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W dniu 24 b. m. jeden z .dworców
łódzkich byl widownią sceny, która mówi

lac

.,al

Zeby chOCIaż było z tego tysiąc
tobym się nie dziwa, że się pan tu
pcha z innymi.
- Nu, może będzie tysiąc złotych - odpowiedział dobrodusznie zapytany.
-

jak opowiedziana wyżej,
powtarzają się' przy każdej tego rodzaju
sposobności. Jak zaznaczył'em wyzej, mówi
to samo za siebie.
Sceny takie,

I
I

,Wiadomemjest powszechnie. że najgwałtowniejszymi działaczami wsocjaliżmie.
największymi wrogami. wszystkich (I) wyznań

i "'eligji, najbardziej skrajnymi antykle..
'"yk:alami są wlaśnie- żydzi. Gi' sami żydzi.
tórzy nie pozwolą słowem obrazić przedsta..
: iciela religji izraelskiej, rabina.

.. Dla· duchownych, innych

wy~nań

iyd:r:.i
.i.~ają jedyni~ pogardę i zawsze ,gotcwe hasIa.
do otwartej walki, dla swoich duchownychnietylko szacunek, nietylko głęboką czesc,
ale poprostu kult jakgdyhywrodzo'óy. wessany w k.rew

arii żydem, ani-nawet-socjalistą.'

Najwybitniejsi pisarze żydowscy"

którzy
nie
sama za siebie do tych f którzy chcą słyszeć śmią uczynić najmniejszej aluzji pod adresem
i widzieć_
rabinów f czy z obawy przedwlasną sp ole"
.
,
cznością mniej· szościową, czy też przez zwyk"
Na peromestacyjnymf w go d zinach poIR"ł obłudę, która każe niszczyć u obcych--tó,
południowyeh,zebral się duży tlum żydów pardon, obywateli z mniejszości starozakon- co stanowi właśnie największą siłę i spójnię
nej, wszelakiego fasonu i typu. Grupy cha.. społeczeństwa.
łatóM"i patrjarchalnych, bród sI{upiały m. in.
Osłabienie żywiołu polskiego, wy wolane
l'ównież i obywan~Ii ubranych wedlug mody sztucznie. przez wyrachowaną politykę wew·
ściśle europejskiej, i pozbawionych zarostu ł nętrznych, często jakżegrożnych wrogów na"
ticzny "tłum; zlożony nietylkoz. do,:, rodu, osiągnie się przez obalenie tego, co
rosłycb, zawierał również sporą ilość łJszajge'" na.ród łączy i zbliża. Dlatego żywioły ży..
c6w" ws:zelakie~o wieku, barwy i tempera.. dowsko - socjalistyczne starając się obalić
men.tn.~ały~łam ~iat jakgdyby jedną,. roz':" kościól,waIczą przedewszystkiem ~zjegofi ..
radowaną twarz~ Wszystkie oczy wyrażaly larami, z klerem katolickim,. unikając nato"
entuzjazm' i fanatyczny
zachwvt.
W śródmia,st przezornie jakiejkolwiek dyskusji na,
powszechnego" szwargotu można było zrozu- temat kultu dla -rabinów,' gdyż to jest, ~wiat
mieć. że chodzi o odjazd rabina.
inny, świat .,obcy'\ gdyż oni go się wyrzekli
Pociąg, .którym miał dostojny rebe odjeJeżeli, obywatelu. ujrzysz kiedykolwiek
chać, był formalnie oblepiony przez wyznaw" "goitna'" czytającego dzieła wielkich .,myśli
c6w Izraela.
cieli (czytaj-kombinatorów) socjalizmu, zwra'"
Przywołani
specjalnie dla pilnowania cające się przeciw Kościołowi, lub przeciw
porządku i spokoju policjanci z trudem re- jego podporom, pokaż mu scęnę, jak opisana
gulowali
zatamowany ruch,
umożliwiając powyżej. A potem spytaj, czy w hadach
licznie napływającym pasażerom dostęp do bojowych wszystkich socjalizmów świata: jest
wagonów, Po skończonej ceremonji pożeg... jeden, jedyny choćby zwrot, wołający "Precz
nania i odejściu p'Ociągujeden z posterun- z wyznaniem mojżeszowem, precz z ra"
kowych z pewną ironją. zwraca się d o jed ne- binarni".
z młodszych starozakonnych typu, archaicz..
Tego się, obywatelu, nie doczekasz nl;"
nego bo i z chałatem i innemi przy na" gdy. Ten, coby mial odwagę podobne: haslo
leżnościami:
wygłosić, nie mógłby w żadnym razie być
złotych,

re

liIIB

I Z

uchodzą za pionierów

wolno~ularstwaf

Nie chodzi nam w danym wypadku e.
.ulewanie sobie i bliźnim żółci ze względu na
to, że pewne stanowiska są w pewnych Sp()o.
łecznościach szcze~ólnie uprzywilejowane, ,
pośrednią szkodą dla polskich interesów narodowościowych, Idzie nam o to, że lud, społeczność polska daje się wziąść na lep haseł,
wygłaszanych przez ludzi, stosujących u siebie
samych wręcz inne zasady, postępujących \ j
myśl zupełnie innych pojęć.

•••••••••••••••••
Matafiały

I nltBIII"Jn e .

Specjalnie nisk.ie ceny dla
p. p_ Instalator.. i Monterów

Adolf

lster i S-ka'

••••••_••••••••••
.LUli,

Plotrko-.ka 185.
telefon, 24-61

-

Nie wzywamy nikogo do siania nie-nawis

ci pod adresem duchownych innych wyznań
Powyższe dajemy poprostu jako przykład.
Jeżeli chcemy naśladować apostołów judeo-socjalizmu. ~yńmy tak, jak oni sami po·
stępują: pracujmy w zwartej, solidarnej gru"

od.

pie.nie odbie~ając
ideałów Polakai kato ...
lika. radząc natomiast tamtym: "Poco rytuał,
poco zabobony, poco wyznanie. poco rabin. ł
Niech żyje "wolnomularstwo" w ...Palestynie ł
-_..
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Dramat osnuty na tle powieści

Sa 1RENDHALA "ROUGE ET NOIR"
Wro lach

głównycb

LIL DAGOWER, AGNES RETERSON
i IWAN 'MOZŻUCHIN
Dla

młodzieży:

lELAZNYCZlO

tEł(

Dramat sportowy w 12 aktach.
W rolach główny;ah '

LUCIO ALBERTlNl i JOE BONOMO
ee

und
I trko
poleca w wlelkimwyborze modne towary z' f~brytl
"·'·Leonhardtai Bielskich
płaszcze i galDitury. orazjed ił ab1e ~ wełny na . suknie .
.
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rozbraja

Anglja

się

na morzu .•. w teorji

NOWY JORK 25.7. a.w. Wczoraj..
sze oświadczenie Mac Donalda, o zmianie
w programie zbrojen morskic.h Anglji wywo~ało w Waszyngtonie wrażenie. wręcz entuzN
)astyczne.
.
P rezydent Hoover- ogłosił w związku z'
tern oświadczenie niemal jednobrzmiące, pod

kreślając

ii, Stany Zjednoczone rezyanujł\z
zamierzonej budowy 6 krążowników..
Prezydent Noover wyraził nadzieję, iż
Anglja współpracować będzie ze Stanami
Zjednoczonemi w kierunku rozbrojenia na
morzu, co będzie jedynym warunkiem pokoju

:L.WOW 25.7.

3.

W powiecie stryj

w. -

strajk robotników rolnych.
Agitatorzy ..Selrobu", którzy spowodowa..
li strajk na obszarze omawii\nych dóbr, .usiło
wali rOZszetżyć . falę strajku na okoliczne
dwory,
im się jednak nie powiodło.
Na miejsce wybuchu strajku udał się
-starosta Pajączkowski Vi asyście komisarza

co

..__ ______@a$R*m'w________
.~!

-

i

, Vf

~_________~.____~_• . ~~b~~w~riim~ac~em~"~~~·
laklCh .Interesów , jeden z największych mę~
żów na~zych czasów. JMC. pułkownik Sła
Korzyści sportu~
wek, który również z pieniędzy rządowych
Jak z Norymhergji. donoszą odbywało się bawił również w Biarritz.
tam robotniczo-gimnastyczne i sportow~ świę
Miniśtrówie nasi wracają z urlopów.

pogotowie .ratunkowe
1884 wypadkach nieszczęś
liwych,. wśród których 68 uznano za c.:iężkieł

to, w czasie

którego

inferwenjowało w

OS'f'::łZE.e..ENIE

Cheącnabyć

proszek naszego wyrobu, nale
j-y . przy kupnie akcentowaf
wyrainie i'ądać oryginalnych
pros7:kówz "KOGUTKiEMłIlI Gą..
seckiego _znanych od lat trzyd,;iestu. Zwracajcie uwagę i od

rzucajcie uporczywIe poleca-

ne naśladownietwa w podobnem
". do naszego opalcowaniu - I

............... ...........
~

wzywają.

asilnEj ręal 1

prowokuje atrajk robotników rolnych podczas

~kimł -w. dobrach baranowickich, wybuchł

_ Przedłużające się urlopy nas4ych p. t. ministró"" pozwalały mniemać~ że nie ~eQbce
im się zbyt rychło wracać z ro~slonećzni()tl'..
go, t-ę!niącego· lY'ielkoświatowym pulsem Blattit~ T~~asem ~. tak nie jest. Obowi~zki

Tak więc, 'jak donosi- w ostatnich depe..
szach i\gencja W schodnia, w pierwszych
dniach sierpnia wraca większość naszych mi..
nlstrów z urlopów, skutkiem cze~o już m. w.
światcv;E;~o.
około 10 sierpnia rozpocznie się "inaugura..
cyjne" posiedzenie r.ady ministrów.. Termin
10 p. -m. ustalony został dlatego, że tui po
tern odbędzie się zjazdlegjonistówf a tuż po
nim - nastąpi odjazd' marszałka Piłsudskiego
również za granicę, bo do Rumunji!
Obowiązki wzywają, tedy już w począt..
kach
sierpnia nasza elita rządowa wraca. do
~Dlw
arsza~yf. a~y - po pierwsze....... podzielić
"poli~ii i, posteruIl~owych.Prowodyrzy akcji - SIę wraZenIaml Z ostatnich, tak mile spędzo
stra]k9we) zostalI aresztowani i osadzeni w nych i tyle gotówki kosztujących miesięcy,
więzieniu~
po~atem aby in corpore sanacyjnym
Uderza w oczy fakt, że strajk został. wy WZiąĆ udział w zjeździe legjonłst6w i wysłuii.
wola!1Y Vf 'por~e żniw, ~o ~owodzi i świadczy chać z odpowiedniem naboteńsŁwemmarlzał
to nI~zbl~ie, ze komu.nlzuJącym agentom .. Sal kowej mOWYf po trzecie -- aby asystować
robu, nietyle zale~y na . poprawie bytu. ro- przy akcie wyruszenia patrona w daleką, do..
bo!nlka. rolnego, . ilę na niszczeniu za je~o roczną podróż.
posrednlctwern dobytku óbywaŁeli po:skich.
Wraz z ministrami wraca do Warszawy

OISCB niB
?/~elrob"

zek

łrzym

lIiII

I

NOvVY JORI\:,24,.7.. Z St. Luis/dono..
szą, żelotnicy

Dale Jackson i Forest Obrin,e

pobili wczoraj po

południu

na swoim

samo~

locie "St. LuisRobin"
rek01'd4ługot!'wałości

Obowiązki ... wzywają.

m tr

Lotnicy wzbili się \v powietrze 14 lipca
i latają dalej, bijąc już rekord ustanowiony

przez samolot "Angeleno

H
•

Zamierzają. oni latać

uttzymanla

powietr-m•

się 'tV

po::

{eb.}

w-y trzyma motor. (s)

dopóty,

dOpóld
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ciechSf»gusławskl

. . ';';'; '"

_.;;;,_.:;_:;;Wl!#!

romieoiachp8pu bUhańskich S obód
E"1:igraeja murzynów z obawy przed masakra

znanego
w ' Warszawie. stąd
artyści

teatralni ob-·
tkiem;w stolicy.
warszawskiego starascen polskicn urzą
wysta~a' .jubileuszowa,
.ępolt~ t;o~~oiusztuki

związana
dramatycznej ",.'. '1!)~~?rarozkwitać pO·
częła właśnie· zaczasow·~~guslaws~iego.
. ,W. Bogusłąwski...~ź,ltrotniebawił w Wił-

nie.

