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DEZWA 200· ZWI ZKóW
społecznych,

kulturalnych,

oświatowych

wzywa. do Wa·tki o dobre

i gospod·a:rczych

awa dla Polski

· Dotychczasowe Sejmy nie wypeln ·ty sw go zadania

·NOWY SEJM MUSI NAPRAWIC BŁĘDY POPRZEDNICH
WARSZAWA, 31.10. W dniu dzisiejazym ukazała się w Warsz.a.wie następująca odezwa:
OBYWATELE r
IDZIEMY DO W ALKI o DOBnE PRAW A DLA POLSKI.
Nie ma innej sprawy, która.by w 0 •
hecne· chwili była ważniejQ'7.st i pilniej.
J
--i:
szą.
.
BEZ DOBREGO USTROJU PAN·
STWO ~1:AJE SIĘ BEZBR<?NNEM,_ a
pra~ nulJonowych ~szta.tow narazo.
na Jest na zmamowarue.
·
Pamiętajmy, żeśmy od niedawna ,PO·
częB żyć Jako wolni. Jeśli w mraniu naszego nowego bytu niepodległościowego
nie ujmiemy życia i pracy w twarde rarny ładu - nie położymy dobrych podwalin pcd nasza przyszłość; IM PRĘDZEJ MĄDRĄ .KONSTYTUCJĘ SOBIE
.NADAivlY, TEM WIĘCEJ POKOLEN

~::;~~~Ji1rt~~~i~~~Es~ ~~~~

CHCEMY MIEć PRAWA, KTóRE·1
Pragniemy mieć w ciruach ustawodaw
BY SILĘ PANSTWA WZMACNIAŁY i czych ludzi, którzy nauczyli się działać w
JĄ POTĘGOWAŁY.
..
organizacjach
społecznych - w tych
Dać taką Konstytucję Ojczyźnie mogą najcenniejszych
warsztatach pracy tylko ludzie niezwiązani z dzisfejszenti dla dobra ogółu.
..
partjami. Tylko oni przywilejów posełMUSIMY WE WSPóLNEJ CIJijtKIEJ
skich nie postawf11 wyżej ponad dobro i PRACY PORZĄDKOW AO WSZ~STKIE
przyszłość ogółu.
„
D_ZIEDZINY NASZEGO tYCIA~ umacTylko oni nie zabagnią gprawy w mać stale nasze siły, odbudować dobroślepem doktrynerstwie, przemądrzałych bY,t.
·
sporach w obłudnych i małostkowych sza
Potneba do tego, aby pomiędzy spocherkach.
·
..
łeczP.ństwem a naszym własnym polskim
Nie chcemy na ławach Izb ustawodaw rządem utrwalił się stosunek wzajemneczych ludzi, którzy bezpłodną krytykę, go zaufania i współdziałania.
złośliwe
dokuczanie,
wymusmnie uNA CZELE RZĄDU STOI CZLO·
$tępstw i targowanie się z Państwem u- WIEK, KTóRY CALYM SWOIM żYważają za jedyną swoją misję.
CIEM i SWOIMI CZYNAMI DAL DO-

Roz am w p p s w poznan1u
•
ł

•

•

. •

Kilku działaczy wstąpiło do Frakcji Rewolucyjnej

WóD, tE PRACOWAL i PRACUJE
DLA DOBRA PANSTWA i NARODU.
MARSZLEK PltSUDSKI ODWOLUJE SIĘ DO SPOLECZENSTWA, aby o.
no przez wybory wypowiedziało si~, ~
chee z Nfm Polskt ku wielkiej prowadzić
przyszłoścl czy też przez słuchanie lucid.
złych}, zakłamanych tę wielką pracę utrudnie.
Musimy Marszałkowi Piłsudskiemu w
jego zamierzeniath dopomóc, dlatego
stanawiamy wypowiedzieć zdecydowa1J4
walkę zakłamanemu partyjnictwu, ~
żyć nasze siły, by przekonać społecze.i.
stwo, że ma ono obowiązek dopomóc Mar
szalkowi w jego usiłowaniach uporządk0<
wania Państwa, wyjaśnić i tłumaczyć, że
społeczeństwo winno przy wyborach głosować na listę Nr. 1
.Bezpartyjnego Bloku. Współpracy z Rzt.
dem, na czele której stoi Marszałek Pil
sudski.

„

wPoo~e~~:a:i::j~ ~~~s~· prze«-

OJCZYNIE PRACOWAć.
POZNAN 31.10. Ludwik śniady, pre· Frakcji Rewolucyjnej. Wślad za. nim stawicieli 200 organizacyj i ~ą.zków
Odrobić musintY'. straszliwe błędy sej- zes PPS. CKW. w Poznaniu wystąpił wystą.pił z partji szereg jej członków.
społecznych, kulturalnych, ośWiatowyeh
mowe.
.
tego stronnictwa i zgłosił akces do PPS.
·
t gospodarczych.
PIERWSZY SEJM OBDARZYL NAS
.

zf

KONSTYTUCJĄ ZŁĄ.
1'rzeci Sejm obowiązku, jaki na nim
ciążył nfo chciał spełnić i KONSYTUCJI

KILKA MIAST w GRUZACH

NIE NAPRAWIL. Partyjnicy, którzy w
dotychczasow-Jr.h Sejmach liczebną posia
dali przewagę, praw, ustanawiających
trzęsieniu
silną i trwałą władi;ę, nie chcieli.
Poselskie prawa i wolności potworzyli?
Io • I
_Poselskich pmw i wolności b.r~nią_!
RZYM, 31 .10. Stefani. Według wiado- zówki aparató:W seismograficznych pi:zePanstwu prawa do mocy odmawtaJą, a
• i nadesłanycJt wieczorem przez pre· kroczyły przyJęte maksymalne gra.mee.
anarchją i warcholstwem wolności całe- r~~~ ofiarami trzęsienia ziemi w Seni
Wstrząsowi towarzyszyły niezwykłe
go . n~rodu i . _bi!zpieczeństwu
państwa ~.r1° p~dło lO-ciu zabitych i 275 ran- fenomeny. na mo~zu. Skłębi~me fa~e _ude:
chc1ehby grozie.
~y;h. W Ankonie jest tnech zabitych i uyły z w~elką siłą o ~rz~gt. ~aJwię~eJ
p-nwa•
s
'
54 rannych W 58 gminach prowincji Pe· też ucierpiał port ankonsk1, gdZie w wie11 my-.alD
&
saro nali~no dotychczas 24 rannych, a lu miejscach zostały uszkodrone cemenillfl~ w
llł9
~
•
mianowicie s w ePsaro i 16 w Mondolfo, towe obramowania brzegu.
abajku metalowców w Berlinie gdzie też wiele domów uległo r,arysowaLudn~ć ~kol!Y w panice wybi~g~
BBRLIN, 31.lO.
ciągu dzisiejszego niu.
na pla~e 1 ulice nuasta. W _samem _mies·
. • ~ d · I oł
t
. 1.~"-ni'ko'w
RZYM 3110 Koresnondent uasz po· cie zniszczonych zostało kilkanaście do·
/tZCO p01U ma o { o 80 ys. 1 0 ~H
,
'
•
•
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.
,
•
zkod
tal
•
tatrudnionych w berlińskim przemyśle .daje, iż według in~ormacyj, otr~yma~ych mowf,kmt•.
~iół
. ~::kxz~:
1
metalurgicznym, podjęło na nowo pracę. z Ankony przez pisma rzymskie, p1er~- prę e u~ Y' . 0
.m
,
,..
Wszyst kie większe zakłady przemysło- szy wstrząs trwał około 10 sekun~· O me W':_go dzte~dm. Rannyc~ J~t . zgorą „o
we uruchomiono całkowicie, a tam, gdzie zwykłej jego sile świadczy fakt, ze wska osob, a za~1ty~h - ~~J~ dztec1. . .
t o nie było możliwe ze względów technikDoli szpi~łl alnOkOorannnscych.pn:ywieziono
.
odJ.
ta
w
pełnym
•
•
0e.aA•IE
z
o
o cy zgorą
bd
h
eznyc; pra~„ ę, ~·~ P ę.
.
AlłE
T w n
RZYM,
31.to - PAT. - Koresponzak r esie n~Jpozm~J- do ~omedzi~~·
b. posła Madejczyka
dent PAT-a donosi, iż trzęsienie ziemi obKomun1~tyczm P_r~y~odcy straJkU ~o- _
lecenia 8 dzie· jęło głównie pobrzeże adrjatyckie od Trjes
1Ych czas me ogłosili Jego zakonczema,
KRAKóW, 3 t.to. Z po
zt ę
tu do Pesaro Jednocześnie na pobrzeżu
natomiast zwołali ,ko~fere~cję na d~ień go. ~le.dczego w Jaśle zos.tał ores owan~ t rreńskiem ~d ·Neapott1 przez Arozzo do
4 łisto1lada, na ktoreJ proJ 1~ktowane Jest d~sia.J rano w W!óbl~w~ b•.pos~ł Ps;:. ~zy odczuto również silne wstrząsy.
ut worzenie związku kom?nis~yczn~go _n1~ .Pias~ .Jan _Ma?eJczy P zarzu em zi,i
Wszystkie linje telefoniczne i telegrati.~o~ców. po. tej orga!'1zacJt , wc1ągruęc1 łalnosc1 anttpanstwoweałJ.
d ficzr.e są przerwane. Dopiero po południu
.L;i:~:rc=J: =-~~eh za- . -~!~ow{~Ąnt odstawiony o·, _pms~no - ~ich Dapiawy. P-9d~

Po onegdajszem

wczoraj -znowu

ziemi we Włoszech
powtórzyły się wstrząsy

•c1

w

mnk

mf:J::;

~t. ogł~ili uspok~j~jąc~ ..od~'l:WY'. ~

btlizu1ąc 1oonocześ111.ti nnlic1ę 1 straz og

niową do akcji ratowniaej. Rząd central·
ny zarządził natychmiast szeroko zakreś·

toną akcję ratuakową.

RZYM, 31.10. - Ac T. E. - SeMI·
OALJI ODCZUTO DZlś PONOWNIJ!
WSTRZ}\SV PODZIEMNE.
LUDNftść
OOARN.ĘŁA PANIKA. •
•
Sem1~alja pnedstaWla smtittny widok.
Połączenia elektryczne są zerwane. Lud·
ś. k
. pod oł
'ebem w koś
"? 1c 1~czu1e ł ki :~mka::Stroty. Zgoo;
cie e ezą ZW o
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$1«AZARIE

zamachowców niemieckic h
.BERLIN, 31.10. Po dwumi~ym

....

trwaniu zakończył się w Hambqrgu pro-ces przeciwko grupie terorystów radyka\
no-prawicowych, którzy w lecie roku U•
biegłego dokonali szeregu zamachów bont
i>owych. Dwaj oskarżeni skazani zostali
na karę 7 lat więzienia, inni na ka.?y od

5.

mi~Jt9:_do i -~ _)V_if'!.~ ~- l(~_.~„

- --· "

-'Sir. !. -. .

·. "flASW'' z dnia 1 listopada 1980 roku.
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Ostateczna kon1promi ac1a
ukraińskich

polityków

cuchnące

x.

w kinie

Wczoraj urządzili ma
WIEDEŃ 31
nifestację narodowi socjaliści w kinema-1
tografie w czasie wyświetlania filmu nie·

z „Unda"

mieckiego o tendencjach antimilitarystycz.
nych p. t. „Dwa światy". Rzucono kilka
bomb cuchnących i starano się hałasem ~
LWóW, 30.10. Aresztowanie prezesa wodzów Rusinów w Małopolsce i zdema-1wołało wśród Ukraińców zrozumiałą kon okrzykami przerwać przedstawienia. Po.
licja aresztowała 23 osoby. ,„ c••. (PAT)
lJndno a zarazem b. posła i prezesa ukra skowanie wywrotowej roboty Undo wy- sternację.
SPÓlł
•
Ińskiej reprezentacji parlamentarnej Dy'nitra Lewickiego oraz sekretarza Un·
między· duchowieństwem
to, Makaruszki ,wzbudziło zrozumiałą sen

Tajemnicze

przesyłki pieniężne

a~:o~~~::::ec;e!:i~:tc!;;~~i~kiet~do

•w

Jzczegółowym badaniom, przycze~ wysz:
rzeczy wręcz rewelacyJne, kto
na
re ostatecznie kompromitują tę legah1ą
organiscję ruską. Okazało się, że Undo
macznemi funduszami wspierała akcję
~botażową Ukraińskiej Organizacji Woj
,~ ,
1kowej.
W badanyc)J. księgach buchalteryjuych znaleziono szereg pozycyj, świadczą
'\fęh, iż Undo wysyła pieniądze do, Beriina na ręce płk. Jarry, zastępc:r głownego
komendanta U. O. W.1 osławionego płk.
Konowalca. Rewizja przeprowadzona w
mieszkani~h obu aresztowanych przylliosła dalsze rewelacje, w postaci dowodów ą.ntipaństwowej ich działalności.
8zczegóły śled7ltwa, za taczającego coraz szersze kręgi, trzymane są narazie w
tajemnicy.
Aresztowanie dwu najwybitniejszych

ur

• w GreCJI••
w.rzen1e• rewoI.ucyjne
B dyktator Pangalos

.)
P ARYż, 31,10. Jak donoszą z Aten,
aresztowano w związku ze spiskiem prze
ciwrządowym około 200 oficerów. Wczoraj wieczorem policja aresztowała również wodza spisku, byłego dyktatora gen.
Pangalosa w jego willi w Eleusis.
Według komunikatu rządowego oficerowie zachowują się zupełnie obojętnie
wobec wykrycia spisku i aresztowań, flo
ta pozo.staje wierna rządowi.
Bawiący w Turcji .Venizelos opuścH

w

Grudziądzu

Okręgowa Komi
sja Wyborcza na okręg 30 (Grudządz)
ui.twierdziła w dniu wczorajszym nast~
jące listy kandydatów na posłów do
jmu w okręgu 30-ym: Listę Nr. 1-B.
GRUDZIĄDZ,

31.10.

odjechał do Konstantynopola,
gdzie zamierza czekać na dalszy rozwój
wypadków. Początkowo zamierzał on
pi-zez dłuższy czas pozostać w stolicy
"„
~l'urcji.
, Panga.los ogłosił w 1926 r. dyktatw·ę
wojskową, kazał się obrać prezydentem,
w kilka miesięcy został jednak obalony,
gdyż udowodniono mu nadużycia w szafo
waniu pienięd2'lllli J!Ublicznemi.

Powodem tragicznego crynu
Nasz korespondent telefonuje z Warszawy:
Wczoraj około godziny 9 wieaorem
w Instytucie Wychowania Fizycznego na
Bielanach zdarzył się tragiczny wypadek
zabójstwa.
.
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były

nieporozumienia osobiste

Kapitan - lekarz Zdzisław Szydłowski znajdował się w gabinecie anatomjd. VJ
zabił kapitana lekarza Alojzego Pawełka. · pewnej chwili w.szedł kpt. Szydłowski.
Między obu lekarzami istniał od daw- Między obu ofiicerami wynikła dość gwałt<>wna sprzeczka. Podniecony kłótnią kpt.
na antagonizm na tle osobistem.
W. dniu wczorajszym kapitan Pawełek Szydłowski dobył rewolweru i strzelił 6
razy do kpt. Pawełka, trafiając go dwu.
krotnie.
Kapitan Pawełek wybiegł jeszcze na
kurytarz i tam padł martwy. " ·
Zabójcę aresztowano. · ·
ś. p. kapitan doktór Alojzy Pawełek
liczył lat 38. Służbę wojskową rozpoczął
w Jegjonacb. Dostał się później do niewoli
r-0syjskiej.
Kapitan Pawełek poświęcił się specjalnde wychowaniu fizycznemu ~ w tym kierunku pracował niezwykle owocnie w Instytucie na Bielanach, gdzie był bardzo
ceniony przez przełożonych i kolegów.
Pracy w dzj,edzinie sportu pośwli.ęcil
się od najmłodszych lat, będąc jednym z
pionierów sportu polskiego.
Pozostawia po sobie głęboki żal, jako
człowiek kryształowego charakteru i wielkiiej pracy w umiłowanym zawodzie.
~

„ZADUSZKI"

AĄElł'11CI

w celu pozyskania Francji
P ARYż, 31.10. „Echo de Paris" notujakoby Francja była skłon
na p1·zystąpić do morskiego traktatu lonpodpisanego przez Anglję,
1lyńskiego,
Stany Zjednoczone i Japonję. F1·ancja kJJ
rzystaćby miała w stosunku do !taiji z
klauzuli ochronnej, analogicznej do tej,
Jaką traktat przyznaje Anglji. Klauzula
tego rodzaju pozwalałaby, w razie potrzeby, utrzyimać pewną przewagę floty, jaką Francją uznałaby za konieczną.
l'ardieu odbył podobno · rozmowę z ambasadm:em Stanów Zjednoczonych w Brukseli Gibsonem, delegatem Stanów Zjeinoczonych w Genewie, po której to rozmowie Gibson odjechać miał do Rzymu.
RZYM, 31J.O. Przebywa tu ambasador Stanów Zjednoczonych w Brukseli
Gibson, który otrzymał od prezydenta
Hoovera polecenie uczynienia wszystkiego, celem osiągnięcia porozumienia: morskiego pomiędzy Włochami a Francją. W
Komitet pierwszego Zjazdu b. uczesprawie tej ambasador Gibson odbył dłu- stników walk o Wi·lno, który odbędzie się
n rozmowę z min. Grandim. (PA'f) w Wilnie w dniach 10 i 11 ldstopada b. r.
p o d p· r o t e k t o r a t e m P i e r w
P o 1 ski
~ s ze go Mars z a łka
AFElłA
J ó z e f a Pi ł s u d s k i e g o rozeszpiegowska w Rumunji
słał już tysiąc zgórą zaproszeń zarówno
BUKARESZT, 31.10. W związku z a- imiennych, jak pod adresem poszczególferą szpiegowską aresztowano tu jeszcze nych organizacyj, podkreślając, że praw•)
s7.ereg osób. śledztwo rostało przedłużo· udziału w Zjeździe mają wszyscy uczestne. Liczba aresztowanych doszła obecnie nicy walk o Wilno z lat 1918-1920, bez
44. W stan oskarżenia postawiono 60 o· względu na stopień, funkcję i oddział, oraz wszyscy członkowie organizacyj woj(PAT)
sób.
skowych, spokcznych, gospodarczych i
kulturalnych, które w latach 1918 AlłESZTOWAlllE
1923 współpracowały w dziele związanie
• działaczy komunistycznych Ziemi Wileńskiej z Polską. .
Do zaproszei1 załączone zostały speB~DZIN, 31.10. Policja aresztowała
w Olkuszu 4 znanych komunistów, m. in. cjalne karty „zgłoszenia", które po wykand;y-data na ~ Jedności Robotni- pełnieniu winny być odesłane z powroczej Chłopskiej Wilka Szulewicza z Sos- tern Komitetowi najdalej do dnia 5 listo
pada r. b.
nomo. (PAT)
je

IAngorę i

Wileński~

aoWILNO 21 ax.r:::::rm
nosi, iż sensacją wczorajszego dnia pou.
tycznego w Kowoiie było ogłoszenie listr
pasterskiego biskupów litewskich, którzy,
w bardw ostrych słowach występują przeciwko rządowi, zarzucając mu naruszenie.
konkordatu z Watykanem i działanie na
szkodę Kościloła katolickiego w Litwie.
Ust pasterski ma być odczytany z ambon
wszystkich kościołów w Litwie w dniu
Wszystk.h:h świętych. Arcybiskup ko~
ski nakazał wszystkim księżom, aby po
odczytaniu listu pasterskiego zaopatrzyłi
·
go w odpowiedni komentarz.

Zabójstwo w Instytucie Wych. Fiz. na Bielanach

WR•., Listę Nr. 4 - Stronnktwa Nadowego, Listę Nr. 7 - Związku Obro, P1-awa i Wolności Ludu. Lista Nr. 12
· Bloku Niemieckiego, Nr. 19 - Kato:\oego Bloku Ludowego (Ch. D.) f Lia. Jedności Robotniczo-Chłopskiej (kozostały ze względów for.maluniści)
_rch unieważnione. Zatwierdzone listy
kandydatów przyłączono do odpowied'1.ich list naństwowych•.. (PAT)

ZABIEGI

aresztowany

został

RA LITWIE

zastrzelił. swego kolegę

Kapitan

J LISTW

9,1nieważniono

do Berlina

pogłoskę,

Łodzianie

Łodzianki

Forłunt;, Szcz~ście,

Bogactwo,

da Wam tylko los zakupiony w najszczęś
liwszej kolekturze

SAMUEL WElNBERG
Piotrkowska 58
S, Weinberi i S. Kusman.
Szczęśliwe losy do I kla1y już do nabycia. Ciąg.
nlenie 18 i 20 listopada. Główna wygrana
1.000.000 zł. - Filji nie posiadamy.

Kantor Wymiany 58

Wezwanie do uczestników
W alk o Wilno 1918 - 1920 r.

i

i

Wł.

ZDOB„CIE

Ponfewaiż Komitet nie rozporządza a·
dresami wszystkich bez wyjątku zaintestolicy Brazylji
resowanych, wzywa przeto wszystkich
RIO DE JANEIRO 31.10. Zwycięskłc
tych, którzy zaproszeń i kart zgłoszenia
nie otrzymali, ażeby zechcieli nfezwłocz- wojska południowych st~nów wkroczyły :
(PAT)
nie podać swój adres Komitetowi Wyko- do stolicy.
nawczemu Komisji Zjazdu b. uczestniODlłADW
ków walk o Wilno, Wilno, Urząd Wojedyrektorów Okr D
wódzki, a zaproszenia i karty zgłoszenia
yr.
•
•
będą im natychmiast pl'Zesłane.
KoleJowych
Karty zgłoszeń posłużą jako materWARSZAW A, 31.10. Dziś o goiiz..
jał przy tworzeniu Związku obrońców
Wilna i b. żołnierzy Litwy środkowej, 10-ej rano pod przewodnictwem p. mini,który to Zwią;zek powołany będzie do ży- stra Komunikacji A. Kiihna rozpoczęły
się obrady dyrektorów okręgowych dy·
cia na Zjeździe Wileńskim.
Wojskowym w służbie czynnej, któ- rekcji kolejowych. N~ zjeździe poruszo.
rzy wezmą udział w Zjeździe ,będą udzie- lny był cały szereg bieżących spraw. P,
lane okplicznościowe urlopy, oraz kreds- 1ltinister Komunikacji zwrócił uwagę pa·
towane bilety jazdy w myśl rozkazu 1\1. nom dyrektorom na konieczność mstosoS. Wojsk. L. 14748/G.M.I. z dnia 16.X., wania jaknajdalej idących oszczędnośc~
wszyscy zaś inni uczestnicy Zjazdu o·· -w gospodarce kolejowej nietylko w dzie·
dzinie wydatków dużych, ale i małych
trzymają ulgi na drogę powrotną.

Pracownicy pamiętajcie, że tylko silny Rząd, wiodący Rzeczpospolitą do
zapewni dobrobyt- i suokoinv byt rzeszom pracowniczym.··
-
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powo zj

Gdy chciał wziąć ślub

1

żonaty
Władysław Jańczak z powiatu dobromilskiego, poznawM;y sdę z pewną bodowiedział się, że

jest

gatą Amerykanką, miał

z

nią zawrzeć

z,wiąz~k zn~łżeńskl, następnie

razem mia..
już wszyGdy
~eryki.
~o
wyJechac
h
się
wdarła
Woda
m.
półtora
o
się
niósł
. Z górnej Wisły sygnalizują gwałtowny IW powiecie rybnickim wezbrane wody
a Jań
przygoix>wa:ie,
l
~łozone
byłt
~
S
·
Mysło
między
terenów
położonych
niżej
do
uszkodziły most na szosie Redlin-Wodzi
przybór wody jako i::kutek
cze a t;v:lko na n~e~łanie mu po.sław oraz podmyły tor kolejowy na tvm wicami i Modrzejowem, zalewając tereny ~r
obfitych deszciów i śniegów,
piaskowe na przestrzeni około 3 km. dłu- z~~ych dzdo ~l~bu. papierow, ~u swemu
które spadły w górnch i na t\:renach l''·'dgM odcinku. Komunikacja przerwana.

skiiCh. Fala przypły·Nu dosięg.i już .1101yca Wisły pod Krakowem.i gdzie w ciąg11
ostatnich trzech dni przybór wynosił 3 m.
Najsilniejszy przybór przypadł na 27 i 28
bm., kiedy to w dągu doby poziom wody
pod Krakowem zwiększył się o 2.15 m.
W ciągu doby ub. przybór znacznie osłabł
i wynosił 62 cm. Fata dopływu nadejdzie
' do Warszawy
w ciągu dwu dni.
.'oziom obecny Wisły pod Warszawą wynosi 1.19 m. Przybór za dobę ub. 2 cm.
Należy się spodziewać podwyższenia poziomu wody w Wiśle pod War~zawą nie
więcej niż o 1.30 m., ponieważ jedynie górna Wisła daje znacznie większe masy wody, podczas gdy wszystkie dopływy w gó
rze rzeki nie zwiększają pozromu, a nawet
nieraz słabną.
Sytuacja powod:ziiowa w powiecie bielakim i cieszyńskim bez zmiar
i nadal gro:hna.

