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I szn-ość dla pana P1·ezyde.uta, kłot>Qty bez zarówno wzrost musi hyc odpowiednio

sejmowi.

I niejasność tak się rzuca

w oczy,

żel głowne dla p. szefa r.ządu i WIECZNE zwiększony, jak i długowiecz.uość odpo-

Pan Marszale - Józei Piłsudski przy-I ten bnk podrzielenia pracy stwarza śmie ~ASKUDZT '!IO DLA „PANA•' SEJMU. wiednio przedłużona.
Dlatego też pozostawił należy rzącio.
•
jął dziś p. !ed. $więd~sl-iego i udzielił_
który się podizielić u.a kilkanaście gGw~
pa
t
f
mu nas1ępuJą-c~~o ·wyw1a'liu:
łęzi może, wszystko to, co jest rzędem
'9 ~ •
V
.a.
- Przychoazę do Pana Marszałka
. ( istotnym i wszystko to, co jest &Wiązane
1już nie jako do prezydenta rady mini.
Jeżeli więc chodzi o naprawę kon-1 niet.ylko dla zainter~sowanych osó~, ~ z techniką pracy rządowej i Die a.a.leży
strów, ale jako min. spraw wojskowych.
Czy Pan Marszałek jest z tej zmiany za- stytucji, to uderzyć należy ole gdzie wy1ątklem naturalme w~zelklch swin Prezydenta, Najwyższego ze Wll"ystkich
indziC:j, jak W WYSZUKANIE KLUCZA krętaczy. ryby w mętneJ wo~ie), ale Obyw:a.teli Państwa, ol>ciąW rzeczami
d1>wolony?
_ Ja się dziwię Panu, że pan tak ory PODZIAŁU PRACY TAK, ABY UST A 1 dla same1 rzeczy nad którą się pracu• techniki 17.ądzema, pozostawiając jemu
sw?bodę :w. iDaej ckieclzinie P!8CY. rząd.o.
.
ginalne pytanie zadaje. Wszedłem bo- WICZNE WZAJEMNE NASTĘPOWA ie.
,
wiem na prezydenta gabinetu tylko na NłA SOBIE NA NOGI . NIE MIAŁO • .Jedneip. z na1prostszych rozst1.zyg- we1•
łuż ~ ~, co. powledział~ jest _
pewien czas i dlatego cały ten czas po- MIEJSCA - tak, aby kazda z tycll męć, (naJprostsz~ch na~ozór) Jest U
sh~p3wałem zupełnie logicznie. Pan zaś sprężyn mo~ła . swobo~n e działać w ODDANIE P. PRf.ZYDE TOWI _ ĄD zda,e IDl się-. widoczaem. że tak zw~
nie postępuje logicznie gdyż zamiast py- p~zeznacwneJ, Je3 dzl~dz~nie. Natura!- I ZlQ.f~J:IE NA J!tGO BARKI PRA· ne naijprwtsJ:e sposoby 14 niestety na:_
me, że ścisłosć okresłen pra\~.kh N CY ~ZENIA 1 AK, ABY ON ZA· częściej wcale nie prostemi i przecząc~
tać 0 rzecz di- które' Pan .m:.u:szedł .p
~ V- dzi~dzif?le pólltyczneJ 'jest. i.d~them ilie· STAPIŁ :WLAŚCHVIE t-{O!J:: SZEFA mi komplikacjami życiaf cl. którzy w kie
ta pan 0 ~m:m mne rzeczy.
runku jako&y najprostszych roz.stnyg._
_ Przepraszam Pana Marszałka, ale ~osci~~ouym. Im bardz1e1 J~dnak d~ RZĄDU. /
1
Dięć idą, WYDAJĄ .MI SIĘ KUR.OPAT~
:J
sądziłem, że wolno zapytać 0 sprawę, scisłosc1 się dochodzi, tem 1est iepieJ
W AMI, KTóRE, ABY NIE MYśLEć _
-=o do której Pan Marszałek jest odrębCHOWAJĄ Gł.OWY W SNIEG, ~1
rzą
nego zdania, niż przeważna część ludzi.
wiając resztę ciała na wszystkie ~
- Być mote, kochany paa.i.e, ale pan
dla ~ losu. .Maszyna bowiem pracy central
Nie powiem, aby konstytucja obec-1 111:nąwszy kobierzec dla Jednych,
powinien byłby znać mnie o tyle, żE JA
ZWYKLE MYśLĘ INACZEJ, Niż PRZE na temu zanadto zawadzała; - stwa drugich zaś zostawiając gołą ziemię, neJ jest ciągłą mieszaniną dwucb bai-~
W AżNIE MYśLĄ LUDZIE. I dlatego rzała ona tylko bardzo śmieszny i głu· gdy pod jaworem sprawiano i sądy ł trudnych do określenia i ścisłej che~
pi .MUS RZĄDZENIA NIE BEZPO· rządy, - dawno minęły; i trudno dziś nej analizy esencyj. Jedną z n.ich jest po.
wracam do rzeczv..
Myślę otem, ćz'y prolongowa~ wprost ŚREDNIO, LECZ PRZEZ KOGO INNE tęsknić do powrotu do takich dobrych Utyka, drugą zaś jest technika życia {
danY. tak dawno panu Miedzińskiemu GO, - PRZYCZEM „TYM INNYM·• czasów. Ody się zaś ma do czynienia technika pracy. I dlatego tak trudneaa
mój wywiad poprzedn~ czy też zacząć BYŁ TAKŻE JEDEN CZŁOWIEK TAI{ z trzydziestu miljonami ludzi - TO jest regulowanie każdej pracy u nas, po..
jakoś inaczej. Jeżeli pan pozwoli, trzy- że ci dwaj Judzie: Pan Prezydent, na.i- TAKA PIĘKNA PRAWDA O BEZPO· dobnie, jak trudnem jest do resorty do..
wyższy przedstawiciel państwa i Szef SREDNIOSCł RZĄDOW MUSIAŁABY mieszać coś takiego, co burzliwym fa.;
mać się będę pi.el'WSzej drogi.
Mówiłem więc panu Miedzińskiemu 0 rządu, - stworzeni byli na to, by jale ZA.JĄĆ DLA .JEDNEGO CZŁOWIEKA łom, grożącym jej rozsadzeniem daje spo
kule na bilardzie stale o siebie uderzali PÓŁTORA WIEKU ŻYCIA I to kto kój lub odwrotnie: - podnietę.
O TRZECH SPRĘżYNACH
Niestety - za cz~sto trzeba brać pod
/akie istnieją w głównej centrali każde- i stale rozskakiwali się w różne kąty. wie, czy by tak długi przeciąg czasu
go z państw. Pienvszą sprężyną jest pan Nie przypuszczam ażeby nawet dwaj mógł takiemu bezpośredniemu panu WY uwagę burzę w szklance wody.
d
d . p p.
Prezydent, drugą rząd, a trzecią są ciała i:-odzeni bracia, już nie mówię kochają· starczyć. To jest mocno wątpliwe.
Najprostszym sposobem rozstrzygi stanowiące część centrali. O- ce się małżeństwo, mogło długo WY•
Niechybnie jednak maszyna, która
biecałem po-przednio panu Miedzińskie- trzy~ać w tej dziwacznie śmiesznej ro ~ęcia y.az~wam go dlatego,, że tak tpY~
mu, że dać mogę swe zdanie 0 roli, któ- U, dzieje się to chyba dla „tertius ga~- slą na]częsciei ludzie, ktorzy mysie"' jest ciągle smarowana tego rodzaju nie~
ra w konstytucji musiała być wyviaczo. dens". który Jak dotąd stale miał także nie chcą albo ni~ umieją. I pomimo te określoną esencją psuć się i zgrzyta.6
· pocląstać on moze umysł brakiem kom· często musi ląb chrypieć i skrzypieć Jak
pretensJe do rządu ł rządzenia.
n.a panu Prezydentowi.
zwr?cę przytem uwagę, że o bezR pllkacU w ~.onstrukcJI, to Jednak .ten zakaszlany 'astmat k. I dlatego _ ~daOtyC CZ8SOWeJ pośredmch rządach mowy być nie mo brak komphKacji nle odpowlad~ 0:1.iZU• niem mojem _ rofu Prezydenta sprowa.
a Y
że Już chociażby dlatell;o, że one przy pełniej istniejącej komplikacji zyc1a ~ dzać się musi nie do czego innego JAK
Konstył:icJ• 0
komplikacji życiowej obecnych _czasów środków do ży~ła i .to tak dalece, łz DO MUSU REGULOWANIA CALEJ
I
Tak diugo o tem w Polsce myślałem, nie są możliwe dla nikogo, gd~z rz~dy !1ajprostszym 1stotme sposób ten nie MASZYNY CENTRALNEJ PA~STWA.
· lk 5, ·
ł · ·
·,,.
• t
zg dz
TAK DLUGO ODRZUCAŁEM WSZEL- biegną nletyłko drogą hierarchii słuzbo Jest.
1
Spróbuje wiec podejść. do kwestii rolf ~e! ~e: na~pkt~~e~. z ~:ne? ~i!
KIE UZNANE TEORJE I TEORYJKI I wej, ale nawet I w pewnei przestrzeni,
TAK DLUGO SZUKAŁEM JAKIEGOś nie dopuszczającej bezpośredniości. Cza drogą zupeinie Inną, spróbu1e Iść dro2.1 znajdzie:r w ~ństwi i cJa które' Jka .•
da konstytucja równiceż wyjątkow~ pr!.
IWY JśCIA z POKOJ!J, ZASTA WION~- sy, gdy pod Jaworem siadano, rozcią· nieskomplikowanych także cyfr.
wa stanowi, gdyż tyczy się on 61 tylko jed
,
9
ze
G~ATAMI,
STAR.t.M.!
~AM.EMI.
GO
nego człowieka, gdyż w rolę tę 'f1chodzą
I
zą
poda1ąc s_WOJe ~pr~}'.slema • Pod: tym
esencje nie pcdda~ące sie określeniu lub
;.J
,względem 1 swo1e doswiadczenia, me są- .
Pomiędzy trzema sprężynami pań- sowego spaceru i czcsto musiałyby by~ w dodatku r~zmyŚlni~ fał~~wane. Praca
:i;iaszeJ, dntych-1
dzę, by~ ~I~ ucz~~·
k~!1-5tytuCJd ~ Je} cz~sc zanali.d- stwowej centrali mamy jedna: to jest1 zatrzymywane tramwaje, bieg aut, chy ta regulowania wyduJe m1 się o tyle ko.
~jeJ
0
nieczna, fo brak tej pracy daje się nadommem • czy w Pana Prezydenta ,.,dzie jest tylko jeficnl baby auta ten tłum tratowały.
Y ro l(l:!la ,,a
Pomiiam te wszystkie materialne z::wyczajcie otfozuwe.t; niety!ko u nns, ale
~os~-::u efo P~~'buszcz_:ilnego ka:nd~da- człowiek· mamy cl~ucrą: rząd gdzie fest
' . ; ory uz~ER YN mechybną · w1ęk- ich już ' czternast:i"' mamy i trzecią: war1.m!d pracy, !ctóre wydać s. !ę mo~<l 'I i na całym Bożym świecie. ODDA WAC
SO AL.NIE W STO- sejm ·i senat ~dzic ikzba {udzi doci.10· tu zanadto p10:5to przytaczane. citociaż ZAś JA: NALEŻY NIE STRONOM,
;~~~(ii ~no.
.: dii <ln szer;ćc!nset.: Gdy zastan.owh .y z nkh wiecej ,kouse~w~~ncjł wypływa. LECZ CZl.OWIEKOWI, KTóRY OD
•.
"' ..,.„. MNIE.
~ ~Nv.„... yło to n-~ ca~e1 konstyt_uc11, sle nad tcm! liczbami io fatwo dojdzie· niż to ludzie cncą widzieć. Lecz w PSV 1 STRON JEST U:N!EZALEżNIONY. A to
jest możliwe do urządzenia tylko dla jed.
•
,_z· IĄC Z PREL:YDENTA JAKĄS my do wn§osfm że każda praca tnka chicznvcb orawctacb
nego c;z:łowieka, nie zaś dla s~tek, nie
śMIE~ZNĄ POSTAc, NIE\VYTŁUMA- czy inna, INACZEJ WYGLĄDAĆ Ni~- . ~YSTE~. JEDNEGO C_ZŁOWifa<A
CZA~NĄ BEZ TEGO PER."ONALNE- Sł przy PRZEJSCIU JEJ P.RZI::l Jest mny mz: sys~cm k1llm11astu, a J!.IZ dla fys1ęcy.
Gciy nieraz nad ~ą kwestją Si(i Z3Gtaróżni fiC j<lk n1clJO od ziemi od sysfo·
Pl7EZYDENTA, INACZEJ r/RlY
GO ,PJĘC~A.,
nawiałem, przysa:eclłem d-0 wniosku, że
•
·
. •
.
:rt.ongty•1:~·3 1!'3 :::a." ~ci::_s~owana fcsl PRZEJŚCIU PRZEZ RZAD, A JESZ- mu kiik.uset..
~ wł~dy n.ie .m<>znn 1ea.nego człowiek~ główną pracą Prezydenta musi być regu •
;!', te!. spo.soo, z~ WSZY:s!_IOE TRZY CZE INACZEJ PRZY PRZE.!ŚCIU
obc1iżac i.ecan~~ pracy tak dale~e: Iz Jowan!e najwyższej p:rocy państwowej
.._oPRt.;zYI\! 'l GLoWNE NIE M!JGĄ PRZEZ SE.iiłi I SENAT.
Przecież v.:<1yldy s~acer, 1:0~1 icst ~!,ED~N CzLO·WIEK., ~DYBY BY!- NrA- tak, aby ona zbyt wielkich zgrzytów n.ie
DZIALAc•• H~l\'lONlJNIE !;- MDGZi\
ST~LE. B_~ t ~:: ~SC~Ą 'Vl ..~P!JR??:, zrobkl'!Y irwz ~cti:1 cr,o czł?:elcłrn ~- .~ii:1 OLBRZYM~l'f!, !ODY T~l'~U ~~!~ n;fofa ! by pr~zkudy, które nap?iyka,
L~~l'.!!:• wy..,r:_czy.: i:;::;:..'h·:nc sc:::~c, ~:; ~~ (~!::~cdq ;c.~ rcó~OrT, !!!~ •::~c:l:' ~~OD~ł.A.LJ G~~ l_,y NA WE;1' ZY:L W!.t:. n;;;; by1y l'Ozwtązyv;ane zanadto Jedno.
~ rn."1 rn:czydznt, co re·._ rz .•il, a cQ n- 'P:LV t:; ~oJ.ł cz1.c::;....s~'i lut:z~, a ~..:.~: h::r· hl, 1C.:, I'<!! .!;. OTRAFit~Y TEGą U- órcrutle, to znaczy, że praca Prezyden.
b1 &e~, zos~~iono wszystko, ~s::.-;ystko dzo i bardzo ina~, gdy jest c1:vnim1y C?}1Nk.,_ <_:i<iy z.a~ z me~ooą pracy ~n~y- ta, jako najwyższa., dbać musi 0 równo.
ff' najli~1eJszem tego ~ł4_>wa .znacze- przez kilkuset ludzi. Często bo~~iem na ~1u1~a1n~J JC~ zwi~y 1 ?dpoczyneK w.iWi--ZatOWDO.. &~denwm..Ja.k .i i:zado- ulic:v .zabraknie _miejsca dłą. _tak1c~o ma oywtd~y 1 '"'..łasD.Je taki spa~,_- to _ ,(DOKONCZENIE NA_STB. 2-EJ).-.
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(Dokończenie)

mu przez namiętności i zawiś~l
wagę i hannonję, pomimo wszelkich tarć! dala z p.-0dobn4. I wiem debrze, jZ&k cz!o I DZIKI OSIOL I NIELEDWIE RZUCA·! nych
W jakie kto paragraf to moje
iu<izkie.
KAZDEGvj'
NA
HJlLAfj\.ftil
Z
Si...:;;
i nawet walk. Lecz wtedy, gdy ta właś- ·w:eh w takłc:u r_;c·c.::en~ad1 sz~""lr~ ja~ti.e-1 JĄC

jest to ml dość oho·
nie rola przypada Prezydentowi , NIE goś cparc.;.a, by chociaż n:i chwii~ ode- h -1 U lł11 W ·1 JLJ C11W iU PtaE~L.KA· żądanie ubierze nawet ~yślą pra·
się
st'!ram
Nie
..
jętne
JAKIS
MOŻE PREZYDENT BYć POZBA WIO- tchną:'.:, by wi~c.c:n.ie ?ie być samemu. . !JZAŁ. ~ UĘlJ.i~f lVil _.WTEDY
czuję, ze uczynJI
lecz
memł,
nad
cowac
MU·
SIĘ
.JA
ZE
Ł,
PRZE.PISYWA
PAN
mospokojnie
Dlatego tez zup~rnie
NY

I

~
gi~I~~~z~~n:'~~~ey z~ci!~~(i!1~a~~;! :infem!~i~~z:dy:~m~ef~~~~wyi w~ie5i:
0
bezpośredniej lvładzy ;:~~~ja~~~i~wf:za~y~hc~ ~1i!:~~~~~~~~
publlcz·
bronić
jej
się
starał
natrn- wypadłrnch zajrzeć do kina. I co komu niósł, nie

NAD WSZYSTKIEMI STRONAMI, KTó
RE DAJĄ STARCIA, BRAK HAR.MONJI I ZGRZYTY. Nie może zatem konstytucja nie dać Prezydentowi praw bez
pośrednich w stosunku do każdego z ministrów, tak samo, jak w stosunku do
sejmu czy senatu. Niechybnie powiedzą
mit że Prezydent tą władzą jest obdarzo
n.y, gdy wątpić nie należy, że konilikt
zdania ministra z Prezydentem kończyć
się musi dymisją ministra. Lec.z jest to
tylko zwyczajowy zwyczaj, ale nie zaipisana JN konstytucji możliwość Prezydenta zwolnienia każdego z ministrów. I ta
praca musi być oddana pod bezpośrednią władzę, a nie pośrednią, po przez
kogoś, To samo jednak tyczyć się musi
i pracy sejmu i senatu, nietylko w wy-

rozwiązania

gdyż

~~~~g:lghf~~~
padku

sejmu,

to nie

porządku p.acy sejm.u rozkazowo zalałwiać, TO KTO WIE,

ILE GLUPSTW

i8c1ii~R~~~~w~~~iiNg~~

•
KNĄć.
Dodam!. ze wsty~~ by było dlai takiej
konstytucJ1, ab}'. o~nuelała się w wypadkach postanowien~ Prezyd~~ta w sto~?u ~o J>?SZczego~ych -~ID.l~~ów, !ak

s~tu, ząd~c J~e1kolw;1ek
kon..~sermu
asygnaty. N1e ~~Je "!11~. się ~1~
0

1

moz~wem ~arz:uu~e1s speC)&lneJ

~dUa z;i~eJhzod ..trasy~natami, ~
z1 J~dy~e o osob1c • g .Y ~
····.1rate b°zst:zygn1ęcie w ~Jwyzszych s~r~-

ml kryzysami państwa, niewolno
lub też zaczeplać te czy inne
sposoby, których używa Prezydent dla
stworzenia w swej głowie jasności sy·
tuacji lub pewności w doborze 5rod•
ków, jest wtedy cioprawuy wszystko
jedno, gdy komuś pozostawiono decyz•
ie. jakiemi drogami człowiek do decyzji
óochodzi. Nieraz się śmiałem znając
bezcenność sądu mojego plemienia, któ
re takim brakiem decyzji jest piętnowa
ne, gdy szuka jakichś przepisów nie·
mądrych dla załomów duszy ludzkiej
szukającej decyzji. .JA NAPRZYKLAD,
LAT ALEM JAK DZIKI PO KILKU PO
KOJACH, STUKAJĄC NOGAMI JAK
zywać
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znowu do tego? 1 jest takich sposobów
indywidualny ch całe mnóstwo, gdy du·
sza szuka spokoju i jasności myślenia.
Jakkoiwiek jednak patrzylibyśmy
na decyzję tych ludzi i na sposoby jej
uzyskania, niecilybnym wydaje ml się
DECYZJI . WE
ODDANIE
faktem
WSZYSTKIC tI KRYZYSACH PANST·
WOWYCłl W RĘCE .JEDNEGO TYL·
KO CZŁOWIEKA, który obowiązany
jest swoją decyzję przekazać innym do
spełnienia. Jest to więc ta wysoka
praca regulacyjna całości jej wykonanła przez Niego i możliwości czynienia
tego bez specjalnych przeszkód, robio•
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nie jej nie przedstawił.
Na zakolłczenie dodam, że wiążę
zawsze całość poruszonych przezemniti
kwestyj z wyborem Prezydenta inną
drogą, niż przez Sejm f Senat tak, by
uczynić i prawnie I zwyczajowo Pre-zydenta możliwie od tej strony niezależnym i WYBRANYM ZATEM INNA
DROGĄ PRZEZ CAŁY KRAJ. I wte·
dy niech mi wolno będzie najśmieszniej
szą prawdę wypowiedzieć, że zarzuty
pod tym względem czynione, jakoby tB
droga oznaczała demagogję - czynJo.l
ne są przez najgłupszych i naidurnlei·
szych demagogów.
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Pan Marszałek najpraw dopodob niej sp~dzi urlop na IV1aderze

Zamierzony od dłuższego czasu wy-1 że Marsz. Piłsudski odbędzie odpoczynek
jazd Marsz. Piłsudskiego na urlop wypo- w jednej z miejscowości na Riwjerze
czynkowy zagranicę, ma się urzeczywist- francuskiej lub włoskiej.
Według ostatnich informacyj, które
nić w tych dniach. Donosiliśmy już
przed paru tygodniami, że Ministerstwo stały s~ę wiado1:11e w Polsce z doniesie~
Spraw Zagranicznych wystawiło dla Mar- agencyJ .zagramcznych, Marsz. Piłsudski
szalka Piłsudskiego i jego otoczenia pasz- wybiera się jednak na Maderę.
Oto agencja „Telegraphen Compa·
porty, które zaopatrzono w wizy pobytodonosi z Madrytu, że hiszpańskie
gne"
tego,
z
Wnoszono
we francuską i włoską.

ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosł
ło komunikat o wyjeździe Mai·sz. Pił-'
sudskiego na portugalską wyspę Maderę.'
Według tego doniesienia, dnia 19 b. m.
ma przybyć Marsz. Piłsudski na stację
lrun (pogranicze francusko-hiszpańskie)
skąd nie zatrzymując się, pojedzie prze;
Hiszpanję do Portugalji i w porcie liz.
·
bońskim wsiądzie na okręt.
Jak informują, wyjazd Marsz. Pilsud·
skiego z Wars?.awy miałby nastąpić na
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.państwi~ .u którego wkłaUILlllY na,aęzszy obowiązek reprezentoA NIE POSZCZE

u__
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'W~nia całości państwa,
GoU<JYCH JEGO KAWALKóW
POSZCZEGóLNYCH GRUP I

NIE
POSTOWARZYSZEŃ,
~ZC~GóLNYCH
:ABYsMY MIELI PRAWO W STOSUNKU DO NIEGO PRACO WAć TAK
·WSTRĘTNIE I OHYDNIE, JAK NASZE NlECNE I NIKCZEMNE PRZY-

NIE

~YCZAJENIA.
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atow1c a poszu „UJe taJemn1 czyc
zamacho wcow

KATOWICE 13, 12. Dnia 12 grudtia o
godz. 23,15 nieznani sprawcy podrzucili w
ogrodzie mieszkania dyrektora kopalni mysłowickiej Breiera w Mysłowicach dwa
granaty ręczne. Wybuch tych granatów nie
wyrządził żadnych szkód.
KATOWICE 13, 12. Dnia 13 b. m. o g.
1,15 nieznani sprawcy spowodowali pod
mieszkaniem urzędn!ka kopalni Mysłowice
Jana Reissa wybuch naboju, używanego w
kopalniach, przyczem wskutek eksplozji
wybite zostały w oknach wszystkie szyby.
Wobec pojawien.:a się w związku „Katovizer Ztg." z dnia 12 grudnia notatki o
zamierzonem zwolrueniu z kopalni Mysłowice 700 robotników zachodzi podejrzenie,
że sprawcami czynu dokonanego mogą być
zagrożeni redukcją robotnicy.

1

W dniu 13 grudnia o godz. 1,20 podłożono nabój dynamitowy pod okno sali posiedzeń Schulfereinu w Mysłowicach przy
ul. Wałowej 15. Wskutek wybuchu zostało
wybitych 6 szyb w oknach oraz zerwana
została ok~ennica. Na miejscu zamachu
znaleziono jeszcze jeden nabój kompletny
z lontem i kapiszonem. Ofiar w ludziach
nie było. Szkody wyrządzone wynoszą około 50 zł. Domy mieszkalne, należące
do kopalni zabezpieczono, a .za sprawcami
wszystkich trzech zamachów wdrożono bar
dzo energiczne dochodzenie.
Naslcutek zarządzania władz bezpie·
czeństwa dochodzenia prowadzi osobiście
rtaczelnik urzędu śledczego Głównej Komendy Policji woj. śląskiego. (PAT)

według tychże samych informacyj kra·
• :.o: '
· · t ·
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h
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wyc ' ce p ~ me ]es Jesuze SC..:-r
Ie ustalony.
Obok Madery ma wchodzić w rachubę
możliwość wyjazdu do Egiptu.
Jak nam donoszą z wiarogodnego iródła Mars?.ałek Piłsudski ma na swrm
paszporcie zagranicznym wizy wszyst-kich państw europejskich. Niektórzy
twierdzą na tej podstawie, że Marswet
Piłsudski w drodze powrotnej złoży SU!1
reg wizyt oficjalnych.
P. Marszałkowi będą towarzyszyli w
podróży: syn P. Prezydenta -radca MO:
ścieki oraz jeden z lekarzy wojskowycĄ
najprawdopodobniej pułk. Woyczyńs)\i.
Wyjazd P. Mars?.ałka w dniu jutrzejseym staje się tem prawdopodobniej
szy, że dziś ukazał się w pismach wy·
wiad, który miał poprzedzić wyjazd P.

Nie na to stawiamy go poza nawias
co~~~o~ci zjaw.isk ży~iowych ze wszy
•tkim~ zycia drob1azgam1, w których tak
ch,ę~e n~~Y swoje oblicza i illD.e czę
,ści Ciała, 1 me na to USUW AMY GO OD
:'SZYSTKIEG O, CO JEST BRUDEM
YCIA. SA.Ml LAPCZYWIE ŁAPY
GDZIE
~JIWAJĄC WSZĘDZIE,
D, - ABY NIE DAć PRAW ZARAZEM PREZYDENTOWI DO SPELMarszałka Piłsudskie2:0 zagranicę.
NIENIA SWEJ ROLI PIERWSZEG O
OBYWATELA RZECZYPOSPOLITEJ
'
o czem chętnie i sroki krzyczą.
W sp:i:,awi~ więc regulo~ania maszy~ pracu1ąceJ, ze zgrzyta.mi, w sprawie
~c wszystkiego, co jest kryzysem
pa.bitwo~ -;- mus jest użycia indywidualnych sił Jednego człowieka lecz
W ARA WTEDY PRZESZKADZAć JEPlłZEDl--:AWIClllLI
~~ W_ TEJ_WIELKIEJ PRACY.
__t_e_m
J!e. .razy .zas~~łe~ się_n_ad
GABIH ET łTEEGA STAłilE W SlłODlj DlłZED IZBĄ
najz
~4: rozstrzygmęciem jednej
DEPUT OWAR9 CH
wazmeJszych _prawd konstytucyj nowo.
PARYż 13, 12. Po gorączkowych roko- /chwili groziły rozbiciem się sen. Steeg zdo- j nowy gabinet, w następującym składzie~
czesnych panstw, tyle razy myśl moja
Premjer i m'.n. kolonij-Steeg , sprawy
które w ciągu nocy w każdej łat koło godz. 3-ej nad ranem uformować
waniach,
bie
ytyczna
bezwiednie analityczno-kr
eygues, sprawiedliwość wewnętrzne-L
gła ku próbom takiej właśnie. jednostki
zagraniczne - Briand, fisprawy
Cheron,
,pc;>zosta~~ej w ~jkrytycznieiszych dla
Martin, budżet - PalGermain
nanse
• •
•
•
kilkudzies1ęciu milJOu.ow ludzi momenBarthou, marynarkCl
Lou:s
wojna
made,
'n'l~I ~
~'
tach, samej so~i~, - pozostawionej bez
1
- Chautemps,
oświata
Sarraut,
Albert
U
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a
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pomo~ ~. naJ',Ylększych i najcięższych
przemysł i
Daladier,
publiczne
roboty
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nieraa:
'!'ątpllw~~h ! w bezradnej
_ Victor
rolnictwo
Loucheur,
_
handel
OWemi
rzą
ami
WOJS
Z
I
Wa.i
oczą
ancy
OWS
li, przeklinaJąceJ swoje istnienie. JA NAP ARYż, 13.12. Powstanie w biszpafa· I Powstańcy mieli i·ównież uwięzić, jako Boret, praca - Grinda, pensje - Thoumy
LEżĘ DO
re, lotn:ictwo -:- Painleve, ma~ynarlca han·
forcie Jaca, któ1·emu początkowo Izakładnika, biskupa w Jaca.
Judzi bardzie..,i silnych skim
dlowa - Damelou, poczta i telegraf przypisywano charakter lokalnego buntu
Bonnet,. ~dro~le - Que~ill~.
POWIEDZIAł.BYM BARDZO WYJĄT- załogi wojskowej, przybiera obecnie roz- , _MADRYT,.13.~2. Gen. ~rengue_r o- George
18 mtn strow wchodzi 1eszczc
Prócz
oddziały,
iz
,
dz1enmkarzom
swiadczył
re~mblikańl'PWOlucii
poważnej
miary
KOWO OBDARZONYCH SILĄ CHA12 podsekretarzy stanu, tak
gabinetu
do
Huesca,
do
które wysłano z Saragossy
·
R~TERU, ALE I MOCĄ DECYZJI, a skiej.
składa się z 30 członków, za
gabinet
więc
Jaca,
kierunku
w
dalej
się
posuwają
.
.
.
laJlllOwałem urząd nietylko Naczelnika
ch 34.
dotychczasowy
miast
rano
dziś
powstańcze
oddziały
spotkały
zoł~ier~y
1.500
sil~
w
Jac.a
w
Gan~izon
podWodza
Państwćlz ale i Nac~lnego
kombinacją lewico·
jest
gabinet
Nowy
potyczce
W
Ayerque.
wioski
~ ~01ny1 co zd:uiiem mojem _ nacz oraz kdkus~t osob cywilnych uzoroJo- w pobliżu
równ'.eż radylmii
uczestnic~ą
której
w
wą,
amui
bronią.
z
powstańcó~
100
około
wyr~ar~enałach,
~~ wię~e presJe na duszę wywiera 1 nych w WOJ~kowych
7 m:oistrów i 4 podsekreliczbą
pokaźną
z
rząWoJska
niewoli.
do
się
dostało
uicją
stoltstronę
w
połutlmu
po
w~zor.~J
szyło
wojną
z
porównaniu
l11Z codzienne w
dowe posuwają się naprzód w kierunku tarzy stanu. Tardieu sam udziału w rzą·
·
!arcla życia. politycznego, A jednak ma- cy prowmcJ1 Hue<;ca.
Uporczywe pog'!oski mówią, że na cze· Jaca. Gen. Be1·enguer kończąc zaznaczył, dzie n'.e bierze, posiada w nim jednak
~'=utak WYJątkową silę PRZECHODZImin.
WAHANIA TAK SILNE I MOC- le powstańców ma stać mjr. Franco, chlu ii. ruch powstańczy nwżna uważać za zaufanego przyjaciela politycznego
Gabinet
Leygues.
wewnętrznych
spraw
zlikwidowany.
niektóry
hiszpańskiego,
lotnictwa
ba
ie
,~~TAK ~IEKIELNIE MĘCZĄCE,
sja_gie _t?rzed izbiJ dęputowanycb w środ~.
1
~--'-- bv wia meka po..t,ówną_ć,bY~sie da.wąo zbi~g! z w.i.ęzie_!lia mądry~Jcie.e:o.
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Nr. 341

z dnia 14 grudnia 1930 rokU.

Smierć centrolewu'
Oblic:ze polityczne nowego Sejmu, o
le chodzi o lewą opoz:ycj',;, me sl~rystalizo
wało się ostatecznie. Odbywa się jednaq
na lewic)} sejmowej powolna likwidacja
centrolewu i poszukiwanie now:ych form zeo nowej kampanji
J cszcze nie ucichły echa g"osnego espołowej pracy. I/V _yrazem tego jest prze- konomiczneg-o procesu moskiewskiego, a przeciw opozycjonistom z partji komudewsz_yst/(iem utworzenie wspólnego Klu- już pmsa sowiecka rozbrzmiewa arty- nistycznej.
Centralny Komitet Partji Komunisty
bu parlamentarnego posłów i senatorów kułami
trzech chłopslęich ugrutJorvań .
Nie przeceniamy tego fa,~tu. ?amię„
m
oo
lamy, przez jalrie h:arkołomne ewoluCJe
przechodził już w Polsce odrodzonej polil!liil~~a!.411
·
·
,_,,lN'"s.tl. 'lll~ltlll·
(yczny ruch ludow}J, jak marniał i de~rn ·
wował się z w:ny prz])UJ6dców. Dzieje
P~an amortyzacji nożyczek na rok 1931-32
seimów ubiegl})ch bJ]ly wsza!~ w·~,pdnionc
kapitału przekracza 37 milj. zł., zaś
Polska, zn.::.:1a na gie!łdach świata ja~
nieustannym kontredansem rozfomów, fuz:yj i seces:yj właśnie na ławach ugrupowari ko solidny i punktualny dłużnik, i w nad- spłatJ. od.setek 147 milj. zł. W dziale spła
chłopskich. W niepamięć już poszl:y silne chodzącym roku budżetowym wywiąże ty kapitału widzimy ratę długu wobec
swego czasu kluby, jak Zjednoczenie Lu- się najakuraj;niej ze sy1ych zobowlą- Stanów Zjeunoczonych, raty 8-procentowej pożyczki dolarowej z r. 1925, dalej
<dowe Sleulslciego, które również uzurpowa- zań.
Skarb państwa spłacić ma w p1·zysz- ratę długu wotec Wlelkiej Brytanji oraz
i
lo sobie prawo reprezentowania ogółu chłotJ łym roku budżetowym z tytułu długów d!ugu wobec Francji, a także Holandji
'siwa. Znilrnęła grupa katoliol~o - ludowa, wewnętrznych, zagra:1icznych oraz z ty- tudz.Jeż długów reljefowych wobec Norwegji, Szwecji, Danji l Szwajcarji.
grupa ks. Okonia, zni.~r.ął Zrviązel;: Chłop tulu udziclo·:i.ej pm·ę!d oaństwowej
Rata amo1tyzacyjna 7-procentowej
ogółem 293.26~· .86'! z~nte.
l·ski i inne cfemeTlJdy, które chciał:y być jaPozycja długów i.vewn'2t~·z:1 ych pań- pożyczki stabilizacyjnej z roku 1927 wytfc{)b:y reprezentacją in!ercsÓ'i2> włofriaństwa,
stwa, t. j. ~;płr~ta kapltułu z odsetkami niesie 26.299:000 zł. Amortyzację i oprod
1
ja bJ)łJ) szczeblem do lc-arjerJ) dla man ato- wynosi 54.867.525 zł., czyli o blisko 8.5 centowania 7-proc. pożyczki w lfl·ach
1DJych łowców i „zatJodawych t~osłów" · milj. zł. wi~cej, niż w obecnym :roku ou wło;>kich z 1924r. przewidziano w planie
\A i ci inni przJ;wadcJ), ]z!Órzy jeszcze oca dżetowym. Dluxi zag~·anic:me vvynoszą finansowo - g-ospodarczym monopolu tyleli z pogromu zmieniali swą polil))~zną w naddlod:&cym rn:rn bldżetov.rym 23.J. tonlov.'ego.
Prowizja dla agentów fiskalnych w
wiarę i przJ;nafożność partyjną nie raz i 650.512 ~ł., czyli o 13 m]j. mniej r.i:~ w
roku bicżą,e;yrn. Wypłaty :z. tytulu ud ~ic- związku z 7-proc. po:i.yczką stabilizacyj,
z dnia na dzień, za Zeżnie 1oneJ· po:;:ęki p::nstwowcj
/nie dwa raz'"
n~ wynosi 32.308 dol., zaś ogólne koszty
.:1
i prowizje Y/ związku z obsługą długów
wynosić będą 2.771.000 z:l.
od }eonjunłciur)) i chrvilorv'J)ch rachub. Pa
W d:;;iale długóv; zag1·anicznych spła- zagranic~nych - 890.000 złotych.
'nowie Dąbscy. Pawłowscy i inni pomniej>P'M'W
f~i b))li już i rv klubie Piasta i w innem toAKCJA BUDOWLANA RZĄDU.
warz_ystwie.
Dziś ci sami ludzie święcą na terenie
Sejmu dzień pojednania i 1mifiqccji. Nie
:przesądzając, czy po urocz:ystem dniu zaślubin nie rozpocznie 5ię w71et proces roz•wodowy. Jedno stwierdzić moina jako
prawie nie ulegającą dyskusji: fuzja trzech
'~!ronnictw chłopskich na terenie parlamen
tarnym nie stanie się początkiem odrodze111ia politycznego ruchu ludowego w Pol-

Nowa ka.mpanja przecii.vko opozycjonistom z partji
komunistycznej
cznej ZSSR. osądził niedawno bardz.o
suro:ivo Syrcowa, byłego prezesa Rady
komisarzy ludowych za „odchylenie się
w prawo", jak również i „trnckistę" Lo-

31f'~MM;; :wwlió:v'd1;gó"w_,,_llll.~~'~'*~~w~~- ~~;~i~i~~E~j;;.;e~~t~~
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'został przJ)rvódca W :yzwolenia, poseł Róg.
\Ten sam, któr')) był swego czasu jedn:ym z

ojcórv duchowych centrolewu, który prze'wodnicz:ył l~ra.~owskiemu lcongresowi. Prze
sądza to w znaczn31m stopniu o kierunleu,
w jakim pójdzie taktyka nowego klubu.
Będzie to poliźJJ!ra negacji, nadużywanie
sejmowej irybuny dla prób demagogicznego roz/coł:ysania ulic:y_ i bezkr:ytJ)cznego
tłumu.

Narodziny Klubu Partyj Chłopskich
są równoczesme oficjalnym pogrzebem
centrolewu. Za t;ym sztucznym tworem
nikt nie zapłacze . Zapadł się w ziemię
,niechlubnie, jak niechlubn:y był jego ŻJ)
wot. Na śmierć swą w całej pełni zasłu'
ż:ył~
Ludwik H.