'.

< ~ ,,

".

Najprzód;2itły\-;f~piQwał Wf. 1785 pler~
wszą u nas trupę: ,:41?
tyczną z si! głównie
odszu·kanychia-'fi~szY:.:{ ~'kresach. które dały
nawetpotempodst-.v.';~ teatrowi Warszawskiemu, gdys!.ę.,qłFl ,W:is'Nórganizowała scena
c

narodd~~r )~t" ..;'~' :

j

- .

Według doniesień z Nowego Jorku cała
ludl"'A<lćmurzy"!'ska miasta Nort~ Platta w
pÓ~":ll'\cno-amerykQńskim stanie "\.Iebraska opuś

sprawy nie przyczyni! się do uspo<
ale przeciwnie wywolał naja
wyższe oburzenie i chęć. zemsty. Wśród tłu
ciła swe mieszkr-Tlia w obawie przed masakrą
mu poczęli się uwijać agitatorzy podburzojący
ze stony białej ludności.
do rozruchów i do zdemQlowania rnurzyńsl:iej
Tł;) caJego zaj'ścia jest nr:.!:'tt"f)ujące.
dzielnicy nliasta. Wobec tej agitacji postawa
Pewiet:t murzyn zastrzelił policjanta, w' białych sta(a się tak niedwuznaczna l że mu·
chwili, gdy ten. nresztowal go. 7.a popełnioną rzyni woleli ujść z życiem w ciągu najbliższe!
kr~,.r.~'ież. Mordercę policjanta uwięziono na..
nocy, niż stawać w swej obronie.
Istotnie następnego dnia udał się biali
tychmiast, ale to nie uspokoilo białej ludnoś':'
do mieszkań murzyńskich. ale wszyscy czarni
ci~ która przybrawszy groźną postawę ,zdradzała zamiar opanowania więzienia i' %ly'~cho byli już tymczasem w bezpiecznem mleJSC"U.
wania mordercy. Ponieważ posterunek policji Organiczono się więc jedynie do splądrowa·
w NorthPlatta nie czuł się na siłach. by sta- nia mieszkań i wyrzucenia nędznych sprzętów
'wić skuteczny' opór wzburzonej ludności, pos" na ulicę. Ruchomości te poddano następni~
_ tanowiono poprostu więźnia wypuścić na wol- licytacji.
ność, Taki niezwykle pomosłowy sposób za..
1

b·

wr~ici(i~,Bogusławski· raz, ostatni gościł
w Wil~ief" występując tym razem już ni~ ~a y
scenie publicznej, lecz 'wktó'l'ymś z teatrów
prywatnych ..
Bogllsławski entuzjazmem byt podejmowany przez inteligencję wileńską nie tylko
wr.1875. gdytó po r3.z>pierwszy wystąpił
w "Fircyku. w zalotach"; Fr. Zabłockiego, a
an:astępnie ~ operze ,;Fraśkatamk~~' włoskiej,
lecz wy'stawiQnejtam w' języknpolskim. Byt
B.równieźprzeGlmiot~m największych owacyj
i w r.1816,gdy inteligencji wieleńskiej przewodził świetny wówczas uniwersytet,' z dostojnym Senatem j profesorami na czele, a wśród
młodzieży, która zachwycona była zespołem
teatralnym 'W. Bogusławskiego, znajdował się
przecież i nasz Adam Mickiewicz.
Za gorące,,' przyjęcie,
jakiego doznał
wówczas znakomity autor "Krakowiaków i
górali odwdzi~czył się potem Bogusławski
pięknym listem dziękczynnym, wysŁosowa..
nym .do rektora wszechnicy.
Wojciech Bogusławski z pochodzenia
Wielkopolanin, urodził się w Glinnje, pod
Poznaniem,
1757 f. 9 kwietnia. Kształcił
si~ u Pijarów w Warszawie, potem został pa"
~iem bisk. krakowskiego' Sołtyska. Następtlie
służył wojskowo.
Ostatecznie, poświęciwszy się scenie narodowej, wystąpił po raz pierwszy w Warszawie w 1778 r. Cieszył się uznaniem i po'"
parciem króla' Stanisława Augusta, który mu
na posłuchaniu. wyrobionem przez stolnika
,

w

koronnegol\lloszyńskiego, powiedział:
Bogusławski

widzę,

że waćpanu

"Mości

przeznaczo..
no stworzyć teatr. Wielki masz talent - rodzinny, boś go wziął sam z siebie"_
I rzeczywiście. jako zdolny dyrektor, niezmordowaną pracą i wytrwałością doprowadził sztukę sceniczną polską do naj wyższej
ówczesnej doskonał~ści. Sam wielki artysta,
przyczynił się też. bardzo do obudz~nia i' wy..
kształcenia wielu narodowych teatrów, które
się stały potem chlubą sceny polskiej niety}·
ko w Warsza wie, ale i w innych miastach
naszego kraju.
Oprócz tego był on autorem idómaczem wielu ut~orów dramatycznych 1 wyda...
nych w XII tom. Nadto oglosiłB_ rozprawę
obejmując'i dzieje' teatru z czasów Jego rząI

kojenia

umysłów.

I I

, "

Na$tęp~i':eświęCiI Bogusławski nowe try~
umfy w WIlnie w r i 1816, kiedy to tak uroczy ście 1ł94ejroo,w,ao,o wielkiego aktora.
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Coraz dotkliwiej daje się odczuwać w
Paryżu kryzys." piwny", 'którego skutków nie
można przewidzieć, . Browary nie byly widocznie przygotowane na masową konsumcje w
dniu 14 , lipca i wydały ostatnie rezerwy,
Z poza Paryża przybywają wprawdzie
przesyłki, ale są one niewystarczające. Ku
-

ba

ł'

przerażeniu

zwolenników piwa widnieją tu iOW4
dzie n ~ pisy: Ograniczcie się w pIC1U piwa
pijcie czarną kawę i wodę",Rada jest dobra.
ale trudno się do niej zastosoyvać,
Paryżanka bowiem prz~pada za piwem
bodaj do kolacji musi mieć wino.

;

Realizm na scanie

r

r

j

Zamordował artystę

jego

własną ręką

Od kilku dni bawi w Genewie' l'osyjski Wasylko sprcwadzity wyświetlenie· spraw)
teatr, którego przedstawienia cieszą się zna" . na właściwe tory. Opowiedziała ona, że łą
cznem powodzeniem. Onegdaj grano w, tym czyły ją ze zmarłym zażyłe stosunki, na któ·.
teatrze jakąś rosyjską tragedję. w której bo" re patrzył krzywem okiem poprzedni amani
hater popełnia w drugim akcie samobójstwo. Lydji, reżyser Aneszkin. On - zdaniem ak.
musi być przyczyną nieszczęści~
I rzeczywiście w momencie właściwym roz- torki gdyż
prawdopodobnie
zamienił rewolwery,
cegł się huk wystrzału, a artysta Wolskij ru'"
Przesłuchany reźyser zrazu wyparł się winy;
nąl na ziemię.
ale wreszcie w ogniu krzyżowych pytań przy.
Gdy jednak zapadła kurtyna, spostrzegli
znał si~ do 'l..~r,Jdni. W ostatniej ch wiliI
artyści, iż kolega ich pozostał na ziemi i nuprzed wyjściem ih olskiego na scenę,· Jlamie.
rza się w kałuży najprawdziwszej krwi. Renil mu rewolwer,
wolwer tedy był nabity ostremi nabojami.
Wobec tego zrodziło się przypuszczenieA IZ
zaszedł wypadek samobójstwa.
Zeznania artystki tegoż teatru, Lydji
Ó

du, oraz życiorysy wielu artystów i artystek rem mnIe przeznaczenie umieściło. Sla wę
sceny narodowej. Podniósł Bogusławski nie .. moją pozostawiam zdaniu potomności, a jetylko komedję i tragedję, ale dał początek żeliw sercu jednego choć prawdziwego Po..
laka pozyskam
wdzięczne
starań moich
operze polskiej.
B. pozegnał swój zawód sceniczny slo- wspomnienia, ies~cze na tamtej stronie grobu
wami: "Szlachetniejszym powodowany uczu- szczęśliwym będę".
ciem, wszystko, co w pomyślnych czasach
Genialny ten aktor, porównywany przez
wziąłem od publicz.ności, oddałem jej w kryfrancuzów do Tol~y, a przez niemców do
tycznych, w równej zawsze świetnoścI utrzy- Iftlanda, dokonał pracowitego, a wielce poży
mując scenę ojczystą. Nie uty~kuję na mój
tecznego żywota. jako sędziwy już starzec.
niedostatek, bo nigdy nieszukalembogactw. w dworku na nowolipkach pod Warszawą
Ubóstwo moje ani wstydz;, ani mnie zasmuca, 23 lipca 1829 r.
Dla kilku pozostałych dni życia mało potrzeNa ~robowcu Jego powązkowskimsłulz
buję. Niosę. ja w, moje 'ustronie dwa nieoce ..
nie
umieszczony
napis: Tu spoczywają zwł..
nione skarby: sp,okojne sumienie
to naj~
ki
d
o
b
r
e
g
o
o b y w a ,t e·l a.
droższęprzekonanie, że (ile w, mocy mojej
.LUjl
było) dopełniłem ,obąwiązków stanu. ~ któ ..
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Jakkolwiek Afryka od wielu dz!esiątków
się . polem rozległej kolonizacji, po
dzi~ dzień istnieją w niej niewolnl';Y i ludo7.ercy,
\v raryżu powstało obecnie T owarzysJtwo kuituraln~, którego celem jest walka z
iJbjawau.1i niesłychanego barbażyństwa.
Na pierwszem posiedzeniu tego T ow alzystwa podawano szczegółyfurożące krew
żyłach a stanowczo wiarygodne;
Wszak trudn~ nie dawać wiary sprawozdaniom znanego badacza Afryki i byłego
komisC'rza marynarki handlowej Jerzego Rostanga.
Według niego bardzo liczne plemiona
afrykańskie WlęznlOW
wojennych torturuj ą
zahijają: a potem spożywają.
Bardzo często nadmiar więżniów pozo .. ,
Gtaje przy życiu w charakterze niewolnik.ów
jako zapas na czasy, w których trudno o zdobycie pokarmu mięsnego,
Z wielką trudnością, tylko można tubylców odzwyczaić od tego, gdyż nie uważają
om za rzecz niemozliwą sp~żywania mięsa
ludzkiego. a ponadto smakuje im ono znacznie lepiej niż inne gatunki mięsa,
Generał Baratier pisze np. w swej książ
ce, POswlęconej podróży po Nilu: "Dongo
jest miejSCem targowexh. Można tam dostać
naj rozmaitsze, środki żywnoscI, Najbardziej
poszukiwanem artykułem jest mięso, Barany
pielęgnuje się starannie. aby przy okazji za.
miemac je,na tuczonych niewolników, gdyż
mięso ludzkie cenione jest bardziej z powodu
delikatnego smaku"i
Australczycy jak wiadomo - mają
Rstręt do mięsa ludzi białych!
~at sta~J.

