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Świtalskiego
.WARSZAWA 14, 12. Premjer $witałdki w odczycie, wygłoszonym w dniu dzisiejszym \V Filharmonji, oświadczył, że
tematem jego będzie ogólna charakterystyka ostatnich 18-godzinnych debat, które uważa za bardzo pouczającą ilustrację
aaszego parlameni:aryzmu, które podnieść
nawet mozna do znaczenia symbolu.
Z tych dwóch dni obrad Sejmu można
lł}'Ciągnąć wnioski, w jak złym ustroju żyjemy i jak nieodzowtą i pilną rzeczą jest
napr:iwa Komtytucji i naszych obyczajów
sejmowych, oraz zmiana form ~ycia politycznego.
·
Mówiąc o wadliwości techniki obtad
sej1uowych, JJremjer stwler~ ie $Zablonowa metod.a prowadzenia obrad sejmo-·
wych nie ma ni<; wspólnego z istotnem
wyjaśnieniem spraw, będących na porządk~ .dzienn~m. Geneza wytworzenia s~ę
w Se1m1e wadli~-ycł1 form obr.uiowarua
·e jest rzeczą przypadku tylko.
Sejm j~st konglomeratem autooomicznyc~ :>ej!111ków. klubowych,. które na trybume se1mowe1 przez swoich parlamentarjuszy komunikują jak jedno ~śtwo drugiemu swoje noty.
Mówiąc o s:;..s11 premjer powiedział:

być większością.. Musiałby skojarzyć się
z innemi monstrami politycznemi, by być
większością.
Premjer przypomina że spełnił swój ob-Owiązek, i zwracając uwagę w czasie
swego przemówienia w Sejmie, iż lekkomyślnością jest obalać coś, czego zastąpić czernś pozytyvmem nie jest się w stanie.

Koła, z których wyszedł wniosek
o v-0tum nieufności, używały często wyr<.
żenia „likwidacja systemu", ale komen
tarze do tego wyrazu zmieniały l;:ę ciągle. Początkowo była mowa o zupelnem
zniszczeniu nietylko już rządu ale całego
obozu ideowego, który z: nim jest związar1y, im bliżej było jednak głosowania, komentarze stawały się coraz bardziej łagodniejsze i bardziej miękkie.
Organ opozycji lewicowej już mówi 0
większości dla każdego rządu, który stanie bez zastrzeżeń na grąncie Konstytucji
i ustaw, który położy kres pogłoskom zamachowym i samowoli administracyjnej.
Teraz. więc chodzi 0 to, by przyszły premjer obiecał, czy tylko odciął się od pogłosek, .te nie będzie oktrojował Konstyłucji, chociaż dotychczas ani premjer ani
jego koledzy nie czynili takich zapowiedzi.
Gdyby ta nowa interpretacja słowa „likwidacja" wynikała z tego, że im b~rdziej opozycja zbliża się do odpowiedzialności, tym ostrożniejszą jest w stowach, moinaby to jej poczytywać %C1 plus
moralny niestety genem tej 1lilia.oy jest

·

7.aSadciooego.
Centrolew, który postawił wniosek o
votum nicufno~ci, i·est istotą, w którą chce
się sztucznie wmówić, że żyje a nie po·
h b
siada ilości głosów wystarczaJącyc
Y

Pamięta.ją oni er.asy, kiedy rządy
były słabe. Do l:>ardzo niedawna sądzili,
Żfl ta sama metoda może być stosowana
i wobec rządów pomajowych, gdy m.a.~y
wcale nie odpowiedziały na aipel -zawo
dowców opozycji, pozostały im tylko rmdygotane nerwy politycznej bezsiły i
zmusiły do widocznej dziś rejterady.
Dlatego też sz;umne .słowo „Likwidacja" oznacza nieledwie już tylko trud
WYU&lezienia człowieka, chcącego lojalnie współpracować z Sejmem. Wa.runkiem lojalnej współpracy musi być dobra wola obu stron. Gdy jej po obu atronach ni'OOla, ty1ko niero,;są.dny człowfok
może się drz.i.'wić, że następuje wal.ka z
jej ~elkii~ objawami.
Przy:paminając projekt · Marszałka
Piłsudskiegp, aby prof. Bartel został
marszałkiem Sejmu,
premjer powiedział: ~.zalek Piłsudski, propo-nując
taldo :rozpoczęcie życia Sejmu, był lep-

śli szerokich warstw spo eczenstwa, za
łącznika między społeczeństwem a sfe-

szym zwolennikbm
parlamentaryzmu.
niż jego dz.isiej"'i namiętni, a nierozważni obrońcy. Jest powszechnym. zwyc:zaJliln i dobrą trndycją wszystkich parlamentów, że ich przewodniczący jest brany rz. największego i najliczniejszego klubu. Kandydatura prof. Bartla tą samą
arytmetyczną większością głosów, która
i teraz ;panuje w Sejmie nie została
przyjęta.
Wysuwano wówczas argument, że na
t-ozkaz nie m-0żna wybierać marszałka
Sejmu. Zaipomniano o zwyczajach, panujących w Angljd, gdzie rząd desygnuje
swego kandydata na stanowisko speakera, o ile to stanowisko się opróżni.
Rządy pomajowe Illie mają na sumieniu,
ani jednego faktu, który byłby złamaniem artykułu KonstytucJ·i.

ży stwierdzić,
niać nie umieją.

Przypominając próbę nawiązania ści
ślejszej współpracy nad zagadnieniem

Chciałem z zupełnie dobrą wolą wsłuchać
się w słowa krytyki a ra~y zanalizo.wać i
skonfro~towa~ ~ realnemt. warunkam1: W
rze.c~}'\V1st?śc1 Jednak ~1adom~ swe1 s~abośc1 part1e opozycyjne do mczego mnego nie dąfyły, jak tylko do tego, ażeby
jaknajszybciej załatwić al~ dla względów
taktyczuych z budżetem, a następnie z vo- inna. '
'
tum nieufności.
Nasi obrońcy parlamentaryzmu nwaCharakterystyczne Jest, :te I czytanie żaJ' ą się za jedynych tłumaczy uczuć i my-

budżetu, zajmujące zwykle kilka postedze1i zostało załatwione w ciągu jednego
dnia. Wniosek o votum nieufności nie
posiadał dosłownie ani jednego zdania u-

ł

rami

·

rządzącemi.

Nie poraz pierwszy należe tej swojej funkcji speł-

Sutuki wyczuwania pragnień szaro- budżetowem, premjer podkreślH, że więk
kich warstw nie posiadają. Nieopatrzne szość sejmowa ws-zelkie próby nawiązawprowadzanie się w stan histeryczny, u nia tej współpracy sama odrzucala, a te·
i polityk,
· raz te współpracę jako swój pootulat
kilku zawodowycn
ow ma swoJq, stawia. Postulat ten bez zmiany dotych-

swoistą genezę.
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SprawozO.awca parlamentarny „Hadonosi z Warszawy:
Dzień wczorajszy nie przyniósł żadnej zmiany w kryzysie gabinietowyµi.
\ Nic również nie wróży, że kryzys gabinetowy będzie zlikwidowany w najbliższym czasie.
Wczoraj kancelarja
iln
Pana
Prezydenta rozes1ała
z~~s~~a do
przywódców klubów
sejmowych na
wsnólng konferencje, która ma się odbyĆ we" wtorel(.
·
że P.
w kołach politycznych sądzą,
.
.Prezydent na konferencji tej zabierze
()'łos i udzieli odpowiedzi na oświadcze"
t
· t
nia złożone przez leaderów Svronmc w
~ ·
l t b
'I l
konferen
" ..:J8JIDU na
co yc ~czasov. yc :i.
.. h
C)ac ·
opozycyjna na
marginesie
Prasa
p p
wtorkowej konferencji pisze, że · rezydent iest zwolenniild~m pokojowei
~
I s1a~

u:raz

ob.

ufności, które zostało

i

są.
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zycja z w1~lkim rue"Ladowoleme~ przyjęła. w~zoraJ~Z~ od~yt p. pre~era dr.
Kaz1m1erza sv.:1talskieg.o, w ktorym po~dał nadzwyczaJ suroweJ krytyce ~tanow~sko Sejmu w czasie debaty budżetoweJ,

*

*

Dziś upływa już

*

9-ty dzień przesilenia gabinetowego, 9-ty dzfoń niebyw~łej kompromitacji sejmowej opozycJ1,
ktćra tak bezmyślnie wywołała to przesilenie.
· t szy wrog
'
·
h par:
Najzac1ę
SeJmowyc
tyj opozycyjnych nie mógłby podsm:iąc
un· bardzieJ· niedorzecznego pomysłu, Jak
.
uchwałę o votum nieufności, P. o któreJ
i.....
tak wymo'ńrnie, tak odstraszaJą.co ouuażyła się cała nicość i zdumiew.ająco
t.nu·,,..,,.,,,.,„ J--„-wość i uustka onro:ycyJnych
~ ~

~wiezów..

r-

wyrazone Konstyobecnej. .
• .
Kończąc, prern1er pow1edz1ał.: Kied)'.' bY'
łem adjutantem Marszałka P1łsudsk1ego,
zanotowałem wyrażenie Komendanta~ P:
cenia1·ące w sposób zupełnie riegatY'Yn.Y
Tv 1
krytyczny Konstytucję marcową.
wierdził on, że jest ona nieprzystosow~ ~o
warunków polskich. Trzeba był? dzt~się
ciu lat, aby o tern przekonały się tysiące
i miłjony ludzi w Polsce. Na dług? prze?
majem 1926 r. Marszałek Piłsudski mówił
o partyjnictwie jako 0 nieszczęściu.
Po naprawie ustroju my, ludzie, 0 kt~
rych mówią, że „są . bez progr~mu„, b~
dziemy nadal walczyh o to, co 1 przy nailepszym ustroju może nieść klątwę dla Po!ponski • chcemy przerobić
Wt fonny
d
d życia
·
bę
tycznego w Polsce. . e Y opiera , :
dziemy zaasekurowam przęd meodpo\\ ie
d-:v1·atnos'c1·ą, lekkomyślnością i ru.'ero_ztr.o~.
przed tcmi trzema gracJa!llt,. kto••1os'c1·~,
•t
re nad całą salą sejmową _Paml]ą meJ?odzielnie i panowały w c1acru ostatnich
<lwu dni -1inowy_ch.
tucji

Iwspółpracy
Rządu z Sejmem. Zdaniem
t
naszym
o. prz.edwcz=-ne
""""-' o-losy Opo

~

czasoWYch. o.byozajów sejrnowydl m,. .
dy ni~ ~e mógł być osiągnięty. N<r
wym ·przykładem pogwałcenia zwyczajów parlamentarnych i nielojalnośęi był
złośliwy podzią.ł referatów pudżetowyc~
podczas którego przedstawfci'3lom B.B.
prz;yznano referaty tak nikłe i pod.rzęd
ne. że nie pozostawało im nk innego, jak
zrzec się ich.
Scharakteryzowawszy rozdrażnienie
małostkowe przywódców opozycji sejmowej, pramjer oświadczył: Nie rządy
pomajowe były tern.i, które odrzuciły możliwość współpracy z Sejmem i nie cne
zaprzeczały jej potr~bie. Zad.anie, które sobie postawiliśmy jako cały obóz.,
jest przep1-owadzenie rewizji Konstytucji.
.
.
Na kooferencJę, p~nowaną m~a'!"
no p~ BB p:r:zedstaW1Clele ~Y:CJl me
przy~~ a do?1~0.
poczuli, ze ,7Agad~eme to z~e ~ ze trzeba pomyśleć
~ Jego załatw1eruel!l., Trzeba ~yło dop1ero, ~ądu pułkownika~, aby. ich i::rze:
konac, .ze masy zgoła ~Z~J my~lą 1
~ego mn~go . chcą. Oboz. Piłsudskiego
me będzie ID?"d~ sclllebiał sJ?ołecrreństwu, ale ?ędzde Je s~a.le wzyvy-ac wtedy,
gdy chodzi o zdobycie lepszeJ przys7Jości cł1:1 ~·olsld.
.
. ,..·
Mow1ąc o anommo.wym ~omun~k~._.1e,
wydanym przez opozycję, prem1er osw1~dc~ył, że J~st t-0 blu~e~ wszyscy bowiem
wiedzą. 1z autdrow1e Jego przy programie rozeszliby się a przy podziale tak poczubili.
. .
.
Formalne praw? ~anta votum me ...
ufności ci panowie mielt ale moralneĘo
żadnego i me mogą za prz~s~łe losy i:ai;stwa wziąć odpow.iedzialnosci. Tu. wł~sme
istnieJ·e cała różmca
ozów: Jedm w
f
l
ra
Polsce do przestrz:gama o:rna ne&o d~· :
wa chcą 81 ~ ogramczyć, nie posta 1ą~
równocześme pr.awa ~or~lnego. rzez cał
Marszałek Piłsijdskt mgdy P
~
życie nie złama~ t~go pr.awa . moralnego
brania odpow1edzialnosc1 . a. 1eg~ przeciwnicy nad tern prawem meu tanme swJ:
bodnie i z lekkiem sercem pr chodzą """'
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Bezmyślnie wywołane przesilenie
dotychczas niezażegnane
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zlikwidowała groźną szajkę opryszków

·NA

Policja

Jeden ze zbirów
Około godziny 11-ej rano do Ill komisarjatu policji przyszła młoda mężatka
Halina Wojciechowska, która ze łzami w
oczach opowiedziała dyżurnemu przodownikowi iż jej rodzona matka zamieszkała
przy ul. Zielonej 11 na Bałutach, pijana
zupełnie grozi jej rewolwerem zapowiada~ąc że zabije ją bez litości.
·
~Vobec powyższego przodownik policji,
wysłał na miejsce dwóch policjantów z po\eceniem odebrania broni pijaczce.
Zaraz na wstępie policjantów zatrzymał zięć Piotrowskiej Józef Dziedzic zamieszkały tamże z siostrą Wojciechowskiej i wręczył przodownikowi policji rewolwer oświadczając że przed chwilą odebrał go teściowej. Rewolwer był systemu
,,Brauning"' zupełnie nowy, na którym
'ctoś usiłował wyskrobać numer fabryczny.
Przy sprawdzaniu okazało się, że rewolwer pocho~ził ~_kradzieży dokonanej
\~ SP?ke Łow1:ckte_J- \Yobec tego odkryeta P10-trowską 1 D~1edz1c~ aresztowano i
przesłano do wydziału
sledczego który
sprawę wziął w swoje ręce.
Początkowo Piotrowska nie chciała
ni~ powiedzieć, ale wzięta w krzyżowy
og1eń pytań zeznała, że rewolwer odebrała od swego bratanka Leona Sternniaka tego samego który w dniu wczorajszym zastrzelił swoją narzeczoną i który
według początkowych przypuszczeń policji
miał uciec z Łodzi.
Następnie Piotrowska opowiedziała że Stempniak po zabiciu
narzeczonej Heleny Gadomskiej uciekł
przed ścigającemi go policjantami i ukrył
się w mieszkaniu przyjaciela swego Józefa Zakrzeskiego zamieszkałego przy ulicy
Zawiszy Nr. 38.
Tam Stempniak trapiony wyrzutami sumienia usiłował popełnić samobójstwo i
strzelił sobie w usta. Okazało się jednak iż
kula przebiwszy mu lewy policzek wyszła
i utkwiła w ścianie. Bezpośrednio po otrzymaniu tej niezwykle sensacyjnej wiadomości kierownik wydziału śledczego nadkomisarz Weyer wz!ął sprawę w swoje ręce
i w towarzystwie kilku wywiadowców udał się na miejsce t. j. na ulicę Zawiszy Nr.
38 Tam faktycznie w mieszkaniu Zakrzeskiego znaleziono lekko rannego w policzek
Stempniaka, którego przewieziono do szpitala św. Józefa gdzie przy łóżku jego wystawiono posterunek policyjny. Poddany
badaniu Stempniak na pytanie skąd miał
rewolwer odpowiedział iż kupił go od
11iejakiego Wacława Olszewskiego zamiesz'całego przy ulicy Nowosikawskicj Nr. 29.
Ze szpihtla 'św. Józefa nadkomisarz
'Weyer w towarzystwie wywiadowcy po~hal na ulicę Nowosikawską 29, gdzie aresztował Olszewskiego i poddał go natychmiastowemu badaniu. Olszewski do
piczego· nte chciał się przyznać, lecz przyparty do muru zeznał iż brał ud.ział w napadzie na „Spółkę Łowiecką" którego dokonał w towarzystwie swych znajomych
Stanisława Dałka zam. przy ulicy Nowos!kawskiej 29 i Zygmunta Maciejewskiego
iam. przy ułicy Zgierskiej Nr. 72.
Po złożeniu tych zeznań Olszewskiego
tamknięto w areszcie,
poczem wywia\towcy podziemi się na 'dwie grupy: jedna
pod oowództwem naczelnika Weyera udała się do mieszkania Dałka, druga zaś
~kierowała się do mieszkania Maciejew-

padł

od kuli wywiadowcy

I go znajomego przed cukiernią Hutnika
Jana na. Bałuckim ~ynku.
. . ..
_Zrewidow~o go i podczas il"eWJZJi zna
1~1ono prz~ mm tylko _3 rewolwery nabite oraz kilkaiSet na~oi.
.
Nume~y rewo!werow zgad~ się_ z.
nu!11~am1 sJ:radzionych w Spółce ŁowieckieJ. P~d silną eskort~ odesłano ,go do
~r~u sledczego! wywi>adowcy .zas udah s:ę :mezwło~ie n.a Bal?-cki. Rynek
gdzi-e_ faktyczm; :przed, cnkierruą. • Jallla

Hut:n1ka. zauwazyli dwo?h. os~ow. .
~y~iadowcy o~yli ich 1 rozkazali
podmesc .ręce d? go:qr._
.
W ~e] ~ame~ chwih w ręlrnch Jednego z mch Jak się potem okazało Dałka
~abłysły dwa rewolwery; a sekund~ .J?O:
te~ grad kul :posy:pał się . ~a . naJbliZeJ
stoJącego_ wywiadowcę FelicJamaka.
.
Jal< s1ę okazało bandyta :wystrzelił
16 razy.
• .
.
.
.
Kule na .szc~cie me _raniły ~i.kogo,
tylko przc:smeliły s~rok1e pi;Tto i kape:
lusz wywiadowcy w kilku m1e3scach. Feli
cjani.ak nie stracił z·imnej krwi i pod
gradem kul wyciągnął rewolwer z kieszeni i oddał do s~:Iającego rn:n?yty
trzy wystl"liały zab1JaJąc go na m1eJscu.
W międz:yezasie na Bału~ Rynk;u
J?anow~ła. mesłychmia pMrika. ,Luaz.ie
chowali się po bramach, słych.ac było

.

histeryczne krzyki kobiet, jednem słowem istny s_ądny dzi~ń.
.
. K?:r::ystaJąc z ogolnego . zam.i~a
i pam~ towa:rzysz Dałka zbiegł 1 znneszał się z tłumem.
Po upływie
kilku minut wszystko
uspokoiło się, na miejsce p~ła ka.retka prosektorjum, która zabrała zwłoki
zabitego bandyty do prosektOil"jum.
Podczas przenoozenia zwłok do karetki z kieszeni bandyty wypadł trzeci rewolwer oraz p1"Leszło 100 n.abo~ pooatem MŚ jakiś papier.
Okazało się po zbada.ni~ fi jest to
plan naspa.du bandyckiego, który miał
być dokonany na mieszkanie i sklep znanego w Łodzi jubliera Tobjasa zamieszkałego przy ulicy Piotrkowskiej S. Bandyci mieli zamiaT Tobj.asa i ra<hinę jego wymordować sk.l€lP zaś zła:pić.
W mię<IBy~e dokonano również
mezwylde sensacyjnego odkrycia.
Okazało się, iż Dałek, Maciejewski i
Olszewski twon.z;y:li
szajkę bandy-Oka
która w ostatmm czasie na terelllie Z.O:
dZ'i. dokonała kilku zuchwałych napadów.
Jak się dowiadujemy bohaterski wywfa.dowca Fclicjaniak ma być w najbliższym czasie medsta~ do awansu.
„
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FARSA

,.. w rewelacyjnym

arcydziele

Spiewający
Błazen
Ponadto znakomity tenor

włoski

Benjamino Gigli
W

słynnej

operze Mascagnie10

„Cavaleria Rusticana"
P~k MallSÓw o

godz.

5.45,

7.łS

i lU wieczorem
Kasa czynna od g. 12-2

Dzu i dni

JIUłępayeh

Korona arcychieł sztuk.i filmowej
p. t.

METROPOLIS
Najpotężniejszy

z monumentalauperfilmow dotychczasowej produkcji

nyć'h

Rolce

główną

odtwarza

BRYGIDA HELM
Wkrótce NIBELUNGI
-..tait w chi ~n.ie• I · ' pp.-W.aolooty
aiecl.ziei. i iwio;ta • IF· 1 w poł. - Cny m.in
w clni powe..tnłe aiedll.lele I iw~a N4 IER·
WS"LY S!:ANS m m. 40 I"'· 11. l I halba 6o I"'·
lob 1 doły - NA NASTĘ NE SEANSE w d11i
pewszod11ie: fil 'lO li'„ ll i balkon 90 iir„ L m.
d. 1.0 loia d. 1.50 w soboty aiadzie!e i a..;...
ta m .... 80 sr. n i balkon zł. 1.10, i l
1,4o
loża 1.80

„
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Wacław

Kawecki

Pier'W'szorzędny

Zakład
Łódź

Dawno
oczekiwany film
p. t.

o

Zycie zaczyna się
•
Jutro ..•

Kuśnierski

Piotrko'W'ska 113

RADIOLA
ŁODŹ, Piotrkowska 88.
1Tel.

10-534 (w podwórzu).

Radjoaparaty i części. Ustawiani"
anten, przeróbka aparatów.
Ładowanie akumulatorów•

Najtańsze źródło.

Dogodne 'YBrunk!.

Do akt. Nr. 2303. 1929 r.
O GL O SZENIE

Komomik Sądu Grodzkiego w Łodzi, VTh.
rewiru JAN JABCZYK, zam. w Łodzi, przy
ul. Południowej 20, na zasad.zie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu 28 stycznia
1930 r. od godz. 10 rano w Łodzi, przy ul.
Stary-Rynek 10, odbędzie się sprz.edaż przez
licytację
ruchomości,
należących do
Ajdli
Zielonka i składających się z mebli domowych
płótna i innych oszacowanych na sumę Zł. 686.
' ' dnia llfXJL 1929 r.

~kiego.

Maciejewski został al·esztowany. Zbadany na mi€jscu zemał, .że 1roo.sta.1: się
~ chwilą z Dałkiem, który czeka
Ba ~ VI t.<>w~ ~-Glii-!#-

-

„

KOJp~,

UZW: -.1.ABCZY.L

Nr.

34ł

~HAsur z dnia 15 grudnia 192!> roku..

Str
e

o~ 1
f:Ta jednem z Gstatruch posiedzeń Ligi
t- arodów wygłosił b. francuski prezes micistrów i minister s9raw zagranicznych
Briana promienną mowę, propagującą powszec'mc roztroj~ote, pokój światowy i
shvo:·zenlc Si:a11ów Zjednoczonych Europy.
T o więc, co byto dotychczas uważane za
fad!!styc:mą utopję idealistycznych teoretj:(ów, podniósł do g.odoości ważnego,
vfącego s:..,. urzeczyw!stnić problemu.
Czy si1.;s2!1ie?
Czy w odniesieniu do Niemiec nie popeł
ulł błędit, za któr y za??acą kiedyś krwawo
Francuzi, Pol~cy, Belguwie i inne narody:
które im s1ają na drodze do opanowan!:l
~wiata ?

ni'e ck> opróżnienia Nadrenji, przeprowadzcnia ,,Anschlussu„ z Austrją, a w koń'" zdruzgotania Polski, Belgji i Francji?
Polityka jest sztuką ukrywania włas-

ay~

zamiarów i wprowadzenia w błąd
~wników. Jeśli więc szczery idealizm
francuski si~ myli, cała polityka pojednania
fest wysiłkiem jedynie dla chwały i wieikości Niemiec, a własnej przerażających
.
•
rozmiarów klęski.
Problem powszechnego rozbrojenia, któ
ry jest obecnie drogowslr.azcm francuskiej
polityW za.!tranicznej, wykazuje trzy godne
nnrn,.,,.eślenia etapy, które już Enrc.nn prze~= ..,„1rt 1~1 ·--~· • pakt
i
-.u.M
~ • ~......,..
'
•
e oga oeh
Lłgt arodów o mt~stwowych traktatach sądów rozjemczych. Rówool~le z Diemi ~ planJ ()avesa
1 y~
, · '
·
.
Mimo tych postępów dzfatataość ton-łr:eacji rozbrojeniowej od paeszło mło1 nie
nru'tfm~"!a si~ naprzi>d.
Wa hania błądzenia po oma<ź'a I tmlkaałe ·
~.: „ ...:..
łooiły
m
~ ceoę ·.-. ... ~ wy
.
z siebłe jasne i Diedaiące się niczem zbić
prz.eś v!adczenie, że rozbrojenie lądowe bez
rówooczesnego rozbrojenia Wb choćby tvlko zmoiejsienia sil morskicll jest nie
.
.
"
'00 pomyśl~ ~t j~ memożliwem
~e zbrojeń morskich, jak długo
!st.niej ~~ja mi~ Angl,ff ~ Ame-

K-ll-

'7...

-cy

:ir„

....

"ydzłd ~enłąwy

llgf Narodów

bcz8ł1ny wicbee tego problemu. i nie mogęcy go rozwiązać, ~wił do roz~Jęcia poszczególnym państwGm za-

Dziś

VJlelkł

i dai

-1ępn,.di

pr...ebój mxA p. t.

