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. Przyjaiń

Nieniczech

niemiecko-sowiecka rozlatuje sie

Wykrętna odpowiedź Moskwy na demarche ambasadora
powiedź nowych demonstracyj komunistycznych w

w.letów do stosunków wewnętrz·
nych Niemiec,
Dzienniki zaznaczają, że odpowiedź rządu s<>wlieoklego idzie w
kierunku BAGATELIZOWANIA
zaszłych wypadków wLenin.gTad~fe
i Moskwie. Mowa Woroszyłowa we
dług tej odpowiedzi nic nie za wierała
co
by wskazywało
że
Sowiety mieszają się do wewnętrznych stosunków w Niemczech, co
się zaś tyczy demonstracji pod kon
sulatam.i w Leningradzie i Moskwie
•

BERLIN, 11.5. (PAT.) Komun:.
kat półoficjalny podaje, że ambasador niemiecki w Moskwie von Dirk
sen dokonał wczoraj zapowiedziane
go Dem.arche w sp~·awie mowy ko·
misarza Woroszyhwa, a1akującej
ministrów socjalistycznych rządu
Rzeszy i w spt awie demonstracii
przeciwko niemieckiemu k·;nsulowi
generalnemu.
Rząd sowiecki miał oświadczyć
amo;.l'st1dl}r~'V, że komisarz wo1sko
wy nit; miał zamiaru mieszać się \V
swej mowie do niemieckich spraw

Rzeszy Berlinie

Za•

to będą one zbadane kto ponosi wł·
nę.

MOSKWA, 11.5, (ATE.) Cała
prasa sowiecka nader żywo zajmuje się rozruchami majoiwemi w Ber
linie i wysnuwa z te~ wmoskt, 1Ż
BLISKI jest CZAS REWOLUC.n
W NIEMCZECH.
Dzienntki sowieckie paszą, iż
chwila rozgorzenia rewolaqi w
Niemczech iest bliska, w całym ~ze
regu miast urządzono szereg wieców na których zapadły rezolucje
przeciwko rządowi niemieckiemu owewnętrznych.
ł ł
•żk
raz przeciwko socjalistom nJemiecRząd sowiecki miał przyrzec
I
ZOi
kim, którym zapadłe rez-Olucje NIE
przeprowadzenie
dochodzenia w dia studjujących zagra - SZCZĘDZĄ I OBELG.
spra~ kar.yka~11;1" , ob~aża,•ący~~I
nicą
BERLIN, tl.5 (ATE.) W związwybitn~ osobisfosci niem1e~ e, kto
Warszawski koresp. „Głosu ku z wznowieniem prac Reichstagu
1 rych uzyto przy demonstracJach w Polskiego" (S.B.) telefonuje:
spodziewają się tu NOWYCH DEMoskwie w dniu 1 maja,
Mimisterstwo kom'lllllikacji up<>- MONSTRACJI KOMUNISTóW,

•----·------,---------------·•

Teatr Swietloy
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następnych
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UROCZA PARA KOCHANKóW

~n John Gllbert i Renee AdOree
~

żyje, walczy i zwycięża w największem arcydziele filmowem
pod tyt.

'
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BERLIN, 11.5. (ATE.) Prasa nic wamtło placówki konsiudarrne zanazywa odpowiedź rządu granką do wydawa:nia stu:dentom
sowieckiego WYKRĘTNĄ na de- obywateliom p01l1S1kim, ptizebywająmarche ambasadora Rzeszy w Mo- cym na wyiżsizyidh uozel1nfaoh zagTa
skwie z powodu mowy Woroszyłu- nicznych do wydawania za,świadwa oraz demonstracyj przed k"n· czeń, upoważniającyoh do naibywa
sufatamł niemleckiemi w Len\ngra- nia ulgowyich biletów na k~lajaoh
dzk i Mos~.
Polskich.
~nniki piszą iż rząd .niemiecZaświa_>dczenia te bęidą obowiąa:y.
1
kl w żadnym razie NIE BĘOlIE wały na okres wak-acj<i, Bożeg'() NaTOLEROW,AŁ mieszania się So- rodzenia i Wiel!lciej Nocy.

Szczególniie spodziewane są demonstracje pudceas obrad Relchs·
tagu nad rozwiązaniem bojówek ko
munlstycmych, kiomuniścl w tym
czasie właśnie wyraźnie zapewJada
ią swe demonstracje przed parlamentem.
Już obecnie policja berlinska
przedsięwzięła wszelkie kroki zaradcze celem niedopuszczenia do
rozruchów,

1miecka
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„KOZACY"

Kierownictwo artystyczne ILJA
Ilustracja

muzyczna

układu kapelmistrza

Chóry Rosyjskie poD

Dyrekcją

Leona KANTORA.

1.

~--'"ELEKTROWNIA ŁÓDZH.A
zawiadamia Pp. Odbiorców prądu, że, stosownie do §§ 75, 80,
81 82 i 96 uprawnienia rządowego Nr. 12, ceny prądu,
obowiązujace Pp. Odbi?r~ów za. mieisiąc _ ~wiecień 1929
roku obliczone na dz1en 7 ma1a roku b1ezącego, wynoszą za

jedną kilowatogodzinę:

dia światła 100§93 gr.
dla siły
37,16 gr.
z opustami, przewidzianemi w uprawnieniu rządowem.
W zależności od terminów zapłaty, oraz na zasadzie
poszczególnych umów udzielone będą opusty do:iatkowe.

Dyrekcja
łódzkiego

'

1497

Towarzystwa Elektrycznegu

Spółka Akcyjna.

~~-----.----·---------------------

ze ca'' w War zawie
władz

naczelnych

Wacław Sieroszęwski kandydatem na prezesa,

a gen. Rożen na głów•

nego k om endanta organizac ja

S• .tewityna.
zł.

,~St

Wybór nowych

REPUł.

Od godz. 12 do 3 ceny miejsc po 50 gr.

\

Zjazd

'Warszawski koresip. „Gł-0,su Po.J- 1przyczem postaw>wiono przedsta- Strzelca posła pułk, Kierzkowskllewić ziazdowj następujące kandyda go GEN. ROZENA.
skiego" (S.B.) telef.Ollltl!j.e:
1
Zauważyć należy, że wybór głów
Dziś rozpoczynają się w Wa.rsza tury:
nego
komendanta p<>d.lega zatwierwde obrady doroczne ORGANlZA·
Na miejsce dr, Dłuskiego p. WA·
przez ministerstwo s!_)raw
dzeniu
CJI STRZELCA.
( CLA W A
SIEROSZEWSKIEGO,
w<>jskowych.
Między innemi ma być dokonany a na mieisce głównego komendanta
Gen, Rydz-śmigły wyraził już
na zieździe WYBóR DO NOwczoraj
zgodę ministerstwa na wy
WYCH WŁADZ naczelnych Strzel •!,!
. !!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!
bór gen. Rozena,
ca.
W związku z tem odbyły się
f<lrBZJdEOf raOCji
Co się zaś tyczy dr. Dłuskiego,
wczoiraj całodzienne narady zarzą, •
..
długoletniego prezesa Strzelca1 to
du Strzelca, gdzie rozważano kan· I
gosc1em BelgJI
ten złożył oświadczenie, że preze..1
kt'
PARYZ
(ATE)
Il
~
W
dł
sury
nie przYJ·mU:ie i mimo, że za·
dydatury nowyc h w Iauz, .ore mai
. . .
. u,
e u~
ją być przedstawione w imieniu o-! doniesie n prasy P.rezydent Fran91 rząd nie przyjął do wiadomości tebecnego zarządu dorocznemll zjaz-: Do.umergue .. p~zyjął . zaproszeme go oświadczenia, dr, Dłuski rezyg.
· krola belg11sk1ego 1 w połowie nację podtrzymał. W tym sfanie rze
doWI do aprobaty.
~ września r. b. będzie goście m na 1
t
·
, k nd
We wczorajszych obradach .brał I dworze belgijskim.
czy pos anow1ono wysunąc a v . równi~ż udział gen. Rydz-śmigły,
daturę P• Sierosz~skiego.
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Dwunastego maja
1926 r. na d:zące jednostki, to na wet nie suma wszystkich szczebfaclt życia, od społecznych współdziałających z cii politycznei reprez entację za woiego stóp, aż do szCZ}"tów, to ma.- nią. Przytoczymy choćby: woj'Siko- dową i społeczną.
firmamencie ni epodległej Polsiki - tych jednostek Sip10łeczeństwo za mi go.toała błyska w~ca krótka to o!l'gan·iizacje S!P'ołeozine, zawodowe lezie.nie dla tej priacy wyrazu w wość I przysposobienie wojskawe,
Do wiel1kich celów ogólno-ludizikich
ale mocarna burza prz·eszłoa nad kra gos:Podarcze, kulturalne, to z;w:Iąz ustroju państwiowyim i wywderanie 1oświatę i związki na111Czyciels1kie ad
właściwa
droga prowadz1 przez
jem. Orzeźwiła duszną atmosfeirę . ki., zrzeszenia, kooperatywy, insty- przez nią beZ1po0średnieg<> wpływu m!iniistrację i samorządy, pracę i
naród.
łączące dla WBalól:nych, na bieg spraw public\ZJ!lych.
związki zawodowe, nie mówiąc iuż
s,powodowainą waśniami wewtllętrz tucje, Czyż w dzis iejiszych warunkach o życiu goS1podarczem, gdzie spra.Pllizełomu majowego nie zamyk a
n emi, p iorunami uderzyła w zgnidiz ścisłe O'kreślonych celów „wielkie
nę., po·ruszyła ludzi małego i tchórz ilości ludzi" - gdzi·e w pracy „co- c0<raz bardzie; sikompi1ilkowanego ży wa ta uwyidaltrua się lesiZ1C1Ze jaski~a dzień i godzina zajęcia Belwederu
pr,zez woj.s ka Mars.zabka. Wtt.edy
Hwego serca, ożywiła tętno życia. dzielllilej, soJi.dne;" nad zagadnienia efa, gdy na państ~e cię.żą coraz wlej:
stanowiąceml
lntegitalną
część
conz
różnorodniej
to
rozleglejsze
i
mi,
W
imię
teigo
otw6mmy
drzwi!
coś si·ę zbudzi~o coś dirginęło w duNad kirajem po-wlał - dlobroczynskładową
d0tr0ihku
cywilizacyjnego
sze
01bowią.ziki,
do
pomyślenfa
ust.rojlu państwowego dla piraiwdzl- szy narodu. Przełom doiko·n ywa się
ny wftatir, znami-O!Il'Ufiący naiStanie
nowych azaisów. OsUS1Zył on nie- naa-o-diu- wykuwa się myśl twór- ~est wywiązanie się z zadań, wei fachowości, dostosujmy go ~ t~az, trwa taik długo i U-Wać bę
znacznie sto1ące wody sejmowe i cza na silnych fwndaimentach opar iakie;kolw:iek gałęzi admLnistracyj- naisrydh potrzeb i warunków zycial dzie, póki to coś nie nabierz.e głęb.J
Udział s.połeczeństwa w rzą neJ, jeśli nie ma ona sillne~o opar- które z każd)'tlll
dniem idzie na- kiej ideowej treści.
grząizikie błoto partyijm.ego szachraj- ta.
dach
to
pł'aca
~ganiza<:Y,jn!I.
na
w
odtpowiednioch
orga'lliza
cia·ch
cia
przód.
Stwór~my
ohok
r ~prezentaW, Cielecki.
stwa - tej przed maiem zaoSady
naozelneij pol'Sikiego życia publicznego.
SejmoW'ł1aidzJbwo, autokraoja berzideowych parlyl pogrą.tyły społe
czeństwio w złą, wynlis· zc2l!l!jącą ir~anizm drzemkę, u~lły Sillem k-Ol&z
Ciekawe wynurzeni a
marami zalu.dniOill)'tlll.
Wyniki prac Konferenc j i przygotowawczej · - Przyjęcie
sz.efa
armji sowieckiej
Rewolucja majowa, rewolucja roz
wniosku francusko•amerykańskiego o jawnośf budżetow zbrojeń
Worószyłow;a
pędu wyzWoliła życie pols•kie z oOdprawa dana posłowi Litwinowowi
drętwienia,
przełamała zdecydbMoskiewska
„Komsom<l'lskaja
Rozpatrywanie osta•tnieg<> pWllk- j cooka i wł<>ska zajprO\P'Onowały tn ska i sowiedka - delegaoja nlemiec Prawda" przeprowadziła ~ikietę w
W•amie zastojiibe2iozyinność, spa!talirowa111ym o~anom wł-adzy wyko- tu, zna•;dującego się na porządku ny siposób 2J1llniejszenda ~lll!U u- ka wstrzymała się od głoso·wania. 1Si?rawie przyjmowainia kobiet do at
d:zienn"'"' komi•sjJ rozbrojeniowe; zo z;broienia - bu<lżeto""', t. ZJil. zremil czerwonej. Wśród osób, do któ·
na wczeii. przywróciła ruch i moc
, -1
„ 1
Głosowa1nie poii»"zedzifo oświadh ed k
ł
stało po kiil!kudniowych gorących duk<>wania
w··-latków buidiżet-0ryc r a cja gazety zwiróci a się
społec1z,eństwa,
zagrała
pobudkę
Y""
c.zenie szefa dełegacji amerykańt · k
t'i
·..i •
•
•
• •
dysikusijaoh zakończone. Ze wziglę- wy<:h na uzbrojenie. Delegat kanw ei wes 1·, znaJ.ultllJe s1ę rowniez
CZ)'1DU!
sikiej. Gibs0t11 jest czło~eikiem zrów komisarz dla spraw wojskowych
Oby czyin ten był naileiżycie zro- du na to, że kwestia o.graniczenia cuski w swem przemówieniu za- noważonym i p<>siada.jącym zimną W·orosryłow. Jego wywody, dotymuniany przez społeczeńs·two i nie .?Jbroień morskich na obecnei sesj[ znaczy.ł, że wydaitki te IW>gą być krew i wyiprowadzenie go z równo0- czące porusZonego przez „Komso·
r~atrywan.a nie będzie a znai- ustalone dfa każdego pO'SzczegóLne
mo•l&ką Prawdę"
tematu, są niepozwo.Jił leniwemu życl'\l polskiemu
wagi nie należy do rzeczy łatwych.
dzie się na porządku cbz:iennym spe go państwa. Z111nełnie mozumiałe,
zmiernie interesuiące i zasługuią n:e
wrócić do sta'D'U r błoigiego bez'"łJ;"
Kompl.Lmenty Litw:!·n owa ~ adre• l' ·
b
g
,
c:jadin.ej ses;ji k<>mi.&ji przy,gotowaw- że metoda ta jest daleką od cLoskot"""'
wąup iwie na acziną uwa ę rowruchu.
sem Gibs<>ina oraiz lm(pertynencle nież ze strony oipin.;i europejskiej.
W
czej w paź1dziern1Jlm lUJb listopadzie nałości, gdyż nie bierze pod uwagę ~-i adresem !nn"'ch del-atów wyMarszałek Pi~dl!lki nie może _ poirząddk dzienny O'beoneij sesji różnicy k-OCSztów fabrykaqoi broni ł'V'\ol
,
-6
oroszyłow oświadczył pr.zed 1.:być wlec2Jnieźródłeimenerigii narodu
}
wołały na ustaoh szefa delegacji a- Wlllrystkiem, że sfery worskowe
zosta~ wyC12Je1:1pmy.
poszczególnych państw. Państwa merytkańsikiej iedynie ironfoZllly u- ZSSR. malą już pewne, dość boganas samycih, z naiszyoh właiSnych
posiadające rozwlinięty przemysł
te nawet, doświadczenia, dotyczące
'-K„......,tsja l\olf a · -~. „ b j ń by
śmiech. Lecz ostatnie 'W'Vt<l.tąpienie
poczynań KII1Zes.ać Qtlergję wtimni„.....,
"'6r moz---. .:JJ ro e
woienny i slJX(Jwce m.t'Włą
prod111ko••
,problemu
pr~owania kobiet 1o
..i.-.1
t
~. 1
'"gad
leru......
lfd
·e
-~6
Litwmowa
nawet
.ziml!lokrwlstego
„
K
b
b ra ł y czynny u1·l
Od
d
d
śmy.
'ro zeaiie wte y b ęuw1e m<Yl a os a~n em z.., ·n
"'"'• 6 zi wać 0 wiele tamej i właśnie d!Iatego
arm.~1. „ o iety
liwe, gdy będziie oipair:te na szero- zwole111I1icy z~ehnego rozbrojeaiia, za te same pieniądze mogą mleć o amerykanina w-yprowadziło z rów- dział w WO'jriie domowej, - mówi
kich warstwach spo.łeczeństwa na lub w kaooym bądź razie w)lldatne~ ·e1e
. k
. ..
b . .
.. nowagi. Podni~ionym gł()!Sem i w Woroszyłow, - kil1ka kobiet zajmo
•
.
L--· •
.
W1
W'lę' szą 1'1osc uz rOJen.ia niz ostre · formie ~...,.,.. •..:edział Gihson wabo ~-i~wiedziaJne stanowiska w
1
--..lzu·
,,.h
a
oh
..l..t_,,..
h
go
ograau<:zerua
2JwvJen
w~1e"".
.
_,_J
""IP""·
vuyv
tych 1uu a... sz ry
couz•-.....yc
, .
. '
n·-··.
ll'\lł.IJ0twa, nteoJlliaJ""'e w11asnelfo
prze- Li'twinOW'OIW~, że ~„t nie mniej .:>cl armii c.z:erwone1· ró••""ież
w okresie
6
..11, b •·
1 iJk
t
r.....••~
dzl
którzy po dniJU clęalkiej i m<JtZOlnllj
"'lil
h'Wę zwo enn om, s opnio- mysłu wojenn"M. lub •eż , takie .pańipoikoju, UDwie kobiety ukończyły
Art.... 1
t · p.,f,
tf
1
•
·'"16~
iniel'fo skłon.ny do n.tfranJozenia zbro
k
pracy, pmy swojem ohooia1Jby naj w'"'l!:JV
os rozm._6o.zbo6.ran czen1a o- stwa, gdzie, 1'ak w Stanach Z1edno
6
"'6
nawet a' ademję Wojenną, a nie D.łie)s--•
...
'1
jeń. Jeśli jeclna:k konferencja ma na
t
w:!
k ·
NtJeu.
czonych, płaca zarobkowa jest bar
sza w em na, - zaznacza omiskr<>mnieiszym wał"Sztacie wyitwa- raz ~ .<.Qlllla
rzać będą waruiruki codzieinnPJttn. by
..i,__
k
h celu uczciwe dążenie do rozbroje- san, - że w ohwa.li obecnej nie pra
1__
-is"'
Kiomi$ji zostały przedstaiwione do uwo wyso a, wlę~m ntż w l!nalyic
to nłe demaig~a ami też pro- oują 01I1e w czerwoneJ annói".
to'Wla111la nairodu.
paI11S' twaoh
ll'~atrz~a trzy proporyqje. Nai
·
dekt zgóry skaZ8Jlly na ocLr.ruceinie,
Zdaniem Wioros.zyłowa, kobiety
Wysiłkł jedttJJostJka, eho'Ciialż.by wy dailtaj idącą była propozycja delega . I dlaitego właśnie, dedegat Stanów ro·zwiąże ten stan iizeczy.
mogą być komendantami. Ale w ży
bitnej, gem,ia11nej czytniioine wfbrew CYJ. niemiedki..; 1' sowieckie1·, które
d
praktycznem problem ten kom"'J
ie noczonych Gibson, który rNa t ę ~-i.Litwlnow rue
· od e- ciu
t~ ~7eciętinego
ozfowdeka,
nle
d
ł
V'U\Prawę
pli1kuiią
do pewnego sto"""'a
pewne
1
ws" r-żą a y ograniczenia zapasów wszy
tk
kŁ
b·.J. d0
ył
ł"ositolą stę WO'bec śleru>A dizi-Aiowei
k
·
czą Gwo 51 oony P
pr.z ą- zwał się ani słów1ciem.
specyficrzne okoliczności. Kohiede
r-v
"V
sti ioh rio<Wadów broni na podsta- czenia się do p~zyOJ'ifrancuskot d
·
•
koiniecmości. N~e ootały sdę gPmiial• -r~
Po ....J.osowaniu hr. BernOO.oń od- ru no 1est pracowac w warun~,
wie szczegółowych tablic. Ta me- włoskiej, zgłosił wniosek dodatok.o~·
kach wojskowej dyscyipdiny. Z tego
ne plany
wobec w<llli lub toda zmnieJ'iszenia bvłio
na7.JWana wy o zastosowaniu j~wn<>ści wy- czytał w imienJu delegacii niea:niec- też wzflJ~..1
•. zibyt wiele kiobiet 0
,
___Batorego,
i.s ~
1
teź b e2iw"'ld społe~eństwa ówcze- !Pł'OIStą, gd"'ż r,zerJTVwiście dn.nrowa d k
kieij
de'kJaracię, kturJ wywarła na przyjęcie do armii czerwone1' nifldy
5
1
-,
-r
at ów poszczególnych państw na
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I s 1 ~ ~r.z~iwiko ~apozyO]l fra~c~- za rezultaty, które będą osiągnięte ksza:~1a l~ozhy k-0b1et w arntJJ1 c~er_łecmego.
i skie1 1 zaclvodziła obawa przy~ęcta , przez naiStępną komisiję, składa na 'Wlome1 .. Nie ~atego~ byś~y uwazali,
,„..,n,;,.,,i.
___,:1t,..
•
•
Jeślilby pr0tnozya1'a
n.iemieelko-so !Przez te dełegac1'e • z powodu braku Wl'('AJSIZIOSC
·...11.
„
· ·· O·'SWla
· d że
nie.,mQize
sobie
N --.:v,;...,.rz
po :l:""~""'vmne
ma~owym
·-r
ob ecnei· k O<JllllS~J.
ze kQlbieta
łu~
k
z dać drady
.
LL
dJl
wiecka
została
prrnęta,
to
należaproiporycj>i
kompramioowe-0,
pronn.
czero·e
swe
zakończył
hr
Be.n„..l--f
'-,.,_b~et
kąt,
wo•
b
JIS
łową.
nam
fuzo
ł
k
Mairsza: ei u:vmaciząc, aczeig-0 nie
, - ;:
„
•
•
.
• •
r.
·o!U!Ur
oKv 1 ,
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becz dainiiia. codziennej sołiidnei pracy dem po.srozego'1ir1.em panstWie skła boihszeWlcik1e1 1 mem1eok1e1.
c-yqnego.
tyle za mężczymiaml. . lnacze:j ma
Nie bacząc na energiazne, a naHr Bcnisdorf posiada dane które się jedna1k rzecz w czasie p01koju.
w iel1kiej i11ości ~. nlozbędnej dla dów i zaikładów. pupeł.nie MOIZUzreform·MVamia przyzwyczajeń, tak miałe, że sama perspektywa tego wet nJetaktowne protestu Litwlno- nłe p~a1lalą, by delegaC!ia ~iemdec W warunika.ch poikojowyoh kobi~.
silnie z.reszitą kryt)'lkowanycih w t'Odza)u kO!ntrdld wyw<>łała en~rgicz wa, któiry ,nie zawahał się oświad- ka z wynilkóiw prac kom1s~ mogła ~hcąt~n~a~!~r~~~7aad~i7 ~7:;
aparacie pań$twowym".
ny P.~~t~t ze s~ny delegacYiJ fran cryć, że przy ta1kich warunkach być zadoWOlona. Komisja ta stwo- ~orosrył~, co następuie: Gdyby~
Tyllko ta „codzianna so.lidina" ctmkie:i 1 włiosikie~. Pow-0ływanle się konwtll!ltja, która będzie przyijęta rryła bardzo sikromny pro·g ram( śmy si• ę zdecyd·owa:li przyjąć na
praca, które-j jednak przyświecać hr. Bernrsdoda na faikt, że kontrola J>Tzez konferencję roZJbroienlową, zmniejszenia ZJbroień lecz dalej po- słtliŻibę wo·?Jsikową roaczniejszą licz,
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'
-1
1 d
_.J
•
w~ ę u, - mojem zoua'tllem, -- spe
ranfozać się do aiktu wyiborczego, ju poikooanego. z chwtlą, gdy Niem
clafoe dążenie do pozys1k ania szeroo dziwi erda<ll aiącegio jedynie ,o.p!l11Jję'
&
t
eee • • kich mas ko•b iet dffa słuiby ~sikocy stooownie do traktatu wersalwe.i' nie 1·est w"'kaza"'e.
0b
1
1
eJ
1
ywat
w za eżnoiści sikiego roztbrolły się, kontrola ta Zo
"'
„
po· Hyc:zmą

Międzynarodowe

Kobiety w armii
czerwone.i

rozbrojenie

z

ma,

z

ni),.

I

rne

od mniej lU1b więcej iintensywinei nie stała zniesiOIIla.

Żadne z wielkich

ptizebierającej w środkach i nie li- państw nie 2lgodziłoby się na konc ząc e;j s ię z niczem i n~kiem,, agi1ta- t

że być
Par''~ HELE NO„WPrzed ntwarciem sezonu! ::~Fi~fm?·p:i~i~~~~:r;~~i

. 1c.
. h arm}t·· przez 0 °1·1cero 1o0wawe
Oz1·s· w dniu 12 maja 1929 .r. .o
cji w yborc ze!. Tego rod,zaju opinia rów wyznaczonych przez LLgę Na
' godz. 11 rano odb~dz1e się
1z
Orkiestr S mfonie mo·~~ być. zaHcz~ą d~ twóro~ej , roodów, gd~ byłoby t-0 ograniczen
nicznej (4o~sób)
"P ra cy panstWlo•w eiJ, niczem n1e niem suwerenności poszczególnych
wskaz;uje na udziiał społeczeństwa p aństw,
Zw. Zaw. Muz. R. P. pod dyrekcjaTeodora R:ydera
w rządach . A prizedewiszyistkiem
W programie: ntw~ry M.oniusz~i, Wagnera. Biżeta, lppolito \•1a-I wan o·
społeozeństm> , to nie l'llzem choI dlatego właśnie deiegacie franwa 1 Cza1kowsk1ego
r

P orane 1nuzyczny

ipraca ko·biet.
lepiej. wyzysikana. Rosy11sk1e władze w-011S'kowe
w naiblfuzym iuż czasie zaimą się
rozipatrzeniem tcg·o p;oblem;i ..bv
raz na zawsze ust ahc , w 1ak1ch
g:anicach i w ja1h:h formach dopuszczaiiny ma być udział kobiet '
w pra<:acih ozerwo'!leij amtii.
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Polska rze,c.znikiem bloku

państw

agrarnych wschodltio-euł'Opejskkh ne r,akach
międzynarodowJ>ch

BERLIN, 11.5. (ATE.) Dzisiejszy ~ blcku mówiono w Genewi2
"Berliner Tageblałł" przynosi sen- podczas obrad komitetu ge>spOdar!lacyJną wiadomość z Białogrod'!I, czeg<». Według ~tji dziennika
iakoby czynione były przygotowa- rzeca.ikiem tej akcji ma być Polnia d-Q utworzenia się bloku państ.w ska.
agrarnych wsch-odnio • europej~we obrady nad tym bło
skich zadaniem ld~ b.ył<>by . 1- klem mają być pn.epr~ne w
chrona rolnłctwia na rynkach mlę- dniu 20 maja rb. w Białogrodzie
cfaynarodowycli.
podczas konierenoii Małej Ententy.
Dziennik pisze, że o utworzeniu

sam pierz;e !
prEetu!JiSitlJi!Roici(}U)(} liÓtiJfttllfljk(Jsze

zagraniczne Jli()Ązli dJ pr{}llkb,.

I

,,Głos

Czytajcie
Sp eciałny

pociąg

spieszny

po·

Poznań

Warszawa -

„Głosu

Poman~a

mała pomiędzy

od &tia 15

Warszawą a P011Jnaniem Ull'IUohomlo

ny zootał spea1aillny pociąg pospiesz
ny, zbo,ŻJO!lly wyłącmie z wagonów
·,
1

h

1

S"YJP 'a inyc ·
Pooiąg ten oie wymieni<>iny jest
w noWJ!lll ro:zikładzie wchodzącym
w życie z dniem 15 maia, ~Y'Ź uroohomiony ZotSltał po wyidrokoWaniu 1'()2jkładu Pociągów.

Zniżka

ołłn

pedatku

towego

od nawozów sztucznych
Warszawski koresp. „Głosu
Polskiego" (S.B.) telefonuje:
Mmister sikairbu podpisał 2'M'Zą
dzeoie na mocy dmór* narwozy
sztruczn.e zaliioz<llne 2l06łały do kate

goq

SU1'0WICÓW

oiezbęón-ydi

dła

roLni.c:twa.
Jed.~

~ Po
t~ ariykułu z

obniiony

daite!k obrotowy od
2,5 do 0,5 proc.

ś.

p. por. Szałasa
d

d

k

polsko-sowieckich
Sowiety interesują si ę głównie dwoma ,,zagłęb ~ ami" przemysłu Rzplitej Łodzią i G. Sląsk.tem
Wywiad z dyr. misji han-dlowej p. Popowem
.
Warszawski koresp. „Głosu
Polskiego" (S.B.) telefonuje:
Nowomi111Uowany przedsitawlciel
handlowej misH sowieckiej w War·
szawte p. Popow w wywiadzie udzielonym dziennikarzom wypowiedział się o swych ZAMIARACH
na nowej placówce w Polsce.
PN.eciewszystk\em wypowiedział
Się p. Popow ZA ROZBUDOWĄ
STOSUNKÓW
EKONOMICZ·."
NYCH I HANDLOWYCH między

obu państwand, oo uda się ~>r.zeprowachłć przez nawiązanie stosunków ze sferami rządowemi:
przemysłem,

handlem, finansami o-

Gen.

Składkowski

wo ~ . biało"
stocki~ ~ o

na inspekcji

Wars~awski korespondent „.Gło
su Polskiego• (S. B.) telefonuje:
P. min. spraw wewnętrznych
gen. Składkowski wyjechał wczoraj po południu do Białegostoka
celem przeprowadzenia na terenie
tego województwa inspekcji sanitarno-porządkowej.

P. Popow zdaje sobie cactkowicłe
Minister powróci do Warszawy
raz IJI"gani.zacjami gospodarczemi, w
sprawę
z
dość
ciężlclej
sytuacji
i
w
poniedziałek.
interesie których leży podtrzymywanie stosunków handlowych .z so· warunków panujących obecnie na
Podróż
rynku pieniężnym w Polsce, przywietami,
Również na uwagę zasługwe u- wiązuje wielkie znaczenie do urega w sprawie Cen·t r. Ban•
ku Ziemskiego
trzymanie stosunków ekonom\cz- !owania zagranicznych spraw lcredylowych
i
znalezienia
takiei
forWarszawski
korespondent Głonych z Warszawą i ośrodkami pne
my
w
tej
~e,
kitóraby
oo.po
su
Polskiego•
(S
B.) telefonuJe:
mysłoWemi, głównie Z LODZI\ i
władała r<>zwoiowi sfosunków mięPo 5-dniowym pobycie w PaKatowicami,
ryżu powrócił dziś do Warszawy
N~edawno została słi1J1ałizowana dzy obu państwami,
p Popow liczy na poparde 1n1- doradca finansowy Polski p. Deumowa z państwowym monopolem
.
wey. P. J?ewey ba~ił w Paryżu
tytuniowym, który za pośrednic mst~rstwa skarbu.' handlu i ~ w
sprawie założenia Centralnego
twem pnedst.awiciela SOWieckiego mysłu oraz polskich sier banko- Banku Ziemskiego w Warszawie.
w Warszawie zakupił tytani u so- wych i sądzi że znajdzie ~ę ~rn<ga Dewey porozumiewał się tam rówwieddeg-0 na sumę 1 MILJ. DOLA do POMYśLNEGO ROZSTRZYG- nież z finansistami amerykańskimi,
NIĘCIA zagadnielllła kredytów.
biorącymi udział w
utworzeniu
RóW.
banku ziemskiego.

p. DEweya

Wałdemaras

terroryzuie

bitwę

ZbHżenie
Waty kanu z

Francją

Masowe aresztowania wśród studentów - Policj a i szauliści prowoku• paryska
PA kYZ (ATE) II. 5. Prast
szeroko komentuje fakty
ją niewinnych ludzi
wydania przez prezydenta Dou-

~a~~~~i!~~~dat; nśani~zde;~iu e~;~
1

Rozstrzelanie 4 domniemanych sprawców
zamachu

ZWIOkl

d

--1
Polsiii"

•Rozbudowa stosunków handlowych

warszawski koresp.
Polskiegi>" (S.B.) telefonuje:
udogooo.ieme komwnd~ z

ma

·cena

wzięli udział: nuncjusz apostolski
ka~dynał D~boi~, min. Briand i
poraniony. Pomca~~·. hczm przedstav.:iciele

•

w
ro ze 0 ragu .
RYGA, 11.5. (Tel, wł.) W zwrą.z' nych ludzi, iako rzekomych spraiw· j cieczki został ołęźkio
BEJRUT, lit.5. (ATE.) W dmu ku z aresdowanliem ranne@<> stu- ców lub biOf"ących udział w ocgani Został on sch<wyitany w Koosyda- duch?v.kienstwha władz cywilnych

. . .
dZ1S1eJnym

'---

....~

.

