamia pismem odręcz
nem o tym fakcie ministra spraw zagra
nicznych danego kraju, prosząc jednocześ
nie o wyrobienie mu posłuchania u głowy 
państwa, celem wr~czenia listu uwierzy
telniającego, którego odpis oddaje mini
strowi spraw zagranicznych. 

Takie posłuchanie odbywa się zawsze 
wedłu g ustalonego zgóry ceremc.'njału 
przestrzeganego w danym kraju, a ustala
nie go w Polsce przez szefa protokółu dy
plomatycznego przy prezyd.ium rady mi
nistrów. 

Po ambasadora, ma1ącego złożyć Pre
zydentowi Rzeczypospolitej swe listy u
wierzytelniające, wysyła się t. zw. dwor
skie pojazdy, szwadron kawalerji z orkie
strą i kompanją piechoty z ganixonu sta·· 
łecznego. · 

Przybywającego przed Zamek ambasa
dora wita orkiestra hymnami własnym 
państwowym i polskim, wojsko, prezentuje 
broń i szef protokółu dyplomatycznego 
araz szef kancelarji cywilnej Prezydenta 
Rzeczypospolitej wprowadzają gościa w 
progi siedziby pierwszego urzędnika Pol
ski. 

W a!,lartamenta.ch wewnętrznych wita 
go świta Prezydenta oraz Minister Spraw 
Zagranicznych, a w jednęj z sal reprezenta
cyjnych przyjmuje ambasadora Pan Prezy
den Rzeczypospolitej. 

Przy wręcZ?niu listów uwierzytelniają
cych wygłasza ambasador przemówienie 

okolicznościowe, na które odpowiada Prez. 
Rzeczypospolitej, parafrazując słowa am
basadora i dodając zwroty pod adresem 
jego i państwa wysyłającego. 

Dopiero po tej uroczystej wizycie roz
poczyna ambasador swoje urzędowanie, 
składa i przyjmuje wizyty, występuje 
oficjalnie i zabiera głos w sprawach swo
jego państwa. 

Ambasador zajmuje zwykle na swoje 
biur.a i dla prywatnego użytku oddzielny 
budynek, który uważa się fikcyjnie za po
łożone na terytorjum państwa wysyłające
go ambasadora. 

Nie mogą więc wchodzić w jego obręb 
przedstawiciele władz danego państwa, 
bez zg-Ody ambasadora. 

Dalej, w łmlei rzeczy nie podlega am
basador orzecznictwu sądów cywilnych 
państwa przyjmującego wszelkie przed
mioty, sprowadzane .przez ambasadora, są 
zwolnione -Od cła i opłat, zaś sam ambasa
dor nie 09łaca żadnych podatków w 
kraju przyjmującym. W Polsce tę sprawę 
rozstrzyga ustawa z 3. Xll. 1924 roku 
wraz ze zmianami wprowadzonemi przez 
ustawę z 3. III ,1926 ro~u. Stanowisko 
ambasadora daje więc szereg uprawnień i 
dlatego jest pilnie strzeżone. 

Każdy wyjeżdżający z Polski ambasa
dor Rzeczypospolitej otrzymuje w Minister
stwie Spraw Zagranicznych t. zw. między
narodowy paszport dyplomatyczny, który 
ułatwia mu podróżowanie. 

Dyplomaci znów obcy, przybywający 

do Polski otrzymują od Ministerstwa Spr. 
Z. t .. zw. wizy dyplomatyczne na swoich 
paszportach. 

W tych ramach obraca się sprawa po. 
lityki ambasadora w obcym kraju, czyn 
jego misja dyplomP,tyczna. 

Z natury rzeczy nie może ona trwat 
wiecznie. 

Zakończenie misji dyplomatycznej na· 
stąpić może: 1) na skutek śmierci dyplo• 
maty, 2) śmierci monarchy wysyłającego1 
lub przyjmującego, (ale nie dotyczy to 
państw o ustroju republikańskim(, 3) 
wskutek zmiany fonny rządu w jednem z 
dwóch państw i wreszcie wobec upływu 
czasokresu zamianowania (w Anglji zwy
czajowo lat pięć), lub odwołania przez 
rząd własny. 

Wtych wszystkich wypadkach nastę 
puje posłuchanie pożegnalne w formie i 
według ceremonjału jak przy wręczaniu li
stów uwierzytelniających, 

Obok takich zwykłych, codziennych 
niemal sposobów zakończenia misji dyplo
matycznej istnieje nadzwyczajna okolicz
ność przerwania tej misji - wybuch woj
ny. Wówczas następuje odwołanie amba· 
sadorów, względnie wrę~zenie im paszpor· 
tów, dyplomatycznych, a zagadnienia by~ 
tu narodów l, państw zaczyna pisać oręż 
krwią i żelazem na polach walki. Amb.asa· 
dor ustępuje miejsca szefowi sztabu gene
ralnego. 

Stefan B. 

KU 
Plaża Rimini - najp.ięknie)szą plażą , . t sw1a 2~-

Korespondencja własna „Hasła Łódzkiego" 
Rimini, w czerwcu 1930 roku. lładnemi zabytkami z okresu średniowie-

Droga do Rin ·ni prowadzi z Wiednia cza, posiada też teatr, w którym gości co 
przez Wenecję i Bolonję. Pomimo wczes- rok w miesiącach letnich zespół medjolań 
nej pory wagony rozgrzane. Towarzysze ski ej ,,Scali". Kto więc pragnie, prócz 
podróży z ac z y n aj ą po zbywać wypoczynku, rozrywek, t en z n aj
s i ę z b ę d n e j g a r d e r o b y; ge- d z i e j e w m i e ś c i e. 
latti (lody), piwo mr~żon~, oranzada i Plaża Rimini ciągnie się na przestrze-
lemoniad~ odch~dzą az n:iło. . . . ni jakich 6 km. i należy d o n a j-

BolonJa ~alezy do na~spok~JmeJszych p i ę k n i ej s z y c h p I a ż św i a
miast włoskich. Szerokie ~ice, ł~ne t a. Piasek biały, suchy i miękki. 
sklepy, dużo nowych budynkow o cieka- Wzdłuż plaży ustawione są różnokolorowe 
wej architekturze, a 1 e r u c h w kabiny i duże parasole, co przy błękicie 
m i e ś ci e m a ł Y· nieba i morza stwarza piękną grę barw. 

Po dwóch godzinach jazdy, jesteśmy Dla amatorów wiosłowania są specjalne 
nareszcie nad morzem - w Rimini. Za- łódki niewywrotne, podobne do rowerów 
równo duży, ładny dworzec, jakoteż sze- ;10dnych.; kto. chce stracić na ~adze, mo
rokie starannie utrzymane ulice, prowa- ze przebiec kilka razy całą plazę, a kto 
dzac~ do miejscowości kąpielowej (jes~ chce przytyć, może dostać u przekup
jes.zcze i miasto), świadczą o wielkiej niów, którzy w licznych gr~ma<;lach oble
frekwencji i o dobrobycie Rimini. Za po- gają plażę, różne smakołyk~, medozwolo
kój z całodziennem utrzymaniem płaci ne dla prowadzących kuracJę ?dtłuszcz~.
się od 30 do 50 lirów. jącą: H a n d e_ 1 n a 1? 1 a z Y , kw i-

Rimini-miasto jest ~ałe, czyste, z t n 1 e; sprzedaJą tu oprocz owocow, cu-.. ,,. S#F4 ••••ww ;zaaa:::aµ:::;zą::wa At;J?UlL W#MliliF•>tLL 

krów, ciastek, - wszystko, na co się 
złapać forestiere: - korale, perły, • 
weneckie, jedwabie, trzewiki, a na we 
wany i futra. 

Rimini skupia zdaje się w tym roa · 
najpiękniejsze kobiety i najurodziwsz. ,b 
mężczyzn z całych Włoch. Widzi się •'.I. 
moc smukłych, dobrze wygimnastykowa ... -
nych Włochów i Włoszek. Można też po.
dzi wiać piękne blondynki o czarnych 1 

brunetki o niebieskich oczach, a od czasu 
do czasu przewinie się piękna Wena. 
cja.nka o śnieżno-białej cerze i :rudawo
płomiennych włosach. 

Rimini jest plażą elegancką. Stroj' 
się tu dla siebie i głównie - dla innych. 
Targowsko p r ó ż n o ś c i l u d z -
k i e j i pomysłowości krawieckiej. 
Jedwabne pyjamy i narzutki na kostju
my kąpie1'owe w żywych kolorach, oraz 
duże kapelusze słomkowe, czapki mary
narskie i różnego rodzaju sandałki --. to 
strój dzienny. Wieczorem w Kursalu i w 
dancingach - najwspanialsze toalety pa· 
ryskie. Mężczyini chodzą przez cały 

Z działalności Bezpartyjnego Błoku ----- ~!~~. ~u~0~;~f;:~;:i~~~~ych, pyja· w "I R d W kawiarniach panuje zupełna swobo-
iliWl1"sssnrannwwan:w••*"w swm n wu Sp0 pracy Z zą em da. Można nawet wieczorem przyjść w 

pyjamie, w białych spodniach, w kostju
mac.h kąpielowych. Słowem - zupełna 
swoboda. 

W ·TOMASZOWIE MAZOWIECI<IM, łalności Rady, złożonem przez prezesa 
odbyło się zebranie publiczne zorganizo- Orzechowskiego zabrał głos p. pos. Kle
wane przez miejscowy sekretarjat BBWR. szczyński, oraz sekretarz Wojewódzki B. 
P. Antoniewicz zagaił zebranie, które zgro- B. W. R. p. Zaleski. którzy zobrazowali 
maclziło około 1,000 osób, przewodniczył obecną sytuację polityczną i gospodarczą, 
p. Jagniątkowski. P. senator Rogowi~~ poświęcając główną uwagę przyczynom, 
wygłosił referat o syt~a.cji gos_ro.darczeJ 1 które wywołały kryzys gospodarczy. Po 
-,olitycznej, przedstaw1aiąc ~ys1łk1 r_ząd~, ..,.„braniu ogólnym rady odbyło się posie
zmierzające do złagodzenia przesilenia dzenie prezycljum, na którem opracowano 
gospodarczego, oraz zgubną taktykę opo- plan pracy na przyszłość na terenie po
zycji parlamentarnej, k t ó r a w ~ ę c z wiatu Opoczyńskiego. Ze sprawozdań wy
n r z e s z k a d z a r z ą d o w t w nika, że Rada Powiatowa B.B.W.R. w 
i e g 0 p o z y t y w n e j d z i a ł a 1 - Opocznie przystąpiła energicznie do orga
n 0 ś c i . W końcu mówca wskazał na nizowania drobnych rolników. Założono 
konieczność zmiany ustroju i palącą po- już szereg kół. Praca ta daje dobre wy
trzebę skupienia wszystkich sił dla współ- niki mimo, że na ogół ludność powiatu 
pracy z rządem, działającym w myśl wska- Op~czyńskiego , niech~tnie bierze udział w 
zań ·Marszałka Piłsudskiego. Szereg mów- życiu politycznem, mając już dość d. e : 
ców miejscovvych gorąco poparło wy- ma g o g i c z n e j d z i a ł a 1 n o s c t 

wody senatora Rog?wicz~, _dają~ wyraz opozycyjnych stronnictw polit)'.~~nych, w 
zdrowej opinji i uświadonuema polityczne- szczególności agitatorów endec11 1 Wyzw.o-

0 ob rwateli Tomaszowa. lenia, którzy grasują. na ty!n _terenH~. 
g ) Działacze B. B. W. R. biorą m. rn. zywy u-

* • • darczvch, współdzielczych i społecznych. 
W OPOCZNIE odbyło się zebranie Ra- I 0 

dy Powiatowei. Po sorawozdaniu z dzia- ł 

Włosi konsumują. olbrzymie ilości ka· 
wy. Każdy, najmniejszy nawet lokal, ma 
przyrząd do robienia kawy, expresso, ,PO 
zatem świetnie przyrządzają oranżady i 
lemoniady z naturalnych sokqw z mielo
nym lodem. Konsumcja wina w lecie ;est. 
zwykle mniejsza i ustępuje spożyciu pi. 
w1;1., które z każdym rokiem wzrasta. NaJ 
popularniejsze jest piwo florentyńskfo 
rodaka naszego Paszkowskiego. 

Można korzystać tu z wycieczek tram
waj em do miejscowości kąpielowej Riccio 
ne, a stamtąd okrętem do pięknie poło· 
żonej Cattolica. Autobusem dociera się 
do odległego o 24 klm. San Marino, stoli
cy najmtiiejszej w Europie republiki te 1 
samej nazwy. 

Jak wogóle we Włoszech, tak i tu, VI' 

Rimini, pobyt umila uprzejmość r.i~sz· 
kańców, i c h n a t u r a 1 n a z y
w o s c i w r o d :z o n a i n t e 1 i-
g enci a. 

A. WL 
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przepełniając kościoły, mieszkania i pod
wórka. W niektórych dworach szlache~
kich dzień ten obchodzono powtórzonem 
święconem lub usiłowano baby i mazurki 
wielkanocne dochować aż do świątek. 

Jest to prawdziwe święto rolników i 
pasterzy witających radośnie i uroczyście 
zmartwychwstałą po zimie i rozkwitają
cą uroczo matkę przyrodę. Obchodzą oni 
granice swych pól z uroczystym śpiewem, 
niosąc obraz Bogarodzicy i chorągiew ko
ścielną. Młodzież wioskowa zajmująca się 
pasterstwem, oprowadzała po wsi i do 

Gdy szczęście ludzkiej duszy dworu przystrojonego w zieleń wołu i 
Loe damłe, jej woc dawna znów śpiewa otrzymuje wszędzie podarki na biesiadę, 

W ZAMY SLENIU 

[wśród głuszy, Po Bożem Narodzeniu i Wielkiejnocy którą potem w gaju lub na błoniu, zawsze 
Co a.ię skaziło, łza obmyje czysta najuroczyściej obchodzą Polacy Zesłanie pod golem niebem wyprawia. 
1 dusza znów spokojna, naprawdę wieczysta. Ducha świętego czyli Zielone świątki. Ciekawy obchód „z królewną" na Pod
Patrz„ 

0 
duszo!- Niedawno mróz odarł Wiele bowiem starożytnych lechickich lasiu nadnarwiańskiem widzieliśmy jesz-

[konary surowy, zwyczajów składających się niegdyś na cze zachowany w sposób następujący. 
Co zabił, młoda wiosna zaklina w byt nowy ••. uroczystości wiosenne rozpoczynające Podczas Zielonych świątek dziewczęta ca-

dze, aby zobaczyć królewnę, śpiewają 
żartobliwi.; a 

Ja myślałam, żeś ty paniczi 
Kazałabyn1 kura zabić, 
A ja widzę, żeś ty rura, 
Pożal Boże mego kura. 

Chłopcy miejscowi zebrani wszyscy 
razem, wziąwszy flaszkę mio<lu i skrzyp· 
ce, wychodzą na powitanie królewnej z 
muzyką, aby spotkać jej orszak dziewiczy 
w polu, zwykle gdzieś na smugu, gdzie 
następują tańce i zabawa. Powracając d~ 
wioski zachodzą do dworu lub którego 'J 

zamożniej szych gospodarzy ze śpiewem; 
Na maj królewna chodziła 
A cóż na maj u robiła? 
Zielone wino sadziła: 
A cóż nad winem mówiła? 
Rośnijże wino wysoko, 
Zielone liście szeroko, 

U (tu wymieniają u kogo) nowy dwór, 
Wkoło lilją obsadzon, Tam żywi krew i łez krynica, każde „Nowe lato'' przyłączył naród do łej wioski wybierają ze swego grona jed-

l'u bud:q wonne soJO, krzepi dusząca święta kościelnego obchodzonego w tej na z młodszych na „królewnę'' waz 6-8 ł 
[żywica!. .. samej porze roku. Wszystkie kościoły, starszych dziewcząt na jej marszałków. 

~ycia _węzeł tak mocno z cierniem i nimbem domy, chaty i podwórza „majono'' drzew- Ubieraniem królewny rozpoczyna się 
[się splata: kami brzozy, jesionu lub świerku ·usta· śpiewem: 

Hej rośnij wino wysoko, 
Puszczaj korzenie głęboko. 

:Wszystko, co żyje, cierpi, wszak jest cząstką wianemi i zatykamemi przy ołtarzach, Gdzie królewna chodzi, 
[iwiata! gankach, wrotach, sieniach i wejściach. Tam pm.eniczka rodzi, 

,Rącze chwile wesela ~c:q duszę, lot jej Podło:ł- i ziemię wysypują zielonym tata- Gdzie królewna nie chodzi, 
[skrzydeł piętrzą rakem, świerczyną i kwiatami. Majowy Tam pszeniczka nie rodzi. 

Lecz gdy jł tylko uciechy oplotą, burza zaleje zapach tej zeleni rozchodzi się wszędzie Do chłopców podbiegających na dro-
[jej wnętrze„. l!!!!l!~~~~~~~~~~!!!!!l!l!~~~~~~~~~~~~~~-·~~1!!!!:1!11~~ 

Nlechaj życie Pogodne będzie, jak młodość, 
[jako kwiaty wiosną.„ 

J; kwiatów tych szczęścia zorze złociste 
[wyrQSną~ 

Pobór rocznika 1909 i 1908 
· W dniu 10 czerwca winni stawić się przed 
fc.omisją poborową Nr. 1 przy ulicy Zakątnej 
82 poborowi rocznika 1909 zamieszkali na te
~ 8 kom. pol. państw. o nazwiskach · n.a li
~ry: DE F G. 

Przed komisją poborową Nr. 2 przy ulicy 
!)grodowej 34 poborowi rocznika 1909 zamiesz
kali na terenie XII komisarjatu pol. państwo
wej o nazwiskach na litery P R S T U W Z. 

Przed komisją poborową Nr. 8 przy ulicy 
Al. Kofuiuszki 21 winni stawić się poborowi 
rocznika 1908 kat., B., którzy w maju i czerwcu 
1929 roku uznani za czasowo niezdolnych do 
służby wojskowej, zamieszkali na terenie 5 
kom. poi. państwowej o nazwiskach na · litery: 
GHIJK. 

Na komisję należy przynieść dowody osobi· 
ate stwierdzające tożsamość osoby, zaświadcze
nie rejestracji, kartę zwolnienia ze służby woj
~wej oraz· inne posiadane dokumenty. (w) 

·Z Cechu Kuchmistrzów 
· w Łodzi 

Cech Kuchmistrzów w Łodzi niniejszym 
zawiadamia wszystkich właścicieli zakła
dów gastronomicznych, jak również i 
swych członków, że w nadchodzące „Zie
lone świątki", 1-szy dzień jest zupełnie 
wolny od pracy, ale Cech ze względu na 
dobro konsumentów i właścicieli -zakła
dów, zezwala zatrudni~ć w tym dniu kuch
mistrzów za dodatkowem wynagrodzeniem 
50% w stosunku tygodniowo pobieranej 
płacy. 

\ Zarząd. 

Odczyt 
o zawodzie włókniarza 

W nadchodząc)' czwartek, dn. 12 b. 
tn., o godzinie 8-ej wieczorem w sali Pol
skiej Y.M.C.A., Piotrkowska 89, profesor 
Państwowej Szkoły Włókienniczej w Ło
dzi, p. J. Pasierbiński wy~osi odczyt na 
i;emat: 
tło ~wodzie włókniarza i o państwowej 

szkole włókienniczej". 
Wejście na odczyt bezpłatne. 

Napad szału 

Biura Sądu Okręgowego 
w nowym gmachu przy Placu Dąbrowskiego 

We wtorek przyszłego tygodnia rozpo- czych. Dnia 12 czerwca 4 wydział karny. 
czyna się przeprowadzka bit1r Sądu Ok1ę- Dnia 11 czerwca I wydział cywilny, rachu
gowego do nowego gmachu przy P!::ic::u D;!- ba, kasa i biuro podawcze. Dnia 18 czerw
browskiego według następują~...:,;> planu: ca 5 wydział karny i 6 karno - skarbowy. 
Dnia 10 czerwca przenosi się przeze;; S:i- Dnia 20 czerwca II wydział cywilny (od
d.4 i kancelarja. Dnia 11 czerwca urząd woławczy) dnia 21 czerwca wydział han-
prokuratorski kancelarj a sędŻiów słed- dl owy i rP.iestr handlowy. (p) 

---0---

1957 sz uk we słi 
zaprotestowano w Tomaszowie 

' 
W mies. maju zaprotestowano w To- sko to nie należy tłumaczyć poprawą sy-

maszowie Maz. 1957 sztuk weksli na su- tuacji w handlu i przemyśle lecz ograni
mę 333.076 złotych. W porównaniu z czeniem kredytów kupcom, których wek
poprzednim mies. ilość zaprotestowanych sle zostały poprzednio dopuszcz_one do 
weksli zmniejszyła się od 20 proc. Zjawi- protestu . . (w) 

-ei---

30 ofert 
na budowę więzienia w Łodzi 

Jak się dowiadujemy liczba ofert złożo
nych w sprawie budowy gmachu nowego 
więzienia przy ulicy Pomorskiej zamknięta 
została cyfrą 30. Otwarcie ofert nastąpi w 
_środę przyszłego tygodnia, poczem nazwi-

Najrnakomitsza 
artystka świata 

sko utrzymanego przy przetargu oferenta 
podane będzie do wiadomości publicznej. 
Z firm budowlanych łódzkich tylko kilka 
złożyło oferty, reszta zaś rekrutuje się z 
Warszawy, Poznania i zagranicy. _(w) 

ukaże się w arcyfilmie opartym na tle historji burz, 
szły nad Rosją p. t. 

,,TAIC lllCA'' 
W głównych rolach męskich ; 

Charles Farrel i Iwan Linow 
~ie?ywale emocjonująca ak:cja ! Tajemnicze praldyki kamarylli dworskie! I I 
Zycie prywatne rodziny carskiej! Mikołaj I. z najbliższą rod:dną na ekranie 

Wkrótce Ę".ino „Czary" 
'·JWINPM-IMM?łklt:iMWNM' eweere 

Wielka Zabawa Ogrodowa 
na rzecz łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej 

żona naczelnika komunalnej kasy W ?niu. 15 - go czerwca w Helenowie I Na Placu Sportowym odbędą się Zawo-
oszczędności w Ostrowie, Helena Stasiń- odbęclz1e sJC; WIE~KA. Z,_ABA V! A O~RO: dy Sportowe organizowane przez Stow. 
~ w p1:zystępie napadu szału poraniła DOWA. na_ rzecz ŁodzkteJ Strazy OgmoweJ Sportowe „Union". 
ciężko no~em ~u:hennym swego męża OchotmczeJ. Koncert 3 - eh orkiestr. 
or~ dwoJe dz1ec1, 14 letnią. córkę i 12 Program nader urozmaicony. Mn?stwo Początek o godz. 2 _ ej po południu. 
l~tnieg? syna. Chorą z trudem obazwład- atrakcji!!! Kosze szczęścia!!! llum111acja Wejście do parku i na plac sporto-
ruono 1 odstawiono do zakładu dla urny- Parku. wy- zł. 1. Wojskowi i uczniowie_ 50 gr. 
~ło"".0 ~horych. ~oranieni przez nią mąż Wieczorem przy ogniach bengalskich W razie niepogody zabawa odbędzie się 
1 dziec.I s~ w sz_pitąlu w stąnie .:uoin.rn!! e_olc~ sfrażackię_ nad stąwe~ w n~steilna niedziele, . t. i,_;:!2 cz~rwca J'-- b. 

Sieni jaworzyste, 
Okienka z przed sieni, sieni 
żyteńko się zieleni. 

A czyjeż to żyto, 
Stojało nie wyżęte 'l 
Naszego pana żyto, 
Stojało nie wyżęte. 
Dać królewnie myto, 

Niechaj wyżnie to żyto· 
Króle"7Ila myto wzięła, 

I żyta nie wyżęła. 
Gospodarz wycliodzi powitać orszak 

królewny przed swoim domem i gościnnie 
zaprasza do stodoły na biesiadę. Tutaj 
wnoszą stół, stawiają go przy ścianie, na 
stole kładą poduszkę, a niej sadowią 
królewnę, której dopiero pod dachem 
zdejmują z głowy zasłonę. Gospodarz da
je pierwszy poczęstunek, po którym 
chłopcy przynoszą miód we flaszeczkach 
a dziewczęta od matek swoich zakaski 
Wszystko kończy się wesołą biesiadą i 
tańcem w stodole. 
Mi 

Tranzakcja handlowa 
f ·my Eitingon z Sowietami 

Jak się dowiadujemy handlowa misja 
sowiecka w Polsce zamówiła w firmit 
Eitingon 75 tysięcy sztuk manufaktu· 
ry. 

Wzamian za to firma Eitingon w 
Lipsku otrzyma z państwowych przed· 
siębiorstw sowieckicll wieks.z.Y. trą.nsport 
futer. (b). 

Przedstawiciele władz 
państwowych i samorządo· 

wycb na uroczystościach 
w Spale 

W związku z uroczystościami doroc-.& 
nego święta sportowego w Spale w dniu . ' wczorajszym wyjechali z Łodzi przed-
stawiciele władz państwowych Łodzi w 
osobach kuratora Gadomskiego naczel
nika wydziału bezpieczeństwa, ' dr. Klu· 
ga, inspektora p. P. Torwii1skiego, in
spektora szkolnego J asif1skjęgo i in
nych. (s) ____ -: _______ _ 

Łódzka Odlewnia Zelaza 

,,FERR M'' 
Właśc. E. BAUER 

i A. WEIDMANN 
Łódź ul. Kil"ńskiego Nr. 121 

Telefon 218-20 

I 
l 
I 

WYKONYWA . 11 
szybko dokładnie i po ce· 1 nach bardzo umiairkowa-

:nych: 
·Wszelkie odlewy z szarego że
laza podług własnych lub na
desłanych modeli i rysunków. 
Wszelką mechaniczną obróbkę 

metali. 400 
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Odczyt Czerwonego Krzyża 
Czerwony Krzyż przypomina, iź w 

dniu dzisiejszym o godz. 12. min. 30 w 
poł. w sali Polskiej Y. M. C. A., Piotr
kowska 89, pan prof. Borawski wygłosi 
odczyt n. t. „Zadania narodQwe_ i mię-
dzynarodowe P. C. K.'• ·· 

Wejście bezpłatne. 

Prof. M. Michałowicz 
rektorem Uniwersytetu 

Warszawskiego 
Onezdaj o godz. 6 popoł. w Warsza

wie odbyło się ogólne zgromadzenie pro
fesorów wszystkich wydziałów Uniwer
sytetu Warszawskiego. Zgromadzenie, w 
którem brało udział 104 profesorów, do
konało wyborów rektora. Na rok akade
micki 1930-31 rektorem wybrany został 
lekarz o światowej sławie, prof. dr. Mie
czysław Michałowicz. Prorektorem został 
dotychczasowy rektor prof. . Tadeusz 
Brzeski. 

