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Wczoraj

telefonuje '
z Warszawy:

. Cl

··

. ·

został - wypusz-ezeny-z więz·e

;Nasz~ korespondent

r

ia mokotowskiego

lmagającej się zawieszenia postępowania 1- władze sądowe wydały polecenie zwot-

i wypuszczenia z aresztu posła Korfantego nienia posła lforfantego z więzienia moko-

Na skutek uchwały Sejmu śląskiego, do

DOŻAlł
na Zamku w W arazawie
łlasz korespondent telefonuje z WarszaW)':
Nocy ub. około godz. 2 m. 45 wynikł
pożar na Zamku Królewskim. Służba almI'tamentów p. Prezydenta zaalarmowa·
la ratuszowy oddział straży.
Jak się okazało mpalila si~ belka wpu
szczona w przewód kominowy Strażacy
Po wyrąbaniu części podlogi. belki oraz
!części sufit11i pożar ugasili w przeciągu
45 minut.
Odgłosy rąbania podłogi i belki obu)dziły p. Prezydenta. Gdy zakomunikowa·
no, że żadne niebezpieczeństwo nie gro·
!zi, p. Prezydent udał si~ spokojnie na

i

spoczynek.

Przyczyna pożaru wadliwie przepro·
,wadzona belka przez przewód kominowy
napalenie w piecu.
li _silne
l
Cl!Rll~

DAll

'dla p Prezydenta od patrjar1•

Z,~· ~g:=

11zy1kały najwyżne od:z;nacn;enic i nagrody na wystawach krajowych i z:agraniczaycb.
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k0 nstant Yn opolitan„ skiego

WARSZAWA, 20.XII. Dziś o godz. 1S·ej
ł>an P~zydent Rziplite_j przyjął na uroczystej audJencji metropolitę Germanosa, przed
staw~ciela Patrjarchatu Ekumenij;znego w

PLOTKA
JNA
CY
SA
SEN
Biernackiemu
o dochodzeniu karnem przeciwko

'
towskiego w Warszawie. - "" '
Dnia 20-go b. m. w godzinach popołal
nilowych, poseł Korfanty zostal wypuszcz.o.
ny z więzienia. -

IGAPAD

płk.

, •
• • · • w Brzesc1u
k•1erown1•kOWI• w1ęz1en1a
Nasz korespondent telefomJ)e z Warszawy;
W pewnych k~ch. politycznyc~ rozpuszczano wczoraJ w1eczorem pogłoskę
jakoby kierownik więzienia w Brześciu nad
tlugieni płk. Kostek • Biernacki miał być
pociągni~ty do odpowiedzialności karnej

na dwa konsulaty

Berlin 20 grudnia.
Wczoraj wieczorem niezn~ui spraww związku z interpelacją P.P.S. o stosun- cy wybili kamieniami szyby w generalkach, panujących w podległem mu więzie. u~c? k.onsulatach francuskim i jugosłowianskim w Hamburgu. Burmistrz .nł'ianiu.
Z powodu spóźnionej pory nie udało sta wyraził w imieniu senatu Hamburg~
nam się sprawdzić, i'l e jest prawdy w owej ubolewanie obu konsulatom genern1t1ym.
, Napadu mieli dokouać komuniści.
.
·
sensacyjnej plotce.

I

.

·

. obala zwolniony z a szt
Sledztwo prowadzi nadal prokuratorja wojskowa
Znany lotnik

oskarżony

jest o ujawnianie tajemnic wojskowych

Nasz korespondent telefonuje z Warsmwy: jlfobali donosi agencja „Iskra":
Od dłuższego cmsu wyższe władze
Jak się dowiadujemy, dnia 20-go b.1
in. o godzinie 3-ej popołudniu został państwowe, a przedewszystkiem władze
:e:wolniony z aresztu major pilot Kubala. wojskowe były zasypywane anonimami,
Zanądzenie prokuratora wojskowego pis~inem~, jak wi~ać było ,z ich tre~ci,
sądu okręgowego dotyczące zwolnienia przez oficera lotmka, w kt~rych stawia:
mjr. Kubali wydane zostało wskutek no pod adresem władz panstwowych !
stwierdzenia że dalsze śledztwo nie wy- wysokopostawionych osób rozmaite zarzu
ntaga zatrzy'numia tego oficera w areąz- ty natury kryminalnej, a.ż do zdrady sta
nu włącznie.
ciee
Równocześnie do redakcyj rnzmai·
*
•
*
O przyczynach aresztowania: majora tych pism przychodzili w ciągu ostat.

nich miesięcy jacyś osobn1ey, przedst&
wiający się za oficerów lotnictwa i do·
ręczali tam identyczne anonimy, w których nadto w sposób niew~ciwy kryty·
ko~ana. była ?rganizacja I<łlnictwa poi·
sk1ego 1 w }c!orych ~.wart~ był cały _szer~g .szczegołow mobili.tac:VJnych. UJaw.
nieme tych szczegó~w było niewątplł·
wie szk~iwe dla siły obronnej państwa.

Konstantynop<>lu.
C~~akterystyczny~ szcz~gółem był
. Metropolita Gennanos wręczy) P. Prezy
fak~, iz ~'~zys!kie au.orumy PI~~me były
dentowi dary patrjarchy, składające się. z
na JecineJ l teJ sameJ maszynie.
:krzyża złotego, zawierającego reUkwie drze
Wobec tego sprawa anonimów zosta.
;wa krzyża św:ętego, pochodiące ie staroła oddana w ręce żanda.tJUerji wojskoiytnej lmtedry św. Ignacego biskupa, patro
wej, której polecono wszcząć dochodze·
ł
na Pa~a Prezydenta.
nia żandarmerja skierowała doniesienie
~
·
Metropolita Qermanos, składając P. Pre
karne do prokuratora wojskowego sądu
~
zydentowi dary, oświadczył, iż czuje się
okręgowego Nr. 1 w Warszawie, -ppłk.
Tragiczne zderze1·!ie dwóch okrętów
specjalnie zaszczycony m'.sją, która go spot
dr. Zie1ińskiego, na majora pilota Kuba·
ka!a. Zam·arem Patljarchatu było wyra·
Na pokładzie okrętu „Oberon" znajdo- lę, jako na domniemanego autora ano-KOPENHAGA, 20.Xll. Okręt f:nlandzki
żen:e swej żywej wdZ.:ęczności dla P. Presię 60 ludzi załogi i 19 pasażerów. nimów.
wato
ok1·ętem
innym
z
s:ę
zderzył
„Oberon"
op:e2ydenra i rządu Rzplitej za troskliwą
Pcniewai zachodziła możliwość za•
kę, jaką jest otoczony kościół prawosławny finlandzkim „Areus" i w przeciągu 3 mi- 43 osoby pochłonęły fale.
„Areus0 jest dężko uszkodzony i sygna tarcia śladów pnez tego oficera, prokuw Pofoce oraz wznow:cnie tradycyjnych sto r.u~ utonąt.
lizuje o pomoc, l"U~'ż ró·.vnież vrozi nm "~· rntor wydał natychmiast pole~enie izolo·
Ilość ofiar wynosi 43 osoby.
sunków, jakie przed wiekami istniały pomię
1
J~a.nia 2'.o _przęz przx.ti:zy~;u.ue w ar.esz.
W gęstej mgle w pobl.żu Lacr:oe Trin· toa.i.~cie.
~y Patrjarchateru a RzecZl!OSP.Olitą.
llCJ.A
del_pas!ąiUJ9, _ 1Lo ~tL uler:ieoie.,
P
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sv. ięta w Lp~le
W Al~SZA W A, 20.Xlł. Dz'.ś o godz. 17
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Marsz. Piłsudski w L·zbonie
Wczoraj wieczorem

odpłynął

na

Ep~dzi

p~ciąg:em

Maaerę

te1

specja<nym P. Prezydc11t
do ->puiy na wywczasy

wyjechał

tec.zne.

........--w·---

Rzpłi·
świa

-

Zebrani na dworcu przedstawiciele i udal niezwłocznie do hotelu.
Lizbona 20 grudnia. 1
Po spożyciu śniadania u p. prezy-1
Marsmlek Piłsudski przybył tu o kolbnji polskiej z inż. Schwartzem na
Republiki, Marszałek udał się na
denta
.Mru:szał·
cześć
na
owację
urządzili
czele,
37.
godz. Ul• m.
PC1'VCZD(A
pokład olu·ętu „Angola", który odjedzie
Na dworcu w Lizbonie powitali p. ka.
ci1a i>e:r.tina
Marszałek Piłsudski, zmęczony długą na Maderę. Przejazd potrwa do ponieprezydenta
Marszałka: przedstawiciel
rano.
dziaHrn
Rokowan:a o 50 miljo.20.xu.
BE~IN,
Republiki, ministrowie spraw za.granicz- podróżą, odmówił udzielenia wywiadów,
dla miasta Be1
zag1an:czną
1ozycz;{ę
nową
!!!!!!!!!ii!~~~~~!!!!!!~l!!!!!~~~~!!!!i!!!~~
nych i wojny, przedstawiciele władz, per- !!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!i!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!
lina zostuły pomy„Inie zakończone. Poło
sonel poselstwa polskiego i konsulatu,
wę sumy obejmuje konsorcjum banków nif'
gubernator wojskowy Lizbony, liczni oz pruskim bankiem pai1stwowym
m.eckich
ficerowie, konsul polski i prezes Izby
„Deutsche ł:>anlc um D1sconto Oesellschaft''
handlowej polskiej, który powitał p. Mar
na c.zele. Drugą pol-0wę pokryć ma konsmłka VI i.Ueniu kolonji polskiej.
rozsiewając pogłoski
zagran.~zne.
sorr..uun
rozPo wyjściu z pociągu Marszałek
nych w Reichstagu w sprawie rewizji
Paryż 20-go grudnia.
mawiał chwil~ z ministrem spraw zagra---ooo~-Rozprawy komisji spraw zagranicz- traktatów znowu zaniepokoiły opinję
nicznych.
francuską.
SZAl~A
Artykcł wstępny „Tempsa• -wyraża
ł c1z· • •
ł d
się ze sceptycyzmem o sytuacji mię·
m o ocianycn z o ieJOW
clzynarodowej, zwraca uwagę, że kampaBy!lgoszcz 20 grudnia. '
nja rewizjonistyczna Niemiec, opracowaW Czarnkowie od kilku miesięcy wy.
na w najdrobniejszych szczegółach, dą·
miesięcy więzienia
ży do wytworzenia silnego prądu opinji dai·zały się kilka razy tygodniowo śmiaJ1
SAMOOR, 20.xn. W t"OCzącym się tu madzen:ach. Na mocy werdyktu sędziów publicznej na rzecz głównie rewizji gra- ło włamania do tamtejszych sklepów.
Podjęte przez władze policyjne doptocesie przeciwko b. senatorowi z Unda, przysięgiycb, sąd wydał wyrok, skazujący nic wschodnich.
"Temps" jest nie mniej zaniepokojo- chodzenie doprowadziło do sensacyjnych
proboszcz<>wi grecko - katol:Ckiemu Tato- 1'S. Tatom.ra na 6 m:esięcy więz.enia z zamirowi, oskarżonemu o zbr-Odnię zdrady wieszen:•em wykonania kary na przeciąg ny przygotowaniami Niemiec do rozwo- wyników. O.kazało się, iż sprawcami kra,
dzieży była szajka złożona z 6 uczniów
głównej i inne przestępstwa, zapadł wczo- lat 5-ciu. W motywach wyroku trybunał ju swej siły zbrojnej.
Plany i groźby niemieckie wywołały miejscowej szkoły powszechnej, przy\
raj o godz. 11-ej w nocy wyrok, któ'lJll pro zaznacza, że przyjął tak niski wym:ar kaboszcz Tatomir uznany został winnym prze ry ze względu na n:enaganny dotychczas także silne wrażenie na giełdzie pary- czem he1·sztem był najstarszy z nich, u)
\
kroczenJa par. 273, 300, 302, 312 i 314 K.K. tryb życia oskarżonego oraz ze względu na skiej, skoro organ finansowy „lnf01·ma· czą.cy 11 lat.
Młodocianych złodziejów, którz,
tion" nawołuje wszystkich przyjaciół pooraz występków z par. 2 i 19 ustawy o zgro jego stanowisko duchownego.
koju do czujnego śledzenia tego, co się przyznali się do kradzieży,ulokowano " ,
-----e'--domu poprawczym.
dzieje i przygotowuje w Niemczech.
I

•

Niemcy _szerzą niepokój
o rewizji granic

Ksiądz

grecko-kat. skazany

na 6

I

•
k•
t
•1ebywaie awanury
w inne~-~~~~~,~~·,~~~~~~~!~~~
N
A
E
RAUSC
POGRZEB
przy wyświetlaniu filmu miHtarystycznego
wyśw;etlanie
Następnie
wznowiono

BERLIN, 20.XII. Na wczorajszej premje· 1osób.

ne filmu produkcji Ufa p. t. „Koncert ua obrazu przy
llecie w Sans - Souci", osnutego na tle wy
_.adków, poprzedzających wypowiedzemc
przez Fryderyica li. wojny przeciwkCI
Austrji, Francji, ({osji i Saksooji, wydarzyły
~~zajścia na widowni.

Część publiczoośc• zaczęła protestować

~zedwko wyświetlan:u tego Mmu, zarzu-

cając. mu tendent;je militarystyczne. Przed
ata~i.en.e musiano dwukrotnie przerywać.
Pol1c1a

była

"'C'OWadzić

zmuszona

interwenjować i

wy

protestującycu

przyćm~ej

sali,

I

ażeby

móc
wyśiedz.ć dalszych manifestantów. Omach
teatru „Ufa Teatr am Zoo", w którym odbywała się premjera obsadzony zoslał kor
donem policji.
'fegO'~ dnia w Dreznie policja wyprowactz:~a z sali jednego z tamtej~zycb k:noteatrów studentów manifestujących przei.:.w
ko wyświetlanemu tam po raz pierwszy fil
mowi „Pieśń burszów z He.delbergu".
ł'rzedstaw~en;e po przerwie zostało dalej w
spolwju wznowione.

4 wie1ice z l'olski na grobie

Berlin 20 grudnia.
.
Pogrzeb zmarłego w 46-ym roku życia niemieckiego posła w \\-arsmwie Ul·
richa Reuschera odbył się dziś po południu w 8t. Blasi~n. Zwłoki zmarłego spoczęły na tamteJszem cmentarzu. 'i'rumna
p~kryta był_a ~lagami o barwach U~eszy.
W kond~cie ~l?.bnym. poza 1113;tro~ą
zmarłego i naJbhzszyml kr~wny~ w~ęli udział liczni przedstawiciele menueckej i polskiej dyplomacji oraz jako przed
stawic~el rządu .l{zeszy .sekretarz stanu.!'
urzę~ie spraw zagr::i-i:i1cznych. von ~~low, Jako przedstaw1c1el polskiego muu-

---0--. w .Ł o d .
I
. e·1a y K
rzyz
.
I
s
o
P Ik
z sali szereg

·

Zł

ŻołnierZO Wi poJr.kiemu

.

ł..ist uczennic kł.iVa szko!y P?wszecł.nej.Nr.20

posła

stra spraw zagranicznych dyrektor gabl·
netu minister 8zumłakowski.
Nad gr~bem po egzekwiach żało~
n)•ch przemowd sekretarz stanu Billowl
Z k.~lei ~ur~ gfos • przedstawicie~
korpora~J~ „Suevta" z Heidelbergu, po-:
czem ~uster ~zu~I~owskl. zl?żJ:l czte~
ry wieuc~, a mia!1o~i~1e: w i~eruu ~
du polskiego, w uu.temu polskiego DlllllJ
~t.t:a ~praw zagramcznych Za.les.dego, ,;
mueruu wydziału zachotlnieg-o polskiego
mi~is~er~twa spraw ~graniczn}C~. ora~
w lllllemu posła polskiel!O w Berlinie.

• 08 s· ąs
c UrłlUS
e'-

odbył cały szereg konferencyj

do szarego zołn1erza

I. . . .

U

.

.
.
Polshłego Białego Krzyża w służ~?.
gmm gornosląskich. Kon!erencJa trwała1
Berlin 20 grudnia.
. nie. bJ}ło Ci smutno • ze. nikł l1
T . ŻebJ}
zainicjowa1 akcję zbierania darów
Lodzi1.arząd
Dziś rano przybył na niemiecki Gór- ~ godziny. Równiei w Bytomiu dr. Curiwiątecznych na rzecz żołnerza polskie· ~ obie nz~ pa'!1ięta, przesJ}łamJJ Ci ten
go. z darów tych część przeznaczona hę- list z opłatkiem i na „Gwiazdkę" paczleę. 1ny ślą.sk niemiecki ,minister spraw zagrn tius odbył . konferencję z przedstawicie,
dzie ~. ż~ierzy g~rnlzonu miejscowe- w k~órej znajdziesz drobiazgi, zebrane od ni.czn~ch dr. Cwtius. Po oficjalnych J?O· l~nu .kół przemy~!owych i. samorządów.I
g?, częsc zas zostanie wysłana, do wysu- całe} klas}}, szczerze i serdecznie ofiarowa·· ":~tamach przez nad~r~zydenta. prowm- 1 od czas pobytu nun•. Curtiusa w Opol~
CJt dra Lukaschka, minister wy Jechał do odbyła się konferencJa z reprezentanta
ł
lsl .
T b
·
m~tych dalelrn na wschód placówek woj- ne Dz· l'
? ~ po ezm ~pat- Gliwic, gdzie odbyło się p1·zyjęcie delega- mi kól gospodarczych i poHtycznych oraa
• ie imJ}C~zę dz
skowych straży pogra~cznych. zarząd i.· •
r;wraca się z apelem do wszystkich, kto •c1e':1•. z:ycząc. 1 .z rowi~ 1 wy~rwama W cyj, m. in. przedstawicieli samorządu z delegacjami ol'ganizacyj zawodowych.
r
oU.:>-rozumie i odcz~wa t~sknotę rotłąki żoł- ~łuzbze.. Dz1ęk~1emJ} .c'! Żołnierz~ za to,
_'I
bo
wrogow,
od
dzzecz
polslczch
ni.en.a z rodziną 1 przyjaciółmi _ 0 ze bronzsz
ąs.
składani~ paczek w biurze P. B. K., ul. mJ} w spokoju uczyć się tu możem}J. Pro- .
·
""
•
„
•
11-go L1st«?pada 83 - referat oświato- simy Cię bardzo, ab}}ś napisał nam coś o
:t'rzez podkop do składu JUbdersk1ego
sobie. Bądź zdrów i wiedz 0 tern że
W1. wpgodkłazmadch od 10-.12..
. ,. •
.
.
em zrozumiema obowiązku d .
rzy
KA TO WICE, 20.XII. Dzisiejszej oo.:v tysięcy złotych.
nor_ainego, j3;1ó c}ąży na całem społeczei\ ~1ew_c~ynle1 naszej sz~oł}}. P~'.1:1ętac 1 wsp odokonano tu niezwykle śmiałego włamanm . Pon.ewa.i włan1ania przez podkop nal4
s~w1e wobe~ zołmerza polsldeg-0, jest utl- mmcL C :· h,ędą w dniu wzgtlljnym.
Uczennice /clasy /V a do składu jubilersk.ego jan;oy Garcarzyiw zą na śląsku do rzadlmści, pol.cja jest zda
c~t~a dzm~wy s~oły ~owszechnej żeń
ni.a, iż rabunlcu dokonali zam.ejscowi banwej w Mysłow.cach.
. 2
S i. ł
skieJ nn. KroloweJ Jadwigi, polegająca
Niewyśledzeni dotąd sprawcy dosU.•.i dyci.Drug:ego śmiałego napadu rabunkowe·
zi.co Y ko~szec~n eidN • ~O
n&. zeb:aniu z ~ros~wych składek biedsię przez podkop w piwnicy do wnętrza
rp nDJeJ a. wigz
l{ll.,
neJ dziatwY w1~kszeJ kwoty i zakupieniaj

i

1

I

Napauy b andyck•le na S

podarunków świąte~ych. Do _tego daru
dJ.>łą~ne zostały listy uczemc o treści
p~ękneJ,Jedpełnej milchości dla szarego żoł. ~~"W..'®••
-- - en z ty listów, który za.
ruel7&
n:iszy~h
u
wzruszenie
pewne '!'YWoła
uyt,lnlkow, przytaczamy dosłowme Jai
ko ilustracifl do naszego apelu;

I

w

Łódź, dnia

/8.Xl/-30 r.

.

.

I

' Ładzi.

sklepu, który doszczętn:e splondrowałi, za- go dokonano wczoraj na urząd poczto-A y
bierając biżuterję wartości Jólkudziesiec1u w S1o1arzowirach.
Trzej bandyci pod pozorem kupowan!a ·
·- znac.'!:lców
wu
2
gqp;:a
zbliżyli się do okienka, poczcm ·
urzęcln:ka, skrępowali go i
zaatakowa~vszy
! MIŁy
przyw.ązalt do szafy. Następnie zrabowali
całą znajdującą s:ę w kasie gotówkę po·
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• k a w T a łry ~rz~ry~ali ~J_o:_ączc.it.·a t~lefon:czne, za:ntmę
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MMSas* $łr'Rna1: re*md""P'Z'Elf&
na Boie ·N arodzenie
KochanJ} Polslei Żołnierzu!
, Często i dużo słysz:ym:y Dl szkole od
.- Czy ,na dwor~a~h... ł~?zkich ruch Ip. zawladowca stacji na dworcu Fabrycz,.f'izszej Pani 0 trudnej i niebezpiecznej
d..1 .•
nyn~ t . d , • 1 1 •
Służbie Polskiego Żołnierza, strzegącego zwiększoyt s.ę ~r~ed sw.ęi~u? .
o ez yreiiCja {O e1owa w prze ~1Z1e:i
gromme.„. Znaczn.e silmej, niż w
A _J_
aranic na 1· 1 h . o.
w latach uhiegiych. 18 grudn:a uruchom:ono Wigiłj i Bożego Nnroclzen:a t. j. 23 grudn:a
• s~e. u~oc ane} Jcz:yzn}} •
•
a:czegolno~ci ll1zele Dl i}}m roku sł:yszał:yśm:y pociągi bezpośredn'ej komunikacji z waP-o uruchomi drugi poc:~g wieczorny uo Z a- I
o. bolszewikach, przed którJ}mi TJ;. żoł- nami syp:alnemi do Zakopanego i Kry~i- l<~p::mego.
·~
Równ ·eż z Kujaw, z Suwalszczyzily i G
11le1zu, strzeżesz Polski. Zbliżają się świę- cy. Frekwencja jest ~lorzym·. a, szczegóhiie
•
ta Bożego Narodzenia. KiedJ) m}} tutaj .d~ Zako?~ne1?• tak, ze postanowil~Śf!lY ,PO innych okolic thm1y pusnierów zci~żają ?m złn!l
h<zn,ić ~ę będziemJ} dokoła choinki T:y b _ większyc llo;,~ wago?ów. zalmpxa~sk.~h 'l~airom, abv tam vrzet>edzić Ro~e Narodze· Ryl~:J'"JJll1.;(!i ·~~M~~~~t9'.~
1

I

1·

ę kosztem Kryrucy, poruewaz do Kryrucy 1e· rue..
•
. .
d l d
,_, .
u;r_._~~L~ .<? ~wo1e1 rg_d_zilUh pą.{roł d.zie . o wiele mn;e.i osób - Juformuie nas
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"Tajemnica brzeska"·
stała się alfą i omegą zainteresowań myślącego ogółu polskie-

.,Sprawa brzeska,'

10. Pisma obozu M arszalka Piłsttdskie
qo jednogłośnie domagają się w::yjaśnienia
s;:;raw:y, a w razie wykroc::enia f unlecionarjusz}J n:ięzicmiJ)ch tai~ surowego ich uleazania. by nr.1 imię Pols~i nie padła z powodu
he:::l?arności ::brodni czarna plama .
Jest to traktowanie spra
tv:y
uc:.:ciwe, zgodne ""
ideologią tego obozu.
Pismo nasze - choć nie rvierz:i;liśm3)
i nie wierz:ym:y w „torlur)J" w:~źniów
:l:>rzeskich i poniewieranie godności fodzJ~iej - podało w pełnej osrw-wie intcrpelaf,ję sejmową opoz:i;cji - w przeciwie11stwic
do inn:ych dzienników, ltiÓre, lawirując
i:nJ lewo i prawo. milczały zaskoczone.
Rząd zająl wobec spra
(111.Y niedwuznaczne stano111 i s Je o •
Nie mając niczego do ukrJJf:ania, p o z w o l i ł w .Y p o w i e •
i.,lzieć si~ .. pismom w spo~ób, jaki uznal:y za stoi o w n .Y •
Nil?omu llic zam~1kano ust,
1
,Uczego nie /eonf isk owano, choć niclętórc
'<lrtykuł'J) w odruchu Ż]}Wiołowcgo uczucia
miały ton ostry i bezrvzględnJ).
Zaś stanowisko opoz.Ycii ;>
C a ł a
/ej gra
jest przepojona
demagogją. apelującą do
uajniższ;ych
inst~nletów
,b1ft s •
Starano się „tajemnicę brzeską"
'Jl;ywlec, na forum międz)Jnarodowe, oczer
4!1ić Polskę zagranicą i sprawo»JaĆ sąd',Y nad
t»łasn:ym rząd em.
Ch:ytrt~ to cięcie, obliczone na zaciem·
~ienie izagmatwanie dochodzeń sądowych
'rzecill7 posłom, oskarżon:ym o najcięższe

~rzewinienia ant;ypańslwowe, zostało odpa-

Rio de Janeiro w dniach krwawego przew•otu
(Korespondencja własna)

