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List otwE:t:rły b. redaktora „Dziennika Chicagowskiego" i ,_,Nowego Świata" ·
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W dni11 tS~go b. m. w dzierutlJ(U 11 fW· orvny. Pozatem nikczemne kłamstwo pasz- wołał, a któtego rząd ówczesny odsunął
Zre~ztą. nie~ potrzeby sięgać po 111botr.il(' uk.2Zała się notatka, w której „Ro- kwitantów .i;.epeesowskicb :wstało napięt- od dalszego formalnego wpływu na bieg formac1e az z za.morza i to w dodatku cle
'botnik" podaje, że
nowane przez p. T. Hołówkę. Jeśli zaś za· spraw państwowych. O ukonstytuowaniu tych, którzy stoją wiernie pod sztandarem
„w latach 1!123124, gdy Józef Piłsudski bez. bieram gloo w tej sprawie, to czynię to slę komitetu i o iego celu Marszałek Pił· Marszałka, gdyż otem, jak żył Marszałek
tzynnie mieszkał w Sulejówim, odsunięty od dlatego, by naświetlić je - że się tak wy- sudski został poinformowany specjalnym Piłsudski ze swą rodziną w Sulejówku
wpływu na sprawy państwowe i jak glosz:mo rażę - OD STRONY AMERYKA SKIEJ, iistem, w lttórym pr0szono go, by nie po- W okresie rządów Chj"et10
. -Piasta mozna·
wów czas -- cddafocy swe pobory marszałkowd • sk
Ó
skfo na cele pub~:c:mc, _ musid pr:ieci.cż z a n-J--anowicie, uzupełnić nielttóremi szcze- gar ził
romną pomocą Polak w amery- poinfonnować się bardzo dokładnie wśród
czegoś ży~. ż)ł _ z pieniędzy robotniczych. gółami istotne sprawy funduszów, otrzy- kańskich. W odpowiedzi na to MarsZil!ek ,,swoich''. Wie o tem dobrze były wice
w latach tych bowiem polscy r;,botniey w Sta- manych przez .Marszałka Piłsudskiego od oświadczył zupełnie wyraźnie, Iż ZGA· marszałek Sejmu p. Jan Woźnicki1 którJ
na..:h Zjednoczcnych, zorganizowani w P. P. S., Polaków z Ameryki, ażeby niepozostawić DZA SIĘ NA PROPOZYCJĘ KOMITETU, podczas swej bytności w Stanach Zjedn0-:
•zbicl'ali mi~zy sobą i posyłali ro miesi~c do cienia wątpliwości co do tego, jak ciasne ALE POD JEDNYM WARUNKIEM - ŻE czonych w roku 1924-ym onnwiadał 01· Sulejówka aoo dolarów dla Józefa Pi!sudskief c.nM • 1 d •
KAżDY OTRZVMANY DOLAR PóJDZIE
r~
jednokrotnie O C i ~ Ż k i C h W 8 r U O·•
go. Piłsudski przyjmował te pieniądze, pocbo- partyjoiictwo potra i "'ł"-'"'ltć U Zł.
dzące z krwawicy robotn!czej i nie słyszano w
Marszałek Piłsudski otrzymywał rze- NA CELE SPOŁECZNE, ALBOWIEM PO· k a c h m a t e r j a 1 n y c h T w ó r •
„!fobotniku", aby zrobH z nich inny, niż pry· czywiście co miesiąc sumę 300 dolarów od TRAFI ON JESZCZE ZAPRACOWAĆ NA c y Pa ń s t w a P o l 's k i e go_ ie
watny użytek".
robotników polskich w Stanach Zjednocw- UTRZYMANIE SIEBIE I SWOJEJ RODZI- bardzo często Pani Marszałkowa Piłsudska
Dem as k tt ją c kłam I twa nych, ZORGANIZOWANYCH W KOMI· NY. LIST TEN ZNAJDUJE SIĘ W BIURZE Die miała na mleko dla dzieci Odyby więc
„R ob ot n i ka" p. Tadeusz Ho!ówk? TETACH IMIENIA JóZEFA PIŁSUDSKIE· ZJEDNOCZONYCH KOMITETóW JóZE· Marszałek Piłsud8ki według ~dznej insy.
wystosowa~ do redakcji agencji „Iskry' GO, A NIE W P. P. S., JAK PODAJE SWIA FA PIŁSUDSKIEOO W NEW YORKU, tak nuacji Robotnika" Die robił innego użyt.
list, w którym st\l.1ierdza, że redakcja „Ro- DOMIE KŁAMLIWIE REDAKCJA „RO- że panowie z „Robotnika" mogą otrzymać ku „z ~awicy robotniczef' jak tylko pryboinika", umieszczając wspomnianą po- BOTNlKA".
1
odpis, jeśli zechcą zwrócić się do pre7µa watny to mając 300 dolarów miesi:ęcmie,
wyżej notatkę VV!EDZIAŁA JAKIE ŁAJCele.m założycieli pierwszego komitetu Zjednoczonych Komitetów Józefa Piłsud· mógłby fyć wraz z rodziną bardzo dostat·
DACTWA
POPEŁNIA,
zamieszczając, im. Józefa Piłsudskiego w New Yorku było skiego, prof. Tomasza Siemiradzkiego, re- ni<>.
br ud n e ł w r ę c z fa ł s z y w e rzeczywiście niesienie pomocy materjalnej daktora „Wiadomości Codziennych" w Cle
i nsy nua cj e•
Temu, który państwo polskie do bytu po- veland, Ohio.
N i k c z. e m n a i n s Y n u a c j a
W sprawie tej, agencja „Iskry" otrzyorganu partji, posiadającej chlubne karty
m~b w dniu wcrorajszym list otwarty b.
w historji walk niepodległościowych Pod
re:łv.ktorn „Dziennika Chicagowskiego" i
arzą
I
adresem Tego, który partji tej był twórcą,
„Nowego świata" p. Szczęsnego T. Ha'.I
jest jaskrawym @wodem do jak wielkiego
czyńsldego, który l>(mi±e.i podajemy:
„~azeta Warsz;;"'.ska" w numerze 273 d r o d z e
k a r ~ e j . d z i .e .n n. i- zdziczenia moralnego może doprowadzić
- §za~mwny P?.nie Hcdaktorze!
z dnia 20-go wr~rua r •. b. : notatce p. k ó w, . za podawarue w~?mosc1. ~e- ludzi ciasne partyjnictwo, nie mówiąc już
Ust!'· T2.d.eusza l!oiówki zwrócił moją t. „Dochody p. P1łs~ds,!d~o przytocrzy· prawdziwych, tyczących m.ę Jego Die _Ja· nic o zupełnej aberacji m~li ~ańs.twowej.
uwagę n a n i kc ze m n e, a be z. ła ,artykuły. „Robotn~ 1 „G!osu Naro· ko szefa rządu~ lecz osoby prywatneJ.
I dlatego w w~ce wypowiedziMeJ przez
p ~od n e us ił o w n n ie epigonów du' odn<r.~ue dochodow osc~~tych. Mar·
(ISKRA).
Marszałka parłyJnictwu winni wziąć udział
P. P. S. szurgania i !)Umniejszania Imienia s~ Plł~u?s~eg?, ~~~ąc J.edno•
•
wszyscy, KTóRZV PRAGNĄ OCZYSZ·
Józeia Piłsudskiego, którego sędziwy wódz czesme zd~wieme, ze dzienniki. te ID~ zo- Dochody Marsz. Piłsudskiego CZENIA ATMOSFERY. 'MORALNEJ w
tej pa:tt.ii nazwał w swej znanej broszurze stały skof1skowane za po~ame Wiado·
.
.
ODRODZONEJ OJCZVtNIE OD ZDZI·
~Wielkim Człowicldem w Polsce.
m.ości, dotyczących osobiśc?e Mai·szaJka • Do~duJ.emy l!li' ze źródeł bezwzglfd· CZENIA PARTYJNEGO
No~atKa p. t. „Ple:tiądze, pieniądze, pie- Piłsudskiego.
_
nie nuarodaJnych, ze Mars~ek Piłsud·
•
riiądze", zamieszczona w numerze 273
Dowiadujem~ się,
i!Rrsm~ek k
sld pobi~ra stale Jedną. p~nsJę, jako geRacz przyjąć Szanowny Pmde Redakfo,
„Robotnłkv.", a powtórzona skwapliwie t ego ryc z n 1 e i ab ro n l ~ ko n neralny mspektor sił zbroJnych.
· rze.., wyrazy prąwdzłwego uacunku i. po~
przez organy prasowe brooaaów morał- fisk o w a n i a t ścig a n 1 a n a
(ISKRA)
waianł41. - (~) Sxcięsny t. Hacx~ld.
nych z prnwky, prz~chodzi w swej nik, !!Pi
•'li§?' wepnąa•
•' r
AtL• li'rtw--n
b. red~or, f!8Czelny „Oiienllib ChJca•
czmn::wści wszystkie najpodlejsze ataki
gowskiego' •,,Nowego !łwłata" w New
ph;6owych oszczerncw 11,fl wieUde Imię Jó·
Jstą
Yorku.
zei~ PHs'-!dskiego. Albowiem zawodowcy
Warsuwa • żoliborz, Pl. WDsona 4 m. 41 •
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Go o v.:s:.:ystkie zbrodnie i potworności, jnkic tyiko mogły wyiądz się w ich picchluj~
nej vt1yohrnźni - jednej tylko rzeczy nie
wa:łyii się
zakwestjonowąć osobistej
ltczcii.vości ł dwny Płerwszeg.o Marsz::lłka
?olf:.~-d. Uczynili to chlp~ero ich lliedawni
i_r-rzvmierieńcy z P. P. S.
~~zrmczarn, iż n_ie usiłt;Ję bynajmnie.i
bromc W i e 1 k 1 e g o I m i e n i a
Bud o w n ł czego Po I$ ki przed
.ntai-mnti dzisiejszych oojm~zników 11 :r:aplu~
fych karłów na krzywych"' nóikach", il1bo~
wrem lądę fp jeot wie!lii1d czyste, by wy11agało jaki'ęlk<>lwlek iub ciyje.J1rolwiek
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We wc;;i;omjszym „Roootniku'' zjawi· na płk. ścieżyiiskiego.
azereg obelg
Płk. ście*nlsld O',§wiaclceył wówcma.
pl}d adresem pułkownika 8cieżyńskiego. ie zą.jście to nie ma nic wspólnego z róż·
Oburzcny tą notatką płk. ście:i:yński, nicą poglądów Pfllitycznych ipiędzy niJU
dyrektor agencji. prasowej :,Iskra", pny- a b. ~em .Niodziałk~wsltim i ,że za.rea·
był do grMLChu sę3mowego J. ~ta.wszy w gował Jedynie
na osob1i:i~ na.p~. w „JW„
bvfec:ie b. pcsła Nied:dałkowsldego, udo· botniku 11•
rzył zo dwa raiy ln1'lkit w twarz.
W6wc4'ms townriyezc b, pcsłn N1e~zlał
Wtłwe~ f\iłlru b. p<1słów PPS. CKW. kowskiego powstrzynią.Ji sie Qd dalszej
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1. ICOllł\OWllCA
na wolności po złożeniu kaucij
Decyzją Sądu Apelacyjnego w Lublinie b. posłanka Kosmowska, skamna
przez Sąd Okręgowy w Lublinie na 6 mie
sięcy wię'Lienia za obrazę władz państwo
wych została wypuszczna na wolność u
kaucja w sumie 500 zł.

---oOo----"'
BERLIN 20, 9. Z kół gabinetu Rzeszy l
nie odrzuca możności współpracy
ze współpracy z Hitlerem, oez oitdawania
dowiaduje się
korespondent Kurjera z socjal-demokratami, ani z narodowymi mu jednak jakiejkolwiek teki w gabinecie.
czerwonego, iż kanclerz Briinning zamie- socjalistami.
W każdym razie rząd zamierza przeforAlłl!SZTOWAlllE
rza z swoim rządem erzedstawić si~ p_arlaWprawdzie skorzystanie z poparcia hi- sować dekrety prezydenta Rzeszy i wobec
senatora Kozickiego
mentowł
tlerowców byłoby dla kanclerza niezbyt tego nie liczy się wcale z ewentuałności_ą
.
natychmiast po jego zwołaniu
przyjemne, jednakże w braku innych mo- ustąpienia i zrobienia miejsca
W czoraJ na zarządzenie właoz sądow dniu 13 października.
żliwości nie będzie on się wahał skorzystać
gabinetowi parlamentarnemu.
wych został aresztowany w Łucku b. sę,
Ze swej ~ęski wyborczej rząd wyciąga ~~~~~~~~~ll!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!'!!!!!!!!!ii!!!!!~!!!!!!!l!I!~~„' nator Sergjusz Kozicki z ldupu ~elskie·
wiosek, że w nowym Reichstagu, w któ·
· r
go Selrob - p_rawica.
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ięciu więźniów .politycznych

aniieO

p~~o~::ięcej rozsądku

b.

przywódcy
i poczuci!a odpowiedzialności.
Pewnego rodzaju łatwość tworzenia
niestałych większości w poprzedruin Reich
stagu była - zdaniem kanclerza - dowodem lekkomyślności przywódców partyjnych, o którą rozbiła się także wielka koalkja. Briinning, według miarodajnych informacyj,
-

ł

Z 1eg O Z

B

orysowa

d

O

p I k.
OS I

,QQ0:--

ODIECZlfTOWAINIE
wydawnictwa "Robotnik~"

WILNO, 20.9. Donoszą z pogranicza jpoczem z lasu granicznego, już po strosowieckiego, że nocy wczorajszej na od- nie polskiej wysunęło się kilka osób, któcinku granicznym Domaniewicze poste- re na wezwanie patrolu K. O. P.'u podrunki K. O. P.'u zaalarmowane zostały niosły ręce w górę, prosząc o niestrzelaodgłosami gęstej strzelaniny, dochodzą- nie do nich.
•
cemi z za ~ordonu od wsi Hruzdowo:
Stra. . K
p, odstawili
5-c~u
. , zrucy •.0 : ·u .
Strzelanina trwała około 15-tu nunut,
w;:,::.;•M
.,
~!»egow. do .st~cy, ą-~e ·.okazało się,
1
iz.są ~m, z_łue~łymI. z Więzie~ w li?1I~
wi~ więz~1!'1. p<>litycznynu. ~a ~esc o
uc1ec.r:ce WI~ow wła~ !'°wiecki.e za.
rządziły energ1~y ~cig 1 ur~~ za.
Dziś wielka zabawa Tow. Przyjaciół Zw. Strzeleckiego
sadzkę na g1;'3IDc!. Mimo. zasadzki i g~
stego osti:zełiwama - . zbiegom udało się
•• DZiś O GODZ. 2-iej POPOŁUDNIU WIELKA ZABAWA w PARKU HELENOWSKIM. DWIE ORKIESTRY WOJSKOWE, MOC ATRAKCYJ, TANCE, przedostac przez gramcę.
W strażnicy K. O. P.'u zbiegowie prze
PUSZCZANIE BALONóW, OGNIE SZTUCZNE. LOTERJA FANTOWA, ZAOPATRZONA w WIELKĄ: ILOść MATERJAŁóW NA UBRANIA,
SUKNIE nocowali, poczem oddano ich do dyspozycji władz administracyjnych, które na}
i. t. p. CENA LOSU 1 ZŁ. CO TRZECI LOS WYGRYWA.
ZABAWA TA WINNA SIĘ STAć NAJPIĘKNIEJSZĄ IMPREZĄ KONCZĄ· prawdopodobniej prz;rznają im urawo a_(ISKR,A), .CEGO SIĘ SEZONU i ZGROMADZI\': w. PARKU HELENOWSKIM
CALĄ zylu.

Wszyscy popołudniu do

__

Helenowa!

·-»··- ™
Do dnia 15-go września r. b. zalega
wydawnictwo warsmw. „Robotnika" i
tytułu należnych składek ZA UBEZPIECZENIE SWOICH PRACOWNIKóW w
mkładach ubezpieczeń sp<>łecznych sumą: 120.000 7Jotych.
.• .:
Wobec skarbu państwa, z tytułu należnych podatków, zalega wydawnictwo
„Rbotnika" do tegoż dnia sumą: 67.f""
złotych.
Oczywiście potrącenia poborów p

cowników na poczet wymienionych nal
ności ZOSTALY USKUTECZNIONE,
mo, iź eależności nie są wpłacone.
W związku z zaległościami wyda\'I
ctwa „Robotnika" w dniu wczorajszym
redakcji i administracji "Robotnika" 2
sił się. kmornik sądowy i ~okonał opiCl
towama maszy:n ·drukarskich oraz ru<
mości.

Łóin.

ELA WYGRANY'Ct

PEI.

LAIA .- Xl•TY DZIEi Cll;GllElllA
Dn§, w jedenMtym dniu ciągnienia 15026 55 104 254 408 71 520 79 789 850 16022 56 68 68031 134 335 47 525 627 774 91 845 933177 265 345 480 584 -673 705 11 34 140083 119
6-ej klasy 21-ej polskiej k>terji państwo 34 43 131 215 81 341 66 72 93 400 49 580 628 57 69185 223 522 84 626 56 71 75 749 62 813 69 268 314 80 514 95 613 781 857 81 91 905 1412
728 878 913 17021 59 260 496 524 65 627 64 85
90 18127 67 274 46i 624 737 82 855 61 69 98
914 19038 184 259 333 412 671 777 877 936 81
20005 29 43 258 322 424 42 82 99 616 755 62
21017 83 228 329 86 444 742 849 977 85 22005
66 135 227 383 686 719 20 92 807 49 73 98 900
21 77 23073 339 841 947 24007 12 98 226 79 321
33 443 85 609 69 90 789 869 973 79.

960 70011 214 46 437 537 53 66 638 52 790 912 J444 59 550 676 733 936 142093 98 150 57 61:
10 11145 200 22 58 338 5o 53 506 9 603 910 63 310 41 417 42 63 76 813 22 88 96 143035 40 49
mery :naistępujące:
75 72005 71 148 206 40 86 321 44 425 88 556 68 50 674 702 912 78 144043 286 333 78 423 650 7_
78 73012 82 91 116 216 485 91 694 714 92 74067 82 145008 9 82 278 84 95 347 456 64 68 597 627 64
25,000 zł. na Nr. 51603.
119 66 95 220 340 527 44 820.
98 705 811 944 58 146050 199 219 79 80 318 443 521
po- 5,000 zł. na N.:-~ 19813 69727
75008 58 123 213 21 37 49 300 419 90 643 50 611 20 718 800 17 943 48 56 147043 100 77 220 80 382
&1025 99692.
55 74 80 875 76051 70 118 79 98 203 52 73 306 467 86 614 20 877 148070 598 640 708 811 912 8'i
521 88 762 818 52 79 92 914 77024 42 56 134 78 149070 113 61 259 338 89 569 14 621 58 80 751
po 3,000 zł. na N-ry 41021 98751
811 76.
25238 46 322 48 439 72 523 52 791 26049 75 297 425 44 602 29 716 814 78028 285 387 403 15
150042 60 61 156 71 265 437 95 517 859 975
102006 116727 182878 193620.
86 90 159 93 214 24 83 588 648 790 922 34 79 16 839 920 73 79072 90 165 88 200 99 361 402 151100 97 393 558 712 881 84 953 152021 26 107 75
po 2,000 zł. na Nr-Y.: 27800 66506 2706
5 126 31 96 243 614 17 26 64 8o 8 6 6 92 4 48 750 902 18 80199 517 639 54 69 990 99 81043 236 73 90 325 452 61 97 859 901 9 14 47 67 7)
113323 184072 1924.65.,
28062 88 159 83 419 94 505 48 85 646 775 906 66 143 3231 422 506 32 66 96 725 83 828 91 934 153132 203 12 56 460 82 673 717 810 967 154459 91
po 1,000 zł. na N-ry 8376 12959 20647 16 29088 128 279 332 406 48 529 650 39 73 84 4'2 71 82202 318 10 476 593 698 755 971 83215 553 621 709 16 41 968 155152 85 92 280 82 347 55,
26 41 73 30013 11 183 211 21 661 75 98 880 423 55 68 539 684 732 38 830 93 975 84031 42 89 612 62 87 712 31 805 66 156067 78 100 20 1 32S
13957 27108 32458 35311 52821 66892 923
929 36 60 31026 117 33 39 258 95 354 96 432 52 81 165 311 430 511 600 856 60 85045 228 62 404 26 28 63 461 630 801 59 98 157022 53 271 321 44~
r/5104 96178 99608 105496 113674 529 81 689 824 960 89 32002 48 67 85 195 247 94 571 707 854 80 933 86021 97 101 47 5 97 316 83 717 158005 9 15 212 37 400 37 96 504 681 75'
115817 119148 122517 137243 147231 537 59 626 64 717 843 59 921 92 33038 112 17 432 525 34 656 99 705 69 857 913 46 87077 85 894 902 50 159086 128 44 217 41 320 29 56 713 40 90~
154374 155608 161889 177680 184455 30 202 554 602 6 771 807 34050 194 210 322 55 99 137 53 233 60 463 588 99 940 51 88143 52 71 11 42 160059 75 134 231 304 605 62 784 91 811 968
427 656 802 88 927 88 350069 79 122 43 44 74 233 347 53 423 34 652 892 89026 227 61 374 86 161051 102 238 326 53 97 457 626 53 707 47 58 814
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„HASŁO"

Tak nh~dawno jeszcze żyła Europa
w oszałamiającym nastroju pacyfistycznym, ł-..tdz~<e się mirażami wieczystego braterstwa lutló\V. Nailepsza, głowa dyplomatyczna powojenriych Niemiec, ministerStresemann, dzierżąc w jednej ręce gałązkę
oliwr.ą, w (kitgiej gitarę, wygrywał tn~lodje pokojowe, usypiając Brianda i innych mężów stanu. ! - powiedzmy otwarcie - u ś p i I i c h , o s z u k a I ,
zapędził w kozi róg.
Oddała Francja przedwcześnie i dobroęvolnia najcenniejszy zastaw, jalci posiada.ła: Narlrenję. I byłyby w dalszym ciągu
· łudziły Niemcy Europę i wykpiwały od
niej wszystko, cze.goby przy dźwięku stn:sernaoowskiej gitary zażądały, gdyby Stre-semano żył.
Po jego śmierci pochwyciły cugle po!ifykit zagranicznej głowy tępe, niezgrab11c,
prawdziwie pruskie, które subtelną grę
Stresemanna za jednym zamachem popsuły.

Dzi k.1 niezr c ości odJ ł
N.
• ę zn
ę
.
~ry Y ie:nc~
swe
prawdziwe
oblicze.
Przernowtł
szczerze Treviranus, przemóvvili inni politycy niemieccy.
Mniej 1 ub w i ę c ej otwarcie wszy 8 cy d ą.
ż ą d 0 0 ba 1 e 11 i a trakt
tu
.
.
· a
!w .e r 8 a. 1 s k 1 e g o_ 1 o d z Y s k a nt a ztem, k t or e sPra wi eid li w ość dziel o w a oddał a
1'W t ę c e
P. o 1 s k i , F r a n c j i

ń1

z dnia 21

września

1930 roku.

Str. 3.

IECZA
NIEMIECKIEGO
I
zwi<!.zkowych rzeszy. E u r o 9 a m u si być n a wszy st][ o, przy g o t o w a n a • Musi czuwać zwarta,
zgodna, potężna. I musi mieć odwagę postawić w razie votrzeby kropkę nad i.
Polskę już żaden głos syreni nie zwie-

dzie n?. manowce. W p a t r z e n i n a na nasze ziemie umieć złemu sąsiadowi ta-.
m u s i m y s t a ć z ki cios zadać błyskawicznie, że nie wJ!&u no g i . I-choć poko- czy się po nim do dziesiątego polro1eo.ła.
jowo usposobieni, · nie wyciągający rąk
po cudze dobro, ~otowi do sąsiedzkiego
Stanisław Walaw!ld.
współżycia musimy w razie za~achu
z a c h ó d •
mi e c z e m
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Rewja polityczna
~w Genewie:=.

I
Korespondencja

własna „Hasła',

Genewa, we wrześniu 1930 r. ,jeżdżają ci panowie przed gmach, w któ-lp 6 ł b o g ó w w róimycll restaura.ma się pod koniec debacie gene· rym odbywają się · zgromadzenia Ligi. cjach i kawia.rnliacli, ?.a łatwo si~
do
ralnej' w Lidz.e Nandów. A trzeba. wie- Otoczeni
sekretarzami i sekretarkami, nich dostać i z nimi mówić, aby można
dzieć, iż ta debatt;i. generalna, od które.i przechodzą szybko przez
kuluary Ligi, ich było traktować zbyt serjo i zbyt poz a c ~ y n a s i ę z w y k 1 e k a ż- aby za chwilę zginąć przed oczyma cie- ważnie.
d. o
d ~ z_g ro.ma d ze n i. e o g ó 1 n e kaw~ch w sa1a<:h i gab"metach ,
Jakaż wielka i ciekawa galerja[ !r!oż·
L i g i ,
Jest zazwyczaJ tego zgToma- k t o l. y c h
d o s t ę p
m a J ą na się zupełnie nie interesować życiem
&.enia. części,ą n~jważ.~ejszą i ~ pun~t~ t y 1 k o i w Y ł. ą c z n i. e.
o n ~. politycznem Ligi, ale nie sposób nie •
-yvid'zerna. dz1enmkarsk1ego naJ bardzieJ ~skonale . ub~, ~tywn_1, I ~rn~e zna.e tegQ, iż galerja ta j e s t i a t 0 t
mteresuJącą.
m_edost,ępm,_ staraJ_ą Slę rob1c wrazerue n ie
j e dy n a w s w 0 im r 0 _
Debata generalna jest wielką rewją połbogow me z teJ planety-.
d z a j u.
Ot.o p. Briand, zaw.sze Z&polityczną, podczas której
można się
Prawdę jednak
powiedziawszy, nie niiedbany, o zwichrrronej
szpakowatej
zbliska i dokładnłe przypatrzeć wszyst- udaje im się to zupełnj.e.
Genewa nie czuprynie, rozmawiia z którymś z członkim jej aktorom: wielkim tego świata, jest dobrem tłem dla wielkości. Może to ków deleg~ji francuskiej.
Franeuaki
h--tórzy ku uciesze ma.'luczkich pocą się wpływ· powietrza Szwajcarji, tego z pe- minister spraw zagranicznych, kt6ry :r;re..
nad odczytywaniem długkh elaboratów wnością najbardziej
demokratycznego sztą tego roku robi wrażende ezłiowieka
i z. ~ask~wym u_śmi~~hem
rozmawi~j'.'l' państwa. na. świec!e, ?"d@_e ludzie_ napra- bardzo już ~ęczonego i, wyczerpane~o, ·
~ aż1en~aTZam1 r?znych nar~ow~c1, w?ę czuJą ~1ę s~bie rowru. A przY_tęm '!1 ma w wyrariae tw~y ros naprawdę mezycząc un w gruncie xzeczy,
zeby ich Lidze 2'a bhsko i za często oc1era3ą się zwykłego. Błysk Jego c:zaryoh oczu z
wzięli wszyscy djabli. •
wszyscy o siebie, za częst.o spotkać moż- pod .krI,aczastych brwi j e s t i s t o t
Długiiemi szeregami lśniących aut z.a- na
t y c h
p o 1 i t y e .z n y e h n i e
n i e p o k o j ą e y -· Nieda..
Kl>YM
HflB'**t1•em: w:DWa#'m
• leko od niego rumiany, zawsze pogodnY,
p. Henders-On. Jakże inaczej
wygląda.
Już

SzanghaJ. - przeds·onk1·em
I

p1·ekła n.ił
j~go J><?P:rzednik, sir
berladn, któ;-y ze swym

' i n n y c b 5 p 1' z y i erze ri c ów •
Miota się obelgi aa Treviranusa jalro
,,.nA
1
pok ·
• t
.
, • •
~pa a~.
OJU śwta oweg?. N1eełusz~
aJ ar Zlej Z emora lZOWaDe mJaS łO na SWleCle
rue. W1<r<ruśą-iy mu być taczcJ wd.zi-ęczni,
- ·. .
_. ·
.
.
. .
że obudził śpiących wstrząsnął sumi . _
Szanghaj 1e~t mety_Ike> 'n~Jwlększym .p-Or ~oty.~u; op~ocz .nędz_nych, mezhczonych
.
.
. .'
. enta tern na wybrzezu az1atyck1em Pacyfiku, 1askm, gdzie zazywają roskoszy OPJWD
mt ~J~tnych, ~l~~oceył powaś.nronych. ale też największą kolonją europejską, biedni kulisi, istnieją luksusowe zakłady
Spec1alnie Polska winpa mu wdzięczność. skoQcetrowaną na terepie jednego miasta dla bogatych; w każdym omal hotelu
Bez niego nie powstałby wspaniały odruch na Dalekim Wschodzie. Francuzi, Amtry- szanghajskim może amator narkotyków
społeczcństwa jechloczacy w sobie wszyst kanie, Anglicy, Włosi, Belgowie, Holen- otrzymać opjum w dowolnej ilości. .żółkich_ bez rÓżoicy wy;nania stanu prze- dr~y, Rosjanie.„. wszy st-ki e. p ~a ty ~zy. biały - bez różnicy. Chodzi tylko
k
.
.
!
' . wie
·n ac J e
europ e J s k 1 e o pieniądze.
onania politycznego. Bez ruego gnu.śme- m a 1. ą·
t u
w
S z a n g h a 1. u
N" t . d .
. . w Szanghaj·u
lib ,
.
.
'
,
1c ez :mwnego, IZ
,
ysmy da!e1, w troskach dnia powszed- swoje dz ie I n i ce, t. zw. z.an- w te m n aj bardziej może
niego, obojętni na podziemne echa kno- giels~a settl~men_ts, odgraniczone ściśle z d e m 0 r a 1 i z o w a n e m m l e ś watt niemiookich.
od rmasta cb;1ńskiegy i. u.rządzone wr~ cie n a świec ie, istn~eje rozDrnpieżnosć zachodniego s~~i~..1- skry podług wzorow dz1elmc zach. europe1s- powszechnione bardzo przysłowie: „W
.
""" aw:i,
1. h . ó . I d
'
t
.
.
. '
k
. tn.
staUrowana w mowach niemieckich mę- nc , odme. rk~~1_ące się_ W.fg dą ~m _zewnęprz- ?zangh:1JU !:1ozesz m1~c _wszyst o~~cob 1s ie
·r. 8 t
.t..
nym
Ja 1e1s zamozne1 · zie 1 nicy w a- Je na ziemi • 0 czyw1scie - za uv rą mozuw anu, Ouudziła nas, smagnę-la bi- ryżu, Londynie, czy w N. jorku. tycie pły- netę.
·
~em Europę i cały ś~iat.. A '7'Ynik wybo- nie _tu pozornie nurtem .europejskim.•~.e
Szczególnie trującą i zjadliwą mieszarow do parlamentu ruerrueckiego przeko- to Jednak pod tą powierzchnią cyw11izaCJl niną są t zw
czerwone pigułkiM w
· ·
d·1· h s
h"
·
·"
'
nał nawet najwięks-zych optymistów pa- rozgrywa1ą się V: .zie mcac
zang a1u skład ~tórych ~chodzi. opju!ll, morfin~, kocyfistycznych. N i e b y w a l e z w y _
c~ierulte dramaty
ka!na, 1 strychnm<I:. Pigułki te nalezą do
ci ę 8 t w 0 H i t 1 er a i . ż w i 0 _ upa~ku, z?rodm, I?rzestęps!~~' ~ędzy, upo- na1tanszych rod~a~ów .n~~kotyk~w a zatem
.
.
Y .
.
dlema, ktorych głowną, 1esu me wyłączną używają je na1b1edme1s1 z biednych ł w s k r a J rr l e .. ,s z o w 1 n t : sp;ęż~ną jes~ opj~m, haszysz, kokaina, he kulisi chińscy. Pigułka taka ~osztuje 2
s i Y cz n Y c h, gr o z ą cyc h w o J roma 1 t. p. srodk1 odurzaiące.
penny; czyli około 45 groszy- 1 wystarcza
n ą i. od w e t e m , p 1 a s t y c z n i e
Nar_kotyk! trujące
o d g r y w ~ j. ą na kilka godzin zupełnego oszołomienia,
s t w i e r d z a, ż e d u s z a o t _ d o m 1 n u J ą c ą r o l ę tak w zyctu tępego snu •
Dla zdobycia narkotyku nie wahają się
b r z y rn i e j c z ę ś c i n a r o d tt jak i w handlu Szanghaju.
n i e m i e c k i e I! o ł a k 0 i e r 0 z t eNa handlu czyli raczej na szmuglu ludzie w Szanghaju przed niczem. Znane
w u kr w i
; a bu 0 k u c ud ze . opjum, heroiną, kokainą, etc. tyją i boga- są wypadki, iż kulisi
z i
m 1.
'
J cą się kapitanowie tego przemysłu, szasprzedawali swe cór1d ł tony
e
i P -0w r 0 _ t. u H 0 - h e n - łem opętańczym tej śmiertelnej namiętnoś- za garstkę „czerw?nych pig~dek". ~orz o 11 e r n 6 w • Jcśh ltczba głooów .na- ci narkotyzowania się gubią się i dopro- derstwa, podpalenia, rabunki, kradzieże
rodowych socjalistów /'hitlerowców) wzro wadzają siebie i swe rodziny do ostatnie- są na porządku dziennym w związku z han
sła z 809,171 do 6,401,210~' jest to dowo· go µpadku europejczycy, których byt zwią diem i użyciem narkotyków.
dem, że Strer~ann, kłamał, propagując za~y jest z pracą i egzystencją Szangw. dziel~ic~ch europejskich Szanghaju
pokój, że w swej akcji odzwierciadlał d _ haJU·
. .
.
~ras~1e ta -~mt~rtelna cho~oba tak samo,
r.. •
•
•
..,.
ą
Cały Szanghaj usiany Jest
J~k 1 w chmsk1ch. Tyl~? ze zgubne skut
„~nta szczupłej garstki, a me szerokt„go otajnemi palarniami opjUm',
kt są ze względów prest1zowych okrywane
gółu.
•
najbiedniejszy jak i bogacz może za swo- płaszczem taiemnic~
·
,__ Ro.
Dla zagrarucy winny się stać wybory je pieniądze zaspokoić głód trującego nar-.
w Niemczech groźnym głosem przestrogi.
Europa musi sobie wybić z głowy marze•YliWWWWW*MM
li\
11ia locarneńskie i fałszywe przekonanie 0
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pokojowości
niemieckiej. Je~u.świat ni~ma nanowo stanąć w płoo:neruach, nalezy

Bank

Rzemieślników Łódzkich

stosować wobec Niemiec politykę. twardą.

w

Skończyć z ustępstwami, łagodnością, pobłażaniem, a poka7.ać uzbrojoną, silną,

Łodzi

Sp6łdzielnia z ogr. odp.

nieubłaganą pięść.

Łódź,

ul.