~~'IE

XIV wieku. już idealista francuski Pierre
Dubois propagował w r. 1306 ową szczytoą myśl, a w XV wieku król czeski
Jerzy z Podiebradu agitował za nią na dwo
rach europejskich. Wyłaniała się następ
nie podczas wojny treyqziestoletniej, tworzyła w głowach królów polskich, opierając
się wreszcie na autorytecie Napoleo~a I, rozumującego, że po przewidywanym upadku jego systemu tylko w ten sposób ustabilizuje się równowaga Europy. Ostatnim,
hasła:
który w szranki dla tej idei w r. 1922 wy- Powszechne Rozbrojenie - Pokój stąpił, był hr. Coudenhove - Kalergi.
:'iwiatowy - Stany Zjednoczone Europy.
Francja całą siłą walczy o Pan - EuroHasła nie nowe, znane Europie od pę. I czystem sercem. Może wierzy w idea-

z

FWł

Marszałkowi
Dawno temu, b ard zo
Działo się w czasach, gdy
gorzała w sercach tych, co

eFH'rl'MtW'*

•

prz
Ignacemu

Nmby:w<lł.J

dramat

Na<i program:

DZIENNIK ATUALNOŚCI
P o cząt e k

seunsów o godz. 4 pp., w sob ot y, niedziele i święta o 12-ej p.
Na J.y seaua wszystkia miejsca po

50 gr.

niemożliwa.

Niechże

ten wzniosły idealłmt i

wiara

w it!ne narody nie poniosą klęski. Przeciwnie - niech jak najrychlej uczucia obej
mujące jedynie okrąg

własnej

ojczyzny,
rozrosną słę i obejmą cały ob\mf Stanów
już Zjedoocwnej Europy jako wspóluej
ojczyzny„

„.
szłości
A ?#4

Daszyńskiemu

dawno.„ stwa, dyrektorstwa głowy maluczkich k-0rbujna młodość nie ku ziemi chylą.
dziś majestat
Szła podziemiami Polski światoburcza

Adam Wi1sta.
p

g

.do albumu
Szła

dziwna oowina, paląc serca, 11111r

płomieniając głowy.