.

.

~era~ąicą denta Wasilisa,

.

•

1 wo1s owyc .

na którego policja zowaniu zamachu,
rach, gdzie slę ukrywał 1 przewieDzienniki widzą w tern chęt
zW1łolki tiragiomre zmairłego plota lłte~ka wskazuje, jako na Jednego
ziony przez policję do Kowna, po- ze strony Francji w nawiązaniu
polski~ por. Szatłasa zł<Xi:oDo na ze sprawców zamachu na Walcie- Szczegóły śledztwa trzymane są czem dokonano operacji.
bliższych i serdeczniejszych sto..,__ A..;_ „
.
st aUMl •• ~Tel •
marasa. rozpoczęły się masowe :,- w tajemnicy. Policja zakomunłkow.i
Pomimo oiężkich ran }>QZIOSł:a~ sun k ow
z wa ty k anem.

TlftU'IDII14 ~ ~ sizteftda
rem potlostkim i lłozmemi wieńcami,
W U!1"0C~iacih ~
wziąjł ud~ał konsul Zb"J51Zewski i
cała mieiisoowa ~ połsb.

·

Paderewski komandorem legii

la jedynie przedstawicielom prasy
resztowaoila wśród stuckntórw um- zagraruozneJ, że śledztwo dotych- on pl"zy życiu.
wersytetu kowieńskieg«>. Do tej po- czas<>we me
. wy k a-o
__ , winy emiBER'LIN, 11.5. (PAT.) Bim-i>
ry areszłowaoo przeszło 30-tu sta- gracji litewskiej.
Wolffa dooosi z Kowna, że czterej
deutów,
rewolucioniśct, którzy 21 kwietnia
Połida litewska rozpoczęła rów
Natomiast śledztwo, skierowane
w mną skon~ dało realne wyniki. aresztowani zostali w Smwlach, unież aresztowanła wśród działaczy
zbrojeni w rewolwery i gr naty
.
.
. . a.
'
politycznych słroniJBctiw opozycyjBERLIN, 11:5. (PAT.) Biuro skazan~ zostali na karę smterCl. Od
nych. N'lkt dziś Da ~ nie jest Wolffa donosi z Kowna: w taku do wołali slę oni d'O prezydenta o zapewnym jutra.
chodzenia w sprawie zamachu na stosowanie prawa łaski.

PA RYZ (PAT). Na dzisiejszym
pooiedzenm akademji .s ztuk pi~k
Teror połtcji i szaulisów szaleje.
nych przyszło zawiadomienie, iż Pojawiło się masę prowokatorów,
Paderewski
odznaczony
został
wielkim krzyżem Legji honoro- którzy załatwiadąc osobiste porachunki wskflZ1lfą często na nłewinwej.

Nowy dowódca KOP.

....

l

new-Jork

tru j ą c yc h oparach
' ch lorku
LONDYN (ATE) 11.5. W Zakładach
chemicznych Polvay i
~ompany w New-Jorku wydarzyła
s1~ straszna katastrofa wskutek wybuchu rezerwoaru napełnionego
chlorkiem Trzydzieści osób ule·
gło zatruciu z czego dwie już
„Vossische Ztg." donosi, z Kow- zmarły. .
.
.
premiera Waldemar~ udoWodniona
że
prezydent
Sm
tona
nie
uLud~osć
miasta
ogarnę~a
w1el„
no czterem osobom udział w tej
'
.
•
~
.·
ka pantka wskutek tego, ze przed
zbrodni do osób tych należy stu- wizględnlł po~ama, i ze wyr<>k wy· wybuchem nad fabryką szybował
dent Wasilius, który w czasie 11- konany będzie w niedzielę.
w-ielki sterowiec Los Angelos.

Rokowania handlowe
polsko•niemieckie

BERLIN (ATE) II. 5. Dzienniki sfer gospodarczych 1f dzisiejszych wydaniach popołudnio
wych donoszą, że przewodniczący
Q·•
1~ iiŻ _L!,,_ero,wiie KOP-u którz delegacji niemieckiej d? rokowań
. i,
W arszawsk 1 1\.-0resp. " tOSl~
W'I~
• ,.
'
.
.Y handlowych z Polską, mm. Hermes
Polskiego" (S.B.l telefonuje:
po20stawaili od chwili zwolnttlill'la uda si~ w przyszłym tygodniu
Na oipróimione stanow~sko pr:zeiz gen. Mitnlkiewioza na twlopie zosta- wraz z przedstawicielami urz~du
geu. Mitn!kiewiicza, dowódcy ko'l' J'.)11-I' ną powołaoi z powr-Oltem do służby ~agranicz~ego i min. sp~~w wewn.
su ochrony pogiranicza 7JO'S!lał mt!t- w dowództwie
i delegatow Tow. kolon11 Rzeszy
iDOWan,y gen. ~dy Tesisairo U>-1
.
do. Warszawy, .gdzie już od _k~lku
~.
Za•maozyć na.leiiy, że pubk. ~- <1~1 przebywaj~ przed_staw1c1~le
nmzewski szef srziiabu KOP-u kt6 Mm. Gospodarki Rzeszy 1 pruskich
Gen. Tess aro byił dotych<:,z,as efo} ry ws·półpracował z geri. M;·nk:!ilwi !o:va~zystw l~an~lowyc h. . w. w~wódicą dywiizji piechoty na Wuły· •
tym mem~eckie orgamzaqe
..
.
,· ..
. I czem zosta ł ·J~drn 3 'Ki_ zatrzyma:·,.,.Y na Jezdzie
gospodarcze
wi dz ą
o s tate c z n ą
mu. '/. eihw11ą nom11I1aC'Jt nowego do I swem stanowiskJU,
I likwidację r©kowań handlo wych z
wódcy KOP-u spod~iewać si~ na-i
łPolską,.

gen. Tessaro Zosik
--z.

•

w

Chińczycy grożą białym
Chińczycy wciągnęli

wymordowaniem

do spisku nawet

służbę domową

LONDYN. 11.5. -

„Daiły Tele· . wać wszystkiGb cudzoziemców w

~aph" donosi z Pekinu o sprzysię- Pe.kinie,
żeniu lromłlD/istycenem na ~ycie
Mieli om ju.ż przeoiągnąc na swą

tamtejszych dfl>łoma'6w zagr~z stronę licznych chińczyków, dużą
nych.
cyich obywateli o0cych.
h k ,
Były ~-L! - - ' - c-~-„,ę.
T h' 11.
. . li
C11I1-.i
.,......._a
.....,ui;;
c orz wyc , torzy nie chc1e
Cza11-Czung rawiamm:ił przedsta- się p{)diąć zam<>t'dowania swych cu
wicieli państw zagranicznych, ie ropejsJcich chleb11dawców zmuszopodczas rozpoczynają-cych się dnia odp<>w~edniej chwili .llostawią bra•
.
czerwca uroczystosoi ku czci Sun my dziehnlcy dypfomatycznej _poJa~-Ceaa komiuniśa ~ ~ obwierane.

11
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RAD JO.

Nt. r7.9

1929

•z••• Pra"a'' ••• obronie ezrob tny h· N~·=~!iN·~~:~::~~::"e~?

PROGRAM WARSZAWSKI
NIEDZIELA
10.15 - Transmisja nabożeństwa
z katedry poiz:nańskiei.
11.56 - Sygnał czasu z Warszaw
skiego Obserwatorjum Astronomlcz
nego, hejnał z wieży marjackLej w
Krakowie komunikat lotniczo- me·
teorologiczny.
12.1Ó-14.00 - Trains.miisja uroczysto·ści otwarcia Wystaiwy Raidj·o
wcj Philipsa w Wairs•zawie,
14.00 - Odczyt z dziabu „Rolnictwo '', pt. „Znaczenie meldo·raoji
w świet.le statystyki."
14.20 - Odczyt z dz;iału „Roil nictwo" pt. „Założenie pastwiska
sztuczmego". Trainsmisja z Katowic
14.40 - Ockzyt z działu „R<lJnictiwo pt. „Spe;kufocytlne pod.kaTmianie ps,zczół".
15.00 - Kom. meteoro.Jo.gic:zny.
15.15 - Transm. z Filharm.
Warsz. ko1111ceirtiu relig19mego·,
17.30 - Odczyt o PoW1Szeohnei
Wystawie Krajowej.
18.20 - Audycja ludowa literacko-muzyczna.
19.00 -- Rozmaitości.
Wystęu> p. J. Kir.zewiński~.
Komun.i.katy ToW. Zachęty do
hodowli koni w Polsce.
19 .20 Odczyt pt. 11 Powieść i nowela j-aipońska.''
19.45 - Nadprogram kom.
Godz. 19.56-20.00 - Sygnał cza
su z Warszawskiego Obserwatorjum Astronomicznego.
20.00 - Słucha.wiisko wesołe. Hu
moreska pt. ,,Hbpciiu ratui".
20.30 Audycija pośw.ię1..'<>na
uroczystościom SO-lecia niepodle-

W• ,,

U

W

lat 1stnie1e firma ,,Rary

Dziecięcy

,

1
. • Ir • h
któ.ra na składzie posiada niczwy·
uruchom1en1a. !O <?t mie]Sn.IC -.
~le bogaty wyibór wszelkiego rodza
Protest przeciwk~. reduk.c11, dn' pracy - Pro1elitl1JUFi~~aaw:~~·prowadzona pod facho
regulac11 ząrobkow na raty
wem k~erownictwem, stale zaopa.-

•
.
Ządan1e

_

„

b ,

1

. . . trzona 1est w sezonowe zabawki.
W d11Jiu wczoa-aj·szym odbyło się tr.zyma pracę 900 robotn1k?w. . I dają, aby ~zy. robotach m.'~e1sikich Przed kilku dniartr.~ nadszedł świe
zebJ"Mrie rohotni.ków sezonowyich
Nie iest wyklucZJ()'Ile, tW1~rdz1 re byli .zatrud.m~ i>:"a;ez ~ dni w ty- ży transport zabawek letnich, prze
zwołane pri:iez związek „Praca", na ferent, ~e aby dać .wszystkim pra godmu; zebrani bi~ą .ied~ak podl znacz011y dla naszych malusińs.kid1
którym była omawiana sprawa Z)a cę mag1stut ograniczy pracę do uwagę trudne po.foz~me finaI?'s~e. na wywczasy letme na wsi. Zabaw
stoi11.1 w robo1ach se2'JO•n owych, lak 2-cih dini w tygo<lniu._
.
maigistratu m. Łodzi,, zgadza1ą sięl ki są SIPrzedawane przez tę znaną
również trzyidnlowego dnia roboStan ta.ki wywołu1e n1ezadow~-1 praoować nia na.stępu1ących w!lrun\ ze swej so1lidności firmę, po niezwy
czego.
len•ie w s1z~okioh masach ro·botni-·I kach: !'a 6..dniową pracę. pobieTać1 k[e niskicli cenach.
Jako referent wystąpił p. Mo- czych.
tr.zycLmowe wynagrodzente, nato-l Zaznac. zyć należy, że kierown!r:·
cLrzejewski, który dowodził, że rePo. ()lbszernej ~yskusJ>i ~ebirani ro; miast za po~stałe tl'~y dni magl- t~<> firmy udziela be~ła1nie _wsze].
duikcja dnia pracy p11Zy rohoiach botnicy sezonowi prz)"Jęh następu- strat wy;płiac1 z chwilą poprawy krnh p-0Tad. ® do stosownosci Posezonowych nie 1Jłagodzi a.hecnego jącą rezo~wc:ję:
fo1ansówei.
f szczególnych zabawek dla dzieci w
kryzysu., bowiem na r-0botach
Zebraru r0<botnicy .se2'0<l10w! doN~leży zaznaczyć ,że w ~ 1 zaileżności o·d wieku.
mieiskrch zatrudnionych b~ki 1317 m~gają się, aby mag•st:a~ ~· .to- czasie w podob~y sposób r~w1ą-l Pamiętać także należy, iż powyż
irobotników a 0<becn1e mag1'Stirat za d.z1 UJrUchomlł roboiy m1e1isk1e 1 za zał brudne połozende r<>botn1ików' sza firma posiada klinilkę lalek,
ta-wdttliia zaiedwie 450 ludzi, czyli trudnił przy ni<::h rob<>tnlków pira- miejskk1h magisuat m. st. Watrsza. g.dzie za, niewieliką QIPłatą, laliki uprzy ta-zydndo:wem zatrudnieniu o-l cu~ących w ub. roiku; zebrani żą- wy.
(r}
szlk<>dzone i zniszczone zostaią przy
wrócone do pierwotnego wyglądu.

I

Zdobycz kupiectwa

fondusz Bezrobocia

Samobójstwo pracownika magistratu

o

Tajemnicza przyczyna samobójstwa nie

łódzkiego

zasiłkach

dla bezrobotnych

Jak nas ilnformme

UTZąd p-0cz'toŁod.rzi, władze centralne upo
warżmiły ł6d7Jką stację telefonów
międzymiastowych
do przeprowa-

Jak się dowiaduiemy w nadcho- wy w

wyjaśniona

dzący wbo~~ odbędzie się po-sie<lizen.ie obwodowego funduszu be~
ra<bocia, na lrt·óxem omÓ'W'lone .oostaną wnioski w spirawie totzl!IZtl!t'.Ze
nia i pr.zedfożeinfa tem11iiniu wyp. hty
zasiłlków dLa WIS1ZY5tlkich kategotjd
bezroibot1!1yoh. „_ /„ •
- ','~
••

I

Dozwca domu przy wcy Naru-1 Gdy pinzechodniie zauwafyli wi- I
towiom 65, wyoh<>d.ząc ze swego sieka, był oo jiuż martwy. Zwłoki
mies:zikanń.a zauwaiył w bramie wi- 1 poliiicja zabrała cLo 4-go komisariaszącego na haiku jakiegoś męż,czyz- j tu. Jiaik ustalono Dąrhrowski poziba-,
nę. Wnsieilec nie dawał j.uż :maków , wił się życia w:s1kutek braku środ.życia. Pn:eraŻ!OI!1V do:zorea odciął ków do życia.
go natychmias.t od smW'a i zaa>lairmował Lokatorów domu, którzy z.a

Wyc1· ee z Iza do F rAnc1·
•·
'°"

-

telefonJOwali Po poliiJCję i po.go.tow.ie.
Przybyły lekarz mógł iedynie
ll
stwierdziić
~on
samoibójcy.
P<>licfa
legji
inwalidów
wojsk Polskich
g.ł0>ści Bułgiarji,
p.rzewloizła zwił-Olki do lokalu 8~
22.00 - Komu.nrkat lotmcro-me- komisatjatu, gdzie ustalono, że deZ inicjatywy Leg1i lniw. W. P. w są zibiorowe lecz indywidltlalne. u.
teorolo ~icz:ny.
są:>eiratem
był
4~...letni
S~efan
fili-.! Wa.rsizawie. wyrusza 11Ji~aLnie czest~icy wyciecziki ~gą przeto
22.05 - &o.z:rywlki umysłowe,
p1en000, pracownik wydziału kaina- w de. 6 lapca rb. wycieozka do czy1mc pewne odchylenia od progra
22.25 - Kom. PAT.
lij,zacji ma,gilSltatu zamiesl'Jkały pnzy F!l'6Jnc:.ii. ~szt ogólny wycieczki mu i maiiszruty według własnycth
22.40 - Kom. Polic., sporl. i nad uilicy Rzgowskiej 82.
rbrrwaijąctj 14 dni wynosi 385 zł. ud poitirzeb i uznania. Uczestnicy z
program.
Przyczyna samobólstwa piizedsta osoby. Za tą nlewieliką stos'lllillkowo prowLntji otrZ1'101u.ją 66 proc ziniż23.00-24.00 - Trainsand:s)a muzy wia się bardzo tiaj.emnLc.zu. Policia , sumę zwiedzą uozestmiicy specjał- kę kolejową do miejsca sweg·' mki tanecznej z dancingu „Oaza".
prowiaooi w tej sprawiie energicroe 1 n}'IDl pociągiem i aurobusami Reims mieszikania w drodze pow'l"otnel.
docliodzenie, jednakże dotychczais Verd:um., S.t. 1-JJa'itre, dziesię.ć dni Ponieważ HcZJha uczestników jest
jes:zcze nie zdobyła żadnych kion- spędzą w Paryżu pn.dozas na;więk ściśle ograniczona, należy we włas
.
kretinyoh materjałów.
s,zego francu,s.kiego święta n.rur<>do-- nym interesie iak najspfesZ!l ej
We ~ek, dnia 1.4 b. ~· o goc;Lz.
***
wego w roca:rnicę zd0<bycia Ba.&ty!Ji zwrócić się pisemnie do Sekrctarja{
'7.~ wi~. odibędz~e. ~1~ koleJne
Waz.oraj po połudnliu w zaigajn!- dnia 14 lipca. Pio z;wie<l.zeniu Ver- tu wycieczki Legii Inw. W, P.
posiedzerue rady mieryslneg.
ku na Starej Mani powiesił się na safililes w drodze p-0w~<>tnej 0<gląd~ą Wairszawa, wł. Mała 2, ł:~l 159-10
Na por.z;ądiku da;ieamym S!Pll"awy 1 drzewie 57-letni Michał Dąbrow-1 uozestnicy „Powszechną Wyistawęl po prospekt i bhżne wy!aśnienia.
zatwierdzenia statUJtów p0<datiko- siki, zamiesiZJkały P'f'ZY ulicy O.wsi.a- Krajową" w Po1ZIIlallliiu.
Zgłoszenń.a będą przyjmowane do
wych o.raz ue spiraiwy bieżące. ~ nej 12.
Bi1ety kolei<>we i paszp1ody nie dnia 10 czerwca br.

Z Rady PJiBjSkiBj

d.zattllia · rozmów tlll1efo11icZ1I1ych poa wszystkieml urzę
dami w Sziwaicll1i1. lnoWacia ta
została wtprowad2J0t1a na skutek
116iilinyc-h starań śiwiata k11.11pied.tiego
kttóiry stoi w ścisłym kan.t akcie
hanidLowym ze sferami kt11Pieckiemi
w Szwaijcairli. (1p)
między Łodzią

Wolna Wszechnica
przeciwko gwałtom opolsłlim
Onegdaj z inicjatywy Tow. dratniej pomocy studentów
w0lnej
wszechnicy odbył się wiec pir.)testacyiny w sp.rawie kirwawych
zajść w Opolliu.
W powziętej re1Jolucji zebt:in'
napiętnoWali brutalna i bezprz.ykładną napaść na artystów opery
katoWickiej, spełnialących swój obowiązek kulturalno - narodowy w
stosunku do po·laków z za kard~-

I
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Rozpoczęty

Dr. W. FALLEK.

ARTUR SZYK
i malarstwo minjaturowe
Artur Szyk jest w minjaturnem dualny charakter. Widać, że Szyk
swem malarstwie mistrzem nad niepodzielnie opanował kunszt
mistrzami. Jego minjaturki to minjatur. Wyzyskuje on ostroż~
skróty wielkich obrazów - mówi nie, subtelnie każdy środek artyw nich tyle i tak plastycznie, że styczny, który podnosi urok miodchodząc od tych minjatur ma- niaturki. Jakby od niechcenia kremy często w oczach wielkie, z nie śli ornamenty, które pod wzglę
doścignionym talentem wykonane dem staranności wykonania i pomysłowości mało sobie mają rówobrazy.
Znajdziemy w tych minjatu- 111ycli w maia.r51tiwie eUJroipej.skiem.
rach, zależnie od zamierzeń Szyka, czasem momenty .statyczne, Miniaturki jako sztuka stosowana
ale przedewszystkiem kinetyczne.
W okresie rokoko należą miDrobniuchna noga, uchwycona w niaturki do sztuki stosowanej.
ruchu; oko duże jak ziarnko piaDamy na piersiach nosily swosku, strzela na wszystkie strony; je wizerunki (oczYWiście upięk
uszko czujnie nadsłuchuje; głowa szone); panowie mieli minjaturwielka jak polowa wskazówki se- ki na swych branzoletkach. Panokundowej już ma przechylić się wie nosili bowiem branzoletki, zaś
do drugiego partnera. Wiją się panie (owe wykwintne, sławne z
faldy, kurczą się muskuły, oddy- dystynkcji damy!/ niuchały tachają i żyją wszystkie postacie. baczkę, która znajdowała ~ię w
Dobrze, że się nam S:cyik naTO-' tJbakierce, ozdo!:iionej minjaturdzil w XIX wieku; w średnich ką, wysadzaną dokoła drugiem!
wiekach możeby zginął na stosie; kleirocikami.
podejrzewanoby go o zmowę z
Na guzikach nawet maiowa:io
możnym księciem piekieł Belze- minjaturki. Książę de Ligne miał
bubem.
wszystkie swoje guziki ozd.)bione
Bo sztuka Szyka jest wyrafi- wizerunkami dam, w których się
nowaną: mnóstwo kolorów prze- kolejno kochał...
lewa się przez nią, a ws?.:ystkie
kolory łączą się i zespala.i<\ w
Najdawniejsza iluminacja.
banv?1v 0szatamiaif\CO piękny koMlnjatura sięga bardzo l)dlebierzer~. Fallste, ndękk1e linje ma- glej przeszłości. Przed wYnalazja w sobie zdecydowanie ws·:::hnd- 1kiem druku iluminowano inicjt1łY
ni pierwiastek. Ale nietylko Julo- dzieł poetów, uczonych, a później
rem i !inin cnruje i. olśniewa Ar- 1głównie pisma świętego. Te natur Szyk Ten artysta z Bożej główki rozdziałów, a czasem i ma
łaski jest geniuszem konstrukcji. lowidfa międzytekstowe wykonyBudujc swoje mlnjaturkowe cac- , wana tuszem, lub cynobrem_
ko jak inżynier; nie zapomni
Rozkwit tych iluminacyj przyżadncj śrubce, a każda
śrubka . pada zwłaszcza na VIII i IX wiek.
musi zarazem potęgować wraże- Największą sławą cieszy się binic estetyczne. Gdy rzuci masę zantyński psattcrz w 3ibljotece
posta~i na, ~apier służą ~wszystl~ic 1Na~odmvej. w_ Paryżu, ozdoblo1Jy
jcdneJ mysli przewodn)CJ; co w1ę- 14 1lustracJam1.
ccj z każdej twarzy, przepraszam
Z wynalazkiem druku u.:;tawatwarzyczki wvdobywa indywi- ły oczywiście iluminacje.

o;

swoJ
niaturki portretowe.

.. _

pochód mi- minjaturkowei sztuki portretowej
był także Wiedeń ł to również z
Minjaturę
portretową można końcem XVIII oraz w pierwszej
spotkać jeszcze w egipskiej k~~ię pofowie XIX wieku.
Sztuce tej
dze umarłych, na wazach grec- wybitnie sprzyjały stare rody
kich, w czasach starochrześcijań arystokratyczne.
Najmocniejszy talent to Ftiger,
skich na llstkach złota.
Dotychczas nie odkryto kto niezrównany portrecista panów i
pierwszy malował nowoczec;;:le dam.
minjatury. Francuzi twierdzą, że
Zdobył nieśmiertelność nie z
powodu swych wielkich płócien
Jan Fouquet i obaj Clonetowie.
historycznych lub wielkich porMinjatura w Anglii.
tretów. ~1 le iedvnie d .t.i~ ...i minjaNajsilniej rozwijała się minja- ! turom. Znak1omiłym iego uc.z.niem
tura w Londynie. Miniatury ule- był przepysZJny odtwórca cielesgały tym samym zmianom,. co ł 11e!1-"o piękn.a kobiety Maurycy
wielkie portrety. Ten wpływ wtel- M.icihał Daffiinger.
kich J?Or!retów, głów!J.ie Van
Polsce.
ka ~dac w XVH wie~~· NaJznaW Polsce powstała minjatura
kom1tszym wtedy m1m.aturzystą dzięki temu, że monarchowie na
b~ł. S~muel ~ooper. Wielki roz- swe dwory sprowadzali zagraWOJ teJ sztuki i;irzypada na drugą nicznych artystów. Pierwsza znapołoiwę XVIII 1 początelk XIX w. na miniatura to wizerunek królaRobiono wte~y mi_njati;ry wy- wei Bony.
łącznie na kości słomowe1 akwaJeszcze w pierwszej połowie
relą.
XVIII wieku zajmowano się u nas
We Francji.
miniaturą tylko ubocznie. ZapewWe francji datuje się właści- ne Zygmunt III. malarz, rzeźbiarz
wy rozrost sztuki minjaturowej i złotnik zarazem niejedną minjaod ostatnich lat panowania Lu- turę wykonał. Prawdopodobnie i
dwika XV i całego okresu rządów Stanisław Leszczyński sam zrobił
Ludwika XVI. Namiętną entuzja- parę minjaturek.
stką miniaturki portretowej była
Pewien ruch w sztuce miniaMarja Antonina, której ostatni wł turowei zainicjował na szerszą
zerunek zrobił znakomity minja- skale. dopiero taki mecenas sztuki
turnvsta polski. Kucharski.
jak król Stanisław August PoniaKoniec XVIH i początek XIX towski.
wieku jest i we Francji złotą epoZa ferto panowania malują
ką miniatury.
miniaturki Bacciarelli, Grassi,
Powstaja dwie szkoły: Augu- Norblin i Smuf!lewicz. Ci wybitni
malarze tylko dodatkowo, jakby
stina i lsabe.va.
Augustin to wybitnie uzdolni o- przygodnie, zajmują się minjaturny samouk. To::abev miał o wiele kami.
wiiększe poiwo<lzenie. n'iź Augustin.
Minjaturzystami w ścistem teIsabcv malował wszystkie nai- go sfowa znaczeniu byli znakamiwybitnie.isze postacie swojej epo- ci artyści: Bechon, K.aizer.
ki, Marję Antoninę. Napoleona,
Za czasów Kościuszki mn6Ludwika XVIII; w VvTiedniu pod- sfwo nmatorów z uwielbienia dla
czas kongresu robił portreciki N~c~eln~ka robił<'l jego wiizeruiniki w
wszystkich członków domu cesar m'Lllrniturze.
o::kit>P:<'. mc~'.ÓW st;:inu. clrim z wielPierwszorzędny miniaturzysta
kiegQ świata 1 półświaitka.
to krakowianin Józef Kosiński ze
szkofy Bacciarellego „nadworny
W Wiedniu.
malarz królewski".
Bardzo poważnem ogniskiem
Wizerunki minjaturkowe o wie-

pyc-

w

~ wierzą~, że rząd Rzeczyp~ispo

1iitej iaknafkategoryczniej przeciwstawi się wszelkim intrygom i zakusom Niemiec w st0isunku do
!Państwa po·lskiego .
le piękniej rozwijały się w Warszawie i Wilnie, niż w Krakowie
i Lwowie.

Na czem malowano miniatury.
Historycy miniatur wymieniają tla. które służyły za podkład
tych malowideł. Takim podkladem, na którem malowano minja~
tury, jest: pergamin barani i clelęcy, pecorella
(skóra nieżywo
urodzonych jagniąt), tektura, karton, odwrotna strona kart do gry,
papier, jedwab, drzewo, blachy
metalowe (złoto, srebro, miedź.
cynk), emalja, róg, szyldkret.
porcelana, szkfo, kość barania i
kość słoniowa. Min.iatury są enkaustyczne, kleiowe (tempera}, g,wa
sZJ<me, akwarel·owaine, e-ma•ljowe, o.
lej1I1e, ołówkowe.
Szyk odczul twórczo duclw

średniowiecza.

Minjatury Artura Szyka są
gwaszowe i akwarelowe. To artysta „;„r:'wfumie nry"inalnv. PorŁredki jego bardzo niewiele przy·
pominrlią m!njaturzystów francuskich, których się mieni pokornym uczniem.
.
Po temat sitftrnaJ Szyk do średniowiecza i wczuł się w tę e'(JO·
kę wszystldemi wibrami swej artvstycznej duszy.
Jeg-o minjatury to historia cywili7::icii nolskiei 7. czasów Statutu KaJi's·kiego (XIII wiiek). Szyk
daje ni"t.vlko bo~ato. f!alerię wizerunków króla, szlachty, żydów,
zajmujących sic kuTJiectwem, rzemiosłem itd., ale przecudnie uplastycznia cały szere.rr scen grupowych.
Mamy w tych minjaturach i
przestrzeń i bajec?.ne tlo i nieskaziteln.v rysunek.
Wszędzie drga rytm, bije natchnienie szczere, głębokie.
We wszystkich t.vclz voernacikach, ilustruio.cych Statut Kaliski
i Harrndę czuć tchnienie świeżej
poezii i ortvzm 1v naiszlacl1etruejszem te.f!o słowa znaczeniu.
Artur Szyli to skończony mts"trz
w sztuce miniaturowej.

I
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Dziś:

W. Pankracego.

Jutro:
mserwacego.

'?

nowość!

go w Kutnie dos.taJ,i się włamywa
cze, którzy roozpruli kasę i skradJLi
36.000 złotych. Włamywacze musieli prctcować w ręikawiczikach, w
.zasfosowandiu nairniowszych narzę
dzi, gdyż nie pQ!z;ostawilli żadnych
ś1adów.
Policja przypuszcza, że
włarrnan•ia dokonali „wybMini" kasiarze z Warszawy.

Z POW. KOLSKIEGO.
TAJEMNICZE SAMOBóJSTWO.

poleca

Teatr Miejski: - Dziś popoł.
„Kupiec Wenecki" z A. Sochą w
roli Szejloka.
WiecZJorem ,,Dwal panowie B",
po cenacih p-op.uliairnych.
J ut~o wieczorem o godz. 7 .30
głośna
sztuka F. KiruszewiSkiiei
„Sen" z K. Lubieńską w roli głów
nej.
Teatr Kameralny: - Dziś i juko
3-aktowa komedja J. Szaniia W1Skiiego ,,Adwokat i róże" z J. Boneckim w roli tytuiłowej.
Teatr Popularny: - Dziś i j1u1•ro
3-aktowa operetka komiic'2lna „Ta-

i•mnka

Ostatnia

Z POW. KUTNOWSKIEGO.
Do lokalu wydziału powiatowe-

i FULTOG
AFY
do odbierania obrazów przez radio

Wschód sł. 4.24
Zachód si. 19,28

Dn-aeąd p6jśf

,.GŁOS POLSKI'' -19~

NOWE RADJO
Cidańska

W dniu 9 maja r. b. w rowie
na polach majątku Chodybki, w
pobliżu wsi Złotniki w pow. kaliskim znaleziono ciała dwuch
mężczyzn , z których jeden z raną postrzałową skroni żyl jeszcze, a drugi zmarły postrzelony
w jamę ustną .
Żyjący osobnik zeznał, że nazywa się Fisiak Józef, zamieszi kuje 'o/ Łodzi przy ul. Srebrzyń
, skiej Nr. 63, zaś zabity jest jego

12, tel. 71·71

jako pierwsza i jedyna w Ło.dzi firma, m.ając_a w tej_ dzie~~inie ~łuż~ze doświadczen~e .
~a tern polu podobnie jak w odb10rn1ka~h me .dah~l'.lY się .mkomu wyprz~~z1ć.
Odbiorniki kompletnie zelektryzowane i odb1ormk1 walizkowe (podrozne\

H;;~;~~ATRY.

kolegą Stępniem Wfadysławem,
również w Łodzi przy ulicy
Srebrzyńskiej Nr. 55. Zeznał rów
nież, że na wieś przybyli specjal-

zam.