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Piłsudski.
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Nowowybudowany okazały gmach mieszkalny dla podoficerów marynarki
w Gdyni, którego poświęcenie odbyło się onegdaj.

wojennej

się o~była uroczystość
wręczenia nagrody Nobla

Jak

Korespondencja

r.,

Sztokholm., w grudniu 1930
Tegoroczne wręczenia nagród Nobla
miało charakter szczególnie uroczysty,
przypadającej
po pierwsze 1 powodu
50-tej rocznicy rozdziału pierwszych nagród, po drugie zaś z tego względu, iż
wszyscy laureaci tegoroczni
osobiście przybyli do Sztokholmu
dla odebrania nagród, co jest i·zeczą niezmiernie utrudnioną, to też oonajmniej
paru laureatów jest r~pre.zentowanych
przez pełnomocników dyplomatycznych.
Rozdanie nagród odbyło się, jak zwy
kle, dn. 10 grudnia, t. j. w rocznicę
śmierci fundator.a nagrodY: Alfreda Nobla.
Sala pa?acu koneeroowego, mogąca
' ' ·' 2 OOO osób zapełniła się do,
pom1esc1c ,
borową publicznościl}, wśród któ:rej -obec
ni byli
eiłonkowłe rządu i korpusu
dyplomatycznego.
Po przybyciu króla i innych czł?nków
rodziny kró!ewsklej, }Jrezer4 fundac)i Nobla, gubertano;:· H mrnnai·skj oeld, b. prezes rady mfnistl'ów, dokonał otwarcia i)O
siedzenia, poczem zabi.'ał głos przewodniczacy l:omltetu n;:i]TO,iy N chla z dziedziny fizyki prof. P1eijel, który schara.1).tenr..zowal za&łu.!{I u.a.ukowe laure~a w

własna.

dziale fizyki profesora uniwersytetu w
Kalkucie sk Chandrasekhara Venkata
Ramaina. Po przemówieniu tem laureat
odebrał z rąk króla nagrodę, dyplom oraz medal. Zkolei profesor Soederbaum,
prezes komitetu nagrody Nobla w dziale
chemji, powitał laureata nagrody w dzia
le chemji profesora uniwersytetu monachijskiego Hansa Fischera. Następni~
powitani zostali: laureat w dziale medycyny prof. austrjacki Karl Landsteiner
z Instytutu Rockefellera w Nowym Jorku - p1·zez prof. Hendrena, prezesa komit~tu. nagrody Nob!a y; ?-zial~ medycy
ny i_ pisarz amerykansk1 Smclair Levis,
powitany przez stałego generalnego sek~et~rza akade1:iji szw;e<lzkieJt znane.go
pismza E. A. Karlfeldt a.
•
od
· k "d ·
W
ręczeme az eJ nag-r Y zapoW'..adane było
_>
prze~ podniesienie sztandaru
kraju ojczystego laureata. Uroczystość
zakoi1czyła się odegraniem pi-zez 01:kiestl·9 hymnu 11arodowego szwedzk1ego
„Du gmnla, du fria''.
Hównocześnie wręczone zostały w
Oslo nagrody pokojowe Nobla 1.a lata
1~29 i 1930 b. sekretarzowi stanu Kellog-g-cwi l ~rcybiskupowi Szwecji So„Olaf Sv.
de1·blomowi.

kiem bez ideologji". Zwolennicy dyktatora Rosji, walczący z opozycją, pragnęIiby obecnie znaleźć ideową łączność mię
d?.y blokiem. wspomnianym a grupa prze
·
myslowców.
Armji" pismo
Organ „Czerwonej
„Krasnaja Zwiezda" nazywa blok Syrcowa i Lominadzego blukiem ideologj1
Ramzina. Przywódcy „szkodników" rzucili swym ideowym towarzyszom oskarżenie, że są

xenegatami i zdrajcami.
polityka milczenia, stosowa·
n& przez przywódców obozu prawicowego Rykowa i Tomskiego zasługuje na.
naganę. Zarówno z prasową kampanj~
przeciw profesorowi Ramzfnowl, Syrcowowi i Lominadzemu ponowiony jest atak na Rykowa i Tomskiego.
W drugim artykule „Krasnaja Zwiez.
da" pisze:

Uważają, że

„Kiedy na procesie szkodników wyświetlo
ny został plan zamachu na Zjednoczenie S<.
wieckie, opracowany w najdrobniejszych szcze
gółach, obecnie jest zupełnie jasnem, jak zgub.
ną i zdradliwą rolę odgrywała grupa Syrcowa
i Lominadzego, która przygotowała rozłam w
samej partji w tej właśnie chwili, gdy wrogo.
wie działali zzewnąti;,z".

represyj"
Prawdopodobnie, taktyka
stosowana będzie przeciw opozycjoni-\
storn w dalszym ciągu. Wątpliwern jest
jednak, czy do procesu przeciw <>bwinio.,
nym dojdzie. Według wszelkiego praw•
dopodobieństwa ukarani zostana niewisl•
grzywną

ką

administracyjną·_ wyłą

creniem z pa:r:tj i, i wysłanl zostaru\
do obozów koncentracyjnych
Również rozpoczęta zostanie kam.pa..
nja przeciw „szkodnikom". Już pod~
„procesu przeciw ośmiu" wyjaśnione zostały· inne rodzaje działalności „szkodników". Mówił o nich naprzykład świadek
Michalenko.
procesu
moskiewskiego
Wspomniał jak to lrontrewolucjoniści pograniczn~
specjaliści osusrzali tereny
w celu udostępnienia ich
nieprzyjacielskiej armji (?)
Praca ta odbywała się według jego zd&nia pod p<YZ<>rem koniecznych prac rolnych. Michalenko zamacza, że prace te
odbywały się bardzo szybko i w krótklim czasie zostały zalrończone jedynie
dlatego, że tereny te potrzebne już by<
ły nieprzyjacielowi w roku bieżącym.
Komuniści w Zjednoczeniu Sowiec·
kiem widzą pracę „szlwdników"na kw
dym kroku. Te i tern podobne fantastyczne wymysły mogą być dobrym mater·
jałem do prześladowania fachowców. W
atmosferze ,,szkodniczych manji" nie by
loby w tern nic dziwnego i nieoczekiwanego.
~

-

„

.

_:1_- ·- · --

SEJMU pos. Stanisław
Car b. minister sprawiedliwości.
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Niesamo wite zdarzenie przy ul. Lubartow skiej w Lublinie

-·-

się cd swego dłużnika ZWil"otu
przyw·łaszczonych rzeczy

Nieboszczy k dcm.aga

W schód słońca 7 m. 10
Zachód 1łońc11 15 m. 28

-Di---

Ze Zjednoczenia Narodowego
•
Mocarnej PoIS kI
Prezydjum z. N. M. P. prosi 0 jaknaj-

Swego czasu został zabity na ulicy
Lubartowskiej w Lublinie handlarz drohiu nazwiskiem Sender. Człowiek ten
miał żonę i dwoje dzieci. Na parę miesręcy przed śmiercią, niewiadomo z jakich przyczyn,
rozszedł się ze swą żoną,
która wraz z dziećmi od tej pory zamieszkiwała w Piaskach pod Lublinem.
Sender nie zapomniał o swych dzieciach i stale im przysyłał pieniądze.

I

Po śmierci Sendera dzieci jego cier- wił wydania czegokolwiek. Zrozpaczona
piały ustawlcznie niedostatek. Ale zmar- kobieta powróciła do dzieci z niczem
zachłannego
głową
ły Sender miał pewne oszczędności, róż- Tymczasem nad
ne rzeczy wartościowe, które po Jego Rechtmana zawisło jak zmora

upiorne widmo zmarłego Sendera.
Gedni term.
Pewnej nocy - kilka
cel Rechtman z ulicy Lubartowskiej. żona zabitego kilkakrotnie zwracała się do Rechtman miał straszny sen.
Oto zjawił się przed nim Sender i
Rechtmana celem odebrania tych rzeczy, które po sprzedaniu miały służyć groźnym głosem nakazał oddać przy.
właszczone rzeczy dzieciom.
jako gotówka dla dzieci zmarłego.
Przerażony Rechtman zamierzał poRechtman jednak stanowczo odmóśmierci przywłaszczył sobie niejaki

lkzniejsze przybycie członków do lokalu
przy ul. Zawadzkiej Nr. 1, dnia 14 grudnia r. b. 0 godz. l l-ej rano, celem wzięcia
ud~~u pay od~ocięciu pom~ka Ta~- ~M~~~~~~~a~2~·1~w~n~a~~~~~e~e·~·~u~a~~·~~~~'~w~a~s~~·~~~·~·~·~~~~~~~·~·~~w~ ~~~wo odd~ rze~y dz~ci~ ci~
szczyka, ale później rozmyślił się i myusza Koścmszki.
0
V
t'P
Prezydjum.
- Cóż to, mówił do znajomych •
·
"
.

pokrzy wdzenJ•

Naprawd

śli zaniechał.
Dziatwa polska w Niemczech pozbawion a szkół f~~h ~zni~~~ as!~~~~:' 2:~ ~!

Wymiana skryptów
akademick ich
Przy Wypożyczalni Akademickiej oAarto wydział wymiany skryptów. Poszu
kuje się do kupna skrypta IV. roku prawa
Uniw. Warsz. Są do nabycia skrypta z I.
II. i III. roku prawa Uniw. Warsz. Wymiana skryptów ułatwia akademikom na
bycie ich po zniżonych cenach. Wypoży
czalnia czynna jest we wtorki, czwartki
i soboty od 5-7 ppoł. przy ul. 11-go Li5topada 26 tel. 172-05, w tychże godzinach
wymienia się skrypta.

Kredyty na rozbudowę szkół
powszechnych w okręgu
łódzkim
W dniu wczorajszym kuratorjum łódz
&ego okręgu szkolnego otrzymało z Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego pismo z przydziałem dla okręgu
szkolneg'O łódzkiego dalszej edycji kredytów na rozbudowę szkół powszechnych w
Łodzi i okręgu, w wysokości 30.000 zło
tych.
Jak się dowladujemy - suma ta zottanie w przyszłym tygodniu, na specjal11.em posiedzeniu kuratorjum rozdzielona
(a)
pomiędzy poszczególne szkołY.

w fa bryce Eiserła

Pożar

W Niemczech żyje miljonowa przeszło rzesza polska. Niemców zaś w Polsce
jest niecałych 800 tys. Ale stan szkolnictwa niemieckiego w Polsce, a .polskiego
w Niemczech jest zupełnie inny.
Polacy w Niemczech mają 29 szkół
ludowych, utrzymywanych przez rząd
pruski, oraz 55 szkół ludowych prywatnych, utrzymywanych przez · towarzystwa szkolne. Freblówek (przedszkoli)
Polacy posiadają 16, natomiast ani jednej szkoły średniej. A Niemcy w Pol~
sce?
ludowych,
szkół
Posiadają oni 658
utrzymywanych przez rząd polski, 21

prywatnych, utrzymywanych przez
przez
finansowany
„Schulverein" oraz 9 państwowych
rząd berliński szkół utrakwistycznych.
szkolnictwa
Stan zaś niemieckiego
średniego w Polsce przedstawia się, jak
następuje: 7 gimnazjów państwowych,
3 gimnazja komunalne, 31 prywatnych
S'Zkół średnich. Razem tedy mają Niemcy w Polsce 688 szkół ludowych oraz 41
uczęszcza 98,155
średnich, do ·których
dzieci, podczas gdy do . szkół polskich w
Niemczech uczęszcza wraz z freblówkami około 2,600.
szkół
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Taje01 nicza czaszk a
· pod murami

więzienia

katowickie go

W tych dniach w czasie kopania ro-, cie, głosząc, że ma się tu do czynienia z
wu obok więzienia Sądu okręgowego w jakąś dotychczas niewyśledzoną zbrodKatowicach przy ul. Mikołajewskiej na nią. Twierdzenie, jakoby na tem miejgłębokości około 30 cm. znalezionQ spró- scu dawniej istniał cmentarz, nie wychniałą czaszkę ludzką z jednym zębem. trzymuje krytyki, teren ten bowiem d'OW związku z tern p:nzekopano całą prze- syć często już był przekopywany i dostrzeń dookoła, jednak nie natrafiono na tychczas nigdy nie natrafiono na kości
ludzkie.
dalsze części kościotrupa.
Prawdopodobnie wfęc kryje się tu
Wiadomość o znalezieniu tajemniczej
czaszki pod murami więzienia wywołało jakaś ponura tragedja z lat przedwow tej dzielnicy miasta żywe komenta- jennych. Może stracono tu jakiegoś prze
rze. Tłumaczono sobie fakt ten rozmai- stępcę, może kogoś zamordowano...

chodziło od tej pory od Rechtmana,
wszędzie, gdz1e się tylko ruszył,
ścigał go cień . nieboszczyka.
Rechtman po nocach nie mógł spać, gdył
natychmiast śnił mu się zmarły handlarz, który wołał: „Oddaj rzeczy mym

dzieciom"! Rechtman byt w rozpaczy1
ale przywłaszczonych rzeczy nie

bał się,

zwracał.

Onegdaj Rechtman wracał do domu
późnym wieczorem. Na schodach był~
już ciemno. Kiedy Rechtman znalazł się
na I-ym piętrze nagle usłyszał że ktoś
schodzi z góry. Słyszał zbliżające się kro
dostrzegając.
ki, nikogo jednak nie
Strach owładnął Rechtmanem. Nagle
a piersi wydarł mu się
nieludzki krzyk
i zwalił się ze schodów nieprzytomny.
Na ~rzyk Rechtmana wybiegli p~
straszeni lokatorzy, którzy przyprowadzili zemdlonego do przytomności.
Opowiadał pn następnie, że na schodach zjawił się przed nim duch zabite
go Sendera w szatach pośmiertnych, któ
ry kategorycznie zażądał oddania przy.
właszczonych nieprawnie rzeczy. -. Nazajutrz Rechtman pobiegł do ra.bina, który nakazał mu odprawić
pokutę na grobie Sendera.
Obecnie Rechtman pragnie czempr~
dzej pozbyć się fatalnej spuścizny i czeka chwili, gdy ją będzie mógł oddać o.I
sieroconym dzieciom Sendera.

O godzinie 11-ej zrana w dniu wczoraj

nym w maszynowni fabryki Karola Eiser-

ta, przy ul. Karola 19,

wybuchł pożar, spo
wodowany przez zatarcie się pasów transmusyjnych.
Wezwany drugi oddział straży ogniowej ugasił pożar po półgodzinnej akcji ratunkowej.

Wypłata państwowej
bezrobotn ym za

zapomogi doraźnej

miesiąc

listopad 1930 r.

_
Magistrat m. Łodzi podaje do wiado- I od 1 do 9 grudnia r. b.
Do państwowej zapomogi doraźnej za
urządzenia mości zainteresowanych, że w . środę, dnia
część
zniszczył
PQżar
transmisji w maszynowni, oraz część sufitu. 17 grudni.a 1930 roku rozpocznie się wy- listopad mają prawo tylko bezrobotni, poza siadający rodzinę na utrzymaniu.
płata państwowej zapomogi doraźnej
Straty wynoszą około 3.000 złotych.
Samotni i żonaci bezdzietni prawa do
.( s) miesiąc listopad 1930 roku bezrobotnym,
doraźnej nie mają.
zapomogi
Urzędu
biurze
którzy zarejestrowali si ęw
Bezrobotny, w którego rodzinie, wspól
Zasiłkowego dla Bezrobotnych w czasie
Tajemnicze morderstwo
jlfi
N 4Mk ' wg a 2 p:;ngą» T:N+f'Eif2t.W@M 1:p; wa•. #
til\111\Ęiiii@S ' 'W' e

na szosie pod Święcianami

W dniu wczorajszym władze bezpieczeń
stwa zostały zaalarmowane tajemniczem
morderstwem dokonanem na szosie między
Staremi a Nowemi święcianami. W odleg
łości 1 klm. od święcian pchnięcem noża
w szyję zamordowany został Anton Maciewicz, mieszkaniec wsi Chyczole gm. łyn
tupskiej.
Dzi-ęki szybkiej i skutecznej nterwencji
później
władz śledczych w kilka godzin
morderca został ujęty. Okazał się nim
mieszkaniec święcian Paweł Czurgiel. Już
podczas pierwiastkowego badania przyznał
•ię on do popełnionej zbrodni, kategorycz
nie jednak odmowił podania powodów ja'lie skłoniły go do popełn:enia mordu.
W sprawie wyświetlenia tła mordu pro
wadzone jest energiczne dochodzenie.
•l"
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ul. Piotrkowska 79, tel. 158-38
poleca:
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Z Wojewódzkiego Komitetu
"Dni Przeciwgruźliczych"
·www

1

•lhl:r&"SIDIP

HURT i DETAL

specjalność

:
detaliczna sprzedaż zelówek trwałych

n awode. jak również skóry trwałe
7016
.
do pomp.
'
.

17 grudnia 193~ roku, litery:
A. B. C. D. E. F. G. U. L J.

środa, dn!a

Czwartek, dn. 18 grudnia 1930 r., literr.

w Łodzi
W dniu 14.XII.-30 r. staraniem Woje-, ,,Gruźlica oka".
:r:
~
:fwódzki·ego Komitetu „Dni Przeciwgrużlio
(poniedziałek)
r.
15.Xll.-30
dniu
W
odczyty:
czych" odbędą się następujące
O godz. 12 w lokalu Miejskiego Kine- godz. 19-ej w lokalu Związku Pracowników
matografu Oś'Yiatówego wygłosi dr. Alek- Umysłowych Chrześc. Zjedn. Zaw. - Dom
sander Margohs odczyt z przezroczami p. t. Ludowy - ul. Przejazd 34 - wygłosi odczyt dr. Stefan świetlik p. t. „ Gruźlica i
„Łóclź w '"'alce z gruźlicą".
O godz. 12 m. 30 w lokalu „YMCA." jej skutki".
p. t.
wygłosi odczyt dr. Stefan świetlik
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Czeska wyciecz ka akadem icka
w Łodzi

~h'

Szewców

- w Łodzi,

0

1

nie z nim zamieszkującej oraz prowadz~
cej wspólne gospodarstwo domowe, choŁ
jedna osoba pracuje, ró~nież prawa do za
pomogi doraźnej nie ma.
Wypłata zapomogi odbywać się będzie
w lokalu Urzędu Zasiłkowego dla Bezrobotnych przy ul. 28 Pułku Strzelców Ka·
niowskich Nr. 32, w godzinach od 9-ej d.i
14-ej według następującego porządku:

Od 8-1 O gnt<.~nia bawiła w Łodzi re-1 Wycieczkę oprowadzali p . inż. Czajkowprezentacyjna wycieczka studentów Wyż ski z Urzędu Wojewódzkiego i przedstaszej Sz~oły H~ndlowej w Pradze C~e~ldej wiciele Akademickiej Grupy Pracy. W wypod kierownictwem p. prof. dr. mz. J. cieczce brał udział p. Karol Hartman seSchneidera. Wyciieczka w myśl ustalonego kretarz Związku Polskich Studentó~ w
programu zwiedziła Zj. Zakł. K. Scheible- Pradze, który grupuje Polaków, czeskich
ra i L. Grohmana, K. Bennicha, J. Johna, obywateli oraz z Polski. 9. XII. przyjechaKonstantynowskie i Wystawę ła wyciec~ka studentó:V Wfższej Szkoły
Polesie
Książki i Grafik.i P~lskiej .. Wieczorem 9. f'!andloweJ _w W~rszaw;e! ~tora przył~cz.~·fa·
Xll: c~escy akademicy. by.li w Teatr~~ się do ~yc1eczk1 czeskt~J l wspólnie zwie,
M~tsk!f!l _na pr~edstaw1e111u „Kon.~o_ łC . .dzała ~asto,

K. L.
Piątek,

Ł.

M. N. O.

dnia 19 grudnia 1930 roku, litery;

'· R. S.
Sobota, dnia 20 grudn1a 1930 roku, tit~
T. U. W. Z. ż.
U w ag a : Bezrobotni, którzy w wy
mi·enionym terminie nie zgłoszą się po odbiór zapomogi, tracą ją bezpowrotnie. Re~
·
klamacje uwzględnione nic będą.
Bezrobotny, zgłaszający się po zapomogę, powinien okazać:
1) dowód osobisty, względnie ih'IH'
urzędowe zaświadczenie tożsamości,

2) legitymację PUPP., stwierdzającą
fakt otrzymania zapomogi doraźnej za mir
siąc październik 1930 roku względnie fakt
wyczerpani._ wszystkich rat zasiłku ustawowego z funduszu bezrobocia w paździer
niku r. b„ oraz fakt zgłaszania się do kon
troli we właśdwym oddziale PUPP_ "'
listopadzie i grudniu r. b.,
3) ksążeczkę ubezpieczeniową Kasy
Chorych m. Łodzi bezrobotnego, jak 1
wszystkich członków rodziny, wspólnie z .1
nim zamieszkuiacvch.

..
NA DETEKTOR SŁUCHAĆ BĘDZIE CAŁA POLSKA

Olbrzym

,,MIŁO~ć WSPóŁCZESNEJ

KOBIETY".
ODCZYT PITIGRILLl'EGO W WDZI.

Jaka jest miłość lcobiety w1półc:es11ejP JalcH Jest
erotyczne kobiety wyemancypowanej .-mniej
doby?
Niezmiernie Jrapujq.cemu rematowi teaau ~
eony będzie odczyt najgłośniejszego se IOłp6l
czesnych erotyków przezwanego „współczemym Bacaccio·•.
Pitigrilli zdobył rekord poczytności nietyllco du.
tego, że cięta sat) rQ smagq obłudę i perfidit 1111p6lczesnego mężczyzny i kobiety, ale że jeu Cd pi.aa.
rzem, majacym swoistQ, oryginalTłQ Jormę. - Od.
stoku, choć pierwsza z tych odległości wy Raszynie
czyt autora „Pasq cnoty" bc;dzie sensacjQ pienouowzrośnie
odbioru
s:ła
nosi około 2000 kilometrów druga zaś okorzędnq dfo legjonu wielbicielek i wielbicieli fe10
ło 200 kim. Natomiast są miejscowości w najprawdopodobn:ej tam, gdzie była ona tale1ttu i jego śmiałości. Odczyt Pitigrilli'eso odbę·
obrębie stu kilometrów od Warszawy lub bardzo słaba i mała, tam jednak, gdzie i dzie si:i w sali Filharmonji, dniQ 16 b, rn. o 1 odz.
Katowic, gdzie bardzo słabo stacje te sły teraz jest ona dość duża, wzrost siły od- 9-ej wiecz.
Dzisiejszy poranek Ordonki, Jarossy'eio i Lawiń.
odczuć.
chać. Przyczyny takiego osłab ; enia odbio bioru nie da si ę bardzo
skiego .
Dziś punluualnie o godz. 12-ej w poludaie odbęru w pewnych miejscowośc:ach, a doskona
~embar_dziej marzy~ n:.e m?żna _o tern,
łych warunków oabioru w innych miejsco by siła odbioru pozwohła na uzywame głoś dzie się w Sali Filr.armonji zapowiedziMy poranek
artystycz.~y najwyb.itniejszrc~ arty~t?w too~ „Qui,.
n.ka do odbiornika detektorowego.
wościach są liczne i trudne do zbadania.
s Wars:imu:y, a mianowicie: H~k' OrcloTak:·ej siły odbioru nie da najsilniejsza ,P~o-QuoFryderyJcq
Reasumując to wszystko, dochodz:my
]arossy'ego or~ Ludwika I...ui
nowny,
.
do wniosku, że po uruchomieniu stacji w s t aCja.
skiego. Szczegóły w programch.

raszyński ·jest najsilniejszą
stacją na św· ecie

życie

Warunki odbioru nowej rad·ostacji
Ogół radJosłucłiaczy nurtują obecm1i l)·~i:.irzne
kiec.ly
#Qtpliwości; jak to będzie z odbiorem,
w UJs.-.ynir.
rozpocznie prac~ nowa rozgłośnia

o mocy w antenie
na to pytonie dajQ

160 kilowatów,
uwagi:

OclpnwirJi

poniższe

Stacji nadawczej radjofonicznej o tak
.1elkiiej mocy jeszcze na świecie nie było,
a zatem konkretne i ścisłe informacje pr<>.ktyczne o odbiorze tej stacji można będzie
zebrać dopiero z chwilą, gdy stacja ri.>zpocz
uie pracę.
Dzi.ś możemy jedynie
opie('ac się na teorjt
i snuć mniej lub więcej racjonalne przypusz
czenia, jednak co okaże praktyka, która tak
często odbiega od teorj.i, tego na razie nie
wiemy.
Radjostacja w Raszynie pracować bę
dzie na tej samej fali, na której w tej chwi
U Warszawa pracuje, a więc na fali 1411,8
mtr.
Odb.iiornik detektorowy, który obecnie
odbiera Warszawę, będzie ją odbierał nadal bez żadnych przeróbek.
W odległości około 100 kilometrów od
(Warszawy już dziś odbieramy stację warszawską nieźle, tak, że w tym promieniu
siła odbioru, o ile jest duża, wzrośnie w spo
6b dostrzegalny jeszcze tylko w najdalzych okolicach owego stukilometrowego
oła. Poza tym kołem tam, gdzie dziś W ar
bwy prawie wcale nie słychać na detektor, albo słychać słabo, siła odbioru

~

Nie wolno łudzić obietnicami
których nie zamierza

się dotrzymać

·Sprawa wypłacenia pracownikom miej- \ gistrat nie może wypłacić zasiłku zimoskim zasiłku z;mowego, czyli t. zw. trzy- wcgo pracownikom miejskim wskutek zanastej pensji, była już parokrotnie oma- kazu ze strony M;nisterstwa Spraw Wewwiana w prasie, jednak w.i.·adomości, jak.e nętrznych. Okólnik Ministerstwa, sprzecisię ukazały, były tak bałamutne, że czu- wiający się wypłacie trzynastej pensji,
jemy się w obowiązku oświetLć dokiodnie istnieje rzeczywiście,
ale n.e jest czemś nowem.
i·stotne tło tej sprawy, a nawet rzucić nieTakie okólniki były i dawniej parokrotnie
co okiem za„. kulicy.
Ostatnio lansuje się wiadomość, że Ma- wydawane, a jednak pracownicy miejscy
-
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•

•
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••

•

'
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Fałszerz

wzroio:.e o tyle,

•

t-.··v~'

-•.

weksli

stanie się on zupełnie dobry taki, jaki w
ławie oskarżonych
ej chw.iU mają radjosłuchacze zamieszka19-letnl Mojżesz-Gedala Górny żył ustalono, iż Górny ma l poważniejsze
w Warszawie, oczywiście w tych samych warunkach technicznych, to znaczy w przyjaźni z niejakim Maksem Born- sprawy na sumieniu, albowiem sfałszował
przy antenie zewnętrznej i dobrym uziernie stein, przyczem posiada. tegoż wfzytów- cztery weksle, ~ 50 zł. każdy, na na.zwisko Himmelfedal i J. Fornalskiego.
niu, bez tej instalacji bowiem odbiór na de ki.
Weksli, przez slebie sfałszowanych,
Wizytówki te Górny wykorzystywał,
~~ktor jest w większości wypadków niemoż
nie wykupywał.
Górny
uzyskiBornstelna
podpis
podrabiając
a
łiwy.
Aresztowany w wyniku dochodzenia
Koło, w którym odbiór na detektor jest wał pożyczki od różnych osób, narażając
Mojżesz-Gedale Górny zasiadł w dniu
lilny, to znaczy, w którem głośno i wyraź Bornstefna na przykrości.
na ławie oskarżonych. W
wczorajszym
mu
zwracał
Bwnsteln
Poszkodowany
nie słyszymy w słuchawkach wszelkie audy
cje z Warszawy, obecnie ma promień oko- kilkakrotnie uwagę, a gdy to nie pomogło. wyniku rozprawy skazany został na sześć
.(a).
- dał znać policji. W toku dochodzenia miesięcy więzienia.
ło 100 kilometrów.
---.oOo.---Z chwilą uruchomienia olbrzyma raszyń
skiego, kolo to powiększy się kilkakrotnie
ł obejmie

na

i

I
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całą Rzeczpospolitą.

óczywiście może si~ zdarzyć takie zjamało pieni~dzy
gdyż miał
wisko, że gdzieś w obrębie tego koła nie bę
Zakrzewska Magdalena, odpowiadając
W dniu wczorajszym, wobec wyraźnej!
dziie dobrze słychać Warszawy, a zato
gdzieś daleko poza obrębem tego koła do- poprawy w stanie zdrowia dwojga bohate na zapytania przesłuchującego niechętnie,
skonale ją będzie słychać. Tak jest i teraz. rów tragedji przy ul. Wspólnej Nr. 10, przy stwierdziła, iż mąż strzelał do niej na jej
Naprzykład Katowice słyszane były na de-, był do szpitala kierownik I. brygady wy- żądanie.
Natomiast Zakrzewski odpowiedział
tektor w Carcynie nad Wołgą, Warszawa działu śledczego, p. Kołod:liejski, celem
nieco obszerniej podczas przesłuchania,
Eai5 jest bardzo dobrze słyszana w Białym- przesłuchania małżonków Zakrzewskich.
twierdząc, iż defraudacyj pieni.ędzy, otrzy
mywanych ze sprzedaży biletów kolejowych, dokonywał dlatego, iż jego środki
materjalne były zbyt skromne, a potrzeby
~

za

---.::r.

•erc' na rog· ach b":rka
sml
Straszny wypadek p";J/lzy ul. Śląs . • eJ·
a

.r
- .1

miał duże, co zmusiło go do zaczerpnięcia
z kasy, powierzonej jego opiece. Do żony
strzelał na jej żądanie, uważając to za na
.
k h .
·.
t 1
oc age się - umrą oboje
ura ne, rz razem.
D_alsze dochodzenie ujawni prawdopodobnie dokładną wysokość strat, jakie po11iosła kolej wskutek nieuczciwości Zakrzewskiego, bowiem sam defraudant nie

corocznie otrzymywali pod nazwą
renumeracji, pożyczki zwrotnej i t. d.
Obecnie ró'-"U i eż istnieje możliwość wy_
zasiłek

płacen i a zasiłku

pod nazwą renwneracji 9
co podkreśla okólnik Ministerstwa. Dla
pracowników miejskich jest rzeczą zupełnie
obojętną jaką nazwę otrzyma zasiłek.
Trzeba zatem stwierdzić, że przeszkód
formalnych do wypłacenia zasiłku NIEMA.
Inna rzecz, czy Mag„strat ma środki pienięż
ne na ten cel; wiadomą jest rzeczą, że Magistrat znajduje się w trudności_ach finansowych w s k u t e k n i e u u o 1 o e j
i nieopatrznej gospodar·
k 1 wi·elkorządców z Placu Wolności.
W okresie przed wyborami do Sejmu i
Senatu Panowje członkowie Prezydjum Mac
gistratu zapewniali „nieoficjalnie", że pracownicy miejscy zasiłek zmowy otrzymają.
Wskazywano nawet drugą połowę listopada r. b. jako termm wypłaty zasiłku i takie
wiadomości ukazywały się w prasie. Listopad minął dawno, zasiłku nie wypłacono, a
obecnie Panowie czł. Prezydjum Magistra.ta
ni.e · 'tcąc n.:iwet rozmawiać
z organi.zacjami zawodowemi na temat wy•
·
płaty. Skąd taka zmiana stanowiska?
Otóż Panowie z Placu Wolności dobl'ze
wiedzieli i w li·stopadzie o wszelkich trud·
n-ościach, jakie nasuwa wypłata zasiłku dla
pracowników, a obietnicami szafowali ze
względu na okres przedwyborczy i ze wzglę
du na to, że ... spdziewali się, iż rządy w
Magistracie przejmie od nich w listopadzie
kto inny.
Taką „taktykę" trzeba z całą stanow·
czością napiętnować. Nie wolno łudzić e>bietnicami, których nie zamierza się realizować. Pracownicy miejscy rie pozwolą
zaprzepaścić sprawy wypłaty Z'll~łku zimow~go ~rzez rzekomych obrońców iiłasy pracugceJ.
Obronę prawa pracowników miejskich
do otrzymania zasiłku zimowego wezmą
na siebi.e organizacje zawodo·.ve i w tym
celu związek „Praca" - jak się dowiadujemy zamierza zwołać w porozt.Un:@niu z innemi związkami ogólny wiec praoowników
miejskich, na którym zapadnie ostateczna

dł b
h
d · ·
·
·
ezprzytomny
Gdy Mic ałow.icz upa
W d mu wczora1szym, o go z1me 11-ej
zrana, miał przy_ ul. Sląskiej miejsce strasz na ziemię - świadkowie wypadku zaalarny wyp~dek śm~erci, spowodowanej przez mowali lekarza pogotowia.
Przed przybyciem pogotowi.a przywoła
uderz~me r~g.ami przez .byka.
Mi.anow1c;.ie przy uhcy tej, w po!;iesji ny felczer stw:erdził, iż Michałowicz zmarł.
d M. h ł ·
N 49 Ed
Lekarz pogotowia ratunkowego, stwieric a. ow1cz, z zawodu
w<ł:r
r.. ,
za- dziwszy równ:.eż zgon z powodu uderzenia
m~Jster tkacki, ostatnio bez zajęcia,
mieszkały w .domu Nr. 49 przy ul. śląskiej, rogam w czoło, pozostawił zwłoki na miej umie bliżej określić sumy zdefraudowanych uchwała.
, (s)
wyprowadzając byka z obory został ugo- scu do chwili przeprowadzenia dochodzeń. p:eni_ędzy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(s)
dzony przezeń rogami w głowę, odnosząc
ranę kłutą w czoło u nasady nosa.
-oOo<---

I

27252 hezrchutnych
Z

zasiłków korzystało

w Łodzi

9;l89 bezrobotnych

Dwa zmasakrowane
w

ciała
kałuży

krwi

Potworna zbrodnia w Czerwonaku pod Poznaniem

W Czerwonaku pod Poznaniem w sto- ski leżał w przedśmiertnej agonjf.
Zgierzu 3.399, w Zduńskiej-Woli 1.956,
DogorywJ.ł. Wandtke, pokłuty był
w Tomaszowie:Mazow. 2.670, w Konstan gu słomy nocowali 36-letni Józef Tomatynowie 106, w Aleksandrowie 262, w szewski, z zawodu czeladnik szewcki, za- dotkliwie na głowie.
Według zeznań Wandt'kego1 napad·
mieszkały ongiś przy ul. Marszałka FoRudzie-Pabjanickiej 292.
z zaslłków korzystało w ubiegłym ty cha 176 w Poznaniu, ostatnio utraciw- nięci zostali oni w czasie snu przez szwa
szy posadę bez stałego miejsca zamiesz- grów Franciszka Bialasika, lat 38, i Wła
godniu 14.914 bezrobotnych.
w samej Łodzi z zasiłków korzystało kania, i 27-letni Józef Wandtke, bezdo- dysława Chałupkę, lat 31, gospodarzy z
~~!1!!!!!!!!!1!1!!~~!!!!!!!!!1!!!!!!!~~~~~ ~:~iMi~l!!!!!!IJ!!!!ll w ubicg~yn1 tygodniu 9.289 bezrobot- mny. O godz. 11,30 mieszkańcy Czerwo- G1ównej. Tło zbrodni
osobiste porachunki.
naka obudzeni zo.>tali przeraźliwym krzy
nych.
Rannym udzielił pierwszej
Otrzymało pracę przez Urząd 27 bez- ~;.~emd' wzyw~j l;!CYID :pon:ocy i brałtunku.
dyżury av'.t~k
robotnych, w ysłano do pracy 43 bezro- i.ie Y na mieJSCe wo ,anta pr zy Y a gro- lekarz Pogotowia.
~
Wandtkego przewieziono do szpitala
mada wieśniaków, oczom ich przedstabotnych.
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
skiego w Poznaniu. życiu jego nie
miej
widok.
żyłach
w
krew
ścinający
się
wił
miejwobemi
11
rozporządza
Urząd
A. Potasza (Plac Kościelr.y 10), G. Antozagraża niebezpieczeństwo. Tomaszew·
.
Tomaszewski leżał
Aiewicza (Szosa Pabjanicka 50), A. Charcmzy scaml dh służby domowej.
I ski zmarł w karetce Pogotowia.
W kałuży krwi,
17 rot o ~ ników otrzymało w ciągu ty(Pomorska 12), E. Millera (Piotrkowska 4G),
Bialusiaka i Chałupkę aresztowano i·
M. Epsteina (Piotrkowska 225 -227), z. Gor · ~·odnia zn:żki kolejowe na prz.::jazd kole- straszliwie ~okalecziony na calem ciele, z
do wiezienia w Poznaniu.
Drzewieziono
To.IIUlSZl.~wbrzuchem.
nożem
'irozorutym
państwowemi.
je.mi
czyckiego (Przejazd 59). Cs>
1
Na terenie Państwowego Urzędu Pofrednictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź
i powiaty) łódzki, łaski, łęczycki, sieradz
'ki i brzeziński w dniu 13 grudnia 1930 r.
zarejestrowanych
było w ewidencji
40.087 bezrobotnych, w tern w sameJ
Łodzi 27.252, w Pabjanicach 3.450. w

Nocne

pomocy

„fłA1'u0" z dnfa

Zwyc·ęski

pochód

Z

żarówki

dwa

tysiące

Za wyjątklem ulicy Piotrkowskiej,
A:tóra już od dłuższego czasu otrzymała
odpowiednie oświetlenie elektryczne, całe
miasto jeszcze przed paru laty ~g·otało
nocą mdłem światłem chwlejącycłi się na
wietrze
płomieni gazowych11
przyczem długie węże kilkudziesięciu ulic na krańcach miasta tonęły w nieprzeni
knionym mroku, ułatwiając „robot~" nożowcom, stanowląo doskonały te1•en operacyj złodzieja.
Dopiero od końca roku 1926 fatalny

Łodzi

!amp na 124 kl. przestrzeni

stan oświetlenia Łodzi doznał znacznej
poprawy, przyczem stan ten z roku na
rok coraz bardziej się poprawia.
Powyższe najlepiej ilustrują cyfry.