Sprawa· posła Żarskiego 
JaK się dowiadujemy prokuratm: są

du okręgowego w Łodzi zakończył już 
dochodzenie w sprawie posła komunisty
cznego żarskiego, który został w ub. 
mies. aresztowany z powodu popełnienia 
zbrodni pospolitej przez usiłowanie za. 
bójstwa funkcjonarjusża P. P. Proku
ratura wygotowała już a~t oskar~enia, j 

w najbliższych d.niach z$losi odpowięd
nie wnioski sejmowi. Poseł żarski prze
bywa nadal w więzieniu prewenc_yjnem 
w Piotrkowie. (w) 

Potrzebujemy jeszcze 
1C6.tl00 klm. or6g bitych 
Według zestawień minister,tw& Ro

bót Publicznych w ciągu ostatnich 10-ciu 
lat zbudowano w Polsce przeszło 400 
klrn dróg państwowych. Samorządy zaś 
dokonały budowy. dróg w rozmiarze 2.000 
klm. Jak dalece stan dróg bitych w Polsce 
wymaga jeszcze inwestycyj, świadczą O· 

becnie przeprowadzone studja, lctóre wy· 
kazały, że dla całkowitej rozbudowy 
arterji komunikacyjnych w kraju naieży 
budować jeszcze 100' tys. klrn. dróg bi
tych. 
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WYBORY KOMUNALNE 
na terenie województwa łódzkiego 

wykładnikiem nastrojów ludności 
Gdy na terenie województwa łódzkie- c i l a z a s ł u ż o n e 

go zostały rozpisane wybory do rad miej s t w o . 
zwycię-

skich i gminnych P. P. S. C. K. W. roz- B B W R. w Konstantynowie uzy
winęła gorączko.wą działalność agitacyj- skał 3 mandaty, w Łasku t1 mandaty, w 
ną, starając się skaptować dla siebie jak- Sieradzu 4 mandaty. Liczby te nabie1·a
największą. liczbę zwolenników. ją tern donio3lejszcgo znaczenia, gdy się 

Niczego nie pominięto. Urządzano zwa$y, że B B w K o n s t a n t y -
wiece, masówki, obiecywano złote góry, n o w i e n i e p o s i a d a ł z <t 

obrzucano błotem przeciwników i t. d. p o p r z e d n i e j k a d e n c j i a n i 
słowem - zdążano utartym .szlakiem, J e d n e g o m a n d a t u , w Ł a -
na którym hulała dema- sku jeden, w Sieradzu-
gogj a. poprzednio bez mandatu. 

I wreszcie nadszedł oczekiwany w go- 'fo suche cyfry, któreśmy powyzeJ 
rączkowym podnieceniu dzień wyborów. przytoczyli mają sw6j własny język, sw:! 
Na pierwszy ogień poszedł Konstanty- własną wymowę. Głoszą one ponur~m 
nów. Sprawdzono wymki gfosowaf1. Wy- dźwiękiem dzwonów pogrzebowych 
dłużyły się twarze „towarzyszów" z k 1 ę s k ę c e k a w i s t ó w i obwie
P: P. S. C. K. W., którzy uzyskali \\' szczają hejnałem radosnym zwycięstwo 
tern mieście pięć mandatów (poprzednio idei państwowej nad zacietrzewionem 
rozporządzali dziesięcioma). Jednem sło- partyjnictwem. 
wem generalna klapa i beznadziejna klę·· c y f r y t e ś w i a d c z ą d o -
ska. Nie pomogły pięknie wystylizowane bit n ie, że wpływy P. P. S. 
frazesy przedwyborcze. Wyborca nie dał C. K. w. m a 1 e j ą z t y g o d n i a 
się wziąć na lep demagogji. n a t y d z i e ń, z d n i a n a d z i e ń. 

:Po K.onstantYnowie przyszeiU La$k i Taranem prawdy druzgocą mury kłam
Sierą.dz. 'futę.j te~ P. P. S. Q. !{. W. stwa, wznoszone przez opozycję. Sypią 
po n i os ł- o sromotną po :r aż- się gruzy. Rumowislrn młot zdrov.ego ro
k ~. zumu na pył rozkruszy i pozostanie je-

1 w tym czasie, gdy zą.wiodło duszo- dynie w narodzie niechlubna pamięć o 
łapstwo cekawistów, gdy demagogji par- tych, którzy interesy własne i partji po-
tyjnej usuwał się grunt pod nogami nad dobro Państwa stawiali. 
zdrowa myśl państwowo-twórcza św i 'i Wyniki wyborów w Koiistantynowie, 

Upadłości i nadzory . 
Z Wydziału Handlowego Sądu Okręgo,vego 

w Łodzi 
Na ostatniej !esji Sądu Handlowego w tln. śei i w ten sposób, podstępnie działając na 

7 czerwca r. b. ogłoszono upadłość CBlLOWl szkodę wierzycieli, pozbawił ich nawet moż
LIBERMANOWl w Łodzi przy ul. Pomorskiej ności dochodzenia swych. pretensji na norma!-
19 na żądanie firmy „Teofil Gloter". Liberman nej drodze egzekucyjnej. 

. 
Łasku i Sieradzu nie są jednakże ooo~ 
sobnionemi wypadkami tego czy innego 
układu sił politycznych, świadczą. one..jak
najdobitniej o n a s t r o j a c h, 
panujących wśód ludno· 
ści województwa łódzkie· 
g o i dlatego nabierają. one tern chara
kterystycz1!iejszego znaczenia. 

Przed trzema laty socjaliści przy wy
borach do Rady Miejskiej w Lodzi od
nieśli sukces. I włódarzyli nietyle z wo
li ludu, co dzięki własnemu sprytowi na
szyn1 grodem, a te trzyletnie eksperymen 
ty go~?~arc:ze, ?okonywane na żywym 
orgamzm1e Łodzi, doprowadziły do tego 
że dzisiaj ich właśni z 
przed trzech lat wybor
cy od nich .się odwraca
j ~}. 

To też Łódź z utęsknieniem spogląda 
na stolicę, gdzie waż~ się losy obecnej 
kadencji Rady Miejskiej i ci którym do
bro miasta leży na sercu, z ni.eci€:rpliw<> 
ścą. oczekują chwili rozpisania nowych 
wyborów powtarza,jąc: 

„O z a s j u z n a j w y ż s z y 
skończyć z fa . talną. go.' 
spodarką. czzerwonych 
o j c z y c ó w m i a s t a". 

A tak myślących w Lod~i jest 01 
brzymia większość. I nietylko w Łodzi, 
ale i w całem województwie łódzkiem. 

Nadwątlonych v.rpływów P. P. 5. 
C. K. W., które szybko maleją, frazeolo
gja nie uratuje i z a s t r z y ki d e· 
mag.ogji nie postawią n3 . • 
n o g i z a m i e r a j ą c e g o o r~ 
s·anizmu. „ 

Mazurzy z Yrus 
na Górnym Sląsku 

winien jest firmie „Teofil Gloter" za sprzeda- Sąd ogłosił upadłość, chwilę otwarcia ozna
ne pqezeń ma.szyny do produkowania tkanin czając t0nczasowo na dzief1 15 sierpnia 1929 

Z pierW!!i:zego piętra a bruk try~otowyeh z 11 zaprotestowa~ych weksli o· t., Sędzią Ko?lłisarzem mianować Sędziego l{a.1 
„ koło 400 dolarów, wobec czego Libe1"lnan za- dlowego Mieczysława Hurewicza, a kuraton)!11 

Wczoraj przybyła do Katowic wyci~ 
cz}~a Ma'Zurów z Prus Wschodnich w ilo
ści 30 osób z powiatów: Ełk, Jansbork, 
Ostruć, Kitberg i Szczytno. Wycieczka 
zwiedziła zakłady chorzowskie, hutę 
„Falwy" i gmach województwa w Kato· 
wicach. Po obiedzie wyd~nym na cześć 
gości i krótkim wypoczynku wycieczk:1 
udała się w dalszą drogę do Cieszyna i 
Wisły, skąd następnie ruszy do Kralrn
wa i Zakopanego. 

W Stryju Stefan vVasiczyn mieszka- wiesił wypłaty już w dniu-15 sierpnia 1929 r. ap!. adw. Ryszarda Banasza. - Libermana, ze 
jący przy ul. K'Opernika 36 pokłócił się z ~astępnic upadły. zlikwidował ~woje przedsię- względu na j~go złoś.l~we zawies.zenie wypio.', 
mieszkająca w tymże domu p. Kubaro- b1orst~o, ~sunął i ukrył ~akup1one . maszyny, S~d postanowił osądzie w areszcie dla dłużni-

. b'ł •. K b l t przemosł l ukrył wszystkie towary i ruchomv- kow. 
wą i po i Ją. u arowa wezwa1a pos e- ·· -e---
runkowego. Policjant chciał Wasiczyna 
odprowadzić do komisarjatu, a wówczas 
Wasiczyn rzucił się na posterunkowego 
i chciał ,gu wyrzucić przez okno z pierw
szego piętra na br.uk. Policjant chwycił 
W asiczyna i obaj wypad.li przez okno, 
szczęśliwym jednak trafem żaden nie od-
niósł cięższych uszkod.ze11. · 

Otwarcie Zjazdu Psychjatrówj 
Polskich 

Zgodnie z ustalonym programem, wczo
raj o godz. 11 przed południem, w sali po
siedzeń Rady Miej?kiej odbyło si~ uroczy
ste otwarcie X Zjazdu Psychjatrów Pol
skich. W imieniu władz miejskich przemó 
wienie powitalne wygłosił p. ławnik - prze 
wodnczący Wydziału Zdrowotności Publicz 
nej, dr. Aleksander Margolis. 

Wielki pożar 
w Tomaszowie Mazowieckim 

W dniu wczorajszym w godzinach przed 
południowych wybuchł pożar w zabudowa
niach Jana Kozierowskiego przy ulicy 
Wspólnej 14. Pastwą płomieni padła 1 sto 
doła oraz 2 szopy ogólnej wartości 8.000 
złotych. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 
te ogień powstał wskutek nieświadomego 
poJpalenia przez 8 - letniego Zygmunta Ku 
biaka zamieszkałego w tymże domu, który 
bawiąc się zapałkami wzniecił o&iep w szo 
pie naoałnionej słomą. (w) · 

Nocne dyżury aptek 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Pawłowskiego (Piotrkowska 307), E. Ham

JUrga (Główna 50), B. Głuchowskiego (Naruto
wicza 4), J. Sitkiewicza i S-ka (Kopernika 26), 
A. Charemzy (Pomorska 12)„ A. Potas7;a (J;>lac 
Kościelny_ 10). (w). · · 

UważaCna plakaty P.K.U. 
Zasadnicze orzeczenie Najwyższego Sądu 

Wojskowego · 
Najwyższy Sąd Wojskowy :r;ajmował 

się oste,tnio kilkoma sprawami z oskarże· 
nia oficerów rezerwy o niestawienie się 
do raportów kontrolnych, mmo powo~a
nia ich w drodze publicznych obwieszczef1 
- t. j. rozklejanych w miejscach publicz 
nych plakatów. Pociągnięci do odpowie
dzialności za nie wykonanie rozkazu ofi
cerowe tłumaczyli się tem, że powołanie 
za pośrednictwem obwieszczef1 publicz
nych nie doszło do ich wiadomości. 

Sąd I-ej instancji, uznaj~c słusznóś:? 
takiego usprą.wiedliwienia się of!cerów -

uwolnł -ich od oskarżenia. 
Najwyższy Sąd Wojskowy stanął na 

innem stanowisku. - Uznał mianowici~, 
że oficerowie rezerwy nie interesujący s~ę 
obwieszczeniami P.K.U. o raportach kon
trolnych, a nie pozbawieni możności ta
kiego interesowa11ia się (np. wskute~ 
obłożnej w tym okresą choroby) - tern 
samem dopuszczają się niewykonania 
rozkazu, ogłoszonego im publicznie i win
ni za to ponieść przewidziane w ustawe 
kary. 

---·e---

Ksiądz katolicki 
profesorem w uniwersytecie 

protestanckim 
O. Hail, m1sJonarz franciszkański 

znany jako uczony etnolog, ~tał powo· 
łany na profesora Uniwersytetu w Chi
cago. 

Jest to pierwszy w hi:>tor;i Uniwer
sytetu Chicagowskiego wY?JfJ.dek, że ka
tolik, i w dodatku ksiądz katolicki, objął 
katedrę naukow~. 

