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Minister

Składkowski

zastępuje

premjera

Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Z dniem dzisiejszym Min. Spraw Wewnętrznych gen. Składkowski obejmuje zastępstwo funkoji premjera.
Dowiadujemy się, ze p. min. Skła<lkowsiki
mzędować będzie w
gmachu Ministerstwa
Spd-aw Wewnętrznycli.

Premier Bartel
w Karlsbadzie
Korespondent

„Hasła"

donosi z War-

szawy:

Dowiadujemy się, że p. preinjer Bartel,
który jak wiadomo wyjechał samochodem za
granicę, po krótkim wypoczynku w Wrocła
wiu zmienił marsziru:tę i udał się do Czechosłowacj·i. g.&.ie osiadł na jakiś czas w Karisbadzie, celem odibycia zaleconej kuracji.
P. premjer uda się z Kadsbadu na połu·
dnie Fraa>eji.

Kardynał
wrócił

do

POSEŁ

Ministrem Spraw Zagranicznych
Sensacyjne pogłoski o zmianach w dyplomacji polskiej
Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
w swoim czasie donosiliśmy pokrótce o
rozmowach Marszałka Piłsudskiego z posłem
Patkiem, przeprowadzonych w czasie ostatniego, pobytu w Warszawie naszego posła
przy rządzie Z. S. S. R.
Zdołaliśmy wówczas ustalić, że rozmowy
te dotyczyły doniosłych spraw, odnoszących
się zarówno do kierunku naszej polityki zngraniczr.i.ej na najbliższym Wschodzie, jak
również do ewentualnych zmian w składzie
osobowym dyplomacji polskiej.
Obecnie dowiadujemy się, że w kołach
politynuych obiegają pogłoski na temat dalszych szczegółów powyższej sprawy.
Mówi się mianowicie w formie zdecydo-

Bela Kuhn

Kakowskl
Warsząwy

·je~zie

BERLIN, 19.7. „Vossisclie Zeitung" dono
si, że rząd niemiecki zgodz4ł się, aby Bela
Kuhn, ~kazany na. wydalenie z ~~anie ~us~F
uda~ się przez N1ei;icy .do R?sp ~-ow1e:k1e1.
Ponieważ rząd węg1erski zwrocił s1ę z ządaruem wydania go, a rząd polski nie chciał się
zgodzić, aby Bela Kuhn transportowany był
przez terytrjum polskie - pozostała jedna
--~~~~~--~~~~~.~~

~spaniały

Brawurowa akcja

zł.
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· lista ofitar na nieszczęśliwyoll pOJ!orzek6w
2;

111licy Brzezińskiej powiększa się z godziny

na gochinę.
Apel „Haisła" do czytelników odnisł po-

Ządany skutek.

I

wanej otem, że w końcu sierpnia, a więc na
krótko przed zgromadzeniem Rady Ligi Narodów, która, jak wiadomo, obradować bę
dzie w pierwszych dniach września, nastą
pić ma zmiana na kierowniczych stanowiskach w dyplomacji polskiej,
Na czele tych pogłosek kroczy wiadomość
o ustąpieniu min. Zalewskiego, który prz~
bywa na urlopie we Francji i od pewnego
czasu niedomaga, choroba zaś jego, aczkolwiek niegroźna, stanowi poważną przeszkodą w pracy.
·
Następnie ustąpićby miał ze swego stanowiska dotychczasowy poseł w Londynie p.
Skirmunt, a również miałby opuścić swą placówkę w Moskwie pos. Patek, który wrócił
by do Warszawy.

Ze wszystkicli stron ciągną do

reda!kcji ofiarodawcy, składający swe drobne
datki na piękny i wzniosły cel ulżenia doli
cioopiącym.

Już w pierwszym dniu, jak donosiliśmy
we wczorajszem ,,Haśle", ~ zł. ofarQIWane
przez motorniczego z Bałut i 50 zł. ofiarowanych przez redafocję naszego dziennika, pobu
dziły miłosierdzie ludzkie i suma ofiar wzrosła do 306 ~· 60 groszy.
Wczoraj na listę ofiar wpi.saliśmy znowu
kilkadziesiąt osób, z pośród których na szcze
gólną uwagę zasługują maleństwa, dająice na
pogorzelców drobne sumy, przeznaczone na
łakocie lub rozrywki.
·
Maleństwa te,, wzrtllSZone niedolą pogorzelców, wolały się pozbawić przyjemnoś-ci,
a ofiarować coś na nieszczęśliwych.
Dwie takie, o złatych seiibuszkach, dzieciny odwiedziły wczoraj naszą redakcję.
O godz. 11 rano w towarzystwie służącej
przyszła maleńka cLziewczynka..
W~ając się na paluszki postawiła na
stole metalową skarbonkę i otwierając ją klu
czykiem oświadczyła wiz:rusronym głosikiem:
- Jestem Wandzia Wojda, mam latek 5.
Uskładałam sobie 3.37, zł., które ofiaruję na
biedne dzieci, którym się spaliły mieszkania.
Po tem oświiadczeniu maleństwo wysypafo na stół całą zawartość swej skarbonki.

tylko możli'\ro!Ść, t. j. tran.sport przez Niem·
c:y._
R:ząd niem.iedki są<łzi, że spełnia akt przy
jaźni wobec Austrji.

!

Transport nastąpi z Wiednia przez tery.
torjum crechosfowackie do Szczecina, a stam
tąd do Rosji. (PAJ)

.......

Korespondent „Hasła" donos.i .z Yl/...arszawy:
Ministerstwo Spraw Wojsli• .za!kttpiło dła:
celów lotniczych spad@hron-y: amerykańskie
firmy „Irving".
Koszt jednego s.padodwomi wynosi• 3®
dolarów.

parlamentu
egipskiego

Rozwiązanie

LONDYN, 19.7. Agencja Reutera dowiaduje się z Aleksand:rji, że dziś wieczorem wy.
dany będz.i.e dekret królew-skii rozwiązujący
parlame111Ł na trzy lata.
Po upjływie tego czasu rząd rozwatiy i zele
cydUJje sprawę noW)'Ch wyborów.
Odpowiednie &rlykuły konstytucji ulegną
zmianie, artykuł za.ś 1 mówiący o sw-0hodzie
prasy, zostanie zawieszony~
Rząd zabronił partj.om op.ozyąi odby;wa.w
.zgiromadzeń. (PAT}

ma

Demonstracje komunistyczne

do Rosji

przez terytorja niemieckie

Korespondent ,~Hasła" donosi z Warszawy:
Wczoraj z rana powrócił d'O Wa,rszawy
ks. kardynał Kakowski, powitany na dworcu
przez wyższych dostojników Kościoła z nuncjuszem papies!im .Marmaggi'm na czele.

661

Spadochrony dla lotnictwa

PATEK

w Barlłnie

BERLIN, 19.7. W ciągu wczorajszego wWcroru w pobliżu dworców szczecińskiego ;i
śląskiego doszło do demonstra.cy.j komunlstyi.
cznych, urządzonych na cześć amnestjonowanych więźniów politycznych, którzy powrócili do Berlina. Policja skotlBygnowana:
była koło dworców, do starć jednak nie doszło. Przebie2 demonstracji był spokojny.
(PAT)

~~------------~------~
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tirumf idei braterstwa

ratownicża

Czytelników

,,Hasła''

. la pogorzelców

Dziiękujemy Wandziu.I
\ zł., S. Frydman 5ó gr., I. Prusik 50 gr., M.
W klka minut potem zjawił się '5-łetni Lejbąwicz 50 gr., G. Frajtag 20 gr.
Razem 3 zł. 70 gr.
Leszek Bł. z ulicy Niskiej Nr. 6.
Pracownicy Miejskiego Garażu Samoclio
W zaciśniętej piąstce tnymał jakieś mienadesłali nam _?4 zł. 33 gr. z następu
dowego
dziaki.
jącym listem.
- Ja chcę dać pieniądze na bi~d.ne dzieci
Do Redakcji Hasła
które nie mają co jeść - powiedział wykła
w mie/scu .
. dając na stół 2 zł. 41 groszy - ja .mam u tałaskawe
ogłosze
Uprzejmie
prosimy
o
tusia i mamusi wszystko, a tamte nic. Mnie
nie
w
Haśle
o
drobnych
ofiarach
na
nic nie potrzeba, bo mi jeść daje tatuś, a tam
rzecz pogorzelców przy ulicy Brzezińskiej
te są głodne.
40, złożonych przez pracowników Garażu
Złote dziecko, oby ci Bóg wynagrodził za
Miejskiego Zł. 24 gr. 33. Składamy do Re
twe litościwe serduszko.
dakcji
Hasła.
Niemniej wzruszający jest list małego
T. Olejniczak.
Zygmusia Królikowskieg<l, który przytaczaOFIARY DALI:
my:
A.
Troszkiewicz
- 1.19 zł., M. Zawadzki
Łódź, 19 lipca 1928 r.
- 58 gr., S. Gutter - 5 zł., St. Terkus - 50
Szanowna Redakcjo/
gr., F. Słomczy - 1 zł., Znajewski - 1 zł.,
Kazimierczak - 2 zł., Pingot - 2 zł., DanieJesteśmy czytelnikami Hasła. Czytalak - 60 gr., Świtalski 1.26 zŁ, Matyja - 2
liśmy o nędzy na Bałutach, serce nasze
zł. Słowiański 2.50 zł. Zagożdżonówna - 20
wzruszyło się.
gr., Pokorski 2 zł., Holweg 50 gr., P OlejniZwróciłem się z prośbą do lokatorów
naszego domu, aby ofiarowali po parę gro czak - 2 zł. Razem - 24 zł. 33 gr.
Kotłownia Nt. 5 fabryki Poznańskiego
szy na biednych pogorzelców. Dostałem
złożyła 15 złotych z inicjatywy p. Jankowod chrzestnego złotówkę na kino, nieposkiego.
szedł em do kina, tylko ofiaruję tę złotów
Lista ofiarodawców brzwi:
kę na biedne dzieci.
P. Jaskulski - 5 zł., Jankowski W. Zygmunt Królikowski.
2 zł., Łabóza - 1 zł., Woźniak - 1 zł., święt
Stodolniana 10.
szak - 1 zł., Dunakowski - 50 gr., Zaczyk
Pieniądze dali:
- 50 gr., Majewski - 50 gr., Pietruszka Z Królikowski 1 zł., J. Z. Królikowscy 1 SO gr., Oczkowski - SO ~ .• Kłosiński - 50

ga-.,
-

ałut!

Stróźka 50 ~r., Guz.iak - 50 gr., Grzelałt
50 ~.• Fornalczyk 50 gr.

Pozatem wpłynęły następujące sumy:
„Resursa" Rzemieślnicza - 100 zł., Pracownicy Starostwa Łódzkiego, Wydz. Powiatowy - 52 zł. 40 ga-., Teatr Miejski z inicjatywy dyr. Gorczyńskiego - 50 zł., Nowakowska Gieniutka (zamiast czekoladki) - 1
zł., Robert Sw. - 5 zł., Kurpik Jadwiga - 1r
zł., Masz-czyński Walenty - 2 zł., Dudka Jan
- 3 zł., Spodenkiewiaz Antoni - 10 zł., Kusiak Stanisław (robotnik) - 1 zł., Bartoszek
Leon i Apofonja - 1.50 zł., Przybysz Stanisław - 2 zł., Anna Kustosz (wdowa) - 1 zŁ.
Mairja Wojda - 5 zł., Gabinowska Jadwiga
- 50 gr., Krzaczyńska Janina - 50 gr., Kołodziejczyk Leon - 50 gr., Kaczmarek Ad.am
- 50 gr., Olszyca Agnieszka - 20 gr., Kowalska Helena - 1 zł., Szczytnicka Zofja 1 zł., Jabłońska Anna - 2.50 zł., Niemczycka Aniela - 2 zł., Loewenhaupt Alma - 2
zł., Salik Helena 1 z!. 1 Jankowska Katarzyna-2 zł., Winczak Marja-2 zł., Stanisław H. - 5 zł., Izabela Kaczmarek - 1 zł.,
Franciszka Cegielska - 5 zł., Świerczyńska
JóZ1efa - 1 zł., Walter Aleksander - 1 zł.,
Robotnicy Fabryki Józefa Hajka - 17 zł.
09 gr. z inicjatywy p. Zofii Doleżal, Lucyna
Szyruczakówna - 5 zł., Kelnerzy z restauracji „Bachus" - 3.70 zł., Malanowski Bronisław - 1 zł. Dr. Langbard - 10 zł., Juljan
Saar - 5 zł. W ten sposób ogólna suma w
dniu wczoraiszym ofiar wynosi 661 zł. 80 l?i"r·

.,,HASŁO„ %
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boldzie P. Prezydentowi Rzplite·

„Dl

h
POZNAŃ,
jechał dziś o

poświęcimy

Polski

nif stacje

e

19.7. P. Prezydent Rzplitej wygodz. 10 rano w towarzystwie

prezydenta miasta Ratajskiego samochodem
na zwiedzenie instytucji i urządzeń miejs-kich.
Kolejno zwiedził P. Prezydent budującą się
nową elektrownię, mosty ; wiadukty kolejowe, dziedziniec, łazienki rzeczne, domy
mieszkalne do robotników ma.z gazownię i
wodociągi, gdzie udekornwał bronzowemi
krzyżami zasługi 3 najstarszych
pracowników miejskich.
Uroczystość ta miała p~·zebieg niezwykle
serdeczny: jedna z urzędniczek wręczyła bukiet kwiecia Prezydentowi, który był przedmiotem odruchowych manifei;tacyj.
O godz. 14 prezyde11t Poznania p. Ratajski podejmował P. Prezydenta śniadaniem w
złotej sali ratusza. W śniadaniu tero oprócz
Prezydenta, P. 1v1oś ci.ckiej, świty, wzięło udział kilkadziesiąt osób z wojewodą Bockow
skim, dow. OK. gen. Dzierżanowskim i in. na
czele.
Podczas deseru wygłosił podniosłe i serdeczne przemówienie prezydent Ratajski,
podkreślając ogromną radość z powodu przy
jazdu głowy Państwa, który jest wyrazicielem tej Polski ukochanej, ..za którą pokolenia
krew swą i życie oddawały.

Ta,~emnicze znikni~cie
Jufijosławia~\s ~dego n1inastra
BERLIN, 19.7. ,,Vorwa.rts"

w

kołach poselskich, zbliżonych do rządu
twiei·dzą, że minister Wołkow już przed swo
im wyjazdem wniósł podanie o dymisję.

