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Prześladowany, szczególnie w Polsce, miejsce. w sŁanie - jak się trzeb~ spodzie- ciwnościami życia, ie wyczuł pismo nosem
a to prześladowany, w spc)1iób' nad' Wyraz wać' - m. w. nienaruszonym.
i drapnął z Polski, prawdopobnie do ż~dneJ ze
dotk.liwy i niepr~yjemny (dla większości naroNastępnie ganef Bastin ,przyjeżdżał do swoich fł wawerskich" żon. dowej) lud Izraela musi co pewien czas znosić Polski, doręczał odnalezionym narzeczonym
Reb Kestenberg znajduje się obecnie pod
mnleJsze lub większe przykrości.
Jedną' listy odkonkilrel1tów z Ąmeryki, udawał się dozorem policyjnym. Czy jestwinien~ Czy
%
większych było' wręcz, szykanowanie wy.. do reb Kestenberga, brał fikcyjny ślub i od~ mu kto moźe dowieść, że wiedział, dokąd
znawców Mojżesza prze% wystawianie sztuk wOiiłofiary łatwowierności.. .. przez pomyłkę do wywozi ten fłtojful" Bastin swoje żony? Czy
żargonowych na deskach teatru miejskiego Argentyny, oddając ie przez pomyłkę zamiast tak drogo brał za· .takie duże ryzyko. jak
w Łodzi, gdy cO drugi szanujący się hardziej do właściwych rąk do, ..• magazynów tego to .. udzielanie fikcyjnych ślubów? Czy nie pra..
i zmierzający usilnie ku asymilacji obywatel waru,' który wszędzie j zawsze ma zbyt.
cował sumiennie i uczciwie na każde 50 do ..
nie rozumiał połowy tego, co do niego ze
' Frzedopuszczeniem gTanic Polski Bastin larów~ Czy wogóle wiedział, że interes tak
sceny mówiono.
. ,,' ' udawał sięcIo ,sekretarza' źydowskiej gminy prędk.o. ledwie po 50' małieństw:ach, ulegnie
Wręcz; ordynarnynl,gwałtem.;;11aJ{)llli~s~W ą\Ver ,G~wryiałka,któremu •. płacił, (powy*ej likwidacji" ,taki. dobry, popłatny intere$ł'
jest . zastosowanie. do~a;szawsld~fabina""'~prżewid~iińY,cll'~ryf"Stemi=-b'"-':J-ch}'~za , Cod{)Qf'"
·Gd,vpyw,na}ogicżnymwypadku w "miej...
z Wawra, ,Mendla Ke~tenbergaf nadzoru,śled- wiedni~,:· dokUmenty, ·przyczem reb' Kesten.. scerelu,KestenbergE.l znalazł . się duchowny
czego f jak do pierwszego lepszego redaktora . berg otrzymywał na rękę dolarów 50.
innego wyznania, szpa.ltyprasy lódzkiejroi...
goimskiego t antysemickiego t a zatem i wywro. Gawryjałekt uz\:,ierawsZy sobie jaką taką .łyby się od sensacyjnychCwywiadów, soczytowego pisma.
gotówkę, okradijeszcze cokolwiek bo .tylko stych sprawozdań, tłustych rewelacji.
W grę .wchodzi reb Kestenberg, a za...
Cóźbowiem reb KesŁenberg zawinił)
na. 60.00z1otych,w!asną gminę i otworzył
własną. stajnię wyścigową.' T em nie mniej tem -'- Jak dotąd cisza. '
Złe języki głoszą, że" reb Kestenberg po"
,
policja bez 'żadnego szacunku przymknęła
O swoich się nie pisze.
magal w upra~ianiuhandlużywY!l1 f:towarem.
Gawryjahca troskliwiej, niż się to czyni z naj ...
Czy reb Kestenberg jest winny i, w jakim
Fe! Czyżby? Skąd! Re:b Kestenberg szedł bardziej rasowym ogierem.
stopniu, ustali sąd. Jak dotąd sprawiedliwość
jedynie na rękę n[-ijbard~iej szowinistycznym
Częstotliwy mąż, który sam jeden. za .. wypowiedziała już swoją opinję ujemną, sto"
czynnikom w Polsce J które mówią; ~~,,"Precz
. ,
warł dzięki uprzejmości prawie bezinte.. sując nadzór ~ledczy, 'jakkolwiek reb Kestenz napływem żydów z zagranicy
... ,& natomiast!
lk
k 1r
resownej ..:- reb Kestenberga- ty o o OiO berg, nie jest redaktorem odpowiedzialnym
"Niech źyje ideaemlgracjiżydów z Polski
(eh.). '
50 małżeństw, zdołał pod wpływem tylbkrot.. opozycyjnegó pisma.
zagranicęu.
Reb Kestenberg ułatwiał ,tedy
nych"doświadczen~ tak się już otrzaskać z prze..
emigrację -.,- żydówek.
Czy wiecie, co to
znaczy? Jeżeli' emigruje jeden żyd. to zaprakło
w Polsce jednego mieszkańca.
Natomiast
przy znanej płodności cór izraelskich ---' gdy
dziś wyjedzie jedna młoda kobieta, to jest to
samo, co gdyby za lat dziesięć opuściloPol;"
Na marginesie jednego z ostatnich ar~y-:, jeszeze . "Rozwoju", który jest' od: stronnIctwa
skę 12,15, a mOże i więcej osób.
kulów "Rozwoju f' f pióra p. A. S., ukazały się tego malerjalnie ~ jak dotąd niezależny.
Jak wyglądały karygodne czyny reb (w związku z przedrukowaniem tegoż artykułu
Że kieranek "Rozwoju"~ nie będąc par
przez .. Głos Prawdy") w
warszawskiem,
Kestenberga?
tyjnym
jest. nawskrość narodowym, tego cb.,.Pierwszym z ich długiego łańcucha było fłA~ B.C/" i-fłGazecie <Warszawskiej" enum- baudawadniać nie po~rzequjemy.
cjacje, orzekające m. in. zgodnie co następuje~
zapoznanie się patryarch y z epikojresem
HA. B. C.", "':.'spominając ~~ przykładzie
"Rozwój" łÓdZki może pisać co uważa
(wcale nie jednoznaczne z epikurejczykiem)
za stosowne (dobrze, iż nie to, co mu ta czy p .. Sadzewicza, daje jaskrawy przykład, że odBastinem,który prowadził dość swoisty pr?ceder. inna grupa narzuca ~ p. R.).
nośne ostatnich orjentacji w stronnictwie Da...
Mianowicie ~ troszkę mieszkał VI Ameryce,
rodowem
w Łodzi jest zgala niet.au courantl«.
"Nie był on nigdy i, nie jest, organem ani
troszkę w Pol:;;ce.
W Amerycp. wyszukiwał wojującego f,obwiepolu", jak twierdzi "Glos
młodych żydków, którzy mielinsrzec%one Prawdy" tani stronnictwa narodowego. Jest
w polsce i za 'dobrem wynagrodzeniem pro- poprostu przedsiębiorstwem prywatne~ i re;.l
- Po powrocie z zagranicy:'
. ponował im dostawienie przyszłych zon na prezentuje punkt widzenia swojej' redakcji u •
Uwągi rtajzupelniej , słuszne, 5twi~rdzają..
ceniedwuznacznief że"Rozwój" nie jest subsydjowany .przez' nikogo, reprezentując pOunkt
(junior)
widzenia swej redakcji ł bez w.zględuna intePrzyjmuje w swoim salonie
resy tychczy'innych grup. Z' tego względu
.'uważał,
nie angazuje się w żadnym kiePłotrkowsk,a
Traugutta 5. tel. 7;.,.,3
runku zamie~zczając ,rozważania 'jednego ze
SpSljatnośf "farbo.anil Wto..6.
:swych czołowych publicystów 'P. A. S .. na te ..
powróc~ł ł
oWI·łprlyjęcia m.at
możliwości· porozumienia kół naro,dowych
trwała ondu~acła.
w
chorobach skóry, weIlerycznrch i dróg z sanacją.. 'Ze porozumienia, tak~e~o ~te uznamoczopkiowych od 1-2 i od S-7.
je stronnictwo
narod~weł to
nie wiąie
l
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Objął około

dziś :ątrajk, obejmujący wszystkie fabryki mebli
i wielk.ie zakłady, stolarskie na terenie. Kato ..
wic. Królewskiej Huty i Mysłowic. Strajk objął
około tysiąca robotników.

h n

I

yrok - jakgdyby
dliwy.

1000 roboinikó W

KATOWICE, 6. 8. (a. w.). - Długotrwa~
te pertraktacje między robotnikami wielkich
zakładów stolaIskich a pracedawcami nie, dały
iaqJlego re~ultatu. \V z\viązku z tern wy bucht
fi

u

l

E LI

MOSKWA. 6. 8. (a. w.) Sąd sowieeki
wNiżnim Nowgorodzie wydał wyrok w spta..
wie 16 t. zw. korrupcjonistów, którzy -- ,'l..
niąc funkcje urzędników komisarjatu finansGw
pracowali na rzecz instytucji i osób' pryw.tnych. Qskarżeni skazani 7")~t~-di n~ katy \fłę..
-zienia od 10 do 20 lat.

I

"Pcilska P ivjer~", polskie zwyczaje i polscy złodzieje
GDYNIA, 6 8. (a. w.) - Wladze WSZC%ę
enei'gictl1ą walkę z lichwą, uprawianą przez

:ty

miejscowe, hotele. Jak ustalono, administracja
hotelu "Poiska Riviera" pobierała za pokój
dwułóżkowy 67 złotych na dobę'ł Na tern tle

S iertelny

. WARSZA \VA,6. 8.

(a. w,)-

Ku wieI...

W czora} "'Ił. fa~
bryce cementu w Goleszowie jeden z robotników f Gustaw Cieślak f z powodu krótki ego

wagę władz.

spięcia

;:;rzerwanej

pracy

o

ile

okólnik

:MO·NACHJUM. 6. 8. (a. w.)-Na lotnisku
załamato się dziś rusztowanie,
ustawIorlepod budowę nowego hangaru. Pod
R!U~amiznaiadosięczterech robotników.
Zwłoki ·,hzech zostałv. wydobyte. Czwarty,
\-vytłobytyw~7eśniej, walczy ze śmiercią.
'.

__________

Mt~~~~, ~~~i~;'d:·~~i:~;II.~~~~~~!65':l;
' Ula,

dorosłych:

",

w rolach
, ..'

I"

I
(Miasto

marzeń)

głów.

George O'BPIEN Virgi
nia VALLl June .COLLYER

Dla· młodzieży:.

st :t ia

o zi

(ORŁY WOJENNE)
Dramat Iotniczy'~ opracowany przez pt;lrucznika. pi.
lQta HOWARDABLANCHAROA na tle prawdziWtgo znan:enia. ,;..-~~~ W rolach głównych.

