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Warszawa 7 XII Pan Prezydent Rzeczypospólitej podpisał w dniu dzisiejszym dekret
następującej treści: "Do Pana Preze§a Rady Ministrów, d-ra Kazimierza Switałskiego w Warszawie. Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję, zwalniam Pana z urzędu
prezesa Rady Ministórw wraz z całym gabinetem, a poruczam Panu i wszystkim ustępującym
Panom ministrom i kierownikowi ministerstwa skarbu dalsze kierowanie sprawami państwo·
wemi, aż do chwili 1nianowania powstania novi1ego rządu. Wars~awa, 7 grudnia 1929 r.
«-) Prezes Rady Ministrów

(-)Prezydent Rzeczypospolitej

I. MOŚCICKI

K. ŚWITALSKI

(Omówienie sytuacji politycznej na stronicy drugiej)

•

I

ODZIEZOWY DLA OSOB ZAJĘTYCH
CIĘZKĄ PRACĄ FIZYCZNA,
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RZ Ą O.U

DYMIS

(dokończenie)

, JEDNOCZEŚNIE PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ PODPISAŁ ODPOWIEDNIE DEKRETY DO POSZCZEGÓLNYCH
PANÓW MINISTRÓW I KIEROWNIKA MINISTERSTWA SKARBU, ZWALNIAJĄCE ICH Z ZAJMOWANYCH URZĘDÓW I PORl[._CZAJ_ĄCE IM PEŁNIENIE DOTY.C.HCZASOWYCH
FUNKCYJ Aż DO CZASU POWOŁANIA NASTĘPCÓW.

. l.
~

Spram>zdawca parlamentarny donosi I ce się z interesami Państwa partyjnictwo świtalski zło±ył wizytę p. Prezydentowi IRady Ministrów, w które..'11 nie wzięli udzia„
Warszawy:
sejmowe.
Rzplitej, z którym odbył dłuższą naradę.
łu: p. Marszałek Piłsudski i min. Matu·
Dymisja rządu dra Kazimierza świtałWczoraj przed południem p. premje •
Po południu odbyło się posiedzenie szewski.
sk:iego ":Yw:3-rła w całym kraju olbrzyRad.a. ~inistrów powzięła uchwałę,
we wrazeme.
upowazruaJącą p. premjera świtatskiego d(
Zewsząd odzywają się głosy uiepokoZłO'i;enia na ręce p. Prezydenta podania
j!!l i oba.wy G losy Polski, ua których chwi
o dymisję gabinetu.
lowo 7.aważ.yła uchwała krzykaczy
sejZ przedstawicielami stron
P. Prezydent dymisję przyjął i wieczo·
mowych, uie zdolnych. do mdnego czynu
Warszawa 7 grudnia.
sileniem gabinetowem - będą musiały rem wyjechał do Spały.
twórczego.
Kancelarja cywilna Pana Prezydenta ulec z konieczności zatamowaniu prace
Dziś nie należy się spodziewać żad„Zwycięska" opozycja, zdobywszy się RzeczypospoJ.itej komunikuje: Ze względu nad budżetem, do którego nowy rząd ze- nych ważniejszych posunięć na terenit>
na obalenie gabinetu, stanęła bezradnie i na to, że większość sejmowa, która w chce zapewne ustosunkować się ponownie parlamentaryzmu.
nie wie, co dalej czynić.
dniu 6 b. m. uchwaliła votum nieufności oraz z uwagi na to, że wobec tego stanu
Odbyły się jedynie narady poszczegÓ\
Wcwrajsze obrady „Centrolewu", po- dla gabinetu p. świtalskiego, nie sprecy- rzeczy wytworzyła się sytuacja szczegół- nych stronnictw, nie wywołają one jed,
święcone omówieniu sytuacji były bardzo zowała dostatecznie swego stanowiska co nie ciężka i trudna, Pan Prezydent posta- nak większych zmian w dalszym biegu
burzliwe, lecz jak łatwo się domyślić, nie do pozytywnych możliwości wyjścia z wy nowił w drodze konferencyj ustalić poło- wypadków.
daly :i.adnego rezultatu.
tworzonej przez skbie sytuacji, ze wzglę- żeuie, które wymaga rozwi_ązania. (PAT)
W kuluarach sejmowych, jako przysz
Za jedynego człowie!m, który w spo- du na toi że w związku z otwartem przełych pre~jeró~ wymieniają ~adal: Mar·
J()b radykalny zdołałby opanować sytuaszalka ~iłsudskiego ora7i p. mm. Matu·
cję uwa:i;a się nadal we wszystkich Iduko
•
szewskiego.
bnch 1\ria1·szałka.
SI~
Wa-rw zaznaczyć, że mówią również ('
Do Niego tc'.l: udał się po onegdajszym
~
rekonstrukcji dotychczasowego gabinetu
głosowaniu p. premjer świta1ski.
Jego „reweła.c1· e" o gen. Zagórskin
dra świtalskiego. w tym wypadku mieJ.
11..r
d
sce min. Kiihna zająłby łodzianin - pułk
.i.-,am a z panem Marszałkiem trwała
są bezwartościowe
Norwid Neugebauer. .
.
cztery godziny.
Po odejściu p. premjera
Marszałek
WARSZAWA, 7 .XII. W związku z o- ratora. W oświadczeniu tem poseł RybarIle w tych domysłach jest
prawdy
Piłsudski długo jeszcze sam namyślał się świadczeniem posła Rybarskiego na wczo- ski nie podał żadnego faktu bądź mogące- niedaleka przyszłość pokaże.
•• „
„
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•
uad sytuacją, wytworzoną przez nieliczą- rajszem posiedzeniu Sejmu w sprawie za- go rzucić światło na sprawę generała Za&2!
.,.,1 RLiMWre'ł *NW
.1 • •
, . . . . . . , . ginięcia generała Zagórskiego oraz w związ górskiego, bądź wogóle pozostawać w jaSejm czeski
ku z oświadczeniem pana ministra spra- kimkolwiek związku z tą sprawą, ani też
zbierze się 12 b. m.
Novi1y poseł sowiecki wiedliwości, że każdy obywatel ma otwar- nie wskazał sprawców nawet domniematą drogę do prokuratora - w dniu dzisiej- nych. Natomiast poseł Rybarski ograniw Warszawie
PRAGA, 7.XII. Prezydent Mass~ryk
szym poseł Rybarski przybył do pana pro- czył się w swem oświadczeniu do gotowo- zwołał na dzień l2 b. m. obie izby na sesję\
Berlin 7 grudnia.
kuratora warszawskiego Sądu Okręgowego. ści niezasłaniania się nietykalnością posel- zwyczajną.
{PA).
· ... c:iegraphen Union donosi, że na miej Mimo, że prolcurator postanowił przesłu- ską, o ile vrzeciwko niemu wytoczona bę
6Ce posła sowieckiego w Vvarszawie,
p. chać p. Rybarskiego protokularnie z zacho· cizie SDrawa, a jednocześnie treść owego o- ""'
Bogomołowa ma być mianowany
poseł
Polski . samolot
waniem trybu art. 107 K. P. K. p. Rybar- świadczenia pozbawiona wszelkich konkretsowiecki w Pradze p. Antonow Owsiejen- ski poprzestał jedynie na złożeniu oświad- nych danych nie dała podstaw do wytoczeopadł na terenie Gdańska
ko. (PAT)
czenia, które zostało spisane przez proku· nia takiej sprawy. (PAT)
Gdańsk 7 grudnia
W pobliżu Nowego Portu opadł s~
lot, który był obsadzony prz.ez pilota i pa.
sażera,
w osobie red. BaranowskiegQ l
z :t rancją
Warszawy.
·jeszcze nie zawarty
s~olot ?Padł z 1Powodu ~g~ •.oiU?
między P leczkaJ•tisowcami a strażą graniczną w ludziach
Paryż 7 g1·udnia.
me było. Aparat irowmez rue
W kołach poinfonnowanych zaprzeWilno 7 grudnia.
granicy zostali osaczeni przez litewską doznał wielldch uszkodzeń, jedynie pro..
~j ą, jakoby miał być zawarty konkorW rejonie Nowe Troki straż litewska straż granicz;ną, z którą stoczyli walkę. p_eler. zo.stał ltomR~etnie ;l;aj~czony.
dat Watykanu z Francją. Narady, któ- zatrzymała 5 osobnik.ów, którzy na szo- Ranny został zastępca komendanta stra- >L(AW\.
rych życzy sobie Francja, dotyczą kwe- sie, prowadzącej do I wia, rozrzucali ode- ży litewskiej, wachmi'Sł.rz
Markiewicz, '
3tj i spornych, wynikłych w związku z se- zwy pleczkajtisowskie. Zatrzymani jed- który twierdzi, że osobnicy ci, to byli li1 c;.rowaniem kościoła od państwa • .(AW) nak zdołali rozbroić straż i zbiec. Wczoraj tewscy strażnicy
pograniczni, którzy
nad ranem na tym samym odcinku,
ci ,Przed paru tygodniruaj. _z.!łie~J:i do Polski.
·,(PAT)
sami osobnicY. w trakcie
v_:rwk_i:aczania
zasypani
-----) '
Huelva (Hiszpanja) 7 grudnia.
Podczas prac nad oczyszczaniem zasy
)anego szybu nastąpiło nowe obsunięcie
si~ terenu. Prowadzone są energiczne pratoczą się narady w Wiedniu
ce celem wydobycia robotników zagrzebaWIEDEŃ, 7.XII. Po 8 i pół godzinnem charakter kraju związkowego z ograniczeriych p_rzy pierwszem zasypaniu szybu.
Dotychczas wydobytu 5 trupów i 2 ci~ż posiedzeniu rada narodowa przyjęła w niami ustalonemi w drodze konferencyj
drugiem i trzeciem czytaniu przedłożenie między stronnictwami. Nie uzyskał rówkQ :rannych. tPĄT)_
' rządowe w sprawie reformy konstytucji ze nież większości wniosek rządowy dotyczą
J zmianami, uchwalonemi przez komisję kon- cy zniesienia sądów przysięgłych. We wtoAustrjackl
stytucyjną. Postanowienie projektu rządo- rek o godz. 10-ej zbiera się rada związko
obniżył stopę dyskontową
wego co do praw państwowych Wiednia wa celem przyjęcia projektu reformy konBERLIN, 7.XII. Austrjacki bank naro- nie uzyskało większości dwóch trzecich gło- stytucii, uchwalonej p_rzez _earlament.
•.,· -- - - ·
\(PAT).
t~wy obniżył stopę procentową z 8 na 7 sów wobec czego Wiedeń zachowa nadal
i pół począwszy od dnia 9 b. m.
.(PAT)
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Międzynarodowy turniej
na szpady

państw bałtyckich

nad sprawami gospodarczemi

Fenbaclt uad Menem 7 grudnia.
.TALLIN, 7.Xll. Druga konferencja goW rozgrywkadl
międzynarodowego
&rnieju walki na szpady I miejsce zajął spodarcza państw bałtyckich rozpoczęła się
Mino1i:, II Ragno i III Rittardi (wszyscy dzisiaj o godzinie 12-ej w południe. Na
Włosi). Polskę reprezentowali Zabielski, konferencji reprezentowane są ugrupowania
Szempliński i Laskowski. Zabielski i La- krajowe estońskie, łotewskie i litewskie
skowski odpadli w przedbojach, niespo- w ogólnej liczbie 150 osób. Obradom przedziewany sukces osiągnął natomiast Szem wodniczy konsul generalny Pukh. Przep.l.iński który po odniesieniu
sz.e.regu wodniczący w przemówieniu swem podkrezwycięstw w
eliminacjacji i półfinale ślił tendencje krajów bałtyckich a przedeŁQtW.Y.. ; Litwy do
wszOO.ł do finału. Konkurencje kling mię wszystkiem Estonji,
dzynarodowych ni€!?Jl!liernie silne. Jutro
rozegrane zostaną szable. ::;tJ- 0 rb.1.ie. 4 Po-1
\aków•. (PAT)J
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rząd

współpracy,
poczem scharakteryzował
wspólne zadania grup krajowych dla osiąg
nięcia współdziałania, któreby doprowadziły do zawarcia unji celnej, zaznaczając, że
konsolidacja poszczególnych państw będzie
etapami na drodze do realizacji planu federacji europejskiej pod auspicjami Ligi
Narodów. Prace konferencji zakończą się
w dniu jutrzejszym. JPAT)

'

w Czechach

Na czele gabinetu stoi

Udrżal

cja - Bechyne, s. d., zdrowie - prof.
dr. Spi..Qa, praca - dr. Franke,
czeski
nar. socjalista, roboty publiczne - inż.
Dostalek, katolicko - ludowy, ochrona
pracy - dr. Schrameck, katolicko - ludowy ,obrona kraju - :Viselkowsky, czeski agrarjusz, handel - Matouszek, ·koleje - Mlcouch. czeska nartja robotnicza. (AW).
~
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P~ryż 7 gr~ćnhi.
Dz1~tm~k1 KornentnJą. obszernie now e
.,-ystąpie111e dra Sch <.;. chta.
„Journal des „Debats" zaznacza, że
memorandum pr ezesa Reichsbanlm skierowane jest pozornie nie przeciwko planowi Yuonga, lecz przeciwko ugodzie hasldej, która ustaJiia sposób jego Lastosowania. Dr. Schacht wypowiedział się za
systemem, do opracowania którego
się
przyczynił i oświadczył, że dlr.tego właśnie powstaje przeciwko zmianom,
którym poddano go w Hadze. Przekonany
jest niezawodnie, że Niemcy
wyciąg11ą.
wielkie korzyści ze zmian planu Dawesa
przez plan Younga, lecz we wszys tkiem,
co przedsiębierze dr. Schacht jest pewna
doza machiawelizmu, co utrudnia znacznie określenie bezpośredniego celu, który
ma na widoku. Natomiast nie może być
dwuch zdań o tern, co myśli w głębi duszy. 5 czerwca 1S28 ;r., bawiąc u wód w
Pyrmoncie, złożył on oświadczenie, które
nigdy nie zostało zdementowane, a które
aiejako stanowi osnowę całej jego polityki. „Powinniśmy powiedział, tak pokierować naszą polityką ekonomiczną i finan
3ową, oraz naszemi pożyczkami, aby wykazać się niewypłacalnymi, gdyż nie ży
czymy sobie płacić".
Dwa Lą,ta wcześniej, w roku 1926 w
:wywiadzie udzielonym dziennikowi „Journal de Genewe", który ogłosił dopiero w
kwietniu r. b. dr. Schacht oświadczył m.
m. eo następuje: „Nie może być mowy o
odbudowie Europy jak długo utrzymany
będzie w sile traktat pokojowy, który w
istocie jest traktatem wojem1ym,
jak
długo polacy me oddadzą nam korytarza
gda1lskiego".
Jasny jest ostateczny cel, do którego
dąży p. Schacht, trzeba być ślepym i głu
chym, aby nie zdawać sobie z tego wszystkiego należytej sprawy. (,PAT)
P8ll'Yż 7 grudnia.
Omawiając w dalszym ciągu memorjał
dr. Schachta, dzienni.ki stwierdza.ją, że
stanowi on manewr, zmierzający do stwo
Rzeszy. „Le
rzenia trudności rządowi
Journal' zauważa, iż memorjał ten świad
czy o braku taktu ze strony dr. Schachta
wobec dyrektorów zagranicznych instytucyj emisyjnych, którzy mogą z swej stro111y potępić zdecydowande kon~je Newsa Banku Rzeszy. _(PAT),
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Prezyde~t Hindenburg wiedzianemi reformami finansowemi.
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Warszawa 7 grudnia.
wych w Skierniewicach, i t. d.
Yv związku ze zwołaniem na dzień 8
Wilno 7 grudnia.
gmdnia b. r. kongresu związków .ZawodoW związku z mającym się odbyć w
wych ur.zędników i pracowników państ- 11dniu 8 b. m. kongrsem pracowników pań
wowych, od sizeregu orgamzacyj pracow- stwowych, zarząd związku kół stowarzyniczych pan premjer otrzymał dalsze de- szenia urzędników państwowych w Wilpe~, wyrażajace protest przeciwko po- nie na posiedzeniu w dniu 6 b. m. przy.
litycznym tendencjom organizatorów kon jął rezolucję, w której zwraca uwagę na
gresu. Depesze takie m. in. nadeszły od nieodpowiedni moment polityczny, w któ
związków i stowarzyszeń funkcjonarju- rym wszczęta została akcja centralnej ko
szów państwowych i samorządowych wo- ·misji porozumiewawczej oraz wzywa kojewództwa lwowskiego od urzędników i ła do zajęcia wobec tej r,kcji stanowiska.
,(PAT)
pracowników państwo>vych i samorządo-

urz
•

Waszyngton 7 grudnia.
500 strzelców - marynarzy odpłynie
dzisiaj z Norfolk w stanie Wirginja :prawdopodobnie do Haiti, gdzie
położenie
jest nader poważne. (PAT)
PORTE OF PRINCE (HAITI), 7.XII.
Półtora tysiąca tubylców napadło na miasteczko Lescayes. Marynarze amerykańscy
dali ognia do napastników, skutkiem czego
5 tubylców zostało zabitych a 20 rannych.
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Paryż 7 grudnia.
Szalejące od kilku dni wielkie burze
wyrządziły bardzo żnaczne
szkody na
północnych i północno - zachodnich wy-

Francji.
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Komitet obrony rewolucji
powstaje w Moskwie
Moskwa 7 grudnia.
Biuro polityczne partji komunistycz.
nej w Moskwie postanowiło stworzyć
„komitet obrony ;rewolucji", który objąć ma kierownictwo
nad całą
akcją
władz sowieckich, zmierzającą do poskro
mienia wszystkich objawów kontr - rewolucji. W skład komitetu wejdą delega.
ci GPU i biura politycznego. GPU. reprezentowane będzńe przez członka kolegj um tej instytucji Jagodę, przez prezesa ukraińskiego GPU. Balickiego orM
przez prezesa Azerbejdżańskiego GPU.
Bagirowa. Biuro polityczne partji wydeleguje w skład tego komitetu Mołotowa,
Kisielewa i Baumana.
---0---

Turcja żąda

półstałego

miejsca w Ra<bie
Ligi Narodów

Agencja Reutera donosi z Waszyngtonu,
że prezydent Hoover zgłosił do kongresu
propozycję powołania specjalnej komisji,
któraby zbadała położenie, jakie wytworzy
!o się między Stanami Zjednoczonemi i Haiti na tle ostatnich wypadków, tam się rozgrywających. Prezydent Hoover potwierdził wiadomość o wysłaniu na Haiti 500
marynarzy amerykańskich dla zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli amerykańskich.

...
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Wenecja 7 grudnia. (tel. wł.)
Hlond powracający
molotem do kraju szczęśliwie uniknął k,a.
j;astrofy.
Gdy samolot po starcie znajdował się
na wysokości 30 mtr. z powodu defektu
w m~torze .zaczął opadać.
P1lotow1 udało się szczęśliwie wylą·
,dować.
Jedno skrzydło aeroplanu przy lądo·
w::rr:iu. uległo strzaskaniu.
Pasażerowi.a
wyszli z wypadku bez &liWankU.
0

Londyn 7 grudnia.
,.Daily Telegrahp'', podaje, że Turcja
stara się obecnie, jako przedstawicielka
Islamu o uzyskanie w Radzie Ligi Narodów półstałego miejsca na wzór Polski
Przeciwko tym dążeniem Turcji, jak dodaje dzieimik - występują Sowiety. Sy.
tuacja finansowa Turcji zmusza ją do
szukania pomocy w Lidze. Turcja wysyła
do stolic europejskich delegacje w celu
wysondowania opinji w tej sprawie. PAT

,_ e
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Wybuch wulkanu
Gwatemala 7 grudnia.