W

Jako następcę wymienia i ą szefa sztabu
generalnego gen. Bakardiewa.
W mieście krążą różne pogłoski o tej rze
komej ucieczce Wołkowa.
Jedni twierdzą, :ie Wołkow uciekł z powodu wykrycia afery korupcyjnej i skandalu
osobistego, w jaki miał być wmieszany.
Również wymieniają jako powód ta!"cia osobi
ste między ministrem wojny a innymi człon
kami gabinetu w sprawie nowego kursu po·
lity.ki wewnętrznej, który podobno ma dążyć
do porozumienia z Jugosławją.
Macedończycy, którzy pracują
przeciw
zbliżeniu z Białogrodem, mieli podobno mieć
w 01obie Wołkowa męża zaufania w gabinecie.
Krążą również pogłoski, że minister \~7 oł
kow był osobą bliską przywódców band tero·
rystycznych. (PAT)

Pożar \Ał'

Społeczeństwo pozaa&kie ślubuje, że za
całość, niepodległość i niepodzielność Polski
poświęci wszystko, co ma najdroższego. Bę

dzie też dążyć do podniesienia poziomu kulturalnego wszystkich warstw, skupiając wysiłki w wyścigu pracy twórczej, aby nietylko
narodom innym dorównać, ale je przegonić
młodą tężyzną. Przemówienie swe zakończył
prezydent Ratajski okrzykiem na cześć Prezydenta i Rzplitej.
Na przemówienie to P. Prezydent odpowiedział następującemi słowa.mi:

„Wielce szanowny panie prezydencie mia
stal .Test mi miło, że bawiąc w Poznaniu,
mam do zanotowania nietylko przejawy uczuć patrjoiycznych, ale i fakty rzeczywiście
o dużem znaczeniu 9połecznem i państwo~
wem.
Niepodległość Polski dała Poznaniowi to,
że samorząd :rI'iejski dos.tał się w ręce Polaków i od tego cz.asu datuje się rozwój miasta
ku zadowoleniu wszystkich jego obywateli.
Co i·az pomyślniej rozkwita ruch budowlany, czyniąc zado·ść prywatnej i puhlicznej
potrzebie, rozwija się działalno\Ść instytucyj
komunaJnych, a ludność intensywnie odczuwa opiekę czynnika publiczn.ego, wśród któ-

Za\v!erciu

5Q rodzin straciło dach nad głową
SOSNOWIEC, 19.7. (Tel. wł. „Hasła").
Ostatnio wybuchł w Zawierciu wielki pożar,
którego pastwą płomieni padło 10 domów
mieszkalnych. 50 rodzin przeważnie żydow
skich pozostało bez dachu nad głową .

•

2 statki

PARYŻ, 19.7. Donoszą z Hanoy, że w To!lA
kinie szalał gwałtowny tajfun, który wyrz2\dził szczególnie wielkie szkody w miastach
Hanoy i Halvon. Jeden parowiec został zatopiony, a drugi rozbił się o skały. Prawie
wszyscy podróżni zostali uratowani. Utonęło
według ostatnich wiadomości 20 annamitów,
kilku oficerów i lekarz okrętowy. (ATE)

Państw

re~o własna gmina i własne miasto najbliż

sze jest życiu codziennemu.
Ma to znaczenie ogólnej natury, jako
przykład, że polska gospodarka, gdy może
się ro.zwinąć - daje znakomite wyniki.
Praca w Poznaniu jest pracą zasadniczą,
jest sprawą wszystkich, dowodem czego jest
przygotowywanie się do Powszechnej Wysta
wy Krajowej, która będzie miała pierwszorzędne znaczenie dla Państwa.
Pomysł jej tu powstał i wykonanie. w pew
nej mierze na barkach Poznania spoczywa.
Muszę notować z radością te poczynania, obowiązkiem moim najradośniejszym jest podsumowanie dorobku rzetelnej praicy w Poznaniu. Rolę pańską, panie prezydencie rota
sta, we wszystkich poczynaniach samorzą
dowych Poznania znam i podziwiani. Poznania te mogą by~ wzorem dla innych miast
Polski i na ręce pana, który jest tych spraw
nietylko reprezentantem, ale i kierownikiem
- pi]ę ten kielich wina za pomyślność i rozwój Poznania".
Po obiedzie udał się P. Prezydent na Zamek, poczem po odpoczynku przyjmował na
audjencjach delegacje, a ro. in. delegację
BBWR z posłem Suszyńskim na czele.

Serpenih111
Coni etti
Niespodzianki

a letni j
Redu le rasy.

Meksyk w przededniu krwawyc w

depeszy

właittej z Sofji przynosi sensacyjną wiadomość o zniknięciu ministra woj11y Wołkowa,
który wyjechał · na urlop dwumiesięczny w
niew lado mym kierunku zagranicę i nikt nie
wie, gdzie się obecnie znaj duje.

ku ·czci Głowy

w tonkinie

zatopił

najdroższego"

wszystko, co mamy

tł-•a<»Ó

Tajfun

Możliwość rozpętania nowej
Stany Zjednoczone zapowiadają
NOWY JORK, 19.7. Przebywający obecnie w Broocklynie biskup meksykaflski z Tobasci, zajmujący stanowisko sekretarza meksykańskiego eipiskopatu w wywiadzie prasowym ocenia pesymistycznie sytuację w Meksyku
Biskup konstatuje pol±tycme tło morder'>twa 1 sl~ierdza, że tragedj~ gen. Obrcgona
wpłynie tyiko na zao-. :nen;e walk w1;.wnętrz.·
nych i może w skutkach wywołać nową wojIlą religijną. Prasa amerykańska w kómentarzach do wy\,•iadu zapewni:!, :.~ Stany Zjedno
czone zastosują wszelkie śndki dla niedopu·
szczenia do rczruchów v· i\1d• syku.

IPrz2sz~o 100 osó.b ,~_abitych I
~1otyc1~at!~~D

MEKSYK, 19.7. Pod Guanahuato doszłó
do większej bitwy pomiędzy wojskami rząd.o
'vemi a powstańcami, którzy zostali częścio
wo roz·proszeni. Z obu stron straty bardzo
znaczne, - przekraczają stu ludzi w zabi·
tych.

Odpowiedzialność

swoją ingerencję
Prasa rządowa ukl-ywa ten łałrt, ja!arolwiek aresztowania mają charakter masowy.
Na odbytem wczoraj wieczornem posiedzeniu rady ministrów zapadła u.chwała ogłosoe
nia stanu woiennego.

Obregona stanowić będzie wstęp do nowej
fali zamieszek w Meksyku.
Dzienniki podkreślają jednak zarazem teror, jaki usiłują stosować dzienniki grupują
ce się dookoła prezydentów Obregona i Calle
sa. Podkreślają fakt, iż pomiędzy obu tymi
przywódcami ruchu antykatolickiego istniała
ostra rywalizacja. Niewykluczone, iż prezydent Calles zadowolony jest z obrotu rzeczy,
który umożliwił przedłużenie okresu ka<lencj i prezydentury, stara się zaś zrzucić odpowiedzi.alność za śmierć Obregona na odłam
katolicki kraj u.

1

,„ „

wojny ·religijnej

Ogłoszenie

Aresztowania

NOWY JORK, 19.7. Donoszą z Me-lisyku,
iż właściciel restauracji, w której nastąpiło
zamordowanie prezydenta Obregona oraz 12
pracowników tej restauracji zostali aresztowani.

Jose de Leon Torral

stanu wojennego

oto nazwisko mordercy

MEKSYK, 19.7. Nastrój w Meksyku jest
dalszym ciągu w najwyższym st()J)niu podmecony.
W szeregu miejscowościach doszło do po
ważniejszych walk pomiędzy wojskami rządo
wemi a powstańcami. Najsilniej przejawia się
ruch powstańczy w Guadalajarra.
W związku z tern rząd Callesa przedsię·
wziął masowe aresztowania.
'~

LONDYN, 19.7. Prawdziwe nazwislio mar
dercy prezydenta Obregona w Meksyku jest
Jose de Leon - TorraL Liczy on lat 23, j~t
artystą i przebywa w Meksyiku dopiero od:
pół roku. Znaleziono u niego portret księcia
Miguela Augustina, straconego w listopadzie
roku ub. za zamach bombowy na generała
Obregona. (ATE)
,.,. ;;e:sca •wwww

za zamordowanie

Rozbitkowie

prez. Obregona

„ltalji"

RZYM, 19.7. Oficjalne biuro prasowe ogłosiło następuiący komunikat: Z polecenia
zrzuci Callas na katolików
rządu mają rozbitkowie „Italji" powrócić nie
NOWY JORK, 19.7. Dzienniki nie zajmu- zwłocznie do kra.ju. „Citta di Milano" odwieją jednolitego stanowiska w sprawie ostatnich zie ich w tem celu do portu norweskiego
·wypadków w Meksyku. Naogół prasa wyra- Narwik. Szef rządu polecił wszystkim bez :
ża zaniepokojenie, iż zamordowanie generała I wyjątku członkom ekspedycji wstrzymywać I

Helenów!

l

I

wracają
się

tie

Niedziela, dnia 22 lipca r. b.

do kraju

od udzielania jakichkolwiek informacyj
o wyprawie „Italji" tak we formie telegramów jak i wywiadach P'rasowych. „Citta di
Milana" ma odwieźć rozbitków do portu
Narwik, a potem powrócić do Kingsbay ;
wziąć udział w dalszych poszukiwaniach.
(ATE)
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Sport.

Atrakcje.

Loterja fantowa.

Zabawa

dziecięca.
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Dzieci a wakacje
Wyniki ankiety Ligi Szkolnej Przedwgruźliczej

,

W czasopiśmie „Opieka nad dzieckiem"
znajdujemy artykuł p. t. „Wyniki ankiety
w sprawie spędzania wak,a.cyj przez d2'ieci
szkół powsz~hnyoh. Podali dr. W. Piotrowska i dr. Wła,d. P~otrowski".
Liga Szkolna Przeciwgruźlicza rozpisała
ankietę na temat: jak d1zieci szkół powszechnyoh w wieku od lait 8 d:o 15 Sipędzają wakacje. Na ankietę bdesłano około 10,000 odpowiedzi. Niektóre z nich były niejasne, czy
niekompletne, t:rizeba było je odrzucić. Dość,
że odtpowiedzi mniej więcej dokładnych naliczono zgórą 9000. Dzieci odpowiadały same bez pomocy nauczy<:ielstwa, czy wogóle
dorosłych. A dlatego, że odpawiadiały same,
dały nam materjał, poprostu wzruszający.
Otóż na zgórą 9000 dzeci, jakie objęła ankieta, tylko 1312 wyjei;dża rok rocznie na
wakacje, 4006 wyjeżd2a dorywcro, a 2225
ni.gdy ll!ie widziało wsi. Z tych dzieci, o których powiediziano, że wyjezdżają dorywczo,
103{) było na wsi tyl•k o raz jeden.
Czytamy we wspomnianym axtykule:
„Co robi dziecko ubogie, pozostają~ na
wakacjach w mieście? Wagaruje - oto odpowiedź jedyna, jaka nasuwa się, a wagaruje
:zależnie od wieku i miejsca zamieszkania na
rozmaitych terenach. Dzieci młodsze mają
ipodwórko, ulicę, skwerek najbliższy, jako teren, starsze - zapuszczają się dalej".
I oto, oo odpowiedziały d zieci na za;pyfanie, gdzie spędzają wakacje:
„Chodziłem na trawę" gryzmoli jakiś
' ł>ąk 9-letni, albo „na góry piaszczyste pod
Powązkami (przedmieście Warszawy) „koło
pałatek na forty", ,.pod fortami", „na cmentarze", „na sapery chodz:iłem", „chodziłem
na budlaki" - powiadają inne dzieci w gwarze pro1etarjackiej.
„A dominuje ulica. Na 4764 odpowiedzi
o miejscu przebywania na powietrzu, ulica
jest wymieniona 2888 razy, oo wynosi 50 pro1

cent".
Biedne dz1eci. Marzy im się o wsi, o lei o wodzie. Tal, bo ankieta zapytała takgdzie.by chciały dzieci pojechać. Różnie
dzieci odpowiedziały. Dzi~wczęta smą o
kwiatach, o poe~i, chłopcy - o przygodach.
Dziewoz.ynka piętnastoletnia, która nig.dy
nie była na wsi. chciałaby pojechać tam,
gdzie „są góry, woda, las. I zdaje mi się powiada biedne dziecko - że wówczas całe
<lnie siedziałabym w lesie, rozmyślając o pię
~mości przyrody,
a równocześnie układając
pewne utwory, na jakie mnie stać".
Dziewięcioletni chłopiec z oddziału dru·g iego szkoły powszechnej chciałby konoo pojechać z Warszawy do Modlina, a piętnasto
letni chłopiec chciałby „chodzić do la.su że
by było pełno zwierzyny, kąpać 9ię, 'grać
w siatkówkę, koszykówkę, żeby siię dobr.ze
~ie
że

odżywiać".

Na tych marzeniach: dziecięcych doktorostwo Piotro~ kończą swe sprawozdanie.
·„Dziec:ku miejskiemu dzieje się krzywda 1wołaiją - pozbawione jest ono dobroczynne'go, zdrowotnego i wychowawczego wpływu
wywczasów letnich iJ>OZ8. murami m:i.aista„."

z dnia 20 lipca 1928 roka..
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Szmugiel ·alkoholu··do Szwecji i Norwegji
Konsumcja alkoholu w ·„suchych" krajach Europy spadła o 50 proc.
(Korespondencja
SZTOKHOLM, w 11Jpcu 1928 r.
Proliibicja allroho~u w Stanach Zjednocw
nych powołała do życia cały skomplikowany
przemysł szmugJ.owania „wody ognistej", kitó
rego promotorami są „bootlagerzy", t. j. S1prze
dawcy i przemytnicy.
Coś podobnego, choć nie w takich rozmiarach, istnieje w Szwecji i Norwegji, które
wprowadziły u siebie regime ograniczeń w
sprzedaży alkoholu. Jeśli system amerykański można nazwać „sztywnym", to norweski i
szwedzki należałoby nazwać „półsztywnym".
Poleg.a on na racjonalizowaniu alkoholu w
każdej jego postaci.
Wódkę , wino, koniak
można otrzymać w tych 'k rajach tylko w okre
ślonej rocznej ilcści li:trów, na podstawie karte:k, _wydawanych przez kontrolę spiry-tusoWAAW

&&Wii!8$6

własna „Hasła")

wą. Wynika więc z tego, iż. w Szwecji i Norwigji pić można, ale tylko tyle, ile pozwala
dyktator alkoholowy, dlr. Bratit. A to już
wystarcza, aby nawet w krajach o tak unormowanyoh stosunkach i jednolitej ludności
wytworzył'<> się dążenie do obejścia zakazu.
A na tem tle mogło już powstać i powstało
przemytnictwo, które ze względu na niezwykle łamaną linję brzegów Skan<lynawji i obfitość wysip, wysepek przybrzeżnych,
oraz
fjordów głębokich może z pewnem powod~e
niem- stawiać czoło kontroli rządowej i nagonce straży celnej. Jak się urządzają przemytnicy, aby zmylić czujność celników i ujść
przed pościgiem statków straży przybrzeż-