Mianowicie: Na dzleń 1 stycznia 1927
r. ulice w Lodzi (p1·zedewszystkfem ulicę Piotrkowską) oświetlały 162 lampy
dekti·yczne, o mocy od 300 do 1.000
watt. Przestrzeń oświetl·ona temi lampami wynosiła zaledwie 8 km, i 100 metrów.
Już na 1 stycznia 1928 r. llczba lamp
elektrycznych na ulicach miasta wzrosła

do 595, a obszar

oświetlenia

do 20 km. 8

głodzona

chłopskiej

wyp~dzona

z domu z zemsty
podpaliła obejś~ie swego niewdzi~cznego syna
Matka,

i

b. r. podpaliła
domostwo swego syna
StaIJ.islawa w Gnojnkach, pod PI"'lemyślem, wskutek czego prawie ca:kt stodoła
Dnia 24

października

..Marja .Płocica

mos.two z dymem, skoto pod

tą

chą, która od dawna należała do

strze-

VII
własnym

przy u~

Głównej 31 pod przewodnictwem prezesa
p. St a ni sława Szewczyka odbyło s i ę infor.:

macyjno - spravrnzdawcze zebranie człon
ków Koła VII-go Zjednoczenia Polskiej Mło·
Sekretarzowała

p. Dubilasowa.

P. Szewczyk po zagajenu zebratlia wy..

m.; na dzień 1 stycznia 1929 r. rzucały głos i ł referat organizacyjny poczem omówił
na ulice Łodzi-światło 1192 lampy, o- pracę w poszczególnych sekcjach. Z prze·
świetlając przestrzeń 30 km. 620 m. w mówienia tego wynika, iż w Kole VIl-ym

' "~

ff H*>eSWWf

Onegdaj w lokalu

Z.P .M.P.

dz i eży Pracującej „Orlę".

dniu 1 stycznia r. b. było już lamp elektrycznych na uiicach Łodzi 1.693 sztuki, na przestrzeni 39 km. 100, zaś na
dzień 29 listopada r. b. ogólna liczba
lap.1p elektrycznych na ulicach wynosi
2,479 sztuk, o mocy od 100 do 1.000
watt, oświetlając przestrzeń
124 i pół 1dlontetra,
co w porównaniu z 8 kilometrami z roku
„ .............
1926 daje różnicę na korzyść 116 km.
__,;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
400 m.
W planie oświetlerJa Łodzi mieści się
jeszcze cały szereg ulic, gdze prace pod_(a)
jęte będą w roku przyszłym.

onury obraz
niedoli

życia
Koło

przez lice
Zgórą

.

Nr. 34J

14 gTudnia 1930 rólrn.

dramatyczna
„Orlęcia" istnieją 3 sekcje:
pod kier. p. Oietbacha, Sekcje te rozwijają
się coraz pomyślnej.
Następnie szczegółowo referował sprawy sekcji dramatycznej, kierownik tejża
p. Sędkiewicz.
Na zebraniu tern również omawiano
sprawę uroczystego otwarcia Koła, które
pierwszą niedzielę po
odbędzie się w
świętach Bożego Narodzenia t. j. 28 grudnia. Na uroczystość tę postanowlotlo zapro·
sić centralne władze „Orlęcia", wszystki~
ośrdoki „Orlęcia" oraz pokrewne otgani~
zacje.

Wojewódzki Zjazd Kobiet

Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Pracującej
„Orl~"

Płocl

ców, nie ma dla niej ani własnego kąta,
ani kęsa chleba.
Dziś przed południem o godz. 1~-.ej w Klotylda Siymanioakó~n.a, ~ra wygło~j ~ti
Rozprawa, która na tern tle toczyła lokalu własnym przy ul. PiotrkowskieJ 9_1, sz.erny. referat orgamzacy1ny. Z ram1e~1~
spłonęła.
Aresztowana przez posterunek poli- się 10 grudnia b. r. przed przemyskim odbędzie się Zjazd człon~ń ~jedno~zema Łod~k1ego Zwią~~u Pracy Oby_watels~l~J
Polskiej Młodzieży Pracującej „Orlę Wo- K~biet, p. Dr. Misalowa wrgłosb na ZJe!·
cyjny w Krakowcu przyznała się Płoclca sądem przyslęgłych odkryła znów
ponury obraz niedoli chłopskiej,
dz1eprefetrat p. t._„~uch Ko~1ecy w Polsce ,
niemal z miejsca do podłożenia ognia
jewództwa Łódzkiego.
oza em omow10ne zos an~ ca1y szereg
pod domostwo syna, przyczem, jako mo- na klasycznem tle majątkowem, w JeJ
Na Zjazd powyższy przyjeżdżają prz:d- .
tyw swego zbrodniczego czynu podała, najpowszedniejszych przejawach. Oskar- stawicielki ocrnisk kobiecych ze wszystkich i~nych spraw, obchodzących zywo wsz,Y.st,
ża syn i synowa, mlmo że im za życia, żona o zbrodnię podpalenia Płocica wca- środowisk „Orlęcia" z terenu województwa kie kobiety. .
. ~
.
.
Po połud1?m Ogmsko Kobiece „Orlęcia:
jak to bywa nieraz na wsi, zapisała ca- le nle broniła się, przeciwnie
Łódzkiego.
przyznała się do czynu,
łe swoje mi1mie,
Ponadto na Zjazd przyjeżdża Generalna ~rządza wycieczkę do ~:1-k.ła_du E_lektrome,
nie zdając sobie nawet sprawy z niebez- Sekretarka Wydziału Wykonawczego, p. oycznego przy ul. AI. K.oscmszk1 19.
głodzili ją i maltretowali.
~o~~
się bezna- pieczeństwa, które jej zagraża pod wzglę
Płocica, osamotniona, czuła
dziejnie biedną, głodowała nieraz całymi dem karno-sądowym.
zagadnień społecznych
Sędziowie przysięgli potwierdzili jedniami, nie mając często co do ust włożyć. Gnana nędzą puściła slę na żebry, dnogłośnie pytanie co d-0 winy oskarżo
chodząc po chałupach we wsi rodzinnej nej, poczem trybunał ogłosił wyrok, zaI
oraz w okolicy. W upadku swoim jed- sądzający ją na karę
dwuletniego ciężk!ego więzienia.
nak nie zapomnia~ o tern, że sprawcą
Umieszczanie chorych w domach prywatn-ych
jej niedoli jest jej rodzony syn. Postano- Wyrok nie wywarł na zasądzonej żadnego wrażenia. Natomiast syn ! synowa
wila
Cieżka sytuacja w ·sżpiialnictwie odbi- j wej opieki instruktorek.
werdykt z newnem zadowole'przyjęli
się więc zemścić
Nie. ma!ą _t~udność ~tan?wi zna1ez~me
też w zna~znym stopniu na kwestF
się·
ja
Da nfm po chłopsku i puścić całe jego do niem.
1 odpow1edz1alnych op1ek_u-,
odpowiednich
chorymi.
umysłowo
nad
opieln
racjonalnej
-~-e--nów - muszą to być ludzie zrównoważe.ni~
Na terenie całej Polski
uc~ciw.i, trz_eźwi~ a rzecz zroz.u~i·ała i:ie
odczuwa się ogromny brak
odpowiednich pomieszczeń dla ludzi obar- k~dy. będzie miał .och?tę ~r::yiąc. n~ SJ.e•
czorlych chorobami netwowemi. Istniejące b1e wielką ~dpo~1iedzialn~sc . opieki nad
łinja
szpitale są przepełnione poza granice mo- ~mysłowo. cliorym~. Jednakze p1er~vsze do-żliwości. Znane są już wypadki, że nadmier sw1a?czema. przymosłJ: b._ dodatme. re~ul~.
na l!czba chotych, pozostawiona bez o- taty i w. razie v~ynalez1ema odpow1edmce
W ten sposób przemysł włókienniczy pieki, doprowadzała z jednej strony do ftrnduszow, ~~ J~st teraz troską podstawo.Dzięki wybudowaniu nowej lJnji kolejt>wej Herby Nowe-Zduńska Wola odle- okręgu łódzkiego pozbawiony został moż aktów terroru 1~ad lekarzami, ~ dr~giej ~tro wą władz i:i1e1sk1c~;, Wa!sz~wy - podobn,r
gł,ość przewozowa pomiędzy G-Ornośląs- ności sprowadzania węgla drogą krótszą, ny do nieludzkiego obchodzema się słuzby system _„p1ywatne1 op1ek1 nad nerwowo
kiem Zagłębiem Węglowem i stacją. Łódź co obniżyłoby koszta przewoztl, a tern zakładów z pacjentami.
chorymi
samem koszta podstawowego źródła ener
Kaliska.
będzie rozszerzony,
Niezależnie od tego pozostaje jeszcze
gji mechanicznej.
zw..niejszyła się o 30 kifometrów.
do czasu powstania odpowiedniej ilości
niezliczo1~a
_zakładami
1
szpitalami
poza
Należy zaznaczyć, że różnica kosztów
Jeszcze wydatniej skrócona została odleme tylko t. zw. spokoj- zakładów i szpitali.
głość pomiędzy Katowicami i m1eJSCO- przewozu jednej tonny węgla nową linją. ilość chorych, i to
dla ot?niebezpiecznych
osób
i
ale
nych,
\\·ościami położonemi wzdłuż linjf kolejo- -· w razie stosowania normalnych obliakCJa
Wszelka
samych.
siebie
dla
i
czenia
wej Łódź-Kalisz jak np. Pabjanice, czeń przewoźnego-wynosiłaby do stacji
0
tych
poprawy
kierunku
w
prowadzona
Zduńska-Wola l t. d., które otrzymywały Łódź-Kaliska 0,90 zł., do stacji Pabjanice
zaporę
o
nieustannie
się
rozbija
1,80 zł., do stacji Zduńska Wola 8,80 zł. stosunków
węgiel z Zagłębia via Łódź.
Zaoszczędzone w ten sposób sumy, wpełnego braku funduszów na te cele.
Niestety równocr.~śnie z otwarciem
Antoniego Nawakowskłego
Funkcje zastępcze niejako w opiece
nowej linjl dla ruchu osobowe$6', baga- które powstałyby wobec znacznych iloś
przy ul. Miedzianej Hr. 10
żowego i towarowego, Ministt:,·stwo Ko- ci konsumowanego przez fabryki włókien n<>d nerwowo chorymi w Warszawie proPosiada na składzie wszelaki wybór
munikacji wydało rozporządzenie ~ mo- nicze węgla, mogłyby stanowić poważną wadzi Sekcja pozazakładowa przy Tow.
karawany.
Wspaniałe
trumien.
_ _,
__
_ llllBm
_
pr:oemysłu Opieki nad psychicznie i nerwowo chorya.:y którego przewoźne za towary, prze- pozycję oszczędnościową dla
ożone w bezpośredniej komunikacji no- włókienniczeg·o. Pragnąc umożliwić prz.e- rni. W rbku ltb. pod opieką_ Sekcji
znajdowało się 148 osób
wej linji z sieci~ P.KP. i w p1-zejśt:lu mysłowi włókienniczemu korzystanle z
przez tę nową linję obllczane jest osobno nowej lnji kolejowej, Izba Prz.emysłowo~ chorych psychicznie i uzdrowie!lców. Cho- Sądy doraźne
Havanna, 12.12. - Wobec ostatnich.
~a odległose tej linji i osobno źa ocUe- Hantlłowa w Lodzi ~wróciła się do Mirti- rzy odwiedzani by~1 w swyc~ dom_aeh
na.I
głość P. K. P. Warunek powyższy unie- sterstwa Komunikacji o wydanie zarza- przet wxszkolone . instr~ktotkt po killła zabm·zeń studenckieh wprowadzono
mo.żliwia prze-wó2'l węgia. .do Wyń1iet1io- dzenia, aby przy j>i'zewózie węgla, a prze- razy na miesiąc, przytiem instruktorki owe podstawie rozporządzenia prezydenta Magdyż dewszystkiem miału węg1owego, dla za- pc. uczały również rbdzi1iy, jak należy chado na całej Kubie sądy dd1'aźne. Pa.zanych ośrodków Ptźemysłowych,
prz~mysłu obchodzie się z chorymi, po111agały w o- tem rząd zagroził aresztowaniem profe.
ośrodków
przewa~ obliczenie we9ług taryfy „ła- interesowanych
1
włókienniczego, przewoźne obliczane było p1ece i nadzorze. Prócz opieki lekarskiej sorów uttiwersytetu, którzy popierali
maneY'/
-w stosttnku do całej odległoścl na ogól- Sekcja udzielała również pewnej pomocy ostatnie manlfestaeje studenckie. Wyko;jesf lriękste
oo opłat pobieranych .obecnie przy prze· nych zasadach stos.owania taryf przewo- materjalnej w formie gotówkowej lub u- nanie tej groźby może spowodować
lekarzy, którzy · zapowiedzieli'
;wozie węgla drogą dals~ą przez Koluszki. zowych.
brań, bielizny i żywności. Niestety i w tym strajk
przeciwko temu :oamiarowl
protest
ostry
wypadku tak pożyteczna działalność musiała być ograniczona niejednokrotnie z po- rządu„
wodu braku dostatecznych fui1dttszów.
NA MONTP ARNASIE SZTUKI.
Chcąc przyjść z pomocą chorym samotNiezatarte wrażenia artystyczne Sfi udziałem 6Zf!..
1n)'ltl, a niemogącym dostać się z braku rokich rzesz zwiedznjących piękllą i bog11tę w dzieła
odbędzie się 'W niedzielę, dnia 21-go grudnia r. b„ o godz. 16-ej
miejsca do jakiegoś zakładu, wprowadzo- wystawę artystów plastyków przy ul. Moniuszki 2.
no obecnie tytułem próby system lokowa- front, I. p., stano~rięca mały Montparnas sztuki maw Sali Rady Miejskiej, Pomorska 16
i tnetaloplastycznej. Ze
rzeźbiarskiej
larskiej,
I
nia chorych
wr,zech miar interesuj@ce dzieła; Gzcczotta, Kahane
Wystąpią t St; Ciesielczuk, J. Czechowicz, St. R. Dobrowolski, Stefan
w domach prywatnych.
go i Lubelskiego, t:tdzież Finkelsteina, Hirszfanga i
Flukowski, K. I. Gałczyński, A. Maliszewski, N. Rydzewska, M. Piecha!,
Chory otrzymuje od Sekcji łóżko, pościel, Kudewicza znajdują chętnych nabywców w osobach
Wł. Sebyła, Wł. Słobodnik, L. Szenwald.
ubranie i bieliznę, resztę mebli i całkowite zncwc6w sztuki i wielhlciell talentu ich twórców. afo stale wzrli ~ taję1·y r11th wycieczek
utrzymahie dostarcza opil'kttn za odpo- Niesłalmący,
Recytują autorzy oraz artyści Teattu Miejskiego w Łodzi.
wyst11wie
~zk{:Jł, stowarzy~1. eń i kotpotncji, wi·ó~y
Wiedniem wynagrodzeniem. Oczywiście bardzo Johre re2ultaty kulturalno • 1•;yd1ow11wcze,,
"
-~---·· ~hq_m'--w ctal~ ci9.iU . koi:zxsJa~ z_fac_ł]o które _'Orą.(Iriu il)e~
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B.SZEFTEL
Na odsłonięcie pomnika
Wodza w sukmanie
Swięto„ .•
Skrzą się weselem ludzkie dusze,
1Płonie radością szary bruk --

::

Któż

-

Z cokołu patrzy 011 Kowal twardego cz_ynu,
Co kuł mozolnie pols!ęi los,
Niewoli zr_ywał cieśń,
Ciemnościom wieścił zgon,
Słoneczną rzucał pieśń ...
Swięto! ...
'z suteren i poddasz_y
. T:ysiączne płyną fale„.
Z cokołu patrz'J) On 'R.Ycerz polskiego czynu Na umęczone trudem czoła,
N a zżarte pracą dłonie
I błogosławi miastu prac.Y
Za kret», za łzy, za cichy _znój,
Za to, ,że szar_y łódzki tłum ..
Buduje Wielką Polską Rzecz - Swięto • •• o·
Skrzą się weselem ludzkie
Płonie radością szary bruk

---ooo

.Odsłonięcie

nie

z nas

I

słys_zał

o Tadeuszu cy,

dusze,
-- ......... -

„

pomnika

bohatera narodowego

.
. .
. . .
.
W?mu dz1s1~1sz.ym o godzinie 1-eJ po

~?łudmu ?~będne się urocz~s~e o~słonię-

cie pommka Tadeusza Koscmszk1 przy
.
Placu Wolności.
Jeszcz~ ;przed godz1~ą 1-ą zbiorą się
przed~tawi~1ele ws;elkich sfer społeczeństwa i WOJSka,.. ktorzy asystować będą
przy uro~zy~tosc1. . .
Dla licznie, speCJalme zaproszonych goś
ei zar~wno tutejszych, jak i zamiejscowych
ustawione będą trybuny dookoła pomnika. Punktualnie o godzinie 1-ej popołudniu,
po przybyciu na miejsce przedstawiciela
,P ana Prezydenta Rzeczypospolitej, p. wojewody Jaszczołta, zostanie odegrany przez
~rkiestrę 28 p. Strz. Kaniowskich hymn
,,Boże coś Pol~kę".
Następnie prezydent miasta Ziemięcki
wygłosi dłuższe przemówienie, poczem prezydent Ziemięcki dokona uroczystego odiłonięcia pomnika. .
Po odsłonięciu pomnika, chóry mięszatie zjednoczonych towarzystw śpiewaczych
,
'b d, .
·c b. 800
W ll z ie
oso 0 spiewają kantatę okolicznościową przy dźwiękach orkiestrvJ
pu łktu S trze 1ców Kaniowskich.
31 N
.
. .
..
a em urocz~s~osc, .odsłomę.c1a pom~ika Tadeusza Kosciu~z.k1 zostam.e . zak?n ·
czon~. Na uroczystosci te ocz:kn~a~y Jest
przy3azd całego szeregu osob1stosci zwłaiszcza ze stolicy ?raz prezydentów i burmi·St~ó~ poszczegolnych miast RzeczypospollteJ.

demu. bez wyjątku Polakowi.
Tadeusz }\?ściuszko yr~dził się w Mereczowszczyzme na L1tw1e 1746 roku.
Ukotictywszy chlub·nie szkoły pijarskie i
korpus kadetów w Warszawie, wyjechał
dla dalszej nauki do Francji. Po kilku laPolsk~, gdzie trafił 11'1: najt~c~ wrócił
rozb10rze.
c1~zsze chwile po pierwszym
N1e znalazłszy odpowiedniego pola do pra

?o

Kiedy p~zed stu kilkudziesięciu laty
Ameryka. PóJ:iocna toc~~ła ~ Anglją wal
kę o swoJą ni;podl.eg~osc, wielu znakom!ty~h, a wolnosc m1łuJących mężów posp1esz~ło, z Eur~py do. Ameryki, ażeby
pr~rł?zyc rękę ao dzieła oswobodzenia
uc1smonego narodu.
. W końcu grudnia .r oku 1777 również
L Tadeusz Kościuszko przybył do Ame·ryki i stanął prz-ed Washingtonem.
, rzy~h odzę ji:~o ochotnik, aby
- P
walczyc o mepodległosc Ameryki _ prze
Co pan umie? -

spytał Washlng-

odKościusz.

Wypróbuj mnie, generale! -

1--zekł ze szlachetną
l•).

prostotą

właśnie

I

G

ł

,.-_

a USZ~a
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~
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iem T'J)ś

wielfri, Wodzu z pod
[Racławic,
żeś szablą kreślił swej ojczyzny imię,
że przez c;„ bb•sło, 1·a1.. widmo olbrz.Ymie
'C
~ .Y
we krwi swych synów, w z_ygzakach
[bł_yskawic.
Nie iem Tyś wielki. że ono gasnące
na Twoich ustach, jak talizman zgasło,
bo t'J)ch, co imię to mieli za hasło
b l
d
tych .Y 0 t_ysiące„.
DJ go zinę śmierci Al_eś tem wielki, żeś w kos świetlnej łunie
Nie

hł

i.

i.

ł

i.

1

z c ops1ciego serca s1crzesa is,cier 1erocie,

żeś wykuł w duszach, w tem najszczerszem
•

[złocie f

~tało się zadość . jego i)'.CZ~niu i
W1?:otce przekonał się Washmgwn o
dzielności Polaka.
Dowodząc kompanja 'Ochotników Ko~eiuszko w czasie odwrotu Anglików z
'Filadelfji cudów waleczności dokazał, c
czem ?o~iedziawszy się dowódca oddziału, śc1gaJącego Anglików, Fl'ancuz La-

.~~~~

Ochotnicy stali o pół milf od obozu.
Lafayette dosiadł konia, pospieszył do
ochotników i kazał się zaprowad·zić do
Kościuszki. Wszedł do namiotu, zastał
go jeszcze obryzganego krwią i lrnrzem
okrytego. Siedział Kościuszko przy stole,
,
T
b ł
na kto'rym ro ł .
z ozona y a mapa. u się
poznali obaj młodzi bohaterowie i od tej
chwilf
. . -•
-ła • h
ł
w·elk
1
a ączy ic przyJazn.
Kościuszko odznaczył się następnie w
bl
d .
a Rhod I
wi
;;'J~aNo~~go J-ork~. 81an i przy 0 ęp 0 zdobyciu Nowego Jorku Washing·
ton zamianował Kościuszkę podpułkownikiem.
Po skończonej wojnie niepodległa Amery ka, wdzięczna za tyle usług, 'Ozdobifa piersi Kościuszki orderem Cyncynnata wyniosła go na stopień o-enerała bryg~dy i nadała_ mu prawo ;bywatelstwa,
oprócz ziemi. Kiedy Kościuszko w roku
1817 umarł w Solurze, Stany Zjed.noezone uczciły pamięć jego pomnikiem w mie
ś~ie Westpoint, popiersie .zaś jego umieszczone zostało pośród zasłużonych na
Kapitolu na.rodowym. w Washingtonie.

.
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-
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J-':o~e.nna zorza .retorm
sW1Lec1ła nad krajem. -

·:

.

~
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medl'ugo jedZnaleźli

się

prze~~si~ t~~~~y prz>:stąpiły do drugiego
pomnika
za.
rozbioru Polski,
k•
•
'
granicę, gdzie przygotowuje ' zbrojne PO·
OSCIUSZ I

W S uchawkach j głośnikach radjosłuchaczy łódzkich
. W dniu dzisi,ejszym Łódź obchodzi !ku wylotom uli~: . Pi?t:I~owskiej, 11 Listopada, Nowom1eJskieJ i Pomorskiej uwielką uroczystosc
dostępnią zgromadzonym tłumom
odsłonięcia pomnika.
wysłuchanie przebiegu
Tadeu812. K:-,ściuszld.
uroczystości.
Dla Łodzi jest to niewątpliwie wielPunktualnie o godz. 13,00 rozpocznie
k1 dzień, tern większy, że miasto pozbawione dotychczas absolutnie tego rodza- się uroczystość odegraniem hymnu naju pamiątek narodowych, poraz pierw- rodowego przez orkiestry w 9 jskowe, naszy w czasie swej 100-letniej egzy.sten~ stępnie wygłosi okolicznościowe przemówlenie przedstawiciel miasta Łodzi, a dacji odsłania pomnik.
Rozgł•ośnia łódzka „Polskiego Radja'' lej przedstawiciel rządu.
Uroczystość zakońcoona zostanie odz uwagi na podniosły moment, jaki w
dniu_ dzisiejsz~11 przeżyje Łódź, posta- ś~iewa~ien~ przez p~łączone. ch~ry łódz~o:w1ła d~a zamter;sowanych uroczysto- kie w hcz~1e 800 ~~ob, SJ>e<:Ja~me skomponowaneJ na czesc odsłomęcia pomnika
sc1ą radJoabonentow
'radeusza Kościuszki kantaty.
transmitować przebieg
zainstalowany
Jeden z mikrofonów
odsłonięcia pierwszego pomnika w Łozostanie przy trybunie dla mówców drudzi.
W związku z powyższem na Placu gi przeznacwny został dla chóru, 'trzeWolności, skąd na falach eteru popłyną ci zaś służyć będzie sprawozdawcy raw świat okolicznościowe przemówienia djowemu, który informować będzie rawładz rządowych i miejskich, zainstalo- djosłuchaczy o przebiegu uroczystości.
Transmisja potrwa około godziny.
wane zos_tały trzy mikrofony, oraz cztery megafony które zwrócone otworami 1
--ouo-' ,

~A J• .Ho
1•

~

kolonij amerykańskich. W walce tej, zakoń zdraj~y, którzy zaniepokojeni o swe stlaczonej wyzwoleniem Stanów Zjednoczo- check1e swobody, wezwali carową rosyjnych z pod przemocy angielskiej, Kościusz ską o pomoc celem obalenria nowych poko wziął czynny udział, zdobywszy sobie rządków. Na to tylko czekała Katarzyna.
Wkroczyły do Polski armje obce. Za·
nieśmiertelną sławę. Zatrzymawany przez
Amerykanów, Jllie pozostał tam po ukończe wrzała walka, w której bił się również Ko·
nej .wojnie, lecz pospieszył do Ojczyzny, ś~uszko . . Mimo kilku zwycięstw, odnicgdzie po uchwaleniu konstytucji 3-go maja s10nrch dzięki ~aszemu ?o~aterowi i synov.
cow1 królewskiemu, księciu Józefowi Pożycie narodowe ~zy~szem zabiło tętnem.
niatowskiemu, król Stanłsław August, przf
zaś
szedł na stronę Targowicy, wojsko

T a deusza K

BOHATER Z POD
s z·RACŁAWIC

ton.
-

do Ameryki, O'dzie

Uroczystość odsłonięcia

.,. .,. t. Je d noczonyc h A •p •
dl egłosc
•
w walc eo n1epo
.

mówił Kościuszko.

pośpieszył

.Kościuszce? Imię jego zvanem jest każ- toczyła się z Anglikami walka o wolność nak

.

0

Kościuszko wyjeżdża

wstanie.
24 marca 1794 roku Kościuszko, obrany Naczelnikiem narodu, złożył na rynku
krakowskim przysięgę, że do ostatniej
kropli krwi walczyć b,tdzie za Ojczyznę.
Do Wfilki tej wezwał rowniei lud włościań·
ski.
Na wezwanie Naczelnika ruszyła Polska ludowa ławą. Już 4-go kwietnia mógł
Kośdu~zko .stoczyć Z\~ycięską 'bitwę pod
Racławicami przy udziale gromad siermięt
n~ch~ k!órych sukmanę chłopską wdxiał w
tej b1tWle na mundur generalski.
3 dni po tej bitw.ie wydał Kościusik•
z obozu swego manifest, iż włościanie,
walczący za Polskę, będą wolni wraz z M ·
dzinami od pańszczyzny, wszystkim zaś
przyrzekł zmniejszenie pańszczyzny i wol•

ność osooistą.

Za przykładem braci siermiężnej posU.
ludność miejska i 18 k\Wetnia pod wodzą
szewca, .Ja~a Kilińskiego, wypędziła woj·
ska roS)'.Jskie z War~za'!'Y·
W ~ierwszyc~ miesią~ach przyświecała
powstancom ~łonce nadziei. Jednak mime
bohaterstwa i zapału nle mogły sproataf
~asy lu?o":e zjednoczonym &iłom wno

g1ch S§S1adow.
~anny, dnia 10 października 1194 r..
w bitwie pod Maciejowicami dostał lię
Kościuszko do niewoli.
Zabrakło wodza. W ldistopadzie serce
Polski, Warszawa, dostała się w moc me,.
przyjaciela po rzezi przedmieścia Pragi, do
mi!ość ojcz'J)zny we łzach i piorunie„.
konanej przez rosyjskiego generała, Suwo-. .
rowa.
Aleś iem wielki, żeś duszę swą jasną
P~zeprowadzon-0 trzem l ostatni rozbiór
zapalił Polsce, 1·a1.. zlot.n pochodni,..,
Polski.
~
-:
'C
Ko~oiuszko,. wyleczo?y z. ra:1, udał ~
co już wiek ptcmie nad nami pogodnie
z~gram~ę,. gdZle do konca zyqia pozosta:
dla dusz znękan:ych, dla serc, które
[gasną wierny idei.
r. 1817 v' SoluZ k · •ł · ·
„.
•"'"
·~
S a ?nczx zycre
w zwa1carJI
·
o·
d
d
.
k'
ł
z
Że dziś nam surmy wiesz~zą
w o i sprowa zono o JCzyzny a po[zmartw'J)chnistanie, chowano z należną czcią w grobach królew
.
ski~h na Wawelu, zaś u stóp jego „mogiłę
i że się. grom.Y 0 pierś naszą lęruszą.
że sercem jednem, żeśm.Y jedną duszą -- wmebowrosłą sypie lud serdecc:ny", Il\ogl·
łę która śwfadczy przed światem że 1·ak
T W
T
dł~go bije polskie serce, tak dług~ parnię·
odzu
3'
to za wą sprarvą .[w sukmanie! tać będzie 0 Naczelniku w suklllanie

1. Sy~ka.

Z czasów pobytu Kościuszki w Amery- czyzny ani bronić, ani strzec od napaści
ce wiele prz.ytoczyćby można wspa.n.ia- wrogów.
- Nazywam się Ezechiel. Ojciec był
łych przykładów, świadczących
żołnierzem i zginął w bitwie. Matka w
.
o czystym, jak łza,
charakte1:ze tego bohatera, oraz p1ęk- wojskowym szpitalu obsługiwała żołnfe~
nych wydarzeń, w których ważną ode- rzy i zmarła, bo zaraziła się tyfusem. Ja
więc jestem sierota, przychodzę prosić .grał role.
żołd żołnierski, a jak wyrosnę, tędę słu·
~
:to
~
żyć ojczyźnie, bić wrogów i odwdziecze
Było to na wiosnę 1782 roku. Ko· się narodowi za to, że mię wychowa; a
ściuszko, zajęty rysowaniem map, sie- na wrogach się pomszczę za śmierć ojca
i matki.
miał
w pokoju, gdzie Washington
dział
·
edł
.
Wt
k - t
ł,
Ezech1ęl patrzył w Kościuszę, jak w
g ow?ą swą wa erę. . .e~ pr~ysz .
jakby
do rnego ~hłopcz~~ dziewi_ęc1oletm. SpoJ słońce i małą rączkę zacisnął',
chciał utrzymać w niej mocne. ów miecz.
rzał na mego Kosc1usz~o i spytał:
·
1 ' ·
k.ed '
kt'
Ozego chcesz dziecko?
orym i ys za sprawę wo nosc1 wal. ···· . .
' ,,
- Przychodzę prosie o zołd, Jaki wy- czy będzie
Łzy i·o~rzewnienia zakręciły się w
płacają żołnh~rzom - odrzekł chłopczyoku Kościuszki. Uścisnął dziecko i po.
.
, .
.
na. , .
szedł z niem do Washingtona. Wyjaśnit
Usn11echnął Slę. Koscrnszko . 1 P!'ta:
- A. cz.y ty wiesz, za co zołmerzom mu, z czem chłopak przyszedł, prosił,
. aby niJ;n się ;;aopf.e)wwano, a przytem
, .
.
.
wypłacaJ~ zołd?
--: \YI~m. Z~ to, z~ ?}~yzme .słuzą, rzekł p1ękn_e .1 pamiętne słowa: . .
- .M o J g e n e. r al e , J e z el j
broni!! .JeJ od nieprzyJac1ół 1 strzegą od
k i· a J m a t a k i c h s Y n 6 w ~
.
napasc1.
Kościuszkę zdziwiła ta odpowiedź, bo cz e g ó ż : i ę t ro s ·z c ż Y ć o j e •
prawdziwie, jak na pacholę dziewięcio-1 g o n i e P o d 1 e g ł o ś ć ·? !
Ezechielem zaopiekowano się troskliletnie, było ono nadto .rozumne. Położył I
tedy rękę n:;i. ramieniu chł~J?aka i rzekł: wi~., Wy:ósł on t~~ . na d;~elneg-? mło·
- J?k s1ę. naa:Y'yasz ~OJ -chł?pcz.e?.„ d:z1~11ca. 1 i·zeczywiscw spłacił OJczyinie
Dlaczego p1·os1sz o zołd, Jako zołmer~, zac1:~gmęty dlug•
S.
,pl"Zecież jesteś za mały i nie m:ożesz ÓJ-
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DOM POŃCZOSZNICZY
Krzyża
MARJAN L:EWKOWICZ
LóDź, PIOTRKOWSKA Nr. 46.
Czerwony Krzyż uprzejmie zawiadn.·
.,, bardzo interesującego wywiadu, jakiego
!dzielił nam właściciel powyższej
firmy, do- mia, że dziś, dnia 14-go grudnia - o g-owiadujemy się, że firma wzorując się na do- dzinle 12-ej min. 30 w południe, w sall
mach towarowych zachodnio-europejskich zdo- Y. lVI. C. A. (Lódź, ulica Piotrkowska.
była w cilłgu s~e~o ki~kul~tniego i~tn~enia .u: Nr. 89), p. Dr. Schweig wyg-łosi- odczyL
znanie i zaufarue liczneJ klienteli, dz1ęk1 swoJeJ
'l'
. d
roku" z
na t ~~nat : !' Gruz i~a na1,z~ u W.~
!.
•olidarnoścL
W zwipku z nadchodzącemi świętami, po· okaZJl „Dm Przec1wgruzllczych , kto1e
za dużym wyborem rękawiczek pończoch i akar trwać będą do dnia 10-go stycznia 1931
petek jedwabnych oraz wełnianych, zostaje roku. Wejście na odczyt bezpłatne.
iStniejący już dział trykotarzy znacznie
roz~----o()n---~
szerzony i uzupełniony ostatniemi przebojami
aezonu.
świadoma swego przeznaczenia firma DOM
POI~CZOSZNICZY MARJAN LEWKOWICZ do
klada wszelkich starań, aby zad9wolnić swoją
.w Polskiej Y .M.C.A
'dieatelę, zabiegając ustawicznie o to, by móc
dostarCZ9:Ć najmodniejszy, dobry i trwały towar
Dziś 1 t. j. w niedzielę, o godz. 8-ej
po najtańszej cenie. Dzięki oparciu interesu na wiecz. w· sali Polskiej Y. M. C. A. odegra"ldrowYch i solidnych podstawach, jakoteż zadowoleniu &fę minimalnym zyskiem udało się to ne zostaną pod reżyserją p. L. Zbuckiego,
artysty teatrów łódzkich, trzy jednoaktówpowyższej firmie niemal całkowicie.
A więc
chcąc kupić ładną i
pożyteczną ki: Fredry
„świeczka zgasła" i „Odludki
gwiazdkę przedewszystkiem należy zwrócić się
i poeta" oraz Przybylskiego „Debiutantka".
Ido DOMU! POŃCZOSZNICZEGO MARJANA
Na przedstawienie to zaprasza człon
LEWKOWICZA W LODZI, PIOTRKOWSKA
l~r. (6.
1778 k?w i gości Komitet Wieczoru.
~-----e--

wiązanie

Odczyt Czerwonego

Ti:ATU MIEJSKI.
Dzi6 o godz. 4 popołudniu po cenach
• l) eh ostatnie powtórzenie „Konto X".

zniżo-

.WYSTĘPY K. JUNOS~Y : ST~POWSKIEG_o.
Dziś, niedziela, pomedziałek i wtoz:ek w1e-

czcrem występy K. Junoszy-Stępowskiego w
jego popisowej roli „Papie k<'w1tlP.t."'"" Carpentera. Cenv biletów zniżone.
TEATR KAMERALNY.
o g. 5 popoł. po cenach najniższych (od
30 gr. do 4 zł.) ostatnie powtórzenia „Papa
Lamberthier".
Dziś niedziela wiecz. po cenach zniżonych i
jutro, ' poniedziąłek PC' ""m"rh najniższych
„Lekkomyślna siostra".
Dziś

Wieczór komedyj

TEATR POPULARNY.
Z oimzji od_słonięcia pomnika T. ł{.ościuszki,
Teatr Popularny wystąpi dziś '1J dwoma uroczystemi przedstawieniami: o godz. 4. 15 po południu „N ad polski em moxzem" oraz „Opowiadanie Lirnika" z „Kościuszki pod Racl:a'\\icami" i Apoteoza.
O godz. 8.15 wieczorem, „Noc Listopado·
wa", „Warszawianka" oraz „Opowiadanie Lirnika" z „Kościuszki pod Racławicai::ni" ; A.nn+~
oza. Wszystkie miejsca po 1 zł.

Wykład Publiczny
\Volnej Wszechnicy Polskiej

DZISIEJSZY PORANEK RINY NIKOWEJ
w Teatrze Miejskim.
Zapowiedziany na dziś poranek pńmabale
J'edną, z większych firm, polecających artyku
W niedzielę dnia 14 grudnia r. b. odbę riny palestyńskiej opery i Cosmopolitain w No
'1 do opakowania, jest firma „M. Dobrzyń
dzie się drugi z serji ·wykładów publi~z wym Yorku Riny Nikowej, jak można było prze
ski" - f,ódź, Cegielniana 19, tel. 154-19.
Firma ta, znana ze swej solidności, ma na nych semestru zimowego roku akademic- widzieć zainteresował cała nasza Łódi teatralną.
akładzie m. inn. taśmę reklamową, t. zw, łycz1'0. Ostatnio w handlu ukazała się taśma kon- kiego 1930/31 . wykład p. prof. Marjana
TEATR l'OPiJLAR:rn ~ ::iALl UEYERA
kurencyjna niewiadomego pochodzenia, nie od- Grotowskiego na temat: „Poglądy fizyczPiotrkowska 295.
powiadająca oczywiście jakością taśmie z fir- ne na próżnię".
Dziś z okazji odsłonięcia pomnika Tadeusza
my M. Dobrzyński.
Wykład odbędzie się w Gimnazjum Kościusżki, Teatr Popularny w
Sali Geyera
Aby się ustrzec bezużytecznych ersatzów Miejskiem
im.
Piłsudskiego, ul. Sienkie- wystawia o godz. 4 m. 15 pp. i 8 m. 15 wiellależy kupować artykuły do opakowania jedyczorem wzniosłą sztukę historyczną w 6 aktach
nie w firmie M. Dobrzyński tembardziej, że wicza 46 - c godzinie 12-e.i m. 30.
Wł. L. Anczyca p. t. „Kościuszko pod Racłav.i
wspomniana firma wysyła swym klientom maWstęp bezpłatny.
cami". Reżyseruje J. Pilarski.
terjały, zamawiane telefonicznie,
Bilety do nabycia w kasie teatru.