kolosalne szkody

domów zostaDachy schroniska dla bezdomnych, koszar oraz kilku
domów zostały zerwane.
w porde z,atonęło wiele mmejszych
statków i łodzi. Połączenia telefoniczne
zostały przerwane.
Od 48 godzin miasto jest całkowicie
odcięte od świata.
Również w Cherbourgu orkan wyrzą
dził poważne szkody. Ruch tramwajowy
uległ przerwie. Na WYbrzeżu
hiszpań
skiem ucierpiały miasta Pontawerda i
Bilbao.
powodu wielkich opadów rzeki
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mieście Brest szereg
ło poważnie uszkodzonych.
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Szczęśliwe
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Teprzyiął dz1s1aJ przed południem kt-anclerza goż dnia kanclerz porozumiał się z przyl~zeszy Miliera, z którym odbył dłuższą wódcami stronnictw koalicyjnych w sprakonferencję na temat sytuacji wewnętrznej, wie sformułowania wniosku o votum zaufapowstałej z powodu opubHkowania memor- nia dla rządu, które kanclerz w środę ma
jału dra Schachta. W poniedziałek gabi- przedstawić w Reichstagu. Uchwalenie vonet zbierze się na naradę w celu ustalenia tum zaufania dla rządu związać ma jeszcze
swej taktyki podczas przyszłych debat par- bardziej, niż dotychczas stronnictwa,
lamentarnych, związanych ze sprawą mię- wchodzące w skład obecnej większości.
dzynarodowych rokowań rządu oraz zapo(PAT)
~~~~~~!@1~~~~~~~~!!111·~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~!1!!!!!~~~!!!!!!1'!~
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Nieustająca działalność Wulkanu
Maria wywołuje ulewne deszcze,

Saa
ta
bu·
wezbrały i wystąpiły z brzegów. Szereg rze, huragany, trzęsienia ziemi i wytry„
budynków runęło.
ski gorącego b!ota. Wskutek tego utrud·
Londyn 7 grudnia.
nione jest czynienie dokładniejszych poOstatniej nocy szalejący huragan wy szmkiwań na znacznym obszarze, gdzie
rządził tu znaczne szkody. Siłą
wichru jak obawiają się, było wiele ofiar.
zerwane zostało wiele dachów. Piwnice
szeregu domów są zalane wodą. Znaczna ~~~~~~sm~~~rn~~~m
liczba osób została poraniona przez zerwane wiatrem dachówki. O godz. 4-ej ~ Czy wiesz, że najprzyjemniejszy
podarunek gwiazdkowy to
lSi
rano gwałtowna burza z ulewnym desz- L2a
ml
radjoaparat
kupiony
w
mJ
czem i gradem nawiedziła wiele miejscowości. Na wyspach Scilly szybkość wia- (§]
Ł o'dZK1em
11_·
r.eJ
l§1
tru wynosiła zgórą 100 mil na godzinę. (21
Parowiec norweski „Merwede" uległ roz- mi Tow. Radjowem" ml
biciu. Załoga zdołała wylądować w pobliżu Eastbourne. Parowiec węgierski na mJ Piotrkowska 1071 w podwórzu. 1§1
kanale La Manche wzywa pomocy. Stat- ~ Ceny niskie ~ Najdogodniejsze
ki ratownicze maidu.ia sie w bliskości.
1::.1
warunki.
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RAJWONEM NOVARRO

Komornik Sędu Grodzkiego w Lodzi, zyGMUN'ł
MAK.OWSKI,
zamieszkały
w Lodzi
przy ul
Narutowcza Nr. 49, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 27 grudnia 1929 r. od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. B1'ezińskiej 43
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru
chomości, należęcych do Tomasza Pokoja składaj•
cych się z 25 par pantofli damskich, mebli i masz)"
ny do haftu oszacowanych na sumę zł. 990.
Lódż, dnia 3 grudnia 1929 r.
" Komornik ZYGMUNT MAK.OWSKl

Nr. 2285/1929 r.

OBWIESZCZENIE

• „ • no... ŻYCIE ZACZYNA SIIJ JUTRO

........
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Komornik Sędu Grodzkiego w Lodzi Xl°L sewira
RAFAL SAKK.ILARI, zamieszkaly w Lodzi, przy ul
Radwai1skiej Nr. 3, na zasadzie art. Hl30 PosL eywiln
ogłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 r._ od .go~z:
10-ej rano w domu Nr. 139 przy ul. Wolczanskie~
odbędzie się licytacja ruchomości
należQcych do
Marjnna Grzegorzewskiego składających się s ł
<lowni i inn. oszacowanych na zł. 1030.
Spis rzeczy i szacunek tychże przejrzanY, był
może w dniu licytacji.
Komornik RAFAL SAKKił.111\.IO
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związku

Nie ez 1ecz a republi a w
. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie So-1 której wybitniejszym przedstawicielom wywieckiej ponownie ściągnęły uwagę opinji toczono procesy o przynależność do tajnej
na ten kraj. Jak wiadomo, sytuacja poli- organizacji pod nazwą „Związek Wyzwotyczna na Ukrainie uległa znacznemu za- lenia Ukrainy", który - według oficjalostrzeniu głównie z dwóch powodów. nych komunikatów sowieckich-przygotoZ jednej strony ustrój komunistyczny, któ- wywał powstanie przeciwko Sowietom w
ry przeczy indywidualistycznej psychologji celu oderwania Ukrainy od Związku solt!dntlŚci ukraińskiej, otworzył szerokie mo- wieckiego. Do lochów G. P. U. wtrącono
ż!i-wOOci r...ądowi sowieckiemu dla jego gc- b~·łego wiceprezydenta Ukraińskiej Aka~
&p01l;irki rabunkowej, niszczącej dobrobyt demji Umiejętności prof. Jefremowa, dalej
bogatego niegdyś kraju, - z drugiej zaś członków tei Akademji: uczonego socjolostrony narodowe dążenia Ukraińców coraz ga prof. Hermaize, znanego literata Nitardziej sprzeciwiają się centralizmowi so%ieckiemu, wysuwając hasło niepodlegt~ci.

sowieckim

przewodniczącego

wszech- przedstawicieli inteligencji ukraińskiej. Jesi
ukraińskiej cerkwi autokefalicznej Czechow to jednakże bardzo wątpliwe, czy w ten
skiego i cały szereg innych. Jednocześnie sposób komuniści osiągną ceL Niebezpodz tem władze sowieckie zainscenizowały stawnie pisały ostatnio moskiewskie „Iz.
szereg ~ieców, na których uchwalono wiestja" o wydarzeniach na Ukrainie, że
sztuczne rezolucje żądające kary śmierci kraj ten jest najbardziej niebezpiecznem
dla działaczy ukraińskich.
miejscem Związku sowieckiego. Terror ;
Nie mogąc opanować kultury ukraiń represje nie powstrzymają potężnego ruskiej i zwyciężyć na ukraińskim froncie ideo chu do wyzwolenia Ukrain~ z pod jarzma
logicznym, komuniści uciekają się, jak czerwonej Moskwv.
widzimy, do dawnej wypróbowanej reM. Kowalewski
cepty'· i chcą zniszczyć fizycznie czołowych

lmwskiego,

Konstrukcja nowego rządu czechosłowackiego

Pisma sowieckie nie ukrywają napięcia
politycznego, panującego na Ukrainie. CoZasadnicze porozumienie
politycznych
dzłenuie zamieszczają one ałannujące wiadomości o licznych wypadkach terroru anty
Z górą pi~ć tygodni trwały pertrak-, tycznych stojących pod względem społecz- n_ajwi_ęk~ze trudności napotykać będzie oaowłeck!ego, o podpaleniach ttrzędów so- taeje desygnowanego premjera czechosło- nym na rozmaitych, często bardzo znacz- s1~~męc1~ porozumienia między przedstawieckich, 0 napadach chropów na t. zw. wackiego Udrżala z przedstawicielami nie różniących się od siebie, platformach. w1c1e_lam1 kla~y robotniczej a agrarjustronnictw politycznych w przedmiocie Temu też przypisać należy okoliczność, szam1 lstotme też naJ·uc 1·ą ·1·
b ł
komisje zbożowe, ściągające zboże, - i
•
.
.
z 1wsze
yy
sformowania nowej większości rządowej. iż pe.rtraktacje międzypartyjne ciągnęły pertraktacje Udrzala z przedstawicielem
o innych wystąpieniach ludności ukraiń- W wyniku ostatnich wyborów parlamen- się ponad 5 tygodni i że nieraz sądzono już, socjal-demokratów Hamplem,
który w
sldej przeciwko Sowietom. Byłoby jednak- tarnych (27, października wytworzyła się że premjer Udrżal zmuszony będzie ko- porozumieniu ze swą partją wysuwał cały
źe mylnem twierdzić, że antysowieckie fer- na terenie sejmu praskiego taka sytuacja, niec końców zrezygnować z utworzenia szc:re~ postulatów utrudniających osią
wenty na Ukrainie znajdują swój wyraz że ani obóz rządowy, ani obóz socjali- rządu parlamentarnego. Zaznaczyć jed- gnięcie porozumienia. w pewnej •chwili
styczny nie rozporządza obecnie absolut- nak należy, że rozpoczęły się rokowania na skutek n·eu
· · SOCJa
· 1- d emo k rawyłącznie w aktach terroru antysowieckie1 s tęp l"1wosc1
ną większością i wobec tego bez porozu- w atmosferze bardzo pomyślnej i że od tów
· d · t
·
·
. . . b
h b
1·
b k b ł
h
h
z Je neJ s rony I agraquszy ze strony,
g o, w podpaleniach, rozruchach i innych m1ema
się o u tyc o ozów nie można by- pierwszej chwi 1 nie ra
Y o c ętnyc drugiej
sytuacja była tak naprężona,"
Aktach sabotażu. Ruch antysowiecki na ło myśleć o sformowaniu rządu na zasa- do wzięcia udziału w rządach, bowiem iż w kołach politycznych liczono się cał
llkrainie posiada głębsze podłoże narodo- dach parlamentarnych. Desygnowany pre- prawie
wszystkie partje państwowo- kiem poważnie z możliwością zerwania
we. Sowiecka polityka narodowościowa po mjer Udrżal stanął wobec tego przed bar- twórcze ubiegały się o otrzymanie .teki w rokowań międzypartyjnych. W związku z
dzo trudnem zadaniem uzgodnienia po- nowym gabinecie.
t em mów10no
·
· tygo d mu
· o utwostawiła oobie, J.ak wiadomo, za cel opanow os t a tmm
glądów poszczególnych ugrupowań poliW toku rokowań okazało się, ~e na
·
d
l
t
k ·
rzenm rzą u pozapar amen arnego,
towanie przez komunistów całego życia kul~!!'i!!!!!!!~~~~mmm
ry narazie, - to znaczy, aż do chwili oturalnego i społecznego Ukrainy, oraz nasiągnięcia porozumienia między strondanie kulturze ukrail1skiej treści „pro1etarnictwami pomycznemi, kierowały nawą
jackier. Niejednokrotnie o tem mówili
państwową Czechosłowacji.
jednakowoż
);>rowodyry komunizmu na Ukrainie, podsą
zagład~ ani przywódcy partyj politycznych, ani,
"1-eślając, że kultura ukraińska powinna
W styczniu roku przyszłego odbędzie Wersalskiego wprost zastraszająco. Po- Przedstawiciele najwyższej władzy
wy. w Lon d yrne
· wie
· lka k oiu.erencJa
--"
· mo- uczaJą
· o ponureJ· ewo1UCJl
· · przyrząd,ow konawczej nie chcieli sięgać do tego!
być narzędziem komunizmu
i przyczynić się
. h kt'oreJ· uch way
ł zad
, ·ad czerua,
·
d okonane środka,
w t ostatniej
jeszcze
~ię do zaszczepienia zasad komunistycz- cars t w mors k ic ,
ecy- mord erczych cl oswi
h . . a t dlatego
.
kt .
'ć ,
dują o losach najbliższej wojny na mo- w zeszłym roku przez adm:i.ralicj~ amery- c wi 11 pos anowwno per ra ac1e wznowi ··
Decydującym dniem pod tym względem
··
oych wśród ludności ukraińskiej. W tym rzach, 0 możliwościach :rozbrojenia okrę- kańską. ,1
właśnie celu rząd sowiecki zapoczątkował towego i o nowym systemie obrony wyDo najstrasmiejszych w dziejach był dzień 4, grudnia, kiedy to przedstat. zw. ukrainizację aparatu sowieckiego i br:re. ży. Jak wiadomo, prezydent Stano.'w świata manewrów „znisz.cr;enia'' użyto wiciele socjal-demokracji jeszcze raz postanowili omówić z desygnowanym pre"'"'""'·yJ·nego, ustam ściślej·szą kontrolę nad zJe d noczonych , FIoover, oraz premJer na fala~h morskich niemieckich jednoy..u •
b yt · ki M
D ald ł · li · ·
·
·
mjerem wszystkie możliwości osiągniędziałalnością ukraińskich instytucyj· naukor YJS • ac on ' u o~y JUZ mię- stek bojowych, odstawionych na zasa· ·
T
t kt
ym razem per ra adzy sobą w Waszyngtome podstawy cizie traktatu pokojowego do portów Sta cia porozum1ema.
,wych, a nawet i u!craińskie życie literackie przyszłej koowencji morskiej, która ma nów Zjednoczonych a w powtietrzu _ cje Udrżala z Hamplem doprowadziły do
usiłował wcisnąć w łożysko komunizmu. obowiązY:-"ać c;ały świat cywilizowa~y. najnow.31Zych
ap~atów lotniczych do pożądanego skutku, tak że ostatecznie
Po kilku latach tej polityki okazało się jed- Stan pos1adarua obu potęg anglosaskich miotania bomb. Najsamprzód zbombardo- socjal-demokraci zdecydowali się zaakcep·
"k h - ;na b yc' zrownany
'
·
B omba tować warunki agrarjuszy i w ten sposób
Gakże, że ofenzywa sowiecka przeciw ży- w_ kr ąz?Wlll ac
l wano łódź podwod:rią ,,U 117".
nrz kraczac 340 OOO tonn w
f t
l~ b"ed
ł 'd,
umożliwili osiągnięcie ostatecznego poro-.
1
0
.
,
180 un owa rozerwa!A
ł ną o z na
. k. h f
-'
eiu ukraińskiemu załamała się. W litera- n e m ze ~ e
torpedow~h zaś 200.000_ .tonn. Mamu- dwie równe części, zatapiając ją w oka zumienia co do zasad, na Ja 1c s ormowa...
4;urze ukraińskiej najbardziej wpływowa ty pancerlllkO\"'.'e zos_tały J.uz skazane na mgnieniu. Następnie spreparowano duży ny ma być nowy rząd koalicyjny.
grupa literatów z Chwilowym na czele roz- zagJadę, kwestJa r1.;as łodZ!I. P?dw?<fnych torpedowiec podobnym pociskiem, który
· świadomość odpowiedzialności wobec,
poczęła akcję pod hasłem orjentacji w kie:- stoo nadal otworem. Dla nal€zyteJ obro- trafił w komin i wywołał niszczącą ek- państwa i narodu zwyciężyła u leaderów!
·
600 f un- stronnictw politycznych nad interesami
· h b 8:łtyckich. ~luro
C'unku kultury zachodniej. „Nie zgodzimy ny, wąs1;:w
ł'1 ~ oddechowych
•
E>plozj ę. Z kol-e1· bomb a, waząca
f •
panstwa polskiego posładaJą wszelkie de- tów spadła na krążowniik „Firainkfurt", partyjnemi, wola w kierunku osiągnięcia'
się nigdy - pisał w swym mani escie li- lib_e~acje nad prz.yszł?śc~ą wojn;v ~oc~ spu~czony na · wodę w r. 1915-ym, zata- porozumienia okazała się silniejszą od chę~
terackim Chwilowy - na hegemonję lrultu- s~IeJ ?raz na.d roobroJe!llem .w ~eJ dziedz~ piając go bezzwłocznie. Wędług z.a<:ho- ci zapewnienia partji realizacji jej maksy-!
t:f. rosyjskiej".
me pierwszorzędne, z~em~ ~ stąd tez wanych zdjęć aparatu migawkowego od- malnych postulat.ów programowych. W,
Analogiczny proces emancypacji od n~lezałoJ;y zapozn~c się z op~Ją facho:-v- bywał się skon olbrzymiego okrętu lin- drodze wzajemnych ustępstw czech.osł.0: 1
evpływów moskiewskich odbywał się rów- c?w, ktorzy badaJą ws~ys~~ie zaga<l:11e- jowego o 22.800 tonnach „Ostfriesland" wackie stronictwa doszły do porozumienia,,
ma dotycz~ce modermzacJ1 flot woJen
· dn · to eh Sta którego rezultatem będzie utworzen. ie. już·1
aież w ukraińskiem życiu naukowem, · '
, o.i:
•
•
•
. w t rze eh etapach Je
ommu wy ·
d
k k
nych zaro~vno .teoretyczme, Jak i ~pe- Iowy rekin, ugodzony bombą ekrazytową, w dniach najbliższych rzą u szero 1e1 onogniskiem, którego była ukraińska Alm- ryme;ita.lrue, rue ~uz~dząc w tym kięrun ważącą 2 .000 funtów, zagłębił się naj- centracji. W rządzie tym zasiadać bę_dzie,
demja Umiejętn-0ści. Oczywiście władze so- ~u ruety~o trudo~ i.ntel~kt1:1~ln~ch,. ale sampierw niemal do połowy, potem prze- OO'ółem 8 stronnictw, w tem 5 stronnictw
wieckie, a równi'eż i partja komunistyczna, i olbrzymich, w dzies'lą.tln m1lJonow idą- walił się na bok, by w czwartej minucie mieszczańsko- agrarnych 3 stronnictwa
widząc wzrastające w}>ływy ukrai11skich cych l~osz!~w.. .
.
:r;ozostawić po sobie wielką .zw~ioną od socjalistyczne. Według przynależności naiywi>ołów narodowych, nie mogły· przeJ.ŚĆ
NaJwymtJ;.ieJSZ)'.' P1;1bhcysfa._l, znawca piany białą plamę, r1.;arnykaJącą Jak taf·· rodowościowej partje rządowe rekrutk~w:~
spra:v mors.kich N1~rmec, kapitan mary- la g(vl;>0wa miejsce katastrofy.
się będą z 6 stronnictw czeskosłowac 1c . 1
do porządku dziennego nad tem zjawiskiem n~rki, Lothar Persm~, zwalcza gw~łtov~
Jaka stąd płynie nauka? Popt'ostu 2-niemieckich. W ten sposób koncentraCJa
i ogłosiły t. zw. „mobilizację na froncie n~e g-orąc~kę pancermkową obecn.eg? m1 pozbawionymi semu byłyby wszelki~ w)· sił politycznych odbywa się w Czechosło
ukraińskim". Rozpoczęła się gwałtowna ~str~ woJny ~ze62y, Gro;n~ra, op;era- siłki prześcigania się mocarstw morskich wacji w dwóch równocześnie · płaszczy
llkcja komunistyczna przeciwko wszystldnt Jąc się ~a. tJ.·agicznych d?sw~adczen~aich, w budov.ri€· gigantów nadmorskich, kr~~· nach: w płaszczyźnie socjalnej i w płas~zac:zexpn!ę~ych przez adm1w.łoi;~ W1lhel- żowców. Lodzie
pcdwodne uniemożli- ~zyźnie narodowościowej. Zaznac~yć. się
objawom ukraińskiego życia narodowego. ~a. II, z, b~tw~ JX?d ~kager:rnkiem. We- wiają flocie wojennej manewrowanie na jeszcze godzi, iż nowy rząd, op1era1ący
\)kraińską Akademję Umiejętności zreorga- dmg ~rod:1 n~emieck1~~ pos~lo l!-a . dno pełnem morzu, napowietrzne zaś bom- się na koalicji 8 stronnictw, rozporządz~ć
fiizowr.no w ten sposób, że stracila ona morskie v; teJ
mmcer.czeJ bitwie w bowce nie pozwalaj 2, jednostkom bojo- będzie w sejmie większ?ścią p~nad dwie
charakter ukrai(1ski, a stała się instytucją dniu 1-go. cze~-wca 1916-.Ę"o roku 117.150 wym na czajenie si~· w portach obron- trzecie głosów, wszystkie bowiem parłk . .
d .
tonu angielskiego materJału okrętowego,
tje nowej koalicji licz~ pon~d 200 na ogól~
podporządkowaną ca owicie rzą owi so- a 60.720 ton.n niemieckiego.
Zginęło nyc11.
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ną liczbę 300 mandatow seimowych.
k
,
Wieckiemu. Wydalono z niej grupę wybit- 6-104 marynarzy
brytyjskich, a 2.414
SłusmJJe więc 1 w m~s1 ~-s· aza~i noW skład wi kszości koncentracyjnej"
eych uczonych ukraińskich z prof. jefrcmoM niemieckich.
wocze.>nych pocz~na ~obie. kierowmct~o , h0 d
"t ęu· ce stronnictwa poli_
zą nas _ęp Ją
. naszej maryna.rkl woJenneJ, zaopatr'UJąc· NC
nem na czele, wprowadzono natomiast
Skutek tej rzezi? żaden! Wilhelmowi si w łodzie
dwodne doskonałej kon- tyczne: agraqusze czechosłow.accy, . 1~t
nowym członków, nie posiadających CO· nie udało. s1b.ęl akmd· na chwilę przełamać tęuk .. f
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z dnia 8 gruania 1929 roku.

•
narzędzia I

maszyny

podlegają zajęciu
Instytucja egzekucji sądowej, czv administra
gospodarczej
rumy dłużnika; celem jej jest jedynie zmuszenie dłużnika przy pomocy władzy państwowej
do zaspokojenia pretensji wierzyciela. Dłużni
ko!"i . mu~i być pozostawiona możność podźwi
gmęcia się gospodarczego i dlatego komornik,
zajmując u niego przedmioty ruchome, musi
mu zostawić pewną ilość rzeczy, pieniQdzy i
ż:rwności, potrzebnych koniecznie do prowadzerua gospodarstwa domowego oraz przedmiotów
i narzędzi niezbędnych do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.
To też odnośne przepisy procedury cywilnej
wymieniają w sposób szczegółowy cały szereg
przedmiotów, które z powyższych względów nie
ulegają zajęciu czy to sądowemu, czy też adlninistracyjnemu. W artykule tym będę rozpatrywał kwestję, w jakim zakresie i rnzmiarach
są zwolnione z pod zajęcia sądowego względnie
administracyjnego narzędzia pracy rzemieślni
ka.
. Przepis § 811 proc. cywilnej głosi w ustę
pie 5-tym: U artystów, rzemieślników, robotni
ków przemysłowych i fanych osób, czerpiących
zarobki z pracy ręcznej lub innych osobistych
świadczeń, ni"l ulegają zajęciu przedlnioty niezbędne do dalszego osobistego zatl'Udnienia zarobkowego.
O ile zatem chodzi o zakres niniejszego
artykułu, to rozchodzi się tutaj o: rzemieślni
ków, czeladników, pomocników, uczni i innych
pracowników rzemieślniczych, pracujących fi.
zycznie; przedmiotów, które wymienionym osob?m są niezbędne do dalszej pracy zarobkowej,
me może komornik zajmować. Będą to zatem
wszelkie narzędzia, któremi się rzemieślnik w
swej pracy zarobkowej posługuje oraz wszelkie
narzędzia i przybory, które są potrzebne i konieczne w danym warsztacie czy pracowni rzemieślniczej. Oczywiście, jeżeli przedmiotów takich miałby rzemieślnik w nadmiernej ilości i
tego samego i·odzaju, to pewna część mogła
by być zajęta; bowiem tylko tyle przedmiotów
należy z pod zajęcia uwolnić, ile jest potrzebnych do dalstego prowadzenia warsztatu czy
p_rzedsiębiorstwa, czy wogóle zarobkowania. Należy również podkreślić, że ustawa nie tylko
może mieć tutaj na myśli wszelkiego
rodzaju
:irobne narzędzia pracy, ale również dziś już
,y~nej niema bynajmniej na celu

przeważnie używane

w przemyśle

gać zwolnienia tego rodzaju maszyn z pod zajęcia sądowego powohjąc się na § 811 ust.
procedury cywilnej z powyższem uzasadnieniem.
Na przepis ten można się powoływać nietylko w wypadkach egzekucji sądowej, ale również
w wypadkach egzekucji przeprowadzanej przez
organa administracyjne (podatki) w myśl § 25
rozp. z dnia 15. XI. 1899 (Zb. ust. prusk. str.
545) albo w myśl § 28 nowego rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22. III 1928
r. o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz. Ust. 36).
Na zakończenie chciałbym wskazać środki
obronne, jakie służą dłużnikowi w wypadku za-

~:~~K
~~:!~~~~~zeJ~z~~i~~~ l~~ek~~;J~;c;: p;~:
cctlilr y cywilnej.

rzemieślnicze

przez komornika

! jęcia przez komornika przedmiot6w pJe ulega- , porządienia Prezydenta Rzeczypospolitej wsgl.
zajęciu po myśli § 811 proc. cyw.
§ 2 wylnienionego rozporządzenia pruskiego z..

51 jących
W

•wnosić

postępowaniu sądowcm może
dłużnik
zarzuty i zażalenia na postępowanie ko-

żalenia do władzy przełożonej urzędnika przeprowadzającego egzekucję, o ile jego post~po-

mornika z wnioskiem o zwolnienie z pod za- wanie się zaczepia, albo na podstawie tych samych przepisów można wnieść odwołanie, które rozstrz~·ga, Jeżeli jest skierowane przeciw·
ko organom gminnym, państwowa władza ad·
nunistracji ogólnej (sta1·osta), jeżeli jest ski&
rowana przeciwko władzom
administracyjnl'U'
(staroście, magistratowi miasta wy<l7.ielonego)
wojewoda.

jęcia drJ sądu egzekucyjnego (grodzkiego)
po
myśli § 3G6 proc. cyw., a przedwko rozstrzygnięciom sądu egzekucyjnego (sądem egzeku·
cyjnyrn jest zawsze sąd grodzki) przysługuje
w myśl § 293 proc. cyw. środek prawny - natychmiastowego zażalenia w tenninie 2-tygodniowym do Sądu Okręgowego.
W posiępowaniu adm.inistracyjnem (ściąganie opłat publicznych, danin i podatków i t. p.)
służy na podstav.'ie art 18 wymienionego roz-

Rzemieślnik.
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Z historji szkolnictwa zawodowego w Łodzi
na. -

dnia.„ w„.. po ukończeniu całkowitego kU1811
nauk w !;Iiejskiej Szkole Dokształcającej dla.
terminatorów w Łodzi poddany został egzam.iM