I

nej?
·
Szmugiel ten od1bywa się w sposób dość

id

Beztroskie dni

młodocianego

króla

wybiega, rzuca się ku niemu z radosnem
szczekaniem i prowadzi na d~iedziniec. Przed
pałacykiem czekiają
już,
przyprowad:zon.e
przez królewskiego masztalerza, niecierpliwie
grzebiąice kopytami, w maleńkim,
zgrabnym
Królewska mdzina miesi1rn w Sinaja. W zaprzęgu, „Bubi" i „Temes".
szerokiej dolinie, okolonej z dwu stron łagod
- „Mambo" z głośnem szczekani~m wybiega
nemi wzgórzami, poza któremi w dali widnie- na schody, niczem marszałek dworu, wyją stoki Karpat, rozpościera się piękny park,
przedzając . króla. Kucyki radośnie strzygą
w którym kryją się królews'.de ·pałacyki.
uszami. Pó chWili w dirzwi:ach ukazuje się
.Młodiociany król ma oczywiseie swych · uśmiechnięty chłopczyk, w marynarskiem uadjutantów osobistych, są nimi obecnie puł branku i w białym kapelusiku na jasno blond
kownik Ja:cc.bici i major -Mosdar. Oni mu włosach. Pozdrawia wszystkich naokoło woj
skowyrn ukłonem i, nie~rępując się zupełnie
asystują, on i wykonywu ją jego życzenia . Lecz
wi.dokiem
obcych ludzii, wśród których zwybodaj czy nie wię cej, niż ze swych os obistych
kle
bywa
sporo ciekawych cudzoziemców i
adjutantów, d eszy s~ę król swą trójką: „Bubi", „Ternes' i „Daisy". To jego najwięksi dziennikarzy, podbiega ku swym ulubieńcom,
ulubieńcy -kucyki. Dwaj pi<z,r wsi: „Bubi" i wołając wesoło: „Dzień do•b ryl" Obejmuje
„Temes" wożą codziennie kTóla na spacer w ich za szyję swemi drobnemi rączkami i obuokoli.ce, trzeci „Daisy" jest dystyngowanym, rącz podaje im z trzymanej przez lokaja tacy
cukier.
pełnym taktu i szacunku dla włia.dcy, wierzDopi'ero, gdy wszystek cukier z tacy znichowcem. Jest jeszcze czwarty ulubieniec,
wielki rpi.es „Mambo". W i9h towarzystwie knie, król zwraca się do obecnych, gotów do
udzielania audjencji. Z wesołą niefrasoblikról czuje się na jlepie j.
wością dziecka odpowiada na zadawne pytaKról Michał jest miłym i nad swój wiek nia. Lecz król si:ę śpies·zy, nie można przeto
rozwiniętym
chłopcem.
Kładzie
się
spać
przedłużać rozmowy. Niebawem też wskakudO;Ść wcześnie,
ale i wcześnie wstaje. Po je do powoziku i bierze do rąk cugle. Tut
śniadaniu oałą godzinę spędza na gimnastyza iµm wsiada guwernantka-Angielka i niece, poczem odw:i.e dza mamusię, z którą spę odłąCzny ,,Mambo", z tyłu zaś zajmuje miejdza około rpół ·goc1ziny. Nie więcej, bo musi sce lokaj.
się uczyć. Król uczy się · chętnie, orjentuje
Powozik rusza. Król na od jezdnem prze
się szyblro w wykładanej lekcji i bardzo stasyła wszystkim wojskowy ukłon. Zanim zdą
rannie oddaje się nauce pisania. Zupełnie żył nieco odjechać, z oddali dolatuje odgłos
swobodnie, z królewską pewnością sie:bie, werbla, wygrywającego generalski marsz. To
umie się podpisać „Michał król". Bardzo lustacjonowana w pobliskim zameczku warta
bi his·borję Rumunji, wyipytuje często nauczy- strzelców alpejskich wystąpiła pod broń, pre
ciela o szczegóły z życia swych przodków. zentując ją przed młodocianym królem, któPo skończonych lekcjach, myśli młodziut ry przejeżdżają'C pozdrawia swych żałnierzy
kiego króla rozrpogod.zają się wspomnieniem uichylaniem kapelusika.
uluhie11ców. „Mambo" już oddawna cz.eka
Jeg.o Królewska Mość raczyła udać się na
za d.rziwiami. Gdy „Pan" wychodzi, a raczej
spacer.„
Najmłod szy na świecie król,
Michał rumuński, jest chyba najszczęśliwszym z panujących, dlatego właśnie, że, będąc królem,
może być sobą, to znaczy dzieckiem, i może
robić naprawdę, co mu się podoba.

sliomplikowany.

Przemyfui!k, ktMy jest prze

ważnie zresztą tylko agentem dobrze
spirowanego przedsiębiorcy, nahywra w

zakon-·

Niem·
czech kilkaset litrów spirytusu w bla.szankadi
i ładruje je do swego ku.tra, poczem wypływa
na pefoe mor·ze. Kiieruje się ku wybrzeżom
wschodnim Szwecji, omijając starannie ipo
drodze statki strażnicze. W nocy zbliża ~.
kuter przemytniczy d-0 brzegów w umówionym punkcie i tu krąży, ll!ie wpływając oa.
wody szwedzkie. Po pewnym e:za.sie ukrumją
się w niepewnej pomrooe nocnej łodzie ijOtorowe w li(:;Zbie dwuoh, trzech, nadipływające
od brzegów Szwecji. Pvzybijają do burtów
kutra i odbierają hloaszanki rZe spirytusem, po
tern z całą · możliwą szybkością pędzą ku. wybrzeżu. Tu, w miejscu odilucLnem, gdzie niema osiedH rybaclci.ch, ni posterunków strażoi
czych, motocówki pmybijają do brzegu, wyła
dowują za:broniony „prowiant", na który czekają już agenci lądowi. z autami. Zachowując wszelkie ostrożności, w największej ciszy, z ipogaszonemi światłami rus.za.ją auta
przemytnkze, wiooąc dobrze zamaskowane i
ukryte blaszanki do najbliższego miasta. Dłu-.
ga, cięzka procedura, ryzyko towarzyszą tym
wyprawom, ale opłacają się ane sowicie ryzy
kantom, a zwł.aiszcza głównym maga.nerom,

którzy, po kilku latach „o.wocooj" pracy, zbi-·
jają często dużą Fortunę.

Znaną np. jest w SztokhOlmie historja pe-,
wnego, dzisiaj już sta.te'CZ'Ilego rentjera, kt.6ry przez szereg lat woził nędznym kutrem
szczapy brzozowe z Finlandji do Sztokholmu. ·
Dwa razy na ty.dzień wtpływał do portu
sztokholmskiego kuter p. N., naładowany po.
brzegi szczapami brzozowemi Celnicy rzucaili
okiem na .ładunek drzewa i przepuszczali bez
zaczepki „uczciwy" ładunek. Tymczasem.„
w szczapach br.zozowych znajdowały się
świetnie zakonspicowane rury blaszan.'E?, w kt6
rych bulgotała wódka. „Interes iprospecował
śwetnie pt"zez szereg lat, a:ż wreszcie ip. N.
zdecydował, iż ma dosyć ciężkriej pracy z wożeniem „drzew:a" na opał i, spt'IZe.dawszy kuter, osiedlił się w modnej miejscowości kąpie
lowej pod Sztokholmem, w Saltsjoba·den,
gdzie nabył elegancką willę z ogrodem. Nie
zawsze i nie wsrz.yscy cieszą się takiem szczę
ściem, jak ów przemytnik s'z tokholmski, a gdy
straż celna zła:pie kontrabandzistów na gmą
cym uczynku transporfowarua spirytusu, rozprawa, krótka a treściwa, kończy się konfiskatą i karą więzienną dla winowajców.

Konsumcja alkoholu w Szwecji i w Norwegji wynosi jednak, dzięki wprowadzonemu
systemowi racjonowania, 50 procent konsum·
cji dawniejszej. W Szwecji najpopularniejszym czł-owiekiem, ob jektem dowcipów, aneg
dot, kawałów, tematów ulubionych karykatu~
rzysiów jest właśnie dyktator alkoholowy,
dr. Bratt, który wyd.z iela rację na cały rok i
kieruje kontrolą nad konsumcją, sprzedażą i
importem alk<Yholu.
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H_RONJKA

TEATRY.
Miejski - Golem.
Letni - „ Tak, to jest Łódź".
Popularny - „Cha.ta za wsią".
Gong ..__ Letnie miłostki.
KINA:
Apollo - Noc poślubna i Karjera modelki.
Czary - Czarod·z iejka.
Corso - Budujemy na kredyt.
Mimoza - Handlarz z Amsterdamu..
Oświatowy - Kean.
Odeon - Bohaterka sensacyjnego procesu.
Oaza - W szponach czerwonoskórych.
Resursa - Triwnf białogłowy.
Record - Wędrowny cień.
Spółdzielnia - Ostatni walc.
Syrena - Ofiary rozwodu.
Sfinks - Noc poślubna.
Vicioria - W godzinę zwycięstwa..

Nocne

dyżury

aptek

Dziś w nocy, dnia 20-go lipca dyżurują

następujące

apteki:
G. Antoniewicz {Pabjanicka 50), K. Chą
dzyński (Piotncwska 164), W. Sokolewicz
(Przejazd 19). R. Rembieliński (Andrzeja 28}
J, Zundelew1cz (P10tr kowska 25). Kasperkieu
wicz (Zgierska 54), S. :I'rawkowski (Brzeziń
ska 56).

OSOBISTE
W dniu wczorajszym powrócił z urlopu i

objął urzędowanie ławnik - przewodniczący
Wydziału Gospodarczego pan Władysław

Adamski.

Która godzina?
Od jutra każdy zobaczy na wiety
magistracki ei
W oibec tego, iż dotychczasowe oświetle
nie tarczy zegara na wieży magistrackiej było niewystarczające, zainstalowane zostały
przy tarczy .zegarowej silne reflektory, dzię
ki którym zegar jest na;leżycie oświetlony.

240-250
W piątek, dnia 20 lipca r. b. stosowni~ do
przepisów o eksploatacji dorożek samochodowych w m. ł.odzi, wydanych przez Magistrat,
a zatwierdzonych przez Radę Miejską, w kolejnym dniu dorocznego przeglądu samochodów odbędzie się między godziną 8-mą rano
a 1-szą po południu na Placu Wolności przegląd doroże~ samochodowych od Nr. 241
do 250.

Wycieczka „Harfy"
przy

kościele Matki Boskiej Zwycięskiej organi-

zuje dla Członków i Ich rodzin w nadchodzą
cą niedzielę t. j. dnia 22 b. m. wydeciZkę do
Gałkówka.

Zespół śpiewaczy wykona pienia religijne

Ila sumie w miejscowym kościele parafjalnym, pozatem wycieczka urozmaiconą zosta
nie grami towarzyskiemi w lesie óałkowshlm.
b
Zbiórka o godz. 6-ej w poczekalni II klasy dworca Fabrycznego. Odjazd 6.40, powrót
2.0.50 wiecz. w zarezerwowanym wagonie.

Zawody Turystyczne
S. S. T-wa Rzem. „Resursa"
Dnia 2 lipca 1928 r. o godz. 7 rano odbę
dzie się start zawodów turystycznych drużynami. Trasa: Łódź, Konstantynów, Lutomiersk, Łask, Pabjani-ce, Łódź i odwrotnie.
Zbiórka w lokalu Sekcji o godz. 6-ej rano.

wprost si.ów,. aby wyrazić odpowiednie po·

p. prezydenta
ulicy Brzeziń
skiej przetranzlokowani zostali do lokalu
jednej ze szkół powszechnych przy ulicy
Rzi!owskiej.
W dniu wczorajszym przedstawi:ciel „Hasła" złożył wizytę tym nieszczęśliwym ludziom, ofiarom straszliwej pożogi.
Oto jego relacja.

•

•

dziękowanie.
ciągu kobiety zalewają się
Kolejno opowiadają o strasznym ciosie, który je dotknął.
Serce się kraje, gdy słyszymy rozpacz i
lament tych nieszczęśliwych istot.
Prawie wszystko spaliło się nam - mówi
p. Zakrzewska.
Co zdążyłyśmy wynieść skradziono, reszta
zaś połamana i zniszczona doszczętnie.
DO'brze choł, że z życiem uszłyśmy.
Syn mój tego dnia wstał z łóżka pierwszy
raz po długiej chorobie i poszedł do Kasy
Chorych.
Ja zaś byłam zaięta, gdyż jestem praczką,
gdy _wróciliśmy - ogień trawił nasze mieszkanie.
- Kto fo jest? - pytamy, widząc, że kobieta ciągle jeszcze, bo od chwili naszego

W dalszym

łzamL

•

lokału mie
w prawem skrzydle budynku

Wchodzimy dJo jednoizbowego

szczącego się

na parterze.
Już na wstępie rzuca nam się w oczy
nędza i rozpacz tych niesz.częśliwych ludzi.
W oń spalenizny unoąi się wciąż w powietrzu i drażni nożdrza.
Umeblowanie pokoju składa się z kilku
nędznych gratów tam i ówdzie mocno opalonych.
Cztery łóżka skąipo zaścielone pościelą, 2
szafki, kilka połamanych krzeseł i statków
kuchennych, wreszcrie parę drobnostek ·oto mienie nieszczęsnych rodzin, uratowane
przed zagładą.
Po izbie krzątają się dwie starsze ko·biety. Jedna z nich zapamiętale czyści jakąś
fotografję, druga zaś zamiata izbę.
Są to pp.: Michalina Zakrzewska i Zuzanna Leszczyńska. Obie wdowy.
Gdy oświadczyliśmy, że na skutek artykułu, zamiesz,czonego w Haśle, o porno<: dla
pogorzelców, czytelnicy poruszeni do żywe
go, gremjalnie zgłaszają się, niosąc pomoc
materjalną kobiety rozpłakały się.
- O Jezu, jacy ci Czytelnicy „Hasła" są
iitości.wi i dobrzy.

przyjścia, czyści tę fotografję.

którą

To młodszego syna mego fotog·r afja,
w ostatniej chwili zdołałam wyrato-

wać.