Otwarły się dusze nędzarzy na JGi
dost-0jeństwa na srebrnych skroniach noszą nowina o wyzwoleniu prołetarjatu, rewo- przyjęcie, otwar,!y się więzienia na przyję
i dygnitarstwem marszałkowstwa, posel- lucji światowej, powszechnem braterstwie. cie tych, co wieść głosili.
~~~~w~·~;a~,;l!d~H~··~~·~~~~~~~~~e~1~~·~·~·1!l!!AM~•!!!!!!'!~~~~*~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~
Leciało warkie słowo,
rzucane gprą
cemi, młodemi wargami. Zdało się wszys1
włoska
kim, że zstępuje na świat wiosenna, cudm
,
Prawda.
artykuł
Rodziła się P. P. S.
Arnold Mussolini, brat Benita, zamie- zorców obłąkanych" wobec rządów ogar
W krakowskich okopach ciemnoty t
ścił w „Popolo d'ltalia" ostrą krytykę zna- niętych szałem dyktatury. Między „wielobskurantyzmu kłębiło się i gotowała. Panego artykułu przywódcy drugiej międzyna- kiemi mocarstwami„ istnieje jedno - czyż
rodówki, Vande~eldego, .który zajął ~ię warto je na·zywać? - które łączą z rządem dały salwy gromkich słów, krzyżował)
wewnątrz sytuaCJą Polski, zdobywaiąc polskim szczególnie przyjazne stosunki i z przeciwnikiem szpady haseł, zdobytych
się łatwo na ton ,,groźby„ i ton interwen- któremu właśnie dlatego łatwiej, niż innym, u eksporterów niemieckich na spłaty .-.
cji, nie żałując przytem zarówno szczod- powiedzieć w Warszawie parę słów raz- talne.
rze rozdzielanych nagan, jak i uczuć so- sądku. Dodam, iż nikt nie ma prawa wąt
W pierwszym szeregu bojowników kto
lidamośd „demokratrcznej". Ton p. Van- pić że wspomniane mocarstwo to już uczyi
młody lew.
derveldego przypomma ~ratu ~yktato~a czyniło lub gotowe jest uczynić.
Lwia
grzywa zdobiła mu czoło, lwie
Włoch „ton Hend~rs.ona, gdy. mieszał się
„.żaden Polak - woła dalej Arnold
do wewnętrznych spraw Austrj1".
Mussolini - „nie przeczyta tych wierszy pazury darły przeciwnika., lwi głos rzu.
Przytaczając z artykułu p. Vandervel- bez zapłonięcia oburzeniem i gniewem. cał gromy.
dego nazwiska wybitnych socjalistów, ta- Czyż więc Polska jest państw~ z~l~nem,
Nieułaskawiony lew pustynny.
kich jak Loebe i Cramp, którzy podobno terytorjum mandatorem, pos1adłosc1ą exIgnacy Daszyński.
„delikatnie'" dawali do zrozumienia, że „po- tra - kolonjalną tego wielkiego mocarstwa,
Słowem burzył habsburskie trony, sł<>
Utyka zamachów stanu(?) skierowanych o którem wspomina Vandervelde?"
przeciwko instytucjom parlamentarnym nie
Przytaczając dalsze podobne ustępy, wem smagał jak biczem, w słowie jak •
jest tylko wewnętrzn~ sprawą kraju, lecz zapytuje Arnoldo Mussolini: „Czy Polacy olbrzymim worze zawarł obietnice rozkokwestją interesującą całą Europę", o- zrozumic)i?'" .
.
szy, szczęścia, raju na ziemi.
świadcza Arnoldo Mussolini, że „Polska
Jakiekolwiek mocc:~stwo bę?zie „inProletarjusze wszystkich krajów łą~
wyzwoliła się po wiekowej walce i męczeń terwenjowało" - czymc to będzie wyłączcie sięl!I
stwie z potrójnej opresji cesarskich rządów nie dla własnego interesu.
Krew naszą ... rewolucja światowa ... no
Swiętego Przymierza, by żyć wolną i nieArtykuł Mussoliniego w „Popolo d'ltapodległą w gronie narodów cywilizowa- lia"' napisany jest namiętnie i bezceremon- wy zaprowadzim ład!!!
.
pych i być panią bezwzględną własnego jalnie. P. Vandervelde nazwany jest tam
I zdało się, że wieści Prawdęi a nr
losu ...„
poprostu_ „grubjaninem".
majak, ułudę, doktrynę.
Wspomłna dalej, jak t.o p. VandervelOdprawa włoska pióra Arnolda Musso- - - - - - - - r ___ ........,.,_.._
de wzywał socjali~tów polskich do jak naj- liniego jest bardzo charakteryst.Y_e~na. DoPo latach. Zrównoważony i oblaska·
ostrzejszego przeciwstawiania się realiza- da1emy, że jest też dla nas rowmez bardzo
wiony. Jeździ l. klasą pociągu pośpieszne·
cji projektów rządowych w kierunku zmia- cenna.
ny konstytucji, - i z oburzeniem wskazuWiara we własne siły i podejrzliwość go jako poseł
„des veste~rt;ichis.chen
je, :te „ludzie qrugiej .międzynarodówki" względem obcych interwencyj, bez "':zgl~- Reichorates". Czyści paznogc1e, uzywa
posługuj.ą się obecnie w stosunku do Pol- du na to, od kogo pochodzą, - stac się
ski „silnemi fraze~mi, nasuwającemi na- musi w dobie obecnej nieodzownym warun- papieru klozetowego. Diety posel:kie µs":
11ęły postrzępione spodnie. Grzmi, g~·o.z\
wet możliwość bezpośredniej i zbrojnej ki"em naszego stanowiska.
interwencji mocarstw zagranicznych do
Jest to też kardynalnym warunkiem po- potrząsa grzywą.. Lecz coraz łagod111e1 I
spraw wewnętrznych państwa polskiego"'.
litycznego zdrowia narodowego, którego łagodniej.~ecz nie tyiko Anglji labourzystów I również nie potrafią zatruć żadne próby r~
Jest lwem w wytwornem wydaniu sa·
Republice czechosłowackiej, która stanowi dzimych „interwencjonist?w" w. guście
Janowem
... Wszy żrą proletarjat, leci
w środkowej Europie najsilniejszą fortecę pp. Daszyńskich, posługujących się P~
Trybun
Ludu
spożywa gruszki po 2 koro„
demokracji„ - oto, co przytacza z artyku- mocą panów Vandeiveldów czy Locqmłu Vanderve!dego Arnoldo Mussolini, - nów.
K. L.
ny sztuka.
„przypada obowiązek odgrywania roli „doI już nie wszystkim, nłe W$zystki~ zda,
wało się, że Trybun Ludu wieśd wioseq

prawa

Znamienny

Arnolda Mussolini ego

ną, cudną Prawdę.

--------------~

Po latach. W oparach krwi i ~
nłach pożogi wojennej rodzi się Pots~
Radzą

-~-bo-

T

ł

lizm innych, a może intuicyjnie przewiduje, że wobec rozwoju chemji, lotnictwa l
przemysłu wojennego, wobec konieczno.
ścl zmiecenia z powierzchni ziemi ~cl\
narodów, frcntu i tyłów, zwycięzców i zwy.
ciężonych - nowa wojna światowa jesł

· ·
JUZ

WOLI

W roli głównej
.:.hleniec narcdćw

e

y 1 zagran1czneJ

U SZEKA
yski

·o

wieranie według własnego uznania częściowych mnów rozbrojeniowych z sąsiadami. Jednak próba francuska umowy
z Angi5ą nie udała się, a dopiero indywidua!ność nmvego r>rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Hoovera,
tchnęła nowego ducha w układy, którym
Anglja pod rządami Mac Donalda zasadniczo się nie s9rzeciwia.
Szczery idea!izm francuski wypisał na
sztandarze polityki zagranicznej trzy

U!Eł!!i!WWW «d"'*3MfiEltz<!iJM?SSr IĘ

Czy idealizm pacyfistyczny niemieckiego m~-:stra spraw zagranicznych Stresemanna był szcz~ry i objął już tak szero_kie warstwy narodu niemieckiego, że nową wo;nę światową można zaliczyć do niefJilJ·ących sie. pomyśleć absurdów?
Czy niemiecka różdżka oliwna nie jest
może instrumentem, sfabrykowanym na
t1..żytek zagranicy, a skryta reżyserja polityki niemieckiej dąży powolnie lecz spryt-

•

14-go
EGON PETRI
16-go
HENRI MARTEAU
ADA SARI
19.go
23-24-25-go AUDYCJE ŚWIĄTECZNE
i wiele sensacyjnych audycji
to najpi ęk ni ejszy podarek

ZDKĘ

budowniczowie, technicy, murarze
nad gmachem dla nowonarodzonej. ~
nął i Trybun Ludu do budowy..
w strząsnął grzywą - ł me.
Zagrzmiał, jak grom .:__ i nie było edta.
Chwycił kielnię, lecz wapno nie ch~f
gmachu.
I ten, który burzył trony, stanął bw
radny, niemocen czynu twórczego.
I stoi, jak martwy, wypchany lew. _
A wszyscy, wszyscy wiedzą, te gł.o„
szona przez niego nowiQa b~a majaki~
utopją, l'ustą c:k>lctrym1.r

- :mlaar' ·~

„HASŁO"

I
Szereg

y

doniosłych

o

•

,,Wł · ~S

z dnia 15 grudnia 1929 roku.

Nr. 344

Światowa produkcja

ie'' Czech

miedzi

światowa produkcja miedzi
wynosiła
w października r. b. 178.269 tonn wobec
174.533 we wrześniu r. b. Produkcja Stanów Zjednoczonych wynosiła w paździer
ogólny kryzys rolnictwa pociąga za sobą rodowych z wyrobami przemysłowemi in- niku r. b. 97.405 tonn, produkcja Kanady
stałe zaostrzanie się sytuacji również
w nych państw, będących w stanie konku- 7.268 tonn, produkcja Chili i Peru - 31.152
przemyśle,
który nie może w należyty rować z Czechosłowacją na daleko dogod- tonny, Kongo - 13,999 torm.
sposób konkurować na rynkach międzyna- niejszych warunkach.

i

niełatwych

do rozwiązania problemów
gospodai"czych

Ogólny kryzys rolniczy, którego wyrasą niskie ceny na produkty gospodarstw.a wiejskiego i mała rentowność rolnictwa
wogóle, skłonił cały szereg państw europejskich do podjęcia kroków na rzecz choćby ---~§!!i±~~~·aw~n!!!!!!l!ss~~~~~~!!ll!!!!!!!!!!!!l~~ll!l!!!l!!!•~..,!!l!l"'~*~~!!!l!!!!!!~·~l!!il!l!!l~~!!!!!l!!!!~~~-~a~~~l!!!!!!!!~!!!.!1!1!!!1!!*~'§"1!!!!!!!1*~·~~1!!11!!1!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!~~~-~
częściowego odprężenia krytycznej sytuacj.i l a11c;tw.ł, \\ '<.tt' • C.tl gospodarstwa wiej
słtie stoją na stosunkowo wysokim poziomie i gdzie ponadto istnieje dobrze prospetujący przemysł,
postanowiły w celu ochrony interesów swych rolników zaprowadzić na produkty gospodarstwa wiejskiego
Zaigadnienie utrzymania polskości mil nej w ostatnich czasach akcji ameryka- ze c;zkół wyniesć albo umiłowanie mo-wy
wysok1e dowozowe cła prohibicyjne. Pań- jonowego wychodźctwa naszego w Sta- nizaeyjnej.
i rzeczy ojcizystej, ajbo obojętność dla
stwa natomGst o charakterze wybitnie rol- nach Zje<lru:>crz.onych. posiOOia niezwykle
W z'8.gadnieniu tem wysuwa się
na nich, prowadzącą bezapelacyjnie do wypiczym skierowały swą politykę zbożową doniosłe dla Polski zna.crenie li nabiera plan pierwszy kwestja szkolnictwa i wy- narortowienia. Z tego tci względu
jeGt
na tory wzmożonego popierania eksportu szczególnej aktualności wobec wzmożo- chowania młodego pokolemia, które może ~p:r~iwą bardzo ważną ustalenie,
jakie
~K~~p~~~~~a~wkie~~e m~·~·~~,~~~·~-~·~~-~-~·~~~~~™~~~--~~~4~~~~~-~~~-~~~~~~~~~m~J~w~~~~e~~~e ~u~o
wywozowe i usiłując w ten sposób za
wychodźctwa w Strunach Zjednoczonych.
ws.zelką cenę zapewnić swym produktom
miesięcy
Na podstawie mi<.1.rodajnej opinji pra·
rolnym zbyt na rynkach zagranicznych.
•
sy polskiej w Stanach
Zjednoczonych
Według zestawienia wyników handlu 183.961 tys. zł. na 75.916 tys. zŁ
sprawa przedstawia się dla wychodźctWszystko to w wysokim stopniu komplikuje wzajemne stosunki gospodarcze po- zagranicznego za 10 miesięcy 1929 roku
O ile chodzi o surowce i półfabrykaty, wa wysoce niepomyślnie.
mi"ędzy poszczególnemi państwami, utrud- z podziałem na grupy według głównych to przy ogólnem, aczkolwiek nieznacz„Wiadomości codzienne" z Cleveland
niając realizatj,ę planu „pokoju celnego"', dziedzin produkcji wywieziono z Polski nem zmniejszeniu się wywozu (z 1.107.966 ogłosiły w tej sprawie artykuł, wykazu~
nłecanego przez Ligę Narodów.
ogółem towarów za 2.302.47-0 tys. zł. (wo- tys. zł. w 1928 r. na 1.086.307 tys. zł. w jący w świetle cyfr, że w pocówna.niu do
nt
ezechosłowaq1•· z WJ.v1•v1.c.one1
~
· w bee 2.043.7-04 tys. zŁ w tymże okresie 1929 r.), w szczególności podkreślić na- świadczeń na rzec.z szkolnictwa wychousa
.__
osób „J~Jl
.......+.• .,.,..·· wynika cały szereg me·
nie
1c:i1 sp
1928 r.)„ w tern wytworów rolniczych i leży wzrost wywozu wyrobów przemysłu wainie młodzdeży w duch.u polskim
zrniemłe doniosłych I niełatwych do roz- produktów przemysłu rolniczego za 882.077 włókienniczego (z 67.509 tys. zł. w 1928 jest dootatecz.nie za.bez.pieczone.
wiązania problemów gospodarczych.
· tys. zł. (wobec 737.381 tys. zł. w r. 1928), r. na 101.148 tys. zł. w 1929 r.), paliwa,
Według „Wiadomości Codzli.ennych~
w Stanach. Zjednoczonych przy 120-mil·
Przedewszystkiem wyłoniła
się w drzewa za 412.927 tys. zł. (.wobec 498.638 asfaltu, ropy i półfabrykatów pochodnych jo.nowej -prawie ludności i 30 miljon.ach
twiązka z podwyfszeniem przez: Niemcy tys. zł. w r. 1928), towarów spożywczych (z 314.059 tys. zł. w 1928 r. na 327.267 dziatwy w wieku szkolnym (od 5 do 17
opłat celnych na produkty gospodarstwa za 51.488 tys. zł. (wobec 8.135 tys. zł. tys. zł. w 1929 r.), wyrobów przemysłu roku życia) około 90 proc. dziatwy uczę
tviejskiego wielką trudność w uregulowaniu w r. 1928), surowców i półfabrykatów ko- hutniczego (z 135.317 tys. zł. w 1928 r. szcza do szkół początkowych
(publkzwzajemnych stosunków niemiecko - cze- palnianych za 507,280 tys. zł. (wobec na 146.987 tys. zł. w 1929 r.), oraz prze- nych, pairafjalnych lub prywatnych)
i
chosłowackich. Ponieważ Niemcy w han- 495.167 tys. zł. w r. 1928), innych surow- mysłu chemicznego (z 26.584 tys. zł. w f!rednich (ogóln~takących,
handlo.dłu zagranicznym Cze<;hos1owacji zajmują ców i półfabrykatów za 45.402 tys. zł. 1928 r. na 29.626 tys. zł. w 1929 r.). wych i przemysłowych), wyższe uczelnie
Jedno z pierwszych miej~, przeto kwestja (wobec 39.190 tys. zl w r. 1928), wyrobów Z przytoczonych powyżej cyfr wynika, posiiadają 824,000 słuchaczy, a szkoły spe
t& dla rząd.a praskiego posiada niezwykle przemysłowych za 402.125 tys. zł. (wobec iż w ciągu dziesięciu miesięcy r. b. ~ poró~ cja.Jm.e, kursy wieczorowe i
seminarja
doniosłe znaczenie, bowiem niepomyślny 265.050 tys. zł. w r. 1928). Zwiększył się naniu do tegoż okresu r. u?. nastąpił I?ow~z mają ponad 1 i pół miljona
s.uchaczy.
stall tych stosunków wpływa bardzo ujem- przeto wywóz wszystkich wymienionych ny w7rost ~ywozu t~warow z Polski, b!- Personel nauczający składa się z ok&o
nie na interesy szerokich warstw eksporte- grup oprócz drzewa. O ile chodzi 0 wzrost lansujący się dodatmem saldem w sumie milj<ma Siiił nauczycielskich i
profesorrów czechosłowackich. W czasach astat- wyvlozu towarów z grupy wyrobów prze- 258.766 tys. zł. W szczególności podnieść skich.
nich w związku z rokowaniami handlowe- mysłowych, która posiada szczególnie do- należy powszechność tego wzrost?, ~tóry
Roczny koszt utrzymania szkół w Sta
mi polsko - niemieckierni zaniepokojenie niosłe znaczenie w kształtowaniu się na- objął zarówno wyroby gotowe, 1ak 1 su- nach Zjednoczonych ·wynosi od
2,745
wśród eksporterów czechosłowackich zna- szego bilansu, to na wzrost ten złożyły się rowce, zarówno płody rolne, jak i wytwór miljonów do 3 miljardów dolarów, z czec.znie wzrosło~ Obawiają się oni, że w wy- przedewszystkiem następujące grupy to- czość przemysłową.
go obciążenie na głowę ludności wypada
niku tun-0wy, która między Polską a Niem- warów: wyroby przemysłu włókienniczego .
Zasadniczym punktem widzenia, pod w wysokości 17 .5 - 20 dolarów roczruie.
cami niewątpliwie w niedalekiej już przy- (101.148 tys. zł. w 1929 r. wobec 67.509 którym trzeba rozpatrywać nasz wywóz, Samo wychodźctwo polskie łoży - w cszłości dojdzie do skutku, Polska otrzyma tys. zł. w 1928 r.), wyroby przemysłów to zmiany w obrocie surowców i półfabry- brachunku procentowym, biorąc jego liw Niemczech rozmaite ulgi importowe, z metalowego i elektrotechnicznego (138.143 katów w porównaniu z artykułami goto- czilię tylko na 4
rniljony - ogronmą
których nie korzystają eksporterzy czecho- tys. zł. w 1929 r. wobec 97.253 milj. zł. wemi. I otóż pod tym względem widzimy kwotę 160 milj. dolarów, czyli 1,440 milsłowaccy. Porozumienie polsko - niemiec- w 1928 r.), wyroby przemysłu drzewnego w r. b. w porównaniu do r. ub. bardzo znacz jonów złotych irOC1.IIllie, gdy
tymczasem
kłe będzie musiało wpłynąć ujemnie rów- ( 49.212 tys. zł. w 1929 r. wobec 38.404 ną poprawę. Podczas, gdy wywóz surow pi·awie 30-miljonowa ludność
Polski
nież na interesy czechosłowackich ekspor- tys. zł. w 1928 r.), oraz wielkiego przemy- ców i półfabrykatów zmniejszył się w r. łoży na s'Zlkoln.ktwo z budżetu państwo
terow przemysłowych, gdyż nie trudno słu rolnego (107.074 tys. zł. w 1929 r. 1929 w porównaniu do r. 1928 ogółem o wego 372 mrr1lj. złotych (1928-29
r.).
przewidzieć, :że Polska wzamian za ulgi wobec 62.972 tys. zł. w 1928 r.). Pozo- 21.659 tys. zł., to eksport wyrobów goto- Jak z tych p:reytoozonych. p:rrzez „Wiadoniemieckie przyzna przemysłowcom niemiec stałe grupy przemysłów oprócz mineralne- wych wzmógł się o 150.161 tys. zł. świad- mości Codzienne" licrz.b widać, świadcze~
kim r.ozmaite przywileje przy imporcie ich go chemicznego i rafineryjnego wykazują czy to niewątpliwie o znacznem uszlachet- nia wyclwdźctwa w Stana.eh Z.iodn. Da
tryrobów do Polski.
również wzrost. Przemysł mineralny wy- nieniu wywozu. Tego rodzaju wzrost eks- rzecz szkoJIDLiclwa są bairdw p<:.Vvu.żne.
Jeszcze bardziej niepokojąco przedsta- kazuje spadek z 4.162 tys. zł. na 3.556 portu wskazuje niezbicie na rozwój kraCóż wzamian wyehodźciwo polskie oNła się dla Czechosłowacji sprawa normo- zł., przemysł chemiczny i rafineryjny z jowego przemysłu przetwórczego.
trzymuje ?
wania się stosunków gospodarczych między OF•
re
•i!U '**Wmtt§B •m 'Mem
u
MM
Otóż, biorąc przeciętne dla caJ:rch. sta
19
Niemcami a państwami naddunajskiemi.
nów Zjednoczonych normy, „W1ru:lomoPla.n zorganizowania kartelu eksporterów
Ro'2'wo'~1
światowego
ści Codzienne" obliczają, że prz.y miljoku~urydzy państw naddunajskich (za któ/1.JJ
.I
nie dzd.atwy poIBkiej powinno uczęszczać
rym niewątpliwie dojdzie do skutku również
do s!Dkół 900,000 dUeci, tymczasem uczę.kartel eksporteró\ł zboża wogóle) może
sz.cza zaledwie 300,000,
·
1
z łatwością doprowadzić do tego, że konNational Foreign Trade Council
w proc. swych obrotów handlowych z r.
Na uniwersytetach i innych wyż.
takt między państwami naddunajskiemi a New - Yorlru opubliikowaJ przegląd cy- 1913.
szych uczelmach piroporcjoo.alnie powin·
Ni~mcami znacznie si<; zacieśni. Niemcy frowy handlu światowego,
poczynając
W Ameryce Północnej Stany ZjOOn.o no być conajmniej 23,000
studentek i
zobowiążą się jednak do sprowadzania z od r. 1913, przycoom za podstawę obli- cz.one zwięk;szyły s.wój udZiiaJ w handlu studentów polskń.ch, tymczaoom jest rza..
pa11stw naddunajskich kukurydzy i innych czeń została wzięta wartość do1ara w r. światowym o 48 proc. w porównaniu z r. ledwie - według przybliżonych zresztą
produktów gospodarstwa wiejskiego. Tak 1913.
1913, wówczas gdy
rudział
Kanady obliczeń (brak oficjailnych danych staty.
więc z jednej strony ucierpią interesy czeObroty handlowe 91 narodów,
na w.zrósł 0 113 proc.
stycrzmych} - 1,350 akademików
pol·
chosłowackich eksporterów zbożowych, z które przypadało 95 proc. handlu
mięUdział Afryki w obrotach
świato- slcich.
.
drugiej zaś przemysł czechosłowacki zmu- dzynarodowego, wynosiły w r. 1928-ym wych wzrósł w tym samym czasokresie
N~uczyciel; wychodźctwo
powmm.
szony będzie walczyć na rynkach państw 23,657 milj-0nów dola.rów wobec 22,867 0 2 7 proc.
mieć 25,000, posiada zaś (bez
względu
naddunajskich z wzmożoną konkurencją milj. dol. w 1927 r., 21,025 milj. dol. w
na kwalifikacje) zaledwie 4,000.
przemysłu niemieckiego. Konkurencja ta 1926 r., 20,454 milj. dol. w 1925 r.,
i
Z krajów
azjatyckieh
wykazały
Na marginesie tych smutnych nap.ra.
daje się zresztą przemysłowcom niemiec- 20,055 milj. dol. w 1913 r.
wzrost obi·otów handlowych: Japonja 0 wdę ~stawd.eń jedno z pism wychodźctwa
kim we znaki już od dłuższego czasu. Tak
Wzrost obrotów handlowych w wy- 109 proc., Persja 0 85 proc., Filipin;v- 0 rzuca z całą słus7mością. następujące U•
naprzykład jeszcze w roku 1923 obrót han miarze światowym 0 sumę 700 milj. dol. 108 proc.
wagi:
.
.
.
dlowy Bułgarji, Grecji, Jugosławji, Rumunji, w r. 1928 polegał na wzro8cie 0 600 milj.
Udz.iał Australji w haindl.u
świato„Czyżby z tego wynikał wmosek, . ze
Turcji i Węgier z Niemcami wynosił zale- dol. obrotów Ameryki Północnej i Eu- wym wLrósl w r. 1928 w po.równaniu z w Staro.ach Zjednoewnych nauka
Jest
dwie 185J)00.000 marek, a w roku 1928 ropy zachodniej (po 300 milj. dol.), na r. 1913 o 26 proc., a Nowej Zelandji o tak szalenie kosu-towna? Wcale nie. Wy.:
wyrażał się już cyfrą 1.146.000.000 marek, w~oście 0 125 milj. dol. obrotów han- 74 prnc.
chodźctwo płaci, bo musii, ale
dziatwy,
podqas . gdy obrót handfowy tych państw dlowych Ameryki Połudn., a o 80 milj.
We wzroście międ<zynarodowych obro swej i młodzieży do nauki Tuie przygarz Czechosłowacją w roku 1923 wynosił dol. _ obrotów ha.ndlowych Afryki. W tów handlowych w okresie 1925 - 1928 nia - a więc z tych opłat na&Zego wy•
342.000.000 miljonów marek, a w roku u- tym samym czasokręsie wykaL:.ały spa- r. z 20,454 milj. dol. do sumy
23.567 chodźctwa korzystają iruni... Podatki na•
biegłym zaledwie 730.000.000 marek nie- dek 0 60 milj. dol. obroty handlowe
A- milj. dol. zaangażowane były w pierw- szego wychodźctw., wobee nawej opiesza
m.iecldch.
zji, a o sunnę około 50 milj. d-01. obroty szym rzędzie Niemcy, których obroty łości, zbogaca.ją środiki naukowe innych,
Sytuację komplikuj~ w znacznej mierze handlowe Ameryki środkowej.
handlowe w tym czasie wfil'OSły z 1,414 nieraz nam niechętnych żywiclów.
AJ1
ta okoliczność, że Czechosłowacja konseNiemcy osiągnęły w r. 1928 około 87 milj. dol. dosumy 2,093 milj. dol., t. j. my tern samem chodzimy w szarym koń
kwentnie prowadzi poli tykę prohibicyjną w proc. swoich obrotów
handlowych z r. wzrosły o smnę 679 milj. dol.
Drugie cu, bezradni„słaibi i pomawiani nawet o
dziedzinie gospodarshva wiejskiego, nie do- 1913, Anglja - ok. 95 proc., Bełgja - miejsce w tym względzie zajmują St.a- brak zdolności do nauki".
puszczając wobec nikogo ze względów za- ok. 68 proc.,
Hoiandja - ok. 59 r>roc., ny Zjednoczone, których obroty hand.IoSprawa jest nazbyt doniosła i .zasłl).
-sadnkzych jakichkolwiek ulg celnych. Wo- Rosja - ok. 60 proc., Węgry - ok. 70 we wzrosły o sumę 516 milj. dol. (3,663 guje w pełlnii na fo, aby się nią zaintebcc tego trudno wymagać, by rządy zagra- proc., Austrja - ok. 65 proc., Runrnnja milj. dol. wobec 3,146 mi.lj. dol.). . Trze- resowało ~połeozeń&two polskie. Chodizi
niczue przyznawały ze swej strony jakie- - ok. 91 proc.
cie miejsce zajmuje
Kanada z sumą przeoie o utmymanie polskości czteromil
bądź przywileje przemysłowcom czechoW su:m;ie ogólnej Europa, ji!tłw ca- wzrostu o 162 milj. dol. (!)81 milj. d-01. jonowego wychodźctwa za oceanem.
~c~ - ~wlec. : ;w~ <:~hosłow..ac[i' ioś.ć, ,.os~ dor.... 1928 ~ --96 wobec 819 .mili.. ®U
tern
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wskazaniom Ja.na Dekerta

ten;nie Sejmu się pod skrzydła . „opiekuńcze" moskiew- niewierkę wo!!!ości i ni~zawisłości Ojctyskiej Carycy. Pod pretekstem „udskia .dys- zny.
kraju.
Prawa część 09ozycji rzuciła imię PolZjecmoczenie bezsilnej i wewnątrz skłó sydentóv1 w Polsce•; zwróciło się partyjniconej opozycji sejmowej w burzycielskim ctwo do wrogów Ojczyzny, aby na ostrzach ski it.q ;:er zagranicznego oszczerstwa,
rozsiewanych po całym
ata.~u na twórcze dz?eło Marszałłca Piisud- wrnżycit bagnetów wprowadzić do Polski drogą kłamstw,
s!tiE'go, złośliwe a bez!lłodne votwn nieuf- utraconą „złotą wolność" szlachty. \Vra- świec~e. lewa cz~ść, której przewoo.zi
aości dla Rządu, który re1uezentuje wiel- że bagnety najpierw zaktuiy dzieło Kon- P~ P. S., szuka oparcia· w U Międzynaro
ką ideę Wodza Narodu, zaciekła wreszcie, stytucji 3 Maja, potem niepudległoś~ Hzpli- d.ó·.vce.
Oszalała 09ozycja \vyrnachuje
zagrnaa,ieżooa kłamstwem i oszczerstwem kam- tej, aż na kofictt i samą „złotą wolność"
pa."'lja prasy opozycyjnej, która sama widzi złożyły do lamusa pamiątek polskiej hań nkznemi vrotestami, obleanemi radami
tych, ldórzy w dni~ch dkl Polski ktytyczswoj~ r.iieurlolność w rzeczowej współpra by i gitir.oty.
nych m:zucia swoje po ła!:~tej deklarowacy w dziele odbudowy i przebudowy RzeOto była Tate-owica z przed 140-laty li, strcnie, wymachuje szmatmni tist5w
czypospolitej wszystko fo musiało i jej sromotne dzieio.
(n1>. list francuskie~o sacjatisty Loguin\~
wstrząsnąć sumieniem Narodu i być tym
A dziś. Opozycja sejmowa, wyczerpaw- i ~ngk~lskich labourzystów), grożąc z tryobuchem, które najbardziej nawet zaciemfiicme dernagvgją i partyjnym fanatyzmem szy wszystkie śrociY-i W!~llii W ru"SeOa}e '>imy sejmowej, że zagranica „ma dość"
umysły oświecił co do istoty polskiego ży swych nievrawości, ośmieliła się sięgnąć poniewierania w Polsce 9arfyjnictwa.
i po wypróbowany już raz środek TargowiOto, jak opozycja wkracza n~ s::1utnej
cia politycznego.
pamięci drogę Targowicy.
cy,
interwencje
obcych,
szukanie
opieki
jeśli już nie przedtem, to dziś stało s~ę
Ale jeśli opozycja ożywia się duchem
l}CŻy-~istem dla każdego uczciwego i umie . tam, gdzie znaleźć może tylko zgubę i IJOjącego
myśleć obywatela,
że w walce,
Wypadki ostatnich dni

t!?.

wstrząsnęły opinją całego

którą opozycja z taką zaciekłość prowadzi,
stanęły przeciw sobie nie dwa obozy, lecz
\lwa odrębne światopoglądy dwa sumienia,
~ rozmny polityczne.

Z jednej strony

niezłomna

idea

szkoło· ctwa

z-historji

Marszał

VII
Dwie dalsze szkGły. - Ifonieczność prxegrupowania sił nauczyciel!!kich.
Program
nauki. - Komisje programowe.
W roku szkolnym 1924--25 powstały dalsze dwie szkoły: Nr. 9 i 10. Szkoła Nr. 9 została przeznaczona dla praktykantów
grupy
skórzanej, a szkoła Nr. 10 - dla praktykantów grupy włókienniczej. Z dalszych zmian w
organizacji szkół zaznaczyć należy następują
ce: szkoły, oznaczone numerami 1, 3 i 8, zosta
kl~ ro .wszystko, co czerpie swe soki żywot ły przeznaczone dla praktykantów grupy metalowej, szkoły Nr. 2 i 4 dla gl'llpy drzewnej;
oo z tradycji szlacheckiego warcholstwa, szkoła Nr. 5 dla elektrotechników i handlowpolitycznej ciemnoty i klasowego egoizmu, ców. Rzecz oczywista, że w każdej z
tych
co, tracąc grunt pod nogami w cieniu wiel- szkół, prócz praktykantów głównej grupy zabyl pewien procent uczniów
innych
Uej !)OStaci Marszałka, zapatrzone jest w wodowej,
zawodów (spożywczej, graficznej,
zdobniczej
szaleńczą wizję przyszłości, kiedy powró- itd.), którzy jednak ze względu na swą liczbę
ciłyby z..®w stosunki, w których losy Pań nie wpływali na zatracenie charakteru szkoły,
stwa i przyszłość Narodu byłyby rzucone przeznaczonej dla zawodu głównego.
Dane o liczbie czynnych w tym roku
klas

la Piłsudskiego wyrosła z krwi ofiarnej,
przelanej dla O!czyzny, zrosła z dziejcwą
tradycją wszystkich walk i ofiarą o Woloość i Potegę Polski, Idea, zapatrzona w
wiellcą Przyszłość Polski i drogą znojnej
pracy ku tej przyszłości niez~nie kroczą
ca - z drugiej strooy to wszystko, co mianem partyjnicłwa sumienie Narodu ochrzci

szkołach dokształcających zawodowych,
liczbie uczniów i uczenie z podziałem na wyznania i zawody zawarte są w za!ączonej
tablicy statydyczncj, obejmującej czas od
stycznia 1917 l'. do stycznia 1929 roku włącz:Ue.
Tygodniowa. liczb3. godzin nauczania db poszczególnych klas, wprowadzona w
ubiegłym
roku szkolnym, nie została zmieniona;
lekcje
cdbyv;ają się nadal 5 razy tygodniowo.
Zapoczątkowana w tym roku ·szkolnym racjonalna i celowa organizacja szkół zawodowych dokształcających wywołała konieczność
przeg rupowa.nia również sił
nauczycielskich,
ZQ.tl'Udnionych w tych szkołuch: do szkoly daI;Lej grupy zawodu skierowmi.o nauczvcirli, v....·kazujących uzdolnienie w kierunku nauczania
poszczególnych przedmie>tów uczniu;• tl.)~O z.•wodu, a nadto do nauki takich
przedmiotów,
jak nauka obywd.elstwa, rysunek
zawo<lowy,
maszynoznawst;;-o, technologja zaangażovrnno
nauczycieli z "yksztalceniem prawniczem i technicznem. Podniosło to znakomicie
poziom

w

hańby z przed stu łat - to żyje jeszcze ~
Pol~ce równie stara tradycja patrjoty~mu
i mątlrości polityczn~j, i uczciwości.jeszcze żyje wśród mieszczaństwa duch
Dekertów, Sfa;;ziców, Kołłątajów. jeszcze żyje wśród mieszczaiestwa pamięć do-

brodziejstw Konstytucji 3 Maja i wskazarua
jej obmf!CÓ\\'.. - Kościus'.!ki i IGUiłs! :ego.
Mieszezmtstwo r..ołskie, które w dniach
rocznicy Il<::kertowskiej, tak wspaniale 1
poważnie w.inaniiestowało swoją siłę

łc~zną, swoj~ uświadomienie i
- nie zapcm .i wiei'<ich zleceń

spo-

patrjotyzm
S'.vych pa-

frjnłycz~1ycl1 przodków.
Micszczar!s~w-0 cizisiejs:ze potrafi prz&ciwsfawić się
o•1±y Nającej Targowicy,
'{tóra i dz!ś, j:ak przed stu laty, zsgraza
dziełu naprawy l~z9litej, i z niem zwiąul'
nęmu odrodzenia go8j>odarczemu kraju.

--0

eg

.
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naukowy szkół oraz umożliwiło nauczycielowi
dobieranie taldego materjału naukowego, kt;9ry, będąc zy,•'ąz::my z zawodem ucznia, wzbudza jego zaimererowan1e i pobudza do inten•
sywnej pracy nad przyswojeniem pocfawanych
wiadomości.

W roku szkolnym. 1925-2.3 liczba
szKół
dokształcających zawodowych WZ!'Osła do 19,
czego 16 męskich i S żeńsl:ie.
W roku tym, dz~ęki dużej liczbie szkół, q.
stało zrealizowane w całości dążenie kic1·0\vni~
ctwa głównego w kierunku
zo_rganiwwan.ia
s.:kół vrcdług grup z:.vodów. Od tego
czas
niema na terenie miasta Łodzi szkół, któroby

z

grupo1;rały uczniów różnych zawodów. OdChyle
nia, zresz~ nieznuczne, od tej zasady st ow'
jedynie 2-3 szkoły na krai1cach miusl„
W roku szkoh1ym 1925-2J
istni::h :
szkoły dla metalowców (1, 3 i 8), 3 grupy
ókienniczej (!O, 13 i 15), 3 grupy
skórzane.i
(9, 14 i 16) 1 2 grupy dl'ZeWl1ej l~ i 4), .2 STUpf
ogólno - spożywczej ( 6 i 8), 1 dla handlowna targowisko partyjnych egoizmów i -oso!!!!!!~~~!!!'.111!11~!!!!!1!~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~7!lm~§!~!!"l:!!!!~!llll.....,_~~~~!g:m~ptt~~l!l!ll!!'~'il ców i biuralistów (5), jedna dla elektryków
tHstych przywódców ambicyjek.
(11) i jedna grupy
arty:rtyczno - prec~'zyjVJypadki ostatnich dni ostatecznie zdar
nej i zdobniczej (7).
Od grudnia 1925 r. Wydział Oświaty i KW.
Jy maskę z oblicza opozycji, która chwytury przy Magistracie m. Łodzi obniżył •
ciła za środki walki z Rządem Marszałka
względów budżetowych tygodnio'7·ą ]iczbę go•
PiłsuasVieg-0, bez wyboru i bez zastanodzin nauki do 12 w klasach I, II i ll1, a v kla·
sach przygotowawczych --; n'.'wet do 9 g_o,~iu
tyo-odniowo, t. j. do roznnarow,
przeW1az1aNowa Tarzowica. Czyż inne miaoo
ny~h dla tego typu szkół przez . ?ILli~terstwo
nożna dziś nadać chociaż skłóconej, a!e w
Wyzna!1 Religijnych i Ośv1ecerua .Pubhc:meg~
Tygodniowa liczba godzm nauki w
klasie
burzycielskiej furji zjednoczonej Opozycji.
przygotowawczej została podwyższona do
lll
Czyż do wszystkich nieprawości, od lat
dopiero od dnia 1-go grlidnia 1928 r.
lnanych społeczeństwu, nie dodała jeszcze
Na11ka odbywa się według programu, wska•
i tego, co przed stu czterdziestu blisko lazanego dla szkół
dokształcających
zawodowych przez władze szkolne.
ty stało się największą hańbą Po!skf? Ongiś
W roku szkolnym 1926--27 na terenie miazjednoczone partyjnictwo, staroszlacheckie
sta Łodzi tstni:tło 38 szkół dokształeających U
partje ciemooty, anarchji, samowoli, prze~
wodowych: 23 szkoły męskie, 2 mieszane ~
kupstwa, które Polskę ze!)chnęły na kra;;:raf1cach mfa.'lta i 13 szkół żeńs~ich. Ze ,s~ko'
wędź t:pad!<U gospodarczego i politycznemęskich było: 5 grupy me,talowe_J, 4--~łokien·
niczej, 3-drzewnej, 3-skorzane;, 3 o_golne 1
go, sparaliżowane wielkim czynem patrjospożywcza, 2 handlowe, 1 d~a i;lektryko·w, 1 dla
tów i W:!"iedot1e w błoto K{)nstytucją
grupy graficznej i precyzyJneJ.
3 Maja, ty mwieko1tomnym pomnikiem odSzkoły mieszane miały bądź oddzielne kl3;S)
męskie i żeńskie, bądź też I:lasy koedukacy}lle
rndzenia, ginąc ~~o Narodu, nie dały za
zależnie od liczby kandydatow . (tek) o r~w·
wygraną, lecz w swej nieprnw-0ści udały
nym poziomie naukowym, kwvJ1fikuJącym ich
do danej khsy.
Jak zaznaczono wyżej, wysiłki
głó~eg~
kierownictwa. szkoły w kierunku zorganizowa·
nia szkól dolrnztałc:ijących zawodowych Vf eałem znaczeniu tego słowa zostały
zakouczone
Napiórkowskiego 28
dopiero w roku 1925--:26, od, tego czasu tro~k:i
glóvmeo·o kierownika i odnosnych władz IIlleJ·
skich polega na powiększaniu lic~by klas \\
szkołach już istniejących, względnie p1·~ygoto·
Dziś i dni następnych
wywaniu odpowiednich lokali na otwarcie nowych szkół, które pomieści!yby wsz_Y~tką. mło·
dzież, pracującą w przemysle, rzenuosle i hal
dlu płci obojga.
.
-'·
Druga t:wska kierownika g16':'111ego i wła<U
miejskich polegała na i·ozbudowie tego szkolnictwa wgłąb. W tym celu zostały powoływa
Symfonia piękna, miłości
Łodzi
ne do iycia komisje programowe dla op.racoi poświęcenia
wania nrogramu poszczególnych przedm1ot6w
Spółdzielnia z ogr. odp.
W roli głównej:
,muczruila w sz1;cołach doks.ztałca_jących za~o
dowych. Komisje te, składaJące. się z nauczy.c1eHARRY LIEDTKE
Łód
Kilińskiego
ii szkól dokształcających, oddz1el1:e dla kazd.e·
I.:M DAMITA
go zawodu i przedmi.otu nau~zaru~, odbywały
(gmach Towarzystwa Rzemieślniczego nResuna")
PAWEŁ RICHTER
dość częste posiedzenia, om.awmły .1 u~talały na
podstawie zdobytego dośw1:i:dczenia 1
znaje>
... przyjmuje
???
Nnstfłpny program:
???
mości uczniów zakres materJału naukoweiro Da
l·ażdą klasę, zastanawiały się nad metobdlł P«>od jednego złotego za opro·
„Tajny Kurjer„
;zczególnych p1·zedmiotów i t. d. Z ze ra.nym
urzez Komisję materjałcm zapoznawano 11am•
e;entowanieni, terminowe i na
teresowane szkoły i nauczycieli, a takte pped•
pocz11t•k w dni pnwszednie od godz. 5.7 i 9,
sobo~ o 3 niedziele i świQta o • W niedziel
„ oraz zapisy na
Banku.
kłada110 władzom szlcolnyi11 do ro:;;patrzema ł ł
nA plegw1iy sefma wszystkie mic' Cłl po 40 grony
c.wentualnego
wykor.zystania.
~rganizac1~
wzmiankowanych Komisyj (z każdaJ szkoły daSpecjalna ilu1Łraoia muzyczna w wykonaniu orkie
Załatwia
nego zawodu jeden nauczyciel . danego przed•
833
sby aymfonioznoj pod hntutl\
miot1.l) pozwoliłn na uzgodnierue
pr~gr~Jll
ROMUALDA ULATOWSKIEGO.
nauczania w tych szkołach.
•
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wynalazca

Ażeby przeczytać jakiś romans kry- kowało rozwiązamia t. zn.
wyj awien1'a
minalny w całości - potrzeba nietylko „kto popełnił zbrodnię".
wiele dobrej wiary, ale i zdolności opaJednakże pomysłowy wydawca
do
nowanfa w sobie wzmagającego się co- k~.i?e) ksli.ą.ż~ dołączał zakończenie po- '
ra:zl uczucia zaciekawienia, t. zn. trzeba wiesc1 w zap11eczętow.anej kopercie i
umieć doczytać książkę do
końca i nie ośv~iadczał. kurpującemu, że jeżeli rozwią
zaglądać przed czasem do rozdz.fału koń zan11e go me zainteresuje albo je sam od·
cowego - gdyż przez to traci się chęć gadnie - i nie zechce koperty otworzyć
do dalsirego czytan.ia. Jest przecież wie- - może po p(t'zeczytaniu zwrócić ksiiąż
lu takich ludzi, którzy już po przeczyta- kę, a otrzyma pieniądze z powrotem. Boniu pierwSQ:ych dziesięciu, stronic książ wiem uczciwy wydawca, pan Jarzy Harki usiłują odgadnąć „kto jest morder- ~r, _uważał, iż jest rzeczą niegodną brać
cą" a sprawdziwszy to w
rozdziale p1~ruądze za książkę, która nie potrafi
końcowym odrzt~cają ks.iążkę,
jako zamteresować creyte1nika.
nudną i nieciekawą.
. Jaikiż był. tego skutek? Po odbiór pie
I oto niedawno głośny al!lgie1ski wy- mędzy z zaip1eczętowaną kopertą - nie
dawca romansów kryminalnych,
Jerzy zgłaszał się nikt. Każdy był ciekaw koń
Harp€:1·, z.a.pomocą niezwykle pomysłowe ca i.„ otwierał kopertę. W ten sposób
go środka, postanowił położyć temu kres wszyst~e ~siążki ?kazały się ciekawe,
i zahamować nieco zbyt roobujałe
in- czytelmcy le cz.vta.h, a wydawca miał postynkty śledcz·e swoich czytelników. Wy wa.dzemiie
dał mianowicie osobną serj ę
romansów
krymłnaJnych, w których poprostu bra---·0---

cy, obecnie jednak p1-z.edostał się on JUZ
do wiadomości publicznej i dowcipni porównywują ten statek powietrzny do owych okręcików zamkniętych w butelce;
lub ogórka zawartego w pustej flaszce.
Smutne to zdarzenie
powstało na
skutek wadliwego ii mylnego wyliczenia
kubatury hangaru, które spowodowało,
że pomi~dzy zbudowanym pancernikiem
powietrznym a ścianami hangaru jes·t
nie więc.~j jak 2 stopy wolnej p1·zestrzeni, co sprawia, że jest on zupełnie unieruchomiony.
Gdyby wyprowadzono choćby częsc
olbrzymiego korpusru na wolność, wystai
cz;yłby najlż.ejszy powiew (statek
jest
typu Zeppelina( żeby go w fatalny sposób uszkodr.1ić o boki wrót.
Niezwykła
jego Lotność jest więc w tym wypadkil
fatalną przeszkodą. Pięciuset ludzi
nie
wy.strurczyłoby, aby w ten sposób
wyprowadzony sterowiec tak utrzymać, by
nie uderzył on także
wewnątrz o dach
hangaru.
Z tego powodu utrzymują jedno~·łośdo rozprawy rozwodowej
nie zxozp~,czeni fachowcy, ~ż
egzystuje
W
najlepszych
kołach
towarzyskich pendzel, a niie myśląc psuć portretu, podjedyna możliwość wyprowadzenia z hali
się
obecnie
o
ba.rdzo
zabaw pi83:ł się na żywej nodze po1-t1·etowanej
Drezna
mówi
stabku: wówczas gdy nie bę<lzie panował
m~j
sprawie
rozwodowej,
która
wybu- paru. Było z tego powodu wiele śmiechu,
najlżejszy bodaj wietrzyk, wietrzyk któpoczem dama ubrała się i poszła do dory nie PQTUszy nawet piórka - szanse chła na tle artystycznem.
Pewien
wyższy
urzędnik
z.a.mówił
u
mu,
niie myśląc dalej o opisanym epizo..
takie w praktyce nie egzystują.
żony. dzie.
Na razie więc to niezwykłe i niez·wy- znanego mala.rw portret swojej
Dopiero wieczorem, przy rozbieraniu
kle draźniące opinję publiczną
zadanie Piękna pani chodzJła więc przez dłuższy
czas
do
praoowni
artysty
i
pozowała
do
się,
spostrzegła z przerażeniem podpis i
jes.t nie do rozwJkłaniia.
portretu,
który
dobiegł wreszcie do koń- pon~yś1ała so_bie co powie na to mą.ż, któ---0--ca i mpowiiadał się jako sensacja artysty ry Jeszcrie m.e powrócił z klubu? ZaczęłZ'
czn.a na. najbl.imZ€j wystawie.
zmywać litery z nogi, ale farba, zanlias~
Odpoczywając po pracy malarz po zniknąć, stawała sli.ę jeszcze świetnrej
artystycznej, a portretowana dama po sza.
Ostatnie godziny operowanych małp ·
pracy
gawędzili ze sobą. Dama
Za późno już było, ażeby po nocy StllllW najpiękniejszej i najłagodniejszej, płaceniu ich kosztu przez pacjenta, staje była, zmodela,
niewiadomych powodów, bardziej kać terpentyny w mieście, więc piękna
pod w~ględem l~li!natu części Europy,. t~~ się włas~ością _operowaneg?, ale ponie:-vaż
pod N1zzą, wsrod parasolowych pm]i, byłaby kwpothwym nabytkiem, więc w1ęk rCYhnegliżowaina, aniżeli to było potrzeba pani pośpieszyła do łarienki i tam przy
palecie pomocy służacej, mydła i piasku staradrzew tulipanowych, w sąsiedztwie łanów szość operowanych pozostawia je w willi do portretu, a spostrzegłszy na
~~rna
jaiką.ś
szcze~ólnie
świetną
fa.rrir~ ła się bezskutecznie zetrzeć
~pis, a
fiołków, narcyzów i zagajników jaśminu, pod Nizą. Zdarzyło się jednak, że pewna
meb1esNk~,
ohd~wała
s1ę:
•
przy
tej
czynności
zaskoczył
ją
mąż.
znajduje się ponure miejsce, siedlisko dama, pochodząca z Danji, po operacji po11ec się pan tą farbą podpJSze. I Skutek, znany już z początku·
proce~
śmicrci.
czuła się do obowiązku zabrania małpy, któ
to komecznie na mojej nodze!...
rozwodowy •
·
Jest to „willa umierających małp", w ra użyczyła jej młodości.
Malarz wziął to dosłownie, pochwycił
·
.ttórej powoli konają te zwierzęta, oddawAk wnet pożałowała, a jak opowia
---0·--szy swoje gruczoły na odmłodzenie ludzi. da, byłaby zapłaciła nietylko młodością,
Do „willi małp" nie dopuszcza się za- ale życiem swojem, ażeby cofnąć to, co się
-2Wyczaj obcych ludzi. Jednakże prawie co- stało, a co dawało jej poczucie jeszcze
dziennym gościem willi jest pewien amery- większej starości, aniżeli przed operacją. Obraz N. M. P. Częstochowskiej dziełem pędzla włoskiep
~ański miljoner,
krory godzinami wystaOtoczywszy małpę troskliwością, na jaZabiegi konserwacyjne okołQ obrazu stochowskiego w Rzymie.
1e przed klatkami znużonych i smutnych ką się tylko człowiek zdobyć może, prze- częstochowskiego Matki Boskiej, podjęte
Ji:fie brak dzieł odradzającej się w owym
małp, rozmawia z niemi, przynosi im przy ciągnęła cierpienia tego nieszczęśliwego
z końcem roku 1925, przy' których oczysz- czasre szkoły malarskiej rzymskiej, bliska
smaki, a od czasu do czasu którąś z nich stworzenia.
czono go z wiekowego kurzu i kopciu, a z naszym obrazem spokrewnionych; wśród
Małpka po nocach, we śnie, nieraz skar- zarazem przez uwolnienie od przemalowań nich zaś na uwagę zasługują utwory warbierze na ręce i obnosi wśród kwiatów.
W :ule krążącej wieści, miljoner ten żyła się i płakała tak, jak skarży się i pła późniejszych, przywrócono mu - o ile się sztatu czy szkoły Piotra Cavalliniego. Ca-iawdz1ęcza małpom swoje
odmłodzenie, cze człowiek w najgłębszej rozpaczy.
dało wygląd bardzo zbliżony d-0 pier- vałlini uczeń Giotta,
był artystą
dużej'
:ile też jest ich mimowolną ofiarą.
Po wyjęciu gruczołu małpy są zwykle wotnego, zwróciły uwagę naszego pokole miary. Obraz częstochowski mógłby być
Operacja miała się udać doskonale, ale ożywione i wesołe, gdyż sama operacja nie nia na wartość artystyczną zabytku i stały dziełem jednego z jego uczniów, ale ck.
miljoner, powróciwszy do Ameryki, prze- robi im żadnego bólu, a całość organizmu się pobudką do poszukiwań co do jego po- Tomkowicz jest skłonny przypisać go na~
'ic.onał się,
że tymczasem żona stała m1.;1 11ie od razu reaguje na poniesioną stratę.
chodzenia, zaciemnionego przy braku da- wet samemu mistrzowi, tylko jako jeden ze
Stę obcą.
Ale już po kilku dniach stają się bardzo nych historycznych powtarzanemi na wia- słabszych utworów jego pędzla. Popierają
Poczuwszy się więc sam na świecie, za- zmi;czone i zaczynają dużo spać.
rę legendami.
to przypuszczenie między innemi także zna
wrócił do E~ropy,
osiadł na południu
i
Dłużej, niż rok, zazwyc;zaj małpa nie
Ostatniemi czasy zajął się obrazem czę- mienne szczegóły, jak np. prawa ręka na1mutnem okiem patrzy na małpy, które przeżywa takiej operacji. Często jednak stochowskim znakomity uczony i historyk szej M. Boskiej i bezwzględnie identyczne
z jego winy giną., ćhoł szczęścia mu nie się zdarza, że ginie wcześniej.
sztuki dr. Stanisław Tomkowicz. W tych z nią ręce apostołów na obrazie Cavałli
dały.
Każda małpa, która ginie,
otrzymuje dniach przedstawił on na posiedzeniu ko- niego w Sta Cecilia w Rzymie. Przytem
Małpa, po wyjęciu jej gruczołu i po o- ładny grób, a na nim mały nagr.obek.
misji Historji Sztuki Polsk. Akad. Umiejęt- ciekawą jest okoliczność zresztą uboczna.
0
ności bardzo ciekawy referat dotyczący te- Według Vasariego Cavallini przez współ
go obrazu.
czesnych był uważany niemal za święteZdaniem dr. Tomkowicza, który jako go, a niektóre z jego obrazów słynęły z cuczłonek komitetu restauracji obrazu
miał downości. Czyżby jednym z nich nie mógł
sposobność bliższego zbadania go, nic nie być nasz częstochowski, może dany przez
mieszkań~ów
potwierdza popularnego mniemania o po- króla Ludwika ulubieńcowi Władysławowi
W roku 1927 przy ogólnej liczbie czaso-1 na ogólno - informacyjne, polityczno - spo- chodzeniu zabytku z pierwszych czasów Opolczykowi?
Dr. Tomkowicz objaśnił swoje niezwy.
pfsm 1,975 przypadało w Polsce jedno cza- łeczne i literackie. Ich liczba wynosiła w chrześcijaństwa, ani też o wschodniej ojczyźnie
i
jakoby
bizantynizmie
jego
stykle
rewelacyjne wywody fotografjami, zdejsopismo na 15,115 mieszkańców, podczas r. 1925 - 543, w 1926 - 622, w 1927 Te
mętne
opowieści
zrodziło
pomowanemi
w czasie robót konserwacyjnych
lowym.
gdy w Czechosłowacji na 6,608 mieszkań- 660, w 1928 - 779. Są to dzienniki, tymieszanie przeszłości naszego cudownego około obrazu w Częstochowie i reprodukców, Finlandji 5,986 mieszk., Norwegji godniki polityczne i pisma literackie.
2,353, Hiszpanji - 10,768, we Włoszech
Dosyć imponująco przedstawia się pra- obrazu z równie legendą zamąconemi dzie- cjami zestawianych obec-nie z nim zaby~
45,054 mieszkańców. Stan jak widzimy, dla sa o dzieciach i dla dzieci wydawana; je- jami zaginionego wizerunku, t. zw. H-0di- ków malarstwa.
Na
•
'
.\ •
"7,
·, '
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Pąlski niebardzo korzystny, gorsze sto- żeli złączymy je w jedną rubrykę, otrzy- giterji, niegdyś w Konstantynopolu.
sunki panują tylko we Włoszech.
mamy następujące dane dla roku 1928-go: podstawie zestawienia z szeregiem zbliżo
W r. 1928 wzrosła u nas liczba czaso- wychowanie i oświata - 108, pisma wy- nych dawnych dzieł sztuki doszedł dr.
pism do 2,353, wzrosła wprawdzie i licz- dawane przez młodzież - 146, pisma wy- Tomkowicz do wniosku, że nasz obraz cuba ludności, stan ogólny jednakowoż się dawane dla dzieci i młodzieży - 40, har- downy jest pochodzenia zachodniego i
powstać mógł w XU łub w XIII w., kiedy
'?Qprawił.
cerstwo - 11, razem - 305.
Z pośród 2,353 czaso-pism, 1,866, a
Polska jest krajem przeważnie rolni- spóźnione wpływy sztuki byzantyjski.ej,
włęc przygniatająca większość przypada czym, mimo to prasa rolnicza słabo jest jako przeżytki odzywały się w płodach sztu
na pisrr:a polskie, na ukraińskie 99, biało- rozwinięta; liczba pism tego działu wyno- ki włoskiej, wkraczającej już na nowe toruski~ 2.9, niemieckie 116, żydomkie 171, siła w r. 1925 25, w 1926 - 25, w ry. Do Częstochowy miał się dostać w
ko.ńcu XIV w. przewieziony z zamku Beł
ltehrajskie 24, rosyjskie 21.
1927 - 32, w 1928 - 43.
Crekawe są dane, dotyczące treści czaJak przedstawia się rozkład pism na po- skiego przez Właóysława Opolczyka, wielropism. Czasopism naukowych było w r. szczególne województw·a? Na pierwszem korządcę Rusi z ramienia Ludwika ande1'925 - 48 w 1926 - 52, w 1927 - 62, miejscu kroczą województwa centralne, gaweńskiego, będącego razem królem Neaw 1-028 - 77; religijnych w r. 1925 -76, mające 1,125 pism, potem idą woj. zachod polu, Węgier i Polski. Znane są zamiło
w 1926 - 109, w 1927 - 131, w 1928 - nic z liczbą 573, południowe z liczbą 460 wania artystyczne domu Anjou i mecena182; spółdzielczych w r. 1925 - 22, w a na ko1l.cu, najbardziej pod względem kul- sostwo członków jego wobec malarzy ze
t~ 9, w 1927 - 8, w 1-928 - 17.
turalnym zaniedbane, województwa wsch od Sjeny, Florencji, Rz;ymu i t. d. Najwięcej
argumentów natury artystycznej przema.;_ ~ajwi~ksza liczba czaso12ism przypada nie, mające zaledwie 1'95 pisli'.
wia za szukaniem Qjczyzny dla obrazu czx~
W am.giielsikich sferach aeironautycznych i lotniczych mówiono przez
czas
dłuższy po cichu, a obe<:nie już głośno o
ni€Słychanym skandalu powstałym z oka:zji zbudowanfa dwu olbrzymów
powietrznych „R. 100" i „R. 101" za cenę
nie mniej jak miljooa funtów szterldngów, co wynosi przeszło 40 miljonów złotych.
Dwie te zabaweczki, dowody s.zcz&ego dążenia do rozbrojenia i powszechnego pokoju - zawiodły podobno fatalnie pokładane w nich za talk szalone pieniądze nadzieje. „R. 101" podczas próbnych lotów nie wykazał w żadnym kierunku spodziewainej po nim i przewidywa..ri.ej sprawności, a co do „R. 100", to
syrtuacja jego obecna stanowi rzeczywikic tragi - komiczne curiosum.
Sterowiec ten znajduje się
dotych.:as w swym olbrzymim hangarze, gdzie
!;"O z.budowar.o w Howden. Od kilku ty;odni zeiintercsowane sfery oczekują nafarernnle pforwszcgo wzlotu tego olbrz.ymu, który otldawn~ jt."1. stoi podobno gotowy, by się wzbić pod nieHvsa.
l oto obGCr:.ie_ ~tało &ię już wiadon:ET:.
te .-.v, pj_cnv::;ty debiut da jes.zcze dł>.!g·J
:·zekać na ~ieb!c. Ji>lt:i. jest
tego vz:s ·
r.zyr:.a? Niezmiernie prosta a
za..rao~'V:.
r1iesl~:c·~{;1ric przedziwna: olbrzyma te~;o
uie rr.c·~:.1m w1:prowadzić .z hanfiani, J.:)y
go pr1w37;.;lie nie uF.:~kxlzić. Fakt ten tn;y
many był pl'zez dłuższy czas w tajemni-
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Co zezna.Je morderca Tetzner o swym potwornym mordzie?

l

- gdzie - i komu„c

Każdy lubi zarobić to trudno. Na
Przewidywania policji w sprawie stra
Charakterystycznym objawem obecne'
Okazuje się jeszcze, że papiery za- całym świecie też każdy chętnie „wyciąga
szliw2j z0rcdni kupca z Lipska, Eryka go stanu obyczajowego w Niemczech je.st mordowanego włóczęgi Ranellego zabrał łapę", mówiąc trywialnie. Ale zwyczaje
Kurt:t 'i·ctzncra sprawdziły się co do jo- fakt, że w tym samym dniu pop€łniono morderca ze sobą i zostały one przy rewi- pod tym względem są nie wszędzie jednako
ty.
tam dwie identyczne zbrodnie. W obu wy zji znalezione.
we i podróżnik, przejeżdżający przez kilka
Are,sz~owany "'.e. ~r~ncji w
Str~_ss- padkach :nial nieszczęśliwy wypadek zaPrawdopodobnie Tetzner chciał tych krajów, j~st z początku zdezorjentowany, a
bur~u re~zner złozy1 JUZ
wyczerpuJące maskowac morderstwo, dokonane celem papierów użyć ażeby jako rzekomy Ra- przeważnie_ obdzierany bezlitośnie przeJ
zezna!1ia. Aby usymulować własny zgon :rijeprawnego podjęcia premji ubezpiecze- nelli zawi~eć 1'-i.a ich podstawie małżeńst- autochtonów.
z povrnc~u nie.szczęśli'wego wypadku, nie niowej. Lecz gdy czyn dra Gutmana, o wo z mn1-em
· a ną w d owa po zmar.ł ym k upRosi·a przed wo· 11ą ł
ł
ł
•
zawahał się 'l'etzner z zimną krwią
za- którym piisaliśmy niedawno, jest
tylim
T ;..
~ t "•
·
ł·
.:
1 s ynę a z apowm·
~u e<~erz.e, · zn. ~e S'\"_OJą 'Y asną z~ą ctwa i na1Jiwkarstwa". Jak · t ·
mordować Eieszczęśliwca, którego mu los prym,itywnyrn mordem, zbrodnia Tetzne- 1 zupełme legalne uzywac z nrn. owocow .
. ".
1:s ~eraz ..
nastręczy1, umieścić zwłoki ofiary swo- ra należy do najohydniejszych i najbar- swyeh. zbro d mczyc
·
h czynow,
,
·oczyw1sc1e
„ ·
me
wien.,
ale
przypuszczam,
lep1e1.
Myrłb
· · d k t
kt0 b ze me alał
to
1 Y SH~
jej chciwości w samochodzie i podpalić dziej wyrafinowanych jakie zna historja poza 0!ITanicami państwa niemieckiego.
JC _na.
e~,
Y zw
wóz 1n·a.z ze zwłokami, p1·zebranemi w je- kryminalistyki.
I wszystko na msk1 poz10m kultury. Cói.'by
go '\Vłasne Ub:r::tnie. ·wszystko to Uczynił Z
I trzeba było powiedzieć W takim faZW
0
najzimniejszą krwią, według obmyślane~i'iN~~ Francji, przodownicy kultury, gdzie napiw
go VI najdrobniejszych szczegółach planu,
no ~.;Dllfll
ki są tak bezczelnie rozpowsze-:hniozrie i na-•
ułożonego w tym celu, aby
umożliwić
~.«.
u
Il.
rzucane, :t'lil:łaszcza. przyjezdnym, i.e hied..
swojej żonie podjęcie prernji asekuracyj„
ny cudzoziemiec, o~vłDmi"ODy i bezr~duy,
nej W sumie 145,000 mk. (ponad 200 tyC cą
yć pl
I gubiący się W w·arł.ości ll-.ieJ1iędzy, w1yka
sięcy złotych) i korzystać z dostatków,
Każdy chyba już wie o tern, że starą cha wykładów z astronomji, !ul.J !iter::i.tury n_a ~:wo. i n~ prawo ~P.gaj.ąc~ ~j~ tego
-zdobytych w tak ohydny sposób.
Europę zamieszkuje podejrzana banda dzi romantycznej„„
sz:an.:rom, ke1n~mm, ht!--b~y'oru 1 ptx Bóg
Zbro<lnia była przygotowywana
JUZ kusów i że jedyne istoty godne
nazwy
W Stanach Zjcdnoczor:yci1 istnieie słyn \~ie koi~u. ~v c.on:u ~as obbcz31 z pn:erw'e-.
lXl szereg-u miesięcy tak starannie i szcze człowieka przeniosły się dawno do Sta- ne więzienie: Siag - Sing. Amerykani.'.! ~;e~11 _ze ~tlk::i~łz!esiąt frank~w „rt:.>zła2łr
gółowo, że precyzja tego obmyślenia bu- nów Zjednoczonych Ameryki Północnej„.. zapragnęli uczynić zeń nicd0ś-::ignio?1y dla '"''.~ . s.i~ 11 ~ wie _na co .. , Stanowczo, l! MS
dzi najwyższy wstręt i
zdumien.ie,
iż
Bo - Europa zamiera w ciasnym kon starego świata wzór wię;;ici'1, ideał wy- 1 n:e ;est Jesz.cze naigorzei 1
chciwość i chęć używania mogły doprowa serwatyźmie„. Niema poziomu nowego chowania złych na dobrych.
Jesteśmy \V' Paryżu.„ Zafetdżamy d6
dzić inteligentnego człowieka do tak ohy- życia.„ Wciąż życie to buduje na staWięźniami opiekuje się iiczny i bogaty teatru. Szofer - napiwek. najmniej tran-·
dnej zbrodni •
1-ych, dawno zmurszałych podstawach„„ patronat. Postanowił on nauczyć każde- ka. (Nieprzyjemnie być zwym)łianym puNiesamowity ten spisek - kupca
i I dlatego wciąż się coś wali w starym go więźnia jakiejś specjalności zawado- blicznie). Chłopak z teatru bit~gnie, :aajfo&'O .żony przygotowany z rnatematy- świecie, choć przecie nie na·wiedzają go vvej, aby mu dać „fach do ręki''.
niepotrzebniej w świecie, otwierać dnwici
. czną ścisłością wykrył, jak się to przeważ trzęsienia ziemi„.. Wwrem jest AmeryWięźniowie przed rozpoczęciem
nau- ki auta. Napiwek. Szwajcar otwiera drzwĄ.
niie zd.aJl'.'Za, .przypadek. Tetz.ner nie mógł ka Północna. W niej tylko żyć i nie u- ki, zapytywani są o swe zamiłowania
ostentacyjnie wyciągając rękę. Napiwek.
opanować swojej :1iecierpliwości i zatele- mierać ... Wszystko w nowym świecie jest sami decydują o wybor?e zawodu.
W szatni płaci się oddzielnie za każdy ro..
fonował do żony ze Stra.ssburga, jak się stuprocentowej wartości: dolary, drapa- · Najczęściej wybierają
oni przeróżne stawiony przedmiot: palto, laskę, kapespTawa przedstawia. Ta ciekawość zgubi- cze nieba, filmy dźwiękowe i wszystko rzemiosła: krawiectwo, szewctwo i t. p. Iusz, plus napiwek. Program trzeba zapłala. go.
inne.
Jeśli chcą być np. fryzjerami uczą się cić z naddatkiem, bo urażona dama, sprzeJeszcze w październiku wpadł Tetzner
I dlatego też zapewne, podczas gdy sztuki tej na specjalnie sprowadzonych„„ dająca programy, zasypie potokiem wymo..
na pomysł zdobycia w zbrodniczy &posób starej Europy narody wciąż odbywają psach.
wy niezbyt przyjemnej. Wreszcie druga
majątku i w plan swój wtajemniczył ~wo konferencje pokojowe, Ameryka przysyła
Dotychczas zawsze jakoś udawało się dama, wskazująca miejsce (też najniepoją młodą żonę. Kobieta ta jest
najbar- obserwatora„„
zaspokoić życzenia więźniów. Aż pewne- trzebniej) musi otrzymać franka od osoby.
dziej mgadkową postacią, w tej straszliAmeryka po swojemu wychowuje i go razu znaleźli się wśród skazańców
W ouvctte, wydając resztę z należności
wej af-&Ze. Nie wiad<Jmo, c.zy by~ pod polepsza dusze ludzkie. Kieruje się włas- dwaj dżentelmeni, których ambicja mierzy- za kieliszek wina, wypity na stojąco prz'
przymusem moralnym powolnem narzę- nem i metodami. Nie szuka i nie pragnie ła wysoko. Zgłosili oni życzenie być „ w bufecie, kelner potrąca sobie franka, dzię
lhiem insty.n:któw męża, czy też niesarno- wzorów obcych.
cywilu'' pilotami, tej więc oto sztuki kując z miłym uśmiechem. WynagrodzeWitym zbiegiem okoliczności posia<la te
Założono przecież w Chicago jedyny pragnęli się nauczyć„„ w więzieniu.
nie za nalanie kieliszka z butelki wcale nie.
.m:me bestjalskie właściwoSci charakte- na świecie uniwersytet dla włóczęgów.
Panowie z patronatu znaleźli się w kło złe!
W światowej stoiicy przestępstw kryminal- pocie. W myśl swego programu - winWe \Vłoszech cudzoziemiec obdz'ernn~
Piet wm;ym eeynem Tetznera było za- nych istrńeje uczelnia, w której każdy ni zadośćuczynić życzeniom więźniów, w
jest
na każdym kroku. Na dworcu rzucaj'}
słu<:hacz
włóczęga,
zbrodniarz,
złodziej
przeciwnym
bowiem
razie
trzeba
by
się
w-a:rcie umowy asekuracyjnoej na wysoką kwotę„ z czern załatwił się szybko
i czy podpalacz jest pełnoprawnym obywa- przyznać do niemocy„. Ale jak tu wyko- się na forestjera, oprócz normalnego tra•
tb€rzi p~ód. Następnie przy.stąpili mał telem. Nikomu nic do jego nazwiska, za- nać życzenie, które urąga zasadom wię garza, tłumy czarnych obdartusów, wyry„
?Zonkowie do wysz.ukairia odipo.wiedniej o- wodu., -czy moralności. Na uniwersytecie zienia, wymaga wolności, zapewnia stu- wając walizki, płaszcz, laskę, usiłując choć
by dotknąć pakunku, aby mieć potem pod~ któraby unarla pod
mzwiskiem dla wfóczęgów - słuchacz jest tylko aka- proce~t~w_e ~owodzenie_ uci:czki?
stawę do żądania zapłaty. Trzeba przyznać
crerrn1dem.
Na
tym
terenie
nikt
go
nie
moW1ęzmow1e
wybralt
piękny
zawód
Te12mera, aby ten mógł podjąć kwotę uI kiedy wczoraj jeszcze Lindbergha„„ Ale czy zdołają go sobie jednak, że w tern wszystkiem Włosi mają
bezp:iecoouiową. W tym celu umieścił Tet że aresztować.
rzecz watn!iwa P'łWet w więcej gestu od Francuzów: nieraz zdamer inserat w „Chem!Ilitzer
Ta.geszei- włócz~gowski akademik wyciągał.~ cu- przysw?ić _rzało mi się widzieć w pewnem małem mia
dz1s słu- Ameryc1ę.i
!:imlig" pod nazwiskiem Boh~. Ogłooił, że dzych· kieszeni złote zegarki
steczku, jak dorożkarze podwozili za dar·
--'---'0--poszukuje J>OOFóżująceg-0 dla rożsprzeda
mo kobietę z ciężkim koszem. Zresztą w
ży książek n:aukowyeh. Zgłosił si~
petym kraju, żyjącym z cudzoziemców, inny
wien młodzieniec nazwiskiem Kurt
TEATR
jest stosunek do swoich, a inny do obcych.
ool, który mieszkał w Chemnitz. Widocrr
Od swoich się nie bierze, boby zresztą nie
jednak los był łaskaw dla Strobla,
dali!
rTetmer z :niewyja:śniony..ch pr:zyezyn nie
UL.' KILIŃSKIEGO Nr. 178
W Anglji niema natarczywości, ale. G'i.cpr.iyjął jego oferty. Znalazł n~miast inRtiii\M
sunek służby i przygodnie d•!sługującycb
ną ofiiaTę. Był nim wędrowny mechanik
1A1o.i.s Ortner, którego śledził TetZITT.er już
ludz.i jest spok. ojuo -· wy:::~eirn}ący. w sp<>·
Od wtorku dnia 10 do poniedziałku dnia 16 g-rudo.ia 1929 roku wł.
sób, zmuszający d:; r,a~i·wh"U'W. W 1-estau
'od dłuższego cmsu i którego .zranił sztaracjach napiwki są pi.i.yję:e.
bą że1azną w okoHcy In.g-01stadtu.
Na
szczęście zamach na Ortnera nie udał się
I
'Jl Arrif'"''''" ;-.·„,,.~ .,., -.v•;zy..;tiw : T.C' at~·
i Tetzner musiał uciekać.
żo. WiXo~~i;i:; -;;.·;:,:~Jić., z }ak~ p~~'~3i.:'.ią
Nazajutrz dopiero mógł Tetzner zisią pieniądze i oguli:l·. bogactwo ~_,:ajt.>, !'lf~:ł
ścić swe zamysły. P<Jlując il.a ofiarę, spot
I wi.ają tG, że z napiwiwimi !'Alii się specriil„.
Najwspanialsze
arcydzieło
świata
osnute
na
tle
powidci
kał na gościńcu nieznaj ornego włóczęgę,
'I nic nic H::zy, a "vysok..::iść ich dla cudzo:z.1em
LWA TOŁSTOJA
nazwfakiem Ranelli. Jego to zamordował
I
~a z kraju o chudej w J!:.Ki~. ie:>t przyguębianiespodz:iewairhle, zaprosiwszy go poprzed
1;i,ca.
Do
powyższego
obrazu
został
zaangażowa
pJo do auta, poozem podpalił wóz ze zwło
'„ Jakiż przeskok znajdziemy potem w sro-.
kami i uciekł za.granicę.
ny oryginalny
koj1;cj Szwajcarji\ Ot kraj . w którym pła_Zavr.iadom~ona o mniemanej
sm1erci
1cirny ściśle z;;. to, :to co się należy. Kra3,
ry
odśpiewa
pieśni
kozackie
i
hy1nny.
męża Te.tmnerowa odegrała rolę niepocieI w k16rym ludzie m:-1j~ :i:aufan.ie jedni 1fo
szonej wdowy z mistrzostwem. pierwszoW roli
'dru(J'ich. Pomieszkawszy pół roku w Gene·
rzędnej artystki
dnm101tycmej. Gdy ogłównej
wie~ zna się prawie wszystkich z wkhenia.
treyma.ł.a. wiadomość o katastrofie, upaKupcy
gościnnie. zapra.s:iają do !\~lcf':'w,
Clła z. okrzykiem sitr.amliwej rmpaczy, tra
Następny program :
proponując wszystko na raty - o dxłtvo~
cąc przytomność. Na widok zwęglony:ch
bez weksli! Literalnie wszy~tko, od ur%.ą•
zwłok, znalezionych w samoch~e mę
·
dzenia meolowego do pary ont&\'t·, m<J:t.na
ża, padła na kolana w sta.me giraniczącej:
kupić na długoterminowe spłaty. Wid~
wprost z obłędem roopaczy. Obecni przy
nie kupcy szwajcarscy nie sparzyli się .Jesztern krewni i znajomi nie Illl>gli wprost
cze nigdy na niesolidnym klijencie.
patrzeć na. tę tragiczną scenę i powstrzy1t•l.Śł!••••mmmm1mmmm'm!lllmlll!ll!Jlmqa-m--i'lill
mać się -Od łez. Z piety.zmem
umieścila
Ten sam stosunek jest w krajach p6?n-OC•
'szczątki zmmrłego w lila.Wj
trumience
nych: Skandynawji i Fin1andji
0
dziecięcej i prnet:rarusportowała do LJ.pA my? Uderzmy się w piersi': choć ~
ska. Licznie ~00eni goode pogrzea.
przodujemy pod względem wyzysku, rad~1bowi na cmentaa"Zu byli ooocznymi świ!ad
byśmy jednak czasem zarobić troszkę ·mę
przy księgariti i składzie nut
kami wybuchu żalu i pł:aczu młodej wdocej, niżby się należało. Exemplu?t - . skry. .
wy, wydającej jęki bółu~i
tracąoo:i eo
te nadzieje, budowane na przy1eźdzre cu·chwilę przytomność.
dzoziemców i zagranicznych rodaków I
Tak aresztowany Tetzner, fś,k i j'ego
dolarami na P. W. K. ·- nadzieje, które
źcma przymali się obecnie. do wszystkienie
wszystkie się sprawdziły.„ W każd1tll
teł.
go. Konfrontacja
arasztowanego z ranrazie jednak jest u nas nienajgorzej. Obyś„
nym mechanikiem, AloYzym Ortnerem da
my się nie popsuli tylko z rozwo.;el!!~1!_Z•
posiada. ostatnie nowości.
ta pl"'Ilewidziany wynik. Ortner poznał na
mu w Polscel
llfl:~a.
pierwszy rzut oka "ff Tetznerze swe.lio na-
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NAGRODA GONCOURTÓW
Marceli Arland

tegoroczny laureat

Słynna nagroda Goncourtów za rok ści, ale sto tysięcy egzemplarzy nagro- wieści, znaczenie Prix Goncourt
rosło nie dają nagrodzonym autorom tego po.
oieżący została udzielona młodemu i ma dzonej książki sprzedanych
napewno, nieustannie i dziś żadna inna z licznych wodzenia i sławy co Prix Goncourt.
ło znanemu, co nie znaczy mało utalen- to też coś znaczy.
nagTód literackich we Francji niie może
Obecny skład Akademji Goncourtów
te ,;anemu, literatowi - Marcelowi ArSława i pieniądze - oto co przynosi z niem iść w po.równanie. Tego samego tworzą Literaci i krytycy następujący:
land. Udekorowane w ten siposób zostało w dani nagroda Goncourtów. Od czasu, dnia udzielane są również dwie fa:me na- Raoul Ponchon, Leon Hennique, J.
H.
"hieło moralisty, powieściopisarza i kry- gdy Edmund Goncourt w r. 1896 usta- grody literackie: prix Femina Vie Heu- Rosn.y starszy, Jan Ajalbert Gaston Che
l;yka. Nowy laureat brał do niedawna je- nowił w swoim testamencie wolna Aka- reuse (laureatem tegorocznym jest Je- rau, Paweł Neveu, Leon Daudet, Lucjan

szcze żywy udział w ruchu
literackiej
awa.ngardy francuskiej, ale potem wycofał się. zamieszkał na
przedmieściach
Paryża i ~elił swój czas na zajęcia zawodowe, Jako nauczyciel, i literackie.
Nagrodę otrzymał za
powieść
w
trzech tomach .P· t.: „Porządek" wydaną w tym roku, napisaną. od marca 1925
opublikował
d? ~arca 1929. Przedtem

ii!~;i;'~i~!;~~i:;~ka", .;;!"f,t"Ciy

Nagroda Goncourtów zapewnia
we
~1·~~ji laureatowi natychmiastowe i defmitywne powodzenie. Wśród bardzo licznych we Francji nagród
literackich
j~s~ to. jedyna, która, mimo coraz UczmeJSZeJ konkurencji, powstała w całem
tego słowa znaczeniu wielką nagrodą. c0 1
r?k.u z .począ.t~iem g:r1:1dnia świat lite-rack1 il ks1~garski ogarrua ru:vprężenie. Nie~aspokoJ<?D-~ w ipoprz.ednim roku nad.zieJe l amb1cJe ?udzą się_ na n<?wo.
Wybór Goncourtow oczelnwany Jest zawsze

demję złożoną z dziesięciu z wyb~01·u odnawlanych członków, którym
przy.znał
dożywotnią rentę dla zapewnienia
im
niezależności i którzy co troku ma.ją nagradzać najbardziej wybitny utwór prozy ze szczególnem u~ględnieillem po-

rzy Bernanos, autor znanej i w
Polsce
książki „Pod słońcem szatana", nagrodzony za powieść „Radość" wydaną
w
tym roku) oraz prix Theophraste Rena.u
dot (laureat tego1·oczny - Mar<:el Ayme) ale nie mają one już tej wagi ani

_D escaves oraz świeżo po śmierci Gourtelina dokooptowany,.- Roland Dorgeles
autor sławnej książki wojennej „Drew·
niane krZJlże" wydanej zaraz po wojnie.
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K-OMEDJA FREDRY W NOWEM

OPRACOWANIU~

Na scenie teatru Narodowego w War·
szawie niebawem rozpoczną się próby z
komedji p. t. „Gwałtu co się dzieje" w
opracowaniu dyr. śliwińskiego i jego najbliższych współpracowników.
Komedja zostanie urozmaicona epizodami i wstawkami, dotyczącemi gospodarki
w teatrach miejskich. W rolacll głównych
wystąpią ich kierownicy.

100.000 K-ORON NA

NA6RODĘ

LITERACKĄ.

Z racji przypadającego na rok

·

bież.
pięćdziesięciolecia Związku księgarzy i wydawców w Pradze, zarząd Związku postanowił wyasygnować 100.000 koron na ufundowanie specjalnej nagrody literackiej dla
najlepszych powieeciopisar.z...x czeskosło
wackich.

1

ODCZYT W BUDAPESZCIE O MALARZU
NADWORNYM AUGUSTA MOCNEGO.

Dr. Bela Lazar, znany historyk sztuki,
w Towarzystwie Węgiersko - Polskiem w Budapeszcie odczyt o Adamie
Many-0ky, malarzu nadwornym króla Augusta Mocnego. Lazar opracowuje monograłłt o tym wybitnym malarzu i na pod~
stawie studjów przed6tawił działalnoś(
artJ6tyczną Manyoky'ego w Polsce.
wygłosrł

KOMEDJE AUTORóW POLSKICH
DWIE NOWE OPERY POLSKIE
a-orączkowo.
NA SCENIE TEATRU W RYDZE.
W bieżącym sezonie na afisz Teatl'I...
Ocz;>:Wiście dokonywanie wyboru odSZTUKA BEZ MĘŻCZYZN.
Nayviązane przed kilku laty st-Osunki
bywa się przy
. ał zacho\.vaniu odpowiednieZof ja Nałkowska napisała sztukę tea- artystyczno - kulturalne między Poiską a Wielkiego w Warszawie, wejdą dwie nowe
go cer;mo~J u. ,Gł~sowanie
dzi esięciu tralną p. t. „Dom kobiet". Wystawi ją w Łotwą rozwijają się coraz pomyślniej. Naj- opery polskie: A. Wieniawskiego „Króf

członkow, literatów i krytyków, wchode:ą
cych W skład Akademji odbywa sie w
ezasie uroczystego obiadu, przy
zupełnem .wyklucz.eniu świadków. Około .rrodzi
1d .
~
ny pierwsze] w po u ,ue zazwyczaj, po
d~ch, ~rze~ i .więcej skrutynjach, wybor staJe się wiadomym. Nazwisko laureata, często dotąd zupełnJie
nieznane
znajduje .się teraz na ustach wszystkich'.
• Rozpo~~yna się najpierw posz;ukiwame szczęshwego autora. Nie jest to naogół połączone ze zbyt wielkiemi trudnościami, ?"dyż kandyda_ci do nagrody już
od ~od~my dwunasteJ w południie trzymaJą. się w pogotowiu u swego wydawr:,. Wyd~wca j~rn czł~wiek praktyczny i
realny me zamedba mczego. Przygotuje
na wszelki wypadek osobny stół, za któ~ i:owy laureat przez cały dzień będz~e. się .trzym~ł, przygotuje stosy jego
ksiązek 1 opasln z prostym ale wiele mówiąÓt ti:-pisem: Prix Goncourt.
s ~ rn kwadrans wyczekiwania jest
(llra:wą. kudręką. Wreszcie roobrzmiewda.
. ~ned teiefdonu. Jeden z wielu, bar
zo :w1eJ.U, ov.:ia u_je się o swoim wybo~+
rze 1 OtrzymuJe prnrws-ze g 1ra.vulacje.
.~c.h~~hl~~~~

Juz

wybitniejszy teatr łotewski „Natjonalis
Teatris" w Rydze postawił sobie za za<lanie włączać do swego repertuaru przynajmniej jedną sztukę autoi:a polskiego rocz.
me.
Po wielkim sukcesie, jaki w r. uo. zy'skała komedja Krzywoszewskiego „Djabeł
POLSKA ZAGRANICĄ.
i karczmarka„, dyrekcja tego teatru wyZnany w Niemczech pisarz historyczny stawia w roku bieżącym sztukę Szaniawskie
Willy Norbert, autor powieści o Pryde- go „Adwokat i róże>'. Komedję tę na sceryku Wielkim (,,Młody Fryc") wydał o- nie xyskiej będzie r.eżxserował _p. Zełwebecnie nakładem wydawnictwa berlińskie- rowicz.
go Neufeld i Henius, książkę o Polce p. t.:
„Hrabina Potocka - powieść o pięknej koSZTOl{HOLM KU CZCI CHOPINA
biecie".
I REYMONTA.
TowarzystW<> silwedzko _ polskie w
SUKCES K. SZYMANOWSKIEGO
Sztokhołmie wydało wieczór ku uczczeniu
W WIEDNIU.
pamięci Chopina i Reymonta. ?becni by„Stabat Mater'" Szymanowskiego, wy- li m. in. minister handlu Lundw1g oraz pokonane dwukrotnie ( 4 -go i G-go grndnia) słowie Francji, Czechosłowacj1 i Polski.
przez Wiedeński Związek Oratoryjny, p.od Towarzystwo zamierza wysłać w przyszłym
dyrekcją prof. Niliusa, obydwa razy przy roku do Polski trzech stypendystów w celu
sali zupełnie wyprzedanej, odniosło „o!- zbadania możliwoś.ci rozwoju stosunków
brzymi sukces". Na koncercie byli obecni intelektualny.eh i handlowych szwedzko f
polski··ci...
posłowie:
rancus k.-i, w_ł os k.1 1. po1s1n..
u

kochanek" z librettem pióra W. Fabry'ego,
oraz „ljola" Piotra Rytla wedłu,g dramatu
Jerze_go żuławskieA:-O'b

NAJWIĘKSZE NA ur. ADY - -°'I
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Po „kryzysie książki", jaki przeżyw~
lismy w pierwszych latach powojennych\
zaczynają się znów pojawiać „wysokie na.
klady"? które zawsze były. marzeniem zarówno autora j.ak i jego wydawcy. Cói
cieszy się VJ tej chwili największą poczytał '

nością?

W Polsce -- powie.ści -0bycz1jowe 1Ji\
sane przez kobiety, choćby wart „cią ~
sty<:zną U6tępowały inny1.1 dziełom bełetr}J
sty.cznym: Mniszkówna i Zarzycka tniak
bodaj największe dziś nakłady. Pozarem
powieści odtwarzające wiernie współczes-1
ny film życiowy. A zagranicą?
Po słynnym dziele Remarque'a, kt~
rego w ciągu 9 miesięcy sprzedano bli~
miljon ·egzemplarzy (rekord dotąd jeszcze
niespotykany) znaczne również nakł~
( 100.000 egz. lub więcej) osiągnęły inmi
powieś-ci oparte na wojennych tematadis
jak: „Wojna" Renna, ·„Spór o sierżanta

4~·~~-~~-~~~~*~··~~~~~~~~~~~~~P~~~~~~~~,~-~·~·o~~~~.,.~~k1~·rn~
~~~~~·~
KSIĄŻKI NADESŁANE
sera i „Lipiec 1914" Ludwiga. Przed woj-