'_~~:ymond KEANE i ·BARBARA

cieszą s~ę
cofnięty, względnie
Opinja pr~sy stołecznej jest po-

grodzkiego nie zostanie

dzielona. Naogół opinja
stronie szoferów.

stoipe

public%na

Frekwencja na P.

Oberriesenfeld

.~IIIIi1iillllll!!!ll!IllIil!!!!1!łl!

prądem,

ponosząc

łłLuCJ".

,GDYNIA, 6. 8. (a. w.) - W,dobyt-a
wczoTaj z morza zwłoki handlowca, León8.
Siiarka, który zatonął przy zderzeniu' się statkw
nAmor" f należącego do urzędu morskiego, 2Cstatki-m. Lucy", stanowiącym własność łowa"
!....
-nnan"..
'

starostwa

Katastrofa na lotnisku.

_ Z

został porażony

na !iejscu.

Po zderzeniu .,Amora" i

zmieniony.

KENT

• Kił

POZNA~J, 6. 8. (a. w.)
W dniudzisiejszym przewidziany jest w P oznaniu przy"
jazd 37 wycieczek, w liczbie około 4.500 osób.

I

~

. OSOBY POSZUKIWANE.

I

Zofja Dobrowolska, \Vysoka 15, \V :Ło·
dzi, poszukuję swego ~yna, o którym niema
wiado1110Ści od lat 7 -tniu.
\Vspo111niany, Aclarn Dohrowolsld, słu
żył w: arnlji ochotniczej gen. BaBeJ'a. Po l'OZ\viązaniu annji oehotnkzejpowrócH dQ Anle
ryki, poczem 'wysłał do nlutki ł'óżnelni czasa
n~"ikilka listów. - Następnie
wszelld ślad
po nin1. zaginął. Usilnie -- jak 'widać z od,:
nośnych pism starania konsulatu Rzeczypospolitej \\~l\1ichlgan
nie dały rezultatu.
Ktoby cośkohviek \viedział (może w gronie
hallerczykó\v) o losach w~pon1nianego zeclr
ce poinformc\vać 111atkę według wyżej wskazanego Jldresu.

O~ L~~lE .LENIE.

Chcąc

nabyć

proszek naszego wyrobu, nale
żI przy kupnie akcentowae
wyraźnie żądać

oryginalnych

proszków z uKOGUTKIEMu

Cą..

sec.kiego znanych od lat trzy..
dziestu. Zwracajcie uwagę i od

rzucajcie uporczywie poleca...
ne naśladownictwa w podobnem
do naszego o.pakowaniu - ,J

Polskie pisma
ernigracyjne prosimy'
o pl'zedI'Llko wante ninIejszego. --..,

I
.. Ostatnie 2 dni

ziś

'e

I

I

dni

następnych

iŁ
fUm z

~alresu

higieny

OI
ciał.

.kobiecego.

Z.djęć dokon~no: ~v ins~yttlcie anatomicznym,. w ~li~ice dermat~logicznej pora"
~~ wenerologlCzneh 'panstwowym zakładZIe POłozulczym, vrydz1ale parazytolo-

gIcznym w PradLe.
Choroby weneryczne.
,

.

KIELCE, 6, 8. (a. w.) -

śmierć

k:~tpu za4ó,voleniu dorożkarzy strajk taksó ..
wek· trwa:- w dalszym ciągu.
Trudno ustaIić t
czy szoferzyautodorożek zechcą przystąpić do

YPsdek W

bryce cementu.

doszło do konfliktu między przedstawiciel..
stem finlandzkiem, które bawiło
ostatnio
w Gdyni g a. zarządem hotelu. co zwrócilo u-

i
VVafszawscy dorozkarze

sprawił

, Hygiena dała kobiecego.
J{.obiety.
,

Alkoholizm. .Dziedziczność.
1\1oda i powołani~

charakter będzie wyświetlany .bez 'ilustacjiorkiestr..

'.

~

==

le

~

"ROZ\tVOJ" Brodal.7,sierp1l1a l~l~ r~ku.

=

:-

::

.

o Teresie z 1\311n( r~relłth

j

Potwierdzenje
Pisma, w których dotychczas .można hy..

ło znaleźć ataki przeciwko Teresie Neumann

których ·żądano by przedstawiciele .. nauki
zdemas~owali obłudę i fałsz w Konnersreuth t

W

~ gdy do tego .nie dochodziło, utrzymywano,
ze Teresa Nevmannwyzdrowiałai żedotych
c;asowe, fenomenall1e objawy ustały - ohec~
nIe zmieniły front.
.
.
Nie zanie.chały walki, nie. . Walczą w
tIsz'ym cią~u innemi środkami j tern ostf?~ej~
pIsmach tych szerzy się obecnie niejasna
po~łoska: "Nauka przestała się. zajmować zja;'
wiskarni w Konnersreuth. Niema tam nic
nadzwyczainego. "Ta nowa' metoda, usiłująca
przedstawić zjawiska w Konnersreuthza' wytłumaczone, jest tak sprytna, że nawet dobrzy
katolicy i niektóre pisma katolickie d:łją się
w ten sposób wywieść w pole.
.
.
Jeż~li nauka j:lrzestała się zajmować zja..
wiskami w Konnersreuth,· to należy . zapytać :
"Dlaczego?" 'Na to oczywiście pisma te i ich
zwolennicy nie dają wła~ciwej odpowiedzi.
Dnia 15 kwietnia rb. w sądzie VI Monachjum podczas pewnego procesu o obrazę,
szereg świadków złożył pod przysięgą ze.-:na..
nie, że moźnaby uważać za odpowiędźna
powyższe pytanie: "Dlaczego naukaprzeslała
. zajmować się zjawiskami' w Konnersreuth?"
Oto znany ze swych występÓw przeciwko
Lourdes, dr•. medycyny Aigner,' oświadczył w
sądzie, -że' ze . strony władz kościelnych w
zjawiskach w Konnersreuth •niemaoszukiwa~
nia. Pod,(1)~ietad~a; sanitarny, dr.Seidl,
oświadciylf ŻEf""'O'oszustwie w Kofinersreuth
ttP1t

MY
la marginelfe

s~andatu

(Dokończenie)

Kuratela.
Poszedłem. z riimz tą myślą, że jeszcze
się uda wyciągnąć go na Caprifgdzie.bę

nadprzyrodzoności z.h~ \\ isk

z którejkolwiek strony nie m0źenawet być
mowy".
O ranach rreresy.Neunlann iowie·
dział on: .. Rany sąoraV\;dziwe.
Co do tego
niema wątpliwości, tonie jest udawanie,. to
rzeczywiś-::ie są rany·ł.
'.
Prof. -dr. Ewaid, również' badan.y iako
świadek, także stwierdził, że blizny są prawdziwe. Stwierdza też OD, że ~jrawdą iest to, iż
Teresa Neumann nie' przy;rnuje pokarmów.
Naturalnie, prof. Rwało wyra7a nadzieję, że
.. nauka potrafi kiedyś wyt1um~czyć7jawiska w
. Konnersreuth,jednakna zapyianie sędziego
oświadcza, że nloze się cą do tego mylić. .
Całkowite powstrzymanie się
Teresy
NeumaI1n od przyjmowania pokarmów potwier
dza w zupełności wspomniany już dr. S~idL
Od września 1927 r, nieprzy;ęła onu najmniejszego kąska ani łyku wody, którq dawniej częściej piła.
Zeznania śwe kończy dr.
Seidl oświadczaniem: . HZjawist.a w Konnersreuth 'nie można wytłumaczyć1.e stanowiska
medycyny. 1\1uszą one. być traktowane w całości.iako coś odrębnego··, Są to fakty, nad
któremi nawet· przeciwnicy' n:e mogą. przecho
dzić do porządku. Są one jednak dla nich w
na.jwyższymstopniu
niewygodne, bowiem
właśnie powoływana przez nich nauka odmawia wytłumaczeniatalbo też jasno oświadczą,
że jej miary do tychz]awisk stosować nie

wu·. byli. tam biskupi i kardynałowie. a 'Y'
ostalnin1 tygo·jniu rewna IL"~ba Guchownych
prawosławnych.
Cieszyć się należy •

.; t;:; nąuka. niema jui
nic i do zan:.ueenia i do czy . i ..eniuw.Konnert
reuth, że cofa się i ustęp:'lje pola iedyneml\
kompetentnemu w tej mierze autorytetowi teologii katoHckiej.Ducho\N~et!stwo interesuj p
się terni zjawiskami, przY':(Ó,:::;uje do nich :l
należytą powagą i. szerzy \vJi.'ód na;szerszycr
warstw więśćo misji KonnersreUtbl).. Władze
kościelne z biskupern RatyzbonYf ks~ dr. M
Ruchbergerem, mężem wielIdei hauki igłębo ..
kiej wiary katoliclnej na cze:e, ufflle:ą w od,
powiedni sposób spra<Nować nad:;;ól nad wy"
darzeniami w Konnersreuih, a t.a:~:t~. n e do"
puścić, aby nauka nIe zrObiła z ni.c,l tejo~
czem one nie są i czem być nie mogą.

••••••••••••• _••••
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Ro"Qić zapasy masła na ,dmę jak co roku
Zwi"zek.. Spółdzielni' Mlec%arsk:ich przyjmuje
obsta1unki poczynając od 5-ciu .klg. i po·
dejmuje się przechowania do zimy.
Związek Spółdzielni

Mial:zarskBCh I, JajC:ZBfsxict

można.

Wobee .tego

cieszyć się należY7'że

coraz
do Konnersreuth przedsławiciele duchowieństwa, ostatnio także duchow~eństwa:prawpsławm~~o; 'Niedawno .zno-

c2.ęściej przybywają

i pod pozorem

chciałem się dowiedzieć

Pt~ebywa kapitan,

'
Nieudane próby.

gdzie
l

Dostałem odpowiedź, że dziś rano wyjechał do Medjolanu, tyml~zasem jak się okazało później kapitan jeszcze był w Rzymie i
wyjechał dzień . później, nie pozostawało mi

ODCZUU.. w I:.ODZi

. Al. Kościuszki 29
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Tel. 3 ..12 i 74-40

lem dwanaście terminów odlotu i dwanaście
razy tłumaczą, że duchy nie pozwalają. Kpt.
Kowalczyk zamiast oblatywać samo lot i ćwi
czyć się do zapasów z Atlantykiem, bawi się
W magję. wstawianie .. aury", w tern pocobne
hocki.klocki.