Kilińskiego
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·
• ·1niczego
•
. Niemcy
tylko na Widok brutalnej siły
(gmmch Towarzystwa R zem11.es
" R esursa")
f!oczyn~ją trzeźwo myśleć. Takimi byli
przyjmuje
przez cafo swoje dzieje, takimi zawsze po
od jednego złotego za opro
wstat1::,. Jakkolwiek się ułożą ich stosunki
i8..
oszczę
centowaniem, terminowe i na
\~~nęt~ne, jest faktem ni:zbitym, że dzikażde . żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku.·
s~eJsze .Niemcy d y s z ą z ~ d z ą o d - I
w e t u • Fala haseł hi'tlerowskich prze- li 1003
Załatwia wszelkie operacje bankowe.
wala się · groźnie po wszystkich krajach ~ 1
..,,
11 ~t • . 1

k' d

w

d ,.

y

nosc1owe

„„

'

Austen

Ch~
„

• monoklem
oku, wysoki,
srztywny i suchy, wy~
dal jak prawdziwy Anglik z książki . . a
obx~

N.;.,.,,-h,.~
n+„
-~~ d~~-·.
_
~J 0 zres... wt: ws_ivu. ~....,Jl .naJ!
w;iększy~ mocarstw :wada6 głowy ~ ~
ZJO~Je c~styczme. Oto ~a.bi.a;
•

~ponyJ_, ~. del~J1. 'Wł"
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os~~let..
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jak
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. ~ ~............,., pros.:y
DJ.eZillUZOny i za.wsze spokoJ.DY. Na da,.
lekicll
acerach 8~t..„.:;
•
. sp .
~ go ll'.M>'1JDa Wf"
~ro P~esrtA> ~ JM;pgo .. 8.~
00
me ~Jelll.cłl.od2li ~meJ~
~;!,_:
. . uter spraw
p.
?
„i.
Jl<:llUA.u.IU lllil!l!lS
zagT&IUCZDY......
przewodniczący
delegacji
~
W.' ód Lit . ,
. ~:tk
'uż ..J-:_
. s;
Wl!OOW :me ...~-AlllY. J
u.-

kt.ó;!,i

~ :~ak

~

wyZa •
•
:
•
umu nie
rozum1&e
n1ety I k 0 p 0 p 0 isk u, ale ź I 8
m 6 w i P 0 1 :i. t e w 8 k u,
jakcl
że jest z pochodzenia poprostu
Nie.m.v
cem. Je 0 ww . sz i doradca, poeęł
litewskli gw Ber~, p.
Si~Itasa
joot z każdym dniem bardziej płowy i 'Ił
śrni.echnięty.•• Małą figurkę p. Benesza
rozpoznać mO'Żna zOO.Jeka po
ruchliwo·ści. Zawsze poważny i spokojny p. Scialoja, polityk o twarzy uczonego, stoi po
wyjeźdme p. Grandiego na. straży mtere
sów wło&tich... Obok mcli tyłu Jeszcze,
tylu innych prnewija się pod badawcze.
mi i krytycmiemi spoj~ep.iamd nieznri6l'nii-e tłumhie ~ebranych tU p:rzedstawiciefil prasy wszechświatowej. Czyż moona
ich wszystkich wyliczyć i opisać?
Oni jednak, właśnie cmi ~o . żyw~
czująee jednostlci stanowią o ist.otneJ
wartości tej carej instytocji genewskiej.
_ N~ t.o jednak przecież, eo· lllOZOłnie
wyezytuFł s grubycll toljałów
zadn1'
k-OWim.Ych pismem ~ •
-.
e o m 6 w i 4 i ez u j 4 p r J: w a tn i •, w ~ w czterY. ~,

~~~~~~erom:.

wa trochę prawdziwego rozmachn i cy.
oia w szare i jakże częs1x> ciałkiem j:ał
bezbarwll1e ramy Ligowe. Jeżeli
Liga
~est k~mu na ~ Jl?~ to ~
nn, ~ny tutał mlędo/ Jednem posi&.
dzen1em
a drugiem,
międzyobtadem
pmswnem
śniadaniem
a Ul'OCZYstym
mają
okazję i czas, aby poufui:e, pociclrn, be7
wzbudu.enia czyjejkolwiek uwagi omówić
te wszystkie .sprawy, które im najbar~zie~/~ ::_8 z
ąspra~ ę 8 ~:
l 0 s y ś w i a t a.

:er;\

r:--oe.o-r
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Zagr~-JObłąkani włóczPdzy

~czflJ1Ch Franc1i. tJl)órca p.ro/e~tu wspot-

~

.

~ziałania ekonomibnego pańs~. europej-

•

h
h
ProJekt nowych przep1sow o umys owoc oryc

skich. nad któr~ 'cłyskutuic obecnie.
.Zgromadzenie Ligi Narodór»..

ł

• „

•

•
•
• • _..,,1....~
• d -· -,·ład'
Zaga~enoo zorgainizowama .wa.i.'CIJr waru .0 zlGt.l\. ow.

I

_
.
tej opieki nad umysłowo choryma oddaKazdy ~traade.~ .umlekysloweJ ~~rooy
wna już stanowi przedmiot na.rad władz podlega reJes
CJi l
arz
Uu."uowy
z® ·
ma nadzór admdnistracyjny
nad cho~ende' tej S'.[)rawy jest Specjał- cym. Do za.kładama szpitali i przytulnie ważne ze względu na wielką liczbę ków dla umysłowo c00rrch obo~~e
umysłowo chory~ ~omnych, w~~ą- są samorządy, względnie
org-aruzacJe
,c ych się po kraJu i często
mkłocaJą- społeczne.
cych a.pokój publiczny
lub, grożących
Projekt przewiduje wysokie kary, o
ob . tel.i
ile kogokolwiekbądź odda się do z.a.kła·
• t
bezpa.eczens
wu
ywa
„
h .-i.
t
Narady władz dopro~ do opra du dlia umys1owo . c orJ'wL, a em sa·
·
dz ·
p
·
ł
h
cowanm. pr<>Jektu roz~ą ~a p. ~ m~m u~a; s~ę::: ,um~J:0 c or~, pozydenta RzeczypospoliteJ o op_1•ece
mrmo z.e J~ . row. il he-~ , częumysłow-0 chorymi.
sto maJą rmeJsce, o e c IJl.U,J. o uzname
Wedłu
ro· ektu obowiązek opieko- kogoś za ubezwłasnowolnionego dla koW3icia gjęg eh~~
umysłowo należy :rzyści natury materjalnej. Każdy chory
przedewszystkiem do jego rodz.iny, któ- zamknięty w szpitalu może zgłosić po'od
·"adać m b<>'7Jnieczeń- Clanie o wyznacrrenie komisji, pr.zyczem
ra pownma
powu
~~~
.
.
.
•
t
·
stwo publiiczne1 ,zagrożone wskutek eho- takie podame musi byc rozpa rzone 1
ob Ch0
b · .„ nie mogą być u- stan chorego musi być zbadany.
~ 'Y·
~ "dUJm 8 b...A oni oddarzylDY.WalD.l

w omuł

~ą
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Nowe ustawy na widowni
Pożar

,

---oOQ---·

w

emigracji

do

C)byii

r

emigrować nIDgą
piadajłiCY gotówkę na zakup

Pozatem

~twa, ęraz na
~$iorów..

rolnicy,
gospou~e sit do

_ _ __

_

, ..
r.. ~e ~?dY panujące na ~Jellszczyzme, zmienil:Y, S'.l~ w :przymrozki.
Jak .~ z Wilna ub1egłeJ nocy w

~ Trok woda. ~kryła się cienką
:wiara:~. lodu..~eJs~y mróz był
po
~ lite~J; gdzie pomarzły ogroOOWIZD.y. i:own1rez w północ~ych powiatach Wil~~zny;
pallUJ~
znaczne
~O'Zki.

Szpieg nie'miecki
w potrzasku

• ·

sprzedaży

P

J

bzymrozki na Wileńszczrinie

walne ze..
Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego,
któremu
przewodniczył pr~ sekcji prof.
Jan
Pawli.kowsłci..
Uchwaloo.o
rozszerzyć
działalność sekcji i tern samem pmerobi. .
k ..
h
TatT
k .
c Ją z se CJl oc ~y . . na s~ cJę
ocrony p~rod,! gorskieJ. W ZWlt~~
~~~ Pof~~1; fa~ńshl:Z~s dzia
łających przedewsz;stkiem na
~renie
ł
ł ,
h K
t t
'
~ego anc?<: a
~rpa u wo:zyc.
speCJ~lne. komlSJe, których ob~wiązkiem będz1e p1ooza nad przyrodą gorską. W tym
"a1n k
. .
kład któ
ce1u StpecJ , a onusJa, w s
re,
wchodzi prof. Pawlikowski i dyr. Walery Goetel ma w
jak
najbliższych
.
' •. ,
'ł
dmach skres1ic. ~czego owy
program
pra<:. tyc~ ko~iSYJ. ~zatem walne zeb~e za.Jęło się m. In. sp.ra.:"ą. ochrony
z:wierz?Stanu w Tatrach, .któ::eJ stan "!
ostatnich czasach znaczrue się poprawił
. . .
.
.
.
,
...
dzięki istme;iau straz~ g?rsk1eJ i s~rawą
ochrony lasow tatrzanskich. W. związku
z tym ostatnim punktem, sekcJa Ochrony Tatr wy.raziła protest przeciwko bu·

„

~W:~ci:e~~~~~=
&

:nie, Maty~ę Józefa, lat 27, bez zawodu,
pod zarzutem uprawiania
szpiegostwa
na rzecz jednego z państw ościennycll.
Wymieniony pozostawał w ścisłym kontakcie ~ wywiadem obcego państwa, dostarczaJąc temuż różnych
informacyj,
dotyczących ·wojska,
przysposobienia
wojskowego i t. p. W <E.asii.e rewizji zna
leziono u niego obfity materjał
dowo'dowy i broń palną. Szpiega osadzono w
więzieniu w Chojnfoach.

wagę poleca

EDMUND
BOKSLEITNER
Sienkiewicza 79, teJ. 141-79.

Koprowej

...

Klątwa złego

czynu

Przed paru miesiącami w Działoszy
nach (woj. kieleckie) policjant Kopczyń
ski, podczaa obchodu nocnego natchnął
się na. 2 podejrzanych ludzi, niosących
nałtadowane worki. Na wezwanie do zatr.tyma.nia się indyW:idua wydobyły rewolwery i dały do policjanta kilka strza.
łów. Kopczyński padł na ziemię. Wówczas
jeden z bandytów, widzą~ że policjant
daje jeszcze maki życia, przyłożył mu
lufę rewolwerową do oka i wypalił. Oczy
wiście śmierć nastą.piła natychmiast.
Dotąd wszystko jest historją dość
pospolitą. Od tej chwili zaazyna się fatalny łańcuch zgonów, będących w zwią
zku z pierwszą zbrodnią..

Mordercy Kopczyńskiego, dwaj za.
wdowi złodzieje - Słowik i W oźnia.k
wpadli w ręce policji. Os_adZlOlllo ich w
więzieniu w Kielcach.
W dwa dni ptem Słowdk powiesił się
w celi. Przy;były na. pogrzeb Kopczyń-

Pogrankzne miasteczko Lipiny były
wczoraj wiecz. terenem krwawego zajścia,
spowodowanego przez pijanego Roberta
Adamczyka. Adamczyk wszedł ze swym
towarzyszem Górnym do restauracji Książ
ka i zażądał wódki. Gdy restaurator odmówił, Adamczyk rzucił weń butelką i
zranił go ciężko w głowę. Książek rzucił
się na Adamczyka i tak go silnie pchnął,
że ten, padając, doznał szeregu obraże11
głowy. Zawezwano interwencji policji.
Tymczasem przed restauracją zebrał się
tłum około 300 robotników, który gdy

życie. Ojciec Kryzy, dowiedziawszy się
śmierci syna dostał ataku sercowego i
zmarł tego samego dnia. Podczas pogrze

o

przybyły

posterunkowy wyprowadzał z tokału rannego Adamczyka, rzucił się na niego i chciał go rozbroić.
Otoczony ze wszech stron policjant, nie
mogąc się obronić szablą, dobył rewolwer.
W czasie szamotania się padł strzał, raniąc w głowę eskortowanego Adamczyka.
Rozszalały tłum rzucił się na posterunkowego. Dopiero przybyła pomoc policji
wyrwała go z ciężkiej opresji. Adamczyk
został stratowany przez tłum, druga ofiara bójki, Książek, odwieziony w stanie
ciężkim do szpitala.

bu Kcyzy, jeden z uczestników, niejaki
Medyk złamał nogę i wskutek komplikacji rozstał siię z tym światem w srLPitalu w Krakowiie. W~cie żyd paser,
któremu bandyci
spr:r.edali skradzionY.
towar, wyklęty przm .rab.ina :r.a. sprzeda
nie na szabas duszonyt.h kur, kupionycll
od Słowika i Woźniaka, poderżnął sobie
brbytwą gardło i w pairę godzin wyzionął ducha. żyje jeszcze Woźmak i właś
ni~ w tych dniach staje pmed sądem w
Kielcaoh.
-.~
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~ ~j obserwacji władzG
bez&Jieezeń.stw.a
aresztowały w Kościemy

na

W Zakopanem odbyło się
brande sekcji ochrony Tatr

t
••
•
Krwaowe
~aJsc1e w, res auraCJI ~ie;ig=:r:~ar~ti:~~!:1
odmowie
wódki piJ" anym

--

~

lekką

Ochrona priyrody górskiej
w Tatrach

Opoczna

Jak się dowia<iujemy na jeano z najbliż prawa i obowiązki urzędników komunalMiasto powiatowe Opoczno ,(w.oj. kie- szych posiedzeń rady ministrów wejść ma nych,
projekty rozporządzenia o odpowieleckie), uległo gr-OŹllemu pożarowi. Ogień z inicjatywy min. Spraw Wewn. gen. Sła
zniszczył doszaętnie 11 domów mieszkal- woj - Składkowskiego 14 projektów roz- dzialności dyscyplinarnej pracowników ko
munalnych,
·
nydl, 1.1 stodół, 14 obór i 14 chlewów. porządzeń Prezydenta Rzplitej.
o
widowiskach,
następujące
rozpatrzy
Rada
ministrów
'Akcję ratunkową
utrudniał
niezmiernie
o uprawnieniu do ujednostajnienia prze
brat W'Ody. Przyczyny pożaru nie ustało projekty rozporządzeń:
.
o Małopolskim Urzędzie Fundacyjnym, pisów porządkowych,
-. Istnieje eo<Iefrzenre, że lą_oś podpalił
względu
na
bezo
ograniczeniach
ze
o
zmianie
granic
woj.
Poleskiego
i
lllia8teczko.
Wołyńskiego, r-0zporządzenie o zgroma- pieczeństwo publiczne,
o wprowadzeniu niektórych zajęć zarob
dzeniach,
1
o zniesieniu ograniczeń względnie uchy kowych,
o opiece nad osobami psychicznie choleniu przepisów wyjątkowych, związanych
Śprawłe
z pochodzeniem, narodowością, rasą lub rymi, Argentyny
o organizacji Korpusu Ochrony Pograreligią obywateli Rzeczypospolitej,
o znowelizowaniu rozporządzenia o ni cza,
Wobec nadmiam emfig.raint6w, którzy
o nowelizacji roxporządzenia o policji
do ixrtów: argentyńskich ara.z utworzeniu komunalnego funduszu pożycz
nmci zatrudnie:nia ich ze
względu kowo - zapomogowego, oraz o częściowej państwowej.
na ehw.ilow;y kryzys gospoda.rczy, do Ar- zmianie ustawy o fymczasowem regulowa- Oprócz tego ma się jak słychać pojawić
na wniosek min. Prystora r·ozporządzenie
~ wrleżdżać mogą obecnie tyi.ko niu finansów komunalnych.
Dalej projekt rozporządzenia o ustro- Prezydenta Rzplitej o ubezpieczeniu na sta
Jdniey, ,lrtóm,y; otrzyma.li stamtąd zapoł;rzebowame do pracy oraz :rodzii!ny, mny ju m. Gdyni,
rość robotników.
projekt rozporządzenia normującego
l dziooi do krew.nycll, ktq m.pewillią
---0001--la ~ w czasie pobytu Yl. Ar-
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inwalidów pracy
. ,

Związek Inw~hdow P:·acy w Polsce
eentrala w Łodzi,
ul.
Piotrkowska
· t
·
tl · h · 73,
.
rozpoczął reJes racJe wszys uc
mwa1idów pracy czyli robotnic i robotników
którzy ulegli niesz-c::ięśliwym wypadkom
przy pracy, Sekretarjat czynny jest co;dzie~e prócz nied.zi~l i świ.ą~ od godz:
9-~eJ ;anoz d_o 1-kszeJ . i_ odd 3-~łieJ ·c~ 8-;;k1 eJ
wieczor.
wrn,ze posia a v. asneoo 1~ al'Za i adwokata..

Kurs języków obcych
u Handlowców

Dnia 1 pa~d21ier_nika uruchom~one Z?staną kursy J~zykow ~bcyc}1 prz~ Zw 1 ą
zku Handlowcow Polskich ala osob począ.tkujących i zaawansowanych. Wykładane będą języki: angielski, francuski i
niemiecki. Wszelkich informacyj udziela i zapisy przyjmuje do dnia 25 b. rn.
Sekretarjat Związku (Piotrkowslra 108)
w godzinach 13-15, 18-20.

Zmiana adresu

Znany na gruncie łódzkim ze swoich
skutecznych zabiegów o1·topeda p. I. Rapa.port zmienił dotychczasowy adres j
przyjmuje chorych w nwym lokalu przy
ul. Wólczańskiej Nr. 10. tel. 221-77 w
<>'OOZ. 9 - 1 i 3 _ 7 po poł.

9

·

~

Dwa odczyty

Ligi Morskie)• i

*if!!l'§iiifiłil}M'i•••@ł!§!Hl@®ii@f,i!l!~ zewsząd płyną p1·ęn1·ądze
Dotychczas zebraliśmy 8772 zł. 83 gr.
ZAPOCZĄTKO W ANA PRZEZ Iakcji „Hasła": f-mę „Naf togal" Łódź,
Neuman
.,
• )z

il~::oomwattS~fMI

Rzeczne~.

zbiórka składek na budowę ło
dzi podr:;,odn~j P·. ~· „Odpowiedź Treviranusowz obięła Juz całą Polskę.
Z szeregu miast donoszą nam o pow·
· 1com1
i..
't e i,ow z bior1c1,
· , T.. • 1clore
T.. ,
• zi.. ·
s tamu
z wie
,,zm
ł
. d
zapa er:i prz)}siępu;~ o pracy·
.
Se1m1k Mławski, zebrany na pos1edzeniu DJ dniu 12 września r. b., DJ imieniu
wsz})stlrich warstw miejscowego sf:włecze1Isiwa, którego jest WJ)razicielem, w odp o· dzz· na prowo1cac))fne
1...
•
, • •
•
wze
pr'zemonneme
memiec!ęiego ministra Treviranusa, stwierdz~
iż na temat rewizji granic Rzeczypospoli·
tej Polslęiej WYKLUCZONA JEST
JAKAKOLWIEJ( DYSKUSJA i wszel
leic zaleus'j} ze stron)} zachłann)}clz Niemców, zmierzajace db uszczuplenia tych gra.
J • ••
• d
d
me, spot ęaJą się z mocn)}m 1 z ecy ~wan)}m odporem całego Narodu Polskiego,
który bronić będzie każdej pi~dzi ziemi
polskiej DO
ATNIE] KROPLI
KRWI.
Dla za d oąumentowan!a
,
swe}. spoistoEci z cał)}m Narodem w obronie granic Pol
ski Sejmik - w imieniu społeczeństwa
miejscowego - postanawia pr::.ekazać
Komitetowi Budow)} Flot'j} Narodowej
I OOO ł ·
. '
,z~
. .
z przeznaczeniem na łodz podwodną pod
ndzWą „Odpowiedź Treviranusowi".
Związele praconmilrów Sejmiku pawiatowego w Będzinie uchwalił jednogłośnie
· · k'z.m na
·
pro ies l przeciw
ape t )} tom memzec
P amorze, a nadt o pos tanowi·1 przes łac'

·osr

·
g
, ·
1,
• k
d ..,. . d,
ł
D ma 2 wrzesma r. /,}~· Ja o o powie z
na ·z~.kusy Niemiec·'na gran1ce Rzeczy_
. 500 z · .
. ,
pospolitej Polskiej, Łódzki Oddział Ligi na budowę łodzi podwodne} „Odpowiedz
Morskiej i Rzeczn~j m'Ządza dwa , odczy- T reviranusowi",..
ty na temat: „Sprawy
Morskie i ZaW dniu wczorajszym wpl~męl)} 'dalsze
morski~": Jedell: dla rz.esz robotniczych składl~i a mianowiciG:
onego
g-odzirne
12-eJ
w sah Teatru
Pop~1larW ?dpowie· dz1· na wezwanie
· f-mJ)
przy ul.
Ogrodowej,
drugi .dla
inteligencji 0 godzinie 17-ej w Sali Rady
Miejskiej. Odczyty te wygłosi prelegent
p. Dr. W. Rosiński z Warszawy.
Wejście na. odczyty_ b~płat~ie.
Aby zamamfestowac mezłomna wotę Narodu Polskiego władania własnym
dostępem do morza, Zarzą.d prosi o jaknajliczniejszy współudział.

Z Sekcji.

fdło,dzieży

„
.
•
R zem1e~ 1n1.czeJ

Sekcja

Młodzieży

itr. 5

1930 rokti

,,HASŁA" OBJĘŁA CAŁĄ PQLSKĘ

„HASŁO"

ReiesłracJ· a

września

Na „Odpowiedź Treviranusowi"

Mateusza
JUTRO:
Tomasza.-

21

AKCJA.

z dnia 21

Rzemieślniczej

Gdańslra

72 w osobach PP. DyrekiorÓDJ
p. Kwaśniew~kieę,o i p. Konopnic.k~ego,
oraz f-mę „El1bor , Ł. J. Borlrowsk1 1 Sp.
Akc. w osobie WP. D)}rekiora Olszewi •
s1ezego.
ŁóDZ
Ó
KA SP ŁDZIELNIA SPO
żYWCóW W ŁODZI s/rłada

zł. 50,

i wz)}wa: Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Łodzi, Spółdzielnię Kolejarz))
· zmę
· „ S'ł1 a" w Łodz1,·
w Ł odz1,· S po'łdzie

Związek Spółdzielni SpożJ)wców Oddział
w Łodzi, Spółdzielnie „Zgoda" w Zgierzu, Spółdzielnie „Społem" DJ Pabjanicach, Spółdzielnie „Zorze" 11' Ozorko-

wie, do zaofiarowania pewn)}ch kDJoL .
PRACOWNICY BRYGADY O-
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sZewcow
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Banaszkiewicz
Chorąż.ak
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~osiorek
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Str~le~T
Biernaci.i#.
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N owźcki
CieeioroD1Jei
Aleksamdrza-

Doliński
Żmijewski
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Supr3'ka ~
LichoD1s{d
„
Kulesza
„
p-• ·'AL EKSANDER
·
MIL.KER

•

Wiśniewski

•

•

•

warcie•

lP'

1

zubkiewicza pożar został ugaszony około
godz. 7-ej rano, niedopuszczając go do
przerzucenia na inne budynki, stojące opo
dal.
Straty wynoszą około . 70 tysięcy złotych.
,~ .„, ~ .
Według dotychczasowych damycll. przez
policję, pożar powstał wskutek podpalenia
stodoły Kanieckiego, przez nieznanego
żebraka, któremu Kaniecki odmówił noclegu w stodole.
Odchodzący żebrak zaprzysiągł Kaniec
!demu zemstę, pod wpływem której prawdopodobnie dokonał podpalenia.
.(P)_

-0-

.:1

.......

~,,,

~o

robotnika, będąc)) dokumentem P.atrjot:yz.
mu polskiego robotnika:
.
Szan01»ny Panie R.eilla.ktorzel. Co tła
bezrobotny robotnik na ..,Odpo'D1iedź
T ·
.,, d ·
· l0 t l
. revzranusO!Vl • ~ l1 ni.emabi. ~1.•./_ ego.
Chyba serce. co Jeszcze Je. ~'.Y°" prawdziwie po~q dusz~ L .ten JilomnJl Jl'ie:t„
szyk, który poniżej zlanieszczam:.

„

• ·

•

•

Odpowiedz TreV1ranusow1
Ro

z

pędzil

sic Ttevitanus.,
•• ·

Luz ~prozno hula~-!Jam
słtcw::na stal.~
nie

Ni kr~

kul.a.

22132 .bezrobotnych w Łodzi ~"'!u~:,::;,..Z zasiłków korzystało 5777 osób

Państwowego Urzędu ło w ubiegłym tygodiTuiu 5,777 bezrobotŁodzi (miasto nych.
powiaty) łódzki, łaski, łęczycki,
W u~fogłym .tygodniu straciło pracę

Na terenie

Pośrednictwa Pracy w

Łódź i
sieradzki i brze-ziński w dniu 20 wrzeul. Pioh'kowfika ·79 tei. 158-38 śnia 1930 r. było w evvidencji ~arejestr~
I
'
wanych 30,193 w tern w sameJ
~zi
po eca:
22,132, w Pabjanicach 1,535, w Zgierzu
SKORY - HURT i DETAL 2 619 w Zduńskiej-Woli 729, w Tomaspecjalność:
s~wie-Maz. 2,6~0, V: Konstantynov:ie
detaliczna sprzedaż zelówek trwałych 172, w Aleksanoxowie
147, w Rudzie11.a wodę, jak również skóry trwałe Pabjanickiej 169.
.
do pomp.
.263
z zasiłków k~zystało w ubiegłym
ra §HD
ty,,.~dniu 8,426 bezrobotnych.
RB
"'W .sa.'nej Łod2i z zasiłków korzysta.
w Ł o d z i,

'

Kamiński

„ 2.
„ 2.

Rogalski

Gro'iiny
, · pozar w

aptek

iii

Chachuła

'Na pOdłraknie zasługu'je atanoniis'o
Frajgang
„ 2. Klubu Sport<1D1ego „Otkan" ~ Łodzi.
Jędrasiak
" 2. l(tó~ ZIVtócił się do ltlubó~ pabianickich·:
Baranza
·k
„ 2 . „ B urz))" „ Sokoła" t· p „ T • C• z propozJr
„Karpaty ', PRACOWNICY FIRMY
Wojtowicz
" 2. cją 'D1ystawienia reprezentacji m.. Pabianic
„POLMIN"
Gałka
„ 2. celem rozegrania zaD1odó'I». propagando.
zł. 100,
Walczak
„ 2. wych, z którJ}Ch zysk ~rzeznacza na budo-i wz'j}rvaja następujące firm}) ao poparda
Podstolski
" 2.
lodzi pod!lJodne{ I':-- n.. „Od~JV.iedź
•
~!!!!!1!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!111!!!!!!!!! TtevitanusoD1i''„
•&&
"' wnnl'&'MWWW'
MM&E•A
"
•!!~
e
'Nie 11'SZ~ 'j.iiJnO.lł, mogą -Ofuuo1MC.
cho'
ć
skromny datek na budowę lodzi pOd. ~·
·wodnej. Istnieje 1Vielu bezrobotnJ)ch, któk
k
d I •
rz)) sercem i duszą NAEEżĄ. DO 'AK
Ogień powstał ws ute po pa en1a z zemsty CJI. uASŁA.". 1·_i=.i--_i.że nic złoż_.„ć ...,
~.1.
"'~'
'"I!.
Przed kilku dniami około godz. 11-ej
Dzięki pełnej poświęcenia pracy dziel- mogą..
b
hł
·
·
d
h
t
·
k
·
·
_r.
·
·
·
co
·
polic··
Jl,
Poniie1·· prz,•tac~nm'h 'list "5ezrobofnMtt.
wieczorem wy uc grozny pozar na prze nyc s raza ow, Jd.K 1 m1e1s weJ

której złoży się: godzina' 8,30 rano zbiór należą·cych do Ignacego Kanieckiego.
ka w lokalu Sekcji ul.
Gdańska 111.
Jeszcze przed przybyciem straży ognio
godz. 8,45 wymarsz do· kościoła
Matki wej, ogień przerzucił się na zabudowaBoskiej Zwycięskiej, gc<lz. 10 powrót do nia gospodarskie, należące do Antoniego
lokalu i przemówie1:.ia.
·
Mąkulskiego, Franciszka Wolnego, ZygO liczne i punktualne przybycię pro- mun ta Neumana, Franciszka Lisieckiego,
uastępnie na zabui'Jowania Pietrzykowo.)·
sł
Zarząd.
skiego.
Na miejsce pożaru przybyło 5 oddziacyżu1~y
łów straży ogniowej z Warty, Cyda, Włynia, Zagajewa i Bartochowa, które P.od
Dziś dyżurują następujące apteki:
dowództwem komendantów straży ogmoL. Pawłowski (Piotrkowska 307), S. Ham- wej w Warcie .pp. F. Kaszy11skiee:o i K.
burg (Gł6wna OO), B. Głuchowski (Narutowi- Eichmana.
·
cza 4), J. Sitkiewicz (Kopernika 26), A. Charemza (Pomorska 10), A. Potasz .(Plac Ko-.
Acielny 10). (p)

I
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CZYSZCZENIA
MIEJSKICH· PLA . .
CóW_zfoz;yl1
zL /(),
zł. 83. '·
P. STAN/SŁAW KOMOROWSJa
a mianowicie:,
zl. S
Misiale
'ł. '5. i Diz.)11Va f'I.„. Wi6ble11'..Z:.ie11o Józe·~a. Mr"'C racz}}rci:
,., ,.,
„,c Jędrzejewskiego
c'
1·
-•• 2. Lu.siaka Mieczysława
oraz
Agacki
ff
2. Władysława do poparcia akcji „.H~"~
Lew)}
" 2.
p
!V
Kwaśniewsl.!
„ 2.
· KO CZAK zł. 2 i 11'z)1.1Va P.. P·
Kujawa
" 2. ZeMnonę. Mili:,~arklsó::;11ę, SdL. Dyf~a or~
Jałocha
2. P· ar/ana z.Alea ,,,ego, o uw w.rowanur
"
na tenże cel penm37ch }rDJot.
Rogaclrt
" 2.
Antczak
„ 2.
KOMITET. BUDOWYi ŁODZJ
Półbratelf
„ 2. PoDw_ODNEJ W. IZ3ICY.. .
Najder
• 2.
zL /31)„
K aczkan
2
a
rriianolliicik
zebrane
-----:1~ -„ 2. ka I 17 zł„ zaD10dÓD1uSł'IOrio'D1'łV"h
~IR~-,,,
___
B om'k
3
J
;
„ .
,.,
,,,_
~
Batorowicz
2 od czlon/eóD1 Z~. Strzeleckiego. LQ zL

dziś dnia 21 września urzą,dz.a uroczyste mieści u miasteczka Warty, gdzie wybuchł biorącej udział w akcji ratowniczej, pod
rozpoczęcie pracy lokalnej, na program pożar w zabudowaniach gospodarskich, dowództwem komendanta posterunku Ko-

Nocne

Podgórski

na tereme Łodzi 873 bezrobotnych, o!rzymało pracę przez Urzą.d 73 be~roootn~ch, :".Ysł~no do pracy 109, zdJęto
z ew1dencJ1 z mnych przyczyn 60~. . .
Urząd roz;porzą.dza 10 wolnerm mleJsc:ami dla robo~ów różnych
za.wodow.
. ,
.
1 ~ roI>?~~lww ~trzymało w ~ągu tyg~Thl~ zn;zki koleJ?We na przeJazd koleJarm panstwo:we:rru.

Cho~ przyszło Itr~ 1!f:Z~cił..
Własne złoż~ć glO'W).
W-ie oaamyl 'Nie -ódaam~li , .

nam pomóż, Boże/,
'Nasze było~ nasze będzić
Piastowskie. Pomorze/,

Tale

~

•

!f

Dziadku1 'żyjesz'!. - ~op:IO'Wadzisz ·'
Nad balt~~u, fa~
. ,~
A przesunzem hen! - na zachoc.
Nadgraniczne palę ..„
·'Boleslizn.: Szulc.

--~S:u:·~':__----~--~------------------.....:: ______:."~H_A_S_Ł_o__··_z__dn_i_a_2_1__wr
__z_eś_m_·a__1_9,_3o__r_o_k_a________~·--------------------~-~----""'"~'~ >~ . ~

Pod

tęczowym

sztandarem

Uroczysty obchód "Dnia

Spółdzielczości"

wykonane przy pomocy tęczowych
papierowych chorągiewek, wstążek jedwab
nych, tkaniny tęczowej, sztandarów tęczowych spółdzielczych oraz portretów pionierów spółdzielczości.
żadna spółdzielnia nie powinna w orga
\.
nizowaniu obchodu zapomnieć o młodzier
sZKotv. _
, ży, bowiem najżywiej odczuwa wszyst~ie
Młnłsłerstwo Oświaty wy'ifało 'do szkół w1elkie idee społeczne. We wszystkich
jlOWszechnych, 'średnich i zawodowych szkołach dnia 4 października, zgodnie z
okólnik następującej treści: Z powodu ob rozporządzeniem p. Ministra Wyznań Rechodu Dnia Spółdzielczości Ministerstwo
poleca podobnie, jak w roku ubiegłym,
Okólniki Centralnego Komitetu Dnia
w Polsce, rozsyłane do
.w szystkich s.półdzi~lni, zawieraj<t szczegółowe instrukcje, jak naleiy przystąpić do
przygotowania Dnia Spółdzielczości ornz
lak ~am Wchód powinien pyć urządzony.

ją być

dpółd.zielczości

Iligijnych

i

Oświeceni~

Publicznego,

r:iaJą

być wygłos~o~c .spe -.. ·1 ne, JJ0!,:1~~mk1 _o
spółdz1clczo~c1. l(~ .:cla społ~z1cl111a 11ow;~
1rn: _1) dopln_o~va.:, al y ta_kie pcga:fa: 1\1
w szKołach m1e.1·;,;Jv 1 ~·.:H ~1~ ctll•yły~ o;az
2) dostarczyć ocłpow1edmch materpłow,
plakatów, chorągiewek itp.
Podaro~ana, go~owa chor1gi~wka tę
czowa moze byc miłym upom1nk1em oraz
przyczyną
głębszego
upamiętnienia
się
Dnia Spółdzielczości.
1

o
''
Ziazd okręgowy ,, r ęcia

:~-rr.~w~:in: :.~~z~;:;~~~"~:m ·~;

temat idei i zagadnień spółdzielczości. Nie
.iależnie od pogadanek, w dniu 5 paździer
nika (w niedzielę mogą być organizowane
przez młodzież pod kierunkiem wychowaw
r:.ów odpowiednie obchody szkolne lub mię
dzyszkołne.
·
Ponadto w On. ~ października '(w sobotę) nadana będzie przez Polskie Radjo
pogadanka dla młodzieży szkolnej P· t.
„Spółdzielnie uczniowskie", którą z ram.ienia Centralnego Komitetu Dnia Spół'dzielczości wygłosi p. Fr. Dąbrowski,
"11tor książeczki pod powyższym tytułem.
'

_

~

wybory

arz du
nowego z ą

1

I

Onegdaj w Łodzi w lokalu własnym sz.ereg sukcesów.
_
przy ul.
Piiotrkowskiej 91 odbył się
Sprawo~danie kasowe zda~ał p. G:z.~
Zjazd
Okręgowy „Orlęcia" z okręgu lak EuJfen~usz,. a sprawozdarue Komis~1
Łódzkiego. Na Zjazd przybyło około 60 RewiizyJneJ złozył p. Sz-ewczyk Stamdelegatów oraz przedstawicieli Zarządu sław.
.
..
Wojewódzkiego i poszczególnych
Kół.
Po generalneJ dyskuSJl nad sprawozZarząd Wojewódzki reprezentował pre- daniem Zarządu i _omó~ieniu całego s~e7-es, p. Jóźwiak Józef oraz sekretarz, p. regu .spraw orgamzacyJnych przystąp10Uznański Władysław.
no do wyboru nowego zarządu.
Zjazd zagaił prezes Zarządu Okręgo.
Do zarządu weszli: Pp.
Grabowiecwego, p. Czernielewski Piotr, powołując ki Antoni jako prezes, Neuman Bolesław
ORKIESTRY WOJSKOWE.
na prżewodni' czącego p. Michałkiewicza, - wiceprezes, Termanowski Mi~ysław
Ministerstwo Spraw Wojskowych ze- na sclrretarza p. Maciaszka.
_ sekretarz, Grzelak
EugenJusz ..M'Oliło, wzorem lat ubiegłych, na branie
Obszerne sprawozdanie
ustęP.ujące- skarbnik i Pawlak,
Kruś i Szkociński
udziału w uroczystościach obchodu orkiest go Zarządu wygłosił prezes p. Czernie- jako członkowie.
rom wojskowym. Przedstawiciele miej- lewski który zobrazował
działalność
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zo.
scowych spółdzielni wojskowych ułatwia- Zarządów 6 Kół na terenie Łodzi.
.stali: Pp. Szewczyk Stanisław, Kozłowją prze.Drowadzenie niezbędnych forma!Na specjalne podkreślenie
zasługu- ski Bolesław i Wyszkowski.
ności.
, je zo:ganizowanie na terenie m. Lodzi
Po wyczerpaniu ·wolnych
wniosków
RADJO
· nQk.ej placówki „Orlęcia'', a mianowicie:· zebranie zakończono odśpiewaniem hym. . .• .
. - . . Klubu Kola.rskiegu. Klub ten
istnieje nu „Orlęcia"•
. Oprócz p;ze~o~iema dl~ młodz1ezy .zaledwie kilka miesięcy a osiągnął już i
łt dnm 4 pazdz1ermka, w dmu obchodu,
~
oOo•--t. j. 5 października, dyrektor Naukowego
'
I
Instytutu Spółdzielczego, p. E. Rudziński,
,wygłosi przez radj-0 przemówienie
p. t.
„SpółdzjeJczość w Polsce"'.

·Spółdzielczość

'

.

48

FILM SPótDZIELCZV.
Związek Spółdzielni
w porozumieniu
a Zjednoczeniem Spółdzielni Rolniczych
i Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Woj11kowych przygotowuje na Dzień Spółc;lziel
czości film spółdzielczy. Film ten, długo
ści około 300 metrów, ma być traktowany
iako dodatek nadprogramowy w kinach.

w

spółdzielni, przeszło

okręgu łódzkim
60

tysięcy członków

Rejestracja rocznika 1912
Jutro, t. j. w poniedziałek, d. 23 września 1930
do rejestracji w lokalu Diura Policyjno-W ojskc>o
wego (Piotrkowska 212), w godzinach o~ 8-ej
rano do 15-ej winni się zgłosić mężczyźni, urodzeni w 1912 roku, zamieszkali na terenie
V-go Komisarjatu P. P„
któiych nazwiska rozpoczynają się od liter:

A. B. C. D. E.
i zamieszkali na terenie XII-go Komisarjatv
P. P„ których nazwiska rozpoczynają. się od li·
ter:
A. B. C. D. E. F. G. CH. I, J, K,
Każdy zgłaszający się do rejesti-acji, winien
być zameldowany w Łodzi i posiadać:
1) dowód osobisty w braku dowodu osobiste•
go - metrykę urodzenia wraz z innym dokumentem, stwierdzającym tożsamość osoby.
2) świadectwa szkolne.
Rzemieślnicy, prócz wyżej wymienionych dl
'mmentów winni przedstawić .świadectwa cechowe.
Do rejestracji wir.ny się zgłosić również OS(r
by, zamieszkałe na terenie m. Lodzi, nie mogące
wylegitymować się
ważnym
dokumentem o
przynależności państwowej obcej.
Obywatele polscy przebywający poza gra.nicami Rzeczypospolitej, v.inni zgłosić sif,l do rejP
stracji we właściwym urzęd:de konsularnym .
W razie pisemnego zgłoszenia - powinien
zgłaszający się podać w sposób dokładny i czy
telny swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, :.tniona rodziców i nazwisko panieńskie
matki (czy żyją, miejsce ich zamieszkania, dokładny adres w miejscu pobytu, jeśli czasowo
wyjechał z miejsca (stałego) zamieszkania, narodowość, wyznanie, zawód względnie zatrudnienie, wykształcenie, stan cywilny, ukarania sądo
we, czy służył w innem wojsku lub formacji
wojskowej oraz ewentualne ułorru1ości lub W:!dy fizyczne.
Winni niezgłoszenia się do rejestracji w wyznaczonym terminie, uleg;1ą w drodze administracyjnej karze grzywny do 500 złotych lub
aresztu do 6-ciu tygodni, albo obu tym karom
łącznie.

•

Królowa opon
uutotnoLilizmu jest ści(;le polączo.m.
i jakości tak ._samochodu, jak i jego
części, a przedewszystkiem
opon,
odznaczać się trwałości" i elastycl·
ności11.
.
Taką właśnie jest opona „Firestone". Opony te
Z rozwojem
oprawa taniości
poszczególnych
które powinny

odznaczaję się pierwszorzędną jakościę, miękkości11

i elastycznością. Zagranicą 70% używanych opon,
to opony światowej mark.i „Firestone". Niedarmo
też produkowana przez tę fabrykę opona semocho·
dowa „Firestone nazwan1,1 jest „Królową Opon".
Przedstawicielstwo opon samochodowych „Fice.
stone" na Województwo Lódzkie posiada firm3
„Centrala Opo" .(wł. p. Szwajcer) Lódi ul. Zielona
9 tel 221.50.

Łódzkie organizacje spółdzi~Jcze zaję-1 za ostatni _:ok s~rawozda:vczy wynik~.
: .·~ '"
: . . . . ·; ,1_·:..;.,_ -;i.„.;~
':".··~-:-~.:.:.,."J,_"1<
.„
te są obecnie bardzo intensywme przygoto
.W porownamu z rokiem 1925 hczba
waniami do propagandowego Dnia Spół- f członków w spółdzielniach w z r o s ł a
dziecięce
dzielczego w dniu 5 października. Jak już p r a w i e o
5 OO t y s i ę c y •
wiadomo, organizacje te wyłoniły specjał Udziały crz.łookowsikie w spółdzielniach
Łóżka metalowe
ny Komitet obchodu, do prezydjum któ- wzrosły trzykrotnie i wynoszą blisko 100
wyśc!elane, higien.:
rego weszli znani spółdzielcy: dyr. Wo!- miljonów złotych. Rezerwy się podniosły.
spn:z. „P A TENT
czyński jako prezes, p. Józef Tysiak jako Wkłady oszczędnościowe stały się sześciodo mebl. łóżek
LOKĄLE SPótDZIELCZE I INNE.
sekretarz i p. Walczakowski jako skarb- krotnie większe i wynosiły już w 1928 roku
Wyżymaczki :ki:rykańPrzy dekoracji lokalów spółdzielni i. 11ik. . .
., .
w:~z z hurtowniami spółdzielczemi około
fn~tytucyj, które w organizacji Dnia Spół. Społdz.1elczosc łodzka j e s t o r g a mll1a:da z_łoty~h.
.
dzielczości biorą udział wzięto pod uwa- n 1 z a c J ą b a r d z o p o t ę ż n ą •
Nic tez dziwnego~ ze dorocznym zwyKrzesełka dziecinne
gę jak najsilniejsze ~ddziaływanie na Okręg łódzki lic~y już._ dziś 48 spółdzielni c:_ajem, ~ dn~u spółd~1elc~ym '"'.s,:yscJ:'. koowzrok przez plakaty obrazowe sztanda- z przeszło 60 tys1ącam1 członków, 200 skle p„ra~ysc1 w_ 1e~nodn10~eJ mamf„stac11 wyw wielkim wyborze
ry, chorągiewki, ~eleń, kwiat; i t. p. zo- p~mi i 18 wytwórn_iami. M~~ąte~ Spółdziel kaZUJą swoją siłę. i spo1stoś~~ zapraszając
staną także zużytkowane ode~wy i ulotk' 111 w tym okręgu sięga 5 m1l1onow złotych . .do swych szere~ow wszyst.K1ch tych, ktoNa dogodnych warunkach
, _Stale. też spółdzielczość wy~azuje ~oz- rzy wierzą w_ siłę gospo~arczą gr?mady.
Centr. Kom. Dnia Spółdzielczości. jak ró~
w fabrycznym składzie
nid Związku Spółdzielni Spożywców oraz WOJ: Nietylko zresztą w Łodzi, lecz 1 w A prze~kła~aJąC społeczenstw~ s~tóJ doroułotki lokalne. łódzkie.
·
całej Polsce.
. .
?e·~ społdzielczy -:- prezentuią Jednocze,,DOlllłOPOL''
Oto, co z zestawiema statystycznego sme pot.ęgę całego ich ruchu.
l.6dź, Piotrkowska 73, tel. 158-61
Państwowej Rady Spółdzielczej w Polsce
MATERJAtY PROPAGANDOWI!
w podwórzu.
S
NA
DZIEŃ
SPótDZIELCZOśCI.
Dział Wydawnictw Zwią;dcu
Spółdz.
Spoi. R. P. przygotował dł!l. ułatwienia stro
zamordował
ny technicznej obchodu Dnia Spółdzielczo
G.Ofengenden
ści cały szereg wyaawnictw i materjałów
dłużnika
propagandowych, które będą w jak naj1 Zawadzka 1, te). 191-05
Herszlik Borensztein z Dąbrowy wiszerszej mierze wykorzystane prz1;z spół
poleca wielki wybór futer po cenach burtowych.
722
nien był Janowi
Książkowi 2,500 zł„
dzielnie.
które pożyczył przed trzema laty.
Odświętne Ctekoracje' sklepów, lokalów,
Książek cierpliwie czekał
spełnienia
w których będą odbywały się obchody, ma
licz-nych obietni<! p. Borenszteina, odnośnie uregulowania długu wraz z odsetkami. Gdy obietnice te jednak t1·wały 3
łv~łode pokolenie Polaków, dzięki no- nowej ekonomji społecznej - także nie lata - wyczerpała się już wszelka cierwoczesnemu szkolnictwu jest już na dro- j może pozostać poza innemi. Spółdziel- pliwość Książka~ to też
zaniechawszy
dze do właściwego i rozumnego pojmowa- czość jest przecież samorządem gospodar- procesu_, postaWJł sprawę na ostrzu 'nonia faktów. Gorzej jest ze starymi obywa- czym. Jest zainteresowana w dobrobycie ża: „Pieniądze, albo śmierć!" Temi sło
telami
odrodzonego państwa.
i pos~ępie społecznym tej klasy, z instyktu wy K~iążtl:k, uzbrojony w. grubą laskę,
Właśc. E. BAUER
Zwiększyć zasób inteligencji w naro- której powstała.
7.acz~p1ł Wleczorem, 26 maJ& b. r •. Boreni A. WEIDMANN
dzie, pomnożyć zdolności każdego obywaZrozumieć ducha nowego czasu, kro- sztema na. dworcu kol. obok
wiaduktP
ł.6d' aL Kilhi•ldego Nr. 121
tela do racjonalnego przyjmowania wsze!- czyć po drogach dotąd niezbadanych 1 iść w Dąbrowie.
Telefon 218-20
kich wrażeń-trzeba to zrozumieć - oto, naprzeciw· Wielkiemu Nieznanemu
może
I rozegrała się rzecz straszna. Trzy.
zadanie państwowe chwili. Użycie wsze!- tylko człowiek zdolny do przyjęcia wiei- mając oburącz laskę Książek jął okła~
kich sił i wszystkich dróg jest tu wskaza- kich wrażeń. Masa stojąca pod ścianą, od dać dłużnika po całem ciele,
miażdżąc
szybko dokładnie I po cene. Stąd pęd do oświaty i natężenie pracy gradzającej ją od Dobrej Nowiny Spółdziel czaszkę. Okropna ta scena wywarła na
nach bardzo umłaYkOWA·
w oświacie pozaszkolnej.
czej, jest wielką i stąd zadanie przed spół- przechodniach przygnębiające
wraże.
nych:
Człowiek kształci swój umysł wtedy, dzielczością czasem niewspółmierne z si- nie.
Wszelkie odlewy z szarego że
gdy podróżuje, gdy wiele i porządnie czy- łami. Lecz cel postawiony przez mądrych
Borensztein, :prz.ewieziony do szpital:
laza podług własnych lub nata, gdy dyskutuje z doświadczeńszymi i pionerów musi być osiągnięty, Muszą więc w Będzi!llie, wkrótce potem zmarł.
desłanych modeli i rysunków,
słucha tych, którzy staH się już przewod- powstać owe domy społeczne o których
. Sprawa ta znalazła swój epilog w Są
Wszelką mechaniczną obróbkę
nikami. Na czele czynników, mających za marzymy - instytucje oświaty obywatel- dzie Okr. w Sosnowcu, który, przyjmumetali.
822
zadanie kształcenie
intelektu obywatela, skiej i spółdzielczej - tak, jak powstały jąc pod uwagę stan silnego wzniszenia
stoją: pai'1stwo i samorządy. Obóz spół- spółdzielcze sklepy, jak powstały spół- duchowego, skazał K. na 6 miesięcy więdzielc<j - ta wielka rzesza wvznawców dzielcze wytwórnie.
izienia z zawieszeniem wykonania kary. ,
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LUSTRA

W&AĄVWACZA

t\QE$ZTOWAIJLUE l!IEBEXPl!ECZAEGO
Ubiegłej nocy
patrol 7 Komisarjatu domówność ~reszt?wanego, prze.słany
P. P., przechodzący ulicą Gdańską, koło stał do wydziału sledczego, gdzie w
.posesji Nr. 57 usłyszał podejrza11e odgło dziale daktyloskopijnym, stwierdzono

sy, których wytrawne uszy policjantów od
różniły rozbijanie muru.
Niechcąc spłoszyć włamywacza,
ilicjanci otoczyli wspomnianą posesję,
czem z bronią gotową do strzałów, z

popoza·

!stosowaniem wszelkich środków ostrożno1sci ruszyli w kierunku dochodzących od1 głosów.

Przy blasku nagle zapalonych latarek
elektrycznych, fttnkcjonarjusze policji ujrrzeli jakiegoś osobnika, który przy po1mocy dużego łomu żelaznego czynił wyłom
'W murze od strony ulicy, chcąc dostać się
'do fabryki pończoch Józefa Salomonowilcza, mieszczącej się w tymże domu.
' Na widok funkcjonarjuszy policji, wła
'mywacz z podniesionym do góry łomem w
\jednej ręce, w drugiej zaś z nożem wznic:sionym do ~iosu rzucił się na policjantów
!zamierzając drogo sprzedać wolność.
, Policjanci widząc swoją przewagę nic
~robili użytku z broni palnej, zamierzając
iywcem ująć włamywacza.
Po krótkiej walce opryszek został obez
,władniony, następnie skuty w kajdany. Pod
:Czas osobistej rewizji znaleziono przy nim
·:prócz odebranego łomu i noża, pęk wytry,chów, lampkę elektryczną oraz zieloną
maskę, w której widocznie włamywacz
„pracował" zwykle podczas swych wystę:pów.
Badany przez policję aresztowany oprv
sze.k _wyjaśnił, iż nazywa się Antoni Bednarski i przybył przed kilku dniami z .W ar
szawy, celem poszukiwania pracy.
Po bezskutecznych staraniach, niemafąc żadnych środków do życia, postanowił
2ejść na drogę występku, by w ten sposób
zarobić na utrzymanie.
Niemając żadnych dowodów na praw1** s1i111:m =•
0
*

""""*

CO USł.YSZYMY
PRZEZ RADJO

PROGRAM: ROZGLOśNI LóDZKIEI

Niedziefa?L~1E2~ 0~!r~~· 1930 r.

ŁóDź: lO.lGż-11.45. Nabożeństwo

z Bazy
czasu 12.05
~13,15. Muzyka gramor. 13,20-16.50. Puer.wa. 16.50-17.10. Muzyka z Warszawy. 1'71017.25. Odczyt p. t. „Kochanka i białe łabędzie"
,wygłosi prof. Stanisław Sumiński (tr. z W-wy)
~J.25-1~,~5 .. Koncert ork. dętej Dyr. TramwaJow MieJskich :pod_ d~r: Leona Cymerma~.
fiki

Wileńskiej, 11.58-~,05 Sygnał