wi, na którym okazał postępy następujące: w
nauce religji.„. języka polskiego.„. stylistyki
przemysłowo-handlowej„„ arytmetyki..„ rachunkowości„..
geometrji... fizyki„. towaroznaw·
stwa„„ prawa„. rysunków.... kreślenia„„ O ła
kowem uzdolnieniu NN. poświadczając, mamy
nadziejf;, że tenże w dalszym biegu życia umiłowanie1n Ojczyzny, obyczajami, pracowitości'
i pieięgnowaniem nauk, j:'.l.kich poci:11,tki tu u·
debrał, przyniesie korzyść
społeczeństwu,
de
którego wchodzi, a chiubę szkole, którą opuaacza. Łódź, dnia„ ... czerwca 19:.:: r. Wydzir.1 U·
światy i Kultury przy Magistracie m. Łodzi Kierownik Szkoły - Członkowie Rady Pedage.
gicznej - Sekretarz Rady Pedagogicznej".
Nazwa szkoły, użyta w tem świadectwie, nie
odpowir.da istotnej naz\\'ie w odniesieniu do ro
ku szkolnego 1922-23, gdyż od września 1921
r. nazwa szkoły brzmi: „Miejska Szkoła Dokształcająca Zawodowa dla młodi.ieży pracuj~·
cej w wzemyśle, rzenuośle i handlu w Lodzi".
W r. szkolnym 1923-24 liczba szkół dokształ
cającycb. zawodowych znów się podwoiła: dnil
19 września powstała szkoła
Nr. 5, dnia 26
września szkoła Nr. 6
(żeńska), dnia 1
października szkoła Nr. 7 i wreszcie dnia Z2
października 1923 r. szkoła Nr. 8.
szica i Kilińskiego.
Szkoła Nr. 5 została zorganizowana w Io
Również imponująco wypadł II Kongres kalu Miejskiej Szkoły Handlowej przy ul. Ki·
lińskiego 109. Zawiązkiem tej
szkoły byli 1ł
mieszczański, w którym wzięli u d ział naj- czui.owie kursu dla elektrotechników, prowawybitniejsi przedstawiciele samorządu miej dzonego przez Stowarzyszenie Techniaciw w I.o
skiego i gospodarczego, czołowi parlamen- dzi. W szkole zostały zorganizowane trzy kla
tarzyści mieszczańscy oraz około 1.000 de- sy (I, II i III) dla elektrotechników i elektromonterów, pozostałe klasy w liczbie 6 stanowilega tów organizacyj gospodarczych z ca- li uczniowie różnych zawodów.
łej Polski.
Zawiązkiem szkoły Nr. 6
(żeńskiej) byłj
Bogaty materjał, zawarty w referatach dotychczasowe uczennice szkoły Nr. 4. W szkoi rezo!UCJ·ach, świadczy naJ'iepiej 0 owoc- le tej w krótkim czasie powstało 7 klas, zło·
żonych z krawczyń, szwaczek, hafciarek i mon ych p~a.cach Kongr7su,. któ.ry na naczel- dystek.
nem mieJ~CU wypowiedział się za wzmocSzkoła Nr. 7 została zorganizowana w 14>nieniem podstaw ustroju państwowego, w kalu Szkoły Rzemiosł, prowadzonej przez Kt>i\J
celu zabezpieczenia cią(rłości polityki go- I ży S~lezjan6w. Do s~lwly ~ej uczęszczali wy
ł
t;>
d
· d ·
· łącznie metalowcy, oabyv;aJący praktykę prw· ·
spo d arczeJ 1 spo eczneJ O pawia .aJąCeJ ważnie w warsztatach, prowadzonyc.h przez
dokształcaj~!cych

VI.

ściśle zawodowe. świadectwa szkolne.

Klasy

Praca i10zaszkol-

Na

właściwych

torach.
W roku tym przy organizowaniu klas zwra
cano już więcej uwagi na zawód kandydatów,
dzięki czemu sformowano szereg klas z uczniami jednej grupy zawodu i tylko mała liczba
przedstawicieli pewnych zawodów zmuszała kie
rownictwo poszczególnych szkół do tworzenia
klas mieszanych. Zaznaczyć należy, że organizo
wanie w szkołach nowopowstałych klas ściślu
zawodowych było niezmiernie utrudnione z powodu różnorodności kandydatów pod wzglę
dem przygotowania naukowego, jak i wykony··
wanej praktyki zawodowej. Niewspółmiernie ma
ła do obszaru i ludności miasta liczba szkół dokształcających zawodowych ( 4),
rozmieszczonych w różnych dzielnicach ·miasta, nie pozwoliła w tym roku szkolnym na utworzenie szkoły obejmującej jedną grupę
zawodu, - zarysowuje się już jednak ciążenie pewnych zawo·
dów do szkoły w danej dzielnicy lniasta, co
zostało chętnie wykorzystane w latach następ
nych
przez główne
kierownictwo
szkół

zawodowych.
Praca pozaszkolna z młodzieżą, uczęszc:~ają
cą do szkół zawodowych dokształcających,
została zorganizowana w tak
zwanych „Koł:lci1
młodzieży". Młodzież, należąca do Koła
zbiera
się stale dwa razy w
tygodniu - w soboty i
niedzielę w lokalach szkolnych, gdzie bierze
czynny udział w pracach różnych sekcyj: drama
tycznej, odczytowe.~. wokalno-muzycznej, sportu
wej i t. d. Co p;:!wien czas wszystkie sekcje
odbywały ogólne zebrania
celem omówienia
spraw, obchodzących cały ogół Koła, jak: zorganizowanie obchodu rocznicy narodowej, urzą
dzenie zabawy uczniowskiej, wybo1·y członków
Zarządu i t. d. Koła te, przyznać należy, były
dobrą szkołą wyrobienia społecznego i towarzyskiego młodzieży rzemieślniczej. Kierownictwo
prac w Kołach spoczywało w ręku doświad
czonych w tego rodzaju pracy nauczycieli, którzy nawet podczas feryj letnich nie przerywali
swe.i prący.
W roku tym wydano 69 świadectw z ukończe
nia szkoły. świadectwa te brzmiały: „Miejska
Szkoła Dokształcająca dla terminatorów w Ło
dzi. świadectwo ... NN„ .. wyznania„„ urodzony

Pokłosie uroczystości

rzemieślni

czym maszyny, a nawet maszynY. z zapędem
motorycznym.
Większa część warsztatów rzemieślniczych,
taopatrzyła się już dziś w cały
szereg ulepozeń technicznych, by zwiększyć
wydajność i
ulepszyć jakość pracy, broniąc się tym sposobem przed konkurencją. przedsiębiorstw fabrycz
nych. Pozbawienie w dzisiejszych czasach takiego zakładu tych ulepszeń technicznych, maszyn i t. p. i skazanie go na powrót do dawniej używanych ręcznych na1·zędzi pracy, równałoby się zagładzie
gospodarczej odnośnego
warsztatu. Warsztat taki nie wytrzyma konkurencji innych warsztatów z jednej strony oraz
konkurencji fabrycznej z drugiej strony. Zatem, o ile, jak wyżej wspomniałem, odnoś..rie
przepisy procedury cywilnej mają na celu obronę dłużnika przed ruiną gospodarczą, to w obecnych warunkach iuezbędnem się okazuje, by
przepisy te chroniły nie tylko drobne i ręczne
narzędzia pracy, ale by również do tych narzę
dzi zaliczano dziś już ogólnie używane w rzemiośle maszyny, a nawet maszyny pędzone siłą motoryczną. Przypuszczam, że zwykłe ma·szyny, na wniosek dłużnika bez większych tru
dności tego rodzaju ochronę u władzy egzekucyjnej uzyskają; bardziej skomplikowaną bę
;izie sprawa maszyn z zapędem motorycznym;
bowiem przedsiębiorstwq z urządzeniami motorycznemi trudno już nazywać przemysłem rzemieślniczym, a zbliżałoby się ono swym charakterem już raczej do przemysłu fabrycznego i
granicę między jednem, a
drugiem niejednokrotnie trudno będzie na1ueślić. Dla oceny tej
kwestji trzeba ustalić pewne okolicmości, na
podstawie, których będzie można granicę mię
dzy warsztatem rzemieślnkzym, a fabrycznym
nakreślić. Okolicznościami tt!mi będą: 1)
czy
i;iracu ludzka i ręczna jest w stosunku do pracy
wykonyv;anej przez maszynę motoryczną pracą ważniejs zri. i główną, tak, że główne czynności muszą być w_ykonane
ręcznie; 2)
cz~'
'(lraca motoryczna ma charakter tylko pomocniczy i drugorzędny w stosunku do pracy maszynowej; :::) czy odnośne maszyny są niezbę
r)ne do dalszego osobistego zarobkowania w takiej mierze, że po ich wyzbyciu nastąpiłaby w
położeniu dłużnika poważna i istotna
z.miana
w warunkach jego za1·obkowania (oczywiście
zmiana na gorsze). Jeżeli maszyna powyż
szym okolicznościom odpowiada, to nie ulega
wątpliwości, że będzie się ją zaliczało do kategorji narzędzi rzemieślniczych nie ulegających
,·antowaniu. Zabi-anie takiej maszyny zmniejszyłoby bowiem w bardzo pcważnej mierze~·
twórczość rzemieślnika, vrzgl. wytwórczość jego warsztatu, tak pod względem jakościowym
jak i ilościowym i w dzisiejszych warunkach do\n·owadziłoby do jego kompletnej ruiny i
za-

Str. S

Zakończenie pierwszego obchodu rocznicy pamiętnego zjazdu miast w 1789 r. pozwala na zbilansowanie jego wyników i
wrażenia, jakie wywołał wśród szerokich
sfer mieszczańskich.
Wprawdzie w szeregu miast śląskich
i wschodnich obchody Dekertowskie odbę
dą się dopiero w niedzielę, dnia 8 b. m.,
jest to jednak nader wymownym dowodem,
że mieszczaństwo kresowe solidaryzuje się
z całym krajem i pragnie również uczc1c
pamięć
„Pierwszego stanu miejskiego
obrońcy i przewodnika".
Naogół należy podkreślić, że kilkadziesiąt miast zorganizowało u siebie obchody
ku czci Jana Dekerta, połączone z odpowiednim przemianowaniem ulic oraz wysła
niem depesz do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka J. Piłsudskiego.
Niezwykle okazale przedstawia się rów
nież adres złożony Panu Prezydentowi w
pięknej tece skórzanej z wylłaczanemi herbami: Warszawy, Krakowa, Lwowa, Poznania i Wilna. W tece tej znajduje się
pergamin z portretem Dekerta i emblematami przemysłu, rzemiosła i har.d!u oraz
tekstem adresu. Ponadto znajduje się około 300 kart, zaopatrzonych herbami l O.OOO
podpisów prezydentów, burmistrzów miast
i zarządów poszczególnych mieszczańskich
organizacyj społecznych i zawodowych.
Adres ten jak i zbiorowy hołd, złożony
Panu Prezydentowi w dniu 1 grudnia r. b.
na podwórzu Zamkowym, świadczy dowod
nie o wielkim przywiązaniu mieszczaństwa
do Głowy Państwa oraz konsolidacji całego
stanu średniego, dla państwowo - twórczej
pracy w myśl pięknej tradycji Dekerta, Sta~
~J

11

dekertowskich

istotnym stosunkom gospodarczym
łecznym Polski.

1

spo- Szkolę Rzemiosł.

Sr.koła Nr. 8 powstała w póh1ocn:;j
er.•<~
'miasta i zgrvmariziła również nictalowcCi·rr.
Zt!~nac.zyć nai;ży, że w tym. !·01.':1 szk0iny"1;.
ergamzucJ:i szkoł doKs,z~<:.k:<.Jącycn. :.awo.d1; ·
wvch wkroczyła na wlasc1wto tory, co m:.ei;y
I :i;wdzięczać większej liczbie szkCl, pl'zezuac:;.;o·
nych dla młodzic;i:y, pracują~cj w • i;.rz<,m~b!~
rzemiofile i hapdlu. Pcc.ząw:.>z.y od rv1m s;:l::c;me·
go :i.923-24 mcma k!-t1s? w. ":to~·ct1 ~"'rmm:<t.u·
r:zy grupy metalow~J siedz;chby ouok t.enru.,qa·
torów grupy włlk.icnnic·zej, czr skór„rn.nc; i
Podkreśiić również należy, :i.e Magistrat rr..
Łodzi, pragnąc, !i.by m:od:deż riem:e:~!nicz.::.. "W_Y"
niosła ze szkoły jaknajwię~s::y. za:ioi> , w1aaomości zarówno o!"óln~·c.h, J.11: 1 zawo:.0wych,
d „ ł
· -k l' nego kiPrown;ka szko
po mos n~ ·w1nos!: g· ow
•
ły tygodniow~ liczbę god~in nauk!: w klad~ l
do 13, w klasie n d~ J.4 i w klas1~ !H d? H!.
skutki~m czego ~ekc~e, ~dbywuł:r ~ię 5 d:-i~ w
ty,,.oumu (w· pomedział;a, w-i;orki, sr<.ldy, c:i.w11~
ki"i piątki). Praca w Kol~ch rnło<l:-leży ~ył;;o
nadal prowadzona bardzo mtensywme z :po;;yt•
Idein db ,szkół i młorizi,cży.
I W koncu roh.-u . !1~Kcln;go wydano l4t
Zabęsld. uczniom klas III ~:w1adec.wa. z ukończe::iem

Ukoronowaniem zaś uroczystości Deker
towskich, było przyjęcie uczestników Kon"Test: przez Pana Prezydenta RzeczvpospoI:? • •
•
• • ,·
htei 1 Jego piękne przemów1en.1e zachęc~ją ce mieszczanstwo do dalsze] twórcze]
pracy dla dobra Państwa.
To pobieżne zestawienie wyników Ty.
. .
"
"
_
goc1111a De~crto';s~tcgo. ! pozv:a~a nam."
z .dowolemem s,w1erclz1c, ie mieszczanstwo polskie wykaz.:tlo w chwili dzisiejszej
duża solidarność i zrozumienie powagi prze
. •
t , d · · , ~rr
kł · zywancrro
"' rnomen t. k z1eJOW1::eio,
l .
b
. na kJd<t·
jącego na o~ecne po o e111e ~ ~wiąz; 1~a~
prawy ustro1u Rzeczypospol1 te]. Rowmcz
wykazało crłębokie przywiązanie do piQknej
· pe d t W
J D
postaci rezy en .a
ar.s~zav:y,
a~a . ~:
kerta, którego dz1ałalnosc winna byc prze~
długie lata wzorem dla naszych działaczy
samorzadowvch i społecznych .
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GEB THNERA

V/ naszych warunkach maszyny motorowe,
uż;yw;>.ne przez
rzemieślników, odpowiadają
przeważn1~ powyżej przytoczonym warunkom;
są one zwykle tego rodzaju, że pomagają jedynie rzemieślnikowi w pracy ręcznej, że wy'konu
ją jedynie pe•vne mniejsze części całości, a pra
~ą ręczną i osobistą trzeba wykonywać
części
najważniejsze i istotne. Zatem każdy rzemieśl
_
nik bedziP w.i.pew:nn akutecznie móvł sie dom~- 1 ltlillilr:::l:lilli!!!!Cllllłlll2l!IS'llD-
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'Str.

„RASŁO"

\oł

Ja b.

cesarz Wilhelm

uciekał

Z pośród pamiętników, jakie ukazały
się dotąd
na półkach ksiggarskich, zasługuje
na baczniejszą u wagę książka

z dnia 8 grudnia 1929 roku.

darmów

z Niemiec do Holandji
podszedł

do samochodu cesarza i
go, czy jest
istotnie Wilhelmem Il. Zapytany odwrócił
się i począł płakać ...
W międzyczasie zebrała się w pobliżu
samochodu gromada ludzi, podziwiają
cych cesarza i jego świtę niczem bohatełamaną niemczyzną zapytał

Nr. 337
której sprzedane zostały rozmaite przed·
mioty wartościowe zabrane przez cesarza,
oraz jak on - Warner - wyjechał następ
nie do Ameryki gdzie przyjął posadę szofera u jednego z miljarderów. Wyjeżdża·
jąc z Amerongen, zabrał na pamiątkę swe(
trzynastoletniej służby u kajzera dwie cho·
rągiewki, które poprzednio były przymo·
cowane do błotników samochodu cesarskiego. Za chorągiewki te otrzymał War.
1ner w Amervce znaczną sumf. w dolarach.

ró'!' ~yrku wędr?wnego. Ces~rz znie.cierpliwił się. Nares~cte po upływie. godz1~y nadeszło polecenie przepuszczenia całe] kaw alkaty do Amerongen, gdzi~ hr. B~tinck
przygotował dla cesarza pomieszkanie.
W dalszym ciągu swego pamiętnika o- J
powiada Warner przebieg licytacji na

,W ilhelma Warnera, który do chwili zainstalowania się b. cesarza Niemiec w Amerongem był osobistym jego szoferem. Pa·
miętnik Warnera pozatem jest o tyle interesujący, że zawiera szczegóły z ostatnich
2 !!!!!~Sm!!!;!!!W~·
~l!l!!!!!!!!!!Jl~•!!!!•~·~~~~~l!l!!*~~~l!!!!!~~~~~~~*~~l!!!!!l!l~~up-1!!!!!!1!~·~!!!l!!l!l!~~l!l!l+~awww~~-~·~~•!1!!@!2!?'~!11!!!!!1!!*~=~!!!!!!!!!!!!'1~_!!!~...!11~•~•~
dni Wilhelma przed ucieczką z Wielkiej .........,~~·
kwatery niemieckiej do Holandji.
e
,,Wiedzieliśmy wówczas, -pisze Warna~
ner, - że sytuacja jest krytyczna. O nastrojach wśród wojsk w linji bojowej
poinformowany był w kwaterze głównej
Pytanie ta uapozór jest czysto kosme- tetyki, zatem zakres kompetencji lekarza wodzie ciepłej, zmiękczonej sodą czy bonawet ostatni kuchcik. 9-go !i::;topada tyczne, zdawałoby ~i~ też, że w zakresie -higjenisty i dermatologa.
raksem i najpewniej usuwającej brud, któo~była się pod przewodnic.twerc kajzera środków kosmctycz1iych szukać należy najKosmetyka w znaczeniu patentowanych rego cząsteczki zatykają pory, służące
wielka rada wvjenna, tr~•Jąca przez ca- właściwszego rozwiązania tej doniosłej dla środków i z tego względu ma z racjonał 5kórze do wydzielania potu, kurzu i zuży,
!)' dzień. Uch~a.Jy_. ~ad~e u tej radzie, 1 każoegc. kwe~tji. Tak jednak nie jest, bo- nem pielęgnowaniem skóry niewiele wspóln tego tłuszczu. Gromadzące się na skórze
rr~ymano w ś~k:J ttj~~y, j~cl.nab."'Że po t wiem gfo.:!k-0ść, cqstość i koloryt skóry,
Na szcz~ście mamy środek kosmetycz- cząsteczki te nietylko nie pozwalają skó·
rnmach. uczestników .moglm~y :<t.two po„ z::Hówrw i:::akgo ciała, jak i twarzy,
w ny daleko pewniejszy, tańszy i skutecz- rze prawidłowo oddychać i stąd należy·
~~~·, :i;e katastrofa .J~t . bliska.. o godz. najśdślejszej pozos.taje ł~1czności z . ogól: niejszy. jest nim czystość, a składnikami cie odnawiać się, ale drażnią i jątrzą na
.:..-g1e~ w nocy~ P(:l ?dbytej naradzie przy- nyn: stanem zdrov•:a danego osobmka 1 jej są czynniki dostępne dla wszystkich kie- skórek, wywołując rozmaitego rodzaju je
~:ył do .nas m.a~t.11cri. nadworny, ~aron dl<i.tcgo pł:.iszczyzną, na której leży od- boraksu i soku cytryn. Czystość, a więc co- go choroby i szpetności.
nankenburg i zarządził, by wszystkie sa- powiedź, w danej sprawie, jest nade- dziennie jaknajstaranniejsze zmywanie caPo dokładnem umyciu całego ciała w
m~~hody przygotowano do dalekiej po- wszystko dziedzina ogólnej higjeny i dje- łej powierzchni skóry - zatem kąpiel w takiej dobrze namydlonej i · zmiękcz.one~
1.1.rozy.
~~!!!!!!!!!l!~!!l!ll!'!l~~~~!!!!!!!l!!l!l!l!!!!!l!~~~l!!lll!!!~~~~~~~~~~!!!l!i!!!!!l!!!!!!!!!!!!I!!!!!!! c;odą czy boraksem wodzie, najłepiet v
wannie, albo, w razie jej braku, w gumo- Warner, przygotuj pan samochód
wej, składanej balji, czyli t. zw. „tubie"
cesarza bardzo sumiennie! - Poczem .do(i u nas wszędzie można za niewielkie pie·
dał cichym głosem: Mamy przed sobą
niądze
przyrząd ten nabyć)
dobrze jest
daleką drogę. Poprowadzić trzeba samoPli:zykre nieporządki w Paryskim Panteonie
wetrzeć w skórę twarzy i rąk, jako wy.
::hód cesarza bez chorągwi cesarskiej.
Los podobny dzieli z Voltaire'm najPrz.ed niedawnym czasem przeprowaNadto trzeba koniecznie zamalować herb dzony przez Sp€Cja.lną kom.iisję przegląd większy f.rancus:\{i myśliciel Kartezjusz: stawionych na działanie powietrza, trochę
cesarski na samochodzie, oraz usunąć . o- paryskiego Panteonu, gdzie przechowy- i jemu braikuje także własnej głowy. soku cytrynowego, którego działanie jest
inaki wojskowe z pańskiego munduru!
wane są zwłoki wybitnych Francuzów, Zwłoki tego wielkiego filozofa, autora zarazem udelikatniające i ściągające, a
O godz. 4-tej rano wyjechaliśmy ze ujawnił niezmiernie przykre i zupełnie słynnego traktatu o metodach logiem.e- także zapobiegające nadmiernemu wysuszaniu naskórka, które powoduje brzydkie
Spaa w ilości 14 samochodów z przytłu nieoczekiwane rzeczy.
go myślenia,
spoczywały w
kościele
jego
opierzchnięcie. Skóra wyjątkowo su. mionem światłem. Samochód kierowany
Stwierdzone zostało np. między inne- Saint - Germaine - Despres. Gdy oto dnia
cha
wymaga
nasycenia jej czystym ja·
przezemnie, był próżny aż do miejsca het mi, że kościec wielkiego
filorofa Jana pewnego na jakiejś półce Muzeum miejpoza miastem, poza linją posterunków Jakóba Rousseau posiada zamienioną wi skiego w Paryżu znaleziono czaszkę, o kimś tłuszczem, najlepiej więc parom~
wojskowych gdzie cesarz oczekiwał nas docznie i cudzą głowę.
której znawcy orzekli, że jest ona <23SZ- kroplami gliceryny, ostrożnie wcieranej W
skórę rąk i twarzy.
w otoczeniu kilku generałów. Gdy wsiadł
Po tern niezwykłem odkryciu, przed- ką Kartezjusz.a.
Oto jedyne godne zalecenia 'środki
do samochodu, odezwał się do mnie.
Czaszka ta przez lat 50 przechowysięwzięto natychmiast dalszą szczegóło
zewnętrzne,
jakiemi posługiwać się należ, _
- Naprzód do granicy holenderskiej! wą kontrolę, która doszła do przekona- wana była w rodzinie szwedzkiego kapiprzy
racjonalnetn
pielęgnowaniu skóry.
Podróż mająca trwać programowo pół- nia, że nietylko ten wielki propagator tana, Plan:stroma, co jest możliwe, gdyż
Pozostają środki wewnętrzne, działają"
Kartezjusz
zanad
w
Szwecji.
Po
śmierci
„powrotu
do
natury''
jest
pozbawiony
rej godziny przedłużyła się o przeszło
ce na cały ustrój, którego zdrowie prze-,
13 godzin. Bardzo gęste mgły tego dnia własnej głowy, ale że los ten spotkał wie kapitana, czaszka zmieilliała kilka razy jawią si,ę nazewnątrz w postaci pięknej ceuniemożliwiły szybką jazdę.
Prócz tego lu innych uczonych i myślicieli, a mię właśdcieli i wreszcie ~lazła się w rę ry twarzy, oraz gładkości i czystości całej
kach wielkiego naturalisty Berceliusa.
ludność belgijska dowiedzieć się musiała dzy nimi Voltair'a i Descartes'a.
Co stało się z nią po zgonie tego ostat- powłoki cielesnej. Nadewszystko więc;
Już
z
początkiem
r.
b.
powstało
poo ucieczce kajzera, gdyż przejeżdżając
dbałość o należyte funkcjonowanie żołąd
przez miasta i wioski, zastawaliśmy więk dejrzenie, że trumna Voltaire'a mieści w niego, niewiadomo. Obecnie znaleziono ją ka i kiszek, unikanie nadmiernie tłustych
nie
jego
szkielet.
Wiadomem
było, przypadkowo pomiędzy; rupieciami musobie
sze gromady ludności, witającej zło
pokarmów i przypraw ostrych, naduży
podlegała trepanacji, zeum.
wtogiemi okrzykami i gwizdaniem cesarza że czaszka jego
wania
alkoholu, jak wogóle wszelkiego
I oto dzięki temu przypadkowi powtymczasem prze'J.)rowa<lzone oględziny lei jego otoczenie.
karskie znafarzły w trumnie czaszkę, nie stało nowe niepokojące pytanie: która z nadmiaru w jedzeniu i piciu. Lekkostraw·
Gdy stanęliśmy wreszcie na granicy ho- wykazującą charakterystycznego śladu czaszek jest autentyczna: czy ta Stpoczy- na djeta, wstrzemięźliwość w odżywianiu
fe11derskiej, przypatrzyłem się uważniej tej operacji. Natomiast je<len z obywate- wająca w krY!{>Cie kościelnej wraz z resz się, ruch na świeżem powietrzu, najprost-:'
cesarzowi. Zmienił się do niepoznania. li ~iemskich z pod Paryża przedłożył tą szkieletu, czy ta z półki muzealnej? sze ćwiczenia gimnastyczne, dostateczne,
Nie było w nim ani śladu z dawnej woj- Akademji Umiejętności cały szereg doPo tych
·trzech wielkich mężach wysypianie się i nieprzesuwanie godzin snu
skowej postawy, a pozatem zauważyłem kumentów, z których wypływa, że jedna F.rancj i przyszła kolej na czwarlego: na godziny ranne, a natomiast ~zuwanie,
nawet, że w okresie ostatnich kilkunastu z czaszek będących w jego posiadaniu, Pascala. Muzeum w Tul'UZli.e i jednocze- późno w noc, unikanie pełnych kurzu i dy:-1
godzin osiwiał dość znacznie.
jest czaszką Voltaire'a. I ta rzeczywiście śnie klasztor w Port Noyl utrzymują, mu, źle przewietrzanych pomieszczeń )
Ziawienie się cesarza na granicy wy- ma na sobie ślady przebytej trepanacji. iż są w posiadaniu autentycznej czasz.ki słowem życie normalne - takie są najpew"'
41rGłało zrozumiałą sensację.
'
Ponieważ jednak n.ajrozma1tsi „wol- Pascala. W ten sposób głęboki ten i ści niejsze wskazania, których wprowadzenie
.żandarmi holenderscy nie wiedzieli, co terzyści" kwestjonują autentyczność i sły myśliciel i matematyk stał się po w czyn daje tak ugragnio.ne zdrowie, a i
z nami począć. Zwrócili się do swej prze- tej czaszki, wielki pisarz francuski jest śmierci przedmiotem nielogicznego. i ab- niem i piękno.
j
.R. R.
łoiżonej władzy o instrukcj_e, Jeden z żan- narazie pozbawiony głowy.
surdalnego . sporu.
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Myśliciele