Cmentarzysko 
przedhistoryczne 

Obok terenu budującego si~ nowego 

~~~~~·~„~~~~~~~~+~~~~~~~- Szpitala Miejskiego w Bydgoo~czy uat.ra· 3.224 autobusy 1 _. m · µe+j w; •www fiono przy plantowaniu niewielk.iE:.1!o wy-
,,. wu GDt • wyższenia na cmentarzysko wzedhisto-

26 710 kl d ' ł ke h ryczne. Zaopiekowało się terenem, leżą.· na • m. rog po s IC cym pomiędzy Stadjonem i szpitalem, 
Muzeum Miejskie, na któr~3go zaT>rosze-- ... 

Na pierwszym miejscu Łódź, na drugiem Warszawa nie przybył z Poznania a1-cheolog dr. Za· 
krz.ewski i objął kierownittwo robót od
krywczych. Upośledzone pod względem komuni

kacji kolejowej okolice Polski otrzymuj~! 
coraz więcej połączeń autobusowych. 

Ciekawe dane, odnoszące się do roz
woju komunikacji autobusowej w Polsce, 
zawiera statystyka, opracowana ostatnio 
przez ministerstwo robót publicznych. 

W chwili obecnej na drogach polskich 
krąży 3224 autobusów gdy tymczasem 
liczba ich w roku ubiegłym, wynosiła tyl
ko 2121. 

Długość wszystkich szlaków autobu
so'v'.rych wzrosła o 5.429 kilometrów w po 
równaniu z .rokiem ubległym i wynosi o-

becnie 26,710 klm. 
Najbardziej ożywioną komunikację 

autobusową posiada Łódź. W okolicach 
tego miasta 458 autobusów dziennie prze 
wozi przeciętnie 36 tysięcy podróżnych. 

Na drugiem miejscu stoi Warszawa. 
Ze st'Olicy odchodzi dziennie 427 autobu·· 
sów, przewożących około 22 tysiące pasa-
żerów. 

Małe stosunkowo Kielce zajmują trze
cie miejsce, mając 383 autobusów, lltrzy 
mujących komunikacie z okolica:rr1i pod
miejskiemi. 

Dotychczas znaleziono 12 grobów 
kultury łużyckiej z roku około 800 przed 
Chr. W grobach szereg uril, niestety, 
przeważnie popękanych, i różnycli sprz~· 
tów z gliny i bronzu. 

Roboty prowadzone są. od trzech dni 
bardzo intensywnie. Każda nieomal go
dzina przynosi nowe, rewelacyjne dla 
nauki odkrycia. Ukoi1czenia prac spodzie
wać się można w óąg-u najbliższego ly
~odnia 
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ra n1J1. J ,na 
odbudowanych na zgli$JZCzach 

Głód mieszkaniowy, stanowiący dot-1 lrnwicie ukończona, oc.z;) wiśde, o ile kre-, Z::.cytowm:e przez d,rr. Opolskiego 
kliwą bolączkę społeczną, Z\~i~z~ny j.e~t dyty n.a t:n cel będą. a~y~nowa!1e t~k re- cyf~·~. i~t~strują dobit~1ie ak~ję budowla
ściśle z akcją budowlaną i JeJ mmeJ- gularme, Jak to ma m1eJSCG obecme. Do ną fvlm1s~erstwa Robot Publicznych. 
szym, czy większym rozwojem. odbudowy pozostaje jeszcze zgór~ Obok budowli prywatnych, powstało 

Jak się sprawa ta przedstawia obec- 200.000 budowli. Nie jest to jednak cy- w Pol:::ce wiele nowych gmachów pai1-
nie? fra ostateczna. . stwov,rych, posterunków policji, strażnic 

Oto, co na pytanie powyższe odpowie- po osi_edli zburzon:>'.'~h p_rz,:::z na~·alę K. O. !?·• ezkół,. u.1~zędów. ~karbo;yy~h, 
dziaf Dyrektor Departamentu Budowla- WOJ~:1ną J:szc~e. po dz1s dz1en. w~a~aJą } ~·rnacho,w_ s?dowyc?, ~emmarJu?1, b,1b1Jo: 
neo-o Ministerstwa Robót Publicznych p. RosJ1. Sowiec~neJ, !a!( zw. „uc1~k_m1e~·zy· . ~~k, ko~cwłcw, o~iedh urzędmczyc?- , 1 
mi: Józef Opolski. W :r_marę mmmosc1, ~ !?O ~1przen!11em zba- p1ęl:nycn gmacho'.". _ rep~·ezenta1::r.J:t:iycn 

·nr dl tk' h t.{ danm nrzyczyn opozmen;a powrotu centralnych władz 1 mzędow- -
vv ynosza one a wszys ie reso1 vw . - . . 1. t "b 1 11 r. 1930-31 razem 37.142.92 złoty.eh. wciągam są, om na 1s Q oei ac owy. 

Kredyty budżetu nadzwyczajnego na 
budowle państwowe wynoszą dla wszy
stkich resortów w r. 1930-31 razem 
37.142.92 zł. 

- Kredyty inwestycyjne, przewidzia
ne ustawą z r. 1928 są już na wyczerpa
niu z powodu ukończenia budowli w 80 
µ:rocentach. Kredyt na te cele wyniósł 
48.270.000 zł. 

- Co się tyczy odbudowy kraju, to 
jak dotąd odbudowaliśmy zgórą 1.620.000 
'Judowli, z czego 70 proc. przypada na la
ta 26-29. Wogóle tempo naszej pr:wy 
w latach tych było bez porówna11Ja 
większe, niż poprzednich. 

- Za 4-6 lat zakreślona progra
mem akcja odbudowy kraju będzie cał-

li 

EEl ffi EB 
Pozostałe w ograniczonej liczbie 

v ogródkach z kanalizacją, wodo
ciągiem i światłem Si\ jeszcze do 
nabycia na dost~pnych warunkach 
na raty długoterminowe. Informacje 
na miejscu Wileńska 24I30, codz. 
I0-18, tel. 131-42. Dsjazd tramwaja-

mi: 5, 8 i 16 (dworzec Kaliski) 
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Jubileusz zas:·E~oraego 
p-ublicysty 

W dniu 9 b. )n. przypada 15-letni ju· 
bileusz dzialalności publicystycznej re
daktora naczelnego „Kun era Łódzkiego· 
p. Czesława Gumkowskiego. 

P. Czes~<tW Gumkowski, to człowiek 
nie nowy na gruncie Łodzi. Wiele upł.r· 
nęło czasu, liczni zmienili się ludzie, a pu
blicysta ten czuwa na swem szczytnern 
stanowisku, krze viąc ideę czystą, pou
czając, karcą,c i w chwilach krytycznych 
bijąc na larum. 

Zna gq. też dobrze nietylko Łódź lecz 
również Warszawa., Poznań i Wilno. 

Wielce zasłużony, ·choć tak jeszcze 
młody jubilat urodził się w Sędżiszowie, 
ziemi Kieleckiej. Szkołę średnią ukończył 
w Warszawie, a studja wyższe odbywał 
w Liege. Działalność publicystyczną. roz
p.oczyna w \Varszawiet 

go „Knr.[era Łódzkiego", piastując tą go
dność p1·zez lat 10. 

Umysł gł<2boki, kruszcowe serce, pra
wy charakter, szczytna koleżeńskość 
sprawily, że przebywa on dzisiaj w bar
dzo licznem gronie przyjaciół, ceniących 
jego zalety. 

Z r~dością witamy dzief1 Jego Jubileu
szu - składając imieniem „Hasła Łódz
kiego'' swe najserdeczniejs:o:e ,,Ad mul~os 
annos". 

l!Jręczen:e nag:n5d 
laureatom stolicy . 

W nadchodzący wforek dn. 10 czerw
ca odbędzie się o godz. 8 wi0cz. plenar
ne posiedzenie Rady Miej ski ej. 

Na posiedzei1iu tern odbędzie się uro
czyste wręczenie dyplomów i nagród m. 
stoł. Warszawy z roku 1930: artystycz
nej - Leonowi Wyczółkowskiemu; mu
zycznej - Piotrowi Maszyńskiemu, oraz 
naukowej z roku 1929 - Wacławo\vi 
Sierpińskiemu i z roku 1930 - ACl..!!mo
wi-Antoniemu Kryńskiemu. 

Następnie organizuje „Gazetę Wileń
ską", prowadzi ją, a wytkną.wszy jej to" 
ry właściwe, żegna, by wkrótce przenie8ć 
się na zachodnie rubieże kraju, do Po
znania. Tu pracuje ofiarnie i owocnie w 10-ch.1 prze§tępców 
ówczesnym „,Głosie Porannym". skazanych na kare śm!erci 

W ostatnich miesiącach roku 1920 „ 
red. Czesław. Gumko·wski powraca do Onegdaj przywieziono do Wilna i osa-
Łodzi i osiedla się w mieście naszem .na <lzono w więzieniu na Łukiszkach Jana 
stałe. Wkrótce po powrocie zaczyna się ;Swirkowicza skazańego na karę śmierci 
praca od podstaw. Prze<lewszystidem przez s~d w Postawac:h za zabój shrn rn
stworzyć należało kadry ludzi p1·zygoto- dziny. Charakterystycznem. jest, że m
wanych do pracy. W tym celu powołu- zem ze Swirkowiczem w więzieniu na 
je do życia zrzeszenia dziennikarzy pra- Łukiszkach znajduje się obecni~ 1~ prze· 
cujacych zawodowo - Syndykat Dzien- stępców skazanych na karę śmierci, prze 
nik~rzy w Łodzi, którego zostaje pierw- ·ważnie zn. matko, ojco ltil) bratobójstwo. 
szym prezesem. W rnku 1920 obejmuje 

1
wszyscy oni oczelrnją wykonania wyroku 

również stanowisko redaktora naczelne- lub ułaskawienia. 
H w ws u * 5JPWi#IM lt'flHMdłe:;aC~ !in@* 4 W Rh i4ł'i'iW' tt e " ec a 
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Dzisiejsze wyścigi kolarskie 
w Helenowie 

Zakontraktowaniem nadzwyczajnych 
czterech jeźdźców - steyerów Kissox Ka
wamuro, Oilgena, Reima i Ziemka, oraz 
przez start ~~hmidta, Sieberta, Braunera, 
Klatta i Einbroclta jest S. S. Union w sta
nie, na święta uprzyjemnić chwile nz.szym 
sportowcom pełno)Yarto5ciową imprezą. 

Poniewaz reszta Stowarzyszeń spędza 
święta w słodkiej bezczynności, przeto 
przypuszczać należy, że dzisiejsza impreza 
zgromadzi wHelenowie tysiące widzów. 

Nadzwyczaj ciekawie zestawiony pro
gram przcYviduje następujące biegi: 

Demi - Fo;;d dla sprinterów, na ctv..s.t~_n· 
sic 4 klm. IO okrążei1 toru 

10 kłrn. bieg dla steyerów. 
Bieg Premjowy dla sprinterów, dy8tan~ 

4 k1111. 10 okrążet'I toru 
20 kłm. bieg· dla steyerów 50 'okrążeń 

toru 
Bieg Półdystansowy dla sprinteró\"'.' dy-

stans 10 kim. 25 okrążeń toru 
30 kłm. bieg dla steyerów, dystans 3Cl 

kim. 75 okrąże1'1 toru 
H<:ndicap dla sprinterów 3 okrążenia 

toru 
Bieg włoski i bieg pocieszenia dla za

wodników, którzy w poprzednich biegach 
pozostali bez miejsca. 

W poniedziałek stey1>rzy starfl!.ią na dy 
sta:11sach 10, 20 i. 70 klm. · 

Zawody- o mistrzosi1~0 
Łódzkiego Towarzystwa 

Kolarskiego 
W niedzielę, dnia 15 czerwca r. b. na 

trasie Krzywie-Łowicz, odbędzie się· 100 
klm. wyścig kolarski o tytuł Mistrza sz<J· 
sowego Lódzkieg.o Towarzystwa Koiar
skiego na rok H;30. Tytułu bronić będzie 
zeszłoroczny zwycięzca, młody-wielce O· 

biecujący kolarz Sochowicz Józef, który 
w wyścigu powyższym dążyć będzie ~o 
ustanowienia nowego rekordu klubowe
go. Współzawodnikami Sochowi cza będ<! 
kolarze starszej generacji, b. mistrzowio 
Klubu - Blau Edward, SierpiI1ski Lon
gin, Gabrych Antoni i inni, to też ~yścig 
zapo\viada się bardzo ciekmve, gdJ'ż · ry
walizować będą ze sobą młodość i do
świadczenie. 

Start i meta w Krzywiu za Zgierzen 
o godz. 7. m. 30 rano. Zawodnicy wypu· 
szczeni będ<:} ze startu pojedyńczo na czaE 
w odstępach trzechminutowych. 

$ Si!KMRłłlll Dl"Jl1 

Jan Smarze!!!!!! 

Ja_k dawni łodzianie dziurawy areszt 
łanio, a szybko naprawili 

I 8frzowała jego żona Anna, dorodna, lecz I że był mu dziewosłę15em srebrzysty księ· 
kłótliwa niewiasta. Burmistrz bowiem życ, może pomogły mu młodzieńcze dło
zbytnio czasu na urzędowanie nie :posia- nie, błądząc po uroczej postaci. Dość, że 
dał, pijąc od rana do nocy. rozległ się w nocy krzyk ławnika, płacz· 

I giego Sasa była 'to mizerna m1escma, li
cząca 250 mieszkańców. Z dawnej świet
ności ocalało 50 domów, z tego tylko 23 
zamieszkałych. Ratusz zi1iknął, bo ze sta
rości musiano go rozebrać, stawy xybne 
zamieniły się w błotniste kałuże, przytu
łek zniesiono, a sławetni burmistrze, 
„kolledzy-ławnicy" i pisarz miejski spra
wowali sądy i roztrz~sali sprawy miej
skie w karczmie „pod ratuszem". Rze
miosło upadło, domy pochyliły się lrn 
ziemi, a areszt policyjny przepuszczał 
światło słoneczne spróchniałemi hol;ami 
i dziurawym dachem. W r. 1730 był już 
tylko 1 stolarz, 1 krawiec, 2 garbarzy, 

Stanąwszy przez „pomazańcem Oby- pięknej Anieli, szczern i otwarte wyzna
watelów Łódzkich", wyznali winowajcy nie winy czeladnika, pełen furji chwyt za 
swój grzech szczerze i otwarcie, zasłania- kolnierz nieszczęśliwego i wędrówka pe 
jąc się głodem, najgorszym praeceptorem nocy do burmistrza„. A tu również nie 
i kusicielem rodzaju ludzkiego. Szczerość spano. Bo oto burmistrz, przebudziwszy 
ta zjednała burmistrza, siedzą,cego przy się nagle w nocy, jeszcze pół pijany ocl 
ósmym półfrwaterlm okowity. Jednak-- snu i okowity, posłyszał podejrzane szep· 
justitia fundamentum regnorum ! Spra- ty, westchnienia i pocałunkowe muśnie· 
wiedliwość musi być !.„ cia swej żony i wziętego w pieczę stola-

Sławetny burmistrz zadecydował sta- rza. Stał się sądny dzień, otworzyło swe 
wienie winowajców prz2d ai-eopag sę- ~"luści pieldo„. # 

dziowski. że j'=:duak miało się ku pólnocy. Na to wszedł właśnie ła\'mik Jażeński 
odłożono sąd na cl.zień jutrzejszy. ze swym winovntjcą. 

Co jednak zrobić z winowajcami? Skrępowano obu powrozami, wepch· 
Areszt przy kopnięciu rozpadnie siQ w nięto do kurnika i zaryglowano„. 

W okresie świetności dawneJ gzeczy- 1 ślusarz, 1 szew~ i 8 stelmachów. Lud
pospolitej słynęło miasteczko Łódź z za- ność: cieTpiąc biedę, rzucila się do zal·ob
sobności i dobrnbytu. Posiadając mnogie kowania furmankami. 
przywileje, nadane przez biskupów ku- W to życie pełne kłopotów, jednostaj
jawskich, rnzprzestrzeniało się szybko w ności i nudy udei·zył w r. 1'761 piorun 
stron~ wsi Bałut, Zarzewa, MieTzq,czki i niec-0dziennego zdarzenia. 

proc~h, zreszh1· i p1zez dach mogą łacno Nim jednak zebrał się następnego 
uciec. Chlewów wolnych niema, na po- dnia areo1ng sędziowski, już bm·mistrzo· 
wrozie '\viązać 'nie po ludzku. Rada w ra- via odzyskała włR-dzę nad mężem, a pi~l::.
dę - postanowiono oddać je<lnego pod Ha panna Anieia wzruszy1a płaczi:;rn ro
opiekę słav;etnego hnvnilrn. Jana Jnżeń~ dzica. 
„kiego, drugiego mi.?.ł przenoco'\vać sau;, Serca sędziO"'iSkie str..ły si'2 pełile Ji. 
burmisti·z. Lości i vobłaża~1i2. Jednak - jn:;Litia fan-

Widzewa. Miało piękny, drewniany ko- Oto pewnego pogodnego wieczorn 
ściół, obszerny ratusz z „,cudną" wieży- i.vrześniowego uj'!ł podstępem slawetn.r 
cą, szkołę przy kościele, })rzytułek dla Jan Jaże:i1ski, kołodziej i zaprz:y s1ęzor~y 
starców, młyny i stawy rvbne, w któ-

.J łavvnik, dwu \vędrownych sLol?.rzy, nic-
l'ych „rib ulowi". Bytowali tu dostatnio 
k , . dawno wyzw~lo:nych, kt0rzy przJ-szet:~szs 

usmerze, stelmachy, cieśle, zdunowie i · . lutomierskim gościfrcem, usadowili się iw mru rzemieślnicy. życie płynęło w Łodzi k.nku wdowy Kutm·zyny i podcb;,·~y, szy monotonnie, nabierając żywszy~11 kolo-
, 1 .,. kradzionym sposobem dob1·y garniec kar-row v1 o cresie jarmarków, zwłasz~za na 

Trzy Króle i Boże Ciało, gdy chłopstwo tofli, piekli je przy wern:ym ogic:'ilrn. JV\:;ż-
1 1. 'ł ny ławnik sklął do c1:a winc..wn,iców, z:~-~ om 1cy znosi o uciułane grzywny i gro· 

la·zyczał, przeraził i uchwyciv;sz:y za łhy 
i;ze kramarzom, rzemieflnikom i karcz-
narzom. i~owiódł do km·czmy „pod ratuszem" cle 

burmist::.·z? •. Burmistrzował wtedy imicn·
Gdy Rzecipospolita po<.:zęb się chy1ii nie sławetny Józef DrewnoY,icz, garbarz 

<o, m>adku. zeszłfl. Łó_dź na v.sy. Za dru- _,,. <lziada-:-1lr<:l0.ziada, a właściwi_e_. J.?.urmi-

Nie źfa na tem wysz:cU stolarczyk pe- dmnentum l'<::g·norum ! Sprawiedliv.-o:.i•: 
wierzo:ay ławnikowi. Tsn bov.':cm, ja~.;: i?.'c 'nusi by:S :„. 
wo w gniew popadł, t<.1k i ::;zyl:ko z ni2gi:.. I Skazano tedy obu stolarc:z~cków Z.'1 pcd 
óchionąl. żal l~lli bylo _ barcz:l'.s i:ego, i_ po· bforanie kartofli i chęci. n~cp1;-,,vstojn3 na 
staw:nego i~arooka, ktol'ernu Je110 ~"od zł<~,. -- pi'i;'r mEso Ne 111::r;:·av1cn1c ~:rcsztu polt
tlro~·ę wsl:azuł. Pomniał też i na ::;;·>'c dzie- cyjuego Y1lasuym v;ysił1;:ic111 i l1rzc;11yśl
ci rccŁZ'o11e, którym kic6y; los ni:::w:.~~1o-, ności;;, i odc~~~Eic w~odzom 11;.icjskim v; 
mo co p zynicsie. Ugo;;cił r;o tedy, na- s'~.~nie do uż.yt1rn zrfofr:1m. 
·~armil, i:apoil i y,·~:lrnzał 1:,:::,1 :óg C:o sp:c,- Pi·:lcu.ić)C pi inie i ch1~L:.f~ r;ozyskali ,, kr\1' 
ni2.. l.!i2.! ła'\ nik 1;!0\VO Nlo:;.!2, nicbi0;:;lrn- c~ ~;c'r,·a iuJ.~ości i wr€szcic m ie'dli -.,.,;. Uid:i 
oką. córkę AnieJę, któi'<} z 1rr.no ról~! Łodzi. t:a stah J e.:~ei1 z nich ro:lubił p1 ~ .(1l<':• 

Ta w_~,m~"i;:oy,:ala widocz!1ie w 1:.ic~zc:ę- :'2.1mę Aniel~, c~~·utJ.i pod ''!:tl·0nateP.1 p?.111 

snym stola;.-czykc:, bo'' zrcki2m go wien'.- burmi~trzowcj v, iódł i: cie 1,ro(olilnc 
t2. i każde slowcf, z nst jego padłe, lov:ib. i z bm·midrz~i11 '' lrnrcL111iG so\;·1c;;; >~~-
0cbno się lrn spoczyn12k. j-::dr się jedm1k I krapiuL. 
m ()de serc::t w r;_o;,:y s11otb:::y, jak stola i" I Vv ten gpc~ób prao.icowi.c !iasi r.rcz;~t 
;,:z:yk, z 1rntury nieśmiały, porozur.1i~d się r~--o:ic~rjn:r t~nio, a \lc!..n-ze napraw~ii . 
z dzie·1.veczk?.-,_ o 'i;ęm kroni)}:i nJilcza. l\Io-, 0 1---



„Hasło Łódzkie" 

dnia 8 czerwca 1930 r. 

:arc.u.• 

• grosza mniej. Nie chcie, grajcie sobie. ale I fantastyczna, że aż mikrofon się za-
bezemne.„ wstydził i sarn sic.; ·widocznie wyłączył. 

- Będę musiał teraz postuchac, jak to 
brzmi - mówi nasz „akustyk" po dwóch 
godzinach prób, podczas których bohate
rowie „Ostatniego pułku", Conrad Veidt 
Karin Evans powtarzali nieustannie jedne 
i te same sześć zdań przed wiecznie nieza
dowolonemi oczami i uszami reżysera 
Bernhardta. 

Chciałbym i ja, skromny intruz posłu
chać... Od kilku godzin już 'nudzę się w 
atelier i nic nowego nie widzę, ani nie sły
szę. Węc cicho i niepostrzeżenie zakra
dam się wślad za akustykiem na klatkę 
schodową, stąpam za nim przez dwa piętra, 
potem widzę, że naciska jakieś drzwi opan
cerzone i bez najmniejszego szelestu znika 
za niemi. Co tu robić? Ano„. to samo ... Na
ciskam ten sam guziczek. Drzwi się uchy
lają i natychmiast bez odrobiny szmeru za
mykają się za mną. Jestem w środku i na 
:to już niema rady. Jak wyjść już nie mc.m 
pojęcia. .M.nóstwo tu ludzi, ale nikt 
mnie ·nie dostrzega. Bo wszyscy stoją ty
łem do mnie. Szum tu straszny. Widzę, 
jak każdy z tych panów manewruje przy 
jakimś regulatorze i w zależności od tego 
szum się powiększa lub słabnie. Z począt
ku wydaje mi się, że to jakieś nieartykuło
wane dźwięki, ale stopniowo zaczy
nam się orjentować. To słychać najwyraź
niej wszystko, co się dzieje w atelier, całą 

0 gorączkowość pracy pawilonowej. Zaczy
nam notować: 

- Dawaj tu ten reflektor! Do ~·tu tysię
cy djabłów, przestać tam pukać! 

- Chodź no tu mała„. 

- Tylko bardzo proszę bez flirtów 
podszas pracy ..• 

Potem nagle słychać: raks-kraks, dzyl1-
bum, penk-pcnk, kryks-ryks, cziiiiium, pf! 

To tu znów regulują... Uregulowali, 
wreszcie, \.Vi~c znów nott:ję : 

- Stul pysk na parę pięć minut, bo jak 
cię, bracie, w ten pysk trzepnę, to oclra
z;u zamilkniesz. Rejwach taki • robicie, że 
człowiek własnych słów nie słyszy, a potem 
reżyser znów da mi wcieranie, że światło 
tio luftu (po specyficznem „fas;on de par
ler" pqznaję naczelnego elektrotechnika.). 

- Reflektor ze dwa metry na lewo! Na 
lewo, mówię, nic na prawo, ty durniu za
tracony!... 

Potem znów wszystkie odgłosy zlewają 
~ię w dziką kakofonję. Ktoś krzyczy, ktoś 
ryczy, ktoś woła, ktoś klnie„. 

Nagle robi sic.; zupelnic cicho. Przez 
szyby, oddzielające nas od ateliet widzi
my, jak tam podniecona gromadka ludzi 
- żywo, dla nas niemo, gestykuluje. 
'(Proszę spróbować na dancingu zatkać 
sobie uszy - takie mniej więcej wrażenie). 
Tymczasem u nas znów ktoś nastawił rc-
5ulator i nagle słyszę: . 

. - Nie, nie mój drogi, mnie nie nabije 
J1kt w karafkę.„ Wyraźaie mam zastrzeżone 

'.rnntrakcie: taka a taka rola, a taka for
'naczcj ani rusz, żeby nawet nic wiem 

- O tak, przy kontrakcie trzeba pic
.ie uważać. Można duszę zaprzedać ..• 
- Mnie nie nabiorą. Ja samemu Joe 

-•Y.'owi powiedziałe_m: tyle a tyle i ani 

- No, i ile im zaśpiewałeś? I Pewno było to kłamstwo o zbyt wysokiem 
Tu musiała nastąpić widocznie cyfra tak natężeniu. Szkoda ... Faktem jest, że na-

Polka ntentorent gwiazd fil111u 
Zamieszkała w Paryżu rodaczka nasza, I Kiepurę, aby zorjcntować sic.; w bo

~ Gordon Jurgielewiczowa, b. primadon-1 gactwach wokalnych Polaków. Twierdzę, 
na pierwszych scen Operowych w Amery- że film dźwiękowy może mieć u nas w kra 
ce Północnej, przez 2 i pół Iata we włas- ju 
nem studio zainstalowawszy przy pomocy wiell~ą przyszłość. 
inż. majora K. Gabrieli całkowitą aparatu- Sama zamierzam realizować t. zw. „ctodat-
rę, mikrofon i t. d., ki, dźwiękowe" polskie na terenie Francji 

studjowała tajemnicę „dźwiękowca", za pomocą naszych sił artystycznych. Trze 
obliczała matematycznie ilość drgań taii ba jednak te siły wychować, to znaczy: 
głosowej na każdym tonie i t. d., aby po- dać śpiewakowi fundament idealnego odde
święcić się specjalnie usuwaniu tych bra- chu i wydobyć z głosu maximum „sonori
ków, które utrudniają śpiewakom idealne te" ( dźwięcZl1ości), mikrofon bowiem po
oddanie ich głosów przez bezlitosną apa- chłania sam przez się dużo barwy głosowej. 
raturę „maszyny mówiącej". Studja w In- Najdrobniejsze odchylenie od rzadkiej u 
stytucie Fonetycznym w Sorbonie, a potem wielkich nawet śpiewaków idealnej emisji 
w zaciszu własnejpracowni dały fr. Jurgie- powoduje w dźwiękowcu 
lewiczowej tę sumę wiedzy, konieczną dla efekty nader ujemne, 
„repenzowania" wad oddechu i imposta- niedostrzegalne w teatrze, czy sali koncer
cji głosu. Dziś jest rodaczka nasza jedy. towej". 
nym wśród pedagogów Nader ciekawą jest rzeczą, że prof. Jur-

„fachowcem" tego „genre'u". gielcwiczowa prowadząc klasę śpiewu z 
- „Polacy mają głosy, idealnie nadają- specjalnem uwzględnieniem ewentualności 

ce się do filmów dźwiękowych: głosy o filmu dźwiękowego w konserwatorjum w 
naturo.lnem cieple, a bez właściwego Rosja- Cannes, dokąd clojeżclża, często prowadzi 
norn odcienia gardlanego, bez charaktery- wykłady 
stycznego dla francuzów przytonu noso- przez .•. telefon (z Paiyża!) 
wego, bez anglo - amerykańskiej bełkotli- - „W ten sposób słyszę mego ucznia 
waści, czy niemieckiego ściśnięcia" - mó w przybliżeniu tak, jakbym słyszała go daj
wi znakomita profesorka - „wystarczy my na to, na aparatach „Western Electr.' 
wspomnieć Reszków (jestem ich uczenicą), I orjentuję się doskonale, w jakim kierunku 
Ivlierzwińskiego, Kochańską, Korolewicz, powinna iść nasza dalsza praca" ... 

ój niały partner 
Zantm go poznałem, opo'.Viadano mi I Mój mały partner był zachwycający. 

o nim \Viele i byłem bardziej cickavvy po- Pomimo, że pierwszy raz .s:~l przed ol;>jek
znania jego, niż 1•10ich pozostałych partne- tywem, grał tak swobodmc i był tak pe\A.·
rów. Wiedziałem, że sic.; nazywa David ny siebie, że oczarował mnie zupełnie. Je
Durami, że ma siedem lat i że ·znany jest go zapał dla sprawy zmienił próby w miłą 
C<lłej Ameryce Północnej dzięki swym wy- rozrywkQ. Staliśmy sic.; odrazu ciobrymi 
stępom w radjo. Kiedy mi(IJ <lwa łata, już przyjaciólmi. jego ta11cc i śpiewy przy
był obeznany z mikrofonem, i obecnie, clzi~· pominały mi ciągie moje dzieci„istwo, kie
ki swemu słodkiemu ctziecic;cemu gtosiko- dy to o niczcm wii,?ccj nic myślałem, jak 
wi, otrzymał jedną z głównych ról w filmie o tern, by zostać a;·tyst;i i, zamiast zająć 
Paramountu p. t. „Pieśniarz Paryża". się tabliczką mno~nia ; ahccadł-:'111, myśla-

Gdy go po raz pierwszy zobaczyłem łcm o tańcu i Ś~)icwie. H?zultat był kata
w_ atelier Paramountu, otoczony był kołem strofalny, ';Ylcc1ałc111 bowiem z.2 szkoły. 
dorosłych kolegów, dla których wlaśnie Małemu Duranclowi napcwr.n to nie 
deklamował wiersz. Wiersz ten był bar- grozi, z tej prost2j przyczyny, ;i,(; ma nau
dzo długi i smutny, i ogromnie mnie za- czycieli prywar1•y.::h i n:c ci10c!zi do szko
dziwiła doskonała pamięć tego dziecka. ły. Powicdzia;n m: nawet. że j2st podob
Gdy sko11czył deklamację, podszedłem do no bardzo cloh:·ym ucznie;:~; -ile kto wie 
niego i winszowałem mu, robiąc mu jedno- czy to cllugo potrwa. Cl'C:·cnie ma. mój 
cześnie komplement, że ślicznie, bez za- mały partner siedem lat i jC'żcF naprawdę 
jąknienia deklamował wiersz, na co odpo- posiada tyle temperament:~ artystycznego 
wiedział mi ze śmiechem: „To jeszcze w żyłach, jak sądzić każą pozory, to na
'nic! Umiem jeszcze osiemdziesiąt równic pewno w krótkim czasie znudzi mu się 
długich wierszy". I dodał: „No, ale są- nauka szkolna, tak jak i mnie 5ię kiedyś 
dzę, że pan umie na pamięć o wiele wię- znudziła. Ale ja tego chłopcu nic powiem. 
cej wierszy. Powiedzenie to bardzo było Nie chcę, aby „Mały boy z kr:iju radja", 
cej wierszy. Powiedzenie to bardzo było jak brzmi jego przydomek, skarżył się 
pochlebne, ale niestety niezgodne z praw- kiedykolwiek na nmie, że byłem mu złym 
dą, całe swoje życie bowiem interesowa- przykłapem„ 
łem si_ę tyjkq piose_nkami,_ aJe nigdx poezi<1._ ~. Chevalier. 

„Hasło Łódzkie" 
l'J!AH4Mf awwuwweW' ?WAM 

dnia 8 czerwca 1930 r. 

„ w *ff' '* 

'' 
gie znów zapanowała cisza. Poznałem 
jednak, kto to mówił. Nie zdradzcr go, bo to 
byczy chłop i nieraz stawia mi b-0mbkę ja
snego. Ale to dla mnie lekcja ... Nigdy już 
nie odezwę się nawet słowem w atelier 
dźwiękowem do żadnej artystki. Tu rze
czywiscie ściany mają uszy. Można kolo
saluie wpaść. Człowiek się umówi na rand· 
kę, a tu gdzieś może być jaki ukryty mi
krofon, i na górze jakiś mąż czy niemąż 
wszystko słyszy„. Nie daj, Boże, co to mogą 
być za skutki ... 

Tymczasem akustyk wziął słuchawk· 
telefoniczną i mówi: . 

- Możeby można nareszcie? 
Chciałbym raz już wysłuchać tę scenę.„ 

Głośnik odpowiada tubalnym głosem: 
- To my na pana czekamy już od go

dziny. Gdzie się pan, do cic.;żkiej cholcn-. 
podziewa tyle czasu. · 

- Tylko spokojnie, kochany reżyse· 
rze, tylko spokojnie ... Jestem na górze od 
dziesięciu minut i myślę sobie, kiedy pan 
nareszcie sko11czy z przestawieniem lamr. 
i innemi hałasami. 

- Już od godziny niczego nie prze 
stawiam! - ryczy głośnik, jak opętany. 

- A jednak ja tu wszystko słyszc; ... 
Bez przerwy pan każę coś przestawiać ... 

- Kondziu, powiedz temu drabowi , 
czy ja choć słówko pisnąłem do elektro
techników? 

- Nic nie słyszałam - odpowiada głos 
Veidta. 

- Zato ja słyszałem i mogę każde pa11-
skie słowo powtórzyć - -odpowiada z o_: 
lirnpijskim spokojem akustyk. 

- Niech pan ma rację, aby prędzej ju:i. 
z tern sko1'iczyć. Baczność! Cisza! 

Wszystko milknie.„ wszystko zamienia 
się w słuch.„ 

Słyszę słowa Conrada Veidta, słyszę 
szept Karin Evans.„ Wtem przyplątało sil/ 
jakieś mruczenie ... 

- Stop! - krzyczy akustyk - ktoś m: 
s~ę tu przyplątał! Proszę natychmiast zba
dać, skąd te szmery postronne. 

- To pewno panowie operatorowie -
mówi reżyser Bernhardt. 

- Nie wiem kto, ale tu słyszę cały chór 
głosów. 

Powinien pah słyszeć tylko dwa 
głosy. 

- A ja słyszę kilka razy po dwa. 
(U party jest ten akustyk). Zreszfą, niech 
pan tu sam przyjdzie na górę, usłyszy pan 
to mruczenie. 

- Mruczenie znów jakieś wymyślił .. 
Utrapienie z tym człowiekiem ... Idę, już, 
idę ... 

Reżyser jest na górze. Oto, co słyszy
my: 

- Jeżeli nie dostanę zaraz dutej czar
nej, nic wydobędę więcej ani mm-mm z 
mojej dźwiękowej krtani - peroruje ener
gicznie Conrad Veidt. 

- Hahaha, hihihi... Ojej, pęknę ze 
śmiechu i. .. wściekłości, że można opowia
dać kawały z taaaaaką długą brodą -
szykanuje jeden operator drugiego. 

Słysząc to, reżyser zrywa się, aby biec 
nadół i karcić energicznie, że daje mi w 
kark takiego kuksańca, aż walę się, jak 
trup na ziemię. 

Spogląda ... i poanosi mnie: 
- Paaanie redaktorze, a pan skąd się 

tu wziął? No, no ... żebym tylko nie powie
dział dyrekcji, miałby się pan zpyszna ... 
Ale i tak pana już niechcący ukarałem za 
wścibstwo ... 

- Taki już nasz zawód, panie reży
serze ... Gdy ·chcemy dać czytelnikom co 
ciekawego i oryginalnego, musimy się na
rażać 1ia niebezpieczeństwo„. A dyrekcja 
i tak się dowie, bo zrobię z tego kwadran
sa pobytu w gabinecie poclsłuchow,vm 
„Ostatniego pułku" ciekawy artykulik-. 