Uboczne zyski.
"Faraoni" mają jakiś dzi~vny cel niedo. nic innego jak udać się do pewnej wysokiej
dę miał możność wytłumaczyć· mu nieetyczne
Kpt. Kowalczyk, co
osobistości w .Rzymie i pod sekretem spowie~ puszczenia do odlotu,
stanowisko "faraonów" względem jego zacnej dziwy jawić całą sprawę prosząc o tajemnic~ trzeba nadmienić, nie był d:óęki ofiarnośd·
Polonji Amerykańskiej w złych warunkach.
osoby.
do' pewnego czasu,
Niestety nie udało mi się osiągnąe zaZe względu na wysokie stanowisko i Nasi malarze, .za jego plecamipoznawaHsi,
mierzone,;1o celu, gdyż'nfaraonowie przeko- wielce szlachetną .postać powyższej osobistoś .. . z wieloma osobami i malowali "auryczne per
nali gOf w kraju istotnie chciano go otruć i ci nie ujawniamy. jej nazwiska pozostawiając trety" za słone pieniądze.
Widocznie wyznawali zasadę, że lepsz,
że wiszą nad·' nim nowe . niebezpieczeństwa, to w tajemnicy Redakcji.
wróbel
w ręku, niż gołąb na sęku".
które oni muszą. zwalczyć '. i usunąć· w· jego
Był to' 8 kwietnia roku bieżącego. p onieNiema
więc czemu się dziwić, że radny
obecności. "Faraonowie" wyczuli, i:e·japrag.. waż osoba. ta, której wyjawiłem całą sprawę
nę odwieść kapitana od ich' brzydkiej 'roboŁy z.całą serdeczności,ą, .odnosiła się do, osoby Adamkiewicz dowiedziawszy się o wszystkiem,
..
postanowili nie .dopuszczać ·do··· te~of aby ka- kapitana postanowiła wraz ze mną dążyć do zerwał kontrakt.
Trzeba
tylko
żałowaf?
tego
przy'
pierwszej
sposobności
otworzyć
kapitan mógł ze mną przebywać.
J
Lotnie y są niepomiernie prze~ądni. N,i.
Zawiedziony więc wyrwaniu '. kapitaIlaz. pitanowi oczy na bezsensowne i "nieetyczne .
można się dziwić, ani też mieć żalu. do kpt.
u
szponów reirikarnowanych "faraonów" wyje .. sztuki "faraouów •
Kowalczyka, który jest dzielnym żołnierzem
Odsunłqty od wszystkiego.
chałem tego dnia na Capri,gdziępozostałe m '
Kapitan tymczasem został odsunięty od i prawdziwem asem naszego lotnictwa.
dnr kilka rozmyślając na tern jak uratować
Ze padł ofiarą szt J czek szarlatanów wszystJriego z kimkolwiek miał stosunki w
zacnego i bohaterskiego kapitana.
.
nie
jego
wina. Trz'eba go za to gorąco ża
Na Capri postanowiłem, aby jaknajprę Rzymie i aczkolwiek bardzo często przyjeż
łować~
dzej wracać do Rzymu i wtajemniczyć .'w tę dzał do Rzymu z Medjolanu był wyłącznie
Natomiast dla pp. Dyzmańskie:go i .Grusprawę pewn:: w~~okie os?b!stoścl' ,P?l~kie ':' pod opiekąduthową reinkarnow~nych!ltfarao- żewskiego nie można mieć ani krzty litości.
.
Rzymie. Z te] racp Q t~dzlen wczesnle~ . wro-' nów".
Trzecie fiasko?
Wpływ jaki mieli ci panowie na kapitacHem z Capri. ll iź .zamierzałem tambyc l~da
Pomyśleć tylko, co powie cały awia\
nabył tak wi~Ikir"że· kiedy przybył do Mełem się zaraz .do hotelu, \v którym kapItan
diolanu pan Adamkiewicz z Ameryki i chciał i nCisza zasłużona Po]onja na wieść, że drugi
zamieszkał przedm6im wyjazdem.
lot polski znajduje się pod znakiem zapyW hotelu oświadczono mi,. iż kapitan zkapHanemod;echać do Irjandji w celu zba- tania?
y jechał do Neapolu, atelegrafowalem zaraz dania tam lotnisl,a ufaraonowie"telegraficznie
Nadchodzi jesień, a z nią coraz trudNeapolu do hotelu, w k~6ry~ wi~d~iałem, ściągnęłigo:przedtem do.· Rzymu, aby na dro
niejsze warunk.i przelotu.
Nowy pilot nie
że kapitan kiedyś tam zamleszklwatl ze na- gę zabezpieczyć go przed nowemi niebezpie~ zdąży może zapozna~ się z samolotem i z wa.. '
czeństwamr.
runkami lotu transatlantyckiego.
pewno go tam zn~jdę, ~
...
Gustaw Lawina.
Pragnąłem śClągnąc go do ... slepH~, aby
Trzecie z kolei fasko będzie dIana.
. 12 terminów lotu.
z nim na serjo o tej Eprawie pOIIl5wić i ot..
strasznie bo;eslle.
Dalsze losy lotu kpt. Kowalczyka . są
Dlate;,;o ~~Ż winowajców oddajemy pod
worzyć mu oczy.
'.
.
Udałem się w teJ chwili dOf.faraonów" z~ne. Od WIosny wróżbiarze wyznaczają ogó- sąd opinji pu)licznej.
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Polowanie na tygrysy, lwy i inne królew- wzięć wprost .ryzykownych, nie~łychanie nie- dyl rzucał się wściekle. walił nieustannie ol..
skie zwierzęta gorącej strefy są zawsze przed- bezpiecznych i żmudnych, nalezy schwytać brzymim ogonem i wytrzeszczał swe małe
oczka na ludzi z taką nienawistną dzikości6p
miotem żywęgo zainteresowania, tak tych, go żywcem..
klapiąc przytem potworną szczęką, że mimo,
Na przynętę.
którzy mogą sobie na tego rodzaju ekspedyp od kierunkiem doś\,·,riadczonegf) myśli iż mocne oszalowania pułapki chroniły nas
cje pozwolić, jak nie mniej łudził zmuszonych
wego
podjęliśmy się jednak tego.
W odpo- przed jego napaścią. nie mogliśmy się oprzeć
pozostawać przez całe życie w ciasnem kółku
swojego najbliższego otoczenia i mogących wiedniem miejscu założono pułapkę z bardzo uczuciu wprost panicznej trwogi i zgrozy..
Wściekły potwór"
tylko za pomocą słowa drukowanego uczest- kunsztownie skonstruowanemi pętlami i z olSiła jaką okazywał krokodyl w swoich.
brzymim kawałem świeżego mięsa wołowego
niczyć w tych potężnych emocjach.
atakach 'wściekłości była tak przerażająca, mi
Bardziej jeszcze jednak interesujące, bo jako przynętą.
mo iż było nas 40 ludzi, że nie widzieliśmy
Już o świcie dnia następnego, znaleźliś
mniei znane, są polowania na potwory wodsposobu przeniesienia '\'Ilięźnia do olbrzymiej
.
my
zwierzę
w
pułapce.
ne, krokodyle~
klatki
zanurzonej w pobliskim stawie, w któ ..
Nikłe
powodzenie.
Bardzo interesujący opis takiego polowa
Niestety. był to maleńki krokodylek, za- rej miał oczekiwać na załado'wanie go na
nia zamieszcza pewien kolonista w jednym z
ledwie na sześć stóp długi, który zatem nie okręt.
dzienników zagranicznych.
Zaledwie po tygodniu udało si~ nam
Poniżej zamieszczamy niektóre wyjątki mógł spełnić czekającego go zadania. Był on
z tego barwnego opisu, który czyta się z na- przytem całonocną walką o odzyskanie wol- przenieść potwora do tej bezpiecznej poczeprężoną uwagą i niesłabnącem zainteresowaności tak wyczerpany, że nie było innej rady kalni uwalniaiąc go z krępuj ących go powrojak tylko zakońCZYĆ celnym strzałem jego zów. Jakkolwiek, na tern nowem miejscu poniem.
Uporczywa walka z bestją ..
bytu niczego mu nie brakowało i otrzymywał
cierpienia.
Rzeki i zatoki północnej i zachodniej
Ten pierwszy niepożyteczny połów był codziennie świeże mięso na pożywienie za"
Australji - pisze autor feIjetonu - roją się jednak widocz:1ie cenne m ostrzeżeniem dla pewne w większej ilościf aniżeli je zdobywał
oa krokodyli, to też zbliżanie się do brzegów tych przemyślnych zwierząt, bo przez parę będąc na wolności, je.dnak więzień nie przerzecznych jest wielce niebezpiecznem, bo u" tygodni mimo najprzebieglejszych podstępów stawał trwać w oporze i buncie,
Nieudane swaty.
\{ryte w szlamie, leżą krokodylef czatując. na ł najlepszych przynęt nie udało się nam znę
cić do pułapki żadnego krokodyla.
~dobvcz.
Nie jadł. rzucał się ustawicznie w ataUdane polowanie.
Mogą tak pozostawać całemi dniami bez
kach wścieldotd, aż wrzeszcie na dwa dni
łuchu ale jeśli się tylko ukaże jakieś ży
Wreszcie gdy byliśmy już u kresu cier~ przed przy byciem okrętu, znależ!iśmygo marl~
we stworzenie. człowiek czy zwierzę, w rognie pliwości, ujrzeliśmy pewnego. dnia w pętlicach wego f wskutek czego cała nasza uc~ążliwa
lliu oka odzyskują swój wigor i ze zdumie- pułapki wspaniałe20 samca o niema:l sześciu kampanja spełzła na niczem.
wającym sIxytem umieją wykorzystać odpo-. metrach długości. - Widok SChTyłlytanego po- . .
-I~biegi były zbędne..
wiednią już nie minutę ale sekundę do napatwora pozostanie nigdy niezatarty w mojejq
Na całą naszą pociechę tylko dowiedzie·
du. Z olbrzymią siłą powalają swym poŁęż .. pamięci. Niema może na ziemi drugiego dra- Hśmy się niebawem. że krokodylowa wdowa
nym ogonem ofiarę na ziemię a już w nastę- pIeżcy, któryby pojmany, wyglądał tak strasz- przy próbie ucieczld z klatki w Ogrodzie Zo9nym momencie dostaje się ona w paszczę liwie jak krokodyl.
ologicznym w' Perth, odniosła tak ciężkie
~akomego drapież/~y
Jakkolwiek wh~le już godzin upłynęło od uszkodzenia, że również pożetinała się z ży~
Pod wpływem łakomstwa.
jego uwięzienia l nie przestawa.ł szaleć tak roz~ ciem.
Jakkolwiek krokodyl jest tak niesłycha paczliwie 1 że. sznury pętlicy wbiły się głęboko
Tak zakończyły się nie fortunne swaty'
nie niebezpiecznym przechvnikiem, to jednak w jego ciało. Mimo olbrzymiego bólu kroko .. krokodyle.
chęć zdybyczy spra\via f że tubylcy wyprawia"
ją się na· poszukiwanie jaj krokodylich, które
są szczególnie ulubionym przysmakiem Aus~lł
tralczyków.
Znając dokładnie sposób życia i obyczasukienki wychodzą
mody
je potworówf umieją tubylcy z niesłychaną
Francuscy krawcy radzą dobrze przyglą chodząc ze słusznej zasady ł ze zaoszc.zęd~a
przebiegłością opanować gn~azda krokodyle,
dać
się
t~raz nóżkom kobiecym, bowiem~ jak się na materjale sukni, to wydaje się na
w których znajdują się zazwyczaj 60 do 70
mówią
znaki
nietyle na niebie ile na ziemi f pończochy.
jaj, przewyższających wielkością jaja gęsie.
w
przyszłym
sezonie
nie będziemy już ich ogPoczątek nowej ery już został wpro'"
Właściwy powod walki"
lądali.
wadzony w postaci wydłużenia sukien w
Ale nie tylko plądrowanie gniazd krokoWielkie magazyny mód zadecydowały, pewnych miejscach, pozostawiając je tu i owdylich jest celem wyprawy tubylców. Krokodyle wyrządzają olbrzymie szkody w osadach że era krótkich po kolana sukienek skończy..; dzie jeszcze w dawnej krótkości; specjaliści
ludzkich. Nie upływa ani jeden tydzień, aby la się i z dekretem tym zgodziły się naj os z.. zapewniają jednak, że w sezonie jesiennym
nie .porwały one z osady bydła, trzody atak" czędniejsze nawet francuskie niewiasty,_ wy- długośc sukien znacznie się powiększy.
że dzieci, a nawet dorosłyeh. To też tubylcy
(trganizują w ąbronie własnej na wielką skalę
1\
,
fi
polowania na krokodyle,
Trudne zadanie.
l my biali osadnicy z Windhamu nad
zatoką Cambridge mieliśmy - przed nie~akim
Nie dźwigają na sobie Clęzaru przesJJo ..
Pryzmat szczęścia sŁoi silnie, ponieważ
czasem sposobność wziąść w polowaniu na ści - w tern leży szczęście młodości, umieć ~z~zęśI!wi g40~~ą. to jako odwet swego szczę
krokodyle udział a to z ~kazii zamówenia dźwigać na sobie ciężar przeszłości - w tern SCla, nl~sz<:~ę~hwl ~a własną pociechę w nie ..
spoczywa bogactwo silnego.
.
_SZCZęŚCIU sllnl, by lnnych pogodzić ze swą
Zoologicznego Ogrodu w Pe:rth 1 który zażądał
Szczęście nie jest zdarzeniem w życiu potęgą. słabi, aby się mogl sami pogodzić 1:e
dostarczenia dorosłego samca, przeznaczone- czlo. ięka, lec~ zdolnością jego duszy..
swą 8{abośdą.
go na małżonka dla pani krol{odylowejf miesz..
Diat \ go są kretyni i 1tenjusze szczęścia,
kanki tego ogrodu, niedawno owdowiałe: i tak jak są kretyni i geniusze myśli.
Szczęście iest twórczością w prze2 yciu
%dradzające; olbrzymie niezado\~·ol-.;nie ze sta
tak
jak
twórcześć jest sżczęściem w działa~
nu wdo\\.-it:: jlo.
n u. Ludzie stają się pechowcami, jeśli poryZadanie: to nie było jednak łatwe. Nie- wają się do dzieł ponad swe siły. inni są pe"
dychanie iuż b(Jwi~:m
rzeczą jest zaeho",.•~!n,i, bo pracują nad zadaniami poniżej
#