~

l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

Nowelizacja ustawy
inwałidzkieJ•

d ro d ze d e kre t u Prezyd enta
Rzeczypospolitej
P. wicepremjer płk. Beck przyjął w
dniu wczorajszym delęgację zarządu głóN

wnego Związku Inwalidów Wojennych R.
P. w oso/lach pp.: Szułczyńskiego, Modzelewskiego, Woźniaka i Wagnera, któ:rzy interwenjowali w sprawie memorja.
-"
łu zw. Inwalidów WoJ·ennych ' doty""~7
inwalidzustawy
znowelizowania
=ego
k.iej w drodze dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej.
P. min. Beck oświadczył delegacji, że
memorjał Związku jest przedmiotem rozważań i żywi nadzieję, iż w najbliższych
dniach zapadnie w tej sprawie ostatecz-

na szlaku
b

Kilka mechanicznych czerparek

=
groźnej szajki =
złodziei kolejowych

Wykrycie
d 1t

gości i 600 m. szerokości.

;ie . ie:iiu . . ziwiemu ,?trzYIDuJe zawiapias- o~J.Jerube, JZ _dokume;iito~ .otrzymać nie
o. J e s t J u z z o n a t Y m •
' moze,
.
ku
, . U?ał się wię~ osobiście celem wyjastoi pod wodą.
Na kolonji Prezydenta Mościckiego w Za- ~~~~m~ sprawy 1 , zdołał s~erdzić, że
łężu pod Katowicami woda deszczowa t 1. J g_o Ja~ ~anczak p~dJął dokumen·
wdarła się do piwnic, zalewając je w zu- .Y na Jego im~ę zawarł slub poczem WY'
.
Jechał do Gdym.
. . b"
t
pełności. W akcJ·i
wrą . Narn_eczon.a. dowiedziawszy s;~ę o te"'
ra owmczeJ
•.u
eh
udział straże ogniiowe.
ciała JUz czekać na załatwienie
rue
SI_>rawy, lecz zostawiwszy rozżalonego ta
~~~~~~~~ kim obrotem rzeczy Jańczaka, wyjechała do Ameryki.
Co spowodowało Jana Jańczaka do
posługiwania się przy ślubie dokumentami brata, wykażą dochocW.enia, któl'I
prowadzą kompetentne władze.
Zawiercie
Częstochowa .-

W Moszczenicach stoi pod wod~
15 domów.
W Godzewie 15 gospodarstw. Straty bar
dzo wielkie. Poziom rzeki Oldy podniósł
się o 4 m. Nad ranem przestał padać
deszcz, wobec czego istnieje nadzieja, że
woda zacznie opadać. W ciągu uocy wezbrała Przemsza na pograniczu wojewódz
twa śląskiego i kieleckiego. Poziom jej pod

l k

c

t

h

· B

0'

k

· Pl t

zawfe:~i:g3ok~:;::n~z :y~te~!~Y~~n?;'~~ l-~~w:ir ~ę ad~ B~s~=. ~~:i~~aw:tacJl

śmiałych kradzieży z wagonów, będących w biegu pociągów towarowo-pośpiesznych. Długi czas zabiegi policji po·
zostawały bez skutku, dzięki umiejętnemu zacieraniu śladów. Wykrycie sz.ajki
powierzono st. przodownikowi służby śled
czej w Zawierciu, Janowi Bałazemu oraz
st. wywiadowcom: Józefowi i Janowi
Głąbowi.
Wywiadowcy po żmudnem śledztwie
'.'i~z!i d? wniosku, że niet~chwytnymi. zło
d~e~ami są: Roman Boro~ka z Zawie:cia i Edward Pluta z Mar~mow.a,.. u kto.re~o przy. przeprowa<lz?neJ rew1zJ1 ZI!-a1~1ono wiele_ ze skradz10nych przedmi?tow (skrzynie mydła toaletowego, zwoJe
manufaktury, przędzę, naczynia kuchenh)
· · l i
.
.,
ne 1 wie e _nnyc •
W czasie obserwacJi wyszło na Jaw,

towarowej wsiadali do pociągów pospieszno-towarowYch, w czasie biegu pociągu odrywali przy wagonach plomby i dostawszy się do wnętrza, w pobliżu przystanku kolejowego Nierada, lub też na t.
zw. Borowem Polu pod Zawierciem, wyrzucali wybrane bardziej wartościowe
przedmioty, które magazynowano w mieszkaniu Pluty w Marciszowie.
Głównym odbiorcą kradzionych ;rzeczy był właścicie! młyna w !darcis~wie
Berek .Bloch, który Z!bywał .Je d~leJ zawler.ck1m k~pco~ Abramowi. ~.igders?""
no~, R~bmo:vi Wa.rgonow1 i Sz~amie
z Plutą I BoL_eJberowi, ktorych
rowką osadzono w areszcie.
Ogólna wartość skradzionych przedzł
· kilk dz' · t t f
' tó
a iesią ys ęcY, omio w wynosi
tych.

wra:z

AKCJA BUDOWLANA RZĄDU.

na decyzj~

Krwawy porachunek
pijakó_w
Przedwczoraj Wolbrom był widownią
'1Wawej awantury, wywołanej przez miejscowe szumowiny.
W restauracji Mentliika wesoło zabawiali się: Wojciech Władyga, Piotr Haberko, Marjan Dobromilslci Mateusz żer
l<o i inni.
Wkrótce pod wpływem alkoholu zabawa zamieniła się w kłótnię, a następtlie w
bójkę nożami.

Restaurator, przewidując zły koniec
awantury, wypchnął bijących się na ulicę.
rozproszyła
policja
Zaalarmowana
awanturników, z których jeden leżał z roz1>itą gł?wą, drµgi zaś słaniał się cały zakrwawiony.
Rannym udzielił pomocy lekarskiej dr.
Szczechurat, który stwierdził u ciężej rannego żerka pęknięcie podstawy czaszki
'
Qraz liczne rany kłóte.
Lżej rannym okazał się Władyga.
Awanturników zaaresztowano.

Syn

zamordował

ojca

Z Buczacza donoszą, że onegdaj wieczorem dokonano w jezierzanach, pow. Bu
~zacz morderstwa na osobie 66-'letniiego go
spodarza Bomjana Hryńkowa.
jak się okazało morderstwa tego dokonał syn jego 20-letni Wasyl z zemsty na
tle majatkowem.
••·
•
•
•

SZ~st W roli hrabiego

· .Od ki~ t;:-god~ grasuje na terenie
~OJ. Poznanskiego Jakiś oszust podając;y
się ~a kre"'.ll~go szeregu rodzin aryst~
krB:CJi pol.skieJ i wyłudzający pod najroz~~tszenu pretekstami grubsze „pożycz·
ki . ~est to młodzieniec o dość gładkich
mB:IlJerach, la~ dwudziestu kilku, owalneJ,. wygoloneJ twarzy, ubrany w płaszcz
.~ielskl. szar~go koloru i spodnie w pa.
ski. Zawi~om;one o jego występach wła.
~ bezp1ec:i;enstwa ooszukuia oszustii

krzętme.

Uci·eczka bandyty

Według doniesień z Kartuz na Pomo·
,
rzu aresztowany :rostal te. 0 k 0 li
~y groz
ny band...+n v-088 m . w J
a.;ący na swo;em su.r ~ .il.' '
mieniu WLereg napadów i krad7Jieiy. Podczas transportowania go do więzienia w
K~rtuzach, .~ndyta zdołał zmyDć czujnosć konwoJUJącego go policjanta i zbiegł
z kajdankami na rękach do pobliskiego
lasu. Z~n~ po upływie godziny .o~,
bława w lesie me dała na razie żadneg,
TeZU!ltata.

Komunikacja powietrzna
w cyfrach
W ubiegłym miesiącu polskie sam.<>lo_ty k?~unikacyjne dokonały na wszystkich lmJach 517 przelotów przewożac
1.245 pasażerów, 3.580 ikg.' poczty, t. }.
około 180.000 listów, i 35.265 kg. ~óż
nych przesyłek, w tern 7.416 kg. gazet,
12.~63 kg. bagażu i 15.486 kg. frachtu.
P;r~ tego wykona.no 23 loty okrężne nac
Jo~k~ wraz z kilkudziesięcioma pasazera.nu.
Niezale~nie od utrzymywania stałej
komunikacji na linjach powietrznych
wydział aerofotogrametryczny P. L. L:
W niedzielę 26 b. m. odbyło się w Poznaniu poświęcenie bloku domów dla koleja- „Lot'' zajęty był wykonywaniem z samorzy Dyrekcji poznańskiej. W uroczystości wzięli udział pp. minister Prystor i lotów zdjęć terenowych Polesia, gdzie
prowadzione są prace nad odwodnieniem
Imin. Kiihn.
bagien polookich, a nadto dokonał szere,gu podobnych zdjęć różnych miast i
w woj. warszawskiem.
~~~~~~~~~~~~~~.siedli
W miesiącu bieżącym samoloty ko.
i
iii
munikacyjne kursują na wszystkich lin·
jach normalnie. Z chwilą 'n astania chło·
dów, kajuty w samolotach będą ogrze·
wane, tak, że w czasie lotu panować w
i został za to skazany na 6 lat ciężkiego
nich będzie normalna· ookojQwa tempe·
•
•
•
ratura.
w1ęz1en1a

°'

Złodziej leśny
•
zabił ga1owego

Z lasów państwowych pod Zieloną w
powiecie nadwórniańskim kradziono systematycznie od dłuższego czasu drzewo
na szkodę Skarbu Państwa. Wobec tego
gajowY lasów ska;rb. Adam Schoneman
postanowił w lipcu b. r. prz eprow adz i ć
rewizję u okolicznych włościan, których
:podejrze~2.ł o dokonywan ie t.ych kradzi·~ZnOW1en1e em1graCJI zy. Jakoz :przybywszy do ~s~ Maksymca,
znalazł gaJowy w odległosc1 około 50
1••
d B
kroków od obej ścia 24-Ietniego zarobni. O razy Jl
.. W związ~1! z zaikończ~niem. rewolu- ka Jurka Diebczuka 180 . dranic, ukry~
.:J_i W Br3:ZY!~1, Urząd ~migrac~Jny cof- ty~h w krzakach a wyrobionych ze skrame V: na.Jbhzszy0 dmac~ sw~Je zarzą- dz10nego drzewa z _okop~~ego las~ skardz.e~ wstrcymuJące emigracJę do te~o bowego. W pewneJ chwili w czasie skłal dania mkwesJ;jonowanyc!:J. dranic na furkraJU.

W

O

Imankę,

Schoprzyskoczył Diebczuk do
nemana i ugodziwszy go kamieniem w
brzuch i twarz, powallł na ziemię a następnie uderzył pięścią kiilkakrotnie w
·p ierś oraz pałką po głowie. Skutkiem za·
danych razów nastąpiło krwawienie wewgajowy,
nątrz czaszki i w rezultacie
przewieziony d10, szpitala powszechnego,
.
po dwu ty?°odniach zmarł.
OnegdaJ stanął przed Wydziałem karnym Sądu okręgowego w Stanisławowie
Jur~? Diebczuk, oskarżony o zbrodnię
zab?_JS'twa, .dokonainej na ś. p. ~damie
Schonemame.. ~r~buinał. si~a~ł D1ebczuka na 6 lat cu~~kiego więz1ema.

W)
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nauczycie

I

robót ręcznych i rysunków
W dniach 1, 2 i 3 listopada r. b. odby·
wa się we Lwowie IV-ty wal:r;y zjazd
nauczycieli robót ręcznych i rysunków.
należv
Zgłoszenia na zjazd wysyłać
pod ~rdesem: ~wów, ul. Rutowskiego i,
k?~1tet ?rgamzacyjny zjazdu nauczy.
cieh robot ręcznych i rysunków.
Informacje i karty uczestnictwa otrzymają uczestnicy zjazdu na dworcu
k?lejowym we Lwowie, gdzie będzie ocze
kiwał _delegat komitetu organizacyjnego
do którego na.leży się zwrócić zaraz po!

· lP..~ieździa.

·
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Sędzia

Jan Piłsudski
i dr. Fichna w Sieradzu

Z Wystawy Hodowlanej
W uzupełnieniu listy nagrodzonych
uczestników konkursu podajemy niżej listę
osób którym udzielono nagród w zespcłach uprawowych:
kukurydzyj buraka
l;)astewmig-o, następnie wycho, ru kur i
wreszcie zespołów ogródków kwiatka.wych.
Zespoły uprawowe kukurydzy: Dziamarska Helena zł. 30, Zabłocka Kazimiera
;zł. 10, Pietr:isówna Marja zł. 20, Lipińska
Irena zł. 30, Wiśniewska Marja kalendarz,
Lipińska Zofja kalendarz, Sadowski Tomasz zł. 30, Bielawski Michał zł. 20,
żmudziński Wincenty zł.10.
Zespoły uprawowe (buraka pastewnego): Przybył Józef J.ist pochwalny, Kluba
S.tanisła~, list pochwalny, ~achała Fran•.CJJSzek list pochwalny, Matusiak Jan zł.30,
Machała Franciszek list pochwalny, Wierz
bicka Helena zł. 20, Król Marcin list pochwalny, Król Jan zł. 30, Janicka Stefanja
zł. 10, Janiakówna Helena zł. 70, Wiecław
ski Feliks zł. 30, Ustyniak Adam zł. 10,
{('urajczyk Bolesław zł. 20, Olas Franciszek zł. 20, Olas Cecylja zł. 10, Zawadow
skii. Feliks zł. 30,
·
Zespoły wychowu · kur: Majewska Roz:alja list pochwalny, Dębicki Franciszek
1
.ust pochwalny, Gogulska Ewa list poch
'Walny.
Zespoły ogródków kwiatowych:
Uznańska Stanisława zl. 30, Lipińska Irena
list pochwalny, Woźniakówna Eleonora
zł. 10, Lipińska Zofia list pochwalny, Brze

W dniu 2 listopada r. b. o godz. 12
min. 30 w Sali Teatru Miejskiego w Sie·
zi11ska Zofja zł. 20, Skowcrandzianka Ce- l Penkulówna Regina :d. 30, Żeligowska Ge- radzu odbędzie się zebranie przedwyborcyi ja zł. 20, Suszwedyk Stefan list poch-1 nowefa list pochwalny, Gertkiewiczówna cze Ul'Ządzone przez· Radę Powiatową B.
walny, Patusiakówna Bronisława zł. 10, Lucja u. 10.
B. W. z Rz ••
iYiiiil&ii3iiWWllii!Willilt&liltlSZUWUXZ
~;r;;;rrne NW* a11&!!iiw:awmiilj!~·
Na zebraniu przemawiać będą: •.
P. sędzia Jan Piłsudski, oraz czoło·
Z
wy kandydat listy Nr. 1 z okręgu 14 p•
gminy Gruszczyce
Dr. Bolesław Fichna.
411
Na zebranie przybędą liczni delega.
1
•
1... •
ci kół gm.innych B. B.
.
zwyc1ęSKiego
ft§
g'
itf;2WJłi4Ni 4
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naJ~ azdu ·hołsz,e\fiiCkiego

Rozpoczęto sprzedaż
Przed kilkunastu dniami w gminie składek splizedaży znaczka i przedstaGruszczyce odbyło się zebranie organiza- w:eń amatorskich.
Ustalono następujący program obchocyjne Komitetu Lokalneo·o obchodu 10
.rocznicy odparcia Najazdu Bolszewickh- du w dniu 11.XI r. b.:
na ulgowych warunkach u
Godz. 10 nabożeństwo w miejscowym
go, na które przyzyło 20 zaproszonych olektora w Sieradzu,
kościele parafj alnym,
sób.
Kolegiacka 3.
Po zagajeniu zebrania i krótkiem
Go'dz. 12 odsłonięcie pomn~ka, który
1462
przemówieniu p. Franciszka Górskiego postawiony będzie w ogródku przed u.
zebrani bez dyskusji postanowili zawią.- rzędem gminnym; przy odsronięciu pomSłużba
zać Komitet Lokalny obchodu 10 roczni- nika wygłoszą. stosowne przemówienia
cy o?p~rc.ia najazdu ?olszewickiego, przy lpp. E?genjusz Nierychlewski i Stanisław I w
wyborów
stąpieme swe do komitetu zgłaszają wszy Ludwiczak,
.
.
.
scy zebrani.
Godz. 13 defilada straży Rejonu GruOd dma 2~ listopada rb. wszystkie u~
Postanowiono urządzić uroc:zysty ob· szyczyce przed pomnikiem,
i~ędy i ~gencJe p'Ocztowe na terenie pow.
chód w dniu 11 listopada br. w WojkoGodz. 19-22. akademja w remizie s1eradz~iego. czynne s~ w z~kresie służby
wie wTaz z o<lsłonięc.iem pomnika Wodzo- miejscowej straży; na akademję złożą telefomczi:ieJ, teleg~·aficzneJ ~ pocztowej,
wi Narodu Marszałkowi J. Piłsudskiemu się: przemówienie wygłosi p. Franciszek dQtycząceJ wyb?row . codziennie
bez
i tablicy pamiatkowej mieszkańcom Q.111i- Górski, dziatwa szkolna ze szkoły Woj- przerwy od godzmy 8-eJ rano do godzin)
ny poległym w"obronie Ojczyzny w latacit kowskiej wygłosi deklamacje i wykona ~O-ej, a w dniach głosowań t. j. 16 i 2[
1919-1920 w liczbi~ 17. Fundusze nie- śpiew pieśni narodowych, 7espół amator- listopada urzędy te. czynne będą bez
zbędne na ufundowanie pomnika posta- ski przy oddziale straży pożarnej w Woj- pr~rwy od ~odz. 8-~J rano ~o godziny
nowiono zebrać w drodze dobrowolnych kowie da przedstawienie amatorskie.
8-eJ rano .dma 1.7-go i 24-go listopada rb:
Celem dopilnowania ścisłego wykona
Od dma 24 listopada rb. od godz. 8-e;
'M'Yt• um• +ifi4* ••pa M'*M!li\11Ę! nia programu obchodu wyłoniono Komi- rano. urz~y rozp?czną normalne urzędo
tet Wykonawczy, do którego powołano wame, t. J. tak, Jak przed okresem WY·
pp.
Stanisława Ludwiczaka, Leona Jakub borczym.
Najpewniejsza. lokata oHcz~dności !
Najtańszy kredyt !
czaka, Ignacego Wróblewskiego, Fran- !!!111111B1~mo1mam_ _ _ _llilllll!lllll:l!lmlmlm&mm.
ciszka Górskiego i Jana Kacera..
~

losów 1-szej klasy

ko-

pocztowa
okresie

1

........„ .........„„„„
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wKomunalnej Kasie Oszczędności

Sldep kwiaciarski

W.WEYGANDA

powiatu sieradzkiego w SIERADZU
która załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości wchodzące.
Pr~yjmuje w~ła?y na najdogodniejszych warunkach, dyskontuje weksle, załatwia wszelkie mkaso iak również kupuje i sprzedaje papi.e ry proc

z.
943

Kolczyński

Komisarz Rządowy Kasy.

Ogłoszenie.

niem, Szosa Kaliska Nr. 5 Zieliński. Za
przywłaszczenie pociągnę do odpowieM*'

A. BIRABEAU

Kogo kochasz więcej ?
Tus~ poruszyła się

w\

niespokojnie
Tusia stara się nie słuchać. Tyle rafigurami z zy już to wszystko słyszała.
baJ~k. ~~-.i<lz1ł Ją Jakis szmer. Serduszko
Przyffiyka oczy. Czasem udaje jej sie
zabiło JeJ. mocno pod długą koszulką. zasnąć.
·
·
Oga:1}ąl _Ją, strach. ~47stawiła. uszu i po
Czasem otwierają sfę drzwi i do łóż
chwili usmiec~ przesl~zgnął się po jej ka podchodzi tatuś lub mamusia.
w~gach, gdy;; zrozumiał~, skąd pochoJeżęli to jest mamusia, obejmuje ona
dz11 hałas, kt?ry .wyrwał ~ą z snu.
mocno Tusię, obsypuje ją pocałunkami,
w sąs1edmm pokoJu rozległy się które pachną perfun1ami, angielskiemi
Jak1es głosy.
papierosami i cocktailem i mówi:
- Ach! pomyślała.„ to nic nie jest...
- Ach, gdybym ciebie nie miała!
Tatuś i mamusia kłócą się.
Jeżeli to jest tatuś, przesuwa ręką
I llSJ>;>k?Jona złożyła główkę na podu- po jej czole, poprawia kołderkę, nawet
SZ~)l· Kłotma prawdopodobnie nie potrwa wtedy gdy nie jest wcale zgnieciona i
dzis zbyt długo. Która właściwie godzi- rzuca w stronę mamusi:
~? Po przez zasunięte szczelnie story
- Oto masz skutek, to tyś ją oburue ~rzedzi~a się ani jeden promyk świa ~ła ! OzJ7 nie wstyd ci przed własnem
tła, Jest vyięc pewnie sam środek nocy. dzieckiem?
ZazwyczaJ podczas dnia koniec kłótni naTaki pięlmy mężczyzna, taka przys~uje prędzej, gdyż tatuś albo mamu- stiojna kobieta, wielki majątek i takla
si.a wychodzi .z mieszkania. Nocą jest cudowne dziecko. Nawet nie posiadając
troszkę gorzeJ, gdyż nikt z nich nie ma tyle, można być też szczęśliwym! Cóż
m~żn.ości wyjść na spacer, by się uspo- więc zmąciło szczęśc!e tej rodzinu? Pra~ooć. Teraz nie mogą się rozłączyć. Obo- wdopodobnie przesyt.
~e są zamknięci w sypiaJnl, jak dwa
Gdyby Tusia powtórzyła· słowa sływściekłe psy w jednej budzie.
szane przez drzwi, wyszłyby na jaw barw takicbc. warunkach kłótnia trwa dzo brzydkie sprawy. Ale Tusia nie mó~asem do rana.
wi nigdy o tero co mimowoll dochodzi do
Zegar wybija drugą godzinę. Musie- jej uszu. Wiele z tego nie rozumie, ale
, dziś pewnie późno wrócić do domu. wie, że o tero mówić nie n21eży. I sied<'.Joo~ foh już oohrypły. I Tusia sły- mioletnfe dziecko ma swoje zasady mo1.zy_ ~
ralne.
- Proszę cię, tak dalej być nie moTusia ma małego przyj2,ciela w jej
le (to mówiła mamusia)
wieku, z którym się często bawi, ale nie
- I ty mi to mówisz? (to tatuś od- opowiada mu o tych rzeczach. Bo Tusia
, ~wiedział)...
bardzo kocha swego tatusia i mamusię.
•
I tak w kółka.
Kocha ich obydwoie. Czesto źli niespo··
6W~m łozecz~u,. upst~;onem

. !?

„.

·

Sieradz, ul. Kościuszki 6, tel. 38

Zginął pies wyżeł czteromiesięczny,
maści białej z czarnemi łatami. Uprasza
się o odprowadzenie go na wynagrodze-

dzialności sąciov,rej.