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HASŁO KOBIECE 
W+O A #Mlllirl"f ,,. •+ 

Zjaz Zw.PracyObywatełskiej 
W arsza· w1·e ~W~!lł~~yw~.'™~~·~·&E~li#W~f ~~ 

obi et Kukiełki w 6·ej Wypożyczalni 
Miejskiej dla młodzieży 

uL Podmiajska L. 21 

W ~mmznm:ww1••1atwmwm1x ~ Miłą niespodziankę zgotowała K i e • 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, lkobiecemi o charakterze mic;dzynarodowym społecze1'istwa kobiecego w Polsce. • 
'lajliczniejsza niewątpliwie choć najmłod- i propaganda zagraniczna na rzecz Polski, Poza specjalnemi bowiem działami pra
sza z wielkich organizacji kobiecych zapo- podniesienie gospodarstwa domowego do cy podejmował Związek w tym okresie 
wiada swój walny zjazd delegatek w dniu godności zawodu i udoskonale11ic jego szeroką akcję organizacyjną. Zgodnie z 
'l - i 9-go czerwca w Warszawie. wewnętrznej treści, praca nad podniesie- demokratycznemi hasłami, które przy-

rowuiczka 6-ej Wypoży~ 
c.zalni Miejskiej dla .l\·1ło

d z i c ż y , Pani Jadwiga Wilanowska. 

Spodziewane jest przybycie kilkuset n~em kultury ~ budzeniem zamiłowania cło świccały jego zawiązaniu, ogarniał ko-
delega.tek ze wszystkich województw. pi~k~a, wreszcie rr.aca, będąca jakby uncr-1 biety wszystkich sfer i zawodów. Więk

w1emem całej organizacji - oto działy sze ogniska miejskie, osady, zaścianki, 

Chcąc pożegnać Czytelników klasy 7-ei 
- maturzystów i maturzystki szkoły po
wi;zcchnej - wystawiono teatr kukiełek 
o: Ka si co O ą s ki p o gub i -
ł a Dykowskiej i P i s a n k i - A r c t . 
Bujnowej. Zjazd mieć będzie charakter sprawoz- pracy, w· których każdy znaleźć mógł wsie wciągnięte zostały w ty111 czasie w or

dawczy, będzie wybierał władze stowa- p~le odp.owiedn~e swym zdolnościom i za- bitę jego wpływów i jego postępowego 
rzyszenia, zarazem jednak stanie on się m1łowamem. Działy te rozwijał Związek w ruchu ku lepszej przyszłości kraju. · 
przeglądem sił i spoistości wewnętrznej 2~Jetnim okresie swego niedługiego istnie- To też zarówno jego zwolenniczki jak 
tego obozu kobiecego, który w twórczości ma z dużą dozą gorliwości i entuzjazmu. i przeciwniczki oczekują z dużem zacieka
p;iństwowej pragnąc jak najczynniejszy N_a zjeździe ?każe się, ile w każdym z tych wieniem tej rewji sił i zdolności jaką staniE: 
brać udi:iął, przygotowuje się gorliwie kierunków zdołał zdziałać i czy spełnił ~ię z koniecrności 1-szy wolny Zjazcl Dele
przez wy t<;żoną we wszystki.ch kierunkach choć częściowo rolę czynnika, budzącego gatek Związku Pracy l)bywate-Jskiej ko. 
pracę ~tiołeczną do odegrania w życiu kra- z odrętwienia i bierności .szerokie masy ! Jet. 
ju poważn~ i doniosłej roli. Obóz ten, we 

Całe przedstawienie, począwszy od bu .• 
dowy mi11iaturowej sceny, - uszycie i ubra 
nie kukiełek, sanie odegram':! : "dśpiewa 
ne wierszyków - ws~v:: !:{11 to było cizic·
łem dzieci Czytelników i Czytelniczek 6 - ej 
Wypożyczalni Miejskiej. 

współpracy z r14dem, działającym pod 
kierunkiem Mars-f:ałka Piłsudskiego, UIJa
trujący dobra kraju, we wzmocnieniu 
władzy, wykonawczej widzący jedyną 
gwarancję spokojnego i bezpiecznego roz
woju sił narooowych, zyskuje w Polsce 
z każc'„m dniem więcej zwolenniczek i u~ 
r::zestniczek swych prac. 

Podzieliwszy, zarówno w centrali, jak 
w zrzeszeniach wojewódzkich i oddziałach 
prowincjonalnych cały zakres zadań swych 
na pewne grupy odrębne, Związek dąty 
eto wyspecjalizowania sił kobiecych w tych 
w·łaśnie działach. 

Opieka nad matką i dzieckiem, opieka 
nad kobietą i walka o istotne równoupra
wnienie, oświata i uświadomienie oby
w;atelskie, akcja polityczna w duchu 
wyznawanych zasad, podniesienie wytwór
czości kobiecej i zapewnienie jej zbytu, u.
trzymywanie stosunków z organizacjami 

Czasopisma 

„Kobieta Współczesna" 
Wyszedł z druku Nr. 23-tyg. „Kobieta 

Współczesna" - Na treść jego złożyły się 
następujące prace: „O Polską Szkołę, o 
Polską Książkę"-!. jabłowska, „W obli
czu palących zagadnień"-Halina Siemień 
1ka, „Nad stojąceml wod~i"-K. Bielań
ska, „Gdzie się ważą losy świata„."-Zo
fja Popławska, „Konduktor z Pragi Czes
kiej-Hanna Mortkowiczówoa, „Anna 
Edes"-Desider Kosztolanyi, „Opowieść 

bez nazwy"-Donn Byrne (mt0ryzow<1.ny 
przekład St. f<:uszele\v~kicj.) 11Prace Lucja
na Kobierskiego"·-·'.'-!. Sarnotyhowa, „ 70-
letni jubileusz Milki Pogacic''-Dr. Zclcn~ 
ka Markowic, „Dzieci wychowują rodzi
ców"-mag. Aniela Meyer-Ginsburgowa, 
„Kobiety w domach gry"-Marcella Ha
licz, „Wśród książ~k"-Cz. W. „2 po
wodu dziesięciolecia działalności „Klubu 
Politycznego Kobiet Post~powych"-N. 
N., "Z teatrów''-Z. P. „życie i Praca" 
,,Z szerokiego, świata". -

Do numeru jest dołączony dodatek 
,,Mój Dom~ i tablica robót, zawierająca 
t>iękne wzory tak bardz_o ~Qdnych obecnie 
to r~bek haftowanych. 

-m, __ .... 

O kobiecie, która nie czyta •• ,. 
Na imię im - legjont 
I nie mówię tu o kobietacn me inteli

gentnych o włościankach, robotnicach i 
żonach robotników lub rzemieślników, słu
żących i t. d„. 

Te oczywiście nie czytają także i pod 
tym względem stoją znacznie niżej od męż
czyzn tej samej sfery, którzy jednak co
dziennie prawie jakiś tani dziennik bruko
wy choćby kupują, z czytelni biorą książ
ki lub pożyczają od znajomych. - Mó
wię o tak zwanej inteligencji, o kobietach 
pracujących samodzielnie: urzędniczkach, 
sklepowych, kasjerkach i t. d. -

I Zl16w zastrzegam się, że wyłączyć 
należy z tego zastępu nieliczną elitę zajmu 
jącą wyższe stopnie hierarchji urzędniczej, 
posiadającą wyższe wykształcenie, specjal
ne zainteresowania. 

Tu mowa o przeciętnej urzędniczce pol
skiej 10 - ej czy 11 - ej kategorji. 

Czy prenumeruje ona jakieś czasopis
ma - dziennik, tygodnik, miesięcznik. 

Nigdy prawie! 
Czy kupuje gazetę na mieście? 

c. MILEWSKA 

Bardzo rzadko, chyba wtedy, gdy jest 
ogłoszony konkurs piękności. -

O najważniejszych wypadkach politycz
nych dowiaduje się z rozrr..ów, prowadzo
nych w biUize, w cukierni, lub na mieście. 
Zresztą mało one zaprzątają jej myśli. 

Może czyta książki... 
I to ·nie! Bo przecież trudno nazwać 

książką . bezmyślne i bezwartościowe po
w·ieścidło, które też dosyć rzadko bierze do 
ręki. 

Niewiasta tej kategorji twierdzi, że na 
książki nie ma ani czasu ani pieniędzy. 

Prawda - książka w Polsce jest dro
ga, a pensja kobiety pracującej - szczupła. 
Ale gdyby tak trochę mniej barwiczek do 
ust i twarzy, t;~ch~ mniej perfum i to dro
gich.„ toby może na dobrą książkę, od cza 
su do czasu starczyło ... 

Kobiety tego typu · uważają pracę za 
karę Boską i odrabiają ją tak, jak niegdyś 
chłop pańszczyznę, a po biurze, sklepie, czy 
kasie szukają tylko rozrywki i... nudzą się, 
nudzą się śmiertelnie. 

C. M. 

Sala była zapełniona małemi goscm1i 
którzy z zachwytem oklaskiwali wykonaw 
ców - i pfzyglądała si~ miniaturc"' yp· 
laleczkom, gąsko mi sro~ ; ,::nu wilkowi. 

Szkoda· tylko, 2~ 111.f! czę ._ fJ mo,;en1) 
spędzać tak miłe pop:uur.'nie --· jak to by
ło 31/V - nie wszyscy bowiem :'1cą i 
umieją włożyć taki nakład p1acy i mniło

wci.nia, jak pani \Vilanowska . -- w s1)b!J, 

nie widowisko. 
---»f·--~ 

KOBIETA .W SĄDOWN CTWI 
Pani Wanda Gr ab ińska otwo- dziecka, rozumie go i odczuwa nietylko biety? Czy tylko na tem stanowisku jest 

vzyła świątynię Temidy dla kobiet pol- jako człowiek, ale przedewszystkiem jako ona użyteczną? 
skich. Jest ona bowiem pierwszą kobie· kobieta i urodzona wychowawczyni dziec- Mnie się zdaje, że kobieta sędzia po· 
tą-sędzią dla nieletnich. Wnosząc w swą ka. winna znajdować się każdym zespole sę· 
pracę niezawodną intuicję i wnikliwość Czy jednak tylko stanowisko sędziego dziów, jeżeli oskarżoną jest kobieta. Je· 
kobiety głęboko wraźliwej na subtelności dla nieletnich może być dostępne dla ko- żeli w gronie wojskowych sędzią znajdu· 
~l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!l!!ll!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~·~-~··~v~w~o~P~GR~ia~v~«~-~~Ml?""~~-~~~~~n~w~""I~ je się zawsze róvrny rangą oskarżonemu, 

to temwięcej powinno to być stosowane 

W . b , - . le ee na wy1°az· d? je.ł.Gli staje przed trybunałem człowiek 
~O Się U rac W Cl ,g • o~i~nn~j płci, a. w~ęc_ różny psychiką, 

p0Jęciam1, odc~mciami, impulsem. 
O ile wiosna była pod znakiem twee-1 Wyjazd letni wymaga przygotowania Choć mężczyźni chełpią się znajomoś· 

dów, o tyle lato będzie wykropkowane: się doń. Czy to będzie wyjatd nad morze, cią. kobiety, jednak daleko lepiej zna ko· 
wełny czarne. w białe kropki, na palta i jed czy w góry, czy na wieś, zawsze trzeba bietę--kobieta. . 
wabie białe w takież same czarne kropki będzie zaopatrzyć się w trochę garderoby, Jeżeli odrodzona Polska oceniła rolę 
na suknie, mają niezwykły urok. Na pełny odmiennej nieco niż nasza codzienna. i znar...zenie kobiety w życiu społecznem, 
upał mamy m a t c r j a ł y w k w i a W góry należy zabrać k o s t j u m jeżeli jej daje kierownicze stanowisko, 
t y d r o b n c I u b w i C' I k i c . s p o r t o w y , s k ł a cl a j ą c Y s i ę jeżeli wierzy w jej subtelność i wnikli
A nasze krajowe perkaliki.? O te już uzy- n a .il cpi ei z c spod n i z mię k wość jako sędziego dla nieletnich, musi 
skały prawo obywatelskie, gdyż stały sic; k i c g o i c i c p ł e g o 111 a t e r - również wierzyć w jej sprawiedliwość, 
hasłem patrjotycznym i weszły w mod\'- j a l li , k a m i z e 1 k i b I u z k i g·dy będzie chodziło 'O kobietę. 
Jest to najmilszy materjał na letnią sukien- n a j 1 c p i c j a n g i e 1 s k i e j z e Wnikliwy umysł kobiety, jej sub
kę. Przedewszystkiem tani, praktyczny, s u r o w c g o j c d w a b i u , któ- telność i intuicja staną, na równym pozio
łatwo i dobrze się pierze i daje niezwykle ry doskonale zatrzymuje świeżość. Buty mie z trzewością sądu i logiką męską, a 
miłe efekty kolorystyczne, jeśli jest umiejęt powinny być wysokie na niskich obcasach, mo:te niejednokrotnie - jeżeli nie prze· 
nie użyty. Nie ustępuje on wcale fran- podku te, mocno ujmujące nogę w kostce. wyższą - to dopełnią go znakomicie. 
cuskim wyrobom ani w 1ysunku, ani kolo- Poilczo~hy , lub r~czej s~arpet~i ~a poń- A przedewszyst_l~ien~ os~arżona, w_i
rzc. Perkal, jak każdy matcrjał sztywny, czochacn - wełn~ane. N1ezbęony 1e~t- tak: dzą,c w_ zespole sę~z1~w i k~bi~tę, będzie 
wymaga linji możliwie najmniej skornpliko ie plccJk, w kto1:ym chow_amy clr?D'.azg1 czuł~, ~e ~am ~r;_::Jdz1e i:a-Jwiększe ~ro: 
wanej i przybrań najprostszych. j'1kie mi toaletowe, cwtl. jedną zmianę b1el1zny, zumieme i w:v-tłoma~mc. swy~h WNl l 

łem wyko11czcniem jest b i a ł a o r - swc! r i płaszcz od ?eszcz11. . . nape~o. bę;I~ie s~czersza i 1:1czcr~rs~. ~ 
g a 11 d i n a , j a k 0 b I u z k a , k o ł Nad morze .zabieramy kostJUm kąpie- Jez~h zas ?ę~z1e starała się .:os ukry-. 
n i e r z· v k 1 li b r I i s c u d o ł li Iowy, płaszcz kąpielowy gumowy czepek, lub ':" mnem swieile prze~stawic, ~ap~,~~ 
sp 6 cl n.i cy , a 11 a w e 1 J .:i d 11 i e ciżemki z łyka na n.ogi i,yar~solkt;> .. P~ak- no ~1~t te~~ tak prędko m7 wyczuJe, Ja;r 
w y g I ą ct a c a ł a s u k n i a z tycznie jest, zabrnc ze . ..) z1~11an~ b1e\J~ny wła~m1e k~~1et~. Dlatego i~ietylko w _z;
b i a ł e j 0 r g a n u i n y , usiana barw kolorowej z opalu lub mnei, ktor~ mozna spole sędziow 018: małole~mch_, ale w ~az· 
11emi aplikacjami z kretonu. samei na mi~dnicy przepra_g. dmt zei!nole DPwinna ~aaiadac - ~bieta. 
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Z różnych stron słyszy się narzekania. 
Na fatalność warunków pracy narzeka 
przemysł, uskarża się rolnictwo, z powo
G"<t meprzych}!lnej konjunktury cierpi han
del i rękodzieło. Zapomina się jednak, że 
wyjściem mogącem wyświetlić sytuację i 
sprecyzować dezyderaty poszczególnych 
warstw spcłecznych byłaby konferencja, 
~fo:l:ona z przedstawicieli sfer gospodar
czych, krzywdzonych konjunkturą czy 
polityką. że zaś różne dzielnice w róż

nych pracują warunlmch, różne wi~c mają 
postulaty, należy splot, często sprzecznych 
intersów ! dezyderatów, rozpatrywać regjo
nalnie. 

Warun..1<iem celowości akcji jest, aby w 
konferencji udział wzięli reprezenta,tci 
wszystkich warstw społecznych, których 
egzystencja w mniejszym czy większym 

sfopniu cierpi z powodu kryzysu. 
Warunkiem zaś powodzenia akcji jest, 

)by pozbawiona ona była zabarwienia 
p~litycznego. 

Handel, przemysł i rękodzieło posia
daję swą reprezentację w postaci izo, rol
nichvo ziem zachodnich ma również swe 
izby rolnicze, rolnictwo natomiast resz
fy ziem Polski zrzeszone w związkach 

• rolniczych. Sfery wię.: gospodarcze są zje
dncczone. Chodzi tylko o inicjatora, łctó
ryby na ter~n!e województwa czy na te
rcr.ie dzia'a:iia ~'.!:hy Przemystowo-Handlo
wej z~pocz~tkował rn!ędzyEhmową, cho
cia~by tymc:mso.wą, ad hoc zwołaną in
stancję c!!a rozpatrzenia syiuacji i op··aco~ 
~1~;1ia pnstulató'.v :sfer gos1lo1arczych. 

l'Ia omówl~ni.e cn:clrnztaitu z~gadnień 

potrzebny jesi: czas1 wszalr o zbyt wysokrJ 
. stawkę gra idzie, abyśmy tale zawiły pro

blem rozpatrzeć i na tej po~.stawie celowe 
śr~dll.i zarad:.::ze obEyś1eć mogli w prze
-;!c_:gu cini czy tygodni.· kil!m. 

Chodzi yrzecież o opracowanie \Vbici-

Cię:iłiie warm~iki :ma·ierja~hle 
~ jakfoh e~zy-stują zak~ady 

masa:rsk~g:irzeinicze 

Poniżej p1zytaczamy list Jea
nGgo z no\'/ycn prenumeratoróv: 
\., l'iotrkowie, ktory świadczy o 
'„fm~nych v, arunirnch ma terj al-
11,y eh, w jakich zmuszeni są prowa
dzić_ s\ve warsztaty pracy rzeźili
cy piotrkowscy. 

Zakłady nui.sarsko-rzeźnicze w Piotr· 
Kv>vie w czas::..ch ostatnich przechodzą 
również ciężki kryzys. Jedrn! z ich naJ
więkr.;zych boh1czeK jest fakt, że 'lvięk
sw c:m~ć ludności b i c r z c t o w a !' 

n a I~ r c <! y t, · którego punktualnie 
·e:e spłD.ca. A tymc::asem rzeźnik nabywa 
„iy„wca" zarÓ\i'llO u włoścjan, jak i w 
większt;j własności ZE. g-otowkę. Nie nale· 
ią bynaj11111iej do rzadkości wypadki \Y 

Pnotrkowie, że w mniejszych zakladach 
masarskich rozbiera ludność wszystkie 
w.pasy 11a k:·edyt, a kiedy klientela przy· 
chodzi i chce płacić gotówką, odchodzi z 
nicz-::m, bo brak w sklepie towaru! · 

Wzmogła się znacznie nie tylko n i c-
11 u n k t u a 1 n o ś ć, a 1 e i n i c 
w y !) ł a c a l n o f; ć . o d b i o r c ó w. 
'Vlaśdciele sklepów maJa!·.::kt·::h apelują 
do s:::erokiego ogó1u o wpłacenie zaleg
łych naiei:0o~ci za vvybrany tov;~r, zapo 
wiac1aj~c ws(.rzymanie krec~ytu opornym, 
w razie dalszej zwloki przy regulowaniu 
~mu dłużnych. Sze·egowi zakładów ma· 
sarsltich grozi niechybna ruina, zwłaszcza 
wobec znacznego ol:>ciążenia podatkowe
go, jeżeli dotychczasowy stan r-zeczy 
miałbx_ trw.ać nadaj. · 
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WYSIŁE 
w ego, do naszych stosunków dostosowa · i punkt za punktem poddać pod dyskusję wozu, zaprzężonego w kilka koni, który 
nego systemu gospodarczego, któryby do- przedstawicieli różnych stanów. Dyskusja ugrzązł w błocie. l{onie zdenerwowane 
pomćgł do zlikwidowania wewnętrznego streszczać się powinna we wnioskach, któ- przemęczeniem Jiolejno rwą się, by wóz 2 

przesilenia bez narażenia naszych intere- re znów uzgodnione być winny zgodnie z miejsca ruszy«l, Oczywiście - daremni~. 

sów na kolizję z zagranicą. W sprawie tak interesem ogółu sfer gospodarczych, cho. Bo błoto tak grzązkie, a ciężar wozu tair 
ważnej ekonomiści-teoretycy i praktycy po- ciażby drogą ustępstw i rezygnacyj. wielki, że tylko równoczesny wysiłek całe· 
dać sobie winni ręce do zgodnego wysiłku. Kryzysu gospodarczego, przynajmniej go zaprzęgu wóz z grzęzawiska wydobyt 
Ująwszy całokształt spraw gospodarczo- w naszych warunkach, odcinkami leczyć może. 

społecznych w jeden ogólny referat, na-

1 
nie można. Gospodarka bowiem nasza J o ten równoczesny i zgodny wysiłel< 

leży następnie całość podzielić na działy społeczna podobna cl.o przeładowanego więc chodzi! 
gwqw W' MM • WllititaiWiiiW'''H 

Pos ulały gospodarcze 
*'. .:.-·:~ : rzem „ osła wileńskiego 

Od własnego korespondenta „Hasła Łódzkiego" 
Ziemia Wileńska, przy omawianiu -0gól- ki przemysł woj. Wit. w porównaniu z I słowych w/g danyc1t Izby Skarbowej: 

no-lrrajowego kryzysu gospodarczego po- irmemi woj. Pa{1stwa stoi na znacznie Rok Wilno Powiaty 
siadała i posiada swoje specjalne cechy, niższym poziomie, co pozwala nam twier- 1925 3770 4093 
które wypływają z warunków w jakich dzl.ć, że rzemiosło na tych terenach z 1928 2485 3192 
s!ę ona znajduje, ze względu na swoje konieczności rzeczy stanowi jedną z pod- 192!! 2403 2846 
specyficzne ukształtowanie wewnętrzne stawowych dziedzin ich wytwórczości. 1930 1673 1924 
tai{ pod względem spoiecznym jak i ekono- Jednak i tu zwraca uwagę fakt niskie- Niski poziom rzemiosła w wojewódz· 
micz~ym - b r a k u e k s p a n s j i go poziomu na jakim się to rzemiosło znaj- twie Wileńsldm, jest jednym z cech cha· 
g o s p o d a r c z e j n a r y n k i z a - duje, co wypływa już z ogólnie znanych rakterystycznych, odróżniających to woje~ 
gr a n i cz n e, które ze względów poli- przedwojennych i powojennych warunków wództwo od innych, a szczególnie zachod
tycznych dla Wile11szczyz11y są . 7.Upe!nie bytu ziemi Wileńskiej. O ile przed wojną nich terenów Polski. Potwierdza to ze
nieóostępne. Ten ostatni wzgląd - zam- rzemiosło cieszyło się wielkim wzięciem, brana przez Izbę Rzemieślniczą prowiz0n 
knięcie dwóch granic na Rosję i Litw~ - posiadając normalne możliwości ro:l'voju, ryczna statystyka warsztatów rzemieślnł· 
jest jedną z przyczyn sprzyjających po- mając zapewniony zbyt wytwarzanych i czych w woj. Wił. N a o g ó 1 n ą 
głębh~niu wewnętrznego łiryzysu gospc- przerabianych wyrobów na rynkach rosyj- i I o ś ć z a r e j e s t r o w a n y c h 
darczego i w ten sposób stawia Wileń- skich, o tyle w stosunkach powo'jęnnych w a r s z t a t ó w r z e m i e ś l a i ~ 
szczyznę, w odróż;iaeniu od innych dziel- ctarczych od ich stałego rynku, najbardziej c z y c h g k o ł o 9 , O O O , z a l e d • 
nic Rzeczypospolitej Polskiej na pier-.vszem ujemne dz!ś przynosi rezultaty. w i e o k o ł o 3 , O O O w a r s z t a · 
miejscu katastrofalnego położenia. To te± omawiając kryzys gospodarczy t ó w w y k u !> u j e ś w i a d e c · 

Kryzys ekonomiczny, przeżywany przez rzemiosła, Z\viązany z wszechświatowem t w a p r z e m y s ł o w e , czyli za. 
cały organizm państwowy, odbijając się i ogólno-krajowem przesileniem e!rnnomic'z trudnia ponad jednego i wyżej robotników 
w rolnictwie które przeżyło - nie bez nem, n a 1 e ż y p o d k r e ś 1 i ć s t a - rzemieślniczych. Oczyv..'iście mowa iu być 
wpływu na przernys1 i rzemfosło - znane ł y s y t e m a t y c z n y u p a d e K może tylko o świadectwach przemysło
katastrofalae nieurodzaje w półnvcnych r z e m i o s ł a , niezależny od tego kry- wych kategorji VII i VIII, gdyż warsztató~ 
powiatach woj. Wileńskiego, - w skut- zysu, a właśnie związany ze specyficzne- rzemieślniczych wyższych kategorji jesl 
zam.!rn.ięcie granic i oderwanie dróg gosp~- mi warnnkarni ziemi Wi!eiislciej, o których na terenie ziemi Wileńskiej znikoma ilo5ć. 
:rnch swoich odbił się w pie r - movva była wyżej. 50-cio procentowy prawe spadek Ho
w s z y m r z ę d z i e n a r z e m i o - Dowodzi tego po11iższa tabela, która ści warsztatów w ostatniti1 pięcioieciu jes1 
ś l e , które jest podstawą bytu nierol- w sp9sób ogólny daje charakterystykę rze- potwierdzeniem wyłuszczonej popq:eunio 
niczych rzesz ludności całej Wl!e{1szczyz- miosła omawianych terenów: tezy, że ogółno-krajowy kryzys gospo~r
ny. Potwiercizeniem tego jest fakt, że wiei- Ilość wykupionych świadectw przemy- czy przeżywany obecnie, aczkolwiek p a -
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do wa rzemiosła 
na Kre~ach W schodni eh 

W ubiegłą niedzielę, dnia 1 czerwca i'. I imieniu wojewody wilefiskiego p. radca 
b. odbyło się w \Vilnie, w lokalu IzbJ ll.1ichał Pawiikowski, w imieniu Banku Go 
nzemieślniczej, moczyste otwarcie i SFOdarstwa Krajowego Dyr. Szumewicz, 
Z j a z d u P i e k a r z y w o j . w imieniu Rady Naczelnej Zjednoczenia 
.Y s c h o d n i c h, nad któqm prot·~k- Stan11 średniego p. poseł Edward Idzi
torat objął prezydent Izby lt~e:„»d'.lni-: kowski i wielu innych. 
czej w Wilnie, p. \ r. Szumai'i..:;ki. 1· Wśród gorą.cych okrzyków „niech ży-

0 godzinie 8 rano pochód d:;1;~g·atów ją" Zjazd uchwalił w y s ł a n i e d e
wraz ze sztandarami udał się ·lo 1w~dola p e s z h o ł d o w n i c z y c h do Pa· 
św. Ducha w celu wysłuchania uroczy- na Prezydenta Rzeczypospolitej, Mar
stego nabożef1stw:i na intencję ZjazL1tt, szałka Józefa Piłsudskiego, premjera W. 
oraz ·wzięcia udziału w akcie poświęc~~n'n Sławka, ministrów Józefskiego i Kwiat
sztandaru Cechu Bednarzy w Wilnie. kowskiego, oraz prezesa B. G. K. Dr. R. 

O godzinie 11 min. 30 otworzył Zjazd Góreckiego. 
stln-szy cechu piekarzy w Wilnie p . Fran- Na zjeździe wygłoszono szereg rze
ciszek :i'fo~dek, witając licznych przedf':ta- czowych referatów. Poseł Idzikowski mó
Vi'icieli Rządu, oraz instytucyj i organi- wił o sprawach podatkowych, syndyk A. 
zacyj gospodarczych i zawodowych. Zabęski z \Varszawy o sprawach zawo-

Na pl:,(7,~.wodniczącego Zjazdu IJOWO- dowych, oraz pp. syndyk Wróblewski i 
la!'o prezesa Centr. Zw. Cechów Piekar·· instruktor Czamous. 
skich w Polsce p. Karola Wendta. Wileński Zjazd stał się nowem ogni-

Zjazd witali: w imieniu ministerstwa wem w vvielkiem dziele odbudowy polski::: 
spraw wewnętrznych p. radca T. Woj- go rzemiosła, oraz zjednoczenia gospo
nowski, w imieniu min. przem. i handlu darczego i kultun>.lnego poszczególnych 
p, radca Hajdukiewicz, w imieniu min. dzielnic Rzplitej. 
pracy gł. i,n~pektor I>· Leszczyński, w 

k r y z y s tt p r z e j ś c i o w e g o , to 
jednak pogłębił on tytko ten stały i sys1e · 
matyczny upadek warsztatów rzemieśł11i
czych, jaki datuje się już od roku 1920. 
To właśnie jest przyczyną dla lctórej nałe· 
ży ziemię Wileńską wyróżnić specjalni{> 
przy omawianiu środków zaradczych dla 
zażegnania obecnego kryzysu gospodar· 
czego. 

•••• 

Wielki wybór w6zk6. dt:łeclnnych 
krajowych zagranicznych łóiek me• 
talowych; wyzymaczki amerykańskie 
materace wyściełane oraz materace 
spręiynowe hygieniczne „Patent" do 
meblowych łóżek podług miary nabyć 
można najtal!iej i na najdogod• 
nłejszych warunkach w fabryc• 
nym składzie 

"DOBROPOL" 
Łódf Piotrkowska 73 

w podwórzu, tel. 1-58-61 
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St.O GOSPODA 
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róba rozwinięcia stosunków 
w *A **' 

Polskiego czytelnika Commerce Re
ports, urzędowego wydawnictwa, poświę
conego tygodniowemu przeglądowi zagra
nicznego handlu Stanów Zjednoczonych 
uderzyć musi oględność, z jaką Ameryka
riie notują swoje spostrzeżenia p polskim 
rynku. Te skromne wzmianki, mimo ko
rzystnej często ctl.::t nas rzeczowości, w o
cenie sytuacji gospida"czej w Polsce 
nie oddają bynajmniej usług propagan
jowych polskiemu handlowi zagraniczne
mu. Są one zapewne odbiciem amerykań
skiej opinji gospodarczej, która poza 
qteromiljonową Polonją i urzędowem ex 
officeio doradztwem, czy też kontrolą wie
rzytelności amerykańskich, Polską się nie 
interesuje poważnie. Uświadomi sobie 
musimy, że mimo wysiłków Państwowego 
Instytutu Eksportowego ~ wyd1:nej współ
pracy Izby Amerykansko . :O("Jskiej, Ame
rykanie wiedzą o nhs mało, a pzynajmniej 
daleko mniej, aniżeli o Czecl!r,słowacji, 
której na łamach wspomnianej Commer
ce Reports poświęca się częste i obszerne 
;:i.rtykuły. Wyjaśnieniem służyć może cy. 
fra czechosłowackiego importu do Stanów, 
sięgająca rocznie 50 milj. dol„ w czasie 
gdy Polska przekroczyła zaledwie 4 
~ilj. dol. 

Przyczyny tej jawnej nieudolności pol
skiej przedhiębiorczości są aż nadto do
br4e znane. Niejednokrotnie zarzucano na
:;zemu życiu gospodarczemu ociężałość i 
brak organizacji, która dla Amerykanów 
~tanowi warunek sinequa non podtrzy
.n:ywania stosunku handlowego wogóle z 
'ztgranicznym przedsiębiorcą, a w szcze
gólności z dostawcą. Mniejsza zresztą o 
błędy, które powinny były już czegoś na-
11czyć naszych kupców i przemysłow
ców. Chodzi o to, aby tych błędów unik
nąć w przyszłości. 

Nasuwa się sposobność, której zlekce
ważenie mogłoby nietylko odsunąć na
szego eksportera od rynku amerykańskie
go, ale pozbawić go tego rynku na dłuż
szą metę. W sierpniu r. b. otwarta zosta
nie w New-Yorku amerykańska między
narodovia wystawa importowa. 

Wystawa będzie miała na celu poin
formowanie społeczeństwa amerykańskie
go o możliwościach rozwoju stosunków 
handlowych pomiędzy Stanami a zagrani
cą. Idea wystawy spotkała się w Sta
nach z entuzjastycznem przyjęciem nietyl
ko wśród importerów amerykańskich, któ
rzy wiele sobie po niej obiecują, ale rów
nież wśród największych przedsię
biorstw przemysłowych i handlowych, ban
ków, izb handlowych, szeregu instytucyj, 
oraz wybitnych osobistości z amerykań
skiego świata politycznego i gospodarcze
go. Dla polskiego eksportera jest to je
dyna bodaj możliwość wejścia na rynek 
ameryka11.ski. Skoro z tych czy inych przy
czyn zajmujemy 33-e miejsce w liczbie kra 
jów, eksportujących do Stanów, skoro 
mimo licznie zgłaszane zapotrzebowania a
merykańskich importerów nie zdołaliśmy 
dotychczas pchnąć całego szeregu naszych 
artykułów na ten rynek, skoro nie umie
liśniy odpowiednio zapropagować naszej 
porAaży i pozyskać odbiorcy amcryka11-
skiego, - musimy się nauczyć, w jaki 
sposób ten rynek staje się dostępny dla 
zagranicy. Musimy poznać rynek i gust 
amerykański, wystudjować organizację 
tego handlu, jego metody i środki konku
rencji. 

Wystawa amerykańska, jako pierwsza 
tego rodzaju impreza, z pewnością zgro
madzi poważny materjał do tej nauki. Za
daniem polskiego przedsiębiorcy jest sko
rzystać z okazji i zapewnić naszym ekspo
natom przynajmniej taką reprezentację, o 
jaką bez wahania zabiegają Niemcy i Cze
si. Wypada na tern l1liejscu przyklasnąć 
ruchliwości Stowarzyszenia Przedstawicie
li łI~ndlow..x,ch. kt.Qre. 1:>.adeim~c nasz.śl 

1_, ' - ...... 

hand owych 
i a ;au 

Amery ą z 
inicjatywę, zorźanizowało konferencj<;:, po- wystawienia eksponatów, znikome wobec nic od polskiego przemysłowca i eksporte
święconą wystawie z udziałem jej przed- tych strat, które nam przynosi konjun- 1 a, jak to określił, omawiaj:ic stosunki' 