Krótkie

z

'f-

za

I

n t mt z z

I

-

łtt'zelić krokod.yla w wudLie ale do Drz~dsj~ ..

swych sil.

........•••••••••
[lA l~ POI(

::--

I

z I ioe, profan

j

ł

b

"ĘSOŁY KĄCIK

Fatalny komplement"

Próbował stworzyć sektę o 8zezegóioych ohydnych pra tykach
czasu nieuchwytni spraw= kawałki zdarych ubra~
nieboszczyków, braCInf'ntarzu bydgoskim gro. wiarze skradzione z grobów) kilkanaście nie~
by, o~rywah wleka z trumien i odzierali dopalonych .gromnic,kir, dwie- cza!1!zki ludzkie,
zwłokI ,z odziei;y, Mimo wzmQiQpej G1.lJjnośc;i sk;rad~ionil z cmentarza żydowskiego tablicę
dozo rcow' cmentarnych, na ślad bandytów nie ~ d:óesięciorgiem pn:.ykazap.r zerwane z 'wiek
zdołano wpaść, dopóki przypadek nie oddał trumien krzyie, oraz. małekrzyiyki wydarte ~
w ręce władz nicii:ej tajemnicy.
rąk nieboszczyków.
Przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy mie
$zka~ 19 - letni Cerhardt Door, który zachoUstalono dalejf że Door odprawiał noca·
wanlem swem od kilku miesi<fc)' zwracał uwa" mi W swem mieszkaniu czarne msze, na któgę sąsiadów, ~ Door przesiadywał prawie co re spraszał za odpowiednią opłatą ~wych zwo
noc na cment;;lfzach, w mieszkąniu swem zaś lenników! lud~i chorych, polecając się jąko
odprawiał w obecności znajomych iakieś taje
lekarz, t1t;dra.wiają~y hipnotyzmem i czarną
mnieze praktyki.
magją.
Lawiadorriiona o tern policja zaczęła go
Door. zorjętpwawszy się, iż jest śledzośledzić, .
ny, znikł bez śladu.
Onegdaj przeprowadzono w mieszkaniu
Z'achodzi przypuszczenie, iż profanacji
~oora.rewjzję która dela seńs8cyjne wyniki. grobów, dopusżc::ał się na tle zboczenia urny.
LnalezlOno ~am: c;z;ęści rozeq~ anych trumien, slowegQ.

cy

Od dł~zs::"ego
rozkopy~ah ,?a

45f&*

l, n j
Wapień i szkło

miękki wapień.

Okazało się, iż

szosa f ubita z takiegp
właśnie tłuczonego
wapienia z dodaniem
szkła wodnego,. tw .JfZy ,znakomitą, gładką i
nadzwyczajtrwai ą jezdnię. 'Koszt budowy ta"
kiej drogi jest st~sunkowo niewielki,
Pierwsze próby budowy szklanych dróg
poczyniono w 1924 roku w Szwajcarji,' skąd
wynalazek przedostał się do Francji. W· chwili
.. obecnej Francja posiada już kilka tysięcy ki-

••••••••••••••••••
f'4
Materiały

Insłalac,jne ~~
niskie ceny dla
p. p. Instala~or. i l\1onterow

~pecjahlie

lster l S.. 1{a

Atfmt"
t.6di,

Płołrkowaila.

I

jako podstawa na

\V poszukiwaniu sposobów potanienia
budowy dróg i przystosowania ich do wzrastającego ruchu samochodowego lnzynierowie
drogowi zwrócili się do pogardżonego dotąd
materjalu, jakim jest pospolity unas ł zwykły

166

telefon 24-61.

•••m••••••••••••••

,.. Ach, wie ]Jan. spojrzawszy dzisinj w lustro, rrobm
Flam. że jestem jui niestety stura.
,
... O proszę -pani, to w kaz\iym l'a~ię chYba 'P~"
tzesny UW i 1d star;:zy.

w

wierzęhni

lometró~ takich szos,
dnia na dzień.
Nasze

j

ilość

ministerstwo

dróg
ich

robót

wzrasta

z

publicznych

chcąc zapoznać się z budowę szkłanych dróg,
wyslało niedawno na studja do Francji spe"

cjalnegodelegata. który po powrocie przewoj. kieleckim, budując.
4 odcinki po jednym kilometrze nowej jezdni

prowadził próby w

~e ~zkła.

Próby wypadły znakomicie: Do budowy
oraz szkła wodnego krajowego wyrobu. Jezdnia ze szkla
wodnego two~zy gładką, nieśliską, jednolitą
powierzchnię Hacele podków i obręcz kół
nie zostawiają na niej żadnych śladów.
użyto miejscowych wapieni

Ze. względu na obfitośĆ w P olsce wapienia, nieprzydatnego .przeważnie d.o żadnych
innych celów i z powodu niewysokich kosz ...
tów takich dróg, niższych znacznie od asfal~
tów i jezdni betónowych, wynalazek. ten' mo ...
że mieć ąlbrzymie znaczenie dlą rozwoju komunikacji w Polr-ce.

t _ DO]Jrawdy. nie wiem skqd ci Pievrzylciewi1:;zQwle
biorą tyle pieniędzy. Co niedziela jeżdżą dwa l'flZy
,tram.wa.i~m.t
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(Przekład z bułgarskiego).

Na imię mu było Tililej, 'lecz wieśniacy
z Delormańskiej wsi Orlica wołali nań Talej.
Własnością jego były orzechowe skrzypce
i dłoń od Boga darowana, którą wodząc
smyczkiem po strunach, prze~ caly~h lat pięć
radował serca Orliczan, le~z nle poslada~, oczu.
Słyszał szum skrzydeł orła, któ~y zataczaj~c
kręgi. wzbijał się wysoko pod nIebo, ~le nIe
widział jak ptak ów wygląda., Nocą SIadywał
na trawie, pod strzęchą na~pól: rozwalo.neg~
młyna, a mała struga opowla.dała ·m~ J~kąs
anIewypowIedzlaną
- .d awno J'uz' zapomeną,
• ł
hl'
~tO!.;ę
Gdzieś
daleko,
w gIuchem
Z210Sną
~
J'
.
.
"
'!)<3c>7a)o·
zhłak.ane
jagnię,
szumiały
na.
ci
00 lu
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ł
~lową ślepca gałęzie! a on WZn081l ' W gorę
puste sw'e oczodoły
' . ku
, rojowisku gwiazd
opóźniony
i miesięcznemu bl a~.l.;"I-Oy,"oj.. • Jakiś
•
•
. .'
7e sierpem na ramIenIU l rO~JaSUlQ
znlwlarz .
... .
h.d'ld le~niego WIeczoru oczamI SCuOZH
nem 1 O
d
k
bezgłośnie po bielejącej elro ze, "ierując się
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strudze i, napełniwszy tykwę swą

wod-.

zapytywał:
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Na co t.ak,patrzysz, Talejui,
Na gwiazdy.
Chyba je widzisz?
Widzieć nie widzę, ale je słyszę. Prźez
nockę całą tak płyną, śpiewając t lecz glos ich
niepodobny do głosu ludzkiego. Ani go porównać z głośemżniwiarek!