Duch

wiernopoddańczy

w "republikańskich Niemczech"

Jak bardzo zakorzeniona jest w Niem- ni Hermina zważa na tradycję i hołduje je~~ech sł.użalcz?ść

wobec rodziny b. cesarza dynie· typowo niemieckiej fryzurze „a la
3ak mewolruczy charakter ma ten serwi- Gretchen" - długie włosy zaplecione w
lizm, rozpowszechniony zwłaszcza w ro- warkocze.
dzinach urzędników republiki, świadczy o
Rozpacz! Co robić? Każda istota płci
\em autentyczna historja, która wydarzyła pięknej w willi p. radcy nosiła oddawna
się niedawno w Norymberdzie.
krótkie włosy a la garconne. P radca spoByło to w domu pewnego radcy han- glądał z rozpaczą po reprezentantkach rodlowego w Norymberdze, którego najpod- du i po żeńskiej służbie willi, przeklinając
dańsza i
najczołobitniej
wystosowana modę, która mogła go narazić na utratę
prośba, aby „Jej Cesarska Wysokość" p. „łaski monarszej". Sytuacja była b.eznaHermina, małżonka b. cesarza i dwaj arcy- dziejna!
książęta (dekoracyjne meble partji nacjoNagle zajaśniał na twarzy radczyni bło
nalistów) raczyli w dniu kongresu partji gi uśmiech nadzieji. Wszak wszystko mozjeść kolację w jego domu, została najłas- że być jeszcze uratowane. Czy fryzjer ma
kawiej uwzględniona.
telefon? Ma? J'o doskonale! Wezwać go
Na wieść radosną o przyjęciu zaprosze- natychmiast.
· Jia przez trzy bożyszcza monarchistów
Przyszedł niezwłocznie mistrz
sztuki
niemieckich zawrzało w domu uszczęśli- fryzjerskiej, wziął próbki włosów, miary
wionego radcy, jak w ulu. .W illa zamie- głów, szastał się, kręcił i wreszcie obieniona została jak za doktui~ciem różdżki cał, że za 12 godzin wszystkie blondynczarodziejskiej w cudowny pała<: z bajkt. ki, brunetki, szatynki i rude członkinie doSerca komercjalno-radcowskie
biły w mu będą zamienione w tradycyjne Gretki
przyśpieszonem tempie na myśl o zbliża- niemieckie. Mistrz dotrzymał słowa. Na
ją ym się dniu uroczystym.
Służba
o- godzinę przed przybyciem dostojnych gottżymywała co godzinę inne instrukcje i ści nie było w uszczęśliwionym domu ani
wogóle traciła głowę.
jednej garsonki.
Nagle radosny ten i błogo podniecający
Historja ta jest zupełnie prawdziwa i
.Jastrój zaciemniła wieść straszliwa: zna- cytowana we wszystkich dziennikach libelazł się mianowicie ktoś życzliwy, kto o- ralnej
prasy niemieckiej. „Wiernopodstrzegł z przyjaźni, że „Jej cesarska wy- dańczość"
niemieckich „republikanów'',
~kość" nie znosi chłopi~,cych fryzur. Pa-, )est doprawdy wzruszająca,..
t

bez

głów

Zagadkowy dramat
w dżungli afrykańskiej
Komitet prawniczy królewskiej
rady skich w Afryce zachodniej - uznał zezna.,_
przybocznej („Judicial Committee of the nia umierającej za nieprawdopodobne.
Privy Courtcil"} zniósł - jak donoszą z Pozatem wiadomem była, że małżonko*
Londynu - wyrok sądu w Sierra Leone, wie, którzy oboje oddawali się pijaństwu
kolonji angielskiej w Afryce zachodniej, ~ ponadto zaś dr. Knowies zażywał jeszna mocy którego dr. Benjamin Knowies uz- cze morfinę - nie żyli zgodnie, że często
nany był winnym zamordowania rzeko- dochodziło pomiędzy nimi do gwałtow
mej żony. W ten ~-posób dr. Knowies, nych kłótni, a nawet bójek i że nieraz dr.
któremu karę śmierci zmieniono na więzie- Knowies odgrażał się, że musi takiemu
nie dożywotnie, odzyskał wolność.
stanowi rzeczy kres położyć. Na tej zasaSprawa ta wywołała w Anglji niezwy- dzie sędzia uznał dra Knowiesa winnym
kłe wrażenie wskutek towarzyszących jej morderstwa.
okoliczności.
Gdy wszakże rozeszła się wiadomośh
W willi jednej z osad, położonych śród o tym dramacie w dżungli afrykańskiej, to '
dżungli, w głębi Czarnego lądu, znale- okazało się, że rzekoma pani
Knowies
ziono panią Knowies ranioną ciężko dwo- była wyranżerowaną śpiewaczką kabarema wystrzałami z rewolweru. Przewiezio- tową, która poślubiła pewnego niegdyś
na do szpitala osady, raniona zmarła przedsiębiorcę teatralnego, a obecnie wła
tam niebawem, przed śmiercią jednak zez- ściciela zakładu wynajmowania kostjunała, że rany jęj są tylko skutkiem nie- mów teatralnych w Londynie, nie mogąc
szczęśliwego wypadku. Mianowicie usia- zaś znaleść już zajęcia w Anglji, wyjedła na krześle, na którem leżał rewolwer, chała do Afryki południowej, aby spró·
a gdy uczuła twardy przedmiot pod sobą bować szczęścia w kabaretach tamteji podniosła się, aby go usunąć, cyngiel szych. Tam też poznał ją dr. Knowies,
rewolweru zaplątał się w koronki przy su- będący lekarzem angielskiego urzędu kolokni i wskutek szarpnięcia nastąpiły dwa njalnego, zawiązał z nią stosunek miłosny
strzały, które zraniły panią Knowies tak i zabrał do Sierra Leone, jako swą mał
fatalnie.
żonkę, gdy tymczasem rzeczywisty jej
Pomimo jednak tego zeznania umiera-I małżonek pewny był, iż żona jego podró·
jącej, pociągnięto dra l{nowiesa do odpo- żuje wciąż
jeszcze jako śpiewaczka p<
wiedzialności sądowej, a sędzia ,_ sądów Afryce, w czem utwierdzały go otrzymy·
przysi.ęgłych niema w kolonj,ach angiel- wane od niei od czasu do czasu listy.
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ALMADGE

Duse ekranów amery kańsk:!ch

prawie.„
• bohaterstwo

I

Gilbert Roland, jeden z najprzystoj
niejsz;vch a:na?tów ekranu, zdobył się w
Oto me golił się przez dwa tygodnie, aby
w scenie wojennej, w ostatnim akcie wy
glądać, jak prawdziwy weteran, iaro
śnięty, zdziczały, ZCY.>rniały od życia \\
okopach.
Kto zna ptóżność :unantów filmo
wych, ten przyzna, że ze strony Gilberta
Rollanda było to prawie ... bohaterstwo.
Zato epizod wojenny wywiera·-wraże
nie przejmuj~cej prawdy.

Nazwisko Normy Talmadge pojawiło ':aajprzystojniejszych młodych amantów d::i: filmową. I tym rMem dopięła ceiu.
się po raz pierwsq na afiszach kin ame- Ameryki.
Skala twórczości Normy Talmadge
i·ykańskich w r. 1914, aczkolwiek mło•
• •
jest olbrzymia: od lekkiej komedji, jak
c:łziutka Norma występowała już poprzeNorma Talmadge, zwana. w Ameryce „KIKI", sięga potężnych akcentów ct.·adnio w 2-aktówkach ówczesnych obok „Wielką Normą.", albo „Eleonorą. Duse ma.tycznych, które podziwiamy zw!aszMaurice'a Costello i Ralpha Ince'a.
ekranu'', we wczesnej swej młodości ma- cza w „Kobiecia", najnowsztij kreacji
W roku 1B05 Norma jest już gwiaz- rzyla o„. wstąpieniu do kl.'1sztoru. Nieco ,,Wfolkiej Normy" dla United Artists.
dą wytwórni „Vitagraph" i pobiera 250 później pragnęła być pielęgniarką. W
Obraz ten ;reaiizowali wspólnie Hendolarów tygodnio:wo (suma, na owe cza- koi1cu jednak postanowiła zostać gwiaz.-1 ry King i Stt.rn Taylor.
sy dohśćd ~ndacl.na) .t W następnym roku ~-~·~~~~~~l!!!!!i!!!l!!!!!l!ł!~~~!!l!!!!~~~~l!!!!~!!!!!~•~·-~~-..!!~..!!l_!l!!!!!!!!!!~'~tt!!!!tlii!!'!!~~~·~~~~!!!!!~!!!!!~!!l!!~!!!!!!~•!!!!!!!!;t~l!f~!lfl!~·~-!!1.!l!l_~!!.!.lt..i_~+Hłi~@l@I
przec o zi 0 wy wórrni „ Triangle" na
mniejszą gażę, ale za to pod dyrekcją
.i;;łynnego D. W. Griffitha czyni olbrzy'<l.ie postępy.
W r_,_ 1917 wychodzi za Józefa M.
Pod powyższym tyt~łem znajduje się r
W Paryżu, podobnie, jak i u nas film wiadczył, że słuchanie obcego języka
Schenck'a, wybitnego „managera'', czyli organizatora produkcji. Schenck fi:nan- interesujący artykuł w „Kinic dla Wszyst-1 dźwiękowy, jest dla ogromnej ilości wi- jednocześnie odczytywanie napisów fra11
SUJe produkcję swej żony do współlci z kich", centralnym organie Polskiego Związ- dzów niezrozumiały, skutkiem czego zli- cuskich jest zaję_ciem przykrem i męczą.
wytwórniami: „Selznich", „Select", „Fa- ku Przemysłowców Filmowych i Związku kwidowano szereg kino-teatrów dźwięko cern, trzecia osoba pytana przez rcporte·
wych, pozostawiając jedynie 3 dla gości ra wypowiedziała opinję, że postacie w
mo us Playe1·s-Lasky'' „First National" Polskich Zrzeszeń Teatrów świetlnych.
Autor, p, L. Brun, wskazują·.::: na zamęt, z za oceanu.
i wr.:~szcie „United Artists''.
filmach dźwiękowych wyglądają płasko 1
Jedno z czasopism paryskich rozesłało nierealnie, - inny znów żamje, że te-· Nie sposób wymienić wszystkich kre- jaki w dziedzinie filmowej powstał dzięa.cji Normy Talmadge w ciągu tych lat ki wynalazkowi filmów dźwiękowych do- swoich reporterów do kin, wyświetlających maty w filmach dźwiękowych są tak małe'
15. Oto kilka ostatnich: „Wieczny Pło chodzi do przekonania na podstawie re- dźwiękowce, ·a by wybadać doraźnie gust ciekawe i kończy: „byłem już na trzec'
mień" (reż. Frank Lloyd, partner , Con- akcji, z jaką na zachodzie spotkał się publiczności.
dźwiękowcach i wyznam, że mam już p
Jeden z widzów irytował się, źe artyści uszy tych fabr,ykatów, skleconych tylko po
way Tearle) „Głoo z minaretu" (reż. film dźwiękowy, iż stoimy już przed powroFrank I,,loyd,
partner
Eugenj usz tern do filmów niemych.
mówią tylko od czasu do czasu, drugi oś- to, aby dać śpiewakowi jakiś pretekst dQ
O'Brien), „Poza prawem" (reż. He1·bert
popisu".
Brenon, partner Jack Mulhall), „PopioPrzytoczywszy te
opmJe Paryżan
ły zemsty" (reż. Frank Lloyd, partner
p1en1~
WJPce1
stwierdza redaktor Brun, że Paryż już znuConway Tearle), ,,Pieśń Miłości" (reż.
~
~
dził się „talkiesami".
Chester Frenklin, partner J. Schild(Czy zredukowanie płac rozstrzygnie zawiły problem?)
Na zakończenie czytamy w wspomnia·
uaut), „Sekret' (reż. Frank Borzage,
W chwili obecnej w dwuch najwiękW owych czasach nie istniało prawo nem naszem piśmie fachowem, będącem
partner
Eugenjusz O'Brien), „Pani''
szych
ośrodkach
przemysłu
filmowego
monopolowe.
Producent sprzedawał swą jak już zaznaczyliśmy oficjalnym organem
(reż. Frank Borzage), „Jedyna kobieta"
Ameryki:
w
Nowym
Jorku
i
w
Hollywood
produkcję
kilku
klientom.
polskiego przemysłu filmowego i zrzeszeń
(reż. Sidney Olcott, partner Eugenjusz
wszystkie
pisma
fachowe
rozpoczęły
kamW
kinach
często
zmieniano
programy.
teatrów
świetlnych następujące formuły,
O'Brien) „Graustark" (reż. D. Buchopanję
w
związku
z
projektem
obniżenia
Producent,
nie
mogąc
nadążyć
z
wystreszczające
wnioski, a więc:
wiecki, partner Eugenjusz
O'Brien}.
1) film mówiony w obcym języku nie
„KIKI" (reż. Clarence Brown, partner płac pracowników przemysłu filmowego. twarzaniem nowych obrazów, kupował od
Autorzy artykułów naptó'żno starali swego konkurenta negatywy i robił kontra- ma racji bytu, wyświetlany w wersji nieltonald Colman), „Królbwa półświatka"
(reż. Fred Niblo, partner Gilbert Ro- się doszukać istotnej przyczyny zła, które typy, aby tylko zadowolić swego klienta. mej - będzie zawsze gorszy od normalneNieco później stworzono syst. mono- go filmu niemego.
iand), „Gołębka" (reż. Roland W est, toczy organizm kinematografji. - Wiele
jest
słusznych
przyczyn
i
argumentów
polu
filmowego. W związku z tern po2) film śpiewany i tańczony, czyli re•
partner GHbert Roland). Wr-eszcie, ostatnią i bodaj najlepszą kreacją wielkiej lecz żadna z nich nie trafia w sedno rze- szczególne firmy zaczęły ubiegać się o Sa- produkcja rewji, ma rację bytu, iecz nie
rę Bernhardt do filmu „Królowa Elżbie- zastąpi filmu niemego. .
.
Normy dla United Artists jest „Kobie- czy.
że
w
przemyśle
filmowym
ta"ł
Zukor
przekonał
się,
że
publiczności
3)
film
całkowicie
memy
rnwsze
znaJAni
fakt,
ta", potężny dramat miłości i poświęce
nia na tle wojny. Reżyserował ten film pobierane są wysokie gaże, ani nadproduk- potrzebne są „gwiazdy" - on też był dzie licznych zwolenników, którzy szukac
Henry King i Sam Tayl&, partrn~rem cja obrazów, ani wreszcie zła gospodarka. tym pierwszym, który rzucił hasło „Im będą w kinie wytchnienia po zgiełku życi;
Najistotniejszą przyczyną kryzysu, któ- więcej pieniędzy - tern większy film". ~~~:.!~nnego i po orgji hałasu „dźwiękow·
z;aś jest znów GHbert Rohnd, jeden z
ry obecnie przeżywa wielki przemysł ame- Zyski następnego obrazu winny pokryć
rykański, jest fakt, że w przeciwieństwie koszta poprzedniego - a każdy następny
Na niekorzyść tych ostatnich z punktu
teraźniejszych,
pieniądz
cefilm
musi
być
droższy
od
poprzedniego.
w~dz~nia
gospodarki ,na'.o~o"':~~' przema·
do
czasów
śmierć
niono więcej niż czas: Przy nakręcaniu
Zaczęto gorączkowo pro~,ukować „lep- 1 w1a 1eszcze Jedna ?Koli~"'~osc. Monopol
artysty filmowego
filmu, nie wolno było zniszczyć nawet sze" obrazy, angażowano „gwiazdy", któ- kosztow~y~h ap~ra~ow d~ w1ęlw:vych mo
.Wybitny artysta filmowy, rodem z Flo- 10 metrów surowca. - Jeśli podczas re przekonawszy się, że są podstawą po- ie dotkh_w1e dac s1~ wc z_n~kl nas~~1%
rencji, Arnold Kent, niemą! ·w zaraniu zdjęć plein'airowych - sło.f1ce zachodzące wodzenia filmu, skromne swe gaże 1,000 bi1.iJ1sow1 i:andlowemu, ob~iązonemu. 1 ~c~
3wietnej karjery padł ofiarą ro2pęclzonego za chmurę powodowało niekorzystne oświe- dol. od obrazu poc!wyższyły do 1,000 <lol. . tego n;idm1erną przewagą ~wozu „ hlmow
samochodu na Hollywood Boulevar_d1 głQ.w tlenie - reżyser .wclał „stop:• i. zdjęcia tygodniowo ;
I obcych nad wywoz~m krajowych : przeruvrano. - .
j
Do tematu tego ieszcze ~~~yróc1my.
nej arterji stoli CY: filmu, _ "'"-'"' ,_ ,_: _
J,'
/
V
r
:$
llo
•
żył lat 32.
Zainteresowanie się film:imi d.iwięk~
Arnodl Kent ukończył szkołę politethniczną w Rzymie i, zostawszy przypadwemi, jakie puwsbło w Ameryce, wyW\)..
!U
lało tam poprostn przewrót w k!ncm~to
kiem artystą filmowym, odznaczył się, _4ako partner Adolfa Menjou, Florence Vidl:r,
grafii i mmy niem;:: s.ą. tam prav•ie t.c w
Poli Negri i Normy Talmadge.
zaniedbaniu.
Ostatnią kreacją zmarłego tak tragk2·
Być może że v1 Ameryce upodob:lt!:\
,W, ostatnich czasach coraz większą I tak powstał Gilbert Rolanc!, który wkrót4e artysty była postać pułkowdka rosyj- zwraca na siebie uwagę nowy amant amc- 1 CC; debiutował w filmie Ciary Bow „The dla filmów jest wicikie ze wzgl~du . na C·
skiego w najnowszym filmie Norm;: 1T al- rykański, Gilbert Roland, 1.>d niedawna sta- pla&tic Age" z takim sukcesem, te J. rygina!ne char.'.lktery jankesów i Hośl'.; 1c:n
medge p. t. „Kobieta".
ły partner znakomitej Normy Talmadge.
Schenck i Norma Talmadgc ofiarowali mu w Ameryce, ktćra, w porównaniu do nas,
· Gilbert Roland (Wraściwe jego nazwi- gł~ 1wn:i: rolę ~1ęską w „Kró~owcj/ólświat przedstawia się jak 1: t O. U nas jedna te
sko brzmi: Luis Antonio Demasco ~!e A!on- k;;, . Następme odzr1?.czyl się G1.oert Ro- film diwi~kowy m·::·żria uważać za zjawiKINO-TEATR
zo) urodził się w mieście .Mexico w roku land w dwóch filmach z t<j_ :i.r~ystką: w „Go- sko przejściowe, i nie można nu! wró·
1904 i zamierZAł początkowo poświęcić łębicy", a zwfaszcza„ w „Kol;ic~ic" ~ gdzie żyć dłllgiego powodzenia. Obscrwowanit
filmu i wsłuchiwanie się w dźwięki, wy·
się ... walce byków śladem swego ojca, zna- gra rol~ młodego 00Ccrn austr1ack1ego.
Lłmanowald.ego 36
(dawn. Alebudrowaka).
nego toreadora. Atoli, ukoń<:zywszy szkoOliłbert Roland jest ś:-edniego wzrostu maga więcej uwagi, i dlatego jest popro•••••••••••••••••••• •••'" •••s•to•••••••••• ••••••••
łę średnią, zmienił zan:iar i wye·migrawał brunetem o czarnych oczach i oliwkowej stu więcej 1mżącem. Filmy mogą być tylDsli l dni nast-a>nych Ili
do Hollywood, gdzie obrał sobie pseudonim cerze. jest b. muzykalny mówi kilkoma ko nakręcall\ti w pomieszczeniach z dobrą
artystyczny, zapożyczony od nazwisk pa- językamit uprawia boks, tennis i jazdę kon- akustyką., zaopatrzonych w urządzenia ~w
naśpiewania lub nagrywania płyt. O wyry ulubionych swoich artystów: imię od ną.
kom:miu filmu diwiękowego na łoo~e na„
Johna .Oilb_ed~ . n<lzwisko od Ruth Roland.
tury - niema mowy.

Czy .powrót do filmów niemych?

• • •
Mn1e1„

• dzy,

•

• rozumu
„

Tragiczna

i

Jeszcze J·ed"en )ilfeksykanin na ekran1·e ;
Gilbert Roland partner Normy Talmadge
I

CIE H

~ Sztuka filmowa ilushująca historjq
~ sympatycznego hulaki i biednej

I

~

II

dziewczyny. W rol. głównych
Ha!'ry Liedtke i Marja Paudler
Akcja rozgrywa się na jedriej
z najpiękniejszych i najweselszych _
plaż Europ,y•
·~

Dwóch

reżyserów

dla jednej kobiety

Popisowy film Normy Talmadge, kt0n~
rego oryginalny tytuł brzmi: 1,The Woman
~
Disputed", a tytuł polski poprostu „Kobieta'', odznacza się jedną ciekawą cechą. Oto
Nut"pny proirami
kiero\vali nim wspólnie dwaj wybitni re,.PREZ':lDENT" z Iwanem Mozżyserowie; Henry King i Sam Taylor.
:lu~hlnera. w roli głównej.
_
Henry King znany jest publiczności poi~ .„,,cz,tclt w dni P?~a:~cdaić o godz
skiej z takich filmów, jak „Biała Siostra"
~ 4 1:-i pol. w soboty 1 swuita 0 irodz. 12 ,,,,, (z Liljaną Gish) i „Jeden przeciw trzem"
,~~llllWl~JBllllli!:rS, (z Ryszardem Barthelmessem). Sam Tay-

I

-~

i lor nakręcił z Haroldem Lloydem pierwsze

jego

większe

filmy, jakoto: „Jezszcze wy-

żej" oraz „Nieprzyjaciel kobiet", ale największe

uznanie zdobył realizacją przedostatniego filmu z Mary Pickford p. t. „Moja najdro~sza".
W spó ł praca d w 6 ch tak wy bi tnyc h reżrserów w j~dnym film~e jest nielada zb~tlnem, na ktory pozwoliła sobie znakomita
Norma Talmadge-.

MOTORY

elektr. na wszelkie

wielko~c:l

i obroty

---=--------------------------i zamiana-Najtań3ze żródfo

Sprzedaż

Warsztaty reparacyjne
Naptawa i przowlł anie
lnst01lacje siły i świat •
INZ. f. REICHER i S-k
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„HASL0° z dnia. 8

-- ~.b

gru&liła

1929 roku.

Nr. 337

~------~----------llllmtm-------~---~----------------------1

D

LITElłAC

E

I

<

'

&.:;iiiiiiiii;iiiiiHMiiiiiHiiii;;imiitiiiiiii________iiiiiii!__iiiiiiH__iiiiiiiii__Mmii;;;&;iii1iiiiiiiiił'iiii:iiiiiiiiiiiiiii;;;miiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiHiii~------iini

Synteza współczesnej literatury rosyjskiej
półkach księgarskich Paryża ukafrancuska synteza. współcz.esnej
literatury rosyjskiej pióra Władysława

Na

zała sę

Posnera p. t. „Panorama de la litteratu\e russe Contemporaine".
Książka ta ma stanowczo
wartość,
przechodzącą aktualne kompendjum informacyjll€. Jest ona bowiem przemyśla
ną i umiejętnie opracowaną syn~ kullury literackiej Rosji powojennej. Jest
tv pvprostu nieodzowne vademecum każ„
dego, kto chce się .rapozai.ać z elementa\;J\! klerun.ków literackich i .atroosiery ut'lysJ<iwej Rosji so.wieckiej.
·
Wartość książki podnosi szczególnie
;im.•ejętne pr~zwy\Ciężenie przez autora
podstawowych trudności, jakie nastrę
-;:zały się z powodu charakteru
sameg0
tematu. A więc ~zedews~ystkiem brak
perspektywy i tła, na którem możnaby
umieścić portrety poszczególnych osobi;tości literackich, sprzeczność opinji i po
czytności twórców z ich historyczną wrurtością, która wynika z braku prawdziwie
wyszkolonej opinji czytelników, wreszde brak naukowych monografji poszczególnych pisarzy - ota podstawowe trutlności pracy p. Posneni., które udało mu
<il~ szczęśliwie vrzezwyciężyć.