I
1425
Wytwórnia
„KOśCIUSZKO POD
RACLA WICAMI"
Piecy i kuchenek
dla młodzieży szkolnej.
przenośnych nagrodzona
Dnia 14 grudnia 1930 r. o godz. 4-ej po pofoduiu
Dziś o godz. 12 w południe Teatr Popularny
na wystawie Gospod. Hi.
Tow. Śpiewacze „Harmonja" w Lodzi urz1d~a "
w Sali Geyera, urządza specjalne przedstawie·
gienicz. w Łodzi, dużym
aali Domu Ludowego przy ul. Przejazd Nr. 34 Kon
nie dla mlądzieży szkolnej, na którem odegrasrebrnym medalem.
cert Wokalno • Muzyczny z urozmaiconym prngrd·
ną będzie piękna sztuka historyczna w 6 akt. p.
111om. Kierownictwo chórami pod batu"! prc•fe&ora
„KOZMINEK"
t. „Kościuszko pod aRcławicami".
1L Pędzimęża.
·
Główna 51, tel. 109· 75
Bilety do nabycia w kasie teatru
Bilety do nabycia przy wejścb w k:ui1i, --

Dobre mieisce zakupu ~

J.

Z Tow. Spiew. „Harmonja'

Wieczór poetów „Kwadrygi"

nATR śWIETLNY „P1a1ww1u:WIE*

-

I
ł

„CZARNA DAJH ',

dama" odznacza $i!: doskc:-.ulą
Wieczór poetów „Kwadrygi" •odbędzie budową i "Czarna
niezwykle elektow111J111i zJję .-:fo 1•1i. N1iie
a}ę w niedz.ielę dn. 21 grudnia r. b. o g. ży do t~·pu dramatów „obyc:11jrJLł')l·:h'· f,1bilła j1-s-t
18-ej w Sali Rady Miejskiej, Pc:miorska prosta, a jednak bardzo interPS11J1: :,1. /,i.; Tor.i 2a·
16. Występią: St. Ciesielczuk, J. Czecho dzitvia proslt"rJ i naturalności(! g1 f :1ie1cymus:a!:"j.
powodzenie obrazu .p. · t. .,Prut )f' 11d1miFlr;
wicz, St. R. Dobrowolski, Stefan Flukow na Na
urlopie'" składuje sie trzy czynniki, J;tóre a• ltar
aki, K. I. Gałczyński, A. Maliszewski, M. monijnej całości daj'! artystyczne wrażenie. Więc
Piecha!, N. Rydzewska, Wł. Sebyła, Wł. przecleti;szystkiem podzi1t•iamy uie:wykle humory·
Słobodnik, L. Szenwald. Recytują auto- stycznq. komedję. Następnie ztaacq u:1agę ·wystawa
i wreszcie godnym za11otowa11ia Sf! przepiękne zdję
rzy oraz artyści Teatru Miejskiego.
cia robione w Paryżu., · Monachjum i Berli11ie. Te
czynniki pod wytrawną rękq reżysera złożyły się
na pelnq artyzmu całość.
Obecny program „Przedwiośnia" zachwyca każ.
dego, a umiejętna i staranna ilustracia mi1zvc:ma
·podnosi jeszcze wartość filmów.
Film

Ze Związku b. zawodowych
wojskowych

ro

Zarząd Związkli Byłych Wojskowych,
KoŁódź, tą drogą zaprasza swych· członków na.

uroczystość odsłonięcia pomnika Tadeusza Ko·
6ciuszki, która odbędzie się w dniu dzisiejszym
o ·godz. 13. Zbiórka członków odbędzie się dzisiaj o godz. 12-tej na Placu Wolności przed

Magistratem. ,Prosimy o jaknajliczniejsze przybycie.
Zarazem Zarząd podaje do wiadomości, że
sekretarjat Związku jest czynny dla interesantów w środy od godz. 19-tej do 21-szej i mie6ci się przy *1. Piotrkowskiej Nr. 89 I-sze pię
tro (YMCA., pokój klubowy),

KĄCIK

RADJOWYw
j

DALSZE ODCZYTY ROZGLOśNI LóDZKIEJ
"POLSKIEGO RADJA"
i INTENCJI MIESIĄCA PRZECIWGRUźLICZEGO
W dal~zym cięgu współpracy Komitetu Miesię
ea Przeciwgruźliczego z rozgłośnię łódzkę ,,Pol·
lkłego _Radja'' materjał odczytowy przedstawia · się
ustępu JllCIJ:
W dniu (Jzisiejszym, 14 grudnia, od 15. 20 do
15.40 dr. Maksymiljan Dawidowicz wygłosi odczyt
p. t. „Gruźlica narzędów wewnętrznych".
Jutro w poniedziałek, dnia 15 grudnia w godz.
19.10 - 19.30 dr. Ignacy Watten mówić będzie
„O gruźlicy chirurgicznej".
Wreszcie w CEwartek, dnia 18 grudnia o godz.
19.10 - 19.30. dr. Feliks Skusiewicz wygłosi odczyt
p. t. „Gruźlica skóry".
Dalsz1 program cyklu odczytów wygłoszonych
w Miesięcu · Przeciwgruźliczym podamy w najbliż·
1zych dniach.
Przypomnieć należy, że Komitet Mieeięca Prze·
eiwgruźliczego w Lodzi za najtrafniejsze streszcze·
nie całego cyklu odczytów wyznru·.zvl r.r.nn• na.2•0·
eł~ dla radjoabonenta łódzkiego.
MUZYKA NA FALI WARSZAWSKIEJ.
Dzisiejszy, niedzielny poranek z Filharmonji
«'a-zawskieJ·
' y przez
.
• · ł'd
.g
, transmi"to wan
rozgł osn1ę
o z.
· uwer tu ra d o „FI
k..." ,.Polskiego R--'J"a"
.... , za czn1e
•
etu'
Czarodziejskiego" w. A. Mozarta, utwór pełen antycznej, koronkowej wytworności, płynnie roz·
•gran1.
Jedynie kilka wstępnych taktów zapowiatla, ze
ba~ń operowa Mozarta jest właściwie allegorję.
idnł6.w wsseehludzkich. po,vażne iprowy podawa·
• w 1tylu i:alanekim - rokoko! - Także koncert
•
dwa lorte.l>iany Mozarta z: towarzysr;eniem

Nowość!!

Nowość!!!

!

Aleksy
W Walce o

Rżewski

·

Polskę Niepodległą

Wspomnienia
(druku 256 stron i 3 ilustracje)

Wydawn.
Łódź,

Księg. Łódzkiej

Prez. Nllrutowicza 2. *13

ft"

1793

„CZYTAJ"
Cena

zł.

6.50

fttt'W*PE'i't!

CO USŁYSZYMY
PRZEZ RADJO
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ
„POLSKIEGO RADJA".
Siedr;iela, ·dnia 11 grudnia 1930 rok1\.

9,25 - Transmisja z Wilna. Msza i koncert
organowr.
11,58 - 12,05 - Sygnał czasu z Warszawy i hejnał z Wieży Marjackiej w Wilnie.
12 10 - 13,00 - Transmisja uroczystości
odsło~ięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Ło
dzi. Na program złożą się: a) hymn narodowy,
b) przemówienia, c) uroczysta kantata w wykonaniu zjednoczonych chórów łódzkich.
13,00 - 14,00 - II część poranku symfoni·
cznego z Filharmonji Warsz.
Wykonawcy:
Ork. Filh. pod dyr. J. Ozimińskiego i M. Sztyglic (sk:rz.), Fr. Schubert: Symfonja h-moll
(nieskończona) a) Allegro moderato, b)
An·
dante con moto. F. Mendelssohn-Bartholdy:
Koncert skrzypcowy - a) Allegro molto appasionato, b) Andante, c) Allegro molto vivace.
14,00 - 14,10
Odczytanie programu
dzięnnego i repertuar teatrów i .kin.
14,10 - 15,40 - Przerwa.
15,40 - 16,10 - Program dla dzieci: 1)
Co się dzieje na świecie (dwutygodnik radjowy) 2) ,,Jak się będzie nazywał mały ryś w
·warszawskim ogrodzie zoologil::znym ?" - roz

orkiestry jest kwiatem rokoka muzycznego, tym
Późniejszym wieczorem usłyszymy, nadanę
z
razem jednak bez znaczenia wszechludzkiego.
płyt <>perę ,,Madame Butterfly" G. Pucciniego,
w
Czwarta symfonja Beethovena, jest '-- po „hero· wykonaniu solistów, chóru i orkiestry opery medjo.
icznej" trzeciej - jakby rozprzężeniem twórcy, jak· lań;kiej (Skali), pod kierunkiem Lorenza Molajoli.
by szukaniem wd>1:ięku wśród dwuch czynów arcy·
·poważnych.
TRANS:\-IISJA REWJI Z „MORSKIEGO OKA"
Bo i następna syrufonja pięta miała być znów
P. T. „ZŁOTE SZALEŃSTWO".
obrazem zmagań i zwycięstw. Czwarta jest wytchuit!·
Dziś, w niedzielę, dnia 14 grudnia o godz. 22.10
niem, oazą pełni! uroku, nawet humoru. Nieg<lyd transmituje rozgło;nia łódzka „Polskiego Radja" z
mierzono Beethovena tylko jego własncmi szczy· \Varszawy z teatru · rewji „Morskie Oko" pierwszę
towemi czynami. Dziś cenimy i podziwial"!1y zaró'' · część rewji p. t. „Złote szaleństwo".
no skalne szczyty samotne jak i kwietne łl)ki.
Radjoduch:1cze łódzcy niechybnie z wielkiem
Beethoven jest cało:lcią, . krajem niezliczonych wi· zudowoi~niem przyjm;~ tę wiadomość, tembardziej,
doków i wrażeń niesłychanej różnohci.
że re>wja „Złote s7.alci1stwo" składa
się z szeregu
Na czwartej symfonji Beethovena moba skon· przepięknych 11u~1crów i przebojowych piosenek,
!rolować ró~nice i kontrasty, jakie wobec niej wykonyw:rnycl! przez najlepsze siły tego
sławnego
tworzą inne dzieła tej samej epoki mi~lrza.
te"trzyku: E. Doda, Olszę, Pogorzelsk~ i in.
Wieczór dzisiejszy zaznajomi nas z kompozyto·
Trnusmi•ja drugiej części tej rewji transmito·
rami szwajcarskimi. Jakie są tendencje wyodrębnie· wana będzie rf\w[l i.P.-i ,vlr1·il.friQ nr~P7 T(l7.ałośnię
nia się tej muzyki, jak się przedstawia zasięg wpły łódzką.
wów niemieckich czy francuskich, to przedstawi
prelegent wieczoru - p. Henryk Opieński, czynny
DZISIEJSZE I JUTRZEJSZE ODCZYT"Y
zawsze w kierunku wymiany koncertów pobko-fran·
I FELJETONY.
cuskich.
Dziś, w niedzielę, dnia 11 grudnia
transnutuJe
P. Lyuja Barbl:m-Opiei1ska wykona, pod koniec rozgłośnia łódzka „Polskiego Radja" o godz. 16.40
koncertu, 8Zereg pieśni ludowych w czterech języ niezwykle interesujący odczyt prof. Henryka Moś·
kach, względnie narzeczach, któremi mówi lud cickiego p. t. „Czy byli winni?".
Szwajcarji. Po literaekim kwadransie pianistka p.
W odczycie tym ceniony i popularny prelegent
Tamara Bay wykona na recitalu ostatnią balladę podda rewizji historycznej postępowanie generałów
([-moll)
Chopina,
A.k'
leksandra polskich, którzy w listopadzie 1830 r. zostali zabici,
Sk
. b"
· I · d kilkad preludjów
h
rJa ma - · dnie
iego
. uc Y z suc a· szopenowo
R
]
· po· a po śmierci ohai1h: ~ni niemieckim pomnikiem,
czętyc1l 1
wa utwory ergJnsza ac unanmowa. wystawionym przez „Wdzięcznego"- satrapę mos·
kiewskiego na Placu Saskim.
*
*
*
Pomnik ten, przeniesiony później na Plac Zie·
W cyklu odczytów o muzyec nowoczesnej, wy·
głosi redaktor Mateusz Gliński jutro, w ponicdzia- lony, dzisiejszy Plac Dąbrowskiego, został zburzo·
łek wieczOJ't'nt odczyt p. t. „W kuźni narodowego ny po opuszezeniu Warszawy pn:e~ Moskali.
Również dziw o iodz. 18.45 znany krytyk i postylu w Roaji", w którym prele11ent ujmie historję
rosyjskiej n1uzyki n_arodowej „od Mikołaj11 Glinki pularyzator srtuk plalitycznych red. Jan Kleszczyń
i;kj w Celi~t~nie p. t. „Situka a ~epodlcgłość: pr:i;oodo Mikołaja Rim.skiego-Kor~akowa"•

konkursu (tr. z Warszawy).
16,10 - 16,:.;0 - Skrzynka pocztowa łódz
ka - koresp. bież. omówi red. J. Piotrow&ki.
16,30 - 16,40 - Muzyka z płyt gramofo·
nowych z Warszawy.
16,40 - 16,55 - „Czy - byli zdrajcami'
(z dziejów Nocy Listopadowej) - wygł. prof.
Henryk Mościcki (tr. "Z Warszawy)„
16,55 ""- ·.17,00 - Muzyka z płyt gromofonowych (tr. z Warszawy).
17,00 - 17,20 - „Z lite;ratury o muzyce"
wygł. prof. St. Niewiadomski (tr. z
Warsza·
wy.
17,20 - 18,45 · - Koncert Reprez.
Ork.
Polic. P. m. st. Warszawy pod dyr. Al. Siel·
skiego. 1. Thomas: Uwert. do op. „Mignon". 2.
Delibes: W ale. 3. Lalo: Rapsodja hiszpańska.
4. Saint - Saens: „Taniec szkieletów". 6. Bi·
zet: Suita „L'Arlesienne" Nr. 2. 6. Belicz ,
„Rakoczy" (tr. z Warszawy).
18,45 - Feljeton p. t. „Sztuka ll nieI>odle
głość" wygl. red. Z. Kle~zczyński.
19,00 - 19,25 - Rozmaitości.
19,25 - 19,40 - Komunikat sportowy lMz.
ki.
.
19,40 - 20,10 - Słuchowisko z Warszawy
„Sąd na Dalekim Zachodzie" Kossowskiego.
20,10 - 20,20 - „O muzyce szwajcarskiej"
- wygł. H. Opieński (tr. z Warszawy),
20,20 - 22,10 - Koncert narodowościowy,
poświęcony muzyce szwajcarskiej, oraz recital
fort. Tamary Bay.
W przerwie koncertu kwadrans
literacki.
„Szalony prorok" fragment z „Ojca Krystyny
Alberty" - Wellsa (tr. z WarszawY)·
22,10 - Transmisja z teatru rewji „Mor·
skie Oko" w Warszawisi. Rewja p. t. „Złoi;(.
szaleństwo" w przerwie komunikaty.
PROGRAM ROZGLOśNI ŁóDZKIEJ
POLSKIEGO RADJ A.
Poniedziałek, ąnia 15 ~udnia
1930 rokll..
11,58 - 12,05 - Sygnał czasu z Warsza·
wy i hejnał z Wieży Matjackiej w Krakowie.
12,05 - 13,15 - Muzyka z płyt gramofo·
nowych. Gramofon i płyty z f, A. Klingbeil.
ł&dź, ul. Piotrkowska 160.
13,15 - 13,25
Odczytanie programu
dziennego i repertuar teatrów i kin.
13,25 - 14,80 - Przerwa.
14,30 - 15,00 - Z okazji święta eisperano
kiego prof. Esperanto p. Edward Wiesenfeld
wygłosi odczyt p. t. „Esperanto, jako
rozwią.
zanie zagadnienia języka międzvnarodowe11:0"
(tr. z Warszawy).
15,00 - 15,50 - Przerwa.
15,50 - 16,10 - Lekcja języka francuskle•
go (tr. z Warszawy).
16,15 - 16,45 - Program dla dzieci starszych: ,,Jak samemu robić zabawkę" (ozdob3'
choinkowe) - oprac. Marja Wertner6wna. Pro
gram dla młodzieży: „O bohaterskim koniu"
- wYgł. p. M. Maszyński (tr. z Warszawy).
16,45 - 17,15 - Muzyka z płyt gramofono·
wych z Wars:i.awy.
17 ,15 - 17 ,40 - „Polski Listopad 1830·
1918-1920" wygł. dr. Kazimierz Kumaniecki.
prof. Uniw. Jagiellońskiego (tr. z Krakowa).
17,45 - 18,45 - Muzyka lekka z kawiarni
„Gastronomja" w Warszawie.
18,45 - 19,10 - Rozmaitości.
19,10 - 19,25 - Komunikat Izby .erzem
Handl. w Łodżi i odczyt. programu na dzień
następny.

19,25 - 19,35 - Muzyka z płyt gramofonowych (tr. z Warszawy),
19,35 - 19,50 - Praso\7Y dziennik radjowy (tr. z Warszawy).
19,50 - 20,00 Płyty
gramofonowe z
Warszawy.
20,00 - 20,30 - Odczyt o muzyce wsp6ł·
czesnej, ilustrowany płytami wygł. red. Mateusz Gliński (tr. z Warszawy).
20,30 - Opera z płyt gramofonowych „Madame Butterfly" - op. w 3-ch akta.eh Pucciniego (tr. z Warszawy). Po operze z płyt gra·
mofonowych feljeton p. t. „Londyn we śniev
wYgł. p. T. Drzewiecka (tr. z Warszawy).
22,50 - 24,00
Komunikaty: meteor •.
polic„ sport. i mużyka taneczna z Warsza-

wr.

stawi radjosłuchaczom roz-.vój sztuk plastycznych
w Polsce w dobie Insurekcji Listopadowej.
Prelegent wyjdzie z założenia, że sztuka ro~ija
dążenia do niepodległości, które z kolei znajduje
swój wyraz w sztuce.
Wreszcie o godz. 22.00 zasłużony propagatot
idei morskiej w Polsce, inż. Juljan Ginsbert, "
feljetonie p. t. „Szkoła trytonów" opowie w sposób
niezwykle barwny i ujmujący o lmjnem życiu ·
pracy wychowańców „Szkoły Pocl~hor~żyrh Mal")"
narki" na statku szkolnym „Iskra",

*

*

W rocznicę śmierci twórcy Esperanta d-ra Za·
mcnhofa, jutro. w poniedziałek, dnia 15 grudnia ó
godz. 14.30 prof. Wicbenfcld wygłoói odczyt p. t.
„E~peraudo jako rozwią~anic
zag'ldnienia języka
międzynnrodowcgo.

O godz. 17.15 wybitny ckonomi,;ta i bistor;!
prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. Kazirui;!n
Kumaniecki wygłosi nadzwyczaj ciekawy i pełen
głębokich spostrzeżeń odczyt p. t. „Pohki Li!itopn.-1
1830-11918-1920".
Pozatem jutro korespondentka piw1 pobkirh y·
Londynie p. Teodora Drzewiecka wygłosi o godz.
22.00 zajmujący felj~ton Jl. t. „Londp1 Wt' dnie'·.
ODCZYTY KRAKO\\SKIE NA FALI LóDZKIE}.
W tygodniu od 14 do 20 grudnia <lwa odcz) t~·
będą trnnsmitowane z I" rakowa
przt'z rozgło.:ni{
łódzkę „Polskiego Radja".
Jutro, w poniedziałek, dnia 15 grudnin "ybitn)
prof. uniw. Jagiell„ b. minister, dr. Kazimierz l\.u·
maniecki, wygłosi rzecz: „Pohki li~topad 1830
1918-1920".
Zaś w nadd10Jzący 1·zwartek, dnia 18 L. m. prof.
dr. ks. Ferdynand Maehay, znsłużony działacz sro·
łeczny, wygłosi n:ecz: „Po l0-1·iu latarl1 pr7.yl{1< 'l<'·
11i1 $pisn i Orawy do Polski 04,

Niedziela,
14-go grudnia 1930 r.

Niedziela,
14-go grudnia 1930r.
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W SPRAWIE STATUTU
państwowej

nagrody literackiej

Na marginesie tegorocznej decyzji sedziów konkursowych
Jak

porvsz.echnie wiadomo, tegorocz"" państrvowa nagroda literacka w w,yso·kośei 20 .OOO z.ł. została prz.yz.nana znane1mu dramaturgorvi. Jerzemu
Szan i a '1V .s k i e m u z.a sztuk" „A d rv o
lk a t i t ó ż e". W :ymieniano szereg
kandJ)datów do niej: Wacława Grubiń
/skiego, Karola Huberta Rostworowskiego i Kaz.omierza Prz.erwt; - T elmajera.
I.Komitet prz;yz.nał nagrod~ za dzieło twórczości dramat;ycznej, ~omijanej stale od
·wielu lat.
Laureat jest dramaturgiem, posiadają
.cym wyrobione imię. Jest on poetą pogod,nych uśmiechów, s:ympatJ)cznJ)ch niedom6wień, .serdecznJ)ch łez i cichJ)ch bólów.
Posiada szczer:y talent, DotJ)chczasowa
!jednak twórczość nie pasorvała go na orła,
sz;ybującego w podniebnych regionach.
Bez jego miłej zresztą twórczości nie byłoby we współczesnym dramacie luki nie
do zastąpienia.
To też przyznanie nagrody Je.rz.emu
Szania'Wskiemu 'Wyrvołało zdzi'Wienie, choć
1 cz.ęśG prasy zdob;yła si~ na. cukier/eol»'e
komplementy wobec osoby laureata.
Czemu otrz_ymał Szaniarvski. a nie
głębszy i bardziej utalento'Wan:y Ka:rol
'Hubert Rost'Worows/ei lub poeta, który
pozosta'Wi po sobie JV literaturze 111ieczny,
trwałl).
niezatarty ślad - Kazimierz
Prz..ertva - Tetmajer?
Jakiemi drogami rvędroDiala myśl - sę
dziólll konkursorvl)ch przy w:ydarvaniu de:;yzji~ Jafrie walory sztuki •.Ad'Woqat i
róże" przemó'Wiły do ich przekonania;»
W m)Jśl statutu przyzna'Wana ma b)}ć
Jagroda państwo'Wa „nie za całokształt
t'Wórczości literackiej. lecz za najlepsze
dzieło ogłoszone drukiem 'W ciągu ostatnier. „
go

T01r;U •

Je.śli tak jest, czemu braJ10 pod u'WaKazimierza Przerwę - Tetmajera,
który od dłuższego czasu nic nie napisał'?
qę

A jeśli już jego twórczość roz'Ważano,
jaki cud spra'Wił, że nieśmiertelnego f:>ie'Wcę
Tatr postawiono niżej od Szaniawskiego?
T'Wierdzą 'Wtajemniczeni, że chciano
'!)} bież. roku dać
nagrodę za i'WÓrczość
dramatyczną. W t))m znó'W 'W'j>padku wyrządzono 'Wielką krzyrvdę Karolowi Huberto'Wi Rostworo'Wskiemu, którego dramatJ) oparte .sq na nieskończenie głębsz-ych
fundamentach myślorvych i są stworzone
na 'Wiell~ą miarę Wyspiańskiego.

W rvyroku sędziów jest coś nie rv poTrudna prz31pwcić, abJJ jur;y,
z ludzi o śrvietnie brzmiqc:ych w
'literaturze nazwiskach, tak niewiele się
znało na współczesnej trvórczości literackiej lub 'W))dało swój sąd bez głębszego
zastano'Wienia.
Wyś'Wietliłoby sprarv.~ podanie motycvów rozstrzygnięcia. To jednak trudno
zrealizorvać choćby dlatego, by nie dotknąć tegorocznych konkurenió'W laureata.
Należałob)) jednak prz.ez odpowiednia.
mlianę ilatutu czy na innej dtodze zabezpieczyć się przed nagradzaniem przecięt
' •wści. ZdarzJJĆ się bo?Piem może. _że bietządku.
złożone

d))ś jur:y, • pragnąc nagrodzić „najlepsze
dzieło, ogłoszone drukiem w ciągu ostat-

rok!
Raczej należałoby
tym kierunku, by można

cyzji Kazimierza Przerrv'J) - T et.maje.ta..
statut w jednego z granito'Wych filarów ..Młodej
niego roku" 'W dziedzinie lir:yki. będzie
brać pod uwagę Polski" i uniknie się rumieńca Dlstydu. te
musiało nagrodzić tandetę drugorzędną. również całokształt i'WÓrczości literackiej. znÓ'W jeden z „'Wielkich zmarł z. niedostat•
Wielkie bowiem dzieła nie rodzą się co W t))m w:ypadku nie pominie się przy de- ku, lub poprostu z głodu. . A. B-cki.
zmienić

Z FRANCJI LITERACKIEJ
Dość dużem echem odbiła się we Fran-,przykłady jej dzieł w 17 językach.
cji wizyta jednego z ministrów francuMinister Gaussem podkreśla w swoim
skich u świetnej pisarki północnej Selmy artykule, że Selma Lagerlef zasłużyła soLagerlef. Wizyta ta miała na celu doręcze- bie na sławę nietylko wśród własnego nanie autorce „Gosty Berlinga·· o cl z n a k rodu, lecz także i u całego świata, jako
komandorji Legji Hono· prawdziwa dobrodzi'ejka
r o w e j. Na łamach prasy opowiada 1 u d z k o ś c i.
minister Gaussem swe wrażenia z pobytu
Wybitny pisarz, a jednocześnie gorący
w rezydencji Selmy Lagerlef w Warmlan- zwolennik Moskwy,
Henryk Barbusse,
dji. Sędziwa pisarka jest pełna energji przebywał ostatnio dłuższy czas w Rosji
twórczej i zapowiada napisaniie nowej po- Sowieckiej. Obecnie po powrocie do Parywieści. Jej wspaniała bibljoteka zawiera ża ogłasza szereg artykułów, przeznaczo-

a

nych właśnie dla młodzieży rosyjskiej,
będących jednocześnie rozprawą ze współ
czesną literaturą francuską.

Barbusse, ko-

przekonań, przekonywuje, ie
większość współczesnych pisarzy francuskkh, to element rozkładowy i zblazowany

munista z

Czytanie Paul Moranda, czy Prousta uwaBarbusse za niegodne komunisty. Alb"
wiem pisarze ci są według Barbusse'a
s i c w c a m i z g n i I i z n y „b u r·
ż u a z y j n c j" i t. p.
Barbusse nie przepuszcza Akademja
francuskiej. Nie pozostawia również su~
~
chej nitki na organie literackim „Nouvel·
ADAM STODOR
les Litteraires". Zaś jako tych pisarzy
francuskich, których należy czytać i roz
powszechniać, zalicza Duhamela, Durtaine' a, Drogelesa, Ramuza i Romuinsa.
Chodzi oczywiście Barbusse'owi •
B~ Ml JAK óW PRZEDZIWNY PURPUROWY KWIAT
zapropagowanie pisarzy, opartych o lew~
KAKTUSOWY, MIECZAMI OCHR.ANIANY LlśCI
cę społeczną. Wartość artystyczna jest dla
NIESAMOWICIE GROżNYCH, ABY NĘDZNY śWIAT
autora
„Ognia" niczem. I w tern mieści
NIE ZNISZCZYI. KWIAT~ W. l{TORYM żAR SJ_:tj UCZUć 18(,'f - się przyczyna jego
ni e s łu szneg e
i niesprawiedliwego są•
O, PLO~ PURPURĄ, SERCE. - I OGARNIAJ śWIAT
d u o współczesnej literaturze francuMILOśCIĄ. CO NIE ŻĄDNA NAGROD. NI KORZYśCI, ·skiej.
JENO, ABY NA śWIECIE WC!Ąt BYł..0 MNIEJ ZWAD,
JENO, BY LUDZIE DUCHEM BYLI CIĄGLE czyści - Miasto Grenobla przez dłuższy cza.
nie mogło się zdobyć na postawienie po111'
ALE NIECHAJ PRZY TOBIE, SERCE, STOI STR.U
nika swemu syn9wi, Stendhalowi. Nie
CIERNI StóW, BY ODEPRZEć BEZMYśLNE NAPADY
mogli mu bowi•em stateczni mieszczanie
TYCH, KTóRYCH BYTEM NĘ:DZNE PODLOSTKI I ZDRADY, wybaczyć kilku słów, które wypowiedział
w
rozdrażnieniu o swojem
rodzinnem
BOWIEM NIE NA TO SERCE PEŁNE SKARBóW MASZ,
mi!eście i które uwiecznił na stronicacr
ABY PRZECIĘTNA MIERNOść, MOGLA JE CIEMl]jlżYć,
swoich pism. Obecnie jednak doszła Grr
USILUJĄC TWA DROGE DO SWEJ śCIEżKI ZW]j/żYć! nobla do wniosku, że sława autora „Sre·
--ooobrne i czarne"' ważniejsza jest
od
g
r
z
e
c
h u
m
ł o d o ś c i.
to
też
EDWARD KOZIKOWSKI
pomnik będzi·e wkrótce gotów.
Jeden ze znanych adwokatów francuskich ogłasza swoje wspomnienia o
Emilu Zoli. Wspomnienia te dotyczą licz·
nych spraw, które Zola toczył w sądach
'W futrze, bez palta i n> paleie,
Na za~ręcie,
-1
z
posiadaczami... nazwisk. Szło tu mianosamotnie albo z damą.
ścigany przez lamp łukowych gwizd,
wkie o nazwiska bohaterów jego powieści.
Sanki dzwoniące
i tuman mro-zu,
Niejednokrotnie bowiem zwracali się rótnieśmiało, niepewnie.
kl.ujący r;4ędem nastan>ion31ch pifr
ni ludzie z pretensjami o n i e p r a W•
ne u ż y w a n i e i c h n a z w i s ie
zawzi~cie •.
Ha, ha, hCT., ha, ha . ..
w k s i ą ż k a c h.
Specjalną
zaciekłość wykazał w tym kierunku niejaki DuOczy, uszy, r~ce 1 nog~
verdy, który dużo krwi napsuł pisarzowi
T:yle książek, tyle mi~
Obolałe,
swem pieniactwem.
tyle
i)}toniu.
skurczone, iak zesclmi<:iY liść A n d r z e j M a u r o i s, po swej
ie warto za.wieść indyjskiej ~r"ólenm.ie,
ze zgrozy „ ,
ostatniej podróży po Europie, zaproszony
i: choć tam kosztuje pół pensa
.
został do Ameryki przez uniwersytet w
i jeszcze powiozą na koniu.
Syreny wark. motoru syt{.
Princetown dla wygłoszenia kilku wykła·
- Z drogi, z drogi . .• ,
dów o literaturze francuskiej.
Lamp}} lukorve,
Katedr~ Hteratury franc u s k i e j ufundował na tym uniwersyapteki, jatki, cukiern-ie
Różnobarwne szyld))~ Jak kolory
tecie znany miljoner amerykański Payne_
i kina. francuskiej republiki:
•
ku czci swego syna, który padł we Francji
codziennie i przy święcie,
czerw9ne, niebieskie, białe•:
podczas wojny światowej.
okrągłe i k'Wadralo'We,
Wiecznie to samo:
.a
Uroczystości ku czci
najw~kszego
jak domina 'W ranki. południa i IDieczor:y.
poety południowej Francji F r y d ·~ ·r y k a M i s t r a l a , rozpoczęte odsłoni~.
na balu lub 'W tawernie.
diem pomnika poety w kilku miastach przyLatarni gwizd.
brały na sile w ostatnich tygodniach. Nie.o
Syreny gwizd, motoru s~lc.
Apteki, księgarnie, sklepi/ei ..
ma
prawie mltist.a w Prowam;ji, &dzieb,Yi
'W ulie lochu
nie odbywały si~ wielkie akademje i uro..
ża

Purpurowy kwiat

Na

Szmer si6p po asfalcie -.
tvsiace -

zakręcie

Jcrz'JJk:
samochód

l..
'
na ;;arc.recte
.··

czystości.
I

Franc.i.a urnie czcić . ~ ~~
.

~
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I{ło iesł najbogałszym
człowiekiem
na kuli ziemskiej?

ł
AKADEMIA UMIEJĘTNOśCI
WYDZIAL LEKARSIU.
Posiadająca dotychczas trzy wydZIały Akademja Umiejętności
utworzyła
czwarty: lekarski. Było to koniecznem
wobec ?g!omne~o wzrostu ~szej wiedzy
le~~skleJ. I~tIl1ała wprawdzl.e w Warsza
WIe AkademJa nauk lekarsk,rch, l~cz byla z powodu braku funduszow meczynna, to też rozwiązała się, a członkowie
jej weszli do Akademji Umiejętności.
Dyrektorem nowego wydziału jest prof.
dr. Krzyształowicz z Warszawy, selu'etarze:m. prof. dr. Ciechanowski z KrakoOTWORZYŁA

wa..
Wydział lekarski przyjął do ogłosze
nia drukiem 10 prac naukowych z Krail;owa, Warszawy i Bydgoszczy, zaczął
także drukować pierwszy tom swoich
"Rozpraw", a nadto wydał pierwszy zeuyt Biuletynu Międzynarodowego, pisaaego w językach obcych. W dziesięciu
'll'kuszach obejmuje ten BiuletyI). pracę
prof. dr. Weigle o uodpornianiu przeciw
tyfusowi plamistemu, prof. Lenarto~i
cza ze Lwowa o eksperymentalnem bada
niu chorób wenerycznych, oraz prof. dr.
Ciechanowskiego i dr. Ciesińsldego
o
eksperymentalnem badaniu raka i innych nowotworów.

ROBOTNIK FRANCUSKI
AUTOREM POWIEśCI.
Ukazała się w tych niach na półkach
Ailęgarskich Paryża powieść młodego,
nieznanego dotąd autora Eugenjusza
Dabit, p. t. "Hotel Północy" (I'Hotel du
Nord). Autor jest robotnikiem fabrycznym. Książka - zdaniem krytyki - napisana jest z wielkim talentem, który
wróży młod~mu autorowi świetną przy&Złość. Niema w powieści tej bohatera,
niema w niej również tezy, którą autor
wdałby uzasadnić. Ograniczył się on do

typow~ch

słynną. tetralogję Wł. Reymonta "Chło-IPisarZY,świata, do kt?rych zal,czył, d~óch
Z racji konferencji "Okrągłego Stopi". NowcO'o p:i'zckładu na język uk.'alii- znakomItych Polalww:
SienkIewIcza
ski dokon:ł M. Lebadynec. Na póllmch ("PUll Wołudyjowski") i COl1l'uda-Ko- łu" gazety angIelskie podniosły sprawę,
księgarskich ulmzala się już pierwsza rZel1!OWSkicgo (,,:M:urzyn z z~logi Narcy- zaciekawiającą statystyków. Chodzi mia
część: "J esiell".
ze.") •
l
nowicie o to, kto jest naprawdę najbogatszym
człowiekiem na świecie.
OdpoSIENKIEWICZ I CONRAD-KORZENOWY PRZEKŁAD BROSZURY
wiedź
na
to
pytanie
nie
jest
bynajmnie;
NIOWSKl NA LIśCIE FAJWn~KSZYC.H
NOENE·WRONSRlEGO.
PISARZY śWIATA.
- Wydano obecnie w Warszawie łatwa, gdyż należałoby wziąć pod uwaProfesor amerykallsldego uniwersy- przekład bardzo ciekawej rozprawy Hoe- gQ wiele szczegółów.
Gazeta "DaHy Mail" twierdzi, że naj.
tetu Yale, Wiliiam Hyon Phelps ogłosił ne-Wrolls!dego p. t. "Filozofja estetyczw miesięczniku "Scribner Magazine" li- na". Przełożył z francuskiego Józef Jan- bogatszym czł'Owiekiem na kuli zięm·
stę sześćdziesięciu _ kilku największych kowski.
skiej jest nizam Haidarabadu, którego
!!!!ttM~e~igil@l&li~~~!!!!!!!~~.~_~wa~~*i!!!I!#f~---=~~E2~~~~~~~6~"!!!I!!Ii!!!!!!!~~?4~t.~","~i~.~~~'II!!I!I!!'!~~.~. bogactwa są tak wielkie, że Ford, Rockefeller, Morgan i inni potentaci finan
sowi Ameryki są wobec niego żebraka-
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ZD1ierzch

Ma już blisko lat 100. Pamiętam jednak jej urodziny w polskiej wsi, mniej
więcej przed 50 laty. Wypierała właśnie
'Odwieczne krzesiwo. Wzniecano niem ogień uderzając
krzemieniem o kawałek
stali, przy której trzymano włókno wysuszone jaldegoś grzyba 'drzewnego. Przy
szła n{l,jpierw drobna, smukła,
ze srebrzystą głów}'ą.
Później zmieniła ją na czerwoną. W chade była lul{susem l chowano ją przed
dziećmi wysoko na okapie paleniska, bo
kuchnia z kominem była wtedy rzadkością. Wreszcie opanowała niepodzielnie
ognisko. Pożarła tysiące hektarów lasów osikowych i zniszczyła albo przynajmniej zatruła setki tysięcy organizmów
ludzkich. Zorjentowano się trochę póź
no, ale wreszcie
proslu'ybowano ją.
Miejsce jej zajęła cudzoziemka, Szwedka, "Och Phosphor". Szwedka miała
fryzurę bez fosforu i wskutek tego miała od poprzedniczki
nmiej temperamentu:
zapalała się tylko, gdy spotkała sobie
prawdziwie sympatyczny przedmiot. Urodziny zaś j€j nie były śmiercią dla 0-

zapałki

Ale f cudzoziemka po peW11ym czasie
ł' się z konkurentka. Była nią
tk
spo
aa
' . .
zapalniczka
benzynowa. PrawdZIWY
produkt wojenny, bo w początkach wyrabia
ny przeważnIe z łusek naboj?w karabinowych., Zapalniczka . s~ała SIę. z czase:n
tak grozną dla zapałkI ze dla ratowama
pierwszą.
t ej, os tatnieJ' ol'lodatkowano
l'
W ostatnich dnIach urósł zapałce kon
kurent który, o ile wfadomości o nim
nie są' przesadzone, może ją uśmierclć.
Nazywa si~ "Bonalin".
Wyrabia go jeden z największych nie·
mleckich koncernów chemicznych. Podczas fabrykacji jest on płynem. przeźroczystym, bez woni i nie plamlącY!ll'
Gdy napełnimy nim tu~k.ę, podobt;ą Jakich się używa przy pascle do zę~~w., tjżeje f staje się masą· Przy ~clsmęclU
tubką Występuje na zewnątrz Jako. 'Y0dnsta kropelka, bardzo słabo, ~latmaJąca
się. Gdy masą tą, przypommaJąc, "suchi' alkohol lub benzynę, nap.ełmmy zapalniczkę, możemy w sekundZIe
zapalić ją 6 razy.