Nieborak zginął w Legfonach w 1918 r.,
i ty1ko to mi po nim zostało.
- Patrz pan - mówi znów do nas pani
Leszczyńska obuwie moje, które nosiłam
tego dnia, całkiem popalone. Uratowałam
tylko to, co pan na mnie widzi, resztę wszystko ogień strawił.
- Ile osób mieszka w tej izbie? - pytamy.
- Tutaj, cztery rodziny; rodzina Chałup
n:iaków, dwie rodziny Zakrzewskich i rodzina
Leszczyńskich - razem 8 osób.
- Jutro to więcej będzie powracają niektórzy pogorulcy ze wsi.
- A gdzie mężczyźni? - pytamy.
- Przy pracy, lub na mieście w pogoni
za pracą. Żle jest, gdyż nic pieniędzy nie ma
my, a przytem wszystko się spaliło.„

- Czyż mcg?yśmy się spodziewać, pozbawieni mienia i dachu nad głową, zwątpieni i
zrozj>aczeni, że Czytelnicy „Hasła" okażą
nam pomoc? Proszę podziękować Im w na..
szem imieniu i powiedzieć, że brak nam jest

...,.dtW a
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RacJonałne oświetlenie

I

I

iłl

ulic m·ast

Regulacja czasu zapalania i gaszenia lamp
Wydział Przedsiębiorstw Miejskich w wy- I
W ten sposób cz.as palenia się każdej

lam
py ulicznej został zwiększony z 3600 na
3732 godzin rocznie.
Zmiana czasu zapalania i gaszenia lamp
ulicznych wpłynie dodatni na stan bezpieczeństwa publicznego w późnych godzinach
nocnych, dotychczas bowiem w niektórych
okresach roku lampy były gaszone na kilkadziesiąt minut '!M'Zed świtem.

konaniu uchwały Magistratu, zmierzającej
do racjonalnego oświetlenia ulic miasta opracował nowe tablice, ustalają-ce czas zapalania
i gaszenia lamp na cały r-0k.
Wobec dostosowania ściśle godzin palenia
się lamp ulicznych do czasu wschodu i zachodu słońca będą one zapalane o 4-34 minut
później niż dotychczas,
czas gaszenia zaś
lamp przesunięty został o 1.7 minut do ~-ej
godziny 4-ch minut.

prowadzone będą w przyśpieszonem tempie
W dniu wczorajszym rozipoczęte zostały
robty kanalizac)~ne na odcinku ul. Piotrkow
skiej między Placem Wolności i ul. 6-go
Sierpnia.
Roboty te prowadzone są tymczasowo
po &trO'Ilie parzystych numerów domów, przy
czem Wydział Budowy Kanalizacji wydał
szere~ zarządzeń mających na celu jaknajmniejsze tamowanie ruchu ulicznego przez
te roboty.
Ziemia wydobywana przy kopaniu dołów
kanałowych wywożona jest natychmiast ko-

x-'

il

lejką

na boczne ulice, dzię·ki czemu nie tarasuje ona chodnika.
Umożliwiony jest również wjazd wszelkiego rodzaju pojazdów do domów przez spe
cjalnie zbudowane ttwstki.
Prace na tym odcinku ze względu na doniosłość arterji komunikacyjnej oraz dobro
przedsiębiorstw handlowych, mających swą
siedzibę na tym odcinku robót, prowadzone
są w bardzo szybkiem tempie w trzech mie.1-

I

scach

równocześnie.
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Zarząd

„Resursy"

poszczególnym Cecho1n, że
obowiązane są dodatkowo złożyć w 3 egzemplarzach statut Sądu Polubownego z podpisami wybranej komisji
podaje do

wiadomości

Zarząd
•A

Jak się tu czuje.cie panie?
Bardzo źle. Niema mebli, mało łóże1'.
tak że na ziemi trzeba sypiać.
- Na czem gotujecie?
- Je.żeli jest co, to się gotuje, at na tym
piecyku, który zdołaliśmy wygrzebać z gruzów. Ale popsuty. Dymi się. Tak od czasu do
czasu chadzamy na gruzy i szukamy. Czasem
jaki ga.rczck, miska się znajdzie.
Wczoraj wygrzebałam nawet żelazko do
prasowania. Słyszeliśmy że byli t.'.lcy nikczem
ni, którzy wyprze dzali nas i żerowali na pogorzelisku, co się dało to pokradli. Podob!lo
znalezione rzeczy wywozili furman.kami i
sprzedawali. I
Prowadzeni przez biedne kobiety wcho·
dzimy do prawego skrzydła budynku, gdzie
w jednem z mieszkań ulokowani są inni ipogorzelcy.
Uderza nas ten sam prawie widok, tylko
z tą różnicą, że tutaj mniej wyratawano. W
zgodzie i przyj aźni mieszkają tu trzy rcdziny: Stefańskic:h, Wójcików i Ciostków, razem osób 11. Są to rod.ziny, które bodaj najwięcej ucierpiały wskutek pożaru.
Na środku izby, na kupie szmat, siedzi
półtoraroczny dzieciak w jednej ~szuke.
Jest to najmł odszy pogorzelec, któremu
nie zdołano nic więcej uratować prócz koszul
ki.
śliczny ten dzieciak smacznie zajada su·
chą bułeczkę i filuternie zerka w naszą stro-

nę.

Rodzice są przy pracy i malec w tej pozycji siedzi od rana zupełnie spokojny.
Opiekują się nim domownicy. Wszyscy są
pod wrażeniem strasznej klęski.
Na twar.zaich widzimy przygnębienie, które w miarę .zapoznawani.a ich z akcją „Hasła" znika. I oni dziękują Czytelnikom ,,Hasła'' za ofiarność.
- Wszystko nam doozczętnie strawił ogień - mówti p. Stefański ~ z.ostaliśmy bez
ubrania i dachu nad głową. Któżby się tego
spod.ziewał.

Mówią, że nas tu zostawią do 1 sierpnia,
a oo dalej będzie, chyba Bóg jeden wie•. ,
- Czytałem w „Haśle" - mówi dalej p.
Stefański - że Czytelnicy chCl\ nam pomóc i
że chętnie znoszą ofiary.
Podziękuj im pan w naszem imieniu i powiedz że g·dy nam się dobrze wiodło i my
nie s~aędziliśmy ofiar dla biednych. Jeśli
można, to niech pan będzie łaskaw przysłać
nam „Hasło", abyśmy mogli od czasu do czasu coś przeczytać. Na kupno nie stać nas teraz.
Przyrzekliśmy dostarezać pogorzelcom co
dziennie numera „Hasła", i rzuciwszy kilka
słów pocieszenia opuściliśmy to miejsce nęJ
dzy i rozpaczy ludzkiej,

I

-

Roboty kanalizacyjne .na ul. Piotrkowskiej

Nowa lista bruY!asów
W wyniku oględzin, doko11.anych przez
ttl:iejskie komisje sanitarne, Wydział Zdrowotności Publicznej pociągnął do odpowiedzialnoś.ci administracyjnej właścicieli nastę
puiących domów za przekroczenie przepisów
reJ!ulaminu sanitarno-po·rządkowego, obowią
, zującego na terenie m. Łodzi.
Łaję Magazanik, Cegielniana 17; Czesła
wa Potza, Radwańska 9; Izraela TyUera, Anny 23; Dawida Chojnackiego, Andrz,eja 27;
Ottona Langhoffa, Wólczański 175; Dawida
Ekiermana, Brzezińska 16; Adolfa Daubego,
W 6lczańska 2~2.
I

ludzie błogosławią iito~ciwych Czytelnikóv1 „Hasła"

Ja~ wiadomo, z polecenia
Ziemięcki-ego,
pogorzelcy z

Przegląd tąksówek

Zarząd Tow. Śpiewaczego „Harfa"

upogorzele, wzil

Nieszczęśliwi

Piątek, 20 lipca, Czesława V/,
Sobota, 21 lipca, Praksedy i . M.
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Co

Stel. -

usłyszymy dziś
przez

radio

(Program warszawski, lala i 111 ).
PIĄTEK, 20-go lipca
13.00-13.10 Sygnał czasu, hejnał z Wieży:
.M.arjackiej, oraz komunikat lotnicw-mete
orologiczny
15.00-15.20 Komunikaty: meteorologiczny,
gospodarczy, samorządowy, ora:z nadpro·
gram.
17.25-17.50 Transmisja odczytu z Krakowa
18.00-1.9.00 Koncert popołudniowy. Wykonaw<:y: Lucyna Robowska (fort.), Leopold
Dworakowski (skrzypce}, Kazimierz But~
ler (wioloncz.).
19.00-19.20 Rozmaitości
19.30-19.55 Odczyt p . t'. Niepotrzebne ofiary wygł. p. Tad. Semadeni
19.55-20.05 Komunikat rolniczy, oraz trans
misja z Krakowa nojowań giełdy zbożo
wej kra..l{owskiej.
20.05-20.15 Nadprogram, kamunikaty
20.15 Koncert symfoniczny Orkiestry Filhar·
monji Warszawskiej, organizowany wespół z Polskiem Rodjo (transmisja z Doliny Szwajcarskiej). Wykonawcy: Orkiestra pod dy1·. Zd.zjsława Górzyńskiego i
Wincenty Jakubczyk (klarnet). W przerwie biuletyn Messager Polonais w języku
francuskim.
22.00-22.05 Sygnał czasu, komunikat lotm.
czo - meteorolo~iczny.
22.05-22.20 Komunikaty PAT.
22.20-22.30 Komunikaty: policyjny, spot'towy oraz na dprogram.

,..lIASl.O" z dnia 20 lipca 1928 roka.
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poiar fabryki przy

Groźny

Szalejący żywioł strawił cełe

Straty
Kino „Splendid".
„CZŁOVIIEK W OGNJUH.
I „CHLOPIEC DO WSZYSTKIEGO".
Letni sezon dla kina bywa bardzo przy1kry, jednak dla „Splendidu" nie zawsze się
odbija ujemnie.
W bieżącym tygodniu dwa niezłe filmy
składają się na całość programu.
Pierwszy film: „Chłopiec do wszystkiego", to komedja z charakterem. Tło 1 środo
wisko, typy - wszystko nosi wyra.lną markę „made in Germany". Ale właśnie dfate~o,
ze tutaj niemcy pokazują siebie. a nie udają
nprz. paryżan - jak to często lubią robić rezultat }est dodatni. R. Schiintzel jest mistrzem w odtwarzaniu niemieckiego mało
mieszczańskiego środowiskaj w filmie tym
okazał się uietylko doskonałym aktorem. ale
i pomysłowym reżyserem, umiejącym wyzyskać wszystkie atuty oryginalnego i wesołe
go scenarjusza. Jego niepociągająca powierz
'chowność, je~o „poddatusiałość", powolne,
1
idokładne ruchy i jakaś niezmącona duchowa
irównowaga i pogoda - mają swój specjalny
styl. szkoda tylko, że kobiety w tej komedii
są tak wyjątkowo pozbawione w.dzięku mówię o kobietach młodych, bo starsze w
:rolach charakterystycznych (P otiechina i
Roselli) są doskonałe.
Drugi film zrealizowany przez znakomitą
wytwórnię niemiecką „Ufa". Gra artystów
stoi na wysokim poziomie. Autentyczne
zdjęcia pożaru, czynią z obrazu pierwszoirzędną kreację.
(iso}

Kmo „Syrena".
„OFIARY ROZWODU" I „żEillSK.I
BATALION śMIERCI".
Kino „Syrena" wyświetla w bieiącym ty.

go'dniu wielki podwójny program, składający
się z dwóch doskonałych filmów. - Oro krót
'kie streszczenie:
Kitty Flanders i Joanna Waddington wy
chowały się w przytułku dla dzieci rozwieClzlonych małżeństw, nie zaznawszy ciepła
rodzinnego domu i miłości matczynej. Minę
ło lat kilkannście. W Kitty zakochał się hraibia Jerzy de Goncourt.. lecz Kitty odmówiła
mu, pragnąc wyiść bogato zamąż. Wkrótce
potem poślubiła podstępnie Freda Larrabie,
który k<><:hał się w Joannie i posiadał jej
wzajemnaść. Pożycie ich nie było szczęśliwe
Kitty zbyt póz.no zrozumiała, że nie pienią
dze, lecz tylko prawdziwa miłość może dać

W budynkach tych, stanowiących włas
dwuch wspólników Kona i Podstodolskie
g.o, mieści się mechaniczna tkalnia bawełny
prowa&ona ipmez firmę Kon i Hertenberg.
ność

-

Chcąc naprawić błąd, popełniła
samobójstwo, powierzając Joannie opiekę

inad swem dzieckiem. Joanna z.ostała żoną
!Freda.
Drugi film, to pikantna komedja, posiadafąca takie oto streszczenie:
.Kohn, właściciel niemieckiej restauracji
New-Yorku ma ttrojonego wroga w osobie
;policjanta irlandczyka Kelly, Obydwaj. zgadzają się tylko w jednej rzeczy, mianowicie.
że Olga, jest znakomitą rzeźbiarką. AJ.e nal'Vet jej osoba jest tematem ciągłych niesna~. Z chwilą wybuchu wojny, Kohn, jako
;obywatel niemiecki, został powołany do obro
ny kraju i dzięki swemu rzekomemu wyna•1.a.zkowi usiłował wmówić w swe otoczenie,
I że jest powołany do powstrzymania rozlewu
krwi. Kelly i Olga, przypuszczają, że wyna1
lazek Kohna może rzeczywiście znieść cały
szereg miast z powierzchni ziemi, postanawiają mu przeszkodzić, w tym celu Kelly
udoje się do Europy, by zmusić Kohna do zni
szczenia wynalazku. albo do powrotu do domu. Po całym szeregu przygód Kohn i Kelly
wracają do Ameryki.
Oba filmy cieszą się niesłabnącem powodzeniem.
· (is.o)

Kino

om Ludowy
PRZEJAZD 34

Dziś

634
Dz.iś

Przepit;kny film p, t.

Y
l.OSNE
O ~OWEJ S •••
Wzruszający cłramat życiowy.

W roli głównej
genjalna artystka
c~ny miejsc:;

Mi" a rllay
~

w

dni powszedn"e na wszystkie
seanse, zaś w sobotę, niedzielę I święta od
godz. 1-3 pp. I rn 75 gr., Jl. 40 gr. 111. 30 gr

W sobotę, niedzielę 1 świ~ta od godz. 3 pp
I miejsce 9J gr., li m. 50 gr„ III. rn. 40 gr.
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poddasze fabryki

30

tysi~cy zł ~YtF.1

Tkalnia zajmuje parter i dwa piętra, przy
czem na parterze mieszcza się 22 warsztaty,
na Il-giem piętrze mieści się 12 warsztatów
i jedna cwerr..maszyna, na 11I-ciem piętrze
19 warsztatów i jedna cmernmaszyna. Poddasze budynku zaś obrócone został.o na skład
próbek i kolekcyj.
Ze strony prawej, dwup:iętrov.ry budynek
fahryozn:; styka się bezporśrednio z oficyną
posesji Wejzicha przy ulicy Nawroi 35.

1Wcooraj w oocy wytbucbł groźny poi.at'
pr:zy ulicy Nawrot 33.
Na terenie posesji tej znaj·duje się w głę
bi podwórza dwupiętrowy budynek fabryczny oraz komplet budynków mniejszych.

,.

Skandaliczny stan dróg powiatowych
był

tematem obrad

Pod przewodnictwem starosty Rżewskiego odbyło się posiedzenie powiatowego \vydziału drogowego, poświęconego fatalnym
drogom dookoła Lodzi.
Stwierdzono, że wiel'ki ruch transportowy dookoła miasta uniemożliwia wydziałowi
powiatowemu utrzymanie tych dróg w r.ależytym stanie, gdyż jeśli w latach 1919-1921
koszta utrzymania dróg wyno-siły 23 proc.
budżetu to w następnych już lata.ich podniosły się do 35 proc., a obecnie wynoszą 50
proc. całego budżetu a więc kosztem innych
działów, jak oświaty pozaSZJJrnlnej, rolnictwa i t. p.
iPostanowilono zwrócić się do przyszłej
rady wojewódzkiej, by podzieliła wpływy dro
gowe wg rzeczywistych potrzeb naszego powi:atu, bo jeśli w innych powiatach reperatja drogi wymagana jest raz na 3 lata, to u
nas trzy razy rocznie.
Co do zbyt wązkiej 5ZOsy ł..ódź - Tuszyn,
pcli.$tanoiwi:ono szosę tę rozszerzyć o ~ me-

Atak

1

szczęście.

wynoszą przeszło

wydziału

drogovvego

•
try i w tym celu zwrócić się do władz państwowych i magistratu tuszyńskiego, by pracę tę w ciągu kilku lat kosztem 20{) tys. zł.
podjęły jaknajśpieszniej.
Ponieważ trudną jest sprawa
kamienia
do brukowania dróg, a wpływy wydziału powiatowego przed żniwami są małe, zaszła

konieczność

zorganizowania spółki dostawy
kamienia z kredytem i na wniosek ks. Machnikowskiego z Mieleszek postanowiono zwró
cić się w sprawie stworzenia takiej spółki do
p. Kopczyńskiego.
Wreszcie co się tyczy dróg na letniskach,
to wydz.iał drogowy uznał, że obowiązek ten
leży na właścicielach will i pensjonatów, któ:rzy pobierają od letników wielkie sumy. a
nic w tym kierunku nie rubią, wobec czego
posf.arrowiono wezwać ich do akcji budowania dróg, lecz realnej, a nie jaik to miało miejsce na Wiśniowej Górze, gdzie drogę postanowiono przep:rowad.z:ić 1 a skończyło się na.