~~~~ści9:P~~~;:i~~to;~~yte;~~5(~9·!5·w-"!;~-

19.25-19.45. Kwadrans harcerski (~twarcie /~
ku _harcerskiego 1930-:31)- 19.45:-20.00. Odezytame programu na dz1en nast. i I?łyty g;:amof.
z .W-wy. 20.00-20.15 Kwadrans literacki „Kamizelka", nowela Bolesława Prusa (tr. z
W-wy). 20.15-22.00. Koncert popularny. Wyk~i:aw:cy Orkies~ra P. R. pod ~yr.. Józefa Oz~romskiego, _Stanisła":' Gn1szczynski (tenor) i
prof. J,udvnk Urstem (akomp.) 22.00-22.15.
P. Cezary Jellenta wygosi feljeton p. t. „Humor i dowcip_ Warszawy (tr. z yv-wy). 22.13-U.OO. Komumkaty: meteor., pohc., sport., oraz
muzyka taneczna z rest. „Oaza" w Warszawie.
PROGRAM ROZGŁOśNI LóDZKIEJ
POLSIHEGO RADJA.
I>onietlziaek, dnia 22 września 1!:130 rol..-u.

zo-1
_Sk?bel j~~rnie dlatego podał w komiwy- sarJac1e polICJI fałszywe swe nazwisko,
po wiedząc, iż w razie ustalenia prawdziwe1
odciskach palców, iż jest nim 31 - letni go nazwiska zostanie skazany przez sąd
Bernard Skobel, zamieszkały w Łodzi na karę większą, niż ta którą już ostatnio
przy ulicy Dworskiej 42, sześciokrotnie odsiadywał, licząc na to, iż wprowadzony w błąd Sąd ukarze go daleko mniejszą
karany już za kradzieże.
Daisze dochodzenie policyjne ustaliło, karą, ze względu na dotychczasową niekaiż Skobel w lipcu rb. został wypuszczony ralność Antoniego Bednarskiego.
z więzienia, gdzie odsiadywał ·karę półtoAresztowanego opryszka osadzono w
ra roku za dokonanie włamania do jedne- więzieniu przy ul. Kopernika do dyspozycji
go ze sklepów w Łodzi również przy po- sędziego śledczego.
(p}
mocy poczynionego w murze wyłomu.
· '
1
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powiększające do golenia
Lustra ręczne, lustra stojące, lustra
ścienne, trema, lustra i szkła srlifowane do mebli, budowli, samochodów i t. p. poleca po cenach
zniżonych

~s

FABRYKA LUSTER

OSKAR KAHLERT
ł.ódi,

al.

Wólczańska

109, teL 210..0S

11WW!t

Ognisko ·pracy kulturalnej w wojsku
„Tydzień"

Polskiego

Białego Krzyża w Łodzi

W czasie od 4. do 11. października
1930 r. odbędzi·e się w Łodizi propagandwy „Tydzień" Polskiego Białego Krzyża. „Tydzień" ten w roku bież~ym nakreślone ma szczególnie s:rerokie ramy
i .s~nie się niewątpli~e potężny;u czyn
n:~em prnpaga,ndy
mt.eresów mstytu:
CJtl. . o
t a k w zn i 0 s ł y c h I
~ o z Y t. e ~ z n y c. h
c e 1 a c h,
Jak Polski Biały K.rzyz.
Nie.ma dziś w społeczeństwie polskiem jednostki, któraby niebyła świadoma tej wielk.iiej i niezbitej prawdy, iż
ostoją wolności i bytu należnego jest dla

każdego państwa axmja, armja ta jed- lwe wszystkich garnizon.ach w Polsce iJ1.
nak, by mogła spełnić szczytne swe obo- tensywn.a działalność Polskiego Białego
wiąz.ki, winna być otoczona
n a j t r o Krzy,ża. Zarożooy przez Helenę Paderews k 1 i w s z ą o p li e k ą c a ł e g o ską. w Ameryce przy ochotniczych. OO.
s p ? ł. e c z eń s t w a. Prawdę tę .iro- działMh polskich, Polski Biały Kmył
zum1eh . doskonale PoJacy i od pamięt- rozpiętością. swej działalności
~
nych dni 1920 roku, kiedy żołnierz pol- teren całego kr.aju i wszystkie ówczesne
ski ooawał krwawy egzamin swej doj- fronty wojenne. W roku 1920 ~
rzałości - .żołnierz ten otaczany jest P. B. K. przy boku walczącej a:rmji, jak
stale troskliwą
opieką społeczeństwa, niestrudzenie rozwija swą akcję, zakłazarówiilo j~ko . o~ółu, . jak i poszczegól- da~ąc na froncie setki kantyn żołnier„
nych wybitnych Jego Jednostek.
skich, dostarcza.ją.c walczącym pożywieWidomym przejawem tej troski spo- nie, ciepłą odzież i 'bielimę będąc jed!Jo,.
łeczeństwa o żołnierza jest prowadzona cześn.iie
og ni s ki em
ca łej
www
m
-•
waw
•
,11 p r a c y
k n I t u r a 1n e j
:w
w o j s k u.
1"
JJ
Gdy umilkły
bojowe, Polski
Biały Kmyż ami przez jedną cllwjl~ me
''
osłabił :rozmachu swej działalności, lecs
•
J
w dalszym ciągu prowadzi niestrudzenie
zorgan1zowany przez Wląze
trze ee I
akcję kulturalno-oświat.ową w wojsku,
Z dniem dzisiejszym rm.poczyna _się demonstracji przeciwniemieckiej będą s~aj :ie się na.~.P?tężnie~s~ organem
„Tydzień Przeciwniiemiecki", zorganizo- ćwiczen.iia z dziedziny przys.posobienia oswiaty w axmJl. Ili p~onueru.UJąe S.Wł :rowa.ny przez Związek Strzelecki na tere- woj&kwego powtarzane podoz:M całego lą wy~wa~ey żołnie:r."z.a-?by;watela. •
nie Okręgu Łódzkiego.
„Tygodnia'.
Polski Biiały ~z me. poprzesta3e
Tydzień Prz.eciwniemiecki ma na celu
„Tydzień Przeciwniemiecki" będme na prowad~nęm. na J~8.JS~ ska,.
przeciwstawienie się zakus'Om zaborczym jedną z licmych odpowiedzi naa·odu pol- 1~ nau~iu ~al;fa;betow, ale duzy: n&prusaków jaknajbardzaej wyraźnej i we- tk.iego, potępiającej bezprzykładne za. cisk kł~ie rowrue;i; n a !P 0 d IIl 0 •
cydowanej postawy w.sziystkicll zorgani- chowam:ie się naszego mbore2ego są.siada. 8 ze n 1 e P 0 z 1 .0 ~n u m,Y 8 ł.
zowanycll elementów naszego społeczeńNie złamały Polaka lata niewoli, wy- w e g o
o/~ ~erzy, ktony. itd
Z . _1 _.
S
l _.1 _:_
l trw ł
. · · ,
Od źr'deł
., 1 sztukę czyta.ma l pisama przed wciclestwa ze wią.u.n.1em tirze ewum na cze e.
a oo Zletrul OJCOW.
o
wis a- .
d
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"edli Dl
'cli t.o
Wszystkie oddziały Związku Strzelec· nyoh po siilly Bałtyk kraina polska, - '.'11em . 0 _szeregow posn
• a Dl
• ,
ki.ego na terenach własnych 0;rganizują ziemia., w.oda, powietme polskie. W obro- ?rga;iizu~e P. B. K. kursy facJ:iowe ~~
akademje protestacyjne, pogadanki oko- nie k,olebki naszej, mogił ojoowskkh i .1 og?linol{ształ~ące. p~ B. K. .zasila ksiązlicznośdowe, imprezy, sprzedaż nalepek i prad@adowsk.ich wystąpi cały naród. kamib;Ff~e ?<i~~ły !~Jskowe
•. t:wo1
znac'llków, wpływy z których użyte wsta- Nam, którzyśmy zaz'11:ali WSZielkich mąk rzy
JO e .' • S~ile ce
l!IlD.e. ll!1ełsca
ną na wycli.owanie obywatelskie w Okrę- wrażych - nie straszne żadne groźby, odpo~nku 1 ogniska ~mltu17 1 osWJ.acy,
ku pomo.rsk!im. Niezależnie od tego roz- ni ataki. Siłą odep1'7Jemy, siłą oręż zła- w WOJskU. Cała .ta akCJ.a zrru-i:J.'7Ja ku .te~ . . b...A„
d
i t a wyda mierny orężem Przeciw Niemcom obok mu, by rozbudziwsey: umysł i duszę zoł-pow
n~e ~
awn .c w '
. . •
. ,
.
niena _ z~„,,..<lfi go rw skarbami :naszej
ne z okaZJ1 „Tygodma , a Więc broozu- mowy dział ł ka!rabmow brom!} nas P,ra. -r--"
•
ry, numery specjaline „Strzelca" i „Pr~~ wa Boskie i :wszechludzkie. „
nar~~~WbJ. ku~. eał • p ]s Polsld
cy Strzeleckiej" Ukoronowainiem akCJl
_.
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Biały Krzyz w Lodzti. prowadzi ruezwy.
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u ;gaMt
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kle wytężoną dzdałalność w podkreślo•m A.ll!!Pft I
•••u~ 4
TEATR POPULARNY w SALI GEYERA nym wyżej kierunku. Prowadzi licrme
llll llii69 FI 11'9
"fł11E1' li
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PIOTRKOWSKA 295
Ś · r
b"bl' t ki kant
.
Dzi~, w niedzielę 0 godz 4. 16 po po. i 8. 15 Wl~t !ce, l JO e •
. yny, a. znane
wiecz. „Niewburie Skaza.nr.
·
są JUZ zapewne czyteJrui1rom Z licznych
TEATR MIEJSKI.
opisów prowadwn.e przez &iły :facllo.we
Repertuar:
, ~CIK RADJOW„
· kur.sy d1a analfabetów i kursy: dokształ•
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•

przec1wn1em1ec
• • • keI
Z •

k S

surmy

k•

I

°"

:vr,

Dzi~ niedziela wieczorem ,,Karol i :Arina".
~
.I
Jutro, poniedziaek (o godz. 7.30) „Krakowia.
caJące.
.
Ty..J-: •ce
n..
w cy i górale"„ wtorek po raz ostatni „Karol i An
ł
ł
Niewątpliwie teZ 11 WUJ.en
r-~opa.
Krakowie.
aa", środa po raz drugi i ostatni „Ojciec", z
gandy Polskiego Białego Krzyża w Lo12,05 - 13,15 - Muzyka z płyt gramafo- dyr. Karolem Adwentowiczem. Ce~ zniżone:
z cyklu tegorocznych transmisyj
sporto- dzi zjednoczy tak życzliwie usws<>biontr
nowych. Gramofon i płyty z f. A. Klhigbeil, od 1 zł. do 5 zł. 50.
wych nadana :r.ostanie dziś dnia 21 września o dla armji społeczeństw() łódzkie pod ha,.
Łódź, Piotrkowska 160.
dl
' · .j.,.,.
•
13,15 _ 13,20 _
Odczytanie
programu
„SPóR O SIERŻANTA GRYSZĘ4
godz. 15-tej
transmisja z międ,zynarodowych słem; „Vv·.szystko
a OSWła„_,, W :WOJ•
dzienneg·o i repertuar teatrów i kin.
W końcu tygodnia pierwsza współczesna pre zawodów lekkoatletycznych, w kforych wezmą sku".
_1~,20 - 15,50 - Przerwa.
nrl- ~M~H!!i!•~·~~~·~~~~~~~~~!!!!·~~Ml!l!!!l
1 mjera sezonu szt-uka Arnolda Zweiga „Spór o udział sławy międzynarodowe, a m. in.
lo,50 - 16,15 - Odczyt P· t. „Parę rad dla sierżanta Griszę".
s rzowie Szwecji słynni lekkoatleci.
turysty samochodowego w Polsce" wygł. inż.
TI
Zawody będą tem ciekawsze, iż ze strony
„ oger M orsz t yn ( tr. z w ar;;zwy ).
TEATR KAMERALNY
'
gramoKA"
Polski startować będą
Petkicwicz i Kusociń16,15 - 17,10 - Muzyka z płyt
Zachęcony
niezwykłem powodzeniem imp~
~onowych (tr. z Warszawy).
; „EGZOTYCZNA KUZYN
.•
ski. Należy zaznaczyć, iż szereg tegorocznych
zy p ..n. „Legjny w pieśni", kt6ra przed kilkoma
17,10 - 17,25 - Przegląd komunikacyjny
I?ziś, jutro i do czwartku :Vłączrue ~,godz. transmisyj sportowych wypadło bardzo dobrze mieaiącami
tak licznie ściągnęła rzesze do sali
(tr. z Warszawy).
9 wieczorem arcywesoła komedJa Ve1,1euil a.
17,:l5 - 18,00 - . ,Skrzynka pocztowa Łóc~
„
e· od 1 zł 50 do 6 zł.
i ciekawie. Do tych pod każdym wzgl~dcm u- Filhmrmonji, Związek Legjonist6w w Z.Odll 11cnY zmzon .
.
. .
I'
'
l •
t
•·
dzka" koresp. bieżącą omówi red. Jan Piotrow· danych transmJSYJ za iczyc na ezy
ransm1s}ę rządza. po r?.z wtóry ten arcyciekawy. poranek
ski.
.
PREMJERA.
) z pojedynku Nurmi-Petkiewicz, z meczu ten- w najbliższym czasie.
Poranek został bee.nie wzbogacony i urozma_„TEMPO PO NAD S'l'O".'
nisowego Polska~aponja, wyBcigu samocho- icony szeregiem wokalnie uplastycznionych pia.
18,00 - 19,00 - Muzyka lekka kawiarni
„Gastr onmja." w Vvarszawie.
.
k
·
k b"
19,00 _ 19 ,20 _ Rozmaitości.
. W piątek pierwsza p~mera sezonu - a tu- dowego lwowskiego i ostatnio
o 1ecego me- śni, zarówno bohaterskich, jak !;wa.wolnych.które w pierwszym programie nie były jeszcze
lD,20 - lD,35 - Pogawędki technrczne.
alna współczesna komedJa w 3 ak'-..ach Cammel- czu lekkoatletycznego - Japonja-Polska.
uwzględnione.
13,35 _ 19,45 _ Płyty gramofonowe (tr. -rohr'a „ Tempo po nad sto" z Zygmuntem :Now-.,;.
Nie ulega wątpliwości, że oryginalny pomym1
z \ Vars:mwy).
kowskim w głównej roli.
braci legjonowej wskrzeszenia. w pamięci S.I>Q·
udziałelli
19,15 - 20,00 - Komunikat Izby Przem.
łeczeństwa pieśni wiekopomnego czynu, spotla
TEATR POPULA~
H andl. ;v Łodzi, odczytu.nie programu na dzień
„ERos i PsYcHE".
•
, Stanisława Gruszczyńskiego siQ z niemniejsżem 11ainteresowaniem w szeron ast„ k omunikaty i sygnał czasu z ·warszawy.
kich koalch ludności naszego miasta, niż po,
20,00 - 20,15 - Pra sowy dziennik radjowr grany _będzie jeszc~e do czwartku .wieczorem
Dziś, w niedzi. elę, dnia 21 września o godz. przedni poranel:.
(tr. z \Var3z2.wy).
włączrue. Ceny_ od. 15 gr. do ~ zł.
.
20,15 będziemy mieli sposobność usłyszeniu zna
20,ló - 22,00 - Oper etka „Ewa" Fr. Le.
. .
S
Bilety codziemue w kasie zamawiafl T.
ki ,,. Pi trkowska 740
kom1tego tenora Opery warszawskie) tahara. Wykonawcy: Ork. P. R. Wacław Elszyk M. · --Monius~ki
leJB
e„o
o
G
,
ki
kt'
-"'
.
(dyr.), Halina Samcke. _(sopr.), Al.
Wasie!
_
nisława
raszczyns ego,
ory ouupiewa kil 1
( teI).or) i inni.
PREMJERA~
ka znanych i popularnych aryj operowych, o22,00 22,15 - Feljeton p. t. „Porucz„PLOMIENN
A
NOC
ANTONII„.
gólnie lubianych przez
radjosłuchaczy, jak:
Biuro rBferatu samochodowego D,,.
~ik 4-go pułku Spahisów"
wygł. i).
Tadeusz
w piątek premjera efektownej kmedji wspól arj~ z opery „Cyg:inerja", arję z op. „Am1rzc.j rekcji Robót Pub[cz.nych zostało w dnia
Strzetchkl (tr. z Wal'szawy).
22,15 - 24,00 - Komunikaty:
meteor., cz~snej świetnego autora ~ęgiers~egQ Lengr Chenier'' Giordana, oraz arję nSzumią jodły"119/IX 30 r. przeniesione z ul. Moniusz.ki
j>olic.. sport. oraz muzyka taneczna i salonowa el'a „Pł~mienna. noc Antonu".._,
1l .OP.· •J.Halka"_ ł10Aiµszki.
Nr. 8 na ulicę Narutowicza. N..r. 1~ >"
Ji. ..P.olnnj•-~ąlac~" ~ WA!l!?,~ /

ŁóDź : 11,58 - 12,05 - Sygnał czasu
Warszawy i hejnał z Wfoży
Marjackiej
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d) wiek nie niżej lat 18,
e) zaświadczenie stwierdzające pracę w. f. w stowarzyszeniu lub klubie,
f) zobowiązanie się do 2 letniej pracy instr. w swem stowarzyszeniu lub klubie.
,
Miejsce ćwiczen - sala gimn. przy
ul. Nowo - Targowej 24.
Zajęcia odbywać się będą
w poniedziałki i czwartki od godz. 18 do godz.
21.30.
Czas trwania od 2 października 1930 r.
do ko11ca marca 1931 t:

W nadchodzącym okresie zimowym,
plan zajęć Okr. Ośrodka W. F. oparty bę
dzie na następujących zasadach:
a) Przygotowaniu odpowiedniej ilości przod. ćwicz. ciel., przod. poszczególnych gałęzi sportów <szermierki, bokst!l,
gier sportowych, pływania). dla stowarzyszeń klubów sportowych,
oraz tych
irzeszeń, które mają w programie wyszkoknie fizyczne swych członków.
b) uruchamianiu kursów \r. f. ogólnych i specjalnych dla mężczyzn i kobiet.
,3. Kurs przodowników boks~
c) regulowaniu tętna życia sportowe
go w po:::zczególnych grupach w. f. zgło ·
Celem kursu jest pogłębienie posiadaszonych do Ośrodka.
nych
wiadomości wśród kandydatów tej
d) współpracy z komitetami w. f.
i p. w., oraz władzami towarzystw i klu- gałęzi sportu, oraz przygotowanie przodown. boksu.
bów sportowych.
:Warunki przyjęcia obowiązują te sa' me jak dla kandydatów na kurs przodown.
§. 2. ORGANIZACJA PRACY.
ćwicz. ciel. (§. III. p. 1. od a. do f.).
Zajęcia odbywać
się będą w środy
Praca Ośrodka w tym okresie organl.IOwać się będzit! na salach gimn„ oraz i soboty od godz. 20.30 do godz. 21.30 na
b~enie zgierskim, a zcentralizowana w sali przy ul. Nowo - Targowej 24.
Czas trwania przez cały okres zimowy.
sali przy ul. Nowo - Targowej 24.
Początek zajęć dnia 1. raździernika r. b.
Przydział sal gimn. dla grup w. f., cwiczących w Ośrodku uskuteczniać
będzie godz. 20.15.
Kmdt Okr. Ośrodka w miarę możności
4.

~apotrzeb~wania.

Męski

kurs przodowników szermłerczych.

§. 3. RODZAJE KURSóW. ;,;•
Okręgowy Ośrodek

A•

r Cl o c

W. F. uruchomi
okresie zimowym nastę

K u r sy p r z od o wn i k ó w
ho d z ą c e ) •
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§. 1. ZASADY OGóLNR.

'f nadchodzącym
~jącc kursy.

Nr.

dnia 21 września 1930 rok!!

Męski

kurs przodowoilców eytczeń
cielesnych - I - sze półroczeo

Celem kursu jest:
a) podniesienie sprawno'ści szermierczej na szable, florety, szpady,
b) zaznajomienie z metodą nauczania,
c) wyszkolenie odpowiedniej ilości
kandydatów na pomocn. instr., w tej gałęzi sportowej.
Warunki przyjęcia jak dla kursu przodown. ćwicz. ciel. (§. III. p. 1.) z tern, że
kandydaci winni posiadać za sobą ukoń
crone kursy szerm., względnie wykaże si~
dobrym wynikiem we władaniu bronią.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy od godz. 18. do 20. w sali
ginm. przy ul. Piotrkowskiej 115.
Czas trwania -przez cały okres zimo-

hazena), dla klubów i organ. w. f.
Na kurs przyjęte będą tylko te kandy·
datki, które wykażą się znajomością przepisów z wymienionych wyżej gier, i odpowiedzą warunkom jak dla kursu
przod.
ćwicze11 ciel. (§. III. p. 2.).
Zajęcia odbywać się będą w środy i so
boty od godz. 17. do 20. na sali przy ul.
Nowo - Targowej 24.
Czas trwania kursu przez cały okres·
zimowy.
Początek zajęć dnia
1. X. r. b. o
godz. 17.

Z

I

C• Kur sy

s k o s z a r o w a n er -

Niezależnie od wyżej
wyszczególnio~
nych kursów Okr. Ośrodek uruchamia dwa
kursy skoszarowane. Pierwszy propaganB. Kursy wstępne
dowy gier sportowych kandydatów, od
,(dochodzące).
dnia 12.X. do 25.X-1930 r., drugi przodown. gier sport. dla 30 kandydat.r
1. Męski kurs szermierczy \szabla. w czasie od I. III. do 28. III-1931 roku.
łloret, szpada)_.
Szczegółowe zarz~dzenia
odnośnie tych
kursów zostały już wydane w rocznyrv
Celem kursu jest przygotowanie kan- planie prac Okr. Ośrodka w. Fe
dydatów na kursy przodowników szerm.,
przez zaznajomienie ich z metodą naucza- §. 4. POMOCE ORGANIZACJOM W. F.
nia przy jednoczesnem szkoleniu w tej gałęzi sportu.
Zasa-dniczo pomoce stow. sport. i p. w,
Dostęp na kurs
mają ci
członkowie wyrażać się będzie ze strony Okr. Ośrod
organizacji i stowarzysz. sportowych, któ- ka W. F. w szkoleniu instruktorów. jedrzy odpowiadają warunkom, jak dla kur- nakże biorąc pod uwagę jeszcze słabe wysu przod. ćwicz. ciel. (§. 3. p. 1.), za wy- robienia organizacyjne niektórych towa.
jątkiem pkt. d. i e., Cwieit od lat 17).
rzystw w. f. i pokrewnych, Ośrodek udzie·
ćwiczenia odbywać się będą w ponie- lać będzie pomocy w:
działki i środy od godz. 17 do godz. 18.
a) opracowaniu i opinjowaniu pro·
w sali gimn. przy ul. Piotrkowskiej 115. gramów ćwiczeniowych,
Początek zajęć dnia
1. paździ~nika
b) udzielaniu wskazówek, porad it.p
godz. 17.
odnośnie zaprawy,
Czas trwania kursu przez cały okrG~
c) opieki lekarskiej nad ćwiczącemi,
zimowy.
d) przydzielaniu w miarę możności'
urządze.ń (sal) do ćwiczeń, oraz instrukto2. żeński kurs szermierczy.
rów opłacanych przez odnośne organiza.
cje,
Cel, czas trwania i warunki przyjęcia,
e) pomocy w organizowaniu zawojak dla kursu męskiego.
dów,
Zajęcia odbywać się będą
we wtorki
f) in11yc11 pomocy i porad fachoWJ'Ch.
i piątki od godz. 17.30 do godz. 19.30
Pomoc ograniczać się będzie do niew sali gimn. przy ul. Piotrkowskiej 115. zbędnych rozmiarów i zmniejszać w miaRozpoczęcie pracy nastąpi dnia 3 paź rę polepszenia się warunków pracy orgadziernika b. r. godz. 17.
nizacyjnej.
Kluby i ~towarzyszenia, które pragną
3. ICursy pływana (męski i żeński).
korzystać z pomocy Ośrodka, zei::hcą przez
swych delegatów porozumieć się bezpoCelem rozpowszechnienia sportu pły średnio z Kmdtem Okr. Ośrodka W. F.
wackiego i zaznajomienie szerszych mas
z nauką pływania, Okr. Ośrodek zamierza
§. 5. PROGRAMY WYSZKOLENIA
uruchomić w nadchoozącym okresie dwa
wstępne kursy pływania {męski i żeński).
Szczegółowe programy zajęć dla ka!,
Zaj~cici odbywać się będą w basenie <lego kursu będą podawane do wiadomości uczestnikom z góry na każdy miesiąc.
Rozkład zajęć i programy
Ć\yiczeń będą
wywieszane w miejscu, gdzie przeprowa·
dzone będą zajęcia.