••••••••••••••••••
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Robić zapa.!JY' maiła na zImę jak co roku
Związek. SpóŁdzielni Mleczarsbch przyjmuje
obstalunki poczynając od 5-ciu kl g . i podejmuje łię przechowania do zimy.
Związek Spółdzielni

Mle«zarSklCh

I
OODZUU.. w

Jajclarsxich
LOOZł

Kościuszki
Tel. 3·12 f 74-40
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Wyświetlają, kinoteatry .,Odeon" i "WodewiP' jednoc:reśnie
et

dziś i dni na<.i

atępnych film o niebywalem napięciu p

łykowate

o je t zbyt
.. iłni.

'ludeJże'ps"S\2łI o

ludożerstwa;
W ydaje SIl.. lm ono za łykowate m niej wydelikc.c,- _
podniebienie posiadają
Ma onnadzieję. iż w ten sposób poruszy
murzyni afrykańs< Syn księżnej.
sumienie kultutalnego świata i wywoła enerd'Uzes udał się pewnego rana na poszu- giczną akcję przeciwko temu barbażyństwu.
kiwanie zaginionego towarzysza do Pumayea Rostaing zamierza również rozpocząć !;tarania.
W pobliżu Bubon napadli go krajowcy i,., , aby dostalczać murzynom innego pożywienia
zjedli.
gdyż ,tym sposobem _. jak sądzi -mozna.
Bostaing w najbliższym tygodniach udaje będzie odzwyczaić ich od ludożerstwa. ' -. ~
się na czele ekspedycji w głąb Afryki, aby
Etnalog jednak musi mieć poważne wą"
sfilmować wszystkie fakty, odnoszące się do tpliwości f czy sprawa pójdzie tak łatwo.
aa:w

ult nagości OCEnia D6giBi prl dJ
Do ezego to prowa.d.zi i

skąd to płynie

. Głównym propagatorem k~.ltu· nagości we
Francji jest lekarz- paryskił Vachet, który stara się wykazaĆ 4 że kult nagości niema wcale
żadnych szkod.Ewych następstw pod wzglę ..
dem moralnym, a nawet przeciwnie, stanowi
znakomity środek wychowawczy, dzięki któ"
remu da się we właściwy sposób ująć ze stanowiska pedagogji kwestję seksualną.

dzić do rozbudzenia seksualizmu.
Jak słusznie pisze nRevue Catholique &es
Idees et des F aits Ił, bardziej prawdopodobnefu
Jest, że pod płaszczykiem higjeny i zdrowia
chodzi tu o uczynienie nowego wyłomu u samych po dsta w w organizacji społecznej, có'
gdyby się udało, musiałoby doprowadzić do
upadku całą spoteczność.

Obecnie wobec ro"Zwijanej przez dr. Va..
cheta' propagandy w ~elgjj, w kwestji powyż
szej wypowiedział się imieniem reprezentowanych przez się stowarzyszeń prezes bel"
gijskiego Związku lekarzy św. Ł'.lkasza. będą
cy równocześnie prezesem Ligi moralności
publicznej.
Chociaż znaczenie zdr,owotne działania
promieni słonecznych i powietrza na ciało
ludzkie jest uznane przez wszystkich lekarzYł
to jednak wprowadzenie w życie takiej metody higjenicznej, któraby starała się o rozkrzewienie kultu nagości, byloby równoznaczne z zaprzeczeniem wszelkiego postępu i cy·
wilizacji. Propagowanie nawrotu do trybu 2:Y"
cia ludzi pierwotnych bez względu na osiąg
nięty w ciągu stuleci ,postęp, jest błędem za"
równo z punktu widzenia psychologji, jak i
higjeny. Poczucie wstydu, które leży w naturze człowieka, stanowi właśnie ten olbrzymi
postęp. Kult nagości spędza w sposób rady..
kalny uczucie. wli3tydu z czohi.
'Twierdzić, ~brew doświadczeniom, J!e
zanik odzieży będzie znakomitym środkiem,
który wypleni całkowicie pożądliwość, to
znaczy nie znać n1.tury ludzkiej. Zatracenie
wstydu byłoby naj poważniejszą szkodą, wy"
rządzoną ludzkości, a wYFhowa wcze skutki
kultu nagości okazałyby się wprost chorobli·
wemi. Kult nagości to panowanie cielesnego
i zwierzęcego życia, co, całkiem naturalnie.
zgodnie z ??rawami p~y&ho.to,gji. mUSI prowa.-

Kult nagości, rozwody, system neomal"
tuzjański -- wszystko to są świadomie i celo-__
wo szerzone, w spoleczeństwie zarazki.
rzące i powodujące rozkład. Wprawdzie

bu';"

wie...
lu zwolenników kultu nagości jest dalekich od·.

hołdowania mu w tym właśnie uświadomio·
nym sobie celu, to jednak absolutni~ nie
można twierdzić, że kult nagosci prowadzi do
dobra i cnoty.

Skutek kultu nagości, gdyby się on roZpowszechnH, by~by taki, że wobec istnienia
wielu osób obciążonych wadami i zboczenia..
ni, nie~<:ralnych, ludzkość po~rązyłaby się
caŁkOWICie w niemoralności i niebyczajnQśei.

Po powrocie z zagranicy

Fri':ncis;i!ek Bitiner
(junior)
Przyjmuje w swoim salonie

Piotrk.OWs~\a

Spicia:nosc
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W:yniki prac amerykańskiej i włoskiej ekspedyeji
'Ekspedycja komandora Byrda.
Jak . już donosiły depesze, ekspedyc1a
Byrda odkryła na biegunie południowym nie'znany ląd, który zaanektowała w imieniu
Stanów Zjednoczonych.

,..... Wie pan, panieprofe:.:c.r:ię,um~rla,?i żona.;.
.' _ Ha!... My biedni. nie moglibyśmy 5jJble 1)n tw
luksus po z\v v~ić.

Byrd nadał tem~ lądowi nazwę Mary
Byrd Land, ku czci Jwojej matki. W swym
urzędowym raporcie, donoszącym o prz)'łą...
czeniu odkrytego lądu do Stanów Zjedno~
czonych. Byrd opisuje następujące odkryte
przez siebie tereny.

Opis odkrytych ziem ..
Większa część

Mary Byrd Land·u po ..
kryta' jest wieczystemi śniegami. Na terenach
tych wznoszą się dwa łańcuchy górskie.
Jeden jest taki wysoki jak Himalaje. a drugi
nazwany przez Byrda Rockefeller~Moutain
(Góra Rockefellera) jest średniej wysokości.
Góry Pockefellera odkryła ekspedycja
Byrda podczas lotu. na aeroplani,e 'IN dniu 21
stycznia r.b. Vi d~iu 18 lutego kapitan
Mac Kinley przedsięwziął lot wywiadowczy
nad łańcucbem 1lórskim, a w dniu 1 marca
geolog ekspedycji GooId po raz pierwszy
opuścił się aeroplanem na południowe odnogi
gór Rockefellera•

górskiego po obu jego krańcach. Łańcuch
ten górski ciągnie się na południ-wschód
Roboty kartograficzne odkrytych terenów zostały przerwane z powodu nastąpienia surowej zimy antarktycznej.
W roku przyszłym Byrd zamierza, jaj
tylko się da najprędze-j. wznowić je przy po.
mocy już liczniejssej ekipy uczonycb.

Wysepka pod biegunem

północnym.

WIoska ekspedycja polarna Albertineg(
w pobliżu
północnego wybrzeża
Szpicbergu malą wysepkę. dotychczas nil
znaną geografom i nieoznaczoną na żadne)
mapie. Wysepkę nazwano Sucai, na c'Ześć
tej samej nazwy włoskiego akademickiego
klubu alpinistów.
odkryła

Ponieważ eKspedycja wywiesiła na ocl
krytej wyspie Hagę wloską, powstała więc
z tego powodu nieprzyjemna afera. I1dy~
Norwegja uważa okolice tej wyspy za swe
wody terytorjalne. Spór, naturalnie ro'Zstrzy.
gniętyzostanie bez użycia armat.

••••••••••••••••••
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Co porwie tatuś, jak się dowie o twoje m
.
Powie jak' zwykle'" Zadziwiająca rzecz. jak te

ZA wszyetklek cementowni Rleczyooapolitej
Poldłiej
R~zrz,u::one łatlcuchy g6r.
wagonowo po oryginalnych cenach febryeznych ustaW drod~e powrotnej Goold zauważył .lanych przez centro-cement, Warszawa, beczKowo:ze
-hiackopodobne jest do sWQjejma.Łkil
~
składu po cenach konkurellcyjn,ch.
we wschodniej stronie horyzontu lodowej
Łódzki 'Związek Handlowy
. . . . .IIUW. . . . . . . . . . . . . ~ • • • • • ' pustyni wielki ,masyw górski, .eOkolo 1700 mtr.
wysokości w przyłliżeniu, a dalej na południe
jeszcze' jedną taką górę. Oba te masywy KONSTANTYNOWSKA 'Nr_ 99. Tel. 15..60,
stoją jakby na straży olbrzymiego grzbietu
6035
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Tego pięknego wieczoru nie

przesadziliśmy przecież wpiciu:;,na'itnas trzech t. i. na
Podchodcewa,Klinkowa, i na mnie wypadło
raptem osiem butelek' 'lżejszych płynów, nie
licząc naturalnie" kotliaku f llClyż pocóż tu koniak mierzyć i wylic~aĆ.?O:d wypitych trunków, zaróżQwiły ·sięnatn jagody wyraziściej
trochę, niż zwykle. ale brewerji to myśmy pra
wie żadnych nieurządzaH. Podchodcewtylko
nasadziwszy na głowę wazkę odponczuł tą
dał, :byśmY.Inu oddawali honory monarsze.
" Cóż'byłopocząć. Zabawnemu żądaniu w wieczór zabawy uczyniliśmy zadość.
Dom. w którym tolerowano naszą obec..
a
ność., była to duża" i z,aniedbana .rudera.
Krzywa starucha, która onego czasu sprezen, towała nalJl przeznaczone do odnajęcia pię..
trOf aż do ostatniego dnia swego' żywota. mia
la w twarzy wyraz' tępego jakiegoś przeraI

żenia.

p otańczyliśmy trochę, pośpiewali. Po~em
zachciało się' nam ciszy. Podchodcew zasiadł

na dywanie koło kanapy, n~ której rozciągnął
Klinkaw i złożywszy głowę na przy..
jacieIski brzuch, uroczyście oznajmił:
-Zaraz wybije północ.
Według obowiązujących przepisów ,o tej godzinie powinny
~o świecie tłuc się duchy, widma, upiory.
l zaraz dodał :kapryśnie;
--Ja chcę upiora! Kelner, pół porcji
upiora ruewvsmażonego, ze krwia l
się był

<

~

H.