I

planach.

paraliżu

na

wieży

Tragiczny wypadek przy budowie katedry
Trag'tczny wypadek wydarzył się wczoraj
wieży Katedry św. Stanisława Kostki.
48-letni ci.eśla, niejaki Trzciński; zamieszkały przy ul. Radomskiej 26, zatrudniony był
przy budowie wieży Katedry.
W pewnym momencie, T:rz.cmski uległ
atakowi paraliżu. Towarzysze pracy pospieszyli mu na raitunek, byli jednak bezradni
Należało czemprę.dzej znieść Trzcińskiego na
ziemię, co jednak było niemoz1iwe 1 ze wzglę

na

du na

w,

:i:ż

na

wieżę prowadzą wą'Skie, że

lazne schodki.
W 6wczas skorzystan-0 z windy, służącej
do wwożenia na wieżę cegieł i spuszczono
sparaliżowane~ z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności na ziemię. Zawezwano
pogotowie miejskie, które przewiozło Trzdń
skiego do szpitala w Radogoszczu. gdzie nieodzyskując przytomności zmarł.

Krwawy epilog zabawy w
8-letni

chłopiec zabił nożem

WidCIW'Ilią tragicznego wypa<lku stał się
w dniu wczorajszym dom przy ulicy 28 pułku
Strzelców Kaniowskich 3.
Dwaj synowie lokatorów tego d'()lllu 8-letm Dawid Kram i .7-letni Konstanty Miller
bawili się w żołnierzy i w wojnę, przyczem
Miller był polsk<im ułanem, zaś Kram rosyjsklln kozakiem.
W czasie bitwy dwuoh jednO'Ol90bowycli
armij nieprzyjacielskioh, MHler natarł na

Jak

jeść

Zbliża się pora owoców. które jak wiemy
bardzo zdrowe dla organizmu ludzkiego.
Na wsi powinno się jeść owoce, zrywając
je wprost z drzewa, gdyż wtedv właśnie, ogrzane słońcem, są one najzdrowsze. Jedząc
je w ten sposób. pochłaniamy największą
ilość wi taro:in.
Jeśli jednak kupują-c owoce nie wiemy,
skąd pochodzą, trzeba je koniecznie przedtem obmyć, najlepiej wykładając je na sit-0 1
opłukując silnym strumieniem wody.
Gruszki i jabłka należy potem wytrzeć
starannie serwetka. Oczywiście c.zereśni,
ani poziomek osuszyć w ten sposób nie moż
na i należy je tylko wysypać po opłukaniu z
sita na suchą serwetkę.
Owoce gotowane są łaiwi.ejsze do strawienia, ale za to mniej smaczne i mniej posą

żywne,

Owoce pdwinno się jądać codziennie i to
od najmłodszY'ch lat. Szczególnie niemowlę
ta, które są żywione mlekiem sterylizowanem, powinny piiać sok z cytryny, pomarań
czy, lub winogron.
Nawet dzieci karmione piersią, jeżeli cier
pią na obstrukcję, powinny dostawać sok z
owoców między jednym, a drugim pokarmem
Dorooli jedzą owoce w celu odżywczym .

swego

,,wojnę''
kolegę

Krama z nożem kuchennym w ręku i w zapale bojowym wbił mu nóż w brzuch aż po rę
ko jeść.
Brocząc krwią,

NaVitrot

Wczoraj o godzinie 12-ej min, 50 po pół
nocy, gdy fabryka była nieczynna, dozorca
nocny zauwa;~ył kłęby dymu i ogień wydobywający się ze składu kolekcyj na poddaszu
fabryki.
Dozorca niezwłocznie zaalarmował straż
ogniową, i już po chwili na _m·e;scc pożartt
wyjechały oddziały· II-gi i IV-iy.
W ch'wHi przybycia straży, p·otar przybrał
już groźne rozmiary, gdyż ogień natrafiając
na łatwopalny mate1 jd w postaci starych
kolekcyj nagrcmadzoaych w ·welkiej ilości rozszerzał się z szalcną szybkością.
Okazało się, iż siły dvvuch oddziałów są
niewystarczające do walki z szalejącym ży
wiołem, zwłaszcza, iz należało j zszcze chronić przed og.!.11cm oficynę mieszkalną posesji
Nr. 35 stykającą się bezpośrednio z płoną·
cym budyrJdem.
Zawezwano ::::rzeto pomoc. Kolejno zjeż·
dżały na miejsce groźnego pożaru oddziały
I-szy, V-ty i X-ty.
W międzyczasie przybył na miejsce poża
ru dr. Grohman, który objął kierownictwo
akcji ratowniczej.
Straż podzieliła się na trzy grupy.
Jedna z nich zajęła stanowisko na terenie
posesji Nr. 31 przy u!:cy Nawrot, druga na
terenie posesji. gdzie szalał poż.ar i v-1 ten spo
sób z dwuch stron .zlewano wodą płonący
gmach.
Trzecia grupa strażaków zajęła się zabez·
pieczeniem przed ogniem oficyny mieszl{4lnej
sąsiedniej posesji.
\Vśród mieszh:a.iiców tej oficyny,
którzy
w chwili wybuchu ?Oi.aru pogrążeni byli we
śnie wybuchła nieopisana panika.
Zerwawszy się z łóżek, w jednej tylko
bieliźnie wyibiegali na podwórze wynosząc
swój dobytek..
Wysiłki strażaków zajętycłi akcją ratowniczą fabryki, szły w kierunku niedopuszczenia ognia do niższych pięter, zawierających
warsztaty.
Na szczęście wody było poddostatkiem.
dojazd dla autowozów łatwy.
Dopiero o godzinie 3-ej minut 15 w nocv,
ttdało się dzielnym strażakom niebezpieczeń
stwo zlikwidować i pożar ugasić.
Spłonęło doszczętnie całe poddasze fa.bry
ki oraz w znacznej części dach. Mimo to,.
straty wyniosły zgórą 30,000 złotych, a to
z tego względu, że uległy zniszczeniu i zna.ot
nym uszkodzeniom towar i maszyny.
Na miejscu pożaru obecne były władze
policyjne w osobach pana nadkomisarza Izydorczyka, kierownika l'-szej ·brygady aspiranta Klimka i kierownika VIII-go komisarjatu
podkomisarza Andziaka.
Wdrożone dochodzenie nieu staliło przy„
czyny pożaru. Najprawdopodobniej powstał
on od niedopałka papie:rosa, podrzuconego
przez któregoś z robotników zajętych znoszeniem kolekcyj. Fabryka była ube.zpieczona.

I

padł nieszczęśliwy chło

piec na ziemię. Miller zaś widząc co się
dziiej e, uciekł i ukrył się.
Do ofiary krwawej zabawy dziecięcej zawezwano pogotowie ratunkowe, które prze·wiozło chłopca w stanie heznad.ziejnym do
szpiła.la Anny Marii..

owoce?
lub gdy chcą przeprowadzić tak konieczną
nie:raz dla zdrowia, kurncję odchudzającą.
W pierwszym wypadku należy jeść owoce sillnie ocukrzone po spożyciu ohiadu, podwieczorku i t. d. Będą to iporn.aJrań.cze, banany 1 poziomki i in.
Jeśli zaś chcemy .zieszczupleć i .zredukujemy nasz posiłek, to należy oo, pewien czas
zjeść k-ilka awoców, co niepozwala nam odczuwać głodu, a jednocześnie działając prze
czyszczająco 1 odchudza, nie szkodząc przy
tem bynajmniej zdrowiu.
Niektóre owoce mają własności lecznicze.
Np. poziomki, które często wywołują pokrzywkę, są jednak zalecane przy cierpi·eniaieh wątroby, przy podagrze, reumatyzmie
i artretyzmie.
Są one także doskonałym kosmetykiem,
słynne piękności biorą kąpiel z rozgniecionych poziomek, a znane kremy poziomkowe
do twarzy, wyglądają tak apetycznie, że wa
bamy się, czy nie lepiej byłoby je zjeść.
Poza poziomkami, które trwają dość krót
ko, bardzo dobre przeciw artretyzmowi są
cytryny. Rozpoczyna się tę kurację od jednej
cytryny dziennie i dochodzi do 20.

G. T.

Udział Łodzi
w mistrzostwach tennisowych

świata

Pol:s'ki Związek Lawn-Tennisowy zawiawszystkie kluby sportowe, ze w czasie
od 5 do 12 sierpnia r. b. w Hamburgu roze- ~
grane zostaną zawody tę.nnisowe o mistrza-·
stwo świata. Zawody ze względu na zatwi.er
dzenie przez Międzynarodowy Związek Ten
nisowy, będą miały charakter oficjalny,
Polska zdecydowała się wziąć udział w
mistrzostwach świata, wobec czego już dziś
sekretarjat P. Z. L. T. w Warszawie, przyjmuje zgłoszenia klubów.
Z Łodzi wziąć mają udział bracia Stolarowie, którzy po mistrzostwach w Hamburgu, jako dobrze przygotowani staną do zawo
dów o mistrzostwo Łodzi.
domił

GIEŁDY
OFICJALNA GIELDA WARSZAWSKA.
Warszawa, dnia 19 lipca 1928 r.
AKCJE.
Dolzuówka - 86,50
Bank Polski - 17d
Bank Handlowy - 117
Bank Dyskontowy - 135
Bank Zw. Sp. Zarob. - 83
Cukier - 63
Firlej - 67
Wt'lgiel - 104
Lilpop -36,50
Modrzejów - 42,50
Starachowice - 54,85
Borkowski - 15,5
Spirytus - 38
Tendencja przeważnie s!absza.
Kurs ur:c:dowy 1 grama czystego zlata
się 59244. Kurs oblicZcniowy 100. w złocie
się
172. Dolu w obrot'3df prywatnych
Rubel zloty 4,65,
Rubel srebrny 295.

w bilonie ros. 135.

równa
równa
8,88112
Rubl~

„HASŁO"

Str. 6

„Mamusia

zabiła

z ani.a 20 lipca 1928 roku.

Nr. 199

tatusia!''

Wstrząsający dramat małżeński
Wyrodna
W

aoma. przy ul. Leszno

piętrze

z frontu.

żona oblała mt:żą

15 na III-ciem

zamieszkują

małżonkowie

36-letnia Kachla~ i 44-letni Luzer Pacanow&<:'f· Zaślubili się przed 15-tu l1aty, oibecnie
:zaś mają j.e dno dziecko, 6-letniego synka.
Pacanowski pracował na posadzie w fabryce. Zara·biał nie:ble, taik, że w domu Pacanowskich panował wzgiędny dobrobyt.
Lecz oto iprzed niedawnym czasem wsfał
i:redukowany i w domu zapanował niedosta
tek. - Na tem tle pomiędzy nimi dochodziło do ciągłych niepornzumień, które w ostat
mch szczególnie tygodmach przyjęły charak~ bardzo <>&try.
Pacanowska, kobieta bardzo przystojna,
czyniła wyrzuty mężowi, że nie może zaspokoić wszystkich jej wymagań.
Zdenerwowany mąż replikował jej bardzo
ostro i w rezultacie gorszące kłbtnie, a nawet i bój.ki zdiauały się w mieszkaniu Pacanowskich niemal codziennie.
Wczoraj o godzinie 7-ej m. 50 rano, gdy
małżonkowie zbudzili się ze snu, ponownie•
wybuchła pomiędzy nimi kłótnia, która miała charakter znacznie ostrzejszy niż zwykle.
I oto w pewnym momencie Kachla Pacanowska chwyciła butelkę z kwasem siarczanym i oblała żrącą trucizną twarz i pierś
męża.

Rozległ się nieludzki krzyk bólu poparzo
nego, na skutek którego zbiegli się sąsiedzi.
6-letni synek Pacanowskich wybiegł na
korytarz klatki schodowej z krzykiem: „mamusia zabiła tatusia".

Teatr I'ZtUID
„CHATA ZA WSIĄ"
w parku „Wenecja",
Dziś więc o godz. 7-ej wieczorem przedostatnie przedstawienie „Chaty za wią" na
wolnem powietrzu w pall"ku ,,Wenecja". Widowiska te nabrały zasłużonego rozgłvsu, to
też tłumnie ściąga publiczność do parku 11 We
necja", by godnie i mile spędzić kilka godzin
po całodziennej spiekocie w murach miasta.
I nikt nie wychodzi z przedstawienia rozczarowany, bo istotnie jest to niezwykła atrakcja, pod każdym względem wysoce artystycznie przygotowana. Melodyjne śpiewy w
wykonaniu całego zespołu artystycznego,
chóru teatralnego i mieszaneg.o chóru Tow.
Śpiew. im. Moniuszki, efektowne tańce rodzajowe, wielce ciekawa akcja d~amatyczna
na tle codziennego życia w obozie cygańskim,
konie, wozy, szatry, ogniska wszystko to
składa się na bardzo malowniczą całość nagrod:ooną gorącemi brawami. Uroku dodaje
piękna i oryginalna dekoracja, którą stworzyła natura. Chcąc zaś ułatwić poznanie
tego oryginalnego i rzadkiego widowiska
także mieszkańcom śródmieścia i dzielnic
bliżej położonych, rozpoczyna dyrekcja Teatru Popularnego przedstawienia „Chaty za
wsią" od ni·edzieli 22-go b. m. codziennie w
parku 11 Juljanów". Urocze położenie parku,
dobrze znane spragnionym świeźego powietrza łodzianom ściągnie niezawodnie i tam w
czasie obecnej kani.kuły tłumy publiczności.
Bliższ.e szczegóły w
afiszach, Początek
przedstawień o godz. 7 wieczorem.
TEATR MIEJSKL
sezonu 1927/28.
Ostatnie dwa przedstawienia 11 Golema",
Dziś, piątek, i jutro sobota na zamknię
cie bieżącego sezonu teatra·ln-ego dane będą
ostatnie dwa przedstawienia świetne.go widowiska teatralnego A. Marka i Leiwi'ka „Golem" w wybornej premjerowej obsadzie z
Kijowskim (rola tytułowa), Dąbrowską, Lubieńską, Bo-neckim i Woskowskim.
Ceny znacznie zniżone: od SO gr. do 4 zł.
Zamknięcie

TEATR LETNI
W OGRODZIE STASZICA
tylko jeszcze dziś i jutro gra rewię-wodewil
G. Wa:ssercuga „Tak, to jest Łódź" w obecnej, pierwszej redakcji z K. Tatarkiew1czem,
Szubertem, J. Mrozińskim (nieporównany
Derauch) i innymi.
W niedzielę premjera drugiego wydania
·tej rekordowej- rewji, która przez_ dwadzieścia dni zaipełnia co wieczór po brzegi sa1ę
teatru w Ogrodzie Staszica.
Od niedzieli nowe piosenki i nowe tańce
w układzie mmtrza
ojnara.

w

kwasem siarczanym
ciała, wobec czego Kachla Pacanowska zosta

Do nieszczęśliwego męża za.wezwano po
gotowie ratunkowe, które po nałożeniu opatrunku. pozostawiło go na mie:j'SCU. gdyż nie
chciał zgodzić się na umieszczenie w szpiialu. Lekarz stwierdził ciężkie uszkodzenie

ła przez policję aresztowana i osadzona w
wi, ę:zieniu do dyspozycji sędziego śledczego.
. Wypadek wywołał wstrząsające wraże
nie w całej dzielnicy.