Celem kursu jest zaznajomienie kandytak
by mogli po ukończeniu pełnić funkcje
pomocn. instr. w. f.
Na kurs ten mogą być przyjęci tylko
ti kandydaci, którzy ukończyli wstępne
bttsy ćwiczeń ciel., z postępem conaj- wy.
Początek zajęć dnia
1. października
imtiej dobrym.
·
Niezależnie od tych kandydatów, mogą o godz. 18.
5. żeński kurs instr. gier sportowych.
być przyjęci członkowie kadry półzawodo
wej p. w., oraz w drodze wyjątku ci kanCelem kursu jest wyszkolenie instruk~ydad,
którzy swą pracą sportową wy'6żnili się w swych organizacjach.
· torek w_ grach (siatkówka, koszykówka,
Wszyscy kandydaci odpowiadać muqą następującym warunkom:
a) wykształcenie ogólne przynajmniej
• zakresie 4 kl. szkoły powsz.;
życia rzemieślniczego
b) odpowiednie kwalifikacje moralne,
c) bardzo dobry stan zdrowia i
-.rawności fizycznej,
d) wiek nie niżej 18 lat,
e) zobowiązanie się do 3 letniej praŁapińskiego
ły instr. w swem stowarz.,
f) posiadanie własnego ekwipunku
dz.ina Łapińskich wyjechać do Warszaspor(. (2 par koszulek i spodenek ~imn.,
wy, gdzie dzisiejszy jubilat uczęszczał
\)ary pantofli, swetra i spodni trańingo··
dD
V. gimnazjum.
fłych).
Skutkiem trudnych
warunków maKurs rozpocznie się 'dnia 3 październi
terjalnych, w jakich znaleźli się rodzita (piątek) b. r. o godz. 13.
1ce musiał młody Fełiks przerwać
naukę
Miejsce zajęć sala gimn. przy ul. ·
w
gimnazjum
i
wstąpić do pr?~lctyki w
1
Nowo - Targowej 24.
·
j'.2lawodzie lakierniczym u Ja.na KozJow. ć~i~enia o~bywać się będą we wtor
j
:::kiego, gdzie też został czeladnikiem.
ki 1 piątki od g00z. 18 do godz. 21.30.
W dwa lata później
zaangażowany
1
Czas trwania od 3.X-1930 r. do 3C'
zostaje
p.
F.
ŁapLfiski
do
Łodzi
do firkwietnia 1931 r.
my
E.
Bergera,
u
którego
pracował lat
Program kursu obejmuje: gimnastyk,,
trzy.
iry rnc:howe, i sportowe, lekkoatletyk~.
Od roku 1890 aż do dnia dzisiejszepływame, boks, oraz wykłady orr{1i11e ad
go, a więc pełnych lat czterdzieści zaministracji, higjeny, instrukcja w."'f. i prze
ltrudnicmy jest p. Łapińsld, jako mistrz
uisów sportowych.
i w firmie „Sommer" w Łodzi.
Wybitny fachowiec w swej
branży,
~ :żeński kurs przodownic ćwiczei'i'
bierze też p. Łapiński bardzo
żywy ucielesnych.
: dział w życiu zwią.zkowem i społecznem.
:
W szerokim gronie kolegów i przyCełem t~go kursu jest przygotowani
1 jaciół cieszył się zawsze jubilat
szczer~~
&ff pomocn. mstr. w. f.
1
i;ympatj~ dla za~et swego cha1·akteru.
N:: kurs uczęszczać. mogą te absolZ ok21zji tak rzadkiego
jubileuszu
Nenfkr kursów wstępnych ćwiczeń ciel.,
Łódzcy nmfai-ze i lakiernicy obchodzi- odbyła się w dniu wczornjszym
kolacja
oraz te kandydatki ze stow. i klubów
uroczy-ltowarzyska w irest.anracji „Tivoli" z u&port., które odpowiedzą następującym li w dniu wczorajszym pię1~ną.
warunkom:
stość jubileuszu 40-letniej pracy
mi- działem kilkudziesięciu osób. W szereserdecznym ua) wykształcenie ogólne conajmniej strzowskioj wielce w.służ'Om::go członka gu toastów dano wyraz
7 oddz. szkoły powszcchn.,
swego p. Fdiksa Łapi:i1skiego.
czudom kC>leżef1skim, życząc p. FeJilrnoP. Feliks Łapiński urodził się w· ma- wi Łapińsldemu wytrwania długich jeb) odpowiednie
kwalifikacje
moralne,
jątku rodzinnym Sadul pow.
warszaw- szcze lat na dziś zajmowanem stanowinarodu sku, uwiei1czonem i upa.rniętnionem tak
c) i::łoskonały stan zdrowia i wvma- skiego. Po zbrojnym porywie
.~nia sprawn. fizyczn..
polskiego w r. 1863 zmuszona była ro- radosn~ jphileus~m.

ifatów z programem ogólnym w. f.,

zgiersl<i!l1 ra2 'dla J{ursu męskiego i "raz ..._
tygodhiv. jJ;i kursu żeńskiego.
Szc.:.egółowych
informacji, t.lotyczą„
cych wa~ unków przyjęcia, oraz kosztów
związanyc.h z kursem, udziela Kmd\ ~Okr,
Ośrodka por. WOSKOWICZ.
Termin rozpo.::Lęcia kursu zosta11:.:! po~
dany do wiadon:osci ninteresow&.nyin po
zamknięciu listy zgłoszeń.

J

BILE SZ

mistrza lakierniczego p.

§. 6.

ZGŁOSZENIA.

Kanaydaci (tki), którzy pragną uczęsi..
na kursy wyżej podane, zechcą się
zgłosić do Okr. Ośrodka W. F. Al. T. Koś
ciuszki 67, tel. 117 - 60, codziennie ocl
godz. 11-12.
.
Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do
dnia 1'. października od 1.X. do 4.X. b. r.,
w drodze wyjątku Kmdt Ośrodka przyjmo
wać będzie zapisy w sali gimn. przy ul.
Nowo - Targowej 24, od godz. 18 do 20;
po tym terminie żadne zgłoszenia nie będa
przyjmowane.
czać

§. 7. PERSONEL INSTRUKTORSKI.

!
I

Por. \Voskowicz, por. Kuźnicki, instr.
w. f. k. Gorączkówna, st. sierż. Łuchniak
i Rudnicki. Lekarz poradni sportowej Dr
Kuryluk.

I

UWAGA:
Podaje się do
kursu nie wnoszą

wiadomości, że uczestn.
żadnych opłat i jednocześnie mają zapewnioną opiekę lekarską,
korzystając z usług poradni sportowo - lekarskiej Okr. Ośrodka, która mieści się

przy sali gimn. przy ul. Nowo - Targowej 24.
Wytwórnia

Piecy i kuchenek
przenośnych nagrodzoa~

na wystawia Gospod. Higienicz. w Łodzi, dużym
srebrnym medalem.
„KOŹMINEK"
Główna 51, tel. 175-09

Niedziela,
dn. 21 września 1930 r.
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Niedziela,
dn. 21 września 1930 r.·
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Kaplica Zygmuntowska przy katedrze Wawelskiej
Nie p~ebrzrn:iały jeszc~e ech~ c;zter~chsetneJ roczrucy ur?dzm
wielkiego
p1ewc_:v: renes~nsu J?Ol,skiego, ~ana Kocha~o":'sk.Iego, kiedy J.eanocz~srue przypada
Jubil.eusz
czterec.n.set1ec1a
a r c Y·d 'Z : e ł a r e n e s a n s u P o 1s k i e g o, będącego chlubą narodu,
perłą sz~uki, głośną na cały świat.
Kaphca Z~~tmtowska
przy ka.te·d rze wawelskieJ. Zaczęta -yv 1·oku Ui~7.
~budowana w roku ~520, J3;k~
kaplica
grobowa Barbary, p1erwszeJ zony króla
Zygmunta I. Konsekrował kaplicę
ks.
biskup Tomicki dnia 19 czerwca
1530

m u n ta I. J est to tryptyk otwar-1manym w stylu do
najdrobniejszych cuskiego), patrzył ~ dumą i rad~ią n~
ty i zamykany, składający się z części, manym w stylu do najdrobniejszych arcydzieło sztuki renesansowej. na wła
obrazujących we wnętrznej części żyGdyby Kraików posia<lał tylko kapli- snej, pol&kiej ziemi. W roku jubileuszowot Najśw. Marji Panny i św. św. Sta- cę Zygmuntowską, przyciągałby do sie- wym Jana Kocha.n-Owskiego
godzi si~
nisław.a i Wojciecha. Część zewnętrzna bie r.zes·ze z całego świata, żądne piękna przypomnieć arcydzieło, które a il
wyobraża męczeński żywot Jezusa Chry- wzorowego. Powstało to piękno plasty- n ie wpłynęło n a ro z w 9 j
stusa. Rzeźby wykcmane z blachy sre-. czne przed czterystu laty, w roku, kiedy i rozkwit re n es a n su w
brnej, ujęte w obramienia orna.mento- urodził się twórca „Fraszek", „Odiprawy P o 1 s c e.
Wielki "Qoeta poił niem
wane.
posłów greckich" i „Trenów".
Jan z wzrok i kannił dTuS~
Krata z bronzu zamyka kaplicę Zyg- Czarnolesia znał kaplicę Zygmuntowską,
. __,,..... 'A.
.towską od strony nawy bocznej. Krata widział ją i podziwiał. Głęboki, doskonabogato rzeźbiona ornamentem
utrzy- ły znawca renesansu włoskiego (i franae
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Jan Kasprowicz

Projektował Bartłomiej Berecci. '.Ale
król, doskonały znawca 1·encsansu (poznał go w młodości na Węgr.zech) oglą

da, bada i zmienia projekt wedle swego
upodobania. Jest duchowym twórcą kaP,lley.
Piękny zabytek, staje się z ~
.wspólną kaplicą Jagiellonów.
Znajduje
~ię w niej grobowiec Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta oraz Anny Jagiellonki - przed stalami marmurowemi.
Wszystko, cokolwiek mieści $ię w
kaip1icy, n o s i n a s o b i e c e •
chy; wykwintu stylow-eg o,
wykonanego w najszlachetniejszych materjałach, w s.posób wytworny.
Sute rzeźby, gzymsy, profile, ornamenty, przepiękny ołtarz, lichtarze - wszystko do najdrobniejwych
szczegółów
świadczy o głębi odczucia stylowego i o
mistrzostwie. Znakomici włoscy artyści,
jak wspomniany Berecci z Florencji, Jan
:Marja Padovano, Jan Cini z Sieny (de
Senis), Santi Gucci złożyli się na arcydzieło, natchnione przez króla-znawcę i
miłośnika, prawdziwego ;renesansowego
mecenasa.
'
·Przed czterystu laty powstał w 6wczesnej stolicy Polski a ~ c y t w ó r
r en e s a n s u, jakiego nie przyćmi
ły ami twory późniejsze, ani czas.
Kaplica Zygmuntowska pozostała skarbnicą stylu w najistotniejszem znaczeniu
tego słowa. Nie może być i nie jest pominięta nigdy i nigdzie, gdzie mowa o
tym żywiołowym, wspaniałym, przebo•ga tym „klasycyzmie".
Na rzut poziomy składa się kwadrat.
Mury· otacza bęben, nad którym unosi
się kopuła, uwieńczona latarnią. P"roporcj e brył i płaszczyzn odznaczają się szla
chetną harmonją. Wnętrze wypełnia po-

waga i sku1,)ienie ba1-wne,

w.
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Rzadko na moich wargach Niech dziś to warga ma W.Yzna Jawi się /etwią przepojon:y,
Najdroższ'J)_ w31raz: .Ojcz.Yzna„

., I

UBOGICH"
Ja/eił ~ aloi nie oaezzv~ .
Jakaś nculz~ja nal$'Dli_
t(tsza„ ~J

Przemowy 'i processyJe.
Oto jest treść Majestatu,
KtórJJ._ w. niewidu i:»i~ ..:i

nie
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Widziałem, iak się na r.Ynkach
Gromadzą kupcz.Ykowie.

Więc się
azinicie - ktoś moze
Choć milcz/eiem słuuność mi przyztuL.,Że na mych wargach tak rzadko. /

Lic.Ytując.Y się

Jawi si~ w~az: .Ojc:31.zna.J _

Kto

f9

wzajem.
najgłośniej wyp_owie.

Widiiałem,

iak

-

rriięaz)} ludźmi

Ten się urządza najtaniej,
lak poklask zdob.Ywa i rentę,
Kto krz.Yczy, iż ż.Yie dla NiejQ
Widziałem, iak 'do Jej /iolan
Wstręt dotąd serce me czuje Z pokłonem się cisną i radą

Naip.ost:?_olitsi szuje., •"'t

Widziałem

Z

rozliczne

-

I

tłumy

pustą, leniwą duszą,

Jak dźwiękiem orkiestr.Y świątecznej
Resz!/ci sumienia

...

'

Ta s'iostra najbliższa zbrat ten,
Wybrani z pomiędz:y rzesz_y,
Ci znają drogi, któremi ,
Moja W J1_brana sp_iesz.~

-

K.nvawnikił!m zarosłe kh
L-Opianem i podbiałami:

-

-

)

b'rzegi, , .
Spieszę z Nią razem, topole -., . · .
ślą swe westchnienia za nami. .
Pr~stajem na cich)}ch mogtlach.
Słuchamy. azali z ich wnętrza

Kaplica wykona.na z piaskowea. Gruntownej restauracji
dokonano w latach
1891-94. Doprowadzono wówczas kaplicę do pierwotnej świetności. Rzeźby zew
nętrzne i braikujące części, wynikłe ze
z·w ietrzenra kamienia, odtworzono ściśle
według pierwowzoru z kamienia szydłowieckiego. Kop~ kryta łiuską. miedzian~, grubo w ogmu ~oooną, gra
P~
!Piękną gamą na słom~u :na tle
murow
katedr y i dzi~ńca pierwszego.
Grobowi.ee Zygmuntów jeden nad dru
gim w!obrażają królów w pełnej zbroi,
spoczywającycli. na
sar~ofagach w ~ozach uświęconych zwyczaJem, ~ p~n.iesioną jedną nogą, z berłem w JedneJ 1 z
j a.błkiem w drugiej dłoni. Grobowiec An
ny J 2,giellonki ujęty inaczej _ najpewniej ze wzg·lędu na miejsce i czas powstania. Wszystki!e trzy grobowce z obramienia..-rn~ wy~te w czerwonym marnmi·zeOwłtaęgierskibm.
·in· ł
b ł
Y
r.t sre rny, s1 ie z ocony,
, i _t a z: ze m _ Jl o l Q 'Yi. y_ m Z Y.. g-

'.A potem pÓdnióslszy gło~ : „
Do dalilej tl1stając podróż31Woła: .Miej radoSć 1l7 duszy,
,, ~·
. nqz.~1,..,
.
Bo. iJi.lk. o. ra d_o&e;
'~

Pódporą

ci 'będiie i brzaskiem
Ta ziemia.. tak bujna, lak Ż!Jzna,
Nią-ci ja jest'em. na zat»:SZC: - .

Jaki$ zlomt»rJ

zł~ca. ~\

Pszeniczne podpala siogi. ~
U bram się 'Wije niebieskie/I \.
fVi rozp_aczY, człowi.ek ubogi., -.
głodem zawieta p_reymierze.
N a przepełnion:ych ćmentarztJch

Z

__ Kr~}J_że si.ę, w_mo~ fi~

•
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Nieznane obrazy "*"'*'
Jacka ałczewskiego

+Mi
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Jaliaś morClercza zaraza
L-

pozbawione CWfl.""WMI

ponurości.

:sP._rz.~ach matzJ.

~

Ta ukodtana .Oi~~'~."

głuszą.

Sztan<1ar)) i proporcz))ki.
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Lecz 'brat niój najbliższy 'i siostra, ,1,
W1tak czarnych żałobach ninie,
Ci wiedzą. że chowam tę świętość
~ najglę_bszej serca głę_binie ~

Zbo%a !i, ~oeiJ ilo'Jr-·1~
'.A lam już t»U:lzim;» żniwiat'%). •
~ra dloń SJVą na czoło mi kładzie

„Salonie Sztuki" p. Wojdechow- skiego,
„Salon" p. Wojciechowskiego,
skiego przy ul. św. Jana w Krakowie znaj wiążą.cy się a; tradycjami salonów Kry.
d t d .
.
wulta, Sarneckie2'.'o i BartoszeWicza, ma
dują się cztery meznane o ą. l noowy~
stawiane nigdzie obrazy Jacka Malczew- nieznane płótna: - Fałata
(„Kaczki" i
skiego. Jest do „Dunajec" z roku 1889 „Droga na Kocierz''), St. Wyspia.ńskiego
malowany szkicowo, a ciekawy ze wzglę- („Anioł") i W. Hrószkowskiego ,(„Wizja
du na koncepcje z której zrodziły
slę Szopena"). W$ród wielu obrazów, mniej
,, . .
'
. . ·
A t _
·
h
k
·
pozmeJ pomysły rusałek, daleJ - „. u ? lub więceJ zn.anyc , przy uwaJą OC'Zy:
portret" z r. 1915 utrzymany w torue Z.Ie „Handlarz" i „Głowa słońca'~ Messera,
}ono-niebieskim. „<Jzarownica'' - szkic „Róże" Karpińskiego, „Kościołek w P..abolejny do kompozycji, związanej z woj- ce" Augustynowicz, pejzaże Mitarskiego
ną śwlatową i legjona:mi,
(czarownica, i Podgórskiego, akty W. Weissa, „żyd"
·
ł
k"
chodzi z chałupy Axentowicza z r. 1889 i „żniwa" W. TetrzucaJąca z~ uro i, W: . ,
do odjeżdżaJących legJo~istów'. a u pr?- m~jera ~pon~ _ws~ystki~ jednak gógu zatrzymuje
ją amoł„.) i wresz.cie ruJą i na:;bardzi.eJ mteresuJą
historyWenus grecka i polska" obraz wyobra- ków i miłośników sztuk pięknych wspo~ajacy modelkę, która piękno swoje po- mniane, nieznane dotąd dzieła Jacka Malró~uje z pięknem posągu Wenus mi- czewskiego.
,
,
· J Mal
C!1
•
łońskiej. Po-za term dzieła.nu ·
czew-
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Jalioniiś głuche tętentyl: _
Wskroś przesz.YDJają poDJiiltu, _,
Kłębią się gęste chmur~_ys~
Cz.Yiaż to ręka je zetrze-~ <

'}a~riś olbrzymia rzti/i.a- ~ -- _
W ez.brała krwią i rozkr»t:J..:\ · _
, W. krąg pizrpurowe s:J»e nurty,~ Zabiera d~ i 'd~~~ 1

Ja~owd Ulą pomtuki : •..:'~\~
Drży

niepoznana

puszcz~

·'

Dęb_y się groźnie ozwały.
Cóż to za moc ie poduszcza?..

-

J

'A nad tą 'dolą - tiiidoltl
Poranna nieci się zo.-za, .: ··
Na pieśń mą, Ojcz.Yzn.Y Pdn<b
Sp_lywa p_romientwść jej boża,, "

°"

VI mej pieś_ni, 'b?gatej ~zy 'bie'Jnej 1i,,,"" ·
Prz)]Zna mi /etos lub ńie prz.Yzna ~
Ż~je, tak rzadka na wargach,
~ {
Moja najdroższa _Oic.zJJ_zna„ ;
I,!,
- .Y \
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JEGO ISTOTA
i POCHODZENIE
merykański
Humor ka:i;dego n&rodu ma s w o Je wł as :n e, odrębne cec h y, wyrażone niejednokrotnie tak
dobitniie, ;;a samo określeni-e:
„humor
rcngielski'~ - naiprowadza na li!.koniczną.,
?fil"adok!saJ.n.ą pointę, której sens i wartość oceni należycie jedynie wierny syn
Albioo.u. Niemiec nie śmieje s-ię z dowcipów francu&dcll,
francuz z. .• żydow~kich.

doWcip jest

dobrym

~businessem"

humorystów amerykań- lj e s z c z e b a r d z i ej
1a k o-I
J estto niemal h i g i e n i c z n y
skich jest We 11 Rodgers. Kie n i cz n y, su c h y, f 1 e gm a- z a b i e g
a m e r y k a n i n a
dyś był pastuchem w Nebrasca, potem t y cz n y i n i e c o
br u ta 1- p r z e d z a ś n i ę ci em - takie
wstąpił do wędrownego cyrku.
Czynił n i e j s z y •
zastrzyknięcie łagodnego
optymizmu
przy tern dość zabawne spostrzeżenia.
Amerykanin ma bardzo m~.le wyma- człowiekowi
strudzonemu w pogoni za
Wkrótce dzięki swoistemu
humorowi, gania i cieszy się z byle czego. Niejedno- dolarem.
doskonałym point'om,
zaczęto znacznie krotnie w teatrach widzovde śmieją się
Nawet Ford - ten potentat - ocemniej interesować się popisami zręczno- do rozpuku z tego, że ktoś się prLewró- nił wartość humoru, jako środka nietylści Rodgersa i słuchano jedynie jego ka- cił na scenie, lub bohaterowi wylała się ko reklamy, ale i popularności.
pita1nych uwag.
-l
f r(ld\.owa
l.
szklau11.m
gorąceJ. h erb ait y na
Stał się wię
da
t ·
h
Najbardziej rozpowszechnione w A- koszul ...
•
. .
c W.Y ~cą.
ys~ą.czn.yc
meryce Północnej pismo, „Saturday Eę
_ ks1ązeczek z dowcip.anu... o sobie
sa·
vening News", zaiczęlo drukować
jego
Szczegól'llem powodzeniem cieszą się mym. Niejednokrotnie dowcipy były bar
„aforyzmy" i dowcipy.
Za.warte
w opowiadania „30-to wierszowe''. Stworzo dzo cierpkie dla jego fabrykatów _ ale
trz.ech wiers.zach „refleksje"
Rodgersa no specjalny rodzaj takiej
lite1·atury. i tą drogą zdobywa się popularność pozdobyły wnet ogromne powodzenie. Oto Jej arcymis.trzem jest dobrze znany i w wiedział sobie Ford, płacąc aż 1000' dopróbki: „Mussolini powiada, że jego na- Europie - O'Henry.
lairów za dobry dowcip o sobie. Anegde·
stępca jeszcze się nie urodził. Bą.dź co
Po gorąc:z;kowej pracy całodziennej, ta z osłem, który udawał konia, a „Forbądź jest to już nieco
pocieszające".„ wieczorze spędzonym w kinie, ameryka- dem", któq udawał samochód - koszAlbo: „Przedmiot zbytku jest
rzeczą, nin przed zaśnięciem sięga ręką po naj- towała ,,króla z Detroit" - 5000 tysię
której fabrykacja kosztuje 7 dolarów 20 nowszy z.eszyt zbiorków t. zw. „fordow- cy dolarów. Opłaciła się, gdyż
później
centów, a. którą się sprzedaje za 50 dola- skie" dowcipy. „Keep
smilling" - u- bezpłatnie obiegła cały świat.
rów".
śmiechnij się oto wszystko,
czego
A m e r y k a ń s k i d o w c i p
Ame:ryikański dowcip jest
zbliżony pragnie każdy taki zeszyt od swego za- j e s t
t e ż d o b r y m „b u s i.
do angiel'Skiego,
j e s t
j e d n a k sypiającego czytelnika.
n e s s e m".
współczesnych

n

Swoistą zawiesistość

posiadał ongi

dowcip polski, d7liś mocno sikosmopolitywwany luib wręcz żyjący echami z „Rire"„ „Punch'u" lub „illka".
o dowcipiie amerykańskim, posiadają
~ym arcycharakterystyczne cechy, w któ
rych od.bilo się i życie a.merykańsikie i
wysubtelmieszam.ina raa i... niezbyt
niona wrażliwość yankesa, opowiada bardzo interesujące drune, historycznego nie
mal zna.ezenia, jeden ze znawców literatury i życia arrneryikańsikiego1 mister Sam
Snob.
Oto, w połowie ubiegłego wieku, w
:Arizonie wychodziło niewielkie pisemko,
którego
współpracownikami
b y l i
zw y k l i
c o w b o j e. Od swych
przodików ci „współpracownicy" odziedziiczyli przyirodzoną d-Ozę humoru anglo
88.Skiego i tak długo r02powszechniali
swój repertuar, że ~tarczył w przy8'llości jeno stenogram dowcipu, treść
lalroniczna i zwarta najweselszego opo:wiadamia, aby rozśmieszać
niewybredDJ"ch słu.chac..zy.
Pismo podawało wmdomości bieżące
mniej więcej w ta.kim tonie: „Wczoraj
aptekarz Johnoon ~usz:ył suchy proch
przy płonącem ognisku' , zaraz potem na
stępowała wiadomooć: „ubranie jegQ okazało Siię zupelinie !Il.a mia.rę drugiego
męm wdowy Johnson". Lub: „&m prze
jeżdżał wc.zo.raj obok fermy rodziny Green. U wrót stała młoda M<>:JOU z bratem
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ZŁODZIEJ

JAK KRAD
wis+

Fach złodzieja
kie~owego jest
może najgorszy ze wszystkich fachów
złodziejskich. Wynika to z wielkiego nieraz ryzyka a małej korzyści.
'
Zapuści
ot doliruiarz grabę
do
~?je)ś. doliny, . a tu ~bi·yndza 3 ). Albo
JUZ, JUZ ma wyciągnąc ~el, cz.y portmonetkę,
a tu go cap za ł.a""!

:i·„

,. ··

\Wij~ Sam mi.ał pr~e i poNajwiększym
sojusznikiem doliniaprosił M.ary1 aby mu przym.osła. kubek rZ.a jest tłok, to też najlepiej jest mu
l!rody,
bardaio
polde o:pero~ac• w kosc1ele,
• ·
·
·
pał
ją p:rrzyczem
po plecach.
Kiedyserdeczrue
dym
rozwiał
tramwaJu,
na wieaię, w brzuchu Sama znaleziono sied~ cach i t. d.
otwarów od rewolwerowych kul''.„
ze względu na małe korzyści kieszon
Tę gazetkę z Arirzony można,
za~ kowiec zwykł operować samodzielnie
Qiem Sama Snoba, uważać ,z a .Pr o- ale zdarz.a s~ę, że czynią to zbiorowo. J~.te t y ~ „a m e r Y., k a n s k 1 e g 0 den zagaduJe upatrzoną. ofiarę, drugi
do w~~ p u".
ogałaca ją. Najwięcej doluoorzy działa
~aJwięl~y
amerykańskieh humo- w tramwajach. Robią to oni parami. Jerystów, kapitalny Marek
Twaiill., jest den podstawia ofierze pod nos gazetę by
pie;rm~ kontrnuatar;em
„Gazety z w ten sposób zakryć mu pole widzenia
~llLOny'. Dowc:ip Twa:ina sprowadza się ,na własną marynarkę, a drugi zabiera
:wła8ciwi.e do D.?Stwuiąooj, typowej for- mu portfel, 2;egarek i t. d.
m.u}y: „Jechał.em tramwajem. Na platp
..
kt'
się złodzieje
formie stał maikomity bokser Joe Jeff- h ~YIZą4łtm'.
orym
ries. Wysiadając, ni~ożnie nadepną.- c ę e ~osi uJą .
.
łem mu na nogę... Kiedy po sześciu tyJest zwyczaJna g1llet'ka. •:
goclniach p~łem do siebie w szpido golenia.
talu w Alabama.'~. .
Osadz.onem,
osterkiem, w specjalnym
Jednym z rulJbairdrzieJ
popularnych przyrządzie złodziej wycina kieszeń wraz

z

,Piotr
....

też

Szaruga

poc •

W ;ręce moje dostał się odpis niezmier
dziejach

kryminalisty-

ki dokumentu tak zw. „Dzieill\ika kondukoo:ra" - pł'Zewyższającego swą. groza

wszystko, co dotą.d czytano,
odtwarza:
ją.cego jeden z najbardziej
niesamowitycll wypadków, jakie miały miejsce w
Stanach.
Fakt miał· miej&!e przed dwudziegtu
laty w zachodniej Nevadzie - niedawno dopiero jednak
archiwum w Irvin~ udostępniło ikilku wybranym ów rę~oi;is, - kronikę wstrzą.sają<:ych przezyc.
·
Jak wiadomo „pociąg ś:lnierci" t. j.
noony pocią.g Nr. 47 wyn1szył dn. 9. 7.
1910 r. o godzinie 20,05 z Mixton Nev.
tinją via St. Vincent. Wkrótce stacje tej
drogi zaczęły sygnalizować, iż„.
niema
pociągu na linji aczkolwfok napewno
.wyjechał z Mixton. Ostatni raz widziano go w pobliiżu Rolston - potem pociart
~ bez śladu. Wysłany o północy ~
~ ratunko~Y..."'"':„n:rz.eb:d• .caJ~,lin.iP-.. nie

o
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z zawartością. Ten rodzaj kradzieży z
wycięciem
należy do najłatwiejszych,
.,gdyż leciutkiego dotknięda ostrza, prującego materjał, nie czuje się zupeł·
me.
J~en z mniej .zdolnych„wycinacz;y-"
operuJąc w tramwaJu zbyt mocno ciął
żyletką, tak że przez ubranie i hieliz-

nę

dostał się do żywego mięsa..
żywcem krajany obywatel narobił piekielnego wrzasku i złodziej powędrował
do P aki · Al e .bYł t <? J·ed en, J· ed yny wypadek.
,
.
. Do cz~stych spos?bow ,~a~arua nale~y spos~b „TI.a; :pap1~osa . ~~szonko':1:c P;'-"0~1 o og1en,:}· J'.ed11oc~esnie lewą
ięką s~ę„a do cuduvJ kieszem. .
, 1'.faJ~e~el~zym" sp?Sobem ~~~ kradziez ,„lilme~m~wa; Kilku złodz1eJ1.
chodzi do Jak1egos pana, przewazme z
prowi:icji ~ życz:v, n:u czule imienin. Na.stępme, mile zdz1monego obywatela, łapią i rzucają w górę kilkakrotnie, krzycząc: „niech żyje, żyje nam!"
Po chwHi życzą.cy imienin rozbieo-ają
sie, pozostawiajac solenizanta bez w°szystkiego co tylko· można zabrać.
„Nabujanego" odbywa się w ten sposób, że hoża dziewoja, krzycząc: „wuju
drogi wuju!" rzuca na szyję jegomościa.

:r:od-

I

I

Jest on tem mile zdziwiony
i .mzwyczaj nie protestuje.
Po kilku mocnych pocałunkach
panienka ki-zyczy „pomyliłam się!" i ucieka, oczywiście z portfelem.
. Zu::j~ują. się ró~eż uprzejmi pano
wie, ktorzy smaruJą uprzednio
ofiarę
kredą, by potem czyszcząc rękawem, oczyścić ją .z kredy i z... zegarka, ora.1
portfelu.
Portmo"!1.etka, xzadko staje się łupem
kieszonkowców, gdyż zazwyczaj noszona
· t t rudną do uję~ k'ieszeru· od sp od m· Jes
c1a w palce sposobem „nożycowym". Sezon na portmonet~i nastaj~ zim? wtedy,
gdy one spoczywaJą. ~ k1eszema~h ?d
~~t. S? wtedy łatwieJsze do wyc1ągmę. ". . .
"
. .
;,DvID:1arstwo . w~aga. ~e!ki-e)
wprawy i
d~h.katneJ rę_k1. ~ezeh w
„porzą.dneJ ro?z1me zauwazą, ze synek
ma ma;łe rącz~ zawczasu j_uż go p~znaczaJą ~ kieszonko:"ca i zaprawiaJą
w tYill; ~ehkatm~ rzem1?śle.
. ł:TaJwięks~ą hc;~ę reJestr~wanyeh ~o
dz~e..1. s.tanowi własnlC> ~odmiana, o.ktoreJ J~z ~azn_aczyłen:, .ze _wyma~a ~11 ~
?brob1erua kilku gosc1, mm znaJdfile się
Jeden po~fel . . .
•
z kilkudziesięcioma złotem:i..

.?.aru
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ziono dziennik
konduktora - ostatnie,tastrofy - tylko ja jeden... Te trupy po
kilkanaście stron jego pisane wprost chi- wagonach gwiżdżą sobie na to ... Bodajby
~™~~~-~~2~n~~·~'"""~ rnerycznym pismem odtwarzały dzie- się prędzej l'Ozbil - niż czuć tu obecność
-;;;iiiiinimmam.iiiiiiili je okropnego pociągu w czasie tej taje- tych za ścianą... hałasują...
słychać o™aa•zawa ąwlll!Nl!i! mniczej i niesamowitej nocy.
hydny stuk obijających się o ławki ciał...
"
o
e
Oto treść tego ponurego
dokumen- Muszę opisać to wszystko, muszę, by ueł'CI
tu:
wierzyć potem, że te potworne wid.ziaągu
.
. ... Dn. 9. 7. godz. 20.20. Jadę dziś po- dla nocy, to n~e wymysł wyobraźni znajdują.c pociągu, _ ani nawet
jego ciągtlem nocnym Nr. 47 z Mixton do Drig że nie zwarjowałem ... Ozy potrafię prze
szczątków. Zrozumiałe przerażenie zapa- h~: ~az t~lk<? ?ZY dwa jeź~ziłem tą li- ŻY,Ć? jeszcze raz te o~{ropi;.o.ści. i nie osz~„
nowało w dyrekcji _ uczyniono nieby- nJą I me lubię JeJ. To mało uzywana od- lee „. Ale muszę„. mech i mm pogłowią
wały alarm:
„
nog~, mam. najwyżej 50-:::iu pasażerów "!' ~ię ~ad tą przeklętą zag~dką., pomęczą,
o godz. 5,50 rnno znaleziono w tragi- głupich 6-cm wa~onach i sam _stanowię Jak Ja ...
cznych okolicznościach pociąg, ale zagad- calą o~ługę. ~ 1 . gę)Jy .~tv(orzyc do k?· Chwilami chciałbym ln·zyczeć, drzeć
ka po.została zagadką - jeszcze strasz- go, J?OC1ąg dz.iwme Jakis cichy,
ludzie się, jak opętany ze strachu„. To
znów
liwszą na.wet. Pociąg stał spokojnie na senm.„
.
. lęk łapie, że ich pobudzę„. Jutro znajdą
s~yn"ach, widać było, że lokomotywa ·za20,50. Minęliśmy Hucksv1lle,
ledwie nietylko trupy :z.miażdżone
przez katatrzyn1ała się sama - na węglarce leżał je poz.nałem. Jedziemy przez jakieś pu- strofę, ale i tych
nietkniętych i tę zatrup maszynisty - pomocnik znikł. Po- stki, których sobie nie
przypominam, rżniętą... A konduktor będzie zmiażdżo
ciąg wewnątrz przedstawiał
wstrząsa- 21,05. Powinniśmy już być w Doyle na ny, albo warjat ... Do rzeczy, tak, do rzejący widok - wszyscy pasaże:rowie
w postój 3-minutowy - już od pięciu mi- czy.„ właśnie chciałem iść na loko iotynajdziwaczniejszych pozach leżeli mart- nut. 21,15. Co to jest?... Doyle ciągle nie wę - zapytać gdzie jeąteśmy„.
widzę
wi na ła-<l.·kr.ch i na podłodze. Nie było na widać - jedziemy przez coraz dziwniej- przed szybą. mego eoupee.: biegnie wysonich śladu j.?.kichkohviek ran, - jedna szą okolicę. Ponme bezludzie. Gdy włą- ka blondynka, w oczach
rozszerzonych
tylko .kobieta leżała w korytarzu z prze- czałem światło, mignęła mi po . prawej ma obł0dny strach„. ptizebiega
dalej."
ciętem głęboko gardłem, u drzwi
prze- stronie jakaś stacyjka zupełnie rueznana, Za nią tuż, tuż, niski szpak<Y.vaty, z sę
działu konduktora. Gdy otwarto ten prze- irujnowana na.wpół - ani człowieka na pim nosem mignął.„ sekunda.„ straszny
dział, nowy, straszny widok uderzył w peronie. P1:zysiągłbyrn, że drzwi od wyj- krzyk.. im.1rhvieję„. Gdy wreszcie łapię
oczy; ko11duktor z twar.zą wykrzyiyionąlścia były zasnute pajęc11,yną.„.
za klamkl'ę - widzę - za szybą osuwa
szaleńczo, z pianą n.a ustach i wielką ;raGodz. 2-ga w nocy. Pędzimy z. niepr::i.- slę na ziemię ta kobieta„. oczy te
saną postrzałową. na głowie leżał na podło- wdopodobną
szybkością. - katasti·ofa lne... a gardło podcięte głęboko.„ stru.d'Ze ,_ l>Od drzwia....lli-,Na,. . .stQlikU. ... rma!e- ;nie~nikniona. Kto się tu zresz~ boi ka- m:ień Juwi bucha.„ Nie ffi;Ogę drzwi otwo-.1

Dziennik konduktora
U!e ciekawego w
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„ Wywoływanie"

czasaeh

olbrzymią w życiu gospodarczem

~szystkich cyw.ilizowanych narodów od•grywa rolę, bynajmni.ej nie jest wynalaz
kiem nowoczesnymZnały ją bowiem
i iuż czasy starożytne i wieki średnie, a
'dalszy jej rozwój śledzić się daje aż do
'.xrx.-te~ st~ecia, '!, którym przybrała
(formy J. rozrruary dzIS nam znane. Od sa
mego zaś poc~ątku, :posługiw~ s!ę _nią
p~edewszys.~1em s~at . kup1eck1, Jako
naJskuteczrueJszym srodkiem
do zwabienia klijentell.