Po

Rio de Janeiro, w listopadzie 1930. rit? S~nto (świętego Du~ha), głę~oka, I kilkudziesięciu rodzin polskich osadnikó\\
a po czę dz!~w1cza. puszc~a ,w k~~r~J miał~m się za~ n~ n.owozałożonej kolonji polskiej, no.szą~j

części konieczności życiowe,

ści żyłka podróżnicza, sprawiły, że nieoczc
kiwanie znalazłem się na ziemi brazylijskiej. Celem mojej podróży był stan Espe-

szyc na n1eokreslony bhzeJ przeciąg czasu, dzw1ęczną nazwę portugalską „Aauia liira•r
zdała od świata kulturalnego,
ca", co znaczy po polsku „Orz~ł Biały''.
by kierować pracą
Przed wyjazdem do Esperito Santo wv&Pb
eeau'!'lw
w••
padło mi zatrzymać się kilka dni w Rio d;
- - - - - - - - - - - - - Janeiro, 2 J pół miljonowej srolicy Brazylji.
Piękne to miasto miało się stać terenem
. rewolucji. Z głębi kraju, z południa. z.:.c.ho
du i północo - zachodu dochodz~ły mętne
wieści o wynikach walk rewolm:jOllistów
z legjo&J1stami; to głoszono, ż<; rcwolucjon~ci .<..O!ltali pokonarn, to znów że zwycię
żyli i że lada tydzień naf;:>ży s~m!l;ewać sw
Biskup polowy ks. Stanisław Gall z o- ją c, a Ojczyźnie mocnym ich w Rio.
·r:\
kazji świąt Bożego Narodzenia wydał do c z y n c m s ł u ż ą c . A ten mocny.
GJ1 byłem już gotów do wyjazdu w dal
wojska l'ist pasterski następującej treści:
czyn wtenczas się objawi, gdy nas wszyst- szą d·:0gę, nadeszły wiadomosci
Drodzy żołnierze!
kich bratn~a miłość zw1iąże, a ofiarne serce
o W)bachu rei.,ol~i!j'.
Zbliża się pamiętna noc, kiedy na zie- wiernie służby spełni. Będziecie wtedy po- w Esperiito Santo; komu~kacja została
111i całej obchodzić będz:emy radosną pa- tęgą i tarczą obronną Ojczyzny!
przerwana i musiałr.m powstac w Rio.
miątkę narodzio Zbawiciela świata. W doNa m:nione spójrzo.e dzisiaj dzieje.
Wn:.szcie 24 października nastąp1ł pm
rocznym obchodzie podobn:e, jak ubodzy Skąd to wielkie zwycięstwo? - Ono z wrót w samem Rio-. gencratow1e wypow~
pasterze, wsłm.:imjemy się \V an,elskie pie- mocr.ego ducha si<,? wywodzi! Wszak jedna dzieli posłu~ze1i.stw.; prezyde11t:.lw1 ·->l&nia, a jak trzej królowie, spogiądamy w tę była wola, którą Wódz Naczelny n a szyng:·„~10wi Lt11snv11i : opmvietlzteli sic ~a
przedzi vną noc n a g w i a z d ę go - wie 1k1 e a z wy ci ę ski e po - rewolu~;ą. Wyje..:'1..tł~m taksówk;1 \\tai 1
r ej ą c ą. Pasterze i mędrcy ze Wscho- prowadził 1> oj e n as ze hu i. przyjacielem na miasto, Na ulicach tłok
du spieszyli do stajenki betlejemskiej; my ce or ę ź n e . Ale też jedno było serce i wrza~k nic do opisania, tłumy wznosz~
dzisrn.j sp.eszymy do naszych kościołów, by v1śród szeregów żołnierskich, z którego wy okrzyki
w duchu hołd złożyć Bożemu Dzkcięciu. rosła ofiara i bohaterstwo. Takiej potęgi
„Viva revolucao~"
Drodzy żołnierze! W te radosne chwile, ŻADEN Nm PRZEŁAMIE WRóG!
Na ulicy Avenida i sąsiednith - tłumy,
kiedy za5.adacie wspólnie do w:gilijnej wie
To też, patrząc z rozrzewn:cniem na Bo- tłok nie do <>pisania. Przybyliśmy właśmf
czerzy, n i e c h b r a t n i ą m i l o ś - żą Dziecinę, uczde się, drodzy żołnierze, na scen\! demolowania siedziby dziennik<!
c i ą r o z g o r z e j ą z a c n e w a - przy żłobku betlejemskim onej ofiarnej i rządowego „A Noticia". Całe urzadzenif ·
s z e s e r c a ! Jak ci betlejemscy pa- św.i·ętej miłości. Karni i wierni, sercem Bo- 3-piętrowego gmachu, ogarnięte szałem re
sterze, we dnie i w nocy czujne sprawujc1t gu oddani, miłą dla Ojczyzny drogiej speł- wolucyjnym ulicy: szafy, biurka, krzes~
straże. Do was, stoj<:1cych teraz na stra- nicie posługę.
maszyny do pisania książki, p~ma, wszel·
ży Ojczyzny,
przedewszystkiem biegnie
Zatem, łamiąc si~ opłatkiem, nietylko kie akty, obrazy i t. d. anielskie wołanie o chwalę dla Boga, a po- usty, a I e t e ż c :z y n e m c o wszystko spłonęło na stosie.
kój dla lwJzi. Jakżeż spełnicie to wielkie d z i e n n y m powtarzajcie te słowa aOkoło 7-ej wieczorem,
odpocząwszy1
zadanie? Nie inaczej, j e n o s e r c e nioelskie: „Chwała na wysokościach Bogu, wyjechalJśmy znowu na miasto, tym razCDJ
p o k o r n e g o B o g u o f i a r u - a na ziemi pokój ludziom dobrej woli" 1 już normalnie - tramwajem. Karnawał re
-e
wolucyjny na ulicach trwa i trwa jeszc.w
łk
wesoło, bez niczyjej krzywdy. W .tlzienni·
kach legalistycznych podano wiadomośt
o podziale władzy pomiędzy generałami i
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List pasterski ks. biskupa Galla do wojska
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Obóz Marszałka Piłsudskiego nie tun
~uje spraw:y. nie usiłuje jej grzebać w nie,amięci. Przeciwnie - jasno. ll1JJraźnie,
· „lzwiestja" bredzą o rzekomej inte.-wencji Europy
~g~~ier~~~~~cjrJ~~r~:: ~~v~tr~,icktl;YJ.
~edwuznacznie głosi: „] est rzec z ą
„IZVviestja", pismo moskiewskie, o- terwencji, ponieważ Europa w zamiarze czy sobie
w ł a d z s q d o w .Y c h b a d a n i e mawiając obecną sytuacje w ZSSR. po tym trwa nadal ( !) • Kryzys gospodarjuź podobno 27 lat.
; 1V .Y m i a r s ·p r a w i e d l i w 0 - s~ończ~iu :proc~u grupy . p~zem~s!ow- czy
światowego kapitalizmu, z jednej
Na trzeci dzie·ń przybył do R'io samolo.
~ c i •
A
p r a w i e d z i tv 0 ś c ; cow, p:s~e, ze panstwo musi się lll:1ec na strony, jak również zaostrzenie walki tern bohater rewolucji, Juarez Tavera. Nit
3

a JeSZCZe Die , SkODCZODa

bacznosc1. „Walka z kontrrewolucJą - klasowej, z drug1ej zaś strony wzrastam u - jak pisze organ rządowy,
jąca potęga ( ?) Zjednoczenia Sowieckienie jest jeszcze skończona.
go - wszystko to jeszcze więcej pobu" Z całą jednak bezwzględnością llJJ}.Stę- Jakkolwiek proces mosklewski z grupą dzać będzie naszycll wrogów do wzmocp~je przeciw opoz,Ycji, usiłującej „siać za- przem~~łowc?w zosta! za~ończ?ny, i?e nienfa l przy~piesz~n.ia prac .. przygotom~t drogą ins;ynuac:yj i fałszów, zniesła- usunęltsmy Jednak mebezp1eczenstwa m- wawczych woJenneJ mterwenCJl •
·
p l i.· 1•
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Wrzód ten musi zostać rozcięty, rana
•
bypalona, a kierownic'j} mrocz.n'j}ch machio utworzenie stanowiska prezydenta
tiacyj postawieni b:Yć muszą poza nawiasem
W. M. Gdan"'ska
całego zdrowego społeczeństwa.
W. M. Gdańsk przeprowadziło ostat- dotychczasowego prezydenta senatu, p.
Stanis łat)} W alawski· nio, jak wiadomo, zmianę konstytucji, Sahma. P. Sa1un starał się ostatnio o u-
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człokraJ. rap:r:oł pd1zkyo) a ,o

zmniejszając ilość posłów z 120 do n, o- stanowienie nowego niezależnego stanoraz senatorów z 22 do 12. Senat, stano· wiska prezydenta W. M. Gdańska, podwiący nąd wolnego miasta, składał się czas gdy dotychczasowy jego urząd anadotychczas z 8 senato1·ów stałych i 14 se· lcgiczny był do stanowiska prendera.
natorów parJamentarnych, na podstawie Oczywiście, p. Samu miał na myśli o ozaś noweli do konstytucji zasiadać w nim bjęcie przez siebie tego nowego stanobędzie tylko 12 senatorów parJamenta.r- wiska. Projekt i zabiegi p. Sahma wyuych.
·
daja się bardzo dziwne wobec ciężkiej
Obecnie w zwiazku ze zmianą senatu,sytUacji finansowej Gdańska, którego de
. ak ualna •
fi t b dż t
b
k
s tała Slę
t
sprawa
cy u e owy za u • ro
dalszego Ul'Zędowania
sięga 10 miljonów guldenów.

lkYill~Y p.
i su s .a z corecz. ann w
; 0 włarkozystwie Pt 0~· Vaqdueta. Pdamą NMar„za wą powi a i na worcu yr. owota ki · b
· t
K
·
d G kJ
rs 1 urmis rz ryme~ r. ors :
P. Marszałkowa spędzi w Krynicy ~~!!!!!!!l!!ll!!!!!i!!!!·•~s~e~!!!l!!!~MAIN~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~·~-.-~~·>t!!!!!!!~~- ~
święta Bożego Narodzenla.
~
Dziś przybył do Krynicy pierwszy POMNIK MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEOO W MIĘDZYRZECZU-KORECKIM _(Wołyń)
pociąg pospieszny w sezonie
zimowym,
Hóry będzie stale kursował do 8 styczltlia. Pogoda w l;(r.YniGY wsuaniałar_śni~·
{..-ć;l.rsza
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5traik w· ;;Lim&nowie"
.8ij0 rohotników

porzuciło

prac~

BORYSŁAW,
r.~botn' ków finny

20.XU. (Tel.

wł.) Wśród

St. M.

-

-· • „

.

·'"

.

.~

..,..,

,.„

Dwie osoby
zginęły

płomieniacłt
wł.) Wczoraj we
wsi Lipiny wybuchł pożar. Wsl<utek silne
go wiatru ogień przerzucił się z błyskawic1
ną szybkością na zabudowania sąsiednie.
Zorganizowanie pracy ratowniczej napoty·
kało na wielkl'e trudności z powodu brakv
dostatecznych środków.
Mimo olbrzymich wysiłków ogień stra·

w

WILNO, 20.XII. (Tel.

wił kilkanaście zabudowań gospodarsk:Głti.

naftowej „Limanów" wy
buc111 atraik na skutek zredukowania kilku
~Hsiu rote~ników i zapowiedz;anej dalszej
,re•:ukcjl. Do strajlm przystąpili wszyscy ro
\/airi· cy :mtrnd;;ien~ w Limanowie w liczbie

w tem kilka domów mieszkalnych. W czasie ogólnego popłochu zapomniano o'oO-leł
nim par.ai:tylcu, ldóry pozostał w płonącym

domu. Ro7.paczliwe

wołania nieszczęśli·

wego posłyszała siostra jego i pośpieszyła
mu z pomocą.
Bohaterstwo swe przepłaciła .i..vclem.

~:!.

800 c:ób.
Zarząd finny nawiąz2ł perlraktac,ie z
J-c·nftetem strnikuiacych. Przebieg strajku
·S!: 04.oituf..

stety nie widziałem powitania go przeJ
tłumy. Natomiast byl.iśmy świadkami przy
bycia generała Getulio Vargasa w dniti
2 listopada.
Od południa już zwarty, kilkusettysięci
ny tłum zabarykadował wprost szero1'\
,,Avenidę". Wreszcie około 7-ej wieeztr
rem zafalowały masy, podniecone oczeki·
waniem do najwyższegp stopnia i na widok
nadjeżdżającego G. Vargasa ogarnął je
spontaniczny enluzjazm,
wyrażający się w przeraźliwych okrzykach,
wiwatach, wymachiwaniu chustąmi, cho.rąg
wiami, wyrzucaniu w góri> kapeluS1.:y.
•
Następnego dnia uciszyło się i uspo·
koiło zupełnie. Komunikację z poszczególnemi stanami przywrócono, ale by wyje·
chać, trzeba mieć pozwolenie na wyjazd 'Rio. Wystarałem się i ja o takie pozwo·
lenie i ruszyłem w drogę do Esperito San·
to: statkiem do stolicy stanu Victorj~
stąd koleją do Cołlatiny, gdzie biorę roz·
brat ze świ·atem cywHizowitnym, by o kilka
'dziesląt kilometrów dalej
zagłęó~ się w dziewiczą puszczę
i pracowac razem z osadnikami.

.
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Z Wojewódzkiego I{omitetu

KlłOIGI
DZIS:
GRUDZIEŃ

JUTRO:
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Przeciwgruźliczych" w Ło
•