.
.
Takie zaś jedno zapalenie kos'z.tUJ~" o lle
chodzi o sam "bonalin", 11 50 częsc gro-

mi.,
.
W skarbcu tego al'cybogacza znaJdu.
,
b ł ta
,
f
Je
Się szta z o
za s to mI'1'Jonow
un
tów szterlingów. A jestto zaledwie drobna cząstka jego bogactw. Jeden z anglelskich znawców di'Ogich kamieni pl'a, ,
cował przez trzy lata z pom?Cmklem, a·
,
rto" k·l·
,
b
żeby oszacowac wa
sc eJnotow,
ędących w posiadaniu hizema Haidaraba·
duo
W rezultacie, zaledwie w przybliże.
niu, oszacował te skarby na 400 milj.
funtów szterlingów.
Gdy rzeczoznawca ów zawiadomił p
rezultacie SWOich prac nizama, ten rzeki
z troską: DziecI moje będą musiały oszczędzać, aby te skarby nie rozleci'ały
się w ich rękach.
Podczas wojny światowej
nizan,
Haidarabadu ofiarował skarbowi angiel·
sklemu 20 miljonów funtów szterlin·
gów, jako ofiarę 'na prowadzenie wojny
Nic dziwnego, że Anglja tak zazdrośnie
strzeże swoich praw do Indyj.
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:~{;:'~:'~~it:i~f~!rj!· MIĘDZY PRZYJA·CIO~ ŁKAM I
odtworzenia szeregu

postaci t

chą powieści

jest to, że autor nigdzie nIe
wypowiada swego zdania o opisywanych
:Dl'Zez nlego postaciach.

Gdy

limpję, zawołała:
PO UKRAINSKU.
. k t y plę
. k'
h Ja
Ukraińskie państwowe wydawnictwo
- A c,
me l. m łod o wyf9ypuszcza obecnie na rynek księgarski gJądasz, najwyżej na dwadZieścia kilka
w lat. 00 za figura, co za oczy!
_ Wracam właśnie z instytutu pięk
Czasopisma
IlOŚCi. Już drugi tydzień masują mi brodę, Mam zamiar dać sobie zwężyć brwi.
- Nie, lepiej zostaw takie, jakie
"Młoda Matka"
,CHŁOPI"

Nr. 23 dwutyg. "Młoda Matka" przynosi nam
AUeg ciekawych dla matek art>:kułów. Dr. M.
Gromski pisze o t. zw. przeziębieniu pęcherza, przy
czyny. którego, najczęściej matki mylnie sobie tłu·
lIlacz,.

Dr. J. Bogdanowicz: .,Jak dziecko umiejscawia
),61e" omawia sprawę stawiania djagnozy u dzieci.

Z

teś

przyjaciółka ujrzała panią 0- masz.

życia

- Jeszoz€ się namyślę, bo przez to
twarz nabI'era specJ' alnego charak.teru.
- Przyznaj się, moja droga, ty wio
docznie chcesz się komuś podobać.
- Może być, mam dopiero 47 lat.
Czy znasz pana Pokrowskiego?
- Ach, ten brun€t, którego poznaliśmy z mężem w Oazi€. Więc to on! Je-----

teatru

T e a t r Jap' o n' s' k.-

B

l

miłą ~~cają.cą wdówką, ale nfe

posądzałam Clę, ze masz

zamiar temu
panu za.wracac
.głowę.
A h
to
c , mOJ';\ kochana, jeśli to robię,
k -: o dla ~oJego, ~yna. Wiesz, jak go
oc am. To Jest dosć
skomplikowana
sprawa. - l:"Zekł~, siadając wygodnie na
fotelu l zaCIągając się dymem z papierosa.
B
.
ardzo mię to zaciekawia.
Czy znasz narzeczona syna?
- NIe
~ochę, urocza panieDka.
•
tet
d'
S
y, ma opIero 20 lat, mł6.,.,
dy, rozkapryszony dziedak. Syn mój ją
k~a, zz:esztą .jes~ to bardzo dobra par_

tIk

tJa. O~ J~t rOWnIeŻ młody, niedoświad- '

Dr. J. Śmiarowska daje lachowe rady młodym
przyjeżdża
CQ)()ny l .me p~ypu.szcza, że inny mężczymatkom., jak mają zachowywać się, przy zbliżają·
,
.
zna ~oze mu Ją sprzątnąć z przed nosa.
cym się porodzie.
Niedawno gościła w Warszawie ope- wał daleko POSUll1ęty naturaliZm.
CzłOWIekiem tym jest Pokrowski
Ch
Następnie
czytamy opowiadania o .oślillach. Jad. retka murzyn' ska, obecnie zalW\wiadaJ'ą
Na
czele
występującej
obecnie
z
wieI
dz.i
CIągle
z
nimi
do
cukiernI'
te'atru
o.j
wip Brzósko.Guderskiej. Arytukł - .,Wychowanie
!-,V
k '
w rodzinie i poza rodzinl!" - to ciekawe zagadnie· nam przyjazd innych egzotycznych go- kim powodzeniem w Europie trupy jaIn~ ~ uda~e przyjaciela syna. Równome dla rodziców.
ści: Japończykó\y.
pańskiej stoi Tokujfro Tsutsui, znako- czesme lubI przebywać w mojem towa.
Stefanja Lewartowicz w "Pomagania procesowi
'
.
, rzystwie Syn mÓJ' J' "'''t p·-"ekonan
.
. tll1'eJ'e od wIe
'k'OWo m'lty
" bardzo podobam
..., • """
y, Zf
Teatr' w Japon"
Nlira~tania" porusza ważną sprawę wychowania fi·
JI IS
. artysta
.
' nie
, ' władaJ'acy
. ' '. poza Japon mu SIę
• ycznego i duchowego dziecka.
Już w XII wieku istniał tam taniec ma- skun, zadnym mnym JęzykIem w prze.
- ~y być może?

do Warszawy

!,Radach Prak.tycznych"I. Ilko,~~k~ pole~a skowy podczas uroczystości religijnych.
ubogI! dZIatwę, przed zhhzaJ\!CI! .. Mę I ,
' " . .,
,
..GwiazdkIJ", a I. Komorowska daje modele pięknych MaskI zostały pozmeJ l w pIerwszych
ubawek na choinkę.
świeckich sztukach. Zrazu teatr japoń-

- Skądż€ to zdziwienie? Przecież Si.
.
ma mI mówisz, że młodo
wyglądam,
więc ,dlaczegoż nIe miałabym mu się po000;
ski mfał charakter ludowy, poczem przed?bac., Jednem słowez:t, syn widzi niebez
pIeczenstwo tam, gdZIe go niema.
rodził się w klasyczny t. zw. "No".
Dl
,. nl
~,.H
Nowoscl wy aWDICZe·.
. . ,
aczegoz e ' l'Y~lI.Iomaczysz mu
PIerwszy stały teatr w Jap~mji powstał
ws~ystkfego i nie zwrócisz mu uwa;::Słanisław Słrumph. w 1603 roku i założycielką jego była tan
by pilnował lepiej narzeczonej.
gI,
Woj t k i e w i c z dramat "Ojczyźnie". ce1'lta świątynna Kini, która występowa. - Nie mogę mu tego powiedżieć, bo
Zł. 6. Skład główny w Domu Książki ła w rolach bohaterów l rycerzy. Naślaml~?ZY synem a Pokrowskim
mogłoby
Polskiej.
dowały ją w tern potem inne artystki
dosc dOMa~antury ! ska!ldalu. .
.
,
, I'
..
k
oze masz l racJę, twoJa gra Jest
Współczesna powieść polska, dziejąca JapollS
(Je az dopIero w 1'0 u 1642, z poniebezpieczna. Rozumiem two' e lnt€nc' e.
się na tle przełomowych,
pierwszych lat wodu nieobyczajności gejszy SadQshfmy
Kochasz syna i ohcesz mu J oszczed~ić
niepodległości polskiej 1920-1925. mikado specjalnym edyktem zabronił koprzykrości, przeto starasz się podobać
Oramat społeczny (któż go nie odczuwał bietom dalszych występów w teatrze. W
Pokro:wsklemu, aby upozorować dość czę
w ten czy inny sposób?) spleciony jest tu XVIII wieku rośnie w Japonji ilość teast€;, WIZyty jego u was. Al~ czyś ty ;-.ie
,
'.'
WZIęła pod rozwagę tego, ze on W koncu
z żywą akcją bohaterów: dwuch przyja- trow,
powstaje tez pat:Jarchalna . szkoła
może zrezygnować z narzec~onej twego
ciół i młodej kobiety, złączonych węzłami dramatyczna, do której uczęszczają dziesyna i oświadczyć się o twą rękę?
uczuć sprzecznych i mocnych. Niezwykłe' ci aktorów. Zawód aktorski był tam
(i
Pani Olimpja spuściła skromnie oczy
~rzygody hartownego oficera polskiego jest jeszcze przeważnie dzisiaj) traktoi mekła:
w niewoli rosyjskiej, kilka epizodów wo- wany dziedzicznie. Uczeń rozpoctj'11ał
-. Jestem na ~szystlro przygotowaiennych i subtelna wymowa wielu zdarzeń naukę w szkole dramatycznej, mając zana, a~?y ~ylko mOJ sy~ był, szczęśliwy.
,
1::
.
. . ,
• ,
Przeclez mI tylko chodZI o Jego szczęi obrazów uzupełniają tę śmiałą i mocno ledwIe
D .lat. ,Eu.ropa ~az:mJomlła SIę
z
Przedst~W1en tego. egzoty:znego tea- ście. Alejak uważasz, czy ten odcień wło
'{)Ostawioną powieść o dramacie serc szcze teatrem Japonskun dZIękI występom Sa- tru oczekUjemy z .du~m zamteresowa- sów jest dobry, czy mam go zrobfć wię
rŚ·~d.v~
dY Jako i J~~tem Hana.ko. Grejch eeeh<A ..nif!m.~, ~~? Ale_b~i jedna.k zw..eże...
.

'!

pamIęCI

••

d

cfwieństwie do innych kllku członków
trupy, którzy znają (słabo zresztą) język francuski. Wyjatlmwo nie jest on
potomkiem rodziny :ilitorskiej. Jako ar.
. .
tylerzysta brał on udZIał w wOJnIe 1'0·
l' . ,
t
d'
sYJsko-Japons {lej l po em oplero poświęclł się zawodowi aktorskiemu. Od kil
ku lat jest on dyrektorem własnej trupy. Teatr jego wystawia m [modramaty,
komedje, balety, ma w repertuarze też
' t k G k'
Ot II ". H
kIlka sz u
or lego, " e a l" amleta". Dla Europy dobrał dyr. Tokujiro
specjalny program - skrócony, trzeba
boWiem wiedzieć; ile w Japonji trwają
przedstawienia od 'sześciu do ośmiu go.'
dzm. ,
, .
GWIazdorem zespołu Jest Joshlro Jamada, który występuje głównie w 1"0lach kobiecych. Ale z zespole tym występują i kobiety, z piękną japonką Mo.
moyo Chigusa na czele.

Nr. 8'41'.
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„HASŁO" z dnla

Str. l't

14 grudn1a 1930 roku.

ITEWS I GO PARNASU

litewskiego, ny spotkał się jednakże z silną opozyAle ani te, ani inne, młodsze grup)
ducha. cją litewskich ekspresjonistów. Słowem literackie, nie zdobyły się na stworzenif'
Ry- gdyż widzą w nim litewskość
„przeszłośclowy" przeciwsta- nowych własnych form. Skończyło się
~.ę do Kowna celem zwiedzenia i bliższe- Zwolennicy tego kierunku wychowani kforunek
g-0 poznania nasizych sąsiadów z za przeważnie na uniwersytetach polskich, wił się kierunkowi „teraźniejszości". n.a przyswojeniu obcych wrorów, na bel
krytycznym naśladowaniu cudzych form.
ciekawe są jego nawskroś przesiąkli umysłowością pol- Tak mówi Herbaczewski.
~iemna. Szczególniej
„Pierwszy kierunek wstydzi się „być
Jak w ramki wtłoczono już gotowt
ppisy parnasu litewskiego, z któremi ską.
Drugi obóz, przywódcy którego stu- sobą", wciąż mówi, jakim Litwin był, ks~tałty obcych wzorów, wtłoczono · cia·
Fagniemy zaznajomić naszych czyteldjowali na uniwersytetach rosyjskich, lecz milczy o tern, jakim jest, jakim sną szowinistyczną ideologję, nierzadko
bików.
politycznego parjasa.
być powinien. Drugi kierunek ma odwa- grającą rolę , Konwektykle cyganerji 11tewskiej od- stoją na gruncie zgoła innym.
W poezji, w dramacie, czy powie
Pisarze cl dowodizą, że Litwa nie gę być sobą, mówi o tem, jakim Litwin
zwykle w małej
f>ywają się w Kownie,
Mickiewicza, czy jest bez maski, bez szaty, nagi, choć ści wysunięto na plan pierwszy Wilno.
kawiarence u Konrada albo u „Perskau- powinna anektować
6kasa," recte Perkowskiego. W lichej sal- Orzeszkowej, gdyż ci nigdy nie pisali cyniczny, brutalny, chamski, ale rzeczy- Ukuto z tego fetysz dla całej literatur„
powiadają, wisty. Pierwszy kierunek uwielbia Li- litewskiej. Obok zagadnień socjalnych
zbierają się w godzinach popołudnio- po litewsku. Są to Polacy .
ch, litera-ci, malarze, muzycy, rzeźbia w których my Litwini nie możemy do- twina - Widmo, drugi Litwfna - Rze- tendencja polityomia wr&ięła górę w całej twórczości, Wiersz Vajczuna.sa „My.
i t. d. słowem cała brać artystyczna szukać się kultury li.tewskiej. Cofnijmy czywisrość".
Temi to słowy charakteryzuje Her- bez Wllna nie spoczniemy" stał się gramłodego parnasu litewskiego. Liczbowo się raczej w czasy Litwy legendarnej i
."fi tym gronie przeważa z reguły litera- z dziejów w. XIII i XIV czerpmy wska- baczewskf oba te sprzeczne kierunki 11- nicą intelektualn~ młodej literatury literatury litewskiej, oba zresztą podda- tewskiej.
·
zaufa dla naszych dróg.
\;ura.
- Sz. Ch.
Ten kierunek hisroryczno-legendar- jąc surowej krytyce.
Przy jednym ze stolików siedzi ner!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~
!!!~~~!l!.~~~!!!L!l!!._!!!l!!!!ll!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!
'ywowy, chudy pan z falującą czupryną. ·~-~~!!!!IJ.'l!'~'*~·~Q~*~!!!l!l!i!llllll!!l!~!!!!!!!!!!!~·~i!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!
IJ'est to nasz dobry, stary znajomy z Kra
Jeden

z polskich dziennikarzy

hlę okólną drogą po przez Gdańsk -

dostał ma Mfokfewlcza za pisarza

~

·TYCZM
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dziś

kowa; Józef Albln Herbaczewski,
ITuozas Albinas Herbacziauskas. Głośny
bólu",
~egdyś w Polsce autor „Głosu
nie w-Odź nas na pokuszenie" i t. d„
pllstyk, demonolog, pobratymiec Wyspiańskiego, wielbiciel Norwida, zapanbrat całej Młodej Polski. Na Litwie zwą
{to litewskim Meyrinkiem.
Tuż obok Faustyn Kf.rsza. Liryk, fetjetonista niepośledni, jeden z przywódEów literackiej gi·upy narodowej, tłu'ma.cz Kraslńskiego „Nieboskiej korne". A oto Kreve - Mickiewiczius, poehistoryk, krytyk, profesor i dziekan
niwersytetu Litewskiego. Chociaż · Mic\iewiczius, ale Mickiewicza nie uznaje.
l,Po polsku pisał, więc nie Litwin" ... Kretle jest małego wzrostu, dlatego mówią
b nim: „Mały" Mickiewicz, nie chce u~nać „dużego" 1'.fickiewfoza.
ówdzie prof. M. Birżyszko, były reXto1· uniwersytetu, a oto poeta Vaj czunas
b.ajteższy współczesny dramaturg lltew'ski.
Tam znów siedzi Binkis, twórca szkof.'Y modernistów. Kilka lat temu burzę
• 'formalną wywołał pismem „4 wiatry".
balej Pujda - autor litewskich roman";-Ow kryminalnych, Gir~ Petrenas i ink I ·d
.
a eJ oW
Oto parnas litews k1 skopie.
Istnieją wśród tej cyganerji litewskiej dwa zwalczające się obozy: polonofile i rusofile. Pierwszemu hetmani
Jóref Albin Herbaczewski, drugiemu
Kreve - Miczkiewiczlus.
Polonofile wychodzą z założenia iż
kilkusetletni zwfązek Polski i Litwy
stworzył kulturę wspólną obu narodom
4. .że z niej oba swą twórczość ooerpać
winny. Stąd też polonofile uznają Ada-
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Największym gigantem współczesnym
na świecie, jest Nowy jork. O rozmiarach
i potędze tego miasta świadczą nailepiej cyfry.
A więc:
Nowy Jork posiada obecnie więcej apa
ratów d central telefonicznych aniżeli Londyn, Paryż, Rzym, Berlin i Leningrad wzię
te razem.
. .
.
.

,w ~?wym Joi~u mieszk~ wi_ęcei W~o
c~?w mz w ~zym1e (!), '~1ęc~J Pol~ko\~
111~ w :ozn~.mu lub K:ako\~te ~ ·) '. w1~CeJ
N!emc?.w mz w_ ąrem1e, w1ęce1 !lla~dcz.y

kow mz w Dublinie ( ! ) , a tyle zydow, ze

stanowi to 1110 wszystkich żydów żyjących
na kuli ziemskiej.
Niema także na świecie miasta, któreby posiadało u siebie taką ilość obywateli
obcych jak Nowy Jork. Na ogólną bowiem
mieszka1'iców, żyje tu
ilość 6.500.000
2.000.000 obcych.
Co 2 godziny przybywa tu nowy statek pasażerski. Codziennie przybywa do
miasta 300.000 gości.
Nowy Jork posiada 5 największych na
·
świecie mostów.
Wedle statystyki otwiera sig w Nowym
Jorku co 10 minut nowy sklep, co 13 mi-

nut odbywają się zaślubiny, c~ 6 minut rn
dzi się dziecko, co 51 111inut powstaje no
wy gmach, a co 52 sekttńdy przybywa nowy pociąg na jeden z kilkuset dworców.
Nowy Jork posfada 2.000 teatrów i 1.500
kościołów.

Do niedawna jeszcze chlubili si~ Amerykanie nowoiorskim drapaczem, liczącym
240 metrów wysokości i 51 pięter, należą
cym do Woolworth Buildintt, jako najwyż
szym na świecie gmach~1. Od niedawna
iednak i na tern polu Nowy Jork zaczyna
O jeszcze wyż
pobijać własne rekordy.
szym gmachu Chrysler Building, liczącym
284 metrów i 75 pięter, pisaliśmy jui.
Obecuie nadchodzą dalsze wiadomości z
dzieclzi1ny wysokiego budownictwa w Nowym Jorku.
Jedno z towarzystw bankowych rozpo
Sunie - wy samotni, smutni na peronie.
częło budowę nowego drapacza, który b~
Strasznieście paradni, ludzie niezaradni,
cizie miał 310 metrów wysokości, Empire
Dziwnie papierowi, drewnianie bezwładni.
State Building projektuje budowę o 324
G<ly chodzi, by zdobyć k~s czarnego chleba,
metrach wysokości i 80 piętrach, zaś jaMacie w oczach błękit marzącego nieba.
kieś towarzystwo asekuracyjne, rozpoczęło
Każdy: naprzód, naprzód, nikt z drogi nikomu,
w Matthison Square budowę drapacza,
'/, próżnemi rękoma wracacie do domu.
który ma mieć aż 100 pięter czyli coś okoBoleśnie skrzywione, jak u dziecka, usta
Wysokość tego gmachu
ło 350 metrów.
Pytają: dlaczego los tak strasznie chłosta?
nie jest ustalona mimo, iż budowa została
Ale nawet skargi głośnej nie wydadzą,
I już rozpoczęta. Podstawą budowy jest tyl
Tylko w oczach wyrzut z ciemn_!! smutku
ko założenie, że gmach musi mieć 100 pię·
[sadzą. ter.
Lefcourt Building projektuje również
Ludzie niezaradni, ludzie op.uszczeni,
gmach o 350 metrach wysokości.
Ludzie, cienie ludzi, ludzie, cienie cieni.
Cyfry ilustrujące spożycie przez Now;
Jedynie w marzeniach szczęście budujecie:
Jork mleka, mięsa, mąki, cukru, są talf
Jesteście potężni, jedyni n~ świecie.
astronomiczne, że nie odważamy się naAlfons Dzięciołowski.
wet podawać ich na tern miejscu.

Ludzie niezaradni
Ludzie niezaradni r- wybladyeh twarzach,
Czemu was się tyle na świecie rozm.itaża?
Chodzicie po bruku jakby zalęknieni,
Ch~ejni, pod muram~ p-0dobni do cieni,
,Gdy ktoś idzie przeciw prężnym, mocnym
[krokiem,
~~.: " .. ~
Wy mu zdrogi chyłkiem, śmiesznym chyłkiem,
[bokiem.
8(;~:~ie~cie p~radni, ludzie niezaradni,
Dziwnie papierowi, drewnianie bezwładni.
W ogo~ przy kasie kolejowej stojąc,
Cierpliwie czekając na kolejkę swoją Gdy się jaki 11rutal wciśnie w okno pierwej,
Patrzycie bez słowa, choć was bolą nerwy.
A gdy do wagonu prą się nogi, ręce,
Stoicie bezradnie w piekącej udręce.
Wreszcie gwizdek ?stry„. Wagon po wagonie

I

Pan Antoni pracował na swym urzędzie wszystkich walających się na tern biurku
solidnie i z istotnem zaparciem się siebie. papierów.
Koledzy biurowi pana Antoniego patrzy
Bo czyż nie jest najlepszym dowodem takiego samozaparoia się fakt, że pan Anto- li nań podejrzliwie. Nie znaczy to, by nie
ni nie wahał się dla dobra rodziny zostać mieli zaufania do jego osoby; owszem uriędnikiem ! On, który jeszcze na ławie pan Antoni był dobrym i uczynnym koleszkolnej zaczął pisywać wiersze! on, który gą. Ale podejrzliwość ta wypływała z nie·
Pan Antoni odetchnął pełną piersią. rych był jeden taki wagon, co gościnnie w młodzie1'iczych latach nie opuścił żadne) możnośoi rozgryzienia tajemnicy tych
Kie.dy, wracając z dworca głównego, zna-I przyjął do swego wnętrza n~ałżonkę i pro premjery w teatrze! on, któremu parę pism zmie1111ych nastrojów, jakie dawał poznać
nie geniturę panaantoniową. W iniarę stopnio wydrukowało kilka nowel i utworów poe- po sobie pa11 Antoni w biurze.
lazł się na ulicy Marszałkowskiej - Po kiego licha siedzi w biurze!
wiedzieć, z jakiej przyczyny, zacz<J sobie wego oddalania sig pociągu, w stosunku tyckich! on - wreszcie - który najlepiej
mówdli Jedni. - Niechby sobie pisał
deklamować w duchu: „Wyciągnąłem ku wprost proporcjonalnym do zwiększającej czuł się w knajpce w gronie przyjaciół - zdecydo- wierszyki!
zda się, że się pomiędzy panem Antonim i jego odjcż- cyganów! I właśnie tak\ o n
'światu ramiona uprzejme - Djabli ~dzą, kiedy, jak i o czem
I.go od Wschodu na Zachód obejmę". Maj dżającą rodziną przestrzeni, zwiększało się wał się zasiąść przy biiurku urzędniz nim rozmawiać! - zastanawić)li się ibni.
,widoczniej odżyły w pamięci pana Antonie również i potęgowało uczucie swobody. czem - - dla dobra rodziny !.„
- Taki sam - mniej więcej - był i
Niejednokrotnie, odrabiając w biurze
go błogosławione lat.a młodzieńcze, kiedy A kiedy pan Antoni znalazł się na ulicy
władz pana Antoniego. Nie mostosunek
Antoni
pan
sobie
1rnoił
„kawałek",
jakiś
peł
osiągnęło
to
uczucie
Marszałkowskiej,
rzegruncie
w
miał
nie
uczeń
!to- jako
czy żadnych zmartwień, kiedy, gwiżdżąc nię - stąd ta „uprzejmość ramion", prag pod nosem: „Wiatr za szybami śmieje gły mu te władze ni<: zarz\.,u.:ić, bo pracował
;na wszystko, po farysowsku pędził w ży- nących objąć świat od wschodu do za- się - psiakrew to życie tak1e złe!"'.~ Cza- - jak się już rzekło - so~dnie. Ale wysarm ogarniała go jakaś okrutna melanchol czuwały władze, że pan Antoni, siedząc
'cie - wprawdzie nie na białonogim lataw chodu.
Długo d z niebylejakim mozołem zabie ja - tak okrutna, że pod jej wpływem przy biurku, nie jest w swoim sosie.
leu, ale pędził, nic sobie nie robiąc z roz- To nie jest typ urzędnika - mawiał
maitych przeszkód, k~óre najczęściej w po gał pan Antoni o możność przeżywania te marzył pan Antoni, jako o najcięższym
staci jakiejś srogiej „dwói" stawały wpo go nastroju, jaki opanował go obecnie. Wy ideale - o końcu świata. Były i chwile bezpośrednii naczelnik. - On me kocha
silona a mocno niewdzięczna i przytem nastrojów samobójczych, ale te - ze wzglę swego biurka!
)przek pomiędzy jedną klasą i drugą.
Nie myliła się władza '{podotwo ..:tigdy
Skądże teraz wśród tłumu i zgiełku równie mocno niesympatyczna praca biu-1 dów uczuciowych, rodzinnych - zamieniał
.ulicznego zjawiły się te reminiscencje mło rowa, stanowiła niejako odskocznię dla fa rychło na tęsknotę do końca świata. Przy „władza się nie myli"): pan Alitom nie
dzieńcze? Przywołał pan Antoni na pomoc rysowskich wzlotów w krainę swobody. najmniej wszyscy razem, odrazu - i ko- kochał burka, ale za to kochał życie. Buj•.swą właazę psychologiczną, nabytą w nie- Ciułając zapobicgJiw,ic grosz do grosza, niec! A czasem z jakąś zatraceńczą rezyg ne, szerokie, niespodziewane w swych obzbyt bogatej dawce w gimnazjum, przypom przynoszony co miesiąc do kasy domowej nacją rzucał się w wesołe odmęty nastro- jawach :- życie! A jeżeli dobrowolni~
\11iał sob~c wykuwane na pamięć prawa ko- przez pana Antoniego, jego zacna małżon jów knajpiarskich, które przynosiły mu zwuązał się ze swym urzędem - to zrobił
,.jarzenia i odtwarzania wyobrażeń - i od- ka uzbierała wreszcie zapasik, umożliwia chwile błogosławionego zapomnienia. W to tylko dlatego, że przec'ież dobrze zdawał
razu rozwiązał zagadkę. ,(Błogosławiona jfiCY wynajęcie na dwa miesiące letnie po- knajpie, wśród przyjaciół - cyganów, zapo sobie sprawę ze swej odpowiedzialnośd
koiku na wsi i przeniesienie si<? tam z minał o codziennych troskach, czuł się zno wobec rodziny, którą równie dobrowolnie
'bądź, wiedzo!).
„Fary- chwilą, kiedy zamknęły si<; drzwi szkół wu dawnym Farysem, zwyciąsko spędzają stworzył.
Ustępy z mickiewiczowskiego
Czasami w poetyckiej głowie pana All
&a", deklamowane w ciuchu na ulicy Mar i kiedy dzieciarnia mogł:i już opuścić mias- cym „góry, huragany z drogi!" Ale zawsze
szałkowskiej, wywołane zostały . tem zupeł- to. Wyglć;;tla to pozornie na wyłączną za- te farysowskie nastroje okupywał na dru- toniego rodziły się dość oryginalne pomys~
nem poczuciem niczem nieskrępowanej swo sług~ pani Antoniowej. Ale gdyby nie by gi dzief1 pan Antoni bólem głowy, niesma- ły. Jeden z takich pomysłów zaczął go na
body, jakiej dozuał pan Antc·ni \\" momen- ło pana An: .niego - nie byłoby również Idem w ustach i w duszy, naciąganie wet oci pewnego czasu prześladować.
Pan Antoni wiedział, że najwyższy szef
· k' dy na dw.orcu głównym za~piewały i możności cmłallia, - a co za lem idzie - sztuczną atmosferą domową i obmierżle
:>woistvm zanachcm urzędow1.:c_o biurka i urzędu, w którym . pracował, jest człowiewię__§P.Qi<lła . wa~onów, wśród ktń lr.tuiska.
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Roł<eństwo Napoleona.

I nie

odznaTo też
,chronique scandaleuse" ówczesnej Europy 1'1-·zepeh1ioną. jest aferami miłosnemi braci zarówno jak i sióstr cesarza.
Prawdziwy rekord zaś oslagnęła najmłodsza w gronie, niezwykłej urody
Paola, która po istnej Odysei amorowej
przybiła wkońcu szczęściwie do portu,
iako księżna Borghese. Kto zwiedził
t;łyrmy palac tego rodu w Rzymie, ~n
zna umleszcrone tam a.rc:y~ w1el·
kiego Canowy, prz~sta.w1aJąee się na
pierwszy rzut ok~ J~k!:>Y. posąg -:- We·
nery. W rzecz~1s~sc1 Jest to J~k
portJ;"e~ ?a.wne~ P<!-ru tego domu. ~JC t~
może JeJ lepieJ n~e ~arakterrzuJe, . mż
t" „poza", w ktoreJ dała Slę uwiecz..
nić.

czało się zbytnią.

cnotliwościa.

Ku lt W en ery

Całe bowiem życie Paoli była wypełkt.
Mal
w
k lt
~
nł.~wnnaychu kemapłanek~erteyJ~ bo !>ni orłua . ~

zas 'f"Yi.o.
~
~b1e w takieJ Jak ona mierze na miano
· "• Al e bo
, t ez· po" Dou J uana :V s~ ódmcy
~z~ła ona sobie mezwykle w~~nie, ~dyz
J~ w. czternas~ym rok,!-l zyc1a, kiedy
\~iaz z matk~ 1 rodze~_twem_ dostał.a
się z Korsyki do MarsylJ1. Gwiazda Nazaledwie
poleona wysyłała wówczas
pierwsze swoje promienie, tak, że rodzi·
na przyszłego imperatora żyła jeszcze
prawie w nędzy. Mimo to mała Paola
~'vięciła już w mieście portowem triumfy jako „królowa balów''. Dziwnym zaś
~bieg!em okoliczności pierwszym mężczyzną, któremu rzuciła się w objęcia,
był młody Freron, syn sławnego kryty.
ka paryskiego, śmiertelnego wroga. Woltera. Miał ten piękny młodzian nawet
S:G.czery zamiar poślubić uroczą. Bonapartównę. Napoleon jednak już wówczas
tak samo, jak później, gdy był cesarzem,
sprawach matrymonjalnyeh swego
Vt'
rodzeństwa okazał się nieubłaganym autokratą i położył swoje veto. Nie przejęła się tern bynajmniej zbytnio jego sio
~tnyczka, ponieważ młody Freron, pCJ
bardzo krótkim czasie jej się znudził, a
miejsce jego zajęli po kolei liczni inni a<loratorzy.
•

bardzo

wcześnie~.
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miłosna pięknej

Paoli, siostry Napoleona I

rozjaśniła s~ę już na dobre. Po wfeJ...
kich zwy~twach włoskich re7jyduje on
jako jenerał z małżonką swoją Józefiną
w Medjolanle. Triumfy armji francuskiej mają być uświetnione wielkiemi
uroczystościami, w których bierze udział
cała rodzina bohatera. Wśród niej, oczywiście, i Paola, będąca już w pełnym
rozkwicie swej urody. Właśnie dlatego
zaś nienawidzi ~ej sta.rzejf!C!l' się. już Józefi~a, :a szwaa:ierka odwza~emilla to u:
czucie i p~agme prz~to Jakna~rych~eJ
wydostać a~ę ~ pod jeJ wstrętneJ . opieki. paremme Jec:l~k błaga. Na~leona
by Ją wydał zamąz. N~eszCie zas Zll'lU·
~za Z? .d? teg-o w sp~b, charakteryzuJący JeJ. 1stoUJ. Oto kiedy N~poleon pe~
nego dnia wc~od~l do .swe3 .P~aco!ffii,
słyszy za zn~Jd?Jącym się w n1eJ d~zy~
parawanem Jakieś szept~, weatchnieru!ł
l całusy. Odsunąwszy zas parawan, WJ•
dzi siostrzyczkę swoją - na kolanach
jenerała Leclerca. Paola oświadcza mu
teź bez ogródek, że czas najwyższy, by
·kn •
ł · 'li h
·
dał
•
J'! 'WY' dalza Jenera a Jes e ee uni ac
„... skan u.
•

Słońce

tropikalne

*"

Humber- Kiedy zaś nareszcie jej się to udaje, zaraz na wstępie zakochuje się po uszy w
sławnYln aktorze Talmie. Był on te:
Pod rogami jelenia pierwszym w jej życiu mężczyzną, któWróciwszy do stolicy francuskiej, remu zachowała wierność aż przez Paola czuje się znowu w swoim żywiole. trzy miesiące. Po nim zaś przyszł.?. kolej
z powodu zwycięstw jej brata Francja na jeszcze piękniejs.tego Juljusza de
wzbogaca się w niesłychanej mierze, a Canouville. W jeg" to obecności rozegra.Paryż hula, jak nigdy przedtem. Napo- ł.a _się pew;nej, noc!, Vf _jej pałacu ~cena,
leon nie zapomina, oczywiście, 0 swej którą ~wił s:ę. P<;>zmeJ c:1łY Pa:·yz. ~
siostrzyczce, lecz rozglada się za odpo- Zah?lał Jl} tak s~e zą~>, ~e musi8:i;to wez
wiednim dla nie. m żein i znajduje
0 wac denty~tę, ~tóry osw!adczył, ~ trze.
go k~meczme ~rwac. Paol8: Jed~k
nareszcie w bog~ty! księdu, KanJu
Borghese. Paola triumfuje, bo blaskiem zadną _miarą zgodzić się .na to me chcii;.sł n ·eh klejnotów tego rodu może za- ła.. Wo~czas de- Canou':1lle k:=tzał sobie
ć~6 Yznienawidzoną Józefin . Zara.i też wyrw~ ~r<?WY ząb, azeby Ją przekopo ślubie postanawia na plei-wsłej zaba- nać, ~e nie. Jest to. wcale ta~ straszne.
wie u Napoleona zjawić się w pełnym o. U:J scerue opowiada~ ~azaJu?:z 1 oczy.
majestacie swych brylantów i pereł. Do- wiście, dent~sta1• wyr~J,ąc .SVfOJ ~i~
księcia
mąośc1 małżensk1eJ
:vis.duje się 0 tern jednak na czas Józe- dJa Borghese. Biedaczysko był bowiem })n(I
.
•
.• .
•
'\).
fi?3 ~ paralizuJ.e zamiar kochaneJ ~zw!'- konany, iż w sypialni Paoli zastał owej
g1erk1, rozkazuJąc, by na ten w1ec~or nocy jej męża.
salę baJ~wą . wytape~owano ~a nłeble·
1storyczna " z1ura
sko poniewaz wie, ze Paoli w kolorze
,..;e do twarzy" v"ill9A Borghese
· '
tym
~.
h ~n ao.IJ'
eh ka
· słYeh ~Y.
O, n;e,
"=""'l'
„,,..
. prysac
właściw~ istotę
poznaje' .t1'j)
po niewczasie
swej małżonki i rozchodzi się z nią. Orta wspołczesn.1 rozp1s~J!! SJę szeroko. Jed_.
zaś, rzuciwszy się na nowo w „wir ży- 1:Y1n z naJ~abawmeJszych był następu<
cia", prześciga siebie samą pod wzglę- Jący. ~rzyJ_echawsz.~ rłl:ZU pewnego do
dem Uźywania Daremnie jednak naj. połudruoweJ FraneJi, zaządał.a od prefebliższe otocze~ie cesarza zasypuje go kta, by urzadził jej tusz z mleka. l. a.
raportami" ~omagającemi się by po- jego oświadezenie zaś, iż nie posiadzr
i~żył kres 'skandalicznym orgjo:n swej wca.le łazienki, Paola kazała wywiercić
siostrzyczki Napoleo~ bowiem nfe miał dziurę w powale i oblewać się z góry
na razie cz~su myśleć 0 swej rodzinie. mlekiem. Jeszcze na długie lata. później
. t Iż k' pokuywano w prefekturze ową uhisto.
Dop1e~o W. 1~07 r. po pokoJu. ~ yc ~ ryczną dziurę w powale". Niezwykle
nakłonił k.s1ęc1a .Borghese, by_ poje nał się szumny swój iywot &iostrzyczką Naz Paolą 1 zamil!-?o~a.ł go Jei:erał·guber· poleona zakońfilt.Yła w ;r. 1825, Je8ta-.
nator~m w. I~Jl! s~ostrze zas nadał ty- rzawszy slQ przedwcześnie. Na łom
~uł wielkleJ ks1ęzneJ .de Guastal~~ ~~ śmierci kazała podać sobie lustro, a uj~
taq
i: rzawszy się w niem rzekła:
Jednan~ para rezyduJe _w ~uryn ·'
w z~u myśliwskim w Stup. tw~ to już naprawdę lepiej umieJ
t~m
-.,..,
mggi, n:1d kt~r~go ~achem ~oszą su~ rać!"o~brzyi;i1~ rogi Jeleme. To t~ w ~~
B. Sz.
me mowi się z przekąsem~ ~ ks ,ązę
B?~ghese wybrał sobie - naJodt>OWiednieJszy herb.

warzy$zącym

jej

jenerałem
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SI~ rum1en1
Le i
.
Led . .ed k . t
c erc,
b
pani~
P 1 wie J na ie~
~ r~oezyna 0P1 ~0 na kł 0 re t pu5
";, z.Q pswe~u. n~ez~ emu emd
_JeS . w wczas po
per~męden OWl.
arulak JXesVzcze. gtorszy,
":~g em y.'YUZLd
ruz za. czasow u. w .a . • 5 IOS rzrc.zce _Nap~leona udaJe się mimo. to o~1ą,nąc na3wy~szł", rekord, gdyz ZI!11ema
swych ~rzyJaciół prawie co ty~zien. Nareszcie J.edtlak skandal ~ta.!e się . na~et
dla Babilonu nadsekwansk1ego za duzy.