stawiciela na Polskę p. H. de Duvernoy ktura na rynku \·Vewnętrznyrn, ani też handlowe z Polską, jeden z poważniejszych 
Smitha. Na wspomnianej konferencji usły- przeszkody w zdobywaniu klienta ame- przedsiębiorców ameryka!'iskich, dając mo
szeliśmy szereg zarzutów, z których nie- rykańskiego mniej lub więcej równe w że tą enucjacją wyraz i ameryka1'lskiej o
wątpliwie krótki okres czasu, w ciągu ja- szansach dla wszystkich eksporterów eu- pinji gospodarczej. 
kiego trzeba zorganizować udział polskie- ropcj~k.ich nie mogą przesą?za_ć ekspansji „R~~ult~ty tej pr.'.l.C}' zależą wyłącznie 
go eksportu w wystawie, stanowi trud-1 polsk1q. na rynku_ ~me~·y!cansk:m. Wyko-1 od akCJ1, kt?rą przedsic;wczmą polscy prze
ność najpoważniejszą. Ani bowiem koszta rzysta111e tych mozhwosc1 zal ezy wyłącz- mysłowcy i eksporterzy". 

Stanowisko Izby 
Przemysłowo -Handlowej w Łodzi 
wobe~ ratyfikacji traktatu handlowego z Niemcami 

W dniu 6 b. m. odbyło się w Izbie tu, jest w pierwszym rzędzie wzgląd na 
Przemysłowo-Handlowej w Łodzi posie- eksportowe interesy rolnictwa, stanowią
dzenie w sprawie ustalenia stahowiska cego równocześnie największego konsu
okręgu łódzkiego wobec ewent. ratyfi- menta produktów przemysłowych okręgu. 
kacji traktatu handlowego polsko-nie- Wobec jednak podwyższenia ceł agrar
mieckiego. nych w Niemczech równowaga wzajem-

Celem dokładnego zobrazowania ca- nych korzyści i ustępstw, na której po
łokształtu zagadnień zebrani zapoznali się czątlfowo oparto traktat handlowy, zo
praedewszystkiem z odpowiedziami i de- stała wysoce zachwiana, wobec czego w 
zyderatami, zokomunikowanemi przez po świetle nowej sytuacji wątpliwie przed- I 
szczególne zrzeszenia· w odpowiedzi na s~wiają. się korzyści, które zapewnić 
rnzpisaną przez Izbę ankietę, poczem re- lnoże on naszemu życiu gospodarczemu. 
prezentanci z.a.interesowanych , gałęzi W konkluzji ustalono, że okręg łódzki, 
przemysłu i handlu wypowiedzieli swoje doceniając potrzebę pacyfikacji i stabi
uwagi w przedmiocie traktatu jako też lizacji sto.sunMw gospodarczych, w za
w sprawie jego ratyfikacji. W toku dy- sadzie wypowiada się za ratyfikacją. kon
skusji podniesiono, że okręg Izby łódzkiej wencji handlowej polsko-niemieckiej z 
przeważnie obejmuJe gałęzie produkcji, tern jednak zastrzeżeniem, że powetowa
którym traktat nie przyniesie bezpośre- ne winny być niekorzystne dla Polski 
dnich korzyści. Dlatego też momentem, zmiany, spowodowane podwyższeniem 
który z punktu widzenia okręgu łódzkiego cel niemieckich, a przeprowadzone PP 
przemawiać może za ratyfikacją. trakta- podpisaniu b'aktatu. 
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Rozporządzenie o zwrocie ceł _wwe_._d! __ iiiiiiiiiiiii:m:iiiiiii·: 

dla przemysłu bawełnianego 
ukaże się w dniach najbliższych 

Jak dowiadujemy się ze źródeł miaro- wozie barwników, a także niektórych 
dajnych, rozporządzenie o zwrocie cła przy wyrobów metalowych. 
wywozie wyrobów bawełnianych po Równocześnie informują nas, że Min. 
podpisaniu przez trzech zainteresowanycl~ Przen,yslu i Handlu zbiera materjały w 
ministrów, a mianowicie: Przemysłu l sprawie pomocy dla przemysłu obuwia
Handlu, Skarbu i Rolnictwa zostało już nego. Mianowicie opracowany ma być 
przesłane do redakcji „Dziennika Ustaw" projekt rozpo;-ządzcnia, przyznający zwrot 
celem oofoszenia. Opublikowania tego cla, względnie premje eksportowe przy 
doniosłeg~ rozporządzenia spodziewać ~ię wywozie obuwia. Zdaniem kół miarodaj
zatęm należy w ciągu najbliższego tygod- nych pomoc t<r jednak będzie raczej nikła, 
nia. W Min. Przemysłu i Handlu opraco- jeżeli równocześn:e nie nastąpi zorganizo
wywane są ponadto projekty rozporzą- wanie handlu obuwiem przez stworzenie 
dzeń, dotyczących zwrotu ceł przy wy- jakiejś centrali handlu z z:igranicą. 
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Propozycja porozumienia gospodarczego 
lansowana przez Litwę 

WALl~ ~ L.\lict.U~•.D.Avz.~1.JIE 
„S'l'O n' AH'.(', :'!'. St..i!!.i: · 1A !<"'ALi-C l'. .t(AN· 

'tóW Łu'.Di:.1Ht.:I-i''. 
w dniu 15 czerwca r. b. oclb~dzie si·? 

walne zgromadzenie członków „Stown. 
rzyszenia Fabrykantów Łódzkich'' z na
stępującym porządkiem dziennym; 

1) zagajenie, 2) odczytanie protoku· 
lu z poptzedniego walnego zg:romadzenia, 
3) sprawozdanie za rok 1929, 4) zatwiel 
dzenie budżetu na ro1{ 1930, wybór nowe· 
go zarządu i k;.rnidi rnwizvine.i 5) wolne 
wnioski. 

KOLOSALNY SPADEK CEN 
SAMuc.nv.uovi \~ r rt.Ouu 

b„HAJUWEliO. 
W końcu maJa r. b. wydany zosta1 · 

nowy cennik sprzedaży wozów c1ęzaro
wych krajowyc,1 wytwórni samocnodo
wych, jak „llrsus'' i C. W. S. 

Nowy ten cennik przewiduje bardzo pn 
ważną zniżkę cen ze.równo _caiych komple
tów wozów ciężarowych, jak ceny pod
wozi dla ciężarówek i autobusów. 

Samochody ciężarowe, których cena 
do końca maja r. b. opiewała na 25.000 
zł. obecnie kosztują 21,350 zł., wozy za 
cenę zł. 27.560 obecnie sprzedawane są · 
za 21.350 zł. jako za cenę zasadniczą. 
Powozia autobusowe i dla wozów cięża
rowych, których ceny wynosiły 27.560, 
24,100, 23.100, i 21.300 zł. obecnie sprze
dawane są za: 21.350, 21.400, 20.440 ; 
ostatnie w cenie 21,300 również za 20.440 
złotych. 

Wielka zniżka cen za samochody cię
żarowe wyrobu krajowego podyktowana 
zosta względami konkurencji, w ten spo· 
sób, aby nie poprzestając na dotychczaso
wej różnicy w cenie samochodów wyrobu 
krajowego z ~anwchoclami zagranicznemi, 
jak Benz, Skoda i inne, - ustalić różnicę 
między cenami samochodów polskich i 
obecnych na 5 do 7 .OOO zł., na korzvś1; 
Wl1liÓ'\Y polskich. 

ŁóDź N!E PóJDZIE śLADAMl 
WARSZAWY. 

Ostatnio w kołach osób zainteresowa
nych obiegają pogłoski, jakoby łódzka 
Kasa Chorych, wślad za warszawską Ka
sa Chorych, zrezygnov;ali>. z wkladek u
bezpieczeniowych swoich pracowników, 
wychodząc z założenia, iż o ile urzędnik 
czy funkcjonarjusz kolejov.-y korzysta .te 
zniżek na kolejach, tak samo robotnicy i 
urzędnicy gazowni czy elektrovl'ni, rów
nież i urzędnicy !fasy Chorych winni ko. 
rzystać z ulgowej b~dź bezpłatnej pomo
cy lekarskiej Kasy. 

Ostatnia podwyżka ("C'ł ;Jg1 arnych w I argumentami Niemcom, ~o niewątpliwe za
Niemczech dotkneła również w sposób dałyby bardzo bolesny ci.os gospodarstwu 
bardzo dotkliwy i'nteresy Litwy, jako eks- Rzeszy. Zgodne wspó.łżyci~. i ~sp~łpraca 
portera produktów rolnych. Na tem tle zainteresowanych w te1 akcji, m1ał)'.OY na
rozwinęła si~ na Litwie szeroka dyskusja, ct7r dodatni _ sk~tek .. Artykuł „L:etuvos 
a dziennik oficjalny, „Lietuvos Aidas" wy- A1das" wydaje s1ir byc balonem probnyr~1, 
stąpił ostatnio z artykułem, w którym autor sondującym, jak, c:wentu~lna propozyCJ~ 
stwierdza że cła niemieckie szkodzą współpracy gospodarczej mogłaby byc 
nietylko i~teresom Litwy, lecz i ~ielu in- przyjęta przez zainteresowanych, to zna· 
nym państwom, które, gdyby _się yoro·: czy 1 przez Polske. 
zumiały i odpowiedziały podobmc srlnynn 
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Warszawa, 7-go czerwca. 
1
wy - 8.8.86., Ru~el .złoty_ - .4.62 i .. ~L 

Dziś, z powodu wigilji Zielonych świąt, ze-I Dla . L~stow zi:s~awnych. 1 akCJl tendencja 
brania giełdy nie było. przewazme mocmeJsza. 

W obrotach poza!,,>iełdowych <lolar gotl>wko- . 

Popierajcie Polski Czerwony Krzyż 

Jak nas informuje komisarz łódzkie.i 
Kasy Chorych, p. Ło1mszański, wersje te 
nie są zgodne z prawdą, bowiem łódzka. 
Kasa Chorych, ze względu na pewien spa
dek liczby ubezpieczony<:h i·obotników li
czyć się musi z mo:iliwcścią powstan'ia 
nawet pev.rnych kłopotów pieniężny··'· 
dlatego nie może zrezygnować z wkfr :e·K 
ubezpieczeniowych łódzkiej Kas.; pra· 
cowników tych jest bowiem ok01" dwóch 
tysięcy, przeto og·óina suma płaconych 
orzez nich stawek ub2zpieczeniowych stv 
nowi bard oo poważną pozycję w budże
cie ~~ycJ:1odowY!ll Kasy. .. 



N.r. 15'1J . „HASLO" z dnia 8 czerwca 1930 roku. 
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Str. 17 

Teatr świetlny Dziś i dni następnych. 

PRZEDWIOS
' NIE Arcydramat ludzkich namiętności. Symfonja nigd! ~ieugaszonych zmysłów, pożtdań i pieszczot ~ 

w f1lm1e p. t. r ~· 

Te'romskie;:·;;:._76. Dojaz[:ra':~ WŁADCZYNI MIŁOSCI ; 
wajami 5, ó, 8, !;), 16, do rogu Koper- ~ 

nika i Z€romskiego .,. _,. 
C.ay mlcj10 1-l li. Jl-75 IT· m 50 gr. na pierwszy aeana wszystkie mie;aca po 50 li"'· Wielki dramat erotyczny W·g głośnej powieści l\1i ~hala Arlena. W rolach głównych: niezrównana~ W 

Poo11ltek o t .... 4 pp. w &oboty, niedzielo i iwięta o godz. 1 pp. Oatatoi 1eans o godz. GRE'"'fA GARBO · · · k · · JOHN GILBERT O 
10 .,.iecz. .Paaae-partoul bilety wolnego wejścia w aob, i nicdz. nie wa:ino. Wspaniała .s;::, 1 anmaa!Pnlt'i ~nw1 ~1 al5tazy • " _ 

iludracJa muzyczna pod dyr. A. Czudnowakiego - ...... 

Opinja wybitnego higjenisty, doktora A. 
Fruchtmana o zastosowaniu automa„ 
,tycznych chłodni elektrycznych „FRl-

GIDAIRE" w mleczarstwie 
(„Hygiena Życia Codziennego" Nr. 4) 

Zagadnienia hygieniczne w zakresie mle-
czarstwa a chłodnie „Frigidaire". że mleko, 

na to, że mleko gotowane jest substancją mar
twą, małowartościową mieszaniną składników 
chemicznych, gdy mleko świeże, naturalne, kry
jry w sobie siłę życiową, zdo.lną do niszczenia 
wszelkiego rodzaju zarazków chorotwór
czych. Inny znów niemniej znany higienista z 
Dlisselldorfu, Schlossmann, słusznie podkreślał, 
że kontrola mleka nie polega na badaniach che
micznych, bakterjologicznych lub biologicz
nych. Nie prawo i nie kontrola taka są w sta
nie podnieść gospodarstwa mleczne, lecz prze
świadczenie ze strony producentów, że wzrost 
gospodarstw tych idzie ręka w rękę z postę
pem higieny, że kontrola ze strony producen
tów obejmować powinna urządzenie i higieni
czne utrzymanie obór, wybór krów i opieka 
nad ich zdrowiem, należyte żywienie i utrzyma
nie krów, zachowanie bezwględnej czystości 
podczas udoju, ódpowiednie traktowanie mleka 
po udoju i w czasie transportu (chłodzenie). 

- Wiemy coś niecoś o wielkiej śmiertelno
ści śród niemowląt, o przedsiębranej w kraju 
naszym szerokie kręgi zataczającej walce z tą 

Dopiero zdobycze lat ostatnich rozwiązały 
to zagadnienie całkowicie, oddając na użytek 
.<:arówno producentów, jak i gospodarstw domo· 
wych specjalnie dla tych celów skonstruowane 
automatyczne chłodnie elektryczne pod nazwłł 
„Frigidaire", zadośćczyniące jaknajdalej lW&
cym wymaganiom nauki, higieny i zdrowia.. 
bez których przekazywanie na rynki nasze mle· 
ka, transportowanie go na dłuższe przestrzenie, 
przechowywanie w gospodarstwach prywatnych, 
byłoby nie do pomyślenia. 

Mleko przy temperaturze pokojowej jui w 
krótkim przeciągu czasu zaczyna się psuć j 
dlatego chłodzenie go w specjalnych na te cele 
chłodniach „Frigidaire" i utrzymanie w niskiej 
ciepłocie jest rzeczą. w szeregu higienicznych 
zagadnień mleczarskich pierwszorzędnej wagi. 
I mleko, jeżeli ma iść w drogę i dojść do rfłk 
odbiorcy w stanie zdatnym do spożycia, Dlv.si 
być chłodzone przed wysyłką i to względnie do 
czasu transportu przy tempera.turze0 1,5 - J 
st. C. 

Wprowadzone od niedawna na rynku Jtal 

jako pożywka, zawierająca wszystkie niezbę<l
ne dla normalnego odżywiania organizmu i Je
go rozwoju składniki, a więc: białko, tłus:i.
cze, węglowodany, sole mineralne i witaminy, 
jako pożywka łatwostrawna i przez organizl!l 
ludzki doskonale przyswajana, stanowi wszech
stronny środek odżywczy nie tylko dla ludzi 
zdrowych, ale również w dni ich chorobJ', w 
pkresie zdrowienia po chorobach, w stanach v
g6lnego wyczerpania, u matek karmiących, o 
to nikt, chyba, spierać się nie będzie. Dość, je-
zeli zaznaczymy, iż niemowlęta przez przeciąg 
pierwszych miesi~cy życia s_wojego'. a i pó~ie! 
również, żywią się wyłącznie mlekiem z p1ers1 
piatczynej lub mlekiem krowiem, gdy są szt:i
cznie karmione, z pokarmem tym otrzymuJą 
materjal, niezbędny do odnowy i rozbudowy 
wszelkiego rodzaju tkanek ustrojowych. 

nowi doskonałą pożywkę nie tylko dla ludzi, 
że jest ono też znakomitem podłożem dla roz
woju wszelkiego rodzaju szkodliwych dla zdro
wia bakterji, o ile niezachowane są jaknajda
lej idące wymagania hygieny i czystości prze
dewszystkiem w stosunku do mleka, o ile mle
ko zarówno w czasie udoju, jak i po udoju nie 
jest traktowane w sposób, mogący zabezpie
czyć je przed rozwojem w niem bakterji cho
robotwórczych, to znaczy, o ile nie jest po udo
ju odpowiednie chłodzenie. Mleko, dojone w wa
runkach niehigienicznych i w następstwie nie
chłodzone, przechodząc w tym swoim stanie 
pierwotnym z rąk producenta poprzez ręce roz
maitych pośredników i drobnych sprzedawców, 
dostaje się ostatecznie do spożywców bez u
przedniego gotowania, które w znacznym stop
niu obniża jego wartość odżywczą. 

Najodpowiedniejsza pora zakupu chłodni. 
Zapytajcie tych, którzy już posiadają automatyc:ime chłodnie elektryczne 

Wiadomo nam być powinno, że_mleko ata· 

Już w swoim czasie jeden ze znanych higie
nist§w ~wiatovirych, ~chott_ęJ_ius, zwr.acał uwagę ,,F Ił IG ID A I Ił E'' 

a dowiecie się, że są one źródłem wielkich wygód i oszzędnośei 
domowe, przemysłowe, kamery dla sklepów rzeźniczych i mleczarń 

Chłodnie: szafy dla sklepów kol?nja~nych, 

Kino Kultury i Oświaty 
+ l&O„CE .:• 1 konserwatory do lodow i t. p. 

PRZYSZŁOŚĆ I Napiórkowskiego ?8 poleca ze składu 
przedstawiciele: „Elibor" Sp. Akc. Handl.·Przemysl. 

ul. Młynarska 32 11 R~iJ~~Stęp•y•h I Ł. J. Borkowski, Odział w Łodzi, Kilińskiego 70 
tel. 101-72 I 181-74. 

Dziś dni nast„pnych l 
Wielki podwójny świąteczny program! 

20 wielkich aktów! 
Główne role kreują najlepsi artyści 

iiwiata: 

Priscila Dean, Coleen Moore, 
W alłace Berry, Antonio 
Moreno, Reymond Griffith 
Wielki film ! te nazwiska mówią same 

za siebie. 
-1-

Cierniste _drogi 
Il -

Biały tygrys 
Poci:ątek w dni powsz. o godz. 5-ej po 
poł. W sob., Jliedz. i święta o 1-ej PP· 
Na pierwszy seans ceay miej1c 30 i 50 
gr. Orkiestra diwii;kowa ściśle do-

stosowana do obrazu. 

- UWODZICIELKI I 
W spaniały dramat osnuty na tle życia li 
kobiety lekkich obyczajów w 10-ciu 

B wielkich aktach li 
fm w rolach głównych: 

li Lya de Putti li 
li i Louis Moran li 
li or~icr=:nt Ben Lyon. li 
li UW AGA. Ceny miejsc zniione. li 
li Pocz,tek w dni powszednie od godz. Jl 

5, 7 i 9, w sobotę o godz. 3. niedziele 

11 Ili i świ„ta o godz. 1 PP• 

llllllllllllllJllllll 

śmiertelnością, obniżając'ł przyrost ludności, 
wiemy także, że widoki utrzymania przy życiu 
niemowlęcia, karmionego sztucznie, zależą głów
nie od właściwości zdrowotnych mleka. 

To też nauka i technika, w zrozumieniu ca
łej ważności zdrowego mleka, stale dążyły do 
otrzymywania mleka idealnego, t. j. takiego, 
którenm pod względem jego własności przyro
dzonych i zdrowotnych, nic .zarzucić nie moż
na. Warunkiem, który do tego ideału dziś już 
prowadzi, jest, jak to zostało ,J?r~ez naukę _usta
lone, bezwzględnie czysty udoJ l natychmiasto
Re odpowiednie chłodzenie go. 

Niestety, to ostatnie, jedno z naj.~ażniej
szych zagadnień higienicznych pr~du~CJl dobre
go, zdrowego i zdatneg? do spozyc1a mleka, 
szwankowało i szwankuJe dotychczas u nas 
wszędzie, a szczególnie u farmerów drobniej
szych jak również w naszych gospodarstwach 
domo~ch z braku odpowiednich urządzeń 
techniczny'ch, czyniących ~adoś~ tym sfus.znl'm 
wymogom higieny. · 

tt Odpis. J 
Uzasaanienie nastąpiło j_ednocześnie. 

Nr. sprawy Z. 178 I 30 r. . f 
WYROK WEZWANIE PUBLICZNE 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

szym automatyczne chłodnie elektryClme ,.Fri
gidaire" polegajfł na ochłodzeniu mleka na. 
ziębionej maszl'W} chłodnicZłt pnycem \11 so
lanki ut.rzymywana, jest automatycznie na a~
łym poziomie - 100 C. Przy takim systemie 
chłodzenia mleko :z;ama.rza na. powierzchni sweJ 
cienką warstwf, ni~eni.aJlłC w niczem swego 
składu, czego Itje można powiedzi~6 o. mleku, 
chłodzonem na lodzie, i zachowuJąe Jednocze
śnie całość mleka w temperaturze 0°. Ochło
dzone w ten sposób ml~o JiOie podlegać dłu
gotrwałym nawet transportom bez jakiegokol
wiek wpływu szkodliwego dla jego składu. 
chłodniach otwartych przy pomocy solanki, o-

Chłodnie uFrigidaire" służ'ł, oc,zywiścle nie 
tylko do chłodzenia mleka. Również. inne p~
dukty spożywcze, podlegające .zepsuciu~ a ~f' 
mogące szkodę WYI"Zlłdzić organizmowi.. J~I 
mięso, masło, sery i t. d., P.rzy zast?S?wamo 
rzeczonych chłodni zactiowuJlł swą świezoś6 I 
jadalność przez dłuższy okres czasu, co, zwła
szcza w gospodarstwach mniejszych domo
wych, posiada duże zna,cz~e1 prqwno zdrowot• 
ne, jak i ~!<onemu~ ' . - --- , _, DJ', A. P. 
i 

Rewelacyjny podwójny 1 

Przewodniczący lll-ciego Wydziału Handlo. 
weQ'o Sądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 
Ro~porządzenia Prezydenta Rzeczypospolit~j Po.l· 
skiej z dnia 23-go grudnia 1927 r. o zapo~nega~m 
upadłości (Dz. U. f'!r. 3-28 r, P?,Z· 20) zaw1adam1~, 
że firma „Lando 1 Dykerman , mieszcząca się 
w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 5, wniosła po
danie w dniu 2 maja 1930 roku do Sądu Okrę
gowego w Ło~zi o udzielenie _jej odro.czenia wy
płat i że termm do rozpoznan~a. powyzs.zego po
dania został wyznaczony na dz1en 1-go hpca 1930 
roku w gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi, Plac 
Dąbrowskiego Nr. 3-ci sali. 

Obecni: Przewodniczący Wice-Prezes J. Kisz
miszjan, Sędziowie Handlowi: Jakób Peters i Ra
cięcki, Sekretarz apl. Pływacka. Dnia 31 maja 
1930 roku Sąd Okręgowy Łodzi w III Wydziale 
Handlowym na posiedzeniu publicznem rozpoznawał 
sprawę z podania firmy „Izaak Prywin i Herman 
Finkiel" o odroczenie wypłat 

1) program ' (I 

Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć 
na rozprawę sądową cel~m udzielenia Sądowi wy
jaśnień. 

Wice-Prezes (-) J. Kiszmiszjan. 
St. Sekretarz (-) T. Cichecki 

Mateusz Mikołajczyk 
Łodź, Kilińskiego Nr. 167 

tel. 191-85. 
Wyrabia l poleca DRUCIANE. parkany, 
plecionki, tkaniny, gazy miedziane do 
filtrów „Rabitz. do robót beton, we 
w~tltjclp_ ~im_ch de. etc. 357 

p os ta n o w·i ł: 
udzielić firmie „Izaak Prywin i Herman Finkiel 1 1e1 
właścicielom Herszowi i Majlechowi vel Hermano
wi Finkielowi i Izaakowi Józefowi vel Stanisławowi 
Prywinowi odroczenia wypłat na przeciąg trzech 
miesięcy, poczynając od dnia 31-go maja 1930 r. 
Wyrok niniejszy ogłosić w „Monitorze Polskim" 
i pismach „Hasło Łódzkie" i Kurjer ~ódzki" ?raz 
wywiesić w gmachu Sądu Okręgowego 1 na drzwiach 
przedsiębiorstwa firmy „Izaak Prywin i Herman 
Finkiel". Pobrać od tejże firmy zł. 200 tytułem 
zaliczki na koszty ogłoszeń. Mianować Sędzią 
Adwokata Michała Menasse i inżyniera Artura 
Wacławika, ul. Orla 12. 

Na oryginale właściwe podpisy. 
Za zgodność St. Sekretarz 

, (-) T. Cichecki. 

Niezrównany komik 
Glenn Tryon 

w świotnym melodramacie 

lłAZ w ż.-c1u 
- Il -

ł\AGllC -
SZAlłLATA• 

z ~enjaln7m 

Holmesem Herbertem 
od jutra 

Odeon - Wodewil 

'• 
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Przejazd 2 ODEOI Przejazd 2 .. „„. • H Mee 

Dziś i dni nast~pnych 1 Dziś i dni następnych I 
Wybitne arcydzieło p. t. 

ŁODA GENERACJA 
Potężny wzruszający dramat pogoni za szczęsc1em z życia żydowskiego. 

W rolach głównych : 

LINA BASQUF.TTE, ROZA ROZANOWA, 
JEAN HERSHOLT, RICARDO CORTEZ. 

Nadprogram: FARSA. 

te15:r5 i 

DRABINA 
Sp, z o. o. 

F abcyka drabin wszelkie
go rodzaju 

Kilińskiego 136. T el.177 .OO 

D9 alu Nr. 686-1930 r. 
OGLOSZENJE. 

Komornik S11du Grodzkiego w LoiJd, JAN 
łłZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi _przy uliey 
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, ile w dniu 18 czerwca 1930 roku od godi. 
10-ej rnne w Lodzi przy ulicy Gdańskiej Nr. 91 
odbędzie lię sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomo~ci, należących do Mieczysława W einberga 
i skladaj11cych się z warsztatów m~chanieznych• osza. 
cowanych na sumę zł. 2300. 
f.ódź ,dnia 30 maja 1930 r. 

Komornik: JAN RZYMOWSKI. 

Jo akt Nr. 275~1929 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lolbi, JAN 
RZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasr:a, ze w dniu 18 czerwca 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Żeromskiego Nr. 46 
odbędzie aio sprzedaż z przetargu publicznego ru
chomości, należących do Maksa Foerstera i składajQ· 
cych się z mebli, oszacowanych na aumę rl. 680. 
Lódź, dnilł 30 maja 1930 r. 

Komornik JAN RZYMOWSKI 

371 

Do akt Nr. 2148-1929 r. 
OGLOSZENIE. 

Komornik 10 rewiru Sodn Grodzkiego w Lodzi, 
STANISLA W STOPCZY~SKI, zamieszkały w Lodzi 
przy ul. 11-go Listopada Nr. 51, na zasadzie art. 1030 
U. P. C. ogłaeza. że w dniu 24 czerwca 1980 roku 
od godz. 10-ej w Lodzi przy ul. Brajera Nr. 8 
odbędzie ai~ sprzedaż z przetargu publicznego ru• 
chomości, należteych do Hugona Apelta i ekładajq· 
cych aię z mebli, oszacowanych na sumę zł. 1075, 
L6di, dnia 28 maja 1930 r. 

Komornik: ST. STOPCzyŃSKI. 

Do akt Nr. 685-1930 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komemik S,du Grodzkiego w IA>dzi, RAF AL 
SAKKILARI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Karola Nr. 30, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku od godz. 
lOej rano w Lodzi przy ulicy Radwańskiej Nr. 4 
odb~dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, należ11cych do Romana Tumarkina i skła· 
daj11cych się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 2450. 
Lód.i, dnia 21 maja 1930 r. 

Komornik RAF AL SAKKJLARI 

Do akt Nr, 350-1930 r. 
~ %kt Nr. 1017 i 1310-1930 r. O GL O SZENIE. 

O G L O S Z E N I E • Komornik Sądu Grodzkiego w IA>dzi, JAN 
Komomik Sądu Grodzkiego w Lodzi, JAN R:lYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 

lZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi prr;y ulicy Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 10.30 U. P. C. 
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, ie w dniu 18 czerwca 1930 roku od godz. 
ogłasza, że w dniu 18 czerwca 1930 roku od godz. 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 47 
10-ej rano w Lodzi pny ulicy Piotrkowskiej Nr. 73 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru. chomości, nalez,oych do Teatru świetlnego „Casino" 
·homoścł, należących do Zwil)zku Pracowników Kae i składaj11cych się z aparatu kinematograficznego, 
Chorych i Instytucji Społecznyeh I ekładajłcycb się mauyny do pisania. fortepianu, fishannonji i pię· 
=:". mebli i fortepianu. OS11acowanych na sumę cluset krzeseł, oszacowanych na sum~ zL 4500 . 

.1 145 + 200 + 600. ··· Łódź, dnia 4 czerwca 1930 r. 
f '.di, dnie 20 maja 1930 r. Komornik: JAN RZYMOWSKI. 

Komornik JAN RZYMOWSKI 

Do akt Nr. 1787-1930 r. 
OGLOSZEN.IE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodii, STANJ. 
SLA W DULKOWSKI, zamieszkały w J,odzi prxy ul. 
Gdanskicj Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
D głasza, że w dniu 18 cZf:rwca 1930 Poku od godz. 
łO·eJ rano w Łodzi priy ulicy Żeromskiego Nr. 15 
odbędzie siti spnedais z przetargu publicznego ru. 
ehomości, należęcych do Abrama Szafrana i składa. 
jących się z mebli i dwu maszyn do sucia, noż. 
nych, oszacowanych na sumti zł. 530. 
t.ódź, dnia 3 czerwca 1930 r. 

Komornik STANISLA W DULKOWSKI 

)o akt Nr. 134-1930 r. 
OGŁOSZENIE. 

Kom(\mik Sędu Grodzkiego w Lodzi, ST ANI. 
Sł,A y:.' DULKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. 
Gdanskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogła.sza, żo w ~iu 17 C:llerwca 1930 roku od godz. 
10-eJ ri:no y; Lodzi przy ulicy Żeromskiego Nr. 31 
odbędzie Się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
~homośc~, należą~ych do Szlamy Judy Rozoncwajga 
1 składaJęcych Slę z 4 skrzynek npilecze~ drucia· 
nych, oszacowanych na sumę zł. 2050. 
Lócli.. WW.. 2 czerwca 1930 r. 

~O.tp.0tnik. S'!:ANISLAW .. DULK.OWSKI
0 

• 

Do akt. Nr. 68-1930 r. 
OGLOSZENIE. 

Komornik VI rewiru Sądu Grodzkiego w Lodzi, 
LEON WĄSOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ul. 
Wólczańskiej Ni:. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, -.e w dniu 17 czerwca 1930 roku od godziny 
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 46, 
odbędzie sio sprzedaż z przetargu pubHcznego ru· 
chomości, należących do firmy: „Teitelhaum i Ja. 
kubowiez" i składających się z 27 sztuk towaru po· 
§cielowego, oszacowanych na sumę zł. 2,600. 

Lódz, dnia 7 czerwca 1930 r. 
Komornik: LEON WĄSOWSKI. 

Do akt. Nr. 561-1930 r. 
OGLOSZENIE. 

Komornik VI rewiru Sądu Grodzkieg;o w Lod~i, 
LEON WĄSOWSKI, zamicszknły w Lodzi przy uli· 
cy Wólczańskiej Nr. 10, na z11oadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku od 3odzin7 
10-ej rano w Lodzi, przy ulicy Nartuowicza Nr. 4, 
odbędzie się ~przedaź z przetargu publicznego ru· 
chomoścf. należących do firmy: „Bronisław" i 
składających się z koszul, oszacowanych na sumę 
złotych 700. 
Lódź, dnia 7 czerwca 1930 r. 
- . . Komq_rnik: L_EQ.N W_!SOW~KI. 

&·5 i** ••• a &MftiNWM 

Główna 1 WODEWIL Główna 1 .... H"mij b&§Ml MW• 

Dziś i dni następnych ! Dziś i dni następnych ! 

Wielki podwójny program I 
I film 

DOLOl'łEI DEL I 
w filmie 

P• t. „GRA O KOBIETĘ" 
II film 

„HIPEK i LOPEK SIĘ ZENIĄ" 
w rolach 
głównych: Sammy Cohen i Marjarie Beebe. 

Do akt Nr. 1468-1930 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, STANI. 
Sł.A W DULKO WSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. 
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku od godz. 
10-cj rano w Lodzi przy ulicy Cegielnianej Nr. li 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, należących do Daniela W eiskohla i akła. 
dających się z 3-ch sztuk gabardiny czarnęj półweł· 
nianej, oszacowanych na sumę zL 732. 
Lódi, dnia 9 czerwca 1930 r. 

Komornik STANISLA W DULKOWSKI 

Do akt Nr. 1809, 1810-30 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w ·Lodzi, STANI· 
Sł.A W. DULK.OWSKL, zamieszkały w Lodzi przy ul. 
Gdańekicj Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że · w dniu 18 czerwca 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 45 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, należących do finny "Rajzbaum i Pozner" 
i ekładaj11cych się z 2 sztuk towaru kamgarnowego 
i 2 sztuk bostonu, oszacowanych na sumę zł. 1450. 
Lódź, <W.a 3 czerwca 1930 r. 

Komornik STANISLAW DULKOWSKI 

[§l[iJl§)l§l[§ll§l l§Jl§JłBl§l[§]l§ll§l[§I [§)[§) 

KINO-TEATR 201 

LUNA 
Dziś i dni następnych ? 