światło?

ciągnąc
monjału.

Czy każe najjaśniejszy pan przyćmlc
- spytałem z; udaną czołobitnością,
jeszcze komedję dworskiego cere"

to, dobry człowieku.
liczba świec 'powinna
być nieparzysta. Jeżeli bowiem na ten przy..
kład, mocniej sobie wstawimy i zacznie się
nam dwoić w oczach, to powiedzcie tylko, jak
my wtedy. zjawę odróżnimy od rzeczywistości?
A przy nieparzystej liczbie świec, stwierdziw..
szy nagle parzystość, będziemy mieli przestro..
gę, że coś jest z C: bserwacją w nieporządku.
Mądrala był ten Podchodcew,łebak nie- ,
ladal z· taką głową albo się zdobywa tekę
rninisŁer;alną, albo się' idzie do ciężkich ro . .
bót..
Znów coś niecoś wypiliśmy.
- My - chcemy - ducha - zabrzmiał
rozkazujący głos P odchodcewa.
A zaraz potem w innej już, lirycznej to"
nacji:
- Oto sobie żyję, potem kipnę, zakopią
w ziemi i tyle z człowieka. zostanie."
Klinkow i ja wpadliśmy w zadumę. wzruszeni odkryciem, na temat kruchości żywota~
Przypomniały się odległe· czasy dzieciństwa.
czasy psot i e~zekucyj .domowych •..
W naidaIszym kącie naszego ogromnego
pokoju, w kącie jeszcze. za życia staruchy zawalonymW'szelkie~o rodzaju gratami, rozległ
się podejrzany szmer. Zakołysała 'się firaneczka, zakrywająca rupieciarnię i btn blady ja. kiś martwy .duch· w zakurzonej . bieli płasz
, cza: cicho wypłynął na środek pokój~
-

Bo,

Owszem f

uczyń

uważacie chłopcy,

t

I ROD i - S-ka

Spojrzeliśmy na siebie z podełba, podeiriliwie. P odchodcew Klinkow i ja. W o"
czach i minach przyjaciół znalazłem potwier"
dzenie moich własnych doznawań, wszyscyś ..
my widzieli to samo.
- Szaraczek - pogardliwie orzekł Pod
chodcew, oglądając ducha.
- Nic szcze1lólnego - zdecydował Klin
kow f zawsze wtórujący P odchodt ewowi.
Przeciw takiej postawie druhów zbun"
towała się moja gościnna natura.
- W was już doszczętnie wygasł o~ie~
entuzjazmu, zawsze tylko krytyka. Szaraczek\
Nic szczególnego! A czegoż to wy chcecie od
ducha? Według was. jaki ma on być? Niech
pan będzie łaskaw nie zwracać na nich uwa...
gi - rzekłem do zjawy.- Raczy pan spocząć. Może herbatki. Albo ponczu?
- Nic nie trzeba - tchnęła świszczą..
ca odpowiedź.. P osiedzę sobie, a potem
pójdę dalej.
- Tyle pan ma zajęcia? ~ze wsp6łczu"
ciem spytał Klinkow.
-~użo zajęcia - oświadczył gość po
chwili zastanowienia. - '. Czy znacie panowie
Minkina?
- Kogo? Minkina? Jeszcze jakI Natural..
nie! Za pozwoleniem, ale którego Mink:inat
Bo prawdę mówiąc żadnego, Minkina nIe
znamy.
- Ono jest gał~an skoIiczony - ~roz"
nie świsnął duch, zgaszonym . okiem zezując
gizieś w lewo.
- Co za onofjeśli łaskaf,
- Ono widmo lVli:.kina. Już dNukrotni~
t

b
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Victor E.Winkup handlarz dzieł sztuki
Wiudsorze, nabył starą, żelazną $zkatułkę
do kt6rej brakowało klucza.
Po rozbiciu jej okazalo się, że szkatułka
zawieru : pewną liczbę dokumentów, tudzież
obrazków olejnych i akwarelowych, stanowią
cych skarb prawd~iwy, gdyżstanowitY1 niegdyś - własność Wiljama. Penna, założyciela
Pensylwanji.
W jednem z dokumentów, będących za·
prosz eniem Wiliama P enna
na uroczystość
koronacji Williama Orańskiego~ w opactwie
Witmisterskiem zawinięty był zwój włosów
Penna, Inny dokument stanowi pokwitowanie;
"Otrz;ymałem od Samuela SiI:Qopsa 5· funtów, 6 kwietnia 1660r, John l\1\lton" słynny
w

CI

h

pOeta, twórca "Raju utraconego",
,_
Sród r' -;'nych relikwji i autografów,· !'''.
częśliwy nrbywca ązk;ptulki, znalazł w n;~'
plutrety potomków Penno, a między inner'
portret olejny pędzla Romney~, akwarele p~,;>
burna i szł.ice poszukiwanego malarza anr:'"'
lskiego D~wida Coxa.
Wreszcie nawewnętrznęj stronie okład
ki ksiązki do naboźeństwa, zlożonej również
w szkatułce, a pochodzącej z 1676 :r~ widnieją
podpisy Wiliamą Penna i różl1ych członków
jego rodziny.
Nabywca starej. zardzewiałej szkatułki
zdobył W tep sposób niespodziewanięQgrg ..
finy .majątek, ceniony na dziesiątki tysię~y
fu n tf szterl.

TTST7FT

ja "en

Pracuj c.hlopc.ze, !PfaICiU1. fulbowieru chcę. abyś
],w!. w p!1zyszl'9'śc,i sZCIz.ęś~1wy.
....;.. Ja tWO!Iallbym być SZiCli-ęślhWY narlychmia,sL
-

łaściwy
, -

Dlaczego

~ob~ęty~ "' . ,

powód

mężczyżni

są czuli

n" łzy

-- QlEitegą, że, pierwszy mąż .tworz~n'Y
~ gliny, a ta, jak wiadomo, z wilg PC!

D~
'l1ięknie.

Sen5i1cyjna włai,c:lwośf~

~ ·Ano ,C;~yj ,to ' chiopc~yk wpadł dą

wody?,
~

'Nie wiem gdy go

wyciągneli

z wody

byłtllk: ~zystYf *ę go ~il~t nie mógł pozn~ć

WQda jest skarbem natury, . bez którego
życie naszemusinłoby zamrzeć. Naogół mamy
wody w t.kim nadmiat"ze. że zaspokaja ona
nasze potrzeby każdorazowe. Są jednak Qko~
lice na ziemi, w ośrodkach kulturalnych, gdzie

wody jest mało f lub gdy jej jest W dostatlcll'
wtedy w stanie naturalnym nie nada~e ~ię ona
do użytku, gdyż jest nieczysta'lub. posiada
:zapach nieprzyjemny.
Chcąc sobie w takim wypadku poradzić,
mieszkańcy stanu St. Paul w Ameryce Pół-'
nocnej, gdzie. hrakjest czystej wody źró.dla
nej . a· natomiast istnieją wody stojące w obfjM
te{\lQś~if WP?dli n~ pomysł załQ~eą.ia insta., lacji, która oczyS2:cza wodę z cial ol:>cych i
nieprzyjemnego zapachu ..
Oczyszczanie polega na tern, że przez
rurę ~tóra na obwodzie posiada otwory, wda..

cza się dQ wody c~yste powietrze, śc;ie§nigJ;le
do 2,5 atm. Wodzie. dof,iaje sięni~~o siarę~a
nu glinowęgo? który sprzyja nietylk:o pauwanlu z niej szkodliwych gązów, lecz zmniejązl'l
zużycie PQtrzebnego do oczyszczania c;hhuu i
potęguje nasycanie wody tlenem, d~iękicze
mu nabywa ona świeżości i smakg w piciu.
Serężar~at

doprowadzająca powi!,!trze,
koni . mect- 'lnicznych dzien~~~ł
wtłaczę.jąp pr~ytem 3600 m. sze~ć1 pąw.!ettza
które o~zyszczają okolo 200.000m. sześć" wody. Instalacją; 'w stanie Si. Paul fUJ:lkcjonuje
jużprzes:zlo 1'.2 lata i pracuję bardzo ekonomicznlę, gdy~ pI'zewietr~enię 1OOOm. ,S?e~~.
wody pję ~p§ztuje wi~~ęj j~k 60 gfQłł~Y, .. W
-zamiąpzą. CQ,. ubpga w czy~tą w9dęQ~Qli@ą
ma ffiQzność kOf?:ystania z niej W spo§ób
ll~eog~ąIlic7:ony.
'

.zużywa

30
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w~luczaliśmy je ze związku za niepoprawn~"
chamstwą .
,- -:-- A to kajc1aniarz! ~ szczerze oburzyl
się Phdchodcew. ~ A cóż 011 takiego odwa~a7
.
- Co odwala? Paskudztwa same. proszę~
panów.-r,'Mamv ~atem wyznaczoną' . ~olejkęł
kie,gy j ~~p ~ łl'lS, wid:q:l$ ma slę:z.iawiać lu..
dZlom~
Jede1ł Minkin ąigdy nie trzymaJ się
kol,ęj~i. z~wsze i 'wsz;ęd~ie leci na pierws~ego.
Bez odrobiny wstY~ij wi clm 0 1 bę~ ~r~tv gqa~
no~ąił A mate· oni tu już zdążył być ł' _'"
, . - Kto?' Minkiu? U nas? Jeszczeby tego
brakąwało! Może pan jednak zćlecydpje się