„Brylantowy" interes warszawskich
brylanciarzy
szkiełkami za 200
ich na 2 lata i 4 miesiące więzienia

Sprzedali miedziane kolczvki ze
Sąd Okręgowy skazał

Interesującą sprawę roz.ipatryw.ał w dniu
wczorajszym Sąd Okręgowy w Lodzi.
13-go wrześn:ia raku uhiegłeg·o przy zbiegu
ulic Piotrkowskiej i Narutowicza do niejakiego Hersza Klajnmana podszedł nieznany mu
osobnik w charakterystycznym stroju rosyjskiego emigranta i zapytał łamaną polszczyzną, gdzie w peibliżu mieszka jubiler. Klaj1nman nie umiał udzielić mu wyjaśnienia,, _wobec czego· osobn:iik ów odszedł. Po chwili do
Klajnmana zbliżył się jakiś młodzieniec, który wyjaśnił mu, że ów człowiek, który przed
chwilą pytał o adres jU1bilera, jest emigrantem rosyjskim i ma do sprzedania piękną
biżuterję po bajecznie niskiej cenie.
Młodzieniec dodał, że sam jest synem jubilera, posiadającego sklep przy ulicy Piotrkowskiej 17 i z chęcią nabyłby od Rosjanina
biżuterję, lecz ten, niestety, nie chce przyjąć
dvlarów, podczas, gdy on sam niema przy_sobie innych pieniędzy.
Zapiroponował przeto Klajnmanowi,
by
wyłożył 200 złotych, za co on, w mieszkaniu
ojca swego przy ulicy Cegielnianej 37 odda
mu 250 złotych.
Klajnman na tę ponętną propozycję zgodził się i wszyscy trzej udali się na ulicę Cegielnianą 37. Na pierwszem piętrze klatki
schodowej 11 Roojanin" stanął i oświa:dczył, że
nie chce iść dalej, żądając, by tranza:kcja została załatwiona na schodach.
Następnie wręczył złote kolczyki z brylantami Klajnmanowi i przyjął od niego 200
złotych tytułem zadatku.
Nie zorjentował
się Klajnma.n, iż był to jedynie trick dwuch
sprytnych oszustów. Kolczyki wręczono mu

r

zl.

tylko dJatego, by uśpić jego czujność. Nieznajomy mlodzieniec poprosił Klajnmana, by
koliczyki odniósł do klepu ojca jego przy ulicy Piotrkowskiej 17, gdzie też otrzyma 250
złotych.

Ucieszony Klajnman udał się pod wskaza
ny adres, lecz tu stwierdził, iż w domu tem
żadnego sklepu jubilerskiego niema. Dopiero
teraz zroztimiał, iż padł ofiarą oszustów .
Pierwszy jubiler, do ktorego wstąpił i pokazał mu kolczyki, stwierdził, iż są to zwykłe
szkiełka oprawione w pozłacaną miedź.
Niezwłocznie tedy udał się do komisarjatu i zameldował o oszustwie, którego padł
ofiarą.

Następnego dnia ci sami oszuści usiłowali
okpić Miku tiragar.zy, lecz tym raizem wpadli,
gdyż przyłapała ich policja.

W toku śledztwa Klajnman i inni rozpou
znali ich. Okazało się, iż są to oszuści warszawscy, t. zw. ,.bryla:nciarze", 19-letni Josek
Ajd.elkQJ>f i 26-letni Sender Birman, karany
już trzykrotnie za oszustwa.
Sp1'1awę przeciwko nim rozpatrywał Sąd
Okręgowy pod przewodnictwem sędziego
Illin-k:za. Oskarżenie wnosił prokurator Kaw
czak. Zarówno Ajdeikopf jak i Birman do
vl'i.ny się rńe przyznali, twierdząc, że ja:ko
bezr<jbotni kxawcy przyjechali do Łodzi w
poszukiwaniu pracy i że padli ofiarą omyłki.
Przewód sądowy jednakże w zupełności
winę ich udowodnił, i w rezultacie Sender
Binnan skazany został na dwa lata więzie
nia, zaś Josek Ajdelkopf na 4 mi-esiące wię

zieaia.

Swi~ dzień I

..a

na a

w kronice polic1i z pogotowza
Trzy zamachy samobójcźe.
Kradzie:te i

Atak szału na Bałuckim Rynku.
przywłaszczenie.

Na Bałuta-eh targnęły się wczoraj na życie niu się z.a warjatką, udało się ją wreszcie udwie kobiety.
jąć.
Zawezwano pogotowie ratunkowe. Z
W domu przy ul. Spacerowej Nr. 4 napiła trudem nałożono nieszczęśliwej kaftan bezpieczeństwa i ulokowano w karetce. Pnesię większej dozy esencji octowej 17-letnia
wieziona
zosiała do szpitala przy Zhi-orni
Zenobja Matstrzaków:na. Do wijącej się w
bólach zawezwano pogotowie Kasy Chorych, Miejskiej.
którego lekarz po przepłukaniu denatce żo
Jak ustalono, kobietą, która dostała nałądka przewiózł ją w stanie ciężkim do szpigle ataku obłędu, jest 26.-letnia Marjanna Kaj
tala w Radogoszczu. Jaka była przyczyna. · taniak, mieszkanka miasta Łęczycy, która
ro~aczliwego kroku młodego dziewca:ęcia przed niedawnym czasem została zwolniona,
naTazie nie stwierdzono.
jako Uleczona ze szpitala dla umysłowo chorych w Warcie. Obecnie przewieziona zo•
•
stanie do s7.pitala w Kocha.nówko.
W domu przy ul. Kielma 21, napiła się
•
•
miie,s zaniny - esencji octowej i jodyny 22Przy ulicy Zachodniej 62 mieści się skład
letnia Zafja Skrzątek. Zawezwany lekarz
pogotowia ratunkowego stwierdziwszy sł.an hawełlny należący do Nuchema Waisa. W
beznadziejny desperatki przewiózł ją do szpi- dniu wczorajszym przed skład zajechał w6z
naładowany bawełtl2l. W pewnej chwili jatafa w Radogoszczu.
kiś os.6.bn.ik skiradł z wozu paczkę bawełny
•
i zSJCZął uciekać. Kradzież jednak spostrzeW składZ'ie aptecznym przy ulicy Zawadz:kiej ·12 służąca właściciela składu, Wła żono i rzucono się w pogoń za złodziejem.
Jak się okazałio 1 był to n:ieijaki Abram Horodysława Piwońska w celu samobójczym na.piwi-cz, zam. przy ul. Ewangielidciej 7. Osadz.oła się więkiszej dozy esencji octowej. Do will'O go w areszcie.
jącej się w bólach zawezwano pogotowie Ka~
sy Chorych, którego lekarz po udzieleniu nieszczęśliwej pierwszej p.omocy, w stanie bar~emu Płochotnema (Zgie1'6ka 106)
dzo ciężkim przewiózł ją do szpitala w Ra- w czasie pracy w domu przy ul. Jutjusza 4
dogoszczu.
nieznany sprawca skradł marynarkę za wierającą portfel z 800 zł. Powiadomiona o
kradzieży policja wdrożyła dochodzenie.
W dniu w.czorajszym tłumy przechodniów
na Placu Bałuckim były świadka.mi wstrzą
sającej sceny. Po placu biegala, krzycząc
Do urzędu śledczego zgłosił się niejaki
nieludzko ja:ka.6 kobieta w podarlej odzieży. Józef Pielgrzymek (6-go Sierpnia 22), i za_.Rzucała się na_:Pl'.Z~odniów i biła ich. usi- meldował, ze Józef Rosiak, zam. przy uliicy
łowała demolować stragany prźelcupni6w.
Składowej 31 ptzywłasżczył sobie - zainkaNie ulegało wątpliwości, iż kohieta owa do- sowane pieniądze. Rosiak pociągnięty została nagle ataku futji. Wireszcie zjawiła się
stał przez policję do od.powiedUalności karpalicja. Posłerunko:wy. po dłuższem ugania• nei.. •'

O rozwój
hGdowH jedwabnikó~J
w Polsce
Bardzo silne w ostatnich czasach zainteresowanie się społeczeństwa rozwO'jem hodowli jedwabników w Polisce doprowa2zib
do powstania znacznej ilo·ści kółek i towarzystw jedwabniczych, zajmu~ących się głó
wnie propagandą hodowli, oraz stacjl jed\nbniczych w Milanówku i Bielsku Cies::yń- ,
skim, które przyjęły na siebie w pierwszej !inii rolę stacyj zbornych dla zakupu greny,
nasion i sadzonek morwy, oraz dla sprzedaży wyprodukowanych kokonów. na daiszym
planie działalności stacji stanęła sprawa prze
prowadzenia niezbędnych doświadczeń hodowlanych, w celu ustalenia, jakie odmiany
morwy i jedwabnika, oraz jakie warunki hodowli byłyby dla Polski najodpowiedniejsze.
Rozbieżna w znacznej mierze akcja poszczególnych mganizacy j, ornz potrzeba bardziej
jednolitego zorganizowania hodowców, skło
niły ministerstwo rolnictwa do Z'l'lołania spe
cjalnej konferencji jedwabniczej.
W wyniku konferencji wyłoniony został
komitet tymczasowy, któremu powierzono
opracowanie zaisad zjednoczenia organizacyj
jedwabniczych. Po szeregu porozumień, przy
jęty został w ostatecznem brzmieniu statut
11 Związku Organizacyj J edwabni.czych w Pol
&ce", opar.ty na całkowitej autonomji poszczególnych organizacyj i służący do uzgodnienia praicy poszczególnych członków, oraz
nakreślenia linji rozwoju tej gałęzi wytwórczości. Wykładnikiem naukowych zamierzeń
Związku będą zwoływane co pewien czas
konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli nauki, -wobec których będą przedstawiane wyniki przeprowadzonych doświad
czeń i ustalane drogi badania na przyszłość.
Siedzibą Z·wiązku jest Warszawa, gmach
Centralnego TowM'zystwa Rolniczego, Kopernika 30. Na przewodniczącego wybrano
inż. W. Kączkowski1ego, docenta Politechniki Warszawskiej.

Ruch budowlany
Ruch budowlany, zwłaszcza w dziedzinie
budowy nowych dom.ów mieszkalnych, również w czerwcu me wykazał większego oży
wienia, natomiast rozwijają się znacznte pra
ce około przebudowy i napraw .zakładów
wytwórczych, przyczem w całym kraju prze
prowadza się bardzo liczne remonty. O pewnem zwiększeniu ruchu budowlanego na
wsi świadczą 1JW'iększone w niektórych okrę
gach zakupy m.atetjałów budowlanych przez
rolników. Bardzo intensywnie w dalszym cią
~ budują władze paó.stwowe i samorządy.
W związku z poprawą warWlków atmosfery
cznych, rozwinęły się bardzo prace inwestycyjne samorządów około bud-owy uli<:, dróg
bitych1 oraz urządzeń zd~owotnych i k~
lizacYinych. Pewne pogorszenie w budow. nictwie nastąpiło natomiast w Gdyni, gdzie
brak dalszych d-0tacyj kredytowych wpływa
hamująco na prywatną inicjatywę budowlaną. Znacznego ożywienia inwestycyjno-budowlanego spodziewać się należy już w najbliższym czasie w woj. śląskieffit dzięki
wpływom z amerykańskie.) pożyczki inwesty
cyijnej, z któr·ej Rada Wojewódzka wyznaczyła przeszło 78.000.000 zł. na inwestycje
wojewódzkie, powiatowe i gminne.
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nei religj.i, odznacza się SZIC'Ze~f6fnym 'faJen;;

tem złiodzi'ejskim. Stąd też przysłowie ,,K.rad.
nie jak cygan", oraz nasz czasowńilk ,,cyga;.
nić". Nie }est również bynajmniej baijką tylk~
że cyganie często wykra.dają oibce dzieci i
zabierają z sobą. Czy chodzi tu o jaki prada.wny „kult", tego do dziś dnia jeszc:ze twie:iid.zi.ć nie zdołano.
Podobnie zachowali odwieczny swój deo;
kawy strój. Mężczyini zwłaszcza z wielką du
mą noszą duże srebrne guziki na swych ka.mizelkach. Charakterystyczne dla cyganÓW\
jest ich liczne potomstwo. I pod tyin. wzglę-i
dem zdaje się zbliżeni są do przyrody, którą
tak uwielbiają. W każdym obozie cygań.
sk.im uderza przedewszystkiem widok wiei„
kiej liczby dzieci. Są wśród tych cyganiątek
często

bardzo urodziwe.