Wielką umiejętnością autora, która po
iwoliła mu dokonać dzieła szczęśliwie by-

ło traktowanie przez niego przedmiotu
nie w oderwaniu, od pewnej daty historycz.nej ale właśnie na tle przeszłości narodowej rosyjskiej i stworzenie przez nią
podłoża kulturalnego dziedziczonego z
pokolenia na pokolenie. W ten sposób in111Widualności literatury sowieckiej zostały 11,Prowadzone do źródeł, ich temperamen
ty atały się przez wyjaśnienie genetycz
ae dostępniejsze i mniej_. rewolucyjne
L rewelacyjne. Ostatecznie przecież w każ
dej działalności kulturalnej występuje
aióinent zależności i koniecznego uwarunkowania. przyczynowego i odkrycie
tych determinantów zrywa wiele taj emlliic, zdawałoby się niedocieezi0nych i tak
llyperindywidualnych, że aż niedających
~ ująć l-0gicznie i pojęciowo.
Szerokie podmalowanie tła społecme
/,0 i politycznego, powiązanie objawów
literacki.eh z obawjami życiowemi, trak.to
wanie wre~e soorokiej psychologji rosyjskiej, a szczególnie warstwy inteligencji od rnku 1885, dało pojęcie tak
gł~bokiej atmosfery, w której wychowali si~ obecni pisarze rosyjscy, że ujęcie
Lcll, jako konstytucyjnie
zależnych od
wprost świadomości
niej narzuca się
czytelnika. Układ zaś książki jest tego
rodmju, że czytelnik może pm:ewidywać
i to z zupełnem prawdopodobieństwem
jakość fenomenu literackiego, które w
,rn.stępstwie będzie przedmiotem analizy

1.utora.

Większą część „Pruooramy" 'P· Posnera można wskutek tego nazwać socjologją literatury rosyjskiej. Na jej tle
rozpoczyna się studjum portretowo-psy-

I

Ta krzywda zemściła się także na sachologiczne pos~czególnych jeJ tw?rców._ CZ€snej ~ite:i:a~u.ry rosyjski~j wybiera kil
Te portrety zas. opar~e są,~ Jed~eJ stro- ka osob1stosc1 I t~ traktuJ.e con amore mym autorze. Bowiem portrety tych pona dokładne~ ~naJ,OmOSCl cIB1eł ~y~ W~S_uwa _na plan p1erwSZ)'.' mne , :pozo~ta- krzywdzonych pisarzy wypadły W porówn2
p1s~zy,. z. dru-?'l~J zas strony na ':"lllkli- wia~ąc meco;~ tyle. Czyru to~ i to Jest niu z innemi słabo i wątło. Widać to szcze
weJ u_m1e~ęt~osc1. chairakte~yzowarua,. po- dop1~0 .wł~sc1vyym błędem, ~e na pad- gólnie w portretach pisarzy okresu rewo·
sługuJąceJ Slę naJnowszerm metoda.nu de stawłe 'Jakiegos estetyczno-hterackiego lucyjnego dla których autor nie posiada
skryptywnej
psychologji. To właśnie kryterjum ale na podstawie osobistego sentymentu.
~prawia, że dzieło ~· .POl'.1nera pozbawione s~ntymentu. ~s~utek te~ ~ierarchja
Pomimo jednak tych. usterek ksiażka
Jest dyletantyzmu 1_ ze Jitst '"':zorem na- p1sa:rzy, na k~oreJ op~r,ta ~est Jego s~nte p. PoS1nera jest pierwszą wartościową
u~ovyego tra.ktowarua przedmiotu. ~~e- za p:rne?stawia wart.osc m~ wątI?l,1W~ syntezą współczesnej literatury rosyj.
golme charakte~sty~ Rozan.owa i ~le- Czy_te}mk ma .ustawiczną swiadomosr;, ze skiej która posiada życie tak bujne iż
ksandra Błoka ude.rzaJą s."'.ą ImponuJącą gdzies ~ głę,b1 ser<:a aut~ra u~yru?nll inter~uje prawie wszystkie narody kul·
wprost nauko~~ konstrul<cJą. . .
zos~ła Jakas, ~zywda! ktoremu~ z p1sa-. turalne świata niejednokrotnie
sta · c
J~k ks1ązka p. :?snera :n.ie Jest po rz~ i.to pr~swi!14czeme prowa:dz1 do,wa: się dla :nri.ch ~orem i przykładem. :Ją
zbawioną pewnego dosc wątpliwego sub- han i wątphwoSCI yV uznawamu SJi-dOW I
jektywizmu. Z szeregu twórców współ- ocen p. Posnera.
---c:>'---
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.W ubiegłym tygodniu komitet 30 pisarzy i krytyków, który co roku wybiera
npjlepszą powieść włoską do nagrody,
po niedługiej dyskusji, odznaczył i wybrał
rzecz Massima Bontempellego: „Syn dwu
matek" (Il filio di due madri).
Autor nagrodzonej powieści znany jest
we Włoszech i poza Włochami jako przywódca kierunku zw. Stracitta, którego organem
jest Novecento.
Nagrodzenie
Bontempellego przyjęli z wielkiem zadowoleniem liczni jego towarzysze i zwolennicy,
a publiczność czytająca dowiedziała się w
ten sposób, że „S.yn dwu matek'" - jest
najlepszą

tegoroczną powieścią

włoską,

nagroda „Trzydziestu" odpowiada bowiem,
z pewnemi zastrzeżeniami, nagrodzie Ci.oncourtów we Francji.
· ·
Należy przypomnieć, 'że Bontempelii

jest jednym z najbardziej fantastyczny(.;h
pisarzy włoskich w dosłownem znaczeniu
wyrazu, bo z wyobraźni uczynił cel i śro
dek ~wej twórczości.
Wiecznie igrający z fantazją, buduje
swoje zamki naprzemian na lodzie i na
ogniu halucynacji, operując na zimno i na
gorąco materjałem zawsze bajecznie fanśmia
tastycznym, nieprawdopodobnie
łym, nierealnym. Znaleźć można w jego
utworach, zwłaszcza napisanych po roku
1925 i treść i styl, ale sensu najczęściej
bardzo trudno dołapać się, bo go nie ma,
gdyż sam autor bynajmniej nie troszczy się
o ten dodatek, za którym szuka czasem
przeciętny czytelnik. Pochodzi to widać
stąd że Bontempelli ma zawsze głowę w
chmurach i nos zadarty ku niebu, nie tyl·
ko fizycznie, ale i intelektualnie.

!!i!IJll U~~r!!ffl!ll!!!IRllll••~•

Edgar Wallace
Fordem

współczesnej

„Człowiek z oCIZ.la.IIli Roentgena", Edgar WaUace, najpopularniejszy
autor
sensacyjnych i kryminalnych powieści,
bawił w ubiegłych tygodniach w Amery
ce, budrząc swoją o.sobą łatwo zrozumiałe
zainteresowanie.
Pobyt jego stał s.i.ę istnym rrajem dla
reporterów, którzy całe srzipalty &ienników zapełniali opisami Wallace'a, jego
ubrania i sposobu życia.
Rozgorzała między nim~ gorąca walka, gdyż każdy
chciał
wydostać coś
szczególnie sensacyjnego z ust dyktatora powieści kryminalnych. Wywiady ich
.były pełne superlatywów !i uniesień.
„Edgar Wallace jest Henrykiem
Fordem współczesnej literatury" - gło
si j.eden z dzienników amerykańskicll'
Inny znów opisuje w ten sposób wyjazd Wallooe'a z .Amglji do Ameryki:
„Edgar Wallace, który potrafi ze
~ykłego szwaba kuchennego uczynić
,....

•

W. SOMERSET MAUGHAM

SN I-AD A N IE
w teatrze. Kiwnęła mi
na znak, bym przy niej
usiadł. Ale od chwili naszęgo pierwszego spotkania minęło już tyle czasu, że
nie poznałbym jej, gdyby mi ktoś nie
przypomniał jeJ
nazwiska. Przywitała
mnie radośnie:
- Nie widzieliśmy się całe lata! Jakże
len czas prędko minął! Pamięta pan, wówezas zaprosił mnie pan na śniadanie?. 1
Czy pamiętałem!
Był to przed Iaty dwudziestu. Mieszkałem w owym czasie w Paryżu w quartier latin w małym pokoiku, którego okna
wychodziły na cmentarz i z trudem zarahiałem na skromniutkie utrzymanie.
Napisała do mnie, winszując mi jednej z moich książek. Odpowiedziałem z podzięko
;waniem. :Wkrótce otrzymałem od niej no~~ . ~cizie -;}'lze)az,d.em w. Paaj;.u i
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Tegoroczna włoska nagroda literacka

'l'-

Spotkałem ją
twzyjaźnie dłonią

''

pragnie się ze mną spotkać, ale ponieważ.
czas jej jest ściśle wyliczony, więc proponuje mi we wtor.ek w południe spotkanie
w restauracji FoV-Ota; UY, ~h~. j~ tam
zaprosić na śniadanie.
Ceny restauracji Fovota, w której jadają senatorowie znacznie przewyższały
moje możliwości finansowe, ałe byłem
j.eszcze zbyt młody na to, aby móc odmówić kobiecie. Mam zresztą wrażenie,
że mężczyźni uczą się tej szt.-uki odmawiania kobietom dopiero wówczas, gdy
.kobietom odmowa ta jest całkiem obojętna.
Miałem w owej chwili jeszcze osiemdziesiąt franków, za które musiałem przeżyć do końca miesi.ąsa. Obliczyłem w myśłi, że skromne śniadanie u Fov.ota nie

literatury

~akę kryminalną, ~ł swój dyktofon pod pachę i \Wliadł na rokład ~
rengarji''.
-·
__ _______J
Jeśli Edgar Wallace był tak interesującym dla dzinnika.rzy ,to oni na odwrót zaimponowali mu niewymownie.
„Najbardziej interesujący ludzie, jaki<:h napotkałem w Ameryee" - rzekł
do jednego z reporterów - to bezwąt
pienia tutej·s.i. reporterzy; a najsensaeyjniejs:ze przygody jakie tu przeży_:łem, łą
czą się właśnie z nimi".
-:;Prószę sobie wyobrazić, że medalej,
jak wcooraj przyjąłem aż trzech reporte
rów, z których każdy pisał lewą ręką!
J eśLi to opiszę w jednej z moich książek,
nikt mi z pewnością nie uwierz.y !"
Mamy w.rażenie, że popularny pisarz
zakpił sobie nieco, z reporterów amerykańskich, których przesada może się dać
we znaki człowiekowi Il!ieaw.wykłemu do
tricków taniej i niewybrednej reklamy.
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Przez lata całe szczerze czy nieszczer..._
dla oryginalności, ekstrawagancj~
odróżnienia się,
utworzył sobie
swój
świat i usiłował skonstruować rodzaj nirwany intelektualnej. Ludzkość, ta znana
nam wszystkim rasa, żyjąca i poruszająca
się, była mu obcą albo tylko gościem VI
jego magji, stanowiącej jakby jakieś
cierpkie ćwiczenie się w rozumowaniu at
do halucynacji włącznie.
.Wyjątkowo jednak do tej powieści na.
grodzonej, wprowadził Bontempelli rzeczy
i uczucia ludzkie, nie bez dramatycznego napięcia i pokazał nam dwie matki, które wyrywają sobie jednego syna i ich miłość ludzką, matczyną ~u niemu, pełną
tragicznej rozterki. Anormalność konfliktu
budzi uzasadnioną ciekawość.
Kanwa opowiadania a raczej haluc;..
zapełniona jest zygzakami beznacji,
sprzecznie barwnemi i p,ociąga czytelnika.
Chłopak siedmioletni oświadcza jednego
dnia matce, że nie jest jej synem, że dom,
w którym mieszka nie jest jego domem
i jest, względnie zdaję mu się, że jest1
innym chłopcem, zmarłym dokładnie przed
siedmiu laty w chwili, w której urodził
się tamten chłopak, za którego go dotątl_
miano. Prowadzi matkę c;l:otychaasową do
matki
:zdaniem jego, właśc i wej i tu zaczyna się akcja pełna dramatycznościJ
w której chodzi o ludzkie ustalenie przy(
należności rodzinnej chłopca i ludzkie roz
wiązanie tego fantastycznego
problemir
który się wikła coraz więcej i który s~
urywa bo chłopak ginie porwany. D<r:
tychczasowe rywalki po procesie sąd~
wym nieukończonym, wskutek zniknięct'
chłopca, łączą się w bólu codziennego roz)
pamiętywania losów SWQich i zaginionego
syna. Matka u której chłopiec wyrósi
umiera, bo jej wyobraźnia nie może poją\
i rozwiązać tego co się stało.
Zdaje się, że lkmtempelli zastosowuj<!
świat nierealny do codziennej rzeczywista
ści życiowej, stworzył rzecz bądź co bąd~
a
i

może

oryginalną.

_...:.·,.

..

rozmowna, a zęb_r jej bIY.szczałY.

olśnie

wająco.

Widok jićiłopisu zaskoczył mnie; ceny
okazały się 0 wiele wyższe niż przypuszczałem. Ale zaraz się usp_okoiłem.

- Nie Jadam nic. W południe - oświadczyła dama.
- Ach, co też pani mówi - zaprzeczjłem wspaniałomyślnie.
- Jadam najwyżej jedną potrawę.
Według mnie wszyscy ludzie za dużo jedzą. Może wezmę małą porcję ryby? Nie
wiem czy mają tu łososie?
Nie był to sezon łososi i nie było ich
w jadłospisie, spytałem więc maitre d'hotela: właśnie nadszedł świeżutki łosoś, pierbędzie więcej kosztowało, niż piętnaście wszy w tym roku. Zamówiłem go.
- Czy pani zje coś, zanim łosoś będzie
franków. Oszczędzając na drobnych wydatkach d.oci9PłJ,S:: jakoś d.o qier~ew_ otów?_- -- spytał maitre d'hotel.

.

.

..

- odparła pani niepewnym
jadam zawsze tylko jedno da·
nie. Chyba, że wezmę trochę kawioru. Kawior się nie liczy. Serce mi się ścisnęło.
Kawior! Najdroższa potrawa! Ale po
bohatersku zamówiłem kawior. Dla siebie wybrałem najtańsze danie z całego me·
nu: kotlet barani.
- źle pan robi, napychając sobi\
żołądek powiedziała moja towarzyszka
- To szkodzi zdrowiu.
Kelner spytał co będziemy pili.
- Nigdy nie pijam nic do śniadaniai
,_powiedziała dama.
- Ani ja, - dorzuciłem uradowany.
- Oprócz białego wina - doko.t'iczyła.
Te wina francuskie są takie lei<"
kie. Pomagają do trawienia.
-A więc, co pani pozwoli? - spyta·
łem niemal z rozpaczą.
- Wie pan - powiedziała mi z uś·
miechem. - Nie jadam nigdy o tej porze
jarzyn, ale gdyby tu mieli szparagi z gatunlru ,.--0lbrzymich" skosztowałabym chęt-

- Nie,
Odpisałem więc mojej damie, że czekam
na nią n Fovota we wtorek o wpół do głosem pierwszej. Dama okazała się starszą, niż
przypuszczałem, więc zamiast mnie zachwycić, zaimponowała mi. Była bardzo

.
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List robotników-delegatów demask;ijący bezwstydne kłamstwa
kacyka łódzkiego w sprawie Teatru Popularnego
25

I• 15 •· 28

Ws. ksi~życa f· 11
Zachócł
„ ~· 19

nt.
81.

8
44

Redukcja w zakładach
firmy K. Eisert
Z dniem 7 b. m. zarząd firmy Karol
Eisert, mieszczącej się przy ulicy Karola 19, wymówił pracę wszystkim zatrudnionym robotnikom w licz.bie około
1.500 osób, na dwa tygodnie, motywując zarządzenie swe brakiem zamówfoń i
nadmiernem nagromadzeniem materjałów gotowych w magaizynach
fabrycznych, co powoduje brak gotówki na wypła ty robotnicze. O ile firma nie otrzyma
zarnówień za dwa tygodnde fabryk~ unim·uchomi.
(w).
-

10-go grudnia upływa ·~ermln
płacenia raty podatku
majątkowego
· jak się dowiadujemy termin płacenia raty pouatku majątkowego został przez p.
Ministra Skarbu ustalony na dzień 10-go
~rudnia r. b.
Po upływie tego terminu
urzędy Skarbowe przystąpią do ści~gania
należności d_rogą egzekucii. (i)
·

'A matorzy
W Tomaszowie-Maz.

,Nr. 33Y

z ctnra 8 grudma 1929 roku.

wędlin
nocy ubiegłej

sacyś nieznani sprawcy dokonali zuchwa
łego włamania do zakładu masarskie-

go Jana Granowskiego przy ulicy Spalsl-iej 22.
,
·
Złoczyńcy wyłamali drzwi i dostali się
do składu skąd skradli wędlin i mięsa na
ogóln~ sumę 1500 złotych, poczem z łu
pem swym zbiegli niespostrzeżeni p~ez
nikogo.
Kradzież spostrzeżono dopiero nad ra
1.em i natychmiast zaalarmowano ·policję, która zajęła si~ odszukaniem złodziei.
(W),

~amach samobójczy

bezrobotnej W dniu wczorajszym na ulicy Krótkiej 1, zażyła w celu samobójczym jodyny, 25-letnia bezrobotna, Chana Rajman,
bezdomna. Jęki zatrutej usłyszeli przechodnie i zaalarmowali pogotowie ratwikowe, lekarz którego po usuniędu tru~
cizny z .fołądka p1·zewiózł desperatkę w
stanie osłabionym do s:zipi.Wa Zbiomi
.Miejskiej. Przy<:zyną samobójstwa był
b1·ak pracy i nędza.
(vr).

Szanowny Panie Redaktorzer
mentując, jakoby delegacja nie wierzyła
Na marginesie zajść w Radzie Miej-1 w utrzymanie się tej artystycznej plaskiej na posiedzeniu w d.n. 28 listopada r. cówki pozostającej pod artystycznem kieb. podczas dyskusji o teatrach robotni- rownictwem p. dyr. B. Gorczyńskiego.
czych, zmuszeni jesteśmy sprostować nie-Natomiast prawdą jest, że byliśmy w
ścisłości przemówienia p. :Vice - Prezy~ Magistracie :z zapytaniem dla jakich powodów niewypłaca się subwencji dwom
denta Wielińskiego.
Nieprawdą jest jakoby Delegacja fa- kulturalnym placówkom
1·obotniczym,
bryki I. K. Poznańskiego w osobach pp. podkreślając silnie koni€czność przyspieWładysława Marczykowskiego i Marcina szenia wypłaty, przyczem zaznaczyliśmy,
Adamczyka ostrzegała p. Vice - Prezy. że niezrozumiałe dla nas powody zwłoki
denta. E. Wielińskiego, by nie
udzielał spowodować mogą poderwanie ich egzysubwencji Teatrowi Popularnemu argu- stencji.

Nadanie praw
warszaws·k iej Szkole Nauk Politycznych

Jak się dowiadujemy, sprawa nadania praw I na dwie, a właściwie trzy kategorje. Jedna z
państwowych
Szkole Nauk
Politycznych w nich to słuchacze nadzwyczajni (nieposiadając}·
Warszawie została juz definitywnie załatwiona. świadectwa dojrzałości), druga - .zwyczajni, z
Szkoła ta l,lznana została za wyższą uczelnie, których jedni posiadają maturę, drudzy zaś zaList dzielnych robotników - deleg~
a nadto absolwenci jej mają zastrz.ezone pew- miast matury przechodzą t. zw. kurs przygotone przywileje przy przyjmowaniu do służby wawczy Szkoły Nauk Politycznych, który u- tów, którzy mieli odwagę stanąć w obropaństwowej.
.
zupełnia braki w wiadomościach i przygotowuje
nie Teatru Popi.;,larnego, umieściliśmy :w
Nadane prawa jednak przyslugiwać będą kandydatów do studjów politycznych.
·
Nadane więc prawa nie będą przysługiwać całości.
jedynie tym słuchaczom, którzy przed wstąpie·
List ten ciekawy jest nietylko jako
niem do Szkoły posili.dają względnie uzyskają słuchaczom nadzwyczajnym,
oraz z pośród
świadectwo maturalne i k~órz:Y.
ukończą. cały zwyczajnych tym 1 którzy, nie posiadając matu- dowód rzetelnego stosunku i troski :robot3-letni kurs nauki.
i·y, przeszli tylko .wspomniany kurs przygoto- ników o los sceny Popularnej - ale przeW uczelni tej bowiem słuchacze dzielą się wawaczr.o

Związek księgowych
województwa

Łódzkiego

zwięzku

i ustalono jako warunek przyjęcia nast~
pujqcy cenzus
1 wyższe wykształcenie handlowe,
2) wyższe wykształcenie naukowe oraz jednoroczna praktyka w księgowości,
3) ukończenie średniej . szkoły handlowej i dwu·
letnia praktyka w księgowości, ·
4) ukończeni~ średniej szkoly i trzyletnia prak·
tyka,
. ·
5)6-letnia praca w księgowości a w tem dwulernia
samodzielna.
Komitet organizacyjny opneował statut i przesłał odnośnym wfodzom do zatwierdzenia,
które
statut Związku zalegalizowały, czyniąc drobne po·
prawki, wobec czego Komitet organizacyjny zwo·
luje w najbliższym czasie pierwsz~ konstytucyjne
Walne Zebranie członków.
Organizujący się Zwięzelc ma na celu podnie:
sienie i ustawowe unormowanie stanowiska księ·
gowego w Polsce pod względem fachowym na pod·
stawie wymaganych odpowiednich kwalifikacyj i
uzyskani!l ochrony prawn!lj dla tytułu i stanowiska
·
samego księgowego.
Bliższych informacyj, dotyczęcych Zwiqzku udziela Komitet organizacyjny w siedzibie Stowarzy.
szenia Polskic.'1 Kupców · i Przemysłowców Chrze·
ściian. Piotrkowska Nr, 113, 1

W środowisku handlowem i przemysłowem Ło·
dzi oddawna dawał się odczuwać brak organi·
zacyj księgowych; poszczególni z nich należeli
do pokrewnych stowarzyszeń, jednak dotychczas
nie byli zorganizowani w samodzielrty związek.
Sprawa zawodowej korporacji stała eię nader
a!i:tuałną z chwilą wprowadzenia usta-wy o spółkach
akcyjnych i biegłych rewidentach, do których na·
leżq ekepertyzy fachowe, rlkladanie i sprawdzanie
bilansów i t. p.
Liczne związki zainteresowane w handlu i
przemyśle podały ewoich kandydatów jako rzeczo.
znawców księgowości do Izby Przemysłowo-Handlo·
wej, sądów i t. p.
Siły fachowe należało zgromadzić, porozumieć
się z nimi i zorganizować w samoistny zwiqzek na
terenie Lodzi, w tym też celu grono osób z tych
sfer zawiązało komitet organizacyjny pod przewo•
dnictwem -wybimego rzeczoznawcY. księgowoki p.
Cezarjusza Boryeławakiego.
Komitet przy pomocy opracowaniu statutu, po·
stawił sobie za cel zgrupowanie członków przysz.
łej korporacji zawodowej w ten sposób, aby zgro·
maclzeni w zwi11zku członkowie odpowiadali pod
względem doboru sił fachowych i p_osiadanych kwa·
lifikacyj - powadze podobnej organizacji. Duży więc nacisk położono na kwalifikację wy·
maga!l~
_od kandydatów praimQcych należeć do

---0'---
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Zabójstwo rywala

~. Kaliszu z rzeki Swędrni obok stadjonu sportowego wydobyto zwłoki kobiety, których tożsamości dotychczas nie
Ldołano ustalić, bowiem przy trupie
nie
odnaleziono .żadnych dowodów osobistych.
Nad brzegiem rzeki znaleziono torebke
damską, płaszcz damski, czarny plijSzo:
wy i buteleczkę od jodyny, co nasuwa
,rzypuszczenie, że znaleziona popełniła
.samobójstwo.
Zwłoki
desperatki przewieziono do
trostni9'. miejskL~j. ~(w),.