I
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Na

nadchodzące

wszystkie

świ t;ta

poleca

KWIATY DONICZKOWE, WIENCE

z żywych i trwarych kwiatów w cenie od
3 zł. wzwyź. Efektowne szarfy do wieńców
Ceny konkurencyjne!
993

11im----------a.B1111mm!lml_.:

kojni, zwracają się do niej z pytaniem: cze. Uniosła się n.a łóżku, otworzyła sze- Kogo kochasz więcej: tatusia czy roko usta, serduszko zda się w niej za.
mamusię?
marło i tylko jedna myśl pochłaPia ją w
Patrząc wówczas na ich twarze, spo- tej chwili: kto został zamordowany z
strzega, że mamusia w takich razach temi drzwiami? Tatuś czy mamusia?
uśmiecha się nieszczerze, a tatuś ma poMimo iż ma dopiero siedem lat straważną minę. Odpowiada wówczas zazwy- ciła już babcię i dziadziusia i widdmała
czaj :
zwłoki wuja, leżące na katafalku.
Byh
- Kocham was jednakowo.„
to najsilniejsze wrażenie w jej dotych·
Mamusia jednak nalega:
czasowem życiu. Tusia. wie, że umarłyc;1
- Czy nie kochasz mamusi troszkę więcej się już nie widzi, że bardzo prędwięcej ?
.ko się o ruich zapomina, choćby się ich
A tatuś dodaje:
jaknajbardziej kochało za życia.
- · Gotowa jesteś uderzyć dziecko, jeCo teraz będzie? Czy mamusi już wię
śli nfa odpowie w myśl twoich życzeń! cej nie z.obaczy, czy też zapomni o tatu·
W rzeczywistości dziewczynka zawstc siu?
więcej kocha ojca. Jest to rzecz dowie·
za drzwiami słychać tylko jęki. Tu·
dziona.
.
. sia chce krzyczeć, ale kogo ma wołać: ta
Matka odp?w1ada ostrym ,tonem: i tusia czy mamusię?! Nie może się zdecy·
prawdopodobme byłby to powod do no- dować jakgdyby jej wybór miał by~
wej kłót~i gdyby .Tus~a nie powtórzyła jedn~ześnle wyrokiem! Nie mogła si~
w porę, ze lw~~a ich, JednakoW?·
. zdecydować co do wyboru affa.ey, gdyż
. ~egar ~yb:Ja wpoł d~ trzecią. R_?dz~- jej decyzja świ~yła~y o przewa~e w
ce ciągle się Jeszcze kłocą w sypialm, miłości żywioneJ dla OJ ca lub matki.
s~ychać k.rz~żują~e .się w~krz:yknikl. TuTy;iące porównawczych obraz.ów prze.
sia zasypia i me JU~ prawie me słyszy. winęło się przed jej -~oczyN~gle ,- k:r:zyk i. d~a strzał?-..
., ma: pleszczoty mamusi, uśmiech tatuSiedmioletme dzieci rozumieJą dzis sia, prezent od mamusi, spacer z tatu·
d?sk~n~le, co zna.czy huk. wystrza~u .. ~u~ siem... W tym mamencie ~ła, że
s1e. otwiera szeroko o~zy 1 w pamięci JeJ n.a dnie jej diu~y szala miłości przechywraca podsłyszana m~davmo rozmowa, la się na jedną stronę. Przeraziła się,
mię~zy :1'-uchar_ką a słuzącym. Kuchark::.i jakgdyby popełniła jakiś grzech, jakgdypovnedziała wow~as_:
by ta myśl mogła kogoś z ni.cll zabić.
. - Ona go kiedys napewno zamorduWybuchnęła nagle łkaniem ~ szeptał2
Je!
.
.
nieprzytomnie po przez łzy:
Sh1zący odparł na to.
K h
._.... ·-~,.... n1r~.,.,., K--"ftin
'l"
. . .
ed ł
OC am lu.i. J~w......
VWJA
_ J es i on JeJ i:ie wyp~ z·
. 1'eh 'ed k 0 1
Tusia uświadomiła sobie dokładme,
AJ nad 0~~,; ły ·
dmwi s·:rn1alni
że w chwili gdy za drzwiami rozległy się
g Y
ar SI~ • • •
"r
ł
huki i strzały ktoś przestał żyć: tatuś ~lmęła. oc~y~ b~ możliwu~ ~a.k, naJPOZalbo mamusia:
meJ dow1rdz1ec się~ ko~o. JUZ nigdy nie
Tak ale kto z nich dwojga?
zobaczy.„
Tusia nie krzyczy, ani nawet nie pła-~
-SOO-..
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DZIS:
Wszystkich Sw.
JUTRO:
Dzień Zaduszny

-·-

z dnia 1 listopada 1930 roku.

rowe zapowiedzi

eper

Wywiad z kierownikiem literackim teatrów miejskich
dyr. B. Gorczyńskim

oraz sztuki rosyjskiej·'
c o j e ś ć"
„C z ł o w i e k z t e k ą".
Już na połowę stycznia przypadają 1
występy Jaracza. Wszystkie te dzieła z
poważnego repertuaru, przeplatać ~zie '
my repertuarem komedjowym. Tutaj
ciekawszych pozycyj repertuaru wym.fe-i
nić należy sztukę syna sławnego refor-·
matora teatru francuskiego, Antoine'a ___;
„U kocha n a n ie przyj ac i 6 łk a·•, następnie Oesterreichera „K o n
t o X" ze świetną rolą dla Szuberta,
r z u c -a j
„ N i e
Kiedrzyńskfego
m n i e, m a d a m e ", sztukę spółki
autorskiej dwu wiedeńczyków w majem'
„K s i ę ż n l c z k a 7,:
tłumaczeniu
j ej t ·a n c el' z".
- Ruszamy panie dyrektorze do !{a,
meralnego.
- W „Kameralnym" po „F o t e._
I u 4 7" pójdą oczekiwana w Warsza~
wie premjera Słonimskiego „L e k a r z a b e z d ~ m n e g o", Hasenkle-Nabeżeństwa
wera „N a p o 1 e o n i n t e r w e n •
w kościołach ewangelickich
j u j e" - w przekładzie Przecława Smo
tika, dalej „H o k u s-p o k u s" Curw języku polskim
ta Gl:itza i Verneille'a komedja o prawdo-,
W niedzielę d. 2 b. m. nabożeństwo w
m a ł
podobnym tytule ,,M ł o d e
~yku polskim odprawi w kościele św.
ż e ń s t w o". Sensacją będzie sztuka
miesiąc wrzesień
Ja;na o godz. 12~ej w południe pastor Za„P a n Hele n a",I
Pawła Franka p. t.
le•„ ski, a w kościele św. 'l'rójcy w tymże
W., Smólskie-/
autora
polskiego
młodego
i
l
s
łk
p
?8
1
·łk
z
d
·
d
·
b k
B ł d
u u trze ców
as1 owego przy u. Magistrat 111. Ł o dzi po d aie o w1a
czasie uastor Schmidt.
0
8 er' oraz an.;'
ę n Y
mości osób zainteresowanych, że w po- Kaniowskich Nr. 32, w godzinach od 9-ej P,'O "
niedziałek, dnia 27 października r. b. roz- do 14-ej, według następującego porządku: gielska sztuka, grana z niesłabnąeem P~
Stołarzv
Poniedziałek, dnia 3 listopada r.b„ li- w,,Rod~e~ye~ w teatrach londytiskich p. t.
pocznie si\; wypłata państwowej zapomogi doraźnej za miesiąc wrzesień 1930 roku tery: T. U. W. Z. ż.
""
w Łodzi
popularna?
A scena
-_ Teatr
ł
· d
·
B ezro b otny, zg ł aszaiąc
bezro b otnym k tórzy zarejestrowa ri się w
wznowił „P r &..
popularny
się o wyp aty,
Komunikujemy wszystkim czeladziom Biurze Urzędu Zasiłkowego dla Bezro- powinien okazać: 1) dowód osobisty,
b o g a e z -y'',
w śr 6d
b oszcza
·
d
·
?
d x
·
__wodu stola1 skicgo, pracującym u człon b otnych w czasie
13-go do _o paź- wzg!. 111ne urzę owe zaswiadczenie tożsa- którego oglądaliśmy w Teatrze Miejskińi.
o
stwierdzamości, 2) legitymację PUPP.
KÓ\V naszego Cechu, iż w dniu 8-go listo- dziernika r. b.
pa11stwowej zapomogi dorafocj za jącą fakt otrzymania zapomogi doraźnej Wznowiliśmy go celowo, gdyż W najbliż
Do
J:<ada 1930 r. o godz. 7 wiecz., w lokalu
wrześień mają prawo tylko bezrobotni, za miesiąc sierpień 1930 r. względnie fakt szym czasie pokażemy dalszy ciąg tej
Stowarzyszenia Czeladzi Stolarskich przy posiadający rodzini;; na utrzymaniu.
wyczerpaniia wszystkich rat zasiłku usta- sztuki p. _t. ·~~ r 0 0 s z c ~ . w ś ': ó .d
I.li. Juljusza 28, odbędzie si~ zebranie orgaSamotni i żonaci bczc!z•1etni - prawa wowegoz funduszu bezrobocia w sierpniu u b 0 • g. 1 c h ' który cal! JUZ rok idz~~
1930 roku oraz fakt zgłaszania sie do w Patyzu. Poza wznowlewem na sceru„
. r.izacyjnc celem utworzenia Wydziału Cze do zapomogi doraźnej nie mają.
„P rzep ro w ad z k 1"
Popularnego
•
.
. .
.
lb
h ty odn"ach
- "bl„
Bezrobotny, w którego rodzinie wspól- kontroli we własciw.ym Oddzial.e PUPP, d .
·adniacgo przy Cechu Stoiarzy w Łodzi.
1
z nim zamieszkującej oraz pro\:'adzc1- w miesiącu wrześniu i październiku r. b„ aKrJe.:mY "! nkaJ, izszyclbo gN d pa 1
nie
Zarząd.
o „ a
z Y z a. o w a.
Kasy c·no- "
.
·
b
k
. .
CCJ. wspo'l ne gospoLIars t wo c.Iomowe, c h oc. 3 k s1ązecz ę u ezp1eczcmową
0
jedna osoba pracuje, również prawa do rych m .. Łodzi bezrobotnego oraz wszyst- sz k,_~_emsemmMo r1. z „ .mą"c. Jaes~ too zwią.zaa;~~
mor z '
..,
e„l
"
·1u:
.
'l .
d .
k.
ł
k' h
. . .
Komunalna Kasa Oszczędności zapomogi. d oraznei
ic .. cz o~ ow ro zmy, wspo me z mm organioowanego przez społeczeństwo. Co
niema.
pewien czas będziemy przeplatać nasz re
Wypłata odbywa sii;: w lokalu Urzędu zan11eszkuiących.
miasta Łodzi
pertuar w teatrze popularnym utworami
Uruchomienie Komunalnej Kasy Osz- lll!l!m11aa-.,..m=1m11U.R1.nmzycznemi, tutaj zapowiedzieć możemy
4?.ędnoścf miasta Łodzi, Narutowicza 42
wystawienie w najbliższym czasie „C z a
nastąpiło w piątek, dnia 31 października
SKŁAD
r u W a 1 c a" - Oskara Straussa. Bę
r. b. natomiast uroczyste upamiętnienie
G. OFENGENDEN
dzie to coś pośredniego między, wodewiotwarcia tej placówki społeczno-finanso
191-05
tel.
1,
Zawadzka
1
lem, a operetką. Prócz tego do repertuaru
wej odbędzie się w niedzielę dnia 7 gruPopularnego i Miejskiego wej,
Teatrów
la•cHhll!mhlllumrt.o.wllilyHlcllh•.11:1111mmlll'll-•7•22-'.J.~
dn:a 1930 r. ·w-obec przesunięcia międzyna -.llillllml!lll!llllll:lllmllHlpllioiilllc•c·a-w.ieElllli!!lk!!!iill!lwmlyll'lbll!ór-fllilulilte·r-pao111c•e!Bnll!
0
dzie szereg utworów dla dzieci. Ustaliliś
IMfS'*
•swa *
rodowego dnia oszczędności w Polsce z ..... a m
my tymczasem wystawieni.e ,,K r ó ••:
dnia 31 października r. b. na datę 7 grud
l e w n y ś n i e ż k i" i „S i e d m i l
nia r. b.
kar ł 6 w".
Na ten dzień Magistrat miasta Łodzi
- Jeszcze jedno zapytanie: jak tea,
'•;ami.crza zaprosić prz.edsta>vicieli ze sfer
klas pracujących, go do całego społeczet1stwa przystąpić do
Ci~żkic położenie
uczczą nadchodzące rocznice: odpartry
Pa1'1stwa, w myśl
i:ządowych, komunalnych, finansowych i pogorszyło sit; znacznie po wojnic świato- budowy gospodarczej
bolszewickiego i powstania u„
najazdu
cia
społecznych.
wej. Recepty i pompatyczne hasła rzuco- hasła wyzwolenie robotnikó~t musi być stopadowego?
·
Rada Komunalnej Kasy Oszczędności ne przez partje polityczne i ich przywód- d~iełem samego robotnika.
na 11 list<i
wystawia
lYiiejskf
Teatr
Ludzie ci zorganizowani w Gospodarprojektuje w tym dniu urzą,dzenfe aka- ców są tylko pustym frazesem, który dosz„Warszawiankę", połączoną z ur0<
pada
rJamji, poświęconej propagandzie oszczę czętnic zdezorganizował świat pracy. Cha- czych Związ. Zawodowych zwracają się czystym obchodem, na rocznicę powstadności w najszerszych warstwach spo- os i pomieszanie poj~ć, jako skutki pow- do ogólu robotników Łodzi i okolicy z
nia, jak już wspomniałem, dajemy albo
'ecznych.
stałe po woj!1ic zepchnęły prac',? ten naj~ wezwaniem do współpracy nad budową
„Noc Listopadową.", a1bo „Kordjana'' z
ist-0tniejszy czynnik życia i istnienia spo- i ugruiltowanicm zdobyczy świata pracy. Węgrzynem.
Bliższych informacyj udziela Sekretarłeczeństwa na ostatni plan. Cz<;ść poważPozatem Teatr Miejski daje w dnitJ
p.
nic myślących ludzi ze świata robotnicze- 1jat Gospodarczych Zw.Za w. w Łodzi ul. rocznicy odparcia najazdu dwa przedstago Łodzi, zastanawiając się nad ci<;żkiem Narutowicza 45 m. 2, w godz. 6-8 codz„ wienia popołudniowe między 4 a 8, na
Jaszczołta
robotników postanowiła w a w soboty w godz. 6--9 wiecz.
położeniem
których poza obchodem dana będzle sztu
W dniu wczorajszym powrócił pan
myśl haseł, rzuconych przez i'v\ Piłsudskicka .Kii1edrzyńskiego „ Z a r ę c z y n y .
,,rojewoda Jas.zczołt i objął umędowanie.
--oOo,--p o d k u l a m i ". W ten sposób jedPan wojewoda w dniach 29 f 30 b. m.
nego i tego samego poobfedzfo dwa duże
t owarzyszył Ministrowi Pracy i Opieki
oddziały wojska będą mogły być na
Społecznej p. A. Prystorowi w jego inprzedstawieniu.
~pekcji instytucyj. podległego Mu resortu
Tego samego dnia w Teatrze Popular,
w powiatach: Kaliskim, Kolskim, Turec- , .. Ludzie nie lubią biurolęracji - to jest Cdj)by lęażdJ; z tJ)ch potrzebował t_yllęo
odbędrzie się śwJęto 28. pułku piecho
nym
drobniutkiej
tej
załatwienie
na
minut
O
I
załatUJianic
Wieluńskim.
i
kim, SieradzKim
oczJ)wiste. Biurokrat;yczne
spraw jest długie, uciążliwe i kosztowne. spraWJJ, ogółem trwa to 190 minut, czJ)li ty. W związku z rocznicami teatr daje si·
Jia wszystkie akademje, obaktorskie
. ły
· przecięttu]e
r...
·
straconym f.>rzesz ł o 3 go dzm_y,
.,.,łaci· za nr'c 1,, 1·e:,,l_L
Ob,•walel
i uroczysto_ści.
chody
co 1cosz
- · y rr 0
.!I
1~
To już koniec.
czasem, ale i pieniędzmi podatlęowemi na nic, jeśli obliczyć WJJnagrodzenic urzędniksiążkami i
Opuszczamy zawalony
utrzJ)m:;wanie zbędnej plejad]) urzędni- leów I O złotJ]ch. A więc obJ)watcl traci
i
Gorczyńskiego
lr:ów. Dobra administracja jest zawsze 2 złote na lęarzc, miasto cz:yli WSZJ)SC}i pismami pokoik dyr.
'łka
obywatele razem ! O złotych, a do skarbu s.chodzilny na widownię, by zobaczyć zaszyblęa i tania.
kończenie „Maman do wzięcia", pewnego
ł
l d . 1
ł
,
ł d · ·
b· ·
W b , ·
Ł d ·
Wagner,
so ie, ze n~ o zramna panstwa wp J)Wa za e wie awa z otc„„„ .. sukcesu teatru i reżyserji.
• }JO razc1e
o z 1,
w
•
1
rm
*"
Am*
·
m
•
me
i....
interes"
„dobr.11
nazJ)Wa
się
To
przedtobne
za
:.:lot:ych
2
lr:arę
nawzono
tel.
79,
Piotrkowska
ul.
PODZllł:ICOWAIHIE
rządzić
chcq
oni
I
. winienie ad.ministrac}Jjnc. Do Magistratu dobra gos.t.>odarka.„.
poleca:
.•
k" .
p nu D -t. B
tej lear}). w Polsce, liczacej przeszło 30.000.000
żądanie ściągnięcia
SKORY - ·HURT i DETAL ,wpl:ywa
anasz ·1ew1czow1 za
-row1
a
d .,
.
. 7 , , .·,1· .
_ dl, 1n,,. . . 1. h , .
dl
r-v
. e. c ~or "'ą reolli ·n ag1stiacrc1c. .sc1ąg- miesz'.eancoUJ jes 1 me potraf tą rzą z1c w przeprowadzoną szczęśliwie operację mo·
specjalność:
detaliczna sprzedaż zelówek trwałych męcia tcJ lęa_r}J wraz ze wsz:ystle1cm1 ma- Łodzz która ma iJJlko 600.000 miesz!ęań- jej żony i za troskliwą opiekę, tą drogą
składam serdeczne podziękowanie.
na Wodftt tjak ró•nież skóry trwałe nipulacjami przcpto))Jadza - ló jest po-· ców.
Marjan Bartoszek.,
326 prostu nic do wiar)} - 19. urzędników...
do ~om_p.
Generalna próba „Maman do wzięcia''.
Dekoracje, kostjumy, wszystko jak na
premjerze. Jedynie pusta widownia i głos
reżysera, pana Kijowskiego, korygujący
ostatecznie drobne usterki w wykonaniu,
-przypominają, że to tylko próba.
Po pierwszym akcie łapiemy, jak to
się mówi - „za frak" p. dyrektora Gorczyńskiego. Wywiad!
dla Właścicieli Warsztatów - Przedewszystkiem Panie <lyrektorze, - optymi;r,m czy pesymizm'?
- Jak.najsilniejszy optymizm. Zrze;
i Rie:mieślników
d - sz;enie, które pr;r,ejęło teatr, jest jak najKsiążeczki dla kontroli narzę zi lepszej myśli. Przyczyną dobrego nastro
ju publiczność. Zaczyna nam zapełniać sa
poleca
le. Frekwencja rośnie w szybkiem ternpi,e, opór i bierność społeczeństwa prze•
łamane. Idziemy naprzód!
k SS
P iołr k ows a
- Brzmi jak komunikat z placi1 bo'
:== telefon 20-345 i 215-40.== ju; Komunikat bardzo pocieszający. Moł!!!ł!!S?.~!!lll!!!!~!!lJ!i!!il!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!~~~m~1;w~·!!!!!!!!l·~~~!!!I!!!!!! fo zechce pan dji.rektor poinformować lodzian o zamierzeniach repertuarowych

---Ili

SOBOTA.

Ws. słońca g. 5 m. 56
Zachód „ g. 18 m. 10

Ważne

A . . J. Ostrowski·

trzech teatrów pozostających pod zar. ządem zrzeszenia'?
- 'I'o pytanie jest bardzo na czasie.
Właśnie ustaliliśmy ostatecznie nasze za
mierzenia. Naturalnie mogą zajść. jeszcze
pewne zmiany, nie zmienią one jednak
linji repertuaru.
- A więc w Miejskim'!
- W Miejskim pierwszą atrakcją będą występy Węgrzyna. Naturalnie „C a
s a n o w a" i naturalnie „C a r P a„K res Węd rów we ł" oraz,
k i "; poza tern w związku z rocznicą
powstania listopadowego wystawimy z
Węgrzynem albo „ No c L i s t o p aalbo „K o r d j a n a". w
d o w ą"
międzyczasie damy bardzo ciekawą sztu„R a z, d w a, t r z y".
kę Molnara
Rewelacją będzie wystawienie sztukl
Schonspołiecznej austrjackiego autora
herra'a P'Od oryginah1ym tytułem· „P an ie doktorze, czy p a n ma

Wypłata państwowej
doraźnej

z!

zapomogi
1930 r.

bezrobotnym za

0-1

Z Cechu

?

°

0

WARSZAWSKI

Do robotników

'?owrót

FUTER

łódzkich

wojewody

Magistrackie migawki

Spo

Szewco'w

158-381

I
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z dnia 1 lLstopada 1930 .roktt.

ieu dan y nap ad ban dyc ki
na sklep jubiler ski przy ul. Piotrko wskiej 199
W domu przy ulicy Piotrkowskiej 199
fil.ieścl się na parterze skład żelaza, nale·
iący do Zygnrnnta Goldberga, zajmują
cy 2 duże pokoje z frontu.
Obok wspomnianego składu żelaza
znajduje się sklep jubilerski, należący do
p. Geilke, prowadzony osobiście przez
właścicielkę sklepu.
Wczorajszej nocy, nieujawnieni dotychczas włamywacze-bandyci za pomocą
l)roopiołwania krat w oknie składu Goldberga wychodzącego na podwórze, dostali się do· wewnątrz, zamierzając stąd włamać się do sklepu jubilerskiego znajduj;}
eego slę obok.
W tym celu włamywacze-bandyci poczęli świdrem robić dziury w drzwiach
znajdujących się w składzie żelaza, przy
puszczając iż prowadzą one do sklepu
~„..,
jubilerskiego.
Wtymże czasie obudził się p. '· Kal!nowska, której mieszkanie znajdowało się
1

li""

11111111111111

Zawiadomienie.
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sąsiednim

żelaza gospodarują złodzieje,

Na dzień 1 i 2 listopada 1930 r. w godzinach od 9 do 14-ej Kasa Chorych usta
nbwiła w Lecznicy II-ej, ul. Piotrkowska
Nr. 17, dyżury lekarskie celem przyjmo-·
wania wezwań do obłożnie chorych oraz
dla wypadków nagłych zachorowań. Wezwania również mogą być uskuteczni-One
159-55 i
(N-xy. telef.
telefonicznie
179-11). Pogotowie dla nagłych wypad·
ków i po.ożnicze czynne będzie w dn. 1 1
2 listopada normalnie.

drzwi, będąc przekonani, że w drzwi pu-,tem policji i wydziałem śledczym, poczern
ka chłopiec śpiący w sklepie jubilerskim. uzbrojony w rewolwer zbiegł na podwóFakt, iż włamywacze nie przestraszy- rze.
W mię"dzyczasie wskutek mszczętego
li się alarmu spowodowanego pukaniem
do drzwi, a przeciwnie , usiłowali nadal alarmu na podwórzu przez p. Kalinowwłamywać się do rzekomego sklepu ju- ską, bandyci zbiegli w nieznanym kiernnbilerskiego, daje przypuszczać, iż włamy- ku.
oP upływie kilkunastu minut przybJ."t
waczarni byli bandyci, którzy nie cofnęli
miejsce ni.eudan~o napadu władze
na
ły
zdobyleby
mordem,
przed
by się nawet
policyjne śledcze oraz wezwany: p. Gold·
być klejnoty p. Geilke.
Przekonawszy się, iż dobijanie do berg.
Po otwarciu składu, stw!erdzono, iż
drzwi nie ustaje, a nawet wzmaga się z
chwili na chwilę, p. Kalinowska wybiegła włamywacze-bandyci omyllli się, gdyż za
Kan<"elarja
na podwórze alarmując o napadzie bandy miast próbowania wyłamania drzwi do
Mierniczego przysięgłego
sklepu jubilerskiego, znajdującego się za
ckim dozorcę domu Józefa Rosiaka.
bawiając się sam stawić czoło bandy- prawemi drzwiami w składzie żelaza, któ Zenona Zarzyc kiegu
tom, dozorca domu, udał się do zamiesz- re faktycznie prowadziły do sklepu p. przeniesiona została z ul. Rzgowskiej 1:
kałego w tymże domu komisarza policji Geilke, bandyci poczęli wyłamywać lewe
m. 16
drzwi prowadzące do mieszkania p. Kali- na ul. Piotrkowską Nr. 157
Mikuły, prosząc o pomoc.
wejście II piętro
Il
of.
Komisarz Mikuła natychmiast skomu- nowskiej. ,(P).
Tel. 186-74.
nikował się telefonicznie z X komisarja-