-

Jakiż

-

Nie wiem -

ten glos?
dziwny jakiś. Spadają
jak gruszki, gdy je wiatr otrzęsie. A skoro
która z nich uderzy o z.iemię, to inne wnet
zaczynają płakać. A jakiż to płacz! Przez
całą noc zasnąć nie mogę.
- ~ie możesz zasnąć, T aleju, boś nie
spracowany. ,A gdybyś tak jak ja od. świtu
do ciemnej nocy wiązał snopy, gdybyś się tak
zlał potem, to dopierobyś zasnąH Niechby ci
wtedy nietylko śpiewały g'Niazdy i polne ko~
niki f ale nawet armaty grzmiały nad ucLem,
to też byś się nie zbudził. Czyż nie tak!
- Gdybym nawet wyszedł \v pole - od ..
powiadał ślepiec. ~ to cozby'm tam robił,
kiedy snopów. n e wiclzę;

- Nikt CI też nie każe" Patr'l. swoich
skrzypek.
Lecz T alej całą duszą pra~nął ujrzeć
świat boźy.

Nikt w całej Or,licy nie wiedział skąd
grajek. Kiedy pięC lat ternu
w sobotę, w sam dzień zaduszny, stara baba
Tysza: wyszedłszy wczesnym rankie~ z cha..
łupy, skierowzIa się pod góręt aby zadzwonić
w starej cerkiewce, ujrzała na ma1danie ja·
kiegoś obcego człowieka, odzianego vii stare
łachmany. Przez ramię ZWIsała mu parCIana
torba, z ktorej wyglądały skrzypce. Babina,
zbliżywszy się do obce!lo, zaczęła mu się
przyglądać z rozdziawioną gębą. Zapytała
wreszcie: .
.-.. Kto jeote~ł synu?
przyszedł ślepy

Talej odrze!d:
-

Jestem 1 ililej,
Co za Tilile:?
~L:;1ei

.-

ślepiec.

pn.ychodz!sz)
Pr:zychochG z dernno~c.i.
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!:ego ~ rozkład ten liczy się z interesami m·
Łodzi, Jest gorsz.y od zeszŁorocznego. Dlacze..
go? Poniższe wyjaśnienia starczą za odpowiedź.

t-A to

co?

CwicieiiuI rekrulow.
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odkryeie świadczące o zdolnośeiaóh i dobrej
woli panów z dyrekcji kolejowych

Stosunkowo niedawno łódzkie gazety
omawiały nowy rozkład pociągów,. Konkluzja

' - Duc? opiekuńczy firmy Plage i Laś:kiewic2
Iłrac~ ~iaśńię z fabryki, gdzieśmy robili oblir:Zt,
... ll_a.iJ?)~y.ch wypadków lotniczych.
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Dyrekcja na żadne, przeróbki nie pójdzie.
Ma i dla zawiadowców stacji ta konferencja
dodatnią stronę. Oto raz na rok mają moż
ność zebrać się (na zjazd związko'tv y nigdy
tak się nie zbiorą), iść na czarną kawę i pO·
gadać o dziejących
się
udziwach"
na
kolejach.
Czas, aby Dyrekcjef czy M# K. powierzyło układa:aie rozkładów ludziom kompetentniejszym. Uważamys że komunikacja kolejowa dla pasażerów jest ściśle połączona z
życiem gospodar~zem kraju i winna
być
traktowana poważniej, a przynajmniej tak,
ażeby przemysłowe ośrodki naszego kraju
nie miały możności narzekać i krytykować
nieudolne zarządzenia władz kolejowych.

Rok rocznie Dyrekcja rozsyła do wszyst..
kiCh stacyj ankietę z kilkudziesięcioma za..
pytaniami, jakie mniej .więcej zmiany należy
wprowadzić w nowym rozkładzie dla wygo ..
dy pasażerów. Nad ankietą tą każdy zawiadowca ślęczy parą dnl, gdyź zawarte w niej
pytania nie są łatwe. Jednak punkt po punk"
cie wykazuje te lub owe błędy w poprzednim rozkładzie i z obszernem umotywowa..
niem każdej swej odpowiedzi przesyła do
p odkreślić należy. że obe~ie, przy let..
Dyrekcji, w nadziei naturalnief iż zauważone
z praktyki niedomagania poprzedniego roz- nim rozkładzie jazdy o ile pociąg z Koluszek
kladu, w obecnym będą uwzględnione# Każ'" nie spoznl Sięl mieszkający wzdłuż tam...
dy zawiadowca. odpowiadając na ankietę, tej linji urzędnic:y mogą ledwie zdążyć do
bierze pod uwagę przeclewszystkiem potrzeby biur.
Spóźnia się jp.dnak pociąg ten niemal
mIejSCowej ludności i techniczne warunki
codziennie)
od 3 do ł 5 minot.
stacji przy tern ma na względzie zakres moż
\V zimowym rozkładzie jazdy f podług
liwości. Wynik ankiety jest taki, że wszystko
na ~o zawiadowca wskazuje. nie uwzgled- uprzednich wzmiankując, nie znajdzie się
którymby pracownik mieszk.ający
nia się. Na tem jednak nie koniec# Oprócz pociągu.
wzdłuż
lmji
Łódź -- Koluszki, mógł zdążyć
ankiety Dyrekcja zwołuje konferencje ?awia"
do
biura,
dowców stacji dla opracowania nowego roz"
kładu. I znów trzeba stwierdzić. że konfe ..
rencje te mają tylko dla Dyrekcji dodatnią
stronę, a to tę mian<."\wicie, że Dyrekcja ma
prawo powiedzieć J że rozkład zostal uzgodniony z miejscowymi zawiadowcami
dla
złodziej
AIł tytułów
tego dla potrzeb mleJscowej ludności musi
(a) Stow. Inżynierów wystąpiło do Minibyć dobry. W rzeczy zaś samej konferencje
sterstwo Oświaty w sprawie ochrony tutułu
te są bez żadnego znaczenia, gdyż zwoływa inżynierskiego_
Stowarzyszenia
stwierdzane są jUŻPQ zupełnem wykończeniu nowegll ją, że wiele osób, które ukończyły zagranicą
średnie zakłady techniczne, używa tytułu' .,inrozkładu, a zawiedowcowie stacji mają moż"
żyniera , obniżając w ,ten sposób z powodu
ność tylko się przekonać, że żadne ich uwa"
braku kv.-alifikacji powagę tego wolnego zag! l propozycje nie zostaly l.iwzi:;lędnione. wn2u. Inżyniero\vie domaga~ą się wydania
Kiedy zaś który zawiadowca zwróci na to odpowiednich fHZtp:b0W, hIt'.. qC}1!.:h in celu
pociąganie do odpowledzialncśd L~ ł i.10j bez
uwagę i prosi o tę lub inną zmianę, otrzy·
muje odrazu odpowiedź, że już nie można prawnie używających tytułów naukowych.
przerobić, gdyż rozkład jest wykończony
? H"~!" tli· .~ ti>DS M"II@iI' &&
&

Przeciw

m

U

- . Ą z-atem zrozum-iano? Na komendę .ra:;e"
~ skoczyć do góry i pozostać tam aż do 'cJzwi~
li; .kie4g ~: "dwa"!

IiM&AAli

Tyn.:a odeszła
VI

d%WonYł

zadzwoniła
cerkiewkę popa Petki,

do swojej roboty:

za.iotła

poczem wybiwszy trzydzieści trzy pokłony
przed ikoną, św. MichaŁa ArchanioIa. skiero ..
wała się ~ powrotem ku domowi. Ujrzawszy
przybysza na tern samem miejscu, spytała go:
, - Czy cz:ekasz tu Da kogo!
-- Nikogo nie cZ2kam. Do was przyszedłem. Wczoraj, idąc polem wśródrozgrza..
nych zbóż, zapytywałem żniw1arzy, czy niema
tu pobliżu mostu. A oni odrzekli mi: Czemu
nie idziesz przez most Orlicki, wasz - znaczy
się. .czy dużo ludzi tędy przechodzi?
..;..- Moc.. Cała Orlica l dziewięć wsi
~k.olicznych. Jak długie wybrzeże, niema tu

,noego,
•

-

Zaprowadź mię, Babol

Zaprowadziła go baba T ysza. Gdy T alej
Jzedl po długim moście, kroki jego dudniły
c,głucho. a odgłos ich szedl w głąb i zamierał

bY$trej wodzie. Kiedy przyszedł ńa druga
stronę ka polom, usiadł .:obie na lewo pod
wierzbą ~ bocianiem gniazdem i ellarł grzbiet
o spękaną korę pochylonego drzewa. l tak:
POZlOstai' tutaj w ciągu pięf2-iu lałVI'

Pierwszą noc spędził· pod nisko zwisają~
cemi gałęziami. Do późnej nocy grzał mu
serce gwar drobnych pasikoników. Pisklęce
ich cienkie głosiki spadaJy w ukryte wiry.
Nazajutrz, skoro tylko rosa zwilży!a gnia"Zdo~
a pierwsze promienie pad.fy na ciemne jego
czoło. wydobył z torby swoje sknypki i prze"
ciągnąŁ smyczkiem po strunach. Wówczas
pasikoniki umilkly. Orliczanie, nadciągający
licznie wozami, zatrzymywali się na chwilęf
aby posłuchać· muzyk.i i zjeżdżają.c nadół,
w pozłocistą dal, dziwowali się skąd się tu
wziął. A ślepiec grał i nie była to pieśń, lecz
gloę duszy. spragnionej widoku białego dnia~
Wieczorem poczciwa wyrobnica baba
Tysza, przyniosła mu przylepkę chleba, prOM
s\curkę *) i garstkę żyta, pozostalego po nocnej
stypie~ Dawszy mu podjeść zapytała:
- Gdzie przenocujesz;'
- Dobrze mi i tutaj.
- T o na
się nie zdało. Chodź lepiej
Z& mną. Tam w dole, gdzie widać bielejący
wśrod wierzb komin. leży opuszczony młyn
Po,Powa. Tak sobie wymiarkowałam, że tam
ci będzie najlepiej. Potrzebny iest człowie ..

mc

kowi jaki taki dach nad ~ło\vą. Czasami nad
ranem spada deszcz. a skoro cię przemocz'c
to gdżie wtedy swoje kości osuszySZ!
.
Talej odparł:
- Moja skóra zwyczajna.
Lecz poszedl za nią wzdłuż rzeki. po
mokrym piasku. Doszedłszy d(I młyna, baba
T ysza zatrzymała s~ę i rzekła:
- Naprzeciw nas. czy słyszysz? pod oną
rozłożystą gruszą wytryska źródełko, Gdy ci
dokuczy pragnienie, możesz się z niego napić.
A na tym spękanym młyńskim kamieniu usią..
dziesz sobie co rano, aby cię słoneczko
ogrzało. A teraz chodż, zaprowadzę cię do
izby.
Wszedłszy, pOC:~::t{ ·Tojej obmacywać
odrapane tynkowane !$CHlny.
- Na ściany nie zVIo'>ażaj. Ciepło tu jest.
zrozumiesz to zimą, gdy sob~e napalisz
A te~az poczekaj. przyniosę ci moją starą
płachtę. Tak sobie wszystko obmysliłam"
*) Po:::więcony
przy komunii.

chł('bek,

rozdawany w cęrkw:

[Dokończenie nastąpi) ..
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Gramofon w nowej roli
Lapoznsny .,instrument"> muzyczny
oc,e-ni ny za