Sobota. 14 grudnia b. r.
Godz. 18 Odczyt Dr. E.
NiezaQ1towakiego
prof. Uniw. Poznańskiego p. t. „StosTmek czło
wieka do zwierząt" w sali Kuratorfam, ul. Piotr
towska 104.

dyżury

aptek

Dziś

w nocy dyżurują następujące apteki~
SS-rów Wójcickiego (Napiórkowskiego 27), W.
Danieleckiego (Piotrkowska 127), P. IlnicW.ego
i J. Cymera (Wólczańska 37), S-rów Leinwebe-.
ra (Plac Wolności 2), S-rów Hartmana (Mły/
na1·ska 1), J. Kahana .(Aleksandrowska. 81). r
(w'

Gustownie udekorowana
wystawa sklepowa
Wiel_okrotnie była poruszana pr~
prasę łódzką sprawa estetycznego i umie·
jętnego ubierania wystaw
sklepowych~

okna

zwracają powszechną. uwagę.

D:i:il i dni

WSPANIAŁY

nast~pnyea

PROGRAM

poił tytułem

-Ostatni
W roli ~łównej:
Niezapomniany bohater Wielkiej Para.
dy i Symfonji Zmysłów
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RABAT DO 30.%. OD CEN

STAŁYCH

DOlł WAGllEl'ł
PIOTRKOWSKA NR. 101

TE

Nocne

Pocałunek

•

KUP.UJCIE TYLKO

A zapewniamy pana: podobne spraw•,
ki nie powiększą ani sympatji, do pań·
skiej mizernej osoby, ani pe.wagi parlji,
której przywódcą (niestety!} jest pan.

pośród wytrwałych firm, które dążą sta.
l Piątek 13 grudnia b. r.
Godz. 12 Odczyt prof. S. T. Kulejowskiego p. le w tym kierunku, zasługuje na szczególt. „Ochrona przyrody" w girnn. im. Piłsudskie ne uznanie firma A. Spodenkiewicz Piotr
go.
kowska 150, gdzie gustc.wnie dekorowane

Ciężko

Wł

piętnuje pańskie postępowanie.

God.z. 18,30 Odczyt Dr.. W. Goetla
prof.
Uniw. Jagelońskiego na temat „Piękno przyro- Mia.sito nasze wykazuje w tym kierunku
dy w Tatrach i Pieninach" z przezroczami w stały i duży postęp, starając się o podniesali Stow. Techników ul. Piotrkowska 102.
sienie swego wyglądu zewnętrznego. Z

Niedziela 15 grudnia b. r.
Godz. 12 Zwiedzenie projektowanego rezerwatu przyrodniczego na Polesiu Konstantynow·
skim.
·.
Punkt .zborny przy ·przystanku tramwajozeznał, iż krytycznego dnia doszło mię
środa 11 grudnia b. r.
wym obok dworca kaliskiego.
dzy nim a rywalem jego
Bronisławem
Godz. 18 Odczyt prof. S. T. Kulejowskiego
W razie niepogodY; objaśniająca prelekcja w
Nawetą do poważnej sprzeczki, w trakcie p . t. „Ochrona przyrodx" '"' sali gimn. im. P1ł lokalu wystawy.
Codziennie od godz. 19-ej objaśniająca pre\'.tórej Naweta wyciągnął rewolwer i od- sudzkiego.
lekcja z wyświetlaniem przezroczY, w_ lokalu
dał do niego dwa s.trzały.
:Czwartek 12 grudnia r. b. '
' wystawy ul. Gdańska 3.

rannego Polowczyka przewiei.l.ono do szpitala w Łodzi. Nawetę aresztowano•. (P >.

dewszystkiem ważny jest jako świadect.
wo tej niekiej metody, jaką posługuje się_
w walce ze swymi pl"Z!eciwni.kami p. wiceprezydent E. Weissberg - Wieliński metody: kłamstwa, krętactwa i :wstręt
nych insynuacyj.
Wstyd panie Weh:sberg !
Zaślepiony nienawiścią do osoby p.
dyr. Gorczyń;::kiego kła...rnał i kłamie pan:
jak zwyczajny smarkacz -- a teraz stois2
pod pręgie1'zem opinji publicznej, która

firmy A. Spodenkiewicza

0chrony Przyrody

W związku z trwającą wystawą p. t. „Przy
rod.a Polski jej piękno i _ochrona"
mieszczącą
się przy Ul. Gdańskiej 3,- organizuje Towarżystwo Przyrodnjcze im. Staszica w Łodzi i Łódz
kie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w
dniach od 8 do 15 grudnia b. r. llTydzień Ochrony Przyrody" z następującym programem:
Niedziela 8 grudnia b. r.
Godz. i2 Zasadzenie pamiątkowego drzewka
Wczor~j . późnym
wi.ecwręll:). we wsi
Ądzimirów pod Łodzią 'z.naleziono ciężko i umieszczenie karmika dla ptaków w Parku
Poniatowskiego.
ra.nneg·o Józefa Polowczyka, :miP-S.!.kafi.ca
Punkt zborny na gfównej aleji obok boiska
tej wsi.
przy wejściu od ul. Łąkowej.
· Poniebiałek 9 grudnia b. r.
Ustalono przedew~zystkiem że Polow•
.-zyk ranny jest dwiema kulami rewolwe- . Godz. 18 Odczyt prof. S. T. Kulejowskiego
przyrody w sali Kuratorjwn.
-rowemi, z których jędna przebiła mu p. t. Ochrona
.
Wtorek 10 grudnia b. r.
udo, druga zaś ugodziła go w brzuch.
Godz. 19 Odczyt Inspekt, M. NehrebeckieDoprowadzono go do przytomności i go p .t. „Chory pies i jego gospodarz" w sa·
zaalarmow.aną wład~e śledcze. Polowczyk li Tow. Krajoznawczego, Al. Kościius.zki 17.

Tajemniczy trup

N a oświadczenie p. Vice - Prezydenta Wielińskiego, że niema zaufania do o·
hecnego kierownictwa Tatrów Popularnych, oświadczyliśmy, że osobowe spr awy kierownictwa nas nie obchodzą, a za.
leży nam jedynie na utrzymaniu placówek. Nad l'ropozycją p. Vice - Prezy.
denta Wielińskiego odnośnie dostarczenia
mu gwarancji, że subsydjum zostanie zużyte wyłącznie dla Teatru
Popularnego
jako niepoważną i nic wspólnego z istotą
sprawy nie mającą, uważaliśmy za wła
ściwe przejść do porządku dziennego.
Prosząc W. P. Redaktora o łaskawe umieszczenie sprostowania tego w poczytnem awem piśmie, pozo.stajemy z wyra.
zami prawdziwego szacunku ·
·
Delegacja Fabryki I. K. Poznańskie~o:
Władysław Marczykowski,
~Stanisław Miller
Stefan Inglik.

JOHN GILBERT
Wkrótce:

METROPOLIS.

P_oez~lek "!'. d~i pew1„d~Jo .• f• 4 pp.-Wooil•t:r
a1ed11ele 1 1w1ęta • f· 12 w poł. - Ceny miej1e
w dai powszedni• aiedziełe i święta NA PIER·
Wszy SEANS III m. 40 J•· Il, I i balkon 60 !fr·
loi:a 1 &loty - NA NASTĘPNE SEANSE w d•i
pown•aaie: 111 70 rt„ U [ b•lltoa ?(/
l. a.
ał. 1.20
leia .i. 1.50 w soboty niedS10 o i iwi.ta lll •· 80 i:r. II I balkoa 11. 1.10, i I a. 1 40
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Nr. 337

Zakończenie nabożeństwa

Szajka

adoracyjnego
Dziś,

t. j. w

niedzielę

o godz. 18 i

pół

:r. E. ks. biskup Wincenty Tymieniecki za-

'kończy uroczyście

24-godzinne nabożeń
f:ltwo adoracyjne w kaplicy S. S. Urszula\.nek S. J. k. przY: ul. Czerwonej Nr. 6-ałe dr a

Inego ehóru
Z K
Sumowego
W niedz.ielę dnia 8-go grudnia r. b.
godz. 4-ej po południu Katedralns
f.C hór Sumowy urządza w sali „Filhar:monji" Koncert, na ,program
którego
'fłożą się: Występy Chórów (pieśni lunowe) pod batutą p. B. Ulassa, p. H.
Fotygo - Zebrowska - śpiew, p. Wro/cł~wska - fortepjan, p. Leon 1:3udzyń~ki - skrzypce, p_. l!e:tE')'.:k SmuznY, ~
\ŚDiew:
-- ~
---·,
f

Wysława fotograficzna· Dziś o godzinie 3-ej popoł.
nastąpi
.ftwarcie dla zwiedzających Wystawy Fotograficznej, zorganizowanej przez Polską
fi:. M. C. A„ Wśród eksponatów zwiedzający zobaczą prace najlepszych miłośników fotografji z Łodzi.
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji
Sę~iowskiej, które się odbyło dziś o 10-ej
rano podamy w najbliższych dniach.
Ogółem przyznano dziesięć
nagród.
grudnia,
Wystawa trwać będzie do 14
'iwi-edzać jl;l można od 3 do 9-ej wiecz.

~"lf

nypa

t- k h

dk•

I na przys an ac
Pomimo wielokrotnych zarządzeń szoferzy zwłaszcza samochodów prywatnych
nie zatrzymują .samochodów na !Przysta.n\t.ach tramwajowych gdy,
IJ)asażerowie

wsiadają i wysiadają.

Ponieważ lekceważenie

tego

rozporzą-

dzen~a pon?si za sobą . cz~sto wypadki
prneJechama, władze poli~yJne otrzymały
polecenie zwracania si;>ecjalnie uwagi by
szoferzy zatrzymywali auta na przystankach podczas postoju tramwaju i winni
nieprzestrzegania tego p_rzepisu ~~~,au·
·
,
rowo karani •.<b),

p rzedstawienle amators'ifie

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej żeńskiej
•,Szarotka" w dniu dzisiejszym urządza przed~tawienie amatorskie o godz. 5 i pół p. p. w sa!li Zw. Młodz. Polskiej, ul. Gdańska 111, z nastę
r:iującym programem: 1. obraz .sceniczny, p. :t.:
~,Prządka pod krzyżem", 2. sztuka scen.
p. t.
P!Dla miłego grosza" i ży_wy, obraz P.· t.. .,,W. hoł
'dzie Marji".
I

-·-·

· ~~.V

I

••

, _ . _

._

__ • -~ .......

„.

TRIKOTYNĘ

~e - w~zystkjch koJo.r!lch _na bielizn~ damską

młodocianych

poleca

EDĄUllD

BOKSLEITNER

Napróżno policja tropiła ją .przez kilka tygodni, szajka była nieuchwytna a jedyr.Jm szczegółem jaki był znany policji, to
l·J;{'Zegół, że członkowi' e szajki liczą od lat
19 do 22.
w międzyczasie szaJka widząc sw~
bezkarność odważała się na coraz poważniejsze sztuczki, aż bezczelność jej Joszła
Jo t~go s;·opnia, iż :1:łodziejaszkowie 'Jd'.vażali się nn. kradzieże w biały dz1eń.
03:.,atuim występem młodocianeJ s:rnjki był napad dokonany nap. Adelę Koc w

~

ci~żkie

udała się na miasto celem po- Ją S!llme w żołądek wyrwał jej torebkę z

czymema pewnych zakupów.
Kiedy wchodziła do jednego ze sklepów 1Zatiważyła jakiegoś młodego człowieka stojącego prz.ed wystawą p~ygiądając
się jej bacznie przez szybę.
P. Koc wyszła po poczynieniu zakupów ze sklepu i wsiadła do tramwaj.u Nr.
1, dążącego w stronę Bałuckiego Rynku.
Przy rogu Brzezińskiej i Frandwkańskiej p. Koc wysiadła i ~ prawdziwym
zdumieniem spostrzegła że ów. młocW:ie-'
niec stoi koło niej.
'

6 m iesi·P.CY
za

:prey

i

więz1·en1·a

pobicie

sąsiada

!:1NoMIMOZATEAT~

:
.

UL. KU.IŃSKIEGO Nr. 178
Od wterku

:

dllia 3 -<Io poniedziałku dnia 9 rrudnia 1919 roka wł.

USMIECH LOSU
W rolach

iłównych

RICHn.n.u

=
ł•

DIX

=== W szponach =
żółtych djabłów

Film WDjeano-awantuaiezy, który trzyma wiiza
w .napi~ciu od pocZl{tku ds końca.
Wesoła

Nadprovam :
komedja
t:nodnik filmowy.

amerykańska

oraz

------------i
„„„w

J'Mt:11t•k
w dni \•wn..lai• • roclz. 4-·.
'fi Hboty, aiMJliel• i awi<Qta e reclz. 12,30 Y clal
p•wazetlaio ei! p<i•. 4 cle 6 i w ai..iaie4, ••
11,30-3 PP·
•i•jHa"" !O i st rr-ny.
w ff9Diedział91t woxy.lkie
;,_e 50 i 3& Jr.
OrkiHtra .aymf. rd ltat_.-4 p. LĘCZYCKI'EGO
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roli głównej

JOHN GILBERT

by uzyskać premj~ ubezpieczeniową

Najrroźn•ejaza w loi.torji świata bitwa motaka,
która s,;WsOll\Yła doszczętaie niemiecki\ potęiię
aor„i."l·
Hvaraa orni• l żelaza
II
A o.n
alyany !<··~ ltokHrew
w hlm1• P• t.

•

'•-•••••~••••••a

go który wdrożył energfome dochodzenie.
Już w godzinę po wypadku policja zdołała
ustalić nazwisko napastnika oraz
jego
kolegów, którzy stworzyli sztuczny tłok i
zapobiegli ewentualnej pogoni.
Około godziny 3 p. p. aresztowani zo•
stali: Alfons Marcinowski, Tokarzewskiego 44, Kazimierz Siwek Brzezińska 40, Jó
:zef Michalski Franciszkańska 60, Kazi~
mierz Kowalski Brzezińska 42, Leonard
Pietrzak, Zielona 1 Bałuty. Najstarszy i
napastników miał lat 22 najmłodszy za..
ledwie 19.

f ·l·~~;~~;~;·•·P·•·•·•·•·•·•·•·~,

Włamał się do własnego mieszkania

(Bitwa morska przy wy•pacla
Falklandzkich)

mą.
·
Sprawę prwsłano do wydz.iału ślecICZe.

dzie na

Nie bPdz1e

w

Tragedja Nocy

P. Koc krzyknąw~y chciała rzucić :si\
pogoń gdy oto otoczona została prnez kilku innych młodzieńców kłócą~
cych się ze sobą zadekle a tworzących
żywy krąg przez który p. Koc przecisnł!:Ć
się nie z::iogła. .
. .
.
W m1ędzyczas1e złodzieJ zdązył ukryt
~ię w ~ie, za:b~erając torebkę i znajduJących się w meJ przeszło 3,000 złotych.
P. Koc udała się do komisarjatu gdzie.
ze łzami w oczach opowiedziała o naipaza nim w

z.

ł\l&Ołć lł0ZA9'A

8 grudnia 1914 roku

i rzucił się do ucieczki.

dla

Nastt:pny prQir&m:
Wielki rekordowy podwójny proiram.
I

1'ęki

-.:;
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy,wsi Walenty i Franciszek Łuczakowie,
rozpatrywał sprawę ojca i syna Pawłow- którzy poSipieszyli z pomocą leżącemu na
skich, zamieszkałych we wsi Prusinowi- ziemi Konarze.
ce, gminy Lutomiersk,
Skutkiem nieludzkiego bicia Konara
Akt oskarżenia zarzuca im, że w dniu 'uległ złamaruu lewej kości udowej. Na
2 czerwca r. b. napadli na przechodzącego 'przewodzie sądowym Pawłowscy do winy
1 się nie przyznali. Młodszy stwierdził
drogą Jana Konara z Konstantynowa.
że
Pawłowscy mieli z Konarą stare pora- bił wprawdzie Konarę, ale cienką laseczchunki z przed 7 lat i wyczekiwali ty_lko ką ojciec zaś twierdz-ił że nie kopał leżąokazji ,żeby się zemścić.
cego.
Krytycznego dnia spotkawszy Konarę
Sąd po wysłuchaniu świadków i przerzucili się na niego przyczem syn Wacław mówienia prokuratora oraz obrońcy adw.
Wszystkkh zatrzymano i przesłano d•
r,aczął bić ~onarę trzymanym w _ręku pa- Missali .skazał 34-l~t~iego 'Ya~ła'Ya Pa- dyspozycji sędziego śledczego. (p)
lem dre~manym P?dc~as gdy OJ ciec J~~ wło~vskieg~ na 6 m1es1ęcy ~ięzrnrua, 5?- !!!l!!!ll!~~~~*l!!!@Pl!!l!!l!i!
. ~~~!!!!11!!!!!1!1!!!1!!!!!1!!!!!!!~~~·
ko~ał lezącego na ziemi bez przytomnosc! l~tmego. z11;s ~ana Paw.łowsk~ego na 6 mie ,,Sw. M1·kołai·
dz1oec~"
sąsiada.
. . .
. .
,
. sięcy w1ęzierua z zaw1eszemem kary na
a
Scen~~ w1dzteli dwaJ m1eszkancY, teJ dwa lata. ,(Pt
Zabawa w Io alu
H. P.
Zgodnie z zapowiedzią, w niedzielę
•
•
0
•
dnia 8 grudnia b. r. odbędzie się w lokalu
przedłuzony
Harcerstwa przy ulicy Ewangelickiej Nr. 9,
~
z bogato urozmaiconym programem, wieltermin wykupienia świadectw przemysłowych ka
uroczystość-zabawa dziecięca pod naz.
Izba Skarbowa Łódzka otrzymała pi-,kontroli przedsiębiorstw, pociągając do wą: „$więty Mikołaj dla dzieci". Począ
smo 1vlin. Skarbu, w którem zawiadamia odpowiedzialności winnych niestosowania tek o godz. 3-ej po południu.
się, że świadectwa przemysłowe i karty się do powyższych przepisów.
Zgłoszenia rodziców, oraz przyjmowarejestracyjne na i1.'0k 1930, muszą być
Zaznaczyć należy, że kary za niewykunie paczek z prezentami imiennymi · dla
bezwarunkowo wykupione w terminie do pienie świadectw przemysłowych mogą dzieci odbywa się jeszcze w niedzielę od
dnia 31 grudnia 1929 roku, gdyż wbrew być nałożone w wysokości 3 do 20-krot- godz. 10-ej do 12~ej. Dla dzieci z Przedpogłoskom termin ten przedłużony nie nej wartości ś wiadccL wa przemysłowego •
szkola Z. H. P..,. wst~p bez_płatny.
(w}
zostanie i z dniem 2 stycznia 1930 roku,
władze skarbowe winny; przystąpić
do

JADWIGA SMOSARSKA
KAZ• .JUNOSZA STĘPOWSKI
JUZEF WĘGRZYN.
22 aldy:

policji

Od dłuższego czasu w Lodzi grasowa- dniu wczorajszym.
Ledwie zdążyła zrobić kilka kroków
ła szajka młodocianych
złodziejaszków,
Okoł~ godzin_Y 2 w południe P: Koc wy w ~unku Franciszkańskiej gdy oto mło
dokonywująca początkowo drobnych, po- s~a z ?11:szkama .swego
uhcy Mo- ~Zl~~ ów podbiegł do niej i uderzywazy

Pod.łuz głośllej aztui Wł. PERZYŃSKIEGO

łódź, Sienkiewicza 79, tel. 141-79

rękach

opryszków w

Tajemniczy prześladowca - Wyrwana torebka z pieniędzmi...;..
Sztuczny tłok - Uj~cie

tem zaś coraz poważniejszych kradzieży. mus~ki .I

t>

Str. ·n

z dnia 8 grudnia 1929 roku.

Vr/ dniu 11 lipca 1929 r. policja piotr-1 wien. czas .opłacał punkłual?ie skł:td~i ~
kowska powiadomiona została o zuchwa- bezp1eczemowe, az wreszcie zmec1erpllłem włamaniu do mieszkania Szaji Bera wiony tern, że żaden z włamyw.aczy n~~
Tuszynera, przy ulicy Rycerskiej Nr. 6, w chciał mu dopomóc w uzysk~mu premtt,
Piotrkowie. Delegowani na miejsce wła- sam w <ln. 11 Hpca rb. włam~ł się do _własn~
mania wywiadowcy policji, od pierwsze- go mieszkania, a następnie zawładom1ł
go rzutu oka doszli do przekonania, że o kradtieży poltcję.
.
ma się tu do czynienia z symulacją, gdyż
Na skutek. te~o Tuszyne~a posłaW!O'fto
„robota" wykonana była niefachowo.
w stan oskarzema, o rozmysłne ~szkodze_-:
Dochodzenie skierowano przeto wręcz nie swego mienia celem uzyskania prem11
w przeciwnym kierunku, przeciw same- asekuracyjnej. Sprawę ~ższ~ rozpatrymu poszkodowanemu, który z tego powo- wał Sąd Okręguwy w Pi~rkow1e, który~
du nie był zbytnio zadowolony.
znał słuszność zarzutów: t. skaz:~ł . S~aJę
W rezultacie ustalono, że Szaja Ber Bera Tusz.-nera na 5 m1es1P.cy w1ęz1ema.
Tuszyner, ubezpieczył się, a właściwie
(w)
swóje ruchomości od kradzieży< i przez pe-

ANGIELSKIE
LIPA WSKIE
DYWANY
·CHODNIKI
w obfitym wybor:z:e najtaniej w firmie

TOWARZYSTWO HANDLOWE

,,GU
.

Spółka

Artykuły

Ił\

A''

z oiir. odpow.

Gumowe i T echniczue

ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska Nr. 149
Telefon 177-86.

~

I:
:
:

„HASLO" z dnia 8 grudnia 1929 ro'Kue ·

Str. 12

Przed dzisiejszem

Wielki Konkurs Gwiazdkowy
Firma wydawnicza „Gebethner i Wolff"
i starszych swemi wydawnictwami gwiazdko\\. <..! mi u rządziła trzy konkursy gwiazdkowe, polegające na znajomości literatury,
;iwa clla młodzieży jeden zaś dla dorosłych.
Szczegółowe warunki konkursu podane
zostały w katalogach,
wydawanych bezp łatn i e przez firmę „Gebethner i Wolff",
.1-'10trkowska 105.
,,
jako nagrody firma przenacza:
Dziesięć nagród ogólnej wartości 365
zł. dla młodzieży.
·
Dziesięć nagród ogólnej wartQści SOO
t:ł. dla dorosłych.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w
Nr. 8 „Tygodnika llustrowanego"~

sp_otkanie~

pragn ą c zamteresować młodzież

Giełda zbożowa
żyto

25.50 - 25.80; Pszenica 40.00 - 41.00;
Owies jednolity 24.00 - 25.00; Jęczmiei1 na
kaszę 25.50 26.50; Jęczmief1 browarny 27.50
- 29.00; Rzepak 78.00 - 80.00; Mąka pszenna
luksusowa 72.00 - 75.00; Mąka pszenna 0000
62.00 - IW.OO; Mąka wedug
typu przepis.
'10.00 - 42.00; Otręby pszenne szale 20.00 21.00; Otręby pszenne średnie 17.50 - 18.00;
Otręby żytnie 14.00 14.25; Kuchy lniane
44.00 - 45.00; Kuchy rzepakowe 33.50 - 34.50;
l.i'asola. biała 90.00 - 95.00;
Groch jadalny

Nadzwyczajne
zebranie
.
,
szewcow

Stibbe

Konarzewski

Cech Szewców wzywa swoich człon•
Polski, nie majiic wogole w kraju groźnych prze- ków na walne nadzwyczajne zebranie od·
ciwników.
być się mające dziś w niedzielę o godz,
Czasy te minęły bezpowrotnie. Gerbich prze16
m. 30 w lokalu własnym, Piotrkowska
szedł na żawodowstwo i wyemigrował do Brazylji,
dzien·
gdzie odniósł już szereg poważnych sukcesów. Ko- 79, z następującym porządkiem
narzewski wycofał się z życia sportowego. Stibbe nym:
zaś, po pl'Zejściu poważnej choroby, porzucił boks,
1). odczytanie protokułu z ostatniego
poświęcajQc się całkowicie podnoszeniu ciężarów,
zebrania.
·
w której to konkurencji stał się też jednym z czo2) odczytanie okólników Izby Rzemie·
łowych zawodników Polski.
Tok było przez długi okres dwuletni i nic nie ślniczej.
zapowiadało zmiany na lepsze. Aż oto przybył do
3) Zapoznanie się członków z reguła•
Lodzi trener Niespel i chęć zdobycia osieroconego
minami komisji uczniowskiej, cz.eladni·
przez Kupkę tronu pięści.orskiego zrobiła swoje.
Stibbe i Konarzewski znaleźli się znów na sali czej i mistrzowskiej.
treningowej, wykozujQC niespotykany u nich do4) ustalenie wysokości opłat pobiera·
tychczas zapał. Rezultaty prac nie dajQ na siebie nych przez sekretarjat Cechu.
długo czekać, gdyż Stibbe
zwyciężył już
kolosu
5) W sprawach przywozu zagranic~
śląskiego, W otzkę, wykazując w walce dużo amnego obuwia do kraju i braku pracy u
bicji.
·
Z powrotem na ring obu łodzion powstała też sze-w-ców.
na nowo rywalizacja tych pięściarzy.
6) zorganizowanie związku
Cechu
Kto zwycięży, trudno dziś przewidzieć faktem szewców województwa łódzkiego.
jednak jest, że obaj przeciwnicy, doceni~jQc zna:I) wolne wnioski.
czenie walki, ćwiczll intens:)'.wnie, tak, że Da ring
wyjdQ w pełw siŁ

Dzisiaj odbędQ się w Lodzi, zgodnie z zapowiedziQ, wielkie zawody bokserskie z udziałem zowodników innych okręgów.
.
Poznania przybywajQ dwoj czołowi pięście·
rze: Anioła i Tomasz~wski, którzy są obecnie w
doskonałej formie.
·
Anioła pokonał mistrza Lużyc, członka herlińskiego Herosu Werner-a, a
Tomaszewski prze·
grał nieznacznie do mistrze Berlina wogi
półciężkiej, Voelknern.
ł'rzcciwnikiem Anioły będzie Seweryniak, któ·
ry przed miesivcem walczył z nim w Poznaniu. W
pierwszem spotkaniu nieznacznie na punkty wy·
szedł zwycięsko Anioła,
obecnie Seweryniak podniósł się bardzo w formie, to też rewanż za;:iowiada nad wyraz interesujQCO. Przeciwnikiem Tomaszewsk.iego będzie mistrz okręgu łódzkiego Kempa.
NajwiększQ jednak sensacji!
zawodów będzie
spotkanie Stibbego z Konarzewskim.
W alka ta wzbudziła duże zainteresowanie w kołach bokserskich.
Tu noleży zaznaczyć, że swego czasu Lódź posiadało hegemonję w wagach ciężkich.
Wśród tych włośnie pięściarzy obok Gerhicha
znojdowali się obecni rywule Stihbe i Konarzewski. Wszyscy_ oni zdobr.wali kolęino tvtuły: mistrzów

z

0

Kalendarzyk sportowy
na dziś ·

stawieniu kasowe ze spotkań mi_ędzygru1>owych
wejście do ligi.