Spojrzeliśmy na siebje. W oqzach inięk- , nie postanowiliśmy rozciągnąć się, po~otem na ..
kief!o z natury PodchQqcewa zauważyłem wy dywanie. a za ~b~qrową kołarę użyć portje~y.:
raz współczucia.
Ale oto kapryśny, jak zwykle, Podchodcew
Mrugnąwszy ku mnie, Podchodcew rzekł: w żaden sposób nie chciał lężeć obpk sfaty..
- Ależ boimy się, b~rdzo się boimy. gowan~gO tanami wrdma.
Obc;ując z panem, niesamowitych wprost do. - Wynoś się pan! - zawołał. - Jędżie
znł1jemy uczuć.
od pana ziemia f .
Widmo aż podskoczyło z radości.
-- Dobry sobi~J - Mruknął rozżaloD;~::l
~ Naprawdę? Bo mnie się· zdawało, że
upiór, układając się na< dywanie.-~pili bie<ksi
panowie coś jakby bez emocjL •.
nego staruszka, a teraz "wynoś się!'. Ejf~ił
~ Jak mQż~a posądzać nas o taką nie~
wrażliwość żalił się Klinkow, poczem pędziłbym wam jeszcze strachu, ale jakoś s:ięk
nie" chce.
r.zekł; --::-: Panie widmo, porzućmy te ceremonje
-- Spać już, do licha - upominał gnie~".d
na'kieliszęk?
ch.::esż pan, wypijeUlY na "ty"? :Cicho•.. Kto
nie
KHnkow.
Brzęczy i bryka, nic&em'\i'{
\ :. 'Widmo zdawało· się ulegać namowie
to tam chroboeepode. drzwiami?
trzmiel.
Obudź
mię
pan o dziesiątej, bo filSi2n
< ...;... Nie wiem doprawdy... Tyle jeszcze
_ To napewno Minkin - z wściekłością
szę
jeszcze
do
miasta.
<lta'm· spraw i wizyt.
Chyba, że jedną tylkp
krzyknął nasz' ggść ~ Nie wpuszczać go tu!
Obudziliśmy się - Podchodcew ija
;edną szklaneczkę ito czegoś lotnego, pić bo'"
,..,.." P atrzebnYt jak dziura w mo§cie -za- '
dopiero
o drugiej w nooy, rozciągnięci na d~t':
wiem~ p-cinówie
zrozumieją, nie mogę. Parą uważył Podchodcew. -,. Na frasunek zaśpie:"
winną chętnie podyszę.,. .
wanie, przykryci portjerą, mając pod głewa
-Pan będzie łaskaw, proszę bąrdzo ~ waj my sobie bracią#
mi, miast poduszki, cielsko KUnkowa .
.tacnęcał.podchodcew. Proszę nadysz się·
- O tak, zaśpiewajmy! -::- ucieszyło ~lę·
Prlleliczyłem raz 1eszcze obecnych: ayła
pan do miłego skutku.
widmo .,.,...,- Al~ coś wesołęgo: np. marsza ża- nas trzech. Tylko trzech.
, Ną~bylone nad dymiącą szklanką }?onCZU1 łobnego lub uTaniec szkieletów" Saint-$aensa.
~ A gdzie się podział ten... ten łamaga?
widmp gg.łp {olgę swej zawodowej zawiści :
Albo to ..•
- ~pytałenl, rozglądając się po pokoju.
- ,W razie, jeżeli Minkin chciałby tu
Kaszlnąwszy. duch grobowym głosem,
- Co znów za łamaga!
przyjśó. tó panowie go nle przyjmą. prawda? grobową wyciagnął nutę:
..;.... No ten, .. jakżeż go tam ... trupiszono ..
~ Przyjmować takiego?
T eż pomysł.
S all1e· trupy
wy baletnik?
,
liieeh: tylko spróbuje przyjść. W kark i za
Bej, do kupy
Klinkow popatrzył na PodchodcęwGl t a'
.
3 _
, .
li hal ha! u hal hał
".uz;wi.
.
potem obaj taką mi dali radę:
,- Hm - sceptycznie mruknął upiór odPełen teraz wi!łoru gość puścił się V.t
.;.- Wsadź, bracie głowę pod kran. Odluwając szklankę - Tylkof 'że Minkin niema. pląs. Nie wytrzymała atoli krucha noga i odrazu ci odejdzie.
karku: głowa wrasta mu wprost W plecy, .. 'padła. Zirytowany duch cisnął ją w kąt.
Szklaneczkę rumUł Owszem, niech i tak bę~ Kiepski, widzicie panowie; wyrób# MiCóż to za miła rzecz strumień zimne'
dziel.' Ale, powiedzcie mi, proszę. powiedzc~ mo ustawic!luych reparacji. ciągle się łamie ...
'wody po odświętnie spędzonym wieczorze.·
4Zczerze: czy bardzo się tWJie boide?
'
Ogarneła nas na~ła senność. Jednośłoś-Tłum F M
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Lato j~sf leJtln, z pór roku. Porą roku o
tyle sympatyczItą,. że wierzycielowi trudniej
jest znałe$cdłu~ńika, skutkiem czep-o liczba
protestów weldt1óW'ych jest znaczni~ więk~'Za,
n1Z zimt\, na wio$>ttę~ w JesIeni. Lato, pora
według k~ l-:mdarz.t depła, służy' idealnie roz"
wojowi. prze~ysłu. Opryszkowie .zaniedbują
roboty na otwatte).1l .pawietrzu. obskubując
op....szczQne sadyby zaiywajttCfcb wiejskich
Wywczasów letnik6w .. Rej4n~iJ jako się rzekło.
ma.ją poważniejszedochod)";' WQbec częstego
zawieszania pracy prj;CZ ~ate zakłady przemysłowe -~ozwija sic; przemytol "komorniczy~'
t. j, komornik 01'2e w pode c7:01., nie mogąc

Osobliwa jmpreza ks. Lubejskiego
Otrzymujemy zamieszczony poniżej list o
treści następującej:

Zdarzyl się w ostatnich tygodniach oso

bliwy fala w Tarnowie. woj. krak.
Przed wyborami do rady miejskiej powstał blok polsko-żydowski, sojusz katolicko
żydowski pod patronatem b. posła że stronnic-

nadążyć z wyłuskaniem od .bliinichreszty
niezbędnej im nawet w lecie. garderoby_ Po"
zatem ro~wija śię i kwitnie przem)lsl wytwór-

czy. gdy idzie o

wodę

sodową,

ska Tarno la

~Dółk ~ łutolicko - żydo

L"A TE M

lemoniadę,

kwasy domowe,· .żoł,dk.owe i 1:W1c,2!ejne.

Głośno się tu mówi, że ks. Luheh. lr ; m'
ochotę być burmistrzem tarnowsk.im (Miit?; wi.
ceburmistrzem) :z; ramienia apółki kłiltolic'-ry-;iy.

dowskiej. Może i tak być ale spolcczeutwG
katolickie wte~y wyrazi ks.Lubelskiemu i jegc
poplecznikom wyrazy ubolewania - ni~ grutułacje,

twia t. zw. ffkatolicko ludowego", ks. Lubelskiego i żyda, Miitza, Nie do wiary, a jednak
prawdziwe.
W okresie wypadków lwowskich, w okresie wyboru czwartego wice prezydenta
żyda w Krakowie. w okresie - z drugiej
strony - inicjatywy Wielkopolsk.i, w kierunku
obudzenia czujności społeczeństwa polskiego
prżeciw
żydom skierowanej, .. w b, grodzie
hetmanów pol$kich spółka katolick.o"żydowskat
Ks. Lubelski. rodzic tej spółki i jego

usprawie dliwi kompromitując"
wszelkie ewentualne tłomaC2enia
osobliwego bloku katolicko-żydowskiego zda
dZł\ ~ię _psu na budę·'

Nic nie

spółki,

a

w

(-) Ks.

Tarnowski.

List ten Ole wymaga komentarzy ani u
zupełnień. Na jego marginesie wyjaśnić nale
ży, ±e jakkolwiek Kośdół katoli.eki w ide;
przewodniej uznaje "kochajcie własnych nie..
przyjaciół 1f nie znaczy to jednak: łączcie się,

Lato jest porą wielkich odmian. Pros7:~
~ie tlenie rozumieć wszelkie bowiem odz mmI i występujcie wspólnie?
miany i ktmjugacje właśnie w lecie biorą uW
Kościół nie powinien znać nienawiści nie
ahnerend ,tłomaczą się tern, że chodżiło o
łeb". Polega tó na czem innetn. Oło do mi.as~
UU'1\cenie wpływów socjalistycznych w mieście wolno mu jednak tolerować uprawianie szata ze wszystkieh letniSk napływają groma d y _. A odkąd to cel uświęca środki'?
cherki politycznej przez poszczególne jedno..
murzynek i murzynów. Jak przed laty nie bY"
Jeśliby nawet przyszło paść :r. .honorem
stki kościółreprezentujł\ce łączenie się wimi~ ia
lo amatorów na ktlpie' ~ słoneczne. tak o b ec..
to paść! A nie na oczach całej Polski urzą tere"u księdza. katolickiego % iydami nie jeet
nie, od naj mniejszego mikrusa poczynając, końzbrodniąw myśl i widzenia prawa, z punktu
dzać pakt z :żydami
odwiecznymi i zdekla..
cząc na doletnim starcu. każdy ,kogo słonce
rowanymi wrogami Chrystusa nienawidzącym widzeniaetyki przynosi ujm i nie powinno .f~
uczerniło dostatecznie, nosi dumnie podniesioną głoWę. jakhy mówiąc: "patrzcie, jak wy. z całego serca i:. całej duszy, Matki nalitej tourowane.
Ko'cioła św. Wstyd!
Podkreślamy %. uznaniem że fakt om,
glądam"" Ja osobiście, przez wrodzoną dla caŻydowski "Nowy Dziennik" chełpi się ze wiany miał miejsce na terenie innej djece&ji
lego rodzaju ludzkiego życzliwość nie mówi~
w oczy takieun... jak małpa" J gd.yżmogłby zwycięstwa przy pomocy głupich gojów tarr
nowskich..
się ewentualnie obrazić. choeiai wielu co
o\lzczędniejuYGh obywateli przestaje używać
mydła i wody, uważając, że gdy słońce dob"
ne opali. to człowiek. jest "i tak" czarny.
c

l

p z kupieni

Każdy, kto przez całą ttoHdną zimę i
parodję wioshy tego rocznej tęsknił do słońca,

wystawia ku niebn nietylko twar2:, nietylko 1".'"
tniona i plecy ł ale zgoła co najintymniejsze
przyległości, w najlepszej wierze, iż słońce
to najlepszy .lekarz.
Kochani bliźni zapominają, że właśnie
najlepsi lekarze mają największą ilość paejentaw na tamtym świecie.. Co i nie jest dziwnem. przy rozległej praktyce. Słońce zaś ma
obecnie praktykę niebywale rot:ległą.
Należy jednak pamiętać o
przyjemnych zresztą kwestjach:

kilku

msło

Źe osoby nerwowe powinny unikać pobytu na t. zw otwartem słońc•.
le osoby płucni e angażowane mogą zbyt

,

#

długotrwale i beżpośrednie zetknięcie się z
promieniami
słonec:.Inemi
przypłacić·
ży...

ciem.