(e) Interesujący art. pp. A. Goeuroy
Clarence zamieszcz~ mi~sięcznik "La revue
musicale" .. Jest to fragment w'iększej pracy o
gramofonię, 1c.tóra niedługo wyjdzie w formie
książki.

został

ranicą'

plan stowarzyszeniu antropologów. 1900 roku
założono w Paryżu "Musee Phonetique de la
Societe d~Al'~.tropologie" f a w. roku 1904 "Phon()grammarchiv" w Berlinie. W 1920 r. po ..
wstaje w Berlinie bibljotece państwowej "Laut
archiv". Oto początek ..
A dziś w Wiedniu archiwa założone
przez Exnera, a. obecnie prowadzone przez dr.
Hajeka posiadają 3200 płyt w tem1400 płyt
muzycznych i 175 ,.porŁretów głoś'Ow"_
w

O roli jaką odgrywa gramofon VI nauce
i sztuce u nas mało wiadomo.· Mamy bowiem
jeszcze przestrzale pojęcia o tym instrumencie. Pamiętamy śtare gramofony z wielkiem1
re:a:onatorami,wrzeszczące ochrypłym głosem
cygańskie romanse. T o było straszne i nie do
słuchania. Obecnie gramofon udoskonalono
znacznie. Jest to mały instrument, niezmiernie
subtelny, (jak zwłasżcza niektóre gramofony
amerykańskie), z wielką dokładnością, bez
_ żadnych przydźwięków reprodukujący rnuzy~

. kę, Nie należy również mniemać, że gramo..
, fon może zastąpi produkcję artystyczną· Za.;.
den instrument "reprodukujący, nawet radjo
nie jest w stanie dać tych wra-źeń :,artystycznych, jakie daje bezpośredni kontakt z artys ..
. tą grającym.
W Eurpie uważają gramofon za ide~Iny
I instrument
rejestrujący zjawiska z dziedziny
~ . nauki i s:dtiki i jako taki już dawno uznany
.. jest przez wszystkich uczony za niezmiernie
pożytec,iiiy~ '-Dlatego _powstały specjalne instytuty, archiwa słowa, śpiewu i dźwięku ..
Pierwsza idea archiwów gramofonowych,
" powstała oczywiscie w. ojczyźnie gramofonów
I W Ameryce. W Europie pierwszymi, którzy
l'! pojęli ja~ą.pomoc może' dać nauce płyta gramofonowa, byli: Zygmunt Exner (Austrja).
:. Francuz prof. Arouley i Węgier Bela Vikar.
Exner już w f. 1899 zaprojektował na
posiedzeniu Akademji Nauk tworzenie płyt
gramofonowych dla lingwistyki i muzykologji.
W Paryży Arouley przedstawił analogiczny

c

W Paryżu 1911 r. założono nArchives
de la Parole" przy uniwersytecie, a w r. 1926
postanowiono założyć "Musee de la Parole".
Muzeum. ma bibljotekę, salę ap::tratów i płyt
oraz salę do słuchania. P osiada 4.000 płyt.
Berlińskie uLautarchiv"
posiada 3000
płyt zatwierdzających 250 narzeczy, pieśni lu"

dowe we wszelkich djalektach, muzykę
kalną i instrumentalną. Do

wodo ..
fotograf ja i

każdej płyty

łączone

tłumaczenie niemieckie,
notatki.
Niemniejsze zastosowanie ma gramofon
dla rozpowszechnienia muzyki i dla umyzy"
kalnienia. Więc są płyty zawierające odczyty
z przykładami muzycznemi. Niesłychanie cie~
kawe jest zaznajamiaqie.· się z dźwiękami instrumentu. Są płyty, _z8.wierą.Jące brzmienie
instrumentow orkiestrowych oddzielnych i ca
tych grup, Firmy gramofonowe wydają osobne książeczki, zawierające notatki- historyczne,
objaśniające utwory zarejestrowane. Dziś nie",<
maI całą literaturę dawną i współczesną moż
na już słuchać z płyt gramofonowych w wy"
konaniu· najlepszych orkiestr i solistów.
W Niemczech zastosowano gramofon
do nauki muzyki w szkołach. Ogromne za...
stosowanie w s'lkolnictwie ma gramofon w
całej Skandynawji.
w

$\

n

uch słutbo

Wreszcie powstają "płytoteki publiczne·....
Miasto Birminghan założyło pierwszą - płyto",
tekę miejską. Za nie wielką opłatą wypoży·
cza si'ę abonentowi płytę z prawem zabrania
jej do siebie.
T ak zrozumiano' ważność gramofonu za"
granicą. U nas w tej dziedzinie nie zrobiono
nic. Wiemy tylko, że prof. Chybiń~ki noto"
wał zapomocą gramofonu pieśni. góralskie
Ale nie weszliśmy w kontakt z zagranicą. 'W'
całym artykule p. Coeuroy i "Clarence, ani
razu nie mówi o Polsce.
Na kongresie międzynarodowym poświę
conym sztuce ludowej nie byliśmy re~rezen
towani. A wszakże ze wszystkich słowiańskich
narodów Polska posiada najpiękniejsze pieśnl
ludowe. Nie wiemy równlez czy będziemy
brali udział w założeniu międzynarodowego
archiwum gramofonowego.
Gramofon stal się czynnikiem kulturalnym bardzo ważnym. Uznały go wszystkie
państwa i rządy. Prywatna inicjatywa jest
jeszcze u nas nieudolna. P odobno jedno _::ł.
wielkich przedsiębiorstw zagranicznych ma
zamiar założyć u nas fabrykę płyt i robić
zdjęcia. Trzeba by było, żeby państwo postarało się zawczasu zabezpieczyć korzyści pol..
skich muzyków i polskiej twórczości .muzycz'"
nej a także zmusić przedsiębiorców do zorganizowania rejestracji pieśni ludowych

ji

Łańcuszek się przedłuża
Ruch służbowy w "sanacjimoralnejd ~
pod takim. tytułem c.zytamy w"MyśliNar~dó
we)" (nr. 981 Z dn. 3.8. b.r.) następujące

dawno wyznał przed sądem, co skłoniło go
do sprzedania się p. Stpiczyńskiemu. A chociaż 'w związku z ternu· wynurzeniami zostało
ogłoszone znane wyjaśnienie ministra sprauwagi:
. ~ Pani Marja Jehanne Wielopolska wy- wiedliwości Cara, nic nie stoi na przeszkodzie,
stąpiła z "Glosu Prawdy". .Zegnając się aby kiedyś nie ukazało się nowe wyjaśnienie,
z czytelnikami, życzy im, aby OSIerocone J?rzez dotyczące osoby p_ Tadeusza Wieniawy ..Dlu"
"
nią pismo przynosiło im tylko "radosne wIado .. goszowskiego,
Gdyby wszakże p. Wieniawa-Długoszow..
mości ze wszystkich dziedzin życia polskiego".
Natomiast "Robotnik" sygnalizujezbli- ski musiał w przyszłości karę odsiedzieć, ożenie między .,sanacją moralną" i p' Tadeuszem becnie znalazło się dlań już podobno miejsce
~" Wieniawą.. Dlugoszowskim, redaktoremultrara.. przy korytku. Zastal wedlug informacji ,,~o,.
H
dykalnei~ niemal -komunizującej "Polskiej Wol- botnika" . urefereBtem prasowym Komisarjatu
nMm.
.1 warszawskiej KasYł~ Chorych .. Wprawdzie tylko
lttymczasQWO f ale jest. No, i jakoś pogodził
Pan WieniawaooDlugoszowski wystąpI
podczas wyborów z własną listą i nie szczę się z "polską wolnością" o której pisał tak irodził gorzkich słów: ;fPl~e~uw~czom charakteru nicznie,.; Czy przynajmniej, chociaż dla przynarodowegol'. Lecz pan WienIawa~DługQszow ~wQitoŚQi, PQkłQcił 3ię ~e ~wpjemi komunizu~
ski przegrał pewie.n p~oce~ i został s~azan~ na jąceroi ideałarnii
"Polska Wolność" utrzymuje, że nie.
rok więzieni~ .... 10tez mebawem, Ja~pltl:te
Robotnik'" p. Wieni,,"wa~DJugo$zowsklł pisząc Dlaczego komunizujący radykał, pragnący o ..
ł'I!
"U .
•~
r dyk a In y.
H
t. on, garnąć cały świat) nie mógłby utrzymać dwóch
o
sanaCJI
straCH
sw O]. "ę.
a c~ęst6 zamieszczał . szereg kOl;npl~~entów a nawet trzech maleńkich sroczek' za ogony:
pod adresem poszczegolnych OSOblSlosCl z tych przewrotowej. sanacyjnej i rządowej. Byli już
cJ
tacYł co pokazywali większe cuda.
sfer •
•
•
Organ socjalistyczny nadIIllenia coś o .
Skud1ik, 01piński, Tadeusz WieniawachlebodawcF ch," i.gorliw oj.ci neofitYl"'. Prz~~ Długoszowski. PrawdziWIe .,sanacvJua" ko._ewszystkiern Je.~?ak ne?jlta. znaJd~je :lę lekCja. ZIarnko do ziarnka, zebrała ~lę miarli a .
d pr<l}krej sytuaCjI P. Olplnsklego, ktory nleI

odpowie nio
.

Zamordowana p.r~ez komisarza

p
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Sensacja Budapesztu
Stolica Rumunji żywo zajmuje się pogło
rkami o taj'emniczem zajściu w tutejszej prefektórze policji. Wedle pogłosek. jeden z
komisarzy policji mial tak ciężko pobić pew"
ną panią, że ta wskutek doznanych obrażeń
zmarła. By zatrzeć ślad:'" swego czynu, wino ..
wajca zwłoki powiesił, potem postarał się o
ta t by zwłoki· . domniemanej samobójczyni w
póśpiesznem tempie odstawiono do kremato<
rjum i tam spalono. ldentyczności ofiary. !lię.
zdołano stwierdzić.
.
Wobec tych pogłosek, niepokojących 0"pinję publiczną, prefekt zapowiedl:iał wszczę
cie surowych dochodzeń i poinformowania o·
gółu o ich wynikach_ Ze w każdym razie
'lCOŚ w tern jest" f świadczy o tern nngłe i nie
spodziewane zamknięcie krematorium bukareszteńskiego. Fakt ten dostarczył plotkom
nowego żeru i na temat tajemnicz-:o;'~' 71H:!ili
snuta SU:ł najrozmaits'le domy;;_ ~

-"

II

~fl W$ZY d~i~h

cementowni Ri'eczyf;oapoHtej

Polł'dei

wagonowo po c. ygine.hych cenach fDbryczny:'in usta

lony..:h przez te tro-cement, Warszawa,
sld&dl,l yO cena:h konkurenc.yjnvch.