0

LIBAWSKIE

Łodzi I

Sportowcy

W dniu dzisiejszym odbędQ się następujf!ce im'}8.00 - 43.00.
prezy sportowe:
Obroty średnie. - Usposobienie bez zmiany.
Dzisiaj wszyscy śpieszcie na odczyt
Boisko WKS. - godz. 9,30 LTSG II - Bieg.
~y za 100 klgr. parytet :w.agon Warszawa.
DecydujQCY trzeci mecz o tytuł mistrza klasy B. p. pułk. dypl. Władysława Kilińskiego
Godz, 11,30 Naprzód - LTSG. Mecz o wejście dyre:ktora ~aństwoweg.o Urzędu Wycho~
do ligi.
warna
Fraycznego 1 Przysposobienia
Boisko przy ulicy Wodnej: godz. 10-ta Widzew Wojskowego w Polsce, do sali „Resursy
W niedzielę dnia 8 b. m. punktualnie
III - Zjednoczone. Mecz o tytuł mistrza klasy C. Rzemielniczej'', Kilińskiego 123 na godz.
<> godz. 10-ej rano w sali Kartelu Związ
o godz. 11-ej w sali ośrodka w. r. dalszy ' ciąg
ków Z. Z. P. ~rzy ulicy Gdańskiej Nr. turnieju o mistrzostwo Lodzi w piłkę koszykowQ 11 m. 30 w poł.
Specjalnie w tym celu przybyły z
40, odbędzie się ogólne zebranie robotni- dla pań. O tej samej godzinie odczyt pułk. KiWarszawy
do Łodzi p. pułk. Władysław
ków i robotnic, którzy ulegli wypadkom lińskjego na temat sportowy.
Kiliński
wygłosi
dziś odczyt p. t. „IdeobokserW
sale
Geyera
o
godz.
11,30:
Zawody
przy pracy i otrzymają renty z Zakładu
Ubezpieczeń we Lwowie, na· porządku o- skie z udziałem zawodników warszawskich i poz- we podst-awy wychowania fizycznego i
nańskich.
sportu oraz najbliższy program w tej
brad sprawa o ubezpieczeniu od wypadków
W Pabjonicach jedyny mecz .o puhar magistratu dziejzinie.
i zatwierdzenie lekarza i adwokata zwi<łz Burzo - Or11;.
Nie wątpimy, że p.iękna myśl mie:sco

IN OLEUM

Komunikat

kowego, to też o jaknajliczniejsze przybycie inwalidów pracy prosi Zarząd. · · ·

dźwiękowy

Kinotestr w

Jak się dowiadujemy zarzQd PZPN-u desygnodla trzech klubów walczQcych o wejście do
ligi (Lechja, LTSG. i Ognisko) po 500 zł. a więc
w sumie 1,500 zł. Kluby te otrzymały już pieniQdze przekazem. Jednocześnie PZPN. zwrócił się
pismem do powyższych klubów, by przedłożyły ze-

Łodzi

S LllllDID
20.

Wielki film

oatatni

d:iwitzkowo-śpiewny,

Bank

Rzemieślników Łódzkich
Łodzi

w

Sp6łdzłelnła

Łódz,

ostatni wyraz techniki
kinematografic&nej.

z ·ogr. odp.

Kilińskiego

ul.

123

(iJmach Towarzystwa Rzemiejlniczego nResursa")

:łQwaych:

Dwie piazdy ekraau:

przyjmuje

LAURA LA PLANTE
i JÓZEF SCHILDKRAUT

Wkl ady

seansów o godz. 3-30, S.45,
7.45, i 10-ej

kazde

Na 1-szy seans ceny miejsc

Zł.

Nawrot 8
Tel., 41-09 177-81

dzień

„Statek
Komedjantów"

Początek

i

NARUTOWICZA 20

Dziś nieodwołalnie

W rolach

BOKSLEITNER
S·ka

wego Oguiska Polskiej Y. M. C. A. zaproszenia p. pułk. Kilińskiego do Lodzi
spotka się z należytem zrozumienim ze
stxony całego świata sportowego Lodzi
i że wszyscy, komu rozwój sportu leż3'.
na sercu przybędą dziś do sali „Resursy Rzemieślniczej".

Pomoc PZPN-u
wał

1-szy

ADOLF

833

t .., 2.-, 3.-

oszczę

' •
dDOSCIOWe

ządanie

oraz zapisy na

Załatwia

od jednego złotego za oprocentowaniem, terminowe i na
udziałowców

Banku.

wszelkie operacje bankowe.

wKAZD

powinien być krem do rąk „ROMEBRO'~
(z motylkiem) wypróbowany i niezcv
wodny środek na popękaną, posiekani\
skórę rąk i twarzy. Niezbędny dla pań,
panów i wszystkich, którzy często myja
reje~ przy pracy domowej lub innej zawo•
d<?wei i przebywających na ostrem po•
w1etrzu.
Sprzedaż w aptekach
i składach aptecznych
ałoika w detalu Zł.1.50-Register

Cena

Łódi,
•

'

"

...

>

•ł'<'

'

pomnik megalomana
Fikcyjny wywiad z P• wiceprezydentem
• b
W I k•
W eJSS erg• ie ińs Im

Dookoła budowy pomnika Kościuszki acuta!" •..
placu I?_O - Wolności stworzyła się
Pana Weissberga zastałem przy cięż~
-

· kiej pracy: W gabinecie jego odbywały się

Pogłoska, jakoby pomnik ten miał być manewry jesienne radnych i ławników ceka

odsłonięty w r. 1994, w dwuchsetną rocz- wódkarskich: przechod,zono właśnie prak-

Dicę bitwy pod Racławicami przez wnuków tyczny kurs taktyki radzieckiej na posiedzei prawnuków obecnego jego twórcy utalen- niach Rady Miejskiej.
towanego rzeźbiarza p. M. Lubelskiego Na komendę wywijającego

uleży do najmniej dzikich i najmniej fan- p. wiceprezydenta:

laStycznych„.„
W, sprawie tej udaliśmy się do p. wiceprezydenta naszego miasta p. E. Weissąerg - WieHńskiego.
·
Jako reprezentantowi pisma „Hasło",
nie robiono nam z audjencją żadnych trud-uości.„. Tylko znajomy lekarz miejski,
spotkany tuż przy drzwiach wiceprezyden<!kiego gabinetu ostrzegł nas poufnie:
- „Drogi panie! Tylko ostrożniutko,
,;łko nie drażnić! Nerwy pana Wielir"intiego po ostatnich cięgach są zupełnie do
'uftu.- A pozatem pacjent mój ulega ustawicznym ciężkim atakom, nietylko pra!'>y,
ale.i swoim własnym„. atakom histerji, któ
, ~EisYl!a -.-0kteśla j_ako ume~lomagia
„

„głosować"

•
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ł ~
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Pracował w Kasie Chorych? Nie! Cz'· talję omdlewającej Taiji„ .•
zapobiegał bezrobociu proletarjatu łódzkieInny (kubistyczny) projekt przedsta·
go, przez założenie bodaj pół metra rury wia mię jako apokaliptyczną mamkę, karkanalizacyjnej? Nie! Więc do jasnej chole- miącą jedną barokową piersią Melpomenę
ry, poco mu odlewać postument?. Napom- a drugą dyr. Karolcia. Adwentowicza, skrę·
nik w Łodzi zasłużył kto innx!!
.
powanego w powijaki przyjaźni magistrac·
Zasłużyłem Ja!
k"teJ„
· .•
Zarzuca mi prasa, że przywędrowaSam postument upiększony zostanie
łem do Łodzi, w jednych dziurawych port - wspaniałym fryzem wyobrażającym „mój
kach, w półtorej parze postrzępionych ka- marsz na Manteufla" (a la Mussolini), roJesonów i jednej parze cerowanych skarpe- dzajowe scenki z kabaretu „Kakadu" e1
tek. Ale zaprawdę, powiadam: nadejdzie ceatera„„.
czas, że najwięksi miljarderzy amerykań·
Mówi pan, że odlanie ze spiżu takiegłl
scy staczać będą boje 0 strzęp tych histo- pomnika, narobi smrodku? żarty, drogi
rycznych portek. Nadejdzie czas, gdy panie! A od czegóż moi pretorjanie? ....
szczęśliwe będzie British Muzeum jeśti
Tu zwrócił się p. wiceprezydent dt...
w swych zbiorach ukryje bodaj_ włókienk0 stojących w kornej adoracji ławników
tych relikwiarnych skarpetek„..
radnych z C. K. .W.:
Albowiem, zaprawdę powiadam: wiel- Kogo odlać mają: Kościuszkę, czy
kie jest serce, pragnienie i zasługa moja - mnie? Gadajcie!
aczkolwiek
pomniejszają Je zawistni
Zgodnie zerwali się ze swych miejs~
Pism ac Y • • • •
towarzysze i wrzasnęli:
A propos samego posągu istnieją, jak
- Precz z Kościuszką! Niech żyi~
dotychczas, dwa projekty, i to oba uwiecz- odlewanie pana wiceprezydenta! ! !
niające moją wspaniałą działalność na niWymknąłem się z gabinetu.
wie teatralnej.
W korytarzu zagadnął mię zr~ajomy dok~
Na jednym z nich wyobrażony jestem tór:
jako Apollo anti - Belwederski - Szla- No i widział pan? - Megalomanja
chetny, bardzo uduchowiony i bardzo nagi acuta„„. powiadam panu: acuta .....•
efeb (to znaczy ja!) trzyma w jednej rę ·
- ,,Oj tak, acutas, acutasl!!" - ryk•
ce lirę, a drugą dzierżącą puhar złociste„ nął z uciechą stary woźny, podając mimogo - alko!loju. __.OP0eimL!j,e;w~}lnlLm_uśrjs~i~ ie.;;-we_kslamL~_dsQte _ futr_o„„ ••_•:
Syt.

ieljeton magistracki

ilłZ legenda.

M.Z.P. 2CJI.!

Laboratorjum Kremu

<\

A

1\il DOMUI

szpicrutą

zebrani
zrywali się jak nakręcone pajace. I odwrot-nie. Na apel „nie głosować" zamieniali
się w tabun bezwolnych, w czerwone wrota zapatrzonych cieląt....
- No, co - chełpił się p. Weissberg Wieliński - wyćwiczyłem swą trzódkę,
hł? Na partyjnym postronku zaprowadzić
ją mógłbym, dokąd żywcem zapragnę .. „.
No, ale to do rzeczy nie należy .... Pan przyszedł tutaj w sprawie pomnika T. Kościuszki? Otóż powiem krótko · i węzłowato:
będzie pomnik - ale nie Kościuszki„.
Bo pytam: kto to był właściwie ten
Kościuszek? Czy należał on do P. P. S.
C. K. W.? Nie! Czy znał Marksa? Nie!
C~ b_udo~ał domkl dla r_obotnikp_w?. N.ie!
_.

„HASŁO"

z dnla 8 grudnia 1929 roku.

Str. U

ROZRYWKA i ODPOCZYNEK PO PRACY

...E~IUIA„„TR~·i·~·!llliM_,~K~IN
...·O~::_~_Q~~!s._1••.~lQ
T E A T R y

„DZIEL~Y.WOJAK SZWEJK".
I
. 9-25"
12.10. Pora.nek symfoniczny
z Filharmonji
Jutro w roruedziałek o godz. 7,30 wieczorem'
,PRZY
"
,
.„
Warsa. org. przez Wydz. Oświaty i Kultury
7eatr Miejski: - Pan Topaz.
po c~nach pl'pularnych „Dzielny Wojak Szwejk"
,„
'
GOD1 !~DNEJ N.OCI
.
Ma~stratu m. st. Warszawy wespół z DJBilety do nabycia w kasie zamawiań w kwia- . ].i. we 1:'1torek na1vlizszy, a ~<ęc za dwa dm,
l'eatr Popularny: - Pociąg widmo.
rekcją Koncertów Symfonicznych.
ciarni
Salwy,
Moniuszki
2,
od
10
rano
do
7
wie-!
u1r:ymy.
w
Jednem.
z
czołowych
km
naszego
miasta
Ceatr Kamera.lny: - l\'Iężczyzll:a. i Kobieta.
14.00. ,Stan i rozwój przysposobienia rolniczeczo.rem bez irz,•rwy.
głosny fil~ polski f!Od powyższym tytułem.
1· .
I . ~cenarii;sz tego filmu, specjalnie napisany prze; go młodzieży wiejskiej" wygł. inż. Zygmunt
GRAJĄ
Kobyliński (odczyt ten w skrócierz ilustracja
'l'EA'l'H KAMERALNY
lfah NowmskfJ i S. Romina, obfituje - jak żaden
A.pollo: - Miłość kozak...\.
mi został wydany w formie ulotki załączony
'l'l'augutta
Nr.
1.
•
dotychczas
/~m
p~odukcji
krajowej
_
w
cały
sze·
Bajka: - Szampan.
do szeregii pism rolniczych.
Ostatnie powtórzenia „Mężczyzny i kobiety".
r~g mom~nt?~ mezi:vr!cle. frapujricych i pełnych 14.20. Muzyka.
,Capitol: - Motyl brukowy.
1 esa~ow1tosc1.
Dziś,
niedziela
i
do
środy
włącznie
wyborna
n.
D~i~su;:t?J
muzie
pol~kiej
zarzuc'l
~asino: - Manolescu.
14.50. Muzyka.
konserwacyjna salonowa komedja Wł. Lakato- s~ę me bez ~łusznosci, ze ma w sobie zby_t wiele 15.00. „Co słychać, o czem wiedzieć trzeba" Corso: - Szalony jeździec.
sa
„Mężczyzna
i
kobieta"
w
reżyserji
M.
Melili~eratury,
ze
brah
w
niej
pierwiastka
prawdziwie
Pzary: - Walki w Palestynie.
wygł. dyr. Szczepan Mędrzecki.
ny.
kinowego.
b : - Policmajster Tagiejew.
Autor;;;y scenariusza i reżyser filmu ze11cali zU· 15.20-16.00. Audycja żołnierska, org. sbit-"8·
'Grand-Kino: - Hrabia Monte Christo.
niem. Wojsk?wego . Instytutu Naukowo-Wy
pełnie z tym pierwiastkiem literackim i dali wido„BRONX - EXPRESS".
Luna: - Maski Erwina Reinera. • - ·
dawruczego 2 Polskiego Radja.
nawskroś kinowe. To też film ten jest prze·
i:iisko
W
czwartek
wielka
sensacja
artystyczna:
odMimoza: - Uśmiech losu.
16.00. Pan Lenartowicz podzieli się swemi w1·a
aewszystkiem
triumfem
ekranu,
czyste:;o
ekrmm.
dawna przygotowywana z wielkim nakładem
:Odeon: - Papo ja chcę hrabiego.
żeniami z podróży do Północnej Afryki.
pracy głośna i racjonalna komedja Ossipa Dy- Obok świetnych zdjęć cechuje „9-25" prawdziwie 16.20. Muzyka z płyt gramofonowych .
IPalace: - On. nie powróci już.
europejskie
traktowanie
postaci
/ragmentycznych.
mowa „Bronx - Express". Ciekawą i oryginal.Resursa: - Erotikon.
16.40. „O dzikich zwierzętach cywilizowan,
nll: formę łączy ta głośna sztuka z frapującą tre Reżyser Biske stworzył cały szereg typów tak charaktł.taj: Dalsze dzieje Ta1zana.
·
stolicy" - opowie dr. Stanisław Sumińsld.
że
zdawałoby
sic,
iż
s-;:
wyjęte
wprost
terystycznych,
rSońce: Pat i Patachon jako pasazerowie ścią osnutą na tle emigracji żydowskiej w N.
17.00-18.00. Koncert orkiestry Dyr. Tramw
Yorku. H.eżyseruje L. Zbucki. Specjalne dekora- z życia.
na gapę".
Miejsk. pod dyr. Leona Cymermana.
W głównych rolach występuj11: piękne i utalen- 18.00-19.00. 'l'ransmisja z samolotu. Rozmow~
cje przygotowuje E. Pietkiewicz. Grają: BiskupSpółdzielnia: Pojedynek w przestworzach.
Łodzianka Iza Norska i Harry
towana
artystka
ska,
Faleńska,
Marcinowska,
Bogdanowicz
Daradjotelefoniczne z ziemią. Wra~enia sprawoSy1·ena: - W szponach żółtych <ljabłów.
niłowicz, Scibor, Matuszkiewicz, Viarchał~wski Cort. Tworzq oni piękną parę amantów, grających
zdawcy, oraz napowietrzny koncert płyt g;ra/Uciecha: - Co kocha kobietka.
z
dyslcrecjq
i
nmiarem,
jakie
daje
tylko
głębokie
i Zbucki. Bilety już do nabycia w Cukierni Gomofonowych (w razie niepogody - dalszy
!Venus: - Walka tytanów.
zżycie się z filmem i poznanie wszystkich arkanóu
ciąg koncertu popołudniowego).
/Wodewil: - Papo ja chcę hrabiego.
tej wielkiej sztuki.
stomskiego.
19.00. Rozmaitości. Występ p. Juljana Kzz~·
~ch~';.i; .O statni pocałunek.

co
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-
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l'EATR POPULARNY.
t
'l'EATR MIEJ:;KI
Ogrodowa 18.
„STAś LOTNIIUEM CZYLI TAJEM -ICE
Dwa ostatnie powtórzenia
LALEK".
„Pociągu widmo"
wieczo. Dziś. w niedzielę· o godz. 12 w poł. ukaże się re~ane będą dziś w niedzielę popoł.
f12. scerue Teatru Miejskiego w formie specjalnego widowiska dla dzieci i młodzieży komedjo ·,ROPCIUSZEK",
1b ajka p. t. „Staś lotnikiem czyli tajemnice laBarwna
ferjowo
ujęta bajka
„Kopciuszek"
llek".
która dzięki pierwszorzędnej wystawie i grze
1,,
Każda osoba dorosła ma prawo wprowadzić
całego zespołu stanowi prawdziwą atrakcję nie;L dziecko do lat 7-miu bezpłatnie.
Bilety po cenach najniższych od godz. 11 ra- tylko dla naszych milusińskich, ale i dla starbo do nabycia w kasie Teatru Mieiskiego, Ce- szych dana będzie dziś w niedzielę o g. 12,30 w
południe oraz w poniedziałek i wtorek o g.
gielnfana 63.
7 wiecz. (siódmej wiecz.)
Piotrkowska 295.
,,'ARTYśCI".
TEATU GEYEROWSKI
Dziś o godz. 4 popołudniu po cenach zniż oWystąpi dziś w niedziel(} dwa razy z prze4ch ,,Artyści".
pięknemi „Skalmierzankami".
,,PAN TOPAZ„.
„SKAI.MIERZANKI"
Dziś, wieczorem o godz.
8,30 „Pan Topaz"
W
SALI Fll,HARMONJI.
Jomedja Pagnol'a.
W środę reprezentacyjny występ Teatru Popularnego w Sali Filharmonji. Odegrana będzie
barwna koncertowo wystawiona p1·zeplatana tań
cami i ewolucjanii tanecznemi wesoła komedjoopera J. N. Kamińskiego „Skalmierzanki"
w
pierwszorzędnej reżyserji J"anusza StrachockieNapiórkowskiego 28
go z udziałem utalentowanej pary artystów
Marji i Aleksandra Żabczyńskich oraz Br. Bronowska, L. Pilarska, H. Puchniewska, A. Górecki, L. Skorasiński, A. Tatarkowicz i T. WarchaDziś i elni nast~pnych
owski. Kolorowe dekoracje E. Pietkiewicza.
Sprzedaż biletów (od 1 zl. do 5 zl.) w kasie
Królowie humoru i śmiechu
Filharmonji.

Premjera ,,Przygody jednej nocy" b~dzie niP·
wińskiego.
zjawiskiem nieprzeciętnem na terenie na- 19.25. Feljeton p. t. „Dwie strony w spone"
szych repertuarów kinowych. Za dwa dm zjawisko
- wygł. p. Tadeusz Ulanowski.
UJ ujrzymy w jednem z kin łódzkich.
19.40. Odczytanie programu na dzień następny.
wątpliwie

Wiadomości bieżące.

,.SING SING"
SUPER.SENSACYJNY FILM AMERYKAŃSKI.
Dyrekcja kina • teatru „Czary" zapowiada na
dni dawno oczekiwany w Polsce, super·
przebój tegorocznej produkcji amerykańskiej noszą·
cy tytuł ,,Sing sing". Akcja tego filmu przenosi się
z murów nowojorskiego wiezienia do wykwintnych
salonów amerykańskiej arystokracji, gdzie królują
piękne kobiety i mężczyźni,
hochstaplerzy pierw·
szej klasy, gentlemani • włamywacze i profesorowie,
kradn(;!cy diamenty.
W luksusowych lokalach Nowego Jorku roŻgry
wajq się najbardziej posępne tragedje, dzwjq się
11ajstraszliwsze zbrodnie, a sprawców napróżnu
szulca ramię S.Drawiedliwości.
Pełną napięcia, toczącą sę w szalo11ym
tempie,
akcję
urozmaicaj" dwa szympansy w mundurach
policyjnych, Maks i Moryc. Po raz pierwszy widzi·
my na ekranie małpę, jako świadomego aktora,
małpę • detektywa, małpę • złodzieja, małpę • morderce Jl.Jaksa i Moryca.
To też film ten jest prawdzitl!ll: sensacją. najbliższe

19.58-20.00. Sygnał czasu z Warszawskie~
Obserwatorjum Astronomicznego.
20.00. Słuchowisko z Krakowa.
20.30. Koncert popularny.
21.10. Kwadrans literacki. Nowela Zuzann)
Rabskiej p. t. „Szczypta poezji".
21.25. Dalszy ciąg koncertu.
22.00. Feljeton p. t. „Jak zyJe Londyn" wygł. p. Florjan Sobieniowski.
22.ló. Komunikaty: meteorologiczny, policyjny,
sportowy.
22.25. „Ostatnia fala" red. Ja.n Piotrowski.
22.35. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT).
2:3.00-24.00. Muzyka taneczna z „Oazy". Otkiestra Z. Karasil1skiego i W. Roszkowskiego.