.Badania

wykazały, że już

Chińcz

y-

rok~

Str. 11
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obecnie

I

najstarszą forn1ą zachecania do kupna

rzecz i w starożytnych A t e-1 rey żydowskich.
IDługo trwało zanim ten „szyld pla~
B ab y 1 o n~ e i M .e ~
Właściwy rozwój reklamy .w znac~e- wy'', słusznie wyśmiewany dla
swych
. dotychczas me udało się Je- mu nowoczesnem rozpoczął się z chwilą „krz.y<:zących" barw, jak wogóle całej
szcze znaleźć „reklam" wśród
gruzów l w y n a 1 a z k u d r u k u. W mia- „kompozycji", przybrał formy prawdzitych trz€ch wielkich centrów • kultury lrę, jak postępowała naprzód prasa co- wie artystyczne. Wystarczy
porównać
starożytnej. Z faktu jednak, że Rzym i dzienna, poczęły ukazywać się t. zw. „o- plakaty z początków drugiej
połowy
swoje zdobycre kulturalne
zawdzięczał głoszenia" ceyli „anonse", które zczasem XIX-tego wieku z dzisiejszemi, by si~
w lwi-ej części Grekom, ci zaś znowu bez stały się głównem źródłem dochodowem przekonać, jak olbrzymia między niemi
wątpienia wzorowali się na
kulturze ,przedsiębiorstw dziennikarskich. Ręka w zachodzi pod wzig·lędem
artystycznym
Wschodu, wnioskować należy, że i w ·rękę z temi ogłoszeniami
róż.ni<:a wykonania.
dziedzinie ~eklam:y- istni~ła łączność mię
.
rozwijał się plakat.. ,
1
Sam system reklamy plakatowej w
dzy ludami starozytnem1.
Rozlepiano go z początku na
scianach początkach swyeh stał na dość niskim
J~~ą z
najstarszych i najprymi- ·d?mów,. co bY?-ajmni~j nie p~zyczyniało pozio~e. D<;>piero pod koniec ubiegłego
t~ywmeJszych form rekla~y było, z~aje ·się,.,. do ich. upiększ.em~. T? t~z gdy w stul~c1a z ~e~łychaną szybkością począł
się
„w y w o ł y w a n ie". świad- .1814 r. księgarz mem1ecki L1tfass wpadł prze1staczac się w dzisiejsze swoje for,
czą o tern zachowane ryciny z wieków .na pomysł umieszczenia plakatów na my. Nie obeszło się oczywiście i bez dzi·
średnich. Jedna z rycin naszych przed- skonstruowanym przez siebie specjalnyn1 wactw, a nawet wybryków wprost jul
sta>via takiego „wywoływacza" londyń- ·słupie, Berlin pierwszy wprowadził ten chorobliwych. Pod tym ostatnim wzglę
skiego. Z bieg~e~ czasu sami sprzedaw- sposób plalrntowania, a z~ . jego prz~- dem prawdziwy rekord osiągnęła znana
cy reklamowali się,
.kładem poszły zczasem i mne wielkie fabryka mydła w Anglji Pears. Reklanawołując przechodniów
miasta
europejskie i amerykańskie. muje" ona wyroby swoje na najniedt>
do zakupu roznoszonych przez nich to- Pierwotnie plakat zawierał tylko druko- stępniejszych punktach całej kali ziemwarów. Ten sposób „autoreklamy"
za- wane ogłoszenia. Z biegiem czasu dopje- skiej.
chował się po dziś dz1eń w krajach po- ro
do d a n o tak ż e i 1 u str ałudniowych, a u nas w Polsce u handla- c j ę ,
oczywiście bardzo prymitywną.
-~'--4

Miał słuszn~~
stary Ben Akiba, zapewne
twierdząc, iż wszystko ·na tym świecie n _ac .h,
kiedyś już było. Nawet reklama, która f i s 1 e

tak

1930

staroż łności

Reklama w
w naszych

września

-1 .

c y na długo przed nami zdawali sobie
,doskollil;le ~praw_ę .z _siły v.:-ei:J:>ującej .r~klamY, i uzywali JeJ w naJroznarodmeJPierwsi
misjonarze
,s zych fonnach.
\eh.rześcijańscy stwierdzili ze zdumieniem
ze kupcy chińscy nietylko rozumieli zna
•czenie pięknej wysta:wy sklepowej, ala i
(:wspaID~ale malowanych szyldów. W jak
!;wysokim stopniu rozwinięta była w Chi
..:!..:..:. ...
nach reklama w pojęciu już prawie no:wocze.sn.em, tego dowodem szeregi pysz·inie wystrojonych „wywoływaczy", którzy rz; dzwonkami lub z grzechotkami w
ręku gonili ulicami, i z niesłychanym hamem zachęcali przechodniów do zakupu
irowarów. Kupiec chiński
umiał nawet
wodą
'już posługiwać się
tak „nowoczesnym"
Niezwykle interesującym okazem w kró drobnych mięczaków i larw owadów, któ objęto§ci, ptak więc ten dokonywa szttt•
środkiem reklamowym, jak
lestwie ptaków jest mały ptak, należący remi się iywi, w poszukiwaniach tych bez ki nielada, chodząc pomimo to swobodNZdzielanie beLpłatnych. próbek
do rodziny drozdów, ale przypominający namysłu zanurza się w wodę lodowatą nie pod wodą. Zastanawiające jest takwśród publiczności.
że to, jak ten mały ptak wytrzymuje
Prawdziwymi mis.trzami w dziedzi- raczej mysikrólika, spotykany nad strumie- strumieni i chodzi swobodnie
po dnie kamienistem
lodowatą temperaturę
idłe reklamy byli
starożytni
R z y - niami górskiemi Europy i Ameryki Pół
zupełnie zanurzony, miejsca zaś
głębsze strumieni górskich. Otóż przyroda zaopam i a n i e • Dowodem tego są znale- nocnej,
dosłownie przelatuje pod wodą,
trzepo- trzyła go, jak i ptaki wodne, żyjące w
tdcm.e w
wykopaliskach,
zasypanych
gdzie zwany jest nurkiem
przez Wezuwjusz miast Herkulanum i (dipper)', w Anglji zaś waterouzle (Cinlus cząc skrzydłami, służącemi mu w takich wodach dalekiej p6łnocy, w grubą warrazach za wiosła. Zadziwiające jest przy- stwę puchu pod upierzeniem wierzchniem.
!Pompei wspaniałe szyldy kupieckie i „a- aquaticus).
me", malowane na ścianach domów.
Osobliwością tego ptaka, z wierzchu tem, jak długo potrafi wytrzymać pod Puch ten jest zawsze nasycony tłuszczem,
dobywającym się z gruczołu, umieszczo'Jeśli chodzi o artyzm, to szyldy pompe- ciemnego, z białym spodem szyji i białą wodą.
Ormitolog angielski, dr. John Davy, neg-0 pod ogonem ptaka, wobec czego wojańskie stanowczo prześcigły pod
tym częścią górną piersi, o dziobie i nogach
że nurek waży zaledwie trzy da i jej zimno nie docierają do skóry nur.względem nasze czasy. świadczy o tern drozda, jest to, że siybko chodząc po brze stwierdził,
:wspaniały szyld garkuchni
pompejań- gach strumieni górskich w poszukiwaniu czwarte tego, co waży woda takiej samej ka, który - widziany z góry, gdy chodzi
iSkiej. Niemniej artystycznie wYkończo- !!l!!l!!!!li!!!!!!~!!!!!!!!!ll~~~~~!!ll!!!!!!~!!!!!!l!!~~~!!!!!l!!~~!!!!!!l!!l~~!l!l!!!l!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!IJ!!ll!~~~ pod wodą - zdaje się owinięty powłoką
Są to pęcherzyki powietrza, utrzy
DA była~ która służyła jako szyld
flHll lizacyjnych do filmu „Tajemnica leka- srebrną.
6111
mujące się na jego piórach.
iw:iniarni, lub też ,,reklama" pompejań'."
'4J'
rza" polskiej produkcji „Pararnountu",
Przy tej sposobności warto też poruskiego ~1.arza .pokojów. _że i
piekarz
.
.
.
.
·L udwik &>Iski okazał się równie odporny
"!Il Pompei uważał za korueczne „rekJa. N1espozyty akto:-, ruespozyty . . c~ło~ na zmęczenie jak najmłodsi
wiekiem. szyć_ pytanie, jak widzą ptaki, zanurzają
mo~ się", dowodzi. rma~ony, sz,id, ~1ek. Kt~y to uwierzył? J?r~~1ez J?z
całą n~ - w paryskich
„stu- ce ~1~ pod wodą? Otóż, ni etyl ko ptaki~
~ ~tórym obok napISU „Pistol" snałdu- '?SillY kre;yzyk ~a b~r~ach dzwiga, ~ me- djach" paramountowskich pracowało się ale i mne stworzenia wodne, jak krokodyIJą się ~lematy c?le}la powsz_;d~ego J~my. młodzikowi Jeswze , dorowna. nocą _ ani na chwilę nawet nie usiadł. le i ~Iigat_ory, posiadają, oprócz zwykłyc!J
powiek rueprzezroczystych
rw ~ snopa zhoza i koła młyńskiego. Wiele JUZ ma za sobą tryumfow aktor- .
.
.
.
jeszcze przezroczyste,
;w dość prymitywny natomiast sposób skich i... dyrektorskkh. Obecnie
jest ~1esłyc::ha:iie ruc~hwy i .w~1ąz wszystzachęcał rzeźnik pompejański
swoją filarem teatru Narodowego i niezmordo- k1em się mte~esuJ'.'!CY w~1ąz z.a~l,ądał. tu, zasuwające się w razie potrzeby, albo po.
klijentełę rzeźbą, przedstawiającą szyn- wanie gra, ;reżyseruje i znajduje jesz- zagl~dał owdzie! me chcu~ł us1ąsc am na ziomo, albo też skośnie na gałkę oczną
dla jej ochrony. Trzecią taką powiekę
kę. Nie może ulegać wątpliwości, że sko cze czas, by grać na filmie„. Gdy gra, chwilę, ~hyba, ze to z r.oh .w~d.ało„.
przezroczystą
- posiada też nurek.
ro tak małe miasto prowincjonalne, jak jest absolutnie niewyezerpany„.
Tyle
PrzyJechał do Paryza i wroc1ł z PaSowa posiada taką p-0wiekę na wpół
Pompeja w dziedzinie reklamy tyle już świeżych pomysłów, tyle ciekawych ujęć ryża do Wars,zawy s~olote~.
„
umiało zdziałać dumna Roma · Cezarów rodzi się w tej siwej głowie.
Innych drog komumkacyJnych
dz1s ~rz~z.roczystą, która chroni niezwykle du-.
·pod tym ~lędem stać musiała na nieWydać się może ni~prawdop<:<Iobn~, .j~ ?ie u~naję - r:rekł ten najnowoc.ze- ze Jej oczy przed zbyt rażącem światłem
a jednak wśród wszystkich aktorow, b10 srueJSZY i naJm~odszy duchem
nestor dziennem. ·
·porów.nanie ~poziomie.
---~--Nie !i.nacLej jak w Rzym.ie miała się rących udział w męczących pracach rea- aktorstwa polskiego.
I, .... ,
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okaz ptaka

który chodzi pod
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Przez

:rzy.ć... ~szę się, powietrza!!! Zezndla'Iem„„
Nie wiem, kiedy przy&tedłem do sieble..••• było chyba po 12-tej„. Otwieram
drzwi„ Ona leży w kałuży czarnej, zupelnie zakrzepłej krwi. Straszne.„ głowa
jej ~~ymana kawałkiem skóry tańczy, ,Jak pillra po podłodze...
gdzie ludżie?- Nawpro.c;t otwartych drzwi _,
leży ów siwy morderca_ łapię za ramię
- oczy wywalone martwe, łeb opadł, nie
C'Jsw.„ Otwieram gwałtownie
~- ~ osoby śpią.. krzyezę-.
Chwytarń pierwszego z brzegu
- · oba.la s,ię martwy na zieoezy, jaik u tamtego„. ręka twarda
jak lód._ Gentleman pod ·oknem

/irie-

otwartą gębę, ręce rozkrzyżowane„.
ze zwisłą SIZCZęką.„ a nigdzie śladu

ni ran.. Uciekam., trzaskam dl"Lwiami!jam kilka przedziałów..• na platformę... me mogę drzwi otworzyć - tamują mi jakieś ciała, leżące na ziemi.„
Odwracam się - i zataczam ze zgrozy
C krew ~.,...Je
ft.i.ft·
• -+-n h
+
"-· ·
il l)ł,lLa.c s„raszny
ui.pie
/®P<>nami u plecy, kark: wyjść nie moż1-Da. a ~emną.. .• nie mogę pisać, bo chy
(ba zwarjuję _ oto - trupy, trupy w
inaj~itsz.ych pooach - z wywalone· jednako oczami - za.ta.rasowały mi
ogę.- cllwieją się.„ podrygują„.. i pa~ :ia:a. ~ Qt.acWa _@-

1nL

{

'*™·

ba.„ zbliżają się„„
.
. ,
W.reszcie, czując strach rueludzk1 1
jednocześnie ołów na ~ogac.h ... pędzę ,na
platformę, - de~ę le~ąc_Ych tam dwoch
kopię w szale, jakiegos siedzącego, wpadam w korytarz drugiego wagonu... ':fu
ich
mniej - ale
coraz .to z
Jakiegoś przedziału wYgląda CZY.JŚ korp~s
.bezwładny, fJ&Y nogi.„. 1:ędz~··· tratuJę
je.- do lokomotywy.•• JUZ blisk?···. Jakas
dziewczyna oparta jest o drzwi, sma ~upełnie.- Br:rr... straszne! ••• Gd~ otw1eram drzwi, dziewczyna obraca _się_ prost~
na mnie - z rozkrzyżowane~1 zmme!l1~
;rękami„. Cofam się gwałtoWD1e, ale JeJ
sztywne ramiona obejmują_ . mnie.•.. o:
kropne dotknięcie„- zimne JeJ warg:J. I
nos musnęły mój policze~„. W strachu,
wstręcie, walę ją w łeb, kopię - p~ewra
cam.„ Nareszcie jestem u węglark~ ! Lapię za dł'ążki i. C?fam się gw~łtowru~: tuż nawpr~t JeJ t~y zwi,sa, Wle!ka,
nalana twarz maszymsty, usnuechmęta
jakby i sina.„
Nie Wliem jak wróciłem do
mero
•
, ., Mi' -;
przedziału - musiałem wroc1c„.
Ja.me
każdego trupa z _po~otem :trwało ro~„.
rozmawi.ał~m z m':1°1„. P:0&1łem. o COil.:„
śmiałem się.„ pamiętam, ze kłamałem t'1ię
wokoło. tak szedłem„. ~ t~raz ~am Y:
ko blond~~ yv ~}:J ł.kałuzY; kr~
. ~uum

i

~- ~.A ~ ~

,

J~. oni strasznie h~łasują„. ~ jakby
chodzili ... Dlaczego
me
wyskoczyłem
wtencza.:' przy w_ęglarce.„, ~ęd str~szny
coraz. większy.„ zeby choc Jed.en zywy
cz~oWłek za oknem na pola.:;h _się ukazał„ ..
Nic.;. pus~ka.„ W i;iasa~h ~w~tła od wa~
gonow am domu me widac~ ciągle ponury, garbaty ~tep.„ chyba me.„
:'~» co widrziałem t,eraz - było str~szmeJsze o~ wszystlnego„•. hPP~ed'
przyszedł, J_akby Jeden z me. „. . imę ...
słymę kroki:„ Gorący pot zrosił m1 czo~.„ Rę~a bierze za klamkę„. o szybę-~
p1era ~1ę. g~ba:„ ?CZY otwa;te, załzawi a
ne-:---- smieJe Się l pł~.„ l ~trzy n
mrue.•. ~yknął~ dz.i!ko,
rueludzko.„
czułe~, ze oszaleJę„. Na~le ten tru~, <::lY
łotr UJ~za~ otwar.t~ drzwi przy t:npi~ łysego„. s_i:rn~h dzi~.„ skok„. - Jakas ma
sa na. pias u za 0 nem.
,
.
. ~ie, to wsizystlro. p;zYWI;dzerue.„ co
Ja pl&Zę - n;uszę p!Sac:„ WI~zę W lu~trze naprzeciw ~warz me moJą! a warJata„. włosy m~Ją pas.ma, zlepwn~ potern - a oczy, Jak u nich„. Wmawiam w
·eb· ·eto był żywy jak ja
doszedł
SI ie, z
.
.
'
. ;:i i
skotu..„ ocala_ł, .J~c Ja„ .. /~~Jow.? m1'°Moii::zył... A Jeze przyJ zie rugi·
zLI;'~„.„. tak pędzi
wsizystko za ooc~ągzl
··a.kiś upiorny świt wsta
~W~~w~~ ~ei ślad~ ran, niektó,____

" - -

- •

"'-

.

· •

·

.

rzy s~~„: leżeli, siedzieli, jak więc.„
Je:>.eli Jeszcze raz usłyszę kroki„. jeteli on zn~w przyj~c„. ~ie boję się g~
wcale.:. Kp1~ so~ie z ~ego, obok
leży
b::owmng, ru.e, ~e w mego~ lecz w: siebre.•• sekunda.„ i ocalooy_
Zanim zacząłem pisać„. muszę._
to
wy.raźnie on - ale jesreze daleko.„ jui
chY;ba otworzył drzwi od. plntformy„.
śmiesz.ny, przeklęty, głupi łotr_ Niechaj.„
Tyle zawierał ten okropny do'lmment
Rozjaśnił o tyle sprawę, a od.razu zr.o.
zumiano - iż pociąg zboczyl Ba, l'.liieu.ż7wooą odnogę linji Mixt:on - Dr.igba.m.,
przy kt.órej połąc:ooniu na.wet parę metrów toru zdjęto, a potem stanął sam w
pobliżu zwrotnicy koło Drigham. W U,
pustynną dolinę skierowali. :pociąg bandyci, naprawiwsey- zwrotmcę i tor~ Nie
napadli zaś na pasażerów zaipewne dla
powodu - który pozabijał
~·
Fala gazów ziemnych, dobywająca się co
pewien czas ze szcrelin koło Green Death
zaskoczyła i zaczajonych bandytów i bez.
dukto ___ ,_~
bronnych pasażerów. Kon . r :uur=ę
ty sizeze1n~~ w swym przed:zaa..!e Qeałał,
~Y zostawic nam ten PQllUl'Y, l :wstnąsa"
Jący dokument.
.
,
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Skandaliczna kronika życia rodziny cesarskiej

Ród Habsburgów, którego potęga do· b u r g ó w.
Już to, co autor na sa- iż on sam nigdy nie był kochany
dla
&ęgła swego :szczytu w Karolu V. słusz- mym wstępie pod,.aj-e o cesarzu Franci- swych przymiotów osobistych„.
Mimo
nie twierdzącym, iż „w pa:i'u;twie
jego ~ku Józefie, rzuca snop światła na sto- to - jak twierdzi „Leopold WOlfling"
.słońce nie zachodzi", począł c h y- .sunki, jakie panowały w ścisłem groni?. - dla ma"łżonki- swej Elżbiety cesarz zali ć

si ę

kp.

up ad ko w i w rodzinnem tego monarchy. B. arcyksią- chował, coprawda na swój szorstki spo-

p o ł o w i e u b i e - żę twierdzi przedewszystkiem, że cesarz tób, aż do jej tragicznego zgonu, szczeg ł e g. o w. i e k u. Wydawszy po wszystkich członków rodziny traktował .re uczucia.
:raz ostatni w Marji Teresie i w jej sy- jak tyran. Dzięki swej pi'ęknej brodzie,
§
.
").
p i er w s zej

nie Józefie II prawdziwie genjalne gło- z której był dumny, Franciszek
Józef
wy panujące, jął ujawniać wyraźne sym- wydawał się swym poddanym jakby doptomy degener~cji. J~ bezpośredni po- brod.uszny ś~.. ~ikołaj. \Yobec arcyksią·
przednik Francif3.zka ~ozefa, c~sarz Fet• .żąt l a!cyksięzrucze~ atoh
zachowywał
df111a.nd, kt6remu służalcza historjo~- ..się „J a k r o z ~ u s z ? i; Y f e 1 dfJa nadała przydo~ek :•lX?brotliwego', w e be 1 w d ,~i e d .z i. n c .u k o ~ ! ze c~ y w 1s t ~ ~ c i
b y ł - s z a_ ,r o w .Y m : Dąze;iiem. Je&:> było
1 d J o t 1 i w y.
Ojciec rzaś przedo- ,bu<lz1c w mch me uczucie m1łośc1, lecz
statniego monarchy habsburski-ego, ar- bojaźni. żądza władzy zaś była w nim
cyksiążę Franz, nosił najocz~stsze pię- tak silnie rozwinięta, że nie mógł pogotno kretynizmu. To też syn jego, wstą- ,dzić się z myślą, iż syn jego Rudolf o·
i
• d 'bę be·
· k'ed
,
·
· To t ~z·
;p1wszy
na t ron, wsk~-~
~.mu za sie zi
, Jm~e
i . ys P? m~ pa~owame.
zan_ie~ w Salcburgu, ~~e wybryki jego "". ~·8:rę, Jak UJawmły. się coraz wyraz~DJ.eJ ~yły kompromituJące niż w Wied rueJ niezwykłe zdolności ~ysłowe u, ~amu. Dziwak ten w uroczem mieście gór- :Btępcy tronu, potęgow~a się zazdrosc u
skiem zwracał na siebie powszechną u- ,Franciszka Józefa. Unikał przeto nietyl.wagę swym strojem z 18-go wieku, w ko rozmów z s~em o. s:pr_awach parlStktórym rlawsze paradował. Razu pewne.. .wowych, lecz, o ile moznsCl, wszelkiego
go wpadł na koncept, który spowodował z nim obcowania. Najznamieniejsze zaś
że cesarz Fran.ci~k J'57.et wydał rozkaz' było, że znany ze swych niezaczonych
aby ojca jego nie puszczano już nigd; przygód miłosnych Franci.szek Józef samego ne ulicę. Oto zoczywszy na tar- z a zdr ości ł własnemu s ygu chłopa, sprzedającego krowQ kupił .n o w i
j e g o n a d z w y c z a jją i ku niemałej aciesze gawie~i ulicz- ny c h sukcesów u płci n anej s a m c ii ą g n ą ł d 0 s w e _ d o b n e j, żaląc się niejednokrotnie,
ir• z Am k u. ·
_
•

,,

e W""glPdy"
zczego n
a:.
""'
ciotki

Szczególnie rozwinięta natomiast była u
ni(lj manja podróżowania. Z powodu jednej z jej podróży qoszłó tej między Leopoldem a cesarzem do ostrego zatarg-u.
Wbrew bowiem wyraźnemu
zakazowi
męża, cesarzowa Elżbieta w towarzystwie Leopolda puściła się na swym jachcie do Syrji, gdzie wówczas panowała
chol€ra. Musiał atoli arcyksiążę dać
jej słowo honoru, i z w ob e c ces a r. z a
z a c h ow a w t a j e •
m n i c y t ę e s kap ad ę. Kiedy więc Leo1>0,ld wrócił do
Wiednia i
„wedlu~ przepisu" zam~ldwaoł się u ce~ar~, "Cen zaządał od mego, by mu wyJawił, gdzie bawi cesarzowa. Powołuj ac
się na dane Elżbiecie słowo honoru a~
cyksiążę fa,.daniu temu odmówił
'Rozsierdzony FrancisU)k Józef r ~ u c i ł
s i. ę w o, w c z 8, s n a n i e g 0 z
p i ę ś c i a ra i i z a g ;ro 0 z i ł, i ż
k a ż e g o r o z s t r z e 1 a ć . Dopiero nazajutrz oprzytomniał i przeprosiwszy arcyksięcia, wyraził mu swoje uznanie za jego kawalerskie zachowa.nie
się.

In.ac:w~ atoli miałi się rzecz u niej.
Cesarzow~ w óźniejszych
zwłaszcza
latach b ła 0 Prostu jak Narcyz za.kochana' w Ysobfe ~amej, uprawiała
istny
'kult własne· iękności. B.
arcyksiazę
L
ld d . J 0
on sim
eopo
aJe k ~rozum.iema,z i~ ł s i ,
~ p~wnym 0 resie_0 1 c 1 e s. w z ~ 1 ei~
de J .s zBc złe tg
nzase ?1e J~eJ· poby.tu n"Saa m. i. K rf·
y y o w dc wn1
pałacyku
wysp~e .. 0 „ u w cu 0 ~
,,A_cpillemo; ~ Leopold_ mi.:ł s~s~?-.
;nosc .voznac ~i~tkę_ swoJą JB;knaJbllzeJ.
Są~ J~g? 0 rueJ l'l:ie wypada Jednak ~yna~m:r:ieJ. pochlebme. I tak ~pold t:"ie~
dzi, iz me ~'?głab~ o!la ta.kze w kazdeJ
innej sytuacJ1 czuc s1~ nal?r~wdę szczęśliwą, właś~iwym bowiem JeJ . talenten:
arcyksiężnej
było - ,n:aJesta~yczne POZ<?W~Ill:e na nał
.
.
. . ,.
nieszczęshwszą. IStotę na swiecie.
~eJ
W~y~uJąc się ~ „parmętmk ·
e~szdolności artystyczn~ były dyletanckie, ~.rc.yksięc1a d~<>?z~ się do przekona1ua,
posiadała tylko pewien . temperament, iz Jest. to własciwie tylko
obszerna
ale ani szczypty prawdziwego
talentu. „ch_rom~u~ scan~ale~se"
. ~absburgów.
~u.ro mieJsca zaJmUJe .w nieJ
rodzona
s1~stra aut?ra, smutneJ sławy arcyksiępop~dy
TADEUSZ KO~CZYC
hliczka Luiza., małżonka naatępcy tronu,
arcyksi~cia
a. J>t?źniejsze~ króla saskiego. ąo<me to
siebie rodzenatwó, albowiem Luiza Pod
p~ .tym dziadku t jedn~j strony, a~
ę
względem awanturniczości nie ustę}JO~e.J po matce z c&łkowicie zd~genewała braciszkowi Loop<>ldowi. Starsze po
mwanego. ~u baw&?'l:lki~h
Wittel$baPatrzę na mego pr:~jacida
I choć - b:yć może - dość daleleo
kolenie d~siejs~e pamięta jeszcze
ni-echów ~~ł DAJWl?~ej
syn
Jak go poDJoli zmienia czas,
Starości niecofniony dzień sł;ychany skandal, Wywoła.ny j ej
u„
,Fr.anciszka Józefa, a.rcyksiąz~
Rudolf,
Jak szronem jego llJfos pobiela
Za siódmą górą, siódmą rze/eq
ciec z ką z francuskim n a 11
~~.e eltorobliw:e pop~dy,
d
ł-d
Uk
h
ł'' .„
czycielem
jej dzieci,
kot ó r e w k o ti c u s !P o w o d oOb ziera go z m 0 ości /eras r))t:y 11' c mur prz.'J)sz oset cien,
.Gironem, oraz późniejsze małżeństwo z
w a ł '1. t r.a g t; d j ę Mayer 1 i nPatrzę, jak ciężar lat powoli
Już wiem, już dobrze 'Wiem, że "Wsz:l}sfko włoskim pianistą, Tosellim. Eksarcyksiąg u•
Z taJ~czym zgonem ·zaś Rulak trzcinę - smukłą postać gnie Przelotn:ym jeno ziemskim snem,
żę stara się, oczywiście,
siostrę swoja
~a ~czął Scię właściwy
upadek
'/ srece czasem mnie zaboli:
Że trzeba 'Więdnąć nam, Jak listkom . .. ·Uniewinnić. Rozpisuje się więc szeroko
abS'b~. Nii:: ulega wątpliwości, iz
,Ten 3am sądzon)) los i mnie.111.
OddaDJna j1:1ż, niestet;y, DJiem •• •,
jej mężu, późniejszym królu saskim, do# co ~ o~~J ~oey styczniowej 1887
wodząc,
i ż b y ł s k o ń e z oro~ W mayerlms~ zameczku myśl.iwn y m p i j a c z y n ą • .Główna zaś
llkim, p1·z~~w~zystkiem. prz~czyni~ się
Patrzę na moją ukochanq
I tylko myślę, ze - mój Boże!
.winę za wybryk.i Lui:zy b.
arcyks·iążę
d9 ~~trzli:SiillęCia ~wal:namr stareJ dyNa przepych jedwabistych kos Gdy szarość padnie na mój 'Wzrok,
kładzie na karb jej teścia, ówczesnego
nastj~ Mimo ~Wl~ ruesły~hanego auGdy rozczesuje je co rano
Gdy kiedyś DJ nakazanej porze
.króla saskiego, który pełną. radości życia
tokra„YZ?lu, z JB:kim Franciszek Józef
W yryDJa jeden siDJy DJłos. . •
Ku inn}}m krajom zwrócę krok
synowę swoją chciał koniecznie zmusić
starał, się członkow: swego rodu utrzy.do jakiegoś rygoru klasztornego, otoczy~ac w karb~, p r 0 e es r 0 zI myślę, że starości nędza
Hart duszy smutnej, a tal? prostej
:wszy ją całą siecią szpiegów, śłedzącyeh
a ł a d c z Y. n i e
ał si ~ j uż
I ją też dotknąć musi, też.
Co b:yła zaDJsze pełna łez,
każdy jej krok. Zabawne jest, że Leo1' G w s t r z Y m a c.
Bo czas nikogo nie oszczędza
Ostaźnie da mi przeb:yć most;,
pold przyznaje, i ż s a m d 0 p oan Orłh
Czyś człoDJiek, drzewo, ptak,
Bez trDJogi mó g ł s w ej si os t r ze do
Pierwszym s,...sacyJ·n,,.,..,,
obJ'awem
.I
cz:y zDJierz. • .
gd:y nadejdzie kres. •• .
j E'. j - o s ł a w i o n e j
u c i ee z .,.~.
.tm
k i ~ G i r o n e m ! Dalsze_koleje atego procesu był skandal
wywołany
--oOo-.
wanturniczego żywota Luizy ułożyły się
pnez arcyksięcia JMJ.a Sal~atora który
niezmiernie tragicznie. Po wojnie zwłazalroc?awszy się w śpiewaczce 'operet~
ł
szcza, kiedy rozpadło się królest~ sas·
lroweJ .Jenny Stubel, zrzekł się dla niej
kie i ustała tern samem przyznana
jej
:vszelk1ch praw do tronu hałrs00rskiego
;.IJ
·
przez dwór panujący pensja miesieczn.a.
i, przybrawszy nazwisko
Jan Orth"
•
'Luiza znalazła się w skrajnej nędZy j
puścił się z nią na własr:~ statk~
wersalski
.m u si a ł a w s z w aj car j i
ttMa:gar~ta". w daleką podróż, ~ k t ó.
p r zy j ą ć pos a d ę - bon y.
r e ~ . J u. z n i e
p 0 w r ó c i ł.
Popularny pisarz angielski,
Edgar SALSKIEGO. N1etylko w prasie,
ale
•
•
g;[~~J~ ~uzy sIJ1:ot l~gend o t~ „~ai~e Wallace, autor tłumaczonych masowo w przy każdej wogóle nadarzającej się oW
Jt';~ ::-~ei:;m:c~em
zm_kmęcm. Polsce sensacyjnych romansów krymi- kazji żądałem sprawiedliwości dla NieWprost rewelacyjne są podane przez
el'
ZJ., iz zy on do medawna nalnych, nadesłał do berlińskie]· agencJ:i miec i bvłem J. ednym z nielicznych pisa- ,,Leopolda Wolfl.inga" szczego'ły o trage;w Am ~ryce i tam umarł. JeszC'le świat
"
eały me był ochłonął ze skandalu Jana Hugenberga „Telegraphen-Union" tele- rzy, którzy żądali natychmiastowego po pji następcy tronu Rudolfa.
Twierdzi
Ortha", gdy drugi członek rodu Habs- gram, w którym w sposób n i s ki i zawarciu rozejmu zniesienia
blokady. ~n miain?~c;ie! iż. kuzyn je&:o nie.. oda.
0
burgów, arcyksiążę Leopold Toskański s ł u ż a 1 c z y u s p r a w i e d 1 i - Dla mnie traktat wersalski JEST DO- ł>wiad:z:ał 8m
~~ zyclia„ Jak to głostiła łoficjalna
za przykładem swego stryja Jana Sal.
.
.
~"""'
ec z z o s a - z a1
.wator~ zrezygnował z wszystkich swych w i a s ę
Pr z ed
s w Y m i KUMENTEM NIESPRAWIEDLIWO - m o r d o w a n y, i to w niezwykbJ
pr.i:i:w _i ~;zybrawszy nazwisko „Leopold cz Y te 1 n i kam i Pruskim i z śCI„. Jestem liberałem, a czy człowiek sposób. Podczas ostatniej wieczerzy w
Wolfling , p o c z ą ł w i e ś ć a_ z ar z u t u a n t Y n i e m i e ck o - libernlnych przekonań może być jedno- Mayerlingu pod
Wiedniem.
spożytej
w a n t u r n i c z y ż y w 0 t , któ- ś c i.
, ·"'
~t . · ,f
t · · k ? z przez Rudol1a w towarzystwie ślicznej
ry w końcu
''dł
czeds~i: nab odIOJOnJBanl_Y_memb1ec o.
.a baronowej Vestery i kilku naj-bliższycb
przed kraty 8~~~ za ~~z~ :m~~~~= ..t Zarzut t~n ~owst~ał . z_ powodu po_wtó_r ty z1.en_, ę ę _w , er iru~, y ;' grorne .pi-zyjaciół, doszło między nim a wujem
stwie, popełnionem na własi .
. t
J1ego wydama JedneJ z Jego
powieści, przyJacioł zazywac spokoJu, ktorego w Jego kochanki, Grekiem Baltazzim,
do
·
h , a zawie· żadnem innem mieście
· znaIezć
' nie mo- ost reJ· SCYSJI.
„
W pewnym momencie, Bal·
leJ
cioprzy
ce, nap1saneJ
·
· w 1atach woJennyc
arcyksiężniczce
Marji
Teresie
s~e<_Iaży niezwykle drogocennego
na- rającej nieprzychylną dla Niemiec ten- gę".
tazzi prwał flaszkę szampana i r o zszyJmka, odziedziczonego po Marji Lud- dencję.
b ił n i ą c z as z kę n as tęp „
"Wlee, małżonce Napoleona I.
Sz
'lni
.
Społeczeństwo
polskie nie
może c y
t r o n u.„
D
czego e znamienne jest zakończe- przejść obojętnie nad tym bezprzykłado
swych własnych przeżyciach wr~
feldwebel 0 nie depeszy Wallace'a, zawierające nie· nym i pełnym służalczej gorliwości a- szcie autor rozwodzi się dość szeroko.
Ten to „Leopold Wolfling'' ogłosił w słychaną napaść na Traktat
Wersal- t a ki em a n gie 1 s ki e g 0 pi- Nie są cne jednak bynajmniej :interes11<
w~ angielskim swój
pamiętnik, *) ski.
s ar z a n a t r a k t a t we r- ją~.. „Leop?l~, "'.?lfling" sta!a się prze*) Leopold Wolfling: „My Life StoN'kt . b
.
. .
,
wazme dowiesc, iz zawsze kierował się
rY Frmn Archduke to Grocer" Londyn.
„ i
me ronił sprawy niemieckiej s a 1 s k i , postanowiema k~r~go są dążeniem do osobistej wolności. Nie za.
t.Takładem Hutchinson et Co
po wojnie rów n ie go r 1 i w ie, prawnym fundamentem naszeJ niepodle- wiodła go ona jednak daleko skoro u
iawierający prawdziwie 'rewelacyjne j a k j a! - wyznaje otwarcie. Je-· głości. Rynek księgarski w Polsce oczy. schyłku swego życia stał si~ .; Nowym
··
llzezegóły o c h. y 1 ą cym się ku stem głęboko przekonany O KONIECZ· ści się nieco z zagranicznej produkcji, a Jorku ,_ sklepikarzem. 1
~ i a d k ~ ~_f ~ ~ d z i e H. a b s - ·NQ&CI REWIZJI TRAKT~TU: __ WER- :zyskają n.a; , tepi.~ ~Q- ~
.-
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sobą

znaczną popu1amoś~

~::i~głby być
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września

1930 r.

z nowowschodzącym gwiazdorem

.