"
~~~~~~~
~oe:l~~~~l~zd~~~~p:ł
sklepiue- ŁÓDZ
w
Domyślając się iż

świ~ta

Kasa Chorych w

p. Kalinow-

ska poczęła się ubierać by wybiec na pod
wórze i wszcząć alarm, przyczem jednocześnie poczęła bić pięścią w drzwi, przez
które chcieli dostać się włamywacze, ce-·
lem ewentualnego spłoszenia ich.
Bandyci natomiast przypuszczając, iż
faktycznie dobierają się do sklepu jub1lerskiego p. Geilke, a nie prywatnego
mieszkania pani Kalinowskiej poczęli
~nergiczniej pracować nad wyłamaniem

Zw1·ązek

PRZED WYBORAMI
DO SEJMU I• SENATU
Spjsy wyborcó w
w obwoda ch

Leaion1·sto'w Polski ch
~

w akcJ"'i· wyborcz e.i~

W dniu wczorajszym, pod przewod.W·
Korwin-Korot kiewicza,
odbyło się posiedzenie przewodniczących
obwodowych komisyj wyborczych okręgu
Nr. 13, Łódź-miasto, na którem wręczo
ne zostały wszystkim przewodniczącym
spisy wyborców, dla wyłożenia w komi·
sjach obwodoyych od wtorku przyszłego
tygodnia do soboty dnia 8 b. m. (s)

W dniu dzisiejszym ukazała się odez-,stanąć w obronie Niepodległosci, Wolnoś- ctwem sędziego

wa Związku Legjoni,gtów Polskich w Łodzi, która nawołuje społecZie:ństwo, aby
na dobro i rozwój mocarstwowy
Dzisiejs ze i jutrzejsz e pomne
Państwa głosowało na listę, której przewodzi aMrszałek iPłsudski, Wskrzesiciel
imprezy sportow e
Państwowości.
naszej
l Budowniczy
PIŁKA NOżNA
Między inynmf czytamy w odezwie:
Dziś na boisku WKS o godz. 11 wałczą
„My eLgjoniści polscy, którzy krwią
) puhar WKS i Turyści. O tej .samej po- walsną
zdobywali Niepodległość, którzyś
mecz
\się
odbędzie
Geyera
rze na boisku
zdrowia i życia dla. usta
szczędzili
nie
my
Geyer-Kadima b.
którzyśmy gotowi
Rzplitej,
granie
lenia
;
jutro o godzinie 11 dwa mecze:
r
Widzewska Manufaktura- Huragan boi
sko Widz. M;i.n.) i Oentleman-Z jedtloao
ne (boisko Geyera).
W ·P abjanicach grają PTC i Burza.

ci i Praw Narodu, w obronie Państwa
przedw n.ajeżdżcom ze wschodu i zachodu w obrome Honoru Polskiego.„
Wzywamy Was obywatele, kto uczciwy, kto miłuje Ojczyzny ,Komu dobro
Państwa nie jest obojętne, kto chce włdziec Polskę ucziwie rządzoną Wielką i
Potężną, en pójd1J.e z nami do szeregu,
Wodzem którY.:ch jest Marszałek Pił:sud-

Przedwy borcze w1·ece
B. B. W• z R • .

s~

niedziela p1·zed"Wyborcza
wiece. B. Bo
liczne „Uciecha"
będzie ww kinie
obfitować
z Rz. urządza
W.
prze.ma..
którym
godz. 10 i pół rano, na
wiać będą pp. Mieczysław Wołczyński,
Stanisław Miller, Jan Braun i inni. O
godzinie w kinach „Splendid" i
tejże
,,Mewa" odbędą się również wiece, na .
których jak.o mówcy wystąpią: inż. Wojewódzki, prof. Waszkiewicz, Władysław
Niewinowski, J. Modrzejewski i inni.
Nadchodząca

_,

•••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •111! 1
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

GRY SPORTOWE.

Telefon Nr. 207-57

Dziś i intro na boiskach Geyera oraz
ikape odbędą się końcowe gry o mistrzostwo Łodzi w koszykówce, siatkówce i ha

m. ŁODZI, ul. Prez. Narutowicza 42

przyjmuje wkłady oszczędnościowe począwszy od 1 złotego z oprocentowaniem od 8-9 stosunku rocznym, otwiera rachunki bieżące i czekowe, dyskon·
tuie weksle, udziela, pożyczek, załatwia inkaso weksli i dokumentów, oraz inne
operacje, wchoązące w zakres bankowości.

·
zenie klas B i C.
Jutro o godz. 11-ej na boisku Nowo !Targowa 24 mecz koszykówki żeński-ej o
mistrzostwo Polski ŁKS-Cracovia, poprze
dzony zawodami druż,rn męskich LKS··
Geyer.

Informa cyjne zebrani e
kobiet

ŁODZI ponosi odpo_wiedzialność całym
swym majątkiem i dochodami
Biuro czynne dla klijenteli od 9-1 po poł. i od 5-7 wieczorem.
1451
W soboty od 9-2-ej po poł.

GMINA m.

W niedzielę, dn. 2. 11. r. b., .o godz.
4 po poł. w lokalu przy ul. Targowej Nr.
6 w sali Chrześcljańskiego Tow. Dobroczynności odbędzie się informacyjne ze·
branie kobiet. Przemawiają pp. :Piotr-

........ . -· - ..L ..
STRZELECTW O. -"
Na strzelnicy ŁKS-u aziś i jutro zawo_Jy o mistrzostwo klubu i strzelania na od
i inne.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kowska
znakę . państwową I klasy.
~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~

Literack i konkurs
•
o sporcie
Ministerjum Wyznań Religijnych i
Oswiecenia Publicznego ogłasza "-o<~kut s
na utwór literacki (powieścio\\ y, d: amatyczny, zbiór poezyj) o motywac:1 sportowych. Ministerjum ma nadzieJę, że obfite
i rzetelne wartościowe wyniki kon:mrsu
pzwolą Polsce na wiosnę roku 19 n \>:•ląć
udziału w konkursie literackim aa X. Giimpjadzie w Los Angelos.
Warunki konkursu literackiegc Min.
.W. R. i O. P.:
1) Na konkurs zgłaszać możn 6:1:;i0ła
niedrukowane albo drukowane częścinwo
lub w całości po dacie ogłoszenia konkursu.
2) Utwory nadesłane mogą być posportu
święcone ogólnie idei i dążeniom
i kuitury fizyl:>Znej,· czerpać treść z kilku
działów lub jednego działu życia sportowego.
3) Ministerjum przeznacza na nagrody 20.000 złotych. Największa nagroda
'noże wynosić 10.000 zł., najmniejsza 5.000
złotych.

4) Termin nadsyłania prac upływa
dnia 1 listopada 1931 roku.
5) Maszynopisy utworów należy nad
&yłać w dwóch egzemplarazach.
6) Na członków sądu konkursowego
Anisterjum powołał<>. wybitny_ch przedsta
·
'~eli litera~~

J.

Fuchsów na

Turniej hokejow y
w Katowic ach

Grób młodej dżiewczyny

W dniu 9 grudnia na otwarcie sztuc:a
nego toru w Katowicach rozegrany zostanie turniej hokejowy z udziałem SV Trop·
pau (Opawa), A'UJ, Pogoni i Legji.
,W ten sposób po raz pierwszy w, Pol·
sce odbędą się zawody na lodzie bez wzglę.
..
du na wrsokość temperatury.

Życie jeJt takie p~r}cne - życie jest, jak sen.
Cóż dziwnego, że w grobie jeszcze o niem marzę,
Wspominając te wszystkie ukochane twarze!.
życie jest takie piękne - ŻJ)cie jest, jak sen.

Lezę WJ)prost'owana, sziJJWna,

nieruchoma.,
Przechodniu! stąpaj głośniej, mme cisza przeraza.
I ta okropna pustka i smutek cmentarza.,
Leżę DJJ)prostoDJana, sztywna, nieruchoma.,

Herbatk a towarzy ska
Jutro, t. j. w niedzjelę 2-go listopad::i
r. b., w świelicy Polskiej Y .M.C.A., Piotr
kowska 89, o godz. 5-ej po poł. odbędzie
si«) herbatka towarzyska, nSi którą zar
prasza członków i sympatyków Koło Bijbljoteka.rzy Polskiej YMCA.

'Ach! ujrze'ć choć raz jeszcze płom.ieniste słońce"!
I zaśmiać się radośnie i płakać dowoli
I czuć, jak serce · bije i jak serce boli . • ~
Ach! ujrzeć choć raz jeszcze płomieniste sło11ce!

o pomoc

lł
CYlł
WSICIC H

---0-- -

dla bezro botny ch

STAlllE

Al.

na terenie m. Tomasz owa Mazowi eckiego

W dniu onegdajszym do urzędu wo-lprac sezonowych i jeszcze nie otrzymali
j ewódzkiego w Łodzi zgłosiła się delega- całkowitej należności.
Jednocześnie poczyniono odnośne. krocja wyłoniona z wydziału wykonawczego
władz centralnych w Warszawie, ce
u
ki
porno·
B.B.W.R. o wyjednanie doraźnej
znajdującym się w obli
2'.ape~nien1a
lem
MaTomaszowa
m.
cy dla b~z.robotnych
zowieckiego, sz.ozególnie tej grupy bez- ozu mmy i nędzy bezrobotnym pomoc;
;robotny:~ _ któ.nzy zostali zwolnieni od mat~rjamei. .(.$}.

,

Kościuszki,

Dzl•5,

róg Anny.

---101--- -
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z dnia 1 listopada 1930 ;roku.
18,00 - 19,00
Bramy w Wilme.
19,00 - 19,25
19,25 - 19,4C
Handl. w Lodzi i

Koncert Leonida Sobinowa
w Sali Fiłharmonji

W nadchodzącą środę, dnia 5-go listopada odbędzie się wieczór pieśni i arj i
operowych, z udziałem słynnego śpiew·a
ka rosyjski ego Leonida Sob i nowa. Znakomity ten tenor opery moskiewskiej,
znany nam jest ze swoich niezapomnianych kreacji oraz z płyt gramofonowych.
PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECI.
Artysta odśplewa cały szereg przepięk
Dziś i jutro o godz. 12 w poł. Teatr Popu- nych romansów rosyjskich oraz arji ope
wny w sali Cey$a Piotrkowska Nr. 295, pow- rowych. Udział w koncercie bierze Botarza dla dzieci prześliczną fantastyczną baśń
w 3 al{"t. ~ śpiewami i tańcami p. t. „Czerwony rys Sobinow, który oprócz akompanjamentu wykona kilka własnych utworów
kapturek". Bilety do nabycia w kasie teatru.
fortepianowych. Koncert Sobinowa wzb'.l
TEATR MIEJSKI.
dz.ił wielkie zainteresowanie.
TEATR POPULARNY W SALI GEYERA.
Piotrkowska Nr. 295.
"Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. i jutro o godz.
I m. 15 i o !. m. 15 wiecz. arcywesoły woderil w S akt. !lie śpiewami i tańcami p. t. „Roz
tosze wojskowe". Reżyseruje R. Urbański. Bi~ty do nabycia w kasie teatru.

4,

Dziś, sobota i niedziela wieczorem komedja
Grzymały-Siedle;kiego „Maman do wzięcia"

Ostatnie powtórzenia
„KA W Al.ERA PAPY".
„Papa ~awaler" dany będzie już tylko dwa
razy: dziś, sobota popoł. po cenach najniższych
traz w niedfilelę po poł. po cenach zniżonych.

· Wieczór

tańca Ełli

Niedziela dnia 2 listopada 1930

Hbak

REDUTY

?;a kominiem"TEATR POPULARNY.
sobota 2 razy, niedziela i poniedziałek
mecz. komedja C. Vautel'a „Proboszcz wśród
PRAGRAM RADJOWY NA SOBOTĘ
bogaczy".
Sobota, dnia 1 listopada 1930 roh.ll.
„PrzeprowadzWniedzielę o 4 popołudniu
Poznań
Nabożeńscwo z Katedry
10,15 lca".
skiej.
11,58 - 12,05 - Sygnał czasu z Warszawy, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie.
REWJA MODY.
12,05 - 13,15 - Muzyka z plyt gramof.
Wielkie zainteresowanie wzbudził goscmy
war- Gramofon i płyty z f. A. Klingbeil, Łódź, Piotr
występ Władysława Waltera, ulubieńca
.łzawskiej publiczności w rewji mody p .t. „Se kowska 160 .
Odczytanie programu
13,20
13,15 zon idzie", któu odbędzie się w Teatrze Miejskim w niedzielę dn. 2 listopada o godz. 12 w dziennego i komunikat teatralny.
14,30 - 14,50 - „Drobny kredytt rolniczy"
11oŁ
Udział biorą artystki i artyści Teatru Miej- wygł. p. Kłapkowski (tr. z Warszawy) .•
Przerwa.
14,50
skiego, oraz szkoła plastyki Stefanji Paszków15,20 - 16,00 - Koncert (tr. z War3zany. Eksponaty wystawiają pierwszorzędne firwy).
my łódzkie.
16,00 - 16,15 - „Arthur i Wanda" (z ży
I
cia Grottgera) wygł. prof. Adam Czartkowski
TEATR REWJI ,,K.AMELEOJV'ł
(tr. z Warszawy).
Ul. SIENKIEWICZA 4.
16,15 - 16,20 - Komunikat Tow. KoopeD:r.iś wielka premjera rewji p. t. ,,Pod znakiem ratystów (tr. z Warszawy).
lłllllca" z. udziałem calego zespołu oraz nowo-zaan16,20 - 16,40 - Kącik artystyczny L. S.
)aiowanej pary baletowej Cesarska·Szymański.
G. (tr. z Warszawy).
Początek przedstawień w dnie powszednie o
17,00 - 18,00 - Program dla dzie::i: a)
godz. 7.45 i 9.45 w soboty_ niedziele i świ~ta o godz. Słuchowisko z Wilna, b) koncert z Warsza-·
'.JO, 7.45 i 9.45
W'J.
JJz.iś,

RADJOWY

Rozmaito§ci.
Komunikat Izby Prze m.
odczytanie programu na

19,40 - 20,00 - Prasowy Dziennik Radjowy (tr. z Warszawy).
20,00 - Feljeton p. t. „Cmentarze Warszawskie" wygł. red. Jan Sokolicz-Wroczyils!d (tr. z Warszawy).
20,30 - 22,00 - „Widma'" Stanisława Moniuszki w wykonaniu chóru „Lutni 'Varszawsoliskiej" pod dyr. Piotra Maszyńsldego
stów.
22,00 - 22,15 - Fcljeton p. t. „Dzieci na
scenie" wygł. p. Irena Dchnelówna (tr. z Warszawy).

Dziś, sobota o ó popol. oraz w rJectzielę i poRedu..iedziałek wiecz. występy głośnej trupy
ta, pozostającej pod kierownictwem Juljusza 0&terwy, w przemiłej sztuce Dickens'a „świerszcz

KĄCIK

Ostrej

z

dzień następny.

Znakomita estońska tancerka, Ella
Ilbak przyjeżdża do Łodzi i wystąpi tylko jedyny raz w sali Filharmonj i w
czwartek, dnia 6-go listopada o godz.
9-ej wlecz. Ella Ilbak należy do tych pól
K. HANUSZA.
WYSTĘP E. <HSTED i
nocnych piękności, które jak nimfy biale
Dziś, o godz. 12 w nocy raz jeden wystąpią
przenikają. Jej ciało jest symbolem, jej
• Teatrze Miejskim artyści teatru „Qui Pro
Quo": niezrównana 'Elna Gisted i Karol Hanusz sztuka nadzmieską wzniosłością. Ella. 11bak jest wielką artystką i znawczynią
oraz znakomita par& baletowa Wierzyńskich.
swej sztuki. Opanowanie każdego jej ruTE.A.TR KAMERALNY
chu jest dla niej zupełnie zrozumiałe, oPremjera „FOTELU 47".
nie zna przypadku, a jednak niema w
na
Vemeuil'a
Dziś, sobota pNmjera komedji
tu działają
tańcu nic zmyślonego jej
.F'otel 47". '
W niedzielę o 5 popoł. po cenach najniż żywioły, jaki1e tylko działać mogą w nad
<1Zych .,święty płomień''.
ludzkiej naturze.
WYi-l'ĘPY

Nabożeństwo

r.

10,15, - 11,45 - Trasmisja nabożeństwa z
Katedry Poznai1skiej.
11,58 - 12,10 - Sygnał czasu z Warszawy, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie,
odczytanie programu dziennego i repertuar
teatrów i kin.
12,10 - 40,00 - Transmisja z Filharmonji Warszawskiej koncertu-akademji z okazji
100-ej rocznicy bezpowrotnego wyjazdu Fryderyka Chopina z Warszawy, poświęcony Jego
Wykonawcy: Ork. Filh. pod dyr.
twó1·czości.
Grzegorza Fitelberga, Ewa Bandrowska-Turska (sopr.), Zofja Rabcewiczowa (fort.), ZbigJózef Smidowicz
niew Drzewiecki (fort.),
(fort.), Ludwik Urstein (akomp.). Przemówieupamiętnieilia
Komitetu
nia: 1) w imieniu
100-j rocznicy ·v;yjazdu z Warszawy - p. Leopold Bincntal; 2) w im. Pailstw. Konserwatorjum Muz. w Warszawie - prorektor Zbigniew Drzewiecki; 3) w im. Warsz. Tow. Muzycznego i „Domu Chopina" - ks. Włodzimierz
Kompozytorów
Czetwertyński; 4) w im. Stow.
Polskich - prof. Ludomir Różycki. Koncert:
1) Warjacje na temat z „Don Juana" - odegr'.l
z tow. ork. p. Z. Rabcewiczowa, 2) Pieśni: ży
czenie, Hulanka, Poseł, W ojak - odśp. p. E.
Band1·owska-Turska, 3) Wielki polonez Esdur, poprzedzony Andante spianato - odegra
z tow. ork. prof. Smidowicz, 4) Koncert f-mol! ·
a) Maestoso, b) Larghetto, c) Allegro vivace
- odegra z tow. ork. prof. Zbigniew Drzewiecki.
14,00 - 14,30 - Przerwa.
14,30 - 14,50 - „Interes rolnika z drogi"
wygł. inż. Stanisław Sadkowski (tr. z Warszawy).
50 - 15,00 - Muzyka (tr. z War14,50
szawy).
15,40 - Przerwa.
15,00
16,00 - Program dla dzieci star15,40
szych i młodzieży. Słuchowisko zaduszkowe p.
t. „Nie płacz, matko" - pióra Janiny Poraziilskiej (tr. z Warszawy).
16,00 - 16,20 - Skrzynka pocztowa łódz
ka - korespond. bież. omówi i·ed. Jan Piotrowski.
16,20 - 16,40 - Muzyka z płyt gramofonowych (tr. z Warszawy).
16,40 - 16,55 - ,,Przechadzka po muzeur.1
wygł. prof. Aleksander Jaamerykańskiem" nowski (tr. z Warszawy).
16,55 - 17,15 - Muzyka z płyt gramofono"vych (tr. z Warszawy).
17,15 - 17,30 - Wiadomości przyjemne
po:i:yteczne (tr. z Wars:;:;a·wy) .
17,40 - 19,00 - Koncert muzyki popularnej w wykonaniu Ork. Reprez. P. P. m. st.
Warszawy pod dyr. Al. Sielskiego (tr. z Wai·szawy).

Nieśmiertelne dzieło Fredry ujęte tak pod wzgl~
dem reżyserskim, jak i interpretacji w sposób no·
woczesny, przyciąga zawsze swojemi żywemi bar·
wami tłumy publiczności, które podziwiają świetną
grę całego zespołu z Jaraczem w roli Rejenta, Juljuszem Łuszczewskim - w roli Papkina i Chmie·
lcwskim - w roli Cześnika na czele.
„Polskiego Radja" czyni
Wydział Literacki
starania, aby lransmioję tę nadać w formie jak naj
bardziej radjofonicznej tak, iż radjosłuchecze będą
mieli wrażenie, że „Zemstę'" wykonywa zespół akto
rów radjowych przed mikrofonem w studjo .
Rano koncert religijny prowadzony przez ks. H.
W dzień transmisji „Zemsta" grana będzie na
Nowackiego, przyniesie m. in. prastarą melodję ko· scenie „Ateneum" po raz 50-ty z rzędu co świad
„Christus vincit" pochodzącą jeszcze z czy o ogromnym sukcesie tego teatru.
ścielnę
IX.go wieku. Moniuszki TRANSMISJA 'MECZU PIŁKI• NOŻNEJ „CRAdramatyczna kantata
Wieczorem:
„Widma" dzieło nadzwyczajnej siły dramatycznej i COVIA-POLONJA" Z BOISKA KLUBU SPORpowabu pieśniarskiego, osnute na s!owach drugiej
TOWEGO „CRACOVIT" W KRAKOWIE.
części „Dziadów'" Mickiewicza.
Jutro, w nied~ielę, dnia 2 listopada 0 godz. 14.55
Guślarz, wszystkie widma, chór występują przl!u
trammituje (na wszystkie
ra djostacja k ra k-ows k a
bleczone przedziwnym, tajemniczym czarem.
·
·
1 k' )
I ragmen< >.en:;acyjnego meczu mięGodne dni zadusznych widowisko nadaje się stacje po.s ·1e
t~ź do przedstawienia scenicznego i bywa tradycyj dzy drużynami „Cracovii" a „Polonji".
W serji 1r.eczów ligowych o mistl'zostwo Pol cl.i
me wykonywane na scenie opery w~rszawFkicj.
3na<'zenie wspomnianego meczu jest
Usłyszymy je jed'lak tym razem w wykonun iu chó- w piłce nożnej
ważne i ,;wiat >Jlornwy C':łłej Pel.ki oczekuje wyru „Lutni''.
ników z wielk:un n"J""?~enicm, :io „Cra,·G, ia" 'll'I
AKADEMJA KU CZCI KOLEJARZA-ŻOŁNIERZA wielkie widoki na zdobycie i•iiotrzosiw<l Poloki i
'-•·ły dl.·t
" W so lwtę, d nia 1 listopada bezpobrednio dwa punkt.:, w r:. zie "Y"."' ranc 3· z roloi.•J'ą u,
Dzis,
· · R ozgło"nia „Cracovii" bardzo cenne.
'- · ·
· " nauozensJwa,
Po. t r ansm1sJ1
transmituje
Ostaini mecz tych drnżyn zakończył się zwyci~
Lodzka P. R. z Doliny Szwajcarskiej w Warsza.
„Polonji", atoli wi::dzc ;;portowe zwcrvfi
~vie uroczystą Akademję, zorganizowaną przez Kole- stv;em
iowe Przysposohienie "\Vojokowe ku czci Kolejarza . kowai:y ten mecz na korzyść „C „ncovii" (\Hl~ .
O\'cr), gdyż w Polonji w; .<t<w•ło dwó,·h r;rnczy 1 w~Żołnierza.
Akademja ta odbędzie się z okazji lOtej roczni- uprawnionych do gry.
cy zwycięskiego pokoju.
Podczas Akademji wygłosi przemówienie pa SENSACYJi'IA TRANSMISJA Z CME~{T,\HZA
WILEŃSKl.EGO NA ROSSIE.
n
minister komunikacji, inż. A. Kiihn.
Jutro, w niedziel~, dnia 2 libiopadu, w Zad il <Z·
Tran~misja ta za po~rednictwem stacji warszaw

Co nadaje rozgłośnia łódzka
„Polskiego Radja"

dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę
.AUDYCJE .MUZYCZNE NA FALI
WARSZAWSKIEJ.
K~ncer.ty jutrzej~z~ ~ierwszej niedzieli listopadow~, . W}'JQtkowo me maJQ charakteru odpowiedme
ęo BW~ Zadusznemu, tylko poświęcone sę rocziicy: stuleciu wyjazdu Fryderyka Chopina z Polski.
Zna~zenie tego wyjazdu Chopina, wyjazdu bezpowrotnego, smutnego dla niego samego, było jed·
n~k początki~m światow_ej. drogi genjuszu, Począt
kiem tułaczki na obczyzme, ale opromienionej sła
IYł i chwału ~ Polski.
. Pamięni,r. l~stopad 1830·go był i dla Chopina mie
s1ącem nadz1e1. Jego nadzieje ziściły się wspania
le - choć pozostał mu wieczny żal za krajem któ
ry kochał zawiiZe, którego chlubę miał stać się na
·<awsze, ale J..~re~ więcej nie miał zobaczyć!
Szereg. pueaw'iwieii poprzedzi poranek jutrzej1zy ~1 F1lharmonji ~arszawskiej), w którego pro·
gra~e szer~g utworow fortepianowych, z towarzy.
1zeruem orkiestry będzie przeględem twórczości Cho
p.
pi.Da właśn_in z ostatnich czasów warszawskich:
Z. Rabcew1ccowa odtworzy „Warjacje na temat Mo.
z~r~~· p. Ewa E~n~rowska · Turska odśpiewa kilka
~l~SDI: ~,Życzenie , Hulankę (napisana w przed·
~z1~ W.YJazdu), Posła, Wojaka - następnie prof.
!Snudow1cz odegra ,,Polonez . Es . clur" poprzedzo
'lY .występem Andante, wreszcie nastąpi koncert for
;ep1anowy E-moll w wykonaniu prof. Drzewieckiego. . !fieczorem ~rof. Tur~zyński wykona szereg drob
,t~eJszych ~h~orow C_h?P!na na sam fortepian, z epo
'<l przewazme wr.zesmeJszej, prof. W. Ko('hański
utworów
.-,degra kilka transkrypcyj na skrzypce
C:hopi?a, prof. Niewiadomski wygłosi zapewne in~resuią_cy o4czyt p.t. „Rok 1830 w życiu Chopina·',
P?Cl!em u~łys~.ny ,'f_rio Chopina op. 8 w wykonanr11 p. W1łkevnrskieJ (fortepian) J. Dworakowskie
go (skrzypce) i K. Wiłkomirskiego (wiolonczela).
:/:/.y.

I

19,00 - 19,25 - Rozmaitoścł.
19,25 - 19,40 - Feljeton p. t. „Bankiet
Pen-Klubu w Londynie" - wygł. Wacław Sie- '
roszewski (tr. z Warszawy),
20,00 - Komunikat sportowy łódzHl,40
ki.
20,30 - Djalog pesymisty z opty20,00
mistą (tr. z Warszawy).
20,30 -- 21,30 - Recital fortepianowy Józefa Turczyńskiego, poświęcony Chopinowi (tr.
z Warszav•y).
21 130 - 21,43 - Kwadrans literacki. Kwadrans poetycki, pośw. Chopinowi (tr. z Warsza
wy).
22,00 - Transkrypcje skrzypcow~
21,45 utworów Chopina w wyk. prof. Wacława Ko·
chańskiego (tr. z Warnzawy).