~apoleon wy.syła przeto szwag~a swego,
Jenerała L;cierca, do St. Dom~ngo, by
tam stłumił powstanie murzynow. Paola
zaś X?U~i wyjeeh~ ze swym męże~, lecz
brom się przeciwko- temu tak, ze w
Brest wsadzają ja gwałtem na okręt.
Mści się ona jednak w San Domingo na
'I
swym bracie, zachowując się tak skanmiana ro
dalicznie, że gubernator w raporcie do
Napoleona zaznacza, iż „samo słońce
Nie długo jednak Paola zniosła J,\Udtropikalne z tego powodu się rumieni". ne życie w Turynie, gdżie z czasem
Kiedy zaś m'lż jej umiera tam na żółtą trudno jej już było znaleźć - przyjaNa kolanach generała febrę,
ona. odwożąc jego zwłoki do Pary- ciół. Czyniła też przeto wszystko, bV
Tymczasem ~aś gwiazda Napoleona ża, już na okręcie - pocies:ra się z to- módz powrócić do ukoc4anego Paryża.
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kiem niezwykłej energji, ale też i niezwy- obcując z sobą. I teraz też od razu, bez lejki · i nowe, coraz doskonalsze nastroje.
ldej dobroci i wyrozumiałości. Nie znał wstępnych - jak to często bywa - per· A11i się obejrzał pan Antoni, kiedy do sali

go osobiście (zbyt niskie stosunkowo zajmował stanowsko), nie danem mu było do
tąd spotkać się z najwyższą twarzą w
twarz. Ale wiedział - bo zresztą wiedzieli
o tern wszyscy - że szef jest człowiekiem
dobrym, bardzo dobrym.
- A gdyby tak - marzyło się nieraz
panu An.tomemu - jakimkolwiek sposohem trafi1ć do szefa. Po co? Ot, poprostu,
;;eby porozmawiać· z nim szczerze, otwo;zyć duszę przed główny_m zwi~rzchnikiem,
i:no~e nawet ~ypłakać się. Kto wie ... - mo~
ze 1 wypł~kac się.„ .
- No i co? No i co z tego? - przekor
nie podszeptywała pytanie refleksja.
Może ten wyrozumiały i dobry czlowi~k ~rohił?Y dla pana Antoniego coś, co
zm1emłohy Jego dotychczasowy tryb życia.
~'loże dałby mu jaką posadę bardziej odpo
.viac.l~ją~ą je~o aspirac~om. Przecie wszys
·-.:.y m1eh meJednokrotme dowody zupełnie
~1iespodziewanyc~, a jednak tak pięknych
1 mądrych posunięć siefa. · Może jedno z
takich posunięć mogłoby dotknąć właśn'.e
pana Anton·iego„.
Ta myśl, myśi zetknięcia się twa;zą w
lwarz z szefem i dokonania przy tej sposobności spowiedzi powszechnej - opęta
la od jakiegoś czasu pana Antoniego c;i?kowicie.
;r.

~

~

Na Marszałkowski~j, wracając z dwor..- głównego po pożegnaniu z rodziną,
t;~tkał pan Antoni przyjaciela - cygan'!,
z· którym najchętniej sp~dzał czas na nie·
!r~obliwe,L a przecie bogatej w nastroj.?
pogawędce przy kieliszku. Oni dwaj ro- ~~ n~k»icl.
2umi~~~i~Jci,~i
_...

traktacyj, skierowali swe kroki do najbliż
szej knajpki.
Pan Antoni cieszył się niezmiernie, ż!
może przed przyjacielłm wyśpiewać swą
duszę.

- „Całe powietrze w Arab-istanie Jedwie mi na oddech stan!e!" - zadeklamo
wał patetycznie, trzymając w ręce kieli..
szek.
Pot-0czyła się serdeczna przyjacielska
rozmowa, a wraz z rozmową toczyły się
kolejki pełnych kieliszków. Do knajpki
zajrzał ten i ów ze znajomych pana Antoniego - aż Wkrótce jeden stofik okazał się
za mały; trzeba było zsunąć dwa. Poczucie swobody, jakie narodziło się w piersi
pana Antoniego na dworcu głównym, ter:u
tu, w knajpce na Marszałkowskiej, osiągnę
ło swój szczyt. Kiedy któryś z biesiadników spojrzał na zegarek j śmiesznie frasob
Jiwie wybąkał: „O, jui czas!" - pan Antoni zasypał go gradem słów, z który:h
złożyć można było treść mniej więcej taką:
człowiek prawdziwie wolny (a takim czuł
się w owej chwili właśnie pan Antoni), nie
patrzy na zegarek, gwiżdże na czas, bo
czas to wcale nie jest pieniądz; życie
- choć zazwyczaj bywa złe - jest także
bardzo ładne; a zresztą - co tu gadać!
Jeszcze jedna kolejka!
W rozkosznym nastroju grono biesiadników zmieniło lokal w myśl zasady, że
człowiekowi wolnemu nie przystoi tkwić
stale w jednem miejscu, gdyż takie tkwienie byłoby zaprzeczeniem idei wolności„.
Lmiana lokalów tej nocy odbyła się parokrotnic. A w kaidem nowem miejscu chwi
k>~c.~ &~mreszbnia ziawiaw . ńe .łl9w.e~ ko

I

... Szef... spowiadać... wypłakać.
Powoli zaczął pan Antoni zapadać ~
smugą na samo dno tego chaosu, w którym koło

restauracyinej szeroką wyzłoconą
zajrzało poranne słońce. Wbrew wygłoszo wała myśl prześladowczyni.
Wydobył go z tej mrocznej głębi ni-e-.
nej tej nocy zasadzie spojrzał na zegarek.
~nany głos, rozlegający się w przedpokoi
Zbliżała się siódma rano.
- Psia krew! - zaklął na cały głos. ju. Jak zapach trzeźwiących soli podziałaJ

I odraz.u, niby pod wpływem uderzenia
niespodzianego p10runu, zawaliło ślę wątłe
nastrojów.
przeżywanych
rusztowanie
z wymarzonej udei zupełnej wolności spad
ły tęczowe pokrowce, z pod których ironicz
nie wystarczyło swą pokiere~zowaną poli turę biurko w urzędzie. Wyzwoleńczy
pęd Farysa przemienił się za jednem szarp
nięciem niewidocznych cugli w nieruchome trwanie solidnego urzędnika.
--- Psia krew! - powtórzył dobitnie
pan ;\ntoni i wyszedł na ulicę.
Do domu nie było po co \\<stępować
pusty - rodz·iny niema, o spaniu już nie
;n0gło być mowy. Wst~pił pan Antoni do
jakiegoś już tak wcześnie otwartego pokoiku fryzjerskiego, kazał „odświeżyć" so
bie twarz - i poszedł do biura.
Do ósmej, godziny rozpoczęcia urzędo
wania, brakowało jeszcze dużo, dużo minut. Woźni koriczyli poranne porządki, kie
dy ku ich niemałemu zdziwieniu zasiadł
pan Antoni przy swem biurku. Zasiadł i
podparł dłońmi ociężały i pełną zgmatwanego chaosu głowę. Wyłoniła się samorzutnie z tej gmatwaniny prześladująca
ostatnio pana Antoniego myśl:
- Pójść do szeffl.... wyspowiadać się„.

I

wypłakać.

otworzyły się

miesięczną peri~ję.
Pan t\1Jto:i: oparł się

mocno

jedną rę"I

ką o b:urko, crugą chciał wykonać

jaki~

ruch, ale nie mógł jej dźwignąć u ramie·
nia . A k'edy szef zniknął za drzwiami opad~ na fotel i wpatrzył się bezmyślnie t~
pym wzrokiem w powalany kałamarz.
Za r)lv: .•l~ 21częli si~ schodzić koled7-y
biuro'.vi, kló11 lh ominęła nagroda, jaka
przypaJ!a w udzfale svr dnemu urzędniko- ·
swę Wi - panu AJ"toniemu.
·

Tych par~ słów, w które ubrał
myśl pan Antoni, zaczęło kołować, koło.
wać, 5ennie, c-0ra,z bafd~ej . ~i.ężał.e, jak-;

łt,,y.cniechdpie.,/

głos

na pana Antoniego. Za chwiilca
drzwi jego pokoju i staną~
w nich sam, we własnej osobie - szef~
Niby znagła podcięte ostrym biczem myśli
pana Antoniego zaczęły z błyskawiczną
szybkością koziołkować jedną przez drugą.
•.„Szef.„ lubi nie~pod~iane inspekcje„.,
tak rano.„ Dzisiaj... tu„„ do pana Antoniego... wypłakać się inspekcja. Dzisiaj
właśnie ..•
- Panie szefie! - zaczął niepewnym
głosem pan Antonł. Czuł, że powinien coł
mówić, ale nie wiedział - co. - Pant~'
szefie„.
Szef spojrzał energicznym, a pnecid
tak:m dobrym wnokierp.
-- Z całer.o biura pan jeden jut prz1
pracy. Dzięk~ję panu. Dziś jeszcze otrzy•
ma pan jako nc:grodę za gorliwość jedno„
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ZBLIZA. SIĘ Bpz NARODZENIE
POMYSLMY O NAJBARDZIEJ
Niechaj wraz z

gwiazdą Botleemską zabłyśnie

Zbliżają się najbardziej urocze
święta Bożego Narodzenia.

łqdek.

Są rodzin)ł, w których, kied!} nadejdzie zima, t 1•l/;>co 1'edna osoba może 'Q)1•cho.:1
dzić, ponieważ w domu jest tylko jedna
para obuwia; są takie, gdzie w czasie największych mrozów pali się na kotlinie tyle
iJ;lJco, aby ugotować stra~ę.
.)I

T rzeba zresztą iść tam, zobacz:l)Ć 'Q)łas
_1emi oczyma tę wielostronną ncdzę, aby
V1ieć o niej właściwe pojęcie.
Wielu z tych nędzarzy, to ofiar'j) me li
\ościwego Losu, znajdując)) się bez własnej winy na dnie Życia, wielu takich, któ
rych, tam zepchnęły przeróżne nałogi i
próżniactwo _ rvszyscy oni jednak są
l u d ź m i , Ltórz,, czuJ·ą. wsz,•sc'' są
~

.)I

.)I

nieszczęśliwi, a w owo święto ogólnego we
nieszc:aęśliwi podwójnie.
Pomyślmy o tych najbardziej

na poddaszach i w suterynach chwila

radości

wsz}Jstko bowiem 'jedną chwilkę w szarem jego życiu, że me-' nych środleów. Zw. PracJ) Ob:yw. Ko·
wszystleo iest że jakieś zmizerowane dziecko, otrz;vmaw- biet zv.::_yn.i~ł w pismach do ofiar na Cn.iiazd
witane,
jest tam z radością
potrzebne, wszystko znajdzie dla siebie s.::y nieużywaną zabawkę lub ks{ążlcę. z ~~ dla najbiedniejszych, zapewne też i in·ne imtytucje na terenie naszego miasta z
radości się roześmieje.
miejsce.
Niechaj więc każdy wyszulea n: <rłcolia racji Gwiazdki zbierają ofiarJ), ulem obA potem, leiedJ) zabłyśnie gwiazda
Betleemska, jakże miło będzre uświadomić nych p~ddaszach l_ub piwnicach tak_ie poza· 4arowania pen>ne8·o upatrzonego ognisli:a
sobie, że jakiś nieznany człowiele. otrz)}- nawias ludzkiego życia w,yrzucone islócy, ni<J~JJ. '. Skladajm:y fliary, gdzie lcomt.
mawsz_y mój dar, pomyśli, że jednał{ świat albo złoż:y 3Wój dar któreilcolwiek instytu- wygodniej, obojętrze ·jest wszakże, cz)Jje
ręce je podadzą bJ)leby doszł)) do miejSCQ
nie jest tak podły, skoro obcy ludzie dają cji społecznej lub filantropijnej.
·
Koło Polek od kilku lat systematycznie przeznaczenia!
komuś nieznajomemu odrobinkę swego do-1
bra, ab)} .mu uprzyjemnić i rozjaśnić choć niesie na Bałutach pomoc w miarę posiada

i r::eW · przecz'J}tane książki -

f!Vie!e
ne
ehwil poświ~cam~ już dzisiaj r.a obmyśla
nie niespodzianek grviazdkoWl'"i' „ D:.i~
eiarnia widzi w swej ŻJlniej rvyobratrti jatzqce się świeczkami choin/ei i ukr'J)le pod
tiemi podarki .
~Vigilja. Dzień ten jest przejasnem
fwiętem dla L))ch, których życie nie stra)ło „urod:y", dla ludzi zdrow_ych, zado
01olonych, kochan:ych i kochających • Tra
1edją jest dla ludzi samotnych, opuszcza·
P i e k ł em
tych, nieszczęśliwych.
i est dla nę zarz.Y •.
W dzień powszedni, dzień prac:!) i ogól
tei gonitw:y, łatwiej jest nędz:y wtulić alód
tv siebie, zacisnąć zęby i . . . czekać - mole jednak słońce jutro wzejdzie. Kiedj)
fedna~ zmilknie stukot warsztatów i nawet
\-ażd_y biedak siądzie ,fo wieczerzJ) wigilij
nej - 14ędzarz, - drżący z zimna w swej
izbie, pozbawion'J) choćbJ; ogarka świec:y,
'111aiący. jak i w inne dni, zaledwie może
?art; kartofli. -.staje na ~raw~dzi rozpa=» i buntu.
W każdem wielkiem mieście N ęC1za ma
iDJoje księstwo udzielne. Ma je i w Ło
dzi. Dziedziny jej rozpościerają się - na
Bałutach, choć pomtiiejsze kolonie sp"tkać
ttożna i w innych dzielnicach miasta. ·
Groza przejmuje na wi
'iok. jaki się ściele przed
bCZJ)ma w czeluściach domów na całym szeregu ulic
·
bałuckich.
Są tam rodziny, któr'J)ch izbJ) mieszkal
ne stanowią komórki, podobne do nor ra;zej, niż do mieszkań ludzkich.
Są rodziny, nie znające zupełnie bielizń:y i m))dłd, odziane .w brudne łachma
A.Y, są takie, l(tóre nie mając łóżek, sypiaią pokotem na rozesłanym na ziemi barło
iU, prz:ylm;wając się brudnemi szmatami.
Są rodzinJ), które raz dziennie jadają
rozgotowane kartofle, rozmyślając nad
lem, kied!} je zjadać: rano, w południe,
.::zy wieczorem, aby skuteczniej oszukać żo

'C

WYDZIEDZ~CZONYCH

.>ela -

11Jj1dzic
dziczonych, ial~ielcolwiele bowiem są przJJtzyny ich nędzy, smutną jest ich dola. Po
myślmy przeto o nic h, jale myślimy o niespo
N" l .
. .
dl
·
, zec la}
Il SllJJ)Ch ~l1s/,~zch ·
dzi~nlr:ach
kazdJ) da, na co go siac: !eto gros::::, kto
żywność, }~to znoszoną odzież i obuwie,
tl)ldło, nieużywane przez d::ieci zabawlci,

ieszkania dla Samotnych ·kobiet
W

Kiedy

WAlłlZAWIE

Łódź wstąpi w _ślady

stolicy ? _·

35 zł„
sięcznie, w trz:yosobowy 111 _
w dwqosobo~ym - 40 zł. i jednoosob&~koło 60 zł. miesięcznie. w pow~m kopch w1eloosobowych każda z mieszka·
~Jek posiada prócz wła;inego łóżka jeszczt.
1: własm1 szafę; ·parę krzeseł 1 połow\.
biurka . .
Ponadto mieszkanki „ogniska"
kor.eystają bezpłatnie
··
z~ ~vspó~n.ej jadalni, pokojów do l}rzyjęc,
?1bl1.otek1 l.tp . .. Wanny i umywalnie znaj du
Ją się w .liczbie poważnej, tak, że każda
umywalnia i wanna przypada na cztery
osoby. Ppd tym względem warunki „ogni
ska" , są ident)'.czne z temi, jakie posiada
przeciętna rodzina warszawska mieszkaj;
'
ca w warunkach kulturalnych. '
Dodać. należy, ?e pbdane przez naa
ceny za mieszkania w · „ognisku" skalkulo
wane zostały już łącznie z oświetleniem i
opałem. )eżeli chodzi o służbę, to sprząta
me pokoiow_ ~ależy do lokatorek, jedynie
raz na ty<;!zien służba „ogi1iska" sprząta
gr.untownie wszystkie pokoje odpOV'liednic
1111 przyrządami .mechanicznemi.
· ~,OgnsktF tfr'tichamiane obecnie pn'-·'
.
zarząd. fundactł im. Wawelbergów jest
. p1e:wszą tego rodza.iu iusłytucją
na :ere1ue stolicy. Okaże · s.:ę orni. uiewatpliwit~ niezm~-ernie:: pożyteczi1~,, a oosiadanew „ognisku" 40 pokojów 'okażą s:e lllL'
wątpłlw~e już "' n.'.ljbliższyct tygoctn.!ach
.
chłopczy
Przestańmy wychowywać
grubo mewystarczającem pornieszczen-iem,
Dzisfejsz·a · l{obieta jest biegunowo Wychowanie to mus.i 1) opierać się na dla zgła~zających się kal1dydatek, któryc!
tysięcy.
różna od swej matki z przed lat 30. podstawach :religijnych i ideowych, 2) cyfra sięga
Wojna światowa przerwała. całkow~cie być przeprowadzone zarówno przez doru, -&!
istote która le J·ak i szlroł"', 3) być prz.vstosowane do Czasopisma
J·eJ· psychikę ' +.„orząc
~
• '
·'
i,vv'
piej rzuca dyskiem lub oszczepem, niż trudnych warunków dzisiejszego bytu,
gotuje, doskonalej i wytrwalej tańczy, bez śmies?.llych · konwenansów przeszło
„Kobieta 'Współczesna"
ścf, bez tłoczepia w przestarzałe - formy,
niż piastuje własne dziecko".
ITirótl uere1u aumer6w spec;elnrch, ~da
Ideologja dzisiejszej kobiety?... Wol- ale odwrotnie - pod każdym wtględem
ty1oonik ,.Kobieca W1póln~. • poiuą
pruz
no-woczesne.
użyność myśli i czynu, kult ciała, chęć
f inland::kich, bulgt.zr!l.U:h
sprllWOnł htbiec
co,.,-ch
Nowa kobieta musi być zdrową ficia, rozpasanie, męska junakerja i wszyzyczni-e, ideowo, musi umieć brac za ba- i iuioslotoiań&kich, Jłłłmer 'Y'°"1iika 50-Jy pośtci.f·
stko to, co jest
ry zły los, być podpor~ poga.rdzanego cumy kol>ieeie greckiej - w nul.mit roc:ni~ odnierozumne i niemoralne.
::,·sTur.nia niepodległości Grecji. - Opracowała ten
Czyż - dziwić się należy, że kandyda- dziś „ogniska domowego",
numer redaktorka „Hellenis" p. Aihene Gaci.
ostoją narodu i państwa.
tów do stanu małżeńskiego coraz mniej ?
Poco bowiem ma się mężczyzna wiązać Wyrzućmy tandetę zwarjowanych haseł nou • l'arrnios, onis najświfm~jn:e prsedstmoina życie i śmierć" z jedną kobietą, je- feministycznych, przestańmy wychowy- cielki świata kobieceio ai Grecji., dajqc ae-czerpu
§u bez trudu i wielkich staraf1 może je wać bezduszne „chłopczyce", stwórzmy jqce informacjc o rucha kobiecym, lizerwkim i pe
nowe zasady ruchu kobiecego i nowe litycznym. zmieniać dowolnie.
Dodatek ,,Mój Dom" r~fi Ireny ]ablkou•
. ,
Spojrzawszy prawdzie prosto w oczy, podstawy wychDwania.
odznacza się plęknq .uatq zewnęrr.mq i dajt
5kiej,
Niech przyszła Polska s-tame się wzo
,należy sobie otwarcie powiedzieć,
rem dla kobiet całegQ świata!
że jest źle.
nam kilka ciekawych t.zri:rkulóic. Czytamy o pracach p. Zofii Raczyńskiej, :i;nanej «rtystki maltzrkf
Trzeba jaknajprędzej rozpocząć refor.
B-ski
Józef
nowocześnie
UT::qdzania
wrtru:nlej propagacorki
kobiety.
wvchowania
od
mę od podstaw:

W tych warunkach - powołanie do żyTroska o mieszkania stała się najbar- _,
dziej chyba powszechną bolączką społe- cia w Warszawie przez znaną ze swej
działalności „fundację tanich m:es2ka11."
cze1'istw w życiu powojennem.
.W najwyższej mierze· klęską braku im, małż. Wawelbergów pierwszego „ogni
ska" dla samotnych kobiet pracujących mieszkań dotlmi·~tc zostały
nazwać wypada prawdziwem dobrodziejwarstwy pracujące
, ·
zarówno fizycznie, jak umysłowo, a ofiarą stwem.
jej padły" przedewszystklem _samotne i z . Ognisko założone zostało dopiero obec
pracy rąk własnych utrzymujące się kobie- nie i w dniach 11ajbliższych pokoje odd,ane '
ty. One to cierpią najdotkliwiej w obec- będą do dyspozycji przyszłych ·szczęślinym kryzysie mieszkaniowym z tej choćby \\'ych lokatorek „ogniska".
Ognisko ·to ma na celu dostarczenre ko
racji, że skazane na mniejsze od mężczyzn
zarobki - gorzej dają sobie radę z drożyz biecie, mieszkającej bez rodzii1y i utrzymu
ną pokojów do wynajęcia, nie mówiąc już jącej się z· własnej pracy - kulturalnego
o zgoła nieosiągalnej realizacji marze1'i o mieszkania, a jednocześnie _:._ zastąpie11ia
wfasi1ein tirnłem mieszkanku. Poci tym jej ogniska domowego, którego jest pozba
względem nasz świat kobiet pracujących wio11a.
Tanie -i kulturalne mieszkanie dla .prajest w położeniu wyjątkowo upośledzocujących kobiet samotnych ~ to rzeczywinem.
_
To też troski mieszkaniowe samotnych ście fakt
pierwszorzędnego znaczenia,
kobiet pracujących są bardzo dotkliw"e.
Kiedy przeciętna pensja pracującej kobiety fakt odosobniony i rzadki w dzisiejszych
wynosi zł. 300, a kwota zł. miesięcznie le ' trudnych szczególniej pod względem ·miesz
.
kaniowym czasach.
.
ży już w sferze
Ognisko. mieści s.i~ ,przy _ „ul. ,Lud\\'.ik1
gorących marzeń,
wynajęcie pokoju przy rodzinie, którego Nr. 1 na przedmieściu Woli. Znajduje się
czynsz miesięczny wynosi minimalnie 80 w niem kilkadziesiąt pokojów od cztero zł., a średnio waha ·się od 100 d::i 150 zło do jednoizbowych. Ceny są różne, w zależ
tych~ jest ·wydatkiem zgoła niewspółmier ności od pokoju. I tak: za łóżko w pokonym z jej możliwościami kieszeniowemi. iJu czteroosobowym opłaca się 25 zł. mie"!!' _____~e!IJ!l!llml
!!!JES:L
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!1~~·~·!'* _

bezduszne

---e--

ce

u·nętr~

Czeslmt·a W ojeńska· daje nam, bartlso Aa CULsie,
Suknie te wyb:e;-a, dobiera i przymierza kli- przegląd ciekawych ksiqżeczek dla mlod:ieiy.
„Podarlioi na Gwiazdkę", może byl
Artykuł
1"entk~ sama, gdyż w fil""azynach tych nie·
1
"'"'
"
•
•
(l.oradcq, co mamy o/iarn·
nieocenionym
11aprai~·dę
tatkwi
tem
'V
Nowym .Torhi zostały otwm'te dwa olbrzymie ma ••• personelu sprzC'dającego.
.magazyny-•ilJd, w których w cei1ie_ od j<'dnego kmnica tll)lich cen! Poniewa:(; .01~,ganiz. ita . da: u·ac, trµdycyjnym 2u-,·c:ajem, stcoim najblii.~ztm
„ •
•
r
do ··pi~du (i0i~rów nńb~ć moim suknie · wzo- j'l jednak· zbyt ~· iele pola~ D.icud:ciwośc'i lud~: 11(1 clioi,;ke.
suki.4(
modele
pięk11e
witlzimy
;;;ako1k:::enie
l'ia
czuwa
kl!j{'n'tek.
sumienia
czystości~
nad
kiej
n;ij;;y.
Jirzez
row;me na modcl:u:h. noszący:-h
lta/tłl na ser«'-ePki kol-Orowe.
tablica
i
detektywów.
busin<>ssu:. cały sztab
kvdntniejsze elegantki ojczyzny

. bez ekspedJentek
Maga„yn
„
· ·1· nr·e w Ame1·ycc' W
· „ Gd · 'b
Gd zie·
. ziez y, 1cs

Str.

14

;

....

·

'

„HASŁO'~

Nr. S4?

z dnm -14 gruania. 193u roktt.

ŻYCIE'. RZEĄIEŚL I
L2

ZE

RZEMIOSŁO I SPÓŁDZIELCZO·ść
•

związane

z mechanizacj'1

zakładu

obliczo,jrodukcji wytworzyły, w szczególności nego na wszechstronny zakres wytwórczomaso~, mechaniczna wytwórczość fabryk ści oraz w interesie tern intensy,-,ni.ejszeprzy u"'1zględnieni1U jak najdalej posunię go usprawnienia wytwórczości, specjalitego podziału pracy, zmuszają również zacja zawodowa w jednym kierunku staje
d o r e w i z J i s p o s o - się konieczną, dla umożliwienia wysperzemiio;ło
s w e g o w y t w ó r s t w a.
~ u
Stolłl!nki

jakie

się

w miarę

rozwoju

być

naj-,,
jakmożliproducenta przy'winna
Celen;iwytwórczość
:l!użyciu
..viękSt:a
wie n;jmniejszego nakfo.du czasu i pienię-

lizy,

•Y produkować

bry.
Wykwalifi:kowany

w

a·ĘKO Dz I EŁ o
· ~.

r~czne

rękodzielnik' może

WAR sz AW IE

·

.

·

Drobne,

towar tani a do-

wytwarzać towar jakościowo najlepszy,

t.:jaliwwania sił roboczych oraz szablono-,!nna rzecz, że zebrania mające za cel ta't
praktyczne i pożyteczne sprawy, powinny
wej „en masse" produkcji.
Zagadn ienia te związane przecież z odbywać si~ systematycznie i perjodyczw y ł o 11 i !
najistotniejszą kwestją bytu stanu rzemie- nie, aby z długich słów
c z y n jako zadatek lepszego juślniczego, povri.nny być przedmiotem refe- s i ę
ratów i dyskusyj posiedzeń cechowych. tra rzemieślniczego.

warsztaty przeważają w ·n aszej _stolicy.
(Od własnego korespondenta) .

Ogółem w Warszawie czynnych jest botników, co stanoWi 21,i proe. ogólnej I mysłowem.

jeżeli atoli procesu wytwórczości nie zor- przeSzło- 20 tysi~y zakładów przemysło- liczby.

·
· ·
eh
·-.et-·
g anizuJ·e tak., aby towar ten był J"ednocześ· wych 1· · rzetw~11c.zy
Wreszcie rzemiosło lic.zy
, zatrud niaJą16,600 warsztatów,
nie odflowiiednio tani, n i ~ m o t e cych pons.d 77 tysięcy robotników.
tego na przemysł średni, zatrudnia zatrudniających 29 tysięcy robotników,
n .a w i ę k s z y z b y t,
1i c z y ć
bo mechaniczna produkcja pobije go pod jący od 20 do 10(} robotników w jednym czyli 37,4 proc.
W ten sposób w przeciwieństwie do
· warsztacie, i ~el!rl, za.~dniający pawzględem cen.
n!1d 100 robotnikow .Y' Jednym .wayszta- takich zdecydowanie wielkoprzemysłoJest to rzecz zrozumiała.
. cie, przypada. zaledwie 417 zakładow z wych miast jak naprzykład Lódź, Warcl f b k t b óbk
p d
r. ę cz~s- .32 tysiącami. robo~ników, co s?n?wi szawa jest miastem wytwórczości rękoo cwas g Y ~ ry an
J skMdowycll powterza maszyniie, względ- 41,5 proc. ogolnego stanu zatrudnierua. dzielniczej i drobnoprzemysłowej. War. P~ysł drobny (od 5 robotników) sztat rzemieślniczy jest dominującą. plauie ludziom o różnych kwalifikacjach, a
więc robotnikom tańszym i droższym, wy- liczy 3.023 warsztaty· z 16 tysiącami ro- cówką pracy w stołecznem życiu przekonuje rzemieślnik całą robotę sam, lub
przy pomocy drogiego pomocnika, tracąc
na podręczne prace drogi czas. Skutek jest
j e s t
~ .ie wytwór rękodzielniczy
na wypadek bezrobo"c ia .
.cl N) i s z y o d f a b r y k a t u m e ~ b a 8 i c z n e g o, przy pomocy tanich
W Z ó R A•
Od dnia 23 ·stycznia 1931 r. wchodzi
w życie i obowiązuje wszystkie przedsię.tł roboczych wykonane.go.
że zaś o zbycie decyduje konkurenci:a, biorstwa rzemieślnicze, zatrudniające choć · • · · • • • dnia ~ • • • • • • .i!f~ r.
więc rzemieślnik swój mozolnie wykonany jedn~go pracownika, ustawa. 0 zabezpie- ulica • • ' • • • • • · • • ' • ' nr, ' ' '
.
produkt bez kalkulacji c 'daje po ceni czeniu na wypa~ek bei~oboc~a.
Do pracowników me zalicza się ucz- PO ZARZĄDU OBWODOWEGO FUNDUSZU
e
' ~.
'.
BEZROBOCIA W LODZL
łi6talone1 przez konkurenc1ę fabtycznq, niów, ~tórzy odbywają naukę u mistrza,
byle spieniężyć swój czas, chociażby - na podstawie umowy, która zapisana jest
Na podstawie per. 5 ro11p. Min. Praey i Opieki
w cechu lub Izbie Rzemieślniczej.
kosztem rta kredyt wziętego materjału.
Społecą.ej z dnia 26 wrzejnia 1924 r. dono!z~ ie
Każdy inny pracownik
NLc dziwneg<>, że mimo takiej ofiary,
w okresie płatniczym, tj: od • ' ' • do • • • '
b egab •
P?03d lat 16d podlk
rzemieślnik uchodzi za mało soUdnego b .
było zatrudnionych ogółem • • , • • pracowni·
u ezpieczemu . na wypa e ezro oc1a.
..a-Y
Składka wynosi· 1,8 proc. od .kaz"dora- k ów, z k tórych • • • • • po dleg~o
.
. .
-.ustaw.
obowiązk owi
N cę. k
J.epun tualnośc 1est przysłow1oną ce- zowef wypłaty; przyczem najW.fżśzy zaro- zabezpieczenia na wypadek bezrobocia. Suma DB•
bek dla obliczenia nie może 'przekroczyć leżna Funduezowi Bezrobocia. przewidziana w art, 7
chą rzemieślniczych wytwórców,
ustawy za ten okres płatniczy wyuosi •
·
·
Bo bra k surowca opóini·a wykończenie to zł· dzien~1e.
• ' •
.
•
roboty, zwłaszcza, że niepunktualnłe pła- , . Z powyz~zeJ kwoty czy!t 1•8 pr~~· od zł. • • • gr. ' •
kazdorazóWCJ wypłaty nalezy potrąc1c pra
.
ł
.
.k .
(pi e ' e z~ c i Po apis)
~ny rob0t.n~ UJawma ma e PQCZUćie obo- cowniikowi ~. żaś 3/4 płaci pracodawca z
własnych funduszów. Podkreślić należy,
viązkowosci.
W' z OR B.
Drogą wyjścia z tej sytuacji jest r e- że potrącenia wolno dokonywać tylko przy
r ę k o d z i e J n i c z e j każdorazowej wypłacie, na dodatkowe pof o r m a
Reforma ta trą.c.en. ia prac.ownik nie potrzebuje się z.go- . • . • • • • • dnia • • • • , • • 1930 r
w y t w ó r c z 0 ś c 1••
t ulica • · • • , , • • • - • ~ • • • nr, 1 1 :
d
dk
t k
d
,
zic 1 .w a H'll wrpa u P!aco awca 1es
streszcza się w 3 punktach·
zobowiązany płacie składki sam w cało·
.
1 ręczny sposob wytwórstwa zachowa- ści.
no ZARZĄDU OBWODOWEGO FUNDUSZU
BEZROBOCIA w tODZL
Zado
przekazane
być
Składki winne
ią te tylko warstwy rękodzielnicze, któw
.
Bezrobocia
Funduszu
rych przedmiotem wytwórczości są wyro- rząd!J Gł?wnegO'
Donosit. te w dniu • • • • • • • przekazałem
Warszaw1~ n~ konto P. K. O: nr. 9600 l to
by o artystycznej wartości.
dla przeds1ęb1orstw wypłacaiących tygod- pr:i:ez P. K. o. na konto 9600 Zarz11du Głównego
kt6
2 Zawody e . ·1 .
~z mies mcze, . ~ są zmu- niowo łub dwutygodniowo w 3-4 dni od Funduszu Bezrobocia w Warszawie kwo~ • • •

z

°

•
•
sprawa- ubezp1eczen1a

szone ~alczyc z konkurenqą fabryczną, potrącenia.

zł.

"
czeIadDl•kow

• .- . gr. • •
pi~- do • • • • •

Oprócz tego naieży zawiadomić
muszą arogą fłllcchanizacji swych warsztatów ])racy dotrzymać kroku silniejszemu miennie ~arząd O~wodowego Funduszu
ąezrobocta .w Łodzi_:
współzawodni.kowi.
1• . 0 każdotazowem potrąctniu (wiór
•
3 Ze względu na koszta inw t

{P i

tytułem składek

e e z

U W AG A :
es ycy1ne A), · który poniżej podaJeiny;
ł h lJ kł • • być przez Starszego
2 o ka. do
-!!!!!!ll!!!!!!!!ll!!~!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!~!!!!!!!!!!lł!!!l•!!!l!!!I!!
z razowem wys a · s aacK
·
e
(wzór B), który poniżej p<'Jaj.~my
„
zatargu

mistrzów
.Epilog•
P1ekarsk1ch z czeladn1·kam1·
w Poinaniu
<::!„d

okręgowy w Poznaniu rozpatrywał wczoraj spraw~ mistrza piekarskie"'ct

go Nowaka, oskarżonego · o zastrzelenie
Wesołowskieczeladnik~ .piekars;kiego
go. Sprawa jest epilogiem zatargu mis
trzów piekarskich z czeladnikami 0 nocną pracę z soboty na niedziele. Zastrzelo~~- Wesołow~ki ~ależał do tak iw. kow
1lllSJI c~eladmc~J, dokonywującej
poszczegolnych piekarniach rewizyj. · Kie:
dy k?misja czeladnicza pnybyła do piekarm Now~a, ten sądząc, .że jest to napad, strzelił na J?<>Strach ·a gdy to nie
skutkowa~o, strzelił po. raz drugi, rani~c

ę ć i

11

0

za czas od

d " i

5

l

Formularze można róW11ieź na·
Cechu.

'
b na kl•1ent QW
SRposo
•
b•
kl
~

e

ama zawsze ro

I SWOJe

n i e m r e Od przeszło roku panuje przesilenie j le zaniedbany. J e s t
Małe często przedsiębior·
w Stanach Zjednoczonych. Tam jednak k I a m a.

kupcy ·nlę ·czekają na klienta. Dla przy- stwa wydają na reklamę nieraz tyle, ile
kładu !Oferują towar, którego jedna sztu Wynosi cała wartość "a.pasowego towaru
1ka dotychczas kosztowała 1 dol. · Dla za- i nigdy jeszcze l'l& tem źle nię wyszły.
Dzisiejsze czasy zmusza.ją do rewizji
ch~ty SJ?rz~ają 3 :"!Zt. ra. 2 i pół d~l.
~hen~ me ~1ał nawet zamiaru . nabyci~ przestarzałych pojęć o wyczekiwaniu na
)edneJ sztuki, lecz reklama swoJe robi. sezon na lepsz€ czasy. _ Dziś wielkie
'P{:.rwszor:zę?ne magazyny konf~cyjne, domy' towarC'we stosują się do nowoczesktQre sprzeoawały do nied~wn~.' ubrania nych. pojęć i opanowały rze<;zywiście rypo :100, 15~. dol., ogłasza.J.ą, ze kryzys_ nek. Nieruchliwy zaś kupiec st~i nadal
mi~sza d~1s do -~zczędzama, le;z redu- za ladą, czeka na lepsze jutro zupełnie
pr zeda wani e
takich w_a.. beznadzlejnie.
.itnierte!n1e .Wesoł?wskiego. Sąd po p.tze- kuJą ceny do 15 i. SO dot
wi ę k s ~ą
b owi em
~łucham\l kilku ~wladków uwolnił osm~ runkach oczywiście, że klientela knp\lJe. j e s t
d u k owa •
o
r
p
k
a
j
ą
k
u
t
z
s
środek
jeden
jeroc"Ze
ma
Zagr;młea
zonego, mo~ywuJąe '~yrok tern. że dzfa~a ~~ u nM ~~ st.a- n i Płał w obro1ue -:w~

.w

s

W

~

znów prze·
śród tych· warS11:tatów
prowadzone przez same

ważają zakłady

go właściciela bez pomocy sił najemnych. Jest ich bowiem aż 8,838. Liczba
warsztatów maleje ·w miarę wzrostu ilo~ci robotni}tów, któryc~ one z~trudnial'ł· Ta~. w1ę~ 'Yarąztatów o dwoch robot
mkaeh Jest JUZ tylko 5,289, o trzech robotnikach '2,603, a o ~terech - 1,237.
Te najd:-obniejsze warsztaty pracs
w Warszawie
zatrudniają więcej ludzf•.
niż przemysł średni lub wielki.
Same bowiem 1 i 2-osobowe warszttJ.
ty zatrudniają 25,1 proc. ogółu robotni·
ków, gdy przemysł wielki tylko 23,5
proc., a średni nawet 18 proc.
Drugą obok rozdrobnienia zasadnicz~
cechą dla stołecznego życia przemysłowego jest niski stan zmechanizowania.
warsztatów pracy.