Ze nawet osoba zupełnie zdrowa, pr:t:etł ..
lużająca nieopatrznie kąpiel słoneczną, moźe
się narazić na krwotek wewnętrzny, który w
każdym razie nie należy

uważać

za

objaw

zdrowia.
Że osoby, przebywające stale na t,pełnem
słońcu" niszczą sobie zupełnie skórę. k.tóra

reaguje poprostu

przedwczesnemi

zmarszcz ..

karni i fałdami Sąd~ęł że ten ostatni szkopuł
jest szczególnie ważnym dla pań, a wysoce
zajmującym cila usiłująq'ch zmienić

powierz'"
ostatnim zwra..
eam uwagę, ze, mimo wszystko proces starze"
nia się pod wpływem promieni słonecznych
nie następuje w ciągu jednego lata).
chownośc włamywaczy (tym

Ze -pozatem -

jest

wem s};>ać w promieniach

konczy•Się

'krótkotrwałą

wy~oce niezdro w
słońca, sen taki

wprawdzie' doleFli-

;

(-)

Chicago wielkich

jak

Dobre

ale

wiadomo -

jest

włamań bankowych ..
Transporty pieniężne odby_wają się wśród
największych trudności.
Kasjerzy bankowi
nie odważyliby się samotnie pokazać na
ulicy.
Słowem - Chicago
potrzebuje dla
strzeżenia pieniędzy sum olbrzymich ale
niewiele to pomaga. Włamywacze chicagow-

miastem

ł

teorji

w
xe

ze

my

włamywacze dokładają

wszelkich

słar_

aby kapitał istniał i sami udaremniają wszel
kie zamachy na owe banki. Sami taś pro.
wadzą beztroskie życie•••
Ciekawy pr~yezynek
ry kańskich ....
"1/IIII4J..., -

do stosUnków am~ ~

. . . . .- _ _ _

scy są znacznie sprytniejsi niż stróże bezpiec%eństwa publicznego_
.

Obecnie jednak wpadli dwaj bankierzy
na oryginalną myśL Sami zajeli się zabezpie..
c:l:eniem swoich c;karbców i to ze w'Spani.łym.
rezultatem. Nie potrzebują więcej najzręc2:"
niej szych nawet detektywów, którzy 'Zreszt~
niewiele im dotychczas pomogli. Zrezygno"
wali również z ochrony policyjnej. Nie uży
wają żadnych skomplikowanvch
urządzeń
alarmowych. Nawet dotychczaśowym strażni
kom wymówiono posadę. Pomysłowi bankie'"
12:y w'iedzą; że są zahezpieczeni przed wszel..
kiemi właman'ami. A stało się to w następu
sposób:
Oba banki - tak przynajmniej utrzy·
mują w

zawarły układ znajwy"
bitniejszYlli\i włamywaczami. Otworzyły im
im mianowicie dosyć wysokie konto i płacą
im miesięcznie pd kapitału procenty.

Chicago -

Rozumie się, że procenty placi się tak
dIugo, jak dlugo istniejekapitałl Naturalnie,

.,

JtJ

•• """4

Si &1&

wością j osłabieniem

~.]

,"- :~!~~:~~i~ir~-~~~

HUmDP.
Podclas wizytacji
Prokurator;

O

jaką

zbrodnię jesteśeił.

oskarżeni?

-Aresztan t:

Jakto? pan prokurator ma
tak" słabą pamięcf i ga%et też nie cżvtuje)
Słuszne

Czy kobiety,

pytanie.
które dużo mówią. po"

dobają się panu więcej niż inne?
Jakie ... inna";)

Skuteczny zahaz.
nych

t,Do~knięcie tych pn:ewodów elektryes;"
powoduję imierć na miejscu.

Każdy kto pomimo ostrzeżenia przekro
czy ten zakaz, karany będzie sądownie".

odziaływuje jednak na
organizm ' bardzo destrukcyjnie.
Skrupulatny.
- Ze .tylko w wypadka.ch próchnienia
- Za pobicie swej ŻOny na ulicy z.pł••
kośći kąpiel słoneczna schorzałego ,miejsca.
ci pan grzywnę w wysokdś-ći40 złotych.
daje dodatnie .wynika.
- Czy w to już Jest włl\czonypodatek
Słowem ........ słonce to prawd.,.;.: w·y· le 't( a r z •• _
lO>

z

wielką praktyką,

.

ód zabaw?

.

Nie wierżmYtl u zbytnio:

(Sat)

••
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Anny.
TEATRY.'

niedoli"
Teatr Letni: - "Klejnoty naszyuh rewjr'
Teatr'. Polularny: - Hrabina Ma;~r'ł,
WIDOWISKA..
Bajl\:a: - Nowoczesny Casanova.
Luna: - "Gołębica"
Gra.nd Kino: - "SerCe na u\vięzi"
Capitol: ~ "Soyoka-'
Apollo: - Brudne pieniądz·e,

zbóż.

Nadto' huragan) szalejący z niesamowitą
przez blisko dwie godziny, poczyni! wiel
ki€: szkody w polach, niszcząc lany zboża na
znacznych" terenach.
We wsi Dębskofgm. Goleszcze, hura~
gan pozrywał, dachy na wielu domach, zwalił kilka starych szop,wreszcie w tejże wsi
uderzył wczasie burzy piorun w zabudowania gospodarcze Józefa Warycha, skutkiem
czego pożar zDiszczył dom mieszkainy, stodo~
łę i oborę.
. (w) , .
siłą

Pa lace: - "Szang~lj--·-.Banda
1\1 irhoza: - "Ostatni monarcha"
Odeon: -: "Riff i Raff"
l{esur;:.~: ,.,.- "Truj~ce usta"
Spół<lzL.lnia,: -- "Kochanka ofieea ochrllny~'
Oświatowy: Ostatni uśmiech błazna
\VDde""~.:- "TUt! i Haff"
~*-"!"--oOo

Onegdaj wieczprem przeszedł nad Ło
który wyrządził w
wielu miejscowościach bardzo znaczne szkody wywracając jak w okolicach Piotrkowa
do~y i znosząc dachYf oraz wyrywając z korzeniami drzewa ,pokaźnych rozmiarów. W
szeregu miejscowości padał grad wielkości
od czereśni aż do rozmiarów włoskich orzechów, niszcząc doszczętnie ogromne tereny
dzią i okolicą huragan,

Teatr~Hejski :-"Pi.e\v-cy własnej

Corso: -, "Ka'\al-ei.'O\V1G

za z
Isx

l1ocy~'

-W
pior~:ą.em.

Łodzi sąd\va'wypadki

Na ul. Franciszkańskiej

porażenia

i~

ogłuszona piorunem 19 letnia Genowefa Rud
nicka, na ul. Napiórko\vskiego' zelektl':':~owa
ny'śłuchający radjaZyglllunt-Goldberg.

vVe wsi' Różyce pod' Żako\vicammi· pio
run uderzył w 'willę "Konrad w .tym czasie.' :
Jeden z letnik6w 26 letniMaj~er \Viślicki;
zamieszkały w Łodzi przy ul. Żeromskiego
12, syn fabrykanta trykotaży, podczas vrył~
czania anteny radjoaparat-u rażony został pio
runeem i padł trupem na miejscu.
H

1~le wsi Zielona Góra skutkiem zer\vania dachu została zalana potokami wody 5-c~Q
letnia Zermena Rosen przYb.yła z rodzicami
z Paryża. Na\vpól żywe dziecko udało się ura
tować.

\Ve \vsi BCndzelin rażony zos.tał piorti~
Boberek, jadę,cy furmanką.
Burza ucichła dopiero w.nocy.(p) (s)

'ł1em \Vładyslaw

została

'.--

DYzURY APTEK.
Dziś dyżurują na,tępujące

'SS ..r6w

W.

Je den policjantran,ny od

a}tel:i:

Wójcickie~o(Napiórkowskiego

27).

Danieleckiego Piotrkowska 127), P., Ilnickie.to i j. Cymera (Wólczańska 37), SS-rów
Leiwepęra,(Plac Wolności 2), SS~rów, Hart..
mana (Młynarska '1), J. Kahana (Aleksandrowska ,81).
Pozatem stale dyżurują
Ą.. ,Sadowskiej' (Zgierska . 57). H~ Dutltiewi-

',eza

(Z~ierska

97), A. Szymańskiego (Przędzal

Dzieci

łudzkie

m.ana 75), Z. Gorczyckiego, (Przejazd 59),
Bussego (Rzgowska 58). (w)

w

A.

na kolonjach

pi~rwszych qniach . sierpnia Wydział
Społecznej '1Ą7ysyła do Rabki nową pa'"
. rtię dzieci ,łódzkich w liczbie 42. Tym sp.oso"
hem, ogólna 'liczba 'pozostających na kuracji w
Rabcedzreci, wysłanych na koszt l\IIagistratu,
wyniesie 8 9 . '
,
Ponieważ w innych uzdrowiskach i na

Opieki

Władze, poHcyjn e od dłuższego czasu po ..
szukiwaly krwawegf) bandyty, Jana Dolbergaf .
który prócz napadu na plebanję w W ygielzowie ma na swojemsuh11eniu cały szereg nadad6wrabun·~owych. W tych dniach urząd śle;.
dczy w Łodzi drogą poufną został povliado
miony, że k.rwawy zbir bandyckiej szajki ukry~
wa się w melinach na terenIe naszego miasta
Po dIuzs7.ych obserwacjach urząd $łedczy u ..
stala, iż Dolberg ukrywa się w mieszkaniu
swe} kochanki przy ul. Polsk.iej 15 na Chojnach. Bandyta wiedząc, iż jest śledzony przez
organa bezpieczeń"'twa publicznego. odwiedzał
swą kochankę prz.eważnie w godzinach połu
dniowych,kiedy to" czul się więcej bezpiecz.·
nym.

W dniu wczorajszym

l'

':, mięjskich lc.olonjach letnich przebywa obecnie
:~g,órą 100 dzieci ze" szkól powszechnych i
, miejskich ~akladów wychowawczych, przeto
pgblna .liczba dzieci, zażywających odpoczy·
nku i kuracji na koszt miasta, wynosi w chwili obecnej pr~eszlo 400, nie licząc półkolonji
letnich VI Parku 3 maja, z których korzysta
,jak. ~ia1Q,mo. okolo 24400 dzieci"

Mlejsł{a

porednia eugeniczAa

Dnl~ 3- si erpnia r. b. otwarta zostanie
ul. Gdańskiej Nr. 83 Miejska
\Jotadnia,Przedślubna t której zadaniem będzie
w lokalu 'przy

udzielanie porad zdrowotnych' osobom. "mają" cym zamiar w stąpić w związek małżeński,
Kandydaci do stanu małżeńskiegopodda
"wani będą badaniom lekarskim dla stwier"
"dzenia, czy nie zachodzą pr:zeS%koc1yzdrowomef mogącesieodbić ujemnieria ·zdrowiu
,?óźniejssych małżonów względnie ich' potomstwa.
Zgłaszające· siec do poradni osoby obojga
razie potrzeby, kierowane będą do

płci, w

'łpecjalistów

ginekologów, neurloogowi t. d.
.:elem uetaleniaostatocznej djagnozy.a
Przychodnia Przedślubna czynna będzie
Baraz e dwa razy tygodniowo w środy i soboty edgodz. 1 do 2' popaŁ

około godziny 12

w poludnif! urząd śledczy na p0dstawie konfi~
dencjonalnych danych ustaliłł iż ktwawy zbir
Dólberg znajduje się u swej kCjchanki· przy u:"

li<::y Polskiej. Natychmiast wydalegowano na
wskazane miejsce k.ilku zdolnych wywiadowców, którzy też przystąpili do obserwacji domu' w którym ukry~a:ł się bandyta. O godzinie 13 min; lS.wy'wiadowcy zauważyli w ko ..
rytar zu Dolberga xe swoią kochanką, który
na widok.·poHCji wydóbyłrewolweri począł
strzelać. w'kierunku wywiadowców. F unkcjona
rjusze urzędu śledczego widząc, że bandyta o
ostrzeliwuje się i zamierza zbiec, wezwali go
do poddania się, lecz gdy to nieposkutkowało
wywiadowcy zmusż'eni byli użyć bron!, Ugodzony kulą. bandyta pad! martwy na ziemię.
Podczas walki z krwł\wym bandytą został ,ran
ny wywiadowca Andn:iczak, którego przewie
:Liono do szpitala ewangieli .kiego, gdzie poddano go operacji wyjęcia kuli.