Kandydatów na posady I Teatr Popularny
„

nie celem ;Jopetnienia samobójCasino: - Miłość Koz'aika.
poszukuje państwowy · urząd pośredn , prr.tcy J Tajemnice haremuE' stwa. Dalszycih zeznań zło.żyć nie
Cors-0: - Sokół Prerji.
.
.
.
.
d . ,
d
Ooeretka komiczna
mógł, gdyż stracił przytomność.
Grand-Kino: - Żony S~lon:!.
Panstwowy -urząd posreclrrudwa , mai.strzych bryga zit•s tow o ema1- 1
k
•
Przy denatach znaleziono rewolLuna: - Człowiek o błękHnej du pracy w Łodzi. Ki.tińsikiego 52 po- jowania, 1 maszynistę do m~to.r:.i
W 3 aktach_, muzy a
wer z 22 nabojami.
szy.
szmJkuie kandytatów z d-0bremi parowego gaz>0wego, 10 obrab11aczy
Walenbnowa
1
Oświatowy: - Student żebrak. świadecbwami i refenci'ami do o bsa- i 10 bat'ikarzy·, w oddi2'!iale dla p•raT eatr p opul. arny na OIS t a,t·nią
· swą
ZNóW MORD.
Odeon: - Dom pod czerwoną dzenia następuiących posad: na · cownirków umysłowych: 1 leikal"za premierę wybrał wesołą, pełną ży;
.
• ..
latarnią.
miejscu: w oddziale dla służby do- i we.terynaryinego, 2 techni·ków dro- cia operetiką ,,Tajemnke Haremu .
WoJ.ewódzka kom7nda pohCJI
Splendid: - Madame Reca.mier .. mowej - 5 służących; na wyjazd' gowych obeznanych dokładnie z Żywa a.keja, pełne humo.r u sytu~- w Łodzi otrzym::ita dziś rano mel1
Spółdzielnia: - Kobiety na śli- · w kraju: w oddziale dla robotni- konserwacią dró.g i mostów, 3 bu- oje, lekika muzyczka - składa1~ się dunek o m?r?z1e rabunkov;;ym.
ków i rzemieśln1ków - 10 wo1nych chalte:rów ze 1.najomością buch:il- na całość, dającą widzowi kilka
,w zaga~mku P.od. wsią Naskie.i drodze.
Wodewil: - Dom pod czerwoną miejsc <fla polkji państwowej, 1 · terji raliniczej i praktyka w więik- beztro·sikich godzin.
~kow, pawia.tu k.ahsk1ego znalelatarnią.
blacharza na obicia blachą kario-! szych mają.tokach ziemskich, 1 maiDo powodzenia, z jak'i em się pre- z10no w bestJals~1 sposób zmasaseryj samochodów, 2 pończoszarki ; shra obeznanego z obsługą maszyn miera sipotkała, przyczynia się po- krowane ~wtoki mtodeg.o męż
do mas.zyn motorowych (Unks- · specjalnych do czesania wełny al- myisłoiwa reżysertja ła<lna staranna czyzny, ktorym okazał się hanUruka}, 5 malarzy do ema.lji, 2 pa-~ zackiego wyrobu z dłuższą prarkty- wy.stawa oraz gra 'całego 'zespołu.
dlarz bydła, niejaki Meszek AichDyżury
laczy do pieców emruNarni i 2 pod- ką.
Teresa p. Brandtówtny była ta: man.
• .
.
• , • ~
Dziś w nocy dyżurują apteki:
ką, jarką żeśmy się ją spodziiew~h
Jak ustahło docho.dze!11e, AJcfiSukc. F. Wójcickiego, Napiórk«J:w~
wtdzieć - ro·zśpiewaną, rozba wio- man przed paru dmam1 udal sie
skiego 27 W. Da:nieleckiego, PJotr·
ną i pełną naturalnego wdzięku. ?o Noskowa po ~akup bydła, l'I!akowska 127, Ilnickiego i Cymera,
Bardzo dobrą Amimą była p. Piąt- J~C przy sobie większą sumę p1eWólczańska 37, Su.kie. J. Hairtman,
kow1Ska. Pani Zielińska w roH Zu- mę_dzy. Bandyci, któr~y napadli,
Młynarska 1, J. Kaban, Aleksan·
pian oświetlenia ulic w r. iii.
le;tki, iak zwykle _ nie.zawodna. nan na d.rodze, zabrah mu całą
drow:ska 80. (p)
Ja·k się dowiaduiemy został jużl cy Łąc~nej (Choj1ny) oświetdone z:o- Porucznik Gaston w wykonaniu p . gtotówkę I nawet dowody osobłd0<kład'nie opracowany i zatwier- 1 staną lampami 500-watowemi t. i. . Mo::-anowicza wizbu:dzia ogólną we- s
O«.',ZOI
U
dzony plan elektryczmego oświetle-J otrzyma1ą analogiczme oświetlenie j sołość i grą swą w dużej mierze k.
S!-częte grzeÓ wl~dzd yoszu.
t
"ć
d
niia ulic Łodzi w roku bieżącym. I i'ak uL PlotrkoWiska. Lampami 500- t przyczvrnia
się do powodzen. la tej IWiam~ dmorherc w.kn ie a 0 na1
ł<ło ma su; s aw1
w n.
1
„
ł
·1 raz e za nyc wYm 6w
•utrzei·szym
Pl~n. ten ~bej;nuje .oświetlenie 20! wa·towemi ośw'.et.lone rówin1eż ~o· s~~i w.es~łej ~peretJ.ki. Ładny g os, m.1 Y
•
J
uhc w dz1eLnicy W1•dzew, 55 ulic, ną ze względow na swą wazn.osc usm1ech 1 pełna ~agady gir a P· ~z~- śMIERć I POŻAR OD PIORUNA'
W dntu ·i1t1tr.zejsZ)'llll_, lako kolej- . w dzie·l111icy Bałuty i Radogoszcz, iako arterjq komuniikacyjnych, ulice fra.ńsikiego zy~u1ą te~ artys~ie
nym ch.iu powszechnego poboru, 15 uhc w dzie1nicy Choj1ny oraz Kunicera i Nkiarniama na Wid.ze- ogolną sympa•tJę. Zwroc1ła. na s;e:
Dnia 9~go b. m. oikoło godziny
wi·nni staw~ć się:
.
za~nstalowanie
elektrycznego o- wie, prowadzące do „Widźewsk:'.!j I bie uwagę Zaremiba . p. ~1·larsk1ei 9-ej wieczór, pocLczas szalejącel buPrzed komisją po.borO<Wą Nr. 1 świetlenia uliozinego na 5 klm. ulic Manufaktuiry" i „Widzewsk<iej Ni- swym głosem oraz m1łem1 warun- rzy, piorun uderzył w oborę nie.
przy ul. Poniorskiei 18 mężczyźni śródmieścia zgodnie z umową kon- ciarni".
kami zewnętr.znemi. Typowy 'Yfo. ia:kiego. Francisz;ka Banikowskiego
rocznika 1908, zamieszkali w orbrę- c~yiną.
W śródmieściu natomiast proiek ściciel kawiarni p. Millera, lub1cż- we wsi Mały Ga~kóweik.
bie 3-go komisariatu policji o naUHcę wfazdowe, jak Nowogriodz towane jest oświetlenie eleiktrycz:1e no-kochl.iwy .HUJ1.a1j Pasza P· Z~P1oo-un ten zabił czternastoletnie
?JWisikach na ltte:ry: I, J, L.
ka (Wii<lzew), Cegfana, Engla, Sie- ulic: Naw.rot, Ewangi·el-i·ckiej, Głów krzewsk1ego 1 dobry Jusuf P· .Rai- go pastucha, który w tym czasie
Przed komi~ją poborową Nr. 2 rakow&kiiego (Bałutył, Rzgowska, nej, Sierukiewiicza, Orlej i Targowt:l. eh.er.ta dopełniły barrdzo udafae1 ca- spał w oborze, kro.wę, konia i rocz
przy ul. Ogrodowaj Nr. 34 - wimii część ulicy ś'1ą.s1kitj Qlfa.z część uliłosc1.
B. Boi. ne źrebię. Skutkiem ognia Olbora
stawńć się mężczyźni rocznika
spłonęła doszczętnie.
19os. zamies2lkali w obrębie 4-go
tymrże czasie po!W'Słat również
kOllli·sarjatu poiJ.ic:ji o na:zwiskach
od uderzeni.a pioruna drugi poit11!'
w Warszawie
~ z1e
· p iołJra
na l1·tery: E , F , G .
we WSI· Borowo w zagrou·
Przed komislą pobo.rową Nr. 3
W dniu dzisieis.zym odbywa się Tniika, która również spłonęła do.
przy ul. Zaką,tm.ej Nr. 82 winni stamiesiące Więzienia w Waris.zawie zja.zd. delegatów szczętnie.
wdć się mężczyźni roczn.filra 1907
Zlwi~2'ku Strze.lecrkiego z całej Polkat. B. (czasowo ni~doLni}, zamieChaim SzJama Eljais, zamieszikały jeg·o, wskutek nadwąblcmego stanu ski.
Dnia 9-go b. m. około godziny
Łódź na zjeźd:zie reiIJ1'ezentowana 10-ei rano wiskutek zaipalenia się
s.zkali w 0<hręibie 1...go lromisa'l'jatu przy PJacu Dątbrowskiego 4 był w zdrowia nie może odbywać aktywpolicji, 0 naiziwiskach na litery: 1926 r. na komisji ;pa1borowej uzna neij służiby w0<jSikowei. Prośba jeg0 iest przez p. Sent>0ra Wodziń sadzy w kominie domu gospodarza
M, N, O, P. R, S, T, U, W, Z. r. ny za zdolnego do 0 1cLbycia służ:.by .została uw.zigil-ę:dnioina na komisji skiego, nac::zelnuka Sys!kę, p. For- Bąika ze wsi Stare Kolus:zJki, poDo przeglądu nalei/ stawi~ się wio1jiS·kowerj, otrzymując kat. A. W lekarskiej, g·dzie zQ!Stał zailiczo·ny na~&ką, p. Osiecikieg•o, p. Berkowi.- W1Stał wiel1k1 pożar.
w stanie trzeźwym, wyąiytym i po m~ędzyoza..sie Elias wy;jechał bez u- do kat. C i zwolni>0nym z woiska. c.za i p. GrobleWtSkieigo.
Zaalar:piowana natychmiast strat
siadać dokumenty os-0biste. fb)
.zyiska•nia zezwolenia W'ładz wojsikoNiezależinie od tego jednak praku
o~niO<Wa z Brze2'in przybyła na
wych do Palestyny, gdzie przeby- rator przy sąidzie okręgoiwynn pom1ejsce poża.ru i rozpoczęła akcję
Przegląd
wał do grudnia 1926 r.
ciąignął Eliaisa do odpowiedzial1110rafoWilliczą. Bra'k wody utrudniał
Stamtąd Elias wrócił do Ło·dzi i śd karnej na niestawienie się w od
Jwtro, w pruiiedziałek, dmia 13 b, w znacznym stopniu pracę straży,
dowiedział się, że roc;;mrk je.go zo- pcyw·iednim cz;asie do odlbycia sluż m. , powiin.rui pirowadzi.ć cLo przeglą która mimo to pożar w krótkim
1
Jutro winni się stawilć do W obec tego zgłosił · się do odnoś·ne by woj1Sikowej., kiedy to p!erwotnie du na Plac Hallera konie z teren.u czasie :zJ!okaHz.owała.
stał iuiż dawno wcieLo.n y do pułleiu. został za.liczonym do kat. A.
IX komisairjatu polfo}i właścidele,
Sąsiednie budyll!ki ocalone. St!"arej~~h'acii w Starostwie Grodz.Wiobec
tego
zgfosił
się
do
odnośne
Sąd
po
rozpatrzeniu
Siprawy
ska
których nazwiska rozpoczynają się ty wyno<Szą kiilika tysięcy złotych.
kiem (Kilińskiego 152) wszyscy
cudzoziemcy zamjeszkali na terenie go PKU. melduijąc swój powirót i zał dezertera Cha·i ma S.zilarnę Elja na litery: A, B, C, D, E, F, G, H,
o stawienie go ponownie na sa na 3 miesiące więzienia. (p)
I, J, K, L, Ł.
m. Łodzi o nazwiskach na !Lterę: 1iprosił
k1 oirID.sję le'krurlSiką, gd-yż ma.niem
Winni nied-Oiprowadzenia posiada
Q.
nych koni w wyzinaczo.nym tel'mi-j
Cuc:Lzo.z:iemcy zamieszka.Li na tere
nie, jakoteż współwlliliili, ka.rani bę •
w walte o umowę
nie pow•i atu łóch.k.iego wiiruni zgłosić
dą w drodze sądowej wlęzie.niem do
się w Starostwie łód~k.im (Piotrzbiorową
lait 3-ch i grzywną do 500 zł.
kowsika100) jutro o naz~sika.ch na
W zwiąmku z odbytą konf erencJą
litery: S-U.
będą sprzedawane wyłącznie w sklepach rzeź•
PARK
HELENóW.
w
dniu ~ mafa u inspektora pracy
Rejestrujący wtiJmtl przynieść ze
Dziś odbędzie się zaipowiecLmany w s;praw1e zawiarcia z:biorowej -_.mo
niczo•masarskich
sobą dowód osobisty stwierdzaiący
jedyny po~aneik orkieshy symfonicz wy w pirz.emyśile budoW'lanym, a
ich tożsamość osobistą i przynależ
;z.e
wi~ędu na porę letnią wła- spriZeda.ne. Natomiast WS1Zel1kfo kisz nej po·d dy1r. Teodora Rydera. Ca- która wo1bec zC1Ist•oju - nie dopr()o
ność państwową,. oraz 2 fotografie
dze WIOljewódzlkie rozesłały okólnik li ki i saike&ony woinio wyra_.biać tyl- ła muzyikalna publiozin.ość Łodzi wadziła do rea.lnych wy1niilk6w z ostatnich czasów. (p)
do pQ!Szczególnych miast - zaika- ko w kOitlisentowanych masarniach wyimaczyła 1S1obie rendez-voos w na dlzień dizi·siei1szy po•lskie zw i ąziki
zufąic spnze-cfaży mięsa sie:kanego i' i s,przedawać tylko w sk1le.pach ma- letinim sia1lonie. Początek o 11 ra- „Praca" zwołały nadizwyczaine zenieiktórych wyrobórw masar.s<kich w sarskich.
no.
branie robot1nii1ków przemysłu buóa1lka.ah w czasie od dnia 1-~o maja
dowlanego,
Równocześnie włctdze wojewódz
do 1-gio październ~ka.
Na zebraniu tom powzięte zosta
kie ostrzegają pułllicZIIlaść przed na
Piotrhowsiia 88,
Riadziców dzieci prawosławnych, ną odno•Śine uchwiały !dóre zostaną
Wyjątek stanowią tyiLko główne bywaniem t. ziw. si~kaniny i wyro(w podwórzu) tel. 5-34.
sklepy rze:iin~czo-masarskie, w któ- bów masa, 1:ich krwawych na stra uczęszczaiących lub mających u- przesłane iinspektorowi pracy - ce
rych .i:ezwala się na sprzedaż mię ganach, ław1kach, iatkaoh i t. P· częsizczać do szkół p0<wszechny:h Iem zwofania ponownej konferencz~ści
sa siekanego, pO'd wairuinkiem jed- alibowiem artyikuły te ulegają łatwo miasta Łodzi. pros imy podać swoje cii. Dowiaduryemy się , że wc,bec nie
nak że mięiso '.Jpdz,ie si·ekane w obec w p>0rze letniej roizikładowi i z~su- : adres• do Rady Op ieikuńczej Pa- podpisa n;a zb io['o wcj umn.wy przed
Najtańsze iródło.
. Dogodne
zakupu
takie są dla zdrowia rafii Prawiosła'Wlnej, Piramowi·cza 1 siębiorcy wstrzymuią się od urunaści konsumcnła na wyraźne fy- ciu i iako
dl
_ _ _warunki
___
__
r. codziennie od 4 do 7 p op ołudniu ,
mienia robót bud·o wlanych,
czenie kupującego 1 natychmiast sz'kodMwe,
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Sprostowanie, które nic nie prostuje
Za kulisami O. U. U.
Zuławszczyzna --·W'ielłii dochód jeszcze wieksze straty--Komisia „ T ołstojowców''

'

W numerze wozorais1Zym na>Szeg.o O. U. U., p~s,ze bez ogródek - do- ziił Kasę na stratę około 500.000 na zaisid!ki dla UJbe~ieozonych, któ- rych uznano za zdolnych 1976
pisma zamieściliśmy na zasadzie tychczas nas nie zawiadomiono.
złotych.
; rzy o>Sta<tniemi ozaisy uważają Kasę -0sóib, za niezdie>hiych - 4257 osśib.
art. 32 us'l. prasowej nadesłane
Sikąid ta pewno·ść uprzedzania
Z pe>wyżsizego wynika, fż, g·dY'hy 7Jll i'111S1tytuoję dochodową (tatk, panie
ZachodZ!i pytanie, czy noTmalsprostowanie Kasy chorych, w któ faktów?
w 1928 r. nie działały wrogie dJa zarząd!).
nym sta·n em iesi wyipłata 60 proc.
rem zarząid nietylko, że nic nie spro
Czy:hby d.uoh żuławskiego w dal- fina·rtsów Kasy sHy wy.il.sze, to dziaDziwi nas jedno, że na ten stan zasi~ku domowego i ambulatoryjinestowa·ł, lecz na odwrót potwierdzńł szyttn ciągu niflpoikoił O. U. U. 7
łalność instytucji daiabby się za roik dotychc,zas nie z;wróc:ił uwagi O. go,, któirego suma wynosiła w roku
ipodaną przez nas wiadomość o 01pi
Czy wTeszcie z tą komedją kaso- ub~egły zam1knąć nadwyżką Man- U. U., tembardziej, że zaiprowa&z:e- ubiegłym aż 6.217.959 złotych, czy
saD;ei prz~ nars g01Spodarce kaso- . wą me należałoby skończyć?
sową w wys01kości vkoło mil?ona.
nie nowego syistemu ewidencji kosz- li o 50 pro·c . więcaj niż w roku
e
Nie chcemy
roz.iprawiać, czy towaiło Kasę spoTo pieniędzy i byto 1927.
w J.
1 A ia'k ten stan wygilą.da, iak pro- straiik październikowy był siłą wymysłem p. wfoe dyrektora Szu- Czy no.rmalnym stanem jest uzNie chcemy omawiać całego sipro speruje ta ,,raciornalna" gospe>darka ,.wyższą" czy też wywołamy przez stera.
nanie za nie:zdo'1nych 4257 malkon1
stowania,
którego
treść
uięde
mózarządu
Kasy
choryc?,
poni~ej
prz_y
„nirskie''
łeq:>iki
pepesowsikie,
lecz
Tym
razem
zarząd
Kasy
chote:1tt.o.'w,
którzy odwołaili się do ko1
wi .~ samo za siebie, lecz na jedno taczamy szereg faktow, kt~re mo- stwierdzić 1111Us·imy, że niedobór w rych stwierdza - dziedzina admi~ IruS<Jl odwoławczei, a kt6rzy byli
musimy .zwrócić uwagę, a miano- wią same za siebie, a 0 ktory. ch z Kasie nfo iesit zjawi~kiem sił wyż.- nistraoj~ szwanklllde powamie, a za uznani Z:a zdo~ych ~a;rów.no pq:-zez
wicie na niebywałe żą.dania tutej~ wielkim trudem dowiaduje s 1ę 0 · szych, a zwykłym medołęsrtwem za , razem ie.st kosztowna, że cudowny lekarza Jak 1 koml's~ę lekaTską.
szego zarządu - który
·1-' uJęcie sprawy nic
•
d widoczn;c
b , U· U·
,. rząd u, o czem pisizę poni.żei.
syS'tem ewidencyiny wyna1eziony C zy przez ta111.1e
prky~';(czaionr jestt ~- tego, a I Oto zaTząid Kasy ohoryich przyĄ Wedłl\.lJg obliczeń zarządu, wsk1u- przez wice-dyrektora - bardzo oihiniża się warit>0rść pe>waigi l·eikar? h az 0~'!1°"".e} 1'll!S T<lCJ'1 O. l.J, . cho·dzi nam z pomocą i w sprawo- tek sił wyższych Kasa poniosła ')- z;res,zitą kosztowny - 01kaizał się ski!!lj.
.
ie zaw a amia '
zdaniu
swem,
zamieszczonem
w
kooł
1.500.000
zł.
straty.
s~kodJliwym.,
godzącym
w
interes
oZJUmiem.y
- komisia o.dwaław1
T~ierdze.nie .takd~ .nasuwa na~ Nr. 4 „Wiadomości Kas_y Chor.rch"
Tymczasem gdy bliżej s'.ę pr~- , Kasy i t. d.
.
cza ~łt15znie ~aina !°łsto.iowsiką
pow~z.i:ie wąlpihwosc 1 o .~~rtośc1 p{)lkaZ'UJje nam swe oblicze te1 ra- · rzymy cyfrom, to spostrzezemy ze
Ciekawą, zai.sług'Ui)ącą na baczną -. me sprzec1Wl~e s1ę złu - a
komhSJl O. U. U., a gdy bhrze1 temu o;onalnej go-spooarki. Ze sprawozda- Kasa chorych w stowniku do roku uwagę jest wypłacona sumka tytu l w11ęc sko.ro ubez;p1e~01t1y wymaga
się przyirzymy, sipostrzeżemy, że nia tego dowiadujemy się, że przy- 1927 poni0$ła około 5 mil;onów łem zasiłku chorobowego.
za.siłiku, należy mu dać, - bez
d~1wna łączność panuje widocznie piis składek członkowskich zwięk- strat. Zatem iakiom.i „siłami wyż-I Sumka ta w roku ubiegłym wy- WZiględiu
to czy jest zidrów, czy
między O. U. U. a zarządem Kasy szył się znacznie: w 1928 roku os~ą szemi" tłumaczyć jeszcze trzy i pół nosiła. oikołl() 9 mill?onów zł,
też symuilrude ch~ę.
chory~h . .że akcią tą kte>ś wpływo- gnięto z tego tytułu 26.548.312 zło miJ1o·na złotych. Zarząd stratę tę
Zasillki chorobowe jak stwierdza
Stan taki wytwarz.a niezdrowy
wy k1eru1e, wskutek czego lustra- tych - w porównaniu z 1927 ro- tłllilil.a<:zy w pre>sty sposób, a mia- zarząd w roku 1928 wzr01Sły za- {)lbjaw, bowiem lekarze w kOl!lS~k
cia daje wyni~i pobie.ż,~e i ~ez ża~ kiem (20.905.374) o 27 proc. wię- nowi·c1e:
I straszaią70, a ~ę w tym wypa.d - weincii. idąc. wZ'Orami władzy cendnego znaczenia, wymk1, ktore o·bh cel. a z 1920 ro·klem (14.763.359) o
Stwierdzić musimy że nowy sy· I ku przypiwje się m.edołęstwu i bra traLne1 czynią to samo, a~ powio:luczon~ są na ~fekt, a mo·że i . a.głu- 80 proc. więcej, czyli że w roku u- stem ewidencji ubezi,ieczeniowych ku kO!lltroli.
jąc niedobory btudttetowe.
ipfarue szerokich mais ube2lp1ecZJO- bieg,łym stan kasy zwiększył się w 1 1 uprawnionych do korzysłanla ze
Ze spiraW021dania zanądu wynfSytuatja znacznie ~ro~iej przed
nych.
.
, .
. .
stositmku do r01ku 1927 o 5.532.938 . świadczeń Kasy _ nie daje już ta- ka; że przyczyną wzirostu zasiłków staw~· się n'! !"Ołk 1929.
Za czasow mimstr~ Ju11k1w1cza zło.tych.
kich wyników jak ~ początkowym ł choTobowych w znac2'1lyun stop111iu
Wobec złei koniunktury w przeznaną. była dz!ałalnosć posła żuPomimo tak wybitne·g-0 zwiększe okresie zast~anla tego systemu. . st~n~ epidemia grypy; Ale samą myśle i 2lUpełniego zastoju ~v buławsk1ego z P. P_. .s~, któ:ry był n·a
.
,
epidemiią grypy - wytłomaczył te- downictwie do Kasy wpływa1ą m :1 si dochodów całoroczną finan
faktycznym, choc1az meurzędo·wym
ęd . ł 1 „ 'K
k 1 to
PoWamy odsetek członkow Ka· go ohiawu nie można
nimalne skfadlkl a ty:moza,gem rl·o~t
. . „
l!t kl
. . t „
sową
z:a a nosc asy ZB.ilill n ę t sy z„nnznaw""y St'ę z nowym sy·
n. • .J k ,
.
h
.' _„._
,,_
m&plta<Lorem pon Y
m1ms ers;~wa
zult t
.
. g.d . _ po I • A r • .,,.. •
„
cvu oncowym ustępem przy- cho.r yc w ZIWlą:zu~u z ogomą sypra.cy i opin~ społecznej.
rd i a .em urm.nym, h ~657 958 stemem. znaiduie wyJScle w kienm- czym zarząd roz;umi·e komisię od- tuacią wizasta jaik równiet Hic2lba
P. żuławs. ki miał przedewiszyst- ołp sa,hmu fus dawowyc
·
· ,.. ku utrudnJenia kontroli uprawnień wołiawozą ironicznie zwaną przez wyciągaijąieych ręce po za.sHki cha
'-•1
dMilllt.liJą<:y
· ·
- ło.,._ osób• korzystaoiąl'Vch
ze świadczeń
l eKarzy
1'
ł
1K em
wip ływ na nom 1na- tz otyc na un
. d 0usz
b 0 zapasowy
.
' -,
.
„KomilSlją T-Ołstojowską" r{)lbowe znacznie się w.zmog a.
540 935
cjc koml.sarzy, dyrektorów i innych t T a,n o. nie! t ~ 0 ł 0 6ÓO
zł Kasy. Ci członkowie, odstępwąc na wyilcaruiąc nam jako jedną z przyW<>'hec taiki-ego srtia11u pnewid.u je
wyżiszyoh unędnirków w Klllsaoh nT~·~b~ęc eis
''
•
• c~s ch~by swoje książeczki u bez czyn „siłą wyż,szą", dzięki której się w roku biei:~;w powa·:bny niechoryich.
.
,
.
.
pteczemowe ~~ nleupr~wruo- błisiko 2 miłio0y złotych lrydatiko- dorbór. ReaS'1ltllttiąc powyższe wyDzięiki jego staraniom, kasy, w
N1 ed~bor powyzszy w~ikł„wsiku nrm:, ułatwia1ą im popełniame nad wano prawie że zbędnie.
wody stwierdzamy, że gospodarka
których P. P. S. nie miała wię'kszo tek dw~ch przyczyn: opidemii ~ry- , uzyc. .
Musimy tu stwierdzić., pisze za- Kasy chorych m. Łodzi jest jednym
ścl, - obsa·dzono komisarzami na PY, ktora . gras~~a w !--odzi w
Naduzycia te, :zeC2 zrozumiała, rząd. że ścisła powtórna kcmtrola wie1'kim skandalem, że niedobór
wszystkich naczelnych miejscach czerw.ou, l~cu 1 81 ?rpniu 1 , - po- wpły~ał}: na zwa~kszenle się wy~,· .zwolnionych przez lekarzy oo pra- powsta~e W1S1kuteik braku kontrol i,
sadzano ludz;i wyichowanyoh w o- n·own1e - w grudntu, oq:-az 1 .z dru- da-tkow ~~dczen1owycb.
cy jest koniecma, aczJkolwlek jest ws1kutetk ogólnego niediołęstwa i nie
gródku pepe.se>wS1kim i.„ właśnie giej przyczyny - trzytyge>d1} 10.Wego 1 I chocraz ~spoxnniane. nądu.fycła, u<;iążliwa, szczeg.Mnie dla prawdzi- róhstwa adminiistracyjinego i wskudzf ę.ki sprytowi ta;k wielce cenlo- strajku w przemyśle w}okiennl- będące zjaWisldem cod:ziennem, sta wie chorych. Wprowadzen1e kontro tek - ni.epl':ie<:iwstawianoiu się du.
nego posła łód:zJka Ka1Sa chorych cz:yim, PoPartego , s~ai~iem po- le się ":zma~ł!ją - kontrola upraw li w drugiej połowie roku spQwO'do- Aby stan ten mieść, aby ochroi_„ić
cieszy 8,fę ~eoialnemi wziględami, a W1Szechnym. w pazdz'.ermku r ..ub. ni.eń,. UJaiwnlayąca ~ te~ tle nad- wało znacme oibnJżenie zasiłków tę iedyną z!dro•byicz socjalną przed
na całość gospod<lJrki p. Siwik paOgófoa strata, wynukła skutkiem uzycia, w ~e~uJta01e da.Je nJedosta- do normalnego pozi·oimu. Komisja uipa,d kiem na1leży co ryichłeij ~miar.t
trzy się przez palrce. Zarząid Kaisy epMemji, dosięgnie ~.OOO.OOO zło- teczne ~iki..
.
. ~W10ławcz.a, w której był'> zatrud „nierobów i niedołęi~órw" wprochorych ozme widocznie tą pew-! tych, nato~iaist .tr~aqil;<:Y trzy tyZ .enunciaah. powyz~zyc.h wym- nionr:ch 3-oh lekarzy w ciągu 4-ch wadzić ludzi fachowych.
~ i obronę żuławs!ICzy.zny w gard.nie stra.Jk pazdz1erm1kO'wy nara- ka, ze te trzy 1 pół mll1ona poszło ~odzin, zha1dała 6233 O'Sób, z kt«S.
·
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Kominiarze

proklamują ·

Rocznica bitwy pod

strejk
d ń

z przyczyny nie „regulowania żą a
podwyżkowyc~
.