nagrodzony autor oczek,uje dalszego
rozwoju wypadków, wpada czereda re~rterów i fotografów, łak:ią.cych nowej
ofiary. Nowy laureat będzie fotografawooy bez końca, zamucany mnóstwem
pytań wraz z rytuałem: „Czy jest zadowolony, że posiadł nagrodę
Goncourtów ?"' Będzie odpowiadał na chybił tra·
fił
temu,b tamtemu
i . owemu, .pod"""as
.M
h
'"'""
rY wy lli! Y magnezjum . będą. go raz
po raz oślepiały_.
Gdy spłyi:ie potok dziennikarzy, przy
pusz.czą ,do ru~go ~tu:r:m wydawcy. Usły
S'Y mnostwo mteresu_Jących pro.pozycyj
~ch. Te;raz. n~e wydaw~, a ?n
jest pai:-em. połoz~ma 1 on będzie &ta.wiał
.arunki.
.
·Potem IEZYJdą tredaktorzry gazet li~~cli i .będą się domagać tradycyjaego mterV:Iewu. Przez całe o-odz.in.y
•
eiskać będą. z niego całą jego0tre§ć. I ~c
m~e, bez_ jedze~a,_ aługo w noc i .zmęazerue będzie takie Jak p.o -wykonaniu
JBjoi.ęższej pra-cy. Ale zatp fotografia
bohatera i!nia Ulka.że się nfl,Zajutrz ~e
·wzystkich <biennika.ch oo,
pieiwszej
atron;ie· :i! na wystawacfl ws2ystkieh księcairń- Sama nagroda - 5000 franków
- obecnie po dewaluacji nie prz.edsta-