22,00 - 22,16 - Feljeton o Chopinie p. t.
„Rok 1830 w życiu Chopina" - wygł. prof. St.
Niewiadomski (tr. z Warszawy).
Trio Chopina odegrają pp.
2~ 1 15 -:-- 22,~5 MarJa Wiłkomirska (fort.), Jan Dworakowski
(wioloncze(skrz.) i Kazimierz Wiłkomirski
la) (tr. z Warszawy).
22,50 - 23,00 - Komunikaty.: meteorolo~i
czny, policyjny, sportowy,
Pontedzlafek

dnia 3 listopada 1930 r.

12,05 - Sygnał czasu z Warsza.
z Wieży Marjackiej w Krakowie.
12,05 - 13,15 - Muzyka z płyt gramofonowych. Gramofon i płyty z firmy A. Klingbeil
'
Łódź, ul. Piotrkowska 160.
proeramu
Odczytanie
. 13,15 -: 13,20 dziennego l repertuar teatrów i ki:n„
13,20 - 15,50 - Przerwa.
15,50 - 16,10 - Lekcja języka francusldego. Lektor p. Roquigny (tr. z Warszawy).
16,15 - 16,45 - Transmisja z cmentarz;
w Wilnie.
16,45 - 17,15 - Muzyka z płyt gramofonowych (tr. z Warszawy).
17„15 - 17,40 - Nowela Zygmunta Kisielewskiego p. t.: „O zmierzchu" - (tr. z War·
szawy),
1!,58 -

1 hejnał

wy

17,45 - 1~!45 - Koncert religijny. Wykonawcy: PodwoJny kwartet męski chóru metropolitańskiezo i ks. Henryk Nowacki (dyrekcja
1 słowo wstępne). 1) Ks. H. Kowacki: a) (Requiem, b) 2 pieśni do Pana Jezusa 2) F. Witt:
Ave trinitatis sacrarium", 3) PieŚń chwały z
9. w . .',Christus vincit". 4) Ks. H. Nowacki: Io
parad.sum. 5) Witaj Królowo Nieba.
18,45 - 19,10 - Rozmaitości.
19,10 - rn.125 - Komunikat Izby Przem.·
Handl. w Łodzi, odczytanie progr. na dzień na
stępny i komunikaty.
19,25 - 19,35 - l\fozyka z płyt gramof<>
nowych z Warszawy.
19,35 - 19,55 - Prasowy dziennik radjo·
WJ/.

19,55 - 20,00 .,.- Muzyka z płyt gramofonowych (tr. z Warsza vy).
20,00. - :..:0,15 - „ Wśród książek" - prze·
glą~ .na~nowszych wydawnictw omówi prof. H.
Mosc1ck1 (tr. z Warszawy).
20,15 - 20,30 - Pogadanka muzyczna.
20,30 ;---- 22,00 - St. Moniuszko: „Widma",
Mickiewicza
sceny liryczne z poematu A.
„D".iady", na głosy solowe, chór mieszany j
orkiestrę (tr. z Warszawy).
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NIEŚCIE POMOC
NAJBIEDNIEJSZYM
Jest to jedno z najtrudniejszych zadań tak pod
programowym jak i technicznym.

wzgl~dem

DYREKTOR HELLER O STACJI RASZYŃSKIEJ.
W dniu 24 października r. b. naczelny inżyniet
„PQlskiego Radja" p. W. Heller wygłosił przed mi
krofoncm stacji warszawskiej odczyt o budowie no
wej stacji raszyńskiej.
Inż. Heller przedstawił postępy prac, oraz możU
wości tej stacji, o ile chodzi o zasięg i odbiór.
Część cennych informacyj, zawartych w odczyci1
znajdą czytelnicy w wywiadzie, który wkrótce za
mieścimy

BIAŁY

SEZON W RADJO.

Zbliżający się sezon zimowy w naszych uzdro
wiskach zapowiada się w tym roku niezwykle in
teresująco.

Urozmaicony progrnm wielkich igrzysk sporto
wych w Zakopanem i Krynicy stawia mieJ'scowości
te na równi z najmodniejszemi ośrodkami szwajcar
skiemi, jl'k St. 1''1oritz i Davos.
Czegóż bo nie ujrzymy w naszych śnieżnych sto
lit:arh? Mioirzostwa tiwiata w hockeyu lodowym,
lllJfdzy:i::rcdowe zawody narciarskie, łyżwiarskie, sa
neczkowc, hippiczne i rnm".>chodowe - łąrznie sto
dni imprez w wielkim sty!u przy udziale pierwszo
rzr<lnych oił zagnmicznych.
Emor_ionn.1'•.cy ten 1)ro 0~r~m zimo,„v budzi'c' będzi'a
rzecz jasna, żywe zaintcresow~!!ie w jak najszet
"zych ,.eradt nm•zych radjosfochaczy.
rękę na tempit
. „Po~::kie Tiadjo", trzymcj:1cc
h1eżą~ego ~ycia, nic pominie oczywioicic tych sez<'
nowycn aktuJlno:;ci i podawać · będzie bW)'m odbior
c?m. -:" .sezonie _ ~irn?"Ym stale informacje z kry
n1rk1t•11 t zakopumduch „placów boju" w formie
odczytów i iii~'etynuw 1y,;odniow)Ch informującycł·
„'<hl~~"'J'l'h ~mprczach, Hanie śniegu, temp~ratu
T

-
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skiej nada\\Tana hęclzie przez wszystkie lJObkic roz- ki, odbędzie s.ię rewe:ncyjna tra:i.-.1nhja ~ un. i:1 1. 0 llf'Jhlitiszych !ILPI" 1 'r,n~ !1, :--tv.r~it> ~~nicgu, ten11Jeratu
rza '"i!P{1skiego nu Ros:'ie, J?u<lrn~ przez 'ło ·~.t·~- r:-e i o w~zy~tl... ~e1n, ('O ł) lko n1o~~c intcreso \:.ać ty
.
głośnie
r-iarji radj1Hvci 1, · ' 1-:wz_!„l' r:-:ct:~:f' 711110,\.·y(_·h ~portdnanUw.
ni{' ł-1ótlzkf! za po;rcd;·!i!.·tv~<'n1
\\ lym k..-ri.nku genernlny ~jazd r;:• nników ofir
\\'ilnie.
„ZEMSTA" N.\ FALI RADJOWE:i.
Tarn•mi>ja ta ze względów tedmii·znych w zr-1 ja!,'_1 )-.'·h uzdt·owi„k' i zwiQzków sportó~·; 7imowyf'h,
Z TE.'i.TRU „i\.TENEUM"
TRANS'MISJ_\
szłym roku nie mol(ła dojbć do sku tku - ohr·•·J1io· '~f,IJ) ' / pr. z_-.rd _clw• ma t) Godnir<rni w g11uid!u Sejmu
:~ 1 „ ~1~· Li••t;'ł '" h„alnwieaC'l1 uptsv:·użn:ł krako\\ska ,,Cen
jc~t jednak starju wik{i:-:ka !ak JH'Z) •To towan.l
W W.\RSZAWIE.
~r:d(~ Pr:.oi:~ł~aru.li '"fury:-;tyki i Lz<lr,g\.·j~h.~" „Ori>is" _
.
'
t"'
Dzi,i, w soho;\', 1 Ji„topada między godz. 2l.15 ZLłi\ i~;ć nie lHoŻP.
a 22.15 tra1L.mi1uje Hozgłofoia I"óclzka „Pol~kiego
Traurniisja odh~dzic i-;if w µ;odh. 16.l:l--lG. L) j J~~k'- c~~l<'JHLh.· :-;we h;uro prnp~!';tnldowe tlu ułoi~enia
~ teatru „A.tenc1nu" w War~2awie c;::;I; . nmlaawana hędzie przez wszysikic btul'je pols:Ci..:.
szerok1;go prngr::unu otkzytow '!\O i iriformacyjnega
Radja"
nie dwa akty frcdrnwskiej „Zemsty", która z ol·
Reportaż, nastręczający wiele trudności i w;;ma w cza'.10 t~p;orocznego białego sezom1 w Polsce.
brzyrniem powoclzenie111 wystawiona została przez gający du~ego przygotowania, prowadzić będzi~ A. z:v.rr.rnJ;~c ~~r z gorąqm apelem do dyrekcji „Pol

ten teatr, pozostający pod dyrekcją jednego z naj- Bohdziewicz.
.Nastrojom zadusznym poświęcony hedzie dzień znakomitszych aktorów polskich - Stefana Jara·
Transmisję wypełnię rozmowy z dziadami, tr.
3 hs!opada _(nadchodz.1c1 .ponied~iałek}t
cz•
kaplicy (egzekwie) śpiew chóru i innQt

s:uego 1-._adJa"
z gancioweJ. -

o wydatne poparcie tej akcji propa

•

(W

miejsce Witołd ze swymi hetm•n:n
lawniej był wrogiem, dziś gościem Zakonu,
Qrzeciwko Litwie sojuszem związany.

Ale sercu Mickiewicza jest Witołd
drogi, to dobrze widać, gdy mówi, jak
po słowach wajdeloty o zdrajcach:
N akoniec szablę ściskając u boku,
idzie, zdziwioną, gromadę roztrąca,
spojrzał na starca, zahamował kroku,
i chmura gniewu nad czołem wisz11ca
upadła nagle w bystrym łez potoku;
powrócił, usiadł, płaszczem twarz zasłania,
i w tajemnice utonął dumania.

I potem z ulgą. mówi już Mickiewicz
o tym Witołdzie z r. 1392, który
••• gdy wieść odebrał,
wkrótce ruszą w pole krzyżownic1,
zmienił zamiary, nową przyjaźń zdradził,
i swych rycerzy tajnie uprowadził.
że

w ocZ&ch Witołda z dnia
Grunwaldem w obrazie Matejki, w samym środku bitwy,
wedle widzenia malarskiego, którego
streszczeniem są niewątpliwie słowa WyMamy

też

15-go lipca 1410 pod

spiańskiego, u~ia Matejki~

„.olbrzymów dzieło,
Witold, Zawisza2 Jagiełł&.

A w tych pieśniach i obrazach naszych wielkich twórców wyraża się tylko
serce pokoleń polskich, w którem i błą
kania się i chwałY. Witołda zapisane są
nazawsze.

* -.- *
po Giedymdnie, a stanowe.oo od
r. 1344, nii Litwie głównemi postaciami
Olgierd, książę
są .dwaj jego synowie,
z;w1erzchni w Wilnie, oraz Kiejstut w
Rokach, tak po śmierci Olgierda w roku
1377, a potem Kiejstuta w r. 1382, obok
zwierzchniego
Olgierdowioza,
Jagiełły
władcy Litwy, drugą wielką postacią na
przestrzeni półwiecza jest Witold KiejstutowialAe
Ja!{
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pięćsetlecie

Wszystkie za.piiski współczesne zgodne są z samym zresztą biegiem życia i
działań Witołda w stwierdzeniu że ksiażę ten, rówieśnik Jagiełły, zdoiny, rzutki, dzielny, miał żywe poczucie swej
wartości oraz pęd ku władzy w wielkiem
państwie.
W młodości

ten pęd ku władzy r02strzyga o wszystkiem. Nie mogąc zdzie1„
żyć Jagiełłę, zostaje sojusz.niklem Krzyżaków układem z 30-go stycznia 1384 r.
w Królewcu, ale 9-go lipca 1384 godzi
się z Jagiełłą i osiada na swem dziedzi-

Miłosz

Gembarzewski

zgonu)

'

ctwie. W r. 1385 bardzo rad jest
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wschodowi, posw1ęca w układzie z Zako-

żeństwu Jagiełły z Jadwigą, rozumując, nem z października 1398 nawet

żmudź,

na pastwę ucisku, aby z Kijowa
ruszyć na ową bitwę z 12-go sierpnia
1399 r. nad Worsklą, zak\)ńczoną wielką
klęską. Wtedy następuje nawrót ku obronie od strony zachodu i ten okres po-lityki Polski, a wraz z nlą Litwy, p r ow ad z i do z wy cię st w a J;> od
G r u n w a I d e m w r. 1 4 1 O , \l
której wodzem był król, a Witold, rllv
leżą<: do rady wojennej wraz 2, s:e<lmio·
ma panami polskimi, prowadził wojska
litewskie i miał swój pi"l~y udziął w
chwale zwycięstwa, a Litwa odzyskała
__
żmudź. Potem jeszcze dwadzleścia lat, w
z.go<lzie z Królem, umacniania się od
strony Krzyżaków obok zmiennej polityki wschodniej, a wreszcie koło r. 1430
owa sprawa otl'zymania korony od cesarza _Zygmunta Luk~embur~zyka, wcale
zaw:ikłana i pod lromec związana z my.
A to P._rzecież nie płatki czterolistne i
[ , ślą samego Jagiełły o stworzeniu władz3
rosne, królewskiej Jagiellonów także i ua Litwie, ale ostatecznie przerwana śmiercie.
Lecz szkarłatu bijących serc ion'J):
I nie iJ;Ueo już serca, ale hJ)mnJ) rozgłośne sędziwego JUŻ Witołda.
życia i postaci Witołda nie oceni si(
I świątJmi dzwon, śpiewem wznoszon:y.

gdy Jagiełło osiądzie królem w Krakowie, on będzie władał na Lltwie. Gdy
to niezupełnie się tak dzieje, wiąże się z
19-go stycznia 1390 nowym sojuszem z
Krzyżakami nad Ełkiem, i znowu wymyka się im, a godzi się z Jagiełłą 4-go sier)pnia 1392 r. w Ostrowie, tym razem już
na dobre, oraz z pozyskaniem istotnie,
ponad rodzonymi braćmi Jagiełły, pierwszego miejsca na Litwie z ramienia króla. żądny przestrzeni przestrzeni ku
że

wydaną

KRUCYFIKS

Krz'JJ.z czworlistnie w:yci~t;p
·

~

1930

WITOŁD

W. KS.

,niął

••

ł~topada

1-go

1-go listopada 1930 r.

„. po lewicy tronu

',

Sobota,

Sobota,

Dnia 27-go października b. r. upływa
150? ~at ~ dnia, gdy w Trokach, w obec.nosc1 krola Władysława Jagiełły i w serdecznych !' nim poże~ania~h, zamknął
~y st17J~zny br.;i.t Jego. l towarzysz
(melu. w1elkic~ , dzieł, W1~d, poczem
~łoki przewieziono do Wilna i pochowano w katedime.
Rocznieę tę święcono na Litwie Ko,wieńskiej w wielu wspomnieniach i obcho
<lach od początku roku, a głównie w pań
stwowej uroczystości 7-go i 8-go września b. r., :z.a.pewne dlatego, że 8-my wrze
śnia 1430 miał być dniem n i e d o s zł ej k or on a cj i W i t ołd a
1;e r ó Ie wską kor o n ą 1 i te w , „1 .'1~~ 1 . , ·~ 1.:J ~I~*'"
sk ą•
Litwa Kowieńska połączyła tę uro&ystość z objawem nienawiści ku Polsce nietylko dzisiejszej, ale i przeszłej.
Odb~ały slę sądy nad Jagiełłą jako
ulraJcą Lltwy, a Witołd był sławiony nie
mal w pierwszym rzędzie, jako nieubłagany rzekomo wr6g Polski. Dla nastrojów politycznych poświęcano dużo nietylko prawdy dziejowej, ale także dużo własnej i pięknej chw.ały w tych obĆhodach
ua Litwie Kowieńskiej.
My w Polsce nie zaciemniamy sobie
oparami tych nastrojów kowieńskich na~ych myśli 0 księciiu Witołdzie i na'Szych uczuć dla jego imienia wielkiego
w nasz.ej spuściźnie dziejowej.
Pamiętamy tego Witołda z r. 1390 i
1391, którego uwiecrz.nił Mickiewicz u
stołu Konrada Wallenroda;

.'.J,

"' ,,.,,

„

pozłacan:y

' [

·· '

m.osięznJJ,
,
.
Został ze mną _w fJ.oze~nan. godz1!1ę; ., .

i. trwam prz:y

mm,

Jak zołmerz nnekuiscie
[zaciężn.Y.

Choć mnie wspomnień ból jutro nie minie.

zr.0

~łusrunie, jeśli _zapomin_ać .się będzie,. że

Jest on postacią średmowieczną, czyh I
czasu, gdy także na zachodzie w dążeniu
Jl icrz_yzy.,... uż mema. .Y 1r
lpiersi pancerne. do władzy chadzało się różllie, oraz że
Koniczyn:y liściami wykwitają ramiona,
sz~oł~ życia, w stosunkach z Krzyżaka.
Otwierane słowami pacierza.
Koniczyny miękkiemi liściami,
z JedneJ strony, a z Moskwą. i Tata.mi
ziemi
czarnej
rozkwity,
koniczJ)ny
W
p_ośwąęcona
kwiatów
Ale tarczą jest
[sllJej wierne, rami z drugiej strony, ks!Ztałtowało oby[korona,
czaje niecałk1em turniejowo-rycerskie.
Serce moie, l.ochaJ"ąc, u·derza.
)al.o Boża prallJica nad nami.
To Jedno jest pewne, że z b i e •
'C
J
'C
giem lat Witold coraz Wit
cej lgnął ku Polsce i ku
śpiewne tłum:y marzenia śnią w łą~owym
polskiemu obyczajowi,
[~ościele
co się ujawniało w jego najbliższem oto.
Pod wezlVaniem Bożego Patrona.
czeniu.
I na świat je w:ywiodą lV umajone
Zasadniczą jednak prawdą postaci
[niedz_iele
Wt1tołda jest ta, że działa on, pop ros tu,
obok Jagiełły.
Moje w niebo wzniesione ramiona.
półwiekowe
Naczelną postacią tego
go okresu dziejowego j e s t w ł a ·
źródła
ś n i e s a m J a g i e ł ł o •
dziejowe polskie dobitnie i słusznde uwy·
Tadeusz Łopalewski
datniają za.sługi panów z Krakowa, jak
rusko-litewskie chętnie i także
źrodła
nie bez słuszności sławią Witołda. Ale
doby oddaje
dzieło samo tej wielkiej
dank największy samemu Jagielle.
Zaiste nie był to przypadek, że wśród
A niespokojne,
- O, ręce/ o, r~ce!
tarć po śmierci Olgierda, między r. 1377
A pożądliwe,
ii r. 1387, wziął Jagiełło górę nad Kiejstu- Chamskie
tem i Witołdem. I nie był to przypadek,
strojne,
brylanty
W
- TlVarde
że właśnie Jagiełło stanął w r. 1385 do
Chnr_ytlirve,
- Sozrstkie, jak glina
związku Litwy z Polską, co pchnęło dzie
Czujne i pilne,
- Ziemią znaczone
je Europy środkowo-wschodniej na noChybkie i silne.
- Do pługa lub do learabina
we tory. I nie był to przypadek, że Janagiinał ostatecznie ku
giełłO*'eaws:1.e
zgoa.z1e ;. .::.vl: ą burzliwego Witołda. JeszRączęta
O, rączki
()adku był#) w olbrzym.iem,
cze mnieJ
Pulchne i białe,
Damskie
l~t krok za krodziesiątków
kilka
przez
Rącaęta małe,
Zdobne w pierścionki.
kiem prowadzonem, dziele budowy nowe·
Dziecięce.
W bluzek koronki
go państwa polsko-litewskiego nad czem
ręce
O,
J r~kawiczki
ustawicznie czuwało oko i czuwał umysł
Mnisz.;. -··
przypadkow~
Króla. A już najmniej
Jedwabne.
wruot na szpzyty zwycięstwa pod Grunwaldem r. 1410, które miało swe długi€
Niosąc cisz,ę,
Ręce art:y$ty
przygotowania 1 swe egromne doniosło
W modlitwie zgnięte,

DWUGŁOS

T0 b ł

• 1..

J

.

Słodkie i święte.
Ręce umarłJ;ch

= ·:

Zimne, woskollJe,

Ręce złodzieja

Ręce

Chybkie i zlJ.linne.
Ręce

liamiennc,
Ręce niezmienne,

~ęce trumienne,

O,

ręce,·

O, r~ce! - -

o,

T

_RĘKACH

O

Smukłe, nerlVolJ.le

Swatoburcze,
Cudotwórcze. l

1..

ręce!

grobowe,

ścią następstwa.

Był to wdelki król, wielki władca, wiel
ki twórca dziejowych zdarzeń, on wła
śnie, Władysław Jagiełło, którego współ·
pracownikami są i panowie w Krakowie
i Witold w Wlilnie.
Oby przyszedł dzień, kiedy tę wielk~
współpracę ich wszystkich, około Jagieprzełomie 14-go 1
łły skuJ·i onych, na
15-go wlieku, z n o w u z g o d n i e
czcić będ~ Polacy i Litwfn i •
,. - - - G J - -...

,Nr. 300

Mi~dzynarodowy Komi·

O po01nik na grobie

tet dla szerzenia Sztuki i Literatury przez
kinematograf

Książki

Jerzego ~uławskiego

nadesłan"

ALEKSANDER
KA W ALK OWSKI.
,.R e kc i ę s t w a".
Warszawa 1930 r.
. N~kł. Komitetu Obchodu Dziesięciolecia Zwy.
B_ył jedn_ym z mocarz_y pióra Młode.i lsz_ych, najszlachetniejsz_ych duchów scho- c1ęskiego
Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej,
·
Polski. Pozostawił szereg dzieł wiecznej dzącego DJ grób pokolenia poetów nie do- . W . niewielkiej rozmiarami, bo 16 stron tylk:(
l
l d
b
wartości. Któż nie zachw_ycal sfę jego fan zna nawet lJJ e DJ zięczności, .Y w zamian hczlłCeJ broszurze, został przedstawiony zwarty i
w formie przejrzystej syntezy ujęty obriu
tastJ)czną powieścią „Na srebr~_ym glo- za trud dla pomnożenia słaDJ.Y polskiej, za jednolity,
działań wojennych w pamiętnym roku 1920, rzucobie?" Kogo nie wzrusza baśń dramat:ycz- śmierć chwalebną DJ obronie Ojcz})zn_y le- ny na tło całokształtu wojny Odrodzonego Państ· l
·
na „Eros Ps})che"?
żal DJ grobie ozdobniejszJ)m od sąsiednich wa Polskiego.
Popularny charakter broszury ujawnił się w
Padł jako żołnierz - legionista DJ cza mogił nieznan:l}ch żołnierz}) ros})jskich?
sposób najwłaściwszy bo w jasnym i dla każdego
ł
sie wojn_y światowej. Pochowano go na
A spo eczeństwo w Dębic})? Cz.JJ jest czytelnika zrozumiałym wykładzie. Treść jej nat0<
miast odpowiada wszelkim wymogom najbardziej
cmentarzu wojskow_ym w Dębic_y koło Tar tale leniwe i apat_yczne, że lekceważ:y za- fachowej
rzeczywistości i dlatego broszurka ta munowa. M agilę znacz_y krz_yż dębow_y, szcz_yt posiadania na sDJ]Jm cmentarzu si być zaliczona do najudatniejszych wydawnictl\
o charakterze popularno-okolicznościowym.

W Paryżu, pod przewodnictwem pani
.lleleny Vacarosco, stałej delegatki rządu
t'umuńskiego pmy Lidze Narodów, powstał międzynarodowy komitet dla szerzenia sztuki i literatury za pQmocą kinematografu (Comite International poar
la Artistique et Lltteraire par le Cinematographe .(CIDAIC.).
Głównym celem komitetu jest ułatwienie wymiany dzieł twórczości artystycznej i umysłowej poszczególnych narodów pomiędzy poszcz.ególnemi krajami oraz informowanie kół
międzynarodowych o malowniczości !i bogactwach ekonomicznych i artystycznych różnych kra
jów za pomocą. filmu. Prz.ez propagandę
f1hnÓW tego rodzaju komitet przyczyni
~ię do wzajemnego zrozumienia i zbliżenia narodów.

zwy

dziś pochJJlon_y i zmurszał_y. Za leilka lat śmiertelnJ)ch szczątków poet_y?
śladu z krz_yża nie będzie. Grób porasta
Przez „krew i blizn_y" szedł ]erz'J}
WOJCIECH STPICZYŃSKI - „K r w a w ,
p
c d
0
1·
.trawa i dzikie zielsko polęrz.YDJ.Y. • •
żuławski do wolnej Polski.
r a c
w
t Y
u
1 9 2 O r o k u".
Warszawa 1930. r. T-wo Wydawnictwa Im. Mi·
Dzieła żuławskiego stał}) się własnością
Czy ta DJ})marzona przez Niego Pol- kołaja Reja.
narodu. Cz_y naród nie zdobędzie się na ska nie potrafi Mu spłacić po t_ylu latach
W okresie jubileuszu obchodzenia przez calt
to, b_y wielkiemu poecie w_ystaDJĆĆ pomnik, długu i W]JslaDJiĆ pomnika, godnego Wie[- społeczeństwo IO-lecia zakończenia zwycięskiej woj·
ny z Rosją Sowiecką - ukazała się bardzo cieka·
godn_y jego DJspaniał_ych dzieł?
kiego narodui'
wa książka Wojciecha Stpiąyf1skicgo. W ezeregu
Cz_y nie wst_yd nas, że J'eden z na1·w,,ż_
Stanisław Walawsr.i. rozdziałów autor podjął się przedłożenia zwartego
funduobrazu poniesionych wysiłków Narodu i Wodza.

Celem zabezpieczenia sobie
potrzebnych dla celów administraeyjnych, na nagrody konkursowe etc.
komitet, niezależnie od darów i subwency.i ofiarowanych przez rządy poszczególnych państw, pobierać będzie <lochody z każd€go pierwszego przedstawienia
afi.cjalnego w każdym kraju z wyświetlanegÓ filmu, któremu komitet udzieli
swego protektoratu. W celu jaknajs:zybszej i bezpośredniej realizacji każdego
programu, komitet Ufundował doroczny
konkurs pod nazwą „Nagroda Scenarjusza", w którym udział wezmą wszystkie nagrody.
Premjera nagrodzonego przez jury
mmu (zebranie jury odbędzie się w Paryżu w dn. 9 grudnia 1930 r.) odbędzie
się w Genewie, wobec członków Ligi Narodów. Nagroda dla laureata konkursu
wynosić będzie 150,000 franków szwajcarskfch. Do komitetu, w skład którego
weszli przedstawiciele wszystkich państw
ze strony polskiej wszedł ambasador polski w Paryżu, p. Chłapowski, na sek.retarza generalnego na Polskę zaproszono
p. Leona Chrzanowskiego, naczelnika wy
• · t t
działU prasowego m1ms
ers wa spraw zagranicznych.

,;I

.,.

JZÓW,

,,

Nie jest to książka okolicznościowa _ raczej
jest to szk.ie do studjum historycznego na tle poli·
ltycznem. ze szczegolnem uwypukleniem zasadnił czych momentów zmagań się Polski - z Rosją, PO·
zo czfłwszy od XV.go wieku, aż po czasy Lenina. Cha·
straco- rakter):styczne ~orówn.ania tragedyj naszych wodzów
dawneJ Polski z tworczlł wielkością Naczelnego