Dopiero bowiem wśród zakładów za..
trudniających 7 do 9 robotników liczba
warsztatów, posługujących się pomocą
maszyn, jest większa od liczby warszta„
tów wyłącznie ręcznych. Na 17,967 drob
nych warsztatów rzemieślniczych, zatrudniających do 5 robotników, tylko
1,356 czyli 7,5 proc. dysponowało siU,
ars tat 0·w J. ed"'oos"·
h •
.....u
z ..
a z w, proc
mec aniczną,
_ tylko
bowych
1
wynika, Żł
z tych c·~... i 4zestawień

„. . .

życie przemysłQwe Warszawy

trapią dwie bolączki nieracjonaka bowfem roz<frobniona, stl\.
h"'~
ł bo · m ·
t
.
kt
ura 1 przes a.rza e, wie mezmee ..,.
nizowane metody pracy.
Niestety jednak brak szerszej int•
cjatywy i głębszego wy~_ształce~a ł za;t
dowego, a przedewszyst iem nies yc anie ciężkie 'Y~nkl e~onomiczne ro.zw<>
stołecznemu
3·u n1·e wrozą ............em1osłu
szybkiego postępu.

P. W.

Solidarność

•

•

organ1zacyJD8

w ubiegły piiątek, w sali Zjednoczeni&
Pracowników Rzemieślniczych, p. dr. Ęug,
Dębowski wygłosił odczyt p. t. „Soli darność organizacyjna".
Treściwd•e nakreślił prelegent szkie
historyczny dobrych organizacy1· zawodowych, ich znaczenie i wpływ w ruchu za~
wodowym, opisał fundamentalne zasady
dobrej organizacji i współżycia, które wy
bijać się zawsze powinny, nietyle w czasie
dobrobytu ekonomicznego, ile w czasie
największej biedy. Organizacja, która w
okresach najgorszych konjunktur gospodar
czych potrafi wykrzesać wysokie napięcif'
uczuć braterskiich i samarytańskich, może
ł „
. lk
.
.
1iczyc
na wie ą przysz osc.
Celem łatwiejszego realizowania zadai
organizacja zawodowa musi posiiadać wzo
rową strukturę wewnętrzną, opartą na sta
tucie, który winien być konstytucją orgam
zacji i jej odbiciem.
Poważne słowa prelegenta, jednego z
ni~licz~ych znawców rzemiosła .i sprav: r:e.
mieślmczych, wywołały głębok i e wraz~mt?

na sł~chaczach, czego dov~odem były. kilka
kr-0t~1e J?OWt~rzane oklaski, po brzegi wy·
pełmonei, sal~

---oVó......- - -
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EWI ENCJA I KONTROLA
RUCHU LUDNOŚCI
Nowe przepisy
W związku z ogłoszonemi niedawno
przepisami wykonawczemi do rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej
o ewidencji i kontroli tuchu ludności,
min. spraw wewnętrznych wydał dn. 6 b.m.
dotyczących
do wojewodów,
okólnik
szczegółów wykonania przepisów.
Okólnik zaleca wprowadzenie w życie
przepisów o meldunkach i księgach ludno
ści na terenie całego państwa w okresie
od 1 stycznia do 1 lipca 1931 r.
W tym okresie ma być sporządzony
.szczegółowy wykaz domów w poszczególnych gminach według alfabetycznego porządku ulic i numerów domów lub według
wsi i osiedli.
Właściciele domów muszą przedłożyć
t1eklaracje, stwierdzające kto jest odpowie
dzialny za prowadzenie meldunków. Usta
Jony też ma być stan ludności stałej, zamieszkałej w danej gminie, w odróżnieniu
od ludpości tymczasowej.
W Łodzi i innych większych miastach
wszystkie te czynności prowadzone będą
w ścisłym kontakcie z magistratami.
Od dnia 1.1.-31 roku wprowadzone zostają nowe formularze meldunkowe - „do
mowe księgi meldunkowe>' i „listy oraz
księg·i hotelowe". Zarządzenia wojewodów
rozstrzygną, w jakich gminach właściciele
domów prowadzić mają księgi, a w jakich
listy meldunkowe.

NaJ· większe miasta na świecie
Warszaw~ --- na 33-im miejscu

' Prz~ WOJną istniało na .. świecie. 20
nuast liczący.eh przeszło nulJon mieszika:ń~w, dziś m~y lch 40. W ciągu o-

obowiązują

od 1-go stycznia 1931 r.

Ponieważ rozporządzenie Prezydenta
Rzplitej nie przewiduje
żadnych specjalnych opłat
na rzecz gmin z tego tytułu, Związek Miast
Polskich wystąpił w swoim czasie z odpo
wiednim metnorfałem do M. S. W. Obecnie
ministerstwo zaznacza w okólniku, że zamierza w tej sprawie wnieść w drodze usta
wodawczej projekt zmiany rozporządzenia
P. Prezydenta. Również ,' inicjatywa Z.

Miast w kierunku scentralizowania zaopatrzenia gmin w przepisowe druki, księgi i
rejestry, spotkała sę z aprobatą min. spr.
wewn.
W bieżącym miesiącu odbędzie s1ę
konferencja referentów wojewódzkich,
których pieczy powierzona zostanie sprawa
organizacji ewidencji ruchu ludności - w
celu zapewnienia jednolitego wykonania
przepisów o meldunkach.

Doniosła z

-~-"'-

Most w

Uścieczku

Onegdaj odbyło sfę uroczyste otwarde wielkiego mostu drogowego w Uściecz
Monumentalny
lrn (pow. zaleszczycki).
ten most, przerzucony przez bystre fale
Dniestru, łączy województwo stanisławowskie z tarnopolski em.
Dodać trzeba, że od Nlżurowa do
Okopów św. Trójcy nie było dotychczas
mostu na Dniesttzc i ludność musiała
przy przeprawie, korzystać z promów.
Most ma 240 m. cługości. Jedno przę
sło środkowe liczy 102 m. 1 1iależy do
największych w Polsce. Zbudowali go
polscy inżynierowie i polscy r obotnicy,
z materjałów krajowych. Zużyto nań
110 wagonów żelaw.
Projekto-.%.li go inżynforowle H.
Pstrnkoń3ki, M. Le;:ski, II. Frny, St.
Wiltnan i Leon Pszenickf. Budowe rozpocz-ęto w październiku 1929 r. a zakoń·
czoho we wrzeuniu 1930. Pntwięce:aie
mat1l1"'1 .. tacj::ich tudos•
odbyło się p1·zy
nsd1 ludności ubu br.Ze!CóW„

dokument

o bycz

=~~~.~. w łe~hnice budOwlanej
Łódź

~zmozonego ruc~u

w przededniu

Tanim środkiem budowlanym, który 'we udzielenie n.am informacyj, dotyC1Zą
najszel"sze zastosowanie w cych właściwości heraklithu.
Na wstępie oświadcza nam p. dyrekkrajach cywilizowanych zagrttnicy, a
który zwolna wch-0dz1 na teren naszego tor, iż nowoczesna technika budowlana
odebrała murowi zadanie statycznej nokraju, są płyty budowlane
śności, a powiększyła obowiązek jego ipod nazwą „herakłith".
Aby uzyskać bliższe dane, dotyczące te- zolacji od wszelkich wpływów atmosfego artykułu budowlaneg'o, zwróciliśmy rycznych i działań destruktywnych. MieJ
zabierającego
się do dyrektora miejscowego oddziału sce więc kosztownego i
firmy „Towarzystwo Handlowo - Prze- wiele powierzchni użytkowej muru zajmysłowe Mieczysław Zagajski", Sp. Akc. muje konstrukcja nośna z drzewa, żela
w Warszawie, p. Hochermana, o łaska- za lub żel-betonu, więc z materjałów,
znalazł już

.
• d zagranic
I ·a na wy1az
ę
Pozwo enl
dla

męiczyzn

w wieku przedpoborowym

ministerstwa,go Urzędu Pośrednictwa Pracy, względWydział wojskowy
statni~ 15 lat nuasta powiększyły się ~praw wewnętrznych rozesłał do wszyst- nie Urzędu Emigracyjnego, które jed0g;~mnie, ~ zwłaszcza. możn~ to powie- kkh wojewodów i komisarza rządu na nak władza administracyjna może uznać
dzi:C ? miastach azJatyckich i amery- m. st. Warszawę okólnik, w którym wy- za niewystarczające, o ile niema w dak8:nskich! p<>dczas gdy przed wojną na 20 jaśnia przepisy dotyczące pozwoleń na nym wypadku bez1vzględnej koniecznonuast m1lJon?.W?'"ch, 10 leżało w Europie, wyjazd zagranicę, oraz uzyskiwania bez ścl wyjazdu.
Natomiast w razie wydawania paszemigracyjnych
paszportów
a po 5 w AzJ~ i ~~ryce, to dziś na 40 płatnych
miast, 15 zn.a3du3e się w Europie, 13 w przez mężczyzn w wieku przedpoboro- portu za normalną opłatą mężczyŹ1lie w

~eryce, 11 :W Azji a jedno w Aus.traUJI. Prz~ WOJną był Londyn najwiękis~;m ~~astem na świecie, dziś musl ustą
'\)IC mieJsca Nowemu Jorkowi, który według najnowszych obliczeń posiada przeszło 9,450,000 mieszkaf1ców, a na drugim
aniejscu znajduje się Londyn z 7,690,000
ludzi. ~1-zecie miejsce Żajmuje Paryż,
wykazuJący 4, 176,000 ludnoścl, zagraża
mu jednak poważnie konkurencja Berlina, liczącego 4,146,000 mieszkańców i
rozwijającego się w tempie iście amerykańskim. Wielki spadek ludności wyka~
zuj e Wiedeń, liczący obecnie 1,900,000
mający
Leningrad,
mieszkańcó"'.' i
1,600,000 mieszkańców. Miasta te zajmu
ją także w tabeli znacznle gorsze miejsca i tak n. p. Wiedeń, który przed wojną znajdował się na 7 miejscu, obecnie
znajduje się na 12-tem. z miast pol'Skich jedynie Warszawa ma przeszło mil
jon mieszkańców i znajduje się obecnie
tabeli
ogólnej
na 33-ciem miejscu
miasto

Starożytny

polskości ludu gómośląskiege
W archiwum kościoła parafjalnego w
Tarn. Górach znajduje .się modlitewnik
Bractwa św. Barbary z 1747 r„ stanowiący
nader charakterystyczny dokument polsk~
śc~ ludu górnośląs~iego. Karta tytułowa tej
kS:J:ążki ma następującą treść:
„Przeświętne Bractwo Barbary S. J>an,
ny Męczenniczki Chrystusowej, Patron«i
Sczęśliiwey śmierci Wiellciemi Łaskami v
odpustami. Rziemskiemi. UprzywiHeiowan~ .
P:zi Kościele Pharnim S. S. Apostołów
Piotra y Pawia, Na Oorach Tarnowskich
fun.dowane solennle w dzień w Ni,.eoo
w:znętey Nas. Panny Maryi 15 Aug. 1741
Introdukowane. W Warocławiu, w .Drukar~
ni Akademicy Ceł!. S. L".

wieku przedpoborowym, decydujące zna· Jeśli chodzi o uzyskanie przez męż- czenie posiada stwierdzenie koniecznac.zyznę w wieku przedborowym bezpłat- ści wyjazdu w drodze dochodzenia adminego paszportu emigracyjnego, to uzy- nistracyinego.
·
skać on musi zaświadczenie Państwowe-~
oOo

wym.

•

Upadlos'c1·

I

na'dzory

• ł u H andl owego S ąd u Ok ręgowego
Z W y d z1a
w

Łodzi

Na ostatniej sesj1i Wydział Handlowy wyłączenia przez żonę Neumana zajętych

Sądu Okręgowego w Łodzi 'ogłosił upad- ruchomości.
Jak informuje wierzyciel Reiman, upadłość Norbertowi Neumanowi, prowadzące
rn uprzedsiębiorstwo handlowe w Łodzi ły Neuman zaspakaja swych wierzycieli

przy ul. Zawadzkiej Nr. 25. żądanie upad
łości zgłosiła wiedeńska firma „Józef Reiman".
Upadły Neuman winien jest Reimanowi 492,72 dol. u. s. A. z odsetkami i kosztami, na dowód czego Neuman złożył dwa
tytuły wykonawcze, wydane przez Sąd
Ha11dlowy, które uzyskał na skutek weksll
protestawanych. Egzekucja z powyższych
wobec
i b k t
· 0k ł
ty t uł ow
aza a s ę ezs u eczna,

przez regulację, jemu zaś uiszczenia należ

.ności odmawia.

Sąd ogłosił upadłość, chwilę otwarcia
oznaczając tymczasowo na dzie1'1 IO czerwca 1930 r„ Sędzią Komisarzem mianowano
Sędziego Handlowego Teodora Kujawskiego, a kuratorem adwokata Tadeusza Klingera.
Upadłego Neumana postanowiono oddać pod dozór policii.

000

,,Nie warci, aby byli
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Instytut wyc owan a ro

Paryż wkrótce otrzyrrla

szkołę rodzicielską,
do wielu, już istniejących,

Ichu

ZICOW

we

ranCJI

szkolnego powiada, że rodzice

często powtarzają regułę

zbyt

budowlanego

których zalety i wady doskonale mBm1
a tern samem dozwalają na dobór kDU:.
st!ukqjl. no~nej indywidualnie najodpo.

~edni~JSZeJ. Mur, zwol~ony z, ciężaru
I, oboy.r~ązków, za.:nienla się w pancerz z
c1e:i~1eJ wprawdzie warstwy, lecz zbroj-

n.eJ ~e ws~y~tkfe zalety, ~kle tylko p.os1adac powm1en obok zasaaniczego .zada.
nia wypełniania ram konstrukcyjnych.
Mur taki tworza płyty budowlane
·
"
heraklith.
Heraklith, poza wyżej wymienione.
ml zaletami, posiada jeszcze cały szereg
nader doniosłych zalet, a mianowicie·
jest ogniotrwały, nienasiąkalny, odpor:
ny na działanie mrozu, oraz nieprzeniklf.
wy jeżeli chodzi o przepuszczanie dźwięków, a co najgłówniejsze - budynki z
heraklithu są już bezzwłocznie po wy.
kończeniu idealnie suche i
przystosowane do celów mieszkalnych.
Należy zaznaczyć, że wszutek swoi.
stego składu chemicznego ściany hera.klithowe chronią stale od wszelkiego ro.
bactwa, ~ nawet od tenn!tów. .
~ozmiar płyty he~·akhth?'1eJ: obeJ„
muJąc! 1 m. k'Y. pow~erzch~1, !~~wo .s~
v.:alr:eJ u brzeg:ow, daJe moznosc rozw1• .
m.ęcia błys~awicznego tempa przy budo.
.Wie! przy J~nocz~si:em o?ni.żeniu się ko
sztow robocizny o. k1lkadz1es1ąt procent,
co jest jedną jeszcze niezmiernie doniosłą zaletą tego artykułu budowlanego.
Heraklith wiec
jako materjał tańszy
od dotychczas używanych środków bil
clowlanych o 30 procent, może być zastosowany do każdej budowlf, przy jcd·
noczesnem wyzyskaniu przy ziemi 1 poddaszy, nadaje się do wykonania ulubio·
nyćh dzisiaj podciętych naroi3, dachów
okapowych lub płaskich i t. d. Tik więc
z heraklithu buduje się domy mieszkał·
ne parterowe, wielopiętrowe, a szczególnie n~dają się płyty heraklithowe dzię
ki swej lekkości do budowania mansarcl
i nadbudówek w istniejących, ju:i; domach mieszkalnych i gospodarczych.
Wóbec niszcz~ej w roku bieżącym
klęski pożarów, która dotknęła SZCU7
gólniej wieś, herakllth zyskuje tembardziej na znaczeniu, jako materjał nfa
droiszy, od używanych do bmfowy zagród, a ponadto całkowicie zabezpleczająct,

od ognia i Wilgoci.

Oczekiwać przeto należy; 1z śladami zagranicy, a następnie już i śladami War·
szawy, pójdzie zaróvirto wieś, jak i miasto, zarówno w Łodzi, jak w olu·ęgn łódz

kim. (s)
Utopił narzeczoną

J
„nie wolno",
po
Mieszkahiec trzemżala, nie1'aki 'Wo·
, · d u' · · t ywę ·1 rozwoJ
· · m1cJa
francu- czem zab iJaJą
miastach
prowincjonalhych
ciech Kaniasty, dwudz.iestokilkoletni mło·
chowy dziecka.
skich.
Bardzo pożytecznym, podobno, przed- dzienicc, doko11ał onegdaj wyrati~owanej
Potrzebę takiej szkoły określH JUZ
dowcip francuski, wedle którego, gdyby miotem takich szkół mają być rozpra- zbrodni na osobie swej narzeczonej, 22-Jet
sie_, rodziców sn.dziło po ich zachowBnlu wy, w których swobodnie wymienia się niej Irenie Karnickiej. V/racając z nią ro· · we111 z Orchowa do domu, Kaniasty· utopił
sie czy sa odpowiedni na wychowaw- zapa t rywania na rozmai't e w.ga d merna
có~~v swoich dzieci, to ck:::załoby się, że ognisk?. domowego. Karność, ofiarność, dziewczynQ w jeziorze pod Saćwi~owem:
wyłowiono nazajutrz l
l 1-·e po"zuc:e hono - Ciało clziewczvny
J
i
"
1.1
no.oroczynnosc 1 g 1ęoo
pncwie nil{t z nlch me JCSi.. gor1i1Y111
zaalarmowana policję w Trzemesznie.
ru, znajduj~ się
zcs:rć swoj'.m w „ s e .n dz ee:• em
Zbrodniarza, który z nieznanych dotąd
pontięcl.zy cnotami,
J cdnym z gi:ó i'.'ll:,tch przedmbt·>·:• tald~j szkoły jest nauczanie ojców i ma- które nowa szkoła chciałaby widzieć przyczyn clopu~cił siQ tego okropnego czytek usrdwlogji tiz'ięcka i zrozumienia je· wszc;~epiane 1.i·:.:ei rntlzir1'iw w dusze Inu, osadzono w :ucszc•c policyjnym \\' Or.
chowie..
go du::;zy. l>.itżrO"wuik te~·o Eu\"i.:av l·u- dziedece.
IJodobną
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„fIASLO" z dnfa 14 grudnia 1930 rokti

Zjazd

Zw"ązku

Pracy Obyw. Kobiet Walka· o prawa wyborcze kobiet
w Japonji

w Warszawie

jakie czekają nasze posłanki.
Sprawozda nia par1 delegatek rozchwia.'.:
mogły wszelk ie obawy o przyszłość Związ
ku. Wprawdzie zwylda praca organizacyj
na tu i owdz:e leżała odłogiem - ale zato
najpilniejsza i najaktualniejsza praca wyborcza w szędzie
świetne dawała rezultaty.
Jeśli chodzi o bezpośrednią korzyść, jaką wyniósł związek z tej pracy - podkreś
lić trzeba przedewszystkiem mocną świado
nie
wewnętrznej mość swej wartości
podmówiąc już o rozrośc:e fizycznym wajaj'icym w niektórych województwach
liczbę naszych oddziałów.
Dużo bardzo czasu zajęły sprawy, dotyczące prac związku na przyszłość. Pierw
sza z wydziałów otrzymała głos prasa, chlu
biąca się dwoma pismami i kilkoma wydawnictwami Związku. W dość daleko
idących zamiarach - wydział prasowy pro
jektuje m. in. urządzenie kursu
dla referentek prow:ncj-0nalnych.
ny
, Podobne kursy w swych zakresach planują
• żywiotowy pęd i zapał
obywatelskiego,
do pracy dla dobra państwa - stanowić wydziały wychowania
mogły bardzo poważny atut dla pogłębie- spraw ~obiecyc~ i in.
Zdajemy sob1e dobrze sprawę z zadań,
nia wpływów, utwierdzenia powagi, którą
· jakie m~my przed s_ob_ą.
już cieszy się Z. P. O. K.
·
• ·
Na porządk.u obrad była:
1) Sytuacja polityczna.
2) Wewn~trzna sytuacja Zwiazku.
3) ~rogram pracy wydziałów,
4) "Wolne wnioski.
Referat o sytuacji politycznej wygłosiJaworska, wyrażając
ła pani posłanka
, szczerą radość z powodu zwycięstwa listy
państwow1ej. Podkreślała przytem wielkie
obowiązki,

. ~da. 7 i 8 b. m. odbył się Zjazd Związ
iu Pracy Obywatelsklej Kob iet w Warsza
wie. Na wezwanie Z a rządu Główn ego
przedstawicielki wszystk ich
zjawiły się
województw : przewodiliczące Zrzeszer1
wojewódzkich organizacyj. Brakło tylko
delegatki zrzeszenia tarnopolskiego, która
wskutek ciężkiej choroby
w domu - przyjechać nie mogła.
. Zjazd przedsta'wiał się . imponująco
- tak ~ względu na obesłanie - jak co
do poziomu obrad, które wyp'ełniły sżc'zel
nie oba '<Qni świąteczne.
Celem zjazdu było uprzytomnienie sobie sytuacji, w jakiej znajduje się tak już
<iziś roZ90słe stowarzyszenie po kilkomiesięcznej a tak absorbującej nas pracy wyborczej. Praca ta, wychodząca bądź co
bądź poza ramy budowania struktury od
zawierała, oczywiście pewwewnątrz ne niebezpieczeństwa, dla tak młodej
zwłaszcz.t organizacji. Z drugiej zaś stro-

najbliższe

Nasze

Gretą

z

.

.

Od

_.
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I obraz

Prawdziwa miłość
awanturnicy

z Maurice Chevalier
Janette Mac Donald

Il obraz

Niedobrane

Mię~zynarodo.wa

małżeństwo

konferansjerkę przeprowadzą:

czarująca

Wodewil.

Odeon -

Karol Hanusz.

KRÓL ZEBRAKÓW" J

poniedziałku

podwójny program

MADY
zCHRISTIANS

ekranu
Hollyw.OOd" wybitnych gwiazd obsada
"Rewja
Hanka Ordonówna,
Polskie piosenki

Yorku. Demi• King,

--

.

---- ---·

„Pieśniarz Paryża·" Maurice Chevalier

tt

·- e,·- --

wykształcont kobietę.
.

Garbo

k OCh a Iem·"

Miłości"

,,Parada

Na najbliższej po wyborach sesyj parlamen
wprowadzono z wielkiemi trudnościami trzy
projekty praw; prawa wyborczego kobiet do
samorządów, praw politycznych i prawo kobiet
do t*orzcnia partji politycznych; z braku cza·
su projektów tych nie dyskutowano. Po raz
drugi, na nowej sesji, już z podpisem więcej
niż 280 czołnków, zatem większości, przedsta·
wiono w parlamencie projekt prawa wyborcze•
go kobiet do samorzl}dów, lecz z winy opozy.
cji rziJdU,
projekt ten upadł w komisji,
W marcu 1929 r. odbyły się powszechne w1
bory do samorządu w Tokjo. Kobieca Liga
Równouprawnienia rozwinęła ożywionlł działał·
ność agitacyjną, popieranlł przez Komitet Wyborów Miejskich.
Dn. 27 kwietnia 1930 r. zorganizowano wiei 1
ki meeting kobiecy w Tokjo. Była to demonstracja, żądająca uchwały prawa wyborczego
kobiet do samorządów. Na meeting stawiło się
483 delegatki; sukces był kolosalny.
Dn. 8 maja 1930 r. projekt prawa. wyborczi>
go kobiet do samorządów został przedłożony
sejmowi i przyjęty, Niestety, Izba Wyższa g<
nie zatwierdziła.
Japonki jednak s11 przekonane, że na 118'
stępnej sesji uzyskają prawo wyborcze do sa•
morzljdc;w w obu izbach przeważającą wię».
szością, i z wiart tt
nieubłaganą walk~
pro-.i;adzą dalej
·
o to, co stać się musi! t. i· o ~ełne równoupr&
wnienie kobie~~·
.A. St.

t1i

przebojowe programy!

,,POCAŁUNEK"

. b.le t y lko
" C Je

Kobieta japońska stanęła do walki o swe
prawa dopiero p& wojnie światowej; zachęciły
kobiet europejsl>ich.
zwyci~stwa
ją do tego
Miss Raicho H~ratsul>a i Miss Fusaye Icltlkawa, obie znane pisarki japońskie, podjęły inicjatyw*,;, stwarzając Nowy Związek kobiecy, w
którym położono nacisk na prawo tworzenia
partyj politycznych, oraz zdobycia praw wyborczych do samorządów i do parlamentu.
W 1921 r, prowadzono wielki} agitację za
i>owszechnem głosowaniem. Wtedy to pp. Hiratsuka i Ichikawa zostały aresztowane za to,
żo wzięły udział w jednym z publicznych meetingów, ponieważ kobietom japońskim nie byol wolno uczestniczyć
VI zebraniach politycznych.
Incydent ten był bodicem do walki o prawo
do brania udziału w zebraniach dla kobiet i
ostatecznie prawo to zostało uzyskane w 1922
r„ Po tem pierwszem zwycięstwie Nowy Zwią
zek Kobiet został rozwiązany.
W 1923 r. powstała Liga Kobi~t dla równouprawnienia. - The Fusen-Kakutoku-Domei
- z jedynem zadaniem wywalczenia równych
praw dla kobiet. PrzewodnicZIJCł została p.
Fusaye lchikowa. Liga :wydaje miesięcznik
„Fusen", to znaczy równouprawnienie. Poraz
pierwszy odbyło się w Japonji powszechne goł
sowanie w lutym 1928 roku. Podczas tych wyboró1' kobiety rozwinęły energicznt działał·
no§ć agitacyjnlł za prawem wyborczem kobiet.
męż
motywując tem, że skoro niepiśmienny
czyzna może głosować. to jakże pozbawiać tego przywileju

Najwybitniejszy aktor
teatru Ziefelda w New-

Janette Mac Donald.
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żaden człowiek, oprócz chyba mojej sio- skirn. Dziś byłam tam

Pani jakoś um.ilkła, droga przy- j ten masaż działa denerwująco. Ostaterzekł gość. - C~ż się sta- cznie człowiek jest maszyna której nie
·', N ·
można tak łatwo zatr
apmam
zymac.
.
- Jestem tylko smutna. Tak, Jestem nerwy do ostatecmych granic ale napróżno, mechanizm działa d~lej i pod
tylko smutna.„
Niech mi pani opowle, co panią gnę- wpływem jego mimowolnych dotknięć
bi, jeśli uważa pani, że godny ' jestem czuję się kobieta. w dodatku taki fry~
zjer zabawia swo klijentki konwersajej zwierzeń.
-Dama uśmiechnęła się _ boleśnie · i, cją: „Czy łaskawa pani idzie dziś do
trzeba przyznać, że wyglądała pięknie z teatru?" _ „Ale łaskawa pani ma cutym wyrazem twarzy. Bezmyślnie łyknę- downe włosy". To jest męka, okropna
.
ła nieco herbaty, odstawiła szklankę o- męka, co tydzień to samo!
Dama przerwała na chwilę i spojrzabierna rękoma, pogładziła miedziane włosy, ściągając skórę na czole i uwydat- ła na swego gościa, który pomyślał w
niaj~ swój piękny profil, poczem zaczę- tej chwili:
- Jak bardzo jest pani wrażliwa,
ła:
- Czy słyszał pan już od jakiejś ko- droga przyjaciółko!
- Przed kilku miesiącami - ciągnębiety, co to znaczy pójść do fryzjera?
Męką jest już oczywiście wizyta u den,- ła dalej - wstąpiłam przypadkowo do
tysty, ale u fryzjera jest jeszcze gorzej. obcego zakładu fryzjerskiego, mieszcząObcy, niechlujny człowiek zbliża si~ do cego sfę w odległej dzielnicy, gdyż tam
klijentkl, czuje się jego oddech, zapach akurat miałam do załahvienia kilka
taniej_ wody kolońskiej, widzi się dokła- spraw. Wprowadzono mnie do kabiny i
dnie Jego skórę, każdą zmarszczkę, każ„ proszono, bym zaczekała. Nagle ujrzad>: prysz~z ·na twarzy. Prze?lera pal~a- łam w lustrze pomocnika fryzjerskiego,
Illl w moich włosach, masuJe mnie, Je- który miał się mną zająć. Miał pożółkłą
stein skaUl;na na caikowitą - uległość cerę, gładko uczesane ciemne włosy .i
względem mego. Przymykam oczy. Po-1 smutne, ciemne oczy. Ruchy jego były
tein staje się_ to najgorsze, najpodlej-lpowolne, lecz pewne i śmiałe, dotykał
s.ze. _t..Q_llrzę}?1ęr?nl~ palcami we__ ~łosacJ?.. mnie tak piesz~otliwie, iak ni.gdy dotad
-

jaciółko lot

_.

stry, która już nie żyje. Nie używał żadnych perfum, ręce jego były zimne i suche. Nie mówił ani słowa. Nie słyszałam wogóle aby kiedykolwiek mówił. Co
piąt~k wstępowałam do tego zakładu
fryzJerskiego, jakkolwiek był on bardzo
oddalony od mego mieszkania. Pomoc·
k ·ł · ·
· k
'k f
ryzJers i cze a JUZ na mme, kłam
ni~ł sfę nisko i zdejmował mi płaszcz.
Nie drgnął nawet, kładąc swe ręce na
me ramiona, był zawsze dyskretny, rzeczowy i ~mi.ały. ?yły to ~ajmilsze pies~c~ot~, Ja~1ch. k1edylrolwiek zaznałan:
w z~cm. Siedziałam za-yvsze z przymkmę
tem1 oczYn:a, a przez Jego palce spły:
vr.:ał.na n:me elektryczny prąd. Gd:V: chw1
lami ot~iera_łam oczy, spo~yk~ły ~1ę nasze. spoJrzema. Mam wrazeme, ze on
mme kochał.
Urwała na kilka sekund, pocrem opowiadała dalej:
- Przed kilku tygodniami do kablny wszedł inny pomocnik. Zapytałam 0
Wacława. Wiedziałam tylko, że nazywa
ładne fmię, prawda? się Wacław Powiedziano mi, że jest chory. Następnym rarem powiedziano mi to samo, że
jest chory, bardzo chory. Pomyślałam,
że leży pewno gdzieś w zimnej irzdebce,
na poddaszu, sam jeden i tęskni. Chciamiałam naprawdę
łam go odwiedzić pójść do niego - ale mam zawsze tyle
spraw do załatwienia i nie wypadało zatYtać o jeR:o adres w zakładzie fryzjer-

~

:,

.

' .

.

znowu. Powie
.
.
dziano mi, że o~ ui:1arł.
Dlaczego don ~1e poszłam? .Moze n1·
kogo ~ bard~ me kochałam, ~ak te~o
młodz1enca~ k~orego gł~su. mgdy me
słyszałam 1 ~t?re:r:iu na urnę_ było .Wa-.
cław. Oczyw~sc.ie, ze wszystkiemu Wl~ny
były nasze 1dJotyczne konwenanse 1 uwstyd · b ł ·
przedzenia kastowe
Yo.
nn
-,
.
f
~YZJ er! Poszłaby.r;n don ~apewno, przy~nosła~~ mu ~wia~y, siadłabym • przy
Jego łoz~u, ;ałuJąc Je?"? ~lad:, drogie rę
ce. I byhbysmy szczęshw1. Nie umarłby
..
napew??·
Gosc ucało'~ał. czule JeJ .rękę, którą
prze~ roztargmeme zostawiła w jego
dłoni. Rze~ł .przytem:
- Paru Jest dziwna kobieta. Ale nfe
powinna pani ufać swej fantazji. Moż.e
OJl miał Ż'Onę, z którą żył na wfarę i w
izbie szwendało się troje nieślubnych
bachorów. Może, leżąc w łóżku, nosił
kr~ciastą koszulę i na pani widok powied~ałby: „A~h, to pam ! Proszę bardzo,
mech pani siada" - i nic więcej.
To rzekłszy, stanął za jej fotelem i
najpierw nieśmiaro, a potem coraz pewniej począł gładzić jej miedziane włosy.
Uśmiechnęła się najpierw ironicznie, potern odchyliła w tył głowę i przymknęła
oczy. I podczas, gdy jego palce i dłonie
dotykały pieszczotliwie jej włosów, rozpłynęła się w jej fantazji postać biednego fryzjerczyka, spoczywającego daleko
za :miastem n.a cmentarzu.

I
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PO RAZ PIERWSZY
w ŁODZI! film p. t.

PO RAZ PIERWSZY
w ŁODZI I film p. t.

SIO STR Y"
Dramat erotyczny.

•

MARCELLA ALBAŃI, WERNER FUTTERER.
I

\

OGLOSZENI E.

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, ADAM
LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy

OGLOSZEN IE.

Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, zyc.
~NT MAKOWSKI, zamieszkały w Lodzi p~zy ul.
!"i~utowicza Nr. 49, na za~adzie art. 1030 U. P. C. Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
sza, że w dniu 29 grudnia 1930 roku od godz. ogłasza, że w dniu 30 ;;rudnia 1930 roku ocl goilz.
O-ej r'11lo w Lodzi przy uL Brzezińskiej Nr. 129, 10-ej rano w Lodzi p·zy ulicy Narutowicza Nr. 49,
dhędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rn· odbędzie się sprzeda:!: z przetargu publicznego ru·
omośei, należ11cych do Franciszka i Marjanny An- chomo~ci, należących do Józefo i Sury małż. Bircnsiaków i składafocych się z konia przyrz11dów cwajg i składających się z mebli, cszacowanvch na
piekarskich i innych rzeczy, oszacowannh na sumę sumę zł. 14,425.
Łódź, dnia 5 grudnia 1930 r.
~otych 720.
Komornik: ADA;\l LAGODZI~SK1.
/'
J.ócli, dnia 9 grudnia 1930 r.
"-·
Komornik: zyGMUNT MAKOWSKI.
l

Do akL Nr. 3513-1930 r.

Do akt. Nr. 3455 i 3456-1930 r.

Do akt. Nr. 1943-1930 r.

l)e ak&. Nr. 1811-1930 r.

Nadprogram: FARSA•

~

Powiatowego w Lodzi, ADAM
LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Kilii1skiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 23 grudnia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Zagajnikowej Nr. 35,
o<llirdzie się 1'przedaż z przetargu publicznego ruchomobci, należących do Alfreda Keilicha i skła·
lampowego z
daj~cyth się z radjo aparatu 6·cio
akcc>orjami, oszacowanych na sumę zl. 1,000.
Łódź, dnia l grudnia 1930 r.
Komornik; ADAM LAGODZIŃSKI.
Sądu

Komornik

l

I

OGI.. O SZENIE.

Komornik SQdu Powiatowego w ł.odzi, ADAM
LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulky
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 grudnia 1930 roku od goth.
10-ej rano w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 60,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 1'l.}o
należ11cych do firmy „K. Perelmuter 1
chomości,
S-ka" i składających się z towarów i in. oszacow~
nych na sumę zł. 2,000.
Łódź, dnia 26 listopada 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKJ. .

I

Handel kobietami
Łódzka

w Abisynji i Arabji

Odlewnia Zelaza

Dziś

Kilińskiego

l.6dt ul.

z z

WYKONYWA
azybko dokładnie i po cenach bardzo umiarkowa.
nych:
Wszelkie odlewy · z szarego że
laza podług własny~h lub narysunków
desłanych modeli i
Wszelką mechaniczną obróbkcr
metali.
822

EBEZ.
Początek

1713

w Lodzi, ADAM
Lodzi przy ulicy
f'jlińskiego Nr. 55, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
~głasza, że w dniu 30 grudnia 1930 roku od godz.
lO-ej rano w Lodzi, przy uulicy Skwerowej Nr. I,
p,dhędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruFbomości, należi,!cych do Almy Dalig i ekładaj11cych
~~ s mebli, oszacowanych na sumę zł. 2,640.
tócli, dnia 26 listopada 1930 r.
Komorll.i.K: ADAM LAGODZffiSK.I. " ·

~

Film ten w oryginalnei wersji śpiewno
dźwiękowej, w żaduym kinie w Łodzi
wyświetlany nie będzie:!
Pierws:zy rosyjski film śpiewao-dźwię
lcowy Reż. genjalnego Stryiewskiego.

,

W rolach

wyśc~elane, higien;:

Dramat osnuty na tłe słynnego
masu i pieśDi ludowej p. t.

Umywalki

i Brygidy HELM

MUZYKA!

w wielkim wyborze

::==

Na dogodnych wa.-unkach
· w fabryc:i;nym składzie

ŚPIEWY!

TAŃCE!

Ceny miejsc popularne!==

w doi powszednie o g. 4-ej,
w soboty, niedziele, i świt;Ła o ll· 12.30

Początek

,,

t6di, Piotrkowska 73, tel.
w podwórzu.

Dziś

i dni

OGŁOSZENIE.

Komornik SQdu Powiatowego w Lodzi, 'ADAM
ŁAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 17 grudnia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Łodzi przy ul. Pl. D11browskiego Nr. 1,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Hersza · Abrama Adlera i
składających się z mebli i in„ oszacowanych na sumę zł. 1,830.
.
Lódź, dnia 2 grudnia 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZJ:iqSKI.

Do akt. Nr. 2790-1930 r.

MIEJSC NORMALNE:

Zł.

1, 2, 3.

seansów o godz. 6, 8 i IO.
w 1ob. i niedz. o rodz. 4, 6, 8 i 10 w.

Początek

.

OGLOSZEN· IE.

Dziś

A

W rolach

TA

~ENY

Komornik S11du Powiatowe~o w Lodzi, ~DAM
LAGODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 2 stycznia !930 rok~ .od godz.
IO.ej rano w Łodzi przy ul. P1otrkowskieJ Nr. 70,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości należących do Mirli Cyncynatus i składa·
jących slę z 29 sztuk towaru bawełnianego, oszucowanego na sumę zł. 521.
'
..
Łódź, clnia 2 grudnia 1930 r.
Komornik: ADAJ\.1: ŁAGODZINSKI.

następnych I

D

Neapol, śpiewające
miasto

Do akt. Nr. 3578-1930 r.

W zruszający dramat

uwodzi.
cielka

śpiewno-dźwiękow.