Kaniowem

Nowa sier kanalizacyjna

program uroczystości
niedzietnych

nieruchomości, które muszą być włą•

czone do
W związkru z roOZ'Ilicą bitwy pod
Dooosilliiśmy iuż nJ~ecbn<&rotinle o; minia~k11Ch postaniowa~o .ziwirocic Kaniowem dziś tij. w medzilę dm.
Jak się dowiadujemy, wydział
akcji podwyżkoweij pracowniików . się do magistratu z Pi;>SJb~, by ze~ 12 mafa odbędzie się w Łodzi z0tr- kanalizacji postanowił skasować
kiominiarsMch. Ws.2l~lkie zabiegi oi.ał "'.'!Płynąć ~a ma1strov: kom~- gacizowana z ittliciatywy wojsko- szereg starych kanałów i wezwać
ich zmie.rzaiące w, k1ey1Jilllku poo: . i:ulłrsk1:h . w ki.er?'°'lrn .wyiedn<ł;niia WQlści uxoczystość wed.ł-uig naistępu właścicieli domów połofonych
, ..

wyższerua zarobkow spełdy na n1 ządane-i podwyziki. Wiado~o 1est ią<:ege> p.wgramu:
czem, Kionferemicje odbyte z ma;stra , bowiem, że ~agi·str~t podniosł ta- I Godz 10 _ UroczY$Łe niabożeń
mi kom.ittli&'sk~eminiep;rzyniosły po ryfę za w;yC'ler kom'llllow malstrom t
·
k. • • ~
g
·
·d
dl
b
· t
· ko s wo w
osc1e1e
a1rntz01I1owym
żądanych rerultatów. ~niewia.ż wy j ie YJlllie
ategio, Y ~aJ' S ~1·e
- , pr
ul Jerzego
cz~ały się wszeJik~e środlki pol1t1- r~staiąic z podwyzsz:one1 taryfy 1 zy ·
·
.,
.
bowine.go
rozsirzygmę~ia spoiru1 udzielić mo·głi pracowitllikom swym . Godz. l 1. --: J?efilada .stao1,o nopraoowtnicy
kom~iarscy odbyli podwyiJkł płac.
. ,
wanych ~ddziałow, WOJIS~owych
wczoraj ogóllrne zebran1ie, na k<tórem
Ogóline zebranie pra· cowru~ow 1 przed do~odcą O, K. ~V g~n. M~zdecY'dowaiLi się, po dO'kładn~ k~mQqiiat.ski.ch post~nowił? pow;a~o I łaohowskim przy k·oS<:.el·~ gairniomówieniu
sporu, proklamowac m1ć o -s1we1 dycyX)1 str.ajlkowe1 in- zonowem.
strańik w dniu 15 mraja. POtZatem • spe1kt10;ra pracy. (p)
Ge>dz. 11.30. - Uroczyista rukaogóilne z~branrie praCOWl!liłkó•w ko- 1
demja w lokaJu spółdzieLni 28 p ..
Strzelców Ka11iow.s·k idt (Leszino 9(

I

Na powyżs·zą ur,oczysfość tą dr?
gą zaprasza dowod.ca 10 dywdlJ)1
w1szystkiich c·złl()ltlików kanioWczyśrod• ków i dowborczyików. fp)

Trzy zamachy samobójcze
Spowodowane redukcją pracy i brakiem
ków do życia

p~otowie
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Handlowa

po przekształceniu da prawo. · Wstępu na
wyższe uczelnie
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ni będą do połączenia swych do"
mów z nową siecią kanałową w
terminie do 1 kwietnia 1930 roku.
Niezależnie od powyższego, do
przy tych ulicach do przyłącze- dnia 1 lipca b. r. skasowane będą
nia swych posesji do nowej sieci stare kanały qa ul. Narutowicza.
kanalizacyjne3·.
od Piramowicza do Wschodniej
Skasowane maja być stare rta u1. 6-go Sierpnia, od Piotrkanały na ulicy Zawadzkiej od kowskiej do Leszno, na ul. Zie·
Piotrkowskiej do Zachodniej, na lonej, od Piottkowskiej do Odańul. Wschodniej, od Narutowicza skiej oraz rów otwarty, zwany
do Pomorskiej, na ul. Cegielnia- „Karolewką", zaczynający się u
nej, od Piotrkowskiej do ~scho-1 zb~eg1:1 ?lic Gdańskiej i 6-gC! Sie~
dniej. Wlaścłciele posesJI połą- pma 1 idący do toru kolet kahczonych z tymi kanałami, wezwa skiej.

W lesie Altei Unn
W dmiu wczo.ran.:.7"""1
··-,-- ~.s·
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1 ·
w pohCJI fpanstwowei
począł!k~em. . pr;:y.sztł:ego ro.
ratunJkO<We wezwane było do 3 wy patrol po,li.cji z;nalaz 29- etmego
:;2'ikoLnego w n:WlJS'ki~ s-mco-le hand.
padków zamachbw samobójczych. Sta1I1isława Cymalil.a, W~dna 9, l~- 1
Jak nas informują, zas·zły pewne lowei W\Pl"Owadzony z,os,ta:nie stopOkoło god'Z. 9 rarn~ w domu przy żące_!!-0 h.ez przytomności, obaik nie . zmiany i pnesruinięcia w po•l1icfi Wo- niowio, poczynając od klasy I-ei. noulicy Siztat<ka 3/5 napił się wiek- go za.ś leżącą opróżnioną po amcm· · • dzt
ł.0 dzk'
W
. k
wy prograni nauk i s~koła w ciągu
7
szej dozy io•dyny 36-letni Winc;n- jaku butelec:;•J~ę. Stwi~rdzi~·SZY za Jewo
wa , . ~ego.
' :2Xl!'~ 0 : na·libl~,żs~yeh crlerł>Oh lat prze.
ty Wodziińsiki tamże zamies2'lkały. mach samobótczy, pohclanci zawe- me.ndant pohd na powiat łodz.kt ksmałcona 7J0stanłe na cztBrOlkla.so-Jęki denata u.słyszeili sąsiedzi, kt6 i:wa1ti pogoto·wie ratunkowe. .
1k.omlsarz Franciszek Nowrcuk wy1e- wą s.zkołę hanidLo\V(l-ę-kMQmioemą.
rzy zawezwaH pogot()Wie ratUIIlko- I Pr.zsp!'O'Wardz,orne dochodzenie po, chał do Ka,Iis:za, gidzie obiął kom.en
Proogram s2fkołv ~staje ro.zs:zi:.
W'ew. d
' T .
. 28 lit~?'.inhe tUlSthalił3o, i:ż przhyócwzynsaąm;:bs~ dę policji na powiat kaliis1ki.
rmiy, prni w.prowadzenie ®ń
01IDJU przy m.
ar1g-owe'J
s 11\lC
yc
zamac
y·
•
•
d
. .
g 'l
k tak
napi ła się również więksrz~ dozy czych był hrak środków do życia
Na stMlQW1cko komend•an~a po- prze mm<:tow . ~ o na -t s~t k· Ą:
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f b k h L
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·
cych m1ap.ow1'C1e: ma ema y. 1 1
j~yny 18·le~niakSłtan1.Sława Y/ads1<1. Wk1S1kutei 1gret . c11 wt \ry ~~ . .: wd iatuh o ' iego ~f.s a _mH11nkow~nyl pir.z~do.:zmawstwa we wszystklch
1
kówna, zam1esz a a w tymzc o~ arz po o· ow a ra un ow & • y- o-tyc czasowy o 1-cer inispe cy1ny 1, kl
h
,
ukoi e1kieinioimn spa-mu. Rod'zi·ce po przyjściu do domu ~1 udzieleniu desperatom poim ocy prze komendy wo1'ewód.zikie'i kom~sarz ł asac. ·oraz noa_ „..,t~a w kła. d 'I' . . , k
ł 'ł
„
ł
„
· h do domu pozo
ecme1 1 praw ,,,.a ....,
stw1her zi b1~. cor _a pope
za-1 ~Ht hzę:~ do ns1zpc it li '~) '
, La1nige , który w dnii:u WC1:rorajszym• sle nai;wyżs·zej. Wslrntek r<>zszerizemac .sam~-~ezy i zawezwa ' oo- s a yc z '
a . Ul
• obriął urzędowanie riD)
' niia ~ogramu szkoły i wpriowadze.
gotowie ra~UI11Koiwe.
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•kul ni~
~ei-o~e.~ieg.o okr.esu nauczania
ab1twrrenci JeiJ UIZY'S'ka1ą IM'awio wstę

pu do. wymzyeh. uozdlrni .ha~dfowych, Ja•k r~w:n~e~ upi;a.wn1e~1a w
sł~b1e cywn[nel 1 wo1isikow~1. na·
równi z aihiitut1jonitiami sdcół ś~dnich gól;nl()1kiS'2ltafoących.
Należy zao7Jna,czyć,
reforma ta
na powięk$:zenle bud.z etu s:21k<;ły
nie wiplyn~e: gdyj: nowe pttizedm110ty nau-oziancra wiPfowadzcne zastaną, "'s,1·,uł,k red·t11k,..;1· godzill1 dot....,..h
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SPOLECZNO-LITE ACKI

Dr. W. F ALLEK

„P. Sand nieuleczalną chorobą Szope

,,
a

Ileż teraz książe1k UJkazutie się o· lat dzieli~a doolę i niedo~ę. (iaikżej al~es wi~iSen". P. Jankowski ~~-1 P. Jankowski widzi nawet u Pił"!. łą u artysty tak '_Vrażliwego, jak
kobietach? Tu iest mowa o k01bie- cięvką niedolę!) z na)'w1ęikszym wiem w1·e wszystko; on słyiszy, Jak ni Sand zamaskowany zamach nai Szopen. „Fałda na listku różanym,
cie w literaturze, tam o w.płiywie pols'klttn gein,ijusz~ muzyc~nym.
trawa rośnie.
życie i spo~ój Szop~a. .
cleń muchy, " przyprawiały go o
kobiety na literaturę.
Gdyby Szopen zył, podziękował-i Pr:zechodzi do porz~cLku dzienne
Korzysta1ąc z p1ękneJ pogody j krwawy boi , poWiada Geo.rge
Jedna ksiąŻ'ka za•}mufo się panią by swemu osobliwemu obrońcy za! 60 nad tean.. że p. George Sand prze podczas w1sipó1nego p01byt1U na wy-I Sand.
de Recamier, która z niesłychanym obronę i oddałby autora w ręce :zło siedem lat fyła z artystą, cięż 1S1pie Majorce, urrząidziła z Sropenem
Jeśli w tem, co p. Sand mówi,
1
wdzię,kiean potrafiła trzymać zda la sprawiedliwości
za znieważenie ko piersiowo chorym. I że przez te t1rZ)'1kilometrową przechodzkę do jest trochę pa-zesady, trochę efekod siebie zakochanych w niej po czci kobiety.
siedem lat był ich stosunek plato- wspaniałego brzeg1U półinocnego,
ciarstwa literackiego, nie wolno
uszy arystolkratów du-oha, zamieMożna i musi się kochać Szope- niczny, jedynie duchowy.
„Szopen, oczywiiście, powrócił stąd wysuwać wniosku, aby nieniając ich kooeiino na szczerych na za iego nieskazitelny charakter,
wyczer;pany i zachorował", dodaje praw1dę mówiła. N~kt nie może ne110śm lat ocalił jej duszę od groprzyjaciół; Inna kSiążlka poświęca za niewysłowiony uroik i polot, za
złiOśliwie autor omawianei książecz gować, że jej stosU!Ilek z Szapenem
na pani Sa'llld, goll'ą<:ej entuzfastki doot0ijne udiuchowdeniie. A le za l ety żącego iei, siłą natury, nierządu", ki. T emu f a k towi p'l".zypi,su.ie p. J an wycisinął na niej stygmat cierpie1..1
_,_ 1
powiada cnotlwwy p. Janko·NISlk:i.
_,,_ zope- nia.
Mickiewicza,
te nie wyK!Jiuczaią
moiuiwości, że
'k ows k i pierwiszy k TWOtllłK
Są tacy którzy nie mogą na;więk niekiedy ten arcymi'Strz tonów wy
Kobieta więc taik ognista, jak pa- na.
A przed cierpieniem należy uszej k01biecie 19-go wieku za:pom- ładował swe nerwy woib ec pani Ge ni San<l, która szczerze przymaje
Zapewne p. Sa1n<l świadQmie chylić czoła; dlatego jadoJWite ponieć Mus,seta ami Szopena. Potom-) orge San:d.
się do swej namiętności, żyłaby wipędziła Szopema w chorobę., by C'BS!ki 2.1~ryźlli1wego IP· Janikow1Skiekowie j€1j procesuią się o znieważePisała ona, że Szopen był zawsze ośm lat z Szopenem, gdyby go n:e go lata całe pielęgnować i być mę- go lecą w próżnię,
nie pamięci zna1komitej pisatiki,
dla niej ,;pełen wZJględów, oddani:l kochała„.
cr:ennicą miłości...
Książika ta należy do rzędu tych
Warto w zwią2'Jk.u z zaintereso- się, 11.n.rzei.mości,
wdzięku", ale z
l
S
Zerwanie
między wielką pisard<ą które są niepotrzebne.
-.t'
f
Prawda, niewie· u jest . zopenów,
waniem jalki·e osoba ~ge Sand powodu ro:zidra:bnienia chor°'bą p:>- ale kobieta, w którei żyłach płQnie a genjalrnym artystą odbyło się
Pomijaiąc nawet wywody nac~ąz.nów bud~ w śwjecie przv:nomnieć
padł w zatargi z ie1' dztleómi.
ł
wśród osobliwych okoli<:zn"ści.
gnięte, ar,gtllllle:nty cj~ń111ione
za
8
;r
ogień niedosytu zmys owego, nie o
ksiĄ.:.1,ę, którą o i·ei stoisooku do
Pod koniec ich stosunku skarży dt11Szy choćby największego cz·ł oMiędzy jej zięciem a synem wy- włos, absdutny brak i:ntuidi, w
ą,uA
.Szinine.na
(„Mifość
art""'ty'')
naip·isał
ła
się,
że
„mężczyżni,
kobiety,
star
.1.
nukła
burda. W czasie tej awantury miej!s-ce które1' wchodzJ. bujna wy"lt'
,wiclta myśli, ale o zaspo1Ko1jeniu żąl"inl!i Józef Janłt-0W1Ski.
cy, d:ziieci, wszystko brył:o dla nieg·:>
wymierzyła George Sand zięcio,wd obraźnia, stwderd•zić nalezy', że w
~
dzy. Pirawo natury.
Jaik on tę piJSarlkę char~tery- przedmiotem ~rozy i zazd•rości,
policzeik, a on ją uderzył w pierś. tei fdość ładnym stylem napisanej)
2lttie?
wściekłej, niedorzecznej'', Bolało ją
A ()Ila d,ochowała Szopenowi wier Zięć z cór:ką pofochali ze sikaI'lgą rozprawie grwby niesma.k czę.st"
To straszna, oJlooutna kobieta, wy to, że ta·k ie wybuchy maią miejsce ności. I to z bólem serca musi iej do Szopena. Cały tydzień czekała iidzie w parze z niewiarygodnem
rzintek pie<kła, mora~nłe niepoozy- wio:bec jei dzied i obcych ludzi, tak prokurator P· Jankowski przy· ipamii Sand na list od artysty; na- prostactwem.
tallna, o brutam-yim msty.nlkci~, ·o że ooa, czterdziiestotrzylebnia k01b:e znać.
reszcie nadszedł ów li5t, o którym
Czy.ż to naprawdę wybredne, te
czelnym egoiźmie życiowym.
ta, dostalje się w położenie śmieszAle na ten najwyż;szy dowód ona pisze: „Gdy ia sześć nocy bez Szopenowi podano stat"e kury, ,,czę
· Robiła wszyst!k<>, c-0 w jej mocy ne.
prawd:tJiwych uczuć znajduje pam- sennych sipędzam, niepokojąc się o sto ozdobi-011e jeszcze żywą pchłą"
leżało, aiby sipotę.gować r1>zdrażnie
P. JanikowS1ki .zbyt wiele się dv- flecista słowa pogardy i grubego iego .zidirowie, on zajęty obgadywa- goslPodyni, ailbo p<l'Wiedzenie p. Jan
ttie Szo.pena.
myśla, Ten Wagner z ,,Fausta" ;1ie śmiechu.
niem, oczernianiem mnie".
koW!Slkiego, że „na najiwyższycli
Taik C>Śll11iela się twlerdzJić z ca- mógiłlby nawet powtórzyć za tamP. Jankowski nic może koc•nancc
W następstwie ze.rwała z Szoipe lotach O!I"lich Szopena, ona, wół,
tym cyni1:mnem ,,ipoeta" Józef Jaill- tym płytlkim fi'listrem:
„Zwar Szopena przebaczyć, że napisała nem (1847), ale mimo to zapytała nie znała się zupełnie?"
1
kowski o kobiecie, która dziewięć; wei.ss ioh viel, doch moeohte ich powieść „L1llkreoia Floriani".
jego przyiaciela o zdrowie artysty.
„Ona wół'', cna naiznakomitłZI
,,Reszta nie obchodZi mnie 2lupeł- pisarka 19-go wiE'Akul
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!•!!•!
Ujemny bohater tej po.w;eści to, nie",
.Aile już chyba dość mówiłem "
zdaniem przenikliwe.go P· J:iuk0 wPo tej rozłące Szopen już więcej tej książce.
skieg-0, Fryderyk Szopen
nie tworzył.
Zaprawde, szkoda cza.su I atła·
I obraża się śmiertelnie za SzoJest to rzeczą zupełnie zrozumia su.
I pena; nie umie jednaik wytłumaw
w
•••
Ei&&*iWZS§WI„„
czyć, dlaczego genialny artysta za
, raz potem iedzie z nią na wc~pólne
l waikacje; an>i nie potrafi wyjaśnić
1 tego, że po tej 01kroipnej „Lukrecji
j Floriani" pisze Szopen: ,,Jeżeli kt"
jest godzien szczęścia, to pani
J Sancf!"
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Sielanka w Paryzu
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Skandal teatralny w Londynie
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Taniec jest

modlitwą .

••

'*'

Niema nic większego na ś~iecie

. nad

boleść

**
*
Bez łronji świat byłby jakby
lasem bez ptaków; i ro n ja jest
wesołością
pfleksji i radością
mądrości.

Nieszczęście

jest naszym najmistrzem i najlep~zym
przyjacielem. Ono nas uczy sensu
.
.
zycia.

j większym

~

I

**
'*'
Tylko ego1sc1
Jziwie kobiety

kochają

praw-

••

•* '
Miłość jest odrażającą namiąt ·
nością. Ona mąci rozum,
druz-

plany i ściąga najdo najniższych
powinna ona .
lam ieszkiwać rozumnego umyslu 1

\;OCe

ogólne

wyższe
myśli
czynności.
Nie

~ad brzeglem Sekwany paryżanie probują wędką szczęścia.

Wyb. W. P'

„Wstydliwy" amor londyńskt nl~ zezwolił na wystawienie granej
z p.owodzeniem w Europie komedji Ernesta Vajdasa „Harem''. Na ilu
· sirac.ii naszej widzimy scenę, która głównie powo<l.owała ów srogi za• kaz.

N r. l:t~
12.V - ,,GŁOS POLSKI" - 1929
~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~-------------------------------------------------------------

BERNARD SHAW

ro zie 'vv "Wobec dzieci

e
Gdy się zapytamy jakie środki
,ieJ słuźą do racjonalnego
wychowan a dzieci słyszymy zdumie 1.dająco naiwne odpowiedzi.
Mówią
pow:>zechnic, że nie
należy
dzieci upomnieć słowy:
„uspokój się nare:3zcie" lecz mów ć trzeba doń: nnie bądź niegrt.ecznyA.
Takie wychowanie bluźni przeciw Bogu a fakt, że wychowawczynie dzieci ciągle powyższemi
słow i. mi s ię posłu g u 1 ą nie uspra·
wiedl1wia faktu, że się gwałci psy
chiKę dziecka.
Przyi1omman'1 sobie jedni\ słU·
żącą, która zwykła mi mówić, że
gdy nie będę uczciwym, (t. zn.
że gdy nie będę jedynie i wyłącz
nie dostosowywał mych postępków
do jej osobistej przyjemnoścJ)
zleci nadół kogut z komina. Mniej
bogaci w fantazję, lecz tak samo
nieuczciwi ludzie, mówili mi, że
dostanę się do piekła, gdy nie
będę im dogadzał.
Użycie cielesnej przemocy jako normalny skutek porywczego

na i łl!

gniewu, nie może tak bardzo zaszkodzić dziecku, jak . taki spos?b
nahożnego łudzenta i straszenia.
Fizyczne okrucieństwo ma swoje
prawne i ludzkie granice.
Sprawne społeczeństwo pocią
ga do odpowiedzialności tych ro·
dziców, którzy swo e dzieci katują,
ciężką pracą obarczają, głodzą i co
si~ jeszcze częściej zdarza, napę
dzają im strachu. Takich rodziców traktuje się jak przestępców
i z w i elką trudnością potrafi ich
policja obronić przed lynczem.
Bezbronne są jednak dzieci tych
ludzi, którzy popełniają· najgorszy
Błęiem
i na1okrutniejszy błąd.
tym jest naprowadzenie dziecka
na tę drogę, po której kroczyć
powinno. Tej drogi bowiem nikt
nie zna!
Wszystkie dotąd odkryte drogi
prowadzą do ohydnych dziwolą
gów naszej cywilizacji. Te dziwolągi słusznie Russo nazy:-va grom~
dą ludzkich robaków, bijących su:
między sob21 o odpadki jadła.
Nabożne łudzenie jest usiłowa-

niem zamienienia sumienia dziec·
ka, tego drogiego i świętego dob1a, w miłe nam narzędzie. Chcemy zmuszać dziecko do naostrzenia naszej własnej siekiery.
A nabożne łudzenie jest takim
grzechem, jak kradzież ognia z
z oltJrza, grzechem, którego się z
takim bezwstyc\em dopuszczają ro·
dzice i wychowawcy, że doprawdy
nie możemy się spodziewać po
dręczonej piastunce, aby się do
patrzyła wielkiej mesprawiedli woś
ci w kradzieży kilku kawałków
węgla. Strasznie jest spoglądać w
najczarniejszą

głębię

zgwałconej

dusty dziecięcej. Ojciec, matka,
nauczyciel, lrtórych tortury znaczą
ukrytą

i wstrętną radość, zasta.viają

sidła

na dziecko, w które musi su~
ono zaplątać; potem mogą wychowawcy dowoli znęcać się nad
niem.
Jednego razu napisał ktoś otwarcie do mnie, w najlepszej wierze w swó1 rozsądny i szlachetny
sposób myślenia, że karci swoje
dzieci tylko w dwu wypadkach.

A tnianowlcle; gdy wykraczaj Ił
przed w absolutnemu posłuszeń ·
stwu i przeciw absolutnej szcze·
rości. Przy tych dwuch punktach
musi obstawać.
Uwzględniwszy to, że pierwszy
bynajmniej nie jest żadną cnotą
drugi zaś jest atrybutem Boga:
rnożna sobie łatwo wyobrazić, jakie życie miałyby dzieci, gdyby
ojcu się udało przeprowadzić wszystkie swoje dziwaczne i id 1otyczne
zachcianki. Nadto mógłby on
przesłać swój list do • Timesu•
bez narażenia się na osadzenia ~
domu obłąkattych, a nawet bez
obawy utraty swej reputacji, skoro
wykon.ywa "swe obowi.ązki . z ,oj·
cowsk1~go P1:1nktu w1di~ma. Jeg~
stano~is~o mt; uchod;iłoby. am
za niskie, am za ~1egodzi~e•..
Bezwzględne posłuszenstwo dziecka„.
W każdym razie jest słustniejsze mniemanie, aby nauczyciela
uprawnić do bicia, jeżeli wymyśli
jakieś pytanie, na które dziecko
nie maże odpowiediieć. Wybiela

bowiem niepotrzebnie swe ffzycz
okrucieństwo przez moralne
okrucieństwo
i przez rzekomy
wstręt d-J kary. Ciemięzca musi
mówić: • ta kara boli mnie więcej,
niż ciebie•. Obłuda idzie bowiem
w parze z okrucieństwem. Krzywda
wyrządzona dziecku byłaby mniejsza, gdyby sadysta otwarcie się
przyznał: „Katuj~ cię, gdy! sprawia mi przyjemność to katowanie
i będę cię katował, jak długo nasunie mi się jakikolwiek pozór do
kary".
Wszakże ta wstrętna rozpusta,
by wmówić w dziecko, ~e wszystkie okrucieństwa wyc:howawców
to dobrodziejstwo Bote, ja.k to
zwykle czynią nasi ciemięzcy,
oznacza tylko pomnotenie cielesnej kary (którą przynajmniej "wy·
chowawcy• się rozkoszują) 0 znieprawienie i okaleczenie duszy

ne

l

I

dziecięcej.

.

Oto ~ło, ktor~ katdego wstr~·
tem prze1ąć musi!
Tłum. wl.

KAROL CAPEK

Człowiek,
wam opowiedziet to, co
si4= tego lata zdarzyło•,
począł przy stole stary ogro d
nik Holan opowiadać swym przy.che~

nam

jaciołom.

„Pan mój
miał w swych
ogromnych oranżerjach wiele nader
cennych i pięknych kaktusów.
Po pewnym jednak czasie zaczęły
one w jakiś tajemniczy i dziwny
sposób znikać. Ginęły kolejno
najstarsze i najlepsze unikaty
Europy, sprowadzane z najdalszych
stron świata.
Sprytny złodziej musiał być
nielada znawcą. Stary, spokojny
zwykle pan mój wściekał się i
klął straszliwie. W złości krzyczał
i rtucał się; nakazał mi wyrzucić
natychmiast wszystkich strażników,
przyjął na ich miejsce nowych,
zaalarmował całą policję i ogłosił
nagrody za przyłapanie bezczelnego śmiałka.
Lecz ja nie mogłem przy
każdej z 179 doniczek postawić
specjalnego do1,orcy.
zwołałem
wiec do siebie dwuch rewirowych
inspektorów policji, zmieniłem

który

życia

Pata i atachona
stąpali
różach

Wielcy komicy nie
po

Wysoki i chudy Pat. j~st o
dziesięć lat starszy od msk1ego,
okrągłego Patachona.
Urodził się w Kopenhadze,
gdzie ojciec jego zajmował się
blacharstwem.
Wic:kszą część swych szkol·
nych czasów sp.ędził w Chicago.
Tu przeżywał najcięższy okres
swego życia.
Wkrótce potem rodzina jego
wyjechała do obcego miasta, gdzie
spotkał ją wielce bolesny cios:
ojciec został przejechany przez
tramwaj.
Matka więc musiała dbać teraz
o utrzymanie całej rodziny, której
stan był opłakany.
Ni edługo
jednak po tym wypadku zaświtał
promyk szczęścia.
Rodzinie Szenstremów (Pata)

z miłości do kaktusów

ogrodników i.„ znów zginął także, że to wy ukradliście cudne napierajllce się gwałtem do jego
„Pod marynarkfł•, odpowiedziła
cenny okaz wielkiego kaktusa. kaktusy mego pana.
Niema czarnych, pi~knych oczu, dodał zawstydzony. Kolce mnie cz~sto
Wówczas postanowiłem wreszcie żadnego pły1;u i niema żadnej śnieżno-biały, świeżo rozkwitły do krwi kłuły w piersi.
sam przyłapać zręcznego prze chorobyn.
kwiat.
Nie miałem jut serca odebrać
stępcę".
„Dzięki Bogu•, przerwał mi
„Teraz•, dorzuciłem .chciałbym mu kaktusy. ~zybko zaprowadzi„Po kiiku drtiach uka:tała się niespodziewanie chłopiec .dziesięć koniecznie się dowiedzi~ć, jak! łem go do mego pana. Oałą
we wszystkich gazetach następu nocy nie spałem, trapiąc się clą~le to
wszystko mogło być za- noc zostali obaj razem w oran·
jąca notatka:
,1::$wiatowej sławy myślą o tej nieszczęsnej chorobie brane!"
żerji.
zakłady Hobensa zagrożone. Eks- kaktusów".
.Ja.. ja„. wdziewałem suknię .. ~
pertyza
kilkunastu
profesorów
„ WsaJziłem go szybko do kobiecą suknię. Dlatego... dlaPo miesiącu
wyjechał
do
wykazała, że wszystkie bez wyjątku auta i pojechałem do jego miesz. tego, że żadnej kobiety nikt„. Meksyku, aby tam zebrać dla
są zarażone mikrobami, przywle- kania. - Podobnego zbioru jeszcze nikt nie pode1rzewał o.„ o po- mego
pana nieznane
jesicze
czonemi widocznfe aż z Odległej w mem życiu
nie widziałem. dobną kradzież.
Kobiety mają gatunki ka\~.tusów. Obaj bowiem
Boliwj1".
Chłopiec zamieszkiwał
maleńkie mają wiele kaprysów, ale„. ale święcie wierzyłi, że tam znajduje
• Po tygodniu ukazała si~ w portdasze,
szerokości
czterech manji zbierania kaktusów nie się nympha aurea mewe .
dziennikach uwaga: ~Słynny pro- metrów. Stał tam u niego jedynie posiadają. Tylko męzczyżni mogą fesor uniwersytetu w Kew wynalazł krzywy stolik i jedno kulawe być gorliwymi zbieraczami. Bote,
Po upływie roku otrzymaliSmy
niezawodny środek na chorobę krzesło. Reszta po1<ojn była lite- gdybym był bogaty! Wie pan, wiadomość, że zginął
piękną
słynnych kaktusów Holbensa. Płyrt rcilnie wypchana kaktusami. To że wychodowałem nowe gatant<i śmiercią.
W jednej zapadłej
można rtabyć w jego oranierjach, były dopiero egzemplarze. To był kaktusów? Ja marzę bezustannie wiosce wynalazł piękny kaktus,
dopiero portądek! Chłopiec drżał o kaktusie, ktoryby miał złotą, któremu Indjanie oddawali cześć
u ogrodnika".
Po d wuch niespełna godzinach na całern.. ciele i połykał łzy. błyszczącą koronę kwiat.u, a liście boską. Młody przyjaciel mego
trzymałem już silnie za kołnierz Zaczął stawiać
kolejno
może pięk ie, niebieskie, jak morze.
pana chciał go zabrać, a lndjanie
małego człowieczka,
który się ośmdziesiątk:ę naszych doniczek.
Nazwałem go już nympha aurea za karę nasadzili go na kaktusa
rozpaczliwie bronił i gorącz1rnwo Nie wiedziałem nawet że nam mewe - ja się tei nazywam Mawe o zatrutych kolcach.
protestował przeciwko podobnemu tyle brakuje. Jednak krzyknąłem Ja ... "
_Alei powiedzcie", znów mu
Zył i kradł z miłości dla kakrozbojowi. nAleż•, krzyczał „ja głośno, niby rozgniewany: 11 Co,·
chcę tylko kupić lekarstwo".
tylko tyle, dalej daw;,ić tu!"
przerwałem „jak znosiliśce skra· tusów i przez sw~ miłość zmarł
„Wiem o tern, lecz wiem Z trudem wstrzymuiąc łzy, dzione kaktusy?•
na kaktusie.
Tł. Rb.

,

Niedole

zmarł

w

młodości

grał przez szereg lat ale
Pewnego
dnia pobiegł do
arabiał minimalnie.
dyrektora budy cyrkowej, stawał
Przez dłuższy czas otrzymywa przed nim na rękach, na gł0.vie,
gażę: 50 koron miesięcznie. W fikał koziołki i wreszcie ku ogromroku 1910 wstąpił Szenstretn do nemu swemu zadowoleniu został
wytwórni Nordisk Film, gdzie stał przyjęty.
.
si.ę wkrótce aktorem po~zukiwan~m J .~u . rozpo~zął młody Harald
n~emal p~zez wszystkie przeds1ę- cswo1 b~eg zyc1a w cyrk~: _Wystęb1ors1wa ftltnowe.
.
~po.wał Jako człowiek-żm1}a 1 uch?Gdy reżyser
Lan La~nc~n t dztł na o.we czasy za na1znakomitzaczął
prac.ować. samodz1e~me, ł szego błszna.
S~enstr~m film.ował
pod Jego:
Pewnego poranka otrzymał
kierownictwem JUŻ wespół z Pata- 'korzy~t1_1e en~ageme~t . do wy
chonc:m.
~twórnt f1lwoweJ, w ktorei pracował
Ten mając 4 lata był z ojcem Pat.
.
.
swym, szewcem, pierwszy raz w
Od tego czasu Jede1_1 Jedyny
cyrku. Tam występował podów- raz Karol . Szen~trem 1 !farald
czas błazen z zabawną świnką. W Madsen me byh Patem 1 Patapewnej
chwili wkroczył mały chonem.
Harald (Patachon) na arenę cyrW powyższym bowiem filmie
kową i spytał błazna czy chce Pat grał Don Kichota, z~ś Patawy płacono dość znaczną · sumę wspólnie z nim występować.
chon Sandro Pansę. Tutaj wykazał
jako odszkodowanie, poczem cała
- Nie - odrzekł błazen - Pat więcej niż w innych rolach
rodzina znów powróciła do Danji. zbyt młody jesteś.
swoje zdolności aktorskie.
Tutaj wstąpił Karol do introMając 7 lat trenował Harald
Nie ulega najmnie 1szej wątpliligatora, gdzie uczył się za- kozła i zamierzał z nim występo- wości, że łagodny i budzący śmiech
wać na ulicach miusta.
swoją komiczną postacią Patachon
wodu.
Nieprze party jednBk pociąg do
Po ko11firmacji nauka go nie w wymienionym
wyżej
filmie
teatru rósł w sercu coraz więce j łj zaimowała, natomiast centralnym był godnym 1•-- rtnerem długiego
1 wkrótce udało mu się wstąp i ć do punktem jego zainteresowań był Pata.
1eatru Norrebro,
cyrk.
Spolszczył HES.