Coś

wprost pattjarcha:lnego jest w znacze
niu, jakie posiada u cyganów głowa domu,
jeśli mówić można o kimś, kto właściwie ni.gdzfo domu niema. Taki cygański "pater familias" (ojciec rodziny) posiada już zewnę
trznie tradycyjną oznakę tej swoiei godności
w postaci dziwnie splecionego na czole warkoczyka.
Zdumiewająca prymitywność domostwa.
cygańskiego ma w sobie coś iście pierwotnego, przypomina zamierzchłą przeszłość rodzaju ludzlHego, czasy troglodytów (ludzi ży
jących w norach ziemnych). Najciekawsze
zaś przytem, jak ta skrajna nędza bynaijmniej
nie pozbawia cygana dobrego humoru i pozwala mu nawet na taki zbytek jak gniazd.ko
dla ptasząt, które niezmiernie kocha, może
jako braci w pojęciu św. Franciszka z AsSV'Ż'U

Lecz kto wie czy filozofja życiowa cygana
ttie jest głębszą, niż się to nam, ludziom wysokie kultury europejskiej, wydaje. Wszak
·
Tortury Wschodu
już Diogenes powiedział,
że człowiek im
Są jeszcze miejscowości. w In&jach, gdzie
Pokój, w którym zamknięto skazaną, prze mniej ma potrzeb1 tem więcej zbliża się do
prawodawstwo angielskie jest bezsilne i w d~elo:iy j~t kratą,, z po.za .któ~ej przygl.ą- / bogów..Ta~ pojął też życie cyganów wielki
haremach bogatych Hindusów panuje wszech daJą się te1 okrutne) scenie hczm w1dzow1e. poeta mem1eck1 Lenau, który pochodził z
władnie ich pan, rządząc się nieraz najbarSłyszą więc przeraźliwe krzyki nieszczęsnej,
Węgier i znał przeto dobrze to życie. Uwiedziej wyrafinov·1anem okrucieństwem.
która często dostaje obłędu i uderza głową cznił on je w poniższym wierszu:
Wystaxc.zy najlżejsze podejrzen·ie o nie- o mur lub półprzytomna pada na podłogę oo
"Trzech cyganów ujrzałem ralZ
wierność, by posądzona o nią jedba z wielu
raz brurdziej kąsana przez rozwście<:rone jej
Rozłortonych na łące,
żon indyjskiego nababa poddana została najdrgawkami węże.
Gdy wóz mój leniwie toczył się
sroższym torturom.
Oto jedna ze stosowaTortura taka trwa prziez pół godziny i
Przez puszcz piaski gorące:
nycli tam kwr, posiadający'ch wielowie-kową zdarza się czasami, że kobieta nadludzką
tradycję:
Jeden z nich Skrzypki w ręce miał
siłą woli potrafi opanować przerażenie i zaPodejrzaną o złamanie wierności małżeń
A drugi pykał fajeczkę,
chować zupełną nieruchomość.
skiej kobietę rozbierają do naga i zamykają
Trzeci zaś smacznie sobie spał,
Po upływie 30 minut otwiera:ją się drzwi
w pokoju, wraz z kiHwma grzechotnikami.
Trzymając cymbałów pałeczkę.
sąsiedniego
pokoju, z którego dochodzą
Jedyną możliwością uratowania życia, to zuTak to trzykrotnie sens życia mi
dźwięki piszczałek zaklinaczy.
Pociągnięte
pełna nieruchomość.
Cyganie ci odsłonili.
tcmi
tonami
gady
jeden
po
drugim
opuszczaNiezadługo węże rozpełzają się po pokoju
Co grając, paląc i>obie i śpiąp,
i wreszcie natrafia;ją na śmiertelnie przestra ją ofiarę i wypełzają.
Trzykrotnie niem gardzili".
szoną kobietę. Przy najlżejszym z jej strony
Kobietę półżywą wynoszą z pokoju i wiruchu, gady rzucają się na jej obnażone ciało na jest darowana, ale wstrząsające przeżycta
Jedyną w swoim rodzaju poezję tycia cywpijają w nie swe zatrute zęby i następuje
tych okropnych 30 minut częstakroć na za- ganów zaiklął wiedeński „król walca", Jazl
wsze zmąciły jej rozum.
śmierć wśród strasznych męczarni.
Strauss, w swej operetce „Baron cygań.ski„ ~

Okrutna kara dla nie\viernych
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Pan Piotr pokiwał znaczą<:o głową.
- Przestrzzgałem pana mówił
twierdziłem, że znajomość z tą tajemniczą da
mą niteomu nic do·brego nie przyniosła.
Obawiam się, że panu Krzycidemu, żadne
lekarstwo nie pomoże, gdyż no.pewno nie żyje~ ~e":'nie został otruty - dodał tonem wy-

~alJ ś iał

jak my ich widzimy

Jej to zaś cyganie zawdzięczają przedewszystkiem, że europejskie narody cywilizo
wane znoszą te poniekąd „komety", krążące
w ich systemie państwowym. Pokochali je
zaś w szczególności Węgrzy, u których też
cy@anie znaleźli oddawna na:jlepsze swoje
azylum (schronienie). Każd'Y prawie magnat
ną dumą rolę swoją patjasową (niewolniczą)
i za ni<: w świecie niedałoby się pozbawił węgierlSki utrzymywał „tradycyjnie" swoją
własną kapelę cygańską. Przed wielką wojiście ptasiej swobody swego życia. Cóż to za
ną światową zaś w każdem mieście na Wę
plemię, samo nazywające siebie-cyganami?
Badania naukowe dotychczas jes.2?Cze nie grzech można było po kawiarniach i restauracjach słyszeć tę cygańską muzykę czaruzdołały stwierdzić dziejów tego dziwnego ple
mienia. Sami cyganie zaś posiadają tylko jącą, za którą każdy prawdziwy madziar
przepada. Na obcym dziwne szczególnie wra
dość zagmatwane tradycje, któremi zresztą
żenie wywierać mus1ał widok cygana, ga-ają
niechętnie ~elą się z obcymi. Według tej
tradycji mieli bni w zamierzchłej przeszłości cego bogatemu Węgrowi melodie swoje tuż
nad jego uchem, za co oczywiście otrzymybyć potężnym, bogatym narodem, wygnanym
przez najeźdźcę ze swego kraju. Ta ich tra- wał osobne wynagrodzenie. Na czele każdej
~edja historyczna
pozbawiła ich wszelkiej
takiej kapeli cygańskiej stoi t. zw. prymas,
wiary w Boga i obudziła w nich ów upór, z wirtuoz skrzypcowy i zazwyczaj niezwykłej
jakim od wieków wiodą swój żywot ko<:zow- urody mężczyzna. Głośnym przed kilkunastu
niczy, uznając jedynie przyrodę za prawdzi- laty stał się jeden z ta:kich prymasów, nazwiwą swoją ojczyznę. A ponieważ przyroda
skiem Rigo, w którym zakochała się księt
jest „wszędzie", przeto oni uważa-ją za swo-. na Chimay do tego stopnia, że porzuciła mę
je „P'rawo" wszędzie przebywać. Z ich narze- ża i wyszła za tego pięknego cygana.
cza wywcioskowano, i.ż kolebką ich musiały
Prawdziwą sławą światową zaś cieszył
być Indje. Za tern przemawia także ich jedysię prymas Jan Bihary, który grą swoją w
na w swoim rodzaju muzyka, z które~ słusz
nie słyną. Cechą tej muzyki bow1em są skale pierwszej połowie ubiegłego wieku czarował
enharmoni-czne, właściwe Hindusom 1 ka- całą Europę i oi·brzymi wywarł wpływ na
bom, a posiadaiące mniejsze różnice. niż na- Franciszka Liszta.
Obok muzyki cyganie przeważnie zajmusze półtonowe, t. j. trzeci.o i ćwierćtonowe.
Ale i ta ich tak cudO'W'Ila muzyka wymyka ją się kowalstwem, w k1órem to rzemiośle
się, podobnie jak oni sami, z pod naiszych ba
są mistrzami. Cyganki zaś, jal{ wiadomo, uwa
dań naukowych, dla których jest wprost niefają się za doskonałe wróżki. Prawda jest
uchwytna., gdy pn!ega na improwizacji.
atoli także, iż plemię to, nie posiadające żad

tokuł.

zemdlał.

iest -

Od wieków wśród cywili:zowanycłi narodów Europy włóczy się bezustannie tajemnicze plemie, które z niesłychaną wytrwało
ścią zachowuje swoje prastare cechy1 obyczaje i zwyczaje. Pogardzane, pomiatane znosi ono z jakąś prawdziwie arystokratycz-

Z WTocławia donoszą, że pewien miejscowy krytyk w sprawozdaniu swem ujemnie
się wyraził o „girls", występujących w rewji tealru Wiktorja. Obrażone artystki napisały do krytyka list, w którym sfingowały
zaproszenie pewnego profesora z Berlina,
który rzekomo prosi o spotkanie w hotelu.
Gdy krytyk przybył na oznaczony czas i
miejsce, rzuciły się na niego chórzystki i
„girls" i pobiły w dotkliwy sposób. Na wieczornem przedstawieniu krytyk udał się z
policją za kulisy, która o zajściu spisała pro-

- życie - przerwał Krzycki - a skąd
pan może wiedzieć, że ja nie mam dosyć tego
co pan nazywa życiem?
Czy pan myśli„. - nie skończył, zachwiał
się i upadł na podłogę.
Dźwig jednym susem znalazł się przy leżącym bez ruchu Krzyckim. Uniósł go i złożył na łóżku. Wybiegł następnie na korytarz aby zażądać pomocy.
Na korytarzu nie było nikogo. Pobiegł
• d
· k ·
p· tr
więc o miesz aa:a p~na 10 a.
Zastukał energ1czrue.
- Kto tam?~ .o~ezwał się z wnętrza rozespany głos własClClela hotelu.
- Proszę pana - wołał Dźwig - Krzydi;i zasł.abł .nag.le; niech pan natychmiast zaw~adom1 ca1bl1zszego lekarza.
Dr~wi roztworzyły się i na progu stanął
pan P10tr.
- Cóż mu się stało? - spytał się wystra
:szony mocno.
- Nie wiem. Rozmawiał ze mną; nagle

Sb. ,

iczyzną

Cyganie -

Niebezpieczny awód

(Z cyklu

ania ~lipca '1928 rei&.·

Tajemniczy wieczny tu/acz„"

N a ten temat jeden ze znanych i poczytnych autorów francuskich, Francis de Miomandre, napisał ciekawą książkę.
Pragnąc
odpowiedzieć
na to pytanie,
przeprowadził gruntowne stu.cl.ja, sięgające
po aiaterjał nictylko do wnętrz najgłośniej„
szych paryskich zakladów krawieckich, bę
dących wyroczruą
światowej
mody, lecz
równiież do kart historii.
Mimo wszystko de Miomandre nie daje
w swej książce wyraźnej odpowiedzi na pyianie, objęte tytułem, cytuje jednak tyle
interesujących faktów, że królowa moda ukazuje się przed nami w zgoła innem świetle.
Pod płaszczykiem kaprysu kryje się zwykła,
prozaiczna praktyczność, wywołana kcmieca
nością u tych, którzy po raz pierwszy wprowadzili ją, jako nakaz mody.
Już od wieków moda szła od góry, od mo
żnych tego świata, którzy dla tych czy innych względów dokonywali jakichś zmian w
swym ubiorze lub vvyglądzie zewnętrznym.
Moda krótkich włosów u mężczyzn datuje się z przed pięciuset lat od czasów króla
francuskiego, Franciszka I. Podczas walki w
zamku Romorantin odniósł on ranę w głowę
i zmuswny . był wskutek tego obciąć sobie
włosy. Wnet za przy!dć.l.dem króla poszedł
dwór, a następnie cała szlachta. Syn tegoż
króla, Hen1"yk II, wprowadził modę wysokich
kołnierzy, a to dlatego, że miał na karku bliznę, które. pragnął dyskretnie ukryć przed
okiem ludzkiem, a do tego świetnie się nada
wał właśnie wysoki kołnierz. Jeden z poprz.edników tych dwóch koxonowanych „wy
roczni mody". król francuski Karol VII, miał
krzywe nogi. Nie zależało mu wcale na tern,
aby to wszyscy mogli widzieć, więc, że niepodobna było wprowadzić mody krzywych
nóg, wpro·wadził inną - modę długich szat,
które krzywiznę nqg znakomic_ie ukrywały.
Król angielski, Edward VII, miał dość po
kainy brzuszek, to też nie zapinał dolnego
guzika u kamizelki, gdy to dostrzeżono,
wnet wszyscy, nawet najszczuplejsi, zaczęli
nosić kamizelki, nie zapięte na dolny guzik.
Żona Edwarda VII również była „wynalazczynią" mody. .Mając bolesny wrzód pod
pa<:hą prawej ręki, zmuszona była przy powitaniach podawać rękę, bardzo widocznie unosząc do góry łókieć. Ten sposób podawania ręki wszedł w modę i stał się wyrazem
elegancji.
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dziwne'')

Dźw.ig tknięty złem prz.eczuciern udał się
szybko do pokju 23-go.
Jakież jednak było jego ździwienie, gdy
w po~oju nie zastał niko~o. .
Zbieg~ n~ dół do port1erm
.
- W:1dzi.ał pan doktora Krzyclciego i spytał Sl~ ~rt1~a.
.
-. \Y 1 ~łem, prz~ c~wilą, wyszed~;
DzwigOWJ. zaczęło SJlę m1eszac w ~łow;e.
~łyszdre~.?1- powtórzył bezwiednie tęC vy Z v "
- Przy.puszczam, że nie bardzo - odparł
portjer - bo był blady i chwiał się na nogach
_Dziękuję. - Dźwig poszedł zwoln.a na
pierwsze piętro.
Przechodząc obok pokoju zajmowanego
przez Krzyckiego zatrzymał się.
_ W tym pokoju będę na niego oczekiwać - postanowił.
Wszedł do pokoju, zgasił lampę i wycią·
gnął s.ię wygodnie na otomanie.
Zwolna płynęły godziny i było już bardz·o
późno, jednakże Dźwig pomimo ogromnego
zmęczenia nie mógł zasnąć.
W pewnej chwili poczuł zapach fiołków i
ujrzał w demności parę błyszczących oczu.
- Na „tureckim kurhanie" - przytł'lllm.io
ny melodyjny głos.
- Kto to powiedział?
Dźwig zerwał się z otomany.
Para błyszczących oczu zniknęła.

w· -

U progu

śmierci.

Zaledwie nastał szary świt Dźwig udał się
na „ttlirecki kurhan''. Z trudem wszedł p-0 stro
mym zboczu na szczyt. W niewielkiem zagłę
bieniu spostrzegł Krzyckiego, leżącego twarzą ku ziemi.
- Pewnie nie żyje - przemknęło mu
przez myśi.
N achylił się nad doktorem.
Serce jeszcze bije - wyszeptał - może
uda mi się go uratować.
Wziął więc Krzyckiego na ręce i z wielką
ostrożnością zszedł ze wzgórza. W pobliżu
kurhanu spotkał jakiegoś człowieka i przy je
go pomocy Krzycki został zaniesiQtly do hotelu.
Złożono Krzyckiego na łótku, a po cliwili.
zjawił się lekarz.
Upłynęło z pół godziny zan.hn Krzycki
otworzył oc.zy.
- Żyje! - zawołał uradowany Dźwig.
- Ni<: mu nie będzie - powiedział miejsoowy lekarz - gdyby tak jeszcze z godzinę
poleżał na mrozie, napewno by już więcej
oczu nie roztworzył.
Dowdzenia - ciągnął dajej, żegnając się
z Dźwigiem - narazie jestem zbyteczny,
gdyby jednakże zaszły jakieś komplikacje
proszę zawezwać mnie natychmiast.
Po jego wyjściu Krzycki zwrócił się do
Dźwiga:

- Co

się

ze mną stało? -

powiedział

Prawda; teraz sobie wszystko pr.zyipominam.
Podniósł się z trudem na łózku i wycią
gając obie ręce do Dźwiga mówił:
- Dziękuję panu z całego serca. Ocalił
mnie pan od niechybnej śmierci, bo gdyby
mnie pan nie odszukał na „tureckim lrurhani.e", to zmarzłbym na śmierć do tego czasu.
Dźwig uścisnął ręce Krzyckiego.
- Niech się pan położy - powiedział jest pan jeszcze bardzo oołabiony.
Krzycki opadł na pod.uszki.
- Jutro wracamy do Warszawy - o<łe
zwał się po krótkicm milczeniu.
- Wracamy do Warszawy?! :_ zawołał
zaskoczony Dźwig.
-Tak.
- Dlaczego? Cliyba pan cliciał powie<
dzieć, że pan wraca.
- Myślałem również o panu.
- A sprawa zagadkowych samobójstw?,
Postanowiłem nie wyjeżdżać stąd, dopóki nie
wykryję prawdy.
Krzycki uśmiechnął się.
- Wątpię czy pan cośkolwieli więcej bę
dzie mógł dowiedzieć się odemni.e - powie·
dział.

-

Więc pan rozwikłał już tę sprawę? -

zawołał żywo Dźwig.