•

•

•

Zł

Pod przewodnictwem prezesa d-ra St. I ogólnej sumy wpływów uzyskanych ze I
Wpływy osiągnięte ze sprzedaży na.
Skalskiego odbyło się posiedzenie pre- sprzedaży znaczków.
Powołano Komisję Rewizyjną w oso- lepek w roku 1!129 w ilości 15,000 zł. er
zycljum Wojewódzkiego Komitetu „Dni
(przewodniczą fiarowane zostały przez Komitet Woj~
Przeclwgruźliczych". Zatwierdzono bud- bach: nacz. Knapskiego
żet wydatków na okres akcji przeciw- cy) i nacz. Bron. Grajnerta, dyr. Leona wódzkl „Dni Przeciwgruźliczych" zarzą.1
dowi szpitala Anny Marji na budowę pa·
gruźliczej, które stanowić b~dą 3 proc. Epsztaj na (członkowie).
~-~~~~~s~·~·~·e~sw~:~·~~~~·~"~~~~~M~w~~-~-~~~·~~~~n~+~·~-~~~~~~·~~~~·~1 ~m wilonu d~ dtieci ~~li~ych.
przeclwgru„
Akcja propagandowa
źlicza prowadzona przez Sekcję Szkolną
w r. b. zatacza znacznie szersze kręgi w
porównaniu z rokiem ubiegłym. Ze zło
żonego sprawozdania przez przewodni-.
czącego tej Sekcji, dyr. J. Zalewskiego,
m ff'
·= nmmrz=me
wynika. iż dotychczas wyświetlono w.
sądem
za t~ tranzakcj~
miejskim kinematografie Oświatowym,
Warsza_wy do Izabelina ~e:vne ~o~-Ji .podlda~y. pp. Cynjan Kubiak w ciągu fil~ o gruźlicy dla wszystkich d~ied
słuch~Yi
powszechnych oraz
sorcjwn podJęło budowę koleJki. K1euy k1Hm rrues1~cy sprzedali amatorom drze- szk~l
szkól zawodowych .powszechnych w1e-1
ułożono tor na przestrzeni półtora kilo- wa i żelaza po cenie konkurencyjnej,
Po nicjllkim czasie, gdy zaintereso- ~rnych dokształcaJących. 'Y~ wszyst-,
metra _ główny akcjonarjusz konsorcjum budowlanego przeniósł się do wiec.z- wani poczęli z.-isypywać za:·ząd k.~nsor- kich szk~l~ch lekarze ~głosili pogadan·
cjum pytania.mi o powody likwidacJi pod- k1 o gTuzhcy., Wszystkie szkoły ot~zynia.
noścl, a wraz z jego śmiercią
jętej budowy - oszustwo pomysłowych ły karty ankie~o_we dla st7eszczeni~ P?·
wstrzymano dalszą budowę toru.
gadanek o gruz~icy. ~kieta obeJmuJe
Przez dłuższy czas nawet pies kulawy ;;przedawców wyszło na jaw. . .
W toku dochodzenia - CynJan 1 Ku- 4, 5, 6 i 7 ~działy szkol powsze_ch~ych
nie interesował się kolejką.
Gdy różnego gatunku trawy bujnie l:iiak zostali ujęci. Cynjrui, któ1·Y. podo- o:·az !"szystkie, starsze klasy szk?l sr~·
ruch 1 wszystkich słuchaczy: szkól .wie·
•
powyrastały na miejscu, gdzie. tyle ~r~- bno sw:go czasu s~rzedał.
czorowy:ch.
nruwnemu kmt?~kow1 t~waJ,
cy i kapitału włożono - na „mspekcJ~,
z własnej inicjatywy zjawił się techruk przyznał się e&łkow1cie do wmy.
W sprawie tej przy_go~owany został
budowlany, niejaki p. Alfons Cyncjan,
W dniu dzislejszym (21. 12. SO r.)
wraz z dyr. handlowym, p. Kubiakiem, przez wice-prok. Szcz'3Cmskiego ak.t oskar
odbędą się następujące odczyty:
sąwydziału
do.
już
wpłynął
który
żenia,
deI'Zeczowych,
:..cz
krótkich,
po
którzy
w lokalu kinematografu Oświatowe-,
du okręgowego w Warszawie.
batach postanowili p:::-zystąpió
Wkrótce już .P· Cynjan op<?wie sądo- go o godz. 12 w poł. wygłosi dr. Edward1
.
do „eksploatacji"
'
zapomnianej kolejki. W ciągu kilku mie- wi o dokouaneJ z powodzeruem tran- .Mittelstaedt p. t. „Zapobieganie gruźli)
.
cy'',
sięcy z toru pozostały nikłe ślacly. Szyny zakcjl.
1
w lokalu „Y. M. C. A. „ o godz. 12 w1
~~~o()ot--~-poł. wygłosi dr. Leopold Iwas2kiewicz D.
t. „Gruźlica wieku dzieciecego~·
zagran1c~n1

Herona, Zenona
W 1chód słońca 1 m. 10
Zachód ałoilcll 15 m. 23

,NIEDZIELA
i

„Dni

Tomasza Ap.

21

z dnia 21 grudn1a · 1930 roku.
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Pomysłowy sp~zedawca ,.,.....,.łJ„HfN
W poniedziałek, dnia 22 grudnia r. b. o -==-==
toru kolejki
~odzfoie 8-mej wieczorem w lokalu włas
· Opłatek u kolarzy
i

J

mo~ocyklis·Q:ów

0

!o-

przed

odpowie

nym, przy ul. Podleśnej Nr. ~ Łódzlcie
warzystwo Kolarskie wspólnie z Łódzkiem
~lubern Motocyklowem, urządzają tradycyjny o~łatek dla swych członków.

!

z

Nie bedzie tradycyjnych
choinek

na placach publicznych Łodzi
Od szeregu lat utrzymywany był zwyczaj ustawiania na placach publicznych w
, Łodzi choinek, iluminowanych żarówkami
elektrycznemi, oświetlany.-h co wieczór w
Jkresie od 24 grudnia do 6 stycznia.
W roku bieżącym, jak się dowiadujemy, choinki na placach publicznxch ush111.i:one nie zostaną. _( s)

Ze Zw. Zaw. Prac.
Cukie1·niczych

Pracowników CuZarząd Zw. Zaw.
kierniczych Wojew. Łódzkiego zawiadamia
szystkkh członków iż w dniu 29 grudnia
1930 r. o godz. 18-ej w lokalu własnym
przy ul. Kopernika 6, odbędzie się Walne
Zebranie. Uprasza się o jaknajliczniejsze
przybycie gdyż, będą rozpatrywane b. ważi-ozbudową
-ne sprawy.
Rozporządzenie P. Prezydenta Rzptitej kości
. ___
_
15 ttt11Jonow <101arow
z dnia 29 .listopa~a b. r., no:v:Iizuj;ice roz
Wykład
p l ki • porządzenie z dn;a 24 wrzesma 1926 r. o na dalszą przebudowę warszawskiego węz
h •
• W
bT l
w O n~J . ~~ee nicy . O .s eJ. utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Ko- ła kolejowego.
Niezależnie od tego, istnieją jeszcze
dnm dzts~eJszym ~dbędz1e się trzeci leje Państwowe" otwiera pole
liczne propozycje dotyczące budowy nodla współpracy kapitalistom
l serJ•I wykładow publlcznych semestru
wych linij kolejowych. W szczególności kazagran-cz.nym
zimowego r~ku akadcmkkiego 1939131
wykład p. prot. W~adysła.wa Gun:ipiowicza w dziedzinie roZbudowy naszej sieci kole- pitał zagraniczny w wysokim stopn_.u mt~resuje się projektem budowy nowej kole1
1a temat: „Górskie s.tohce letme w In- jowej.
Toruń - Mława - Ostrołęka.
Ostatnio donosiliśmy o pertraktacjach z
.
.
.
.
lljach".
. ~)'.kład. odbędz.1e si~ w G1m~azJ~m poważną grupą kap;talistów francuskich, Linja ta miałaby pierwszorzędne znacze"1.1ejsk1em im. j. P1łsudsk1~go, ul. .s1enk1e- wyrażaj~cych gotowość udz:elenia Polsce nie gospodarcze, gdyż przeszłaby przez
rolnicze tereny o wysokiej kulturze, które
o godzrne 12-e1 m. 30. dłucroterminowej pożyczki w wysokości
W1<:za Nr. 46, dotychczas były pozbawione całkowic;e
t nvljarda franków
b
Wstęp bezpłatny.
na dokończenie budowy nowej magistral: komu111kacji kolejowej, i połączyłaby pół
śląsk - Gdynia w;;am:an za oddani{' nocne i wschodnie dzielrnce kraju z PomoGórny
Pod kołami samochodu
tej kolei w eksploatację kapitalistom, udzle- rza i morzem polskim drogą
W dniu wczorajszym dostał się pod ko- łającym pożyczki. Pertraktacje z tą grupą
możliwie najkrótszą i najdogodn!ejszą.
1a samochodu 11-letni Wiktor Andrzejak, cą już bardzo daleko posumęte, a ich prze-.
Według posiadanych przez nas inforsyn robotnika, zamieszkałego przy ul. Ozor bieg pozwala przypuszczać, iż w n~edługim macyj, budową 1:nji Toru - Mława "owskiej 7, w chwili gdy przez jezdnię czasie będą pomyślnie zako11czone.
Ostrołęka interesują się
przy ul. Napiórkowskiego, obok posesji
Oprócz tego, poważna grupa kapitali- · dwie poważne grupy kapitalistów
Nr. 13, ulegając złamaniu ręki i ogólnemu stów amerykańskich skłonna jest udzielić
zagran.cznych:
<>brażeni.u ciała.
nam długoterminowej poiyczki w wyso- jedna amerykańskich, a druga francuskich.
Chłopca przewiel!!iono w stanie osłabio----uou-· nym do szpitala Anny Marji. Szofer, korzyłtając z zamieszania, zdołał zbiec. (s}

•

•

Kapitaliści

interesują się żywo

polskiej sieci kolejowej

Publiczny '

•

1

•
•
Dalsze uspra n1en1e
prac gospodarczych

W dniu wczorajszym, jako w ostatnim
ln!u zajęć szkolnych, ~iędzy najbiedniejszą
~ztatwę ~zkolną r~zdzielone zostały różne
1:>~ rodzaJU podarki, dostarczone przez ko· ·
d zieciom.
· ·
" "ed nieJszym
m1tet
. . pomocy n aJOi
Dzieci obd_arowane .zo.stały podarkami o
praktJ:CZneJ wartości, Jak szczegóły odzie· s ł 0 dyczy 1·
·1 <> ś cią
żowe i t · d ., oraz pew n ą 1
wzechów.
_
I'
iazdkl" d k
Rozdania
0 ona I. na
„gw
.
uczyciele - wychowawcy danych oddziałów
szko Inkych. .
1a nas informują - w roku bieżącym
obdarowano około 15.000 dzieci niezamoż
"aych rodziców.
Równie~ w dniu ~czorajszym dokonywano ro~dz1~łu upominków pomiędzy dziatwę w siedzlbach gmin ewangelickich. (s)

•

•

W dnfu 21. grudnia so r. w loxaiii

1

Tow. „Przyszłość'' Młynarska 32 wygłosi dr. Jadwiga Szustrowa odczyt p. t,'
„Jak uchronić dzieci przed gruźlicą".

Nadzwyczajne zebranie

W..

Gwiazdka dla niezamożnej
dziatwy szkolnej

•

członków

Cechu Rzeiniczo•

Wędliniarskiego
\
Cech Rzeźniczo - W ędlimarski w Łodzi
zawiadamia wszystkich swoich członków1
że w dniu dzisiejszym, t. j. 21 b. m. o godz.
4-ej p. p. odb~dz1e się Nadzwyczajne Ogól
ne Zebranie w lokalu własnym przy ul. Ke><
J
pernika 46.
obO'
Obecność wszystkich członków
wi'lzkowa.

____1·t-et-o Budowy Szp1•ta)a·~
Z K_o_m
O.O. Bonifratrów w ChoJ"nach

I

W niedzielę dn. 21 b. m. o godz. 4 po
poł. odbędzie ::>ię w lokalu Macierzy Szkol
nej (ul. l!abjanicka 90), Walne Zebra--11
nie I. Subkomitetu. O punktualne l ·konisczne pnybycie na po.wyższe Zebranie
proszeni są wszyscy czlon.kowie tego Sub'
komitetu.

rządu

---roi--~

prze·

Rada Ministrów, dążąc do dalszego u-1 mysłu i handlu, pracy i opieki społecznej, Kryzys w belgijskim
sprawnienia prac gospodarczych Rządu u- komunkacji i spraw zagranicznych. Inn.i 1111myśłe te"-stylnym
staliła nowy regulamin Kom:tetu Ekono- nistrowie biorą udział w obradach komimicznego Ministrów. Regutam:n ma na ce- tetu w raz e gdy rozpatrywane są sprawy
Z Gandawy donoszą o katastrofalnych
lu przedewszystkiern koordvnacJ·ę zamie- należace do ich resortu. Komitet ekonomicz ro~miarach kryzusu w przemyśle tekstyl•
J
rzeń i prac gospodarczych poszczególnych ny ro~patruje sprawy dotyczące programu nym. Wiele fa.bryk wstrzymało zupełnie
ministrów w Kom~tecie Ekonomicznym. ·w lub ogólnycil zasad polityki ekono1mcznq produkcję, zwalniając robotników, inna
skład Komitetu Ekonomicznecro Min 's trów Rządu we wszelk:ch dziedz:nach. Sprawy zaś pracują 4 dni w tygodniu. Zapomo•
b
komitetu ekonomicznego prowadzi Biuro gi, wydawane bezrobotnym, przekroczywchodzą
w charakterze stałych ·członków
.
M'm .s t row,
i=> d
.
Iub wyzna- Ek onom1czne
.
.
.Ja ko przewo d n;czący:.
a ły już sumę 1.000.COO franków.
przesa ,a y
~remJe~,
czony przez mego m:mster, 1ako czlonko- szef biura b:erze utjział w posiedzeniach
N
wie· ministrowie skarbu rolnictwa prze- komitetu
artykuł dumpingu
m--·
'
·
·
• '- •

I

B

azar

h

arcerski

. Bazar harcerski, który od tygodnia
ściąga do swych kiosków liczne rze~e
publiczności, Z!,Skuj.~c sobie coraz większą popularnosc, dzis o godz. 10 wfoczorem zostanie zamknięty. Kioski harcerskie, stale uzupełniane nowemi eksponatarni, _tylko dziś jeszcze będą zadawalniały naJwybredniejsze nawet życzenia od-

'\!!edza,ja&Ych.

'

. -karzy
Kro'I dz1enn1

1

, ~ •

owy

h"

sow~eCllUCg'O

Na rynku angielskim ukazały się duz~
ilości suszonych winogron po cenach do
„
40 proc. niższych od cen rynkowych. Jak
ywa O O S [I
wynika z dochodzenia, przeprowadzonco·o
We wtorek ania 23 b. m. przybywa do wpływowych pismach amerykaiiskich.
P. Simonds interesuje s:ę również spra- przez grecką izbę handlową w Londynfe,
Warszawy najwyb:tniejszy dziennikarz i
publicysta amerykat1ski, p. Frank s :monds, wami polskiemi, które zna dość dokładnie, winogrona te zakupione były w Grecji
zwany królem dziennikarzy amerykat1- gdyż przed trzema laty bawił już w Polsce po cenach znacznie wyższych od cen, po
i zwiedzał najważn:ejsze ośrodki naszego jakich je sprzedawano w .Londynie. Soskich".
Jest on doskonałym znawcą, jednym z kraju. Obecnie zamierza on udać się na wiety mają więc na e,elu podGrwanie han·
du g1·cckie?·o. W tej sprmvie do parlanielicznych w Ameryce zagadn'.eń i psy- Pomorze i do Gdyni.
W ostatnich czasach p. S'.monds dru- 1mentu 8;113"lclskiego wni~simrn b.;;c~zle inchologji pai1stw europejskich, które ciągle
kował szereg artykułów o Polsce, a w terpdaCJ:l .. Przypus:::czr.~~~ r?·wmeż, że
bada w podróżach po krajach Europy.
P. Simonds artykuły swoje zazwyczaj „Wash:ngton Star" ukazał się artykuł jego rząd grecki zaprotes.tuJe przeciw takim
odstępuje wielk'm agencjom pubEcystycz- pióra omawiający obiektvwnie stosunki praktykom agentów sowieckich.„
·
n_ym, które z;imieszczai!l ie w licznvch i 1wewnetrzne Polski.

.r

"

przy

d

b

amerylłtal.11Sli\iC.

p I I

I

I
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,.HASLO" z dnla 21 grudnia 1930 rokn.

Nr. S4S

Oświata

.k•„._h

i kultura .• h t • ·
w zr..,eszen1ac s razac !Je

=!!!~~!i_!ee~·~m·~a
~

Zrzeszenia strażackie są najtrafniejsulida.ryzmu
społecznego.
Solldaryzm stwierdza, że każdy nasz
t:liY1l odbija sit; dodatnio na bliźnich i
odwrotnie.
W działalności propagandowej i ołwiatowej wśród strażactwa ideologja S'OUd.aryzmu . winna znaleźć
jaknajszersze z.a.stosowanie.
Solidaryzm musi siQ stać teoretycz!J.em ideowem uza.sad:iieniem duchowem
całego strazactwa w Polsce i promienlo;wać będzie na całe społeczeństwo propap.em zrealizowaniem zasad

gując zgod~ miłość bliźniego, wierność
Ojczyźnie i konsolidacjQ całego społeczeń
etwa wobec ważnych :zagadnień ogól~ch. Strażak winien popierać pracę kul

ee

/J!,.j

·

·

„„

'bE

"

światowego Wojewódzkiego Związku 0-jMiejskich oraz Samorządach Powiatokręgowego Straży Pożarnych, celem u- wych domagają się zakładania bibljotek,
jednostajnienfa i skoordynowania ak- reforatów oświaty pozaszkolnej i organrzacji kształcenia dorosłych.
cjl.
4. Należy rozpocząć energiczną walkę
2. W całym szeregu pogadanek i odczytów należy zapoznać druhów z ideo- z alkoholizmem na terenie strażackim,
logją, solidaryzmu, nauką obywatelską i unikać libacji i zabaw, ko:Q,czą.cych się
wiadomościami o Polsce Współczesnej. pijaństwem.
'Al. Rżewski.
3. Druhowie w Radach Gminnych

Str. lł

Rzeźba.

Malarstwo.
.
Metaloplastyka

Zaledwie parę dni jeszcze potrwa:
dzieł
z przepięknych
\Vystawa
prezentuj~
ul. Moniuszki i 2,cennych
sztuki przy
pracę artysi.ow; Lubelskiego, Kahanego.
i Czeczotta, oraz Kudewfoza, Hlrszfanga
i Finkelsteina.
Celem ułatwienia zwiedzenia wystawy przez najszersze rzesze, cena wejścia
została obniżona na 25 ~·oszy od osoby'.
Wystawa dostarcza wszystkim ~
nych i pamiętnych wzruszeń arty.stycznych, czynna codz.iei ·e od 10 rano Go
10 wieczór.

„Czarne msze" we wsi O rę iki
„Wyznawcy szatana" okpili naiwnych kmiotl,ów

,
"czarnych mszy0 •
Urząa śledczy w Łodzi powiadomiony rafinowanych oszustów, którzy wyłudzali I
i oowfatową w samorządzie gmin
przez urząd śled
otrzymane6CJ
Według
przy
chłopów
nieświadomych
od
pieniądze
łllym, miejskim i powiatowym. Są to został o wręcz niebywałym wypadku wyzy
czy do.1ies1enia - we wsi Otrębiki, gm1na
ważnego oddziaływania na spo- ski.wania nai.wności wieśniaków przez wy- pomocy odprawiania
Kuźnica, powiatu kaliskiego, pojawili się
1!!!!!!!!11!11!!!~~!!!11!11!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!11!11!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!~~!!11!11!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~ jacyś oszuści, w h<.'.zbie trzech, którzy - '
ństwo.
Kultura strażactwa polega na wyzebrawszy kilku gospooarzy oświadczyli
mbianiu w każdym strażaku-obywateim, że są
.
la

'turalną

=wki

„RASLO" z d11la 21 gruclnin. 103.0 roku.

• tJ

Ochotnicy•

połskfoh 1914
byłych formacyj
11
• k a poI Sk.1ego 1olQ
Jt7
7 o wo1s
JJ

1918 r.f

DO:\I PO;~CZOSZN!CY
IHARJA:'i LEWI\OWICZ
ŁóU.i:, PIO'./H!Ww2;~A Nr. 46,

z bardzo interer.ująccgo wywi:!du, jakir~
uth;da nara \l biic'cie1 pnw.rżs;~:!j r;r.11y,
1nadu.icmy sic:, że .f:·u~a w<wrując s· ~ na do·
mach fo1~ aro·„ych z:!~hotlnlo-1mrq1('jsldch zdo
reze:fW"<:J'
b•egać 0 stop~en'
• if:il>
bj·la \\. ci;rnu l:i1H.'f;O 1.i!~t~1let11ieg-o istnicaia U•
J
"
•
;i. """
.1.1
J.
mogą SI...,
p I znanie i zaufanie licznej klie!~teli, dzidii swo•
, 1
.
Zwraca się uwagę, że nie będl} ro :~va lnteresowam po'.v12~.0 ·11 lern przr;: . C jej !:!olidarnośd.
Na podstawie art. 87 A. ustawy z
związku z nadcl\odzącemi świt;:tair.i, ~
W.
U.
przepęte.ne:i
któl'e
podaniiJ.,
te
trywane
23 marca 1922 r. o podstawowych
za duzym wyborem ręl:?.v;iczek poitci:och i skar
Łódź, dnia 20 grudnia 1930 r.
!lbowilµkach i prawaeh eficerów Wojska dłożą z pominięciem P. K. U.
zostaje
petek. jed.,,:a~uyc~ oraz wełnianych,
Dowódca Okręgu Korpusu Nr. IV.
podszkoły
kurs
Ośmiotygodniowy
Polskiego Pan Minister Spraw WojskouitnieJący JUZ dział trykotarzy znacznie roz·
(-) Małachowski
chorążych rezerwy odbędzie si9 w roku
wych zarządza:
generał-brygady. :~:~~~Y i uzupełniony ostatniemi przeboj ~mi
O :stopień podporucznika rerLerwy mo 1931. O powołaniu ml kurs zostaną zaświadoma .s„;ego przeznacze;;ia firma DOM
ubiegać się ochttn.icł" był:ych form~ ~!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!i!l!!l!!!!ll!ll!!!~~-!l!l!l!l~!!!!!!!!!~!IJ!!l!l!!!!!!!!!!!!!l!l!~M"'i~@'~-~~~&~~f~'!!!!l!!~~--~qµ~~[~'!!!®i!"'!!!!!-+5~~-~ !!!l:**~U~W~&P~i
P01';C'ZOSZNICZY l\L\RJAN LEWIWW!CZ dr,
•,yj polskich 1914-1918 1 WoJska Polskie
swoją
kł~da v.:szell<i~h stara.ił, aby za!\ol'!'olnić
io 1918-1921, którzy odpowiadają nastQklientelę, zabwiaiąc m1tawi.:z11ie o to, bv mó,
dostarczyć ni.jr.todniejszy, dobry i trwały topującym warunkom:
war po t11jtai'1szej cc•rle. Dzięki cparciu inte·
1) nie slużą. obecnie czynnie w wojOkręgowego
Sądu
Wydziału
resu. na zdrowy~h i _solidnych podstawach, ja.
aku,
kotez zadowolemu się minimalnym zyskiem,
2) zostali przeniesieni do rezerwy,
Łodzi
całko 
udało się to powyższej firmie n iemal
1
S) posladajl} cen$us naukowy conajwicie.
Na ostatniej sesjf w Wydziale Han-1 rem masy adw. J, Frydego.
ładną i pożyte~zną
.A więc chcąc lmpić
11.niej w zakresie ukończonych 6 kJas
Upadłyr:h osadzono w a1·eszcie dla gwiazdkę przcdewszy;;tkiem nale:ty zwrócić s i~
Sądu Okręgowego w Lodzi Sąd
dlowym
\Zkoły fJfedniej lub równorzędnej,
do DOMU PO~CZOSZNICZEGO !VIARJANA
4) służyli w b. formacjach polskich ogłosił upadłość firmie „J. Sierakowski". dłużników.
LEWKOWICZA W LODZI, PIOTRIWWSKA
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Upadłości · i

Z

nadzory

Handlowego
w

\914-1918, al.bo w W. P. w czasie 19181921 r.,
5) po$iadaja kwalifikacje moralne i
służbowe bez zarzutu,
6) 2lł-Oż~ ~bowi~zanie do odbycia
skróconQi'O 8 tygodniowego kursu szko'ty podchqrąiych rezerwy.
W zwitµku z wyżej podanen1i warunkami ubiegający się o stopień podporncznika i;.ezei·wy powinni zrożyć podania
w terminie do dnia 31 stycznia 1931 r.
Podania składać należy tylko do wła
tciwych P. K. U. w których ewidencji
pÓzostaje ubiegający się o stopień pod11oruc~nika re'kerwy.
Do J.*dania należy załączyć:
1) życiorys ze szczegółowym uwzględ
nieniem przebiegu służby wojskowej
(Qdznaczenia, rany, przyspooobienie wojskowe),
2) ołpi.s świadectwa szkolnego wyatawionego przez władzę szkolną lub odpis uwierzytelniający rejentalnie, lub

otwarcia oznaczono na dzień
grudnia 1930 r. tymczasowo, Sędzią Komisarzem zamianował sędziego handlowego Pawła Szulca, za:::i kuratorem masy adw. St. Bourdo.
•
*
*
Upadłego oddano pod dozór policji.
Drugą upadłość ogłosił Sąd firmie Ja
kób Wllezakowski, Sucher Dumański i
Hersz Dumański.
Sąd chwilę otwarcia upadłości oznaczył na dzień 31 maja 1930 J."„ Sędzią
Komisarzem zamianował Sędziego Handlowego K. PoznańsldP.lrOe ~ś kurato-

Chwilę

Nr. 46..

udzielił firmie
„Glazman i Cale!" odroczenia wypłat na
przeciąg 3-ch miesięcy. Sędzią Komisa~
rzem zamianował Sędziego Handlowego
Sąd, w lutym r. b.

Klemensa

Poznańskiego,

zaś

nadzorcą

Hazard karciany w cukierDi
pociągnięto

do

odpowiedzialności

sądowej

Przed paru miesiącami przy ul. Trau-1 dzonej obserwacji ustalono, iż w „Milano"
gutta Nr. 2, otworzył cukiernię pod firmą uprawia się hazardową grę.
sądownie,
Wobec tego, wieczoru onegdajszego
3) uwierzytelniający rejentalnie lub „Milano" niejaki Szulim Borowicz, zaweszli do lokalu funkcjonieoczekiwanie
mieszkały przy ul. Oda11skiej Nr. 38.
.
eędownle odpis metryki uro_d~enia,
Horowitz, chcąc zdobyć jaknajszerszą narjusze VII komisarjatu, którzy zastali! na
4) świadectwo mol'alnosc1, wy,staw10 klientelę, zorrranizował w lokalu cukierni i·ednym ze stołów pewną ilość banknotów
~
nę prz.ez powiatową władzę administrauprawiany byi dolarowych .i większą sumę w złotych.
jaskinię gry, gdzie stale
cji ogólnej,
Po ustaleniu nazwisk graczy o fakcie
Oracze,
osoby.
różne
zwabiając
hazard,
5) zobowiązanie do odbycia 8 tygodprotokuł, zaś pieniadze zakwes,tfo.
spisano
wszczynaniedopisywało,
szczęście
którym
nio\\ego skróconego kw-su szkoły pod- li niejednokrotnie awantury, co wreszcie nowano. (s)
·
chorąż~4th rfff!Jerwy.
'
· ,
zwróciło uwagę władz. W. wyniku zarzą-

Krótkie wiadomości · z całego świata
~~-~
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NOWY ZARZĄU

Z\l\.'JĄ ZKU

LEOJONISTóW.

Wybicia szyb w poselstwie jugosło
w Berlin.ie dokonali onegdaj wieczorem nieznatii sprawc;y, wznoszqc okrz~
ki „preJ::z z f asz)).:mem".
ślub córki Stinnesa, lcróla stalowego
Niemiec, z przem;ysłowcem fiłmo'll1em SQ-

wiań

derstromem, odb;yć sic ma wkrótce
d))nie.

IV

Lqn·

l.łrzęqowych
świątecznych. Powiadomiono o
tem wsz;ystkie 3rz~dy włoskie.
Wstrząsy podziemne odczuto znóni w
Jt:ji M nięjszej, tym razem w okolicach

Mussolini nie przyjmQje

źyczeń

Nowe bankructwa s;ygnalizują z Arne
~ki. T rzJ) duże bank~. w centrum Stanów

świata,

jest jeszcze

cią-

,;1

lridnio••I Afł'lJCC W 'dniu h»if.f<J. Dingaana,
~tóf'31 Jeat roesnicq %1')>C~f~a Bo~rór» nad
,

h 'd

J.

,

h z.

Z QlP!otnfl pac 0 iromuni.dJ1cim1c irafrdlV uderz)Jl na ITPiftlł/qc31ch Eurf>ptJjcz;y~
ł&w.

. Ztlrojne powalanie w Guatęmili wybmhlo onegdaj. Na ulicaeh doszło do
łk

JlJa N.Jlożeń&twa na voleJ',,.„h austrJ'arki'ch.
....
~ ,...,

D))r~ktor

kolei austriackich, dr. Straffela,
na mocy którego w

'»JJdał rozpor~qd!!enie,

~aidq niedifolę będą się

'dla
I

podróżnJ)ch na

Qdbyw.ał)) ms~c

dworcach kolejow))ch.
ł . .
.
tJt1Wac1a !a zosta a Juz wpron;adz.ana ~
/nwrucku i Salcburg11, " we W1ed111u we1'd;ef.e. ~-i\leie od 1 :.i.IJ s(JJc.z,ti« 195} „ r..IJ.bu.,.

z wielką. szybkością., należy sądzić, że już
obecnie względnie w najbliższym czasie
cgólna liczba spółdzielców dojdzie do 100
milj., czyli będzie trzy razy wieksza, niż
Rzeczyposp0litej.
liczba mieszk~ńców.
·~
Polskiej.

Krwawa bójka

w

między

kochankami

dniu wczorajszym olroło

--~o.-ro---

Starzak, oraz członkowie - dyr. Dziadosz, nacz. Podworski, J. Nowak,
prof. Pochmarslci, d,r. Buczkowski, nacz. Henisz, inż. Synek, dr. Filipek, Piaskiewicz

Komunikat

Spadek po '.Abdul Hamidze, najbo- ski, radca •

całym świecie

godzinjt
·
S-eJ po południu ulica Warszawska była
niesamowitej awantury, któr.ą
widow~ą
stoczyli 7' sobą kochankowie.
.
.
O~ 42-letnia ~Janna . Skr~balsk.a
robotnica, ~trudn10na w ,J~dneJ z fa~nyk P~ ulicy Warsza~sk1e1 Nr. 15,
z~ła w ~tymnych st.o~~ach z 40-letrum Stanisławem Markiewiczem zamieszkałym przy ulicy GrabOwej 13.
Ostatnio Skrobalska unikała Markie;wlcza, wskutek czego ten postanowił ukarać niewierną kochankę i w tym ce„
lu w dniu wczorajszyim w godzinach popołudniowych oczekiwał przed fabryką;
na Skrobalsl{ą, doszedł do niej i w obecności kilkudziesięciu robotników począł
żelazna rurka bić Skrobalska. Nim r~
botnicy zdołali się zorjentować w sytua:.:
cji, nieszczęśliwa kobieta leżała już nt
zfemi nieprzytomna brocząc silnie krwi~
Sprawca zaś rzucił się do ucieczki. W
pogoń za napastnikiem pobiegli robotł
Markiewicza;
nicy, zdołali zatrzymać
którego oddan-0 w ręce policji.
Wezwany lekarz pogotqy.ria stwier~
1
dził u Skrobalskiej rozbicie nosa oraz ogólne potłuczenia głowy. i przecięcie
terji na szyi, w stanie .bardzo groźnym
przewiózł Skrobalskq. do szpitala św. Jó-~
• zefa. (s) •

Ziednoc:on))ch zawiesił:!} w31płat~; pasywa Na IX. Walnym Zjeździe delegatf.w Zw. Legjonlstów w Warszawie dokonano wyb~ru ·nowego zarządu związku: prez~s - Wale~ Sławek, viceprezesi: dyr. Piestrzyń
wynoszą około 11 miliona dolaró9.
a.alsz'•m c:lowiAJ...u

na

spółdziefoów

ar·:

T rapezuntu.

"'~ Trybunał arbittaio'Dl;y
gie „do w:ł,cia".
lurecło • angiels}ei uznał si~ na niekom/:łi?·
J,
cl '
d
tenfnJ o W.31 atua w31ro,~u.
Krwawo atarcia w~ar:31łJJ ai~ w po-

1OO miljonów

778.

sądowym D-ra Zygmunta Szynagla.
Jale wynika z ostatnich obliczeń, dostale ulePonieważ interesa firmy
przez Ligę Narodów, w r.
konanych
gały poprawie, we wrześniu r. b. Sąd
na całym świecie 280,000
istniało
1929
przedłużył odroczenie wypłat na dalsze 3
61 i
miesiące, t. j. do dnia 25 listopada r. b. różnych spółdzielni, posiadających
pół miljona członków.
Wobec upłynięcia terminu odroczenia
Wobec tego, że z każdym rokiem
wypłat, Sąd na ostatniej sesji i;>ostepospółdzielni i ich członków wzrasta
ilość
umorzyła.
nadzór
wanie
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Szereg osób
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Zarządy Akademickich Kół Łod„;„ ...
~·
ze Lwowa, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wilna wzywają. Szanowne Koleżan-'
kl i Kolegów, zrzeszonych w wymienia-'
nych Kołach o wzięcie udziału w pracach.
związanych z w·ządzeniem Reprezentacyjnego Balu Akademickiego pod prote-'
ktoratem Pana Wojewody Lódzkiego1
jako ofiar wielkiej wojny.
Grono b. turkiestańczyków-Polaków
W wydawnictwie będzie pomieszczo- mającego się odbyć w. dniu 6 stycznia
zebraro materjały, ilustrujące
ny szereg fotografij i ilustracyj z życia 1930 r. w salach Filhannonji.
życie Polaków w Turkiestanie
Zebranie Ogólnej Komisji Balowej
w okresie wojny ~wiatowej i postano- Polaków oraz spis b. turkiestańczykówwiło materjały te wydać drukiem. Wy- Polaków, którzy obecnie mieszkają w odbędzie się we wtorek 23 b. m. o godz.
11 rano punktualnie w lokalu Polskie!J·o
dawnictwo zawierać będzie krótki szkic Polsce.
Do os~atecznego .zredagowania f wy- T-wa Krajoznawczego ul. Aleje KoścfuTurkiestanu,
g{!ograficzno-historyczny
zarys życia Polaków w tym kraju przed dr_ukowama wr<lawmctwa pow,ołano ko- szki L. 17 (poprzeczna oficyna II p.).
0
Obecność każdej Koleżanki i Kolerr'
wojną, p:rzeżycfa kolonij polskich w o- m1tet redakcyJny, w skład ktorego wekresie wojny światowej w poszczegól- szli: ks. kan. St. Żelazowski, inż. W. na zebraniu tern jest konieczna.
Biorąc pod uwagę doniosłe zi:aczeniE.
nych ośrodkach, jak w Taszkiencie, Sa- B~·om!rski, inż. w., M~ksyś, W. Szlagieimprezy powyżs::ej dla studentów I0 d..,ian
markandz.ie, Czardżuju, Merwie, Ascha- ·w1cz i T. Wyszomirski.
Komitet uprasza o ~adsyłanie , obe~- ze względu na reprezentacyjny chara·
ba~z~e, Kw;ll;Arwac;i,e i i.nnyc;h _miejs:odokładnych adresow b. turkiestan-j kter Balu i na konieczność rozwiniecia
nych
_o~d~iai
zw1~ko:V
dz1ałalnosc
wosclac~,
łów woJskowych, wspommema Jencow- cz~ków-Polaków na ręce ks. żelazow- szerokiej akcji samopomocowej, wfe1:zy.
Polaków cywilnych i wojskQwych, wresz- sk1ego, Warszawa, u1. Senatorska 31 m. my,. iż aka.demicy łodzianie wezmą czyna.lny d
20
ci"' d~lit-je wvsiedleńców _Polaków,
IlY i .in:emJ . . u zial w pracach Balu.
G) . · ,,,, • _
- . .~
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dnia 21 grud.n.i& 1980 roku.
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Łó ź " domaga" się ułworzenia ·Z."U.. P. U.
Nominacja p. Gen. Hubickiego na sta
rwwisko Mitlistra PracJj i Opieki Społecz
nej, zaś p. dJjr. Szubartowicza na stanoltJJisko podsekretarza stanu spotkałJj się z
wielkiem zadowóleniem pracowniczJ}ch or'ganizacJjj w Łodzi i organizacje tutejsze
wiążą z osobami obecn)}ch sterników tego
Ministerstwa duże nadzieje.
PierwszJjm więc już bezpośrednio po
~ejściu w ż))cie Rozporządzenia PrezJjdenta o ubezpieczeniu pracowników umyslow})ch. co niewątpliwie uzasadnione jest zarówno liczebnością skupionJjch na terenie
przemJjslowego okręgu łódzkiego ubezpieaonych, jak też i spec3)ficznemi warunkami
ich prac:y.
Zcentralizowanie wszystkich czynności
U. P. U. w Warszawie odbija się ujelTlnie na jego sprawności co lV następstwie
'1»prolVadza rozgorJjczenic.
Z jednej więc stronJj manipulacje zwią
canc z przJjznawaniem zasiłków trwają
bardzo długo, za co win)) ;daniem naszym
'aie należJj prz:ypisJju1ać biuru Zakładu, któ
f e będąc zawalone pracą nie jest w stanie
w należJjtJjm tempie załatwiać ich.
N asU;pnie, podobne utJjskiwania ,ł;y
J:ymy rónmież ze slronJj pracodawców,
którzJj Ul szeregu spraw. muszą bądź po~ozumicwac Się korespondencJjjnie. bądź
też wyjeżdżać specjalnie. do Warszaw,Y.
e nam)) wJjpadki, gdJj dla uzgodnienia rat.hunku pewna firma po paromleslęcznej
korespondencji i próbach telefonicznego po
;ozumienia się musiała delegować swego
1Jrzedstawiciela do Warszaw,l1, co podą
snęło koszta niewspółmierne z wysokością
'kwestjonowanej kwoty,
W swoim czasie Łódź powitała z: zafJoDJoleniem decyzję Zakładu o stworzeniu tu Inspektoratu Zakładu dla spraw
kontroli zakładów pracJj i egzekucji. l istott:lie praca Inspektoratu przyniosła niewątpli
'JJą poprawę s,Ytuacji, ogromnq ilość niezgloszon))ch do ubezpieczenia pracowników, zgłoszono z urzędu. setkom tych praconmiTrów umożliwiło to uz,Yskanie świad
czeń. Racjonalne ujęcie spraw egzekucji
spowodowało napływ gotówki do k~ Zakładu, to zaś 111 ogromnej ilości D1,Ypad'ków, umożliwiło korzystanie ze świadczeń,
bit))m przez. art. III bez.robotnl1m.

e.

o

• f a b ryczni
Maistrowle

I jakkolwiek powtarzamy, stworzenie
Inspektoratu Z, U. p, U. w znacznej
mierze poprawiło slItuację. to wąski za,~'es
uprawnień ,Inspektoralu i minimalnJ) jego
w
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Nominacja p Dziamarskiego
~.

.
W dniach ostatnich znany r ceniony w
~zerokich kołach m. Łodzi - p. Józef
Dzlamarski, honorowy prezes Polskiego
Związku Zawodowego Pracowników Instytucyj Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Okręgowej Rady Zw. Zawodowych
Pracowników Umysłowych oraz długo-

personalny, nie moie zcidowolnić poJest to zBoJn,Y ~o~tulat bodaj 7».łZ11'~~
trzeb Łodzi, która też ponawia rozszerz e- kich organizacji praconmiczJ)ch i cllatefO
nia upraW1l1en istniejącego już Inspekto- też Łódź wierz;y, że zódanie on pr:l1ch)1l.
ratu.
nie potra4?towan)) przez paM MiniJlra.

-

,

,
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Budujmy domy wypoczynkowe
W dnIach ostatnich Rada Okręgowa
Centralnej Organizacji Związków zawodowy<;:h Pracowników Umysłowych w Łodzi, sfinalizowała umowę mocą., której
znany na gruncie Łódzkim filantrop p.
Antoni Charemza offarowa~ Radzi~ w
parcelowanym przez się maJątku Zlemskim Wola Grzymkowa .koło Aleksan-

drowa,

działkę

ZIemi
o przestrzeni 3 morgów. .
Ponadto Rada dokupiła przylegaJą.cy
ofiarowal~ej d~iał i las.
.O~me Wlę~

R~da

<?~ręgowa

dO

ma

~l'loz!l~sc, zre~ltzowac swoJ, od .dawna
lstmeJący prOJekt, pokrywający SIę zre-

sztą z wolą ofiarodawcy i projektuje bu-----

ek
ed
e
P
e
K
e
LI WI aCJa racownlczego' omltetu

dowę domu wypoczynkowego dla czło1tków zrzeszonych w Radzie związków.
Bezpośrednio też po zawarciu
o.
wy, Rada JNczyniła na tęr~nie Warsr..awy
starania o uzyskanie kredytu na bUdow,
pl\'jektowanego gmachu.
I jakkolwiek jest i'ze z' .
t li
że zamiary Rady są. &mfa~, n:w!~l;it
na jej możliwości finansowe, stwiel'dzit
trzeba, że myśl jest ze wszech miar słusz.
ną i podjętej inicjatywie
należy przyklasnąć.

Poniżej

Wyborczego

~amieszczamy

działaczy związkowych

.Ostatnie plenarne posiedzenie Woj'lkontaktu na . przyszłość:
,
Prac. Komitetu Wyborczego poświęcone
W tym celu wybrano . Tymcz. Komibyło zatwierdzeniu sprawozdania sekre-I sję międzyzwiązkową, która ustali zasatarjatu z całokształtu dokonanych prac. dy współpracy wszystkich organizacyj
Likwidując działalność Woj. Prac. pracowniczych.
Do Komisji organizacyjnej powołano
Komitetu Wyborczo - biorący w jego
pracach żywy udzia{ działacze pracowni- pp. J. Dziamarskiego, dr. St. Rutowieza,
a;y .!- podjęli jednomyślnie uchwałę u- H. Pawłowi.cza. J. Mazura i Pawła~
Zllającą konieczność utrzymania ścisłego fińskiego.

rych

zwróciliśmy się

z

w

opinjQ kilka
do kt,ó.
prośbą o wypo..
ŁodZI,

wiedz~nie się.

KOL. JóZEF DZIA!\-I~RSKI PREZES
ZWI4ZKU HANDLOWCÓW POLSKICH
i PREZES RADY OKRJi:GOWEJ C. O.
Członkowio

w oiromnej

zrzes1.onych wIładzie Z'ri,KÓW'.
nie lt\Og~ sobie pozwolU
urlopów w rojejscO'lYościach kli.

większości

na spędzanie
matycznych, a C;Jięsto n i e m a j ił w. a ..
l e al o Ż n o ś c i zaczerpnąć świeżego ....
wietrza, tak niezbędnego dla ich zdrowia.
Z drugiei znów strony Rada Okl'ęgowa.a
te;;; wchodzące w jej "kład związki nie clf.POD....
członkami ciał ~
i/ł irodkami na l.akupienie ziemi" i budo,," pew
sjon_tu czy domu wypoczynkowego .. .uej.
scowośeiach uzdrowiskowych i klimatyczn"clt.
. Dowiadujemy się, że w pierwszych s:nątorka A. Hu.bicka, posłanka. Waśmatego też z chwilą uzyskania placu poło.
dn!ac~ stycznia. przyszłego. roku odbę- D1~wska, po~l0!1e ~r. Flchna, Dubale- ,źGnego lV pobliżU ł..odzi. w zdrowej i .sdaej
dzie SIę .W ~z~ konfel:ene~a p r z e d- ":l.CZ, • WaszkieWICZ l senator Mora-Brze· miejseowości. przy dogodnej J;omunikaeji tra._
S t a w l C1 e t l
,m l e J S 'C o w y c. h z,m skl.
waj oweJ, zdecydowaliśmy; że obeOtie możemy ł
or ga n i za cy J
P r. a ~ o w n l Pozatem s p o d z i e w a n y j e s t musimy pomyśleć o zapewnieniu rodzinom pa
C Z Y c h ,z
p O s ł a m l l S e .n ą.- p r z y j et Z d z Warszawy czołowych cowniezym m o ź n CJ ś c i ił a l e ź y t e ••
t O r a m l ł W c h o d z ą c y ~ l w działaczy ogólno-polskiego l'uchu praco. 'W y kor z y s t y w a n i a
u r I o p ó w.
S kła d "p a r la. m e n ~.:" r ne J g r u wniczego _ pp. Anatola Minkowskiego, Liczymy się' jednak z trudnośeiami. jakie nam
p ł' p r a e o w n l c z e J
Prezesa Polsko Konf. Pracown. Umy. przyjdzie pokonać, ufamy jednak, że zdrowa
Tematem tej konferencji będą aktu- slowych, Włodzimierza Szczepańskiego, wola ludzi złączonych órganizacyjnie, przealne sprawy pracowników państw samo- sekretarza .gen. Centr. Org. Pracown. łamie je, pozatem liczymy na pomoc Rządu.
rządowych i prywatnych.
Umysł. - Ja~ Hoppe i red. Kazimierza
KOL. HENRYK PAWŁOWICZ, PREZES
W konferencji - na zaproszenie jej Golde, członków Rady Głównej Centr. zw. ZAW. PRACOWNIKóW INSTYTUCJI
organizatorów - mają wziąć udział: pp. Org. Zw. Zaw. Prac. Umysł.
UBEZPIECZE~ SPOŁECZNYCH i SB---:0-KRETARZ RADY OKR. Z. Z. PRACOWNt·

---0---

Sprawy pracownicze

tematem konferencji z
usiawodawczych

I
f

Konferencja przedstawicieli

I n i ej

~eDtraI pracowDI~czych

""

pod adresem. P ~ Min. Pracy
i OpIeki Sp.
cy

• W kołach majstrów fabrycznych padtlJ'e przekonanie, że zbliża się ola'es rozstrzygających posunięć w sprawie ich u·
bezpieczenia jako pracowników umysłowych.
Trwający od 3-ch lat spór pomiędzy
tą kategorją pracowników a przemysłem
nle został
. t dotychczas definitywnie rozstrz~~~i/przypuszczać, że obecnie sprs..
;;twi~~~ieczenia majstl·ów zoatanie za..

skład

• k-I Społecznelz p. ministrem Pracy i Ople

W ubiegły czwartek p. Minister Pra- ł słowych _ Włodzimierza Szczepańskiei Opieki Społe~nej _ Gen. Dr. Hu- go, gen. Sekretarza Centr. Org. ZS:'Y'
bicki przyjął na specjalnej audjencji Prac. Umysł. i senatora Morę-Brzezmprzedstawicieli największych central pra skiego, g;en. Sekr. Polsko Koni. Prae.
l
cowruczycb. w osobach pp. posła Dabule-- Umysl.
wicza, Prezesa Centr. Org. Zw. Zaw.
Delegacja prze<!ł0ży~a .Panu Ministr~Prac. Umysł. - A. Mlnkowskfego, Pre- wi szere~ postulatow. sWlata 'Dracowruzesa Polsko lronfed. Pracowników Umy- czego.
000·
~

31116 bezrobOt nyeh
o

W

ŁO

dZI·

godniu 15,968 bezrobotnych.
W samej Łodzi z zasiłków korzystało
w ubiegłym tygodniu 10,702 bezrobotnych.
Otrzymało pracę przez Urząd 38 bezrobotnych, wysłano do pracy' 50 bezrobotnych.
Urząd rozporzą'clza 9 wolnemi miejscami dla simb,· domowej.
23 robotn1ków otrzymało w dągu tygodnia zniżki kolejowe na przejazd kolejami państwQwemi.

I' o P ...

e i a. Setkom procowników i ich rod~n. którz,
po całorocznej praey, często w warunkam urlł'
gaj,cyeb najprymitywnlejszym
wymagaD!oDl
higjeny, ze względów materjalnych nie m(tg~
podczas urlopów zaczerpnąć świdege powiC"
!:Z;~:;!~ i muszą dopomóc ich organizacje

Budowa donlU w1poczynkowego
p.-zeratt
finamowe poszezególnych związków
Wierzę jednak. że wspólny wysiłek wazyetkici
ztzeezónych 'IV Radzie Związków, u m o t l i .
w i w Z n i e s i e n i e g m a c " u, ktą.l']'
stanie si\! monumentalnym pom.nikiem solida\'ltości koleżeńskiej zwi,zkowców.
możności

KOL. FRANCISZEK GERC, SK~IK
RADY OKR. CENTR. 000. ZWI4ZK6W

Z zasiłków korzystało 10102 bezrobotnych

Na tereme Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź i
powi~~y) .łódz~i,. łaski, łęczy~ki, si'eradzki ~
brzezmskt w dnJIU 20 grudnta 1930 roku
było w ewidencj.i zarejestrowanych 44025
bezrobotnych, w tern w samej Łodzi
31, H6, w Pabjanicach 3,715, w Zgierzu
3,603, w Zduńskiej-Woli 2,119, w Tomaszowie-Mazow. 2,746, W Konstantynowie
106, w Aleksandrow.ie 272, w Rudzie-Pa·
bjallckiej 348.

:~: ::YS;:::C:.

ZAWODO~i~~to~:C~WNIK6W

Kw.ti. dOJllQw 1Fl'1IOC.U'l'kow)'~" PN'
cowników llJlly.lowfeh jeat ~we8tją zagadJlłenil
dl. tej afery praeolYlliWw, którzy częatoltto€
vr ząkładac:ll. i ln.ty~ucjlł'lh zatrudniających ich

ze wzrlęd6w 1\110 warunki praer i nieprzestrze·
,<lni. warunków higjenf pracy, ' tr_cl$
zdrowie taiły.
Dlatego te~ akoja, zmierzaj/ICa do I!ItwofZ&

'w,

o

ośrod~~ 'If'JWczP1~()l'el{ę w pqJ>Jiiu tl'\icl ·
acowości Pf,CY n a 1 e:ir 'ł w • ~ • ć
z; a

nia

Is o n i e c z n, i r a' eT o

1\

a l n '"'

~etni
prezes
Zwlą~u mianowany
Zawodowego został
Han- ~~z~z;as;;ił;kÓ~'~~~k~O;r;'LY~s;ta;ł;0!!!l!W~;U;bJ;e;t:1~ły~m~t~y!!!!-~!!!!I!!""'!!!!!!!,!!!!!!!II!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!J!!!I!!I!!!I!!!!!!!J!!I!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!I!!!!!!!!!!I!!!!II!I!!!!!!!!I!!!!!!!!I!!!!!!!!I!!I!!!!!~~!I!!!!!!!!I!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!I!!!I!!!!!!!!!!!!!II!!_!!!!!!!!~
d]owców
Polsklcll
b

przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Komisarzem rewizyjnym kilim większych Kas Województwa Łódz
~icgo .
Nominację powyższą przyjęły sfery

J)racownicze naszego miasta z wielldem
.zad owoleniem..

---t:!'----

„HASLO" z dnia 21 grudnia 1930 roko,

Btr. 8.
Dla oczyszczenia krwi,

pijcie rano

przez

wódy
rzędu szklankę ńaturalnej
gorzkiej „Franciszka-Józefa". żądać w apt.

kilka dni z

.

..,

.

-

.

· - ·--·--~-·
.. --

W,,Dziurce Marysi" i u ,,Honoratki"

'· ·Wieczór komedyj

Kuźnie wolności

. w Polskiej Y.M.C.A.
· Dziś, t. j. w niedzielę w sali Polskiej
.

w dawnych kawiarniach warszawskich

Przed stu laty, podobnie, jak to się dzie-1 szczali nasi prapradziadkowie i pra„. ach
w czasach obecnych, życie Warszawy prawda, przecież nasze praprababki nie
i
je
f. M. C. A., Piotrkowska Nr. 89, odegrane
bywały w kawiarniach.
się
skupiało
zosUiną jednoaktowe komedyjki, a miano
- Co w takim razie robiły? - spykawiarniach
w
wicie: Fre<;lry: „SwJeczka zgasła", _,Odludjuż dzisiaj tylko z trady- ta zapewne piękna Czytelniczka.
nam
znanych
w
i
ki i poeta" i Przybylskiego „Debiutantka".
przędły,
Siedziały po domach, szyły,
Przedstawienie odbędą si,ę: o godz. 4-ej po ej.i - ogródkach.
niejedną piękną Czytel- haftowały i nawet przez chwilę nie przypewnością
Z
poł. dla młodzieży szkolnej i o 8-ej wiecz.
niczkę i niejednego Czytelnika warszawia- szło im na myśl, iż mogłyby żyć inaczej.
;:Ila starszych.
Bywanie w cukierniach było wyłączPrzedstawienie reżyserował artysta te- ka zaciekawł, do jakich tu cukierni uczę~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~·
Atrów miejskich p. L. Zbuckli.

I

Abażury

.\

60 Proc• ·p1•ekarn'

F. Laskowskiej

b.: znacznego powiększenia się w ostatnich
oebiorców prqdu elektrycznego w naszem
,...,
mielicie, wzroeło bardzo zapotrzebowanie na ahażu·
ry,- kt6re trzeba było do nas sprowadzać.
Obecnie specjalna wytwórnia abażurów i szkieletew F. Laskowska, Zamenhofa Nr. 4, postanowiła so·
bW; za :ioadanie urz1,1clziĆ SWf! wytwórnię tak by na·
wet najwytworniejszq klientelę obsłużyć ku iej za·
cłcmoleniu i wygod1.

.li bankructwa
w
Przededni
••
h •
•
d
•

T O IeraDCJa

sprawie mec an1zaCJI
jedynym ratunkiem

rzą

U W

Od kilku już lat mówi się o mechanizacji piekarń - jakc czynniku post~pu
w tej dziedzinie - przemysłu. W dniu 12
kwietnia 1929 r. wydane · zostało rozpo.
rzadzenie
Jedną z najlepszych pracowni obuwia jaka istnie
mechanizacji
przymusowej
o
le od 1908 roku na terenie Lod:d, jest bezsprzecznie

Firma

J.