No Es

CO USŁYSZYMY DZIŚ

MA

PRZEZ RADJO
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ
na dzień 8 grudnia.
10.15. Nabożeństwo z Katedry Poznańskiej.

Pat iPatachon

DŻENTELMEN WŁAMYWACZ

IWAN MOZŻUCHIN
BRYGIDA HELM

811

Jako

Pasażerowie

na

gapę

SENSACJA

Tryskająca oryginalnym żywio
łowym humorem komecija w 10

„CASINA"

aktach
???
Następ;ny 1Drorram:'
???
„Noc poślabna" z Harrym Liedtke.
Poc•11t•k w dai pownednie od rodz. 5,7 i 9, w
soboty o 3 siedzie.le i święta. o L W 11iedzi•l•
na piepazy 1ean1 waz:yatkie miejac:a po 40 groazy.
S~ejalaa

illlatracja m11.syezaa w w:ykonaaia orkieatry 1y111foaicnej p•4 bat.1t,

~P.1i.Z1NA

Frank Merril z uroczą Natalją Kinigston.
Dwie irodziny strasznych scen.

,...,

Walka na śmierć i życie.

Aktualności

Nnd progranu

KINO-TEATR

Orkioatra aymfoniczna

Nad proa-ram:

~mmmmss~mm~mramss

p•d kierunkiem z:naneio p. E. ZILBERSZACA.

SALA DOBRZE OGRZANA

SALA DOBRZE OGRZANA

Pocz,tek ........w w ••boty, aiedz:iele i iwi,ta • rodziai• 1l w pel. w dai powazedDil • 1•d•i•i• 4 pe południ•
aa pierwazy Haa1 waxyatki• mieJsca p• SO ·z-r.

TYDZIEŃ ŚMIECHU

Anons: wkrótce

Kohn i Kelly wHaremie

wkrótce

nasłt;pnych

Ili

Arcydzieło

Erwina Reinera

'Wedł'-11' rozgłośnej powieści Jakóba wau-aaa
Hi""!'ia niezicmalciej miłości i wiec.znell'o po:i,da
D1'l.

Fucynujl\e& kreacja króla 111Dantów

JOHNA GILBERTA
ako

aiepraebicraj,ey w irodkaeh newocxcn.y
DON JUAN. pn:epi•lmei

AJ.MY RUBENS
i eu.ruio,cej wiedeaki

EWY VON BERNE.
Yapalliała

wi<l!kl.j

ilu1traaja muzyczna w wykouni'I
erkieatry symfoniczaoj po4 cly... Jwj,

A. CZUDNOWSKIEGO
._M&UÓW • li- 4 PP· w „b. i aiedz. •
I'• b W poł., •abatni"ł'O O I'• 1fl W,
m~ na pierwllą' H&111 od 1 :r.ł., w sol>

p„""tel:
C..y

i ai.dit. o4"l2-~ PP•~· aial'ac& po so_.r.
Bil"'7 ,.J~w• Ilia waiae w • cdzlol~

m
l!I
8
8

m
m

Apel do ekonomistów

wytwórni „Metro-GoldwyuMeyer, reźyserji słynnego
Victora Sjostroma

==== Maski

m

Związek

Ekonomistów

T. z. w

I

Poznaniu żar obowiązków, jakie na siebie

dobrowolnie

Oddział w Łodzi zwraca się niniejszem do wszy wzięliśmy, móc rozłożyć na nas wszystkich.
stkich ekonomistów dyplomowanych ora,z do Stwarzamy Komisję naukową, któraby przez
sympatyków Związku, zamieszkałych na tere- stałe og!aszanię artykułów w prasie, omawianie województwa Łódzkiego z gorącym apelem jących palące zagadnienia naszego życia goo poparcie starań Związku, idących przede- spodarczego, była w ciągłym kontakcie r; 15zewszystkiem w tym kierunku, by wywalczyć rokiemi kołami naszego społecr;eństwa ""t~
ekonomiście należną mu pozycję w życiu gospoWierzymy głęboko, że apel nasz ~siągnie
darczem naszego państwa, by skupić wszyst- swój cel, że niejeden z Was, Ekonomiści, w
kich ekonomistów pod jednym sztandarem, by poczuciu solidarności i obowiązku koleżeńskie
wzmocnić wśród członków ducha solidarności go, poprze swą p:racą nasze zamierzenia i przy
koleżeńskiej, a wreszcie, by drogą zebrań dy- czyni się do umocnienia naszego Związku.

I

m

m
IEI

AJ~ '..

El
8

i-alNcar-.....JI

~~~,-~,!~~
· ~'~~'!m~~lli~~~-~~~~l~~~·~~~m~~1~tt~~~"~~~"~~~·~1~~~,~~~~~JEI
1

D:di l dni

Dziś i dni następnych. Początek o
godz. 12-ej. Ceny miejsc na I seans wszystkie po 1 zł.

Niesamowite przygody wśród dzik:ich zwierz11t i bandy opryszków.

aOllUALDA ULATOWSKIEGO

l§!l§ll§ll§ll§]Ji)HJ[§]liłlilłiłl§ltmfil

CU

Drliid~Md~n~h
fteweJaeyjne

arcydzieło

obecnej poci

tytułem

~

da\3'

8

m

~SZAMPAN
.~m
m
m
m
El
El

m
m

skusyjnych, referatfrw i artykułów zapoznaJednocześnie zawiadamiamy, że lokal Od- [iJ
wać szerokie koła społeczeństwa z istotą i zada działu Związku mieści się w Łodzi przy ul. Sien
niem wiedzy ekono1nicznej oraz zaznajamiać je kiewicza Nr. 61, III p. fl:ont, gdzie odbywają
z nowemi kierunkami i problemami ekonomicz- się dyżury członków Zarządu w środy (Id goth:.
ne1ni.
18 do 20 <:tel. 17-773 w czasie dyZl1rów:)., ~
&:.
Do urzeczywistnienia tych zadań tak poży- podczas których chętnie służymy wszelkieani
tecznych nietylko dla nas, ekonomistów, ale i „ informacjami i przyjmujemy zgłosze:aia na
dla całokształtu naszego życia społeczno-gospo- członków zwyczajnych i wspierających.
. darczego, jak i dla. samej -wiedzy ekonomicznej,
Zarząd Zw.iązlru. ,Ekonomistów T. ~
,..~~- .P_g;~~~lij:~......;~ą ci_ę:
,Qd4.!!ał:..,:ff.':..Łodzi.

(PALAIS DE LIDCE)

I:]

W rolach gi6wnych :

l:J

BETTY BALFOUR
i JACK TREVOR

m Zajmuj~ca troś~I B~ata

l5J

m

EJ

Film zrealizowany koaztem kilk"

tysięcy dolarew.

wy•tawal W•paniala grai

Poez,tek cods. o I'· 4 30 pp. w soboty •iedzi•l•
i iwil(ta o r- 1 pp
Ceay waxytkich mioj11<1 aa pierwue aeanso SO ir.
Orkioatra

pewiękn~..!'~~ l>&tut,

A. iUCHTm<A

m
m

8

m
l5J

r:'I
111:.1

m
m
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„HASŁO"
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YEATlł

Dziś i dni następnych!!!

I

Wielki film krajowy p. t.

·.

daw. „FLORA" Zawiszy 22.

Dziś

i dni

następnych !li

Wielki film krajowy p. t.

(Bałuty).

J

Dramat z życia rosyjskiego w 12 wielkich aktach

W rolach głównych

Ił$~ , Marja BOGDA, Zbyszko SAW AN, Antoni RÓZAŃSKI, Halina RAPACKA
i inni

~

~

Nast. progr. Zdobywca

UWAGA! Nie patrzącnawielkle koHŁyobrazu,aby dać możność 111ers:r;ym
~erc
wartwom zobaczyć ten obraz, ceny miejs_c_n_ie_p_ow_y_ż•_z_on_e·------------------------------kl'----~
ł'asme -part out

i wolne

wejścia

~czątck

niewaine

od f
wa•

złotych GARDEROBĘ:
DAMSKĄ
MĘSKĄ

iiiMM!!i

•

'.e..r- ".:L_ych procentów nie dolicza

się! 41

seansów w dni powszednie o godz. 4.30 pp., w sobot.; i niedziel.; o godz. 12.30 pp.

tygodniowo

i

ww

DZIECINNĄ

Uwa&'a•

w

JEDWABIE,

P.

KOŁDRY,

TOW ARY
i OBUWIE

w r z ołkle artykuły na młejeca I

ł praktyc~ne

WJ'bor:ae poleca

CZłl

I&

WSCHOD llA f2 •

FRbNT, PIĘTRO
TELEFON 171 -32

LUSTRA POWIĘKSZAJĄCE DO GOLENIA
LUSTRA RĘCZNE
LUSTRA STOJĄCE
LUSTRA ~CiENNE

M Czas pomyśleć o Gwiazdce!
Najmilsze

włelldm

podarunki jaka

TREMĄ

Lutra i szkła szlifowane do mebli,
samochodów i t. p„ pol~a po cenach

Kostjumy
Swetry
Pulowery
Krawaty
Szaliki
Chustki

budowli,
zniżonych

FADlłVICA LUITElł

Oskar Kahlert

ŁÓDŹ, uL Wólczańska 109.
Telefon 210-08.

233

Rękawiczki
Pończochy
poleca firma

Ag Spodenkiewicz
Piotrkowska 150.

+++ Konllłantynow1ka

26.

I
I
I
I

Własna

Wytwórnia Koldei

Z~ Chądzyńskiej

-~-'IOi!Zllllil'lltiM

Zakład

A

ZegarmistrzowskoJubilerski

C

LUSTER
F ABRYKA
i WYTWORNIA MEBLI

_tJ

j

...

llL

j. KUKLINSKI

„ „

uL Piotrkowska 100, tel. 25-35

ŁODZ,uLZachodnła 22, tel.178-11

Wykonuje wszelkie
reperacje wchoclzące
w zakres zegarml·
strzostwa i jubiler·
stwa, solidnie, szybko i na kaid.e iąda
nie.
Ceny bardzo

poleca po cenach najniższych lustra,
trema, tualety; jasne, ciemne w oryginalnych ramach oraz lustra wiszące.
Meble pojedyncze oraz całkowite urzą
dzenia najnowszych stylów. Zakład
tapicerski. Odnawianie i poprawianie
luster z przeniesieniem do domu.

Sprzedaż NA RATY i ZA GOTÓWKĘ.

przystępne.

235

••••
Y ŻELIWNE!

·············~;

] Najlepsza gwiazdka to 111
~
111 Bucik od SANDBERGA 111

\~~~~~~illiDBl„!llml„lilElillllllll:lliiiiliiillllllllim8

'I

.1

•
I

ŁĄCZNI

I

wszelkich wymiarów

do przyłączeń sieci kanal~zacyjnej

'

„

ij'M4

A

Oddział

na raty po cenach -~
gotówkowych
Spis sklepów wydaje się na żądanie

~~~~i]Bi::1illlmil!mti5Z5DIDllll:illmil&Qmflimmllill!lia'l!!i!Uli:llillllillll

„RA1"'

OL"

Al. Kościuszki Nr. 13
'

tel. _7 1-56.

Ił

flj;

li

Olł'" Sp.Akc. Handl.-Przemysł. ~

gdyż dostarcza PP. Urzędnikom
50 największych sklepów wszelkich

towarów

•
•
D

POL· CA
&Wt#'

ALEJE C<O:tCIU.J'ZKI 1~

l1

„..

li

~-

;c1.

•

·········••ilfl

w Łodzi, Kilińskiego 70 telef. 100-84.

G
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ED.
najsympatyczniejszy z amantów ekranu w filmie

. CHCĘ

,,PAPO JA
Uwaga I

pełnym

wyświetlają

Mr.15

E

???
• • ••

BRAWURY i HUMORU p. t.

HRABIEGO!''

kino teatry Odeon i Wodewil

jednocześnie.

Do

Kupującej Łodzi

Na wypłat
N

w

włelklm

wyhol:'ze po

CENACH FABRYCZNYCH

„IS

o

GAI.ARTE lłll'.i
wszelkiego rodzaju
poleca

•

'

Najtańsze ceny I
Najdlużt.ze terminy I

Damskie i męskie płaszcze - najmodniejsze fasony I
Wełniane sweatry i kostjumy.
Wełniane towary na damski~ palta i suknie. Kam~arny. na męs- 1
kie ubrania, welury na męskie palta•.Crep de chma! Jedwabne 1
i wełniane popeliny, rypsy we wszelkich kolorach. Białe towary ·
Firanki. Chustki. Szale. Damska i męska bielizna, Krawaty. Po1'i 1
czachy. Skarpetki. Torebki. Patefony. Parasolki. Kołdry. Wyzymaczki. Obuwie; Chodniki i moc innych artykułów poleca
;~

SPRZEDAŻ ZABAWEK i GALANTERJI

Ryszard He:rlt
Główna

Najwygodniejsze warunkA g
ę

49.

LEOll lłUBAIZIClll ~ ~ t ~NF ~I: ~ ~-:
P. S. Przy składzie do usług krawiec dam:.:.: męski. -

,,RATHE RADIO"
(Inż.

Kazimierz Rathe)

Skład

fabryczny front parter

I

sprzedaż

A.RYDEL

6::1.c::I•m•i:J+m+c:J+t:J+~m+m< e~

f~ Zakład Meblowo· Tapicerski~~

~STANISŁAWA GABAŁYŁódi~

~

ornamentowe, surowe, matowe oraz szklenie budowli,
diamenty do rżnięcia szkła poleca po cenach niskich

u

U W A G A :. Szkło inspektowe w wielkim wyborze.

Karola 1 i 'Piotrkow•ka 108 ~~

m
+ posiada
~

na s!dadzie kompletne u- •
rządzenia pokoi sypialnych, stoło- [!j
wych gabinetów, saloników i poje- •
dynczych mebli, Duży wybór oto- 13
man, kozetek, krzeseł i mebli klu- ~
bowych. Ceny przystępne. Na żą- +
danie daje na spłaty
1646-8 ~

•

[!]
~

:c:i.l!l+l:l•c::i+Go~~~•m•r:::J+c:J•~
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AI

Już nadszedł

ł.ODŹ, Piotrkowska 88.

uciech~

eprawl

IA I

Tel. 10-534 (w podwórzu).

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

które w wielkim wyborze, przysti;pnej
cenie, dogodnych warunkach płatno.ści
nabyć można w firmie

Ernest Weilbach

Dogodne Wa!'unki.

,___!'-_______________

czasl

do wybrania odpowiedniego pociarunku
gwiazdkowego
Największą

Piotrkowska 154,
Bł

t

·

Ę

poleca: ubiory gotowe i na za•
mówienia z własnych i powierzoe
nych materjałów, robota solidna
Ceny konkurencyjne.

RAD JO
Komplet

tel. 141·96

fłMN1?&MftliM++H

części

tu

do .)..

tąc:z:nie

lair.powc~o a p ~; o

z siematcm

zł.

tylko za 87

~-~- W skazówki i porady bezpłatnie

POLS5'1E lłADIO
nż.

OICAZIA

J.

Krzyżanowski

i

S-'k ~

ANDRZEJA Nr, 4.

dla gospodarnej pani.
Bardzo praktyczna masywna, mało zajmująca miejsca, prawie nowa
DOMOWA MAGIEL
mechaniczna, okazyjnie do sprzedania.
:Wiadomość 6-go Sierpnia 12, w mleczarni S. Janiaka.

llmm•••••••••E:iiiilm•••mfi Pierwszorzędna
spawalnla.
niklownia, wytwórnia
w

11

te

m
~

ul. Piotrkowska 2.85

NAGWIAZDKĘ

Cegielniana19.tel. 1.61.-92.- Zapisy codziennie.

ŁÓDŹ, ul. Pr~z. Narutowicza 18.

SZKŁO O~IENNE

SZKOŁA KOSMETYCZNA
Zatwierdzona przez Min. Spraw
Wewnętrznych

Edward Epstein

Najtaiisąe źródło.

pończoszniczych
zostały zniżone

bez wymiany cewek, bez akumulatora i bez baterji

Komisowa

OLEJNICZAK, M!s~~a

poparciu naszych wyrobów
przez Sz. Klienteli:, a w związku z tern
obrotom

Filja w Tomaszowie Maz. ul. Prez. Mościckiego 10

DO SIECI9

J.

Łódź,

łaskawemu

Dom Handlowy „JULPOL" Sp. z o. a.
Łódź, Al. Kościuszki 22.

prostą obsługą
Działają

POŃCZOCHY STANIAŁY!!!

Ceny wyrobów

tonu

krawiecki

L. STAŚKOWS ICi
poważnym

selektywnością
czystością

Zakład

Zawdzii;czają.c
pończoszniczych

odznaczają •i~a

:

Stałym kli!entom na wet bez wpłaty .

częś·

ci rowerowych i szlifiernia
łyżew

Ładowanie

akumulatorów

Baterje anodowe. Instalacje radjoapa
ratów. Patefony. Parlofony. Płyty. Igły.
żarówki do lamp. Baterje kieszonkowe.
Ładowanie akumulatorów.

R. FRANC

L.TALER

ul. Engla Nir. 8 tel. 150·42
(przy Aleksan~rowskiej 75)
Biuro

36

Institut de Beautt\
ANNA RYDEL

(D~lome

Piotrkowska 229.

Główna

de l'Universite de Paris)

CEGIELNIANA19, m.8 tel.69-92
Godziny przyji:ć dla Panów i Pań
od 10-8.
Piell;inacja skóry i włosów. Specjał·
ne masaie twarzy i ciała. Masaie
odtłuszczaj~ce. Usuwanie zmarszczcie.
brodawek, piegów, w4grów i innycb,
defektów cery. Usuwanie włosów eleJc.
trołiZI\· Elektn1terapja. (Arsowalgalo
vanfaradyzacja.). Kwarc. Solux, Helv
terapja. Farbowanie włosów.

, ~ASŁO" z dnia 8 gruttriia 1929 rokn.
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IClllO •

Przebojowy film z naszego tegorocznego repertuaru!

TEATllł

UL. ICILIRSICIEGO l~J

AG

Dziś I• dni następnych!
~

·-

-~·-

· - ·- ·-

·"- '•_,,_,;;;;,,_::._. - „_ ..._,:_ _• _

_ _~

kino-teatrów

Gabinet

·
I lokalł pubłłcznych.
pnyjmuje wszelkie instalacje gramofonowo-głośnikowe dla
audycji publiczności
Ceny przystępne, warunki dogodne

• •

*

„eSZEWCY„.
Skóry-Hurt i Detal
(apeejalnoać: detalic%na aprzedaż
Hlówek trwałych na wodę)

poleca z

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

J.
GWJAZD KA ! ! !
GWIAZDKA li!

to dajo zawsze
ciekaw•

żywe,

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

ul. Nawrot 1.

ŁÓDŹ,
właścicieli

Poradnia
Wenerologiczna
Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świitta 9 - 2 pp.
od 11-12 i 2-3 PP• przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i •k6roych
Badanie krwi 1 wydzielin aa
syfilis i tryper
Konsultacje z neurolo~iem
i urologiem

RADJO-ALFA

tadość w domu, uciecha

Następny

9

wielki wybór odbiorników krajowych i zagranicznych, najnowszej konstrukcji bez akumulatorów ł bez baterji
zasilane prądem z sieci elektrycznej, poleca:

dla

dla diieci 1!1 a
zawsze nowo i

• •med.
•
D:r.
SADOKIERSKI
stomatolog

chirurgia szczęk, Jamy
uatneJ I plastyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
Tel. 1·27·83

program :

Dziolna 9, tel. 1.28-98
ChHoby

1kórne weneryeaae I

mo-

ezopłciowe.

Przyjmujo od 8-10 i od S-8. Lec:r:enie
lamp11 kwarcowii. Odd:r:ielna pociekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

w

Wózki
dziecinne
spacerowe spartowe. Wózki lalkowe
rowerki i Fureczki
dziecinne

DOKTOR

&~O

l

ST

Heble'

J

POJEOY!iC~

Po cenach
fabrycznych
w firmie

„„„

" Polwo„
Piotrkow•ka 85

Swiatło-Lec2'niczy

poprzeczna ofic.

ZAl<ł. Sf01AR5tl

Jl!LJUUA 2j)

Nr. 2419/1929 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi XVI rewiru
RAFAL SAKK.ILARI, zamieszkały w Lodzi. przy ul.
Radwańskiej Nr. 3, na zasadzie art. 1030 Post. cywiln.
ogJ:asza, że w dniu 27 grudnia 1929 r., od •go~z:
10-ej rano w domu Nr. 9 przy ul. St. WolczańskieJ
odbędzie się licytacja ruchomości
należących do
Binema Szlessera i Moszka Griinherga składają.eych
się z surowego towaru oszacow~ego na ~ 600.
.
Spis rzeczy i szacunek tychże przeJrzanr. byc
może w dniu licytacji.
Komornik RAFAL SAKKILARI
Nr. 2535{1929 r.

JEDYNA

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi XVI rewiru
RAF AL SAKKlLARI, zamieszkały w Lodzi, przy ul.
Rądwańskiej Nr. 3, na zasadzie art. 1030 Post. cywiln.
ogłasza
że w dniu 17 grudnia 1929 r. od godz.
10-ej r~no w domu Nr. 189 przy ul Piotrkowskiej
odbędzie się licytacja ruchomości
naleqcyeh do
Samuela W einsteina składających się • pianina
oszacowanego na zł. 480.
Spis rzeczy i szacunek tychże przejrzany być
może w dniu licytacji.
Komornik RAFAŁ SAKKILARł
Nr. 1620/1929 r.

OBWIESZCZENIE

··.··~-....:..~ ...

OKAZJA

w.-mcw••T••

jedwabne pończochy

4.95
WVICWI
Oraz

J. 90

pończochy

jedwabne

znanej dobroci

marki

mu

f.90

w Domu

Lusłr<l

.Irema

TllE

FIL D'ECOSSE

OBWIESZCZENIE

'nż.J.Krzyżanowski iSka

·

Gwiazdkowe

Ił ~ ŻAlłEllł

Ko1metyka lekanka
Oddzielna poczekalnia dla kobiet
223
PORADA 3 zł.

H L lłlł

·

O SWICIE

Dr. med.

Komornik Sędu Grodzkiego 'W Łodti XVI rn'inl
RAFAL SAK.KILAR!, 1amieszkały w Lodzi, przy ul.
RAD JO
Radwańskiej Nr. 3, na zasadzie art. 1030 Post. cywiln.
Pned świętami obniżamy ceny na nasze
aparuty, aby dać możność szerszemu
ogłasza,
że w dniu 3 stycznia 1930 r. od godz.
ogółowi nabycia ich, jak zawsze na
IO-ej rano w domu Nr. 36 przy ul. Karola
raty miesięc:i:ne.
•
cdbędzie się licytacja ruchomości
należących do
CENY OD 220.-Zł. W ZWYZ
Choroby skórne i wener. firmy „S. Rozenblatt" skł11dająeych się z kotła
01zacowanego na zł. 100.0óó.
Polskie Radjo
ul. Na.wrot 2. Tel.179-89 stromorurkowego
Spis rzeczy i szacunek tychże przejrzany być
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne moźe w dniu licytacji.
a-od:r:. 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp
Komornik RAFAL SAKKILARI
uL Andrzeja 4.
Dla niezamożnych ceny lecznic
22

Dlł•

• len a 1• młod z1ub.a
. 1• IPBlmi~li
ITA RINA
Pu;

·...:..:

Na gwiazdkę!!

Ważne

gł.

1111

. h OLAF F ORD
Gwiazdor ekranów szwe d zk1c

seansów w dni powszednie o i'Odz.
5,20, 7,15 i 9; w dni ~w i~teczne
o godz.~. 5, 7 1
iiiiiiiiil!iiii!!1iiiiiiimliiiiiilmliiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiillill

!:.J

A UWDEDZ

GUSTAWA MACHATY. - W rol.

Pocz~tek

-

''

Pończoszniczym

Marjana Lewkowicza
PIOTRK'.OWSKA U
Wielki wyb6r wszelkich pońezoch 1 slcar
petek. rękawiczek, reform, combinaisons, apaszek, swetrów, pnllowerów
gatconelt i t, p.

Mnf. lll!!tl

,AJfra{

Iudm~
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