patro- Wodza Józefa Piłsudskiego, _ wywieraję ogromne
wrażenie na czytelniku.
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W dwu słowach zamknięta tajemnica nierzy bezimiennie i samotnie, na
lk
. d . W d
ł
h uk
h l , k h
d
. h
wie ości i me o1l. .
wu s owac
ry nyc p acow ac., na o erwanyc
ta treść głęboka.
lach, w odsłonie odwrotu.
Nieznany ten żołnierz - a mówi o
Dla nich wszystkich zb..id·:.wany wsp1
p
lk
· ł
'b )]
I · ,
·
nim cała O s a.
ma Y gro . J a nJC l V.'lf·nce, dla r.JC' h ZnIC7.
I
Nieznany on a każdy żołnierz salutu ofiarny
. .
'b k, . d p l k
. h .
N'· dl . 1.
.
. •
•
Je Jego gro ,
az y o a CZCI c WI1ą
ie a z:\:.:loy .11ys1ee ">I~ w·n~<; o zolskupienia i odkryciem głowy.
merzu nieznan:r'iII.
Nieznany on, a uczczony był pogrzeDla serc 1-•· )krz.epienia.
bem wspaniałym, jak wódz narodu lub naDla wielkiej nai:l~i.
W
b
ł
.
czelnik państwa.
oso ie ż:, nieaa rtlt'.7.n:„nei;,c uczcił
Kto zacz ten żołnierz, Że o nim mówią, kraj nietylko tych żołnierzy, którzy poże o nim pamiętają, że mu składają wień- legli bezimiennie, ale
w sz y st k ich
.
ł
ł
ce swoi i ob cy, Że go czczą zmczem
po- p o 1 e g ł Y c h . Odd
· a zaś naró d pierw
miennym?
szeństwo nieznanemu żołnierzowi, by hoł-

- ~silłżka: ~~Cr~awy Pracowit~ Cud 1920 roku'
powmna znalesc się w rękach najszerszych mas spo·
łeczeństwa, właśnie w czasach, gdy z powodu tak
·
· ·
·
ł
mezrozumiema naszej przesz ości, - jak i współ·
czesnego celowego wysiłku Państwa _ horyzonty
dnia .jutrzejszego dla wielu obywateli Si jeszcze
mało Jasne.

WACŁAW LIPIŃSKI. _ „w d z i e 8 i I!.
t fł r 0 cz n i cę z a końce; en i a w ojn y
poi s k o • r o s y j ski e j".
Warszawa
1930. Nakł. Komitetu Obchodu Dziesięciolecia
Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej.
Ukazała się broszura znanego historyka wojskowego Wacława Lipińskiego, p. t. „w Dziesiątlł Rocz·
nicę. ~ako~czenia Wojny Polsko-Rosyjskiej", zna·
ko~1cie uJęta pod względem popularyzacyjnym.
napisana barwnym i żywym językiem, w k~ótkich
N i e z n a n y j e s t z n a z W I - dem swym wynagrodzić jego niedolę. i jędrnych słowach, daje nam syntezę ostatnich
sk a !
Uczcił naród poległych za to, że mu da- walk 0 Niepodległość.
Wrodzon;\ jest natury naszej cechą, że h wolność i niepodległość. Z ich krwi,
Bez zbędnych szczegółów przewija się przed
"'
oczyma. czy.telnika istnienie Polski, data Jej potęgi,
pracując, żądni jesteśmy uznania, pochwa „trudu i znoju Polska powstała, by żyć", zmagania s1ę przed i po rozbiorowe, wysiłki strvo·
ły 1ub ch oc'b y
· k"1. p ragmemy
·
d oko spełma1ąc
· · marzeme
· p1esm
· , · zo
· łmers
· k"ie].· p o- Nienodle-łos'c'
rzenia kadr wojskowych w okresie niewoli, boje 0
pod z1ę
w cz a·
.
. . t OWCJ. l. ostattua
.
•
•
•
...
&1
Sle WOJDY
SWla
nać wielkich rzeczy nietylko z wewnętrz- wstała z czynu zołmerzy meznanych, bez.- zwycięska wojna z Rosja sowiecka w 1920 roku.

nego popędu, ale i dla rozgłosu, dla sławy nazwiska. Gotowiśmy do ofiar, lecz
chcemy, by o nich mówiono.
Żołnierz meznany dokonał wiele i
nikt nie zna jego nazwiska.
O to Je g o n i e d o 1a .
Nie wsławił on swych najbliższych.
Nawet im o swej ofierze nie dał wieści.

MAURYCY NOURY

imiennych, którzy gi~ęli ofiarnie nie

dla

rozgłosu, nie dla chwały, nie dla .osobistej J
korzyści. ·

Odkrywając głowę przy grobie nieznanego żołnierza, pamiętajmy, że ofiara nieznanych i bezimiennych przywródła Polsce wolność i niepodległość.

Z. P.
t~zył się w;v:lę~łyin

:vzrokiem w stopnie
Resz~ą sił i p:zytomności zrobił kil'\
od potu ka krokow naprzod, lecz potknąwsrz.y się
prawdop·odobnie koszula przylgnęła o coś po daremnym wysiłku utrzymania
mu . do piersi.
równowagi runął na zliemię jak długi,
- Nie! To nie od potu tylko! - po- Co to? - Oo to? - bełkotał nie- .
myślał z WPółobłąkańczą grozą w oczach, przytomni,e. To nie złudzenie tym ra<rnrany
La
Vo,ette
przez
d
f"
h
.
.
.
od
krwi
również!
Krwi
„tamtego",
któzem!
Nie
zmora
dręcząca! Jakieś zwłoki
Gordaux' " "
•1
czas g Y O Jara poc Y1!WSZY się na p1erl d k' l . ł
bok .
kompanów, pakował spokojnie irÓŻnorod- si mordercy swego osunęła się po chwili ra trysła strumieniem z otwartej rany u ze i~ ~za y o
mego!
ne towary w jednym z licznych oddzia- do jego nóg, pociągając go w śmiertel- na ubranie mordercy, przeciekając do
o ną się przerażony. Wnet jednak
łów magazynu.
nym uścisku w sztywniejących ramio- koszuli w chwili, gdy ofiara w śmiertel- inne bezwładne ciała obiwszy się sztyw„
Ciemno w nim było, choć oko wykol, nach ze sobą.
nych konwulsjach oplotła go sztywnieją- nemi członkami o Illiego padały na zle~lask tylko latarni elek~ryc~nej padał
Gordaux nie mogąc wyrwać sie z ob- cemi ramiony i zaciskając się wokoło nie mię, jak „tamten". Jak „tamten".
Jaskr~'Yą. smugą. na IZ"YOJ,e Jed~abny.ch jęć konającego, leżał prz·erażony na dy- go zwaliła go z nóg opadając wraz z nim
Skąd się wzięli ci nieboszczycy, po._
i
pło~Ieilillych materJałow, zwieszaJą- wanie, oddychając ciężko pod jego cię- na dywan.
wtarzający jeden po drugim gest kona-·
c~ch się w sztywnych fałdach ku zie- żarem.
Nagle krzyki f dzwonki obiły się o je- jącego stróża?
mI
go uszy. światła rozjarzyły się w kinZ oczyma wysadzonymi z orbit, roz·
·p · ·
·
"kt ·
Podrzlbucony prz~śmł iertna czk~wką kietach !... - Zbrodnia została wykry„ gorączkowanym mózgiem Gordeaux vel
w „~:~~~„ztaruVol~~ P~~!~ł :~ ranny. 0 rzym wyzmną ducha rneba- ta...
de La Volette wił się w ciemnościach na
zbytniej ostrożności.
we~ Rety!
•
f
Gordaux,
struchlały,
skierował
się
po
z~e~
wś:ód .rzekomych d~ch?w - mści·
1
1
- Mam jeszez.e dwie minuty czasu L V tt
Rety
i
Ret;y
·
;:;ami~t~ł
schodach
do
suteryn,
idąc
w
głąb
po
~1~li
swej
ofiary, tłukąc s1ę l kalecząc o
- monologował przy tern z cicha_ mój . a 0 1e e, grama .ą~ się z ~
zw 0 ·~ omacku. Minał jedna nowa spirale scho- sciany, gryząc do krwi palce i wyjąc niwg,pólnik loda chwila oczekiwać mnie bę- ~ ~taną;s~y na chwieJących się . nogach dów węższych od poprze.dnich i. wiodą- czem zwierz dziki śmiertelną ugodzon;y
dzie w umówionem miejscu. Nim zatem
szu ac po omacku zagasłej latar- cych coraz niżej i niżej.
·
kulą. .
, . .
.
patrol nocny nadejdzie, jeszoze jeden
L
ł
kroki w dalszych
Stanał wreszcie na równi o twardym . Zm<:ruchomiał 1 zamilkł nagle. Dworulon do pudełka, mospanie! Dobra!
, ee.z us yszawszy
o·ł • kl .
.
..
.
J k ,
. Je ramion martwych opadło mu na pierte
ła "ak
ub1~aCJac~ magazynu. rz.ucił się do ucie- z c_e,,, Y ~ ep1~~~~ grunc~ed ~ ~s. ~1- si... Jednocześnie szybkie kroki rozległy
tać lb m "'.YI'OS J
z pod ziemi po- C2'Jk1 na oslep przed s1eb1e z rękoma wy- wmwcał. .. ez_ ~ ~łJsci ~ pradw opo o meł.. „ się na schodach.
s
o ' rzym1a przed nim. Był to stróż cią1miętemi naprzód.
osy z.i ezy y się mor ercy na gop ęd . p ęd . 1
nocny, człowiek niemłody, ale bardzo
"w chwilę potem znów martwa cisz~ wie. Machinalnie przesunął rękoma po ło- d r zb~J·. !
·Z-b' ryk_nął mor~
barczysty i mocny z rewolwerem w za~
tk h i
.
.
.
.
.
erca - za ie1zc1e go
a ierzc1e' Precz;
„ . te· . ,
zaległ'.1 wo!rnło. Patrol nocny odszedł wi- pa atc 'ta.~z~aJ~c. wrazemab, zke rham10- z jego ścierwem! Pr~z?
.
c1sruę j p1ęsci.
doczme, me zauważywszy nic podejrza- na " am ego c1ąz~ mu na ~r ac .
- Do djabła! Złapałem się!! - sy- nego. Gordaux stanał wiec oddychajac z
Przyłapawszy się na tym mstynktowmął złodziej przez zęby i ruchem bły- ulgą.
·
•
·
nym odruchu, opuścił .ręce w dół.
skawicznym wydobywszy otwartą na
Wnet jednak ogarnął go niepokój,
. Ale straszne. zh~dzenie nie "rozwiało
Kilku ludzi z latarkami w ręku wpa;..
wszelki wYPadek brzytwę z kieszeni rąmnym dreszczem przejmując do szpiku ~1ę. Czuł ustaw1~z~11e „t.amtego , o~as~- dło do składu rupieci. Znaleźli fu.rjata.
przejechał nią z lewej strony ku prawej kości. Dokąd zabrnął uciekając? Zabłą- Jącego. go s.ztywrn_ejącem1 ręko~a. P1wm- szam.ocą.cego się rz manekinami, które ja·
po szyi swego vis-a-vis, zakrywając dził w labiryncie kontuarów. Jak trafi czne ~imno przernkało nawskros.
ko mezdolne do użytku leżały w kącie.
I>CZy na widok strumienia krwi, tryska- teraz do bocznego wejścia, prowadzącego . Nie śmiał wszakże sp1ąc szczelniej
Cały ich stos rozrzucony był w nieła·
jącego rz okropnej rany.
do omówionego miejsca, gdzie wspólnik kurtki z obawy dotknięcia lepkiej od dzie po ceglanej podłodze, podczas gdy
Rewolwer .t ymczasem wypadł bezsze- jego czekał już nań z pewnością?
krwi koszuli. Drżał więc jak liść osiki, jeden w groteskowej pozie opierał się
.lestnd~ z, ręki zam_?rdowanego na zwoje
Ujrzawszy w brzasku dnia schody stojąc w
nieprzeniknionych
ciemno- 'torsem o tors obłąkanego z z.ałożonemi \
~aterJa.łoyr, zwisa1acy-ch na,ziemi, :Q.Od- .nrowapz~e d~ s~teryn~~gaz~!_l~ ,,. _yvpa- ~ci?ch.,:
na_j!JZQJ.gp~tki ramiona.mi.
A
gmące

w Ciemu. Wilgotna -
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Wolny, niczem nie skrępowany, obdaWieczne ściganie i tropienie zbójników
obficie wiecznemi przywilejami kró- przez żandarmerję i wojsko, zahartowało
lewskiemd w niepodległej Polsce, żył sobie dusze ich i rozbudziło czujno ś ć, oraz po'góral na swem gazdostwie spokojnie, nie trzebę ścisłej solidarności. śmi e rć, która
.wiedząc co to pańszczyzna nie umiejąc czyhała na nich na każdym kroku czy to z
1
zginać karku przed „Jaśnie Wielmożno- karabinu, czy na szubienicy wskutek schwy
tania zbójnika, czy też, jak często się zda1$cią".
Piękno gór, woń smreków, co w upalne rzało, zpowodu zdrady ze strony porzucooswoiła zbójnika do
łetlllie wieczory unosiła się nad Podhalem, nej kochanki,
tego
f,wypielęgnowała w duszy górala gł~bokie stopnia, że lekceważył sobie życie nieraz aż
poczucie estetyki i marzycielskkości, jakąś do zuchwałości. Ta pogarda śmierci roz.dziwną zadumę czasem tęskną co tylko kie budziła w nim n i e b y w a ł ą ś m i a
1
dy niekiedy uwydatniała się w słowach na łość i rycerskość oraz bozewnątrz.
M i ł o ś ć i p r z y w i ą - h a t e r s t w o • ---' śmierć na szubienicy
l~ a n i e d o h a I
wyrażały się w każ- jaka najczęściej spotykała złapanego zbój·dem spojrzeniu górala, ilekroć wyszedłszy nika stała się „rzeczą honorną" i zaszczyt
przed chałupę swą objął okiem ten bezmiar ną, o której inni górale poprostp marzyli
.l>kalnych tytanów co się przed nim wzno- całe życie:
'siły.
·
Ej, kiebyk ja wiedział
Jak się sam góral czuł wśród tych niedo
Na której byk wisieć miał
.atępnych uroczysk świadczą najlepiej sło
Od dołu do wirsku
.'wa piosenki:
,Jłony

Pozwybijać

~ral

jo se góral, z pod saminckich Tater
Deseyk mie wykomp_ol - wrkoliboł wiater.

Ale minęły złote
utratą niepodległości

dni swobody - a z
Polski zaciążyła nad
austrjackiego „kreiskomen-

byk ju dol -

'2V ,

11.ł

I

. .

,
OJD

Ej od dolrt talarami,
A do wirsku dukatami,
A na wirskzt zlotu ka wlm
Ha1J .noło=em moju ltlawlm.

cy

nością

serca oraz dżentelmeństwem w 5W
sunku do kobiet i bezbronnych postawiła
zbójnika tatrzańskiego w stan wyższy, jakby rycerski i nakazywała dla niego cześć
i szacunek. Nic też dziwnego, że matki
Oto czego pragn~ l zbójnik. świadomość śpiewały nad kolebką swych synków p i o
jednak bliskiej śmierci przechodziła w du- s e n k i z b ó j n i c k i e
i prosiły Boszy zbójnika, czasem w dziwne jednak zo- ga, by syn ich wychował się na tęgiego
bojętnienie i było mu wszystko jedno co się zbójnika.
z nim w najbliższej przyszłości stanie:
Abo mic ptaskowie po wirskach omiesom.

Z mojego ]aniclm budzie se tyz zbójnik
Bo se przetorował do Luptowu chodnik•

To też nie żałował sobie nigdy niczego.
Takie było życzenie i radość matek Używał jak tylko się dało, zabawiał się z góralek. Coraz też częściej synowie zamo•
towarzyszami, hulał, pił, kochał się w swo- nych gazdów uciekali „na zbój" - bo n ę
ich freirkach - świadomy był tego, że tyl ciło ich życie pełne przygód i niebezpieko dziś do niego należy:
czeństw, a słyuny Janosik stawał się celem
ich marzeń:
Ej, jo se pijem dwa dni, ej jo se pijem trzi dni,
Ej, jo sie o piniondze ej, nie turbujem nigdy.

Ta odwaga, męstwo, dziwna
śmierci połączona z nadzwyczajną

pogarda
szlachet

Darmo wy mnie darmo do szkoły daj~cie
Se mnie zbójnik budzie, darmo nalcłvdziec1t
Nie bedem jo gazdom, nie bedem rolni/ee
Ino bedem chodzi,J zbójeckim chodnike.

Robin Hood wyzwala synów wdowy*)

góralem ręka
'd anta".
Na Podhalu zarządzono pobór i zaczę
ło brać naszego górala „w rekruty". Odl tąd rozpoczyna się
t r a g ed j a t e go 1 u d u • Dumny, nieprzyzwyczajony do słuchania rozkazów i spełniania jałdchkolwiek posług, przeniesiony nagle w Miesięc:y ma 'dwana~de rok,
obce zupełnie sobie środowisko ludzi, czę SłJ)szałem gdzieś napołJ),
sto odmiennych mu duszą i mową, czuł się
Lecz najweselszJJ, poprzez cał:y role,
orzeł górski jak w klatce. To też rzuTo
miesiąc Maj wesoł:y •.
cał się, rwał szponami, ranił swe skrzydła,
aż wreszcie zakuty w kajdany goił w jakimś
lochu. I wtedy to dusza jego z a c z ę ł a Włócz:y się knieją Robin H ooa,

Z CYKLU STAROANGIELSKICH BALLAD LUDOWYCH
O ROBIN HOODZIE

marzyć

no

ś

ci-

o

odzyskani!u wol Włócz:y się hejże! knieją:

o tych halach i reglach, o gaz
dos twie swem umiłowanem, o freirce, w któ
rej się zalubił na śmierć i musiał ją zostawić, o chlubie co się wypasała na halach,
a gdy marzenie uleciało, poprzysiągł sobie
przy pierwszej lepszej sposobności rzucić
mundur nienawistny i uciec -- uciec tam,
dokąd niosły go „myślenki". Tak się też
stało. Uciekał góral z wojska w lasy i niedostępne skały,
tam się krył i taił przed
czujnym okiem żandarma, a gdy znalazł po
dobnych sobie, organizował się w grupy i
napadał, rabował, z początku, aby móc tyl
ko żyć, później dla samego rabunku.
Bywało nieraz, że młodzi juhasi i inni
tamożni i biedni nie czekali na pobór, aJ.e
iawczasu, na samą wadomość tylko o nim,
zbiegali gromadnie w góry. Tu uzbrojeni
w ciupagi, noże i pistolety, odbierane częs
to napadniętym przez nich żandarmom tworzyli t. zw. „towarzystwa" lub „familje" oparte na podkładzie komunistycznym. Pieniądze pochodzące z rabunku,
były

wspólną

własnością

W iem starowinę widzi on,
jej się z oczu leją"

si~.

,,Jeszcze-m nie b:ywał katem ja,

Na wino -

„Co płaczesz, stara? - pyta Robin ją Jaka Cię boli strata?."
„Trzej moi chłopc:y -rzecze- zginą dziś,
W_ N ollinghamie, z ręki kata" .•
„Jaki poażegli kościół - mów! Jakiego księdza ubilił
Jaką złupili dziewoję? - gazie

„Jako-m jest żyw:y! - szer:yf rzeqł. To mi skok nielada krasy/'!
·•

„Pójdź, stary, i ze mną zmień suknie swe. Ab:y mieć za to co w p:ysku,
Pójdź ze mną i.mień je l~'Jiej,
Przeklęt:y - wdał:y Robin Hood rzekł
Owo dwadzieścia czerwfof.cón> mas:,
Co pierwsz:y b:ył katem, dla z:ys/eul"

wraz z braci!l je przepij".

Łz:y

Starego czapkę na głowę wdział.
Na czubku tkwiła, „będzie
Lepiej na głowie siedzieć mi Po nowej, śmiałej facjendzie" .•.

rzekł

Poczem starego wdział suknie z łat
Czarn:ych z niebieskiem i krasnem;
„Nieść worek z chlebem, nie będzie mi
W st:ydno - stało się jasnem".•,

-

„Mam wór na mąkę i wór na słód,
Na jęczmień wór i na zboże;
I wór na mięso mam i na chleb
I wór na maleńki rożek.,
„Mam ci ja rożek w zanadrzu mem,
Dał mi go Robin Hood chrobr:y,
Niech go prz:yłożę jeno do ust,
Nie D>:yjdzie ci to na dobre" .•.

Szóstą zap_owiedź zgwałcili" i.

Gd:y po raz pierwsz:y u'derz:ył J» róg,
Poczem starego nogawki wdział,
Tak grzmiąco się to rozległo,
1
„O, nie za.żegli koscioła - nie!
Łatane z t:yłu i z przodu;
Że poprzez wzgórza, ze wszech stron,
Ani kapłana ubili!
„Wierę:f.:f.~) -rzekł Robin:- starzec ów Łuczników stu się zbieg~o .,
Ani złupili dzewc4ę . .• ni
B:yć próżn:y~ nie miał powodu".•.
Szóstą zapowiedź zgwałcili" •.
Cd:y po raz wtór:y u·derz:ył w ióg,
Z latami ł:ydek i kolan, wzuł
Uderz:ył z całą siłą,
„Co wżd:y sprawili?-p:yta Robin Hoo'd- Stare pończoch)} w pośpiechu;
W raz, poprzez łąki, jeszcze mu
Niezwłocznie w:yznaj-że mi!"
„śmiałb:ym s~ jako-m żyw! - rzekł Sześćdziesiąt wojaków skocz:yło.
„Na zwierz królewski owo, do kniei,
·
[Robin Hood Chadzali z łukami swemi".•.
Gd:yb:y mi b:yło do śmiechu".
„Co to za ludzie - szer:yf rzekł Ci, z poza łąk i wzgórzJ) l'
„Pomnisz-li ongi - rzekł Robin H ooa - Poczem trzewki starego wzuł,
„śpieszą Cię witać - rzekł Robin H oo'dNosiłaś mi trunek i jadło?
Kr:ył:y je mnoge łat:y,
A każd:y z nich mi służ3t.•,
Dziś sprawiedliwie, jako-m ż:yw
„Jako-m ż:yw! - rzecze Robin Hood Odwdzięcz:yć mi się w:ypadło"
Nie cz:ynią-ż człeka szat:y ?"
„O we% iJ)ch trzech chłcrp_c.ó'IV, 'ja.!C 'clo'brze
.;,.'

i biada temu, ktoby je bez porozumienia
całego „ towarzystwa" naruszył. Bandy
zbójnickie nie tworzyły jednak grup wielkich. Najczęściej składała się jedna banda
~ 8-12 ludzi, którzy obierali sobie „harnasia", t. zn. dowódcę i poprzysięgali mu
wierność. Harnasiem takim nie łatwo by-L
.-·
ło Jednak zostać. Trzeba było wprzód się
wsławić nietylko czynami, męstwem i siłą,
ale przedewszystkiem wiernością, zręczno
ścią i zwinnością. Przytem musiał on zdo- Do Nottinghamu Robiri H oo'd,
być sobie bezwzględne zaufanie swych lu- Do Nottinghamu skoczy.
dzi, którymi musiał się opiekować i z któ- A owo star:y pielgrz:ym
rymi robił napady. Miał harnaś także swój
„sztab generalny", tj. dwóch lub trzech W poprzek mu drogi krocz3}
starszych i doświadczonych zbójników, z
którymi obmyślał plan napadu. Plan taki „Hej, slar:y1 Jakie nowin:y masz?
pozostawał w tajemnicy sztabu zbójnickie Mów! niechże nas ucieszą!"
go do ostatniej chwili, tak, że często do- „ Trzech w Nottinghamie mło"dzieńców
piero w drodze na wyprawę dowiadywali
- rzefr.ł się pozostali zbójnicy o celu eskapady.
pono,
'
d
ziś
obwieszą".„
Należy tu jednak odróżnić
z b 6 j -

ze

nictwo od rozbójnictwa,

A moje zdarte i w łatac11,Ktoi bądź jest -- dworować godzi„;;
Z człeka w podeszl:ych lut:lcht'

1

[znam.

Do Nottinghamu wdał:y Robin nis.zeał, O weź-że ich 'Asindziej I
Do Nottinghamu wszedł wreszcie,Ni w Nottinghamie taki/!go, Jak Ty,
P:ysznego szer:yfa spotkał tam,
Niema ani gdzieindzkJ°",.,
Co chadzał wkrąg po mieście
Przełozył z angielskie~
WŁ'ADYSł:Affi NAWROCKI.
„Bądź zTobą szer:yfie, Chr:ystus Pan1 Rzekł Robin. - Prz-y sobie miej Chr:ysla!
*) Ballady, opiewajljce Robina Hooda, stanowis
Mów, co od Ciebie, starzec, co dziś
godny uwagi dzjał angielskiej poezji ludowej. Unit
śmiertelniony w tylu pieśniach Robin Hood,
był
Chce Ci katem b:yć - skorz)Jsta~!"
szlachcicem angielskim, żyjQcym za panowania kró

„ T rz:ynaście srebra f enigow -

rzekł

którem się honorny zbójnik brzydził. Ale bo „Pójdź, star:y - i suknie swe ze mną Szer:yf - prócz nowej odzież));
też zbójnik nie mordował nigdy, chyba kie
[zmie~. Owo ode mnie otrz)Jmasz dziś,
dy w obronie własnego życia, stawał lub Pójdź, ze mną zmień je lep.iej;
Co się oprawc:y należ:y".•,
spotykał żandarma austrjackiego, którego
Owo
srebra
sorok:f.:f.)
sz:ylingów
masz,
całą duszą nienawidził. Pozatem bywał w
A na to Robin wkrąg skakać jął,
stosunku do obrabowanych 11ietylko wyso- N a wino i piwo - przepij!"
'ce szlachetny, ale nawet litościwy. życie
Ponad gór:y i las:y.
zbójnika musiało jednak wkońcu się skry- „O 'dobre są suknie twe - .• Prc.n;i on .........
&talizować i przybrać zupełnie inny,_czysto
* **) zap_ra:wdę, za~te. .
swois!J. charakter.
ii<„)' czterdzieści. \

la Henryka Il-go, i zrodzonym w 1160 roku. Kłó·
CQCe się z prawem postępki doprowadziły go d~
ukrywania się przed odpowiedzialnościQ sądowQ w
kniejach, gd~ie niebawem otoczył go cały zastęp
towarzyszy, znajdujących się w podobnem położe·
niu i gdzie wszyscy oni uprawiali surowo naówczas