Polę Niegryź

owa

zaan

powodzeniem u chciał
gaż
ć
rozmów
cy, że „Janko Muzykant'' jest
pierw•
k
szym polskim filmem, w któl'ym p. ConI CO Z tego wyni ło
ti bierze udział jako pierwsza „perso.
,
.
na dramatis". A że Janko Mueykant"
Gabmet głovmego dyrektora i naczel
- Wolałbym gdyby pani mogła dziś
jest pierwszym dźwięimwcem polskim, n:go r€żysera „Rez_eda-fi~" tonął w pójść, a za.grać na wiosnę, we wtorek.
więc i jemu też w udziale przypadło pohraoku: Z ~onąceJ ,n.a: bmrku lampy,
Ale dziewica nie
słyszała już nic,
kreować pierwszą rolę p~erwsze()'o dźwię sączyło się delikatne swiatło na fotosy, wpadając w trans. Podbiegła do ściany,
"'
listy i fotografje. Sam władca tego za- przewróciła gałkami ocznemi,
złapała
'kowca w Polsce.
Prolog osnuty na tle słynnej nowe- kątka X :nuzy, znużony na~ałe:ri prac, się oburąc:z za piersi aż coś jękło w klat
li Sienkiewicza, natchnął
Ferdynanda oddawał się płoc?ym r?~m:y:>!a~10m p~ ce„. schodowej i - padła na podłogę.
Goetla do właściwego scenarjusza tego temat czy człowiek mysh, Jezeh mysh, Tam , jeszcze raz wywróciła gałkami, aż
filmu. W prologu
sienkiewiczowskim że nie m!śli?
litość brała patrzeć i wykrzywiwszy w
Janko nie umiera lecz po wielu peryPowazna zaduma przerwana została paroksyzmie to, co salonowcy nazywają.
petjach
'
·
bezceremonjąlnem i natrętnem:
puk, twarzą, jęła drzeć ją na strzępy.
zostaje sławnym skrzypkiem.
puk d~ drz~. Dyre~t~r i r~yse~ wzclry
Dyrektor i reżyser jęknął zcicha w
Do naszej rozmowy dołącza się głos kom gn~ł się, ~iadł głębieJ w miękkim fote- fotelu:
pozytora, twórcy ilustracji
muzycznej lu l zaprosił rzeczowo:
- Pięknie, tylko cicho do djabła! Jedo „Janka muzykanta" Grzegorza
Fi- Wlazł!
,
.
.szcze tu policja wpadnie, myśląc że mortelberga, który podkreśla trafność wyFurtka marzen tysięcy istot
Judz- dują i cały ten spektakl dostanie się do
boru obsady głównej roli
Janka" kich uchyliła się nieśmiało i do pokoju .protokółu.
zwłaszcza, że Conti bez żadnych' trikó~ wI>łY?~a jakaś dziewic_a .o tw~rz.y ni~y
Wstała troch~ urażona. .
kinematograficznych
sam wykonywa p~z~cieradło: ~rudneJ. i znuętoszoneJ.
- A :i:ia n?gi to pan me patrzysz?
najefektowniejsze sceny nietylko panto- Niec~eka:wa ta ZJ~W~, J~k we~~ła. sama, .Mam dwoJ~ i Jak u~one. .
mtmiczne, ale też i wokalno-muzyczne. tak i osradła ?a Jakiems krze31e.
.
- U bilardu tez są takie.„
Stąd dowiaduję się, że utalentowany pe. Pirzez ch~lę. w oczach , d~ektora i
- Co znaczy?
łen jntuicji
dramatycznej i szczerości rezy~a zanugo~ł błysk. ~więtego obu- Tak samo toczone, tylko ieptej.
- A kolanka?
odgrywanych uczuć p. Witold j e s t rzema, lecz ustąpił on mieJsca wyrazod zi ś
d 0 s k 0 n a ł y m wi nudy.
Dyrektora wstrząsnęło:
j u ż
s k r z y p k i e m, a także włada
- Przepraszam się z panem reżyse- Daj żesz panna spokój i nie popięknym, metalicznym, tenorowym gło- rem, - wpadają w uszy fałszywe dźwię kazuj tu mi nic. Wierzę z reguły we
sem.
ki - ja zabiorę pana . kilki chwilki, lecz wszystko.
P. Witołd Conti snuje
przedemną doprawdyż, waż.na rzecz. Wyobraż pan
- Więc już pan wi, o co mi chodzi.
dzieje swego krótkiego, ale jakżeż tre- sobie, - ja chcę wstąpić na płótno„. A Ja mogę wszystko robić, wie pan, absościwego życia.
z pana jest taki fotemtato.„
lutnie wszystko, byle się dostać na płót- Rodzina była przeciwną moim za- Jeżeli chodzi o płótno, to źle pani to! Jaka pańska rada? .
miarom p00więcenia się sztuce. Ojciec trafiła. Przedstawicielstwo
żyrardowDyrektor i reżyser zmaltretowany i
chciał mnie widzieć adwukatem,
pod- skie jest o piętro wyżej, - usirował o- przybity tern koszmarnem widowiskiem
czas gdy powołanie pchało mnie
k u bronić się przed najściem
„potwora" okropności, począł wyirzucać z siebie słowa niczem z młynka do
mielenia kam a 1 a r s t w u i m u z y c e. U- (łagodnie mówiąc}.
częszczając w Uniwersytecie
poznań- Nie, nie o prostem płótnie ja ma- wy.
skim na wydział
pl'aw:ny, z większym rzyłam, a o srebrnym ekranie, jak poe- Rada? Przedewszystkiem
umyć
zapałem oddawałem się studjom malar- tycznie mówi doktór Citroen...
się, a pnynajmniej uszy i szyję, zmieskim i gize skrzypcowej, niż wykładom
- A poco? - przerywa ziewający nić nos, parę kilo waty użyć do dokomjurystycznym.
dyrektor.
pletiowania kształtów,
zgolić i utlenić
W tym czasie, ku mojej radości do- Jaby chciałam tak mocno zostać włosy i dopiero wtedy„. szukać służby.
medziakm 11~ od fachowców, iż głos, Pola Niegryź, albo żmija Majka czy Pa- Nie gardzić niezem, nawet
praniem!
którym władałem po amatorsku,
jest sta "Nelson.„ J·a mam wrodzonego po- Tylko nie nachodzić mnie, bo zamordumaterjałem godnym pieczołowitości. z ciągu do mimikie. W tej chwili
mogę ję w przystępie ~ściekłości,
ryknął
!~ wi~ zwałem tej dziedzinie .2'łów- :oóiść coś pan.a zagrać.
lWkońcu niczem Manion,v lew„
R.
popsuty

Dowiaduję się z ust mojego

„

?

'

.~ d~ękowy,, następc.a naturalny,nie poświę~i!em się. Po odbyciu. wstę- ~ wytwórczości kinematograficz:iej. W
„wielikiego ruemowy' ma wielu .zwolen- pnych studJow u prof. Zawrockiego w teJ to atmosferze powstała mysl wyuików i wielu przedwników.
Poznaniu udałem się do Paryżu, aby próbowania sił moich w dziedzinie X.
Bez względu na to jak kto odnosi się przy studjach w Sorbonie poświęcić się Muzy. Próbę fotogeniczności głosu odby,
do tego nowego wynalazku, każdy przy- studjum
wokalnym i muz.yczl).ym w łem w berlińskiej „Ufie"
dzięki dyr.
zna, że preynajmniej narazie dźwięko- Konserwatorjum Narodowem w Pary- Pommerowi, poczem odrazu
zaangażo.wiec położył swego przeciwnika na dwie żu.
wano mnie do „Sekwano-Filmu" w Billopatl_d. .
.
. - P:rzepras~m._ że prz~ryw~m to lancourt pod Paryże~ i~ kiedy. z~propo:
Nic dziwnego, ze skorzystałem na- .mteresuJące panskie opoW11adame, ale nował m1 dyr. Ordynski
obJęcie roh
tych.miast z ponętnej propozycji odby·· przypomina mi się - wtrąciłem nawia-,Janka, przyjąłem z ochotą tę propozycję
cia wywiadu z ~itoldem Con~i nowo- sem -;-: iż. spotka'!szy mis~rza Ludom~~ i nie ża~ję tego, gdyż ;~la ~· mi się
:wschodzą.cym gwiazdorem,
pierwszym ra Rozyck1ego, który dopiero co wro- podoba i mam sposobnosc grac
W?~onawcą główn~j roli w
pierwsz~ cił z. P~ryża, dowi;~ziałem się od niego
~ pierwszym polski~ dźwiękowcu,
dzwiękowcu po1skim „J:;~o Muzr,kant . o wielkich tr1:1dr:osc1ach! .
a Je~,tem. p~konany. ze „Janko . mu~yUdałem się .d? wytworm „Blok„ przy
... na Jakie ~azem ~
kant. dzięki mteresuJącemu
scen.arJUul. Molrotowski~J 12, w Warszawie.
.
.
cudzoZiemcy,
.
~zow1„Ferdynanda Goe,tla„ fachoweJ reWind~. 8 piętro. Cer~er po wylegi- kandyduJącY' do I~onserwatorJum
Na- zyser~1 Ry~zard!1.0rdyns~i~go, 'Y"ypróbotymowaru.u :wpuszcrr,a mme do sanktuar- rodowego w Paryzu. Podobno w całem waneJ znaJomosci techniki
kmematojum, gdzie „obcym wstęp wzbroniony". Konserwatorjum są tylko rocznie 2 graficznej inżyniera Gniazdowskiego Po chwili, przedstawiwszy się porno- miejsca dla nowowstępujących
cudw- przełamie uprzedzenie dotychczasowe wy
cnikowi reżysera, zostaję zaproszony i ziemców.
twórców i publicznści do polskich obra- Istotnie. Na 80-ciu włochów, an- zów dźwiękowych. Czuję się niezmierwprowadzony do właściwej pracowni.
~e:wszystkiem r~ca ~i ~ię '·w glików!. szw~jca;r-ów, hiszpanów, rosjan, nie s~częśliwy'. że ja może ~ . pewnym
f>CZ_Y. o~wie~l~ szez:e~em _JUpitero.w, brazy~Jc;zykow .1 t. d. po ~onkurso~ym stopmu przyłozę do tego ręki I s;rca.
:wemertó~ i mnych; swiatłonosnych ,m- egz~mie przy~ę~o ~as. dwoch. yvogole z
- Muszę. się p~nu przy.znac rze~strumentow para p1ęlrnych kochankow: polakow po woJme Ja Jestem pierwszym łem, gdy moJ rozmowca zadumał
się
ona, ubrana. w różową z chiffon v~lol!-rs przyjętym do konserwatorjum, dawniej nieco nad ostatnim zdaniem - że ku
suknię to dobra znajoma, ulubieruca przedemną zaś jedyną polką była w kla- memu zdziwieniu daremnie poszukiwan.a.sza, Marysi a Ma I icka.
sie dramatycznej ś. p. Halka
Hulewi- łem spotkania z panem w kawiarniach,
On - wysmukły, lecz posągowo ~b~- czówna, córka b. ~r~a teatrów rządo- znan~ch jak.o punkt:y zborne wszy~tkich
dowa.ay, o marzących oczach, to własme wych w Warszawie. Nie mogę zapom- polskich gwiazd, gwiazdeczek, gwiazdow i t o 1 d C o n t i, cel mojej tu nieć ile zawdzięczam gościnności naszej rów i gwiazdorków naszego filmu„.
wiz~y.
.
zn~komit~j rodaczki Poli .Negri'.~ któTu p. Wi,told przerwa~ mi żyw?:
Przy prerwszych słowach
rozmowy reJ spędziłem całe wakacJe w JeJ zam- Ach, kochany pame, uwazałbym
Witold Co.nti ude;za ~~~ . niezWYkłą ku, _Serainoo?rt! gdzie mi~łem
sposob- sobie za gr"'.,ech ś~ertelny .tracić drogopr?stotą,
bezposredmo.scią f, skromno- nosc zetknąc się po raz pierwszy z asa- cenny czas nad „poł czarneJ".
śc1ą. Są to zalety ri;adkie dzis, a zwła~
d
·
·y że p Conti ma J'uż
•
szcza, g Y się zwaz '
ia
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•
pierwszy
artysta polskiego filmu dźwiękowego -

WITOLD CONTI
Wywiad

••

Sl ę

?

.- Jednak i w pracy należY. si~ a
roZi"Y.WJd

słuzony od~ynek. Jakież
przedkłada pan nad inne?
- Moją namiętnością sa

podróże.

_
_

sporty

,

•

Cóż pan dotąd już zwiedził.
Francję
Hi&zpanję
Niemcy:

Anglję, Austrfę, Belgję, Wł~hy, Szwaj~

carję gdzie miałem sposobność
podpi-sywaĆ się mym głosem przed mistrzem
Paderewskim w Morges, który wyraził
swoją opinję

że największą uwagę

po-

winienem z~ócić na śpiew, gdyż w tym
kierunku należy <$CZekiwać najlepszych
rezultatów mojej pracy. Co do planów
na przyszłość to pmedewszystkiem zillUl
pragnę w Medjolanie studjować sztuko
śpiewaczą. Władam językami. niernieckim francuskim doskonale nieco angiel·
srun'.i a pracuję nad wroskim jako niezbęd~ym dla śpi-ewaka.
'
_ A więc kino porzuca
pan mimo
dotychczasowych sukcesów?
- Bynajmniej. z chęcią zagram "
dobrym scenarjuszu pod wytrawnym reżyserem przyczem honorarjum stawiam
dopiero 'na drugim planie. Nadto zawszE'
chętniej grać będę do polskiego
filmu
niż zagranicznego.
_ Czy pan uważa za wskazane układanie scenarjuszy podług znanych powieści?

_Owszem ale żeb i wt
kierunku wytwórczoŚć kinem~to arlczna
1
ska nie wpakowała się w ~oryto szafio.
nu„. ,,Janka muzykanta" uważam
Zł
'li
oł
·
'bki
·ai
szczęs ·we p ączeme przero
z genJ .
nego utworu Sienkiewicza z nwym a d
hoc
skomponowanym scenarjuszem
pmez Ferdynanda Goetla.

:~~nia
_Naprzykład,
proszę

snuf: !:J!i

nasz rodak dalej
pana,
za objaw zamiłowania do szablonu wyko·
nywania przeważ.nie w ki:l'lie przeróbek
tylko ~ n.ajcelniejszyc~ dzieł literatur;i:.
Prze?51ęb1orco~. chodzi o. sławne, ~azw1sko i, me ~azaJlł; na. to, ze . własme w
przerobce kinov.:~J dz!eł.0 takie
zatraca swoJ naJWJększy walor

uważam

t. j. literackość,

czar słowa. Gdy tymczasem widzę cal)
szereg utworów beletrystycznych współ
czesnych autorów,
odl1Jllaczających się
żywą akcją, sensacyjną treścią i scenami ponętnemi dla scenarzysty i rezysera
kinematogtaficznego„.
- Czy może pan wymienić dla przykładu tytuły .z nich?
-- Na.przykład: „J ac e k'' J u I
j u s z a G e r m a n a, gd~ie z chęcią grałbym tytułową rolę, widząc dla
siebie wszechst:onny popis. Szczefe·ólniej
sce~y malarskie ;n::dawałyby s1ę dla
mrue, władam bo:wiem ?obrze pendzl~m.
Gd~ byłem u Poh Ńeg;ri, sły~załem, J~k
~. mekłru_nanym zapałem zwiernała SI~
1z chę~e, ~a.grałaby .tytułową bohaterkę powiesc1 J ul J a n a
Kr z e .·
wińsk i ego _P· t . . „~ a 1 et n 1c a ", a wyob.raza.r;i so~1e Jak.by to~~·
grała, skoro t~ier~z.~ła_; IZ w wi·elu. mieJ·
scach czytane~ ksiązk1 zale":a? ~1ę łzami, wspominaJąc własne dr&ieJe l prz&
życia lat dziecinnych.
Nagle daje się słyszeć trąbka reżyst.
ra. W tej chwili Witold Qmti uściśnie.
niem ręk.i żegna się ze mną i spieszy
poprawić charaktery~ację przed nagrywaniezn następnych scen.
Przechodząc
przez poczekalnię zau
ważyłem kilka nadobnych artystek. Usły
szałem, jak Batycka zapewniała jakie..
goś „cywila'', że nowy gwłazcror „Blok·
Filmu' nie jest ładny, lecz piękny, przE7
śliczny ...
Zjeżdżając windą z 8-go piętra „drapacza eh.mur" przyznawałem w ~u.sz.v
rację uroczej miss Polonji.
Ju1jan Maszyński.
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- JakbJJ to bJ;ło miło i ładnie, gdJ)bJ)
wszystkie kobiet:y byłJ) piękne! - słl}sza.łam kied:yś pobożne ż:yczenie pewnego bar
dzo zdolnego poety.
Ale sLąpa
matL.a
1r
,, - natura 1'est IV.idocznie innego zdania: kobiet piękn:ych niema
tak wiele, ileby pragnął opiewać 6w. bałrvochIValca pięt.na.
I'! r z e b •ca z a t e m 1 t a r a c
s i P. • ż e b ,, b 3"' ł 0
1• a i. n a 1· _
~

ię ce i
IV:ych.

7l1

ie

.Y

kobi

e t

u r o

J»Pl.YIV i urok, któr31. określan;y. bJ)IVa mia-

nem kobiecości.
Kobiecość jest to

czar, który mozna po
kIViatÓIV. Kobiety
najpiękniejsze nawet, które tego czaru nie
posiadają, są iali kIViaiJ; pię/ene, ale bez-

z

"E*&W

„Młoda

EE.!

Matka"

Już się ukazał Nr. 18
Matka". Arytkuł wstępny

bietJ), przeważnie mężatki, które uIVażają., kierunku utrzJ)mania tej „form)}„ jest kodomu można chodzić IV pogniecionej nieczn:y.
"
cz,Y poplamionej sul~ni, przydeptan:ych pan
W sz))stqo, co otacza ko bielę, IVsz.!Jsltoflach, ze skIVaszoną miną, pozostawiając ko, co IVidzim.Y na niej, pon?inno b:yć na. 1. usm1e
, . eh mętą
. twarz dla cechowane prostotą i schludnością, a WJ}staranne ubranie
teatru czy cukierni..
tworz,Y się aimosfera, IV której zarÓIVnu
'Ambicją "/lobiety jest przecież zawsze ona, jak otoczenie będą się czuły dobrze.
_..J
i wsz~zie
być IV „formie", ponieIVaż poDomowe zacisze, cz37 to po pracy, czy
wołaniem ie1' 1'est b,•ć
,„
J
asną
i
promienną
naIVeł
po gIVarze i zgiełl..u
1
sta1'e
.Y
"t
c zabaw,,
.Y
stroną ż:ycia, a Więc pewien rv:ysiłek TV się IVted,Y prz,Ytulniejsze i bliższe"
że IV

0

dwut. „Młoda
Dr. S. Popow-

skiego omawia „O czem należy pamię
tać po powrocie do miasta." Dalej
Dr.
J. Wiszniewski w Cyklu „Cechy zdl·o..
wego niemow1ęcia" omawia skórę
niemowlęcia i
zachowanie się i psychikę
zdrowego niemowlęcia", „0 dziecku bojaźliwem" mówi L. Ren. W dziale „Ra·
dy praktyczne" mamy szereg artykulików o tern jak zająć dziec.ko i jak można w domu tamiemi środkami przygotować dla niego zabawki.
Na tablicy robót wzór makatki da
dz'iecmnego
·
· i· h a ft do przyb rama_
·
pok OJU
serdaczka.
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Ka.anakobieta
w:yniiera,
alborodzaju
moze
IV,YWierać
otoczenie
peninego

TÓIVnać
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słońcem

go powszechnem było wyrywa.nie brwi,
u Włoszek zazwyczaj silnie
za.rysowanych, by sprowadlliić do zaledwie za.znaczonej, cieniutkiej linijki, co zresztą. powtórzyło się u nas dopiero co, w formie
golenia brwi, aby zarysować sztucznie
ich wą:zki łuk daleko wyżej niż chciała
na.tura, co miało nadawać twarzy wyraz
otwa1·ty, a raczej dzi~cinnie zdumion7.
W czasie Roccoca obowiązywało nalepianie na równo tynkowainej buzi, licz..
nych muszek z czarnej kitajki lub aksamitu, które miały różne kształty, jak:
gwiazdki, kwiatu, półksiężyca - i stosown:ie do partji twarzy, na której
je
umieszczano, stanowiły alfabet tajnej
mowy zak>tności. Np. muszka na nosie,
znaczyła:
„K o c h a m c i ę !", w
kąciku ust,. mówiła o figlarności, na c:zole, o powadze myśli, na policzku: „J e-

s t e ś m i
o b o j ę t n y m !'', n!
brodzie:
„L u b i ę c a ł 0 w a ć"
'ń1onne•
i t. p.
K o b i e t a p o IV i n n a p ro W te!l deseń udekorowana twarzy.
11 ie n i o IV a ć
pogo 'd ą, pach czka kobieca stanowiła niejako mapę min ie ć cz .Y st ością, bł J) szczeć
łosną, w której należało orjentować się
k0 kiet erj ą , tą mi ł ą • pel _
bys~ro zalotnikowi. Co znaczyły zaś pra;v~ziwe, „muchy
w n,o,sie'"•. o tern nieszc~
1
na~ nidzi„Lu,
Ltóra radesnikma
1 i sposobnosc dowiadywać się w
~ ''
'C
b .Y k a ż d e m u p r z J) p o 'd o b a
inny sposób.
s i ę d o b r .Y m c z 31 n e m l u b
Kształt ust podlęgał z biegiem czasu
u P t z e i m e m s ł o 12' e m .,
ró~eż modzie i dzisiaj przyjęte maloJale jednak nabyć cech:y tej słonecznowame ka.rmlnem warg w kswtałt serca
lei i czy IVogóle są to rzecz:y 'do nabyeiat
,
_
~
lub łuku Amora to rów n i e ż n i e
NieIVątpliwie _ tak..
.• . .
n w Y "!' Y n a. I a z e k. Miał on
OCZJ)IViście, balsamu takiego ani 111
~a.:iswrezsza moda sMśnych oczu u
zastosowani~ w Wl<e~u 18-~, słusznie
. /
. . d .k l h . .
. ·kobiet, o brwiach, przypominających
nosząc~ n:iano: „wieku kobiety",
rp.ece, am IV za ne1 a otec nru się nie wzlatujące jaskółki przypomina różne po
Niebieskie peruki pań egipskich, sztn.
nabędzie i z reguły jest to rzecz, która dobne mody w poszczególnych okresach.
czne, irude włosy dam Odrodzenia,
u_
tltwi 111 głębi duchow:ych IValoróIV ind,YwiI tak: za cza.sów Odrodzenia włoskies t ą P i ć m u s z ą d a 1 e k o b o'clualnych kobiety, jak - możnab_y okreśg a t s z e j Po m Y sło w o ś ci ez· L. i...· z· . L.
legantek współczesnych
,
lit:IV"
• ttmaeter lnC1rOWSl(U mte 1gencja 1rllJŹa
G
strojących się na bale W peruki czerwo~
ne, zielone, Iiljowe, srebrne i złote_ luW !Vielu !Vypadlęach żależ.Y ]edttalr
bo ~ względem rozmiarów nie mogąpogoda ducha o d s a m .Y c h k o Kobieta zmienną
jest !.„ - mówi
Niewiadomo, czy z tego, czy też z ce s1ę mierzyć z owemi spiętrzonemi bub i e t i ich zdolności oraz skłonności do piosenka.
.
·.
• innego powodu, dość, że, kobie~y zaczę- dowlami piękności francuslCich z czasów
•
• ,
wmozaszczepienia sobie pierwiastkóIV, na·
To fałsz oczywist!.1 Nie _uwie~ 1:11· ły z . powrotem zapuszczac długie włosy. Ludwików, które musiały być podtrzyiwjm:y to
z.. ul t 1
12' d . z.. „ gdy, nawet gdy~y ~ sam Ki~pura spie- I ja również do nich należę. Proces to mywane widełkami przez paziów, aby u. •" ''
u .Y
z, 1 ę •c u • wał o tern codziennie na płycie g-ramo- bardzo powolny i wyrn.ag:a niesłychanej trzymać w równowadze owe okręty, piBo Jakze przy/rto Jest patrzec na ie ko- fonowej.
cierpliwości.
ramidy, wieże babilońskie i całe krajoMi'llOi:N'W*
Mtl!!• =±u
111
Zmiennymi są mę-Lczyźni I Nie wierzy
A efekt, zapytacie?
. ·br.!ł.2y, z młynem, młynarką i stawem.. z
Czasopisma
cie? Służę przykładem:
Pierwszy mężczyzna, którego spotka- ryba.mi lub gruchającym pasterzem i
Każdy pamięta doskonale, jakie obu- łam w krasi'e tej nowej fryzury, zawo- pasterką pod kwatnącem drzewem.
„Kobieta Współczesna" rzenie wywołało wśród Lrodu męskiego łał:
Różnka leży w tern że dziwactwa
Uk
.
.
. obcinanie włosów przez kobiety.
- Jak pani może się tak zeszpecić? mody dawnych czasów były przeważnie
a~ał się Nr. 38 ~godnika „Kob1eCzegóż to nie musiałyśmy się nasłu- Dlaczego pani nie obetnie tych
kła- stosunkowo niewinne gdy o b e c n e
ta Wspołczesna". W ciekawym aktual- chać? O największym uroku kobiecości, ków?!
sięgaj ac w d ~ie dz i n ę eh i~. arty~ule
wstępnym p. t. ,,Happy bezpowrotnie. straconym . .O złotych wł?W~zyscy znajoX:U, ~::wni, p~yjaci~ rur g j. i ·kos mety cz n ej, wy
End Stanisława Kuszelowska na.wołu- sac~ ~zołdy i. Anny_ Csillag, o te~, ze le, kazd;v poleca: mi poJ~~ co .naJrychleJ w o ł u J ą z m i a n y p o w a ż n e
je do spojrzeni·a na sprawy· życia od oJ:>cięcie włoso:v. dziewczę;ych uwazai:o do fryzJera'. twier~z.ą~, iz k?bie~, no'!o- i t r w a ł e. Niektóre z osiągniętych
strony tre' .
.
. f
ab niegdyś za naJwiększą hanbę, o tern, ze czesna „w ich guscie , musi rruec krot- tą drogą rezułtatów są pożądane i ko., .
s~i, . rue, sameJ onny,
Y Polki poświęcały swe warkocze tylko na kie włosy.
rzystne, jak np. zmiana kształtu brzydKobieta zmienną jest?
Końby się kiego nosa, farne ;ryzykowne, jak emal„weJ scie do zycia panstwowego, czy to liny do annat! I wiele, wiele innych rze'{):zez pracę społeczną, czy polityczną'' czy.„
dziś śmiał z takiego przysłowia1
jowa,nie twarzy za pomocą
zastrzyków
rue było „szukaniem wielkości własnej,
-ooopodskórnych, dzięki czemu twMZ przy.
ale służbą wielkości jako takiej".
pomina swą twardością
porcelanową

c

czy k0 beJeta

°

1est. zmi·enna?.

I

Karm1·en:e nie
•

nwłęc1·a ~~iu~~~~wą stłuc się

Trusiewiczowa w art. „Lha
przy silniejszym
w_alce z han.diem
IUlA
V
.
jednak z tych zabiegów,
1 dzi.ec:rm. daJe sze:eg mformacJI co u.
.
.
.
. . .
.
• to, obecnie lansowane hasło radykalnej
<:Z_!!liła L 1ga Narodów w walce z tern
Młocle mat~i zv.:-ykle maJą. wi~le kło-, zołą.~k'.l .zbyt wie~~eJ pracy i ;nogą hyc prz.em~any oprawy oka na skośną, za pookropnem zjawi.skietn. Ze wz lędu na potu z ustalemem, ile. ra~y, dzien_nie po- łatwieJ i do~ł~dmeJ . p_rzetrawione,. ~o mocą nacięcia i naciągnięcia.
skóry na
bi~.; .
.
źd . . g
1trzeba
d a w a c J e s c n i e m o - tylko oczyw1sc1e wyJdZie na zdrowie me skroniach
·
z ...µ.aJące Sl'ę W ya ziermku
obrady w 1 ę c i u.
Często słyszy się zasadę, ,mowlęciu.
·
. . . .
_
. .
.VII Kongresu Międzynarodowego Walki że pożywienie należy dawać pięć razy
Najepsze
łoczywiście
pożywienie
A co będzie, Jez?h za, parę m 1 ~1 ęcy
z Handlem Kobietami i Dziećmi artykuł dziennie. Jest to zasada zupełnie myl. t o m 1 e k o m a t k i . Dla dobra lub, tygodni, moda się zmieni i OboWlą.zy
ten niezawodnie wzbudzi zainteresowa- na.
illiemowlęcia wskazane jest, aby . sama ~ac zaczną np. 0 c z Y 0 k r ~ g ł 6
nie wśród szerokich rzesz kobiec h
' Zasadą powsze<:hnie przyjętą powin- ~natka je karmiła. Najemne karmicielki J ~ k śu s 0 ~ Y \ub .za~ i as t
.
.
.
yc. ·
no być; niemowlęciu należy dawać tyle czynią to zWykle niedbale. Karmicielka, s 0
n Yc •
. r? w 1
r ę t e
DaleJ .cz;:ta.my
pięknie
napisane razy jeść ile ono zapragnie. Oczywiście jeżeli jest przyjmowana,
powinna być a 1 b 0 ~ ~ t Y c k i e ·
,;W.spomruema o Chełmóńskitn" pióra Pii płacz rozkapryszonego dziecka nie może , zwarunkowo przedtem zbadana przez
9czyw1:śc1e znowu kosmetyczna opeGó...l'Skiej, a w dziale powieści d. c„ „An- ?Yć oznaką pragnienia. Lepiej
jednak lekarza. Gorsze jest już karmienie pr?;y ~acJ~. Ale wte.dy łat:vo ~darzyć się mo.
lla. Edes" i nowelkę Marji Kuncewiczo- . Jes~,
by . . dz i e ck o d o s ta!? pomocy. flaszec~ki. yv tym wypadku mle ~e,. ze sztuc~m.e .naciągmęta ~kóra zwiw · t Suk .
. . „
w i ę c e J
p o k a r m u
n i z J.rn powmno byc zmieszane z woda prze- sm~ beznadz1eJme pod oczami, na.kształt
' eJ p. · " - n:~ są ru.?g-ie ·
.
m n i e j.
Również bardziej celowe gotowaną, czyste bowiem jest zhYt cię~ dwo~h pomars.zczonych. woreczków, przy
Dodatelt „MoJ Dom przynosi
nam jest karmienie
częstsze w mniejszych kie do strawienia. Mleko powinno być ponunaJąc znuęte kapcrnchy na
tytoń
.JlOdele sukien i kapeluszy, L. B. oma- Porcjach niż rzadsze w dużych. Dziecko ~awsze świeże i ogrzane.- Jeżeli we fła- ~t~rych jegomościów. I na to nie będziG
w.ia SJll'zątanie mieszkania J. Brzósko- bowiem łatwiej trawi małe ilości, pod- szeczce zostanie mleko niewykorlysta~ JUZ rady.
.
Guderska mówi 0 hodowli' niektórych ~zas gdy ~uże porc~e ?bciążaj.ą zbytnio ne~ powinno się t;ważać, c z y o n 0
O s t r ? ż 11 i e w i ę c z t y m
kwiatów kwitna h _ . . N t bl' zołądeczek i powoduJą Jego medyspozy- m i e s k w a s n i a ł o, co łatwo „<> s t a t n 1 m kr z y k i e m'' m 0 •
· -'-ót
, _cyc w znme. a a 1- cję tak szkodliwe w tyn1 wieku. Małe ,następuje, jeżeli fleszeczka jest w ko- d y &
c~ ~VJ.>
:WZO.l'. na ~uszk.ę.
. il.o~ ,P.<>].{a.r.mu nie .wYJna,s:aj~ Q.d llli~śni lysce na słońc.u.
·..,..
Alina
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Paiistwa zachodnio - europejskie, jak żelaznem od 19 proc. do 24 proe.
'.:rownież i Stany Zjednoczone Ameryki
Bardzo poważnie rów-nież
przedsta'Północnej wśród innych środków popar- wiają się zamówienia Monopolu Spiry'cia wytwórczMci rodzinn.ej poza polityk~. tusowego dla hut szkla1:1ych, Monopolu
\celną, taryfową i t. d., stosują z powo- Solnego dl!1.Przem;vs.lu Jutowego, Intm~-

cyjnej dla przemysłu
włókienniczego ważnym jej wpływie na stan danej wyi t. d.
twórczości. Niczem się nie da zaprzeKwota. ogólnych. ~a!11ówie~, udziela- czy~, że wpływ ten istJ:.ieje i gTa bardzo
.il_YCh przez rząd dz1~1eJszy v~1elu
g~łę-, domosłą rolę w r<YLWOJU naszego prze
z10m _przen:ysłu .kraJowego, Jest .~ak 1m- mysh;,
ldzeniem system udzielania
poszczegól- {lentury WoJskoweJ i Intendentury Poh- ponuJąca, ze mepodobna wątp1c o po:nym gałęziom przemysłu zamówień rzą- n
wwamr&&+MS?Wil!"«GiiM'fi&dU!!W•&•™:&'''Wiiji'W**"'~r&fiMiut&
ae 't'ZSM&Bmrwwws:wwww«®M*
dowych.
Zbawienny ten środek zupełnie załl.iedbywany był w Polsce w okresie ga·binetów partyjnych, rządzących Polską
przed rokiem 1926.
Prz.eróżne instytucje rządowe
najchętniej czyniły wówczas zakupy zagraOd dłuższego czasu podnoszono w pra
Początkowo cło przywozcwe na owo- n e z n i ż k i
ceł, oraz poWiększone
:nicą, może
dzięki
przedstawi~nym sic stołec-znej i prowincjnalnej konie- 1 ce imprtowane wynosiło od zł. 5,16 do zostały kontyngenty przywozowe na owo
'<prz~ przedsiębiorstwa obce pozorme lep 'czność 0 b n i ż e n ! a c ł a n a o- 22 gr. za 1 kg. owoców, zaś po wprowa- ce południowe. Zniżka ta, wynosząca 00
Iszym warunkm, a może i dla jakich in- w 0 c e p o ł u d n i o w e. Owoce dzeniu zniżek k'Jmvencyjnych, wynika- 17 i pół do 44 i pół od dotychszasowyclt
inych, trudnych już obecnie do wyjaśnie- te, zawierają.ce największe ilości wita· jących z konwencyj handlowych, podpi- zniżek konwencyjnych, stanowi znac:my
:nia powodów natury matcrjalncj, stano- min, niezbędnych dla na]eżytego rozwo· sanych z innem.i państwami przed dniem postęp w unormowaniu stawek celnych
;wiących „osobistą tajemnicę"
ówcze- ju rganizmu ludzkiego, przyczyniaj'! się 25 czerwca 1930 r. - od 2 zł. 50 gr. do na owoce. Obejmuje następujące gatunlmych kierowników danych instytucyj.
w dużej micrze do podniesienia
sian.u 22 gr. z.a 1 kg. Ponadto ogólna walo1·y- ki owoców: kawony, melony, jabłka, śli'fak czy owak rzecz biorąc - prze- ~clrowotności spolecze.ństwa.
Jctlnakb zacja ceł dotkilęła również stawki celne wld, wiśnie, czereśnie,
winogrona i otnysł nasz wychodził na tem naj~o1-z.ej. ze względu na aldywnvść bilansu handlo na owe-ce południowe.
1·zechy. Rząd zawad również umowy .haD
!Rozwój jego ulegał
zahamowaniu~ a wego obcwiązywał-J do niedawna w Pel'V wyniku rokowań z Rurn.unją rząd dlowe z Hiszpanią i Po:rtugalją, któro
zdolność konkurencyjna zmniejszała się sce dcść wysokie stawki celne n!l droż· ;iolski celem wzn-ożenia
w:zajenmych to państwa nie miały dotyche7.as tra·
'21 każdym rokiem.
sze gatunki owoców pG~udnfowych, kt5· stosunków go !}Odarczych zawad z tem kt.atów z Polską i wskutek tego !UC me>Sytuacja ta zmieniła się zupeh1ie z re z tego powodu były dost~pnc jedynie 9ai'1stwem w dniu 25
cz~rwca 1930 r. gły do nas importować owoców
połud,
chwilą objęcia w r. 1926 steru
władzy dla zamui;aiejszych warstw naszego spa k~nwencję handlową i nawig:H:yjną, dzi~ :niowych. Po zawarciu traktatów otrzyo
ki czemu Rumunja uzyskała p o w aż- mały te państwa kontyngenty przywo,przez rząd Marszałka Piłsudskiego. Wów kczefistwa.
czas bowiem odrazu na czołowem miej - m™"1ił:4!~wwwrw~....,,_~'.&":&4 • ...,..• „i!WiMlłE!SJJ?.l~sa::tM?!Gw:;wa: zowe, dzięki cz.emu, wzmożona konkuren.scu programu prac postawiona została
cja na naszym rynku
wewnętl'Znym

c

I

•sprawa a.·ozwoju życia gspodarczego, a
przemysł polski równorzędnie z innemi
gałęziami wytwórczości pozyskał
tro-

skliwą opiekę.