'Dmll=~·--·- ~~~oiennej

niezadługim czasie Teatr Polski lub Mały.
W 1
t
·
k b. t ·
ty!
sz uce wys ępu]ą same o 1e y 1 raz ko za sceną odzywa się głos męski.
Zachowana jest w niej jedność miejsca
i· czasu.
Co do tres'c1· „..,_cho'""'"' au""'r:ka
= „""'"" w
tajemnicę.

Jakób Wassermann.
Aleksander
w Babilonie"
. ..
• '~
. .
.

Powiesc - P:zełozył Kazimi~rz Cz~chow~ki
.
Warszawa \Y/y<lawmctwo „Panteon Kraków Ks1ęgarma P-owszechna
Cena zł. 7 „Aleksandra w Babilonie" porówny- nilra idea u.tw.oru, prreciwst&wienie poSal bo" FI ' t
d · 1 · tęz·neJ· indywidua1ności lud!Z<kie3·, 2"romawan.o z "
am
auoer a,
zięin
~
r-Owtnie dokładnym i rozległym studjom dzie oraz beznadziejna samotność duchonad epoką, Oll'"alZ dzięki :równie p:rzen.~li- wa joonego z n~jwiększych wkładców, or
·wej '~miuicji w ,odtw,.o~:ieniu ducha cza- gan:izato:ró~ i ~~j,own.iików świata.. . w
su. ~ tle twor~1 . " W~nna t~n obrazie d::iaeJow Ałeks~n<I:a
Wiel„Al~usainder. w Bab:ił~e z.aamUJe st.a- J;ciiego, CPN>eg-O . ~a~leona wi~k-0-w st.air-<>~~&ko WYJ~t~<?"we_. Nitetylko dl~tego zytn~e~sł się -~~=~ a :
ze Jestto pow:iesc his~czna, napisana BZCZY .
W/ yny ~
J p.r
w ~tylu tak b~ _<lwi~ ~czyt:mego ro- dy, dejąe. !owno<20Srue_ oonuty ,g~o
d!Zia.JU romansow biograficznych,
ale melanchohJnym naistro3em romans cd'o::ó~cż przez .to, że a.1\'tor okazał Mę ~ ~~a. qzyta się go z niesła:OO,Cem uswietn:ym rrustrzem w
odtwan:a.mu p1ęcierri. i z meteln001 wzru'S7lemiem, Jlest
pr~łości dziej-owej ora:z :pr-0zaikiem o to 007;sprzecz:!lie jedna z ~tnie;wyj~tkowym w danym i·az.ie l'.aeięeiu poe szyeh powieści eMq:iej_skieh.
tyckiem. Jestto zarazem pcd w.1gl!<iem
Po poł::tku wyda.no Ją bamo eE;•Łetyartys.cyc;zinym :najbardziej uikoocrone je- czrae, w ~emtym ~łe&ie zna.go dzieł9. O ile ~ w
powiejci-ach nego krytyka lliterQC;kiiego
KaIDmierza
w&pókzesnych Waeooi.··mann niejednokrot Czacll.owskiegQ, odt.wóroz.ym nietyłko co
nie robi ustęp.stwa na rzecz
tendeMji do treś~, ale i pod względem poetyckiespołecznej o tyle w „Aleksandrze w Ba- go stylu
calu
- -- -·--- -bilonie" jest zawsze i w każdym
~siJ:n.i.e:i,_pmemaiwia-do ~t-='
Kraków -

oet:a--Tem

ną powieści nie miały rekordowy.eh wyni·
ków (wyjątkiem tu był „Tunel„ Kellermana). Na pienvszym natomiast planie
stali humoryści i... pi'S'arze wojskowi ery
wilhelmowskiej.

Dzi~ki pędowi wspomnień 0

wojnie, któ
ra już dziś należy do historji potrafił np .
Toma.5z Mann uzyskać dla swego dzieła
„Die Buddenbrocks~· taki snkces, że ledwie
powieść ukazała się na półkach księgarskich w 200.000 egzemplarzach, a jt1ż cały
nakład został rozkupiony. Ale bo własnie
,Marut otrzymał nagrodę Nobla. To rów-ni{!ż - konj~nk!ura. W parę tygoc~ni
sprzedano wr~ce1 egz;emplarzy tego dzieła ntż dot hczas w ci u szere u lat.
' .
yc . · ąg 01. g
. Ml~. wysokich cen ~V.: c1!, „Nafta~
Sindatra 1 „Spraw~ Maui:zmsa Wasser.
man!1~· będ1<:e zywem1 d?kmye.ntam1
c~w1h obecneJ, przekroczyły rowmez granicę 100,000 nakładu.
n.ew tern wyr~ża ~ę rzec~ywisłych na.
strojów wm-ód kół czytających, a ile mi-eśd
wpływu reklamy prowadzonej przez wydaw
Gę - trudno rozstrzygnąć. W każdym ra,
zie już i księg<M"stwo zaczyna b.fć przedwo-

.jenne- ~~
~
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Z TWÓRCZOŚCI GRUPY LITERACK·IEJ „KADRA"
••

przegląd młodej· polskiej
Wieczór poezji „Najmłodszej Polski
Literackiej", który odbył się w ubiegłą
niedzielę w sali Rady Miejskiej w Warszawie, był - można powiedzieć - jenerałnym przeglądem dorobku literackiego niemai wszystkich młodych poetów. Udział
w wioczorze, nadawanym częściowo przez
ra<ljo. wzięły grupy literackie „Kadra",
„Kwadryga", „Meteor" oraz poeci nłestowarzyszeni. A więc wystąpili: Tadeusz
Breza, Stanisław Ciesielczuk, Józef Cze,chowicz, Wawrzyniec Czereśniewski, St.
Rysz. Dobrowolski, Ludwik Fryde, Stefan
Flukowski, Adam Oałis, Konst. J. Oałczyński, Stefan Gołąb, Juljan Grot, światopełk
Karpiński, Roman Kołoniecki, Lucyna Krze
mieniecka, Leopold Lewin, Henry.ka Ła- .
i:owerrowna, Antoni Madej, Aleksander
M.ałiszewski, Marjan MarkQwski, Marjan
Procha!, Nina Rydzewska, Władysław
Sooyła, Włodzim. Słobodnik, Lucjan Szenwald, Kaz. Sowii1ski, Jan Szczawiej, Orze
~orz Timofiejew, Eugenjusz żytomirski.
Wobec tak wielkiej'ilości poetów, trudnoby mi było wdawać się ·w ocenę twórczoŚ<:i każdego. Rzucę więc kilka uwag
pod adre-sem ty.eh, którzy przyjmowani byli przez ba·rdZ'O fa:znie Zebraną publiczność
Gzczególllłe gorąco~ lub bez· zbymieg-0 zapałtt. ,T rzeba przyznać, że ocena ta była

naogół słuszna. A więc do pierwszej kate-1 czytamy. Tylko z remi gwiazdami przytów
gorji zaliczyć należy przedewszystkiem re- nanemi do porzeczek - to tak iakoś ....
daktora „Kwadrygi" - Władysława Se- zresztą „de questibus non desputandum"byłę. Poeta ten jest„ zdaniem mojem, naj- publiczność energicznie klaskała. Niezwyzdolniejszym z nas wszystkich. I więcej kle gorąco przyjęty był wiersz p. t. „Bujeszcie: .. jest. ~ezsp~ecznie ?ryginałny~. do.wmczow.ie"" ;\v,-awrey.ńca <r..zereśmew- ·
N.a poezjt. SWOJeJ wy-<:iska własne,. głębokie ski ego.
. . .
.
piętno. P.iętnem te~ J~~t trudna, m~ost~pBardzo mo~ny, wybitme ideo~y, tętmąna dla .wielu kom~JJnaCJa: p~ą~zeme. me- c'! rytme1? .w1er.s~. <?brazowame po.etY,cz""'.y~łeJ prostoty i ~u~łnos_ci z naJ_bar- kie C~er~smewsk.1e~o 1est nadzwycza1 ciedzie~ nowocze~~em1. _srodka_m1 . oddziały- kawe i nuster~e .. Nie dor?_wna mu pod tym
"".'ama .n~ wrnzhwośc i p~zemkama_ do uczu względem moze zaden dzłs w ~-Olsce J?Oe~a.
c10wosc1 słuc_hacza (~. J· czytelmka). Je- B~rdz? ładnY., i;>achnący komczyną l ziego „Marsz Piec_hoty" i WJ.głoszony n~ na- mi:t wiersz Ciesi~lcz~ka prze~ze?-1- rzecz
tarczywe żądama r-0zentuz1azmowane1 pu- dziwna - bez wielkiego wrazema. To sabłicznoś~i „Sztab" .z~op~4:i:z?ne bJ:ły we ~o z Maliszewski~ - zr~sztą „Burza"
wszystkie cenne własciwos.c1 1ego mewąt- i ego zbyt prędko mmęła, me dawszy napłiwie wie_lkiego tale!ltu.
.
.
leżY,t~go 'Yyobra_żenia_ o rozległyc_h możliOstatnt z tych wterszy, ~ak. _zauwazył wos~1ach 1e~o pięknej o~omatopet. ~ zuwybitny poe!~ z~awc~ i m1łos~1k nowo- peh;1e zasłuzonei:n ~znamem spo-tkał się u.~
czes~;J poczr1, m1str~ t nauczyciel. „mło- wazany. za „na.JdOJr~alsz~~o z młO~J:cl~.
dych - Leon Kry.gier, przypomma!, w S~obodni~, subtelny 1 wrazh"".'Y. ~ołomeckt,
pewnych m;ime?tach „Pana. T~deusza . - piewca piękna. n~~ry_ S_zczaw1e1 1 utalentoSpodobał~~!: wiersz Oałczyn~k1ego „~'ica w~ny !Ilałarz i w1elb1c1el Bałty~m - MaTowarowa - naprawdę p1ękny, ałate- d~J· N17 szcz~dzol!o braw. Brez1e, Czec~ogo też zapewne tak często go słyszymy
w1czow1, Gahs,..owi, Frydemu, Flukowskie-
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a
Spokój zimowego wieczoru a
Spokojnie
nad polem
mies~c lśni

białem.

•al•

u
szeroko to amłe.
lri, · bo tu gdzieś za~zialem
:łrirM śnieżnr..ch p_ól iwe ukochane im.i§.

iW~ cieuy się,
Cieszę ~

~ieg

-

biały ołtarz. Swiece gwUud się

pa.1.q.

Za c~W.W? były saać i :& nieba ipadly.
Klon w białej komży . dymi modNJ dal.o
l .caki cidq_ j~, jak mnie/i wybladt7.

Xo nic, że kiedyś był radomy sierpień,
Że ranki się jabłkami romienify :I'o przeci.e ta.kU ncz(lŚcie z męki cierpień
'Na dalsze dni istnięiria czerpać siły.