Tam

I

HERMAn HESSE

Wcichym

zakątku Włoch

(Wrażenia

Pachnąca,

d

z

podróży)

świeta, gPstemi zhmurami _ zdała grzm
"'
~~~!go z;~~::~ ~=t~~Fz~r~?osne~~c~igającej, uiew.
rtiebotycznych
Ujrzałem także w jednym 2

wiecznie

~~~~~: s~losn~

mnie w krairtę
gór.
Wędrowałem starym, pif:knym,
znanym, mi dobrze szlakiem zachwycaji\cej Bolonji, boskiej Flo.
rencji i Arecca.
Przybyłem
wreszcie do jakiegoś spokojnego
miasteczka.
Ostry mroźny wicher począł
szarpać mą odzież, lecz przejmujący, cudny widok wynagrodził
me wszystkie trudy.
Pod
starożytnemi murami,
pokrytemi jasno-zieloną patyną,
rozciągały się góry obleczone
nieskazitelną bielą czystego śniegu,
wysokie niebosiężne, tworzące
wraz z kwitnącemi sadami i polami
niskich dolin niezapomniany nigdy
krajobraz.
Każde spojrzenie
ukazywało
sławne stare miasta, ozdobione

większych kościółów romańskich

coś, czego mgdy nie zapomnę.
Była to piękna, młoda zabalsamowana księżniczka florencka z XV
s~ulecia. Przybrana ona jest w
piękną, wyszywaną złotem suknię
tylko świete, niezmienione do~
tychczas rysy bladej, słodkiej
twarzy czynią na widzu straszne
niesamowite wrażenie; wydaie się;
że jest ona pogrątona w głębokun
śnie. Lecz jest to sen niebu·
dzęcej się nigdy wieczności. Ciało
jej, ciało kobiety-dziec.ka jest
troskliwie ukryte za wielu drzwiczkami pod ołtarzem. Dzięki
1ednemu dobrodusznemu księdzu
udało ~i się. tam dostać. Tutaj,
w ukryciu śpi ona całe wieki,
straszna, a jednak pełna dziwnego,
uroczystego spokoju tajemniczego
rzeźbami i malowidłami nieśmier- zaświata i grobu. O jej nazwis ko
telnych mistrz:Jw; wokoło miast '>ię nawet nie pytałem.
rozciągały się mniejsze malow- rncze wioski, klasztory, romańskie
Pełen smutku i jakiegoś okrop·
k?tedry i. warowne zamec~id. _Lec.z nego bólu, uciekłem prędRo do
me bo .i est pokryte .::1ężk1erui, 1 swego nędznego hotelu.
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k.rawczyJiu. lirólewnie Złotej Gwiazdce
i zaczarowanych cielętach"

posiadania pięknych stro· chowam dla mojej narzeczonej•
Królewrta dała się wziąć na lep
fów i co z tego wy:iikło.
przynęcie i kazała mu wszystko
- Przed dawneml laty żył so· przynieśc. Wrócił w mig, i prz~
bie car, który miał jedyną córkę, nlósł, Bóg wie skąd. Bezzwłocznie
dziewczynę z pośród
pięknych zamknęli się w osobnym pokoju;
najpiękniejszą.
wprzód zmierzvła spodnie, a o:i
Dla uświetnienia jej piękności bacznie! przyglądał się, czy niema
aureolą sławy, kazał wyniosły car przypadkiem gdzieś na nodze znaświatu obwieścić: .Jeśli si~ znaj- mienia. W tern - o siczęściel dzie młodzieniec, który odgadnie
jakie znamię moja córka ma i na
którem miejscu temu oddam córkę
za żonę i połowę mef?:o państwa;
kto jednak nie zgadme, tego zamienię w jagnię, alb& głowę uciąć
każę". Ta cudowna wieść rozesz
ła się po świecie i zewszi\d przybywało tysiące zalotników, mnogą
W ślicznej prowincji japońskiej,
ilość dziarskich młodzieńców za- w cudnem Echigo, które było tak
mienił car w jagnięta a nieprze- cichem i tak bardzo odległem od
brana moc młodych ludzi straciła huczącego, złego Ś\\ iata, żyła w
głowy.
szczęściu młoda para małżeńska
Wiadomość o tem dotarła rów- wespół ż ulubioną córeczką.
nież do młodzieńca biednego, ale Spokojne ich tycie Upływało cicho,
uroczo.
zręcznego i mądrego; ciągnęło go _
wielce do pięknej dziewczyn~ i
Pewnego razu ojciec małej
połowy państwa. Wybrał się w
córeczki musiał wyjechać w waż
drogę do królewny, ale nie w tym
nym interesi~ do wielldej stolicy
celu, by starać si~ o j~j n;kę, ale, Kraju Wiecznie Kwitnącej W 1 śni,
aby ją zobaczyć i coś zapytać. do olbrzymiego Tokio.
Gdy dotarł na dwór carski było
Z bólem tegnał on swą rocoś do widzenia: dokoła pałacu dżinę.
Pierwszy raz ruszał ze
roiło się od jagniąt wszelkiego
swej zapadłej wioski w tak daleką
rodzaju; wyskakiwały ku niemu i drogę.
Zona jednak, która w
beczały, )akby mu chciały dać swem życiu wiele słyszała legend
znak, by pożegnał się ze swym o wspaniałości wielkiego pałacu
zamiarem, o ile nie chce stać się cesarza i o potędze je50 książąt
jagnięciem; wszystkie ścięte głowy, uspokoiła się szybko myślą ujrzewbite na pale, poczęły płakać. nia bogatych podarunków od
Młodzieńca ogarnął strach i już
dobrego męża.
miał rzucić się do ucieczki, gdy
wtem człowiek w pokrwawionei
Upłynęły cztery długie, nudne
s~kni, usKrzy~lony, z jedne~ 0 • tygodnie aż ao tego radosnego
lnem w głowie, wsrzymał go 1 za- dma
gdy wrócił
ze swej
woł~ł:
.zatrzyt?ai • si~l Dokąd? pod;óiy.
\Vroć, b?ś. zgubiony: Mu~iał .te:
Uradowana żona z córeczką,
dy zawroc1ć. Udał _su: . do corki obie przybrane w nowe niebieskie
cara, któr_a g;o · prz.y1ęła 1 zapytała: złotem wyszywane kim'ona, rzuciły
".Czy tak~e 1 ty p~zyszedłe~, ~by się na szyję wracającemu. Przy
się. o mm~ starać~ Odpowiedział: kolacji opowiadał on bez końca
„.Nie, wzniosła krolowo, _ale. 'Iły· o cudach i czarze pi*:knej stolicy
szałem, że ty, sk_oro nade1dz1~ sto· mikada.
s:l\yny czas, _za.m1~rzasz wstąpić w
•Tobie ukochana żono", pozw1ązek małzensk1•. Dlatego przy- wiedział, przywiozłem drogocenny
szedłem zapytać . się, .czy c1 po• podarek.
Nazywa się ta rzecz
trzebna wyprawa slubna •
lusterkiem. Spójrz tylko na to,
A jaką ::nasz dla mnie wypra- ujrzysz tam coś c1eka..vego.
pra~ę?" zapytała, a on odrzekł:
?~z~ tych słowach podał jej
Mam spodnie z marmuru koszulę malenk1e
pudełeczko,
czarno
~ rosy chust~ nazewnątr; z pro· lakierowane, obwiedzione ładną
mieni ' słonecznych, a wewnątrz z ramką z kwiatków. Na ciemnej
księżyca i gwiazd, zaś buciki ze jego stronie .by~o stara~nie wycyszczerego złota, nie są one utkane, zelo~anem Jak~eś św1ęt~ przy.
ani wykute. Jeśli to wszystko ku· słowie Konfuciusza, zas druga
pić pragnies~. rozkaż, bym ci to strona lśniła się i dziwnie błysz
przyniósł ze sobą, ale musisz się nadszedł
już czas odejścia w
zgodzić na jeden warun~k: Gdy "":iec.zną krainę potężnych B~gó.w
stroje te, jeden po drugim, przy meb1os, przywołała do
s1eb1e
mierzać będziesz, nie śmie nikt córkę.
przy tern być obecnym, prócz nas
Muszę cię już niestety opuścić•,
obojga; jeśli ci są potrzebne te czałal Zoua ciekawa zajrzała do
spoglądała
na nią
stroje ś1ubne, szybko się poJodzi- wnętrza my, jeśli ci nie są potrzebne, nie różowa, jasna twarzyczka, długie,
pokażę ich nikomu, lecz je prze· jedwabiste brwi i czarne wielkie
oczy pięknej kobiety.
„Ach głupiutka", zaśmiał się
„to jest twe
pełen szczęścia. mąż
własne, odbite jeno w lusterku
Chęć

Bajka

„,

Olbrzymie konsorcJum
Ch arlie Chaplina

Z Hollywoodu donoszą o kon·
:;olidacji całego szeregu towarzystw
produkcyjnych i eksploatacyjnych
zgrupowanych dokoła United Ar:ist, jakoto Art Cinema Corporahon United Artists Theatres. Gloria Swanson Productions, Samuel
Goldwyn Productions, PickfordFairbanks Stud1os i t. p. - w je·
dno przedsit:biorstwo k(lntrolowa·
ne przez radę bankietów i fman
sistów, 1 k;1pitałem 60 miljonów
dolarów.
Warner Bros ma zakupić poło
akcji tego przedsiębiorstwa.
Charlie Chaplin, który wraz ze
swoją produkcją należał do Un ited
Artists, zgłosił wys!ąpienie. Nie
cht'e oa p:ulyc:ypou·ać w ten konsortjam.
wę

-·...-.- ,.,.

spostr7egł na jej prawem kolanie rob1one. Rychło się pogodzili co czy ty wiesz, jak się trzeba starać
złotą gwiazdkę. Nic nie powiedział, do zapłaty i o trażu zapłaciła ugo- o córk~? Pomnij, ie jeśli nie od·
tylko pomyśiał S'.)bie· „O szczęsrty dzoną cenę. Wziął pienląjze, a gadniesz gdzie i jakie ona ma
1esteś i dziś i poprzez wszyst1<1e w kilka dni p5ź 11ej ubrał się tak znamię, je5te3 zguoiony; jeśli jerilata swego życia!• Zaraz potem pięknie, ja;< tJ tył Ko było m )tli we; nak odg~dnie3z, d:ist.aniesz córk~
zmi"'rzyła sobie królewna koszulę a potem udał się
dro ~~. by I połowę państwa . MłoJzieniec
i wszyst1<ie inne rzeczy; on JUi ,:dobyć rękę królewny. Rzekł do pokbnił się przed carem i rzekł:

w

wcale nie zważał na to, czy ona cara: „ vVZ11iosły caue, przyszelł~m
niema innego znamienia. Wszyst- poślubić twą drkę. Daj mi ją"
KO było ja1<.by umyślnie
dla niej „DJbrze ·, odiJOWiedzial car, „ale

ci carze i teściu! Złotą ma
na pranem k·)lauie-.
Mocno się car zdziwił, ską<t on
~o tern wie, ale nie mó ;ł cofać się,
~lecz musiał mu dać córkę za żonę.
[Gdy miano orzystąpić do podziału
państwa, rzekł z ęć do teścia: „Zo·
stawiam ci tnoią połowę pań twa,
tylko przemień ie biedne istoty
na to, czem wprzód były". Na to
odpowiedtiał car, że to nie leży
Matka, widząc ciągle swą pięlmą w jego mocy, lecz córki, „twojej
córkę,
jej serce
przepełnione żony". Poprosił żony, a ona oznaj~
radością źvcia szalonej młodości, miła: .Puść trochę krwi poniźej
ws JOminała własną młodość i aby mojej gwiazdy niech każde jagni~
uchronić ukoch~ne ~zier.ko przed dotknie się tej krwi, a wróci do
dumą, zarozum1ałośc1ą, schowała swej postaci lud:r.kiej ".
małe lusterno
!...
_
_
Tak się też stało, a gdy jagnię·
Był czas kwitnienia wiśni, ł~ ~rzybrały postać ludzką, zapr?"
wszyscy
przygotowywali się z sił ich na v.:esele,. a pote~ wśrod
rado3c1ą do wie1kiet uroczystości, w,esołego śpiewu 1 strzelania udał
gdy matka niespodziewa iie ciężko się z k.tólewną, _do, domu: Tam
zaniemogła.
W przeczuciu, że ~szystkich u.goscił 1adłem 1 napo·
we~tcllnę1a
me dro.Yie kochane Jem, W koncu ka:My poszedł do
dziecko. Gdy mnie j~ż 'nie stanie, swego domu, a on pozostał w pa·
wydobędziesz łusterno z uKrycia łacu ze swą młodą żoną.
i dzień . w dzień masz weń zaglą· 1
Tłum. W. F.
dać. Będue to wiadomem zna[{!em dla ciebie, ie twa mati<a cię
•
strieże".
Mns1sz być dobra 1

japońska :,„bu~terko
oblicze. W mieście cesarza kaidy
posiada lustro, wielkie czy małe,
piękne lub skromne. U nas jedynie nikt tego dotychczas jeszcze
nie posiadał".
Codzietrnie rano przeglądała
się młoda kobieta w czarodziej .
skiem lustrze, lecz później, z
obawy, aby się nie zniszczyło,
troskliwie schowała dar wraz z
innemi drogocennemi podarkami
do maleńkiej szafy z czerwouej
laki.
Nieposlrzetellie biegły, mijały
w szczęściu miesią-:e,
lata maleńka córeczka przemieniła si~
w cudną kobietę i oczarowała
swe!!! nadczłowieczem pięknem
dobrego anioła wszystkie serca
młodych
mieszkańców
cichej
włoski.

„ ,w
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Ciężar

•

matkr'

wypełnić ostabn.1ą ~ś.bę umierają

'ff

PJJWiefrza,

au. dyplomacja
Królewskie Towarzystwo w
Londynie,
jedno z pierwszych
naukowych stowarzyszeń, założone
w r. 1645, chciało w związku z
odkryciami rzymskieri;o matematyka i fiz)ka Torricellego wysłać
wyprawę
naukową
na wyspy
Kanaryiskie, w celu
ustalenia
cu:taru powietrza na wierzchołku
góry Teneryfy.
Delegaci Królewskiego Towarzystwa w Londynie, zwrócili się
z prośbą do hiszpańskiego posła
o listy polecające do gubernatora
wyspy. Wysoki dostojnik wziął
ich za przedstawicieli jakiegoś towarzysiwa handlowego.
Uczeni wyjaśnili mu, źe nie
jadą w interesach, lecz że chcieli
by zmierzyć ciężar powietrza na
najwyższym punkcie połudaiowej
części wyspy Teneryfy;
im tylko
chodzi o ciężar powietrza.
- Co? - krzyknął poseł - wy
chcecie zważyć powietrze?
Gdy Anglicy przytaknęli, wyrzucił ich poseł za drzwi, ponieważ
uważał ich za głupców i pojechał
do Whitehall, w celu zwrócenia
uwagi angielskiego mini calra, że
szaleńcy z podobnem żądaniem
wystąpili wobec niego.
Ku
wielkiemu
przerażeniu
swemu dowiedział się jednak, ie
Król Karol 11 i ksiątę Yorku stoją
na czele Stowarzyszenia.

cej

Fotografja na wystawie -

Anegdot„

matki.

Codziennie rano oglądała córka
St. Simon, apostoł komunizmu,
kwitnące świeżością, n.ie winne ry- kazał każdego. rana budzić się
sy 1Jlllarłeq mateczki, jeJ śliczne przez swojego
lokaja słowy:
pół otwarte, purpurowe ustec:zika i
smutne oczy. Codzie.nini.e rano wypowiaidała do obrazika pełne gorą·
ctj miłości słowa 1 szczerze spowia
dała się z pietW$zych
taiemnic
dziew<:zęcia, z pierwszych bólów i
radości budzącej się w djewczynie
kobiety.
Lusterko tak pol'lllbiła, że JDJUSia•
ła się w niem raz po raz przegłądać. Zdziwi'Oniy ojdec zapytał c6reczki ~przyczynę teg·o podtępowa
ma. Gdy on ją pytał co czyn.i od-

uPanie h~abio, wstawaj pan, ~a
pan d.z1ś
dokonać
wielk1cb
czynów"
~.~

Jean Jacques ~ousseau obawiał
si~ ciemności, jak małe dziecko.
Ody .zmierzch zapadał, popadał
w najgorsze usposobieme.

„.
'*'

obecności Talleyranda nie
było wypowiedzieć słowa:
.Smierć•.
Popadał w chorobę,

W
wolno

powiedziała:

gdy się

na łożu śmleirci. Powierzam matecz
ce wszystko i pra~ę być posłUIS~i grzeczną., aby ze mnie była za.dowoloną. Tak czynię dzień w dzień
i je.stem s:tczęśliwą, że mogę ogilądać jej drogtę o.blicze". Ojdec rozpłakał się, b-0 ta d.zieci111I1a naiwność głęboko go wzruszyła. Ale
ni.gdy nie śtniał
mać córeczce
prawdy, że w 1U1St:ku ogląda wł,a.
sne oblicze".„
I wskutek tel seroeczn~, t!kliwe,j
miłości stała się córeczka codzie~we podobniejszą do matki. Poślubi
ła wytwornego samuraia i żyie dziś
szczęśliwa i zadowolona w gronie
swoich dzieci. Ale do dzilś dnia patrzy w lu.stet1ko . w którem widzi
drogie oblicze sweij ma tiki. •.

121.ciół j

•:~patruję

dowiedział o wypadku

si~. ciągle w twar.t śmierci,. Otoczenie jego skrzętnie
mo1e1, matki, bo JOJ to przyrzekłem przed ntm ukrywało śmierć przy.

Tł.

M. Rbl.
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Amerykańska

n Dzięki
gwiazdę

kariera Vilmy Banky

Kontrakt na dworcu kolejowym styczne przyjęcie St. Zjednoczonych

~ntuzja•

znajomych.
, ·~

• ·

p

ZIMNA KREW.

.
•
rzy oblężeni u Landre~1es w
r. 1665, ranlon~. został Feutllade,
~arszałek FrancJl, kul~ ż~ z musz·
kietu w głowę ta~ s1l!11e, z pod
rozłu~anej czaszki w1dat było
pulsuiąc_y mózg.
.
. Dowiedziawszy _się o tem ra·
n1ony, rzecze do chirurga: .
.
. - Na miły Bóg, . posp1eszc1e
się zabrać troc~ę moz~u 1 posłać
go kardynałowi Mazarim~mu.. o.n
P?Wtarza po. sto razy .dz1enme, ze
me mam ant krzty mozgn.
TAJEMNICA LISTU.
W wojnie z Filipem Mac~
dońskim wpadł w ręce Ateńczykólll
macedoński
kurjer;
Ateńczycy
przeczytali wszystkie iisty, opróc2
tego, który Ol1mpja, ~ona F'ilipa
napisała do swego męża.
Jak mówi o tem Plutarch.
list ten tak, jak był zapi~częto'.
wany, odesłali Ateńczycy adre·
satowi.
Przykład kultury, jakich nie
spotykamy wiele w historji.

Gdy znany przedsiębiorca fil· miast ułożono warunki umowy, ciemności". Tak publiczność jak
mowy Samuel Goldwyn bawił w którą też podpisano w obecności krytyka przyjęły ją entuzjastycznie.
Karjera Vilmy Banky byłl zro
Europie w lutym w r. 19L5, ujrzał konsula amerykańskiego. ·
w Budapeszcie, za witryną peww kilka dni później Vilma · biona. . .
PRtYTOMNO~~ U.\1 YSŁ U.
Wymk1em
tego pierwszego
nego fotografa podobiznę pięknej Banky, ona bowiem była piękną
Gdy
Cezar wysiadł z okręłf
artystki filmowej, która go zainte- artystką, jechała już do Stanów sukcesu było zaangażowanie się
na
wybrzeżu
Afryki, potknął sir
:e~owała.. Dowiedzi~wszy . s1ę o z iednl)czonych na okręcie „Aqulta- 1ak~ partner1<i Rudolfa ~a~entino
1e1 1~azw1sku . złożył 1e1 wizytę. w nia", gdzie zwracała uwagę wszyst- w hlm~ch u Czarny OrLeł 1 „_Syn 1 upadł na z1em1ę.
Każdy Inny wziąłby to za zł)
st_udJo, w 1_1 t?r~m pracowała, ale kich swa s kro mności ą.
·.ze1ka . Pozatem cztery inne
111e zastał 1e1, 1 zrezygnowawszy z
·
filmy, nakręcone dla Samuela Gold · znak, Cezar jednak wykrzyknął
We wrześniu tego samego ro- wyna uczyniły Vilmę Banky jedną leżąc jeszcze na ziemi: .Ziemie
pozmmia chciał już wyjech a ć zl
Budapesztu, gdy na peronie zja- ku debiuto.vała przed publ cznoś- z najpor.iularniejszych artystek afrykańska, biorę
cię
w mf
ramiona•.
wia si~ owa artystka w towarzy- cią ameryk a t"1ską jako partnerka , Amerykt a nawet całego świata.
stwie swego managera. Natych· ffonalrl.::i Colmana w filmie „Aniol l

ł
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Stara tradycja respektu dla płci niewieściej
Przygody miłosne dam
abisyńskich-Kochanek żony uprzedza męża o••• swych odwiedzinach-Plaga rozwodów
Pani Jadwiga Weiss·Sonnen· czystość, trwającą zwykle trzy jest już załatwiona. Jeśli męi·
czyzna przemocą zatrzymuje wtedy
burg, żona dotychczas_owe!?!o posła dni.
ucieka ona poprostu od
Weselą się jednak tylko męż kob,etę,
niemieckiego w Ab1synJ1, opo·
wiada na łamach jednego z pism czyżni. Panna młoda czeka tym- niego, chroni się jakiś czas u
berlińskich interesujące szcze~óły czasem zamknięta w małej izdebce, krewnych, a nieb"a wem wychodzi
o położeniu społecznem i źyciu obserwując radość innych, dopiero zamąż, po raz drugi i trzeci.
kobiet w kraju tajemniczych dzie- trzeciego dnia, pod wieczór, wyNajgorzej wychodzą na tern
prowadzają ją z ukrycia i sadzają biedne dzieci.
dziców Menelika.
Całkiem
małe
.Jut samo wesele abisyńskie, na wspaniale przyozdobionego zabiera ze sobą zwykle matka,
o ile jest odprawiane wedle trady- muła; za nią umieszcza się drużba starsze zostają przy ojcu lub idą
cyjnych zwyczajów, ma charakter z wielkim honorowym parasolem do krewnych. Wogóle kwestja
niezwykle egzotyczny. Sluby od- Pan młody, otoczony towarzyszami, dziecięca jest bolączką w Abisynji.
bywają
się
tutaj w pewn~j jedzie na drugim mule, i tak Mieszkaniec Abisynji jest w zaokreślonej
porze roku, w czasie wśród okrzyków, wystrzałów i sadzie przyjacielem dziecka, ale
drobnych deszczów, które na· płaczu służebnic, odjeżdża wy· zwykle tak długo, dopóki jest ono
do
domu
przyszłego maleńką, bezbronną istotką; zupeł
wiedzają Abisynję po straszliwych branka
upałach, a całą jej ziemię orzemie· męża.
nie jak u zwierząt; wtedy hołubi
Wesele w Abisynji odbywa się je, pieści, nawet mężczyżni noszą
mieniają w jeden kwitnący czaro·
Ale tylim raz je na rękach. Gdy dziecko doPorą najodpo- bardzo uroczyście.
dzie1ski ogród.
wiedniejszą dla ślubów i wesel są w życiu. Jeśli ktoś później łączy rośnie lub podrośnie, jest niepiękne,
jasne noce księżycowe, się z inną kobietą, żeni się poraz jednokrotnie opuszczane przez
to matkę lub ojca i zdane na łaskę
pełne niezamąco:1 ej ciszy, przery· drugi, trzeci czy dziesiąty ten ma już charakter ludzką.
wanej tylko d11leldem wyciem hy- obrzęd
en. Wesela odprawiane są nie- zupełnie cichy. To tylko raz w
Niema zrozumienia dla psychiki
zwykle głośno, a hałasujący do życiu można sobie pozwolić na
Abisyńczyk
niemożhwości goście nie troszczą ogromne wydatki, połączone z tym i niedoli dziecięcej.
obrzędem.
rozumuje, że dzieci jest zawsze
się zupełnie o -spokój ·sąsiadów.
Kobiety abisyńskiej nikt nie dość i nigdy ich nie zoraknie,
W obrębie obejścia domowego
Abisyńczy~zy ~ą ja~ wi~
rozstawia się wielkie namioty dla pyta się, czy kocha i czy go~zi
uczestników, w prowizorycznych się na r,rzyszłego męża. Wyb1e· domo - gorhwym1 chrzesc11ana1m.
ku::hniach warzy się, dzień i noc, rają go wyłączni~ ro_dzi_ce, a :-V;Ykra~zają przeciw karn?ś~i koo n~ p~lu małzenstwa.
ulubioną potrawę abisyńską. Wot", dziewczyna, nieraz me w1dz1awszy sc1elne}, tylk_
tj. sos mocno zaprawiony czerwo- na oczy przyszłego . małż_onka! ?.oią_ się pamc~n~~ ~1e~ozerwalnych
n vm pieprzem, w wielkich s!ąg· musi aprobować wybor 01ca 1 s1ubow chrzesc11ansk1ch, trzyma.
wiach czek a na gości stare, osza· matki. Ale też i na tern kończy, jących w ryzach ich bujną naturę;
łamiające wi 10
miodowe, a na się jej niewola. Rozwód w Ab1- \to też wolą małżer.stwa tradycyjne,
ogniu pie.;.4 się codzie 1\ świt~źe synji jest niezmiernie łatwy i abisyńskie, tak łatwe do rozwiąstrona ma w zasadzie zania. Ale też, jeśli ktoś (np.
pieczenie z tłusły.:::h wołów. Spiew każda
i muzyka licznych tanc;!rzy 1 fle- jednakowe do n~ego prawo. WY_· znako_m_i_te. ro_dy) weźmie już _śh~b
cistów, ustawicznie bicie w wiel- starczy powiedzieć towarzyszowi: chrzesc11ansk1, przestrzega p1lme
kie bębny - uprzyjemniają uro- „Odchodzę od ciebie", a sprawa jego nierozerwalności; taka jest

I

•

Kronika tHmowa

trwoga przed ogromnym autryłe·
tem Kościoła.
Pozatem, nawet u chrześcijan,
etyka małżeńska nie stoi wysoko.
Mężowie
utrzymują stosunki z
przyjaciółkami i niewolnicami, a
mężatki mają
przyjaciół domu,
liberalr.ie
przez
tolerowanych
mężów.
Zdarza się nawet, że
kochanek żony uprzedza męża
lojalnie o swoich odwiedzinach
przy pomocy dyskn~tnych znaków.
Kobieta abisyńska, skoro juź
wyjdzie zamąż, nie jest bynajmniej
niewolnicą. Ma równe prawa z
mężczyzną; w domu jest panią
i. gospodynią, z którą_ się wszyscy
hczą.
Ma w sobie Abisynka
pewną naturalną powagę, poczucie
wyż~zości, umiejętność rozkazy.
wam a.
Jako zjawisko - jest bardzo
miła. Gdy pokaże się na ulicy
w niepokalanie białej szacie, z
wysoko uczesaną czarną główką,
w z~rabnych bucikach, posiada w
swoim charakterze coś mięskiego
Jeszcze ~Y1!1~atyczniej wygląda,
gdy prze1ezdza przez miasto na
mule w srebrnei uprzęży.
. W_ domu zamożna Abisynka
n~e J_est wyrobnicą,
ręce
jej,
p1ękme wytatuowane, nie świad·
czą bynaimniej. aby się zapracowywała. Ma przecież do teO'o
niewolnice, które nosza wodę
i _drzewo i niewolników, którzy
p1 orą w rzece.
. Tradyci_a ~~spektu dla kobiety
Jest w Ab1syn11 stara. W historji

\bist wielbicielki do Bmila Janningsa

odgrywała
święcono

ona rolę niemałą; po·
jej piękną literaturę i
poezję, zbliżonej do trubadurskiej
liryki miłosnej. Rycerze abisyń
scy mieli tu niegdyś swoje damy.
jak. w. europejskiem średniowieczu '
z 1m10na tych rycerskich wybranek
żwracaj~ często w historji uwagę,
podobme jak imiona wielkich knrtyzan.
Niektóre damy dworu
abisyńskiego sławne były z swoich
przygód miłosnych, miały po 8 i
9 11_1ężów, a jeszcze, jako matrony,
umiały czarować serca młodzi eń.
cze. Także trucicielstwa i mordy
zdarzały ~ię w życiu Abisynji, iak
we włoskim renesansie.
Damy z wyższego towarzystwa
abisyńskiego posiadają wiele niepospolitego uroku. Chociaz nie·
uks~tałcone i nieuczone, czarują
kobiecością,
pewnością
sieble
osobliwą
światowoi jakąś
ścią.

. Pani Weiss-So~n~nburg wspomina np. serdecznie i z uznaniem
obecną królowę Abisynji, Woizero
Mennen, małżonkę króla Negusa.
Tafari, o którego srogich rządach
krążą w ostatnich czasach sensa·
cyjne wieści.
Woizero Mennen odwiedzała
często swą europejską prizjaciółkę

a rozmowy ich, chociaż dotyczyły
rzeczy zwyczajnych, jak dzieci,
gospodarstwa i t. d., pozostawiły
w pamięci Europejki wrażenie
miłe i nieprzemijające. Z oczu
księżpiczki abisyńskiej promienio·
~a~a bowiem zawsze inteligencja
i ciekawość.