Wyraziła się ona m. in. w opracowa!niu ogólnych danych co do
wysokości
1
sum, wydawanych z budżetu na zakup
materjałów, na różne
inwestycje i na
roboty, wykonywane prnez instytucje
<rzadowe.
rząd ma
• Okazało się wówczas, że
możność wpłynąć w kierunku łagodzenia
odczuwanych przez nasz przemysł skutków ogólnoświatoweg·o kryzysu
gospo<:lar~zego przez u?ziel.enie
'YY~w,órniom
kraJOWY111 odpowiedmch za.mowien.
Suma bowi~m, jaką.rząd może na.t~n
Jel dysponowac, wynosi około 950 milJonów zł., nie licząc bardzo
poważnych
kwot dalszych, jakie mogą być uzyskane dla polskiego przemysłu
przez na·kłonienie do przekazywania mu
zamówie11 samorządowych.
Uchwałą Komitetu
Ekonomicznego
'Rady Ministrów została powołana do życia przy Ministerstwie Przemysłu i Han
·a1u specjalna komisja, zadaniem której
-jest centralirowanie
programów inwestycyj i zakupów rządowych, przyspieszenie zamówień rządwych dla przemysłu podczas niekorzystnej konjunktury, oraz badania możliwości po<lporząd·lrnwania odnośnym uchwałom Komitetu
.
a ,
zarno'wi·ei'i
Ekonom1cznego
progr mow

Przemy-sii wł!tik1·enn1·d'zy Zdun'sk1·e1· Woli· }>aństw, eksfH)rtujących
v-

przystępuje

11.11
Yi'

"

do wydania jednolitego cennika
płac

robołniciych

w przemyśle włóki€nniczym w Zdułi-1Włókienniczego Okręgu Łódzkiego, przyskłej Woli, gdzie wiQkszość fabryk pra- stąpił do wydania jednolitego dziennika
cuje zarcbkovro dotychczas nie obowią- płac rob-Otnic.-zych.
zywała pracodawców umowa zbior?wa z
Prow~dzone ob~cnie_ V! _sprawre_ ~:j
robotnikami w pierwszym rzędme na rokowama z robotmkam1 JUZ w naJbhzskutek spe~yficznych gatunków towa- szym czasie zostaną zakończone - przyrów, wyrabianych przez przemysłowców czem istnieje tendencja tego rodzaju,
zduńsko-wolskich.
że robotnicy, pracujący w zakładach
Jak sie dowiadujemy obecnie, Zwi~-- przemysłowych, które pracują na razek Przemysłu Włókienniczego w Zduń- chunek własny, otrzymaja płacę wyżskiej Woli, który jest członkiem Centrali sze.
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Stowarzyszeń Fabrykantów
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do Polski ()
wydatnie wp
na obniżenie cen owoców zarówno
granicznych, jak i krajowych.
P1·zy rozważaniu poczynań rządt
tej dziedzinie warto
nadmienić, ii
bacząc na to, że większy napływ
ców zagranicznych po zniżonych t
'przywozowych ujemnie odbije się na
tywności naszego bilansu handlol\
przy równoezesnem zmniejszeniu p
chodów z ceł, które przecież stanowią
ważną część dochodów Skarbu Pań~
- zdecydował się rząd jednak na pt
nienie tak poważnych ulg dla konsutów, licząc, ż e z w i ę k s z o
import będzie z rów n o
z o n y z w i ę k s z o n y m e li
p or t e m n a s zy c h p r o d u
t ów przemysłowych , d 1ęId wzajemności ulg celnych. Tu należy
doda·ć, że rozwijające się w Polsce r.a·
downictwo nie może jednak pckryć całh
witego zapotrzebowania rynku wewn~·
trznego w kraju.
Ponieważ na zasadzie klauzuli największego uprzywilejowania z udziclonych zniżek korzystają wszystkie inno
pańs!wa, które _zawarły dotyc~czas „ z
Polsl~ą„konwencJe .~a. podstawie .teJze
klauzun, przeto zrużk1 celne, udzwlone
Rumunji odnoszą się również do owo·
eów pochodzących z innych krajów, z
ła k
.
któremi Polska zawar
onwencJe 11an·
rl!owe. Wysiłki zaw;irtych traktatów da·
ją się już obecnie zauważyć. Oto od kił
ku tygodni pojawiły się na rynku wew·
nętrzn~?1 zn~czn_e ilości owoców, _~ zwla
s~~za s.uwek I wmogron po znacznie ob·
mzo~!c!1 cenach. !e~t to rezultatem tego, iz Jed~n z naJWię~szych produ.cen·
tów owocow. w Eur~p1e
~ro?,kowe~ \Vęg1·y,
rzucnvszy
większą
ilosc
śliwek
•
k
t
p 1
1
a wmogron na ryne wewnę rzny w
o.
see dla zwalczania konkurencji rumuń·
skiej, spowodowały w ciągu
ostatnich
dwuch tygodni przeszło 50 proc. zniżk\
cen tych owoców.
Jak widzimy więc rząd mimo zmniejszonych w dobie kryzysu gospodarczego
dochodów skarbowych, UZNAJĄC SŁUSZNIE
KONIECZNOść dostarczania
na)·szerszym warstwom ludności tą.nich
„
a"CyCl'tlJ·ąc się na wprowadz~ni!!
0 ,„
" 0 '- 0 •
zni.iki celnej na owoce poludniowe p r z e z c 0
ll c z y n i ł
z a cl o :'.: t
,i; y c z e n i
m
s p 0 ł c c z c ń
0
południowe musiała
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w Krajowym

Związku Przem:,słu
Włókienniczego W Łodzi

'

Stan zatrudnienia w f~.brykach zrze-jfabryk..
.
szonycll w Krajowym ZW1ązku PrzemyNa Jedną. znuar:.ę czynne są. w tym
słu Włókienniczego w Łodzi, za olffes od przemyśle 114 fabryk, na dwie zmiany
dnia 1 do G września r. b. przęd;;ta.wiał 52 fabryki, na trzy zmiany 1 fabryd ·
ka.
się następująco: 6 dni w tygo mu pracowało 133 f~bryk, zatrudniających 11,582
Przy 1-ej zmianie pracowało 11,762
samorz~dowy~h.
robotników 5 dni w tyg-dniu pracowało robotników, p:·zy 2-ej zmianie prncwa. AkcJa ta Jest w. Polsce rzecz'.'1 zu~ł~ 114 fabryk, które zatrudniały 498 robot- ło 2,894 r-0botników, przy 3-ej zaś zmiame nową. Poprzedme rządy
mg-dy JeJ iników 4 dni w tygodniu 12 fabryk o za- nie pracował 102 robotników.
nie stosowały i zupełny brak wszelkich trudnieniu 1, 2 2.3 robotników, 3 dni zaś
Przy pełnem uruchomieniu wszystkie
'danych statystycznych był fatalną spu- w tygodniu 8 fa.bryk, które zatrudniały kie zrzeszone w Krajowym Związku Prze
myslu Włókienniczego
Sci~ą. jaką po nich z konieczności o- 1455 robotników.
fabryki zatruddziedziczył rząd Marszałka Piłsudskiego.
Ogółem w omawimym okresie CZJ-111_ niaja 21 ,;JOO rnbotników, obecnie zatru~tru~niało to ~11i.esły~c~anie
zorjentw'.1- nych było 167 fa.bryk, które zatr11dnia- clnio~ych jest 14,733, liczba Wi<?C bezme się
w
moz.1wosc1ach
dyspcnowama
ł 1 • ,..,,... 8 1•ob'O t m.1\.OW
_, _ nie
. cz Ynnych wog-o' _ i·obotnych wynosi k&o 6,742 rbotni, · ·
.
d
.
Dl t
.z~ow1emam1. rzą owem1.
,3; ego t ez. 1y b '*•lu
ł 19 f b k
, óln"' liczbę 186 ków.
0
me odrazu mzna. było przystąpic do wy- e Y
a. ry ' na og 'i'
konania planu przyj ścla
prze.mysłowi
~ooo,
krajowemu z pomocą na tej drodze.
Statystyka wykazuje, jak
doniosłą.
R4
jest ta pomoc, którą obecnie, po całko:witem opracowaniu planu,
przemysł r:y Wyd ... i·ału Handł<.lweao Sądu Ok:ręgowe~o
uasz otrzymuje od rządu.
L.
~
.ei
~
Oto np. w budownictwie udział
za'\V Łodzi
mówień rządowych i komunalnych wyno·
·
· · połowę ogo'l neJ·
W
· r · uo.
'
Sa' Hm1d]o,q- w Łodzi I Obecn~c pdnomocr.ik firmy :l(}wo~rnt Fryd ·
Sl p17ynaJmmeJ
cyfry odroczyl
grudmu
.a
·
d
,, .
,
·
wyplaty fi«P1ie „Tkacko GuP:O\Ya Ma- man złożył do Są u po:..;::me o og1oszcmc uparobót. VV przemyśle metalowym zamó- nufaktura Emil Wic~rn Sp. A'.;c". w Łd 7.i przy dlości. Przewidywania firmy co do możnm~.ci
wienia rz2dowe stanowia niemal całość ul. Kopernika Nr. 36. Firma ta istni::je w Ło· z~spokojcnia wszystkich wici'zycicli w o!n·epracy fab;:·yk taboru, WJnOsząc w fabry dzi od 1881 r. Bila21s "'irmy, sporządzony na ::;ie odroczenia wypłat, wobec trw;i.jąccgo nadal
kach obrabiarek do metali od 15 proc. dzle1i 1 listopada 1!)29 i·. zamyk~ł ::;;\' sun~:1 ogólncp;o kryzyf.u gospodarczego, związ::mcg<' ,
ta miab chn1b·otiuc z tym z."\stojem w b;:anży ~umowo tkack;iej. !I ~ W
d o 60 proc., w fabrykach śrub i nitów 2. 035.000 zlotyc1J., Firma
cc•.1 t:,.,.-<'r<)VI·,
niC\n.·1, bc~ln0{-ci
odL101·,
· . po i :·zy nii·C'.".,·cce -'.'.', 11·.;.](t.
p1 zedlużany nat1zor rowiuc:,::
,,
""
-·
Od 30 proc. do 40 prOC. 1 drULU i g'WOŹ.<lzi i o~btcc;:•iy termin odroczenia \\'yp'.:it up!,1 ll<~J c[.w i r;i,uiych ]1"0te.'lt(iw W<.!ksli Jdij_cntows:;;ch, a
W 10 proc. do 15 nro~„ :i. w hutnictwie w dniu 17 wrzcfoia rn:JO f.
z~''ir.rllv w "l.!uc~1wGci..
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ORZĄD

RZEMIESLNICZY

kroków praca w tym zakresie utrudniona była w ile warsztatów posiadamy w kraju i ilu za- tej, jak się okazało, bardzo licznej warstorganizowania ży sposób niesłychany przez brak wszelkich trudniają one r>racowników. Cała ta żmud wy naszej ludności pracującej, a do rokµ
zupeł·nie
p o z b a w i o n e j
cia gospodarczego po powołaniu do życia danych statystycznych. Tak bardzo bo- na praca zostab wyłmnana przez rząd p0- 1926
izb przemysłowo - handlowych, było nie- wiem zaniedbały tę dziedzinę poprzednie ma jowy, umożliwiając dalsze działania w w s z e 1 k i e j o p i e I< i i p o m owątpliwie
u t w o r z e n i e
i z b rządy partyjne, że nie było nawet wiadomo kierunl{U podniesienia poziomu ogólnego c y p a ń s t w o w e j.
t z e m i e ś 1 n i c z y c h. Dziedzina rze
młosła, podobnie jak inne, była zaniedba~a i pozbawiona opieki za czasów partyjnych. Izby rzemieślnicze istniały jedynie
na terenie b. zaboru pruskiego - w Póz~niu, Bydgosxezy, Grudziądzu i Katowiasygnata spoczywa spokojJak ogólnie wiadomo, odbyć się ma na sem jak na złość kredytować musimy na n i e m a ,
cach. W pozostałych dzielnicach organizanie
długie miesiące w kieszeni rzemieślni·
zjazd
wszystkich
Izb
Rzemieślni
wszystkie
strony,
w
kieszeniach
naszych
jesiel1i
cja rzemiosła zamykała się całkowicie w
czych z całej Rzeczypospolitej, którego wiszą nawet instytucje państwowe i ma- ka. Asygnata opiewa na kilka, czasem na
ramach przestarzałych i zupełnie nie dostogłównym punktem obrad będzie
s p r a gistraty, wielcy przemysłowcy i właści kilkanaście tysięcy złotych i kiedy~ tam
sowanych do wymogów doby obecnej, wa utworzenia Banku Rze ciele ziemscy, kupcy i włościanie. Nasze zostanie uiszczona,
jednak tylko w suJeszcze g-0rzej było na Kresach, gdzie dzi~ m i e ś I n i c z e g o • Potrzebę takiego porttele wekslowe są wypchane protesta- mie zaasygnowanej, bez przysługuj;icego
łały dawne ustawy jmporjum rosyjskiego, Banku odczuwają sfery rzemieślnicze jł'ż mi weksli klientowskich, które musieliśmy procentu. Rzemieślnik o procent d0pominać się nie może,
bo zarzuc<'rwby 1m.1
jak również i w Małopolsce, gdzie obowią dawno, a podobno i wśród czynników rzą wykupić.
dowych
problem
ten
nie
jest
nowym;
poJeżeli ma powstać bank rzemieślniczy, lichwę.
Co
innego
gdyby is~nio.r bank,
JYWało jeszcze pra\'t-'O austryjackie, zupeł
stawienie go więc na porządku dziennym to niechże powstanie taki, który nam tę któryby taką asygnatę zdyskontował, prQnie przestarzałe.
Zjazdu Izb powitać należy z zadowole- bankierską robotę odbierze; bank ten zaro- cent by wówczas przypadł bantowi i inTen stan chaosu prawnego ustał wów- niem.
bi na tych transakcjach, na których my tył stytucja uważałaby to jako zupełne slus:?czas, gdy po wyczerpujących przygotowaRzeczą zupełnie jasną i zrozumiałą jest, ko tracimy. Nie wystarczy dla nas hank, ne.
Jak wielką pomoc wyśw1adcq;by·
ta- przez to bank owemu rzemieślnik i\Vi, Go!i~ctt, ukaza4 się w dniu 7 czerwca 1927 r. że wszyscy rzemieślnicy oddawna oczeku- który tylko będzie rżnął wekslówkę otrzymałby rzemieślnił(
zaraz,
dekret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, ją otwarcia takiego banku. My wszyscy kich banków jest ostatecznie ilos.: dość tówkę
pragniemy banku rzemieślniczego dlatego duża. Nam potrzeba banku, KTól<YBY miałby więc kapitał do
powołujący do
życia izby rzemieślnicze.
przedewszystkiem, abyśmy sami nie potrze NAS ZASILAŁ, któryby nietylko dyskonto obrotu i nie traciłhy 1>:-0Sieć ich pokryła caty k~aj. Powstało wów- bowali być bankami dla naszej
klienteli. wał i inkasował weksle, a 1 e d y s k o n c e n t u ,
lecz zarabiał, podczas kiedy
ezas w stopniowej kolejoośd 17 izb rze- Okropna jest nasza rola jako bankierów t o w a ł r a c h u n k i i i 11 k a f! o· teraz, posiadając asygnatę na kilka tysięcy
złotych, swoich zobowiązań reguiowa~ nie
mieślniczych, a wiec w Warszawie, Włoc dla wszystkich, którzy nas swemi zamówie wał należności.
Znamy wypadki, że instytucji: bardzo może.
ławku, ł..odzi, Kielcach, Białymstoku, Lu- niami obdarzają. Oczywiście zamówienia
przyjąć musimy, robotę przyjętą wykonać poważne i zup.ełnłe pewne, po zbadaniu i
Jakie tµ istnieć rzemieślnikowi, którccro
blinie, Krakowie, Lwowie, Stanisławowie, musimy i chcemy, dajcie nam jej jaknajwi~ zaakcep.towaniu rachunków rzemi.eś!ni
należytości rosną do ogromnyó sum, ~a
Tarnor.oiu, WHnie, Nowogródku, Brześciu cej, bez niej żyć nie m.ożertty, ona jest czych wystawiają asygnaty do własnych zn!kąd. niema pomocy w ich śC:ąganlu.
nad Bugiem, Łucku, a istniejące już izby naszem zadaniem i naszym majątkiem. kas i zaopatrzywszy takowe w potrzebne Kłtent 1est zazwyczaj tak długo rzemieślni-·
poznańska, bydgoska i gruciziądzka zyska- Ale bankierami klienteli siedem podpisów, wręczają je rzemieślni kowi przychylny dopóki prac1 trwa; gobo ta rola kowi w celu podjęcia gotówki, a 1 e p o dzi się na wszystko co mu się propo!luje,
fy ilowe podstawy prawne dla swej dzia- b y ć n i e c h c 'e m y ,
przynosi nam nie zyski a straty. Tymcza- nieważ w kasie pieniędzy uznaje każdą pracę i jest zad0w )J•)llY z
łalności. !zby te reprezentują łącznie około
wykonania, dopiero kiedy ma zapraci~ ~·;:
200.000
samodzielnych
~hune~ staie się niedostępny, ba wysznkuw a r s z t at ó w
r z e m i e ś I n i Je tysiące przyczyn, aby tylko nie płacić.
c z y c h, których właściciele dzięki opie
W tych wypadkach mógłby bank wyświad
czyć wielką rzemiosłu przysługę przez wyee, jaką rząd pomajowy roztoczył nad ni.
zł.
każdego rzemieślnika
płacenie na poczet rachunków choćby 7~%
mi, zyskali obecnie nareszcie właściwą reprezentację zawodową.
Izby rzemieślnicze tak jak izby prze-,wych omawiany jest projekt uratowa- n~leży~ości, którą potem~y w. pełnej sumysłowo-haindlowe
opierają swój
bud- nia budżetu izb rzemieślniczych
przez mie sc1ągnął, wraz z naleznem1 oilsct:Cami
Do zakresu działania izb rzemieślni
wyjątku i powstałemi kosztami.
czych należy wspóidziałanie z władzami żet na dopłatach do cen świadectw prze- ,nałożenie na wszystkich bez
O ile nowo powstać mający bank tych
mysłowych.
Izby przemysłowo-handlo- rzemieślników opłaty w wysokości 20 zł.
państwowemi w sprawach popierania roz- we pobierają dodatek od wszystkich nie rocznie. Od opłaty tej nikt nie mógłby spraw nie weźmie pod uwagę, a
ty l ~{o
będzie
dawał
kredyty
rze
woju rzemiosła przez ud.zielanie infonna- mal świadectw, zaś izby
rzemieślnicze, być zwolniooy nawet ci
rzemieślni
cyj i opinjowanie, podobnie jak w izbach tylko od świadectw zakładów rzemieśl- cy, którzy pracują i>ojedyńcw, bez po- .m i e ś 1 n i k o w i , to aczkolwic!c bę·
mocy i z tego tytuht nie potrzebują po- dzie to pewną pomocą, to jednak sta111;w.
przemysłowo-handlowych,
rozważanie i niczych.
z tego powodu izby rzemieślnicze siadać świadectw przemysłowych. Poza- czo na polepszenie stosunków rzen:ieślni·
przedstawianie władzom wniosków, doły·
mają wpływy niewielkie i ledwie mogą tern majstrowie płaciliby po 5 zł.
rocz- czych nie wpłynie. Rzemieślnik, w miejsce
czących żywotnych
interesów rzemiosła,
związać koniec z końcem.
nie za każdego
zatrudnionego u siebie ściągnięcia pretensji, będzie na ureo-ulo~va
nie jej . czekał, będzie tracił proce11't będzie
oraz sporządzanie dorocznych sprawozdań
Ponieważ szczupłość
funduszów nie czeladnika cg,y praoownika..
o stanie rzemiosła. Jednem z donioślejszych p<Y.Lwala na uruchomi-en.ie całego szeregp
Zarząd2enie ta.kie może
ukazać się może jeszcze coś z samej należności opu:izuprawnie:1, jakiem cieszą się powołane do działów pracy, przeto izby zwróciły się tylko w formie dekretu p. Prezydenta czał, bo będzie liczył na pomoc bankową,
no- Rzplitej. Odpowiedni projekt
ma być którą przecież także opłacać musi. Straci
życia izby rzemieślnicze, jest między inne- do władz rządowych o ustalenie
więc pcdwójnie. Wobec tego będzie zmuwych
źródeł dochodu dla izb.
wkrótce
przesłany do Rady ministrów.
mi regulowanie spraw te
szony gdzieś te straty odbić, będzie drożej
W zainteresowanych sferach rządo·
·
r m i n a t or s k i c h w myśl obowiązu
kalkulował, co znowu się na nim samym
--~o Oo;--odbije, bo tylko do czasu dzban wodę nosi.
jących przepisów ustawowych, oraz czuKonkurent znajdujący się w lepszem poło
wani~ ~ad .należyte~ przestrz_eganie?1 tych
żeniu, taniej skolkuluje i zlecenie odbierze.
pnep1sow 1 wreszc1e tworzeme komisyj eg
Jeżeli ma powstać bank rzemieślniczy,
zaminacyjnych czeladniczych i mistrzowistotni a rzemieślniczy, który ma rzemiosłu
w
skich dla stwierdzenia zdolności zawodopomóc, to niech wejdą do jego kierowl)iwej. Szerokie pole do działania mają izby
· Izba Rzemieślnicza z siiedzibą w Ka- Irzemieślnicze, które
sprzeciwiają się ctwa ludzie, KTóRZY RZEMIOSŁO ZNA·
wystawy przez JĄ, których o bolączkach i potrzebach rze
rzemieśłnicze również w dziedzinie szkol- towicach projektowała w porozumieniu z •prowadzeniu agend tej
różnemi
gałęziami
rzemiosła
urządzenie
Tow.
Wystaw
i
Propagandy.
Organiza- mieślniczych nie potrzeba pouczać. W drc.•
nictwa zawodowego. Uprawnienia te pły
jesiennej wystawy eksponatów śląskie- cje te pragną kierować wystawą
we dze rozwojowej rzemiosła bank taki może
ną w sposób bardzo poważny na podniego niemiosła. Jak się jednak dowiaduje- własnym zakresie. W takich warunkach, się stać instancją decydującą, lecz mi\si
sienie ogólnego poziomu tej wielkiej gałę my, cały ten projekt
upadł z powodu oczywiście, niema mowy o uruchomie- koniecznie oprzeć się o organizacje
rzezi naszej wytwórczości narodowej. Dowo- stanowiska zajętego przez organizacje niu wystawy.
mieślnicze i ja!rnajszersze warstwy rze·
dem, jak bardzo potrzebne było rzemiosłu
--eOomieślników.
Potrzeba nam banku dla poparcia na4
powstanie tych ciał samorządowych, jest
szych
warsztatów pracy, dla ich podtrzyfald, że niebawem po ich powstaniu, napłj~
mania i rozwoju, niechżeż więc bank z
Dęło od samodzielnych rzemieślników oraz
góry przyjmie dewizę, że żadnym innym
terminatorów mnóstwo podań z żądaniem
celom służyć nie będzie, że nie będzie fi.
zwołania komisyj egZ:Wttinacyjnych. KomiPonieważ wśród rzemieślników zaczę- czego po dniu 15 grudnia r. b. tylko ci nansował żadnych przedsiębiorstw poza na
sje te zebrały się we właściwym czasie i ły krążyć pogłoski, jakoby termin 15 rzemieślnicy będą mieli prawo
trzyma- szemi warsztatami, choćby się nawet roz·
~ęki przeprowadzonym egzaminom cały grudnia 1930 r. miał być
przedłużony, nia uczniów, którzy d'O tej daty uzyska- chodziło o przedsięwzięcia tego rodzaju,
jak szkoły lub domy rzemieślnicze. Rzl:szereg rzemieślników ofrzymał tak potrze- Izba Rzemieślnicza
wystąpiła do Mini- ją tytuły mistrzów danego rzemiosła.
mieślnicy umieją być wdzięczni swemu za
bne do dalszego wykonywania zawodu ty~ sterstwa Przemysłu i Handlu z memorPonownie zwracamy uwagę, że obec- wodowi, więc kiedy się rzeczywiście podWy czeladników czy też mistrzów.
jałem o nieprzedłużanie tego
terminu, nie każdy
rzemieślnik,
zamierzający niosą, z własnych funduszy stworzą potrzeb
Stan nemieślniczy więc doczekał się przeciwnie, o jego dotrzymanie z całą trzymać tenninatorów po
15 grudnia ne im gmachy.
Pozatem bank ma być instytucją n a ,
4areszcie
s w Yc h
w ł a s n y c h stanowczością.
1030 i·., winien postarać się o uzyskanie
rzemieślniczą~
ciał sam or z ą d o w y c h. PowPrzy tej
sposobności
dowiedzieli- dyplomu mistrzowskiego
sposobem u- wskroś
brnń Boże polityczną czy partyjną.
stanie ich jest całkowitą, wyłączn~ zasłu- · fan y się, że sfery miarodajne nie z.amie- proszczonym.
gą l'ządu pomajowego, którego pionierska rzają terminu tesro . Drzedłu.ż~ć,
wphec
---0i--RzemieSittik.
Jednym

z

aa drodze do

najpoważniejszych

należytego

Potrzeba· Banku

Opłata

na rzecz izby

po 20

I Nie

Rzemieślniczego

rzemieślniczej

rocznie od

będzie wystawy rzemiosła
Katowicach

W sprawie terminu 15 grudnia

~r.

Do akt. Nr. 2445-1930 r.
OGLOSZENIE
Komornik ·Sądu Powiatowego w Ł~dzi, STANISCAW DULKOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ul.
Gdańskiej Nr. 6, n~ .zasadzie art. ,1030 U ..P . .C.
ogłasza, ż.e w dniu 29 września 1930 roku od god:i:.
10-ej rano w Łodzi przy ul. Cegielnianej Nr. 9,
odbędzie się sprzedaż z przetargu puhljczncgo ru·
chomości, należących do Berka Lenkińskiego i skła
dających ,się li mebli, oszacowanych na sumę zło·
tych 845.
Łódź, dnia 12 września 1930 r. ,
Komornik: STANISŁAW DULKOWSKI.
Do akt. Nr.

Str. !'1

„HASLO" z dnia 21 wfze§nfa 1930 rokn
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Urząd Wojewódzki Dyrekcja Robót Publicznych

.
l

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi,

•

Łodzi,

1) na remont instalacji elektrycznej
2) na re~ont instalacji wodociągO\:.::-'.~analizacyjnej
3) na roboty malarskie, w gmachach r'aństwov1ej Szkoły
przy ul. Ze1omskiego. Nr. 115

Włókienni

Do akt. Nr. 2277-1930 r.
OGŁOSZENIE.

PlłZETAiłGI ODBl§DĄ smrę:

STAN!.

SŁAW DULKO WSKI, zamieszkiiły w Łodzi przy ul.
Gdańskiej
egłasza, że

Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
w dniu 30 września 1939 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Gdańskiej Nr. 67,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Motela vel Maksa Rydzyka
i składających się z mebli, oszacowanych na sumę
zl 1280.
·
"
•
Łódź, dnia 16 września 1930 r. Komornik: STANISŁAW DULKOWSKI.
Do akt. Nr. 1955-1930 r.
OGŁOSZENIE.

•

~

OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi JAN
B.ZYMOWSK.I,
zamieszkały w Łodzi przy łii.icy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art., 1030 U. P. C'~
ogłasza, że w dniu 30 września 193!> roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia Nr.. 32
odbędzie się spt·zedaż z przetargu puhliczne'"o t'IJ.'.
chomości, nuleż:ących do Jankla Koguta i :kł;idn.
jących się z mebli, oszacowanych na sumę zł. ~85.
Łódź, dnia 11 września 1930 r.
Komornik: JAN RZYMOWSKI.

·

I
czej, w

r.

ogłasza

.

Do akt. Nr. 2503-1929 r.

„

Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi JAN
RZYMOWSKI,
zamieszkały w Łodzi przy ulk7
a) na instalację elektyczną dn. 27 wrześ;,1ia 1930 r.
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art., 1030 U. P. :t:.
b) na instalację wodociągowo-kanalizacyjną dn. 29 września 1930 r. opłasza, że w dniu 2 października 1930 r. od ~01.l.•.
c) na roboty malarskie dn. 30 września l~bO r., o godz. 11-ej w Urzę 10-ej rano w Łodzi przy ul. AL Ko~ciuszki Nr. ?!,
odbędzie się sprzedaż z przetargu pu1liczr.ego i:-u:
cizie Wojewó?zkim Dyrekcji Robót Publicznych, przy ul. Ogrodowej 15, róg Zachod- chomości, należących do Teodora Pin3ot!l i Uf:;•);;
meJ, w Łodzi (pokój .Nr. 31),
Pingotowej i składających się z patefonu i meLli,
Oferty pisemne, zestawione na otrzymanych w biurze Urzędu Wójewódzkie- oszacowanych na sumę zł. 1,320.
go ~gze~plarzach ślepego kosztorysu, z dołączeniem podpisanych warunków przetar- Łódź, dnia 12 września 1930 r.
Komornik: JAN RZYMOWf;Ki.~

gu 1 proiektu umowy, należy składać lub przesyłać pocztą do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Dyrekcja Robót Publicznych, w kopertach podwójnych, z których wewnętrzna winna być zalakowana · pieczęcią firmową i zaopatrzona napisem: „Oferta do
przetargu mającego się odbyć 'dnia ... i t. d."

Do akt. Nr. 1776--1930 r.
OGŁOSZENIE.
Sądu Powiatowego y< Łodzi, RAFAt.
SAKKIŁARI,
zamieszkały w Łodzi
przy ul\".ly

Komornik

. ODDX(H.E~RIE NALEiif ~lłZED&OiVć: .

Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, STAN!, SLAW DULKOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ul.
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogł~za, że w dniu 30 września 1930 roku od godz.
·l) · kwit na wadjum w wysokości 5 proc. sumy oferowanej w gotówlO:eJ r~no .w Łodzi '?rzy ulicy Zawadzk!ej Nr. 36, ce lub papierach procentowych mających wartość pupilarną, a ustalonych obwieszodbędz.1e. się sprzedaz z pr~etarg1;1 P~licz?ego ru· 1czenwm Ministra Skarbu z dn. 2 kwietnia 1928 r. (Monitor Polski Nr. 86 poz. 140
·
. •
·
•
·
· .
' • . .
chomosc1, nalezących do La3zera Zenkera i składa·
jących
się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 625. z '!". 1928). Jako wadium
słuzyc
mof~· 1· mne
zabezp1eczema, przew1dz1ane okolmk1em
Łódź, dnia 15 września 1930 r.
Mm1sterstwa Skarbu z dn. 10 wrzesma 1927 r. Nr. D. O. P. (5284) III.
Komornik: STANISŁAW DULKOWSKI.
2) deklarację, iż warunki ogólne budowy, zatwierdzone przez Ministra
Do ak N
Robót Publicznych dnia 24 kwietnia 1928 r. L. 1 - 1067 i dnia 28 maja 1929 roku
• 6t. r. 2~ 9G Ł1930 ~· z E N
E
L. 1 - 1576, oraz przepisy tymczasowe o rohotach i dostawach państwowych, wy1
0
Komornik Sądu Powiatowego w L~dzi, STANI- dane przez Ministerstwo Robót .Publicznych dnia 31.VII - 1926 roku za Nr. III-.:..396
SŁA)V ?YLKOWSKI, zamies.zkały w Łodzi przy ul. 1926 są oferentowi znane i zgadza się, iż by oferta i stosunki prawne nią wywołane,
1 GdanskieJ
Nr. 6, na zasadz.ie art. 1030 U. P. C. były · normowane stosownie do postanowienia tych przepisów
-0głasza,
że w dniu 30 września 1930 roku od godz.
Termm
· ~ klta d ama
· _or:rt
'
· · w d mu
· • prz.etar~u bezposred?1~
·
·
10-ej rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 31 ,
up ływa o go d z. l l -~J
odbędi:i~ się s~rzedaż z. przetargu publicznego ru· przed rozpo~zęc1em odnosneJ rozprawy ofertowej przez Przewodmczącego Kom1s11
chomosci, nalezl,!cych do Abrama Maj'era 'Litmano- Przetargowe].
wicz~ i skł~dających się z maszyny do szycia dzin·
Oferty nieodpowiadające wymienionym powyżej warunkom i przepisom tymrek
i
mebh,
oszacowanych
na
sumę zł. 1,005.
· ro b ot
• 1· d ostaw panstwowyca,
•
L
Iub zł ozone
·
po terminie nie
Łódź, dnia 15 września
czasowym o odd awamu
r.
1930
Komornik: STANISŁAW DULKOWSKI. będą rozpatrywane.
.

Nr. 30, na
zarn<lzia art. 1030 U. }·. C.
dniu 30 września 1930 rnku od g(!·f'l:::,
lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Gd:ii:skicj N,,., 'r·\;,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego Ł-12chomości, należących do . Tohi~sa . Pinkusa il~~~"°"
blata i składających i;,ię z ,;cicrek wigoniowycl1, (·.>Z!l'cowanych na sumę zł. 500.
Łódź, dnia 1 września 1930 r.
Komornik: RAFAŁ SAK.KIT A.Fi
Karola

ogłasza, że w

Do akt. Nr. 1782-1930 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, RA.'!!Af.
SAKKIŁARI,
zamieszkały w Łodzi
przy uH~:r
Karola Nr. 30, na
zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 września 1930 roku od god~
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Radwań skiej Nr. 3,
odbędzie się sprzeda:i: z przetargu u..uhlicznego na
chomości, należących do Leopolda ~rharda i skła·
dających się z pianina, oszacowanego na sumę z!o·
tych 750.
Łódź, dnia 6 września 1930 r.
Komornik: RAFAŁ SAKKILARL

l

Ogólne warunki wykonania

powyższych oraz

robót

przepisy o oddawaniu

dostaw i robót w zakresie działania M. R. P. można przeglądać w Urzędzie Woje- Do akt. Nr. 1786-1930 r.
Nr. E. 690-1930 r.
OGLOSZENIE,
wódzkim-Dyrekcji Robót Publicznych (pokój Nr. 28), gdzie również otrzymać można
OGŁOSZENIE.
Komornik Sl!du Powiatowego I rewiru eg~elm
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, RAF.AJ,
kosztorysy ślepe wzór um 0 wy i warunki przetargowe.
eyjnego powiatu łódzkiego w Łodzi, Zielona 63,
SAKK.IŁARI,
zamieszkaly w Lodzi przy u!acy
PIOTR PILICHOWSKI, na zasadzie m:t.. 1030 Post.
Karola Nr. 30, na
zasadzie arl. 1030 U. P. C.
Łódź, dnia· 17 września 1930 r.
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu
ogłasza, że w dniu 30 września 1930 roku od v,tls.
1października1930 roku od go~ 10-ej rano w Ra· łlF••••••&&ile•iMllZl~iii*U--Hllli'IJIMmiiliiiillil41mllli•!iliii!!•ETl!iltMllllBI i'l!lłllllHIRllll!fllHI~ lO·cj rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nt. 255,
dogoszczu Langówek 3, odbędzie się licytacja ru·
·
odbędzie się sp1·zedaż z przetargu publicznego ru
chomości, należących do MojżeS'Za Plama, składa=-:2~~ ZAKŁAD POGRZEBOWY
chomości, nalcżl}cych do Feliksa i Heleny m:i.li.
iących się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 670.
M
&li &
'-.
~
Ekielskich i ekładajl}cych s;ę z mebli i in., oszacoSpis rzeczy i szacunęk takowych ·przejrzany być
~· lll"tł Młfł .,,
wanych na sumę zł. 1,800.
może w dniu licytacji.
V
,
" Łódź, ul. Przt<dzalr.i!ma 41,
Lódź, dnia 2 września 1930 r.
S
Lódź, dnia 3 września 1930 r.
tel. 166-45.
~46
,.. .
.
"
Komornik: RAFAŁ AKKJL.\.R.1
Komornik: PIOTR Pll..ICHOWSKL lilB•iEllllllll•llllliiBlllilll:iiilEEB•IR•illlii!!lll~Do akt. Nr, E. 1255 i 1256-1930 r.
Do akt. Nr. 1460-1930 r.
" ,
O G Ł O S Z E N I E •
Komornik Sl}du Powiatow~go w Łasku, ADAM
O G Ł- O S Z E N I E •
Komornik Sl!du Powiatowego w Lodzi, KAZI· DARMAS, zamieszkały w Lasku przy ul. WidawM.IERZ SUZIN,
zamieszkały w Łodzi przy ul. skiej na zasadzie art. 1030 Ust. Poijt. Cy:w, ogłasza,
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P. C. że w dniu 30 września 1930 roku od godziny 10-ej
ogłasza, że w dniu 30 września 1930 roku od godz. rano w. osadzie młynarskiej ,,Łętków", pow. łaskieg~
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Juljusz:a Nt'. 15, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ril·W razie późnego dor~czenia lub nieotrzymania pisma prosimy
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- cho-mości, nalezących de Jiikóba Kaszuba i składaP. T. Prenumeratorów zawiadamiać administrację „H a s ł <i"
ehomości, należących do Oskara Fiezera i składają· jQcych się z maszyn młyńskich, oszacowanych na su·
tel. 163-66.
cych się z mebli, oszacowanych na sumę sł. 75U. mę zł. 11,870.
Lódź, dnia 20 września 1930 r.
'
Łask, dnia 18 września l930 r.
Komornik: KAZ:EMIERZ SFZJ.N.
Komornik: ADAM DARMAS. ~--------------------------------------------------~--_,,
____..,,
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na moje listy i znowu upłynął miesiąc.