Sfoneanydi dni już n.u żałuj~ weale.
Wszystko, co było, Ulk daleko, tak daleko.
l!oi:e i dobrze to1 że jesteś dalej,
że ~·tłv łza pr.::e5bmia pod pottJie~
'()Słafni G:ień,

niby razowa pajde,
Ila d1'0{W błysk nadziei jasnej poda.
.cOdeidf i imienia twego już iiie znaj~ Zp.slflnil= ~ i w rzekach siwa woda.
' ]cm Szczawiej.
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ZAPOMNISZ OMNIE...

a

Dramat dwojga mfodych
Glówne role kreują:

·C

a
a

8a
0

a

Mi~zowska

poezji

8
[J

Du••

a

1ózEFIRA

ilustracia. muzyczna pod. dyr. SZ. BA)GELMANA
program1e muzycznym na1nowsze szlagiery

w

a

rezyserja JAMES CRUSE

lłlCAlłDO COlłTEZ
'
WILLIA" HEIRE$
Specjalna
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Popierajcie Wyroby Krajowe !!!
-&

BURZA

Eugeojusz

.D

Q

Prz~piękny film, przepojony łzą i sentymentem, pełen

subtelności

mu, Rydzew.skiej, ży.tomirskiemu „Po<kói
do Łodzi" Ma,rjana Piechala n~e wywołan
spodziewaneg-0 nastroju, a wiersze Timoiiejewa, smutne J śpie\vne, nie mają w1Całe "
sobie życia i w..erwlf młodości.
1'oleżanki _ niestety (naturalnie _ ~
wyjątkiem utal.entowanej, wybitnej poetki
Ry<lzewskiej) - nieszczególnie się spisały.
Wiersz Krzemienieckiej, był poprostu sła
by, Łazewestówny może i ciekawy, ale źle
przez autorkę odcz.ytany. Zarówno w jednym, jak i w drugim roiło się od kobiet u.padłych, uwodzicieli okrutnych, dzieci nieślubnych, mordowanych przez matki wyrod
ne ale nieszczęśliwe i wielu innych okrop.
noŚci. Nie jestem_ broń Boże - fałszy
wie skromny uważam się za człowieka
nowoczesneg~, wyzwolonego z „przes4dów" _ ale, przyznam się, w niektórycłl
miejscach było mi _ za koleżanki (n. h
ładne, młode kobiety) _ wstyd! Są te1
zresztą ściśle subjektywne uwagi.
. . .
Streszczając wszystko, co powiedziałem wyżej, mogę, jak sądzę przyznać, te
wieczór się udał _ publiczność była zadowolona, a my sami przekonaliśmy się, że
nie jes.t tak źle: interesują się nami, słuchają Z ptzyjemnością naszych wierszy a prasa ~wiherdza, że Polska będzie miała
z nas :pociec ę.
żytomirsid.

Noc w lesie
I.
]est cicho tak, ie :i:amknq,ć oczy
To widzieć wszystko jakby w dzień,
W oczach mchunek dni najprosłl:ych,
Najpromzq ..świerszczów srebrlNI pidń.
Upaść

1111

Objqć

rekom.a sosny

mmi.e, mech

~

pień..

Bursztynem dnooni kora zdrows,
Leci do Ś#liaf/4:.iak ima - Geń.

cicho ~ Se r~ księfyc
nieba sęk.
góry przez .sUo igieł świeżych

fest

Oglqdać można -

z

Wbije ~ śwWtla lyciem lek.
Na zapoll1olliany cicżar

§wiata

W' piersiach popiołem plonie jęk.
Bo w - ws::echświałem chwila apadł.a
Lten jedyny serca diwięk.
W aror:r:yniec Czemnietnti
,(;)
M

___„„___
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Urzędy

KA
Waleriana
JUTRO:
Euzebjusza

-~ .5

.

W
b. m.

wigiilję
urzędy

-·-

w

w

łódzkim

języku

Sąd Okręgowy

Osobiste

Po ustąp i eniu długoletniego kierownika
mi ejscowego oddziału Polskiej Agencji Telegr. P. A. T. p. Zieliny, kierownictwo obWznoszony przy ulicy Aleje Kościuszki
j qł znany w Łodzi ze swej pracy_ społecznej gmach Izby Skarbowej w Łodzi oraz przy
p. Wacław Wagner. (w)
placu Dąbrowskiego gmach Sądu Okręgowego w Łodzi zostały całkowicie ·wykończone. Urządzone zostały obecnie instalaTrzecie Walne Zebranie
cje kanalizacyjne i wodociągowe, instalaizby Rzemieślniczej w Łodzi cje świetlne i centralnego ogrzewania, tak
W dniu dzisiejszym o godz. 10-ej że w lipcu przyszłego roku gmachy te zo<'nno w lokalu Rady Miejskiej odbędzie staną oddane do użytku.
,iQ t r zecie z koJei Walne Zebranie Izby
Jednocześnie dowiadujemy się że w
Rzem ieślniczej w Łodzi.
celu urządzenia odpowiedniego pomieszcze
Poza komurJkatami
Zarządu Izby, nia dla Sądu Grodzkiego i scentralizowania
oraz sprawami natury czysto formalnej,
w?T,atem obrad Izby
będżie szereg ·
:;pi-aw,
mających
doniosłe
znaczenie
bezpośrednio dla rzemiosła. tutejszego ol ręiju, a pośrednio i dla całego kraju.

Choinki nie

·

i Izba Skarbowa

I

wszystkich Sądów na terenie m.
Okręgowa Dyrekcja
Robót Publicznych
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi czyni starania u władz .~entralnych celem uzyskania
kredytów na budowę gmachu Sądu Grodzkiego, który stanąłby na posesji tuż przy
gmachu Sądu Okręgowego.
Władze centralne odnoszą się do wniosku Okr. Dyr. Rob. bardzo przychylnie i
spodziewać należy się, że w przyszłym
rnku budowa gmachu Sądu Grodzkiego zostanie rozpoczęta . .(w}

dla

właścicieli

Parzęczew-

Teodorowi Rajnertowi zamieszkałemu we
W"i Mała G',_,,.,. s ł
ł
· k ·
.:. X
OL,~ przechodziła
p OS'ZY y Slę przez
OIDe.
l;V tym czasie
j ezd

Lustracja w

d
a ach aptecznych

C~e słoika w detalu Zł.I.SO-Register M.Z.P. 205
Laboratorjum Kremu

Jtó· f., 11L ·Pabjanicka 50.

R„
Rażnó w jiiórka obrmt.asz z par~
robił bułki dziś

Rapalski

I

I

s.

ł

.

T.

Teatr jest sztuki chramem i pięlina .3ezamem.
Talii c~żko wytrzymać z protektorem - cńamerit

w.

z.

Żanik woli jest wodą cgromną i główną .

IW

·

Ziemięcki się pozwala urabiać jak„. glina.

Horodyński, 9. Izak Ringart, 10. Dr. Juljusz Darum, 11. Władysław Landsberg.
Na konstytucyjnem posiedzeniu Dyrekcji wyłonione zostało Prezydjum, a mianowicie:
Przewodniczący - Dr. Juljusz Bornet,
Zastępcy: - Włodzimierz Horodyński i
Jakób Kamiński, Skarbnik - Aleksander
Schicht, Sekretarz - Leon Mokrski.
Z dniem 14 grudnia r. b. Stowarzyszenie Wierzycieli rozpoczgło swą normalną

statutową działalność.

samorządzie łódzkim

J ak to podawaliśmy, Władze WOJ. ewódzkie po porozumieniu s,ię z Min. Spr. Wewn.
przystąpiły do przeprowadzenia gruntownej lustracji samorządu łódzkiego. W dniu
wczora1·szym lustrator z r~mienia Urzę du
Wojewódzkiego Insp. samorządowy p. Kozłowski, w dalszym ci ągu prowadził rewizję budżetu samorządu m. Łodzi, którego
lustracja trwać będzie kilka dni.
'W ciągu przyszł~go tygodnia przydzieIo~ych zostan.ie ~eszcze dwóch .urz~dnil~Ów,
ktorzy z ram1ema Urzędu Wo1ewodzk1ego
- zajmą się rewizją innych działów gospodarki miejskiej, w szczególności zaś kwestją
etatów i uposażeń lil~zędniczych, które w
swoim czasie były kontrolowane przez p.
Petrusa, radcę Urzędu Wojewódzkiego oraz
Jno.i.:.ch. urzędników województwa, przvczem

spółki.

Szynk jest m"ie]scem pijaństwa, 'śnrfidań i obiadr.
Strzelnic11 b~a czasem, gdy :i:wi.e s~ „Kakadu~

11

'!!.'

oo

pisze ccdalki.,

Widzial Zdrar.cia pblświatek ciągnie na 'Tiontmlf.
Woiewództwo lustruje miejską samowolę„.

Wielka liczba urzędników - Domy
na· Polesiu Konsłaniynowskiem

kł

N.

Najbardziej wóiriti plaga - m.an-,a: ~rifom111tia
Na metry pisze W eMsberi swoje S.Jłr-ostowania.

Tel. 123·88

Stowarzyszenia wie:rzv„cieli
dla ochw>ony handlu 1 prz.a.mysłvw
A

~ czytasz

Mieukaniowy akandalik mial pewien dygnitar;r

członków

W dniu 4-ym b. m. odbyło się Walne
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
Wierzycieli dla ochrony handlu i przemysłu, na którem Komitet Organizacyjny złożył sprawozdanie ze swej działalności.
ta!a.
·· · ~ ·
Zgromadzenie dokonało wyboru władz
Właściciela wozu Rajnerta areszto- Stowarzyszenia, t. j. Dyrekcji - w składzie
tvano.
(P).
następującym:
1. Dr. Juljusz Bornet, 2. Bruno Biederman, 3. Jakób Kamiński, 4. Samuel Klotz,
5. Henryk Karol Martz, 6. Aleksander
Schicht, 7. Leon Mokrski, 8. Włodzimierz

aptekach

, M.
Mali 1ircicl114 l wielcy - ciagle o

kinomteatrów
i lokali publicznych.

M?· 40-letnia Francis.zka Dymkowska za.
ffileszkała w Zgierzu przy ulicy Bocznej.
6. Nieszczęśliwa kobieta dostała się pod
k<>ła, które przeszły przez nią. W stanie
beznadzięj!J-ym .Przewieziono ją do szpi-

I

po)(ropisz je wOdq ·
Łgarstwa pana W eŻ$sber;:a nikogo nie zwiodą.

e

sĘiej jadącemu tą ulicą wieśniakowi

Sprzedaż W

Ł.

Łajno c~ić, choć ko'lońsk!J

walne zg' romad zenie

Oto przy

_

i:
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miał

powinien być k rem do rąk „ROMEBRO'.'
(z motylkiem) wypróbowany i niezawódny środek na popękaną, posi ekaną
skórę rąk i twarzy. · Niezbędny dla pań,
pai;\ów i wszystkich, którzy często myją
ręce. przy pracy domowej lub innej zawo~
ej i przebywających na ostrem po·
~u.

K.

Lizał lapy, r~~ brzydka - TCriUemn. to powieclz]
Lubi łechtać M<1/1Żstrai Karol 'Adtoe11towicz.

przyjmuje wszelkie instalacje gramofonowo-głośnikowe dla
audycji publiczności - Ceny przystępne, warunki dogodne

stratowały ' kobietę

_ _ _.,.._.....,...-_ .
,

ŁÓDŹ,
Ważne

I.

Każda potwora znajdzie - swego amatora,
Kaida ZD.ś Kasa Chora - sW!JjeH.o, Prr.stora.

a gwiazdkę!!

ul. Nawrot 1.

. ·- · -

!zdebniclici K<YTzalka trunek arcy-krzepki.
Łodzi, lzdeb$ki restauracj~ woli od i..debki-

RAD JO-ALFA

płoszorie · k'onie-

DOMU
l{.AZDYM
JU

.
H. ł
Hamuj niepoczytalnych - wstrzymu] t:"Ti · lłllpa~
Holcgrebe.r fa.st prezesem tylko od 11!17udy0

zasilane prądem z sieci elek·
trycznej, poleca:

&łotych przy czem podaż jest kilkadziesiat
c-azl wyższa od popytu.
•
Dzięki temu ceny w roku bieżącY,In
.q jak widać niższe od cen z ro~ ubiegłego.
(n).

miej sce tragiczny :wypadek.
zbiegu ulicy Łęczyckiej i

G.

Grunt: swój do su;cjjego - s<.AJÓj z .swoim się :zlep\
Granit n.a bruk SDrowad:ril Ma{istro.t z Sqwdepjł

torów i bez baterji .

Dopiero od dwóch dni ·na rynkach,
targowiskach i niektórych ~ placach pojawili się sprzedawcy choinek.
Cena drzewek waha się- od 2 do 12

W dniu wczorajszym w Zgierzu

Figa z baniek mydlanych puszczanych pr::ez słomt;)
figiel to był wyborny robotnicze domki.

wielki wybór odbiorników krajowych i zagranicznych, najnowszej konstrukcji bez akumula-

cieszą się :

popyrem

F.

kiego i rosyjskiego, Abram Zylberszyc dla języka niemieckiego.
Tłumacze przysięgli złożyli w dniu 14
b. m. przysięgę służbową przed prezesem
Sądu Okręgowego w Łodzi. Tłumacze ma
ją swoje siedziby w Łodzi. O otwarciu biur
i objęciu urzędowania tłumaczów nastąpią
oddzielne zawiadomienia.

w nowych gmachach

.

DurniÓto tępić nakży - niszcząc bakcyl trąifli
Dostaniemy Już wlcrótce komisarza rzqd"

okręgu sądowym

Postanowieniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada br. zostali ustanowieni tłumacze przysięgli w łódzkim okrę
ł'olskim
W dniu dzisiejszym nabożeństwo w gu sądowym a mianowicie: Kazimierz
Dobranicki - dla języka · niemieckiego,
języku polskim odprawi w kościele św.
Adam
Kon - dla języków hebrajskiego
J ana o godz. 12-ej w południe pastor
i żydowskiego (żargon), Jadwiga Niechow
Kotuła, a w kościele św. Trójcy w tvmska - dla języków francuskiego, niemiecże cz.asie pastor Wannagat

s

A, B,

Aniol buja w obłokach, w /ilccjach buja wariat
święta Bożego Narodzenia
A
pan W eissberg na wiecach bujał proletarjiu.
W urzedach skarbowych na terenie
Bożego Narodzenia t. j. 24

Tłumacze przysięgli

ewangelickich w

•

magistrackie

m.

Nabożeństwa . w kościołach

l

344

wigilję Bożego N a.rodzenia t.
pocztowe czynne będą cały m. Łodzi
Brczek nie d.a śmietany: wiedz po czasie chocia!.
dzień bez przerwy, a w pierwszy
dzień j. dnia 24 b. m. biura czynne będą tylko
Bujania wóssbergowskie vrzeklol dziś robociarz.
dnia
świąt Bożego Narodzenia
Urzędy
Po- do godziny 12-ej w po-ludnie, a
cztowe
czynne
wogóle
nie
będą. 26 b. m. 24, 25 b. m. t. j. w święta Bożego N arosłońca g.
7
36
C, D.
Zachód „ Il• ' 15 m. 25 w dTµgi dzień świąt kasy crjnn.e będą d~enia Urzędy Skarbowe czynne nie bę Cycki krowie obcina tylko wielki głupiec.
dą . .(w)
tylk<;> od 9-ej do 11-ej.
C. K. W. chciało sobie wielko pieczeń u11icc.
Ws. księżyca g. 14 m. 6
Zachód „
i· S m. 22

ws.

NIĘDZIEf:.A

Abecadło

pocztowe i skarbowe

w

DZIS:

GRUDZIEŃ

~r.

,;IiASLO" z dnia 15 gruonia 1929 r6ltltt

to okres urlop ÓW i cały szereg
urzędn ików był na wywczasach, stwierdza
no OQ:romną
ilość urzędników nie objętych
~
etatem, wyrażających si-ę liczbą ponad 500
stanowisk.
Pozateru Min. Spr. Wewn. w porozumie
niu z Min. 'Rob. Pub!. ma przysłać swego
del egata, który specjalnie zajmie się lustracją w wydziale budownictwa, . trzonem
której będzie sprawa sum pożyczonych w
Banku Gospodarstwa Krajowego i innych,
zużytkowanych na budowę domów na Polesiu Konstantynowskim. Prócz tego badana będzie sprawa rozdziału kredytów udzielanych osobom, na wznoszenie budynkó\v, przez Komitet Rozbudowy Miasta.
·
Lustracja jak to podawaliśmy już poprzednio pptrwa dłuż:s~ ~s.... _(w,ł_
mimo,

. l

iż był

C
•

D „ .

.

. ~is

1

..
<llll

następnych

JACK HOL T

w filn

i~

pod tyt

i- Ostatnia Karawana
•
ii ~L~::: :~g::u.ięi p~:=w~~:::
•

w

+

pozo.tałych

rolach

głównych, sławni

0
posiadanie życiodajnego elementu: Woda! wo<'a'
Jej odkrycie i posiadanie, jej obron'1, pociągają
za sobą ofiary ludzkiego życia.

..6..

Nadprogram :
Wesoła amerykańska komedja w2 akt.
aktualności filmowe.

v

Poez~tek

vA.

•
•

seansów w dni powszednie o godz.4 ei
niedzielę i święta o god•. 12,30 W dal
powszednie od i'Od.T. 4 do 6 i w oiedziełę od
12,30-3 pp. wuystk ie miejsca pe 30 i 50 groozy.
W poniedziałek wszys.Łkie aeansa po 50 i SO gr.
Orkioatra symf. pod batu!11 . p. LĘCZYCKIEGO
00

\V aoboty,

+
Wkr6tcei
+
„OBŁA WA"
+
+
a ••...,. +1••.A.....a...•

.•

Wkrótce;

z konkurentem EMILA JANNINGSA
GEORGE BANCROFT,
A.

VT

•••
•a

„

„HASŁO"

re:

z dnia 15 grudnia 1929 mktf.

DLA SIEBIE i DLA SWOICH

Z Rady Miejskiej

---0'---

Marszałek

Dz.ieci!

Pooiedze:nie plenarne Rady Miejęidej
(19. III-ej seśji), ~e się dnia 19 b.
m., o godzirńe 7.30 wiecz. Na porządku
obrad, oprócz wyboru uzupełniająeeg-0
członków komisyj
szacunkowych c:l-0
spraw podaitku. dochodowego dia VI i

liczy na was

Zyczenia wigilijne p. min. Prystora dla dziatwy polskiej
Unqd Wojewódzki rozeslal do przełożonych
salrlat.lOO. wychowawczych następiijqcq odezwę
mini.wa Pracy i Op. Spoi.. p. A. Prysiora z
prM/,q o przeczytunie dzi.ecwm w wigiljf Bo·
' iąo Narot/4:efria.-.
.

Dzieci Kochane:

Kiedyście zasiadły
~jnej, by starym

już do

Wieczerzy

tradycyjnym do-

szego nie było, tylko rosyjskie, niemiec-1 dziecie strzegli tej wolności, którą zdo· vnru...iów Sk~bowy~ w Łodrui.
kie lub austrjackie. W ostatniej wojnie, był naród polski własnym trudem i znajdą się wnioski komisyj radziecldeb
jak ti> wam pewnie wiadomo, Polacy krwią bohaterów pod wodzą ukochanego przygotowane na ostatnicll posiem.eniacll.
przeciwko sobie walczyć musieli, gdyż Komendanta.
rosyjskie wojska biły się z niemieckiemi
życzę wam dzisiaj, przy tradycyj.
i austrjackiemL a Polacy byli we wszy- nym opłatku wigilijnym, abyście się w·
Z Akademickiego Kola
stkich armjach zaborczych.
radości i zdrowiu do tej wielkiej i piękŁodzian w Krakowie
Leez już wtedy wykuwał wolność dla nej pracy przygotowywali.
Polski wielki nasz prz~wodnik narodu
Niech każdy z was już teraz, w raW listopadzie b. r. odbyły się
Krakowiii.
Smry Komendant Józef Piłsudski. Nie mach obowiązków szkolnych, Y.akłado wybory do władz Akademickiego Koła Ło·
pozwołi on nikomu odebrać tej wolncści wych czy koleżeńskich, zasłuzy na miano dzian na rok akademicki 1~29-90. Siład władz
przedstawia się następująco:
dobrego wolnego obywatela Polski I
narodowi }>Olskiemu.
Prezes ..... Czesław Klinowski, I WicepreNiema dziecka w Polsce,
któreby
Rośnijcie zdrowo! Pracujcie radośnie! zes Edward Ty1man, II Wfoeprezes chociaż z portretu nie znało tego srogieA teraz na zakończenie krzyknijcie Zdzisław Nąckiewicz, Skarbnik - Eugenjusz
Sehmidtówna,
go z wyglądu Pana z wąsami, wielkie- razem ze mną: Niepodległa Najjaśniej Wajss, Sekretarz - Mar;ja
Kon1isji Dochodów Niesta·
mi nastroszonemi brwiami i dobremi o- sza Rzeczpospolita Polska niech żyje! Przewodniczący
łych Mar.ja.n Szydłowski, Przew<idnicząc}
czami, a kt-Ory zawsze dla dzieci .ma łaMinister Pracy i Opieki
Sekcji Artystycznej - Henryk Plich, Przewogodny, ojcowski uśmiech miłości.
Społecznej
dniczący Komisji K-<>ntroł:ującej Eugenjus2
Schlonvogt, Czf-OI\kowie K{)misji Kont.rołują·
Mars7,(lłek lli:zy na was Nie zawiedź,(-) A. PR Y STOR.
cej - .Jadwiga
'Thmaszewska, i - Henryk
cie jego mufania!
Warszawa, dnia 4 grudnia 1929 n,
Dobrski.
Bo przyjdzie czas, że wy właśnie hę·
Kuratorem A. K. L. w Kralrowie s ramii.'

FYm obyczajem podzielić się opłatkiem
l~e~ radosne święto Bożego Narodzenia, iakbym serdecznie ehciał być z wami 1 razem z wami cieszyć się i weselić.
Jednak nie mogę być równocześnie
~~ wszystkich zakładach i nie mam naIwet czasu, żeby je po kolei odwiedzić,
ale myśl moja biegnie do was i w myśli
!swojej jestem razem z wami. Musicie
l:wtę.c wyobrazić sobie, 7ie siedzę pomię
dzy wami przy waszym stole wigilijnym
\ mówię to, co wam obecnie odczytują.
Obchodzicie święto dzisiejsze u sie!bie w Polsce własnej, której cząstką jesteście, pod opieką własnego Rządu. Na
co spojrzycie dok<Jła - wszystko to na·
6Ze własne, polskie pola, rzeki, drzewa
grasuje na terenie powiatu wieluńskiego
koleje, szkoły ••• wszystko. Jeśli uszkodzicie drut telegraficzny, to sobie szkodę
.Władze policyjne zaalarmowane zostały j ła dochodzenie, w toku którego ustalono,
wyrządzicie jeśli drzewko zniszczycie. to wiadomością o pojawieniu się nowej bandy że oszuści, zwykle dwaj bardzo przyzwoici
D jedno drzewko będziecie ubożsi.
oszustów na terenie powiatu Wieluńskiego, osobnicy, przyjeżdżali bryczką do zgóry
A ile to pięknych i t.ak pożytecznych którzy legitymując się fałszywemi zaświad- upatrzonej wsi i tam zwracali się do soł
umądzeń posiadamy, których nie znacie czeniami i dokumentami, podając się za tak- tysa, od którego domagali się wskazania
' może i nie widzieliście jeszcze. Czy wie- satorów Powszechnego Zakładu Ubezpie- gospodarzy, nieubezpieczonych w
P. Z.
cie co to jest fabryka? m<>rze? a okręt? czeń Wzajemnych i zwracając się do po- U. W.
ą aeroplan? i t. t. d.
i. t. d.
Po otrzymaniu wskazówek od sołtysa,
sz.czególnych gospodarzy rolnych pobierali
Wszystko to masz u siebie.
od nich sumy z tytułu Nbezpieczenia domów oszuści zwracali się do wskazanych im goJakto radośnie odczuwać, że wszystko, i budynków oraz inwentarza martwego i spodarzy, których pod presją zmuszali do
co się dobrego robi, to robi się dla wła· żywego.
ubezpieczenia swych ruchomości i budynsnego kraju.
W ten sposób oszuści naciągnęli cały ków, pobierając przytem pewne sumy na
I chociaż niejedno z was nie ma wła szereg wieśniaków, którzy padłszy ofiarą poczet składki ubezpieczeniowej.
snej rodziny, przebywa jednak między bandy oszustów zwrócili się do władz poli
Władze policyjne są już na tropie oszuswoimi, u siebie i pracować potem bę cyjnych.
stów . .(w}
dzfo dla siebie i swoich.
Na skutek tych zafaleń policja wszczęNie tak było jeszcze kilkanaście lat
temu.
1m111„1m1„mm„1111„„lll!lllJllll
Smutne były wigilje pod batem za- 111H„
borców. Polak odczuwał, że jego praca
WYPRZEDAŻ
ŁODZI
korzyść J>ł'ZYllosi nie własnej ojczyźnie,
lecz wrogowi. Nawet w wojsku przele.
wał krew za obcą Sprawę, bo wojska na-

Banda oszustów

„

nia Ministerstwa W. '.R. i O. P. jest nadal Senator Prof. Dr. Emil Godlewski..