~~~~{kś~i~~~YPaweł Rychter 
w otoczeniu przepi«knych kobiet: 
zmysłowei VIVIAN GIBSON, 

czarującej blondynki MARY KIO 
pon«tnej LU EIBENSCHUTZ 

W pikantnej intrydze dworskiej, osza
łamiającej bogactwem wystawy i toalet 

t Kochanka Jego 
Książęcej Mości 
W spaniała ilustracia muzyczna orkie• 
stry symfon. pod dyr. Leona Kantora. 

Pocs. seansów o godz:. 4 pp., w sob. i nicdz. • 
rodz. 12 w poi .-Sensacja na cz„ale. Od dnia 
diiaiejn•lo eony miejsc obniżone do minimum. 
Na pierwsze seanse SO • 1 ł 
wny•tkic miejsca po gr• I Z o 
na pozostało scaose po zł. 1.-. 1.50 i 2. P.;>sia· 
daczo ulgowych biletów korzystaj!\ z cen zł. 1.-

na 2·gio miejsce i 1.50 aa 1-szo miejEce. 

li Dziś ł dni następnych ł 
Wielki rewelacyjny program! 

Urocza, piękna, pełna temperamentu 
ulubienica świata 

ANNI' OllDlłA 
oraz Kowal Samborski i A.Roweński 

w rekordowej komedji p. t. 

DZIEWCZĘ 
z U. S. A. 

Arcypikantna szalona farsa salonowo
erotyczna pełna humoru i dowcipu. 

Doskonała ilustracja muzyczna pod kier. 
M. Lidauera. Początek seansów o godz. 
4,30 pp„ w soboty i niedziele o godz. 1,30. 
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 
50 gr. Na wieczorne ceny miejsc zniżone. 

Bilety ulgowe ważne. 

11111• 

Do akt. Nr. 73-1930 r. 
O GL O SZENIE. 

Komornik VI rewiru Sędu Grodzkiego w Lodzi, 
LEON WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. 
Wólczańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1()30 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku od godziny 
lO·ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 42, 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, należqcych do Hersza Karezmara i skła. 
dających się z motoru i czółenek tkackich, oszaco· · 
wanych na sumę zł. 600. 
Lódź, dnia 7 czerwca 1930 r. 

Komornik: LEON WĄSOWSKl 

Do akt Nr. 1822-1930 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik S;idu Grodzkiego w Lodzi, STAN1· 
S:.,A W DULKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul. 
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 18 czerwca 1930 roku od godz.' 
lOej rano w Lodzi przy ulicy Zielonej Nr. 13 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru
chomości, należących do firmy "Librach Hornber· 
ger i S.ka" i składających się z krosna tkackiego, 
oszacowanego na sumę zł. 550. 
Lódź, dnia 3 czerwca 1930 t• 

Komornik STANISŁAW DULKOWSKJ 

" 

DŹWIĘKOWY 
TEATR ŚWIETLNY 

CASINO" 
Ceny miejsc zniżone 

Zł. 1.-, 1.50 i 2.-
dla upnystępnienia szerokim warstwom 
obeirzenia pnez ieszcze kilka dni 
rewelacyjnego filmu dźwiękowego,który 
w Paryżu był demonstrowany przez 
1 i pół roku w jednym kinie, W ars:r:a-

wie przez 3 miesiące p. 1. 

Skrzydlata 
Flota_---
Romans i braterswo orłówprzestwor~) 

Wielka parada w powietzu. 

W rolach R N 
głównych: amon ovarrr 

i ANITA PAGE 
Dla młodzieży dozwolone. 

Następny program: Dodatek dźwię
kowy „Metro·Goldwyn Mayer" oraz 

aktualia polskie. 

Początek seansów o godz. 4,30, 6, 8,10 w 
w niedziele od godz. 3-ej. 

,,IPLERDID'' 
:ZO. N.ARUTOWlCZA 2( 

DC4 I dni następnych 

Wielki przebój dźwiękowy, 
śpiewno-mówiony p. t. 

Kobleta, która Cię 
nigdy nie zapomni 
Monumentalny dramat erotyczny, w ldó 
rym przy drzwiach zamk:ni~tych sądzo 

no Divc; w osobie 

LIL DAGOWE 
:ia zabójstwo kochanka, którego rol« 
odtwan:a najp.ra1.stojniejszy amant fil

mowy 

IWAN PETROWICZ 
w filmie tem wersja śpiewna i mówio 

na jest w j~zyku francuskim 

Pocz,tek seaua. o g. 4, 6, 8 i 10 wiecz. 

Ceny miejs•: Zł. J, 2, 3. 
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Największa 

letniskowa 
miejscowość 

pod Łodzią SOKOLNIKI Kilka tysięcy parcel leśnych, przeznaczonych do użytku najner-. 
szych, nawet m.ało zamożnych •1A•TO•LA· 
warstw, stanowi rozległe łr'9 9 • 
(najwieksze klimatyczne letnisko). Działka z lasem od 1000 me· 
trów kw. obszaru w cenie od 25 do 85 groszy za 1 metr. kw. 

SPŁATA NA 2 LATA. DOGODNA KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA. 
Zarząd dóbr SOKOLNIKI sprzedał już dotąd kilka tysięcy działek. Pozostała niewielka ilość jest jeszcze do nabycia w biurze sprzedaży przy ul. NARUTOWICZA 31, 

front I piętro, tel. 110 - 84 i 169 - 44. Biuro czynne od 11 do 2 po poł. i od 5 do 8 wieczorem. 

Rok założe.nia 1921 , .' 
1 ·~ •. ;, ";!, •' .:~ .ł . '_ c'" ,v'}, • 'r' ', , ' ••. ' 1 • 

1 
_ , r 

Największe Warsztaty Samochodowe Największy wybór! 

lłOł\AROWSllCI i ł\AllłCl•IAIC 
Najniższe ceny ! 

-- ŁÓDŹ, NOWO-ZARZEWSKA 44, TELEFON 210-27. --

Kompletny remont samochodów. - Roboty ślusarskie, tokarskie, kowalskie, siodlarskie, 
i lakiernicze. - Czc;ści zamienne FORD, CHEVROLET, samochodów europ. i ameryk. 
- Benzyna i smary. - Spaw. wszelkich metali. - Ładowanie akumulatorów. - Fabry-

Patentowane 
łóżka polowe 

kacja resorów. - Wynajem samochodów cic;żarowych. - Budowa karoserji. 
z pełnzi gwarancją 

za trwałość 

GARAŻE===:===:===::=---
aok założenia 1921 MNM& 

353 
poleca 
firma 

Wózki dziecinne, łeż·aki i t. p. 
11PA L ĄA'' Narutowicza 36, tel. 215-25. 

~ . ' ' - . ~ " .„ ., -:. . .t.'„ „ ......... 

·Hallo!! Hallo!! 

Kręć 
FABRYKA LUSTER 

i WYTWORNIA MEBLI 

j. KUKLINSKI 
I 
I SZKŁO OKIENNE 

163-30 ŁODZ,ul.Zachodnia 22, tel.178-11 
omaDlentowe, surowe, matowe oraz uklenie budowli, 
diamenty do rłniceia azlli polec. po cenach niskich 

Pogotowie Krawieckie 
poleca po cenach najniższych lustra, 
trema, tualety; jasne, ciemne w orygi
nalnych ramach oraz lustra wiszące. 
Meble pojedyncze oraz całkowite urzą
dzenia najnowszych stylów. Zakład 
tapicerski. Odnawianie i poprawianie 

J. OLEJNICZAK, ~~- H 

U W AG A : Szkło insp~towe w wielkim WJl>one. ~ ,..... 

KIER SZA •·11111„„„„„„„„„„„„„„„„„„m1N 

Żeromskiego 91. Sklep narozny. 
Filji w Łodzi nie posiadamy. Filji w Łodzi nie posiadamy. 

ODŚWIEŻAMY 
garnitur za zł. 3.-, sn.knię za zł. 2.80, palta za zł. 3.-, razem 

z odebraniem i odesłaniem. 

luster z przeniesieniem do domu. 

Sprzedaż NA RA TY i ZA GOTOWKĘ. 1-....;;.... ______________________________ __,,,_... 

ILO-BAlłD 
LICYTACJA 415 

ŁÓŻKA 
polowe, leżaki, krzeaolU 

chiccinne ~ 

"OĄEGA" 
z wieloleh1i4 awaninc:M 

771 POSPIESZNA PAROWA 

PRALNIA CHEIWICZNA i FARBIARNIA 
Futra pierzemy i farbujemy sposobem lipskim i paryskim. Nicowanie, prze 
rubki, reperacje, tkanie i szt. cerowanie wykonywa sic; w szybkim tempie 
Stać Gi<i naszym khjentem to znaczy zaoszczc;dzać czas i pieniądz i być 

Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Poiyczkowe na za
staw ruchomości Oddział w lodzi ul. Zachodnia .31, zawia
damia że 24, 25 i 26 czerwca 1930 r. i dni nast!;puych 
sprzedawane bc;dzi przez licytacj~ zastawy nieprolongowane 
we właściwym czasie. 

FABRYKAi Łódź, Juljusza 4 
Żądać we wszystkich składach mebli 

pozba-niony kłopotów konserwacji garderoby własnej, Żony i dzieci 

Procenty należy wpłacać tprzed da. 19 czerwca 
1930 r. g?yź po ~ym terminie :i:~sta~cy doJ>ł&c'ł koszta pro
bierni panstwowei za cechowanie prob. Wykaz. Nr. Nr. za
stawów podlegających sprzedaży og~oszony b~dz1e w. „Kur
ierze Łódzkim" i wywieszony w biurze ul. Zachodnia 31. 

HURT! 278 DETALI 

Odpis. 
Nr. sprawy '.li I :JU r. 

DECYZJA 
~J !MlENUJ RZE~ZYPOSP3UTEJ POLSKrnj 

Obecni: Przewcdniczący Wice-Prezes J. Kisz
-niszjan, S~dziowie Hnndłowi: Ei.senbraun i i{appe
oort Sehetarz apl. Ra,ic'.1man. Dnia 27 maja 1930 
~oku Sąd Okręgowy w Łodzi w \Xlydziale llI Han
d}owym na po;:.iedzeniu pubiicznem rozpoznawał 
sprawę z podania tirmy „L. Landau i Synowie", 
o odroczenia wypłat w przedmiocie zarządzenia po
stępowania ukłaaowego 

postano wił: 

zarządzić otwarcie postępowania układowego firmie 
„L. Landau i Sy. owie" decyzję ninie1szą ogłosić 
w' „lvw„itorze .Poiskim" oraz w „Hasie Łódzkim" 
i „Republice", 8ciągiiąć od firmy petentki zł. 150 
(sto pi~ćciziesiąt) tytu{em kosztów na ogroszenia. 

MAĘS "'• 

AĄOCHÓD 
osobowy Chevrolet Torpedo 

w bardzo dobrym stanie prawie nowy 
na nowych gumach do sprzed&nia 
Obejrzeć RlOŹ!la Andrzeja 14, Warsztat 
Samochodowy Nowickiego. Tel. 187-30 

~~lirJI · IDl!lłiłiriiS! Dl 
Samochód ciężarowy 

do wynajęcia. Przewożenie towa· 
rów, mebli. Certy przystępne 

Łódź, Kili11skiego 138. Tel. 184-21 
M. Drzewiecki. 

Niebywała 
uciecha 

dla dzieci 

Do akt Nr. 621-1930 r. 
OGLOSZENIE, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi. 'ADAM 
LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. G. 
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Trębackiej Nr. 18 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, należ11cych do firmy I. Tyller i składa
j11cych się z mebli biurowych, oszacowanych na 
sumę zł. 2310. 
Łódź, dnia 27 maja 1930 r. 

Komornik ADAM LAGODZIŃSKI 

Do akt Nr. 1453-1930 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ADAM 
ŁAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Kilińskiego Nr. 55, na aasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłas~a, że ,.„ dniu 18 czerwca 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Trębackiej Nr. 18 
odbęd~ie się sprzedaż z przetargu puLlicznego ru· 
chomości, należących do Izraela Tyllera i składa· 
jący('h ~ię z serwantki, oszacowanej na sumę zł. 560. 
Łódź, dnia 4 czerwca 1930 r. . 

Komornik ADAM LAGODZINSKI 

Do akt Nr. 1318-1930 r. Na oryginale wfościwe podpisy. 
Za zgodność St. Sekretarz 

(-) T. Cichecki. 

Zwyczajem lat ubiegłych szkoła I . O GL OS~ EN IE. . 
powszechna Nr. 127 pozostająca Komormk Sądu Grodzkiego w Ło~z1, AD~M 

d k. · t b•t ŁAGODZIŃSKI, zamic~zkały w Lodzi przy ulicy 
po 1erowmc wem wy 1 nego pe- K"l"' k. N 55 . d ·c ai·t 1030 u p c 
d 1111 G" b d . 1 JllS 1ego r. , na zasa Zł , • • , 

agoga P• 1v1. me urga, urzą za oo-łasza że w dniu 17 czerwca 1930 1·oku od godz. 
Nr. Spr. Z. 187/30. 

OG&O$g~~~E-> 
Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 

L6 kwietnia 1930 r. zaocz ie postanowił: 1) ogło
sić upaafość handluja,cemu firmie „Szmulowi Ger
berowi", 2) chwilę otwarcia upadłości oznaczyć 
na dzień 24 grudnia 1929 r. tymczasowo, 3) za
mianować Sędzią Komisarzem Sędziego Handiowego 
Aleksiindra Hajmana, 4) zamianować kuratorem 
upadłości adwokata Jerzego Grella, 5) oddać upa
dłego pod dozór policji, osadzić upadłego w aresz
cie dla dłużników, 6) nakazać opieczętowanie ru• 
chomości i rzeczy upadłego, gdziekolwiek się one 

w dniu dzisiejszym o godz. 11 ra- 10-ej r~no w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 43 
no. w Teatrze . Miejskim popisy I odbędz_i~ się s~rzedaż z pr~etargu pu~licz?-ego l"U· 

dziatwy szkolneJ. Program popi- chomosc1, nalezących do ElJa.sza. D~a~1sza .1 składa· 
sów przewiduje śpiew, tańce oraz jących się z maszyny do szycia 1 b1blJoteki, oszaco· 

b „ d G b k" wanycl1 na sumę zł. 405. 
asn ramatyczną p.t. „ ar use Łódź, dnia 27 maja 1930 r. . 

Komornik ADAM LAGODZINSKI 

znajdują. 

Poradnia 
Wenerologiczna 
Lekarzy Specjalistów 
ul. Zawadzka Nr. 1 

Czynna od 8 rano do 9 wiecz. 
w niedziele i święta 9 - 2 pp 

Za zgodność Kurator masy upadłości od 11- 12 i 2 - 3 PP· przyj-
Jerzy Greli, adw. muje kobieta lekarz 

leczenie chorób wenerycznych 
Na mocy art. 476 i 478 K. H. wzywam wie- moczopłciowych i skórnych 

rzycieli powyżs.t:ej upadłości, aby w dniu 13-go Badanie krwi i wydzielin n.t 
czerwca 1930 r. o godz. 12 stawili się w Sądzie syfilis i tryper 
Okręgowym w Łodzi w Wydziale Hanalowym przy Konsultacje z neurologiem 
ul. L.eromskiego 115 osobiście lub przez pełnomoc- i urologiem 
nika z dowodami usprawiedliwiającemi ich wierzy- Gabinet Swiatło·Lec1niczy 
tełności w celu wysłuchania sprawozdania kuratora Kosmetyka lekarska 

masy i wyboru kandydatów na syndyków tymcza- Oddzielna poczekalnia dla kobiet 
~~ i 
4U S.edz!a Komisarz: .Ale.ksander _Hajm~n •. !.r,..1_o2_s_ ... P"'"O_R_A"""!'!!D_A_3_z--· __ _ 

Do akt Nr. 1309-1930 r. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sadu Grodzkiego w Lodzi, :ADAM 
:~AGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Kilii1skiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 1930 rofcu od godz. 
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Piotrkow'skiej Nr. 60 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, nalcż11cych do Fabjana Kozaka i składają· 
cych się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 590. 
Łódź, dnia 28 maja 1930 r. • 

Komornik ADAM LAGODZINSKI 

Do akt Nr. 661-1930 r. 
O GL O SZENIE. 

Komornik Sądu Powintowego w Ło<lzi, LEON 
WASOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
W"1czeltskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w <lnin 20 czerwca 1930 roku od godz. 
!O-ej rano w Łodzi przy ul. Południowej Nr. 25 
o,Jbędzie się s•wzeda:7. z przetnrr,u pnhlicznego ru· 
chomości, należ11cych do Jakóba Sercbryjskiego 
i sklarlających się z mebli, 087-:'.COW!lllYCh na sumę 
zł. 530. 
Lódź. dnia 7 czerwca rno r. 

. 'Koru~rnik LEON WĄSOWSKI 

~ akt Nr. %911-19.29 r. 
O GL O SZENIE, 

Komornik S.da Powiatowqo w ł.odill,, LEO~ 
W Ą.SOWSKI, zamieszkały w Lodsi Pl'Z1 ulic) 
Wólczańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu M lipca 1930 rob ed godz. 
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Kamiennej Nr. 16 
odbędzie się sprzedaż • przetargu publiamago ru· 
chomotlci, należtc;ych do Benjamina Lipowiaa i skła 
daj11cych 1ię z mebli, oszacowanych na •mnt IL 577. 
Lódź, dnia 7 czerwca 1930 r. 

Komornik LEON W~WSKJ 

Do akt Nr. 761h-1928 r. 
OGLOSZENIE, 

Komornik Stdu Powbi.towego w Lodd, LEON 
WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Wólczańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. c; 
ogłasza, że w dniu S lipca 1930 roku od godz. 
lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr, 20 
odbędzie 8ir1 rprzedsz z przetargu puhlic:i:nege ru
chomości, należących do Stanisława Engla i akła
daj11cych się li krzeseł, 15tolików i dwóch motorów 
elektrycznych, oszacowanych na sumę zł. 1000, 
Lódź, dnia 7 czerwca 1930 r. _ 

Komornik LEON W ĄSO\fSKl 

Do akt Nr. 357-1930 r. 
OGLOSZENIE. 

Lmornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEON 
WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Wólczańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. U 
odbędzie się ~pn:edaż z przetargu public:i:nego ru· 
chomo§ci, nale~cych do firmy: „Stattler i 5-ka" 
składających się z rypsu, oszacOWlll;legO na -w.ę 
zł. 600. 7 

Łódź, dnia 7 czerwca 1930 r. 
DIS&OSV & NO'.il'I ~nwomo)I 

Do akt Nr. 1240-1930 r. 
OGLOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, LEONARD 
NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi 9rzy ulicy 
Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 20 czerwca 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Lodzi, przy ulicy Rzgowskiej Nr. 23 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· 
chomości, należących do Gustawa Becka, i składają
cych się z czterech furgonów, oszacowanych. na 6U· 

mę zł. 1080. 
Lódź, dnia 3 czerwca 1930 r. 

Komornik LEONARD NABOROWSKl 
Do akt Nr. 1548-1930 r. 

O G. Ł O S Z E N I E • 
Komornik Są<lLt Grodzkiego w Lodzi, TAN 

RZYM'OWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy 
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie Rrt. 1030 U. P. C. 
odasza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku od godz. 
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 77 
odhęclzie się sprzedaż z przctarp:u publicznego rn· 
chomości, należących do Adolfa Boksleitnera i skła· 
dających się z mebli, oszacowanych na sum.ę zł. 2565. 
L6<lź, dnia 4 czerwca 1930 r. · 

Komotnik JAN I\Zl'.MO\YS~ 
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a Ziela 
·--------------------r--------------------,.-------~----------=----------------------

Zł, M.90 
27-30 zł. 19.90 
31-35 " 24.90 
36-38 ,, 29.90 

27-30 zł. 16.90 
31-36 " 19.90 

Zł. 12.90 

Mod.ny panfofelek i praktyczniem 
nnurowanieJU. Odpowi.edni cl.la Wa• 
•zaj córeczki,, 

Biały płóc~enny pantofelek na gu
mowej wulkan~wanej podesi;wie. Gu
stowna ozdoba w gran:ttowym, czerwo_ 
nym lub bron.zowym koloru. 

Zł. 88.90 Zł. 84.90 Zł. 34.90 Zł. 16.90 

--· -

Bardzo elegMtcld pant.ofedek w ko
lorach beige lub gra.natowym ooraa: z 
lakieru Bogato o.zdobiony imirta'l"'ją wę
żowej gkóry .z kolorowem przybraniem. 
Efei)gtowoa. kila.merka dodaje elegaotji. 

Mę$ki pł6ciennT półbucik na trwa
łej gumowej po-Oesrz.wi'e i obcaąie. Cho
lewka. z białego ry~u. P.uJd>rani.e & 
broll.7.0wel !huna 

Polska Spółka Obuwia 
Spółka Akcyj~a ft~·- łlódi, Piotrkowska 87. 

PRAGNIENIE 
w C%asie upał6w letnich ~aspokoic moźna 
jedynie piwem sporzfldzonym w domu z 

EKSTRAKTU PIWNEGO , 

,, PROSPERITE '' 
jest ono 

NAJ:!:::::J:jH~ 
poi7waleJ•• 

a przytem najtańsze 

• 50 SZKLANEK WYBOROWEGO· 
- PIWA ZA l zł. 20 gr. 

Do aabycia w sklepach Jcolonjalno apożywc1yoh i składach aptecznych 

"PROSPERITE S • z o od • ł.ó Leszno 22. TeL 191-51. 

C-y~Dlł• HllLLElł eec.SZEW .„ Choroby •kórne ł wener. 

H • D łal aL Nawrot 2. Tel. 179-89 Skóry- urt I e Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań spa.cjalne 
lfodz. 4-5 po poł., w nied:i. od 11-2 pp. 

(1peeialno.ś~: detaliczlla sprzedaż Dla niezamożnvch ceny lecsnic. 106.3 
telówek trwałych na wodci) ~ 

poleca: ••••••••••••• 
Spółka Szewców 

Piotrkowska 79 
1005 tel. 1.58-38 

••••••••••.•••••. „ •.. „ •.•.•.•••••.• :( : . J Zapisy w P. Szkol~ Przemy· i 
; słowo-Handlowej leńskiej i: 
f W dniach 16, 17 i 18 czerwca przyj-
• muje kancelaria Szkoły zapisy kandydatek • 
i do Pańątwowej Szkoły Przemysłowo-Han- ! 
+ dlowej Zeńskiej w Łodzi, przy ul. Koper- : i nika 41, w godz. od 10 do 15-ej. + 
• Egzaminy wstępne odbędą się w dniach :. 
• 20 i 21 czerwca o godz. 8.::sO. • i Informacyj udziela kancelaria Szkoły + 
• w godzinach urzędowych. · 1058 : 

! •.•.........•....................... ! 
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DlłUCIANli 
Parkany, Plecionki, Tkaniny Ga
zy miedz. do filtrów, „Rabitz" do 
robót betonowych, we wszystkich 

metalach wyrabia i poleca 

lłUDOLF IUdlG 
Łódź, Wólczańska 151, tel. 12897 

Piorunochrony Dr. med. Sprzedani 
lcontrol~_ie i nowe urzą
dzam. Wykonanie solidne. 

Napiórkowskiego 76 

Edward 
Gosławski 

410 

Do wnyatkich ma.tek i pielc;gniarck: 
Uiywajcie dla dzieci tylko puder, 

krean I mydło 

"Bobo z Globem" 
nairodzone złotym m~dalem. 

Z"dać wszc;dzi-!!. 

J. SADOKIERSKI 
stomatolog 

chirurgja szczęk, jamy 
ustnej i plastyka 
regulacja zębów 
rentgenodiagnostyka 

Piotrkowska 164 
Tel. 114-20 220 

sklep rzeźniczy z 
urządzeniem zaraz 
z powodu zmiany 
interesu. Ceny p:-zy
st<;pne Bałucki Ry· 
ne;c Nr. 6. lv60 

Sprzedam 

,--·---~ I Ogłoszenia drobne I 

fabrykq wód gazo
wych w pełnym bie
gu. Pewna egzy
stencja. Wiedomość 
Miedziana 22 u do
zorcy. 

Sprzedam 

--·---~ 
dom nowy murowa. 
ny cały wolny 2 ra
zy po 2 pokoje .z 
kuchnią z: ogrodem 
owocowym, wiado
mość przystanek Ra 
dogoszcz, LorencÓ· 
wek, ul. Zielona 20 

Student Meble 
sypialnie dębowe, 
garderoby szafy, łó· 
żka, kredensy, bi
bljoteki sprzedaje, 
zamienia, od;Świeia 
tanio, stolarn.ia u!. Do wynajęcia 
W arazawalta lb,przy pokój oraz plac na 
Napiórkowakiello• budk<:. Wiadomość 

10621 Kielma 20 Cichor-

--- ski 1064 

10000da15000 
zł. współpracą przy· 
stąpi~ do dobrze 
prosperujące11:0 in
teresu lub fabry
kacj~, szcteJ?'Ółowe 
oferty sub. 7717. 