Egzaminy dla maerniczych
przysięgłych
Egzaminy na mierniczych przysięg
terminie jesiennymb.r.odbędą się
dla kandydatów terytorjalnie priynależnych
do KomiSJi Warszawskiej w połowie paź~
dziernika b., r.

łych w

Bliższe szczegóły dotyczące ~erminu. lo~
l >godz. tozpoczęciaegzaminu podane
zostaną" pisemnie . każdemu zgłoszonemu i

kalu

dopuszczonemu
t:owi

do

egzammu

kandyda-

kąl~

zbira

Na miejsce krviawego w·ypadku przybył na
(w)

częlmL: urzę,duśledc7.;:!:;:J iq~.>. i'Ljsc:;k.

Agencja

do P?,vyższy~h
.

"Polpress"

szczegół6i.v dodaje:

\V d.alszY111:TOk u<loc.lloa~enla ust~~lonn'?'
zabity band.yta ~~ l~biegłYin'roku przy
zbiegu ulic Brzeziilskiej
i ~Uyn:ar;skjej za::;
strzelił
st. :pos,terunkowego Jana Kopanię,
który usiło'walgozatrzymać, podejrze\vając
o dokonanie kradzieży,. gdyż Dolder. Q 4::; e j
nad rallenl jechał z vde~kim ,tłomokiem \"
dorożce. Zabitego. ba.ndytę od w'leziono dó pro
sektDrjum.
Ciężl\o rannego
wy \viado'wcę
Prożka odwieziono do szpitala e\vangielickje
go przy ul. Północnej. Ko~hGnka Doldera -'Konstan~ja Czubek r a Y;ieść o "ślnierci jego
uległa \v komisarjacie atako,vi histerji i z
trudem zdołano ją u6pokoić.
Władze w dalszyrn' ci(}gu prowadza do
chodzenie \y tej spra;"vie. (p) es)
że

• • • • iiillltl a.,~ .wil·.łiIi • • a~ali •••• 11'11

Podałek

lO

"

wCJs~owy

.

.
~zba Sk~rbo~a w Łodzi wyjaśnia, żc
obowlązek p l acen1a podatku, wojskowego
przez OSObYf które przy, poborze rocznika
1908! }ub przy' ponownych przeglądach przez
komlsJe poborowe w roku bieżącym uznani
zOB,tali z~ zupeł~ie' niezdolnychdo służby
WOJskowej lub tez otrzymali, kategorję C, i D
rOZDoczvna się i stycznia 1930 roku. (w)

Kandydaci którzy pragną być dopusz"
czeni do egzaminu w terrninie jesiennymI
winni złożyć, ,,\ ciągu sierpnia r. b. na ręce
sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ul. Foksal ł 1. (JokalWydziału Pomiarowego Fvlinisterstwa Robót Publicznych)
należycie
udokumentowane podanie, oraz
pokwitowanie wpłaconej taksy egzaminacyj.;.
nej (konto P. K.O.Nr. 30491).

lam też można nabyć . wykaz ustav;.
rozporządzeń i przepisów wymaganych, prż.
egzaminie.

HamarW~i8i~ zmian' w zarza~i~ "Praca
Polsla"
~

......

targu szukał WTil7. z brygadą. tak w Łodzi jak
i w oh:olicy kaudydaht nu dv(yrbczas pri611
zemnie zajnl0Yvanc stanowisko 'pr\.·zesa i :tO ,
Ol'ganiiowaniu się tej brygadr wiod~bd i ił

\-.

LIST OTWARTY.

.1

akceptował.

•

IekretarJatZ~łązku,Zawo"dowego ,~Pra,
ca Polska" podał. do Pilblicztl$j wla~olności
że w dniu 2O.D.ltt. pełny zarzęd zwl11Zku wy:
raził mi votuilll nltufoQłci.Opublil(owRnie
tej wiadollloEki IInUSZaInll'le do stwlerdze..

rektoreln. Po stwierdzeń1upOwyższeg.) ustą
piłem z kierownictwa i wykreśliłem
się z
listy członków Prac:r Polskiej.
Podaję do publicznej wiadomości, że
podłoźClll powyższego

zatargu, były 2 listy
nloje skier,owanc do p. St. Lipkowskiego z
1) Rzeczywiście w dnIu 20 b.m. na po- dnia g.V. i 26.VI r.b. a w których to listach
siedzeniu zarządu zwołanam przcZtmnie, a ź~~dałem uzgodnienia naszych zapatrywań i
na którego porządltu dziennym bylo: ustale- poczynall odnośnie taktyki celó\y i zadal1, 7-",nie terminu zwołania. zjazdu delegatów i wy Zaw. Praca Polska. Stwierdzam, że na po~
brania nowego zarządu.. Stwierdziłem, że na Wyższe moje listy odpowiedzi nieotrzyma~
47 osgb pełnego zarzą.duprzybYło na zebra,~ lem, natomiast zorganiz()wanq, zosatała na tenie oiób 23.--renie fabryki Opozycyjna brygada z pracow'"
Wtedy jeden z członków poprosił o ników i robotników zależnych z tYltułu służ~
bo\vego od p. Dyr. St. Lipkowskiego, a któse
głos 1 źakOJllUnlltowtł Ini: ·ź~. obecni.nie mQF
rqj celem było urządzenie mi na zebraniu
ją do mni. t8:utanła. PQwytsze pOddano pod
awantury i zmuszenie do ustąpienia. -- że p.
głosowanie.
Głosowało za tym wnioskiem
19 osób z tych 15 osób tó sami akcjónarjuaze St. Lipkowski tak był pe'wnym rezultu.tu Ż(~
tej firmy w któ1ejp. St. Lipkowski jest dy:~ już w połowle majat a więc od początku za~
nasttpują,cych. faktów,

nia

. . .r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~~. . . .. . .

r
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M

ASIA SK GIElDA

n- -

.

l

ł. ~.'f.

Plpl,ry pr oClnło'll

nom.

8 pr. 1. Z. Bp (joep, Kraj 100)

,

J

tlOlł!ll

TlIllIlCli ,
D ł '" 25 VIi
*"" n m

1i

94.00

, pr. Ob. kom. B.G.Kraj, tOO-,
8 pT~ L.Z. Pań. Ban.. RoI, 100 J N

94.00
94.00

1 pr. Pbż.Konw$nyina 100 ~l!
50 pr. Kan.w. Poi. Kolej. 100.

67.0<F60.0092.00
50,,00
105.00
62.50

pr. P~ł. Dol. 1919.. 19201' 100 dol.
. 100 fr.

5 pr. Po%.Ko~ejowa

5 pl'. Pot. Pram. Seria II
z 1928

5 doL

L1sty Zasłalno
4

zł.

41/1

,.
,.

pr. Tow.Kted . Ziemlka 100
pr. !ił'
..
..
ł 00
8. pl'
,.
,.
"
. 100
41/lpr.
listy zaltŁ.od!tl 100
4 pl'
i ,pt.

•

42.25
46.25
75.2'
4425

,.
Ił Ił • War!~ 100 ..
li$ty tłlst t.Qdzi 100 ..

63.75

59.0U

DbHgaoie

Handlowv • '.

,

100

"

"

zł.

50

ole potasowe
G rodziski
!-. ilewski
Scholtze.
iii

ł

uls

~.

piess

~trcm.

"

..

161.50
78.50

zł.

II

.. .

,

50 ...

100 '"
10 ..

II'

I

.10g d.

"

•

4, ,.

•

•

tI

" . lIg ••
Mlchało~....
ff
Warsz. T. Fabr. cukr. 10
Fabryk cementu
F i r l e y . . . . . . , 'lO z1.
Łazy . tI '" • ł • ł O f,
Wysoka, .. • • .100 n
1II

51,00

Naftowa

Ursus

25

•

•

..

..

•
II

,

25 wt
25 ,ł

. . . . . . 15

ff

,100

Zegluga . • " ..'. 105 zł.
Bristol . - _ .. . 665 "
Majewski 1 S~ka. ...35 f'
Lombard
.100 u
Pustelnik
...
~ 50 "

,

II.BIBLJOTIKA PRAW POLSKICH"!
"

T 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
J/ł.2, Prawo wekslowe i c~a~kowe opracował
adw. Stypułkowski
...,....
. l'll.ty stemplowe • ' . • • . •
Ustawa li , h,ulńillczehiu prac. l(rnyslow.
Ustawa autOMobilowa • • .• • ' .
Prawa prótcow. umysł. i tUbotnik6w
(najem, urlopy~ kaucje, sądy pracy) • .
.. 7. Kodeks Karny, stosowany przez Sądy
Grodzkie, opraco.wał !laczelnik s~dów
Z. Slb\iclti w kart.

" 3,
Ił 4.
Ił 5.
\II
6.

lIi' płótnie

" 8. Ustawa w0i,skowa,. zawiera przepisy i
wtory pcdan, oprac. VOto rez. J. Orl!ld
Ustawa Notarjalna o

opłatach,

teczka w plOt.
l\odeks ,ostępowania karnego obowi,a~..
j!\41Y od 1 lipca 1929 r.

.•.•

d. -.8
zł'

1.10
slo 1.90
fil. ł.-, I i.-

Jat ......
"zł.

8.-

zł.

1.20

d. 5.st. 2.50

Wydawnictwo księgarni ..CZYTAJ·'.
/·,ODŻ, NarutcwlcH(DzielDa) I

II"
II

jako czynnik.

ażne!! Ppze,!zytaj!! .

fi

Fabryk Wyr. Wl6k.
Zawiercie , • . • 30 zł.
L.yrardów •

Przedsiębiorstw różn

39.50
16,75

50' 1ł
f'

"Prawidłowe odżywianie,

.

..-Iaberbusch • • .100 lit
Herbata"Szumilin • 25 p,
Spirvtlls.. .. , fi • 4. J

I

wyk. or"
kiestry .Oaza-Band" pod kier. W. Roszkowskiego;
19.00 Rozmaitości.
19.25 Komunikaty:
19.40. Nad program i komunikaty,
19.56 Sygnał czasu. odczytanie programu na

.'

Ił

50

Zieleniewski

Muzyka ta"

dr • Węgierko.

• 50 zł.

•

•

• • .. •

11.56. Sygnał czasu:
12.07 Koncort z płyt gramofQnow)'ch:
12.50 Wystawa poznańska mówi.
łJ.OO j 15.40 Komunikaty;
16,15 uKącik krótkofalowy (komunikat polskiego klubu radjoznawców):
16.30 Muzyka płyt gramol.
17.15 Komunikaty;
17.25 ,.0 pielgrzymce ksi~c:
rotki do Ziemi Swiętej", opow.u~ .... 1'. ..v.lie"
czyslailw Smclarski.
17.50 Ostatni, "owiny :z: wystawy p,earuińs
kiej.