Jaskinia gry
Policja w Radomsku otrzymała zawiadomienie, ~e w mieszkaniu Janiny
Łupaj zbierają się mężczyźni dla up.rawia.nia gry w kairty.
Policja wkl'.oczyła do mieszkania łn
pajowej i rzeczywiście stwierdziła, iż uprawia się tam hazard, wobec czego spisała odpowiednie protokuły li pocią.gnęła
do odpowied~ialności wła8cidelkę miesz.
kania i grających.
(b)
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W zruszające dzieje córki zesłańca i
syna satrapy-gubernatora
W rolach głównych
Diezrównany tragik

LIBAWSKIE
TEODOlł WAG•Elł
PIOTRKOWSKA NR. 101

IN OLEUM

i dni

f .. Kortner
wscbodllca gwiazda ekranu

Rene Heribel

Kto jest

ADOLF

80KSLEITNER
i S-ka
Nawrot 8

Każdy

człowiekiem

chory na

Ktoś zachorował na gruźlicę, stał się
ofiarą prątków.
Lecz czemu staje się ich

sprzymierze1kem, czemu dopomaga im,
T~I. 14-09,. 77-80
aby się rozwijałr i zagarniały nowe ofiary?
Ody chory nie słucha rad, których mu udziela lekarz lub przychodnia przeciwgruź
r.::1r::u=u::an:;1e:ar.:;u;aar=1'ijlr.:lr.=ll:ar.=IJ51 licza, wtedy łatwo może zarażać swe otommn=~=n.:1a1::u:::a=m:n::ac:u:;, czenie. Nie trzeba się bać ludzi chorych na
KINO-TEATR
1§1 gruźlicę, lecz ostrożnych, trzeba unikać
EJ
& Iii [§I tylko chorych niedbałych.

łl

UCIECH

I .:. . . .~'!!?:.°:!.~~.t::...... 1 :!~~;.~~;Ffii~~ ~~r~~~:~r;~:
Dzli l

chał naebłpnych

Pnepot~iny

&1BWJ'>

m

firn o cieniach i blaskach

-0 pocałunkach

i

milośei

sz~u

p. t.

chodzą po świecie, niedba
rozsiewając zarazki wokoło i niewielu

jony chorych

le

.I

z nas to niepokoi.
Kaidy chory na

gntźlicę może by.ć źród

„Prezydent" ~:;:~;;•ż:~=~·:
W spaniały a:ensacyjno-erc>tyczny
dramat.
W roli głównej bożyszcze ekranu

Iwan

llozżuchin.

W roli hrabianki cudna

wiośniana

Suzy Vernon.
N..tępny

„Jackie Cogan

program:
11

ludoierców"

Poez4tek w dni pownedziie o godz
4 po po'ł. w 1oboty i święta o a-odz. 12

niebezpiecznym

gruźlicę może być źródłem

nie zdaje sobie sprawy~ że jest cltory. Kie
dy choroba jest jeszcze mało rozwinięta
i chofy czuje się nieźle, lekceważy swój
stan, nie udaje się pod opiekę lekarską.

'

Wapaniała

, ?.•~
~.~{·

ilustracja muzyczna w wykonaniu
orkiestry symfonicznej pod dyrekej~

1
GRAND-1/"INO

wollciej

A. CZUDNOWSKIEGO
Pocz,tek aeansów o g. 4 pp. w sob. i 11iech·. o
51.12 w po!„ o.statniei:o o li• 10 w.

choroby

Ceny miejsc na pierwszy 1eana od eł., w ••b.
i niedz. od ti-3 pp. wszystkie mi•i•o:o pe ~ :;:<
Bilety u~g-owe aie ważae w 111ed:r.ie1ę

·

· .

•

Tymczasem choroba rozwija się, a chory
staje się wytwórnią prątków, które zara- a l§łfiH§]l!J~(iEffilfśl!l
żają wszystkich wokoło. A i chory sam
własnemi prątkami, łykając je, zaraża się
po raz drugi, dziesiąty i setny.
JU
Wykryć wszystkich takich ' chorych, :i~
.
nauczyć ich zasad higjeny oto jedno z najważniejszych zagadnień w watce z gmź

„

Iicą.

1

Dziś

2 serje razem

(całość)

S godziny programu bez 11kritów
6 wiełkich gwiazd międzynarodowych
w filmie
Ńa ogólne żądanie publiczności i celem umoiłiwienia najszerszym warstwom obejrzenia genjalnego arcydzieła Aleksandra Dumasa zdecydowaliśmy
sią mimo olbrzmich kosztów eksploatacji wyświetlać tylko przez kilka dni
obie serje razem, uie podwyZ.szsj~

~

f,'1
·~

~~

II

Trzebaby koniecznie odosobrtić wszystkich chorych na gruźlicę, którzy wyplu- . wają prątki, a nie chcą, czy nie mogą, bez- •
ustannie czuwać nad tern, aby pluć tył- D
ko do spluwaczki i plwocinę palić. Odosobnienie ma podwójny cel: wyleczyć, ura~
'
tować chorego i zapobiec, aby nie zarafał
swego otoczenia.
·
Najłat~ej ~st to zrobić w szpitalu łub fi
w .sanatorJum.
Dołóżmy wszelkich słarail, aby ~aa- •
I.
łorjów, szpitali dla chorych na gruźtią byW J'Olach głównych
ło jak najwięcej.
~
Lil Dagower,
A więc kupujmy 't1alep1ci l'!'Z'~
Bernard GOetzke,
liczer
·G uton Moclot,
Piotr Bat.sheff,

I„

HRABIA

MONTE CHRJS•O
·
1

.D
8

Mary Glory,

Jean

Angelo.

...,.,_Str.

„HASŁO" z dnia

t~

-

-- - - -

Dekoracja zasłużonych
działaczy Czerwonego Krzyża
w dniu 8

grudnia

odbyło się kwartalne posiedze·

Okręgowego z udz'-•
tzuem prze dstawi··
· U
· •·1 W
· d
• brało
d ·a1 '-oło
cie prowmcJ •
poS1e zemu
u zi
"'
30 osób w ~ pi>łowa przedstawicieli Oddziałów
Czerwonego Krzyża pracujących na terenie woje·
wództwa łód?.kiego. Pued rozpoczęciem obrad w
zastę;iotwie Prezesa Komitetu Okręgowego pana
wojewody Jaszczołta - Prezes Zarzędn p. Zygmunt
Fiedl~ dokonał dekoracji odznakami
honorowymł P. c. K. zasłużonych działaczy na polu pracy
et:envonokrzyskiej pana inż. Jana Kleczkowskiego i
p. inż. Władysława Flaczyńskiego ze Zgierza.
Jednocześnie pan pułk. Chilarski zastępca Dcy
Okręgu Korpusu udekorował tymże odznaczeniem
pana pułkownika dra Marksa.
Nasiępuie odbyły się ożywione obrady, które
,.-ykazały,
ze działalnolfc Czerwonego Krzyża na
terenie woje"•ództwa łódzki.ego staje się coraz intensyvmiejsz::i i obejmuje więcej placówek,
· K onutem
·
nie

Wszyscy na 'I\iermasz
Czerwonego Krzyża Młodzieży
Wczoraj o 16-ej Pan Kmator Okręgu l..6dzkiego
Kiermasz Gwiazdkowy C. K. Mlodzieży w
Domu Ludowym. Przejazd Nr, 34.
Artysty~e przez dziatwę Czerwonego Krzyża
wykonane kioski i w nich mnóstwo pięknych a tanich upominków gwiazdkowych, orkiestry szkolne,
tańce ogólna radość i gwar.
Duma ze swego dzieła maluje się na twarzycz·
kach młodych artystów i działaczy społecznych.
Już choćby aby zobaczyć tak miły obrazek warto
odv.iedzić ten kiermasa.
A eel dochodu przecież tak piękny - Sanatorjum dla przyszłości naszej - dla dzieci'! ! !
otworzył

Krzyża

Odczyt Czerwonego

Czei:wony Krzyż przypomina, iź w dniu dzisiejszym o godz. 12-ej min. 30 w poi. w eali Polskiej
Y.M.C.A., Piotrki>wska 89 pan dr. Lamentowski wy.
'1osi odczyt n. L „Wpływ światła na ustrój ludzki.
Wejście na odczyt bezpłatne.

Ze Słowo Polskich Kupców
i Przemysłowców Chrześcjan
Za.rząd Stowarzyszenia
zawiadamda
członków, iż na mocy zezwol~mia
Pan.a Prezesa Izby Skarbowej w Łodzi,
kancelarja Stowarzy~ia,
Piotrkowsf"..a 113, przyjmuje wpłaty i dokonywa
:formalności nabywania patentów
hand...łowych i lrn.rt rejestracyjnych na rok

swych

1930.

..

.

~e względ~ na to, IZ t~ wykup~r.•ama ~atent:ów :ia rok_ 1930 J?e będzie

p~łuwny i konc.zy s!ę z dmem

3; gru-

dnia _r._ b_. Za~uąd prosi_pp. Czło~Jrnw_ o
WC7JeSilleJsze ich n~byCie za pom-edmctvvem St~airzy8ZaI11.a..
. .
Odnosne dekla.racJe są

na

m1e)'scu.

uty Bata 'vokół świata
Już

za kilka dni ho dnia 18 h. m. nastąpi w Lo&ii otwarcie wielkiego skladu hntów, słynnego
m cały świat fahrvkanta obuwia Baty.
Sklad ten urzedzony według ostatnich wyrazów
bclmiki mieścić się będzie w centrom miasta przy
idicy Piotrkowskiej 87.
Buty Bata cieszą się już dziś na całym świecie
cisfożonem uznaniem dzięki
swej jakości, eł<!·
ga..>.ckim fasonom, trw.ilości a co najwaźniejszi: nie:li

Wl-hlcj taniości.
Dzięki

tym zaletom buty Batowskie opasały dziś
i nie ma. formalnie dzi:l miasta
Siil świec:e któreby
nie posiadało przedstawiciel·
~twa Bat'y.
Obecnie ekspansja wyroh-Ow Bat'y ruszyła ,..
dl'onę Polski i ju:il w dniu 18 b. m. w największych
mroch mias!seh Polski a więc w stulicy i w Lodzi
hrmalnie

cały świat

jlOwst::fo dwa oddział~ własne.

15 gru?tnla

1-6.?ib ro)ftf..

- t

Sprawa samorządów pow·atowych
W

W Yd Zia
· Ie

w OJeWO
· , d z k IM•
·

„DZIELNY . WóJAK SZWEJK"
w l"iedzielę o godz. 4-ej popołudniu pl
cenach popularnych „Dzielny W ojak Sa:w<>i1'"Dziś

„KRóL BAWELNY".
Dziś w niedzielę o godzinie 8.30 wbczorent
I sze losy samorza.du Kols k'iego, Kon1·1-1 _
po ra;r d:r.nuJ - Król Bawełny".
ski ego oraz rozpatrzony zostanie proto„MLODY LAS".
kuł lustracji przeprowadzonej w MagiJutro w poniedziałek o godz. 7.30 wieczor~
stracie m. Pabjanic. Pozatem na posieprzedstawienie dla Związków
Robofu.icych,
dzeniu tern rozpatrywane będą niektóre „Młody
las".
sprawy dotyczące życia samorzą<lu
m.
Bilety do nabycia w kasie zamawiań '\\,
kwiaciarni Salwy, Moniuszki 2, od 10 rano dl
czenfa do samorządu Strykowskiego, dal Łod~. (w},
7 wieczorem bez ~rzerw:ii-

W dniu 19 b. m.

odbędzie się

posiedzenie Wydziału WoJ· ewódzkiego, na którem rozpatrywane będą sprawy
dalszych looów niektórych samorządów w
Województwie Łódrzikiem. Na posiedzenilu teni omawiana będzie sprawa wyzna-

Morderca Gadomskiej
zbiegł

z

WODEWIL.

Łodzi

Zamiar swój wykonał wczoraj w nocy, kładąc ją dwiema kulami rewolwerowemi trupem na miejscu.
Po dokcmaniu tego czynu Stempniak
zbiegł w niewiadomym kierunku.
Wszczęty natychmiast pościg doprowadził jedynie do ujęcia
jego kolegi
Zygmunta Langnera, który miał być obecnym przy dokonaniu morderstwa.
W dniu dzisiejszym zostanie on prze-

Jak już dono&iliśmy wcrwraj w nocy
dokonane zostało przy zbiegu ulic Dworskiej i Marysiń.skiej morderstwo na osobie Heleny Gadomskiej
zamieszkałej
pr!Ły ulicy Nowo-Dworskiej 24.
Morderstwa dokonał odtrącony adoi·ator Gadomskiej 22-letni Leon Stempni'alk, Gadomska, ·która
początkowo
przychylnem okiem patrzyła na zalety Ste:mipniaka dowiedziawszy się o
:rozwiązłym trybie życia jakie prowadził
zerwał.a z nim.
·
Gadomski myślał początkowo, że uda mu się przebłagać narzeczoną lecz wicbląc jej upór postanowił _ją zabić.

słuchany w urzędzie śledczym.
Jak się dowiadujemy Stempniak uciekł wogóle z Łodzi. Wysłano za nim listy gończe.
(p ),

„tYSlA.TNI ROMANS".
"Ostatni romWM" - obraz z cyklu rosyjskie&.
„przedwojennych" czasów, dajqcy reżyserii bogate
tło w postaci pi~nych krajobrazów, barwnych mun.durów armji i bogactwa wystawy - jest filmem o.
silnem podłożu erotycznem. Znakomity amant ~
kranu, r1Uowy Iwan Petrowie::, który już niejednokrotnie po<!kreślił swój wielki talent w kreowaniu
ról zdobywców serc niewieścich i tym razem dal
postać pełrn1 ekspresji i zdecydowania o szlachetnym
wyrazie. Partnerka jego, urocza Węgierka Agnes
Esterhazy dostroiła się w zupełności do swego fil·
m<>wego kochanka i stworzyła z nim pfr;kny duet,
odtwarzający z prawdziwem zrozumieniem i
uczu•
ciem wielką pieśń miłości, wzrus:!ając(! widzów tego pi~knego obrazu. Doskonalą całość uzuoebti6.
doskonała il~:racja muzyc:ma.
LUNA.

„W TAJDZE SYBIRU„.
Wstrzqsajqce dzieje zesłańców syberyjskich r,,.
ły już niejednokrotnie wyzyskiwane jako temat do
wstrzqsajQcych dramatów, pełnych grozy i tragedji.
Na tle owego wiecznego konfliktu między walczacemi o wolność zesłańcami a gnębiącemi ich
satrapami wyrasta wielka i czysta miłość,
która
~czy
śmiertelnych wrogÓ1c.
Wielki swój talent
odtwórczy ujawnia znakomity tragik F. Kortrter
BROWAR OKOCIMSKI wyrabia w sezonie zimowym tak zwane
w roli syna okrutnego gubernatora, który zaplo·
1U}l gorqcfl miłością, ku pi41knej zesłance, kreowa·
PIWO ŚWIĘTOJAŃSKIE. Jest to specjainy gatunek piwa cieII?-nej przez Rene Heribel. wchodzccą gwiazdę frannego na wzór monachijskiego piwa SALVATOR. Do nabycia
cusldego ekranu. Całość ze względu na swą nie·
w restauracjach, piwiarniach, handlach win i wódek oraz w Recodzienną treść i pełne napiecia
momenty jes1
prezentacji Browaru Okocimskiego w Łodzi przy ul. Zachoniezwykle udana i pozostawia na widzu nicza·
tarte wrażenie.
dniej 2. Telefon 136-98.
Ilustracja muzyczna pod dyr. p. '.A. C:::udno~
lm1imiii11i11!mlEEllillillll'D~llll'lmll~!!lmEE"!l:mll!Ei„. . .„EmiillBliilll„. . . skiego b. dobra.

!!!

!!!

Nieudany zamach

włamywaczy

WIECZóR ARTYSTYCZNY.

o godzinie 8-ej wieczorem
odbędz\..
w lokalu Polskiej Y. :M:. C. A. Wieczór Ar·
fabrykę
tystyczny.
W programie: koncerl kwintetu pod d„
Wczoraj w nocy patrol
policyjny
Jak się okatUtło w nocy do fabryki tej rekcją p. z. Pilarskiego, deklamacje i komedyjprzechodzący ulicą Piotrkowską zauwa- należącej do Maurycego Alpa do~tali się ka „\Vyprawa ślubna".
żył, że przez płot fabryki wychodzący na włamywacze, którzy po otworzeruu s.kłaPROGRAM W ARSZAWSKJ.
ulicę Anny 2/4 usiłuje się przedostać du wynieśli na podwórko wspommaną
15 grudnia.
dwuch jakichś osobników.
ilość towaru.
10,15 - Nabożeństwo z Katedry Poznańskie,.
Policjanci rzucili się na nich lecz nieNastępnie włamywacze chcieli prze- 14,00 - 14,40 - Zebranie wzorowega kółka
rolniczego z odczytem prof. St. Biedrzyc•
i::najomi byli szybsi, bo zdążyli umknąć. nieść ten towar przez mur sto~unkowo
kiego p. t. „Uprawa :giasków".
Zarządzony pości-g nie dal rezultatu. nie wysoki, a wychodzący n~ uhcę A~14,40
- 14,50 - J. Różewicz: Zbiór kujawia·
międzyczasie obudzono dozorcę fa- ny lecz podczas tego zostah spłoszem,
ków odegra ork. Jana Różewicza.
brycznego, który wyszedłszy na podwó- porzucili _więc ł1;1P i uciekli.
•
.
14,50 - Dalszy ciąg zebrania kółka rolniczego.
rze skonstatował, że leży tam 107 sztuk
Za zb1egłym1 włamyw_aczam1 wdrozo15,10 - L Różewicz: Walc „Zula". 2. Z. No-towaru (jedwab i popelina).
no energiczne dochodzeme.
(p)
skowski: Kujawiak. 3. J. Różewicz: Walc
z epoki Ludwika XV. 4. W.
Osmański~
Wiązanka melodyj polskich. 5. L.
Lewanr•
dowski: Mazur ,,Kuba Jurek" odegr.~
kies tra.
16,00 - Pogadanka dla esperantystów.
16,20 - 16,40 - Muzyka z płyt gramofon~
wych.
Kościuszki
16,4-0 - W stulecie zgonu autora „świątyni
Sybilli" - wygł. prof. Henryk Mościcki.
Dzisi:aj o godz. 12 w południe w sió- dotyaz.ąoo idei ochrony przyrody, która
16,55
- 47,05 - Muzyka z płyt
gramofono•
dmym dniu Tygodnia Ochrony Przyrody w latach ostatnich obiegła cały świat,
wych.
zjednała
sobie
setki
tysiące
zwolenmwygłosi prof. Dr. T. Wi.J.niewski z WarPol'ilich
17.15 - · Odczyt prezesa Federacji
Zw. Obrońców Ojczyzny, gen. d. Romaną
szawy odczyt p. t. „Na brz€gach oceanu ków jednocząc pod swoim sztandarem
Góreckiego o zwalczaniu szpiegostwa w P<ń
lodawatego". PreJ..ege:nt, który w ro~u u- ludzi .różnych ras, narodowości i kierosce.
bjegłym hrał udział w ekS1Pedycji do· kra wników za.interesowań i przekonań poli- 17,40
- Koncert Reprezent. Ork. Pol. Państw,
jów podbiegunowych, posługując się licz tycznych.
m. st. Warszawy pod dyr. Al. Sielskiego.
Niezawodnie,
cała inteligencja na 19,00 - Rozmaitości. Występ p. Wład. Waltenemi obraz.ami świetlne.mi da możność
ra.
przybyciem na odczyt
słuchaczom bliis:zego
zaznajomienia się szego miasta
19,40 - Odczytanie programu na dzień nastę~
z riJeziwykłem pięknem i grozą okolic pół prof. T. Wiśniewskiego jeszcze raz pod- 19,58 - 20,00 Sygnał czasu z Warsz. Obserw<
nocnych, które pozatem kryją tak wie- kreśli głębokie zrozumie1rie hasła: ,,JeAstronom.
le ci-eikawych zagadek geograficznych i steś cząstką. przyrody, pamiętaj o pra- 20,00 - Słuchowisko z Wilna.
20,30 - Koncert popularny. Orkiestra P. R.
wacll braterstwa i zgody".
przyrodniczych.
21,10 - W przerwie koncertu: Kwadrans litePrelegent poruszy zarazem siprawy
racld: - Bolesław Prus „Z legend czarnego
Egiptu".
TEATR GEYEROWSKI
22,00 - Feljeton p. t. „Hollywood" - wygł. p.
Piotrko1nka 295.
TEATlł
Ryszard Ordyński. Komunikaty: meteorol.,
Dziś, w niedzielę dwa ostatnie powtórzenia
polic., sportowy. „Z dymkiem papierosa" bajecznie kolorowych „Skalmierzanek".
wygł. p. Zygmunt Kawecki.
'l'EATR POPULARNY.
23,00 -- 24,00 - Muzyka taneczna z „Oazy'..
Ogrodowa 18.
WYSTĘPY MALICKIEJ, WĘGIERKI
„ltWADRATURA KOLA".
i SAWANA
Dziś, niedziela dwa
razy, poniedziałek i
wtorek wesoła komedja proletarjacka ze śpie przełożone zostały na okres poświąteczny.
wami i tańcami W. Katajewa „Kwadratura
TRl\.'l'R KAMERALNY.
Koła" z W aszczyńską,
Sciborową,
Staszew'l'rauiiutta Nr. 1.
skim, Tatarskim i artystką baletu warszawżydowsko-Amerykańska sztulca
skiego Marysią Bargielską.
we wszystkich kolorach na bieliznę dam·
„BRONX - EXPRESS".
ską poleca
ZA DAWNYCH DOBRYCH CZASóW.
Dziś, niedziela popołudniu i wieczorem oraz
We środę premjera pełnego beztroski i hu- dni następnych oryginalna - doskonale wystaEDĄU
moru wodewilu R. Stolca „Za Dawnych Do- wiona groteska fantastyczna Ossipa Dymowa
brych Czasów" przygotowywana z wielkiem „Bronx-Express" ilustrująca żyeie emigracji
nakładem
pracy przez reżysera Wł Ziembiń żydowskiej w N. Yorku.
bińsi:iego.
Dekora-cje E. Pietkiewicza. Udział
W popisowej roli Hungersfolca L. Zbucld,
biorą.: Bronowska, Górecki, Puchalski,
Pilar- dalej: Biskupska, Faleńska, Marcinowska, Bog
ska, Plucii1ski, Tartakowicz, Tatarski, Trap- danowicz, Daniowicz, Matuszkiewicz, Michalak, Łódź, Sienkiewicza 79, tel. 141-79
szówna, Relewicz-Ziembińska, S. Zielińska, M. Scibor, i Worchałowskł.
i A. Żabczyńscy i Wofaik.
TEATR MIEJSKI.
,.KOPCIUSZEK".
„STAś LOTNIKIEM CZYLI TAJEMNICE
Dziś, w niedzielę o godz. 12.30 atrakcja dla
LALEK".
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki~
naseych milusińskich: barwna, urozmaicona
Dziś w niedzielę o godz. 12 w południe p-0
L. Pawłowskiego (Piotrkowska 307)
E.
tańcami i śpiewrumi bajka „Kopciuszek"
cie- cenach najniższych po raz drugi bajka Remu- Hamburga (Główna
50), B.
Głuchowskiego
sząca się dzięki swej wybornej wystawie
re- sa w 4-ch aktach „Staś lotnikiem czyli Ta- (Narutowicza ·1), J. Sitkiewicza i S-ka (Kokordowem
powodzeniem. Bilety "" cukierni jemnice lalek". Każda osoba dorosła ma prawo pernika 26), A. Charemzy (Pomorska 12), A.
Gost'omskiQQ'.o i w ka.<tie Teat- l?o.Dularn.e~. WJU'owadzić l dziecko ® lat 7-miu ~latme. Potasza tPłac Kośc:iełu7 W-J. '-w.ł

przy ul. Piotrkowskiej

na

Dziś

się

I

w

Odczyt prof. T.

Wiśniewskiego

w sali Towarzystwa Krajoznawczego

przy ul. Al.

17

re

I SZT

TRI KOTY
D

BOK El NE
Dyiury aptek

Ę

„HB'.SLO„ z dnia x'5 grudnfa 1929 roka.

TEATl'ł

Od wtorku 10 grudnia,

Wspaniały program!
amerykańskiego

arcydzieła,

daw. „FLORA" Zawiszy 22.

maluJącego

dramat wsi i miast polskich w
wielkiej wojny.

Str 13

Od wtorku 10 grudnia,

W spaniały program!

(Bałuty).

amerykańskiego

IWAN MOZŻUCHI

arcydzieła,

malującego

dramat wsi i miast polskich w czasie
wielkiej wojny.

czasie
N!e:zapomniany„Kurj er Carski", bohater
„Golgoty Uczciwej Kobiety"

wraz z MARY PHILBIN

jako „CÓRKA RABINA"
w filmie P• t.

ÓlłKA lłAlllRAł

Cczyli
Najpiękniejsza

epopea ludzkich namiętności. Mars, bóg wojny w swych barbarzyńskich harcach. Kamienowanie
grzesznicy. Dzika brutalna miłość rosyjskiego księcia do naiwnej i pięknej dziewczyny.

Passe-partout i wolne

wejścia

Początek seansów w dni powszednie o godz. 4.30 pp., w sÓbotc; i niedzielę o godz. 12.30 pp.
114\~MMJlWEłM" :swm:;;tWWbMt'*fiW'WJDMi
&f&l*MA
- ·

niewa:tne

Stołowe.

·

Piotrkowska 175.

KlłYIZ1'A&Y1 POlłłCll

llY,

kawowe i t. p.

CENY BARDZO

w wielkim wyborze oraz

serwisy
PRZYSTĘPNE!!!

kryształowe

-·--=~~=--

LUSTER
F ABRYKA
i WYTWORNIA MEBLI

L
PODARKIEM GWIAZDKOWYM

J. KUKLINSKI

JEST

ŁODZ,ul.Zachodnia 22, teL 178-11

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

,,

ZAKŁADY

Łódź,

„„

łti mpowy

plecie

Do

J

.-

Kupującej Łodzi

wypłat

ę

'

czochy. Skarpetlci. Torebki. Patefony. Parasolki. Kołdry. Wyżymaczki. Obuwie. Chodniki i moc innych artykułów poleca

A

P. S. Pny akladzie do

0. tlb. Nr. 26'%6Jl9'29

...łng

'llł'

.łll

IL'I

ra

krawiec damski i męaki. -

.