ŁódJk~lwiq~ek

D..::..ę.zkOWQ ~,

Ha"adiawy

H. ŻMIGROD i S-ka
KONSTANTYNOWSKA

Nr.99.

Tel. 15.. 60
6035

••••••••••••••••••

I

o- IK.A

is

h.ALEND: EZYK,
)rQda, 7 sierpnia - Kajetana.

Sprzedaż m~ę'38

TEATRY,

teatr letni: -

"Zastu"\v

się

robić

a postaw

się".

WlDOWISB..A.
~una:

- "Panienka z baru"
Kino: - ~,Don Juan w pensjonacie".
Capitol: - "Rosira"
Apollo: - "Gdy nlężCzyzna kocha"
Pałace: "Ojciec Sergjusz
Odeon: - "Rudowłosa"
Resursa: .:.....-. "Miło~;ć dzie\vczyny"
Spółdzielnia: .-:- "Kochanka oficea ochra.n:f"
Oś\viatowy: "Tihinic~'
.
lVodewil: - "Życie i przyszłość kobiety"
Corso: - "Życie i przyszłość kobiety",
I~rand

H

---flOO---

~ "a~~· ~.ności-b;e·ti\C8

2bvtnisi

w sklepaeh spożywczych jest niedopugZ 1Zalna
l

Stosownie do Rozporządzenia p. Woje"
wody Łódzkiego z dnia 24 października 1925
roku o handlu przetworami mięsnemi w sklepach SpoŻywczych dozwolona jest wylącznie
sprzedaż przetworó \~ mięsnych wędzonych.
Wobec tego, iŻ zostało ostatnio stwierdzone. że w sklepach spożywczych odbywa

o

leź

się sprzedaż mięsa surowego, zarządz?ua zo ..
st~ła przez miejskie władze sanitarne kohlro-

la sklepów spożywczych.
Winni przekroczenia powyższego Rozporządzenia pociągnięci zostaną do odpowieĄ7.i~11lPści administracvino-karn$?i.

run l mI z

t

III

Inspekcje

mieszhań

Wydział Zdrow" i:ności Publicznej
prowadził inspekcję sanitarną mieszkań

przerobo-

tników zatrudnionych w cegielniach.
lnspekcją objęte zostały mieszkania ro ..
bołnicze przy następujących przedsiębior~
stwach. Millera, ul. Dąbrowskiego Nr# 43,
Szulca, ul. Obywatelska Nr. 49, Poznańskiego
ul. Krzemieniecka 28, Wenske i Stencel, Dą·

DbedziBZ asfaltu

KBZYzEM LEGJONOWYM.

honkur~ncii rzeź~ihD

III

III

robotników

I

eegielń

browskiego Nr. 63, "Bałuty" t Głowackiego
Nr# 1:j 120 i Klukt Stare Rokicie.
W związku ze shvierdzonemi w niektórych z tych domów uchybieniami sanitarnemi
jak np.. brak wody, Wydział Zdrowotności
Publicznej wydał właścicielom zarządzeria usunięcia stwierdzonych braków i uchybień la
nitarnych. (w)

oniem ul. Pintrao

S~iBi

Jak się dowiadujenly ma."onka staro:::
styRżewskiego p. Stanisława
Rże\vska za
NACZELNY DYREKTOR P. Tli A. JEST PEŁEN OPTYMIZMU..
pracę niepodległościową. w czasie okupacji
Po całym szeregu perypetji i wzajem- spór ~1agistratu z towarzystwem asfa1towem
niemieckiej udekorowaną została krzyżem
nej korespondencji sprawa asfaltD\vania uli:: grożący \"" s\voihl czasie zerwaniem umowy.
tegjonowym. (p)
Dyrektor Kąski konferował wczoraj z
cy Piotrkowskiej zda się \vkroczyła na real~
ne tory. Prace prowadzone były w szybkiem przedstawicielami lVIagistratu przeszło 2 go::
tempie, robot,a jednak na oko nicposuwała dziny. Na konferencji tej ostateCZnie za.łat
\viono t że odcinek Piotrko\vskiej między Prze
Onegdaj wieczotem przybyła do ł..odzi się wcale naprzód.
jazdem a Nawrotem będzie ukończony \v· jak
~iagistrat, który spra\vy tej miał rzewycieczka "Aliance Franco -Polonaise du
czy-vdście powyżej uszu, który mial już pra- najszybszym czasie, w przeciwnym ra zie
Noxrd de la France".
.
W skład wycieczki wchodzą przemysł o- wo żądać shtsznie \v myśl zawartej umowy warzyshvO zapłaci dodatkowo odszkodo\vawcy, kupty i przedstawicie_e inteligencji pra- z Polskiem Towarzystwem Asfaltowem po- nie l\'lagistratowi.
cującej.
\vażrtego odszkodowania za nie\vykollczenie
Termin ostatecznego wykończenia teWycieczka zwiedzUa w dniu wczoraj ..
szym szereg zakładów przemysłowych, elek- robót na czas zawezwał \vczoraj z \Varsza:: go odcinką zostanie ustalony w dniu dzisiej~
trownię oraz gmach szkoły
powszechnej wy naczelnego dyrektora' tej !irIny, p. inź. szym na posiedzeniu komisji facho'wej, wyło
Kąskiego, który już raz dzięki s\yemU ustęp nionej w s\voim czasie dla zbadania jakości
pr:ty ul, Marysińskiej (wJ
y
lhvemu stano\visku załatwił bardzo poważny pOdkładu betono\vego. (p)
,

i

frailcuska- Vi ladzi.
L

WyCilICZkI

To-

Inspekcja sanitarna
łudzkich.
Miejski Inspektor Weterynaryjny p. Ne·
urebecki przeprowadził inspekcję sanitarną
obu lzeźni publicznych w Łodzi.
W wyniku inspekcji stwierdzono popraFę stanu sanitarnego rz~inił co. jest wyni~iem zarządzeń wydanych przez miejskie
władze sanitarno-weterynaryjne.
(w)

Uporządkowanie

parku kolejowego .

Wobec

niemożności

przystąpienia

w

najbliższych

latach do budowy gmacr1U teutralllego w Parku Ko ej owym, Wydział
Plantacyj ·Mieiskich uporządkował ten park
co umożliwiło całkowite oddanie go do użyt
ku publ: cznego.
\V Parku Kolejowym urządzony zostal
również miejski plac gier i zabaw dla dzieci.
{w}

ZNIZKA KOSZTOW UTRZYMANIA..

W dniu

wczorajszym
odbyło się w
\Vojewódzkim
pod prze\yodnict\Vem Dr. Skalskiego posiedzenie komisji do
ba:tlania cen. !\a posiedzeniu tern na podsta\Vie ma.terjałów przesłanych przez wydział
itatlstyczny ~:1agistratu ustalono, że koszty
utrzYlnania w lipcu \v poró\v"D.aniu z miesi~·
eem ezel'wcem zmniejszył się o 0,03%. (p)
Urzędzie

między

Kronika polic
ZAMACH SAMOBÓJCZY BEZROBOTNEGO
Przy ul. Konstantynowskiej 152 mieszka w maleńkim pokoiku 25-letni Jan Gąsiorowski, który od dłuższego czasu jest bez
pracy. Cierpi on ostatnią nędzę i próżno kO$
łacze

do fabryk z prośbą o jakąkolwiek
\V czoraj za ostatnie pieniądze kupił
on małą flaszeczkę jodyny i \vypił ją w celu
samobójczym. ZaalarmQwane
Pogotowie.,
którego lekarz po przepłukaniu mu żołądka
pozostawił denata na miejscu. (p)
pracę·

HARCE SAMOCHODOWE.
W cwraj '\>v godzinach popołudniowych
na ulicy Piotrkowskiej 11~ podczas przechodzenia przez jezdnię przejechany został przez
samochód, pędzący z nadmierną szybkością,
46-letni Hersz Kancnelebogen, zarpieszkały
przy ul. Cegielnianej 57. Szoferowi spisano
protokół, a poturbowanego opatrzyło Pógótó
wie. (p)

BEZROBOTNY POBITY W RESTAURACJI..

W dniu wczorajszym w restauracji
przy ul" Piotrkowskiej 298

wynikła

bójka po;:

kolegami kieliszka w czasie której
zastal silnie potud)o\vany niejaki Rykalski
Stanisla\v) bezrobotny, zamieszkały przy ul.
\Viznera 20. Rannemu Rykalskiemu udzielo
no pomocy Id:-- y.; lokalu XIII kom.
policji. (w)
NIESZCZ~ŚLIWY WYPADEK PODCZAS

PRACY.

\V dniu onegdajszym

popołudniU

przy
ulicy \Vierzbowej 8 przy budo\vie domu został poparzony wapnem robotnik Brand ~Ii
chał. Na miejsce nieszczęśliwego wypadkt
zawezwano pogoto\vie kasy chorych, którego
lekarz udzielił pierwszej pomocy, ciężko poparzonego przewieziono karetką. ,pogotowia
Kasy Chorych do szpitala. (w) ..
NAGŁY

ZGON ..

\V dniu 'wczorajszym \v godzinach ran
nych zmarł nagle .w bramie domu przy ul.
Cegielnianej 55-letni \Vładysław Hanke, maj
ster tka~ki, zam. przy ul. Cegielnianej 43.
Zwłoki
zn1arłego
zabezpieczono na
miejscu aż do ze~ścia '\vładz sądo\vo-lekar~
.skich. (w)

---
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Od kilku dni krążą po PaJjjanicach,po

jest już na\ve.t nazwiśk? Pi'zyszłego kQm.isam.iano,,:,ahiu komisał~za:w tamtej~ rza~
szęj' Kasie .Chorych. .Pog:~osld te wtf~plałY
NajbUższedni wyjaśnią, . ile prawdY;
ogromne \vrażenie, '" m.ieście. ,Wf!nien.ione jest-w ty:ch pogłoskach. (Pl'

głoski

Q

IEl A FIJAl

KA
Pap ety pr ocentow8
ł

\

Watt. Tranzaktl.' w złotYChi
nem.
Dnia 6 VlU

8 pr. I. Z. B GosP. Kraj 100.....':
5~r. Ob. kom., B~G" Kraj. 100);
B pr. L. Z. Pan. Ban. RoI. lOg} N
j

1
50

. 94:00
94:00
94.00

pt. Po~. Kon~~rsyjna.l00zt67!O.o---

pr~Kop.w. Pc):t~KQh:;J~ 100.

60.00---92.00
50.00 .
105.00

pi'. Poź. Dol. 19l9-1920 r 100 doi.
5 pr. Pó~.,Kolejówa
100 Er.
5 pr. Poz. Prem" Serja II
1928 5 dol.

z

Llstt Zasta~ftg'

pr. Tow.Kred.Ziemska 100 zł'
... ') 21:.
41{ ..
" .
'i!,ft. .,
2 pr.
er
łf
~,
'00 "
46,25
~1/
pl'
"I
"
~
d 100"
15.25
"l/ ! pr.
iBły' zas~·: d::.;Ó :zi 100 tS
44 25
,.4 pr
".. łt' .Wars2 1 0 0 6 3 . 7 5
8 ,pt.
listy za~tŁo(bi 100 :
'59 .. 00
<4

-4 1;, p-I':, Pt;;i.·KOcnwetsyjna.
pi

6

. \Varsz. z '1926 r 100 "
'pl Poi. Konwersyjn .
• hl. W łirsz. z 192(,. .i i 100 .~

•

..