ścigane kłusownictwo,
wpadajQc wskutek tego z
każdym dniem w coraz większQ kolizję z prawem.
Ballady przed stawiają go nam w rozlicznycl:
sytuacjach:
jako szczęśliwego kochanka uroczej
Maid Marian, jako obrońcę niesłusznie skazanych,
jako obrońcę uciśnionych i t. p. ów bohater epoki
narodowej, dobroczynny bandyta, jak ~ Por~
wicz nazy:wa, zmarł .Yf. 1241 llt -

„HASŁO"

Sft'. 12

z dnia 1 Iistopacl;i 1930 roku.

Wróżby śmierci,

Nr. 300

).t :.~,#~··

d chy

strachy

I

w wyobrażeniach ludu polskiego
Cokolwiekoysmy powiedz.foli z punktu
<Vidzenia naukowego o tego rodzaju zjawiskach, faktem jest, że niema na kuli
·iemskiej szczepu, któryby nie miał na tym
)Unkcie mniej lub więcej zróżniczkowa
nych wierzeń. Wierzenia ludu o strachach
i duchach, odnoszą się do najrozmaitszych
Ljawisk życia, tutaj zastanowimy się nad
w r ó ż b a m I
<iw oma wypadkami:
oraz zja
przedś.miertnemi,
"Viskami oadprzyrodzonemi po śmierci człowieka.
Wśród przepowiedni śmierci lud uważa
~a niezwykle ważne zachowanie się zwierząt. Wielką rolę odgrywa tutaj w pierwszym rzędzie pies. już w „Konradzie Walenrodzie" czytamy:
'.;4 psy
Kopi11,

wieśni.aków,

zarywszy pysk w ziemię,
i okropnie wri<r

śmierć wietrzą

Tak więc na całem terytorjum polskiem
itiesamowite, ponure wycie psa oznacza
~mierć któregoś z domowników.
Zwierzęciem, wróżącem śmierć, jest też
, koń: zwiastuje on śmierć swego pana
grzebaniem nogi. Szlachetny te.n zwierz
pełni też zresztą rolę grabarza iak o tern
~picwa stara piosenka:
:A

koń

jego wedle niego
Grzebie nóżką, żaluja go,
] u:': wygrzebał po kolana
Żałujący su:cgo pana.

Na obszarze Małopolski zwiastunem
śmierci jest także i kret, może dlatego,
ponieważ grzebanie jego symbolizuje zagrzebywanie ciała.
Posłanką i wróżką śmierci „par exe!lence" jest sowa. Głos jej uchodzi za
śmiech djabła. B. Gustawiicz podaje jako
ogólnopolskie: „Ody sowa w nocy przeleci nad domem i nad nim zakrzyczy, lub
usiądzie na drzewie i stąd zakrzyczy albo
jedna z miejsc o zakwiczy,
wy c h osób pójdzie n a tam
t e n ś w i a t , bo sowa ją woła do sie
bie słowy: „pójdź, pójdź".
Symbolem śmierci jest też i kruk. Lud
słyszy w jego krakaniu słowa: „Trup,
trup, trup". Podobnie krakanie wron, gav. ronów jest przez lud nielubiane. Aby zło
0ddalić, lud żegna się, mówiąc:
- Oho, jakieś nieszczęście.„ A czego
się tak drzesz?.„ żebyś ozpukła. - Licz
nemi przesądami otoczyła fantazja ludowa piejącą kurę. Taką kurę albo za~az. skię s~rzetdfaje, altbko się )ej łeb udcin~e· zjae
ze 1 ura Jes awory ą, wowczas m1 r
się jej ciałem przestrzeń od stołu do progu
Gdy łeb jej padnie na próg, wówczas trze
ba go uciąć, gdy ogon padnie, ucina się ty!
<:o ogon.
Wśród rozmaitych dziwnych wróżb
(;mi er ci, za niechybną przepowiednię uważa się S P a d a n i e O b r a p
d
ewnt\
bez żad• ~go powo u.
Z ó \V
gł OS y i szmer Y również są ozna
kami zgonu. Pewnemu proboszczowi W
Działdowie śmierć zapowiadała zawsze
swoje przybycie do parafji. Tak do jej pu
kania przywyknął ,że zawsze na jej trzykrotne zapukanie odpowiadał:
- Dobrze, dobrze!
A jeżeli nie odpowiadał, śmierć powta
rzała swój znak. Zwykle nazajutrz ludzie
orzychodzili zamawiać pogrzeb.
Inny znów, proboszcz słyszał, że w razie wypadku śmierci, coś mu wyrzucało z
bibljoteki książki i wkładało je napowrót
W ziemi Dobrzyńskiej wierzą, że pękw r ó ż b ą
j e s t
llięcie szyby
Śmie r Ci, . Również, gdy ktoś jest cho
ry, a do okna lub drzwi silnie zastuka, albo
przypadkowo drzwi same się otworzą,
Na Mazowszu prusśmierć jest pewna.
kiem po gaszeniu świec ołtarza, używanych do udzielania komunji chorym, uważają, czy dym idziie ku drzwiom lub w prze
ciwną stronę. Jeżeli idzie ku drzwiom, cho
ry napewno umrze. W Dobrzyńskiem i w
wielu innych okolicach podczas wigilji bie
iiadniicy oglądają się na ściany: gdy zobad ożywa ją p rzy.czą swój, cień
6 Z Ie g O r ok u, Kto go nie zobaczy,
do roku umrze.

1

0

padł ząb, ten umrze. Podobną wróżbą jest
wpadnie w dół wapienny, albo ujrzenie bia

Szczególnie jednak przykrym jest los
umarli
którzy
i ludzi,
s m t e r c 1 ą n i e n a t u r a l n ą • Czę
łej gęsi.
Po śmierci człowieka 11astępują zjawi- 1 s!o też mi~~zkanie, \~ w którem kt?ś roi;>eł
ska, które zwą duchami i strachami. Lud n~ł samobo1stwo,. stoi puste, a.lb0w1em. nikt
polski wierzy powszechnie, że dusza błą- rue chce tam mieszkać, gdyz , , !1 I. e dzi po śmierci jakiś czas koło ciała. W nie b o s z c z Y. k . s_ tra s z_ Y ' ' • . N~ek1edy
których okolicach twierdzą, że nie należy chatę, w ~torei ~1~ człowiek powi~~ił! prze
iść bezpośrednio za trumną, ponieważ po- noszą na mne m1e1sce,. ab~ uwolni~ Ją od
trąciłoby się ducha. W Wielkopolsce, przy strachów. „Wobec pOJ.ęć zydov.:sktch,. d~
wynoszeniu zwłok, dusza nieboszczyka, s7a .samoboJCY b~~k~ się ~ieczm~ po sw1~
jak mówią, chyta się trumny, załamuje rę- ~i~ 1 nawe: przy1sc1e Mesjasza me uwolm
1e1 od męki.
ce i narzeka:
Na Mazowszu lud wierzy, że djabli,
- Nieszczęsne ciało, żeś mnie do grze
chu zmuszało, ciało w ziemi zgnije, na du- ciągnąc duszę samobójcy do piekła, powo
dują gwałtowny wicher.
szy wszystko się zwi·nie
Naturalnie zwłoki samobójców grzebie
.Wogóle sądzą, iż dusza krąży, aż do
się nie na cmentarzu, tylko na miedzach,
pogrzebu.
~am?bójcó:V
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Ludożerstwo

plemion afrykańskich

Ludność obecna Afryki składa slę z sze owoce i najcudniejsze kwiiaty, gdzie go oraz rzeki Szari, uchodzącej do je
grup: 1) Negrów, 2) Hot- potrzeby materja1ne można zaspakajać ziora Czad, które, pomimo stosunkowo

następujących

tentotów, Buszmenów oraz ludów karłowatych (Akka i Tikki-Tikki), 3) mieszkańców ludów negryjskich z Chamitami
i Semitami, 4) ludów chamickich i semiekich (Berberowie f Arabowiti), 5) ludów
malajskich oraz napływowych Europejczyków, Indusów itd.
O ile chodzi o l u d o ż e r s t w o
i of i a r y 1 u d z k i e, to były one
dawniej szeroko rozpowszechniionemi w
całej Afryce, a zwłaszcza najwięcej u
plemion Bantu, będących odłamem pierw
szej grupy Negrów. Jednakowoż i dzisiaj
ten zwyczaj, zakorzeniony od wieków, ma
jeszcze swych zwole1mików w ś r ó d
p u s zczy
n i ed os t ępn y ch
~od~e~ .1: o_ d ko we~ A f r.y k,!·
shc Jedn~k z. gorr nalez:y-, iz kambahzm
Afrykano_w me miał ~ zarłocznego charakteru, Jak np. ludo~erstw? głodem dr~czonych Australc~ykow,. ktorzy "Ł? czymli dla_podtrzym.ama swe~ nędznej egzyst,encJi_. Natomiast. ludozerstwo u ~fryka
now Jest !aczeJ z w y c z a J e m ,
t r. a d y c J ą '. przech~dzącą z poko;
lerna llil: P?koleme, a maJą~ą c~ęstokroc
uz.asadmeme roz.powsz~chmła się u plemion Bantu. Tam, gdzie natura rozsypała najhvjniej wszystkie skarby swoje, gdzie drzewa i ziemia wydają najlep·
~

B. SCH.
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~

mws

iSPNP

••.

bez trudu, człowiek został zwierzęciem; wysokiej jak na Afrykanów kultury, by
,pożera bliźniego i czyni go niewolnikiem, ły ludożercami i są niemi jeszcze nieo
gdy tymczasem ludy północne, Eskimo- ficjalnie. Plemiona te, o wlelkiej b i tz n o ś c i w o j s k o w e j , parły ze
si, Lapończycy, Samojedzi słyną
g o ś c i n n o ś ci, choć kraj ich ubo- swych siedzib na wszystkie strony w
gi i klimat ostry.
z tego porównania widzimy, iż ludożercy afrykańscy, wedle naszych pojęć, nie grzeszą z potrzeby jak au.stralscy, ani z nieświadomości, zwłasz.cza że
wedle relacji podróżników Alfreda Marche, margrabiego de Compiegne i dra
Schwelnfurtha, najucywilizowańsi z nich
są ludożercami. I tak n. p. oprócz plemion Bantu kanibalizmem ~jmowały
się stosunkowo wysoko stoJące I>Od
w_zględem ~ul~ury ple1ni<?na .1:1-ieszk.ańcoyv negryJskich z cham1~1 i se~taz~tknąw~zy się '!' cyw1l~za~1. Ludy
CJą ~erbem~ ~ Ara;b?w, przeJęły wiele
o? rnch um1eJ~tnos~1, . a pTZe?ewszystk1em,na1:czyły się poJęcia Pa~ st w ow o s c i, ~ p r a w y r o 11 o r ~ z
d ł a , ":' r e s z. c 1 e
~ o d o w 1i b
1 h a n ~ l u n 1 e w o l n 1k a m a o d
,
A i· a.~ o ~:
O~oz wsrod ludow tych sp~tykamy
plenuona, zbadane przez Sch~e1nfu!tha
pod nazwą Mambuttu oraz NJam-NJam,
zajmują.ce okolice dopływów Nilu białe-
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Jan Bezdomny, - tak sam siebie nazwał, spoJ'rzeniem zwykłe::ro człovdeka, jego myśli ~
stale był niezadowolony ze swego losu. Cią- powszedniemi myślami, jego pragnienia i dągle go coś dręczyło, wiecznie do czegoś dążył, żenia - bezcelową plątaniną marzeń. Któż go
zawsze czegoś pragnął i za czemś tęsknił. rozumiał?! A on, samotny radby oddać cale
Nikt go nie rozumiał. Nawet ta, która go ko- swe życie, by wcielić w kształt artystyczny
chała nad życie 1 która była wcieleniem jego tłumione w głębi serca tęsknoty do sztuki. J
najszczytniejszych marzeń o szcz~ściu, stała nie było w takich chwilach myśli i dążenia
bardziej wzniosłego, aniżeli jego życie duchosię naraz dla niego pustem słowem.
J~n Bezdomny cierpiał, lecz w milczeniu we, głęboko ukryte przed natrętnem spojrzetaił swe cierpienie przed światem. Długo dziś niem ludzi.
Ta zagadkowa przyczyna powodowała, ż
spacerował po bezludnych ulicach samotni~,
nie zdając sobie sprawy, dokąd i p~co i::lzi~. uciekał od świata i krył się przed samym soNapróżno szukał w sobie samym u'.rnjimia. bą i nawet opuszczał myślami tę, która dawZnajdował jedynie smutek, zrodzony z ci~głych niej zastępowała mu świat cały, a teraz przerozczarowań. Dla oczu ludzkich Jan Bezdom- stala go rozumieć i ze zdziwieniem patrzała
ny wydawał się zagadką. Można było odczy- n:'. niego. On szukał jedynie motywu do swych
tac na jego twarzy wyraz cierpienia, które mu obrazów, barw i kształtów. Niczego więcej nie
stale towarzyszyło, jak najlepszy przyjadel. p;:agnl)l - prócz rozkwitu swej twórczości.
Można go "było spotkać w alei cie:1istego par- Przy iem męczył siQ i biedował, lecz nie uskargodzinami, maj;1c żar się przed nikim. Dumny był i niewzruszoku, gdzie przesiadywał
wzrok utkwiony w drzewo, na którem drżał li- ny. Jego wewnętrzna siła, która ludzi przykuwab do dzieł malarskich jego pędzla, zbliżała
stek zielony na wietrze.
Drzewo to wprawiało go w zachwyt, w wi-1 do niego ludzi.
Uciekał jednak od tłumu, widząc w nim
doku jego znajdow:.ił ukojenie. A może spotykal:ilście go na odległym brzegu morza, gdzie tylko pustkę. Niekiedy .jednak zatęslmił do luwzrokiem, pełnym zadumy, śledził nieustanny dzi, zapragnął ich widoku i obecności, widząc
bieg fal i słuchał ich przedziwnej mowy. Al- w tlurr.ie morze ludzkich serc i umysłów, sprabo stał na górze wyniosłej, wpatrzony w dal ,g nionych sztuki. Czuł1 że płynie po tem nie·
przenieskończoną, w rozpięte ponad głową błękity skończonem morzu pędzony falami w
niebios. I nikt nie zdołał poznać po twarzy strzeń. Tę wizję wielkości, która zbliżała g-o
artysty, jak potężne wstrząsały nim siły, jak do brzegu szczl)ścia nadludzkiego, zamknął w
Żółta płatna, która się pokazuje ko111uś wielltie powsta,vały w jego un1yśle obrazy i ra1nach obrazu ... I oto spełniło · się długoletnie
marzenie. Iluzja stała si~ rzecz~stością.
śmierci myśli.
ręce jest oznaką niechybnej
•1 ..-..
~O i
~,
Dla oboi.etnvch ludzi jego spojrzenie bylf 1
~~:w.skiem, . komu si.ę śniło, że mu wy_

u

albo na drogach przy krz'
Gdy w Zakopanem pogrzebano jed
ż u •
nego z samobójców na kraju cmentarza
lud przypisywał upiorowi wielkie zimna
nieurodzaje tak, że księdzu z trudem udało
się uchronić ciało od wykopana. Sznur
samobójcy jest, jak wiadomo, talizmanem
szczęścia. Na grobie samobójcy nie woł·
no siadać, bo wciągnąłby do mogiły.
O takich u p i o r a c h s a m o b ó j
c ó w wsponuna często i nasza poezja
romantyczna, która wiele czerpała z folklo
ru. Bez owych guseł i zabobonów, w któ
rych, jak to wykazał A. Niemojewski, kry
je się jednak ziarno prawdy, nie posiadalibyśmy przecież owego najszczytniejszego
utworu literatury polskiej, jakiemi są „Dzia
dy" A. Mickiewicza.

_

celach zdobywczych. I tak np. Njam
na
parli
Njamowie i Ma.mhuttowie
wschód, a więc ku Nilowi, podczas gdy
pokrewni im Pahninowie i Ozyebowie na
zachód ku Atlantykowi.
Otóż wszystkie te plemiona zajmowały się ludożerstwem, a pociag do lud.z
kiego mięsa dochodził, w nfch do tego
stopn:ia., że zjada.no nawet zmarłych
Ozyebowie naprzykład w kanibaliźmie o
znaczali si~ szczególnemi smakoszami
Wię~nioW!ie, przeznaczali na spożycie
muszą żyć podług pewnego regulaminu
zanim pójdą na rożen lub do rondla. Lu
bią jedynie mięśnie, pok.ryte lekką war
stwą tłuszczu ciała, wypoczętego, cz.er
stwego. Ozyebowie zatem schwytaną o
~f.iarę 0 tac z aj ą pi e cz 0 ł 0 w i
t 0 ś c i ą , przywracają łagodnem obejściem spokój umysłu. Tym sposo
.bem ciało wypoczywa, n a b i e r a
podniebienie
~ łechcącego
5 m a k u
·
dzikich.
n.a.zw'l.._
Njam-Njamowie, których
jest naśladownictwem ruchu szczęk przy
jedzeniu i znaczy „jedz-jedz", zamies:z
Afryki
lmją znowu wschodni obszar
środkowej. Nazywano ich niegdyś „ludźmi ogoniastymi", z powodu zwyczaju no1
szeniia przez nich z tyłu wolego ogona.
Njam-Njamowie przyozdabiają włosy mu
szelkami, używanemi
zą
hod · zamiast tmonet na
mem, poza em nos
wybrzeżu wsc
niebieskie paciorki szklane. Ich noże,
zwane trumlaszami, mają dziwnie skompJi.kowany kształt. Używają do polowania psów małego gatunku. Wyrabiają
oni zręcznie narzędzia żelazne, celują w
łowiectwie i handlu. Pozatem mają wy
p 0 ł e c zn y , d u
soki z m y ł
8
5
ą i wcale wysoki raz..
w
:in ę n a r _od
0
wój umysłowy, w przyjaźni szczerzy.
Plemiona te otoczone z północy i ~
murzynam[ jeszcze niższego stanu, którymi pogardzają, zajmowały się
polowaniem i łupi€stwem, żywili się zaś)
mięsem zwierzc;ciem i ludzkiem. Zabitą
ofiarę ćwiartowano, suszono na wietrze
i zabierano do wioski, jako a·rtykuł żyw
ności. Ludzi schwytanych sprowadzano
do osady Ż)T"'-cem, a po zabiciu zachowywano w stanie śvrieżym, jako przysmak
Z otyłych wytapiano tłuszcz, używając
go do potraw.
Taki stan rzeczy tłumaczy nam napozór fenomen etnograficzny, iż najcywik a
uprawiają
Iizowańsze plemiona
n db a 1i z m w n a j w i ę k s z e j
i n a j o ·h y d n i e j s z e j f o r
m i e ' skoro ofiary umyślnie się tuczy
i karmi. Dziś ludożerstwo afrykańskie
ofricjal1nie jest zabronfone, jednakowoż '
.mimo to krzewi się w ukryciu w zapad- 1
jeszcze stron~
'łych i niedostępnych
~ ma.rne2'.Q k®w.nentu.
łudnia
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KOBIECE

KOBIETA W WYBORAC
Kobiet:y w Polsce W roku bieżąc:ym
intens;ywne prz:ygotowania do w;yborów.
Są właściwie 'dwa oboz;y kobiece, które pod względem siły w;yborczej wziąć należ:y w rachubę. Jedn.Ym z nich jest N a1odowa Organizacja Kobiet, skupiająca
jednostki o ideologji, zbliżonej do programu stronnictwa narodowego, drugi - to
blok stowarzyszeń kobiec:ych, stojąc;ych na
gruncie ideologji Marszałka Piłsudskiego.
Ze wsz;ystkich stron kraju napł:ywają
obecnie wieści o zjazdach N. O. K. Są to
niewątpliwie ziazd:i; przedw:i;borcze, zjazld:y, na których ustala się plan działania.
Dcz;ywiście nie ulega żadnej wątpliwości,
· t ·
'l · k ·· b
d
•
1
z kim o w~po ~ef a c!t w;y ~rcze~ s ame
Nar. Orgamzacfa Kobcet. So1uszmk stron
nictwa narodowego, N. O. K · P r z :Y
c z :y n i ł a s i ę i u ż n i e r a z
b a r d z o p o w a ż 'n i e g l o s a m i
sw y ch z wolenni cz ek do
zdob.Ycia pewnej liczby
mandatów poselskich i
senatorskich endecji,
zb l i ż o n e i d o n i e j
, r az
tzynią

D •
Co do sił tego obozu kobiecego, z róż
n;ych dan'J)ch przypuszczać można, że w
ostatnich paru latach wpł;yw;y N. O. K.
zmniejsz;ył;y się dość znacznie. Rośnie
.
wtomiast DJ sił;y 0 d niedawna, b0 doprero
od r. 1928 po raz pierwsz;y, jako zorgani
iowana siła polityczna w;ystępujący odłam
'IJ)yznawcz;yń ideologji Marszałka Piłsud-

C h.

z...

&icrego ·

.

, .

.

.

~k!ad.a :J* ~a.n kilka 1!'r.ększ;ych orgam-

mcyJ t k1lkanasc1e drobmefsz;ych. Trzon
niejako bloku tego stanowią trz;y DJ całym
kraju szeroko rozgał~zione stowarz:yszenia:
t l k' · K 0 b' t"
Ob
kp
te .'
~,wa. e s teJ .
ra~;y
" wrą7e
„~odzma W 01skowa . t ;,Ro~zma Polic;yfna". Blok ten oblrczac mozna na 100
i'J)sięc:y stowarz;yszon;ych. WpłJJDJ:Y zaś,
któremi w świecie kobiec;ym rozporządza,
l . . l 1.
.
.
cz
Pb o m n ° z dą n 1 ew, ął t P 1 w. 1 e.
1 1
0
0
1 n a
m
~
ę i ę
cz :Y n n .Y c h sił wyborczych .•.
Stowarzyszenia te, przJ) współudziale
Innych słabszych liczebnie związków zor.
O
K . W b
ł
.
'lamzowa y „ OTT!1iet .Y orcz;y rgam· k0 b· h"
zec:yc ·
zacyJ
Najmniej sił kobiecych widzim'J) w
· · h t . zw. c e n t r o l e W u .
orgamzaCJac
l
,
. ,
Niektore z ugrupowan do centro ewu

z .

°

Sama przez Atl antyk
M-me Wirginia Heriot, znana ogólnie
Jako doskonała żeglarka i wielka entuzjastka _mo~, oświad~yła, że ma zamiar
powtórzyc ~yn A1:8-m Gerbauld08:· Oto w
-r. 1932 wy~1era. s1~ ona zupełnie sama,
Z Hawru do
na małym JachCle zaglowym
. "ad
1
Ol
ę.
lIDJ
Los An.ge os na.
Tymczas?m. J~nak. zos~ła uprzedzona przez dzi.~1ęcioletmą H1s~pan~ę ~ddę B~:ico! ~o~a wr~z z rodzica.nu W Clągu p1ęcdz1es1ęcm dm przebyła Atlantyk,
na małym żaglowcu, długości _dziesi~civ
stóp, z New Yorku do brzegow Hiszl)anjL

Ta odważna rodzina - pan Henriquo
Blanco jest pro~esorem Uniwersytetu w
[oure - czuła się przez cały czas doskoaale i od.była dro~ę mi~o w~elu przygód,
\>ez specJalnego mebezpieczenstwa. A nadewszystko nie czuli wcale lęku, bo jak wyraziła się pani Blanoo w jednym
nie jest straszna śmi~rć
i wywiadów d~ tego, kto nie ziost.awia nikogo z blts.
.
,
\ich. .

k~~~
~r::sr:ł~~r P~ ~:~e~
&i;~c~
Atlantyk?
w 10 roku
0

już

życia przebyła

1

należąc:ych jeszcze, lub 'do niedawna, jak
Piast i Stronnictwo Chłopskie organizac:yj
kobiec:ych ani wewnątrz partji nie tworzą.
ani nie posadają kontaktu z żadnemi samodzielnie stojącemi stowarzyszeniami ko ·

ności społecznej

oświatowej

s"iVjJ.-:h uc2.est biet z proletarjatu.

T. a k w i ~ c w ł a ś c i w a
niczek i b. posłan~lę jak Irena KosmollJ:.~a,
Jadwiga Dziubińi)ka i inn-: zdobt;dzie w a l k a DJ .Y b o r c z a DJ ł o n i e
„W .li z w o l e n i e" Organizacje ,?o- św i a ta ko b ie c ego rozegra
biece P. P. S., stanowiące część organi- s i ę m i ę d z .Y N • O .. K • z
biecemi.
zacji part;yjnej, słabe są i nieliczne. I deo- j e d n e j , a K o m i t e t e m W :y ·
Znacznie większą ilość głosów kobie- logja Marksa nie prz;yjmuje się łatwo b o r c z ;y m O r g a n iz a c ;y j k o ·
c;ych, dzięki oddawna prowadzone.i działał wśród kobiet polskich, zwłaszcza wśród ko b i e c y c h z d r u g i e j s t r o n .Y .

„BUNT MŁODZIEZY"
Na marginesie

książki

Lindsey' a

, .
.
, ,
Wsro~ wy?awruct~ ro~u. ~1ez~cego ,u- tle spraw, zaczerpniętych z życia, najży szkol"-e nie uczy ich używać tej
kazało się tłomaczeme ks1ązk1 Lmdsey a, wotniejsze zagadnienie doby dzisiejszej w sposób właściwy''.
sędziego dla nieletnich w Denver w A- - wychowanie młodz.iciy.
Legjony młodzieży, buntując

wo1noŚ<: .

się jaw
nie lub skrycie przeciw zwietrzałym, od.,
wiecznym zasadom, praktykom i zwycza,
wychowawjowym przesądom metod
czych, zajętą przez się postawą, zmuszają myślące jednostki w społeczeństwiP
~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!lll!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!~!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!IJ!!I!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
1udzl dojrzałych do zastanowienia si~
nad rewizją tych metod f dopasowaniem
ich do wymagań i ducha epoki.
Autor, człowiek nietyllrn wielkiego
W walce o byt, do której lata ostai- piekania pieczywa i t. d. są na porządku serca i wielkiej duszy, ale człowiek wiel·