Kom&rnik ~du Grodzkiego ,y Lodzi, ZYG:i\lP~
MAKOWSKI. zamieszkały w L&dzi przy ul. N<1JU·
towicza N:i:. ~. na zasadzie art. 1630 U. P. C. .-i~ła
t:ą. io 'l/T daiu 24 styania 1930 roku od godziny
'w.ej ra.oo w Lodzi. pay ulicy Dworskiej Nr. 6,
pdbędzie de s.przcdaż z przetargu publicznego rul:ho;ności. należiJeych do Hem=1a Komada i skła

ilui1tcych s~ s piły łtim.owej -11cowane:j na au~~ llł.. S.-000.
"
łMłT.. dnia n -grudnia 19.29 r.
~
Kvmornik: ZYGMUNT MAKOWSKI.

/i.

KILIŃSKIEGO 44
TELEFON 36-48
Stałym

lr.lijentom nawet bez

Nr. 1259{1929 r..

OGł.OSZENIE

ltDmorn:ik Sędn Grodzkiego w ł.od:n, zyGMlJNT

OWSKI, zamie&kal'y w Lodzi przy ul Narucza Nr. 49. IUl zasadzie ert. IO!łO U. P. C. ogła
ic w dniu 30 grudnia 1929 r. od f!odz.iny
j rano w Lodzi, przy 11licy Brzezińskiej Nr. 39.
'odbędirie dt ~edaż z przetargu publi<:znego nt·
ai11ino6ci, należących do Pinknsa Wilnem, Jokóba
trella i Salomona Krella i składających się z 5
tnaazyn d& wyrobu trykotów i l szpulwas7JD)' osza.
:mmych na sumę zł, 600.
dnia ll grudnia 1929 P.

Lutra i szkła szlifowane cło mebli,
poleca pG cenach
aamochodów i t. p.,

FABlłflCA

budowli,
zniżony::h

TELJł

LU

Oskar Kahlert

ŁÓDŹ, ul. Wólczańska 109.
233

Telefon 210-08.

OGŁOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, VIII
rewiru JAN JABCZYK. zam. w Łodzi, przy
ul. Południowej 20, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu 16 stycznia
1930 r. od godz. 10 rano w Łodzi, przy ul.
Północnej 12,
odbędzie się
sprzedaż
przez
licytację ruchomości,
należących
do Eljasza
Kimelfelda i składających się z koszul oksfortowych, flanelowych damskich, męskich oksfortowych i innych oszacowanych na sumę Zł.

I

975.

M\H, dnia 9jXIl. 1929 r.
Komornik: JAN JADCZYK.

wpłaty.

K-0momik Sądu Grodzkiego XI rewiru w Lodzi,
ADAM JAROSZ~, zam. w Lodzi, ft<'ZY 'Ulicv
Piramowiaa N:c. 7. na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, li:e w dniu 23 grudnia 1929 roku od godz.
IQ.ej rano w Lodzi, pi::zy ulicy Nowomiejskiej 30.
c.dhędzie ~ spn:ednż przez licytację rucliomośd,
naleiQcych do firmy: ,J. J. Najman„ i składują
cych ~ s manufaktury, fartuchów, koszul i mebli,
oszaeowanych na~ zł. MO.
ł.ódi, dnia łl grudnia 1929 :c.
Komornik: ADAM JAROSZ~KI.

OGLOSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego XI rewira w Lodzi,
ADAM JAROS:lYNSKI. zam. w Lodzi. pz:zy nliey
P'mimo'rinsa Nr. 7., na nsadńe art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 23 grudnia 1929 roku &d 1JOdz.
10~ r.ano w Lodzi, przy uliey Ogrod<>w.ej Nr. 9,
odbędzie się sprzeda~ przez licytaqę ruchomości,'
uałeźęcych do firmy: „ Vienna", i rJdadojąeych się •
i: mchli wiedeńskich i \'farSZtatÓW, Ol!ZlłCOWanych na
s~ zł. 2,1J48.
ł.ódź, dnia 14 gro.dnia 1929 r.
Komornik: ADAM JAROSZYŃSKI:

Kom.ornik: ZYGMUNT MAKOWSKI. Do a.kt. NI". 1320 1929 r.

OGł.OSZENIE

OGLOSZENIE

~ Sądu

LUSTRA POWIĘKSZAJĄCE DO GOLENIA
LUSTRA RĘCZNE
LUSTRA STOJĄCE
LUSTRA SCIENNE
TREMA

Nr. 2637/29.
.
. Nr. 2624/29.
OBWIESZCZENI:E.
1
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi ,,xvI"
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi ,,XVI"
rewiru RAFAŁ SAKKIŁARI, zamieszkały w rewiru RAFAL SAXKIŁARI, zamieszkały w
Łodzi przy ulicy Radwańskiej Nr. 3, na zasa- Łodzi, przy ulicy Radwańskiej Nr. 3, na zasadzie ioao art. Post. cy.wiln., ogłasza, że w dzie 1030 art. Post. cywiln., ogłasza, że w
dniu 27 gmdn:ia. 1929 i:. od godz. 1~ rano w dniu 27 grudnia 1929 r. od, godz. .1~ rano yv
domu Nr. 177 przy ulicy Piotrkowskiej odbę- domu Nr. 232 przy ul. Wolcza:ńskieJ odbędzie
dzie się licytacja ruchomości należących do się licytacja ruchomości należących do Mieczy:fi:rmy .,Bohmet i Ska" składających się z eta- sława Szykiera składających się z desek sosnominy i popeliny oszacowanych na zŁ 4,000.
wych oszacowanych na zł. 450.
Spis rzeczy i szacunel_i: tychże przejrzany
Spis . rzeczy _i s~cun~l_i: tychże przejrzany
być może w dniu licytacji.
być moze w dniu licytacJ1.
Komornik: RAFAŁ SAKKILARL
Komornik: RAFAŁ SAKKILARI.

OGł.OSZENIE

L

OGŁOSZENIE.

-·*'

SOLIDNA OBS.LUGAll

Najwygodniejsze warunki !

Najta:ńsze ceny l
• Najdłuższe terminy l
Damskie i męskie płaszcze - najmodniejsze fasony ł
Wełniane sweatry i kostjumy.
Wełniane towary na damskił palta i suknie. Kamgarny na męs
kie ubrania, welury na męskie palta. Crep de china, jedwabne
i wełniane popeliny, rypsy we wszelkich kolorach. Białe towary
Firanki. Chustki. Szale. Damska i męska bielizna, Krawaty. Poń

E

NACZVNIA KUCHENNE

Do akt. Nr. 2277 1929 r. ·

Nr. 2648, 2649, 2650, 2664j29.
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi .,xvI"
rewiru RAFAŁ SAKKIŁARI, zamieszkały w
Łodzi, przy ulicy Radwańskiej Nr. 3, na zasadzie 1030 art. Post. cywil.n., ogłasza, że w
dniu 27 grudnia 1929 r. od go'dz. 10 rano w
domu Nr. 49 pry ul. Pabjanickiej od~ędzie się
licytacja ruchomości należącY_ch do f~Y. „A.
Szeinert i E. Kenig" składaJących się z heblarki mechanicznej i in.
pszacowanych ne.
zł. 1000.
Spis r'/ieC:zy i szacunek tychże przejrzany
być może 'Jll dniu licytacji.
Komornik: RAF AL SAKKIMRL

142-20

odbiornik kosztuje w kom·
wraz z głośnikiem

Zł.

Al

i kolorowa

23

Piotrkowska 152

T E L E F O N

3

Sprzed~ż NA RA TY i ZA GOTOWKĘ.

RADJOTECHNICZNE

biała

Gto<lzkiego XI rewiru w Lodzi,

.JA]l'OSzYŃSKi:. zilm. w ł,odzi, t•rLy ulicy

amowicza Nr. 7, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
· '<:<)t'llZIJ, a " dniu lS &tycznia 1930 roku od godz.
' ·d ano w Łodzi, pn:y cllcy 11-go Listopada 5,
Dft'Ji~~i~ ~ sprzedt>.i ,przez licytację ruchomości;
·
cyd1 do Fleonory Kałuż:y;ńsk:iej i skł.adiii<!·
rię ·~ rianitm. oszaeowanego ne. mliJ~ zł. 1-030:
· · g 13 ~a 1929 r.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, v.III
rewiru JAN JABC'.6YK, zam. w Łodzi, przy'
ul. Południowej 20, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza, że w dniu 7 stycznia
1930 r. od godz. 10 rano w Łoodzi, przy ul.
Północnej 12 odbędzie się sprzedaż przez licy:
taejti ruchomości, należących do Eljasza Kimełf-elaa i składających się z towarów oszacow,an:rch na sumę Zł. 5150.
'
-~*1 dnia 13 fXIL 1929 r..

-

-

lWD9~ -~
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Hl Bucik od SAITDBERGA 1l ł~

\\"!

ICIRO
. •

dni

TEATlł

Początek

seansów w dni powszednie o

5,20, 7,15 i

Następny

-

Choroby skórne weneryczne l

mo-

czopłdowe.

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie

muje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
Badanie k:-wi i wydzielin ną
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swiatło-Lecl'niczy

DOKTOR

PORADA 3

zł,

&ICOW,-IK

W

Cepelałaaa

SpłK\ia!i•ta

U.

Teł. 1~·11.

chorób akórnych

LECZENIE SWIATtEM (bmpą kwar=wą). B.ad&nio krwi i wydzielin.
Pnyjmu~ od zoda. 8-2, i 6-9 pp.
w ni~i.iele i lwięta 9-1

I

Dla

p.,;

1-1

Gdańska 12,

!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TeL 182-73.

o

11 ifl e a;eemesewe

I

(apecjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych nll. wodę)

. poleca:
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

• •med.
•
Dr.

SADOKIERSKI
stomał<>log

clairurgja szcz~k, jamy
u.•tnej i plastyka
regulacja ząbów

lllicjJea..

GALANTElł.J

llTEliłJ
wszelkiego rodD\iu
poleca

•...
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„ GAL

Skóry-HUJ"t i Detal

J.

~

S-ó """""""' pooubhUa

ZEWCY•••

Spółka

aa ~yda wanmkach ~ wndkie wyroby PHILIPS'A.
Kompletnie :elektryfikowane aparaty. W arsdaty r e p =
miej.si:a, pc>,aotowie .-edjo e, ~J pn;ptfwoe, p:r
. .

I~

40J.

1 ~enerycznycb

•
ooc-

.

•
moje
marzenie "

program :
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lampą kwarcowi\• Oddzielna poczekalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
190

223

tragiczka

Dzielna 9, tel. 1.28-98

w niedziele i swięta 9 - 2 pp.
od 11 -12 i 2-3 pp. przyj-

Kosmetyka 1 karaka
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

głównej lldjwiększa

CAVELL)
ekranu
SYBILLA THORNDOKE

Dr. med.

Wenerołogiczna
Czynna od 8 rano do 9 wiecz.

roli

~odz.

9~ w

Poradnia
Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

następnych I

oraz wojsko angiels~, lotnicy, je6cy belgijscy s14d niemiecki i wieło innych. Niezapomniane - - inentalne arcydzieło, które wystawiła ludzkość DBfwiębzes11111 bohate!'stvra kobicŁJ-

ł

dni świąteczne
o godz. 3. 5, 7 i 9

-

i dni

„

następnych I

dni

Dziś

Niezapomniana tragedja, która rozegrała się o świcie dn. 12 października 191.S raka,
awieczniona została na ta6mie filmowej p. t.

w

Dziś i

następnych I

OKROP~ •łl te długie wieczory

zimowe - jak i- akrócić i
Jedyue wyjście - kupić

urozmaicić

?

Twoja
dawno

juł

żona

chce mie6 RADJO

*$

Z~DJ;t~~!
~---35

Różne

Biiuterję
kupuję, p~ wartość płacę. Solidue

bo słyszy g-0 u znajomych, lecz nie śmie traktowanie ..Pre·
Ciq prosić przt12 skromnoś& Nie pójdi ciosa". Piotrkowska
do !clubu, zaoazc:i:ędi ~ ezem innym, a Nr.123 w podw6rzu
a to 1U1by<l me.ina w najtańnej tfr1Aie zrób jej pnyjen:mość i ka:i wstawić radjo
274
wyłl\ezuie polłkiego wyrobu
apar•t Poradzimy Ci jA\d i 'Ilf jakiej eePobikie ltadjo
11,._ ZapłaciH wr atach. Nje kr ęp11j &ię
Biżuterja
ie lllólA ma>a gotówki
;:egerki ua raty, „e
ijnż.J.Kr~yżanowski
ny Jlotówkowe„Pre·
uL Andrzeja 4.
cioall • .Piotrkow1kq
W arwi.ki: na apłaty do 6 miai~e~ cen7
od 230 zł.
nł.
Knyźanowakl l S-ka l23 w podwórzu.
ANDRZEJA Nr. 4.

D D

wswwu:e•ous

&ł&M

m 4DIO
iS a

J.

Kuchenki
Piecyki
Polec~

12

Kotmlnek-Główna

51

Sprzedam
nowy rabinet &tylo

renta-enodiagnostyka

wy: bibljote!ca, sto.

NA

Piotrkowska 164
TL 1-27~

GWlłUDKĘ!

lik,

biat"łcoi

fotel,

krz.ei;ła, orĄz stoło

(Kostantyi:aowska) Fabryka LUSTER. Specjalność:
Lustra wszelkiego
rod :i: aj 'l1o Szlifiernia nkła i podlewnia Jaster, Lustrakry1ztały cli> mebli.
11n1lduuia -wewnę
tnnę dla dekoracji
wystaw. Szklenie ar
tystyemo - budowla
ne. Siyby do 1aQ10chodów. SzlWerJtia
1:.Jda llCJ'WaOW~O
it..d.~yd~r

ne.

Marmona .
Chiromantka T elepatka członkini To.
w.,-:z:ystw a Paychofi:i:yczno Warsza\'I·
skiego i dqż'o W...
Aych. Pr;epowiac!a
przys:dość, przeu-

wy 11żywa11y. PojedynC%0: krede11s, po
inocnik, kanapa,
stół, krzei;ła i wieszadło lakierowane
Wiadomoa~ „R.uty· ło~ć i terainiejsiość
na" ul. N. - C.riel- Porady i wskazówki
tylk:o 1111
.U.O. ~ lnfor-- 6Pr~1i?Wi11
ajerpnia Nr. 18
eie łAllełonicl!Del m. 3,
I piętro front.
1.81 - 65 i 10.2 - % •
Od 10-ej do 7-ej.
DWA PmC"iXJ: knflane JIZ&lll-Otowe ta-

Pianina ~

nio snrzedam. Nawrot
Nr. 23 m. 23, lewa otlp4tefony płyty
cyna, parter.
422. sprzedaje ąa raty
AI llllEBLll 11yplalnia
.lebow~ s~ylowa,

gar-

Chodkowski
k" ·
1ew1cza 25

Sien-

d.eroby, s:iafy, łó:ika I - .......- - - - iamienln

spr.Jedaj11

stolarnia. Ulil:a War·
ązaw!l}l:a

Nr. 16 prz:y

~apwrkOW&ltiego.

424.
PBZY.:rlll[Ę dwóch

pa-

nów na miesakanie z
utrzy-

całodzlepnym

CH,Oi

I

maniem lub bez, 6-go

wwi lkim wyb rz
Hurt
Piotrkowska 241

Detal

Przędzalniana

86

Pieli:;gnacja skóry i włąsów. Specjalne masaże twarzy i ciała. Masaże
odtłus:i;czające. Usuwanie zmarszczek,
brodawek, piegów, wągrów i innych.
defektów cery. Usuwanie włosów elektrolizą. E!ektroterapja. (Arsowąlgal
'lllnfaradyzacja). Kwarc, Solux, Hełioterapja. Farbowanie włosqw.

Sierpnia Nr. 98, m. 28.
fśiAS3YNA

;;IN'GnA

gabinetowa mało uży·
wana sprze<la.m. Kon·
stantynowska a. JO. 42

:in p. ot. poprzeczna.
41B.

DO

;;JPBZEDAJnA

mas:i;yna Smgera no·
bę!ienkouta bardzo
tani~ N piórkowskie·
~Q, f<{ ~ ~
420.
wa

425.

--------
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~

POJE/llli~
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Lusfr
I rem&
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NAJPRAKTYCZNIEJSZE PODARUNKI GWIAZDKOWE I

T

KAPELUSZE -

KRAWA-TY
BIELIZNA - O ·BUWIE

szale o:raz wszelkie inne artykuły
wytwo:rnej konfekcji męskiej

Henryk PFEFFER

FUTRA -

PYJAMAS -

rękawiczki,

od

s
ars

złotych GARDEROBĘ:
W!!

"0

~fs1~~J\

PIOTRKOWSKA 111

JEDWABIE,

!fg~~Yy

w włelklm wyborze poleca

CZElłNll.OVIKM
WSCHOD•I a f2 • FRONT, PIĘTRO

P.

""'dn h ·
• d li
. 1
tygodniowo
i DZIECINNĄ
1 OBUWIE
1„
11·.:
,~=~y!.c=:~P!::ro:::c:e:n::::o~w~m~e:_::::o~c~za~_:S~l~ę~4~1~-~·
~*H~~~lii\iM&A~~-~u~w~ag~n::_•_:w~11z~elk~łe~a~rly~1<~..ty~n~a_:mł~e~J•:::cu:_:1_ _~:.:_:~=
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Przejazd 2
ea+s

w

Najnowsza produkcja !

Najnowsza produkcja!

J

ilustrujący

PEW EN

który

uwodził każdą

W rolach

MŁODY CZŁOWIEK
MARCELINA DAY

RENEE ADOREE
MĘŻOWIE

p. t.

głównych

IWAN PETROWICZ
HRABINA ESTERHAZY
ALEKS MURSKI MARRY KID

w pozostałych rolach
1

wzruszającej treści

OSTATNI ROMANS

•

miłostek mężczyzny,
kobietę p. t.

dzieje

TELEFON _117-23

WODEWIL
Film

RAM N NO· AR O

Film erotyczny,

aę .,_,.

FARSA

NA HULANCE

Zakład

L~ STAŚKO\VSK)

Dywan
•/

I

z

s

kupuje swej

Łódź,

rodzinie

na

gw iazdk

poleca: ubiory gotowe i na za·
mówienia z własnych i powierzonych materjałów, robota solidna.

jest najbdniejszym p o d a r u n ki e m
gwiazdkowym. Firma ]uljusz Rozner,
Piotrkowska 98, sprzedaje takowe po cenach fabrycznych. Wielkość
3X4 gat. welurowego koszt.
Z49,3X4 gat. imit. Smyrna koszt.
88,dywaniki przed łóżka
6,75 do 28,75
Radzimy odwiedzić tę firmę.

IK
ę

~~ ll'<t:uwo11~J

ul. Piotrkowska 285

GWIAZDł{Ę

NA

.,.

krawiecki

Ceny konkurencyjn~.

dając przez to domowi swemu źródło goi
w i e d z y·
dziwej r o z r y w k i

WW& Doskonałe odbiorniki iił#ii!WMfi

•

o

11

Własna

VI ytwórnia Kołder
Z~ Chądzyńskiej

na specjalnie dla rzemieślników dogodnych w a r u n k a c h poleca firma

Przejazd 8

Zakład

..·-·-

l'l!l~lillrt. ~

L.:

ł

reperacje

wszelkie

wchodzące

zakres • zegarmi·
strzostwa 1 jubilerstwa,
solidcie,
szybko i na
każde żąda-

w

nie.

SZKOŁA
Zatwierdzona

Ceny bardzo

przystępne.

•

:

~

.i•
:
:

i
:
i•
•

K0Sl\1ETYCZNA

przez

Min.

Spraw W ewnl(trznych

A.RYDEL

Cegie~nianal9.tel.

1.62-92.- Zapisy codziennie.

Ił

B«Tł"CZRVĄ li • •
podarkiem gwiazdkowym jest:

„„ .
14

W A IZ A, KASETKA
łub KUFER
:i:
nabyte po -cenach f a brycznych w zakł- a da eh przer

-

mysłowych

• .
: ··

&Ui01łl$&AW GlłABSlłrl :

ŁÓDŹ

ul.

Zakątna

~~DOBROPOLla

~2

'§i"+++•o+„+••·····································
:

a1. Piotrkowska 108, teL 25-35
Wykcnuje

I

Telefon 158-08

Zegarmistrzowsko·
Jubilerski

Wie!::i wybór rowerów dziecinny~~
krajowych i zagranicznych ł:Sieh: metalowych; wyżymaczki amerykań3ki~,
materace wyściełane oraz mabrace sprę
żynowe hygieniczn:i „P<:t~nt·• do meblo wych łóżek podług miary nahyć moż:n
najtaniej i na najclogodC111ej<1zy(!~
warun.k aeh w fabryzznym skład !i:;.

61--63

tel. 138--53

Otwarte od godz .9-do 20-tej

i

Łód:i

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

J.

OLEJNICZAK, ~~~~a

U W A GA :

~ ~••„. .,,..„••!(.~!•• •'-'f\ł:ft!f++!•••tt••••łt:t •••••• ,.,.~

Szkło

14

inspektowe w wielkim wyborze.

Tel. Ui-71

-Tel. 136-71

FABRYKA

Mebli tr.u:iuowych . i bambusowych oraz wyrobów
kosl':yk;!.r,s~eh

i

lcosży

RUDOLF
właśc.

dla fabryk

GALL

ST. NOWAK

ŁÓ!)Z, ul. NAWROT Nr. 4.

•

J

Piotrl;ov.ska 73

w podwórzu, tel 158-61

Na

gwiazdkę

Poleca:

Meble od skromnych do najwykwintniejszych stoliki ~
' kos ryczki d_o re-łt« r~ch bom bon i erki oraz ws:aełlcą
galnteij~ w· uJcrea ke&l!:-gicc~wa wchocfaącą.

Oprawa

łae

k.osze fa~czne
Ceny zniłone

„HASŁO"

.1.•i!.1U1Aylg
nn,n•ać

z dnia 15 grudnia 1929 roku.

Mi

niem jest staranie o obucie całej r dziny. Chcemy dl każdego
but z odppwjednią szerokością i długością, stosowny dla jego zawodu.
Wykorzystajcie nasze doświadczenie i nasze rady.

ll"•kł b11t

~

k boksu, mallepszą podeszYJ"lł,
pmowy obcas - - Zł. 56.90

z~~ kom.~ak. z

Męski

G

Pólbucltt

najmodniejszy fason z prima boksu, czarny, bronzowy lub z I-a
lakieru - - - Zł. 36.90

Solidne ł wygodne
Obuwie ir: Słupkowym
Obca.sem
dla peń z I-a CRmego bab bron

zowego bo-km i w innych modęv!a kołort\eh --:. - Zł. 29.90

Elegancki
Luksusowy Pantofel
z I-a lakieru i zamszu, lub z
piel"WSZOrzędnej skóry w najrClł
maitszych koloroch z ozdobami
- - - - - - ZL 29.90

Obdarzcie w

811'oiem zaufaniem.

Ddiadnay Pantofel

Smegowee Damskie

z: paseczkiem z lakieru, lub skó•
rzany w różnych odcieniach, lek-

czarne i bronzowe z I-a gabardl
ny z aksamitrym mankietem, naj
lepszy gatunek i gwarancja -

ki ,i

wy~odny

do

anieiOWCÓW9

ceny podług rozmiarów
ed ZL ~.90 do Zł. 19.90

lll~asyny

Dziecinne

z t-odeszwą wiecznie trwałą -

elastyczną-gumowlb :z; wytłoczo
~ głoW't\ indjanina. Ceny wcdlug rożmiaru

od ZL 16.90

o

sL H.90

-

-

-

-

-

-

7.L 16.90

Eleganckie łnlegowce
damskie
całe gumowe do mycia, w mod
nyc:h kolorach i połączeniach,
odpowieduie na b:żdy bucik - - - - - Zł. 19.90

:

Męski półbucik

szeroki, dopasowa.Jły fason, wy„
konanie sportowe, pasowo szyty

-

-

-

-

- - -Zł. 36.90

NajmodniejS%e
Damskie czółenka
z prima lakieru lub zamszu ZL 29.90 z atlasu czarnego,
lub w odcieniu odpowiednim do
kolona każdej sukni Zł. 22.90
z jedwabistej pnmdi w kolorze
CZll!DJlll

Elegancki pantofel
,.. I-a atłasu, lekki i wykwintny
w czarnym i we wszystkich innych modnych kolorach - -

---- - Zł. 22.90
Z pruneli jedwabistej w czarnym k<'lorze- - - Zł. 12.90

-

-

mie. Przyszew i obcas z czarnego
atłasu wytłaczanego złotem, tył
z gładkiego atłasu, również tyl-

-

dlug rozmiaru 19.90 -

29.90

Śniegowce 'dla dzieci
l panienek
z mankietem lub bez, ceny pod
łoi wielkoici ZL '14.90-19.90

Zł..12.90

Luksus dost~pny dla
wszystkich
Ostatnie i najmodniejsze połą
czenie w najwykwintniejszej for

ko -

•••

-

Solldny dziecinny bucik
z I-a boksu ze skórzaną podesz
wą, lekki i wygodny, ceny we-

- - - - Z L 22,90

Nasza

•pecjalność -

na najsilniejsze mrozy -

but
wyście

łany wielbłądzią sierścią (Kameelhaar) chroni od pnezi~bienia

i reumatyzmu. Ceny dla dzieci
- - ZL 12.90 - 14.90
damskie - - - ..... Zł. 16.90
męskio - - - Zł. 19.90

Wysokie

śniegowce lakiero

(~skie)

-

wane
- -

Zł.

36.90