~~~~-~·e~~~·~,"9'9'i'R~~,~~™~-~~·

?

Kowalczyk

sięga

na

całą Polskę pragnęlibyśmy

się

dowiedzieć, .n:tóra dzielnica Polski ma naj-

lepiej postawiony przemysł piekarski?
- Najlepiej jest r.a $ląsku, ale poza
tern wszędzie .stan jest ??rawie jednakowy.
'l'o znaczy, że jest do wykonania
ogrom pracy wymagający stosunkowo
bardzo znacznych nakładów.
Trzeba wziąć pod uwagę, że t. zw.
półzmechanizowanie jednej średniej piekarni musi kosztować
od 40 do 70 tys. złotych.
a całkowite 150.
- Czy piekarze polscy są obecnie w
stanie doko.iać tego be.z pomocy z zew-

piekarń
firma J. Kowalczyk. W ciągu swego istnienia prze·
·~hodziła różne fazy rozwoju, zdobywając liczne rze· W PolS•'e.
sze ;stałych odbiorców. !\.to więc raz kupił buciki
Sprawa mechaniz:1cji piekarń jest dla
i przekonał się o iCh estetycznem wygl11dzie i trwa·
spożywców sprawą pierwszowszystkich
Kowal·
obuwie
nosił już nadal
łem wykonaniu wa.gi. Bo czysty chleb - to
rzędnej
czy ku.
Kilkakrotnie też firma J. Kowalczyk została na· zdrowie.
~odzona na międzynarodowych wystawach złotemi
W tej sprawie zwróciliśmy się o wyi srehrnemi medalami za swoje wyroby.
Obecnie przy nadchodzących świętach ~kład został jaśnienia do prezesa Związku cechów
)bficie zaopatrzony w różnego rodzaju obuwie włas piekarskich w Polsce p. Karola Wendta
nego 'wyrobu począwszy od bucików dziecinnych, a z Warszawy.
damskich i
koik:zęc na najbardziej · wys7.ukanych - Jak przedstawia się sprawa. me- nątiz?
męskich.

Kup, więc buciki u Kowalczyk. na gwiazdkę,
córce. synowi i samemu sobie, a będziesz
udowolony.

łonie,

·Czas

najwyższy

Już tylko dni kilka dzieli od świ11t, wobec czego
111111 już najwyższy zaopatrzyć się w wina, likiery,
lłodycze, orzechy, bakalje, oraz w te wszystkie ar·
tJkuły i aapoje, które składaję się na zastawę świ11·
tecznego stołu. a których olbrzymie upasy, w wy·
1aorowycb gatunkach i wszelakiej jak.ości przygotowała firma A. Trautwein, uL Piotrkowska 73, tel.

111-86.

Wyszkolona odpowiednio obsługa wykonuje wszel
ce zamówienia bezzwłocznie, zarówno dokonane na
lliiej&cq, juk zgłoszone telefonem.
;. Zak.upr Śl)'iąteczne dokonywane być winny tylko
w· tej najstarszej i jeduej z największych tego rodza·
iu firm w Lodzi.

Pamiętajmy

o biednych I

-Przy '1wiazdce i N owym Roku, pao biednyeh, którym głód i zimno wyciska łzy żalu i rozpaczy:
Sekcja Charytatywna prosi gorąco o
starą odzież, bieliznę, datki pieniężne,
resztki materjałów, wszystko co kto mo~e; by ulżyć tej wyjątkowej · nędzy.
Ofiary pro~lmy przesyłać do Składni
c;y;.. Sekcji, przy w.I. św. Anny 30 W. P.
,
Niewinowska.
mlęta.jmy

Nocne

dyżury

aptek

'Nocy dzisiejszej . dyżurują apteki: S. Jan
liete-wicz.a, Stary Rynek 9, L. ~ockla, Limanowskiego 37, B. Głuchowskiego, Narutowicza 6, E. Hamburga, Główna 50, L. Pawłow
skiego, Piotrkowska 307, l!;,, Piotrowskiego,
'?o#>.orska 91. (a)

Dyżury w Związku

Oficerów

- Absolutnie nie. Bez pomocy krechanizacji piekarń? - pytamy na wstę
dytowej ze strony rządu lub związków
pie.
mówi p. komunalnych mechanizn.cja posuwać się
Przt'..dcwszystkiem Wendt - muszę podkreśllć wyją.tkowo będzie niezmiernie wolno, gdyż tylko nieżyciowe i liberalne traktowanie tej spra- liczne jednostki będą mogły zaangażo
wy przez rząd - który rozumiejąc cięż wać tak znaczne kapitały.
- Toby znaczyło, że położenie ogółu
kie położenie piekarstwa już
piekarzy jest nieświetne.
dwukrotnie odraczał termin
- Krótko Panu odpowiem: około 60
mechanizacji.
Tylko dzięki temu sprawa ta, choć wo- proc. piekarń w Polsce znajduje się na
drodze do banlcructwa.
Ino, jednak porusza się naprzód.
- Ponieważ władza Pana prezesa
--0'---

Rozkład

wsród Hodurowców

stawał się ·mównicą.

Na zebrani.ach obierano prezesa, który w czerwonej czapce z piórkiem grał rol{
„dyktatora". PosJedzenia te przeciągały
się częstokroć do późnej nocy.
By~y to czasy najwi-ększej sławy, „Honoratki", stamtąd to wychodziły złośliwe
krytyki rządu 4 satyryczne piosenki, oś
mieszające Chłopi.ckiego.

„Honoratkan- była kuźnią idei rewo
lucjonistycznych, ale żywot jej był równie ·
krótki jak wielką była popularność.
Po rozwiązaniu klubu Lelewela "Hono
ratka~

I IZTUICA

Liga .uinała protest ,,Ruchu''

Zarząd główny 1:gi PZPN rozpatrywał
protest 11 Ruchu" w spra~i e uni ewa~ni~nia
meczu Ruch - Warszaw ianka 5 pazd z1crnika b„ r. Protest został uw zg l ę dniony, wo
bec czego mecz zweryf;kowano zgodnie z
wynikami 2: 1 dla Ruchu.
W ten sposób okazało si (;'! po raz w!óry, iż wydzi ał gier ·i dyscypliny ligi nie;
miał słusz11 ości, dopątrując siQ racji w mot:>:".w ach podanych w proteście Warszawian
k1.
Wobec jedn«1k 'rbzbieżności wyroków
l
;" ·.,
.~
.
, ·_
pierwszej i drugiej instancji Warszawianka
ma możność odwołać się cło władzy wyżUrządzenie
szej, t. j. do PZPN„ wątpliwem jest jednak, by zechciała ona kruszyć kopje w tej
W związku z nabyciem działki ziemi na „clzik.i ej" sprawie. Prawdopobnie fakt, iż
larzewie pod cmentarz komunalny, Maai0
sttat polecił Wydziałowi Budownictwa opafkanienie terenu, zaś Wydziałowi Plantaeyj Miejskich - sporządzenie planu urZ;łdµnia ·cmentarza.
•

przy ul. Miodowaj. ,,Dziurk~' c~szyła ~ę
dużym rozgłosem i najchętniej była odwJe.
dzana przez młodzież. Studenci i prak·
tykanci biurowi wnosili do niej niefrasobiiwy humor, entuzjazm i radość życia.
Największą jednak sławę posiadała
„Honoratka"
przy ulicy Kapitulnej. Był to zborny punki
sztabu rewolucjonistów, t. j. zwolenników
Joachima Lelewela, a przeciwników dyktatury generała C'nłopickiego. Z początku
klubowcy zbi.era1i się w salach redutowych
Teatru Narodowego, kiedy jednak sale te
na rozkaz dyktatora, zostały zamknięte przenieśli się do małej kawiarenki „Honoratka", mieszczącej się w pałacu hr. Chod·
kiewiczów.
Była to
ciemna sala,
zakopcona od dymu fajczanego. Zebranb
klubowców nie odrazu stały się jawne.
Przychodzono z początku na filiżankę ka·
w··!! ~z.klar:kę ponczu j cichą pogawędkę,
pozmeJ zas poczęto deklamować wierszyki
patrjotyczne, śpiewać piosenki narodowe ,
przy tej sposobności wszczynano szłośne
rozmowy po1ityczne.
Stół wysunięty na środek safł

tylko

Duchowni sekty

Oficerów Rezerwy R.
Zarząd Związku
P. w Łodz,i - zawiadamia kolegów oficerów rezerwy, że poczynając oą dnia 22 b.
m. odbywać się będą stałe dyżury człon
ków Zarządu w poniedziałki i czwartki od
godz. 19-ej do 20 m. 30 w siedzibie Związ
ku, przy ulcy Zielonej Nr. 20 (tel. 184-99).
Podając powyższe do wiadomości, Zarząd wzyw,a. P~nów ... Oficeró~ · . Rezerwy,
by we wszystkich sprawach zw1-ąianych · z
działalnością Związku zwracali 'się we wska'
zanych terminach do lokalu ZwiazkUc
"'. Ą
...

„Dz.urka Marysi"
mieszcząca się w dawnym pałacu Kerne~

straciła swych gości.
,
mó\lt
już
było
nie
pustkami,
świec.iła
Sala
pieniądze"
„zgarniają
ców, nie było zresztą komu słuchać. Zam·
Naczelny organ hodurowców „Rola -Bo- dać, jak niektórzy duchowni nie chcą pra- knięto kawiarnię, ale pamięć o „Honorat,
ce" trwała jeszcze długo.
ża" w ten sposób obraz~tje stosunki w cować dla idei,
ale zgarniają pieniądze
sekcie:
- Wyznawcy Narodowego Kościoła i śmieją się ze wszystkiego. Duchowna ci,
TEATlł
zwłaszcza starsi, są zaniepokojeni pewne- idąc za przykładem zmarłego niedawno
D1---rriti - posunięciami, kazariianii i postępkami starszego niby to duchownego, który żo·fEATR MIEJSKI.
ni,e których duchoW11ych i piszą do Schran- stawił w chicagowskim banku 34000 maDziś, niedziela o " nono! no een.ach zcl
jątku, szydząc sobi-e z „Roli Bożej" i into11
lnych wydawrnictw Narodowego Kościoła. żonych „Konto X".
alarmujące listy
Te i tym podobne opinje wypowiadają WYSTĘPY K. JUNOSZY-STĘPOWSKIEGO,
i przepowiadają albo upadek Polskiego
Dzięki olśniewającej wystawie i świetnej
Nar. Kościoła, albo jego podział na dwa wyznawcy i sympatycy Narodowego Koobozy: czysto narodowy i niczależno - ka- ś ciola. Zamkn ąć im ust nic można, ale moż grze całego zespołu gorąco przyjęta na wczo·
tolicki. „Póki jeszcze żyje Hodur, - p'.sze na zaprzeczyć słuszno~ci ich spostrzeżeń. rajsze~ premjerze historyczna sztuka D. Mereż·
W Narodowym Kościele panuje roz- kowskieg? „Car ~aweł I" '!1 której niezrówn~·
korespondent z St. Louis, Mo„ trzyma się
· ną kreacJę w roh tytułoweJ stwarza znakollll·
t f kt·
, cl·
·1· ·
b' · „
k
I
k
·
1ako t~ko kupy_ to wszrst 'O, a e s. oro lC~nosc_ rnys l 1 ~og~ą o~, o .a . '' ~le ty artysta Kazimierz Junosza-Stępowski, ZO•
zamkme oczy pierwszy biskup, nastąp i ro- mozna się temu cl z1w1c, boc prze cie I s t.·1ec stanie powtórzona dziś, niedziela i poniedzia·
złam na różne ugrupowania, a potem zwal- cy i duchown i ludzie przes zli różną szkol ę Ile~ wieczorem, po raz ostatni przed święta
TEATR KAMERALNY.
mi.
czanie się wzajemne i upadek. Już dziś wi- życia, przyszli z różnych kościołów".
raz ostatni „Lokkomyślna siostra!
po
Dziś
---oO.:>----

Kto otrzyma

Rezerwy

płci brzydkiej. I mol!t.
właśnie nieobecność uroczystych i pięknych pa11 sprawiła, iż dawne lokale ka•
wiamiane były brzydkie, surowe, bez śla·
du wytworności i wdzięku.
Jedna z najtłumniej odwiedzanych kawiarni była t. zw.

nym przywilejem

•

cmentarza
komunalnego

odznakę

I

Ligi?

utrzymała s:Q ona w lidze wpłynie „ łago

dząco" na jej po gl ądy 1. zrezygryujc o_na z
prawa dalszych o ciwoła n . Przypuszczac l1aiż w tl'n sposób t<ib ela ligowa zoJ e ży,
stała ostate czni e zw eryfkowana.
Na te111 S<1mcm posi edzeniu Żarzącl uzgromadzen ie
cl1w a lił z rrl os: ć na w' lnc
szereg po{Jrawck statutowych, projrkt o
anul owaniu zaległo ś ci ŁKS - Czarni i projekt ubezpiccze11ia graczy.
W sprawie nadan :a odznak dla działaczy zarząd postanowił ze swej strony nie
wysuwać kandydatów i pozostawić inicjatyw ę klubom. Na zebraniu przyjęto do
wiadomości, że wydz i ał gier i dyscypliny
pracuje obecnie naci przygotowaniem projektu kalend arzyka rozgrywek na rok 1931.

Kupujcie Wyroby Krajowe !!!
,,

Perzyńskiego

z „Dobrej wróżki"

Teatr

nie·

czynny.
WYSTĘPY

STEFANJI JARKOWSKIEJ.
W pierwsze śwj.ęto · B. N. we czwartek da
na będzie premjera óstatniej, szt uki Molnara
„Dobra wróżka". W komedji tej , któ1·ą Teatr
Łód zki wystawi pienvszy w Europie po Iluda·
peszcie, W~'s tąpi gości !lni e ul ubienica publiczno
„ G ałga n ka" i „Sekrc
ści łó d zki ej , boha terl:a
tarki" - Stefanja J arkow:;ka.
D zi ś,

TEATR POPUI, ARNY.
niedziela, poniedzi::i lek i wtorek „Bro-

adway'".

TEATR DLA DZlEC'l J MŁODZlEżl
W SAL' FILH AR MONJI.
Dzi ś o godz. 3,15 po poi. dana b ędzie po ro.~
4-ty ciesząca się niebywałem powodzeniem efektowna baśń w 4-ch aktach p. t. „Za siedmio·
ma górami" ze śpiewami i tańcami.
W pełnych pr6pach „Przygody To1ncia P a
lucha" baśi1 w 5-ciu aktach, k tó ra grana b ~·
tlzie w Łodzi po raz pierwszy.
STAŁY

'

TEATR POPULARNY W SALI GEYER.A
Piotrkowstm 295.
nied zi e lę dr. ia 21 b., m. o godz. \
Dziś , w
m. 15 po p o łudniu i 8 m. 15 wiecz. odbędą sie
dwa przedstawienia arcyza bawnego >vodcwill.
w 5 akt. ze śpiewami i tai1cami p. t. „Nasze
:i:.odzianki".
Il.e.żrs eruj e R. Urba:iis~

.~r:•
i
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WIESŁAW

DRZEWICZ

Dzisiejszy wieczór poetycki „Kwadrygi"
I

W dniu dzisiejszym sości Łódź poetów j1nzesunięto cały szereg dekoracyj. Za;a-,sze elementy tworzą „wielką harmonję".
Za to linja koncepcji etyczno • pac~
-~'Kwa~rygi" warszawskiej. Są tam je?11ak ś~iały on~ ~Jaskami.:- jak~e oc.!micnn~:mi
f?adzą się p~e~i „K~a~ryg~" podzie~ić fistyc~nej łączy .Piechala z Sebył4. Obaj

poeci z poza Warszawy - nasze miasto
teprezentuje Marjan Piecha!, Lubliin /Józef Czechowicz, emigrację rosyjską ::irzegorz Tiwofiejew.
I Ujrzymy więc i poznamy bądź osobiś· oi~, bądź też. za pośrednictwe1;i. utwo~ó~
! na1młodszą IJ.teraturę Polską: spiewny i hryczny Tiwofiejew i Cies ielczuk, doskonały
?~~ato~skim wyra7i~ Czecho~icz~
1\lełenw sp1zowe1
patetycznosc1 proletar1ack1

11

0

p~b:o.wolski,. syntetxzujący '~ielokrotność

'tlz1s1e1szego sw1ata l"lukowski, kolorowy
smutny i iironiczno - wesoły Gałczyński,
~()?otnic~y. śpiewak rytmu fabryk Malisz~wski., wrazbwa na krzywdę społeczną Nma
jRYdte~ska, p~cyfis!ycznie i ide~Iistycznic
nastro1ony Maqan P1echal, rytmiczny, roz~
kochany we wsi polskiej Słobodnik, zalgadnienia walk społecznych przenoszący
l\v dz,iedzinę etyki Sebyła, dziwny, chime~
ryczny Szenwald - przemówią dzi·ś do
~as swemi różnorodnemi tonacjami, mimo
to
jednak dziwnie sharmon·izowanemi
~spólną pracą i wysiłkiem twórczym.
Grupa „Kwadrygi" należy do najsil~iejszych 1i najżywotniejszych z pośród te~o rodzaju luźnych związków artysty·
~znych. jeżeli zaznaczamy luźnych, to dlatego, że organizacyjnie grupy podobne są:
~łynne w swym składzie osobowym, róż'olorodne w zamierzeniach artystycznych
;;wych członków. Za to łączy ich wspólna
&deologja, nastawienie do aktualnie spo~ecznych przejawów i następnie możność
łatwiejszego przenikania do odbiorców li'teratury pięknej i pozyskania sobie rynku
wydawniczego.
„Kwadryga" powstała w roku 1927. W
Jlaju tegoż roku ukazał się pierwszy nu~er czasopi'.sma tejże nazwy.
Czas powstania i wzrastania grupy był
uader niekorzystny.
. .
.
..
Oto.1uz. lO lat ub~e~ało od chw1ł·t o?ty~ka~ia .meJ?odległosci. ~kres ten cechu1e

po~aw~eme się ~owych pi~arzy. Wcho~zą

z mn:ym obh.~.zem, mz ich po~rzedrt'lcy
't .'~M~o?e1 Polsk~_; ~szak za~;~mcą ustątl·W JU~ . i~odenusci 1. sym.~ohsc1 nowym.
1 nowi JUZ zaznaczyli swo1 wyraz tak dobitnie, tak mocno, że wystarczyło znać
lamto, aby tu u nas w Polsce być świeliym, innym, oryg.inalnym.
. Przez pierwsze 10 lat wyczerpano całą
hteraturę europejską w dzi~dzinie poezji.
'Znaleźli naśladowców i przerabiaczy: Marinetti i Apolli'naire i Majakowskij i Sie'wieranin i Jesienin czy nawet współcześni
poeci niemieccy.
.
·
Publii:zność przyjęła to wszystko entu1zjastyczni-e. Tomiki poezji 1~ozchodziły się
Iw paru, a często 1 w wielu tysiącach
..cgzemplarzy. Wszystko było takie nowe,
~.nne, radosne, czuło się żywe mięso i ży~~ricę. Po okropl1ościach wojny tyle życia
~ buty, szaleństwa złotego. Poeci robią ka·r jery: są sławni, wpływowi, „Młoda Pol~ka" dogorywa, coraz luźniej, coraz wietej miejsca.
Ale oto powoli następuje zmiana. u pisarzy występuje charakterystyczrvr krótki
Jddech twórczy, u publiczności zobojętnieuie, oswojenie się, zanik zainteresowań.
T mczasem falan a młod eh w ł :,
ławą.y Polska jest z~rzuconi wieriz~~f
,,Tnflacja poezji" _ wołają z przerażeniem
sami poeci (patrz artykuł Sebyły w „Kwa'd rydze"). że jest tego tak dużo i takie po·
;irawne _ więc mało kto czyta. Jak dotąd
z resztą brak nam zwrotu ku zagadnie·
~iiom lreści, ku „merytoryzmowi". Jest nowy ś~iat po wojnie _ należy go zbadać,
zanalizować, rozłożyć na czynniki. Dość
iteg~ skakania z radości w górę i bicia pię';ami w plecy albo zbywania rzeczy dowciparni.
·

pm

oe tych, 1ak1e zwykhsmy dw~d oglądac.
na kilka grup, gctz1e zna1dują się obok s1e- mag zal, że tak jest, ale walkę prowadz~
To naczelne hasło: .,szcwo srułe:1na" bie bliżsi wyrazem.
z całością świata i dl"tego u Sebyły szczu„
naci.y przedewszystkiern !l 11kh z chicktyWieś w tych poezjach odgrywa rolę rołap szuka „głównego ·lnżyniera" w fabtJwizowanie zjawisk. Przec1;}gni(,!cie
ich decydującą, jeśli chodzi o obraz, o wizj9 cznej hali ...
przez własne „ja" jak nić przez wosk, ale plastyczną wierszy. Poetami wsi są i TiReminiscencje starożytności i renesaMv
nie na~·~u~at~ie ~~ej os~b~w~śc~ z. ~ej tyl- mofiejew_ i Ciesielc7uk. 4 Słobo.dni·~ i Cze- ~awierają _w .sobie poe.ije Dl>browolskiego
ko raCJl, ze 1stme1e na sw1ec1e. 1ak1s przed- chow1cz 1 Flukowski. U tych wieś 1est pra- 1 Oałczynsk1ego. Pierwszy
patetycznie
miot. Widzimy w ich wierszach skrawk: wie wszędzie, ale i ·inni też oddechem jej v,;rzeźbia dzisiejszą walki; proletarjatu w
!hvia'.a, oświetlo11c tHn~slcrn i serce~1 pnsz- poj~1. swe _umęczone n~i<lstem płuc~.
wizję nęd~arzy i nie\yolników staroiytczegolnego poety, a!.:: iampy uczuc : rozUrbarnstyka - miasta robotmcze. I.Hu- l nych., drng1 poprzez ulo1ce Bolonji puszcz.-.
sądku ~ą zakryte p~zc~i .n1:ni . ., On.i tfl.kt~ dne, sute-reny, zaułki i. n_ę~zne J?Odwórz.a - · tr~mwajc i. wielbi !Ubensowską Hollandję,
zestaw.1ą elementy 1 osw:et1ą. ::,ami gc!z1es to domena Rydzewsktq 1 Mahszewsk1ego. dziwaczną i aksamitną.
gi!lą - pozostaje sama rz(?cz, sarncitny 11 nalę2enk: uczuciDwc j~st tu inne -· jest
Osobno stoi niewiele piszący Szenproblem ..
.mądro:ści p;-zyrodzo1~~j_ kaid~- poc~ucie kr~ywd:y, litoś.1_; i. bunt.
.
waid --:- ja~ dziwny zwieri, jak wąż zmy·
mu, od 1losc1 na5ytych \'naclomo:m zalezy
1··oetą miast 1esr tet:: Piecha!, tyiko on słowy iest 1ego kazdy wiersz o muzycz..
roz~zer~c~i~ widnokręgu wizji, ~oe_tyckiej, po~·usza się w proble~a~h, ba:dziej zasa- nych ~kcent~ch. ,
,
nas1len1e jeJ tęczą barw, pogłę01emc rzc- <l111czych - w przec1w1e.nstw1e do tamWitamy 1·ch, mech ~am mówi'i oow-e
czywistości.
tych, których stosunek do zjaw.iska jest słowol
1 wtedy poeta zwyci'rża, kiedy powyż- doraźny, uczuciowy.
"'" . . . . "'' . . .. - . ·=
„ · ' „ •,• .
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Wystawa polska w
Donoszą z Paryża:

Dn. 22 b. m. na- I skie nadesłało cykl „Polonia"

Paryżu·

Orot~gera. nych z os~~ą M~rszałka Piłsudskiego.~

stąpi w Paryżu otwarcie Polskiej Wystawy Eksponat ten wiezie p. Bela Kossany1, węHistorycznej p. t. „Polska w latach 1830- gierski archiwista państwowy. Z Turcji
1920-1930"', która mieścić się b_ędzic w p. ambasador Olszowski nadesłał ciekawe
salach muzealnych
. pamiątki, dotyczące ud~iału Polaków w

ta Pot:nan 1 Lwo'&I' wysłały cenne ęJtspona
ty ze swych zbioró_w. Oprócz tego, wystt
wa rozporządza zb19rami fotografji artysty
cznych Bułhaka i Platera.
·
„]ue de Paume 0 ,
' armji tureckiej. W Belgj•i wielkie zasługi w
Dolne sale wystawy Qiejmować b~
w ogrodach ,;l'uillef'ies".
opracowaniu dz·iału polskiego położył puł- okres
Komi•sarzem Wystawy jest znany literat kownik armji belgijskiej Merzbach, potowalk or.ężnych i ~eowyclJ,
i dziennikarz Antoni Potocki, komisarzem mek powstańca, który podkreślił specjalnie gdy Polska dwukrotnie w ciągu Jat 00.e1l
na terenie Rzeczypospolitej jes~ p. dr .. Mk- udział Polafa>w ze Skrzyneckim na czele w (1830, 1920) zapewniła Europie tak :po..
czysław Treter, artystyczne k!oerowrnctwo organ·izowaniu młodej armji belgijskiej.
trzebny po wiel~ich ,.-ojnach pokój.
wystawy spoczywa .w rękac-h b: ?yrektora
Eksponaty mieścić się będ;:i w t. zw.
Sale górne pokażą Polskę niepodległf
departamen.tu sztukr, prof.. WoJ~~echa Ja_- „Sali Narodów", w której znajduje sioę przy pracy. Złożą się na to: I Sala Hono
str7ębo~sk1ego. W ~b:~n~J; chw~h c~ł~ ma również nadesłana przez prastarą czeską rowa, w której, obok portretów Prezydenter1ał. '~ >'.stawowr, 1est JUZ na mieJSCl1: „Besedę" z Wiedma wielka totografja ta Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego
Z W~edma, Belg11, ~udapesztu, Ankary 1 słynnej kompozy~F ąrottgera „
)przykuwać będzie uwagę prześUc.zna plastj,
wogole z terenu całej Europy nadesłane zo„Posąg Słow1ańsl(:zyzny •
·czna mapa kolorowa Polski współCze!bej
stały cenne eksponaty, dzięki energicznej
Pomiędzy eksponatami z kraj_u, ~rawdzi (9 metró.w kw.adr~towych) wykonana w
współpracy placówek M. z. S., mianm>Jicie w;! ozdobą wystawy, ~bok „Wojny· Orott warsztacie parysk1q wystawy przez pp.
pp. min. Twardowskiego, ambasadora Ol- gera ze Lwowa, będzie cykl obrazów i ry Kurmana i Kopczyńskiego, pod kierunkiem
szowskiego, posła Badera, posła jackow- sunków Michałowskiego, liczne akwarele geografa Oorzuchowskieo-o, ucznia Antonie
skiego, min. Bertoniego i hrnych. Na wy- Juljusza Kossaka, oraz kompozycje, jak go Sujkowskiego. W te/'saH mieścić się~
różnienie zasługuje niezmierme
R~szyn ~ Orlęta W:<>jciecha ~ossaka. Biuro dą r~~nież komf!ozycje plastyczne, przedHrstoryczn? - .wo1skowe, kierowane prz:z stawiające rozwój ludności, zasoby natura
cenny zbiór dokumentów historycznych, gen. Stachiewicza, dostarczyło wystawie ne, ruch wychodtczy .itp. Bardzo ciekaw•
planów i map kampanji 1830 i 1920 roku. są prace artysty - malarza Radwana podług
nadesłanych z Węgier, a tyczących si~ lat Ze zbiorów Belwederskkh użyczono całego w$kazówek odpowiednich urzędów przed
1830 i 1848. Muzeum Narodowe Pesztet'i- szeregu pamiątek i dokumentów, związa- stawiające
'
pracę i eświatę w Polsce.
"'
Naj,yiększą salę wystawy ( 27 metró'4
dłu~ośc1) wype~niać będzie pokaz typu i
~r~Jobrazu polskiego (Wyczółkowt;ki, Stry
Ł
Jenska, Cza1kowsk1, Rafał Malczewski KaZł
moc~~, FUipkiewiCz, Jaro.cki i ilmi). '
Salę tę prof. Jastrzębowski udekorował
, ~ragną~ położyć . kres oszukiwaniu_ mi: j Polski~] Agencji Teiegr_aficznej. .
zbiorami tkanin polskktt Judowi·ch i artyłosmków filmu przez pseudo-wytwórme i
Zw1ąiek Artystów Scen Polsk1ch pr:c:y- stycznrch (~koło 300 ekspon;.nów ).
szkoły filmowe, oraz dać możność szersze- rzekł kierów1uctwo artystyczne w o:;uoach
Dział emigracji we. Francji zamyka ca·
mu ogółowi zapoznarni•a się z bliska z „ta- reżyserów tut. Teatrów Miejskich.
ło~ć ..
wes~i~u_lu mieścić sic; będą Qkazy
jemnicami" kinematografji zorganizowała
Ze strony miłośmków mrnu oaiwię·· ks1ązk1 polsk1'<~j 1 ""'dawnictw artrstyci·
garstka uzdolnikmych w tym kierunku mi- kszem zainteresowani.em c1e,;1ą się nastę- nych oraz obfity dział
łośników społeczną placówkę kulturalno- pujące sekcje:
Poloniki z Francji~
oświatową, której celem jest wyzyskanie
Sekcja k i n o - t e c h n l c z P. a , Niemiec i Angij·i.
kinematografji dla celów kulturalno-oświa- o p e r a t o r s t w a f i I m o w e g o,
~ekretariem gene_ralnym, ut;zymując,.,
towych.
o~ naj~ęższej do normałntj t:iś~1y, pod ko!uakt z prasą tute1szą, jest znany literat
W, ~erwszy.m rzę~zie Klub_ Filmowy k1eruukie1~ opPratora oraz za~ozy...--iela Kl~- p. z.~gnmr.t Kfingsła.Ód.
starac się będzie wspoł.pracowac ze .wszy- f bu p. Edward~ .Kowalsk1eg.o,. sekCj•-.1. (m,)lodarezm gmachu -,..yuwow~gl
stkiemi tut. instytttcjam~ społecznem1 na- I a m a t o r s k ·t c~ j
g r y . f 1 J m o -11est p. Andrt~j .i:e:tvroi.s., redaktur ;maico
kręcając dla nich i ".'Yś~ietl~j~c filmy pro. w c j z jedAC~....e.sm„'t~! ~~wufttłaniem tej mitego wyd.3wniefw"1 „Art Ancju et .MOpagandow_e w danej d.ztedzm:e. .
gry i prób na ;rmat«r~cim eknmie, sekcja I derne".
.
.,
Obecme po zalcgabzOWJ!nlU p1z.ez od- s c c n i c z !1 a i sekc}<'l f o t o g r a - I
Na terer:k r:.aryski:rn n.lkź• w picrwnośne władze ~r?tektor~t Klubu objął zna- 1 .i cz 11 a.
.
jszym rzęd~ie wymiellić udział„ p.•lmbas.i·
ny w Polsce iezyser film-owy p. Henryk
Wiek:- y:.ożąd2ną jcs_r wsp0łpr;1ca tych dora i pani Chłapvw~kiej oraz całego skł.:i·
Szaro.
.
,
.
wszystkich, którzy zannłowamem odnoszą du ambasady. p. ministra Puł.-sk~go p. Ko
życzema pomysl~cgo raz.WOJU ~~z~sła! się do tej dziedziny sztukli. Zapisy do posz- czorowskiego, kustosza Bibljotelfl P~Lskfoj
dl~ Klubu szere~ osob or~~ mstytuCJI, 1,~k. c~eg~lnych s~~cyj przyjmuje oraz wsze!- zar2<\du Muzeum Mickiewiczowslciego, .;
krolowa ekr~now pol.sk1ch: ~· Ja.~w1~~ kich mformaq.1 udziela sekretarz Klubu p. osob1-e panny Monkiew~czówny, orai licz,
Smo~~rs~a, le?,en z r~zyserow herlmski~J Łukaszewski •v godz. od 9-rano do 7 wie- llych zbiorów prywatnych, jak Ałeksandra
wy~om1 ~,Ufy , P; jozef Ma~en, r~dakcja czór w .Jmoerial" Pl. Wolności 2 w Łodzi. Orłowskiego ' innycA.
,,Kina dla Wszystkich" oraz Bmro Filmowe

z Polsk·ego
I

Amatorsk1·ego Klubu
p•J
I mowego w
od • . --

yv

Otóż pierwszym krokiem ku temu zbadaniu naszego dzisiejszego dnia jest czteroJetni dorobek „Kwadrygi". Co będzie da4eJ - przyszłość pokaże, ale zadatki są ;
to bardz0 duże. Resztę zrobi praca i wysi·
1d\ twórczy.
odbędzie się dziś w nied:z:ielę, dnia 21-go grudnia r. b. o godz. 18-ej
. Poeci '!Kwadrygi" wystąpili z pewnew Sali Rady Miejskiej, Pomorska 16
111 hasłann, z których naczelnem była t.
Wystąpią: St. Ciesielczuk, J. Czechowicz, St. R. Dobrowolski, Stefan
zw. sztuka społeczna. Realizacja teg:1
Flukowski, K. I. Gałczyński, A. Malisz:ewski, N. Rydzewska, M. Piechal,
~statniego zawołania doznała wielu zafa.
Wł. Sebyła, Wł. Słobodnik, L. Szenwald, G. Timofiejew.
mań, ale w ogólnej swej linji utrzymała s,ę.
Recytujr
Hasło to nie nowe i dość ogólnikowe, je·
1 autor2y oraz ai:tysci Teatru Miejskiego: Iza Faleńska, Sława
:Niedźwiecka i Mieczysłą.w Stawski.
dnak nap ełnione jest ilOW<! tre ś r• ~J, na ril~SZ
cz~~e ~~ zuaWziono w iek ~10L1 ~ m6w,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wieczór Poetów „KWADRYGI"

A.gon
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DODATEK
RADJOWY
z dnia 21. XII. 1930

DODATEK
RADJOWY
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OPERETKA WIKTORA JAKOBY
.

w Polskiem Radjo

Na specjalną uwagę radjosłuchaczówtdowanem rusztowaniu, aby głos jego
Jut.rzejszy, poniedziałkowy, wieczór1
,typełni operetka Wiktora Jakoby „Targ w tej operetce zasługiwać będzie duet dochodził z oddali, imitując znajdowana dzi~wczęta", transmitowana ze studja Lucy (p. Sawicka) z Tomem (p. Wasie!), nie się na fnnym pokładzie.
„Polskie Radjo" prosi wszystkich rawars.iawskiego przez rozgłośnię łódzką śpiewany z dwóch kondygnacyj okrętu.
P. Sawicka będzie śpiewała przed mikro- djosłuchaczów o nadsyłanie swych wra,-Polskiego Radja".
Operetka ta ma za zadanie zapow.ać fonem z normalnej odległo,ści, natomiast żeń z tej niewątpliwie ciekawej operetki,
łłud1aczów z oryginalnym zwyczajem, p. Wasie! będzie stał na specjalnie zbu- jaką jest „Targ na dziew~zęta".
w.n.ującym w pobliżu San Fraucisko.
~ młodzi luc!zic, pracuj.ący w pocie czoDa kawałek chleba, odrzucili w kąt
łapses4dy,
że trzeba się „starać" o rękę

swej pit"Lyszłej żony. „Nie mamy

czasu

aa podltbne ceregiele" _ powiadają sobie

i... udają się na t.arg,
gdzie wybierają sobie dziewczynę, stają
' ni4' przed szyferem, urzędującym tego
dnia na rynku, podpisują odpowiedni dokwnent i kwestja załatwiona.
. 'J!zeba trafu, że w taki dzień targowy
prze1eżdżała tamtędy autem bogata i roz~leszczona jedynaczka, Lucy Harrison w
t~warzystwie swej przyjaciółki Bessy,
OJca i pewnego młodzie:fica, Fryca Rotenberga, którego ojciec Lucy w duchu prze
znaczal swej córeczce na męża. Ale jak.
&<: dal~kie bywają projekty ojców od czy
now Jed~, nieprzyzwye&ajonych
.do posłusz_e~twa i uległości. Lucy patrzyła z usrmeszkiem na Fryca, czekając
rjawienia się jakfcgoś królewicza z bajkl, owego dziewczęcego ideału 0 któryn1
marzą wszystkie pan~y
na tej i tam.U:j półkuli. To też, gdy def9itt automobilowy kazał im zatrzymać
aię dłużej w owej miejscowości, Lucy
chętnie przyjęła usługi nieznanego sobie
młodzieńca, który umiał oczarować ją od

iii~~~~~j~ni~ył śmiałym' i

NaJ·p 1·ękni·e·isze
.

audyc1·e
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1

dzi·eci·ęce

składane transmituje cizi.i, w niedzielę

0

1

godz. 20.00 ro~głośnia łódzka z Wars~-,
"!fY• wskrzeszaJąc w niem nieśmiertelne
1 pe~e ~harn..kteru typy ze znanej satyry
Krasickiego p. t. „fijań.."ltwo„ oraz z satyr Rodocia „Czy sąsiad czasem czyta"?
'
i „Alfredzie, ja się ll.udzę"4.
Pi~kne ,te ~. we:50łe satyry usłyszymy
z rad_JofomzacJi Kierownika Wydz. SłuJ
chow1sk „Polskiego Radja" p. Zygmwita
Marynowskiego i w wykonaniu najwy.
bltniej-:;zych artystów scen warszaw.'
·
skich.

Kwadranse literackie

W tygodniu bieżącym ,,Radjowe kwa
Dziś, w niedzielę, dnia 21 grudnia u- słuchowisko biblijne dla dzieci i młodzie- ~r~nse literackie" pozostają pod znakiem
słyszy młodzież radjowa ~dzięc~ny obra- ży nad~ radj~t~cja wars;;awska .na sw1ątecznym.

zek ~·.Lucyny KrzemiemeckieJ p. t. „U wsz;yst~ie rozg~o~me „Polskiego R~dJa"
prząsmczek, P?c~:m. popularny autor, a ~ęc 1 na I:odz, w nadchodzącą srod.ę
red. TadetIB~ Nr~mski . opowie o przrgo- 1dma 24 grudnia .o godz. 17.30 Słl;1:ch?:v1dach zapałki, ktora zamm. znalazła si~ w ,sko .P·. t. „PanaJez.us~wa Choinka. ~10~a
pudełee:zku w towarzys~:v!e sw.ych hcz-;Kazun1erz.a Konars!<l~go! przemes1e~1e
n~ch s10st;zyczek, ~i-zeJsc musiała przez nas. na zasypa:ne srueg1em . pustk~w1e,
. gdzie ~ ~.ał~J. op~szczoneł .kapliczce
wiele rąk i _narzędzi.
W zakon~zemu programu 1;1Słyszą naJ J?rzydrozneJ ~rzy, z Z!ffiiia. ~~.eciątko ~om!odsze irad~osłuc~aczątka uc1~zne opo- ze. Nadchodzi W1.eczor W1gil_iJI_tY :- więc
w1adame WuJa Jasia p. t. „Jedziemy mo- Ma~ka Boska brnie poprze~ sruegi do dalek1ego l.asu, skąd przynosi ~wemu sy.
tocyklem". ,
Jutro, dnia .22. grudmi:- o ~odz: _16.15 ~aczk_?WI małą c~~mkę... Co się .z tą eh?czeka ~asze ?ziec1 opowiada~ie p1ora p. m~ą .1 dookoła nieJ. działo , dowiedzą . s1ę
~oro~1czoweJ p. t. „o, ~ksam1t~ym ko- .dzieci z dal~zego ciągu tego słuchowiska
cie" Jednym z tych shcznych i puszy- w wykonamu zgranego zespołu „Polskie.
.
stych kiciusió~, które z magaz.ynu zaba- go Radja".
Pozatem o godz. 18.15 tegoz dma nawek dostały się do rączek mesfornego
dziecka i niebawem, po przejściu rozlicz- da Wilno na wszystkie stacje polskie
nyc~ katuszy z ~ięknej zabawki zmieni- pi~k.?e i orygin~lne „Jasełki Ostrobramskie Łopalewskiego.
ly się w ... brzydki gałganek.
Przepiękne, pełne poetycznel!'o u.roku

p

roz-

orane

k

--e

• •

sy01fon1czny

Mieczys:lawowi

Dziś, w niedzielę, 21 grudnia w przerwle koncertu wieczornego usłyszymy pe-łen szczerego sentymentu i na.stroju fra..'
gment z pięknego dzieła Dickensa p. tJ
„W noc wigilijną", w którym stary skneJ
ra londyński odwiedza we śnie pełne we,'.
sela i dobrych uczuć domostwa swyc,Ji
krewnych i znajomych.
Dnia 26 grudnia przeżyjemy razem z
polskimi zesłańcami politycznymi koń~
ubiegłego stulecia „Boże Narodzenie na
Syberji", odtworzone mi.strzowskiem pió(
rem jednego z zasłużonych bojownikóWi
wolności, Wacława Sieroszewskiego w po-1
·
-wieści p. t. nUcieczka".

CO US Ł y S z YM y

PRZEZ RADJO

PBOGRAH ROZGŁOśNI l.óDZKIE.J ,
.POLSKIEGO RADJA".
Niedziela, dnia 21 grudnia 1930 r.
10.15-11.45 Transmisja nabożeństwa ~ Kai

cnsu z Wara. i he~
ted?il~tfo~~~gnał
Marjackiej w Krakowie.
z

nał

Wieży

12.15-14.00. Poranek symfoniczny • Fil·1
Karłowiczowi
poświęcony
na
·
harmonji Warsz.
dziewczęta i tak się jakoś złożyło, że sa16.~0-16.30. S~rzynka .Pocztowa Ł6dzka ......
Dzl~, w niedzielę, dnia 21 grudnia IBył on pierwszym pomnikowym symfom.i nie wiedząc jak i kiedy stanęli przed
. transmituje rozgłośnia łódzka „Polskiego nfstą polskim, obok Paderewskiego, któ- omówi red. Jan Piotrowski.
.
63'l"y!em
s płyt sramofono-;
16.30-16.40. Muzyka
. - ope- wych.
t raktowame
·
· · W arszawsk'IeJ· po- rego-s ymforuczne
· " z FilharmonJi
Ra dJa
.
1• wzięli ślub.
1
płyt gramofonoWJ~
z
Muzyka
16.55-17.15.
kilka
o
zaledwie
powstaje
„Manru"
ra
Lacy traktowała to jako dobry żart, tern- ranek symfoniczny, poświęcony
17.40-:--19.00. Koncert muzyki popularnej, w
lat wcześniej.
Mieczysławowi lfarłowiczowi~
'?S!dzlej, że 117łodzieniec ów powiedział
PlicJ
Ostatniah pięć lat Karłowicza to za- wy~o;naruu Ork. R~pre~entacyjneja
JeJ tylko swe imię, nazwisko. utrzymu- vvielkiemu piewcy tęsknoty.
(tr. s W-wy)
AI. Sielskiego
. t ny pęd d o coraz wspama.L":)zych wy- Pant;~w. _pod dyr.Komunikat
· WIO
· ła ł K arł ow1cz
· d zia
· ł 1
· Ia t a zy
Długie
t ymczasem papa Harri•
a w ta•Jemrucy,
j "'"c
.
Udz
sporto
19 40 19 50
·
20:00-20:;:;0: Słucho.wisko z wV::..,.
e~, dowiedziawszy się o tym fakcie ·za- niezrozumiany, ceniony tylko przez ma- żyn, do własnego stylu i techniki. Tylko
pł-0n9) gniewem i zapowiedział niezn~ne- łą garstkę muzyków, aż zniechęcony o- nie dane mu było dożyć uznania, a na- cki-Rodoć. Satyry zradjofonizowane.
20.30-21: 10._ Koncert muzyki wę~e.i:.ski~i
mu śmi~łkowi, żeby po .żonę zgłosił się siadł w Zakopanem, gdzie w roku 1909 wet popularności niektórych jego dzieł
Wy~onawcy · Ork. P. R. pod dyr. J. Ozirnmsld~
symfonicznych.
Upa.rt.v.· chłopak. zgodził się zginął zasypany przez lawinę górska
w„.-1--~aJu.
.
go 1 Aurel Koch (baryton) (tr. z W-wy).
.
•·
'
- d
2Ll0-21.25. Kwadrans liter. „Wilja mala-1
Wieczorem koncert muzyki węgierCZwui.c o maJa i ruszył W świat. Harri- . Jego wielkie poematy symfoniczne
Bon w wie~kiej tijemnicy wsiadł z córką otwiera, jako pierwszy, poemat zatytu- skiej pod dyr. Józefa Ozimińskiego, za- rzy" :- Z. Bartkiewicza ~tr. z W-wy).
21.25- 22 ·00· Dals~y c;ąg koncertu .~ W-~
wiera w programfe lżejsze utwory, po
na okręt i postanowił ;podróżować po łcwany: „Powracajace fale" (1904).
wygł
22.00-22.15. FelJeton pt. „Duma
h
.
.
t k
•
,
.
. J • , poe;nat
. by• po;,y1e~1z1ec,
J es t ..t ~' mozna
wszystkich· morzach t a k dl.ugo, aż ów
inż. J. Granowski (tr. z W-wy).
cz.ęsci z opere e węgiers 1uc .
22.15-22.35. Koncert solistów z w_-wy.
Pieśń węgiers}->a, w jej rozmaitych
pl'zeldęty maj minie i ślqb można b dzie wspomn1en, gTa fal pam1ęc1, }Jrzetop1ona
22.35-24.00. Kom: Pat, meteor, Dohc. sport
postaciach i stylach, przedstawi słuch~
~ęwa~ić. Tom jednak (jakie ."'było na muzykę. ,
Szerszy polot uczuciowości mają „Od- czom pełen wdzięku baryton w:ęgierski p. muzyka taneczna s W-wy.
rię ~ę~ucy) przezornie zaciągnął się
0
t1·yp- Aurel Koch, któr.v odś1)iewa naprzód szef. .. 0- wieczne Pieśni" (1907), wsuaniały
sł1;1Zbrna tym samym okręcie
PROGRAM ROZGLOśNI ŁóDZKIEJ
.
kr
dł
atatniego dnia ma.
POLSKU:GO RADJA.
Ja wysze \ Z u ycia, tyk, księga o najgłębszych uczuciac11 reg
ab
Poniedziałek. dnia 22 grudnia 1930 r..
1>ieśni luclowychi·
t.ifr.:OZPO<;~ życie przy hol.u Lucy, o- człowiel~a: Wiekuistej Tęsknocie, :J li.fi•
1158-12 05 s ał
Zoltana
\V opr·ar·o\"a111·u Bel.i' Barto'ka i·
. . ~~eJ ~ego P<>S'.łJpowaniem. Wyja- łości i śmierci i o Wsz.echbvcie,
. . ygn czasu s: W anzawy i heJnal
.
~ "
~
WJ? JeJ kim Jest. I tu rozegrał s1'ę pon.oww Krakowie.
Marjackiej
Wieży
z
k
h
ł
l
'
d
'
d'l
I'
I
k.
1·
k
t
t
·1
p
~
ompozy:..o a.y ego, woc 1 czo owyc
, omm {(>WY ·ryp y " iry 1.
ny dramat, albowiem wyszło na J. aw z· e
05 13 15
płyt gramof. f. A. Kliq
• Muzyka z160.
·Piou·kowsk.a
a następnie kil- 1>-..iI12·Lódź,
· Liryka sl.owiaiiska, tęskna i rnzlew- terów mlodow~g·ierskich,
'
i"son
u,--.:
•UU-I:.
13.15-13.25. Odczytani..: programu dziennego )
na, przechodżi w muzyce Karłowicza w ka dawnych pieśni węgierskich, w rozoszukał kiedyś ojca T
b' pomnik. 'Nikt przed Karłowicz.em nie u- maitych ukiadach. Artysta śpiewać be- repertuar teatrów i kin.
starego Fletwooda i prvrwłaom~, ,
·~uA\ :i; oliap1sn:mB~J 11.lf-'•<lf •fa'f~ ·ont-os·s1
dzic w ,o;;wy;u języku ojczystym.
.; · szczy 1 so ie miał z n1aterjalu liryczneo·o tworzyć dzie
„..Jo.. ·
szawy.
- .f .
~
. .. · t.
"'°"'J ,Jego majątek. Tom i I.ucy postano- ł t k
Ici.15-16.45. Program dla dzieci z Warsz. Opo
wili się rozwieść, lecz czyż oni wińni te- a a wie11neJ 1rnns ru 1{CJI sym ·omczneJ.'
wia<lar1ie "O aksamitnym kocie" pióra I Borowiczo
OOO
m~, że ojcowie ich rozstali się W gniewej. 2 ttz moich wspomnień brazylijskich" wygł
e
Nie.'
Ju'{3;45Kr~~:it.s~~~zyka z płyt g1amof. z w.wy.
,
.
)
.
.
· .
Wo!:iomyślni Amerykanię post~nowili
17.15-17.40. Am;rykański laureat Nobla.Son
odrzucie W kąt stare rodzinne urazy i
Dziś, v1 niedziel dnia 21 grudnia cze- i Grabowski w feljetonie p. t. „Duma." za- clair Lewis wygt prof. R. Dybowski (tr. 11 Kra·
&tworzyć nowe ognisko wolne od przesadów. Nadmienić należy, że Bessy f pn;c
17.·~5-19.45. l\.'luzl'ka lekka z „Gastronomji" ,..
•.; kają radjosłuchaczów trzy interesu.i a.ce stanawiać się będzie nad źródłami i prze- kov·a).
n t b
·
z Warszawie.
jawami dumy narodowej.
~o en erg też pobrali się cichaczem na o- sudycje :feljetonowo-odczytowe.
1910-19.30. Odcż)t, zorganizowany vrzez Ló<l1.·
,Jutro, W poniedziałek, 22 grudnia o
0 godz. 16.40 kierownik odczytowy
W'7ll targu, do czego przyznall się świa„Polskiego Radja", p. Her,ryk Mościcki 1godz. 17.lfi znakomity znawca lite:catary ki Ko,i.nitet Dni Prze~i!vg~~źliczych. „Gmilica a
tu O wiele później.
poświęci swój odczyt znaczeniu ksfążki angielskiej i amerykaf1.1:>kiej, prof. Uniw szkoły -· w~gł. fJr. 51:1111 E!aw• Gutenwg. Handl. ~
19.30-19.3.... Komun,.kat Iwy Przcm.
].
D
R
J . ll , l .
·
· dl
ybows u na- Łodzi.
gw1az rnweJ, jako czynnika oświaty i ag1e ons nego p. oman
kultury, gdyż właśnie w okresie przed- kreśli sylwet~ę ~iterack'} słrinh~go p~sa-1 19.3:>-19.50 Prasowy dziennik ra?j?wy 7. ~·wr
19.50-20.00. Odczyt. prof!r. :ia <lz1en nast. ~ pl)
Smclaira Lewisa,
świątecznym książka cieszy się naj więk- rza amerykanskiego
.
ty gramof. z W-wy.
N bl
1 . t
.
t egorocznego
I. tt
20.00-20.15 ,.,w;róll k&ią·i:ck" ;:.r7.cglml najno"
amea a ~1agro d y o. a.
szym po rnpem.
"
O godz. 22.00 starue przed m1krofo- szych wydawni.:t.v -- omów! prof. Henr~·k !11o.;"i
O godz. 19.25. doskonała znawczyni
Roz~ł~nia .ł~dzka !,Polskiego Radjd"
·
·
nnsm1tuJe dz1s w medzielę 1 dnia 21 stosunków amerykaf1.skich p. Za\.visto- nem popularny prelegwt radjowy, red. cki (tr. :: w.... y).
~O.J'.:i-2 o. 3 o. Pogddanka._ hr._ z. W-"Y 1•
~d..nia o godz. 22.00 pierwszą część wicz-Szczepańska w feljetonie l)Od fascy- Jan Sokolfcz-Wroczyński, ktory w felje~030--22.00. W. Ja„oh1 : <•pr„ •·tka , l~r" m
·
d
t B · N
t ·
·
·
„
,
.
teWJl ze znane~o t;atrzyku warszawskie- nującym tytułem „Stuprocentowy Ame- om~ p. . " oze ~ro ze.me. l!a ws1 „o_- dziewczęta" (tr. z w.wyJ.
22.00-22.15 . .F.:.ljeton .,:. „Bo:le Na1odzenic n:
rykanln" p.tzedstawi nam zasadnicze ce- powie nam o ()byczaJach w1g1hJnych, kto
lł'O „Wesoły Więcz.or".
Transmisja zakończona zostanie 0 o-o- chy charakteru i obyczaju typowego re do dziś dochowały się 1:><>4 _strzechami wsi" wygi. red. Jan Sokoli~ .wroczyńsL.i (tr. z W-wy
22 ·15-22· 35• Mm:yJ..a .z ply1 grrun ...r. z W-wy..
-....
chat i dworów 'QOlskich.
dzinie 23.00, poczem zostanie nad:na mieszkańca Ameryki.
22.35-24.on. Kom:t.'>DJka•.y: P1lł, meteo1·„ nol1r.,
od.z 22 OO . . , J
p t
„ .... nA-a Z Warazaw·"'~n. '7.V.
~-- .-u.&. umcima " w anzaw:..
l;J;µY.!!J.er - an.
oza em o g - • „
„ „,
-........,. - ~

m~wnym,

opowiedział jej o targu
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Stara

z ~la 21 gruania ·1930 rókU.