14i 11. -

'20,30 Koncert wieczorny symfoniczny oz Do..
liny Szwajcarskiej, Wykonawcy:. orkierstra
Filharmonji warlzawlkiej. pod dyr, Kazimierza Wiłkomirskiego i Roman Totenberg.
(skrz). W programi(! utwory Jana 2rahmsil
22.00, 22.05 i2Z.20 Komunikaty.

:

,

RudZki

28 LIPCA 1!l! R.

zapobiegawczy .chorobom przemi~ny materii" (dział .. Hygjeną .. Medycyna")·;....... wYErł.

5 'tt
50 .,

#

II

II

PIĄTEK,

20.05

hutniczych
Warsz. T. Kop.. Węg,lOO zł.,

Rohn.

PRZEZ RAOJO

dzień następny.

i zakładów

Polska Nafta.
Standart..Nobel •

CH",DZY~SKI.

neczna wyłącznie zagranic.zna,w

G<?sław!ce

Kopalń

KAROL

18.00 Ko_eel't popołudniowy.

10
C~ęstoc!ce...... 100 ,.
f

p

Spożywcze

100 ,.
12.50

Elektryczne
Elektr. Dąbrow. . "
50 zł.
Elektrycznosć .'
100 '"
Pol. row.Elek. P. T. E 30"
Boown Jjoveri. • •
,100 łf
Gr II ..i.;i~
•
•
••
10 '"
Kabel.
..
10 Ił
Sila i Swiatlo II em
50 "

!

..

-

Przedsięb, Handlow,
Borkowski • "
• 2S zł
Jabłkowscy" . • , }O .,
Syndykat RoJ .. Warsz. 20 łJ

25 ..

"

--

•

!Statachowice "..

100 ..

~

f

••

Polski •. • • . . . 100.
Pol.
tzem we Lwowie 100 1ft
Lachodni
,
••
25"
L w. Sp. Zarob- • •
i 00 tł
Chemiczne
terata
,,,

Cll!chanQw
Czerslt .•

Ostrowiec Ser. Bl.
. Parowóz tI • ..
Pocisk ..

AKCie
•

C~odorQ:W ł

,. . .

II

. . \Varsz. z 1926r 100 ,.
pr Poi. Konwersyjn .
.. m. ·,W ar&i'~ z 1Y26. l 100 ..

Bankowe
Dyskontowy '11

\' W.a. rt. traB.za.k.. C. je w ll~nlh
nom
Doia 25 V11

Fabrrk eukr\1

Fabryk Metlowych
Cegieł.ki • ',.
50 zł.
Lilppp • • • •
25 ..
Módrzejów.. • • • 50 't
Norblin . .. .. • ,10. ~ }
Ol'thwein Ił
25 f'

4 J/, pr. Poź. KonwerByina
,m, Wauz. z 192;r.- 100. zł.
51" pt Poź~Kónwersyjna
6

JAt A

OFI

Ni<.szgatlzajfl(' ;ji~ na takie nletody U5iłt,
z zajmowanego dotychczas stanowiska
i oddaję takowe
do dyspozycji 11. s~. LiIł·
kowskiem'u. \VobŁ'C nieohecności p. SIt. Lip..
kowskiego w Łodzi niechciałcln publicznie
tych spraw poruszać - zmuszony przez S, ..
kretarjat -- poZ\ValalTI sol~ie tych ld'lka zdań
podać, do wjadolllości zainteresowanym. ($)
pUję

~

Do

Da bycia

w

księga.rniach.
/

NI". 206

M·--

i_

=

1J;~===============~i
~~

Ip~z~ YSŁOCO ŁODlklCH 1
Spółdzielnia

Rot

z ogr. odp, -

l1łolen181881

U~łOileniafH[bfato ur

fwaBuieUtka Ih 15

przyjmuje z oprocentowaniem
Wkłady oazczędnośclowe w Złotych
z wymówieniem i. na każde .żądanie
W kłady o5z"dnośclowe VI Dolarach
innych walutach obcych, zwrotnic w Dolarach i t.p

'1 c: łatw ia wszelkie operacje bankoWE
- A"K E -I~O y c
\l ynalem

kasetek

stalowyc:-J

rnży'nier Budowniczy

I

~

•I urO~OB O~ło~l~fijaI

i Geometra

~

., • K
- os ] IISZ-L,""" l
Al

10

,

I p"

Kupno fi

sprzedaż

~ -a

raty i za gotówkę
Cala Łódź, wie, że naji
lepiej kupuje się meble
Roboty pomiarowe
tylko w zakładzie tapicersldm B.;.ei Gabałów Nawrot
. Projekt... budowlane -- nadżó:r .technic~ny ....;... żelbetnj~tw Iti 8. Otomany; tapczany

tel. 2-15

od lido 3

calosze"

IZYCH

ił

. Przysięgły
Er

k
z::--~

I l1 I

'. -

mate najbardziej zachwiana firma;
e upadnie nigdy, skoro tylko się zwroci G rade
reklamową do

(S a f e s)

e

Q

~ ~:tOry oprzeć się
L

od i do 7.

;- otrzebny chłopiec do ob
stugi Qości w piwiarni
Kilińskie~o· 115

8612--1
Drzyjmę

r jentki, . w

posadę

ekspedsklepie sp ożyw..

ezym lubr:z.eżniczym# Wla
dam językiem niemieckim.
Mogę na. wyjazd. Łaskawe
oferty Bub "Rena
ot

8600-1

p.lru1Vn.rz~.ł~.·
CZeK ·~n si~ci KanalizacJ- j'uei- mujemy
!:i~:;ob~r~~~t~i
o::~d~~:;~ """"",-N8U_ka_'...........
W'. .ChO_wD
. . . udziela
............
nle
J p: J q
wszelkie zamówie rt łady pianista

11

Porada prawno .. administracyjna
\IV sprawach technicznych

nia. wykonanie solidne. Na hl muzyki na własnym· for
raty- za gotówkę.
4253 tepianie. Początki 1 zloty
~~'.~~_ _ _ _~_ _~I_ _ _ _ _ _ _ _~_,~w~;;~n~am n~; rnów~~m~nŁ15

!h'ł' .; _.:S_~._NIEL:NO..BIAŁY .1esŁ
,

-,off..anna
,_..
'.

-,

ryźowy

do nabycia.
'.

t

I

.'.'.K·roc:hmal
·

wszędzie;

~ 8 jącą .się

l'" Błysz"'z
~

Najtańsze

teny

Eleganckie gotowe płaszcze damskie i męskie. CZYlto
wełniane materjaly na damskie i męskie palta, ubrania
kostjumy i suknie. Swaetry. Kostjumy Swaetrowe.Crep
de;'chine, tafta, popelin crepa-satin,georgete. Jedwabne
n;aJ?wane szal,e j c.hu~tki. Go~owa' męs~a i. damska
bleh:zna. - Ponczochy, SkarpetkI, ParasoHu. Blsl,Y
w~r.
M.ateraco,:,~. Purpur. Obru.sowe. RęCEDlkowe.
SClereczlu. Przescleradlowe. Etamma. Opal. Satyna
Złlfiry. Torebki, Rękawiczki. Obuwie i moc innych
artykułów poleca
'

tO-I

LEO

R:g.

_~_""""""-8_60;.;;;;.,2-4 lagublODe dOkumeetj

aklep do sprzedania tyto ..
U
niowo~spożywC%y okazyj

F:.~c.6Iugla, południowa 28 t. ,15 ..32 Łódź

Ul
1M

8596-2

1..............

Wyłączna. sprzedaż

ftM
D 'loS

na każdy inŁe..
res. Konstantynowska 69

Y P II. /-ri.T

6.....

·z

!IW'

""

Klllftllde;o 44

I

A.

a,

I

,;; spólnik z: kapitałem od
POłll!!~d,· i .nra.ce.
~ 10,000 do 25.000 zł. po151JU_
r
szukiwany. Współpraca nie
= konieczna. Interes najzupełpotrzehsa d~iewczynka do niej pewny. Oferty pod
posługi. Wiadomość ut "Interes"
Pusta 20
8598-3

najko.rZystnieikUPiĆ mo".

I

żnaw spółce

chemiczna.

D·r. St. Bi.'bern.~ al
\fi

pralnia Moniuszki 11 Tel. ea-22

8610'" -3

przy

cechu

Piotrkowska 19

I

2 • • • • • • • • • • • • • 1151

umieją-

atki'

książeczkę wojskową wydaną przez P..

6037-2

gotować. Wiadomość

~

Zagubiono

nie. ul. Trelenberga11 .Kadogoszcz
8586-:-3 K. U. Brzeziny naimięAn
toni Wilamek. Zwrócjćdo
s~,_ om do sprzedan:iaw naj Administracji .. Rozwoju"
8594~3
U Iepsz}m'punkcie Alek.sandrowskiej ulicy. Dowiedzieć się można na ulicy niotrowi Bartosikowi skraGdańskiej Nr. AS u. pana r dziano portfel z wekA. Ertnera
slami na zł. 600 wyst. in
8606--3 blanco przez braci Suwal_ ;
skich, któreniniejszem się
Honcertow y parlofon z pll' unieważnia
9604-2
tarni okazyjnie 350 ztl
Lodownia 150. Magazyn
Hóine.
mebli_ Piotrkowska 116
_ _ _- - - - - - _ " " " "

otrzebna służąca
P
. ea
Pomorska Nr .10

If-y

Choroby $~~n'ne .i weneryczne
Puyjmujll od 8..10 1', i od 5-8 w

Baczność!

Wy\:onyw~m garnitury 50zA
palta 45 zł. własne dodatk
robota .pi~rwszorzędna

KRAWIEC

KAMINSKI

Napiórkowskieg 5
front 11 piętro

fi Ł C S,2 E,~~ Przed tekstem 30 gr, w tekście 30 gr.; załekstem25 gr.; zwyczajne 14 gr.; nek.rologi 30 gr. komunikaty 25 gr za
l\'ieISZ n.ilin.ehcv.y Illb jego n-:iejsce. Drobńeogłoszenia be:tterminowetO gr. za wyraz .duże litery 50 gr~: najmniejsze ogłoszenie i-zł
Cgloszenia zan:.iejscowe 50 proc. drożej, zagr~ 100roc. StroRica pn:ed tekstem i w tekście podzielONa na- 3 tamY1 za tekstem na 5 lamów
Artykuły bez oznaczenia honorarjum uvtażaredakcja za bezl?f-atne. Ogłoszenia przyjmuje się dog.7.. ej po 7-ej 50 pr. drożej Za terminr,-'
,,~d«(:(l;( (~,(~~fi ,{nritI. u<. C(1:CV.!tC2~KEiol r.c,'\>\<l }:cc.v;}ikactcv..j2,Z. I:I2edt~m I=r7.)j~teogłoszeniebezuprzedniegozawi.
R02.wój roozna zamawiać w Zgierzu uP', Lacha, w Pabjanica<;h u p. Zatorskiego ul. Zamkowa. .
-

C EN A C

Ile«Jqkłol' Na~ełny-i Wydawca m73

T.

Ćzajewski.

VI tłoczni T.

CzaiewskiegG~Red. odpo'wiedzialny:

Edmund Barfoszek