Niemcy

demoralfzu;ą
Eurouą

CO BĘDZIE Z "MOULIN
ROUGE"?
pornograficznemi
.
„
W Paryżu krążą iście sensa
filmami
,,Goniłeś
1
cyjne plotki o losie słynnego
Statystyka notująca pilnie obra·
music·hallu Moulin-Rouge. Po·
zy kinematograficzne dla młodzie·
dobno ma on być zakupiony przez
.
ży do'.!wolone
i niedozwolone,
Paramounta, gdyż eksploatacja
łzdradziłabym cię nigdy.
Emi!
musiałeś s!ę az t~k . męczyć? przynosi nam ciekawe dane, z
jego w ostatnich czasach była
Widziałam cię, gdyś był Dan- Naprawdę az tak bałes się, aż tak których wysnuć można wniosek
.
.
!est~ś wi~lki ~ _grubr; ~iało tonem. Smiałeś się tak, że ja też Cię !os poraził obłędem? Czasem jaki kraj najwięcej produkuje filbardzo nieumiejętna.
two)e Jest. Jak . p1en stuletme_g~ musiałam śmiać się, ale dostałam
NOTA AMERYKAŃSKIEGO
za okrutny•. Pogryzł~bym mów dla młodzieży niedozwolo·
drzewa. Nie umiałabym go ObJąc dreszczy ze strachu o Ciebie. Gdy b)'.łes
RZĄDU.
Cię za teg_o Młmerza, cos go nych a więc _ niemoralaych
rękoma, c~oć ieste_m szczupł~, szedłeś
na
gilotynę pła·
Ókazuje się, że w roku i928
Poselstwo · amerykańskie w wys?ka dz1ewczy~a 1 mam dł~g~e kałam. Całą chusteczkę miałam smagnął szpicrutą po ~warzy•. ·ro
~~ydne.„
_Ale
w
t_eJ
~cenie
z
na
ogólną liczbę 1316 filmów zaParyżu złożyło we franc. minister· r~m10na. Inne dz1ewcz~ta. śm1eią mokrą ...
ore_nce
:Vidor
byłes
znow
sobą,
granicznych-zaledwie
766 naleia·
.
Byłeś takie Mefistem, pamię
jum spraw zagranicznych notę się ze !'1n.1e, ż~ ty_ mt ~1~ ~odo1 grubym, dobry Emi, ło do kategóryj dozwolonych,
protestującą· w sprawie kontyn- basz. Mow1ą, ze Je~tes _sw1etny tasz, we "Fauście?" Całą noc ci~żkim
gentu filmowego.
Ozna'cza to aktor ale zaio ~rzydk1 męzczyzna. myślałam wtedy, jakby to było, ktory, ch~ć oszalał,_ ale_ "!a dobre reszta zaś-550 filmów uznanych
serce. Nie m~głe~ _z1:1esć teg?, zostało za nieodpowiednie dla
początek ofenzywy rządu St. Zjedn. Jedna nazwała cię naw~t baw~łem, gdybyś
mnie przyszedł kusić. że.
płakała.. Juzbys 1e1 wtedy me młodzieży.
na Europę w dziedzinie przemysłu ~a C? uszczypnęłam. J~ w b10dro Uległabym z pewnością.
~ogł
zrobić krz.yw:dy, cho_ć z roli
Najwięcej niedozw.:>lonych fil-,lm9wego.
1 gniewamy się na siebie.
Zato na "Swiętoszku" zła byłam. c1 wypadło
dz1k1m być 1 okrut- mów pod względem absolutnym
·>OTENTAT FILMU DżWIĘKOAle ty jesteś mój Emi, ogromny, Nie powinieneś był brać tej roli. nym. .
.
jest pochodzenia amerykańskiego,
WEGO W EUROPIE.
wspaniały człowiek i śnisz mi się Ona cię poniżała. Tyś jest zupełnie
. ~mi, mia_fal? zł_e sny przez mianowicie-na 349 dózwolonych
Potężny p1011i.~r f11mu vź w!ę- nieraz. Kocham cię. Byłam na inny, prawda?
~ieb1e. Gomłes m~1e z pistolete~ dla młodzieży filmów, demonstroobł~dne1?1 wano 3l4, zabronionych. Jednak
A:owego, Henry Warner, przed- wszystkich twoich filmach. Pierw·
A potem „Niepotrzebny czło 1 wytrzeszc_zonem1,
stawiciel domu Warner Brotlters, szy raz, to już bardzo dawno - wiek". Gdybym mogła, zcałowała oczyma_ - me P?zna_wałes m~1e jeśli weżmiemy pod uwagę stosuktóry dominuje dziś na rynku . chodziłam wtedy do 3-ej klasy. bym ie smutne łzy z twoich wcale, ze to przec~eż Ja,. Iza~ ktor~ nek procentowy, to okaże się, że
miejsce w dziedzinie
amerykańskim przyjechał do „ Variete". Zrobiłeś na mnie już powiek.
Jakież straszliwe nie. chogzę n~ ~szystk1e tw?1e f~lmy ~ pierwsze
Europy. Nósi się on z planami wtedy wrażenie i było mi cię żal szczęście, jakiż los nieubłagany.„ ~ar zo Cię .K.ocham. N_ie_, me g!aJ produkowania filmów wzbronioo światowej · doniosłości. W prze- okropnie. Bied.ny. Ty go przecież l sam zostałeś. Nikogo nie było J~ż w ta~1cn okropnosc1ach. fo nych dla młodzieży zajmują Niemmówieniu wygłoszonem w Berlinie musiałeś zamordować; on był łotr, przy Tobie.. Nawet kochanki.„
me na ~?_le ~erwy_.
.
cy, wykazując w roku 1928 tylko
66 dozwolonych i aż J12 nied')·
PrzyshJ mi swo1ą fotografJę.
Byłam wczoraj na "Intrygancie.
wobec prasy i świata firnowego i a ona jeszcze gorsza. .t;dradzić
artystycznego wypowiedział się na ciebie?„. Gdybyś był moim nie To bardzo ponury film. Czy ty
zwolonych.
Iza L.
temat współpracy amerykańskoZ p@śród produkcji filmow.:1
niem1eckiej na polu produkcji
innych krajów demonstrowano w
filmu dźwiękowego.
Polsce: francuskich dozwolonych
98 i wzbronionych 41, austrjackich
JOANNA D'ARC NA EKRANIE.
19 i 20, polskich 193 i 8, włos 
W dniu 18 kwietnia odbyła
kich 6 i 3 angielskich 16 i 11,
i;ię w Paryżu w operze premjera
duńskic:h 4 i 1, czeskich 2 i 1 i ip.
monumentalnego filmu francuRzecz charakterystyczna że na
skiego „Cudowne życie Joan::iy
•
22 wyświetlane w . Polsce filmy sod'Arc",
Film ten oczekiwany
parOd]ę
wieckie - tylko jeden uznano ia·
niecierpliwie przez sfery fachowe
. .
.
.
.
, .
.
młodzieży.
ko dozwolony dla
Leon. Gaumont, . p10mer ~me· 1aby ~ie znalazł .u~nam~ . srod kiego.
i publicznożć, ma być . istotnie
Mamy
więc
tu
niebywały
rekord
W ro.ku 1902 Gaumont wywydarzeniem w produkcji euro· matografi_ francuskiej, o~łos~ł ?a sz_erok1~h . m~s puohcznosc1 odłamach Jednego
z dz1enmkow , w1edza1ące1 kmo.
konał
pierwszy film mówiony. filmów zabronionych dla młodzie·
pejskiei.
, MA E F
francuskich kilka uwag o filmie 1
Film ten wogóle jest jeszcze Film ten słowny, produ1<owany ży, po wielekroć przerastający nie·
OR I NI
ILMUJĄ.
1. mówionym.
w powijakach i upłynąć musi był zapomocą płyt gramofono· miecką produkcję filmową.
We Francji powstała armeńska
Czy nowy wynalazek U?YSka wiele czasu zanim dojdzie do wych synchronizowanych z akcją
I
wytwórnia filmowa pod dyrekcją prawo obywatelstwa na srebrnym doskonałości. Powolne tempo akcji filmu.
p. Hamparru:niana; ma ona rea·· ekranie, trudno przewidzieć, poka- filmu mówionego osłabi wrażenie
Produkowanie takiego filmu
lizować film_y historyczne i fol kory . ź~ nam to przyszłość. Film_ . mó- widza, a _zatem chętniej uczę~zczać wymagało wielkiego nakładu pracy
.... _ M.
l"AQIS
- O l ( ..JO\,U1
V4t<Y-'.>VIE
mi do operatora, dla uzgodnienia tostyczne z życia narodu armeń- w10ny napotyka we Francji ol on będzie do teatru,
w
skiego.
brzymie trudności, jakich nie ma ,parndj1" teatru. Filmy dżwiękowe czącej się akcji z nagrywaniem
GIGANTYCZNY PLAN
w Anglji, ,lub. S_tan_ach Zje j no- i _ słowue, które. b::dą_ produkowan_e płyt.
j
PRODUKCJI.
czonych: \~yrmemę .1e~ną .z tych mek1edy na w1ełk1e1. przestrzem, . W roku 1910 wypuszczono~
•
•
•
•
••
prze_s1.~od: iest mą „Z~1ąze.~ i:'lu- o~dane b ęd ą widzowi przęz ogra- fllmy owe na rynek, lecz publicz-1
1
Rzecz ność oglądała je tylko jako ·
AmerykansKl pia~1 p_roduk~Jl i:a zykow , który we r~ ra~c11_ )est n1czon_e rar~y aparatu.
Czy ten sam los l
ok 19_29-:-30 orz_ew1du1e real!zacię ootęgą. Jest on przec1wnrk1em oczywista, 1ż aparat nie o:lda tej curiosum.
5_04 hlm_ow dźwiękowych i 40.) fdmu mówionego i uczyill wszy- całej ga•ny dźwięków, ani też spotka d~isiejszy film mówio i
filmów memych.
I st ko, aby film ten sie nie utrzymał, 1 ciepłego brzmienia głosJ. ludz. nyr•
l

mnie z pistoletem
wałeś

nie pozna-

wcale"

I

Pionier kinematografji o filmie mówionym
Leon Gaumont uwata nowy WY'Jlalazek
za
teatru

I
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Szermiercze mistrzostwa Armii
W pierwszym dniu zawodów
szermierczych o mistrzostwo
Armji walczyli podoficerowie.
Do J?rupy finałowej zakwalifikowali się następujący zawodnicy:
Zagacki (zeszłoroczny mistrz),
Radlec, Pynczak, ttofa, Koza,
Pieczyński, Ad::imski i Grzegorek.
Dziś toczy się dalszy ciąg spotkań w grupach
podoficerskiej i
oficerskiej.
Wieczorem odbędą się walki
finałowe w trzech rodzajach broni: szpadzie, szabli i florecie.

Celem ćwiczeń cielesnycli jest' zaolności łatwiejszego i dogod-łnas ćwiczeniami wolnemi, są po- 1 ćwiczeń. Jest to zwrot w pojmozwiększenie sprawności fizycznej niejszego poruszania układu mię- dyktowane naturalnym popędem waniu istoty wychowania fizyczrozwój harmonijny całego orga- · śniowego. Wykonywa się te ćwi- ludzkim. Wpływ ich na organizm nego od systemów starych, stonizmu, '· estetyczne opanowanie czenia pod wpływem narzuconej skutkuje poza wYrobieniem fizycz sujacych wYłącznie g-imnastykę
form ruchu oraz osiągnięcie wy- uprzednio woli.
nem zasadniczo usprawnienie re- ścisłą. której celem był rozwój
trzymatości i sily. Niezależnie od
Pod względem fizjologicznym akcji systemu nerwowego, wyra- mięśniowy i osiągnięcie wvtrzytego ćwiczenia cielesne wpływają ich znaczenie podkreśliliśmy u- bia śmiałość i odwagę, ruchliwy małości. Svstem ten abstrahował
na rozwój dodatnich cech cha-łprzednio: rozwijają one klatkę stan uczuciowY, a z drugiej stro- od sfanu nar7;irl0w wewnetrzrakteru ćwiczącego.
piersiową, układ mięśniowy i sy- ny hart
duchowy i wytrwałość. nvch (serca i płuc) oraz pomifrif
Jak zatem wYnika z powyż~ I stem nerwowY, wyrabiają poczu- Wspókzesny system wychowa- stronę nsychiczną wychowania flszych założeń, ćwiczenia cielesne' cie dyscypliny.
nia ft?;Vczneg-o pofaczy w prakty- zycznego.
NA żYWEJ SZACHOWNICY.
Gry i sporty. nazwane przez ce zdefin.iowane przez nas grupy
Pawu.
Na stadjonie sportowym w Kanie mają na celu doprowadzenia
55
organizmu do nadzwyczajnych
"'
~•
•
WWW
z
- '* • liszu rozegrana została partja
wyczynów, zadaniem ich jest na....
h'
h
tomiast doskonalenie jednostki w
szac ow na żywej szac ownicy.
W grze wvstępowatv figury żypsycho - fizycznej równowadze.
we w specjalnych kostjumach.
Pozatem odgrywają one rolę by•
•
•
•
Budziło to niezwykle zaciekawiegienicznych zabiegów przeciwko
,
•
,
nie wśród widzów. obserwują-

*'

Dzi·en' p Z p N

gra1a na dochod swych naczelnych

ba~e~~~ms~~~bob~~~~~~·wy- Piłkarze
władz cych prz:bieg p::v. .
chowanie fizyczne daje nam duł
l
Jak się dow1aduJemy, podobchową sprawność i zdolność wY~ dn~ dzlis1iej15zym niemal
czach remi~uią,, Wart.a bije le~kol wy lrompromitiacjl. W drwżynie Fio 1 na partj.a roze~rana ~ostanie na
konywania wysiłku fizycznego s~k1e drezyny fuotbafowe rozeg1t"a1ą reprezenbqę Poman11a, WarsZ!a- letowych zaipasowi gracze zawsze yYystawie Powszechne] w Pozna.· dok
· ... t ·
· 1ep1e1
·. od swyc h sen110'1"ow.
. •
nru,
skąd w tournee
po Polsce zame1e
n r otnie w bardzo trud • zaiwKJ, d y na. do{! h'd
o PZPN
• • • -u. ro w1a.nrk a 1. L e5,s'aa. 1sLo
nie p~ t owar~ 1 gira1ą
demonstruje
grę w szeregu miast.
nych warunkach.
zn.umiałem 1esrt, że nia&wyŻisiza wła- sku sdę spotka1ą 1 a Pogon i Czall"ni wi·ęc gdyby nawet obie drużyny
Dobór środków,
roz~ d1za pri~awka za ipośiredinldwem ~. 7.da~ie się, również nie w11Jil()są do wystąP'iły w t. '1'JW, osłabioonyich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~•!!
porządzamy
w W. któremi
f., to dwie
główne grupy ćwiczeń: 1) meto- zwiąi2Jków oikiręg.owych wyznaczy- i giry zapału. Jest tylko taki jeden o- s1kładach. gra będzie iinteresuiącą,
1
dyczne, 2) wolne. Pierwsze obej- fa do gier dzisiejs1zych drużyny po- kręg w Poisce, gdzie dwie ch-uży- a P.Z.P.N. będzie pewino na]barmują gimnastykę, drugie - spor- siadające najliicZJDieiis1zą pil.llblic.zai.o~ć ny ligowe za~ią z zapałem. Mam dziei z Łod~ zadowofo•ny.
w bibljotekach oanuje ogromne
ty \J1~iczeniach metodycznych Lniteres przedewszystklem. Jedn0- na myśl: Łódź, bo wiemy pneoież
Tembardziei, że 1mpcezy A..ikla- ożywienie. Czytelnicy rekrutują
mamy ruchy proste, często nie ozeŚtniie P.Z.P. N., zairząidiził szereg z wielofotniei praktyiki, że ŁKS. i sowe róWIItież zwabią pu:bilfomość. się przeważnie z młodzieży.
mające w życiu praktycznego za- wyijaułów dirmyin sillinych na pa-o- Turyści
zawszie
walczą
z ŁTISG. i Or<ka«i otr~ymały iecLnaik
Najwię~ej popularną jest bibljo·
· o miistrziostwo
·
. .
· · dl a propruga.111dy p11'"k !ld'sitwa.1' so b ą am b"11bn1e.
stosowania. Ruchy te są zgóry willlO)ę
spc-t zbyt słabych prze(:1wn1ik6w.
Z gó- teka. doubltczna.
...81bl1oteka
h d · ł ta
31 .800 r 6 c.nyc
.
k
'I
k
k
.
.
.
d
.
"d
.
,
.
posta
a
zie, z
o k res one, wy onywane na o- Pom)'ISł ten Je.sit pod w~ględem spoi:r łNJą się op1ero w 1!IipC'U, a a2) a z ry 1esrtesmy przygotowam na kię- których korzysta rocznie około
mendę i obok wyrobienia mięśnia- towym dorbry, jednak kais'O·w<> mo- d1'l.1Ży1n cihciała.by }uż dzić 1,Y-Yka- skę Ha1koahu z ŁTSG. i Union.u z 60.000 osób.
wego mają na celu w~jenie kairr.ości w ćwiczących. Ruch jest tu że n:łd"aizić zwią·z~k na grwbe kosz- zać puibHczności S1Wą wy:i:iszość Orka·nem, Móiry wsa:aik prowadzi
!"'iei.skie bibljoteki i czy~eln!e
zasadniczo celem wYChowaw- ty. ~'YŻ nrusiza .J>'1'0W'booJa jesrt •1- Ostatniie wkcesy CzerwOi!lych sta- w t beli klasy A. Inne 1'mprezy pił oos·~daJą 39.500 tomów książeic,
· · . b
• ,
a
z ktorych korzystało
w roku 1928
czym, jak to jest wogóle w gimna parta ł na zawody sp°'11tiO'We pa- wia1ą
1c znaczn·1.e pOtn!I!d T tL.-y.tow
karsikJe
nasze~ okręgru me budzą _
ób
130000
styce. Wyrabia on nietylko mię- tir.zeć nie 11UJbi,
c:i jednak, iui p!1Zes·z1H, male się o- sensacli, gdyż dadizą widO<Wis:ko b.
Poi"a bibyjsotekami i czytelniami
śnie,
ale
pobudza
również
krążeN"
~..J-!~1
d
.
.
.
.
b
d
.
1--An sł boś,_ 1• 1
·
···
· k'1em1· - ł o d zianie
· · korzyst ają
·
• ""'""rawt· 1ą si'ę
nie krwi, rozwija narządy odde-,
~"'1r;G;lq.a
'Z11S1ersizia nie
ę Zle n.11'....,,
a
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ł:'-r
a
·
pra:ec1ę1.11.e.
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Bib1iofeki i czytelnie

1

chowe i wzmacnia system ner- s;ę zatem spec:la1,11Jfe róilniła od
ŁKS-owi oczywiście nie pójdzie
W okręgu łódzikim zamałą uwa- z bi~ljotek ~rywatnych, stowarzy·
wowY.
.
zwy.kłycli nied2fo1l, kiedy więksZość na zxl'l"()Wie wystawden~e kompletu gę zwrócoino na propagandę ładne szemow~ch ~ t. .d.
•
• h
I h
h
1·
b · ·
r•
•
Nalezy rown1eż zaznaczyć, te
. W. Ćw1czemac wo nyc ruc drużyn ligowych walazy o p1UJI1kty, ig.o~ego . o JUZ na meczu z ,_,,n·· go foQtba:h1 i zapomman<:> o proWiill- i bibljotek szkolnych korzysta
~ue Jest podst":wowym celem, a bo WISiZ-w:,tkiie ze"""'oły ext.r -kl sv hM"nią wytkazał oo 1ftlac2'Jtle przemę cii. Na złe jedinaik nie ··~..:.~~ie to około 100.000 młodzieży.
Jedynie środkiem. Ruchy są tu
i-1"'
••
a. a. vv >"J"U'
przyswojone. wykonyWane in- będą ~afy a[e emod]li zda1·e się ~zenie cięż:~i~i ~rami: 0dnosi s:ę łód1z1kim piłkarzom., którrzy dzisiejstynktownle i popędowo.
te giry nJkomu nfi-e d'<!.dzą. Bo CA-a- Jednak wirazenie, ze ŁKS. może so- szej n~edizieli odpoezmą po cięiJklej
Stan ten wsk:łzuje, że społeczeń
Aby osiągnąć ostateczne cele coivia z Wiisłą zaiW1Sze w takich me bie po1JW0Hć dziś na urno: łlomien:e kopaninie o mistrziositwo,
stwo w dziedzinie kolturalno-oświa
wychowania fizycznego należy
4-5 rezerwo~h g'l"aczv, bez oba.
towej ~robiło wiele, jakkolwiek
obie grupy ćwiczeń łączyć, poniejest to jeszcze mało dla stworzeważ one wzajemnie sie uzupełnia
nia idealnego typu światłego oby·
ją. Praktyka wiec nakazuje wspól
wa te la.
ne stosowanie omówionych grup
Stan-ra
ćwiczeń, t. j. uprawianie gimnastyki obok gier i sportów.
W piątek rozpocząl się mię- niem znawców siódmym graczem gnąl do 4 :2. Teraz Stolarow uzyW gimnastyce metodycznej dzypaństwowy mecz tenisowY świata, to też przewyższał on skuje 4 :4, następnie 5 :5, ale słab
ćwiczenia opieramy na pozycjach Polska - Ang1ja o puhar Davis'a. Tarnowskiego o klasę i odniósł nie i przegrywa. W następnych
DlAOSOB
wyjściOwYCh.
Przed rozpoczę- Na doskonałym korcie reprezen- latwe zwycięstwo w wYSOkim setach anglik ma mniejszą robociem właściwego ćwiczenia przyj tacyjnym Warsz. Lawn-Tennis · stosunku 6:1, 6:1, 6:1.
1tę ze zmęczonym polakiem i wyzCEUĄ
mujemy odpowiednią postawę, a Klubu w Agrykoli rozegrane zo-j
Uzyskanie przez Tarnowskie- , grywa dość gładko 6:1 i 6:2.
ł
celem ustalenia ciężkości ciała. stały dwa pierwsze spotkania w go po jednym „gemie" w każdym
Stolarow pod koniec meczu
POŁYSKUJĄCA
SKŁONNĄ do
Przed wykonaniem właściwego obecności 1000 widzów, wśród „secie" świadczy o ambi,cji n~- powtórnie próbował stawić opór,
ruchu musimy stworzyć dlań naj- ' których znaleźli się przedstawi- sze~o rep~ezenta~ta, ktory me ale nie wytrzymał ataków IiugheWĄC.llOW
bardziej sprzyjające warunki me- I ciele rządu pp. ministrowie: Swi- c~ciał o~dac zwycięstwa be~ wal- sa. Tę grę prowadził p. Niechaniczne, a dopiero po ustaleniu talski, Zaleski i Matuszewski, po- k1. Sędz10wał p. Kruszewski.
j dźwiecki.
MYDŁO
tych warunków wprawiamy w seł angielski p • Erskine, szef szta
W drugiej grze spotkali się
ruch odpowiednie dźwignie sta- bu gen. Piskor, pułk. Wieniawa- Hughes (Anglja) i M. Stolarow
Pierwszy dzień zatem przywowe. Dopiero przy pomocy siły Długoszewski, wiele osób ze świa (mistrz Polski). Ta para dała pu- niósł Anglji prowadzenie w stomięśni możemy regulować ruchy ta dyplomatycznego, prasy itd. i bliczności bardziej emocjonujące sunku 2:0. Wątpliwem jest, czy
KAQPINSKIEG
ćwiczebne przez dłuższy, wzglę.
widowisko. Polak w pierwszym chociaż jedno spotkanie z trzech
dnie krótszy czas i łączenie tych
. Na ,pierv.;rszy ogie~ poszedł secie okazał się przeciwnikiem pozostałych zdołamy wYgrać.
...
ruchów przez zwiększanie tempa „s~ngl~
między. Austinem (An- równym i po morderczej walce Najwięcej mamy do powiedzenia 1 „„ ". ~ : . ~ ) '
glJa) 1 Tarnowskim (Polska).
przegrał zaledwie 7 :5. Notabene w „doublu", ale anglicy są zbyt
lub zmianę rytmu.
Wszystkie te mchy są ponieAustin, najmłodszy gracz re- Stolarow prowadził już .2 :O, ~e- rutynowanym przeciwnikiem, aby
PRZEBOJ
kąd wytworem sztucznym, war- pceizenrtatji ami&leliskiei.I, qest .zda- dnak ttughes wYrównał 1 doc1ę- się załamać.
,.r'.-
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pat. Nr. 76-2S.
\\ z111< i..:n1'1 organizm, zbawienny
dla rekonw al2scent ó ·.w i przeto
niezbędny w każdym
domu.
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Elita. polskich kisrowców na starcie I

więc dziś!

A
Trzeci łódzki wyścig samochodowy zapowiada się imponująco. Na starcie bowiem stanie
elita polskich kierowców. Jakkolwiek lista zgłoszonych nie jest
I jeszcze kompletną (reszta zapowiedzianych zdoszeń nastąpi w
. dniu dzisiejszym przed p0łudn.)
1 uchylimy rąbek tajemnicy. Wyścig- dzisiejszy będzie generalnym
· pojedynkiem Austro-Daimlera z
Bugattim. Team Austro~Dahnle·
rów reprezentują dota,d pp.: Jerzy Filrstenberg z Będzina na
6-cvlindrowym wozie sportowym,
Halina Pozna11.ska na takimże wozie. Ludomir Ciel1ski ze Lwowa,
franciszek hr. Mycielski ze Lwowa - wszyscy w kategorii sportowcj. W kate)?:orji wozów wyścigowych z,glosi sic mistrz Polski
lienrykLiefcld z Warszawy, zwycięzca z roku 1927~

I

i------------Do

kołach

I SAKYA~

-MOUNI

Team marki „Bugatti" repre- ne, zarówno w
sporta-I
zentują dotąd pp.: Edward Zawi- wych, jak i szerszej publiczności,
PEQFUMY
dowski ze Lwowa na8-cylindr(!- dowodem czego jest znaczny ruch
wym wozie wyścigowym, fran- w przedsprzedaży biletów.
i PUDRY
ciszek Grętkiewicz z Łodzi na
Łódzki Automobilklub za na6-cylindrowym wozie sportowym szem pośrednictwem uprasza Sz.
tes Parf.de
i Jan Ripper z Krakowa na 4-cY-ł Publiczność o zastosowanie siG
lindrowym wyścig.
do następujących przepisów oboNie jest WYkluczonem, że w wia,zujących na trasie: szosa wy.ciągu dzisiejszego przedpołudnia i ścigowa musi być zupełnie wolnn
listy obu teamów powiększa. się .• od publiczności, która musi się
AgenL 11entira1 PQ~r la Potoęna; PAWEt. KLACZKO
Pozatem do wyścigów zgło- a stosować do wszystkich instrukKróloW11ka.21. VA"SOVIE-Tl:ll: h. "'"''· 211-0•
sili się pp,: Nadzieja Marchlew· ~ cyj no. komisarzy. Psy należy
ska na Piacie, Edmund Kuczew·· trzYIJllać na UJWlęzi. z godz~ną dru- '
ski z Warszawy na Tatrze, Iiali-1 gą szosa na odcinku Lutomiersk
W chorobach krwi, skórnych
na Regulska z \Varszawy, Karol -Aleksandrów będzie bezwzglę.- i nerwowych osiągamy p„zy stoPliiial z Łodzi na Buicku, Leopold dnie zamknięta dla ruchu kołowe- sowaniu naturalnej wody gorzkiej
Gerhard na Avions-Voisin, Bieliń- go. Początek wYścigów o godz. F_ranciszk~-Józefa regulatne funkski z Poznania i wielu innych.
14 min. 30. Start nastąpi o kilo- qonowame narządów trawiennych.
Przypuszczalnie na starcie metr od Lutomierska. finish w Wybitni specjaliści przyznają, że
stanic 20.-tu kierowców. Jak wi- lesie. Samochody prywatne nalc~ są niezmiernie zadowoleni ze zba<lzimv konku rencja będzie pierw- ży odstawić na suchvch bocznych wiennego działania dawno stwier·
szorzędna. Zainteresowanie dzi- drogach. Dojazd na finish od stro- dzonego wody Franciszxa-Józeła.
siejszym wyścigiem jest kolosal- ny Aleksandrowa.
Ządać w aptekach i drogerjach.
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Kronika zagraniczna

POŁUDNIOWO - AFRYK.ANSKIE złoża aLumiinjowo-fosfatowe
mafo sprawny, mato rentowny k<>szłwszystkiem walka z bezrobociem pełnem łłasldem poczynań Ligi na- zostały nabyte przez koncern nietem szerokich warstw konsumen- i jego skutkami poJitycznemi - zmu rodów w dziedzinie redukcji ceł. Jej miecki „I. G. F arbendindustrie" dla
wyrobu cennych chemiikalji.
tów.
szają rządy do kontynuowania pr"" rzecznicy próbuią zwalić winę teg,?
*
--ł
**
DzislaJ - w dwa lata po kuw.e- tekcjonizmu w dziedzinie przemy- stanu rzeczy na państwa roln~.
STANY ZJEDNOCZONE prorencii genewskiej z 1927 roku - słu. MlęQynarodloiwy kryzys w s-ie Państwa tego typu Jednak nie od- ieiktui·ą gmntoWlllą 7Jmianę taryfy
widzimy jasno, że tak przekonywu- regu działów górnictwa (węgiel!), grywaaą decydującej roli w Euro- celnej, polegaiąicą oczywiście na
jąca argumentacja rzecznlków Wol- 1 przemysłu (włókienalclwol) i trans- pie. z państw zaoceanlicenych Sta- ziwyiż.ce całego szeregu stawek celnych. S.zczegóły podajemy w innem
nego handlu pozostała teorją, Oka-. portów (kolejnictwo!) zmusza do za ny Zjednoc:a:one hołdują zasadzie miejsoo.
zuje się, że ideologja wojennej poli- : ognionej kcnkurencji i dumpingu. protekcjonizmu. To tłómaczenie ia·
~·~
tyki gospodarczej znalazła nadbu- Nic dziwnego, że głos loonferencji tem nie wyjaśnia nłczego. PrzyHlISZPAŃS/Kl .MONOPOL nafto
doiwę pseudo - naukową w etatyź- genewskiej poz<>stał „gł<>sem woła- szłość elron<>miczna św1ata nie pój- wy j!Ui w r. 1928 t. j. w pierwszym
mie o zabarwieniu socjalistycznem. jącego na puszczy". Praktyka osta-, dzie po linjJ wolnego handlu,
roku irs tnienia pnzyiniósł skarbowi
1
hirs©pańskriemu 336 miajonów peset,
Wzg ędy
społeczne - przede- tnich dwuch lat zakończyła się zu„
Dr. M. S.
00 dWIUlkr<>tnie przewyższa dawne
m:es!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!'!!~1+!_1!!!!!*~'~'ihMM~!;!1~w!!!!!*!!!!~""!!!!~!M~~!!!'!*~D!!!!!!!!!!!!!!!!ill!!l) wpływy z opłat ceilnych od prroduk
;;
„,.,_...,___
tów naftowyd1.
*•>lj
Słuszna
Dzięki
ZACHODNIO - EUROPEJSKI

Okres kryzysów wojennych i powoiennych charakteryzowała niesły
chana krótkowzroczność dyspozycli polityczno • gospodarczych. We
wszystklch krajach, i to nietylko w
krajach bezpcśrednio wciągniętych
w ruchome granice okopów, pojawiła się gospodarka etatycma, któ
rej hasłem naczelnym była samostarczalność i niezależność od pl'Oducentów i odbiorców zagranicznych. Hasło to i rygorystyczne jego
stosowanie doprowadziło do zupeł-

I

nego poderwania stosunków między
narodowych. Wyso-kie ochronne wa
ły ceł umożliwiły cieplarniany rozwój małych przemysłów narodu-

a1rc1·
a
n

wojnie celnej„.

wych.
• .• powstaje chłodnia
Zebrana w 1927 roku w Genewie przemysł
w Gdyni
1
pierwsza międzynarodowa k.onleren
rozwojem rolnictwa w Połsce,
.
•
•
cja ekonomiczna była pierwszą ma-1 Dowiadu1emy się z wiarygodnego płat, z drugiej zaś strony zależy wzrasta stale produkcja zwierzęca,
nifestacją liberalizmu ekonomiczne-~ źródła, że jeden z najpoważniej- ini'Cjatorom na takiej modyfikacji oraz eksport przetworów mięsnych
zażądano zbu sa:ycb przemy:tłowców łódzkich postępowania, aby ustanowienie i nabiałowych. Pragnąc ułatwić
go po wielkiej wrn1r»e;
-,d' ł
·
d '
b
t h pro d ukt ów zagranicą,
do z yt yc
rzenia owych murów celnych w po Ją iru_:cjatywę, .zm1.·erzaJącą o' nadzoru istotnie prowadzl~o
.
t l"ć
k
I
t
imię rekonstrukcJ'i międzynarodo- wszczęcia przez wtelk1 przemysł
•,{uuu :pt?ues oraz us a 1 wyso ą mar cę ga un·
kr0 k'
k0
b
runl
dzi 1 kawą dla polskiego eksportu, rząd
wego współżycia i międzynarodo- energicznych
ow pneciw i W 0 ecnycb wa
s:ach u e e postanowił wybudować w Gdyni
wego obrotu handlow~. Podkre- wzrastającej niepok~ąco fali nad- 1 nie odroczenia wypłat zwjązane wielką chłodnię, która rozmiarami
,
d
b
· t z, t a k zn·a·c.znem.. pou.&oze.
..1. •
•
ślono, że cła odbijają się na kieszeni! zorow .są owy. c •
.
. ' 1es
nte.m
swem1 1• urzą d zeniem stanowić
·
t ·
h · ·
Akc1a zamierzona 1est w 2-cb k te k outow adm 1Ilil'słraCiJ1 przedSlęb1or bę d zie os atm wyraz tec ntkt.
konsumenta, rzekomo „chronil{)ne1
1
.c.n" nr<7.od zalewem towaru „agra- ' runkach,
Jednej strony chodzi bo · stwa, zwłaszcza pod postacią bono
Chłodnia powstanie kosztem
5"
r·-"
'"'
I
ł ·
d I
„
d k 1..; h
8,5 milj. zł , a budowa jej odbywa
nicznA<ło, Nie i'esteśmy pod tym wiem przemys ow1 o wprowa ze- ( rarJow a wo ac~·c , że rezu1tatem
b
-e;
l
się w szy kiem
teT.pie pod nadwzględem wyjątkiem: wszak ~ nasz n.i~ znacznych utrudnień p~y u-~ ~ad.zoru je~t „dobicie" .zachwianej zorem Państwowego Banku Rolnego,
rodzimy przemysł, po części nawet dzlelan.łu przez sąd odroczema wy ' fo1ansowo firmy.
, który częściowo ją finansuje. Stan
i rolDicl'Wlo, korzysta z ochrony celrobót_ prz}'. budowi~ chłodni ~onej. Przytoczymy jeden z nader
stępuj~
rntensywme . naprzod.

przeciw KO :rladzorom

z

z

d
'
k•
'
•
t
·~YJ zmy na run I sw1a a
J

H1J' •

przy~ładów:

charakterystycznych
oto cła ochronne I zakazy importu

popierają rozwój naszego przemysłu cbemłczn~o· w rezultacie jednak nasi chony' obywatele mus~ą
k
pł . , • ..11_, kiI e ceny
s-· acic• wyso
• za marnedt 0 ra"'"we SfUUAl eczntcze, a pona
w
licznych wypadkach wyrzekać się
niektórych z nieb w zupełnoś<:i,
Tak ochrona celna buduje przemysł

75

pali i

sami 11rodu ujemy
kolejowy

ataku nerwowego

margaryny

Potrzebny

techni"k-konstruktor

z

Czytajcie

I

0

2,5

na rynku eurropejisikim.