Pozostał
Stara panna zniknęła z tego świata,
miejsca „kobiecie niezamęż
nej". W czasach,w których żyjemy, pojęcia „stara panna" i „kobieta niezamęż
na" nle łączą się już w żadnym wypadku
~e soba, bowiem kobieta niezamężna już
,d awno· przekroczyła pewną granicę wieku, a jednak
nie jest i nie będzie
JeMcze długo starą panną.
W dawnych czasach kobieta nieza.lllężna odgrywała w społeczeńst"':ie rolę
niemal popychadła. Skrępowana medorze
cznymi przesądami i niesprawiedliwemi
ograniczeniami, stara panna wegetowała
marnie, skazana na wycieranie kątów u
zamożnych krewnych, lub też na ciężką

•

a zn ·knęła ze

a

istępując

-

KOBIECE
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•
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świata .••

stary kawaler

dych chłopców, którzy wchodzą krokiem
jest konserwatystą.
z<Jobywcó)'?, potrafią elastycznie się wy- Nic go nie może przerobić!
ginać, elokwentnie opowiadać o muskuCzy stary kawaler długo jeszcze zyc
łach, gimnastyce, piłce nożnej i
wresz- będzie w naszem społeczeństwie? Czy
cie tańczą świetnie.
zastąpi go kiedykolwiek mężczyzna nieOczywiście, że stary kawaler żegna żonaty, tak jak kobieta niezamężna zasię szybko i wychodzi zirytowany, prze- stąpiła starą pannę?
klinając
współczesną
kulturę, raczej
Możliwie, że gdy dzisiejsi
młodzień
współczesne, jego zdaniem,
barbarzyń cy przekroczą pewną granicę wfeku, a
stwo. Stary kawaler
sport i taniec zabezpieczy fch kolana od
WJ&:&:iiłSllłiv.F~U'•*

I

'Sir. lt.

drgawek,

m,oda gole.ruc-

wiecznie młody,
··
wiecznie mile widziany w towarz.ystwi'
causeur, mężczyzna nieżonaty. Na to jednak czekat musimy oonajmniej lat dzie
slęć - piętnaście.
'

MĄlMłlW8
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M

artretycznych

zaś całej twavzy nie będzie wyjaskrawiała podczernionych wąsów, zniknie typ sta
rego kawalera - zrzędy, ·a pozostanie

. ™

d -----~-

żfobki dla dziecirobotnic

Na mocy ustawy z dn. 2 lipca 1924 istnienia żłobka dla dzieci
ni~j dostęp
roku
we wszystkich zakładach przemy- wydała pracę p. Jadwigi
nej, a mianowicie jako nauczyc~elka c~~
też bona. Dziś, gdy zalU"es działalnosc1 słowych, zatrudniających ponad 100 ko- „Przyczynki do spraw opieki
kobiety bardzo się rozszerzył, a skala bfet, powinien być założony żłobek dla kiem robotnfczem".

pracę

w dz.fedzlnie jedynie dla

robotnic specjalne gmachy.
Zawadzkiej Pojmując rozszerzająco świadczenia, pr~
nad dziec- widziane ustawą z dnia 2.VII 1924 r. i
wogóle dążąc do realizacji saarokiego pre.
niemowląt.
Z pracy tej dowiadujemy się, że już gramu polityki społecznej w swych przed
Jakkolwiek od wydania tej ustawy u- w r. 1925 .w Dyrekcj~ Monopolu. Tyton~o- siębiorstwach, Monopol Tytoniowy powo
płynęło już lat 6, to jednak za:ledw~e 10~ wego podJyto kw~tJę J:>~dow8:'ru~. specJal łuje do życia w gmachach no'i'obudowa·
zakłady przemysłowe urządziły złobk1, nych domow na złobki 1 dz1ecmce dla nych t. zw. domy humanitarne, a więe
zaś 150 zakładów do tej pory
dzlecf robotniczych. Pierwszy taki ośro- szereg instytucyj . opiekuńczych.
opiera się wprowadzeniu
dek ~ specjal.nie. ":ybudowanym .gmachu
Jed~akże planowanie i rozbudowa in·
tego praw::„
,
„
obecnie Z_?StaJe JUZ ~dany d? uzy.tku w stytucyj opieki nad dzieckiem ua tym
• Pr~od~Ją w
_orgamzacJi żłobków Warszaw;e, na OchoCie, przy JedneJ z f~- poziomie z konieczności wymagały dłuż·
przeds1ęb10~·stwa p~nstwowe.
b.ryk (~z, Bydgoszcz, Grodno) b~du}.ą szego czasu, z czego Dyrekcja Monopolu
. DyrekcJa Polskiego Mon?P?lu Ty~u- się obecm: lub będą budowane w naJbhz- zdawała sobe dobrze ~praw~. Tymczasem
ntowego z powodu
drug1eJ roczmcy szym czasie
jednak coraz silniej sza świadomość konieczności rozciągnięcia
jaknajplnicj O·
pieki nad matką i dzieckiem spr~wiła, iż
trzeba było natychmiast, to znaczy jesz.
cze przed wejściem ustawy w życie, uru.
Powszechnie dziś uż_ywan_v wyraz „leo-1 nileów. Obowiązujqcem określeniem był chomić tę akcj.ę i stworzyć p1·zy fabry.
kach państwowych żłobki urządzone pi'O·
bieta", oznacza1'ąc'• płeć słabą, CZ'' pięl..nq
W"raz
„podwika". pochodzący od białego wizorycznie
•r
.:t
do czasu wyko1'i.czenia spe- jale kto woli - b).ll w dawnej Polsce zawicia głowy. A Siarcz).lński nawet trvier cjalnych gmachów. Po tej też. linji zostaw wielkiej pogardzie. Nikt szanując).1 się dzi, że niełeiedy czarnem było wsz).lstleo ła skierowaną akcją w bardzo szybkim
nie byłby go nie W).lmówił, a tembardziej złe, kobietę dla kontrastu przezwano bia- tempie, gdyż w ciągu 4-ch miesięcy ziw stosuni.u
logłową••. ,,Nie'JJ)iasta" pochodzi od slo- mowych r. 1927-,-1928 powstało 10 pla.
1
c do szanowane1' niewiast).1.
cówek opieki ~ad mati<ą i dzieckiem w
Histor))cy twierdzą, że prz).ljęt;y został wiamłeiego D1,Yrazu nieświadom, która to fabrykach Polskiego Monopolu Tytonfg

wieku która zezwala kobiecie na kandydowa~le do stanu małże1."1skiego, stała się
ba.rdzo rozciągła, małżef1stwo
zatraciło charakter
instytucji dobroczynnej.
.
Dziś niezamężne niewiasty potrafią
dać kosza oświadczającym się im panom
nawet po czterdziestce. Ublerają się modnie chodza na dancingi, wolą radjo od
śpie~u kanarka, nie przypinaj~ ~o slwych włosów kokardek, me moW1ą do
pieska „mój skarbie" i nie l~j~ w. noc~
łez nad własną niedolą. To JUZ nunęło i
więcej nigdy nie wróci.
.
Natomiast stary kawaler trzyma się
uparcie, do dzfś dnia i nic,, zdaje, się! nie
jest
w przeobrażenie.
stanie wpłynąć na Jego rowme
cu'aowne
.
żyje on według starych odwiecznych
tradycji, po staroświ~cku ubranr,. nu'ilny, swarliwy, gadathwy, pr~wazme łysy i z podczernionemi wąsami.
·
życie jego nie jest uciążliwe, an.I
przykre, ani też nie ~udne. Stary kawaler ma przedewszystkiem
od Niemców, u któr).lch źle prowadzące nazJVa oznaczała pan~ młodą.
nie7.a;l~~ność i swobodę,
.
się niewiasty naz).lwano „Kebs-ll>eibe".
Podobnie jale z „leobietą," ma się spra
nie chce mu się Jed~ak ze swobo~y ~e~ ~o Znajdujemy liczne potwierdzenia tej wer- wa i z „feminą". W).lraz ten pochodzi botez towarzystwie,
bardzo mec ę nferue SJl.
„ N
· · mew1esc1m
· · ' · " Marcma
· rviem od ol.reślenia
„fide - minor", /ttóre
i>rzystać.
bywaDlatego
w jakimś
p. w „ SeJmte
"
c~~~nie chodzi d?. ·teatr.u, ni~ętnie c~o- Bielskieg~, ~żalaią. się ,z~romad~on~ bia- wcale nam zaszczytu nie przJlnosi.
•fai do restauracJl, a na dancmgu wogole łogłoll>).1, ze ich męzcz;yzm leu zelzenru „koJednakże w ciągu wie/eó1l1 treść uszlanigdy go spotkać, nie m?żna„ Od czasu do bietamt' zowią. W ujele ll> przekładzie chetniła formę i dziś polska „kobieta" niei:,;asu wybierze się do ~ma .1 na temd ko: Sll>''Ch ksiąg ani razu tego DJ_yrażenia nie tJłfko, że nic wspólnego niema z „Kebs ~iec zasadniczo przes1aduJe w
omu I
~
'
i..·
"b n l
f'ł
· ,, •
·ad · dł · •"'7n"lowy ze swoJ· a go- użył podobnie jak i Grzegorz Knaps1cl, 'Wet e , a e potra t a nawet rvznzesc Stę poprow z1 ug1e 1 v.<.uu
•
'
• h ł
d
·
·
z. W "b ••
spodynf ą.
autor jednego z najstarsz)}ch tJohkic s oJV na n1em1ec'Cą " ei e •
Znamienne jest, żę ~tary kawaler na0, ____
biera z czasem cech kobiecych, które cha
kł
Takteryzowały da'Wniej stare panny. St~a y pra yczne
czem złaE oba roza7JQ'. Osad, utworzoiu na
ie się drob1azgowym do przesady, gde;hspodzie naczynia, należy W)'IK. Zlać c:zrsty
ZUPY I SOSY nie przypalajQ się, gdy się
~ym do niemożliwości, bojaźliwym Jak
płyn i umoczyć w nim na 24 codziny odzież,
na
spód garnka położy kulkę kamienną, jaką
małe dziecko,
mająCł stać się nieprzemakalnis. Wygnieść
się zazwyczaj dzieci bawił· Porusza się ona
chętnie plotkuje,
.
Jeszcze chętniej popija kawę, lubi oszczę podczas gotowania i automatycznie przez to dobrze, aby równo prze.iiakła. poczem W>'Żłć
dobrze i przesuszyć. Następnie zamoczyć przed
dzać zaczyna zaglądać do garnków, by mięsza potrawy.
miot do gorq.cej wody w 50 stopniach Cel8jumu przypadkiem gospodyni nfe wydaw~
sza, w której na 10 litrów rozpuszczono. pół
łn zbyt wiele pieniędzy na u~rzyma~e
STWARDNIĘTE I ZESCHNlfi!'rE PRZED·
domu a w końcu ulubionem Jego zaJę- MIOTY GUMOWE należy powoli gotować ~ kg. mydła. Znów dobrze w tych mydlinach
przegnieść, wykręcić i wysuszyć. - Dru~ 8~
'!iem ~taje sfę pielęgnowanie i podlewanie wodzie przez 1 do 2 god~. Następnie ostudzie sób
prostszy można zastosować a mateQałow
kwiatów.
j1J również powoli, a mn1ękną napewno-, Pr~ed- gładkicJa i gęsto tkanych.
Stary kawaler stoi dziś w . ci.eniu, a mioty z gumy nie należy prze~h?wywac ~m ~
Rozłożyć materjał na r6wnym stole lab
młode panny z entuzjazmem w1taJą mło- zbyt ciepłem, ani chłodne~ m1e3s~u, pomewaz
desce,
prawą stroJUł do góry i natrzeć co lllO•
szybko wówczas twardnQ i kruszeJą.

Skąd pochodzi wyraz kobieta?
.)I

.)I

R d
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Wózki
Łóżka

dziecięce

metalowe

Materace

wyśc!clanc,

h!gien;;

spręz. "p ATENT

do mebl.

łóźek

Wyżymaczki :ici:rykań-

Umywalki
Krzesełka

Rowery

dziecinne

w wielkim wyborze

Na dogodnych warunkach
w fabrycznym składzie

,,DOBlłOPOL''
tódi, Piotrkowska 73, tel. 158-61
w podwórzu.

1401

cno kawałkiem parafiny. Wytworzy •ił P.rzez
SPOSóB ABY ODZIW;, PLACHTY I. T. D. to cienka warstwa parafiny~ któq tr~ rosUCZYNić , NIEPRZEMAKALNEMI. Rozpuś· puścić :sapom~ prasow~ ciepłem źelas.
cie 300 gramów ałunu ..,, 10 litrach wody, PO· kiem, ab)'. 'W'JUkła 'W' materjaL
-000--dzialalnold TOU'al'.=ysm:G Pomocy Dn.a- i MloCzasopisma
dzidy Polskie} :: Kres6w, Towar1'y1cuic, ldóre aiejednohrotnie pr1'esiqknifJtyck jui duehenł 6ols:etri-

„Kobieta

Współczesna"

Ostami numer 51 tyg. „Kobieta W spólc:.:emu"
pr::yncsi num jako ortyk1.1l u·stępny Aliriy Trnsie·
wic::owej „Cie1.:nwe zestawienie" woiel;tu ustawy
pol·
0 służbie domowej u sowietac1' :: projektami
skiemi. li. R. B. w UTLykulc .• Bunt 11lodzieży" p g
f;.Tiai:ki Jl. Lindseja omawia tq najiqższej moogi
godną ksiąi:hę, lctórn jest i~-yrazem poglądów dri·
siejs::ej młodzieży ameryka1lskiej. - Dalej e::yta·
my dahzy ciqg Dr. Marji Zdziarshiej Zaleslricj
.,Wsimmnie11ia Delw1·za Ba111ljonu", N. Samoty1io·
wej n·rnżc·•iia :: H)Stcttc)' ~1~11isłam1 Jl ys11i11r'1sl~i~go
ora; b. ciclrnu.:c; ~prml'o;:clame Irero· Jablo1t•sk1c1 ::

wego.
Po zorganiwwaniu· żłobków przy wy~
mienionych 10-ciu fab1·ykach dalszem z~
daniem Monopolu Tytoniowego było zorganl~wanie opieki
.
nad dziećmi rnbotnic
przy pozostałych 8-miu fabrykach.
Ponieważ chwilowo nie było możlt·
woścl utworzenia większej ilości utworzE
ni& większej ilości złobków z powodu bra·
ku lokali, stworzona została nowa forma
opieki nad nfemowlęc1em tak zw~.ua o·
pieka lotna, którą kolejno zaprowadzo·
no przy fabrykaeh, nie posiadającyct

żrobkó"'.V.

Istotą
lęgnia.rki

są odwiedziny
niemowlęcia.

opieki lotnej

w domu

pie-

Jest rzecza charakterystyczną, że u
:rzadzenia tak· nowe f odrębne, jak żłobki
prŻyfabryczne uzyskały powodzenie w
kraju, prawie całkowicie pozbawionym U·
rządzeń w zakresie opieki pu.blieznej naci

niemowlęciet1\

I

Nowość! I!

Nowość!!!

Aleksy Rżewski
W Walce o Polskę Niepodległą
Wspomnienia
' 1798
(druku 256 atroa i 3 ilustraeje)
Wydawa. Kału. Łódzkiej „CZYTAJ"
tódi, Pros. Narutowicza 2. - Cena zł. 6.50

•

::mu, małych kandydatólD na hursycieli wychowuje
i odda;. Państwu jako poiytec;nych o~li. W
dziale literackim M~ji Kuncewic:r:moej :: Ksią:ild
Dwa K..iężyce „Moi:e Wuyitko Zgaśnie". Nwner
u:mpelniajq: kol'espondencja z Berlina MarceUi
Halic;e. recenzje teatralne, przeglqd najnoum;ych
w Łodzi,
wydawnict1o książlwwych dla mlodzie:i.y i. t. p.
Burdw estetyc:nq szatę ::ewnęU'::nq ma dodatek
poleca:
tyg. ,,/flój Dom", a treść jego pr::ynosi nam u>iele
i
praktycsnych rad w związku ze zbliiaiącemi się
specjalność:
;więtanai Bożego Narodzenia, z ~kruu mody SU·
detaliczna sprzedaż zelówek trwałych
hie11ki ł ~~1:m'.ka d~ ~::ieci. Na. iablicy rob6t wzór
'1 a"Wodę, jak również skóry trwałe
1111 p_IXUu~T,t; • scrwetf.f-

Spółka

Szewców

ul. Piotrkowska 79, teL 158·38

SKORY -

HURT

DETAL

I

io pomp.

7016

.,RASLO" z dnia 20 grudnia. 1980 ro1t11.

DZI$ I DNI

Kino-Teatr

Wielka epopea powietrzna.

PRZEDWIOŚNIE

„SKRZYDLA TA FLOTA''

Zeromskiego 74-76.
Dojazd tram·
wajami 5, ó, 8, ~. 16, do rogu Koper·
nika i Zeromskiego
Orkiestra syDlfoniczna pod batutą A. Czudnow&kiego. Początek
seansów w dni powszednie o godz. 4·ej pp. w niedziele i świc;ta o godz.
2-ej pp. Ostatni seans o g. lU-ej wiei;: z. - Ceny miejsc: 1. m. 1.25 gr.
U. m. 90 gr. i !li. 60 gr.-Biłety ulgowe w sob., niedz. i święta nieważne.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 60 gr.

Dzieje bohaterskich lotów transoceaniczoych.
W roli
głównej: ....
....

Brawura i fasc1nujące przygody powietrz1:1e amerykl!-ńskicla lotników
jako oneł
powietrzny

„ „a--o
.., .... ...

BAMOM
....
n

sobotę, d1:1ia 20 gru<lnia o godz. 12-ej, w niedziele;, dnia 21 o g. 11-ej rano Poranki dla dzieci i młodzieły
wyświetlany będzie film p. t. „Ekscentryczny jegomoić" Ceny miejsc: dla dzieci 20 gr. dla doroałych SO gr.
Następny program: „Arką Noego" w roli gł. George O'Brien i Dolores Costello.

W
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DR. MED.

REfCiiER

NASTĘPNYCH

Dramat niezwykłej odwagi i niemniejszej miłości w filmie p. t.:

Dr. med.

WILLA

J. .SADOKIERSKI
. stomatolog
chirurgja szcz~k, jamy
uatnej i płasty.Ka

dochodowa w pięknem położeniu
Specjalista
oraz dom murowany piętrowy,
chorób skórnych i wenerycznych
morga ogrodu owocowego w tern
Leczenie diatermją. Elektroterapia.
znajduje się piwiarnia w ogrodzie
ul. Południowa 28
na sezon letni, z powodu wyjazdu
be.rdzo korzystnie do nabycia. WiaTel. 201-93
Od 8-11 rano i S-9 wiecz.
domość ul. Kilińskiego Nr. 151,
w niedziele; od 9-1 pp.
513 u gospodarza.
1841
Dla niezamożnych ceny lecznic.

z~bów
rentgenodiagnostyka
Piotrkowska 164

„
11 20

,

T e„

..,.

przyjmuje od 3-7 PP·

-

::

::

regulacj~

\\\\\\\•I lł•lllllUllJllll•
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D

'
DOKTOR
Med.

WOŁKOWYSKI

przeprowadził się
,., na ul. CEGIELNlANĄ 3'

PIOTRKOWSKA 88,TEL. 105-34::

R d• poleca
ł
a JOapara Y
j C?ęŚci detektory'
Pr~eróbki aparat~w

llilll

-

tel. 21.Ci-!łO
Speojallata oheFób 11k6rnych
i wenerycanycb
615

LECZENIE

ŚWIATtEM djatermją (lam

... Ładow_ao~e _akumulatorow. x od- Pil kwarcową). Badanie krwi i wydzielin.
220 lillll
D1e11emem do domow.
f/IA
Przyjmuje od godz. 8-.2, i 6-11 pp.
...
Najtaniej bo w podwórzu.
w aied:iiele i święta 9-1

„

-

Dla pań od 6- 7 eddzielna pocsekalnia

Bllllll!llilfill~B illłlllłlllliB••łlBll •11111111111111= łllllflllllliE il ·LlliUI
Dziś

~:~ił CORSO

I.

Lekarzy Specjalistów
ul. Zawadzka Nr. 1

Gabinet

$

Dramat -sensacyjno-awantur-.ic:z:y w 10 "ktach.
W roli głównej: ulubieniec narodów,
nieustraszony jeździec dzikiego Zachodu
00
I SOll
Arcyciekawa wzruszająca treść trzyma w uapit<ciu uwu~ę widza od
pocziltku do końca akcji! ·wstrz~sające sceny! Szczyt odwagi i bobaa:e. stwa I

ff

a

..,;;-

Jeżeli

-··

• • •. . _

- •

'Pfh

t G• b

Łódź,

Tel~fon

kupisz bucik
'fełefou

159·22

I\

!~~~::

GW I A Z D

I

11

Spłaty! Na Spłaty! Na Spłaty!

od 50.- zł. poczynając otrzy•
masz u nas 3 lampowe radjo • aparaty
w cenie 485.- zł. za komplet z głoś·
nikiem, baterją, akumulatorem
i anteną. Kompletne zado·
wolenie, zupełne eliminowanie lokalnej stacji,. od
biór do
30 stacji zagranicy.

synowi i samemu sobie, bo„.
Któi nie zna Kowalczyka
Jego pantofelki
Dla panienki czy chłopczyka
Wybór mass tam wiel.ci

POLSKIE RADJO

Firma ta od dawaa :i:nana
Solidna i wzięta
Dwadzieścia pięć

Ce.
g1ehliana

1

KRZY -~ANOWSKI
Andrzeja Nr. 4, tel. 201-<M.
1451

JERZY

Niech kaidy pami<;ta.

11111111111111 1111
ODEOll

WODEWIL
1

Wielki podwójny program !
I film

Główna

COllłlRNA

Prawdziwa miłość awanturnicy
HALLO!
Hallo I Dzwoń teł. 163.-30 „Po.irotowie
krawieckie Kiers:z:a" Zeromskiego 91,
sklep narożny. Moll'entalnie odświeża
i'arnitur za zł. 3.-, suknit: za zł. 2.80,
palto za zł. 3.-, łącznię z odebraniem
i odesłaniem. Expressem pierze, farbuje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje.
Farbujemy i pierzemy futra sposobem
lipskim.
5:t5

~ łDo akt.

WYIWIEllAllE
I
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TEqiNICZNY.CH
PLANOW BUDOWlAi'i'l'(H
na papierach
•

świaUoczuiych

A~

~

POZYTYWNYCH.NEGATYWNY
i OZALIDOWYCH

'

: 11
1
1

i dni

•

następny~h !

•

1„•••••••••••

Nr. E. 3.026-1930 r.

SKŁAD

LEO;

w Lodzi przy ulicy Na·
rutowicza Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
:i;e w dniu 7 stycznia 1931 r.oku od godz.
10-ej rano w Lodzi pny ulicy Cegielnianej Ni·. 65,

ogła 6za,

J• SZWARCMAN

Narutowicza Nr. 42 (1klep frontowy)
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
Tel. 166-31.
llila
rhomo&ci, należących do Eljasza Segała i składają· Poleea irotowe futra dllDlakie i męski&
cycb li~ z mebli, oszacowanych na eumę zł. 4.64..
oraz skórki pojedyńcH wazelkiego re
Lód.f, dnia 15 ::rudnia 193 r.
d•aju po wyj11tlcowo niokłch cenach 1111.
K
'k. LEON WASOWSKI. dogo~nJe.h warunkach.- Obejrzenie ni.e
omorm ·
•
obow1,au1e do kupna. - P, P. unł\dDlkom państwowym udzielam rab.tu.

Dziś

i dni

następnych I

Wielki dramat erotyczny z zakulisowych tajników współczesnych małżeństw.
Orgje zaba'w, kontredans rozwodów, p. t.

„DZ EJE MAŁŻEŃSTWA"
W rolach
„~

głównych:

FUTER
Zakład Ka,nłerald

11o
j

1

lł1'1ZARD BAlłTHELĄEIS

KomornikO

wykonywa
ł
nutno
"Ll~z
ft. '
ZHft

REl<LRmOWYCH

W rolach głównych :

~ IWĄSOWSKI, zamieszkały
~d~ ~o~=o=e~ ~ EL:dzi,
~ ~

IKO

ł1

I

Dziś

7'1

małżeństwo

Niedobrane

GQIFFITH

w filmie p. t.

1111111111

Wielki podwójny program!
II film p. t.

Przejazd 2

ekranu

Najsubtelniejsze

UL. KILINSKIEGO 123

„Zemsta Has$ana" w roli
Mil\:.

miesięcznie

ul. Cegielniana 25.

159·22

zrobis~Ss~~

Swiatło·Lec7niczy

ł

-.,Na

KOWALCZYK

h01metyka ltkaraka
Oddzielna poczeka'nia dla kobiet
519
PORADA 3 zł.

li

Następny wielki świątec:zuy pr.ogram:
głównej: TOM

„

•

+li ił n

BŁAZE

Najwiękny dr11.m•t sen1acyjny w 9 aktach.
W roli głównej: szatańsko-lrnsząca NORA łl&Y, subtelu:i Helena
Makowska, poryw. EUG. BOJ>O i :zespół teatru „Qui•Pro•Quo"

w firmie

Jq

Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
w niedziele i świ~t a 9 - 2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyjmuie kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i •kóruych
oadanie krwi i wydzielin n"
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urolog•em

li.

KRWAWY PORACHUNEK CZERWONY

Orkiestra pod kier. p. Białkiewicza.

Poradnia.
.Wen,erologiczoa

Wielki podwójny program:

==== •.

UWAGA: Ceny miej1e nie podwyższone.
Początek
seans. w dni powsz. o godz. 4-ej
W soboty, niedziele i lwięta o godz. 12-ej.
Na pierwsze seanse ceny miejsc znacznie zniżone

;=;r „

i dni następ_nych I

Norma Kerry i Thelma Todd.

Następny

program :

???
• •
Początek seansów w d»i pow·
szednie o godzinie 5.20, 7.1~,
i 9; w dni świąteczn~ o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9.

_________________

...__.._

-· --·.

··-

PRZY WIDZEWSKIEJ MANUFAKTURZE Se A„

UL. ROKICIŃSKA 54, -TEL. 182-10
Bacmość

Najtańszy

gospodynie!

Bożego

zakup na Swięta

Narodzenia!

.

CENY WYl4Tlł0WE!
Towary białe
Koszulowe
Madapolam
Wieliczka
Macco za 17 mtr.

Skurzawki

od 1,21 kolorowe

1,64
1,34
27,25

za tuzin
„ ze szlakiem ~~ tuzin
na
damski~ francu·
drukowane
1,811
od
spodnią
skie za szt.

Męską bieliznę

Plo"ł na na o b rusy

Obrusowe białe
kolorowe
•

Płótna

1,27

drukowany
tkany

od 1,94
„ 1,94
„ 1.60
" 1.60

towarów

Towary deseniowe
.