F. K.

• dyne k. :
oIe
I
·

Amerykański
„Jaśnie Wielmożny Panie!"
Drżąc na całem ciele, pióro biorę do
tęki jeszcze sześć miesięcy dzieli mnie
od śmierci, a mimo to już dziś czuję groź

ne, lodowate tchnienie ostatniej chwili.
Przed dwoma blisko miesiącami odbył się
między nami amerykański . pojedynek;
wiem doskonale, że wyciągnąłem czarną
gałkę i muszę ponieść wobec tego \Vszel
\Jrie konsekwencje,
· ·. : ·
Wiem równierż aż nazbyt dobrze,
pan jest złym, nieustępliwym · czł-Owie
/k;iem, nieznającym· litości. Dlatego właś
\nie drżę cały i usta mam blade i już teraz wyciągam do pana swe ręce i blag.am
1ze łzami w ocz~h:· litośd! ...
Litości, groźny l>rzeciwniku, okrop9ie
boję się śmierci! Błagam o litość i zrozu'mienie: niech mnie pan zwolni z mego olbowiązku i pozwól mi pan żyć jeszcze. I
fa:k niewiele pozostało mi dni na tym padole łez i jęków. Pan wie przecież, że jestem bardzo słaby, chorowity, cierpię na
1
płuca i dni moje są policzone. Najwyżej
/podągnę jeszcze ze dwa lata. Potem i tak
\będę musiał ustąpić przed" groźniejszym
.IPfZeciwnikie.J11 niż pan i zginę mamie w
lamerykańsldm pojedynku z życiem. O, zli:tuj si~ pan nademną! Napisz pan do mnie
~edno słowo, jedno jedyne ·słówko, że
\nie zależy panu na mej przedwczesnej
W przeciwnym raz.ie - b.ędę
(''śtnierci!
musiał spełnić swój obowiązek,
···

ze

. ..

.~

:to

:t-

dziewam, gdyż nie mam zamiaru stale
na listy, a zresztą muszę wyje
chać z Lodzi' O to chodzi.
:;.
~
:t
Barski!
A więc co pan sobie myśli? Zwracam
panu uwagę, że to jest mój ostatni list.
Jestem dość cierpliwy, ale moi przyjaci:ele twierdzą, że czasen1 cierpliwość
moja się wyczerpuje.
Po raz ostatni zapytuję pana lli!)l'i;ejn
mie: co będzie? Ja panu nic nie robię, ;i.
więc niech pan mi też w drogę nie v~h
zi, passe, według mnie możemy się już
nigdy nie spotkać. Jutrooczekuję li.stu
od pana: jedno słoW'O, pan już wie o ..,,
.chodzi.

czekać

A więc teraz chcę się· nareszcie dowie
dzieć, czego pan właściwie chce ode
fmnie. Czy pan rzeczywiście niema innych zmartwień prócz tego jedneg.o, a·
żebym się zastrzelił? Czy ktoś panu bę„Wielmożny Panie!"
dzie robił wyrzuty, jeżeli ja się nie zaPan nie raczył odpowiedzieć na m?i bijję z powodu tej Kazi? Nie rób pan
list wysłany przed miesiącem, a więc nie żattów, i daj mi pan spokój! Proszę mi
chce pan uwolnić mnie z danego słowa. tylko napisać, że pan już więcej nie myWiem co mi pozostaje uczynić i nie nie- śli 0 tych głupstwa<:h. Dobrze, wyciąpewność, lecz ostatnia iskierka nadziei ka- gnąłem czarną gałkę, ale coz z tego?
zała mi sięgnąć po pióro, ażeby, zwrócić Przecież z równem powodzeniem pan też
się do pana po raz ostatni z pytaniem: a mógł wyciągnąć czarną gałkę, a nie biawięc stanowczo zależy panu na tern, aże- łą! Nie rozumiem poporostu jak to się
bym zastrzelił się za pięć miesięcy? Bo stało: po południu pokłóciliśmy się o
jeżeli pan tak sobie życzy, w takim razie Kazię i pan, nic nie mówiąc, połOOył to
:t:t~
trudno - nie pozostaje mi nic innego, jak pudełko na stole: albo _ albo, zobaczySłuchaj-oo pan, panie Barski!
popełnić samobójstwo.
my kto wyciągnie czarną gałkę... WłoPański list otr,zymałem. Pan pisze, żl'
Zajrzałem dziś do koaelćsu honorowe- żyłem więc rękę do pudełka i teraz mogę jutro przed południem zapuka pan w i;.rn
g-0, który uczy, że człowiek uchylający panu powiedzieć całą prawdę - właści- okno, by mi przypomni>eć o tym przysię od spełnienia warunków amerykańskie· wie miałem zamiar wyciągnąć tamtę kiryirn obowi~
go pojedynku, uważany jest za zdyskwali- gałkę, lecz przypadkoWQ i mimowoli wyA więc słuchaj-no pan, panie Barfikowanego honorowo i każdy ma prawo ciągnąłem czarną. A teraz z powodu ta- ski. J'eżeli zależy panu, by dostać w
spoliczk<lwać go w publianęm miejscu. Po kiego głupstwa muszę z patnem tak długo pysk, ale tak, ażeby oczy panu na
nieważ ~hcę uniknąć tych przykrych ~wen korespondować.
wierzch wylazły - to może pan spokojtual?ośc1, proszę p:ina po r.az .?sta!m: A więc, dajmy już teraz spokój, zresz nie zapukać. Zwracam panu tyl:ko uwabądz pan tak uprzejmy 1 zwolmJ mme z da tą, muszę już skończyć ten list, gdyż śpie- gę, że zostałem mistrzem średniej wanego słowa.
szę się na mecz w klubie, gdzie biorą u-,gi w naszym klubie sportowo-atletycz;,
Prosz~ m_i ?ie bra~ ~a z~e, że pis~~ tym dział w walkach francuskich. Dowidzenia, n.ym .. s~udei:ci med:yc;yuy cz;kają. niec1erphw1e, azebym JUZ kogos spohczkorazem kroce1 1 bardz1e1 medbale mz po- napisz pan!
Panie Barski!
wał, bo nie mają trupów w prosektorprzednim razem: wie pan, żeby się tro·
chę rozerwać i zapomnieć o wszystkiem,
Muszę panu zwrócić uwagę, że to jest jum. Uprzedzam pana dlatego, że właśzapisałem się do klubu sportowego, który wielki niietakt, gdy się nie odpowiada na dwie nie mam nie do pana i zawdzię
zabiera mi bardzo wiele czasu, wskutek czyjeś ·listy! Gdzie się pan wychowywał? czam panu bardzo wiele, bo pod pa:Mkim
czego nie mam czasu na stylizowanie li- Proszę wziąć pod uwagę, że jestem czło- wpływem zapi\Sałem się do klubu.
wiekiem zajętym i nie mogę sobie pozwo·
Donoszę panu pozatem, że pozbyłem
stu, a zresztą nie mam również chęci.
~
:t:&
lić na stratę czasu i nudną koresponden- się już choroby płuc i według orzeczeń
J,Mój Panie!"
cję z panem. Bądź pan łaskaw odpisać mi lekarskich mo;ge jeszcze żyć przeszłQ 7_Q
'.F.an Yl Qal§.~Y._m ~i~g_u nie. .p~po.wi~Qą W~.#J'.YJ9SZ!nie ~ :teJ formin, jaki~J s~.-~PP- Ja~
;,
.

~·

:t-

· ·
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„HASŁO"

Sir. S

z dnia 21

września

Nr. 259

1930 l'Oktl

-~~~~-~~Bk~~Dziś

i dni

nasb~pnych !

--

XX wieku KIEDY KOBIETA NIE ZDRADZI?

Następny

program: - -

Gdy kobieta
•

się

zapOmlUceo

W rol.
Najbardziej scnsacyjr.y, erotyczny a zarazem tragiczny film z hulaszczego życia Paryża.
Bujne życie nocne metropo lii świata.
W rolach
głównych:

Iwan !Vlozżuchin, Natalja Lisienko,

Mikołaj

Reżyserja i scenarjusz IW ANA MOZŻUCHINA,

!

Kolin

główn.: Marja Jacobini
i Franc Lederer.

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.1);
i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9.

f.El[fil[jJE~faUfil~IEJ@j[2)lfilmJISj@Jlfil mmmT_fM*AAYWIWMM~..t.l!!S~.'1!

~~

I ~!' ~
.~,!~

.~

~h
t,; ~

KINO-TEATR

wi

1111·

D:dś

i dni na::Jtępnych!
U.:'6t:l!.yc to otnarde ioe:i:onu zimowego
r ewelac:yjnym przebojem produkcji

~id::;>Sw.

i'·1ili', -na

~

~ lg

i l~ ni e ś mi ert:i.

Zo:<>ik a Szymańska, Helen•
Zl:I. ora~a, Zofj a l.inderfówna
i H arry Corl

Kilińl!!lkiego 178

II

i
.ii.

·' fr.

lf- ·

opery St. Moniuszki
Role g!ównc odtwanaią:

n!.

I,
,
'

I . }~-·al

f"I

I

tib*H;wweea•

•

•3'lfJT!ift"J!HM!W?J:m.tM•ww:....,._,.........,....„

Pani

Dulskie~ i Pierws~y_polski film

Początek w

soboty, niedziele i święta o godz. 3.30, w dni pow
szednie o godz. 5.30, 7.30, 9.15,

Chorzy na ruptury

'

o

1

,.

rozne

Dziś i dni następnych !
Pierwszy polski film dźwiękowy, 100
prac., mówiony, wytwórni zagranicznej
„Paramount" p. t.

pg. scenarjusza Jamesa Barriego, dialog Włodzi:nierza Perzy:iskiego. Zdjęć
dokonano na aparatach &y5temu "W estern Electric". - W rolach głównych:
najsłynniejsi artyści teatrów stotec:nych
Marja Go:rczyńska, Kas:imierz

Juoaaza Stępowski, Ludwik Sol•
ski i Zbyszka Savum.
Dwa nadprogramy: Fleiscliera „Zabaw
ki" i dźwięk. tyg. „Paramounta"
Począt~lr:: seansów w dni powszednie
od godz. 4-ej, ostatni 10.15 wieczór
w soboty, niedziele i świata o godz.
12-ej w poł. ostaui seails o god:!. 10.1.S
wlecz. Ceny miejsc na poranb.ch zniżone. Passepartou~ prócz urzc;dowych
ora bilety wolo.ego wejścia ni~Y/nŻne,

ka~ecłwa
!!!
.

RUP'l'uRY, ;jakoteż kalectwa nie woW.o
zaniedbywać gdyż skutki dla
życia ludzkiego
są bardzo niebezpieczne. Ruptura staje si~ · wielką jak głowa
ludzka i konewka i;powodowac
może śmiertelne powikłania kiszek
Specjalne lecznicze bandaże

KWARTET DREZDEŃSKI W ŁODZI.

,;

smyczko.

Ktrartet Drezdc~?ski, htó-

f".I wk chfo bnie za1::sal sir, w pami~ci muzykalnej

;!,cc.:.f, po:ostau;iajl],C jJQ swych koncc;-tc.ch gfobokie
iu· .:.cn:e, p, ·zyj eżd:.a do 11a~ n.a jeden wy;tęp; kU>l)'
0i!1J1:d:.:ic ~i;; w pi!Jtek, dnia 3-go października w Saili J/il,Lal'illOJl ji. ff's z)'SCy kryiycy ZUf;l'Uniczni OŚWiaa

i

gangrenę.

ortopedyczne
gumowe mojej metody usuwają. radykalnie najniebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptury
u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na skrzywil!nie
kręgosłupa,
przeciw tworzeniu się gnrbów,
leczn. gorsety ortopedyczne. Dla skrzywiónych
nóg ~ płaskich boląc~'ch stóp, wkłady ortopedyczne. Sztuezne nogi i ręce. Pończochy gumowe na żylaki na mia.rę.
Świadectwa pochwalne wystawili Prof. Uoiwersyt.: Prof. Dr. R. BARĄCZ,
Prof. Dr. J. M:ARISCM.LER, Prcf. Dr. B. K!El.ANOWSK! i wielu innych.
Zakład ortopedyczr.iy §pec. I. RAPAPORT. ortoped. ze Lwowa,
Łódź, ni. WÓLCZAŃSKA 1'!Jr. 10, front, parte:.-. Telef. 221·17

«!)eh, pro!!dmjq~·ch sie obecnie na estradach kon·

e;;;aj,, zgadnie, że zespól drezde1iski zdobywa się

dźwiękowy

program :
• "'
:.ii
dzwii:kowy.
W rolach głównych: DELA LIPINSX:A i 'ZOFJA BATYCKA.

eĄl'§GA

słynny

Compson

Nad program~ Rewelacyjny dodatek

ŁOŻKA

Swiata,

Bełty

Ryszard Barthelmezs i
Nast~pny Moralność

_,

głównych:

·W rolach

~·

o godz. 4, 6- ej, 8-ej i 10-ej
C eny mi ejsc niepodwyższone.
Pr.:s:f:~partout, prócz UUE:dowych oraz
lilety wolnego wejścia buwz;rl~dnie
Li.'lwai ne pod czas cdcgo czasu demonstrowania powyżnzego filmu.

cutoi~·ych

d, • k

RZE.,.KA

ZAKLĘJT
,

II

wiecz.

kwartetów

, •

1 m sp1ewno- zw1ę owy

BezkonkurencvJ"ne arcydzieło diwiPkowe.

Pouątek

J eden z najświet:iiejszych

Granda.Kino

Ostatnie 2 dni

Od poniedziałku, dnia 15 do wtorku, dnia 22 września wł.

Ilus t racja m uzyczna i śpiewna oparta
na operze Moniuszki w wykonaniu
\1iclki~j orkiestr y symfon. pod kier.
L. Kantora ora.: solistów i ehóra pod
dyr. T eodora Ryclera

polowe, leżaki,kr:t:!·
scłka. dziecinne
firmy

DŹWIĘKOWE

'.d~~ wie

l!l

krajowej.

~j r~l;:i.~~z;;!::lJj:yf!!:~i!~~~u~J~=:
!tealli:acjli K. Meglichlego
'Ą

·'\I~ II ~

ifMOZA .

Przyjmuje od 9-13 i od 15.:.._19.
się chory::h bezwarun!rnwo jest kouicczne.
Ubezpieczonych w Ka11ie Chorych m. Łodzi przyjmuje.

UWAGA: 01wbiste jawienie

I

572

1ui

i.utc:-prelację,

kt-Ora siega 1uijwyższych szczytów kun·
:.z ' hameralno-muzyc:mcgo. Będzie to 2-gi Koncert
Mistrzowsl>i.
IJilety już 11.abyu:ać można w kasie Filharmonji.

PODZIĘKOWANIE.

W. Panu Ortoped. Specjaliście J. RAPAPORTOWI, ze Lwowa. w Z.odzi, przy ulicy
Wól:::zo.ńslciej 10, (front), składam gorące pouziękowanie, ZA zabiegi około mej córeczki
chorej na gruźlice; storu pacierzowego (garb) i :i:a skutek przygto:;owanego Ieczn. gorsetu
ortop. i za Jego pełną poiiwic;cenia prace;.

Wielki podwójny

====

p:r.ogra~

I. - - -

SZALONY KSIAŻE
„

Dramat · miłosny, pełen emocji, spo!'tu
i humoru. - \YI rol. gł.: Joan Graf•
ford, William Hnines i (Slim)

=

n. ::::::::::::=

Świetna komedja z najlepsz~·mi komikami

świata

: SUme:m i Arthurem

BRATERSKA l)UlOŚC
Początek w dni powszednie o g. 4-ej,
w soboty niedziele, i święta o Il• 2-ej.
Ceny miejsc popularne. Na pierwne
seanse 50 gr. i 1 z!.

Janina Jezfor•wa
DŹWIĘKOWY
TEATR ŚWIE'.f.l..NY
,

i

fona poster. Poi. Państw.

1-ssy

„ CASINO~' ,·

~o:.;,<---~ Dziś i dni naatępnych

,

'1

I. - .

&A ii~.: jl

W rolach głównych:

Helena Chandler
i Joh n Garrick
W alka. l :11wyd„st\..:o młodej pary ko·
cho.nkow. Nocny atak Zeppelinów m1.
Londyn. W a lica w powietrzu. Krzylc
rozpaczy m:ljonowego miasta.
PONADTO:

RAQUEL MELLER

?dśpil'.wa piosenki ~i~:z:pn1iskie mic;d:i:y
1nnem1: Kołysankę 1 Kochankę Tor.rera

Passepartout prócz urzędowych i bilety wolnego wejścia nieważne ai do
o~,wolani.a. -~o.cJ:ąte~ seansów o godz.
4,~0, 6-eJ, 8-e1 1 lO-e1 1 w soboty i nied ziele poranki od 12-ej do 3-ej po
cenach najniższ ych.

~~~

Kipotoatl!' w

,,ł)PLERDI.

o fl) C I ~T!I ~-iii 'R,. ·A
„.

d11hdękowy

20. NARUTOWICZA %0

film diwiękGowy Foxa p. t.

·:,,

1

• '\.

r'ił.

o OVAR
bożek płci pięknej
oc~1ur':1je

wszy s ll: ki <eh swym naj-

lepszym

arcydziełem dźwiękowem

Dziś i dni następ11ycb!
Wielld superfilm dźwit;lcowy produkcji
.UFA" 1renjalne arcydzieło reźysera
JOE MAY p. t.:

Tragedia

Kochanków

wg. znakomitej powieści „Der unstcrbliche Lump"
.
Role główne kreują: 'Liana Hałd,

Gustaw Fr6hlich, H. A.Schlettow ·
Stron41 muzyczno-wokalną opracował
osobiście Ralph Benatzky, kompozytor
wszechświatowej sławy.

„SKRZYDLATA FLOTA"
wkrótce w ,,CADI OLU''

.~

Między in. odśpiewane ·będą dwa naj-

nowsze przeboje: 1. Po:&•ól mi ujitć
twll dłoń. ~· Tve oczy }liękna Pitni...
PONADTO: Nadprogram mówiony
w całości po polsku.
P_assepartouts i bilety wolnych wejść
n1ewazne.-Pocz. o godz. 4, 6, 8i10 w.
Ceny miejsc na L seans do godz. 6-ej
zł. 1, 2 ł 3.

~

h'HASŁO"

z (fi)Ia 'Zl:

~

Str.19 ·

1980 ro)al

„ ••

llmm!llBlllllmłl. . . . . .

Dziś

następnych!

i dni

== W rolach

Dramat wielkiej miłości ku pięknej arystokratce.
·:··:· CAĄBILLA HOlłłł,

pod tyt.:

Główna

Przejazd 2

IACIC

głównych :

==

TQEYOllł

Dziś

1

i dni

następnych !

Dramat wielkiej miłości ku pięknej arystokratce.

i GUSTAW DllESSL. ·:··:·

pod tyt.:

PRZYGODA LADY EDYTY
NADPROGRAM: FARSA

Film erotyczny.

Film erotyczny,

UWAGA! Orkiestra pod batutą p. S. Pietruszki znacznie powi~kzsona.

r

~~~~~

„CHOCHLIK"

Pod dyr. JERZEGO DARSKIEGO

W ysłrzegaj się nieudolnych naśladownictw
I i kręć tylko tel.:=
~ 16JmJQ
„Pogo_towie Krawieckie Kiersza"

I
68 5

Sklep narożny

al. Sienkiewicza 40 (w zimowym lokalu)
l>ziś

91

Zeromskiego

wielka, obfitująca w wiele niespodzianek rewja !
P· t.

momentalnie

ODWROTNA STRONA MEDALU

odświeża,

pierze,
farbuje~

sztucznie

przerabm

nicuje

d

dd

·

G ·A

R DER O

h

w

u

A

G

PRZEDWIOŚNIE
Zeromslciego 74-76.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, ~. 16, do rogu Kopernika i Zeromslciego
CENY MIEJSC: I m. zł. 1.25, Il m. 90 gr„ lll m. 60 gr. Na 1-szy seans
wszystkie miejsca po 60 gr. Początek seans. w dni J>OWSZ. o g. 4 pp.,
w niedz. i święta o 2 pp. Ostatni seans o g. 10 w. W salach poczek.
koncert Racijofoniczny. Bilety ulgowe w sob., niedz. i święb_~i,eważne.

Wyświetlany będzie wielki dramat erotycno-życiowy ilustrujący tragedję starganej duszy dziewczęcia, brutalność
i bezwzgll(dność Życia, miłość gł"lboką do poświęcenia zdolną w filmie p. t,

„DZIEWCZĘ
Prater ałynny z wesołych zabaw i skocznych walców.

z KARUZEL
W rolach l'łówuych: pneśliczna, pełua czaru

li

=
:B

termin ogólnego zgromadzenia wierzycieli
powyższej firmy wyznaczony został na
23-go września
b. r. wobec
wzywa
wierzycieli
o przybycie
w tymczego
terminie
do

I5 celem
Sądu Okręgowego,
pokój 15, o godz. 13·ej,
wzięcia udziału w zebraniu ogólnem.

!•

Sędzia Komisarz

5

(-) Stani~ław Jarociński.

"*

I

piecy pokojowych
aby timą nie trwonić paliwa bezicorzyatnie.
Jedyny zakład w Łodzi który fachowo przerabia r>alenislta, jest firma „Kozminek", Główna 51,
tel. 175-09. Firma została nagrodzona na wystawie Gospod.-Higicnict. w Łod:i:i dużym
847
srebrnym medalem.

\Vezelkie

~

stołowe,
pojedyńcze nabyć

są

do nabycia w Aptece
Rembielińskiego

.·•

telefon

inspektowe w wielkim wyborze.

::::==================~"'I'
=
li..
SIĘ
At
; ~ '
.
,
M

:o

!m
!

Poleca w wielkim wyborze meble koszykowe żar
dyni_ery do kwiatów, wózki dla lalek, kije farbiarskie, Kosze fabryczne i dla celów domowego
gospodarstwa, zabawki dziecinne oraz wszelkie
tykuły w zakres koszykarstwa wchodzące.

N a 1e ż y zawczasu pomyśleć o naprawie

~

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

U W AG A :

5, telef. 223-69

Zima nadchodzi!

M

*'+milW!!Wlłł:. -~

w ŁODZI.

Feliksa Brzozowskiego

11111111111

•s••••m••„••••••••••••••
•
a

11

Koszykarski

Łódź, ul. Kilińskiego

;;w•ęw••

.I.

~
11 SZKŁO OKIENNE ! ĄEDLE !
Zioła lecznicze ~.~
1
:
gabinety, sypialnie, :
u
i sta- •
• oraz
=
=
lować
można
na
dogodnych
I D-raFarm. R.
J.
OLEJNICZAK,
~~~a
14
ul. Andrzeja Nr. 28
I
• warunkach w stolarni Misz- •
130.04
584
tel. 149-91.
•
•
• czaka, ul. Piramowicza Nr. 2,
;
Szkło,
r;r,

E.„•••mm••m•••••••••••„••ma••••~•m ij

Zakład

''

powabu

znakomity amant Norman KERRY oraz świetny czarny char. George Siegma:n
NADPROGRAM: Aktualności filmowe.
Orkiestra symfoniczna pod dyr. p. A. Czudnowskiego.
Na5t~pny program : Cud techniki filmowej „Białe Piekło" W rolach głównych: G. DIESEL i LENI RIEFENST ACHL

;•••••11••„•·„·······················;
I
Sędzia Komisarz nadzorowanej firmy
I „J. Perle" ogłasza niniejszem, że ostateczny

j

MARY PHILBIN,

s

•

A !!2

W l?e~ częst~ch wypadków wprowadz:ini?- w błąd S:i:. Klijentelę przez ludzi złe}
wo 1 n.ie wsp~lnego :a: naszl'.m p7Z~d11~b1orstwem i zawodem nie mających, od•
s2~wa111cyh su; po~ podobnie brzmiącą nazw~ naszych zakładów, upruzam,y :wlla
cac baczną uwagę na nazwę 1 adres naszej firmy.

OSTATNIE 2 DNI.

świetlny

WEZWANIE.

Ę

B

• ·

an11 ° pram!" c eC?· czy~cu~r aajMo11wazym sy~emem ~meryka1~skim, lfłOllllJe
bem :-uchym, ktory da1e moznosc utrzymania apretury w materjało a prasowa~ło
maszynowe parą powraca utraconą przez noszenie lwieiość.

o.

Kasa teatru sprzedaje bilety od godz. 6-ej p. p. bez przerwy.

Teatr

expressem

reperu Je,

w 2 częściach w 18 odsłonach.
Pióra: Dr. Pietraszka, Hemara, Własta, Włobora, Oldena i Krystjaµa.
Udział biorą: L. Orlińska, J. Grzybowska, I. Jabłońska, Z. Zukowska, W. Boruński, I. Darski, M. Popławski„ M. Oryński, M. Niksarski
i R. Ukleja. Pozatem statystki i sfatyści, chóry i girlsy.
W programie: Inscenizacje, skecze, numery solowe, atrakcyjne,
zespołowe i inne. Własne dekoracje, kostjumy i efekty świetlne.
Reżyserja: Włodz. Boruński i J. Darski. Conferencier: M. Popławski
Dekoracje: W. Nowakowski. Baletmistrz: M. Niksarski.
Orkiestra pod kierunkiem C. Kantora.
Codziennie 2 przedstawienia o i'odz. 7.30 i 9.30 wiecz., w sobotę,
niedzielę i święta 3 przedstawienia o godz. 5.30, 7.30 i 9.30 wiecz.

I

Filji
nie posiadamy

ZBLIZ•A

ZIMA

1111

I

róg Cegielnianej.

a

W

KONSUM.M.'ti'E

Rokicińska

przy WIDZEWSKIEJ
MANUFAKTURZE

będl!cym członkami
kooperatyw
udziela się, dogodnego kredytu.

komunalnym,
stowarzyszeń

LUSTER
F ABRYKA
i WYTWORNIA MEBLI
~

j. KUKLINSKI
ł..ODZ,ul.Zachodnia 22,

tel.178-11

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

Sprzedaż NA RA TY i ZA GOTOWKĘ.

!Mł:&FMdMi~TlfiAii~•

WO-ŁKOWY§l{J

Dr. med.

SADOKJERSKI

Cegielnio.na 25 tel.126-87
powróicił

stomatolog
cMrurgja szczęk, jamy
ustnej i plastyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

l

Tel. lH-20

Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
61$
LECZENIE ŚWIATŁEM djaterrają (lampą kwarcową). Badanie krwi i wydzielin.

Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp.
w niedziele i święta 9-1
Dla pań od 6-7 eddzielna poczekalnia

1

Piotrkowska 164

Otrzymacie tam również po niezwykle
niskich cenach ubrania sportowe, zawodowe, bieliznę damską i męską, stołową
i pościelową, materjały wełniane, trykotaże,
obuwie, naczynia kuchenne, towary
kolonjall1e i t. p.
państwowym

P 11

DOKTOR Med.

J.

55. Dojazd tramw. 10 i 16

Pp. urzędnikolll

u

~~•••••••••••m•11•••••••••

i1\lluaJIITTlll!lfilllmmtl1fl'il1Mlfrlill!lilllllliil
Zaopatrujcie si~ zawczasa. w resztki
towarów zimowych i bie!iźnianych

UW AGA: Apteka pr:ryjmuje mocz,
plwociny i t. p. do analizy.

696 :

2:!0

od 3-7 pp.

Proszek „Uniwersał"
uauwa wszelkie nuwobóle:

Proszek „Potoł·Głob 66
usuwa pocenie się paeh i nóg.
Żądać wa:r:ędzie
625

Poradnia
Wenerologiczna

DRUCIANE parkcny, plecionki, tkaaii.i)
gazymieaz. do filtr6w
„Rabitz:• do robót he·
tonowy&h, we wnystkich metalach wyrabia i poleca po cenacb

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1
Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
..'.adanie krwi i wydzielin n<1
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swiatło-Lec7niczy
w niedziele i świ~t a 9 -

Ko111metyka lekar11ka
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

519

PORADA 3 zł.

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

przystępnych I

RUDOLF JUNG, Łódź, Wólczańska 151
')137

Tel. 128-97.

·Kupujcie wyroby
krajowe!
li
I

,,HA~LO"

3tt. 2<J

wrze~nia 1930 rokt!

z dnia 21'

Ę

Kl

'

w wielkim wyborze poleca

„

•
Łódź,

11-go Listopada Nr. 8 (dawn. Konstantynowska)
w

a:ąn;w

Zawodowe Kursy

Poszukiwany
porłjer fabryczny

Kierowców Samocho~owych

GRĘTKIEWICZA

'Fr.

Łódź,

Zgłoszenia

ncmi

Piotrkowska 111, tel. 175-35

tylko z picrwnorzęd
świadectwami do

Fabryki Filców, Landau
i \VeUe, Sp. Akc. Kąirrn. 6.

Specjalny komplet dla Pań. - Jedyny w Polsce model SAMOCHODU w przekroju, poruszany elektrycznością, ułatwia i przyspiesza nauk<;
Wpisowe przystępne, niezamożnym ustępstwa.
Kancelaria szkoły udziela informacji i przyjmuje zapisy od godz. 9 rano do 8 wieczór.

Jan Chmiel

„~

Zegarmistrz

Ił

\Vacława
zaopatrzyć się w

durki

szkolne
szynele

mun
oraz

teAefon 207-16

ZAPAMIĘTAJ R,f\Z NA ZAWSZE

nadchodzący

Na

rz

Kaweckiego
Piotrkowska 113,

sezon szkolny polecam
wielki wybór mundurków? szyneli,
czapek, oraz oznak, palt i wszelką garderobę. Wybór własny. Pierwszorzędna
robota. Ceny konkurencyjne,
.

„
ł..ÓDZ

Tylko tel.

·-

IJ6•
„S"ybka Pomoc Krawieeka"

'·

pler... ch~micSDłe, faaobajca
repe1'11Jo, pr::erabla i ceruje w•Delk'ł
Po gnrłcrobę wysyłamy gońca.

,

Tel.137-30

z najnowszemi modelami futrzanemi i sukiennemi
najznakomitszych domów: CHANELLE, PATOU,

W ZAKRESIE SZKOLY POWSZECHNEJ

BERNARD~

860

DRECAULT, PAQUIN.

,WiJID__.o~=mai:aSil'>lm~

Detektory od zl. 8.50 446
komplet z anteną i słuchawki\ od zł. 26
Radjoaparaty i czqści uRadjola" ul.
Ptotrl.uwska 88, w podwor:m, tel.105-3i

740

•~mammue••~~~am~~e~•~~mm~~
fil!ffM!W

Dobry zegarek
i wszelką biźuterj~ kupin najlepie)
i najtaniej w firmie Jan Chmiel, Łódź,
Piotrkowska 100, tel. 205-35.

DR. MED.

EDWARD

D.rahikowski

E

Południowa

28

Adrea

Ka~e,

(spoelalncł.! i detalioma sprzedaż

zol6welc trwały.elt.

11a

wod~)

połeca1

Dla

niezamożnych

Doktór

tqr•nicin•

•

Odnoszenie do dornu

r

~nuncr1ttę

•

•

o~m6wić
bazpośrednio w

moina

•

Przyjmujemy wszelkiego rodzaju skórki surowe do wyprawiania
i farbowania.

Uszlachetniamy skórki królicze na foki,
ry, chłn.cbłlla I t, p,

597

s-n;;~

włosów

KURSY GIMNAZ iALNE
WIECZ. DLA

DOROSŁYCi'f

GDAŃSKA 45.

CENY OGŁOSZEŃ ~JSCOWYCH;

•

• 0.40

tylko 1 kdcłego miesij\ea
adm, pł1ma.

Konto czekowe w P. K.. O. Nr. 65,210
R daktor naczelny: Stanisław .Walawski.

W tek~cie

50 gr. za wiersz 1 milim. 1

Nade~łane

40
12

Zwyczajne

kasto.

Potrzebny
czeladnik krawiecki,
J. Michalak.

uL

T arirowa 23
74L

Poszukiwany

pokój lub pok6j z kuchni", Wiadomość
do Redakcji pod „Odstępne•
744

Potrzebni

~eczen!e .lameą k~arcową, analizy krwi
1 wydz1ehn. Przy1muje codziennie od
9-11 i ()d 6-8 w. w niedziel~ i świ~ta
od 10-12. OddzipJna pocze/Lainia dla
parl.-Od 1-2 w Leczn. (Piotrkowah 62)

„ 8.-

bibretkł,

Potrzebna
panienka za el.:spedjontk~ do aldad!f
wqdlin, Bnezinska 36 Ruszcir;ak, 1174

chłopcy

:!lprzedaży gazet na ty1rodniówkę
zgła:s:z:ać się do administracji w god.-i-

wznowił przyj~cia

•

śródmieściu, z oddziolnell).
Oferty z podaniem ceny do
administracji iiub. "E. S."

wejściem.

do

Andrzeja 2, tel. 132·28

„
"

Poszukuję
pokoju w

Polecamy po cenach najniższych każdego rodzaju imitację nutrietów, oposetów, kunów i t. P• w doborowym gatunku i wielkim wyborze, nadające się do konfekcji damskiej i męskiej.

P. KLINGER

niedzielnym dodatkiem ilustrowanyllJI mies, zł. 4.10
't~ef•cowa
5.-

„

telefen
210..01

Farboivania i uszlachetniania fu ter

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne
godz. 4-5 po poł., w !łiedz. od 11-2 pp .
Dla niezamożnych ceny lecznic. 518

CENY PRENUMERATY i

W l.odsi z

257

Oddział:

ce2iy lecznic.

Choroby weneryczne, skórne i

Spółka Szewców
Piotr owska 79
506
tel. 1058-38

Wólczańska

Tel. 201·93

Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89

Skóry-Hurt i Detal

Ludi.

Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.
w nied:iielq od 9-1 pp.
513

Dą. HEl.Llllłl

••~SZEWCY„.

ul.

łelegr.

Zorganizowano
komplety gimnazialnc mające oa celu
gruntowne przygotowanie do wszelkich
egzrunii:.ów i lekcjo prywatne. Ceny niskie. Piotrkowska 71, m, 13.
1176

Meble:
1110
na raty sypie.lnie, stołowe, gabinety, sza
fy, łóżka, sprzedaje, zamienia odświeża
tanio z gwarancją. Stolarnia, ulica W arszawska 16, pny Napiórkowskiego.

Specjalista

chorGb skórnych i wenerycznych
Leczenie diatermją. Elektroterapja.

ul.

IN

Parowa Chemiczna Pralnia i Farbiarnia

REICHER

Dr. med.

'***'"

QB;•p

B!fl 111111111

TeJ.137-30 wrócił z Paryża

Kandydatów przyjmuje Kancelarja Szkoły codziecnie w god:dnach biurowych. - Od nowowst~pujących wymaga siq świadectwa
t.!rnńczenia szkoły powszechnej lub 3 klas gimnazjum.

plas:tcze futnane, kołnierze, czapki, rab.i nowe, p:.-zere.bia, odświeża farbuje
zniszcir;one.
ul: Kar~Ia 20 ' m1eazarua 11. W.szeiki" roboty kuśnierskie.
1173

aamłłnfl mi_ękoU.
Ządać wai:ędzi e
@AA!iMMW*ff!W!! ...,,,...,.,

522

814

J. MOSZKOWICZ, Zawadzka 22 I ~=::.:=.:;

ódzkiego Tow. Szerzenia Wiedzy Handlowej
ul. GDAŃSKA Nr. 45

DO KLAS -

garderobłll•

lilfllłll.lill1Bl'llJli~lliml11iłlUI

pr~yjmuj-e siq dzieci od lat 7-miu.

„Krem Juste o"

radykalnie usuwa piegi i opalenb:nę
oraz udeliketnia cerę, daJllc jej ak-

(w podwórzu)

Od,wleża,

I

HANDLOWA

Nalciy pamii;ta.:. :ie

uL ?Iotrkowska 110

IOTRKOWSKA 162 (róg Głównej) =====~~=I~

ZKOŁA

te!cfon 207-':16

wylr::onywuje wszelkie roboty futnane,
przeróbki i odświeienia.

„ •
„ „

•
„

1
1

•

„

Nekrologi do 150 wierszy po 30 gr:
1 milim. (strona 4 łamy). Drobne

1
1

wyżej

łam. (strona

„
„

4 łiimy)

„

4 •
(10 łamów)

po 40 gr. za 1 wiersz

ogłoszenia

15 gr. za

Najmniejsze ol!'łouenie ~,SO. Po:izukiwanie pracy 10 Ilf•

słowo.

ia słowo

Najmniejsze ogło3zenie zł. 1.20.

li

nach od 4-6 po

południu.

Zaginął
pies rasy wilczej wabi &i„ Lord. Prosz\
o odprowad:c:t.nie ir;a wynagrodzeniem
Jan Chmie,, ul. Piotr:Cowska 100.

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby po~indaji;cych filjl'
w Łod:i;j, a ~entrałe gdzieindziej, o 50 proc. drożej od ceu miejscowych. Firmy zagraniczne o 100 procent d;roźej,
Kaida nowa
podwyżka obowi!\zuje wiizystkie już przyjęto ogłos:.:enia do zmiany
cen bez 11przedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogłoszeń
komunikatów i ofiar adrninistraeja nie odpowiada.
'
Artykuły, nadesłane bez oznacze111a hquorarjuqi, uwaiia. e SI\
za bezpłatne.
.
R~k:opisów ziirów110 11iytych jak i odrzui::onyah redl\kj&
Die :r:WrllC&.
.
Pomy.łk~,, które ir;~sadniczo nie zmieniaj, treści 01rłos:i:eonia
nie upowazn1a11\ do r;lldania zwrotu zo.rtłaty lub powtórzeni•
ogłoszenia.

Wycia.wca; .t>rasowa

~pót.ka.

Wyaawnicu :;>p. z o. o.

Odbito w dru.lurDi uL Piotrkowska 15- .

"" Redaktor

odP.ow.~

Adam

żuczkiewicl;

.

'··

ł