***

OKRĘGU
włókiennicz-ym powstał syndykat
W

LIBERACKIM

dla uzyskiiwa'lllia i podziału między
:z;ra:eszonymi d'ostaw państwowych 1
komuna1l1n··~i..

,......

t•'

*•

WŁOSKIE PRZĘDZALNIE j~d-

wabiu OO!tura1n~go stoi'ą w przeded
nilu powaŻ1n.ych konflikitów o płaC"e.
Obowiązująca do l/Vl llrnWWa zbio

„

ł

b

!•' -

rowa zos.a a przez ro otłnnKÓW wymówiona, właściciele rnrzędizalni
uważają z.aś udzie1enie podwyżek
za W)'tlcluczone. • •
FINANSOWANIE
KONSUMCJI obięło, jaik donosizą z Berlina,

ukończono

k

z

„Głos Polski''

Ryne~ uręgloury
iuż

siuróWlki

z imiciatywy
hoteli o.raz zar.ządóvi
zdrojowych powistafo towarzystwo
roboty ziemne.
O ile tempo finansujące.„ podróże warkacyjne.
robót przy bndowie chłodni nie Zaciąi~ięte na ten c~ potyczki
osł~bnie, chłodn~a bę9z~e mogła spłacane są po odbyciiu po-dróZy w
byc oddana do uzytku JUZ w roku ratach mie.sięomiydh z doliczeniem
bieżącym.
od sete k w wyso k ości 12 proc. p. a.

I.

PAPIERY PAillSTWOWE
I LISTY ZASTAWNE.
Pożyc:zJka
in.westycyij•n a 104.50,
104.25
Pożyczika
st'a1biiliizacyjna 92.50,
92.25
Dolairówka 75.75, 76.75
5-proc. Konwersyjna 67
5-pa:-oc. Konwersy;}na ~o-1. 57
Dolarowa 84.50,
KoJe.j owa 102.50
8-proc. B-ku Gosp. K.rajowel!o
94.-7-proc. B-ku Gosp. Krajowego
83.25
4 i pół proc. zastawne ziemsk ie·
zł. 46.25, 46.50
8-proc. listy zastawne ziems1kic
dolarowe 95.I
8 proc. m. WarsZ<lW" lł. 64.2~'
8-proc. m. Łodzi 58.50
8-proc. m. Czę.sto·chowy 56 50
t

~ortowe

ceny

proe. a to wskutek braku surów1k i

~~~fe~'~rz%~:~d~~~;ch~~~ts !~}f; z~ełnie150nową chiecłzinę:

już około

W biurze izby przemysłowo-hanł kołder i galanterji - do Sytj'i.
dl-0wej w Łodzi, Tarr gowa 63, Z1naj-j
Firmy holenderskiej, poszukuiąduią się następujące zg.foszenia: J cej producentów baweł.nlanyah toFirmy niemieckiej pos·zukującej warów na spodnie, szer, 70/140 cm.
w Po1sce rnrzedsiębiorstw dla w"'ko'
FU-my gre-kie1'
JPOs'r-.-'
1
r·
.....
= h1'czące1·
na.nia w większych rozmiarach ro-; pirzy eksporcie towarów włókienni
bót izolacyjnych przy budowie czycb do Grecji,
"'
chfo.dini.
.
. .
.
Z_rzes;zenie agentów i ~·rzedstawi •••
Firmy nowoiorskie1, ktora prag- c1eh handlowych Sz1wec1i poleca
materiał
nie nawi~zać bez1Po·średnie stosun- Hrm-0m polskim, eksportu.iącym do
!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!•! ki z fabrykami wyrobów wełnia· Szwecji, z pośl!'ód swych cz.il:-O'll!ków
Polskie koleje państwowe Zlt·
nych, nici i szali.
solidnych prze:!stawioieli handlo- żywają rocznie około I.OOO ton
Firmy syryjskiej, pośredniczącej wych dla tych firm polskich na I m:e dzianych blach paleniskowych,
przy ek1Spo:rcie fiirm łódrzkich w Szwecję.
które w znacrnej mierze sprowadzane były dotychczas z zagranicy.
URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY bramy wyrobów włóikienniczych.
W roku bieżącym po raz pierwszy
W ALUTOW.E.J
koleje polskie pokryły całkowicie
GOTÓWKA.
swe zapotrzebowanie na te materDolary -·
jały w fabrykach krajowych, które
CZEKI.
przystosowały si<: do tego rodzaju
Ho-laindfa 358.69
Londyn 43.28
Na ostrubnieij sesji w Wydziak ta jak nam k6mun1tkuqą nie mogła produkcji.
Nowy Jork 8.90
Ham1d~o·':"''}'lll Sąrd pod_ prz7wodnict- ; być w)'fk<mana, poniewa,ż upadły/
Paryż 34.84 i pół
wem wice-jpl!ezesa żołlkw~ w asy- i po przybyciu do kuratora z komor-!
„ ··: ":r;~ ~homiono fabrykę
P:raga 26.38 i tmy CZIWl!l!rte
ste.ncii sęd7liów Hertziberga i Łotziń mkicm dostał ataku nerwowego,
Sizwajca!I'ja 171. 73 i pół
skiego ogł-0sił upadłość WoHowij polecenia lekarza po·zostawio1I10 go
Wiedeń 125.30
Kupferbergowt właścfole]oWi składu ' w domu.
·' k'tej· 2, N as t ąp1'ło IW?!M
Z końcem kwietnia r. b.b uruWłochy 46.73
przy u I• Brzez,ins
*MHW
.+
BerHn 211.45
chom~ono w ~oznani~
fa rykę
to na żąidarnie 1ki1Jiku wierzycieli, któ
rzy załączyli proitestowa1I1e weksłe
~hem1czno-techmczną 1 tłus~czu
URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY KU1pferberga w ssumie orgólinej 4500
·
Jadalnego „Standard" . pod fumą
WARSZAWSKIEJ
zł. Datę ro·zrpoca:ęda upadłości ogFryderyk _Abel, Poznan. - StaroPolski 163.50, 16375. 163.50
łosz;ono tymczasowo na 13 k1wietłęka. Dz1enn.a produkcja m.argaZarobkowy 78.50
nfa b. r. Sędzią komisarzem miano.
. .
ryny w nowej fabryce wynosi 800
Sole potasowe 35.wa.in.o sędiziego handlowego Fran- z pra~tyką w Rro1~kto:-van11~ ~mon- - 1000 f{g,
Węgiel 71.ds2lka Turskiego, kuratorem adwo- towamu ~.ur_oc1ągow 1 mmeiszych
Cegie.Iski 38.kata DjoniiZego Friedmana.
uwa!gi ko~1st:ukq1 zelaznych. Posada do -~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!
Lilpop 32
na to, że wierzyciele zarzucah upad Objęcia zaraz.
.
Modirzejów 23.50, 24. łemu nabywanie towarów jeszcze
Zgłoszenia do Elektrowni Łódz
N orblnn 162.50
po protestach, Sąd postanowił osa- k:ej, Biuro Budowy, Targowa l.
Ostrowieckie 87
dzić upadłego w aTeszcie, Decyzia
1448-~
PoiciS1k 5.50
!Wdiziki 41.Stara·chowiice 25.75, 25.50, 25.75

Upadły dostał

związek żcl?aza surowe~o podniósł

nie odczuwa braku wagonów

*

ANGIELSKI DRZĄD HANDLU
zagranircZJnego pod~ął w r. 1926 akaję ubezpi~zerua kired'ytóiw eikspor
towych. W pie~zym kwartale r.
b. o,gó11Ila suma tego rodzaju polis
ub~iecrzeniowych wY111osiła 1716
młlj. f. sz.terl.
**
W BERLINIE *'wydano zarząidzenie, mocą które·go, o.rgaini1zowaine
zwykle w lipcu przez wielkie magazyny, wyprzedaże letnie w roku
bieżącym odbywać się mogą wyłą-omie od 1 si·~ do t WII'!Ześnia

Pokłosie

kryzysu

Glejty
Na tej samej sesói udziel<>t1-0 glejtu szereg01Wi U/padłych: Józefowi
Dobreckiemu właścioiefowi składu
przy ul. Al. Kościu&zki Nr. 10;
w SJPrawiie upadłości Pierwszej Polskiej Fa bryki Wyrobów Gumowych „GLOBUS", o której obszernie piisa.lliśmy odbyło się już zebra
n.ie wierzycieli, po którym S~d m:a
nował
syndyikiiem tymczasowym
masy Uipadłości adwokata Tujakow
skiego i udzielił gleftu właśdcielo
wi upadłej firmy. Po raz drugi iuż
przedłużono glejt Szai Lewenzonowi właścicielowi skład1t1 skór przy
ul. Noworniejskiei. Wszystkim gh~j
tóiw udzielono do dnia 1 lipca b. r.
KONIEC

NADZORU SP. AKC.

S. ROZENBLAT.

Dnia 7 maja

Wydział Handlowy

Sądu Okręgowego

umorzył

odro„Sp, Akc. Wy
robów Bawełnianych S. Rozenbla-

czenie

wypłat łirmie

Wydorbycie w1ęig1la w marcu. śląskieg·o Z.wiązilm Przemysłowców' 6873, brak 3822 (35,7 proc.) i t. d. ta" w Lodzi, Wlierzyclele firmy o
w.zrosło wtprawdizie w porównaniu ~ Górnic:zJO-Hutniczych w KatowJRynek krajo.w y od 2 tyg~i
z lutym o 16 proc. (z 3,2 mrli. to.nn ' caoh zażądano w cLniu 4 maja r. b. wszedł zatem w okres pokrywa~ ile nie zostali dotychczas zaspokoje
clio 3,8 milj. toin.n), jednakże zibyt 9667 wa&cinów dz·iesięc ioi:onowych, pełnego zapotrzebowania. Chwilami ni, mogą żądać obecnie pokrycia
kra~o·wy wzmógł się zaledwie o 9 . a w dniilU 6 maija 9262 węgilarek i dowóz przewyższał nawet ohłon- swych wierzytelD10ści w pełne} wyproc. (z 2,1 mili. tonn do 2,3 mili. ' ko-lei uskuteczniła przydzirał rupeł- ność rynku, zwłaszciza w rnkresie sokości.
tonn). Powodem tego sta.nu rzeczy, nie. Dla porównania podajemy cy:f- świat żydoiwsikich.
był odczwany w dalszym ciągu ' ry z poprzednich miesięcy. Zażąda
W zwiąrzku z powyższem ceJty - - - - · - - - - - - - - - - braik wagonów.
no przeciętnie na dzień roboczy wo znacznie spadły i słabsze gatun~i
W kwietniu sytuacja uległa dal- zów 10-toinowych: w listopadzie ub węigla moiJna było nabywać ponJszej poprawie a_Ie kopalnie i nadal r . - 10.476, pod·stawiono - 8115, żej 40 zł. za tonę lo•co wagoo. Odnie otrzymywały żądanej ilości wa- łnakło 2361, czyli 22,5 pr0<:. zażą- biło się to równie-i; na naj]epszycb
'
gonów.
! danej ilości, w styczniu r. b. zażą- · gatunkach węgla, które wprawdzie
Od kilku dni dopiero dostarcza dano 10.436
podstawie.no 8209, 1 nie obn iżyły się tak znacznie, jakl
•
kole.i kopaln:om w~glarek w żąda·· brakło 2227 (21,3 proe.), w lutym] go_rsze i średnic. spa<lłv jednakże o 1 rly muje zlecenia na sezon bieżc;cy
nej ilości. W edług d<1 nych Górno- r. b. zażqdari.o 10.695, podstawiono ~ blisko 4 do 5 z~ul. ~ienkiewicza ~o tel. 1·82
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Siadami •• pułk." Barkera

Armja przewodników na P. W. K.
rekrutuje
k

się

1929

przewainie ze sfer inteligencji

J

zakończył slęł&i.ł prw,es po:marusktego oddziału Z Nowei Zelandii. donoszą PO-:
.
.
dobnym wypadku, 1a-k w słynne1
urs ~ pirzewodnilk°'; ~ Pow- Wilikp', Ziwią~ &a p°'.1"1eranfa tu- sprawie pułk Ba'l" ker a, tylik o, ze j
W

dniu 8 bm.

Srodki zapobiegawcze władz przeciwko
nE:.b1waniu narkotu
. ków
.,,
•

0

. .

szechneu Wystawy Kra1owei 11!1Zą- rystyki p. prof. Kilairsik1, pnyozem tym razem chc>dzi 0 mężczyznę, i
dzony stara1nfom dyr~ciji. PW1K.
wytkład<>wcami byli pT"z.eważn[e pro , przebrane.go za kobietę.
.J_!
h
f
• tJ p
Był nim 27-let!Ili tubylec Mao·r i
, . .
Row1111ez w tych Qllllllł.C' zaikoń- esot'O'\We. · ·
k tóry prze bIJ'any za ko1L0.fotę pe łn 11•
czył się 2-tygio·ooiowy kurs przeEg1zamm ZJdało 110 słuchaczy, obowiązki shlżąc <'i w pewnej angiel
wodini1ków (cicero111ów)„ zorga.niz<>· którzy reikf'wt'lllią się ze sfer intelń- skiei rodzinie. Chlebodawcy byl· z
wany pii.zez W.Iilrip. Zwiąizek pqpde- gemcjl. Między przewodnikami są tej oryginalnei służą.ce1 bardzo zarania turystyki, a maJący na ce4u ~utŁ'Y'flowainfi mawcy Języków: fran- dowoleni.
.
,
~
należyte pirzygoit'l'lwanie odpawied- cuskiego, an-«ehsikiego, niemieckie- I _Prze~ sądem. Hum.\czył o~~ cz,.,_
• .s·
•
• .
w1eik. liż chodiz1ł w prz·mranm kfJniej kadry pr.zewodnifków dla wy- go, cizesk1e~, serbsk~eg-0, dunsikte- b1ecem. 3,by uciec J>1"zed swn•'mi wie
cieozek w czasie PWK. Krims ten, go, s1ZTWedzik1ego, łotewskie.go, git-e- rzycielami, oraz ponieważ łatwiej
1 jęst w ten sposób o pracę.
obejmujący 121 słuchaczy, prowa- ok.iego ł arabskiego.

Jak wiadomo s~zed~z całego wadzić o<lpowiednfo kontrole w aps7eiregu medykamentow 1e~t. zabro tekach, przyiczem, recepty zawiera
niona bez recepty lekaTsk•1e1. Cho- jące artY'kuły narkotyczne będą
dzi przedewsz"'stwiem
o narkotv. ki poddane specia·1n"'"1
o~lodzinom
i
,
i--i; "'
iak morfina i kokaina. Ohzabo się '1 o ile okaże się, że recepta i est sf::tł
iedinak że w ostatnich czasach szowana, siprawa będzie przekazazgłaszają się do ruptek osoby zaopa-1 na wła<lzom poHcy.jnym w celu wy
k~e w retifty ze sfałszowanemi krycia winnych.
po pisami e arzy, nazW'iis·ka któJedniocześnie władze będą badać
rych nie są jeszcze P'.opuJarne, gdyż lekarzy przepisujących zbyt czę'lto
są to lekarze mło<l,z1.
nairkotyki w celu otrzymania od
W związ-ku z powyższem władze nich o·dpowiednich wyiaśnień. (p)
zcLrOW10tno·ści postanowiły przep-ro-

I

I

nałóg

Oszustwo czy

Do zmiany płd .„zmusi·
li go wierzyciele

o

I

YSCIGI SAMOC

szosa Lutomiersk. - Alelisandrów
Niedziela 12 bm.
Dojazd tramwajem do Aleksandrowa.

Początek o godz.

2.30 pp.,

zamknięcie trasy o godz.

Wyniki ogłaszane będą na trasie przez gigantofony.

-

-

Bufet na

2-ej.
Szczegóły

miejscu,

w afiszach.
5

EE&
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TOW. HArtDL.

Sp.

ta
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z ogr. odp.

PIDTRKll\VSKA 1,9,
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I

teł.

!!· 86
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Na ak.fadzie

w

każdej
łlosoi

OBUWIE ludowe) sportowe tenisowe:
PEPECiE i Tow. Akc. SCHWEIKERT

LINOLEUM. OP O NY

wszPlkie wyroby gumowe tPcbniczne i chirurgiczne. Hallo!!!

głoszenie.

Zł. 3.30 18 baleron gotowany

2 Wl.eprzowt"na bez dOkł· • 4 .~no 19
•
surowy
3 schab i baleron
„ 4.20 20 boczek surowy wędz.
4 słonina
• 4.40 21
•
gotowany
5

sadło

•
•
•
"

6 sa1ceson

7 kiełbasa krajana
„ serdelowa
8
9 pasztetowa
10 serdelki·
11 podgarlana
12 czarna
13 kaszanka
14 krakowska
15 szynka gotowana
sur. wędz.
16
•
17
„ bez kości

„
•
„
•
•
•
•
•

„

4.40
4 40
•
4.40
4 40
5.50
5 90
·
3.20
3.20
1.70
5.50
8.00
4.80
5.30

·
· 1
• cie
• I ęce za I k g.1
wo I owe, b aran1e
Na mięso
w hurcie:
w detalu:

l

2
3

4

5
6
7
8

wołowina norm. l gat. Zł, 2.65
„
„ li „ „ 2.20
koszerna I
,,
„
II
baranina norm.
„ k oszerna
cielęcina normalna
„ I< oszerna
,.

„

JJ

„
"

„
„
„
„

3.44

2. 75
2,75
3.1:05
2.34
2.34

1
2
3

4

5
6
7

8
9
10
11

wołowina norm. I gat. Zł. ~.OO

„
„

3 OO

4.10

rta wyroby masarskie koszerne za I kl. w detalu:
1

kiełbasa
•

salami I gat.
•
IL •

zł.•

kiełbasa gęsia

zł.

„

Konsultacie z neurologiem i urologiem.
<.iabinet. !::iw1 atło leczniczy
Kosmi;.tyka lekarslta.
Oddzielna poczekalnia dla Kobiet

fi 1[ RSZA

D c§Jc§Jc§Jc§J@c§Jc§Jc§J@ O
•
•
Specjalista chorób oczu

0rJSWieżone, Wytrzepane
Po go dzm1e otrzymasz 1e Panie.
My ci wszysttrn przerobimy,
Uprasu1emy, w~·reperujemy,
A jak każesz, to pierzemy,
Farbujemy i szt. cerujemy,
Zostań więc naszym kl11entem Panie,
tfo od§wieżan•e garderoby
Jest tylko u nas tani.-,
ZI. 3, - dasz mój t'anle
I odświeżone masz ubranie.
I dla was również piękne panie
Jestesmy na każ,1e zawołanie,
:::iuknię za zł. <!.~O odświeżamy.
I mną garderobę damską w -

Dr. med.

moczowych.

ul. Pr. Narutowicza (Dzielna) 25,

'feleton 44-10.
Godz. przy1 ęć od !-2 i od 4-8 p. p ordyuuje, jak ubiegł roku, w chorobach wewnętrznych i kobiecych

-

Grze~orz ttOZENBERG

Telef. 38.
e.00DX0XDX0X0X0000~.

chorob1 iołądłla, łliszell
wątroby i wewnętrzne

c§JC§Jc§Jc§Jc§Jc§Jc§Jc§Jc§J

Gdańska

NASIONA
pastewne i kwiatowe

44, tel. 24•44

Przy'muje od 11,15 od t?.50 i od 13-8 warzywne

pierwszorzędnych

firm krajowych

O VVVVVVVVVV O i zagranicznych pierwszej
do nabycia w

Do akt
Nr 296 1929 r.
Ogłoszenie.

Komornik Sądu
Grodzk1esio w Ło
dzi, Tomasz Cho·
Te!. 9-97.
rzelsl!.1
zamieszkaly w ł:.o•
dzi przy ul Sien ·
l<1ewicza .N'2 67,na
c:§JC§Jc§JC§Jc§Jc::§Jc::§JC§Jc§J
zasadzie art 10 O
Ust. Post. Cyw.
s;itasza, że w dniu
.c.l mn1a ltl2::1 r
•
od godz. 10 rano
leczy naturainą hezłeH.arstwową we wsi Czarnocin,
metodą llręgarstwa
gminy te . że. pow.
Łódzkiego,
ChoroJy. nerwowe tastm~, niemoc
płciowa) przemiany
materii (reuma
odbędzie
się
tvzm) i kobiece
sprzetiaż z
przetargu pub liczGodz. przy1ęć od 5 do s wiecz.
ruchomosci ,
Nawrot Jfg 2, l piątro, front, Ili bram a nego
do
-w należąoycn
mcrntego Jagieł-

o

S· OGDUr.SmleAei·w S K
1
8

Wieliński. Uoclz. flrzvicć

:w willi „BELMONT".

DR. MED.

składzie

jakości

aptecznym

13. P I L O

.or.

P1~c Reymonta 516
Sf. 8lbOrga!tL6dt,
Il
Moniuszki

(Garny Rynek)

Chorooy skórne
i weneryczne
elektroterap 1a
Przyjmu1e od 8 tu
i od 5·8 w1ecz.
wn edz. od 10-11

~~rs ~t§itm
MLECZARNIA
Andrze.1a

24

poleca smaczne i zdrowe

OBI.AD~

Dr. med.

Zygmunt

Datyner J
1
1

z 5-ch dań,

za 1
~ziś

wraz
zł

z

pieczywem

70 gr.

Rosoł z makaronem,
Barszcz za·
b. l
k t fl
·
ie any z ar o amt.
ły 1 stdada1ących I Choroby nerek, pe- Sztuka mięsa, Piec:zeń cielęca, Piesię _z dwóch krów, cherza i dróg mo- czetl. wołowa, Kotlet wieprzowy bity
konia 1 wozu roczowych.
Kotlet cielęcy siekany, Wątróbka
.boczego,
oszacowanych na Przyjmuje od 9-10 cielęca, Schab.
, od o-~! w
su:nę zt. 750.Łódź, dn. !::l.5 29 r. , il iramowicza 11 Kawa, Herbata, Kompot.
J(omorn1:<
dawn 01 ;,t lńsirn l
Kn! ·· ~ a Ja carte
l l ·--, ::i-', ;'ar1i:o 5-'..:
T. Chorzelski.
Tel. 45.95 .

I

(-) Dr. E.

t

~~?ob~n!!.1p!~~api~~~ lKRYNICA
or. M'kI ołaJ•Born steI•n

u . "·.

.1507 · l

Zł.. 209-d

PORADA 3

w te1 same1 cenie odnawiamy
Czy to oiedny, czy bogaty,
1\ikt nie dozna u nas straty.
A więc spieszcie Panie 1 Panowie
fylko !i;m gazie jest, •
POliOTO
„KIERSZA KH.A wli:;GKIE
w IE" !:Jl żEl:W.MSKlt!.UO i zobaczycie
.Coś ciekawego, nowego.

o

LeKarslUej

Dr lgn M8 rg 0 11· S

10.50 6
II g.
7.lu
8.i&O 7 wędlina „rozmaitości" „ 11.60
3
" wrocławska I •
„ 6.40 8 kiełbaski wiedeńskie I g. 8.~0
li
„ 4.90 9 wątrobiana
„ f).!jQ
4
"
"
5
„ gęsia
I „
„ 8.00 10 suci1a eksportowa
" 11.30
W myśl § 10 zacytowanego wyżej· Rozporządzenia Ministra
S praw W ewnętrznyc h winni żądania lub pobierania cen wyższych od
wyznaczonych będą ukarani przez władzę administracyjną l instancji
według art. art. 4 i 5 zacytowanego wyżej Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej aresztem do 6 tY{!o..lni lub grz~wną
do 10.000.- złotych, o ile dany czyn nie ulega surowszemu *:S:XX:XX:Z~:S:X~~X::X*
ukaraniu w myśl innych Ustaw Karnych.
~ n ~ 3'
Jrn ,, Im;..r
k1'!!!'fa n n ~
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązuią na terenie
m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
'
ul. Moniuszili 5, tel. 70-50
.] 'J1>l:'
., ;.J 12 maja 1929 roku.
choroby sllórne i wenet'yczne
asw1etlan1e
- ampą 1,warcow,, le cze·
Wice-Prezydent m. Łodzi
nie ży!.:J!iów.
70- O

2

Telefon 65··1

Przyjmuje codziennie
Od 12-2 j 7-8, W niedziel~ 1-2

Gabinet Kosmet

0
„
„ 11 „ „ 2.60 0
I „
„ 4.10 Dr. B. DONCHIN
„" koszerna
„
II „ „ 3.30
baranina normalna
„ 3.16
k oszerna
Spec1·alista chorób oczu
„
„ 3.9n. .
cielęcina normalna
„ 2.70 POWROClt. DO KRAJU
„
koszerna
„ 2.80 przyjmuje codziennie od 10 - 1 1
wołowina norm. 1 g.
od 4-7, w ni1tdziele od 10-1 pp.
bez kości „ 5.60
ul. MONIUSZKI I.
„ norm. II g.

bez kości
polędwica wołowa

Aleja Kościuszki Nr. 13

czynna od 8 rano do 9 wiecz
11-12 ) przyjmuje
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp.
leczenie chorób
wenerycznych, moczopłci O•
wych i skórnych.
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.

Krawieckie

Zł. 8.00 On zab ierze Twe ubranie

22 smalec
23 ł ·
k
s omna papry owana
„ 5·8O
24 siekane
do umowy
25 polędwica sur. wędz.
„ 8.60
26 kiełbasa surowa
do umowy
27 1 d
5 50
ro a a
• ·
28 kiełbasa sucha
• 6.80
29 salami
„10.00
30 parówki
„ 6.80
3 I kiełbasa sucha polska
„ 7.80
32
„
• moskiew. „ 7.80
33
"
• myśliw.
„ 9.60
34 salami miękkie
„ 6.80

ZAWADZKA 1

telefon <>6·35
przyjmu1e od 3-9 wieczor.

~Yn!td~' ~~~o~ie!y~f!~?my,

6 30
• ·
„ 5.50
„ 6.00
• 4 80

WENEROLOGICZNA
LeKarzy - specjalistów

na ALEJE 1-go M~JA 37

P

1 wieprzowina

PORADNIA

przeprowadziła Glę

na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej
i dnia 31 sierpnia 1926 r.
o zabezpieczeniu podaży przedmiotów
O Ot
powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91 poz. 527) na Rozparzą
dzeniu Ministra Spraw \Vewnętrznych z dnia 19 lipca 1928 roku
o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 761) na jednogłośnej
opinii Komisji do ustalania cen, wyrażonej na posiedzeuiu 10 go
maja r. b. niniejszem podaję do wiadomości mieszkańcom m. Łodzi
co następuje:
Opowie Wam
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 526 z dnia 10-go maja 1929
Co§ od wiersza
roku zostały wyznaczone następujące ceny maksymalne (najwyższe) : ozwoń mói Panie
Na mięso wieprzowe i wyroby masarskie
Uoniec jest na zawotanie

'Oli··

Ceny n1sk.1e.

Dr. med

Hallo!!!

-30 ~~,.~!~~l~s~!~~~~~
Tug63owie

Opierając si~

wieprzowe za I kg. w detalu=

•

0

~~~~~ ::uowE, WĘZE ssące i lłoczące

·

Urolog.

IU

--------------------------------------------

upamiętnieniu

Ku

odzyskanej
będzie

o

-=.. .--------------------------_,;.Nr. 129
uLSKI" -

12 '

1929

dziesięciolecia

pierwszego

niepodległości państwowej Polski
........,...___________________
si ę w czasie od 16 maia do 30 wrzesnia 1929 r •

w J<ra'owa

a

o

Poznaniu.
Protektorat nad

wystawą raczył objąć

•

Pa ·Prezydent Rzeczypospolitei dr. Ignacy Plośfc I,
który dokona otwarcia Wystawy dnia 16 maja o godz. 1O-tej przed

południem.

W skład Komitetu Honorowego wchodzą wszyscy Ministrowie z Marszałkiem Piłsudskim na czele,
Marszalko1Nie Sejmu i Sena tu.

obaj

Kardynałowie

O_.sóli1 opolski charakter Wystawy podkreślony został przez Komitet Wielki, w skład którego wchodzi 400 osób z pośród
najwybiL1ie1szych iednostek społeczeństwa , reprezentujących administrac i ę państwową, rolnictwo, sztukę i naukę, przemysł.
finanse i handel.