1,21

1,28

dl a
" •
. P rzesc1era
od
białe
„ z kolorowym szlakiem „
Bancl owe
Obrusy żak

białe

"

"

I

"T

0,95

od

1,-

Trykoty
od 3,40
" 3,12
„ 1,45
„ 3,40

Rękawiczki
wełniane

„

„

damskie

L

męskie

dziecinne

od 1,65
" 1,95
• 1,15

Artykuły kosmetyczne
Pudry, wody kolońskie, perfumy,
kremy, mydła i t. d.
w wielkim wyborze.

bawełnianych

Obuwie
męskie, damskie i dziecinne w wiel• ',

dla wyrobów OK,

białe_,

od
od
od

T

0, 98

od
od
od

1, 13
1,13
1,2 1

Ubrania zawodowe
od 11.55
Bielizna

od 1,99
2 85
K OSZU le b"ał
" '
l e
kolorowe
,,
1,30 Kalesony kolorowe
białe
1,55 , „

od

„

od
od
od
od

•

„

4,25
4,80
4,60
4,35

„
•
I

~·

d

amskie

od 8,20
9 70
: 10:10

„ 10,50

. k UCh enne
·
N aczyn1a

•

Aluminiowe (komplet) składające sift
z 28 sztuk na spłaty do 10 miesięcy
za 175 zł. emaliowane i fajansowe.

w dużym wyborze po bardzo niskich cenach.

i skarpetki

damskie jedwabne
fil d'ecosse
„
męskie skarpetki w deseniach
męskie skarpetki wełniane
damskie pończochy wełniane
pończochy niciane

śniegowce

57,50
57,50

jedwabie aksamity

11,ss Pończochy

męska

2 50
1;40

::

Palta zimowe
Ubrania wełniane

owary

białe
kolorowe
5,18 drukowane
5, 78
•
6,04

Kołnierzyki

1,01 Krawaty
1,09 Szaliki

Kalosze i

Kalosze pół ciepłe
kalosze zimowe
1,20 śniegowce dziecinne

Artykuły męskie

Resztki

od 5,27 z nieb. płótno
„ 6,21 z płotna khaki

55x55
kolorowe SSxSS

·"

3,45

kim wyborze.

kolorowe
1,30 drukowane
1,30

·
Qxford na koszule męskie
Na koszule męskie
Na ubranie męskie
Na suknie damskie

Serwetki

1

18,-

Firanki

. . ·
4,95 a Iesony cieple
2 80
o) 1? koszule ciepłe
11 ,_ Reformy damskie
reformy dąmskie ciepłe
,

Morka fabr. specjalna ·

Łod~i.

w

1,211 ft
1,16
2,16

bluzy robocze nieb.
Na ubrania robocze
Na bieliznę damską

Frotte

"„ 1:- K

Sp. Akc.

1,51

Na

R~czniki

7-

od

„Widzewskiej - - - - - Manufaktury"

Towary kolorowe

żakardowe

„ 0,40 Swetry

Ządajcie

Flanelki

kolorowe

t k ł .
kolorowe
r Y U Y damskie Ibiałe

l•Trwałością. 2•Pięknym wyglądem. J•Jedwabistym dotykiem.

kolorowe w· deseniach

białe

od
od

2,45 na mę~kie u?rania kamgar~
nowe 1 _sztra1chg~rnowe ,od
„
7,95 na sukme damskie
2,70

u~ NA BIELIZ~;:.~~!!~ .:i:~jały Widzewskie

kolor.

białe
białe pikowe

od

Towary wełniane

-~~~:=~~~~~~~~~~~~-

Barchany
Barchany
•
"
"

s,18 A

„

Pulowery
Apaszki jedw.
Paski z gumami
od 10,36 Koronki i wstawki
" 35,- Chustki wełniane

3 37
4' 58 białe
gobelinowe
" '

na ręczniki

.

pikowe

0d

Ręcznikowe białe
żak.
•

„

Kołdry

damska

od 0,36 J Koszule białe
Fartuchy gospodarskie
domowe
Fartuszki
od 3,89

Chusteczki do nosa
białe

Towary

I Bielizna

3,9s
3,15
1,50
2,20
4,45
1,30

w wielkim wyborze.

Towary kolonialne
pierwszorzędne

w dużym wyborze

po bardzo niskich cena.eh.

Towary spożywcze
Faryna
mąka pszenna
kasza tatarczana

„

perłowa

chleb 2-kilowy

od 1,55
• 0,54
„ 0,60
„ 0,65
" 0,62

Aparaty radjowe nadchodzą w najbliższych dniac~ i będą sprzedawane na bardzo dogodn. warunk•.

O

IC ŃI A 54, TEL. 182.10 DOIAZD TRAĄW IEA NR. IO i 16,

Dziś w . niedzielę Konsum iest czynny od godz. 1-6 po poi. ·~

-h

JĘTAJCIE!!!

A

NAJMILSZY PODARUNEK

1

NAJLEPSZY PRZYJACIEL

TO:

•

z

··ĄŻKA

ĄZKA

UL.
l Ikt N~ 1401-1929 r.
~
OGLOSZENIE.

Do akt Nr. 3542-1930 r.

OGŁOSZENIE.

ano w Lodzi przy uL Nowo-Targowej Nr. U lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Nowomiejskiej Nr. 5
dzie siti l!Jlrzedaż z przetargu publicznego ru· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rn·
ki, ruil.eących do Symchy Hoffmana i skł11- chomości, należących cjo Lajba Joaha i składaj;;cych
Jiljlłeych si~ z mebli. oszęcowanych na sumę zł. 510. się z 50 par bucików damBkich, oszacowuuych na
~ @i.a 12 grudnia 1930 r.
sumę zł. 900. (dziewięćoct).
.:,
Komornik STEFAN GóRSK.l Lódź, dnia 9 grudnia 1930 r.
Komornik STEFAN GóRSKI

I

~··~········:··
ł R~ITO~ ĄIT
· ltllAD rozpuść
•••
nowy garnitur!
ł
:•
• ••••••••••••••• ••••• ••••••I
kuj

miał

Do akt Nr. 1210-1930 r.

Do akt Nr. 2733--1930 r.

Komornik
STEFAN
GóRSKI, zamieszkały w Łodzi
przy ulicy
Sienkiewi cza Nr. 9, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
oglaoza, że w clniu 30 grndnia 1930 roku od godz.
JO.ej rano w Lodzi prq ulicy r:omurskiej Nr. 5
odbędzie się sprzeda:i; z przetarg;:i puhlicznegą ru·
rhomo ści, nalci11cych do l\!ojżcsza Sumeraja i skła.
dających się z mebli, o,;ząco'ą anych na sumę zl. 4.350.
Łódź, dnia 6 grndnia 1930 r.
Komornik STEFAN GóRSKI

Komornik SQdu Powiatowe~o w Łodzi, S1'EJ.1'4'_
CóRSKI, zamieszkały w
Łod~i
przy uJiej
Sienkiewicza Nr. 9, na zasadzie art. 1030 U. P. C
ogłasza, że w dniu 2 stycznia ~3 1 roku od godló.
10-ej ranO' w Lodzi przy ulicy Piłsu.kiego Nr. lB
odbędzie się sprzedaż z przetargu
. pu},gczneg,o n>
chomości, ndeżęcych do ~uty Gutenhe'f.ą j ~dll\
jl!cych się z maszyny do wyrobu swetrów, oszaco,_.
nych na sumę ti.ł. 2300.
Łódź, dnia 15 grudnia 1930 L
Komornik STEFAN GORSKl

OGŁOSZENIE ,c
S;;du Powiatowego w Łodzi,

momłk Sędu Powiatowego w Lodzi, STEFAN
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, STEFA:'~
KI, :mm.ieszkały w
Lodzi przy ulicy CóRSKI,
zamieszkały
w
Łodzi
przy
ulic y
wicza Nr. 9. na zasadue art. 1030 U. P. C. Sienkiewicza Nr. 9, na zaoadi:ic 11rt. 1030 U. P. C.
że vt dniu 29 grudnia 1930 roku od godz. ogłasza, że w dniu 7 stycznia 19:11 roku od gotli.

Jedyne

•

••

1~43

G"'iazdka!! -l<Jwiazdk!?!!I- Gwiazdka!!

I

-

najtańsze

źródło zaku:P_ów

RAD JOSPRZĘ"
Przeróbki aparatów po ni

go w wodzie, wyszczotbrudne ubranie, a będziesz

„MITOL" czyści chemicznie wszelką garderobę, ożywia
barwę, usuwa plamy•
„MlTOL" to oszczędność, to pralnia chemiczna u siebie
w domu. Cena 1 pudełka Zł. 1.50. Do nabycia wszędzie.

OGLOSZE~IE _

cenie

Splen~

Radjo

Piotrkowka Nr. 6
Tel. 159-02

w podwórzu•.

Na
Wielki
prąd,

G wi azdkę I

wyb ~- ·

0:lbioraików na

aparai.Gw detektorowych,
oraz wzmącni~czy poleca na wa·
runkach dogodnych

RAD]OŁódi,

LFA

ul. "1awrot

l'łr.

Wytwórnia

Z.
w

1l

kołde1

Cl1ądzyńsk1wJ
Łodzi,

Przejazd 16.

Głuchota

uleczalna

Iel. 183-60.

Najmilszym podarunkiem gwiazdkowym,
będzie dla naszych milusińskich mundurek szkolny, szynel, czapka, różne

oznaki szkolne i t. p. nabyte w firm e
Wyrób

własny.

Pierwszorzędna

robota.

Ceny konkurencyjne.

ST•.

Łódź,

Piotrkowska 162

1773

A
(róg Óównej)

LEC

~~!!!!!!!!!~~·~

Ostatnie no w ośc i krawaly, koszule, bielizna dam·
Jka i męska, ręk~wiczki, parasole, pończochy, skarpetki, wyroby trykotowe.
Ceny zniżone.
Ceny zniżone.

Ił·

Andrzeja 3.

Pracownia obuwia
damskiego, męskiego,
dziecinnego jak również przyjmuje wszelką reperacje w zakres
szewctwa w chodzące.

Ił

W. KULIŃSKI

Rewelacyjnym programem świątecznym ~ine
teatru „Przyszłość" Młynorska 32, będzie
wspaniały film p. t.

ul. Andrzeja 36 ••

,,_ iały (irzech''
Zima u~dchodzi !
N al c ;~ y Zawcząsu po myśl c ć o n o:i pr <1wic

:pi cy F()kojowych
ahy zi:n'! nie b·„:oni·': p>!..li ·; a ;:.. 7i:orzysL„ie.
. J~d y ,~y z<:.~l,.1: w '-• dzi ld<.rv f 1cl101- „ przer:ihn p,, 1·· '! t :: ,:·, jt:st ~inna uKc·:.A;.:::2:re,;:·•, G~ćwna 51
1 ~ • r.9
•-.C.
1 •ly
. :;·o!:L„ ,1·_1 J ~:. ·o:..t.!J~a • _ \'i)". ~ -· -•
• v • ~ r„„.• •-~
v..

lL!:J

(hJ

"1.-I-Ii ..

µ1.1

jeu ;; .~.

V

Lo_i;:;.i ~„;

~r~11r::. m tu·.L.I '"·

'f ..1J

ZA~C·

Buchalte

!I

o

abiłansista

dobry or::;anizator i znawca spra.w podatkowych
przyjmuje prowadzenie, zakła danie i za m lm i ę
ci.! k:;i,H;· handlowych. Zestawienie b ilansów
1-1
· ··
''b•wrstw~··
111"'w1c1.aqę
przew>tt:
oraz '~~ . ~
rodzaju , ko ntro!~ . ~~N. ttJ..
· ·•
1..,tQ

.

-

Str. ·o

PERFUMERJA
122

Piotrkowska

J

I Do akt Nr. 3096--1930 r.

ZABAWKI

po tanich
cenach
f abrycznyoh
poleca

WOl.1COW~llCl1 Łódź
Skład

fabryczny

Narutowicza 11.
Telefoa 137-70.

p~l=· Łóżka

metalowe

Materace ;:J:lf~
. "'W

ózkid:r:~ecięcew wićl
kim wyborze

I

O GL OS ZENIE.

R.HERLT
49 GŁÓWNA 49

i ,.

--=
=

Skład

i

Sukna

--==·
=
-=,=

i .L.· Króle wski i...
:

Łódź,

TeL 111-29

Andrzeja Nr. 2.

11111

=
-- · '
=
"'••111111111111111111111111111111~
a.

....

„-

sp1zedaje towary na ubiory

za go~6wkę; po cenach fab·
•
rycznych.

świecie więcej
, luJ~i jeźJzi na o~~n.ich

Na· całym

zakład

Fabryka

mebli

giętych

. ~,VIEN·PO L"

poleca bogaty wyb\)r
krzeseł, foteli, taboretek i różnych stolików oraz wszystko w
zakres giętych mebli

Jan Chmiel
Łódź, Piotrkowska 1 OO

Tel. 205·35.

anl:.teli na oponach Jakiejkolwiek
Innej marki.

Posiadamy stale na

Okazja dla Filatelistów

Piotrkowska 56, tel. 214-33
Akumulatory do wszelkich samocho:lów znajdują .
sią stale na składzie.

.

.

~-

H I G E NA''

A. Weisz, Briefmar:Cenban.!lung,
Griino T argasse 24, Postja.:n 149

DZWIĘKOWY

OGLOSZENIE .
1'omornik Sądu Powiatowego w Lodzi JAN
JABcz:nc. zamieszkały w Lodzi przy' ulicy
Południowej Nr. 20, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłu.s:i:a, że w dniu 31 grudnia 1930 roku od godz.
10-eJ r~o '*! l:oodzi pr.zy ulicy Nowomiejskiej Nr. 31
odbędz.1~ a1ę sprzedaz z przetargu publicznego ruehomosc1, •lezących do Fiszla Kona i Zelika AdJe.
galanteryjnych,
111 i składajęcych ai\' s towarów
Olzacowanych na sum~ zł. 5246,50.
Łódź, dnia 19 grudnia 1930 r.
Komornik JAN JABCZYK

Do Ikt Nr.

3617-1930 r.

-ul••·K·il·in.··.k.ie·g·o·1·78_, _ _

s:i:owo. k?t 1kowe we pa!Ła we ws:r.ystlcich
d~so111ac.n.Roboty zosta1~ wykonane przez

OGŁOSZENIE.

1·.

OGŁOSZENIE.
KomoTnik Sędu Powiatowego w Lodzi, STA~"J.

Komornik Sądu :Powiatowego w Łodzi, STANI. SL'\. W Dn .(OWSKI, zamieszk. w Lodzi przy ulicy
Sł.A;W D~KOWSKI, zamieszk. w Lodzi przy ulicy
Aleje I ~.aja Nr. 34 na zasadzie art. 1030 U. P. C.
AleJc I MaJa Nr. 34 na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogksza, ż. w dniu 30 grudnia 1930 roku od godz.
~gł~za, że w dniu_ 30 grudnia 1930 roku od godz. . JO-ej rano w t.odzi przy ulicy Żeromskiego Nr. 28,30
10-eJ rano w Lodzi przy ulicy C113ielnianej Nr. 29
odbędzie s1v sprzedaż z przetargu publicznego TU·
odbędzi~ się eprzeduż z przetargu publicznego ru·
rhomości, należQcych do Abic Lewkowicza i 5kłada
eh.omoki, nalezęcych do Alfreda Lessmana i ~kładu.
focyrb się z wagi dziesiętnej na l.COO klg., 15 szyn
Jłqch się' z 10 kostjumów wełnianych kamgarnożcla;:nych i 1000 !dg. żelaza, oszacowanych na suWJeh i 7 pulowerów, oszacowanych na mmę zł. 910.
mę zl. 5:i0.
Łódź. dnia 10 grudnia 1930 r.
Łódź, dnia 10 grudnia 1930 r.
~
I>OW~T
l)TIJ
K.emornik STAJ\'L"l..ĄW
Komornik STANISŁAW DULKOWSKI

wielka premj era!

Wie!ki film rosyjski ! Dramat wielkich uczuć w ogniu
rewolucji!
~

Do akt Nr. 1334-1930 r.
OGLOSZENIE .
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, STANISL.~ W DUI:KOWSKI, zamieszk. w Lodzi przy ulicy
AleJe I MeJa. Nr. 34 na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 grudnia 1930 roku od godz.
lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Lipowej Nr. 20
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego TU·
chomości, należących do Zeliga Nutkiewicza i skła·
dających się z maszyny do szycia i mebli, oszacowanych na sumę zł. 985.
Lódź, dnia 11 grudnia 1930 r.
Komornik STANISLA W DULKOWSKI
Do akt Nr. ::278--1930

KINO-TEATR

MIMOZA .„1 Dziś

bou~:n~.~ c~.~~l~:eg;a~d!:~~;~niF:r~~j;

IX• wszelic1eg~ rodzaju futra i drukuje piu.

Uwaga!
p1erwszorz~dnycn fachowców.
Specjalność garnitury m~skie. Na ż~
l6UI
danie wysyłam gońca.

Do akt rN. 1703-1930 r.

!

Tel. 191·20.

I

•
Wien, (bsterreioh)

składzie:

Łódź,

ul. Zawadzka 5

Wyprz.~d~ zbio~w marek pocztowych z 60- 80 proc. raba.
łem, naze1 .,_~.,..1ch ~en katalogowych. Bezkonkurencyjne
ceny. w.s~st~·· marki gwar<mtowanej jakości i nieLlliSZC?:O• Poznanska Pral~ia ~hem1czna
i Farb1arn1a
De. Na ządan10 wysyłamy kflekcje.
1111
II
300 marwk -- Bałkany • ••• ~ • 7 marek niemieckich
,
..
.
.
•
•
.SOO • Ameryk~ - ~nstral1a 6
Nap1orkowsk1ego 7,
ul.
w ł:.odu, przy
·
14
2000 • wazy1tlc1ch panstw
prz_y olacu Re~monta, tel. LM-87. Przyj.
•
lOJ „ Rosji Sowieckiej •••• 4 :

~~=!~~sł~~;;ji •• •• •• •• •• ~

·

Biuro Tecbn. Handl. „lllJI0·1ftHNIHll'~

wchodzące

Łódz,

:

Świtalskiej stale na składzie

.....
'-li··~·····························~„

ze.
garmistrzowski preyjmuje i wykonuje ws:i.elkie reperacje zegarów wicżo"ivych elektrycznych,
kontroluych i najprecezyjniejjak rów~ież
szych zqgarków,
wszelkiej Wżuterji, ,szybk9, IQ• :
lidnie, tanio i na Żądanie termi· .
nowo. Bogaty wybór zegarków,
branzoletek, pierścionków ,i t. p.

~g

J.

I Do akt Nr. 36-15-1930 r.

.

OGŁOSZENIE.
S1,1du Powiatowego w Łodzi..

-

Umywalnie ·
aerv.is.y, •yŻy_maczki, Łóżka
~ywanowe .Perfekt" patent
Krzesełka, rowerki dziecinne
i t. P•
- ~eay ici"'9 fa~rycsael
rabat.
przedświąteczny
specjalny
okres
łlOi
1613

Pierwazorzędny

Nr. 348

U>30 rolm_

Do akt Nr. 3565, 3566 i 3567-1930 r.
OGŁOSZENIE.
Komornik SQdu Powiatowego w Lodzi, ADAM
ADAM
Komornik Si;du Powiatowego w Lodzi, ADAM
zamieszkały w Łodzi przy ulky
LAGODZIŃSKl,
zamieszkały w L.oclzi przy ulicy
ŁAGODZIŃSKI,
zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C. LAGODZIŃSKI,
Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie nrt. 1030 U. P. C.
ogła8za, że w dniu 13 stycznia 1931 roku od godz. Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C
ogłasza, że w dniu 16 stycznia 1931 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Cegielnianej Nr. 81. 10-ej rano w Lodzi przy alicy Kiliń::kiego l'lr. 70 ogłasza, że w dniu 30 grudnia 1930 roku od godz.
odbędzie sic sprzedaż z przetargu publicznego ru- 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Skwerowej Nr. J
odbędzie się sprzedaż z przetargu ·publicznego ru·
chomości, uależl}cych do Jakóba Gutmuna i składa· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru
chomości, należQcych do Emila Hadrjana i składa·
jQCych się z m.ebli i ksi11żek naukowych, oszacowa· jQcych się z 11 palt damskicł> letnich, oszacowanych chomości, należęcych do Almy Dalig i składajęcycb
się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 2.640.
na sumę zL 1.100.
nych na sumę zł. IO.OOO.
Lódź, dnia 5 grudnia 1930 r.
Lódź, dnia 19 grudnia 1930 r.
Łódź, dnia 9 grudnia 1930 r.
Komornik ADAM LAGODZINSK\
Komornik ADA.'\1 LAGODZIŃSKI
Komornik ADAM LAGODZIŃSKl
Komornik

E1~yst. od 1896 .~ 1
rzyst. oc! t 896 r,
NAJS'fAHSZA FABRYKA MEBLI ZELAZNYCH

a.

grudnia

Kosmetyki hygjen. Dr.

190~02.

Oo akt Nr. 208!l.-1930 r.
OGLOSZENIJ L
Komornik S<1du Powiatowego w Lodzi, ADAM
zamieszkały w Lodzi przy u,licy
tAGODZ1ŃSK.I,
Kilińskieg• Nr. 55, na zasadzie . ar~ 1030 U. P. C.
ogłasza, Ut w dniu 30 grudnia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Nan,itowicza Nr. 2i
odbędzie s~ eprzeda:G z przetargu publicz)lego m,,Bon Mnrsche""'i
ehomości, ..Ieżl!cych do firmy
•kładaj1,1cych się z galanterji i inu„ oszacowanych
tia su.mę :tł. 2.483 zł. 95 gr.
Lódź, dnia 9 ;rudnia 1930 r.
Komornik ADAM LAGODZINSKI

w bogatym wyborze

~l

bogaty wybór najwytwornie jszych perfum, kosmetyków
kaset po cenach najniższych.

Telefon

Telefon 190-02.

I.

z C!nra

..f!A~:LU"

pożodze

~

„MIŁOSC KSIĘCIA

SERGJUSZA"
W rolach
głównych:

Początek

1713

I

Antonio Moren a i

Bilłie

Dowe.

seansów w soboty, niedziele i święta o godz. 3.30.
w dni powszednie o godz. 5.30, 7.30, 9.15,
NASTĘPNY

PROGRAM:

NIEWilY NY GRZECH z

Cołleen

Popierajcie Polski Czerwony

Moore.

Krzyż'. ·

S11ł

Nr.

_,HASLO" z dnla 21 grudnia H>30 roku.

NAJMODNIEJSZY·
poleca

M. K A p E L u s z N I K,
f

l>o ab Nr. 609-1930 r.

O G t. O S Z E N I E.

JComoru.ik Svda ł'owiatowego w Lodzi, ADAM
GODZ.l.Ń:iKI,
samie~zk.aly w Lodzi przy ulicy
ifi8kiego Nr. 55, Q8 za~aJ:.:ie art. 1030 U. P. C.
glana. że w dniu 9 &tycznia 1931 roku od godz.
,llkj rano w Lodzi przy ulicy Piotrkowt!kiej Nr. So
9cfb~lhie 1io 1przedai s przetargu publicznego ru·
/cbomości, należQcych do Abrama Wajsmana i skła·
ycb ai.i 1 4t 1ztuk damskiego towaru, oszaco·
eh na 6 umo zł. 440.
dni.a !I 1rutl11.ia 1930 r.
Komornik ADAM LAGODZIŃSKl

e

=

Do akt Nr. S532-1930

"r.

OGLUSZ E N I E•

Komornik S~Ju l'owiatowegu w Lodzi, ADAM
LAGODZIŃSK.I, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Kiliń~kiego Nr. 55, na zao;adzie art. 1030 U. ł'. C.
ogłasza, że w dniu 2 &tycznia 1931 roku od godz.
lO-ej rano w Lodzi przy ulicy Kilińskiego .r\r. 40
odbędzie się sprzeda:i; z przetargu publicznego ru·
chomuści, naleźqcych do Fiszla Kindera i składają·
cych i;.ię z mebli i i.uu., oazacowanych na sumę zł. 550.
Lódź, dni11 l grudnia 1930 r.
Komornik ADAM LAGODZIŃSKI

Ł ód i~

ul. 11-go Listopada 8
(dawn. Konstantynowska)

Do akt Nr. 3273-1930 r.
I Do akt Nr. 3082-1930 r-.
U G L O S Z E N I E •
OGLUSZE.NIE.
Komornik S!Jdu Powiatowego w Łodzi, ADAM
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, STANt
LAGOOZl.NSKI, zamie5zkaly w Lodzi przy ulicy SLA W DULKOWSKI, zamieszk.
w Lodzi przy ulic1
Kiiińskieg:> Nr. 55, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
Aleje: I Maja Nr. 34 na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, ze w dniu 9 stycznia 1931 roku od godz.
ogł;..szn, że w clniu 30 grudnia 1Y30 roku od godi;.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Tramwajowej Nr. 11 10-ej rano w Lodzi pr?.y ulicy N.-Ccgiclninnej
Nr, 24
oobędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
odbędzie sit' sprzeda.i z przetargu publiczne;;o ruo
chomości, należ(lcych do firmy „Cb, I. Tyller Spadchomości, należących do Abrama Dobkina i skłndaj1kobiercy°' i składających się z 4 maszyn mechanicz· cych się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 670~
nych stolarskich, oszacowanych na sumę zł. 2.340.
Lódi, dnia 10 grurlnii,1 '1930 r.
Lódź, dniu 10 grudnia 1930 r.
Komornik STANlSLA W DULKOWSIV
I
Komornik ADAM LAGODZIŃSKI

Od wtorku, dala 16 grudnia r. b. l dni aut~pnych I

Kino-Teatr
Clou suooa I

„Spółdzi~lnia"
al.

TRWAłV

TWARZOWY

Najnowsz:y film wytwórni: Columbia, Pi..:ore, Corporat p. t.

„Bożyszcze

SleDkłewic:1a łO.

A~cywesoła

Celly .miejsc w dnie pownednie : od

75 v;r. do 1.30. Na I seans wszyatkio
miejsca po 60 gr.
Początek seeuaów w oui powszednio
o icoJL 4-ej, w soboty, niedz. i świę
ta • godL :t-ej. Ostatni seans o 10 w.

Kaskada śmiechu !

Nowego Jorku"

komedja zmun:aj'lca widza do bezustannego :ł.niech11.

W roli głównej: kobieta

o DBjµiękuiejszych 11óżkach

Bilet1

członkowskie ważne

Kupu.jcie wyro'hy
krajowe!

BESSIE LOME
1IJ

w dnie pows:aednie oraz w sobotę, nied1ielę i święta na

L m. po 90 gr.

I

ł

1>o akt

Nr. 1859-1930 r.
O GL US ZENIE.
K.omoruik ~du l'owiatowego w LoJzi, LEONARD
łf.AllUH.UWS.l:U, &a1We11dały w Lodzi pny ulicy
J;łównej Nr. 17, aa sasadzie art. 1030
U. P. C.
jDglallZB, ie w dniu 9 &tycznia 1931 roku od godz.
lO-ej ranu. w Lodzi pny ulicy Kilińskiego Nr. 207
odbędzie 1ię •przeclai s przetargu publicznego ruchomości, nnłe:f.ącycli do firmy
.Bracia Suwalscy"
l akłudajQcycli I.ie a maszyny szarpacza, koaia. mo·
soru elektryczaegu, wag.i. biurka i wózka, eązacowapych aa •wno al. 7490.
t,ódj, dni.a 12 gntdnia l ~30 r.
K.omumik. LEONARD NABOROWSKI

Do akt Nr. 83%-1930 r.
Do akt Nr. 2218-1930 r.
Do akt Nr. 109-1930 r.
OGLOSZENIE.
OGLOSZENIE.
UGLVSZENilL.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEONARD
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEONARD
Komornik S~du l:'owiato'wego w Lodzi. ADAll
NABOłlOWShl, zamie&:.1kały w Lod:.ii przy ulicy
NABOROWSKI, zamieezkały w Lodzi pr21y u1icy LAGODZIŃ~Kl, zamieszkały w Lcdzi przy ulią
Głównej Nr. 17,
na zasadzie art. 1030 U. P. C. Głównej Nr. 17, oa zasadzie art. 1030 U. P. C. K.ilińddego Nr. SS, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
oglas:.ia. że w dniu 9 atycr.:nia 1931 roku od godż. ogłasza, że w dniu 7 stycznia 1931 roku od godz. ogłasza. że w dniu 7 stycznia 1931 roku Oli gods.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Kilińskiego Nr. 202 lu-ej rano w Lolki przy ulicy Kilińskiego Nr. 236 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Przejazd Nr. lOS
odh~dzio się sprzedaż z przetargu publicznego ru- odbędzie się sprzeda.i s przetargu publicznego ru· odbędzie 1ię sprzedd z przetargu puhlicznego l'Do
chowości, należęcych do firmy
„Bracia Samet„ d1owotici, naleilących do leka ::izyji Cukiera i akłu chomości, należtcych do firmy „F. E. Zieglc:r i akladajqcych się s maszyny do pisania, maszyny dających aię z mebli, ••zacowauych M
IUIDę Fabryka Przetworów Chemicznych" i akladającyu
do liczenia, krosien angielskich. klll!y ogniotrwałej zl 500.
się s kal)' ogniouwałej i 120 puszek la.k.ierow~j fa
i mebli, oszacowanych na aumę zł. 28410.
Lódż, dnia 3 grudnia 1930 r.
by, oszacowanych na 1umę zł. 6110.
Lódź, dnia 12 grudnia 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI lLódś, dnia lt. grudnia 1930 r.
Komornik LEONARD NABOROWSKI
Komornik ADAM'. LAGODZI~

I

-.~~--~~~~~~~~~~~~~----------~------~----~~--~~~------------------------------

s

A

powicckszaiące do golenia
~Ustra rC1czne, lu a stojące, lustra
scienne, trema,
stra i szkła szlifowane do mebli, budowli, samochodów i t. p.. poleca po cenach

a

1425

Wytwonua

Piecy i kuchenek
przenosnych

nairo<lzon~

na wystawie Gospod. Hii:ionicz. w tod:i:i, ouiym
1robr11ym medalem.
9 KOŻMINZI{"
Główna 51, tel.
lUoJ 75

-

zniżonych

828

Przewr6t w kinem.a.tografji
Przebój sezonu.
Coś cz:ego jeszcze nie było.