-Tak.
Panie doktorze, na Boga, niecli pan nie
mej cierpliwości. Jestem szalenie
ciekawy.
- Są jeszcze w tej sprawie pewne, że
tak się wyrażę, ciemne punkty, ale przypuszczam, że ich nikt z żywych nie wyświetli.
Mogliby to uczy.nić jedynie ci trzej nieszczęśliwi, którzy mieszkali poprzednio w po
}roju ~-~
(D, c. n.).
-

nad'U:żywa

o-

słabi.'Oilym głosem.

- To pan nie wie?
-Nie.
- Wyszedł pan wczoraj wieczorem, a
dzisiaj rano znalazłem pana na „tureckim
kurhanie''.

•

Str. 8

Ostatnie i dni! .._
Wspaniały

_... Ostatnie I dni
Po raz pierwszy w l.odzU

film erotyczny p. l

Bohaterka

Wspaniała

Bu~uiemy an kre~vt

sensacyjnego ·procesu

w roli głównej ulubieniec Sz. Publiczności

sensacyjno-erotyczny dramat w 10 aktach

laawis Stana I Barbara Badford

W rolach

t

głównych:

SYNDYK TYMCZASOWY

Dr. med.

Choroby skórne
i weneryczne

ul. Nawrot 2

med.

lirzagorz Roz1nb1rg
Spec. chor.

wątroby

iołądka, kiszek,
I wewnętrzne

24-44.

Przyjmuje od 10.30-12.30 i od 7-·8.30

Ceny lecznlc.

r

Ogłoszenie.

Nr. 123.

•

Dr. med.

zytgmun•
Urolog

Choroby nerek, pę
cherza l dr6g mo·
czowych.
Przyjmuje od 1-2
i od 6-8 wlecz.

Ogłoszenie.

seansów w dni powszednie o g. 5,30, 7,15 I 9;
w dni świąteczne o godz. 3, 5, 7 I 9.

f

Doktór

Klinger
i

wło

s6w
leczenie lampą

Do nkt
1928 r.

~

1139

Ogłoszenie.

poleca swoich członków

Ila posady st a łe I• sezonowe I'

li

•

•
„

6.30

0.40

Prenumerat;;: można przerwać tylko 1-go i 15-go każdego miesiąca.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 65.210
R~naktor

naczelny:

Stanisław

Paciorkowski.

~

I

„Ustowu Botomobilowa"
do nabycia w

gu publicznego ruchomości,

w podwórzu li piE:tro

/rena Szmidt

A Przybyci·na
•

można dostać

brazy, lustra, landszafty

KOMORNIK
•
S. G6rsk1.

CEl'łY OG!.OSZEŃ 1'\.IEJSCOWYCH,:

Wydawca: Towauystwo Rzemieślnicze .~esursa" w Łodzi.
Pi:uka,i;.n@ Pan.two~~-~' Piojrk~ N~ ~

KDDDO ISDnedaf
-:.-------

Da
rprzedanla
kasa
09nlolrw11la,

stoliiCJ zegar..rGtne
antyc:zne I w lsz11ce
zogary. Gdańska 20,

aa. 3.

894

Piekarnia

nowec:zesna, urz11dzolla z: wlększ11 kil·
entel11 wśródmieśdu
w pełnym biegu, z
powodu zmiany Interesu od zaraz do
sprz:edanla. Wladomośt w .Haśle•.

-----Stare tazetv

w wi~kszych Iloś
ciach można nabJt
u Trombkowsklego,
Składowa 23, tele·
fon 61-71.
689

I

I

~-----

Potrzeb nV

uczeń

do
Karola 7.

ślusarni,

Chłopiec

za

11<> 2

złote

potncbny do dru·
karni, Piotrkowska
.NI 141, w podwóz11.

dobrzy
czeladnicy
blacharscy I chłop
cy, Helse, Rz:idwań·
ska 12.
801

------I
Zgubione
doKumenty

~

M
ul. No6 i 10 zł.
'.Lwakaslewicz,
9, zagubił kar·
i po 5 złot. tygodniowo. tę odroczenia
służ·

lec;i::ysław ł\ndry·

wkładem

by wojskowe!, wyw Lodzi. 802

piętro.

Na I-ej stronie 50 groszy za wiersz milimetr. 1 łz:im. (strona 4 lamy)
40
•
•
1 •
•
4 •
W tekście
Nadesłane
30
•
„.
1 •
•
4 •
Za te1u;tem
30
•
•
1 •
•
4 •
Nekrologi
30
•
„
•
1 •
•
4 •
Komunikaty
30
•
1 •
„ 4 •
Zwyczajne
8
„
·1 •
„ lOłamów
Drobne 10 gr., poszukiwanie . pracy 5 gr. za wyraz. Najmniejsze
09łosz. 50 gr, Ogłoszenia nadesłane po godz. 7 wlecz. o 300/o drożej.
Ogłoszenia w czerwonym kolorze 30 proc:. drożej.

Oglos11n11 drabae

•
kaz1a
0
Przv Ul. O2rod oflł eJ nr. Z& Potrzebni

należą.

piętrze

Komornik przy s·ą
dzie Okręgowym w
lodzi, Stefan G6r·
ski, zamieszkały w
Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 9. na zasa·
dzie art. 1030 Ust.
rosŁ Cyw., ogłaszz:i,
że w dniu 27 lipca
1928 r. od god~ lQ..ej
rano, w lodzi, przy
ul. l-'omorsklel Mt 6,
odbc;dzle sic; sprzedaż przez l!cytacj~
ruchomości, naleill·
cych do ł\leksan·
draEngelmana, skła
daj,cych sic; z mebli I Innych ruchomości,
ocenionych
na sumc; 480 zł.
Łódt. dn.. 17 Upa
1928 r.
· KOMORNIK
S. Górski,

księgarni „CZYTf\J" \llolnB posady

Ł6dt, l"farutowicz:a 2.
Cena za egz. zł. 1.-

c:ych do Samuela
Llbermz:ina. składau
jących się z różnych
mebli, pianina i innych, ocenionych na 410
wykonuje z własnego i powierzo- sumę zł. 4285.
nego materjału solldnle i bardzo
lódt, dn. 18 lipca
tanio bo „na czwartem
I 1928 r.

Zapotrzebowania kierować do kancelarji Cechu Kuchmistrzy
Katowice, Marjacka 3, I p.
.,...,,aw,
·•
wa
'*
._„ Nawrot 13, prawa oficyna, IV.

3.60

Nowo obowiqzująca

eHH••••M••••••••••n•••

Kwiaty s·ztuczne
i abażury

Cech Kuchmistrzy Katowice"

.

wrmarłej UJJSPJ

kwarcową

~r;~d~f b;~zr~et!~~

•
•

TnJemnicn

Lódt,
1928
r. dn. lB Upca
KOMORNIK
Stefan Górski.

Piramowicza 11

-•ŁOSTKI"
nlWI

3.20

zmysłóv1)

Komornik przy Są
dzie Okręgowym w
Lodzi Stefan GórAndrzeja M 2. ski,
zamieszkały w
Teł. 32-28.
lodzi, przy ul. SienGodziny przyjęć: od kiewicza 9, na zasa1.30 - 2.30 dla Pań dzie art. 1030 Ust. !l:(!(JIC>!!l(!!(JC)IC~!!:(!l()')IC
(dawn. Olgińska)
od 6- 8 dla panów, Post. Cyw, os.łasza,
że w dniu 7 sierpnia
W niedziele i śwlc;ta
Tel. 48-95.
t928.
r, od godzin·yl
I
717 498 od 10-12.
tO·eJ rano w Lodzi,
~
•
przy ul. Południowej

::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::=::::::::====::

zł.

''

(Swiat kulis i

Dramat w 8-iu cktach wedlu9 dzieła
ł\LEKSł\NDRf\ DUMl\Sf\ (ojca)
złotych.
W rolach głównych; Iwan Moz::tuchin,
Natalja Lisien.ko, MiKołaj ńolin
Lódt, dn. 18 lipca
utton Detlefsen
1928 r.
KOMORNIK
Stefan uórski.
Dla młodzieży pocz. seansów o g. IS.ej
I 17.-, w soboty i niedziele o 13 i 15-ej
Do akt ~ 1077
1 1181 1928 r.

I

Da Yner czne,
Chorąby wenerysk6rne

A. Sudakiewicz i A. Bakszejew.

miesięcznie

· KEAN''

Dramat VI S·miu aktach na tle przygód
poszukiwaczy skarbó,r
Komornik przy Sądzle Okręgowym w W roll głównej: Riohard Talmadge .
Lod.il Stefan GórMD PROGPJłM;
ski, zamieszkały w
Lodzi, przy ul. SlenSzampion
ciętkiel wagi
SpecJallsta chor6b oczu
klewlcz:a 9. na zasa(Ferduś
i Merduś)
dz:le z:irt. 1030 Usl
powr6clł do kraju
Komedja w 2 aktach.
Post. Cyw. ogłasza,
przyjmuje poniedziałki, wtorki,
że w dniu 27 lipca
Ilustracja muzyczna pod klerawllłchrem
środJ I czwartki o4 10-1 l od
1928 roku od godz.
lgn. Cłapińskiego.
4-7 po poL
10-ej rano w Lodzi,
uL Moniuszki 1
przy ul. Południowej Ce11y miejsc dla młodz.; 1-25, lł·20, 111-10 gr.
N! 2, odbędzie się Ceny miejsc dla dorosł.: 1°70, 11-60. lll-30 gr
519
. Telefon 9-97.
sprzedaż przez llcytacj ę ruchomości, W poczekalniach kina codz. do godz. 22
audycje radjofonlczne.
należących do Sa- 201
Akuszerka
muela i Maneta B-ci
Liberman, składają·
1 m o n o w a 1 c : y c h się z różnych .
mebli, 2-ch pianin I
ul. Szkolna 12
i innych ruch()moścl ·
. . ..
ocenionych na su•
Przy1mu1e zamówienia.
323 mę 8330 zł.

l

-----.-•111111-------

W roli głównej urocza rosjanka

CENY PRENUMERRTY:
W Lodzi z niedzielnym dodatkiem ilustrowanym
Zamiejsc:owai
Zagranica
•
Odnoszenie do domu

WODNY RYNEK (róg Rokicińskiej)
Dojazd t- • .qwajami X! Hi i 10. Tel. 18-26.
Od wtorku. dn. 17-go do poniedziałku,
dn. 23-go lipca 1928 r. wł.
Program N! 26
Dla dorosłych początek seansów o godz.
18.45 1 21.- w soboty i w niedziele
o godz. 16.45, 18.45 I 21.-

S a. •..

Film godny widzenia
Szczyt techniki kinematograficznej.
Nadzwyczajna gra

„Wolny

Nieiski
Kinematograf Ośuriatowv
.._..1„„mmam„-.1-.i.,.mcmm11:m.V

1or. ooncHrrt 1
I

y'~

Początek

Dr~

godz. 5-5 po poł. Gdańska 44 (Długa) telef.
dla niezamożnych

Wielki dramat erotyczny

203

Ogłoszenie.

Dr~01ed.Langbard

do 10 r. 1-2 i 5-8
Dla pań spec. od

Od wtorku, dnia 17·go do poniedziałku dnia
23-go lipca 1928 r. włącznie

Nf\STĘPNY
PROGRF\M:

Do akt. Ni 829
1928 r.

„

„
Dr. Heller

P.ł\RSA.

Do akt. 1-E! 1157
1928 r.

Komornik przy Są·
Zielona 11
dzie Okn;gowym w
szkolna 12.
Lodzi Stefan G6rChoroby skórne Choroby włos 6 w, skórne, weneryczne ski, zamieszkały w
i weneryczne
i moczopłciowe.
Naświellanla
lampą w Lodzi, przy wLSlen·
kwarcowii I prom. Roentgena.
Usuwanie szpecą·
kiewicza 9, na zasac:ych wiosów
dzie art. 1030 Ust.
(Ekz:ematy nowotworJ :złoiliwe)
elektrolizą. .
Post. Cyw. ogłasza,
Przyjmuje od 12-3 I od 6-9 po poi.
że w dniu 30 lipca
Leczenie . la~pą
1928 r. od gad.z.. 10-ej
kwarcową.
rano w Lod;i:i. przy
Przyjmuje :-Od 4-8;.
ul. 11oludnlowej Mi 2,
Niedziele. 9,....1,
Powr6cił
odbędzie się sprzepanie od 4-5 p9poł.
daż przez licytację
ruchomości, należą· .
Dla niezamożnych .
~ych
do Samuela
ceny lecznic.
I Manela B-ci Liber· ul. Zawadzka 1 O, tel. 6-30
Ad&
man, składających
Choroby skórne i weneryczue.
się z różnych mebli,
2·ch pianin I Innych
ruchomości, ocenia.
nych na sumę 8330

Kino RESURSA
Kilińskiego

324

t Silberstrom , STUP EL

upadłości

r -

Nadprogram:

Dr. med.

firmy „M. Bornstein" i Menac:hema
Bornsteina
niniejszem zawiadamia, że Sąd Okręgowy w Ł.odzi,
decyzją z dnia 16 lipca 1928 r. w trybie art. 511 K. H.
wyznaczył nowy czteromiesięczny termin prekluzyjny
do sprawdzenia wierzytelności. Wzywa się więc wszystkich wierzycieli powyższej upadłości, których wierzytelności jeszcze nie sprawdzono, aby stosownie do
art. 502 i 503 K, H. zgłosili się do syndyka tymczasowego - adwokata Bolesława Jasieńskiego, zamieszkałego w lodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 88 oraz zło
żyli tytuły tych wierzytelności. Zgłoszenie podlega
opłacie markami sądowemi na 3 złote.
SĘDZI/\ KOMISł\RZ
.
masy upadłości firmy „M. Bornstein• i Menac:hema
Bornsteina
stosownie do art. 503 K. H. wyznaczył następujące
terminy sprawdzenia wierzytelności w drodze rozprawy
kontradyktoryjnej, a m.: 22 i 24 listopada 1928 roku
o godz. 12 rano w Wydziale Handlowym Sądu Okrę·
gowego w Łodzi - ul. Źeromskiego 115 (pokój 57 a).
Obecność wierzyciela jub jego pełnomocnika na rozprawie jest konieczna. Wierzyciele, którzy sprawdze'
nia nie dokonają, nie będą należeli do · podziału
funduszów.
Łódź, dnia 19 lipca 1928 r.
Syndyk Tymczasowy masy upadłości
firmy M. Bornstein• i Menac:hema Bornsteina
Bolesław Jasieński, adwokat.
m;:sy

Ch. Conklin, Ch. Murray.

P.ł\RSI\.

Nadprogram

komedja w 10-ciu aktach p. t.

daną

Ogłoszenia firm zamiejscowych. chociażby posiadających filje
Lodzi, a centrale gdzieindziej, o 500/o drożej od cen miejscowydl.
firmy zagraniczne o 100010 drożej.
'
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogło
szenia do zmiany c:en bez uprzedniego zawiadomienia.
Za terminowy druk.ogłoszeń, komunikatów i ofiar administracja
nie odpowiada.
f\rtykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarjum, uważlllle są
za bezpłatne.
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzuconych redz:ikci• ni•
zwr.aca.
VI