1057 

Poważna firma 
(sp. akc.) poszuku
je natychmiast kil
ku zdolnych int;:li. 
srentnych wymow
nych panów i pań 
do bardzo łatwej 
i wyborowej akwi
zycji. Zarobek bar
dzo wysoki miesię
czny od 40() do 800 
zł. Zgłoszenia oso· 
biste z dokumenta
mi tylko wtorek i 
i środa. Wtorek od 
godz:. 3-5, środę 
od 10 do 1 i .3-6, 
Traugutta 8, U p„ 
front, m. 6. 

Zawodowa 
krawcowa przyjmu. 
j~ do nauki kroju 
i szycia panienki 
bezpłatnie ul. Pro. 
fesorska ( orzy 
Zgjerskiej) Nr. 6 

1063 

Pokój 
do wynaj-.cia z me
blami lub bez z: nie
kr«;pującem wejś
ciem_:.przy solidnej 
rodzinie od zaraz, 
Zachodnia 31, u p. 
Drylowej. 

Potrzebni 
chłopcy do sprzeda, 
rzy gazet na tygo
dniów"c; zgłaszać sill 
z kaucją w ndmini
stracji „H<tała" od 
godz. 7 do 9 r. i od 
l do 4 pp. 

CENY PRENUJIERATY t 
fi l.oód a Diedzieln:J11l 

CENY OGŁOSZEŃ lllllEJSCOWYCH 1 Ogłoszenia firm zamiujscowych, chociażby posiadających ~ill• 
w l.odzi, a centrale irdziecndziej, o 50 proc. G'Ożei od cen m1e1· 
acowych. Firmy zaa-raniczne o 100 procent droiej. Każda n.owa 
podwyżka obowi,zuje wsz:ystki~ j~ż przyj~te ~głoszenia do ~m1an.Y 
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogłoszen, 
komuoikat.lw i ofiar administracja nie odpowiada. 

lomio;.cowa • 
ZagT&aiczna „ 
<>draon.nie do dOlml 

~„„. motu 

dodatkiem lluatrowaa„ llliea. ar. 4.10 
• • • s.-
• „ • • 8.-

~ • • • • 0.40 

pnerwa.s tylu· 1 I U blclet• mieal,e11 

Konto eaekowe w P. K. O. Nr. 65,218 
' 

W tekście 50 gr. za wiersz 1 milim. 1 łam. (strona 4 lamy) 
Nadealane 40 • „ • l • 1 • " 4 • 
Zwyczajne 12 „ „ „ 1 „ 1 „ (10 łamów) 
Nekroloiri do 150 wierszy po 30 gr: wyżej po 40 gr. tal wienz 
l milim. (strona 4 łamy}. Drobne ogłoszenia 15 gr. za słowo. 
Naimniejne 01łoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 ił'• && ałowo 

łiaiauiiejue 01łosz.onio &ł. l.20. 
Artykuły, nadealaao be:& oznaczenia honorarium, nwaza o H 

za bezpłatne. 
R<:kopiaów uńwzio aiyt)'Clt jalr: i ednucon1:1Ja redakja 

... swrua. 

Red~kt_or naczetny: Stanisław Walawski. Wydawca: Prasowa· Spółka Wydawnicza Sp. z o. o. Redaktor. odpow.; Ądam żuczkiewicz 
Odbito._ w ~ ul. Piotrkow~ ~ 
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CK -NAUKOWY 
.J-AW 

Pamiętniki Stanisława Augusta 
Ostatni król polski zdolności literac

i<.ich nie posiadał, choć lteraturze wielce 
się przysłużł, wspierając młode talenty i 
mając sakwę dla głodnych literatów zaw
sze otwartą. Niemniej są pozostawłm:lt 
przez niego pamiętniki prawdziwą. kope.i· 
nią wfadomości o obyczaj ach, typach 
l4dzkich i słabostkach wybitnych jedno
stek 18-go wieku. Kreślone żywo, · bez 
osłonek, interesują jeszcze dziś czytelni
ka. 

go aksamitu, a widziałam ze dwudziestu I Jakże rzeczywiście prosto i niefraso
Niemców, noszących sukno w miejscu ża- bliwie wyglądało życie w głuchej prowin
łoby. . cji polskiej, gdzie autorowi wypadło rów-

„Opowiadano mi - pisze dalej zna~- nież podróżować. 
mity autor pamiętników - że przyjaciół Oto jak bawiono się u pana starosty 
ka tej pani, widząc honory, jakie robio· Makowskiego: 
no królowi duńskiemu w Paryżu, powie- „Stary starosta dotknięty pogardą, 
dział z rozczuleniem: nieruchomy, żył jeszcze d la t e g o 

C ó ż ,,t o'' p o c z n ie, j a k ty 1 ko, aby pić ! żona jegy była 
wróci do si e bi e, „ to " u m- przedmiotem najgorętszych zapałów p. 
r ze tam z żal u i z u u dy. Glinki, który sam, będąc wdowcem, spo-

Oto jak opisuje k1ól Poniatowski 
dwór książąt Radziwiłłów w Grodnie: 

„Dom lV1ichała Radziwiłła wyglądał 
pod wszystK1emi wzg1ęuami na szpital w 
triumfie; bezład i skąpstwo oburzające . 
napotykało się tam co chwila obok rze
ezy najKosztowniejszych i hojności bez 
granic. .„lJla ozdoby wielkiej saii pałacu 
umyślił rozwiesić na jej ścianach por
trety .kl·ólów polskich ) już nie wiem, po 
kim odziedziczone) ; wszędzie, gdzie miej 
sce oka:zaio się za ciasne, ka:tał im :poob
cinać ramiona i ręce i przemalować zwę
żonych, aby bądź co bądź mogli się po
mieścić ·na przeznaczonych dla siebie 
ścianach. .„Zatrzymaliśmy się na scho
dach, chcąc się przypatrzeć niesionej na 
g·órę wieczerzy. Przeszedł koło nas sążni
sty hajduk, niosący olbrzymi półmisek 
szpinaku, na którym pływały jakby trzy 
wyspy, trzy duże kawałki szpikowanej 
cielęciny. Hajduk, jak cała służba Jego 
Książęcej Mości, od.dawna pensji nie wy
bierał, a żył własnym sprytem; cielęcina 
uśmiechała mu się, walczył czas jakiś z 
pokusą, ale prędko znalazł się, jak wszy .. 
scy, w stanie zgryzoty, po popełnionej 
winie - aby ją zakryć, ro z pro w a
d i il łapą, jak kielni:1 
s z p i n a k n a p ó ł ~n i s k u, za· 
pełniając nim miejsce 
p o ł k n ie tej ci e I ę ci n -v". 

* • * 
VVśród wrażeń z podróży do 

majdujemy sylwetkę znanego 
strza Marcel'a: 

Paryża, 
tancmi-

„Sławny tancmistrz Marcel, mający 
wtenczas lat osiemdziesiąt i podagrę, żył 
dawną swoją. wziętością.; dawał lekcje, 
siedząc w krześle i huśtając się na niem 
w takt, w peruce o trzech kondygna
cjach; ucząc układu rąk liczne zgromadz~ 
n.ie„ składające się kolejno ze wszystkich 
cudzoziemców i z najpiękniejszych pai1 
francuskich, którym się zdawało, że nie 
mogą się wydać dobrze na balu, na żad· 
nej zabawie, chociażby tylko chodzić 
tam miały, jeżeli im ruchów nie 1.1k ztał· 
cił ten człowiek, w swoim rodzaju jedy
ny. Sześćdziesiąt lat nieprzerwanej pra-· 
cy przepełniło go takiem dla sztuki swo
jej uszanowaniem, że kiedy raz, wsparł
szy się na łokciach i oczy zakrywszy, w 
głęboką wpadł zadumę, zbudzony z niej 
ostrożnie, głosem wyroczni powiedzial 
tylko te uroczyste słowa: „ O c h p a 
n o w i e! i I e ż s i ę m i e ś ci w 
i e d n y m m e n u e e c i e!" 

* 
Jak dalece nie v;yob1·ażano sobie we 

.r'rancji, iż gdzieś tam, na wschodzie 
Europy może kwitnąć jakakolwiek ku'tu
ra i życie towarzyskie, świadczy dosadna 
nnegdota w pamiętnilmch o pe-wnej pani, 
któ1·a, dowiedziawszy się, że Stanisław 
August Poniatowski jest cudzoziemcem, 
„i co gorsza, Polakiem". 

- Ależ to niepodobna: „to" ubrane 
po ludzku, 11t9" ma sJlknie ie .sfł7<~ne-

* .;. * dziewał się, że i ona wkrótce owdowieje, 

OR-OT. 

ZAUŁKI iil!d9 R#WEN#IAWW 

Lubię was, stare mury, oplecione w blus;r.c:::e. ' 
Mchem zielonym poroołe dachówki i cegły, 

Opodal szara Wisła · monotonnie pluszcze 
I }lrzez stęsknione oczy myśli wstecz wybiegiy. 

Jak cicho tu się żyło i jak błogo peW11ie, 
W tych ścianacit, skąd gra echem mowa dawnych ludzi 
Dni pły&\ęły, jak bajka o śpiącej królewnie, 
'Ila którą wc'ąż się czeka, która wdaż się butlrl. 

Furty, których jąk gdyby nikt już nie otwiera, 
Okna, gdzie dzikie wino wije się jak wiło, -
I tu witlzisz dokładnie, że nic nie umiera, 

·szystko jest jak było i bę<li.ie jak było. 

Na rzekę sturnświecki spogl~da gancc~el! 

I jaśnieją, jak gwiazdy, niebieskie oczęta, 

Drżą w powiet.rzu melcdje na ·milszych piosne<-„""-· 
Których nikt już nie śpiew~ i nikt nie pami<:ta. 

życic tu się tak dziwnie uczuciem nf.sila 
I tak skraca się przestrzeit fot wie!u, snów wielu, 
że wieki, k~óre pr-zesr.ły, są jak jedna chwib, 
ęo 1 1t&Śślłt! w dlli .~ dzisie~szym stanęła u celu, 

Gdy zabłądzisz w te kąty o wieczonwj porze, 
kiedy wniltliwa cisza nad miastem prZE;p}ywa, 
To tak, jakbyś się ocknął w innej czasów porze. 
Która jest twemu jetlyuie właściwa 

Przeminęły stulecia, a ty wiesz, że ongi 
Tak samoś chodzi tedy, jak teraz, po wiekach, 
I oglądałeś w niszach te sante poSl!gi, 
i tem 11am.:m drie11iem serca, z tą łzą na powiekach, 

I pod tamtemś okienkiem preystawał ukradkiem, 
Ukochanej twarzyczki czekając widoku 
I rączki, co rzuconym obdarzy cię kwiatkiem, 
Byś cudną wizję szczP.śd~, caf4 noe miał w oku 

Lubię was krętych ulic wąskie korytarze. 
Stare domy zaułków, szare i posępne, 

Godziny na zamkowym bijące zegarze 
i od\'ieczuych kościołów wieże wniebowstępne. 

I choć po kt6lewsku ubarwił się Rynek. 
Wy zostańcie, jak teraz, w swojej mgle szarasc1, 
Jak lat, które min~ly, zmurszały wspominek, 
Może s1t1utiiy, lecz god~y i czci i miłości. 

• 

twmczasem zaś umieścił przy niej córkę 
swą z pierwszego małżeństwa, osiemna
stoletnią dziewczynę, tłustą, białą, praw
dziwą Kunegundę, która mówiąc nawia
sem, w gorący dzień sierpniowy ustroiła 
się w piękny, czarny aksamit z pluszem 
różowym na odwrotnej stronie. Glin.ka 
zaproponował bal tym dwom paniom, k~ 
re z nim i ze mną złożyły jedyny kadryl, 
a stary mąż przedstawiał zgi'Offiadzeuie. 
Miejscem dla tańców był rodzaj dl·ewnia· 
nego przedsionka, mającego dwanaście 
stóp w kwadrat, wspartego na c,zterec.il 
słupach, gdzie rodzina przychodziła oc;l· 
dychać świeżem powietrzem, u drzwi do
mu, z napół przegniłą z desek zrobiollł 
posaidzką. 

Starosta zasiadł w jednym kącie, j e
dyne rozstrojone skrzypce zajęły drugi, 
a Glinka i ja, służąc tym damom naprze
mian, tańcowaliśmy Gd szóstej wieczó1· 
do szóstej zrana. Po każdym skończonym 
tańcu Glinka wychylał pełny kielich, 
osta:ti:ią kropkę płynu strząsając na paz
nog1ec, a stary starosta wiecznie towa
rzyszył ochocie, pijąc zawsze za moj0 
zdrowie .•. Ig-ła obeszła w koło cyferblat'..! . 
a Glinka pił i tańcował dalej ; tylko trz . 
razy z rzędu zmieniał ubranie swoj~, 
zaw~ze mnie przepraszając najpokorniej; 
odwiązał pas naprzód, potem zdjął kon
tusz, nareszcie żupan. i „z o s t a ł ,, 
jednej koszuli, a w do 
datku do szerokie 
swych polskich spodni 
w y g o l o n e j g ł o w y, n a d z i r. 
t1a wierzch pudermant c 
p a n i do m u, p r z y k I a s k u j r, 
t y m m i ł y m k o n c e p t o m". · 

* * :j< 

VV przejeździe przez Hagę Stanisław 
August notuje wśród wrażeń: 

„Szczególniejszym człowiekiem był ba 
ron Craning, którego wtenczas w Hadze 
widziałem; uchodził. do tego stopnia za 
żyjący dykcjonarz polityczny, że ludzie 
miejscowi i zagraniczni ministrowe, chęt 
nej się jego, niż swoch książek radzili, 
skoro ich przyjmował u siebie, co zresz
tą. nie łatwo otrzymać było można, lękał 
się bowiem dotknięcia każdego żyjącego 
człowieka. 

Jako Polak, a więc sąsiad Turków, 
więcej w tern jeszcze od innych napoty
kałem trudności. VVprowadzouy nares:zde, 
ze zdziwieniem ujrzałem maleńkiego 
człowieka w szlafroku i pantoflach, bez 
spodni, z lichą peruką i lichszym jeszcze 
kapeluszem na głowie, który w tym stro
ju ukazywał się czasem, choć 1"2kl<lko na 
ulicy, a rozmawiając u siebie z gośćmi i 
wielkiemi krokami chodząc po pokoju, 
roztwierał ciągle swój 
s z l a f r o k i r o b i ł„. d o m a
~ y c h ceberków w poło· 
wie napełnionych pias
kiem i porozstawianych 
n a p o s a d z c e". 
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wiańskich narodów. Pozatem pracuje Szyj- ciele kolonji polskiej z pos!em Grzybow-1 d~. Sa.un?va i dr. Krejc. (w imieni.u .uc~
kowski nad wielkicrn trzytomowem dziełem skim na czele. Zasługi jubilata w gorą- mów 1ub1!ata), dr. J. Mich! ( w imieniu 
naukowem p. t. „Udział Polski w odrodze- cych przemówieniach podn.ie~li . międz.Y Koła Przyjacół Polski) i w. in. Pozatem na 
niu cteskiem". innemi: profesor Horak (w imieniu urn- ręce prezydjum Koła nadesłali gratulacje 

Celem uczczenia dwudziestopięciole- wersytetu praskiego i Instytutu słowiań- dla jubilata: minister pełnomocny dr. Krof
cia pracy naukowej profesora Szyjkow- skieao), minister pełnomocny Rzeczypos- ta, minister oś wiały dr. Derer, prezydent 
skiego wydało praskie Koło Przyjaciół politej Polskiej, dr. Grzybowski (w imie- Pragi dr. Baxa, prezydjum miasta Krakowa 
Polski (którego prof. Szyjkowski jest niu rodaków), radca ministerj~lny Ha~e~- P?lska Akademja ~miejętności.' profesoro
protektorem) uroczysty bankiet w któ- ka (w imiemu czechosłowackiego mim- w1~ o:s~mann, .N1ed.arle, fra1 posłow1P 
rym wzięli udział naj~ybitn~ej~i przedsta-,~t~rst:va o~wiaty), profes?r. i<:Gllay~ (w Buzek i Choł:>ot 1 w. rn. 
wiciele czechosłowackiego swiata nauko- 1m1el11U UnJWersytetU ber~1ensk1ego I ~lU- r 
wego i .politycznego, jako też przedstawi- bu polsko-czechosłowack1ego w Berme), -oeo-

Protesor literatury polskiej na uniwer- !!!!-~ll!!!!!!!~~!!·~--~~~ll~•!!!!'i!!!!20~&&~•!!;!W~P~~~~·~-~·!!!J!!!l!~~;;~w~==!!!~~~~·~~~~~·!!!!!!!~~·~·~!!!!!l~~!l!ll!!!!!!~·~•!!!!•~··!!!;;t~«~~~!!l!!!l!!~~"~lllli!!ł!!!!ł 
sytecie Karola w Pradze Czeskiej, członek 
Polskiej Akademji Umiejętności i praskie-
go Instytutu Słowiańskiego, dr. Marjan 
Szyjkowski, obchodził w tych dniach u
roczy.5cie d w u d z i e s t o p i ę c i o I e -
~ie swej pracy naukowej 

literackiej. 
Swą pierwszą pracę naukową . p. t. 

„Calderon i Słowacki" wydał Szyjfowski 
w czerwcu 1905 roku i od tej chwili nie 
ustaje w swych cennych badaniach nauko
wych, wydając coraz to nowe prace z 
dziedziny literatury porównawczej, jąko 
to: „Chateaubriand w Polsce", „Schiller 
w Polsce", „Myśl J. J. Rousseau w Polsce" 
i t. d. i t. d. Niezależnie od tego poświęca 

1 się Szyjkowski badaniom historji teatru i 
dramatu polskiego. Rezultatem jego badań 
w tej dziedzinie nauki były dwie znakomite 
prace, w y d a n e p r z e z P o 1 s k ą 
Akademję Umiejętności, 
a mianowicie: „Dzieje tragedji siekspi
rowskiej w Polsce"i „Dzieje tragedji kla
sycznej w Polsce". 

Przed siedmiu laty profesor Szyjkow
ald, wykładający poaówczas na uniwersy
tecie Jagiellońskim, powołany został do 
Pragi Czeskiej, g d z i e o b j ą ł k a -
tedrę literatury polskiej 
na uniwersytecie Karola. 
Obok pracy wykładowej poświęcał profe
sor Styjkowski przez cały ten czas bar
dzo wiele uwagi idei zbliżenia kulturalnego 
polsko-czechosłowackiego, propagując gor 
liwie kulturę polską w Czechosłowacji i cze 
chosłowacką w Polsce. Jego liczne arty
kuły publicystyczne, ogłaszane w najpo
czytniejszych pismach polskich, przyczyni-
ły się w bardzo znacznej mierze d o p o -
p 1i 1 a r y z a c i i 1 i t e r a t u r y c z e-
e h o s I o w a c k i e j w Polsce, tak sa
mo, jak artykuły o literaturze polskiej, pu
blikowane na łamach czasopism czechosło
wackich, zapoznawały systematycznie czy. 
tełników czeskich z wszelkiemi przejawami 
polskiego życia literackiego. Praca propa
gandowa profesora Szyjkowskiego stano
:wiła jedna~ tylko ~robną cząstkę jego 
działaJnośc1 naukowe1 w Czechosłowacji. 
Dążąc do jaknajściślejszego zacieśnienia 
~ęzłów współpracy kulturalnej p o m i ę -
d z y n a r o d a m i s ł o w i a ń s k i e-
m i , przystąpił profesor Szyjkowski obec-
oie do wydania cyklu monografji słowiań
kiej, w których pod zbiorowym tytułem . , 
„Słowianie" oświetlone zostaną wszech
stronnie dzieje literatur wszystkich sło-

i# 

Wacław Benes - Trebizsky 

Jak Chłop Kubata 

Arthur Rimbaud 

ZABŁĄKANI 
Na mroźnym śniegu w mgle skuleni, 
U okna, co się blaskiem mieni 

Jak złoty śle11 -

.ł'ięcioro biedot - ma.li, czamr, 
Patrzą, jak piecze się w piekamf 

VszenicZD.Y chfob. 

Patrzą, jak mocne białe ra.mit 
Ukłaó bochny w pieca zamię 

W ognist.l! cieśń, 

-
Jako się dobi:y chleb nap:rze"·;, 
A UŚJniechnięty piekarz śpiew.

~Wfł star§ pieśń, 

Poprzykucali wkrąg bez ruchu 
Pod ciepłem, którem tchnie w uo.dm\lch'.1 

?iekarny sklep, -

a gdy zładzony na wieczerz" 
W zarumienione bochny śwież< 

Wyjmują ch!cb. 

Kiedy skroś czerni dynmej blach} 
śpjewają grzanki i zapachy, 

~ b1.::>::k. i e:war, , .... 

Gdy z cieplej szyby bucha zy'!~,. 

Dus.zę ogarnia im w zi>chwyclt 
Tak wielki czarl 

I tyle szczęścia czują w łonif: 

Maleństwa zmarzłe w mgle i szronie 
Z pod nędzn1ch szmat, -

że oto wszystkie wraz koleją ·
Klakłszy, czerwone noski kl,eJlz 

Do zimnych krat. 

-·---~ r cicho, hlb'y ~t pacierzy 
W ten raj otwarty szept ich biezy. 

- C- ·~-~Jit ,.gną, 

, W&LiEwww:::w::az 

N.ł.ocno, aż im się drą spodenki 
r szmaty białej koszulenk~ 

Na wietrze drżą.„ 

Polonica w prasie 
włoskiej 

Donoszą z Medjolanu: W czasopiśmie 
„Comoodja" p. A. de Guittry w artykule 
p. t. „Teatii di Varsavia" omawia ostat
nie premjery warszawskich teatrów. 
Autor analizuje treść sztuk. Miłaszew
skiego i Zofji Nałkowskiej, podkreślając 
wartość literacką utworów oraz ich wy
konanie. Dłużej omawia również wzno· 
wienie „Wilków w nocy" Rittnera, twier
dząc, że sztuki tego pisarza powinny zna· 
leźć miejsce w repertuarze teatrów na 
zachodzie, gdzie autor, oprócz wspaniałej 
techniki scenicznej, umiał tchnąć w swe 
utwory tyle uczucia ludzkości i tyle praw 
dziwej poezji, że zasługuje na wdzięcz
ność czytelników i słuchaczy teG1,tralnych. 

Jednocześnie w kilku pismach pro win 
cjonalnych lombardzkich pojawiło się o· 
mówienie ,,:Qornu_. kot>iet'' Zoji 1-f ał.kow· 
skiej. 

Księgozbiór po ś. · p. 
Janie Kasprowiczu 
Obiegają prasę pogłoski, jakoby mag? 

strat miasta Poznania wzbraniał się, 
przyjąć ofiarowaną. Poznaniowi przez ro
dzinę J. Kasprowicza bibljotekę, nie 
chcąc za ofiarowanie tak wspaniałego da· 
eu zrewanżować się rodzinie wyasygno· 
wan.iem pewnej kwoty na wykończenie 
mauzoleum poety na Harendzie. Obecnie 
pogłoski te okazały się nieprawdziwemi, 
gdyż zgodnie z wnową zawartą z rodziną 
poety dopiero teraz magistrat przejął bi
bljotekę po, J. Kasprowiczu. Jak się do· 
wiadujemy - jest już cały księgozbiór 
po wielkim poecie w Muzeum Miejskiem 
w Poznaniu, gdzie po przebudowie jed· 
nej z sal na wzór pokoju w Harendzie 
zakopiańskiej, bibljoteka, licząca około 
4.500 tomów, udostępniona zostanie. sze
rokim kołom zwiedzających. 

-
bydło w oborach narzekało, boć smutnie Iz kamienia spoczywała dobra czeska książ
zapowiadało się życie bez jedynej karmy, ka. Kiedy Kubata do syna się zwracał Zf 

którą czeladź dworska uwozi.„ Konie w słowami: „Idź pod jabłoń miszeńską", syn 
M ''NlłiłM±&W&+MMWfMMY#M stajniach rżały żałośliwie, jakby czując szedł i kronikę przynosił. A kiedy ojciec 

IAA 

bH&, ±Md . dał głowę za Biała 
nadchodzące złe czasy. pod gruszę go posyłał, wiedział, że biblję 

Przyszedł drugi sianokos i znów pań- Melantricha ma przynieść. 
ska czeladź na łąki blatowskie zjechała... Dziwne to były, przedziwne biblioteki 

Wacław Benes-Trebizsky, poprzednik Aloj
r,ego Jiraska, był typowym pisarzem chłopskim 
ł ludu wiejskiego w Czechach narodowym bu
daicielem. Będ11c 1>roboszczem wiejskim z z~
wodu, budził z ambony w wieśniakach czeskid1 

ducha narodowego, a w wolny.:h 
0

od pracy 
chwilach poświęcał się literaturze, opisuj')C w 
swych utworach l1istorycznj1ch ciężki żywot 
chłopa czeskiego i jego zmagania o kpszą 
przysłość. Opublikowany poniżt"j wyjątek ~ 
jednego z większych dzieł Trchii.kiego odno
si aię do powstania dJlopów czc~k.icli w XVIH, 
e&uleciu. · · 

Przyp. Rei/. 

Od Hlubokiej aż po Vodnany ciągną 
.ę Blata; trawa tam kosi się kilka razy do 
'<>ku, a z.a każdym razem, kiedy czas sia-; 

nokosu przychodził, mieli okoliczni ·chło- A wieś smutna szła przez chłopskie za- w tych starych czeskich zagrodach {cha
pi żniwa ... Lichy to był płon, gdyż gleba grody: że Blata stracić mają zupełnie, że łupach wiejskich. Ale dla ludu stały się 
wilgotna była i uboga. A jednak zast~po- już o tern ponoć panowie w Pradze się one skarbem prawdziwym, który w Ja

. wać nrnsi'ały chlapom blatowskim i radzą. tach późniejszych całe szczęście przyniósl 
·psżenkę, i żyto, i jęczmicr'J. Kiedy dni „Jak to? Blata stracić maJą?... Pano- wsi czeskiej, który mózgom pami<;ć przy
czerwcowe nadchodziły, a trawa na łąkach wie już o tem się radzą?" Chłop Kubata wr~cał i odrętwiałych do nowego budzi1 
wysokości czlowieka dosięgalc, wiatr za- do przodu wystąpił: „A niech radzą!. .... życia ... 
chodni roznosi! wor1 łąk po szerokim Blata są nasze i nasze będą! Głowę swą Chłopi blatowscy czc;sto na narady dt 
kraju... za nic dać gotów jestem!... Kubaty chodzili. A kiedy trawa na •łą· 

Raz jednak na św. Jana Chrzciciela na Chłop Kubata był jednym z 11ajpilniej- kach znów wysokość człowieka osiąg·n'.,!-
ląkach blatowskich zjav:iła si\:! czeladź szych czytelników w całej okolicy. Lecz na ła, j~k .11~ ro~kaz :vyszli z ch-'lt z kosami, 
dworska. Poci ich kos:;mi trawa szybko to, by książki u niego znaleźć i wzrok grab1am1 1 widłami... Kubata zawsze na 
padała, a co skosili, natychmiast na fu- krogulczy nie byłby dość bystry. Kubata przedzie.„ W ślad za nimi naclciągn<;ła jed
rach· wywozili do Lib2jic i J-llubokicj. Po- 1:1i:1ł sw~ bihljotck\,' w ogrodzie. Dziwne ... nak czeladź dworska, tym razem prowa
wychotizi!i c!Jropi z zagród, dziwi~)C si~ Nie vviedział o nic:j nikt, tylko on i syn llzona przez muszkieterów, tych prawdzi· 
u~11sk}cj czeladzi. I je.no sn~utnie głowan~i tj ego najstarszy. Pod każc!ym \vic;ksz~m wych z ruszniq na •ramieniu i z.:! strzeli
k1w:llr 1 rc;ćc w rmlczemu załamywali, drzewem byla wykopana pma, wyłozo- wcm w torbach. Jakgdyby na Turka si~ 
--- ale nikt nic odważył się opono:vać. A na kamiennemi r>ł.YJkam.i. a oocl nokrvwk:i .szvkow.ali. fak :loJdacv .oa1isc.I{ uzbr~ 

ł 
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RODA RODA 

Moj miłosna przygoda 

Państwo darują, a!e pochodzę ze wsi. 
Koniec końców nie jest to gTzcchem -
nawet wprost przec,vmie. J.v1ężczyźni w 
moich stronach noszą coprawaa wykłada
ne kołnierzyki, ale są za to o wieie grze
czniejsi, a kobiety, choć noszą wełniane 
pończochy, mają za to serce i ideały. 