78.50

50 zł.
'2S ,.
50 łt
100 "
10 b

•

f

"

•

•

1/

•

Elektryczne
Elektr. Dąbrow. • . '
Elektryczność •
.,'

100

i zakładów
hutniczych ..
Warsz. T_Kop, \V ęg.l. 00 ,

• . . 1~~:
Kabel..
..
'10 6'
Sita i 5wiatlo II ero
50 »

. Dojazd tramwajami 10 łubi6>
Ostatni termin zapisu do . dnia "16 sierp..

,

l

Naftowa

Polska Nafta.

zł.

68.00

. 5 %1.
50 w

.

ttiawłącznie.

. -'.- ·,- . . . Bliższe. szczegóły·· o dniu· wyjazdu pe'a.
ne będą w gazetach.
GIEŁDA ZBOZOW~

Holandja.
Londyn
N. Jork

'. · : : ~g~!..

I

~

i"

2t).

f'

: 50 tł
50 f'
. 15 ff
: 100 ff

Rudzki , .
5tataehowice
Ursus
•.
Żieleniew ski

Paryż

83,00

Wlo~hy

'.' ' . '

2. Prawo wekslowe i czekowe opracował
adw. Stypu~kó~ski
• • • • . ,.,
• 3 ~ir,laty stempl.owe •
• • . •.•
.'4.Ustawfl li , hezniac:zeniu·orao. umysłowo
,. 5. Ustawa automobilowa. . ' .
.
II
6. Pra.wa pradow umysti. robotników
1
(najem, ur o'JY, kaucje, sądy.pracV) •
" 1. Kodeks Karny, stosowany trzez Sądy
Grodzkie, opracowatnllczelniksqdów:.
.
Z '<'. Sitńicki . wkal't~

w płótriie

-

8. Ustawa wojsKowa, zawieI'. przepisy i
wzory !Jodań, oprac por. re1!.J. Grad·
Ustawa Notarjalrlo o o~łatach, teczka. w płót:
Kodeks ~ ostępowania kar nego obowlątu-ląG)' od 1 lipce 1929r.
.•• .

. 25 "
• • , . 4r "

.Pr~edśiEr;biorśtw różn ,
Zegluga.
105 zł.
,.

•

•

.

.

.

. 665 ;,

., . po na,bycia W

Majewski i S.. ka. • 35"
Lombard
, . . 100 "
Pustelnik . • ta • 50 "

P oznaniana

1.Sn
d. 1.2(
at. ~.., r 1.-

d.2.......

zt •.zł.

8.-

d.

1.20

zł.
zł.

W/dawnh::twoksHęgarn. ..tZYfA.JIIII.
ŁODŹ,NarutowGcza(Dtielna) Z

<

II

zł

11

Herbata.. Szumi1in

z

zł.

,p.

daberbusch • • ,IDO zL

Transm.

~zec ~~yt~jl!

l' 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Spożywcze

l

'.

nBIBlJOTEKA PRAW POlSKICHSIIli

Syndykat RoI. Warsz 20"

.

46,65 ....

Tendencja bez. zmiany.

a~ne!!

Zawiercie • • . . 30 zł.
L.yrardów'.'. • •

Bristol

43,27 ..... '
8,90. _
34.93

···• • • RIUIIHlIIHłUiiłii.aUIUIIUiW.H'JUI!1l . . . . . . .

•

F abryk Wyr. Włók.

Spirv.tus.

357 f 31

Praga
36~39
Szwajcarja 171,58
Wieden
124,62

Borkowski • • " . 25 zł
Jabłkowscy. . , • 10 Ol

12.50
50 zł.
100 .. '

w dniu 24. sierpnia wyrusza koleją. do
Częstochow~ %blor~wa pielgrzymka łod:dan
Łącznie z pielgrzymką Łódzką przyobie"
c~ł łaskawie swój wyjazd J. E. ks. Biskup dr.
W. Tymieniecki.
Zapisy przyjmuje codziennie (z wyjąt..
kiem niedzieli i świąt) Sekretarjat Paraijalnei
Akcji Katolickiej Łódź ..Widzew ut św.. J~ui..
mierza L. 6. Telefon 81-61, ,w godzinach' ed
9-13 i od 16-19.

Przedsięb.· Handlow.

»

Pol. Tow. Eleb . Pił 1'~ E30 "

~,;o~~:'i Hoveri...~.

H15.JO

•

Chemiczne
Cerata
.
. . Sole J:H.)tasowe
Gro.dziski
Kijewski Schóltz~.
Puls
,
Spiess

100 ::

Łodzka ZbiorOWI:
'Pielgrzy kadoC~t:stoch6WY

Kopalń

R.ohn~.

Bankowe
Dyskontowy
. . , . 100 zł..
·H.a.n~ł1owy,,·t;"" " .
100 y, .
iii! Polski
.
100"
Pol..tt:ern we ;LwC)wie 100 tS
Zachodni
"
'""
25: "
Zw. Sp. Zarob"
100. Ił

.' pa AtlRĄDJO

W;:oka':: : .:. : ':

Modr~ejów. '. . • 1~g"
Norbhn .., , .
5 •
O:tth wein.. • '. 2 f'
. Ostrowiec Ser. Bl.
50 zł.
Parowóz ,..
25.,'
Pocisk· :. ,
25 h

ARcje

•

.

•

t~~~!·ki

'.'

51;;,'

~t,.stn.

~~~~

TEATR MIEJSKI.
Dziś sroda, S.L.~eręc?jutró czwartek
Szalom Asz..
TEATR LETNI w PARKU STASzICA..
"ZASTAW SI:t:A POSTAW SIĘ*c
Dziś i codztenie o godz. 9. :wie~zorefu
nowa przebojowa: rewja :\V'Z::Ch aktach i 1~
6bl'azaclrDyr. Parke1'łł. t Dr. Unica p.t. "Zastaw się a postaw się", którą" tłumnie zebra
na ~ubliczność gOTąCQ oklaskuJe .. _

Fabryk lMetlowych ~

.m. WalISZ. z~ 1:92;1> 100 it
Paź ... Konwersyj~a
-

•

f.

Stautlatt. .Nobel· ,,-

Obhgaoia

fi

\ ~...' .8.nlrt".. .T
. a. .Dzak.~Je VI
.: P9 ' ... Dma6

Chodorów
100 zt·
Ciechanów:::. : 4ó Ił
CzersL: ł'
fi
•
•
10,.
Częstoc,lce.~.." 100,.
G<?sław!~e "
• 1~O "
MIchałów . . • . . . . O "
Warsz. T. Fabr. cukr. lO ,.
Fabryk cementu
Fuley'.. , . , ~gzt

Teatr i sztuk PI

i

~-V""

r-

MajOWe reflekSJe

wszystkie

stacje.
orkiestry Teatru .,Morskie
ł ROO Koncert
Ś~ODA, 1 SIERPNIA 1929· R..
Oko".
11.56 -- 12.05. Sygnał czasu.
19,00 Rozma.itości ..
12.50 ..-;. 13.00 .. \t/iad. z P. w. K. w Pozn.
13 OO~ Kom. meteor. l kom. przygodne.
: 19..25 . Komunikaty. rolriiczy i meteorologic~ny,
15~40.K.om,; g~spod.
. or.az .,Skrzyhka pocztów a rolnicza".
16.15. Kom. ha1'ce!ski.
19.56 - 20.05 .Sygnał czasu z Warsz. Obser"
16.;0 -- i 7.15 Koncert z płyt gramofonowatorjum Astronorr odczytanie programu
wych,
na dzień hastępn~.
17.15. Kóm.. przygodne. . . . .
ff
20.05~ Transm. odczytu z . Katowic.
17.25. "Co. się dzie;ę na' kSlęZyCU f 'opowie
20.20. kónc~it soH~tów:
dr. F efiks Rurdecki.
"
T
•• '
17 ..50 - iB.30 Ostatnie nOWln V z Wvstawv

l

l

księgarnile~ •... ·
..

,'

..

'ry"·····.. ·- .

5.2.5(

Nr. 211

:

I

r LrOuOH O~łOSlema
dbający

o rozwój swego interesu

n
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Kupno i sprzedał

ogłasza się tylko w b~~konkuren
eyjriYm. DZIENNIKU

y. __I_----~~.
·1 "K O zw 6 .·u
Wapno płechdńakie marmtlr~we Cement, Gips,
,.~clpjo~ ~~amoty .Klepacki • Cegla,Dachówka,
Eternit. Papa, Posad%ka, Glasars, Lepnik do po
saćski na aimno ,.Doroxyl\ Trzcina '136, l n ł. J A H P

I':

łab"A
t.

wyląoJne plsed.ławicle llitwo

Poleca

DZI C H

:
~676-3
- - - - -....................
--J powoddu wyjazdu .prze..

1'1

Wllr,Jt• •a, ZlelD. 30. Tel. 108-70.
.~ .,~_ _.jli.a~~:~m ~Jiil'!!i"'i. ._ _ _.te.W"'iPłIJ
•. '~,i

-. '-==================~~i

Przysięgły

,I,p_

tel. 2-15

od 1 do 3 i od 5 do '7.
Roboty pomiarowe
Projekh budow]ane- nadzór techniczny - żelbetnictw

planl ~rZjłąrZBK

si~Gi KanalizaflJjneJ

nO

Porada prawno admlnlstracyJn.
w sprawBch technicznych
Ak

f

ił MeBle solidne po zniioH nych cenach poleca sto
Iarnia. Kilińskiego 126 w
podwórzu,'

Eurlowniczy i Geometra

I. K~aś juszki

a raty i za gotówkę
. Cala Łódź, wie, że na ilepiej' kupuje się meble
ty lko w zakładzie tapicerskim B-ci Gabalów Nawrot
H2 8. Otomany, tapczany
fotele, krzesła, kredensyj
garderoby stoły, oraz pn,ymujemy wszelkie zamówie
nia. wykonanie solidne. Na
raty- za gotówkę.
4253

'j 8h lm . jest u n-as

I i

ol

I

oszczędna gospodyni
używa wyłącznie znakomity

Kaida

Hoffm'anna ryz·owy
Krochmal, i Błyszr.z

sklepy
i 3ompokoje'
wolne.
i1 dam,.
z ogrodem
3 wszędzie do nabycia. Wyłączna sprzedaż
6
Cena 50 tys. Wiadomoać
~ "
R%~Qwska 16 Szmidt
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