Na
polskiej

t~ rewię

naszych bogactw i wartości kulturalnych, gospodarczych i społecznych, na to uroczyste święt© myśli i pracy
zaszczyt zaprosić cały Nar ód

mają

Główna~ Zarząd i Dyrekcja
Po~szechnej Wysta'\VY H.rajo\.Vej

Rada

'

Rl\FUJCIE SlQ

gdzie tanio i dobrze

TYLKO
u ,~Ziednoczonych Fot o gr a ł ó w"
łaódź, ul. łłarutowicza 13. a
Tełełon Z5-00
Ceny konkurencyjne:

lZ Fotografii

6 Pocztówek

Zł.

m. biust
5

~~~~ ti~:::ych

6 Potograłii ~:rd"t~~~~1ch
40xSO cm.
z nat. cala figura
1 POrtret du rozmiar
~Y

li

S

,,

5
„ ]5
15
''

UWAGA:
Od P•P• Amatorów pr:il!yj muje się wszelkie roboty
fotograficzne.
Niepogoda nie robi różnncy w zdjęciach.
Zakład czynny bez przerwy od 9-ej do 7-ej wiecz.
Agentów firma nasza nie wysyła.
l&d!liłiilml

Dyre ~tcia G ~ m nazium łYlęrikiego

•

Tow. Szerzenia Oświaty I
. i Wiedzy l'echnicznej wśród żydów

w

Łodzi
(dawniej pod

Pomorslta 46148
dyrekcją

p. Szwajcera).

zawiadamia, że wpisy uczniów przyjmuje kancelarja szkoły
codzienHie w godzinach biurowyclr
Egzaminy wstępne do wszystkich klas systemem lekcyj•
~ ~ym rozpoczną si ę dnia 20 maja b. r.

hBCZfiiCZY EUxlr dn z~bów

·-

Dr. m.ed.

ŻMIJRA ł !!!:!:n~~~

odświeża usta, iwnserwuje i wzmac-

nia zęby i dzi ąsło .

.

UL. NAW;.•· OT 2

I
r..::LEFON 19· 89
I Przyjmuje <lo IC r. i od 4-S wiel z
Jw niedzie lę_ od 11-'.! po. ~oludniu

Do nabycia tylko
Apteka S BartOSZl"WSkiego
·
' l
ł' .ódź, ul. Piotrkowska 164, tel. 7·' 5 1

D !a pan spec. od go dz. „-5
ru poi., dla n1ezamoznych
·' · 711 l. EC ·-.:':'Ca

.

WASZA PlERWSZA NOWA OPONA
Zadziwicie
rzeczywiście
oświadczenie

się,

kiedy powiemy wam,

że

nigdy nie

kupowaliście

NOWEJ opony dla waszego samochodu, a jednak

to jest zupełną prawdą.
Opony, które kupowaliście poprzednio, miały już po kilka
miesięcy, może rok, a kto wie, czy nie więcej, od chwili opuszczeni a
fabryki. Czas i temperatura, te dwa czynniki na które opona na1więce j
jest wrażliwa, wpływały na nią ujemnie podczas transportu, leżen ia
na składzie, podczas magazynowania u sprzedawcy.
Dzisiaj ofiarujemy wam okazję posiadania pierwszej NOWEJ
opony. Gwarantujemy wam, że_ przybywa.d? was NO~A. 1 śwież a,
jak w dniu opuszczenia fa bry k1 - ~ całą 1e1 naturalną siłą 1 elastycznością, nieuszkodzoną przez czas i temperaturę.
SEIBERLING odkrył ważną nową kompozycj~ gumy zwaną AFFINITE.
AFFlN~TJ:C ~ietylko ochran~a. opony od_ szk~dli~ego_ wpły~u czasu i temperatury, lecz dodaje
oponie 50°/o w1ęce1 siły, wytrzymałosc1 od zużycia, cięć i zmszczen.
Jest to doprawdy najlepsza opona jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Większa, silniejsza, mocn iejsza
i NOW A, jak w dniu jej zbudowania.
Obejrzyjcie tę osobliwą oponę w naszym składzie, a dowiecie się o niej więcej. Obejrzyjcie ją
i porównajcie z najlepszą znaną wam.

SEIBERLING RUBBER COMPANY - Attron, Ohio U.S.A.
Wyłączne zastępstwo

na woj.

łódzkie

DOM HANDLOWY „WOJPOL" Sp~ z o. o~
w

Łodzi,

ul. Narutowicza 38, tel. 81-38.
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DYREKCJA
)

G·mnazjumMęskiegoZgromadzeniaKUp
(h.a:n.d.1. m a'ter:n.. p r z y :rod.n..

aa.

u.1. N"ar"U.te>vvicza N'r.
podaje do wiadomości, ii egzaminy wstępne odbędą się w dniach
Podania do klasy A (dla nieumiejących czytać i pisać),
po

podwstępnej,

Gwm.Łodzi

27, 28, 29 maja r. b. o godzinie 4: po

wstępnej i wyższych

przyjmuje

południu

południu.

codziennie od godziny 9 rano do
,

kancelaria

2 ..

DYREKTOR: ANTONI IDZKOWSKI.

.,

„zis Otwarcie Og·ó

~~~~:!'w~!~e~

-rand

a

Koncert orkiestrY sytnfonicznej.

Czwartki, sOboty, niedziele, święta podwieczorki taneczne od 5·ej do 7-mej wieczorem.

Wyśmienita

~ t:~~~~~

ote

poranki :u1~:~zne

kuchnia pod kierownictwem pierwszorzędnych sił fachowych

H. Tom aszewsM.

NARP6TY

Zadnyoh

Garderobę:

od 5 zł.
tygodn·owo

J ed ""a ble,

Koidry,
Tour ary,
Obuurie,

DAMSKĄ
MĘSKĄ

i

DZIECINNĄ

procentów nie dolicza się !li

UWAGA:

Wsielkie

artykuły są

w wielkim
wyborze
poleca

DZIECIĘCY

BAZAR

~..::aaatlllt,;i-,.

!ł"~ .,, ....

PIOTRKOWSKA

I
!t~

"""" .U.4Wi

82 w

lL.~

...~,y---

podw.

Poznań,

Tanto1

WSCHODNIA

72

front I p. tel. 71·23

_i

,@!!!' '

Dogodne urarunki l

Elegancko!

Koncesjonowane
Kursy Kierowców - a mochodowych.

dni& 24 kwietaia 1929 r.

W. Woyna i S. Sieprawski
Łódź,

h:•
Gospodarstwo 140 mórg, ziemi pszennej, wyższe szkoły, kolej, żywy i mariwy fllwenta.rz,
[/l dom 12 pokoji, jwiatło elektryczne, cena 90.000 złotych, wpłata 50.000 .zł.
·1
Gospodarstwo 108 mórg, pszenno żytniej rie mi z budynkami, inwentarzem, cena 50.000 zł.,
~~~ wpłata 30.()00 zł.
.
•
G~poda.rstwo 152 morgi, ziem;. pszenno-żytnia, z budynkami, inwentarzem, cena 70.000
złotych, wpłata 40.00() zł.
Gospodaratwo 120 mórg, przy miekie powia towem, dom 8 pokoji, .z fywym i martwym in·
wentarzeb, cena 6().000 zł , wpłat& 3().000 zł.
Gospodantwo 100 mórg, pszennej ziemi z: budynkami, inwentarzem, ce.na 30.()00 .zł., wpła
ty 20.000 zł.
~
Gospodaratwo 110 mórg, ziemi pueGDej, z budynkami, inwent&rzem, ce.na 20.000 zł., wpła·
ta 12.000 złotych.
Gospodarstwo 80 mórg, pezeonej .ziemi, z budynkami, inwentanem, cena 45.000 złot~h,
wpłata 20.000 złotych.
Gospodarstwo 60 m6rg, puen.nej ziemi, z budynkami, inwenta.nem, cena 25.0()0 złotych,
wpłata 12.000 .złotych.
Gospodarstwo 85 mórg, pszennej .ziemi, z budynkami. inwentarzem, cena 40.000 złotych,
wpłata. 30.000 złotych.
Gospodarstwo 53 mOTgi, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, cena 20.000 złotych,
wpłata 10.000 złotych.
Gospodarstwo 64 mor-gi, .ziemia pazenno-żyfnia, .z budynkami, inwentarzem, cena 45 ty-

ao.ooo

CZBRfflbD SKI

Poleca: Na sezon wiosenny Paletka dla dziewcząt i chłooców, Sukienki wełniane, aksam. 1
crep-de-chin, ubranka wełniane, aksam., jedw. Bielizna. Fartuchy. Bogaty wybór mun·
durków dla uczniów i uczenie.

'T
Baczno' c.

lrięcy .złotych, wpłata

72

na miejscu!
-

(Xd~~l'.-,:Tł'

•

Piotrkowska Ili, tel. 49-11.

Najnowocze~niejszy ulatwiEmy system nauczania przy oomocy podwój.
nej kierownicy. (Patrz szczegóły w afiszach), Szkoła zaopatrzona licznie
w najnowsze modele i przekroje. Warsztaty 1 garaże na miejscu.
Zapisy przyjmuje kanoelarja kursów od 9-~0.
Orzeczenie techniczne.
P<>r3dy fachpwę„

zł.

Gospodarstwo 98 mórg, .ziemi pszennej, 5 mórg ogrodu owocowego, dom 8 pokoji, od Poznania 14 kim., z: żywym i martwym inwentarzem, cena 100.000 zł. ,wpłata 60 OOO zł.
G<>spoda.rstwo 61 mórg, pszenno-żytnia .ziemia, z budynkami, inwentarzem, cena 40 tysięcy,
~
wpłaty 20.000 .złotych.
~Go.spodarstwo 42 morgi, z budynkami, żywym i martwym inwent.Mzem, pszenna ziemia,
j cena 15.000 zł., wpłata 10.000 zł.
Gospodarstwo 31 mórg, ziemi pszennej, z budynkami, inwentarzem. cena 16 tysięcy .zło
tych, wpłata 10.000 zł.
GospodarStwo 54 morgi. pszennej Reslli, .z budynkami, inwenta(Zem, cena 25.000 złotych,
wpłata 12 tysięcy złotych.
G<>spodarstwo 175 mórg, pszenno - żytniej ziemi, z budynkami, inwe!ltarzem, cena 39 tysięcy złotych, wpłata 25.000 zł.
Gospodarstwo 300 mórg, ps.zenuej ziemi, na Pomorzu, z budynkami, inwentarzem, dom
6 pokoji, cena 120.000 zł., wpłat& 55000 z:ł.
Gospodarstwo 41 mórg, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, cena 22.000 złotych,
wpłata 15.000 złotych.
'
Gospodarstwo 90 mórg, pszennej ziemi, .z budynkami, inwentanem, cena 45 tysięcy .zło
tych, wpłata 25.000 .zł.
Gospodarstwo 50 mórg, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, cen.a 35.000 złotych,
wpłata 20 tysięcy złotych.
.
Gospodarstwo 190 mórg, ziemi pszennej, 16 klm. od Poznania, dom 6 pokoji, z budynkami, inwentarzem, cena 100.000 złotych, wpłata 50.000 złotych.
Gospoda,tstwo 64 morgi, pszenno-.tytniej ziemi. Od powiatowego m.iuta 5 klm. Dom
2 pokoje i kuchnia, budynki murowane, żywy i martwy inwentarz:, cena 14.000 zł., wpłata
10.000 złotych_ 1
Gospodarstwo 73 morgi, pszenno - żytniej ziemi, z budynkami, mwentuum, cena 36 tysięcy złotych, wpłata 20.0UO złotych.
Gospodarstwo 140 mórg, pszenno - żytniej ziemi, budynki murowane, z fywym i martwym
Inwentarzem, cena SO.OOO zł„ wpłata 25.000 zł.
Gospodarstwo 39 mórg, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, cena 16 tysięcy złotych, wpłata 12.000 złotych .
.
Gospodarstwo 80 mórg pszennej ziemi, z budynkami inwentarzem, cena 45 tysięcy złotych, wpłata 20.000 złotych _
.
. .
.
Gospodarstwo 68 mórg pszenno - żytniej ziemi z budynkam1, mwentarzem, cena 20 tysięcy złotych, wpłata 15.000 złotych.
Gospodarstwo 93 morgi, z budynkami, inwentarzem, cena 50 OOO zł„ wpłata 20.000 zł.
Prócz wyżej wymienionych mam jeszcze. wiele większych i mniejs:iych g~podarstw z tywym i martwym inwentarzem, z budynkami, zaraz .na sprzedaż, pr1y kuprue z~r~ W<?lne,
w razie przyjazdu proszę zabr:ić 5-10.()00 zł. gotówki na zadatek. Zgłoszenia przYJmUJe Fmna
Sowiński, właść. St. Paterek, Poznań, św. Marcin 22 w podw6rzu , telefon 18-97.
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Dla

Pań

• i waliz Iii ~!~e;~~n~~~: po cena[~ nlezw~kle ni~kich paleca

Lódź,

Al.
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rety, wózki lalkowe, wozy ' '
drabiniaste, piłki, huśtawki,
N
raliietyt oraz mnóstwo letnich gier i zabaw 34
Uwaga: N a miejscu wzorowa lllinilla lale Il.
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Or:i:eczenia
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technic~ne i

remont samochodów

od
skarpetki od

zł.

zł.

Los w dom-

szczęście
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750.000 złotych
Każdy. kto nadeśie do Kolelc:t„„
Lobr ji Pańsł•Nowe1 NI", l84
"
Warszawje ul. Na ewki , 3
, woje Imię,· rok i m es1"c urodle nia

.„

g_'~)
j Cl
c

PO CE~ACtl FAi. „
BR. YCZNYCH

w dom!

l1lówn1:1 wygrana

;- ~

1.50,
1.20

"

c>ł

~
1trzvma l..1s po cenie nominalnej
do
"' > I klasy rn Polskiej Państwowe • Lote
.~
M. Koiodzk iski '"1:11:1 rji , wybrany zupełnie btzinteresowni:
~
Andrzeia 3.
~ \ ~rzez słynnego astrologa !lzyllera·
lZlrnlnlka na zasadz'e
obliczeń kaba.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !stycznychdoi astrol
P. K. o,g
O. ł zapoNr.uprzednoem
16,301 lal:

°' oc;

w firmie

i:----------------------Stolarnl·a i

Sprzeda.a.

Łom:l;:yńska

'-

Mebli'

14-. tel. 59-03.

uraz

Fabryka Luster i
Główna

Niklarnia

11, tel. 59-03.

Meble,
Toale•y, Lustra wiszące
rta raty i za gotów kę!

poleca w wielkim wyborze :

21, tel. 7d·35.

I-no ma.ia rozpo~zyna si; specjalny kurs dla motocyklistów

PON·
CZOSZNICZYCH

u „

GRĘTKIEWICZA

Zapisy przvjmowane są w lokalu szkolnym od 9 r.
do 8 wiecz. Samochody do nauki 4, 6, 8 cylindrowe
GARAżE i WARSZTATY.

:~

,

fabry~zna wyrobów
Pończochy

. ...

arutow1cza

§~ Sprzedaż

~~

i Panóur

C1ościuszkl

I

aa

ZawoDowe Jtursy Xierowców SamochoDowych

FRANCISZKA

11
~~~=~~:::!:~~T!~~"·E!: RaJ Dlrn"1°
lJ UlJ u''
J

Tręma,

~~~

Przyjmuje się do niklowania i srebrzen111
r latery, wszelkiego rodzaju sprzęty d1J
mowe. chirurgiczne, rowerowe i t 1'
Jan Candr;:yh

1

w~łacen1u

cez przeka!!:em pocztowym należność
a 114 losu-IO zł. lt~ losu- .:;0 zł·
1t losu-01 zł.. 4t4 losu-4 J zł.; orai
na koszta poc1towe 2ó gr. Losy wysy.
iamy natvc t•miast po otrzy ,, <1niu g-o.
cówl<i Główna wygiana: 75J Ol-U zł _;o drugi los wygrywa!.
Cią {n lenie nastąpi dn. 23 i 24 ma.
1a 1929 r. O każdej wy~ranej i stawce
zawiadamiamy natychm iast. Uwaga\ Do
<ażdego losu kolektura doł J.c za riodo.
bizne pana Szyilera•Szkol.iika z wfas„
•oręcznem potwierdz enie m wybran~JO
'rz ezeń num eru
I !j'.:_j

12
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Okazyjna kupno J ! I

SPRZEDAMY
MAS Z Y
Y do fabrykacji KOPERT

Wodny Rynek (Róg

n

3

i I wgg:- K
an

~: ASZYNĘ
.1

GORGŁS

gotówkę

&: Co -

rc1

Wkrainie

~

w Magazynie Wykwintnej Konfekcji Damskie] IR OW[ RY Dla

nabyć

Wólczańska

można

najtaniej i naj
dogodniej

wyborze

Dla

I..

,Zuzia Saksofonistka'
W roli ltłównej Anny Ondra

dorosłych

!Jaw n. fi.

:

Początek seansów w dni powszednie
z Wyjątk.iem sobót, o g. 4 p. p. zaś w
soboty, medziele i święta o g. 12 w p.
Ostatr!i seans o godz. JU.
Na J-szy seans ceny miejsc zniżone.

Krafła

1

Zioła

poleca APTEKA

,,Dobro poi"

D -ra Farm.

w

gr amoioni

ul. Andrzeja Nr. 28
telefon 49-91.
Apteka przyjmuje mocz
do analizy.

man. kozetek: tapczanów, foteli
klubowych, krzeseł i t p
.e Dogodne warunki 8

potrzebna zaraz
Oferty pod „M • składać w administracji „Głosu Polskiego
31- ~

Ga bała

4

--------

Dr. med.

STUP EL

daw. „Auer"

·--------·-----------------Lo do wwnia Centralna

~-l.) płyty na dogodnych warunkach

samodzielna rutynowana do sklepu
kolonjalnego

I
Karola 1·
R. i F. Krauss

ŁODZI,

UW AGA:

stołowe. ~abinety, salony i pojedyńcze meble. Duży wybór oto·

Stanisław

Rembielińskiego

R.

~

I

I SVLEPQ'1.YA
11
n

posiada gotowe pokoje, sypia•nie,

lecznicze

składzie

Łódź,

109.

Zakład

i Magazyn mebli

_

Ws~elkie

Piotrkowska 73
w podwórzu
tel. 58-61.

'l'elefon 30-06.

~ Hower~ ~~~!ci

się człowieka

młojzieży:

D

w fabrycnym

OSKAR H.AHLERT
ul.

śmierci

Początek seansów o godz. 18.45 i 21 I ' !-----~--------·------i innych oraz róż
nych marek za- -•w•s•o•b•ot•y•1•n•1•e•dz.1e•l•e•l-6.45, 18--4•5•i•2•1.••
Tapiters!<i
granicznych

FABRYKA LUSTER
Łódź,

i

seansów o godz. 15 i 17
w soboty i niedziele o siodz. 15 i 15.

Kamińskiego.

LUSTRA
wszelkiego rodzaju w wielkim
polec:a -

złota

Początek

Za~adzkiego,

(róg Piotrk.)
na raty i za gotówkę

młodzieży:

z żywiołem
Nad program:
Prz;vgod:v małego wędrowc·t
ko:lledia w c-ch aktach.
Zmagania

w wio,;; ,~;;· palta~U
Główna

W rolach głównych.
Igo Sym, V.wian Gibson 1
ArleUeMarschal, LiviG
Pawanell1
Orkiestra znacznie pow1ekszon a.
.'AS I ĘP.NY t-'11\JURA \\

O @c:§:!c:§:!c§Jc:§:!c:§:!c:§Jc::§Jdi! O

(Alaska)

1

2iJ G-LI~S1'4AN"

życJo.wo-obyczajowy ilustruiący

pr.of.,od<:!-~

główn.:

Elegand·ie Panie

:"lia1aktualn1ejszy wsoólczesny drama:
nai.
wazmefsze zagadnienia erotyczn~
doby obecnej

~

Marja r'audfer, Harry Liedtke

Sprzedaż

Dziś i dni następnych!

l·ICJft PłłtES O\VI\
U
Dr.
FE
GDAŃSK STUDENT ZEilRAK Zgl. Al. I Ma;a 41, m.41
W rol,
Agnes Esterhazy
Dla doros~ch:

Dla

.1,.

IO

Od 7. V. do l:i, V. 1929 r•

Produkcja wynosi ca. 18-20 tys.
gotowych kopert na 1 godzinę.

~ienkiew'cza

ul.

zostaje otwarty

PENSJONAT
Chłopców
przyjmu~~a sięOz'ty~rn d~dl~~t 5 Kobiety na śUskiej drodze

PROGRAM Nr. 16

Zł.

@@::::~@@ 0 1 ~Kl__
fł__
D_S_P~dła_D_Z.-IE_L_Nl-A-

w czerwcu

Rokicińskiej)

Tel. 18-26 Dojazd tramwajami 16 i 10.

do gumowania

17.000

0

Miei~ki Kinemaro~raf Oświatowy

f.aódź, ul. Piotrkowska Hr. 14 6

Choroby

w~~~~ :ór!;,
1

weneryczne

SK.LAD ARTYKULóW
i moc70płciowe
do oświetlenia gazowe- Naświetlania lampą kwarcowa prom
Roentgena, (ekzema.ł7. nowo•
go. eleKtrycznego, nafto
twor:v złośliwe>
wo-tarowego.
przyjmuje od 6·ej do 9·ej po poi. w nie·
NAJLEPSZE baterie, zadzielę oci godz. 3 ei do 5-e;.
palniczKi,
Krzemienie.
~~0~0~0~0~0~0~
Koszulki gazowe i nafto0 r. med.
we.
086-11

ula Piotrkowska li&
dostar.cza każdą ilość lodu
, '.
do uzytku domowego
- ·-'
oraz restauracyj, cukierni
1 t, p. Szybka dostawa. N i.
Wielki wybór wózPiotrkowska 134
ków dziecinnych
skie ceoy.
Budowa i reperacja rowerów i motocykli. Emeljowanie ram krajowych,
zasira·
r'll"zy
abonamencie
mie
i niklowanie części.
niemych łóżek 1425-31
aięcznym - rabat.
metalowych; wyżymaczki amerykań·
ZASTĘP~TWO
skie, materace wy* ..,0..,0<00<00<00<00..,..,*
skład komisowy lub koosygnacy1ny na Górny Śląsk
ścielane oraz mai
terace sprężynowe
- Łótka •ispec chorób dziecięcych urzvjmuje w
z siedzibą; w Katowicac:h
hygieniczne .Pa.
polowe leżaki,
f" ~
lecznicy „VITA".
przyjmie 1utynowany kupiec z wykształceniem hanQ·
tent• do meb !owych
krzesełka dzie~
Pi:>trkowska
45, telef. 47,44.
Tylł{o w firmie
lowo-prawniczem, posiadający wlasne biuro w centrum
łóżek pod tug miary
cinne firmy
~
!fi f
Od ~odz. 3- ~ i pół po po/,
nabyć można najta
n1iasta i rozlegle stosunki w handlu i przemyśle
POLSKIE RADJO
nieJ i na najdo·
,~..,,„..,,,.~,„,_
c:§Jc:§J@c:§J@@r:§Ji:§J@
Górnośląskim
za odpowiedniem zabezpieczeniem.
godniejszrch
Inż.
i
Łaskawe zgłoszenia d0 redakcji sub. „Górny Sląsk",
FELCZER
warunkach w fat,l Andrzeja ,\~ 4
~ brycznym składzie
"
Z wieloletnia
!!'l"lm--szKoŁA KosMETvczNA.--Otrzymasz kompletny aparat 3
Fabr;yka
Łódź. Juljusza 4.
lampowy wraz z lampami baterją,
Zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewni;itrznych
Łódź,
Ządać we wszystkich składach
ospę
akumula corem, glośnikiem czę·
A. RYDEL, Cegielniana 19 m. 8, tel. 69·92.
Pwtrkowska nr, 75
!:ciami i anteną.
1350
mebli.
świei~ krowianką.
Zapisy i intormacje codziennie od 10 r.-~ wiecz.
w podwórzu,
tel. 58 61.
Hurt - Detal.
lłarafowicza 5, fr., II p. Tel. 27-97.
poleca

MAKS

Lou

HOFFRICHTER

*

*

Rach eIa e
I
i

Tylko za 375

I

I

zł.

KUPltD i

SPRZ6Dł\ż ~
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„oo 880p0l"
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gwarancją

lir

-

. M(fl:!SZKn MIJI
n__n__n_11
i

MIESZKANIA
1•\orskieJ do sprzedania:
do w-ej, oa 1-4 I od 7-eJ I-pokojowe na dog.odnych warunkach
przy ulicy Z1elone1 ~·a m. 14
142.!.12 od zaraz do wynajęcia przy ul. Matei lti 6 prz~ rogu Pomorskiej, dojazd
tramwajem Nr. 4, dowiedzieć się moż
na na miejscu albo u Radzynera, ul.
PlANINO
14i'7
zagcaniczne, luzyżowe, s przedam Zło · Południowa :oo
tych H:l:'.>U 1fonsta11tyn 1wstrn 15, m. 19.
IJO WYNAJĘCIA
'
151t1-V
na letni sezon m1eszkarue umeblowane
sldada j ące się z ~ -eh pol!oj 1 1 kuchni
pierwsza stacja za Jul Janowem. WiadoPIANINA,
tonep1ar.y. 11a1tamej uc. 1aty sprzedaje mość Wó.czat\slta 91, m. ó"J, tel. 55·50.
L0o·2
t; hodKowski, ~ienkiew1cza "5.
lolb
ulicy

W1adomośC

J reruunerała

~...:....__::.':5,.4-~'""~~~

'\;yJ;;~ l

O\>\/.

Je ABi(AMOWICZ

MIESZKANIE
AGENCl
LEKCJE MUZYKI
ZAKŁAD TAPICERSKI
do sprzedaży narzędzi rolniczych za
k
h
d
SKŁAtJ MEBLI B·ci GABAŁOW pojedyńcze ze świalłem elektrycznem wysoką
stitarze.
prowizją posz:ukiwani. Zgło· na s rzypcac
' man olinie
w Rudzie Pabjanickiej dam w procen130~
NAWROT~
Zakłady Rolnicze, Lwów, Zielona ~ 3 • m. 24, Ili P·
cie i doplacę temu kto pożyczy 10,000 szenia:

lrtl\UKI\ I \llYCHOWl\nlE~

przy

o

drobne

pcleca: na raty wszelkie meble, gar · złotych na hipotekę. Oterty z warun· skrzynka pocztowa 174.
1220-8
deroby, kredensy, stoły, krzesła, trema, kami składać do redakcji pisma pod
otomany,
tapczany,
kozetki,
fotele
klu10.coo.
1488
BlżUTERJA
bowe, oraz cal1towite urządzenia po·
zegarki na raty, ceny gotówkowe .Pre· kojowe . na raty i zagotówkę
1154·19
INTELIGENTNA
ciosa•. Piotrkowska 1<5, w podwórzu.
izraditka z dtugoletnim świadectwem
951
poszukuje kondycji. Oterty do admiń.
LETNISKO
ROWER
do wynajęcia w pięknym 6.o morgo · ntniejsz. pisma pod sub, Inteligentna U
używany, firmy „Sierpiński", sprzedam wym parku. 5.o pokojowe mieszkanie
146~-12
BlżUTERJĘ
niedrogo Zielona 23, m. 24, llJ p. 1503 umeblowane z lrnchnią i 2 pokojowe
kupu 1 ę. Pełną wartość ptacę. Solidne
mieszkania, 50 minut tramwajem Alek.
traktowanie .J:'reciosa". Piotrowska 123
sandrowskim. Dowiedzieć sie telet
w podwórzu,
931
27-20
i747-1 ~
DOM DO SPRZEDANIA
6 mieszkań, 5 zaraz wolne i s!:lep. Szybowa 18, Chojny Wiadomość na
NA NADCHODZĄCE
miejscu.
149U
DO ODSTĄPIENIA
BUCHALTER
święta poleca pierwszorztiJ11y kr~wiec
piekarnia z dużym 101rnlem i dwoma
ubiory męs1t1e z własnych, pow1erzo·
piecami w dobrym punkcie. Wiadomość P<?da~ko..yiec prowad~i księgi, zestanyc:1 materJałów. Dogodne warunki.
OO SP.RZEDAN JA
w adm. nin. pisma
1500-5 wiema bilanse, odrabia zaległości. Na•
uka 30 lekcji po zł. l.~O. Przejazd 40
Cetter, t'!otrll:o-vsrn ~~~
lc03 7 wozy nowe i karoser ja na półcięża
m. 18.
1499
rówkę
Wiadomość Sniady, Poprzecz·
na l l przy RzgowsldeJ.
151 0
ZAKŁAD
Pi<ACOWNIA OBUWIA
i .t1erslu dobrze prosperujący z mie.
ł'eilks lrnoara, · ł'rzejazd 2-l, poleca
DARMO
t sLl;aniem sprzedam natychmiast z po:rwałe i wykwintne obuwie damslrie,
~:i~ wodu śmierci wlaściciela. Zgloszen a uczę pisać na maszyme. przy nauc~
męs1oe i az1ecinne po cenach P,rzy.
l'I li __
Kalisz, Stawiszyńska Io
142..:.12 korespondencji handlowej-25 zł.
stępnych. t<eperacie na m1e1::icu. 022·~1
!\.ihnskie110 eo, m 1s.
1498
1-'LACE

o

Szczepi

Ogłoszenia
•

re
O
u

KRZYZRMOWSKI S·ka

W)daw mcz·)·t'rasowe

1

I : GIEłaD~
chłopiec

niczego.

PRl\CY =

POTRZEBNY

do terminu do zakładu lak1erA. Miller, K1iit\skiego .N2 120.
1447-12
MŁODA

gosposia poszu1rn1e miejsca u samotne
, o pana z dobrą rekomendacją. Trau ·
gutta 12, St. Wawer
1450-l!ł

.<..lłosu Polskiego" ze wszystkimi
Jo datkami wynosi w Łodzi zl. 5.60, za odnoszenie - 40 groszy; z przesyłką pocztowa '
1uaju zt. o.GO.-; zagranicą - zl. IO.·

i'

I oornes1en11\ ROZM. I
BEZPŁATNIE!

Napisz imię, nazwisko, :niesiąc urodze.
nia. _otrzymasz darmo broszurę, okre.
śleni~ charakteru, zdolności, przezna·
cze.ma. Poznas~ kim jesteś, kim być
mozasz. Adresui: Warszawa, Redakcje
• Wiedza Ta1emna", skrzynka pocztowa 571. Zalą:;zyć znaczek pocztowi
na przesyłkę.
l1 dl

ODDAM
dziewcz}nkę

nie chrzczoną na wlasne.
Oczy niebieskie. siatynka. Wiadomość
Szkolna 2i m. 23
1465-1~

DYWANY
CHCESZ

OTRZYMAć

POSADĘ?

,\l\usisz ukończyć kursy fachowe kore ·
spondencyjne protesora Sekulowicza ,
Warszawa, Zórawia 42. Kursy wyuczają
.1sto\\nie: buchalterji, rachunkowośc
kupieckiej, korespondencji handlowej
stenogratji, nauki handlu, prawa, lrnli gratji. pisania na maszynach, towaro znawstwa, angielsk1eg :>, trancuski e \:!o
niem1ęcldego, pisowni oraz gramatyki
po1sk1ej. ł'o ukończeniu św111.dectwo.
Ządajcle prcspeldów
1505-11

Ogłoszenia

1n ies1ęczna

Sp. z o o .

I

----------------------------

reperuję.
ska 8~.

fkalnia sztuczna, Piotrkow1500-V

DA~MO!

Napisz imię, nazwisko, miesiąc urodze•
ma, otrzymasz darmo określenie cha.
rakteru, zdoln0Sc1, przeznaczenia. Warszawa, Redakcja „ Wiedza Tajemna•.
Załączyć znaczelt pocztowy
na prusylł;.~.
130--4

za wiersz milimetrowy 1 szpaltowy.

, strona_ 1 w te 11śc 1 1! i\J groszy, stron~ ó ::izp<-1lr. - .~ e .uuL>J i .:JU gr. :;rr J ::ii:::tJalc, Nadesl<-1.1e
,; o tekście .:;Q gr. str. J szpalt. - Zwyczajne IO gr. str. 10 szpalL. i.Jrnan e 12 gr, od wyrazu n..t. ,i1n1ejsze I ~O_zł. Poszuk.wanie pracy 10 gr,-OJloszenia zaręczynJ.Va 1 za~luJ1,111va lJ zr, ~) ~·"
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