Dla wiejskiego cziowieka życie wiel
komiejskie połączone jest z tyloma kłopo
tami! Gdy szaleję z radości, że nareszcie 
spotkałem na ulicy prawdziwą hntbinę 
- okazuje się, że nigdy hrabiną nie by
ła, a co gorsze i nie będzie. Gdy pytam 
kogoś o kierunek, ten ktoś krzywi się, a 
l!Zasem prosi o papierosa. W domu, u 
nas na Węgrzech dużo słyszałem o wie
dei1skich słodkich dziewczynach. Często 
o nich myślałem i nareszcie postanowi
łem pojechać do Wiednia. Marzyłem o 
przygodzie z jakąś słodką dziewczyną 
lub elegancką panią w jedwabnych de
sous. Nie uwierzycie państwo jak bar
dzo lubię kobiety w jedwabiach. A u nas 
na wsi nikt ich nie nosi. 

Ile razy mój kuzyn Gienio był w 
Wiedniu, tyle razy przeżywał niesłycha
ne rzeczy. Pytałem go się z biciem serca: 

- Jak ty postępujesz, że tak pręciku 
,JOznajesz takie śliczne dziewczyny? Ja 
i;irzecież także chodzę po mieście i jakoś 
nie mam zupełnie szczęścia. 

- Jeżeli się między 7 a 8 będziesz 
iJ!zechadzał po Mariahilferstrasse, to na.
pewno spotkasz wszystkie panny sklepo
we, które z centrum wracają do domu. 

- No i? 
- No co - i? Jeżeli ci się która bę-

dzie }Jodobala, podejdziesz do niej. To 
przecież nie wielka rzecz! Czy u was na 
wsi nie rozmawiałeś nigdy z kobietą? 

Stanąłem więc pomiędzy 7 a 8 na 
Mariahilferstrasse. Tu można bowif'„m na
potkać panny sklepowe, powracające z 
'!entrum do domu. 

Pierwsza. Nie ulega kwestii - to 
sldepowa, która ""-raca. Ładna'? No, chy
ba będą, jesz cze ładniejsze wracały? 
Acha, drnga ! A to śliczna dziev•.-czyna 1 '. 
Ale ucieka - pewnie ktoś czeka na nią! 

Trzecia. Uśmiecha się„. „Prosz~ pa.„" 
Acha., uśmiechała ::;ię do tego pana z 
p1'Zeciwnej strony ulicy. 

Czwarta. To nie jest słodka dziewczy-
1i.a ! 

Pią.ta. Może? Ależ nie, to chyba żona 

jakiegoś urzędnika siódmej rangi! I - Przedstawić się! Nazywam się 
Ale oto szósta. No, odwagi chłopcze! Roda! · 

Ojcowie twoi walczyli z Turkami, Id dja- - A co dalej? 
beł, W gruncie rzeczy jest to trochę czel - Chciałbym panią odprowadzić! 
ne, to co zamierz.am uczynić, no ale jakże Co za śliczne stworzenie, jak ona 
mam inaczej postąpić? przygryza usta! Chętniebym ją. choć raz 

Siódma. Należy czy nie należy? Już pocałował! 
wpół do ósmej - stracony dzień! śliczne stworzenie wręczyło mi trzy 

- Dobry wieczór, proszę pani. Czy ogromne pakiety, siedem średnich i sze
pani pozwoli, że... że się przedstawię? snaście małych paczek i podreptało dalej. 
Nazywam się Roda! Ja za nią. 

- Doskonale. Czego pan sobie życzy? - Czy pani była zajęta w centrum 
*'i+wm '±& PWZ!i" &&• 

Paul Verlaine 

Posłuchajcie piosenki 
Posłuchajcie pogodnej piosenki, 
Która płacze, - że wam chce być miłą~ 
Ton łagodny, lekkuchny i miękki -
Dreszcz pian srebrnych nad wody mogiłą. 

Głos był znany wam niegdyś (i drogi?) 
Ale teraz w osłonach oddali. 
Jako wdowa rozpacznie się żali, 

• Dumnie idąc w samotnę swe drogi. 

W długich fałdach żałobnej zasłony, 
Co drży w wietrze na liści kobiercu, 
Ukazuje, to chowa znów sercu, 
Jako ~wiazdę - blask prawdy zgubionej. 

Mówi głosem poznanym JUZ mme, 
że dobrocią Ii żywot się iści, -
że z zawiści, klątw i nienawiści 
Nic nie przetrwa w śmiertelnei godzinie.„ 

O tej chwale, co czystych snów zdrojew 
Płynie z serca pogodnej prostoty 
I uświęca czło\vieka ślub złoty 
Z bezzwycięskim, szczęśliwym spokojem. 

O, usłyszcie piosenkę powrotną, 
Co zawodzi echowa śród głus·zy, 
Wszakci skarbem największym dla duszy 
bru_gą duszę uczynić mniej smutna. 

Która znosi bez gniewu krzyż męki, 
Jak przelotną tu jest i szczęśliwą 
I jak proste jest wiedzy jej żniwo„. 
Posłuchajcie przemądrej piosenki! 

Tłum. Br. O. 

miasta i wraca obecnie do domu 7 
- Z czego pan to wnosi ? 
- Przy odrobinie wprawy, to sie od-

razu poz.naję? Czy odgadłem? 
- Hi:i -:- m?w~ ona i śmieje się. 

. Ja tez s1ę sm1ałem. Jaka śliczna 
dziewczyna! I taka miła ... Naprawdę że 
to zupełnie nie jest trudne.... Odrazu 
wpada się we właściwy ton ... 

- Czy pani musi wrócić już do domu; 
- Czy nie moglibyśmy naprzykład.„ 
- Co takiego? - pyta ona. 
-:-- N~··· na~rzykład moglibyśmy się 

u~ac gdziekolwiek, gdzie się lµdzie ba
V.'1ą. ••• 

- Dokąd to? 
- Do kabaretu, dajmy na to albo do 

kina? Czy idę za szybko? ' 
- ~ nie. Tylk~ dalej w tem tempie, 

a będrziemy prędzeJ u celu, - mówi ona 
z ?roczym .uśmiechem. Jaka to dowcipna 
dziewczyna! 

Prz~d jak~ bramą zatrzymujemy się 
naresZCTe. 

- Muszę tu wejść na chwilę panie 
Rod er. 

- Roda - poprawiam. 
- Wię7 Roda. &n mnie odprowadzi? 
- To Jest. .• właściwie ... może mógł-

bym tutaj ..•• 
- Ni.e, mus~ ~an iść z: mną! 
No w1ę~, w imię Boże! Tem lepiej 

zresztą. Nigdy nie spodziewałem się, że 
zwycięstwo jest takie łatwe! 
_ ~chodzimy więc zaraz w pierwsze 
drzwi. Młody, przystojny olbrzym śpie
szy nam naprzeciw, grzecznie ale z pew 
nem zdziwieniem: ' 

- Jak się masz aniołku - woła i -
całuje ją z czułością. 

„Aniołek'' przedstawia: - Pan Roda. 
Pan zapewne zna mego męża? Nie? „. z 
ka?aretu? P~zecież dopiero w tym tygo
dmu odbył s.1ę mecz bokserski i mąż mo.i 
walczył o mistrzostwo! Mężulku powinie
neś czuć dużą wdzięczność dla pana Ro
dy. Podziękuj mu! 
, . Mężul;k ściska mi dłoń (jak en j<:} 
sciska!) i patrzy na mnie pytają.eo. Do 
prawdy chciałbym w tej chwili być 11 nas 
na Węgrzech na wsi. 

„Aniołek" kontynuuje: - Pan Roda 
obronił mnie przed jakimś człowiekiem. 
któ:y wziął mnie za sklepową i zapraszai 
do 1mbaretów. 

Uścisk olbrzyma przechodzi w tortu
rę. 

_:_ Dziękuję, dziękuję panu - woła 
z entuzjazmem. 

- Ależ proszę... szepczę, a aniołek 
zanosi się od śmiechu. 

byli. Rozpierzchli się chłopi blatowscy, je-1 . - .~,Nic ternu świadkowi nie odpo-1 to bie~~cie - tu ją macie! Ale Blata będą 1~o_z?~tali. Chłopi wszy~cy domostwa opu-
den tylko Kubata 11ie uciekał. Wciąż ko- wiesz? nasze! ... scth i do Pragi ruszyh. 
sił wytrwale i przestał dopiero, kiedy mu Kubata ani nic spojrzał na wójta. Wyjął Nikt jeszcze dotychczas nie odważył Ale już ot-0 drugi tydzień chyli się ku 
kosę z rąk pachołcy dworscy wytrącili ... tylko z zanadrza jakiś papier i wzrok swój się w ten sposób do panów publicznie końcowi, a chłopów nie widać. W bla-

„Czyż nie jestem na swojern?, zapy- orli na panów skierował. „Blata kiedyś przemawiać. To też śmiałość taką przy- towskich chałupach płacz i lament coraz 
tał. wolne były", - powiada; „nie było tu ani kładnie trzeba było ukarać. I ukarano... częściej odzywa si~ żałosny„. Postanowi-

„Powierny ci już, na czyj em!... panów, ani poddanych. Dopiero król Wła- Kubatę, chłopa blatowskiego, ścięli na ły .~~biety z .dziećmi za męża!11i swymi 
I skrępowawszy Kubatę ci~żkiemi łaii.- dysław, którego dobrodziejem" zwali dał Blatach tego samego dnia, kiedy czeladź PÓJS.C do Pragi ... Jedn.a~, gdy s1~ zaledwie 

Ct\chy, odwieźli go skutego na zamek. je na dzień św. Stanisława w darze pa1m dworska ostatnią furę siana z łąk chłop- z. pola na. dr~g~ zwrociły, - z miedz dole
Piotrowi z Rozmbergu. Ten jednak do skich odwoziła. Trawa wszędzie aż po ciał ku mm sp1e~ radosny. I już widać 

Martwy, złowrogi spokój zapanował wolnego użytku oddał je swym wiernym korzenie była skosz?na. A kiedy kat ciął ro:~eselo~ych w1eś.niakó~, śpiesz~cych 
,re wsiach okolicznych ... Zwierzchność nie poddanym. Rozumiecie? Do wolnego im miecze~ szerokim, i głowa Kubaty od tu- razme kazdy ku. swej ch.aci.e„ .. Chłopi bla-
!wlekała z sądem nad Kubatą ... Jako głów- . tl 

1 
A . . . dd . . . 

1 
t Jowia się oddzieliła, słychać było wyraź- towscy z Pragi wracag 1 mosą z sobą 

ny świadek występował przeciwko niemu oddał uzy <U· wiei 111 po am pięcio e - · ł t · · tk' · · wieść radosną Znów bed o r t 
niej· róży rożmberskiei· przez sto trzy lata me g os a1emmczy, c~ ~a wszys ie swia- ł k h „.h k ... . ą ml d~ i r:iwę 

dworski wójt: „Lud można było jeszcze . . . . . . ta strony wołał donosme: „Chłop Kubata na ą ac swyc osie, a cze a z panska 
przekonać! On tylko jedyny podjudza nie- swobod?i_e z mch .kotzystałl ... az ?st~tm .~ dał głowę za Blata". Rozpierzchli się w pa- dostęp n~ ~ąki mie.ć będzie wzbroniony ... 
ustannie. Ma to wszystko z tych książek, herbu rozomberskiego oczu .na w~ek~ m- nice panowie, a na głowę kata posypał Na mie1scu, gdzie chłop Kubata głowę 
co sam szatan mu przynosi! Za wczoraj- zamknął.„ Wtedy przodkowie nasi mewol- sie grad kamieni. . swą dał za Bla ta, po dziś dzień ponoć 
sze starcie on tylko jest odpowiedzialny i nikami się s.tali, a prawo korzystania z • Nazajutrz po egzekucji w wi-0skach d~a .l<amienie leżą. Zapadły się jednak w 
nikt inny!" łąk blatowsk1ch częst?, bardz? często by- podblatowskich jeszcze ciszej było, nii z1em1ę głęboko! a grub~ w~rstwy n:1chu 

Zjadliwym glosem wypowiedział to ·lo naruszane. Ostatmo stało się tak w ro- przedtem. Zdawało się, że wszędzie: i w · pok!yly z biegiem lat ich gorną powierz-
' c.vszystko wójt dworski. Długo czekał na im bieżącym ... Prawdę powiedziałem, tu Zbudowie, i w Piastowicach, i w Nowo- l'hTJH;>

~ę chwilę, kiedy dumną głowę Kubaty oto jest ona wypisana! Macie ją tu czarną sedlach, i wPaszycach, Piszczynie i w Bla-
zetnie miecz kata. l chwila ta wresz_cie na- na białem - lud cały o tern wie. A jeżeli tach samych mężczyźni powymierali. Tyl
deszła.„ - żadacie~ by.rn u prawd!;! tę. dał swa .e:łowę. J.:;:. kobie.i.Y. l. rlzieóni i starcy w chahmach 

• ' ~· ___ ..... ~·-' ·-··· -""' _,„ ~ .- • .__, 

Tłum. z czeskiego C. S. 
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Ziemia prawie nieznana 
Australja jest dla nas tabula .rasa. Spojrzenie na piątą część ziemi z lotu ptaka 

Australja należy do części ziemi, o 
• dórej najmniej stosunkowo mówi się i 
czyta. O ile dość dużo słyszy się o Azji i 
o ruchach na1·odowościowo-politycznych 
na. terenie azjatyckim, o ile nawet z o· 

budowę nowej wielkiej stolicy, położonej ldimatycznych, żyją naogół w dużyl.n do- dzo dużą niechęcią i unikają z nimi wszel 
wewnątrz Australji i b u d u j e w brobycie, ciągnąc poważne zyski z upra- kego kontaktu i współpracy. - Niena-
C a n b e r a n o w e, w i e 1 k i e wy roli oraz hodowli owiec. - Wielu emi- ~'iść wzajemna jest też bardzo silna i po-
m i a s t o. grantów dorobiło się również wielkiej mil.no, że murzyni oddać mogliby Euro-

Warunki , klimatyczne nie są w Au~ fortuny na eksploatacji licznych natura!- pejczyJcom bardro wielkie usługi w cięż-
stralji, - zwłaszcza w_ okolicach, położo- nych skarbów na ziemiach Austtalji. kiej uprawie ziemi, - Europejczycy wo· 
nych nieco dalej od wybrzeża, - ideał- Pomiędzy dzisiejszą ludnością Au."itra łą się bez nich obc!1odzić. 
ne. -· Na'Ogół panuje silne gorąco. Opa- lJi spotkać można prawie wszystkie na- Na razie kroczy Australja po linji 
dy deszczowe należą do niezmiernie rzad~ rody europejskie. Największy odsetek stałego rozwoju. - O ile sprawa na
kich wypadków (zdarzyło się już, że stanowią jednak Anglicy. - Z ludów wodnienia i dostarczania wody zmieni się 
przez siedem lat z rzędu nie spadła ani pozaeuropejskich spotkać tu można dość w najbliższej przyszłości na bardziej ko
jedna kropla deszczu), ponadto zaś jest licznych Chińczyków. - P o I a c Y rzystną, - rząd australijski otworzy 
mnóstwo dokuczliwych owadów. - To t w or z ą n a p o s z c z e g ó ł - niewątpliwie szerzej wrota dla emigracji 
też wielu kolonistów, nie mogąc przyzwy n y c h o b s z a r a c h b a :r d z o i wówczas rozpocznie się praca nad >vy-
GZaić się do nowych warunków, zmuszo- małe kol o n j e. - Wewnątrz zyska11iem olbrzymich terenów, położo
nych jest wracać z Australji do rodzin- obszarów pustynnych mieszka do tej po· FYCh wewnątrz Australji, które do tej 
nych stron. - Ci z emigrantów„ którzy ry głównie pierwotna ludność Australji, pory lężą odłogiem . 
osiedli już na ziemi australijskiej i umie- złożona z murzynów. - Do murzynów -o<:>o--
li p:::-zystosować sę do nowych warunków odnoszą się emigranci europejscy z bar-

bszarów afrykańskich dochodzą do Euro- U' OL 
py szczegółowe informacje, o tyle o ll"ł+ • 

Australji nie ma w prasie europejskięj w y N. A- L A z K' .. · · -1, prawie nigdy poważniejszych wiadomoś-
ci. - S k ą d p o c h o d z i t e D 

brak zainteresowania dla ó • • li: .L 11 .. 

~ł;żyl!oą!:~a~azra;~t!;o~:!:ząd ~~KT RE PRZYNIO~Ą BOGACTWO 
Australijski, ograniczywszy do najmniej
szych :i.'o.zmiarów liczbę emigrantów, mo
gących przybywać do AustraJji, odgro
dził w ten sposób tę odległą częś~ świata 
od Europy. ' 

Australja stanowi bardzo wielki ob
.:''i.:ar ziemi i cała jej powierzchnia j e s t 
.1 i e o w i e I e m n i e j s z ą o d 
C· a ł e 1' o o b s z a r u E u r o p y.
N a olb1~ymim tym terenie zaludnienie 
wynosi w tej chwili ledwie 6 miljonów 
mieszkańców. Pochodzi to stąd, że emi
gracja. europejska szukała do tej pory o
siedlenia głównie na wybrzeżach austra
lij skich, tworząc niedaleko od wybrzeża 
główne swe skupienia. - WieUde obsza
ry, położone wewnątrz Australji pozosta
-Y niezamieszkane. - Są to bowiem 
olbrzymie ókolice pustyne, pokryte pia
ci1em, na których panuje tropikalne go-
1·ąco i wśród których wszelka praca -
wobec braku nawodnienia - jest pra
wie, że niemożliwa. I pomimo to rzad 
aust~alski zdecydował się zamknąć' ei~i
g1·acJę, - stało się to wskutek dwóch 
głównych przyczyn. Przedewszystkiem 
r~ąd Australj~ obawia się, by emigr~cja 
ma wprowadziła na teren Australji ele
mentów awanturniczych, któreby zakłó
cały spokój publiczny, powtóre zaś całe 
społeczeństwo australijskie żyje ustawi
cznie w trwodze, ażeby przez zwiększenie 
~~trzebowania, nie zmniejszyła się„. 
1losc wody w Australji. 

W o d a ~ o w i e m t o p o d
s t a w a e g z y s t e n c j i i d O· 

h r o b y t u t y c h, k t ó r z y w 
A u s t r a I j i z a m i e s z k a I i. -
Jedynie dzięki głęboko wierconym stu
dniom udaje się mieszkańcom nawadniać 
pustynne obszary gleby australijskiej, 
- Ostatnio jednak stwierdzono, że za.pa 
sy wody p<?<lziemnej wyczerpują się co
raz bardzieJ, to też wobec braku desz
czó'Y, których często przez całe lata nie 
ma w Australji, żyją mieszkańcy tutejsi 
w ciągłej obawie, by za.pasy wody zupeł
nie kiedyś nie wyschły. 

. Na razie jednak w prowincjach, za
mieszkałych przez Europejczyków, kwit
nie ~ycie, rozwija się handel, przemysł i 
rolructwo_ ~raz powstają coraz większe i 
coraz lepieJ zbudowane miasta. 

Wooec nawału patentów i przeraiają
cego wzrostu ludzkiej wynalazczości sta
je się aktualne pytanie: jakich wynalazków 
należy unikać? Z roku na rok wzrasta 
ilość pomysłów, które autorzy pragną o
pantetować. W Waszyngtonie w 1927 r . 
zgłoszono do urzędu patentowego 80,000 
pomysłdw rozmaitego rodzaju, z których 
istotnie 50,000 opantentowano. Należy się 
z tern liczyć, że tysiące urządzeń nie znaj
dzie nigdy praktycznego zastosowania, po
niewaz nie ma terenu, na którym mogłoby 
być wyzyskane. Istotnie zdumiewać mu
si ile czasu i pieniędzy traci się 11a pomy
sły wprawdzie bardzo skomplikowane, lecz 
zgoła niepraktyczne. Aby uniknąć tej p(zy
krej ost?teczności zostało w Londynie za
łożone specjalnie towarzystwo, które zaj
muje się specjalnie obmyślaniem praktycz
nych dziedzin, na których wynalazczość 
ludzka mogłaby znaleźć celowe zastoso
wanie. Ostatni rocznik tego towarzystwa 
zawiera 151 pomysłów na przedmioty, 
których wynalezienie może liczyć na do
chód i powodzenie. 

·Weźmy n. p. pod uwagę parasole. O~o
bom o małej zdolności spostrzegawczej 

wydaje się, że na parasolach· n'ie ma już kają takich ekstrawagancji, których setki 
nic do poprawy i że pomysłowość y;- tym s~otkać można w biurach patentowych. 
kierunku jest już zupełnie wyczerpana. In- Niedawno mianowicie pewien wynalazca 
stytucja patentowa jest jednak innego zda- przysłał do op3:tentowania ap.uat, służący 
nia i poddała myśl, ażeby w Y n a - do - chwytanra straszących duchów. 
leźć . par as o l, który b.y m oż- j k' 
n a w. t e n s p o s ó b s k ł a d a ć, . a iż olbrzymi majątek przypadłby w 
a b y s i ę z m i e ś c ił w k i 'e s z e- u?ziale wynalazcy pończoch, któreby się 
ti i m a r y n a r k i I u b z-a r z u t - me targał~, albo zaradziłby marznięciu 
Je i . Wynalazcę takiej re-formy parasola rur ~od?Cl~?wych w zimie. Dziwić się 
czeka· sława i majątek. ".~Jezy, ze JUZ .dawno nie zostało wynale

Z pomiędzy przedmiotów codziennego Zl()ne ~lepsienie maszyny do pisania, we
użytku p r o j e k t o w a n y j e s t d!e ktoreg_o maszyna sygnalizowałaby ko· 
w y n a l a z e k k o r k o c i ą g u , ntec stronicy. 
k t ó r y b y n i e p r z e d z i u· r a - . Także prz;Tysł fotograUczny wymag~ 
w i a ł k o r k a ; celowe i pożyteczne wielu ulepszen 1 pole do wynalazc~ości dla 
byłoby rc1wnież wynalezienie aparatu, lud~i pomysłowych pragnących dobrze za
któryby a u tom at y c z n i e prze - robić, stoi otworem. Z jakąż ulgą powita
w r a c a ł ~ u t y p r z y •f o r ·t e - liby fotografowie wynalazek aparatu, któ
p i a n i e. Przydałby się równie'ż aparat ryby zagradzał wstęp światłu w czasie o
<lo mechanicznego mies Hi n i a po - twierani:7 kasety z kliszami! Wywoływanie 
t r a w w czasie gotowania lub · pędzel fotografp przy pomocy światła, p~pier, któ 
d o n a p e ł n i a n i a f a r 1> a m i i ty Pfzybiera kdny, o.dpowiedpi ton - oto 
któryby malarzom oszczędził dużo trudu. ·tereny zupełnie jeszqe niewyzyskane, któ

Cele in~tytu_cj_i s~ s~rajnie _Prakty~zr.e i re c~elc.aj~ na ulepszenia. Pewien mkidy, 
tylko w .dz1edz1me zyc1a codziennego szu- ro$yJsk1, wynalazca, wynalazł ap a
kają zastosowania. Autorzy projektQ_.w uni- .~ a t f o t o g r a f i c z n y , k t ó r y 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiimi NA WYSPA' - r 0 b i Z'. d j ę c i a • Patent swój sprze· 
IWI d~ł w Nowy{TI Jorku zą miljon dola.rów. 

Jedn~ z .najbard~i~j oddal~n~ch! ?ez I n .e y • Obok istnieje drugi napis na 
kultury 1 n~1samotn1eJszą na sw1ecie, 1est miejscu znaczka pocztowego: , , U n .a s 
wyspa .„Tristan da Cunha", położona na n ie istnieją z n ac z ki p o'c z 
oc;eanie w odległości 3000 kilometrów na t o w e ' • . ' 
zachód o~ yrzylądka Dobrej Nadziei. Autor listu pisze w imien~I.( całej lt,td-

Ludnosc wyspy składa się ze 150 osób. ności wyspy, skarżąc się, że do jej wy
Koło wyspy nie przechodzi żaden szlak brzeża o d p ó ł t o r a r o k u n i e 
okrętu, niema na niej żadnych jakichś oso- z a w i t a ł · ż a d e n s t a t e k i· 
bliw.ości, któreby ściągały uczonych i tu- w s k u t e k t e g o n a w y s P-' i e 
rystow. Raz na dwa lata do wybrzeża za- p a n u j e g ł ó d . Okręt, który za.brał 
~ija okręt, który prżywozi ITJiesz~ańcom list nie mógł odprzedać żywnośsi, bo sam 
niezbędne wyroby przemysłowe, a czasa- jej miał bardzo niewiele. 
mi nawet ~- ::.y.wno.~ć- . Mieszkańcy błagają wszyst~ie towarzy-
. AustrahJSKl dz1emuk „Sydney Mor- stwa okrętowe, aby częściej kięrowały 

mng .Herald" otrz~mał o~ Jed11ego z mie~ swoje statki do wyspy. 
szkanc~w wy~p~ hst. List t:n szedł do Zarówno list ten, jak i życie mieszka.ń
redakc11 11 miesięcy. Bard.za 1est chara~- ców w wieku telegrafu, radja, aeroplant1, 
tetystyczny adres na kopeme1 który brzr11~: wydaje się jakąś fantastyczną i niepr.awdo 
, , D o j a k i e g o k o I w i e le w p ł y - podobną bajką. 
wowego dziennika w Syd-

Splątany. sz.n.t.tr przy telefonie sprawia 
tyle niedogodności telefonującym, że nieraz 
nasuwa się myśl jakby złemu zaradzić. Al
go .gospodyni µbijąjąca śmietanę I.tib mie
szą.3ąca sosy po kifl<u minutach mą twarz 
tak opryskaną, że wynalazek zaradzający 
złemu byłby również powitany bardze 
w.<;lzi~cznie i rad.ośnic. · 

~~nalazca_ musi jednak na jedną rzeC7 
zwazac,. ~racuiąc ńa.d nowym pomysłem. 
M!a11ow1cre, aby wynalazek jego 11.ie nara
żał ną zwiększenie kos'ztów i a b y ł ą -
czył w sobie zaoszczę
d~enie czasu pracy i pie· 
n1~clzy. 

,Notatki literackie· 

Cały obszar Australji dzieli się na sześć 
główn!ch kolonji, które stoją pod wpły
wem imperjum brytyjskiego, - mimo 
że Australja posiada własny rząd i włas. 
ny parlament dwuizbowy. W poszcze
gólnych kolonjach rozwinęły się szcze-. 
gólnie silnie niektóre miasta, które pre
tendują też do miana regjonalnych s'to . 
lic. - Do największych 'ł:.ależa miasta 
portowe: Melbourne i Sidney. :._ Charak 
te;ystycz~em. jest, że wszystkie większe i 

miasta lezą niedaleko wybrzeża. - Ostat 
~o .doDiei·o 1'..0U>,??-7.a} l'-Z!ld ~c;.traqj.ski 

Nowy tom poetów polskich 
po c~esku„. 

2;oany polonofil _ czeski, autor książki 
p. ,t._ „Po~ Peruti Bilcho Orla" dr. Jó?:ef 
Sv~hl Karmk wydał ostatni('.) wybór poezyj 
polsi\ich p. t. 11.Z palskięgo Parnasu". Tom 
ten zawi;ra poezje Konopnickiej, Rydla, 
K~sprow1cza, Staffa,. Zegadłowicza, i Tu
wuna. W przedmowie ·nazywa dr. Karnik 
t~ ,swoją książkę ,dopełnianiem pracy Kva
ptla p. t. „Wspołcze$na poezja polska", 
~ai_sartej dla wyd~Wnictwa ,,Zbiór poezyj 
swiatowych". - -
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