FABRYKA LUSTER

fila p. t.

OSI{AR KAHLERT

Związek

Podlotków
Od jutra
Dz!i i r!ai onst.;pnych I

Najws;iabzy superfilm światowej pro·
Łódzka

Odlewnia

Zel~za

,,FE

''

Właśc. E. BAUER
i A. WEID MANN
ł.ódź

ul. Kil

ńskiego

Nr. 121

Telefon 218-20

VJYI<:ONY\VA

I

.I

szybko dok~at..nfa i f!O cenach b~rdi::o um~-.rL..o'\\. anyc:.c
Wszelkie oc!.lcwy z sz::rcgo że
laza poc.tug ViLsiych 11..b ra{ esła i.ych mct..cii 1 rysu ków

~ szdką mccli<.r~iczuą
b22
rr.etdi.

ouru!.ik~

NASZY.;NK
'L

Od jutra

Odeon..

E

we<ll.11 arcydzieł, Al ~ksandra D1.u11asa
(ojca)
Najbardziej emccjorrnjący film, wstrzl\saj\cy trdci~.
W r.J. eh głównych:
DIANA KA1<.A::1-J;...i~

J .ZAN Wr.BĘ;.ł
G.iQ_.. ;Git;~ LANNES
Dzi ś gocx. 12 por.in.k. po c.:n ich
naj:..ii.zyc.1 l z ł I l.SJ S, i!WI, 1;r.t,
mówi J• ~~=ei.i.urn i ~-t·ya":da i.i!elm
w iil..-.ie
~::;io~ {; _cv„.1 • ;;:2 M'.-.sto.

CZYTELNIKU I
Czy godzi się narażać wydawnictwo na 1t.af)' pncz
nieuiszczanie prenumeraty?
Płać regularnie należytość, by pismo mogło rożwijać się
skutecwie stawać w obronie Twych interesów I

„HASŁO"

Stl"• .1~

z dnia

Nr. 348

21 grudnia 1930 rokq.

D

->-

podaje do wiadomości, że w styczniu rozpoczyna się druk nowego Spisu Abonentów na rok· 1931, króry obejmie całą Polskę za wyjątkiem Warszawy. P. T.
„
•
łódzkiej, którzy pragną wprowadzić w dziale alfabetycznym
Abonenci
Spisu jakiekolwiek zmiany, winni zwracać się do

BIURA KATOL0GóW P+A•l+T+1.ALlllE KOŚCIUSZKI 12
osobiście

'

lub telefonicznie Nr. telef. 180-08 do dnia 31 grudnia 1930 roku.

IN akt Nr. %16%-1930 r.
OGLOSZENI~.
Komornik Sędu Powiatowego w J,o~

Do akt Nr. 2001-1990 r.

OGŁOSZENlE.

KAZI.

LUNA
DzU

ł

dni

następnych

r

Wybitne arcydzieło produkcji krajowej
na tle niedawnej przeszłości

STABSKAPITAN
GUBANIE W

~~~~~~~~~-

Do akt Nr. E. 789-1930 r.
O GL O SZENIE.

Komornik VI rewiru Sędu Grodzkiego w Lodzi,
LEON WĄSOWSKI, zamieazk. w Lodzi, pny ulicy
Narutowicza Nr. 10, na zeadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 5 stycznia 1931 roku ocJ godz,
IQ.ej rano w Lodzi przy ulicy Cegielnianej Nr. 68
odbędzie się Ę(irzeda* z przetargu pJlblle:mego nichomości, należących do Abrama Wiślickiego i skJa.
dających się z maszyny żelaz.uej -.:IKnicmoj, NU·
cowanej na sumę zl 1000.
Łódź, dnia 16 grudnia i9li r.
Kom«nllk LEON W Ą.SOWSKl

~o1

KINO-TEATR

MIERZ SUZIN, zamieszkały w l.odsi Pf•Y ulicy
Mielczarskiego Nr. 14, na all8lldzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, io w dniu 30 grudnia 1930 roku od go«h.
10-ej rano w Lodzi prcy uliey Głównej Nr. $6
odbędzie się sprzedaż z przetargu puhlill&llllgo ru..
,.Naftochem" Tow.
c;homości, należących do f-my
dla Handlu i PrzemyJ;łu Sp.' a e. o. i 1U1.11jdujfeyeh
tię u Benfamina Henechowicza i składajęcydi się
a auta osobowego marki ,,Studebacker" Nr. nj.
W'. 25593, os~cowanego na sumę zł. 500lł.
ł.ódź, dnia 20 grudnia 1930 r.
Komornik KAZIMIERZ SUZIN

Komornik Sędu PowJ.atewer w f.,odzi, X....\ZJ.
MIERZ SUZIN, zamieezkaty w J.,odzl pr~ ulicy
Mielczsrskieso Nr. \4 1 na zasa<bie art. 103() U, l'. C.
ogłasza, ~. w dniu 2 styeania 1931 roku od 15odir;,
10-ej rano w Lodzi prl!y ulicy Kilińslµego Nr, 96
odbedzie sifl sprzedaż z przetargu publicznego ru·
~ho~ości, należących do Mieuysława i Longina Sier·
pińskich i składających si~ z tokami na żelazo, osza
cowanej na sum~ zł. 525.
Łódź, dnia 20 grudnia 1930 r.
Komornik KAZIMIERZ

DQ akt Nr, 2168--1930 . r.
OGLOSZENIE.
·

Komornik SQdu Powiatowego w Lod11i.,

ogłasza., że w dniu 30 grudnia 1930 roku od godz.

Miłojć clziewezęcla

sponiewiera11ego przez bezkornego łotl'a

w Lodzi przy ulicy Głównej Nr. 6
odbędzie się sprzeda~ ~ pr~etargq p11blic~uege» ru·
ehomości, należ~cyeh dq WoUa Bom~1;teina i ski,.
d:tj11cyeh sit' z 15 palt jesiennych, O$Złcowanyclt llll

10-ej rano

Realizacja T. S. Chri•nowskiero
Role główl!e odtwarzaj'\ :
Lyana, Paweł Owerło,

I
i

iI

II

K,\ZL

MIERZ SUZL'l'i, 111mieszkały w Lodzi priy ulicy
Mielczari;kiego Nr. 141, na zasadzie art. 1030 U. P. C.

5UD1ę
łódź,

Lili
Edmund Nebel, Bohdan
Glelekit Adolf Dymsza i in.

zl 75@.
dnia 20 ;rodnia 1930 r.
Komornik KAZIMIERZ SUZIN

DZWiĘKQWY

'l'j:ATR ŚWIETLNY

Pooz"tek M&BJÓW o rod„ 4-•i po pał., w •ohot,
i aleds. o tod>r-12·ej w peł. C••:r miejsc popular·
ae, n'-piWWUJ sea1:u. •d 1 tł. w !'l:oboty, niedz:.
i ś...i~t.. od 12 ~3 po 50 li'· i l zl.

„CASINO"

Oo ::tkt f'ir. B .H611-l9JO r.
OGLO;SZENIE.
·- ~omoroik Sl!du .J.>owiat')weg1> w . Locl.:i, LEON
p~zy ulicy
zomieEzkaJy w Lodzl
W_~:-JOWSKI.
Nu•utowitu Nr. 10, na zasadzie arl. lO;JO U. P. C.
(/głałiilia· :te w dniu ·5 >tycznia 1931 1·oku "d godz.
JO.ej r1mo w Lodzi· pr~y ulicy Cegielnianej Nr. óll
odbędzie oię sprzedaż )O pn:ctargu publicznego ni·
Had.io·
„Zakłady
chomości, należących do firmy
terhnirznc" ,,.I K A" - Kulinowski i Sobczvk i ;kła
dają1:ych się z rna;;zyny iielazncj t. zw. toirnmi re·
wolwerowej oszacowanej na sunię zj' 1500.
Lódź, dniH 16 grudQia 1930 r.
Komornik LEON WĄSOWSKI

I
kreacja, największej
miłośnicy ekranu boskiej

GRETY GARBO

,~POCAŁUNEK "
Dramat zmysł ów, poiądaAia i wielkiej
miłości

.

W rolach głównych:

Conrad Nagel
NADPROGRAM:

i

Lew

Ayres.

Świetna

ko.rnedja

„dźwiekowa p. t. MOJA ŻONA" ora:t
aktualuości ;z. krąju.

=

Ceuy miiljsc popularuer

Początek w dni powszednie o g. 4-ej,
w soboty, niedziele, i świ„ta o ll· 12.3J

Grand-Kino
Dztł ł
Bożyszese

d.lll

nąsttlpn7chł

kobiet,

niezwykły

aktor

Ramon Novarro
.śpiewa

najnowsze _przeboje: .SERENADA P ĄSTERSKA •, .Kto tak jak
ty całuje efodkoH, Mars;i: starej gwardii i ir.illc pie.śoi miło1oe i rodzajowe
w filmie p. t.

PORUCZNIK

ARMAND

Ramo11 Novarro jąko „Porucznik Armand" to wysoce atrakcyjna kreac:ia
tego r.nakomitego artysty.

NADPROGRAM:

Wspaniała ilustracje. "'łUiyczna orkiestry symfonicznej p?d dyr, L Kantora.

'

Najwspauialsu

DtWIĘKOWE

Do akt l'ir. E. 2·1 20-1929 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu .Powiatowego w Lodzi,
pr:t.y ulicy
zamieszkały w Łodzi
WĄSOWSKI,
N11rutowicza Nr. 10, na zas::dzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w d'Qin S styt;!znia 1931 roku od ge»dz. ·
lO~j ra'Qo w Lodzi priy u).jcy :Piot.l'.'kowakiej Nr. 46
odbęd:r.ie się sprzedaż z prz.eta.rgu publicznego rn·
chO"mo~ci, naleiQc:ych do Domu Bankowego Józefo
Kowalewskiego i składajęcych się z kasy, biurek i
mas~yny cło pioania, oszacowanych na smnę zł. 1900.
ł..ódi, dnia 16 uudn.ia 19.30 r.

!Hf~~~

:

Murzy4akle

tańce

I

śpiew.

Poez,tek o 4-ej 01tatlli o 10.15, w &O•
bott;, niedz. i święte o godz. 12-ei w
w pol., ostatni o rodz. 10.15.
Ceuy miejsc normalno u porankacli

Do akt Nr. E.2885-1930 r.

Potężny

dramat erotyczny.

W rolach głównych:
Niueponniiana_P.ara kochaqkc)w i fllllłu

nBURZll"

John Barrymore
i Camilla Horn
oraz Victor Varkonyi
Koncertowa gra I
Porywai11ca treść I
Arcyciekawe tło!

NADP ~WGRAM:

Dodatki

dźwiękowe

I aktualnoici krajowe.
Poe&\tek: 4.30, 6, 8, 10 wiec&., w sob.
i niedr.. poranki o godz. 12 w połudn.

po cenacb

zaiłonych.

OGLOSZENIE.

LEO~
przy nlieyj
zamieszkąfy w Loflai
Nr. 10, u.a llasadz;ie arL 1030 U. P. CJ

Komo~
W Ą.SOWSKI.

Sadu Powiatowego w Loibi,

Narntowicza
o~asza, że w dniu 5 etycznia 1931 roku od godiJ

lO·cJ rano w Lodzi pny ulicy Cegielnianej Nr. ~
odb~dzie się sprr:edllil z przetargu publicznego ruJ

..Sz. Henzheq;„
chomości, nideiteyc:h do firmy
i 5kładafocych sisi z mebli1 oszaeowanYch na sumc

d. 2510.
I-Odi. dnia 15 vv<Wa 1936 r.

Komornik LEON \VĄSOWSIO
.....
Do akt Nr. 2071-1930 r.
--~~~~-...~-

OGLOSZENIE.
Komornik S11du Powiatowego w Lodzi, KAZI·
MIERZ SUZIN, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Mielczarskiego Nr. 14, na zasadzie art 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 30 grudnia 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Juljusza Nr. 9/11
odbędzie aię apnedaż & przetargu publicznego ru.
chomo~ci, należQcych do .Augusta Zielko i skład;ifa·
cych się z 15 metrów desek sosnowych, oszacowanych na SIUD~ zł. 2100.
t®i, dnia 20 11~dni4 1930 r.
- l.C~ u~z- ~
„J-

,.HASŁO"

J dn1a 21 grudnia 1930 roku.

Poznańska Pralnia Chemiczna i Farbiarnia ,,HIGIENA ''

Łodzi, przy ul. Napiórkowskiego Nr. 7, Przy placu Reymonta, TEL. 124•8f.
Przyjmuje do chemicznego czyszczenia i farbowania wszelką garderobę, którą wykonuje bezkonkurencyjnie, w jak najkrótszym czasie
Farbuje wszelkiego rodzaju futra i drukuje pluszowe kotiko.we 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 I! Specialność garnitury m~skie

w

AHA!

Jasne Kryształ!
uznane

niedoścignionej

poleca

Oryginalny Pilzner (Urquell) w antałkach, syfonach i butelkach. Przedstawicielstwo i składy

DlłOWAlł

Gustaw
1Pierwsza Łódzka Mechaniczna .Wyłw6rnia
l.istew i Ram owalnych, do obrazów i luster
Jeśli

chcesz aby o twojej fir~ie pamiętano?
Jeśli Ci zależy na zjednaniu jak największej
ilośt:1 klijenteli 1
Możemy ci polecić nasz

ul. W ólczań.aka 109
1601
Poleca listwy i ramy owalnych i najnowszych
Hurt I
wzorów.
Detal !

----------------------------------------ABRYKA LUSTER
i WYf.WORNIA ME.6LI.

Ui~til!ltriilli\l~

w

NA RA TY i ZA

dużym

który w :z:nacznem powi~kszonym nakładzie i objętości Ee specjalnym dodatkiem świąteczny w o . bo,atej treści, wydany zostanie w wigilję
lioEego .L\larodzenia t. i· dn. :.!4 grudnia r. b.

poleca po cenach najniższych lustra,
trema, tualety; jasne, c1emue w oryginalnych ramach oraz lustra wiszące.
Meble poJedyn.:ze oraz całkowite urzą
d:i:e111a na1uowszych atyJow. z„;cład
tapicerski. Odnawianie i poprawianie
luster :z pnenrns1eniem do domu.

-Pianina
Sprzedaż

•
I

Poświąteczny

K

;A

GOTOWKĘ.

AŁO

Do wszyatkfoh tych numerów

orłoszenia już

go pisma oraz poszcr.cgołui akwizytorzy. -

ortepiany

przximuje administracja nasze.

A 1.·óaaz

kręć

Y•••

Skóry-Hurt i Deta„
(apec1a!ność: de'aliczaa „prz:edai

:ielow".c: trwalych •a

wod~)

poleca:
Spółka "zewców
Piotrkowska 79
1407
lei. l.30-Jd
GWIAZDKĘ!

KAZIMrn Y

1762

ZIELONKO

AL. KOŚClU.->L.~1 Jt

l.J:.r„A„i;•u.t.1~·.a \' JiA

I•

Telefon 141-96

1

_ _ __

poleca: ponczochy jedwaoae, fildecoa
s.,;arpetk1 m~•iue, ponczoc11y daiec1u11c,
reformy, r~11.aw1czi1:1 we Ima~ e, i wt.try
1 poucz.ochy,
<..eua baniz.o 1.1rz71t„p11a
o„az: pr ł.yjmuie po.1czocuy do ri:pen•eii

Piotrkowska 154

się

iłla_t_i

•• ~SZE

gus-

Administracja

TWE L ACH

Wystrzegaj

•Perjalnv

S KL ~ P

P. f. liaserenci proszeni '" o

773

r.zowow.ie 1 aka .s. 'l'ele,t'on 14,·0S
UWAUAI lJla p.p. krn~w i kuanieur

NA

wczesnieisz:e nadayłauie zleceń, ktorym moiemy zapewnić staranny i
ioway układ oraz skuteczny efekt.

wyborze po cenach bardzo
poleca firma

Łódź,

numer t. zw.

j'Otl.'lio

J. OPA'l'OWSKI

wydany zostanie w czwartek dn. 1 stycznia

puyst~pnych

E

y

N E

KUKLIŃSKI

tÓDZ,uLZachodn.ia 22, tel.178·11

1711

Orla

wa:zellli•go rodzaiu w surowym i
wym ~tanie.

Łódź,

&:iiii.-.i::~

Keiłicb

I!!.~!!! FUTRA !!,nió!

E. SZMUDE i S-ka
F
J.

dobroci

Di -

Bi

7, tel, 10.t-09.
P1zy1muje od lU-l, 3-7.
llławrot

naśladownictw

nieudolnych

~

ty1.ko tel.

·I

Wkrotce otwarcie wytwornego kino-teatru

„Pogotowie Krawieckie Kiersza"
2..eromskiego
:,klep naroLny

91

''

Filji
nie posiadamy

momentalnie

'

expressem

odswieża,

pań specjahu.
l(Odz. 4-5 po poł„ w 111edz. od 11-i pp.
Ula 01c:r.amoiaych ceny iecanic. 81!

·~

farbuje,

sztucznie

przerabia

ceru1e

mcu1e

1\1 TERJAŁOW
ELEKT YCL1~J 'Y. C.11

n·

n o

B Ę
czyścin~y aajno,,nym systemem om. y':ańs'<!m, 5!>0~0- .fr\.
możność utnymunJ" a+retury w m;,t ,·>!
pr.iso1;a.,i:'
•

G A R D E
tddan" do prani:i chem.

S~{tAD

bcm auc„ym, ktory dnje
!I
maszynowe parą powraca utraconą przez no.,-enie swi.i1.;>~..:.
0

o

i

~

•
Pl ,C:l"kO wska IllS.

rau~~
~-

Tel.14e•43

I

E

przenośne

ezemotowe i kucbenld
:O.a.k~ady Ceiamlupo

z

~nc

WoO.ua l:t-14, tel; 105•22
po!"ca na
Przyatr.nek linji 15,
pn.y zbit){u ul. Przejazd
lo'oec częstych wypadków wprowadzania w ułąd 5%. Klijentclę przez lu.:lzi złPj
i Wodnej
1'357
tvoli nic wspoluego :i: naszym przedsięLiorslwem i zawouem nie m„j 1c;~.1. pod· ws.:~l d.go rodz~ju .-i~szon.fowe.. hm,>..:ci
•zywajlłcyh sice pQd podobnie brzmiqcą nazwę irnszycłt za„ładów, upnuZł<.my zwrą ele~tl'yc?11e oraz świcie baterj,e sawsze Sprzedaż detaliczna po cenaeh fabrycz5.25
"ać baczna uwa~c na nazwe i adres nasiei firmy.
"aa akł11dzie.
1009 nych.' 8. Jankowski, Piotrłtow1ka 91.

U

\V

A

G

A I! !

G\VIAZDK.l!;i ZJ\PALNlC.Z.i\I

Tel. 179-89

Do lU r. 1 4-IS w. Dla

rendes ·vous całej· Łodzi.

pierze,

reperu1e 1

Choroby aittórne a wener,

ul. Nawrot 2.

1839

P-irril\ Wytwórnia
i~1~~~~
l!l;;~-~ mebli

Leopolda Miszczaka
al. P ;ramow~cza Nr. 2
z u.1. Cet:ielniaoeJ

we.śeie

Pole.am mel,!e: gc.bi„~tit sypialki,·
o.tołowc, or· z pojedy1i,:z.e meble oa
waruuo:ach d ... zodll) eh, ceny uisltic,
Przyjmuje meule do odświeiauia
i zamiany. Honoruje asygnaty .Pol.
Zw. Zaw. Pu.c, U;.;e;i:p. Spolecza:y'-1.
I

•
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PAŃSTWOWY MONOPOL I
SPIRYTUSOWY
L~łra.
wóoK1 czYsTE
Irfmcl

~

W obfitym wyborze, doskonale pie!ęgno·
wanc i przechowywane wina w"gierskie, fr<m·
cuslde, hiszpalskie, portugalskie, re6skie, mozelskie, oraz miód.
Koniaki, rumy, likiery krajowe i zagran.
Towary kolonialne, delikatesy, sery, kon
serwy: rybne, jarzynowe i owocowe.
Ryby wędzone.
Kawa palona i oczyszczona na własnych
elektrycznych maszynach,
Herbata w r6żnyeb gatunkach.
Bakalje, orzechy i pierniki - wszelkich

I

L•

w butelkach
poiemaoić

Jl'.'

lL'

n

t71

11 ,

.74

1[10

złotych

i WlfW.lU!TER

ZWYKŁA

I

Alfrfd

6.- 3.20 1.80 6.60 3.50 1.90 0.76

402

45!

6.90 3.70 2.7.60 4.2.20

~[

A. Trautwein i S-ka

~reJchna

WYBOROWA
400

~ułmian.

Łódź,

Piotrkowska 73, tel. 111-86.

Uwaga: Zlecenia telefeniczne wykonywa natychmiast.

JUUUJ!AlO

e.óri NAWROT

LUKSUSOWA
SPIRYTUS
na cele leczniue i domowe

45.2,

10.40 5.50

952_

14.50 7.50 4.-

Każdy

DENATURAT
(Spirytus

skażony)

922,

t.60 0.85

•
c1owe

Wypożycza bezpłatnie

Tamże

likwiduje się dział
torebek damskich.
Ceny o połowe zniżone

GlłADIKI

Zakątna

oszczędnoś-

150 Piotrkowska 150

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

uL

BANK POLSKICH KUPCÓW

i PRZEMYSJ.OWCÓW CHRZEŚCIJAN
w ŁODZI

Nr. 59-61.

Sp. Akc.

1834
~

I

oszczędzać

Skarbonki

Antoni·
Spodenkiewicz

po cenach fabrycznych w firmie

Łódź,

od 3.50

tylko w firmie

z oryginalnej fibry wulkanizowanej jest praktycznym
i trwałym podarunkiem gwiazdkowym !

1838

już

deseń nabyć można.

modny

.LIZllłA
011111.AW

przyzna

naucz tch

iż najprzyicmniejszym podarkiem
gwiazdkowym dla mężczyzny jest

który

Sprzedaż

Pragniesz dobrobytu
dla swych dzieci

BiuroEłekłrotechn.iWarsztatyReperacyjne

i

111. PIOTRKOWSKA llS.

111111111111111111111111111

GWIAZDK~
il
GUSTAW MAUCH I ri•••••••••••••••••••
D
FABRYKA
D
NA

Piotrkowska 240

relefon

ŁÓDŹ

213-62

•

i!

Reperac,· e namomasi:yn,
motorów elektr., dytrans-

•

siły 1

oraz wykonywanie uri„dzeń do
kontrolowania robotników, :sakla
danie telefonów i syJlnalizacji.

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

Panowie Rzeinicy,
1615
.
W ~dliniarze

P1erwszonł(dny zakład wyrobów metalo

Leopold Taler ul.Nr~?.la

1~9 tel. 150-42, przy Aloksandrow:ikicj 75.

Wyrabia różnego rodzaju instrumenty
c~~m~~~n•••••••••••m•••m• sklepowe, gablotki, barjery, SZYDY z hakami (nyldowane), Pobielanie, wuelkie
od$wieżanie i reperacje w tyJil zakresie
Nyklowanie łyżew.
Ostnenie łyżew.

Hallo!

Hallo!

Nadeszły aparaty detektorowe
na nową stacje; war11zawską
w cenie zł. 30.- komplet wraz
z materiałem i anteną

Ełektros-Radjo
ł.ódi,

ul. Cegielniaila Nr. 28,
tel. 156-59.
UWAGA1 Pr~y okazaniu niniei·
szego

ogłosze:iia udzielamy

CENY ZNACZNIE ZNlżONE.

_
Co k up1• c-

'• dk

Da gwlaz

?

•
od 5

ę

Polecam ładne resztki
do 25 zł. na sukienkę

„.........

M. BRYL, Piotrkowska 58

_. --~---~

~~g.~g~~~r
J
• OLEJNICZAKt

··················~
' •Rad• '
Maszyna
NOWOSCI
~owe

Patefony,

płyty

NAGWIAZDKĘ

gabinetowa Singera w dobrym .tanie
tanio do sprzedania. Bałucki Rynek 9,
m. 1 tel. H3-99.
}852

Patefon

c

najtaniej nabyć można tyko w firmie dwu-spre<Żynowy nowI z płytami lub bez
lWłl
A •
tanio do sprzedania Bałucki Ry11ek 9 m.

a.
~

r

R

Wł

Ml

ó

Ł DZ,
Główna 14

telefo11 130-04
U W AG A: Szkło inspektowe w wielkim wyborze. ~

•

po cenach zni·
:ionych własne
go wyrobu

J. JABŁONS„KI
i S. MOSZCZYN.SKl

poleca

1852 ł.ÓDt, ul. GłóWll$ 11, przy P!otrkowgh.

1 tel. 113-99.

Kufry, walizy i fa~wojaHe wszelkieil"o
rod10aju. Torebki damskie, Portfele, P•pi11oj11ioe, Teki, Tornistry w <-uiym
, - - · - - - ' \ tn;y duie mieukanie w tem jedno wol•
wyborze, Puki Plec~~i i t. p.•
ne, ogródek, ogrodzone, tanio do apne•

Piotrkowska 229

(Radwańska

2)

Domek

•••••••••••••• 1Ogłoszenia drobne I• :1c~i:a ~~zef Tomczyński,

10 proc. rabatu.
ll&li.me!Bm!lmi!Bm&llll•mllł • • •

„

il

•

1480

dwóu~

•

bombonierki, koszyczki do bułek, żardyniery im
do kwiatów, łóżeczka dziecięce oraz
wszelk~ ~
-- galanterję w zakres koszykarstwa wc.hodiącą.
-- Rafja i wiory dla robót freblowskich. i :foremki. łl

id
!fa

Zakładanie

zegarki na raty. Ceny got\5wkowe, Piotrkowska 123, w po- wych

D
fi

I ::.~łt~~;;;:~:;~:j::· 11

lnstalacie
e!ek~r. dla. światła,
Ol
z:ei'arow elektr.

Biżuteria

MEBLI TRZCINOWYCH I BAMBUSOWYCH
ORAZ WYROBÓW KOSZYKARSKICll I KOSZY
DLA FABRYK

Rudolf Gall St Nt;~;k I

I

formatorów, aparatów do gotowania, ogrzewania i t. p.

!

ul. Pri:yf289

Pokój

s kuchni• niedrogo do wynajc;cia. Wis·

Patefon
domoić w Biuri:e, Piotrkowaita 93, m. 9,
~
aowy sprzedam tanio, ul. 11-iO Liato- - - - - - - . - - - - - - - - pada 7u, :i:a~ład rowerów, tamżo przri·
Zagi·n~ła
wYŻnea-o semestra ud:iela lelccji i ko- muje reperacje wyżymaczek i rowerow
"t
repetycji. Zapóioionym metodą akróco- lakiernia na miejscu.
1291 legitymacja wyciatla pr~ez administracj~
nę. Przygotowuje do egzaminów. Spea- - - - - - - - - - - - - - - fabr. I. K. Poznańskiego ns imic; habei;
~'.n2,śto~:ti~i:r::.· polaki. Gdańaki:4~~
·Meble
1222 Walter Nr. 352"·
L:ou
M
kredens pO'kojowy dębowy ui:ywaiay •y- !V.l1cbel Uc.ldb.er~. wolooaka :.:1, :ua-ubił le21tymację zamo~ową, wy•
aszynę
pialnie stołowe, garderoby, szafy, łóżka,
li90
rymarskll i łatkową nSi11K·era" w ~:lob- sprzed 1je umienia, oc:Uwieia stolt.r..iia, daną przez P. U. P. P.
'---·-----'
Student

rym stanie tanio do sprzedania Bałucki ulica Warszaw)lka 16, przy Napiórkow•
Rynek 9 R~dzia tef. 113-99
185'.l skiea'o•