ro-

„HAJDA TRÓJKA
· ŚNIEG PUSZYSTY•••"

dziecinne

PO

irłów11ych:

Olga Czechowa
Hans Sc.hlettow

spn;z. "p A TENT
do mebl. łóźek

Wyżymaczki :ki:rykań·

Rowery

Łodzi

20

KIEPURY.
w arcydziele

Pierwszy raz w

Krzesełl1:a

NARUTOWICZA

Rekord Powodzenia !

10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 70,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Joanny Szeps i składaj11pianina oszacowanego na sumę zło.
cy~h się z
tych 550.
Łódź, dnia l grudnia 1930 r.
Komornik: ADAM ŁAGODZIŃSKI.

J.A,GODZIŃSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
K.ilińakiego Nr. 55, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
egłasza, że w dniu 20 grudnia 1930 roku od godz.
' -ej rano w Lodzi przy ulicy Tkackiej Nr. 1-a,
dhędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
oruośei, nalcż~cych do Oskara Stephnnusa i skła·
. na sumę zł. 790.
)1ających się s mebli, oszacowanych
l.ódź, dnia 9 grudnia 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

Materace

20.

Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, ADAM
LAGODZIŃSKI, zamieszkcJ-1 w Lodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 23 grudnia 1930 roku od godz.

OGLOSZEN IE.
I Komornik S11du Powiatowego w Lodzi,

metalowe

,,IPLlllD ID'"

OGŁOSZENIE.

.

Łóżka

Sergjusza" '

akt. Nr. 579-1929 r.

akt. Nr. 3206-1930 r.

dziecięce

PROGRAM:

(film rosyjski),

Komornik Sądu. Powiatowego
l.AGOOZIŃSKl, zamieszkały w

Wózki

;:1 ~ie

seansów w soboty, niedziele i świ~ta o godz. 3.30.
w dni powszednie o godz. 5.30, 7.30, 9.15,

„l\liłość Ksi~cia

-

3486, 3487 i 3488-1930 r.

O GU U:S ZE N IE.

w

IECZEŃSTWA

NASTĘPNY

ł>o

nieustaąnego śmiechu!

HAROLD LLOYD

Nr. 121

Telefon 218-20

Do akt. Nr. 3485,

następnych!

i dni

Dwie godziny

pndaje,
Londyńskie „New Chronicie"
mimo usiłowań, czynio~c.h celem zniesienia niewolnictwa, -5etki kobiet jest pory·
wane w Abisynji i sprzedawane do Arabj.
P. Orilhl, podróżnik niemiecki, opowiada,
że podczas swej niedawnej podróży do Abi
synji spotykał kilkakrotnie całe karawan}
kobiet zakutych w kajdany i prowadzo.
nych zapomocą bicia, jak stado. Z drugiej
strony, komisja Ligi Narodów wykryła nie
dawno nad brzegiem morza Czerwonego,
niekoło wybrzeża afrykańskiego, skład
wolnic.
Napady celem zdobycia niewolnic urzą
dzają się zwykle w tych miejscowościach
Abisynji, gdzie rząd posiada jedynie wła
dzę nominalną, a więc w prowincjach Szan
kalla i Galla. Prowincje te są znane
szczególnie z pięknych, wdzięcznych dziew
cząt, o jasnej skórze, za które płacą się wy
sokie ceny w Arabji.

że

życiowy

i dni następnych !

p. t.:

EZ SE

CA''

głównych:

EVIER

JACK HOLT
„

„

Następny

program :

„DZIEJE
MAŁZEŃSTWA"
Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o godzinie 3, 5, i i 9.
225
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Poznańska Pralnia Chemi~zna i Farbiarnia ,,HIGIENA ''
w Łodzi, przy ul. Napjórkowskiego Nr. 7, Przy placu Reymonta, TEL. t24•8f•

Przyjmuje do chemicznego czyszczenia i farbowania wszelką garderobę, którą wykonuje bezkonkurencyjnie, w jak naikrótszym czasie
Farbuje wszelkiego rod~aju futra i drukuje pluszowe kotikowe palta we wszystkich deseniach,
Wszelkie powierzone mi roboty zostają wykonane przez pierwszorzędnych fachowców i pod kierownictwem znanego w Łodzi chemika
Antoniego Zielińskiego, dyplomowanego mistrza farbiarskiego b. ławnika Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
Wystrzegajcie się nieudolnych fachowców,
Uwaga!! Specjalność garnitury męskie
~.

- ;,...-..;:;.

IS~"

-....-. '

'

.

.

I Do akt. Nr. 3047-1930 r.
Do akt. Nr. E. 2i50 i 2751-1930 r.
OGŁOSZENIE.
OGLOSZENIE.
Komornik S11du Powiątowego w Lodzi, STEFAN
Komornik S~du Powiatowego w Łodzi, LEONARD
.t\AI30ROWSKI, zamieszkały w Łodzi, pny ulicy GóRSKI, zamieszkały w Lodzi, przy ulicy Sien·
Głównej Nr. 17, na zasadzie arL lOSO U. P. C. kiewicza Nr. 9, na za1adzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 BTildnia 1930 roku od 1odz. ogłuza, że w dniu 30 grudnia 1930 roku od god7h
10-ej rano w Łodzi przy ul. Napiórkowskiego Nr. 79, 10-ej rano w Lodzi przy uL Piotrkowskiej Nr. 6,
odh~dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru· odbędzie się sprzedaż z przetargu, publicznego l'U•
rhomości, ttależ11cych do Benjamina Berga i likłada chomości. należ1eych do firmy ,,A. M. Sztem" i skfa.
jQc)'eh się z tokarni z cały°' UfZłdzeniem oru rói- daMcydi się z; 20 tztuk materjału bawełnianego, o·
11zacowanego na 1111111ę i:Ł 550•
.uych mebli, oszacowanych na 5UDl§ zt 1,233.
Udi, dnia 6 lfUdnia 1930 r.
Ló-dź, dnia 5 grudnia 1930 r.
Koorniki STEFAN GóRSKI.
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.

Potężny

PRZEDWIOŚNIE

łDo

f.
OGŁOSZENIE.

'

J.,.oruoroik S11du Powiawwego w Lod;ri. JAN
JABCZYK, zamieszkały w Łodzi przy ulicy J?o.
łudniowej Nr. 20, na zasadzie IU'L 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 8 8tycmia 1931 roka ct4 1od&.
10-ej rano w Lodzi pay uL Pomorskiej Nf. .U,
odbędzie się sprzedaż z przetargu l'lłblicanego ru·
chomo,;ei, należących do fil'Dly: „M. Jlogo?J.iiski i
akładających się z 2-ch gi•empli pn~alniczyeh
IWU'ki Jul. Hoffmana w Zgierzu, czyone, otlleG•
wanych na sumti zł. 500.
ł.ódi, dnia 10 grudnia 1930 r.
Komornik: JAN JABCZYK.

seans. w dni
niedziele i
Na pierwsze seanse ceny
Orkiestra pod kier.

w soboty,

;

•••

il..'

r'-

••

A

•

,

I Do akt. Nr. 2159-1930 r.

Do akL Nr. 2226-1929 r.

OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, ·BRONISLA W PINGIELSKI, zamieszkały w Łodzi pray uL
Południowej Nr. 20, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 23 grudnia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi, przy ulicy Głównej Nr. 31,
odbędzie się sprzeda;i; z przetargu publicznego ru·
chomotici, naleŻQcych do firmy ,,Koperta" i składa.
jących 11ię z maszyny do składania kopert, oszaco·
wanej na sumę zŁ 1,000.
Lódź, dnia 12 grudnia 1930 r.
Komornik: BRONISŁAW PINGIELSKI.

wbr>t~, dai~ 13 gr11dnia o a;<>dz. 12-oj, w 11iod:r:ielę, dDia 14 o iw 11-oj ruo
wyświetl•oa będsio wesoła komedja p. t. „PETER PAN-4 w roli głównej:

dzieci :20 gr. <Ila

OGŁOSZ~NIE.

Połuchiiowej

Nr. 20, na zasad:r:ie art. 1030 U. P. C.
dniv 7 ft)'Cl;Dia 1931 rokv od 1ocb.
10..j rano w ł.odci. f'r&'! ulicy Pustej Nr. 7,
o~ie •io spr~daż z pr-:r:etargu publicznego ru.
chomości. należ,eyeh do Rajdj Ro&ell i Czerny Jel·
~kiej i składajfcych si~ z dwóch wursztatów tkackich mechanicznych, oszacowanych na i;umę ~o·
tych 600.
ł,.6dj, dnia 5 arudnia 1930 r,
Komornik: BRONISLAW PINGIELSKI.
Dzł9

dorosł

cl} 50

r. -- Nast

n

ro ram: „Skr

l 4ni

OGl.OSZENIE.
Sądu Powiatowego
nlnie6ikał1 w

w Lodi:;i. KAZI.
Lodzi, pny ulicy
Mielczarskiego Nr. 14., na zasadzie art. 1030 U. P. C.
oslatza, ie w dniu 23 giuc:bm 1930 rob od godz.
JO-ej rano w Lodzi prJY
P~zalnianej Nr. 26,
odbędzie się sprzed-.i; z przetargu puhlleznego ruchomości, należących do Tadeusza i Feliksy małż.
Jaworskich i skłiidajvcych się z nlehli, urz,.Ucnia
sklepowego i artykułów i<pożywczych, osucowan).i:ch
na wmę zŁ 499.
Lódi, doi.a 13 grudnia 1930 r.
Komornik: KAZIMIERZ SUZIN,
Komornik

MlERZ SUZIN,

w.

na•t12payęh t

KRWAWY ŻART
Komedjo.dramat w lO akt•cb.

J)icklay

W roli

głównej:

ulub. publ.

Ryszard Talmadge.

Seuaacja. -

"

Kino-Teatr

-

Nicbyw\fe n,pi,ci•.

•

"

Od wtorku, dnia 9

•

grgdała

-

Moc wrażeń.

'

&

' .

Mogiła wśr~d

Ceny miojse w dnie powaz.: I. tS.O,
li. 1 zł.,
75 gr., w ni'edz. i święta:
I. 1.75, II, 1.25, Ul. 1 :sł. Na I. seans
ceny zniżona _: L i li. 75 rr. III. 50 rr.
Początek :seansów w dni pow.sucłnie
o godz. 4-ej, w soboty, niedz. i św.ię· •
ta o godz. :.!-oj. Ostatni seans o 10 w.

m.

•

<

r. b. l .dnl •••tqpD)'Ch I

W rolach głównych :
mistrzyni ekranu

GJ.Orja
• SWaDSOD i jalny
gen- t•
} Barrymore
IODe

Bilety cr:łonkow1kie we.iue w ®ie pown echłie po 90. gr. Bilety ulgowo i pa•10partout
W •obotę, 11iedrielę i jwięt• nie waiae.
Nr. 1001-1930 r.

Kupu,jcie wyrob
krajowe!

LUNA

Dziś i dni naat41pu7c:b I
Arcydzieło filmowe według raagłoa~j
powieś.ci Vickl Baum „Dr. chom. He·
loaa Wilłfiir", która się ukazał• w War•

s:i:awskich pismach p. t, .Studentka•

SŁODYCZ
ZWYCIĘSTWA
Nast~ojow_y dramat erotyein.y na tle
walka kobaety wykształcoaej :1 p1':i:eciwieństwami losu.

Ko;rc;rt

Olgi

Czecho~ej

ELZY TAMARY
ł IGO SYMA.
W spaniała ilustracja muzyczna orkie·
stry symfonicznej pod dyr. L.'Kaotora.
~o~~!ek •••n•ów o aodz. 4-ej po poi., w oolaoty
1 n1ed•. ~ rodz. 12-ej w poi. Ceny miejac popular·

ne, na. P,'"':"l•iy seans o,d I zł. w soboly, nled1.
• •W•ęta od l 2 -3 po 50 rr. i 1 d.

DŹWIĘKOWE

Komoroik ~du Powiatowe.o I reWU'U egzeku·
C)'j11ego powiatu ł6dzkiego PIOTR PILICHOWSKI,
1acaieezkały w m. ł..odzi przy uliey Zielonej Nr. 63,
ru r:aadzie art. 1030 Post. Cyw. podaje do wiado·
mośei publicznej, ze w dniu 2 styeinia 1931 roku od
gok. 10-ej rano w Konft&nł)'llowie, Laska Nr. 4,
odbtd1ic ~i~ lie;rtaeja ruchoinoki należQcych do
fmy: „Groubard Hey111aJł i S.k11", skiadaj,cy1·h fię ~
me~111n1 dreparki, ouacowanej na i;um~ :eł. l,200.
Spi1 rzeczy J 11uc1mek takowych prtejriauy Lyć
mou w dniu Jieyt(leji.
Lódź, dnia 9 tp"lldni• 1930 r.
Komornik Sfdowy: PIOTR PILICHOWSKI.

201

.

LUSTRA
powi~kszające

do golenia
Lustra ręczne, lustra stojące, lustra
ścienne, trema, lustra i szkła szlifowane do mebli, budowli, samochodów i t. p. poleca po cenach
zniżonych

828

FABRYKA LUSTER

OSKAR KAHLERT
Łódź,

111. Wólczańaka 109, ł•l• 210· O

„„

~

OGLOSZENIE.
KINO-TEATR

lodowców

Dranat w 9-ciu aktach.
Tajemnica tragicznej imierci profeaora Malmgreena i Romualda
Amund•ena. Zmararue się z ponur, przyrodą polarni\ - oto treść
trelć tero potęiue1ro filmu. - Nadproi'r&m : FARS.A.

A jednak ciało jest słabe

ul. SienkiQwlcza 40.

I

I

Wielki 10-cio aktowy dramat erotyczny p. t.

"Spółdzielnia"

I

Do akt. Nr. 2197-1929 r.
,
OGLOSZENJE.
'
Komornik S.du Powi11towego w Łodzi, KAZt.
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Lodzi, przy uliey,
Mielezar~kiego Nr. H, na zasadzie art. 1030 U. P. C.:
ogłuza, io w dniu 23 grudnia 1930 roku od go<h.
10-ei ra.uo w Lodzi przy ul. Kilińskiego N1'. 86,
o~zie si~ 1JPrudaż z przetargu publicznego ruchomości, naleitcYch do Dawida My~)ibonkiego i
1ildadaj11cych się z mebli, oszacowanych na sumę zł~
tych 420.
:tódi, dnia lS gi·udnia 1930 r.
ł
lĆ.omomik~ KAZIMIERZ SOZ~

Wielki podwójny •&lagierowy program.:

L

awięta

Poranki dla daiecl i młodzieży
B•tty Bron•on. Ceąy miejsc; dla
dlata Flota" w roli L Ramon Nowarro.

Do akt. Nr. 1804-1930 r.

Nr. 2046-1930 r.

'·

c:

Dramat dziewczllt nuconych Ila pastwi; :i:epHcia wielkomiejskiego w filmie p. t.

W

otła1•. że w

pow1z. o godz. 4-ej
o godz. 12-oj.
miejsc zHcznie zniic>ue
p. Białkiewicza.

OGLOSZENIE.
Komornik S11du Powiatowego w Lodzi, K..4.ZI.
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Lodzi, przy ulicy
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art. 1030 U. P.
ogłasza, że w dniu 23 grudnia 1930 roku od godz.
10-ej rauo w Łodzi przy ulicy Juljusza Nr. 20,
odbędzie się spr;i;edaż .i: przetargu publicznego roo
chomośei, należących do Jerzego Jarischa i składa
j9cych sio z mebli, oszacowanych na sum~ zł. 640.
Lódź, dnia 13 grudnia 1930 r.
K~momik :, KAZIMIERZ SUZIN;

Dramat 1l& tle wybujałego
+ W roli tyt11łowej:
jak<> mścicielka
erotyzmu wielkich środowisk.
eJUUj\c•
..,.
wł1t111ei baiiby.
Nadprogram a:r:ampaliaka komedja, wieka bomba śmieeh11 „PAN WACHMISTRZ NA URLOPIE„

K.oJllorqik Stdii Pow1-towC1go w I.odi.i. BRONI·

UWAGA: Ceny mieiac nic podw1hsone.

'

dramat obyciajowy.

Sł.AT ł'INGIJ!:C,SKI, zamieazkały w L9dzi przy 1il.

~Nl~aCORSO
Poez:ątek

at.

•

,,CZAlłNA LIA
DAĄA''
TODA

Dojazd tram•

wajuii 5, 6, S. ~ 16. do .rop Ko1>9r•
uih i Zeromskieio
Orkiestra aymfoIJic:ma pod batutll A. C1q~wakiero. Poe1,tek
seansów w doi powszednit o gocb. 1'.•i pp. w nj11dr:ielo i świi;ta o godi.
2-oj PP• Oi;ta.tni se1111• o Ir• llJ·•ł wi":s. - Ce•7 miejse: J. m. 1.25 gr.
II. m. 90 gr. i IU. 60 gr.-Bilet11,1l101H w sob„ 111e1b. i święt• nieważ..,_
Na pierwssy st;an' wa;;ya\kie 111iej11e• po 60 ~r.
Do akt. Nr. 1711-1930

I

OSTATNIE 2 DNI

Kino-Teatr

Zeromskiego 74-76.

'

Grand-Kino
Dsii I daf nutvaych I
Dawno oczelciw&llJ film dźwiękowr,
staaowi\c7 epokę metyllro w ltiiiozqato,,.afii, ale w dziejach kultury cluchow~j D!llZCJO

wieku p. t.

BIAŁE
Żywiołowy dramat w którym pieśń pu·
styoi porywa serca żarem i płomiennll
namiętnością synów południa.
W rolach głównych:

JOHN BOLES
znany z: filmu .Rio Rii11."

Charlotte KING
Luise FASENDA
Edward MARTINDEL
NADPROGRAM;

Dodatki

dźwit;kowe
aktualności kr~owe.

i

Pocz:11tek 4.30, oat, 10 wiecs. w sob.
i rLiedz. pocz. 12 w poł.

-CIENIE
Reżyserii W. S. V AN DYKO' A
Na tle najbardziej egzotycznego za.
kĄtlca ziemi rozgrywa się dramat miłości i dramat społeczuy. Najbardziej
głęboki, piękny i wstrzllaaj\cy film
nas:r.ych czasów.

w roli

główn.:MONTE

RAQUEL

BLUE

oraz
TORRES
Nadprogr.: Fleiacherowskl dodat.
Pocstttek seansów o i!'Odz. 4-ej oatatoi
o 10.15, 'W soboty, lliod:r.iele i święta
o gods. 12-ej w poł., os•atni o 10.15.
Ceny miejsc normalne na poranie. zniż.

~tr.

19.

········ :
111·····································
•

•••
i
:•
••
i
•••
••
:

ĘTA BOŻEGO NARODZENIA!

od

zł.

Materjały d~mskie
1ełniane we wszystkich szerokoś
ciach, kolorach i deseniach

za metr

od

zł.

zł.

od

1.75

Chustki

tkane jedwabiem we
wszystkich kolorach

zł.

od

Koszule

wełniane...

zł.

od

wełniane

2.95

w pięknych deseniach za sztukę

3.45

I

Zakiety

w najmodniejszych kolorach za
metr

białe

od

od

zł.

sztukę

11„so

. od zł.

2.45

:
•

poleca na potrzeby. centralnego ogrzewania i dla ku:i
ni wagonowo oraz ze składu.

11ELIB01ł ''
Ł~
Oddział

w

Sp. Akc::.

i
:•
•
:••

Handlowo-Przemysł.

J. BORKOWSKI
Kilińskiego

Łodzi,

Telefon 10-173.

Wystrzegaj się nieudolnych
I i kręć ~yl_ko tel.

11.-

:=

„Pogo~towie.

70,

męskie

7932

naśladownictw

. . 16 J •

Krawieckie Kiersza"

·91 ·Filji
nie posiadamy

Zeromskiego
Sklep narożny

zł.

9.75

1

Bieli~na damska
koszule białe i kolorowe w bogatym wyborze

i

,,GOTTHAlłDA''

i kolorowe z najlepszych
tkanin

11.-

ww1•ws •M1t'
Kołdry wełniane
(Koce) w wielkim wyborze za

Koksowych

.

:\ •••.•••••••••••••„ ••••••.••••••••••••••••••• •

Resztki, Sekunda, Braki, Barchany, Flanele 1 inne artykuły znanej
dobroci wyrobu Widzewskiej Manufaktury.

Jedwabie

ł

najwyższej jakości z reprezentowanych Zakładów

i

poleca po sensacyjnie tanich cenach, aby każdy mógł kupić prezent świą
teczny dla siebie i innych :

Rękawiczki
dla pań i panów imitacja duń
skich

Górnośląski

Koks

•:
•

PRZY WIDZEWSKIEJ MANUFAKTURZE

••
•

wełn. geórgetty
w nainowszych deseniach i kolorach za metr

Tweed i

od

zł.

5.-

„ ...

momentalnie

expressem

odświeża,

pierze,
farbuje,

reperuje,
sztucznie

przerabia

ceru1e

nicuje

„„llSil;;;mm&:m:::z:i;;:iama::immm:~l-.i--:a:1:==i:1m11:::mlm"l&mml.r::maz:1~~'~.-llllllilllllmm:llllllllll.........

Materjały męskie
kamgarny czarne i granatowe
za,, metr
'

od

zł.

Pulowery i swetry

Krawaty

eleganckie -Oesenie, wielki wybór

najnowsze desenie w wielkim wy
borze

zł.

od

10.50

od ·zł. 2.50

7.-

systemem amerykańskim, spoaoo
hem •uchyąi, .który daje możność utrzymania apretury w matcrjałe a pra1owa11~
maszynowe parą powraca utraconą przez 11oaze11ie lwieźośeo

w

u

w bogatym wyborze

•49 GŁÓWNA 49

polt:ca

eiłich

Skład

le~a.r1ka

w wiel
Wózki d:z:~ecięce
kim wyborze
Umywalnie

serwiay, wyżym•c%ki, Łóżla
dywanowe „Perfel::t" patent
Krzesełka, rowedci dziecinnrJ
i t. p.

Ceny ściśle fabrycxne !
Na okres prz_edświąteczny
1613

'

I Odd:z:ielna poc:i:ekalnia dla kobiet
Żądajcie wszędzie !
I
'-===========::::::::=======================================~·~ 1..:;,s_19_ _P_o_R_A_D_A_3_z1_._ _
.

.

RADJ

'

A~
posiadacz
nowego dla
znajdzie w biurze naszem zawsze
siebie, czy to eliminator dla wyeliminowania przesz- ~
kadzajqct.j lokalnej stacji, czy lepsze słuchawki lub ~
n?woczesny el~ktrodyr:amiczny gł~śnik, czy wresz- ~
cie zechce tamm kosztem zmodernizować swój prze- ~
~
starzały odbiornik.
Porady, próby, wskazówki-bezpłatnie~

coś

l
Pianina

I
.

ElłNE

ff 1111sf '19„"\
Lu lU

Fab~yka mebli

Fortepiany

dużym wyborze
przY,stępnych

w

..._·.L·-....... ~~

•
I

po cenach bardzo
poleca firma

Piotrkowska 154

POLSKIE RADJO
JERZY

Andrzeja Nr. 4, tel. 201-04.

-

14371

wchodzące

~

~I:

"'!O!!st~a~.tn!!!_i~e~n~o.~~\~~o~ś~c~"';,.~;w?ty,

LUSTER
F ABRYKA
i WYTWORNIA MEBLI

J.

Alfr.hed
nr1Jr

koszule, ?ieli:.ma damska i mę!>b, ręk~·A•1czk1, pJrasole, ponczochy, skar- j ,
I' l
~ ~
.
.
•• petki, wyroby trykotow~.
Ceny zniżone. !;. ~ 1'J\_ ... J i~il
Ceny zmzcm.'2.
[,'1t {-' ~ ~-· [~' ft:l ~ UINl/f';'.rA ')!)
. '
• · ·~
•'
•

·

t

t:! , ~·

A 1drze'a
... 3.

fJ ~ lli.i'9 ~ '& .fY!.JU.!bJ. l U

~ EJóG ll4WROl 1 . 1711
1

,

Tei. 191-20.

KUI<LIŃSKI

tÓDZ,ul.Zachodnia 22, tel.178-11

u

<i> .

Łódz,
ul. Zawadzka 5

~

I f.·VYfW LU5fEl<

~

giętych ~

poleca bogaty wybór
krzeseł, foteli, taboretek i różnych stolików oraz wszystko w
zakres giętych mebli

Telefon 141-96

. iirema
KRZYŻANOWSKI I

specjalny rabat.

„VIENPOL"

WEILBACH

Łódź,

metalowe

.Materace ;:dzze~

Gabinet Swiatlo-.Lec7nicz y
KosJ!lel.yka

Łódz

fabryczny

p~I;- Łóżka

od 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
t::czenie chorób weuerycinych
moczopłciowych i •kórny-ch
.,adanie krwi i wydzielin 11a
syfilis i tryper
Koµsultacje z neurologiem
i urologiem

•

a

Narutowicza 11.
Telefon 137-'JQ.

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świcwt a 9 - 2 pp

Or a

Egzyst. od 1896

•• n. WOl.IC0Wf$1CI,

uL Zawadzka Nr. l

•

uznane nied<?ścignionej dobroci

.

Ili

A

NAJSTARSZA FABRYKA MEBLI ŻELAZNYCH

Lekarzy Specjaljstów

'

as e

KAZDY

G

Eizyst. od l 896 r.

Poradnia
Wenerologiczna

i1staw

A

Wobec częstych wypadków wprowadzani-a w błąd S:r. Klijentelę przez ludzi Ili~
naszym przedsiębiorstwem i zawodem nie mających, pod"
woli nic wspólnego
szywającyh się pod podobnie brzmiącą nazwę naszych zakładów, upranamy Z'WJID
cać baczną uwagę na lla:z:wę i adres naszej firmy.
525

z

po tanich
cenach
fabrycznych
poleca

'Z

~

G A R D E R O B
oddaną do prania chem. czyścimy aajnowszym

poleca po ce:i~··h najni;szych luslra,
trema, tualety; jasrn::, cicm1it; W urylfinalnych ramach uraz lusfra wis2ąc.e.
.!'vb)1!e pojedyncze ~niz całk'owite une"ą
zcaia najnowszych stylów. Za'.daJ
Odnawiani;: ,i _pogi·ąwianie
l11pic~r ;;ki.
. luster z .przenies ieniem do "don1u •

~ Sprzedaż NA RATY i ZA GOTOWKĘ.

Kupujcie
wyroby
' k1•a1• OWe !

Ił· HELLllłlł
Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjaln•
godz. 4-5 po poi„ w niedz. od 11-2 pp.
.Dla Jiiezamoioych ceny le-~znic::. 813

Nr. 341

",HAStO" z dnia 14 grudnia 1930 roktt.

Str. 20

~p A

URZliDlllCY!
...„lll!li„„„„„„„
.,„„

Ą

GlOBOTlllCY!

Gwia%dka!l

M-1Ę TAJ C IE,

E DL E
Gwiazdka!!

~Gwiazdka!!

ST NOWAK

własny.

(ró1

wielki wybór ióiek mlltalowych oraz wyro.
bów tapicerskich.

NA

E. SZMUDE i S-ka

KAZIMIERY

Głównej)

kupisz bucik

_ telefou 130·04

'

Szkło

UWAC A :

J. KOWALCZYK
G„IAZDK•
„

'~

zrobisz.nal·
milszą

poleca:

impektowe w wielkim wyborze.

V\

!;:

Okazja dla Filatelistów

uL Cegielnłana 25.

Wypriedai zbiorów marek pocztewych z 6(). 80 proc. rabatem, niiej wnelkich cen katalogowych. BezkonkurencyjDe
.ceny. W ny1tkie marki paraatowanoj iak:ości i Jlieais1a:io·
ne. Na Żlldanio wyayłamy kolekcie.
płyty
300 marek - Bałkany •••••• 7 matek niemieckich
•
300 " Ameryka - Au•tralja 6 •
naitaniej nabyć można tyko w firmie
„
14 •
2000 „ wazy1tkich paiistw
„
4
•
•
•
•
100 „ Rosji Sowieckiei
400 „ Austrji • • , • • • • • • 5 .•
150 • Czecbosłc.wacji • • • • • 7
A. Wmz. Briefmarkeahu4lunr, Wien, (0etorreiah) IX' Piotrkowska 229 (Radwańska 2)
Griiuo Taria&H 24, l>ostjacb 149
Uwaga; Komplet detektorowy od :z;ł.24.80

Ż'!nie,

Patefo1:1y,

corce1

I

-synowi i samemu sobie, bo„.

t'irma ta otl dawaa znana
Któi nie zna Kowalczyka
Solidara i wzi~ta
lego pantofel;.:i
Dwadzieścia p~ć ee.
Dla pa!IHnki ciy chłopczyka
gielaiana
I
Wybór masi tam wielki
1777
Niech ~aidy p&llli~

II

Ił• FRA

T

Ogło~zenia· drobne

ł..ÓDŹ

Piotrkowska 240

RADJOSPRZĘTU

en

Szkoła Tańców4
ul. Cegielniana Nr. 54

.
Lekcje
11a zjeździe w Paryżu. Lekcje prywatne
ul. Ceglelałana 64 w asystenc11 ananogo fordanaera Kon.reda K~na.
Zapisy od 1od1. 11-ej rano do 2-ej i od 4
6
-B PP. przy ul. Cej'iolnianej 4.

Południowa 28
Teł. 20I•IS
Od 8-11 rano i 5~9 wiecz.

ul.

513
w niedzielę od 9-1 pp.
Dla niezamożuyda Oebf leoaałc.

Redaktor nac~ełllf.~

J.

w.
•

""~.1tan<J

Wędliniarze
Pierwuorz~dny zakład wyrobów metalo

Zakład Kua1nlersk1

SZWARCMAN

ul.N~ 111,1•
wych
tel. 150·42, pny Alok1audrow1kioj 75,
d I i
ói
b'1
• r 1111°. ro lfł u D1trume11ty
azyny z :~·
kk epcteklrablotf1,

Leopold Taler
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nie•ieniem do domów.
Naitaniej bo w podwórzu.

-

poleca na

GWJAZDKą

-

Przeróbki aparatów

... Ładowanie akumulatorów

ZAPALNICZKI

_.

wszelki110 rodzaju w llll'OWJ111 i Iloto.
773
wym etanie.

R. i F. Krauss =i cręści, detektory= J
l'łotrkOwak• l4f. Tel. t40•ł!I'

1

_
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: RadjC:~Paraty :

ELEKTRYCZNYCH

1615

od~łe~~ 111 :ja;:p'era~·: .;ll~e~ ~:k:oal:
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N kl
a r7.eaio yzew.
' y owanie yzew.

„„
MATERJAł.OW ::
~ .....,...,, -

Rzeźnicy,

Narutowicaa Nr. 41 (1klep frontowy)
16~6
Tel. 166-31. . .
Poleca 11otowo futra damak10 I mę1k1e
oras 1k6rkł poJedyńcze wnelkiego ro
diaju po wyj,tcowo ui1lclch cenach na
do1o~n1c~ warunkach.- Obejrzenie ~e
pbowillJUJe do kupna. - P. P. ur:z:~dn1·
)!om państwowym udzielam rabstu.
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Panowie

FUTER.
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~ '&ilI.I"fi"
fl'ł

SKŁAD

Spec:jali11ta
chorób akóruycb i weuerrc:&11ycła
L~zenie diatermii\• RlektroteHpJa.

watowe

low. płócianns
t.' ba"•-L- •
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REICHER

SKŁAD

:JJŻeliznC/.
„
posci.elowa
.stołowa.

w podwórzu.

ED~~~D

1480

puchoWQ..

1467

••••••

Uom
do 1przedania murowany 4 pokojowy,
2 pokoje wolne i plac oddzielnie. Wia•
domoić uLca Kościuszki Nr. 286 O1283
zorków. Leon Chmielecki.

%fdry

Piotrkowka Nr. 61

tańców podłuir 01tatnłch wydań

piorunochronów i takowych
kontrolowanie.
Wielki wybór materj. elektrotechn. na składzie.

niemowlvca·

Radjo Splendid

I• Za Icmana

Maszyna

rymarska i łatlcowa .Sillgera" w dob•
rym, stanie tauio do sprzedania Baluckj
Ryuek 9 Ręd:i:ia tef. 113-99

Zakładanie

,dziecmnt%

c11nłe

Tel. 159-02

"' siły i zegarow elektr.
otaz wykonywanie urzl\dzeń do
kontrolowania robotników, zakła
danie telefo11ów i sya-nalizacji.

,damska.

Przeróbki aparatów po niskiej

1284
Meble
kredens pokojowy, 1tół, używane sypialnio stołowe garderoby, szafy, ł6ik~
1ypialnie 1tołowe, szafy, ł.!ijlta •prze.
daje zamienia, odiwieia tanio stolar1
nia, ulica W aruawl!ka 16, przy Na piór•
kowskiego.

lnsłalacie e~ektr. dla. iwiatła,

!Jłieli:m.a

·

telefon 2\3-62

formatorów, aparatów. do iotowania, ogrzewuia i t. po

- • "· BlłYL PIOTRKowsKA sa. -~
zakupów

wybiego semestru udziela lekcji i ko·
repetycji. Zapóinionym metodq skróc~
Zl'łt Puy1oto-wujo do egzaminów. Spec:.
ialiaołć: ma.\ematylta, polak.i. Gdańsk.OL '23
1285
m. 2. front 1 picotro.

motorów elektr., dyRep eracie
• 11a12iornaazyn, trana-

i . TANIO'
l E ODPOWIEDNIO
.

źródło

Student

GUSTAW MAUCH

A mianowicie: muśliny, jedwabniki, wełny. reorj'ety, tweedy
i wiele innych materjałów. oraz pł6tna, obrusy i r~cznikł. --

najtańs%e

\mi--·---"

BiaroElektrotechn.iWarsztatyReperacyjne

Tesztki na·suknie od S. do 25 zł.

Jedyne

c

,--·---.-.
I
I

Polecamy miłym paniom w dużym 'wyborae najmodniejsze

ŁAD N

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
38
1401
tel. i.ss-

Nowości Radjowe

telefon 159·22

W

ZIELONKO

(specjalność: detaliczua sprzed aż
zelówek trwałych na wodt;)

w firmie

Telei'oiu. 159-i2

1762

Skóry-Hurt i Detal

OLEJNICZAK, ~~f;.:. tł

.J.

l.~,

SKL E P

•• ~SZE\VCY •.•

oruamentowe, surowe, matowe oraa ••klenie budowli,
diamenty do riniocia szkła poleca po cenach niakich

Jeżeli

GWIAZDKĘ!

Pierwsza Łódzka Mechaniczna Wytwórnia
Listew i Ram owalnych, do obrazów i lus r

KIENNE
O
·
SZKŁO
.
n
I

·

·

•

Ł6df, Piotrkowska 162

Ceny konkurencyjne.

składzie

AL. KOŚCIUSZKI 37
poleca: pończochy jedwabne, fildecoa•
1601 skarpetki m~akie, pończochy dziecinne,
Lód:i, ul. Wólczańska 109
reformy, r~t.:awiczki wełniane, awt.try
Poleca listwy i ramy owalnych i najnowszych
i pończochy. Gena bardzo przyst~pua
Detal! oraz przyjmuje pońi:.zochy do reperacji. I
.
wzorów.
Hurt.!

będzie dla nuzych milU1ińskich mundurek szkolny, siynel, czapka, różne
1773
oznaki szkolne i t. p. nabyte w firm .e

Pierwszorzędna robota.

UW AGA! Na

pua11tow4ne po cellach konkurencyinych kupcie tylko we firmie

Najmilszym podarunkiem gwiazclkowym,

WyrQb

· 1i 2 RZGOVJSI\A 2
F NASI VL- SK
NA NAJDOGOD~EJSZYCH w Ai°ł;;;N~ACu

ŻE

-

•

&ADOKIERSKI

Na

Patefony,

płyty,

maszzyny do szycia, row.J~Y uoN.J 1 Q•
źywane oraz reperacje i 1pawanie wuelkich metali po cenach lconlcureaeyjnycb
St. R~dzia, Łódź, Bałucki Ryau i'lr, 9,
17 31
telefon llj·9:ł.
1779
Zakopane.
Pensjonat Berenbaumowej i córki :i:os.
tał przeniesiony li willi „ t.awory" do
murowanej, komfortowej willi .Kuczai"
ul. Zamojuiego • woda bit1.i:l\ca ciepła
!._zimna Iw pokojach łazienki, telef. 256.

.Maszyna
gabinetowa Singera w dobrynt stanie
tanio do ..sprzedania. Bałucki Rynek 9,
m. I tel. lU-99 •

stomatolog

chirurgja szczt;k, Jamy
ustnej i piasty.ka
regulacja zębów

wypłaty!

Najodpowiednieiue podar11:1 ~wiazdkowe
EleJlanckie płaszcze damskie, z futrza.
nemi kołnierzami, pdlta, ubrania męakio,
awetry! pulowery, boty, obuatki, biały
towar 1 moc inuycb artykułów. Najtań·
szo ceny, 11ajwygodaiejue warunki.
Tylko u Leoaa Kuhaauina, ul. Killń·
akiego 44. Stałym ldijentom 11aw=it bez
1618
wkładu.

Stolarz

potrzobuy, kupię warstat stolarski, ~
1285
ferty sub „Stolarz"
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kołder IDr. I+ llADEL I Pi:=E~~{~'1'M
•Z.·::6nała
37
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wszelkiego rodzaju li:ienonkowe lampki
elcktrfczne oraz h•leic baterie uwne
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Staaiaław ~alawski.
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