nie zaprzęgły się także kobiety, odby- ~eD!Ilym. Tego rodzaju wykłady, o ile ki1ego umysłu i artysta w swoim zawosą wygłaszane dowcipnie i z wdziękiem, dzie, wnika w najgłębsze tajniki psychi·
wa się nieustannie zacięty. wyścig! Ile pada w tym wyścigu, kto zliczył? są doskonale wynagradzane. Niedawno ki młodych. Dowodzi on, że:
„a 1 b 0 p r 0 w a dz i ć b ę d z i ~
Ale dla głów pomysłowych zawsze ot- wydarzyła się w Berlinie historja, nie
pozbawiona romantyczności. W pewnym my młodzież rozsądną r a warte pole do powodzenia i dostatku.
Oto typowy obrazek wielkomiejs~i. wielki~ salonie fryztjerstkimł .reklamd:Jw8:: d ą , u m i e j ę t n e m P r z e k 0 •
rwa eJ. on acJl n y w a n i em , w k ł a d a n i e m
Młoda śpiewaczka operowa przeziębiła no naJnow~zy apara,
się i straciła głos. Karjera jej była stra- w następ~Jąc? sposob: ~ oknie. wy~ta- n a n i ą o d p o w i e d z i a 1 n o ś c i
eona, _ jak zarobić teraz na utrzyma· wowym s~edz1.ała na krzesle fryzJerskiem z a s i e bi e, a 1 b 0 też str a.
nie? Nie umiała tańczyć, mimo, że mia- zach~ycaJąceJ urody młoda. blondynka, c i1. em. strach r 0 d z i z a w.
ła piękne nogi, nie miała również specjal- które] włosy o~du~ował fryzJer reklamo- s ze p 0 ku s ę czy n ie n i a r ze.
Pewnego wanyrn przez siebie ap!1'ratem. . P.rz.ed c z y z a k a z a n y c h i c a ł ą u "
nych zdolności scen.icz.nych.
p i ę k- wystawą stał tłwn panow, podz1wiaJą- w a g ę d z i e c k a s k i e r o w u j ~
d!Il.ia wpadł jej w oezy anons: n e n o g i k o b i e c e w w y t w o r - cy~ kl~yezną u~ę ~?<lelki. Pewne~o k u n e g a t y w n y m s t r o n o m
a ż t r a d y c y j n e
p o ń - dma. między pubhc_znosc1ą, przypatruJ~- ż y c i a _
11 y c h , j e d w a b n y c h
c z o c h a c h . Rycinę tę uważała ar- cą się reklamowamu ap~atu, znalazł się „n i e b ę d z i e s z c z y n i ł " z w ytystka za skinienie losu. Natychmiast bard1Z9 bogaty amerykanm. Bez namy- c i ę ż o n e z o s ta j e p r z e z „u , ·
zgłosiła się do fabryki pończoch, ofiaru- słu wszedł do salonu, zapoznał się z uro- czy n i ę c 0 z e c h c ę " _ dz i.
ją<! swoje nogi na reklamę. Wtajemni- :z~m mode~em i. t~go samego dnia: 0 - s i e j s z e j z b u n to w a n e j m ł oczeni opowiadają sobie że obecna jej pen s":'1adczrł się o JeJ rękę. Pod?bnp fm~a d z i e ż y ".
Potępia metody dzisiejszego wychosja ;ntl,e jest mniejsza, aniżeli w oper~e: ~iała n:el~a k~op·?t z ~d:ialez1emem row
. wania oparte na despotycznie nar:..vca
Podobno w Paryżu ponad 200 młodych me pociągaJąceJ piękno~ci. .
wszelkiej
Często zaobserw.ow8:C mozna na ~il- nych zakazach i ukrywaniu
kobiet utrzymuje się z tego, że dają foo niewygodnej prawdy, twierdząc, iż „niP
tografować swe ręce i nogi dla celów re- cach Londynu następuJącą scenę:
t . d
ł · , t
. . t . ,
ha.ndlarz uliczny o_fiarowuje P. rzechodklamowych.
moze is mec spo eczens wo opar e Je no·
Przed peWIJlą fabryką bieli.zny w Bru- niom zwłaszc~a. pamom, to~ebki, perlu- cześnie na kłamstwie, technice i naukseli s t 0 i m ł 0 d a , u r od z i w a my, bły~~o~ln : t. d. Isto~rn~ zachęoo~e ce".
mów1
„Bunt dzisiejszej młodzieży,
dz ie w cz Y n a j a k o P ort j er. ce~ zbhzaJą się t~zy parne 1 nabywaJą
technicznych
i
naukowych
na
oparty
on,
pr~ykł~em
Za
przedmi~ł'·
ofiarowa?e
Ogólni·e wpada w oko jej obc~sły, ~ljow~
kostju.m wy~ywany złotem1 taśmami. trzech pierwszych kh']entek idzie wiele zdobyczach cywilizacji, rokuje niest;ońa była tancerka innych. Okazuje się, że trzy pierwsze
. k
edn'.
p
czenie więcej nadziei, niż wszystkie bun·
. .
.
..
·
,
1IO parnen a ow
oprz
w rewji, obecnie zarabia w uczciwy spo- ~liJentki są to osoby_ specJalme zaanga- ty młodzieży w ciągu ostatnich paruset
z<;>wane pr.zee; sprzedaw-cę, aby chwale- lat".
sób znacznie więcej.
zachęcały do kupna. Ten
w wielkich miastach występy arty- mem
Zakazy narzucane uważa za . demora·
, d ·
· towaru 'd 1 b'
stek teatralnych na wystawach magazy- naJnowszy zawo m iecy przynosi z1enlizujące, ponieważ odbierają Jednostct.
nów przy reklamach rozmaitych odku- nie do pół funta (22 zł.) dochodu.
odpowiedzialność za jej własne czyny i
uniemożliwiają swobodny wybór, celeJll
rzaczy, patentowanych piecyków do wy---oOo--• zaś wychowania winno być samo-opano
I wanie, które jest fundamentem pod bu
ff
• dowę charakteru.
W d~szym ciąg;? swy~:h ro~ażeń
PIECZEŃ' CIELĘCA NA SPOSóB SARNIEJ. pierem. Piec, często przewracaj11c i nie żalująe masła, żeby nie wyschła. Na dopieczeniu .przechod(Z1 do kwestJl m.ałieństwa 1 ko·
Piękną ćwiartkę cielęciny, odrą.bawszy go- obsypać bułeczką i oblać śmietaną. Skoro sos niecwych w tej dziedzinie r.eform, któ·
leń. naszpikować gęsto młodą słoniną ze wszy- zgęstnieje, podać go osobno w sosjerce. Tak tl'e ż y c i e , ten najpostępowszy prar o w a .<l . ~i ł o ,
któ...., 1·est 0 wi'ele wodawca, J. u. ż. w .....t
b
.
.
stkich stron. wziąć łyżkę miałko . utłuczonego
v
„,
com er,
sa~o piecze się
.
' . .
jałowcu. natrzec mm mocno całą p1eczen, poło- smaczniejszy. Pieczeń sarnią i!Odaje Bił obło- ·tylko zacofam Jego przed.stawicie e, CJ!
1których zależy sankcj_a teorety~a, n~~
żyć w głębokiej polew~nej misce i zalać gorą- ~ną krokietami z kartofli.
chcą uznać. Lindsey Jednak merzy, ze
cym przegotowanym, niezbyt mocnym ~te~
to wkrótce nastąpi. Według słów jeg')
,
pie~zen
(powinno go być dużo); przewracać
otworem
,szerokie możliwoścl stoją
PIECZEŃ' WIEPRZOWX.
dwa razy dziennie, a po czterech dniach na1daWziąć 2 kilo młodej pieczeni wieprzowej z~ .~rzed śmiałą myślą i odważnem słowem,
'lej cielęcina będzie gotowa. Obetrzeć ją serczywetką, wsadzić na blasze, do pieca, polewać z skórką., obmye, posolić, położyć na blasze i a czasem i przed zdecydowanym
początku masłem, następnie śmietaną. Mięso wstawić na pół goC.ziny do gorącego pieca. Gdy nem".
Książka Lindsey'a - to przelewają.
cielęce, tak przyrządzone, nabiera smaku deli- pieczeń zdrętwieje a skórka na niej wzdymać
się zacznie, wyjąć mięso•• skórkę ponakra~a~ w ea się mądrością czara. Jakżeby inaczej
katnej zwierzynf.
kratkę, powtórnie wsunąc pod blachę 1 piec, świat wygladał i jak dobrze byłoby m
przewracając pilnie, ab~ się.• skórk~ zbytnio nim żyć, gtlyby więcej było takich, jak
PIECZEŃ SARNIA.
Pieczeń sarnią zamarynować na kilka dni nie zrumieniła. Skoro p1eczen będzie gotowa, Lindsey ludzi rozumnych i szłachei:w occie pół na pół z wodą i korzeniami, wy- pokrajać ją w cienkie plastry i podać z resztą nych.
Ksiażka ta w naszem zacofanem spo
biwszy ją przedtem dokładnie wałkiem. Po pa- sosu w sosjerce. Do takiej pieczeni najlepsza
ru dniach naszpikować gęsto słoniną, ułożyć na jest czerwona kapusta, duszona na czerwonem łeczeństwie powinna być jak najbardziej
rozpowszechniona, a przedewszystkiero
masłem pa- winie.
blasze, przykryć wysmarowanym
• powinna trafić do rąk rodziców i nau·
-

meryce p. t. „B u n t młodzieży ".
„Nie w tern jest zło, mówi Lindsey,
Auibor, jak sam siebie nazywa „bo: że dzieci rozporządmją dzisiaj większą
jownik o sprawiedliwość dla kobiet i wolności-ą, niż dawniej, ale w teru, że nad~ieci" roztrząsa przed czytelnikiem na sze dotychczasowe wychowani.a domowe i

•

Ładne nóżki I trochę pomysłowości
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popiera)· cie poIski Czerwony Krzyz czycielłe

Janina Busiakiewicz.
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REALIZACJA REFORM ROL
Problem przebudowy ustroju agrarnet,o w Polsce p o s i a d a o i e z m i e r
nie doniosłe znaczenie go
a p o d a r c z e dla całego państwa. Rol
nich\~ bowiem jest podstawą dobrobytu i
utrzymania około 66.% ogółu ludności Polski. Na jeden kilometr kwadratowy przypada w Polsce 70-u mieszkańców. Ze cze
go średnio 45-u zaliczyć trzeba do ludno5ci rolniczej. Jeżeli uwzględnimy, że w in·
uych państwach - poza krajami o rozwiogrodownictwie - nigdzie nie
nlętem
utrzymuje się z rolnictwa więcej ponad
'15--45 osób na jednym kim. kw., to należy stwierdzić, że określenie Polski nazwą
o i e j e st d a państwa rolniczego
p r a w d y • Niestety,
1 e 1' i e o d
zdolność do pracy wszystkich mieszkańców
'latrudnionych na roli nie jest w Polsce należycie wykorzystana. Wedle ścisłych obli
czef1 w drobnych gospodarstwach w1e1skich około 5 miljonów osób należałoby za
liczyć właściwie do kategorji pozbawionych pracy. Ten stan w bardzo dużym
st:>pniu u b o ż y w i e ś , osłaniaj'ic
jej zdolność zarówno nabywczą, jak pod.at
kową. Z drugiej strony - naturalny przy.

włejskiej, nie znajdując za.
r~st ludtlości
ant na wsi, ani w miastach i w

trudnienia

go-1

czona ściśle ze spraw!iJ upełnorolnienia
spodarstw karłowatych~ małorolnych. Dla
lej wysunięta z-0stała sprawa szybkiej
kw!dacji serwitutów i m e 1 j ·or a c j i
n i e u ż y t k ó w • Gospodarstwa, obj ę
te przebudową ustroju rolnego, otoczoąo

4-

najtroskliwszą opieką agronomiczną, pod-

szereg zarządzeń i t. d. Rząd postanowił dojść dl() stworzenia dla rolnictwa
takich wanm.Mw, które rolnktwu zapewwychodząc z
niłyby rozwój i rozkwit, jedynie słusznego zał-0żenia, że najwięk
szem złem naszego życia gospodarczego
jest ubóstwo wsi, wynikające z jej przelud
nienia.
Przyjrzyjmy się Hczbom, które najwyraźniej i najobjektywniej ilustrują każdą
sprawę. W okresie siedmioletnim t. j. od
1919 do 1926 r. włącznie, polskie urzędy
ziemskie scaliły ogółem 42.103 gospo·
darstw o obszarze 363.124 ha. A tymcza·
sem w ciągu tyllm pierwszych trzech kwar
talów roku bieżącego scalono obszar, niemal równy obszarowi scalonemu przez
owych siedem lat, gdyż 45.466 gospodarstw o obszarze 325.901 ha.
jęto cały

SO MIL
9

Wado również zobacz}ć, jak przedsta Idów pomajowych. I tak: - od 1919 do
wiają się prace scaleniowe w o}m.sie rzą- 1925 r. włącznie rozparcelowano z mająt
dów pomajowych. Oto od 1'. 19'.!7 do dnia ków prywatnych 532.162 ha, z majątkó\\'
1 października i930 r., a wi~c w n·espeł· rządowych zaś 419.349 ha., - w okresie
na 4 i pół Iat1 scalono 174.682 gospvd~rstw natomiast od maja 1926 do lipca 1930 r.
o obszarze 1.345.950 ha. Ponarłtó w cią rozparcelowano z majątków prywatnych
gu tegoż samego okresu •tzupełmono 660.800 ha, z rządowych - 242. 788 ha
23.062 scalonych gospodarstw przez doda Przeciętnie parcelowano z majątków prynie 53.584 ha ziemi na upeln.oro!nienie. N•; vvatnych w latach sejmowładztwa 75 tysię
leży podkreślić z całym nacisl{iem, ~c przed cy ha rocznie, a w okresie pomajowym n i e p r o - 147 tysięcy ha rocznie. Do powyższych
majem 1926 - akcji tej
danych należy dodać jeszcze parcelację,
wadzono zupełnie.
Podobnie przedstawia się sprawa łikwi przeprowadzaną bezpośrednio przez Pań
dacju serwitutów. Otóż w okresie 1919- stwowy Bank Rolny, który poprzednio de
1925 r. zlikwidowano senvitutów na ob- dnia 1-go stycznia 1926 r. f\Ozparcelował
szarze 48.633 ha dla 14.r04 gospodarstw, tylko 4.548 ha, - podczas gdy od 1 stycz.
podczas, gdy w okresie 1926-1929 r. nia 1926 r. do dnia 1 lipca 1930 r. na obszarze 323.359 ha dla 25.874 ha z majątków własnych, a z komi·
włącznie 114.862 gospodarstw. Wyniki prac tych sowych 10.311 ha.
Powyższe liczby komentarzy nie wyma
wzrosły zatem więcej, niż jedenastokrotnie.
Rówcież wdziedzinie parcelacji rezul- gają i są dostatecznym DOWODEM OP~E
taty prac w okresie pomajowym są o 25% Kl RZĄDóW MARSZAŁKA PIŁSUDSKIE·
GOSPODARCZEM POŁOŻE
większe. Jeżeli jednak przyjąć, że okres GO NAD
rządów sejmowych trwał 7 lat, a pomajo- NIEM NASZEJ WSI. Azet.
wy trwa 4 i pół, to stosunek procento---ooo,--wy wzrasta d{) 38% na korzyść prac rzą- 1
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ZŁOTYC

krajowym, szuka wyjścia w emigracji. Emigracja masowa jednak, wywoo i e j e s t
łana brak.iem zar-0bków,
przemyśle
rząd
dla kraju zjawiskiem by·
najmniej pożądane m. Tym
W t>oczątkach bieżącego roku zapadła aby w ten sposób złagodzić kryzys gospo~ \odpowiednie urzędy, kwota, którą rząr.
czauem przyrost ludności Polski w ostat- w łonie rządu decyzja przyspieszenia ter- darczy.
może dysponować na zamówienia w prze.
mch sześciu latach jest duży, gdyż wynosi min6w zamówie1' rządowych w przemyśle,
Według badań przeprowadzonych przez myśle przy obecnej wysokości budżetu,
2.358.000 osób, czyli około 393.000 osób rąarey 1
wynosi około
1• .„ '@' 1*1U*ffl
ee
4
950 miljonów złotych rocznie.
Według informacyj sfer gospodarczych
udział zamówień rządowych wynosi wraz
Warszawa, 31-go i;aździernika. 0.86. Gram czystego złota 5.9244. W o- z zamówieniami komunalnemi więcej niż
Berlin
międzybankowych:
brotach
połowę sumy wydanej na roboty budowla~
WALUTY.
212.46.
Dolary Stan. Zjedn. 8.93
ne w całym kraju w r. b.
PAPIERY PROCENTOWI!.
Fabryki taboru kolejowego są prawil
3 proc. poż. budowlana 50.00; 4 proc. całkowicie zatrudnione przez rząd i insty·
DEWIZY.
poż. inwestycyjna 101.75; 8 proc. L.
Holandja 359.26
tucje publiq;ne, fabryki obrabiarek w 5~
Łodzi 67.25; 8 proc. L. Z. Częstochowy
Londyn .;13.33
63.50; 8 proc. obl. budowl. Banku kraj. 60 proc., drutu i gwoździ 10-15 proc.
Nowy Jork 3.912
Nadto poważnym odbiorcą jest rząd dh
93.00 .(w proc.).
Nowy Jork (Kabel) 8.921
szklanego, jutowego i włókieri
przemysłu
Pary2: 35.00
AKCJE.
Szwajcarja 173.lS
niczego (armja i poHcja).
B. polski 160.00 - 159.50 - 160.00;
Wiedeń 125.73.
Wobec takiego stanu rzeczy, stwierdzi:>
Obroty małe, tendencja mocmeJsza. B. przem. we Lwowie 85.00; Wysoka nego przez komisję specjalnie powoła111
Norblin 35.50;
Dolar gotówkowy w obrotach pozagiełdo 133.00; Węgiel 38.75
przez Radę ministrów, rząd już w pierwwych 8.92%. Rubel złoty - 4.761h. W O· Starachowice 12.00.
półroczu roku bieżącego przyspieszy\
szem
brotach prywatnych : rubel srebrny 19
1
!!!!!!1!!~~~~~~~!!!11!!1~~~~~~~~~·~·~·~-~~~~=~·~·!!!'!!!!~F~-~w~·~~~e,iil!!ę~w!!l!l&1!!Jl!HS1~EH terminy zamówień.
W obecnej chwili akcja ta prowadzc;na
KONSEKRACJA NOWEGO BISKUPA w POZNANIU.
jest dalej. Utrzymujący s,ię na wysokim poziomie stan zatrudnienia w fabrykach p0l·
skich, jest w znacznej mierze skut1<i~m
owej interwencji rządu.
Podreślić należy, że rządy przedmajowe najzupełndej nie zajmowały się 1r.ol.1i.
wościami poprawy sytuacji gospodarC t:j
przez odpowiednią gosp-0darkę za;;1 ;w:eniami rzą.dowemi.
W okresie ciężkiego kryzys•1 pe! usą
pieniu gabinetu Władysława Grabskiego
rząd koalicyjny Aleksandra Skrzyt1skiego.
w którym zasiadali przedstaw1dvl~ nieomal wszystkich partyj, dziś opo1ycyjnych
nie umiał spowodować tak prosty111 sposobem osłabienia kryzysu gospoci" ·cz·~·
go.
W drugiem półroczu obecnego rokll
budżetowego cały szereg zakładów przemysłowych otrzymał przyspieszone zamówienia rządowe. Ogólna suma zamówict1
n~e wykracza poza normy budżetow~

przemyśle

wydaje

w r. b. na zamówienia w
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Silny gospodarczo s an
koniecznym warunkiem zdrowego rozwoju

średni

państwa

i narodu

POSTULATY RZEMIOSŁA
ziem północno-wschodnich
.
Srodki do zahamowania upadku rękodzieła w wojew.
Wileńskiem i Nowogrodzkiem

„HASLO" z dnia 1 listopada 1930 roxu.

Str. 15

J~ ~t~j~~~zaw~Je ~c~o~~ie ~h z~~ ~k!~I
tmuszają do palenia w piecach, wtedy i z kim mówią, że jest „artysta". Nikomu jed
otwal'tych okien mieszkań znikają głośni- nak nie przychodti cło głowy, że i same.ki. Stały tam prawie przez całe Jato, cho- mu można być także artysta, a zwłaszcza
ciaż niezawsze sprawiało to przyjemność artysta życia. A być artystą życia to zna„rycza- czy swoje doczesne bytowanie umieć tak
sąsiadom zwłaszcza wtedy gdy
ły" od wczesnego ranka do późnej nocy. ukształtować, aby ono dla nas samych i
Obecnie okna są szczelnie zamknięte, a dla naszych bliskich było przyjemne i raclosne.
głośniki powędrowały w głąb pokoju.
Radjo uprzyjemnia życie, ale nie wteAle i tutaj należy mieć wzgląd na sąsia
dów i współmieszkańców kamienicy, aby dy, kiedy się słucha jedno po drugiem;
łm życia nie obrzydzać i ni ezrażać ich do płyt gramofonowych, pedagogji, orkiestry
radja~ Należy pantiętać, że domy, zwłasz dętej, .znowu odczytów, cen na zboże, ko·
cza po wojnie zbudowane, nie mają murów 111unikatów, symfonji, ogłoszni'. i t. d. Sło
zbyt grubych i nie są tak dobrze izolowane wem całego tego big · su bez końca, jaki
od zgiełku zewnętrznego jak domy daw- dają codzie'nne audycJc.
. Radjostacje mus.q to wszystko nadaniejsze. I ściany są dziś cieńsze i cegła
przeniktiwsza. Nowe domy są dobremi wać, muszą dbać o jah1:ijwi~kszą rozma1przewodnikami hałasów. Kto w jednym z tość .swoich progran1,'.,V1, .... by i<ażdemu z
takich „powojennych" domów mieszka, pośród tych setek ty.:> :\:C:/ ~bcnC'ntów coś
ten wie, że na trz~m piętrze słychać, co . dać takiego, czem mn~:;:a g:.i ;aintereso ·
się na parterze dzieje. A gdy ku wieczoro wać.
Jest to nawet obowl.ąz!\ier-1 Tcwarzystw
Wi hałasy uliczne stopniowo się ściszają,
tern silniej dają się odczuwać w kamienicy radjowych wobec słuchaczy, ale nie je"t
r.ófne zjawiska akustyczne, związane z mu obowiązkiem słuchaczy tego wszystkieg·o
radja. Być wysłuchiwać od po:;1:jtku do kcńca i spra
zyką fortepianu, ~amofonu,
może, że i nasz system nerwowy, szukają- wiać tern udrękę z:iró;\ no sobi<: 1 jak i swo
cy odprężenia po całodziennej pracy, sta im bliskim.
to
Jeżeli głośnik jest wciąż otwarty,
}j się wtedy bardziej na hałas wrażliwy.
Kto trzyma głośnik otwarty od rana do wtedy dochodzi się do tego, że się wcale
staje
północy, ten przedewszystkiem sam siebie nie słucha· i głośnik w mieszkaniu
pozbawia przyjemności. Natomiast . słucha się maszynką do w:rtwarzania hałasu, któ.Eie z przerwami i z wyborem według pro:- rego w ciągu dnia i tak jest dosyć.
. Tyf11czasem w ciągu jesiennych i zigramów ogromnie podnosi urok radja i do
starcza każdemu · artystyczne·. ra<;l.ości. Ale mowych miesięcy głośniki · pracują znaczbodaj że niema drugiego wyrazu; który był nie więcej niż latem.
Chłód i niepogoda zmuszają człowieka
by tak bardzo nadużywany, jak „artyzm"4
,,Artystów'' mamy dziś na kążdym kroku do przebywania w domu a długie wieczory
i we wszystkich aziedzinach, a przynaj- zniewalają do szukania jakiejś rozrywki.
W domu jest radjo, więc niechże ono
mniej tak się -nam zdaje, że ich mamy.
Każdy jest rad, jeżeli m'óże powiedzieć, te nas bawi, uczy, raduje! -

WIEDEN MANIFESTUJE , ZA ANSCHLUSSEM.
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UROCZYSTOśCI

Prezydent Loebe manifestacyjni e witany na Dworcu

Zachodn~m.
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Czasopisma

,,Kobieta

Współczesna''

25-CIOI,E CIA SZKOLY POLSKIEJ.

Od jutra
ODEON
Wielki lilm reżyserji Freda Niblo

Nieprzyjaciele
Ian Prezydent Rzplitej opuszcza gmach Filharmonji po uroczystej akademji w
związku

z nbchodem 25-le cia szke>ly polskiej.

Doświadczenia

z niewidomemi
kobietami

w roli

głównej

Liljana Gisch

Pewien profesor uniwersytetu w Kan-,czają koła. Kobiety zaś i dzieci już w
.sas przeprowadził B;Zereg doświadczeń z krótklrri czasie · tracą orjentację, zaczyna
ludźmi niewidomymi: mężczyznami, ko- ją zataczać koła i to coraz mniejsze, w
bietaml i dziećmi i doszedł do ciekawych formie sprężyny zegarowej. Takie same
rezultatów. Oka.za.ro się mianowicie, że rezultaty dały próby z pływaniem w base
jeśli puścić niewidomy.eh mężczyzn bez nie lub ślizganiem się n.a lodżie. DowoWinego kierownictwa na -wolną prze- dzlłoby to doświadczenie większej zdolno
:nie doty1roją ziemi, gd'
Oczywiście... sukien. Cóż bowiem może więcej nie są zupełnie długie,
smeń, to idą dłuż~y czas w prostym ści orjentac:} jnej u mężczyzn, jv,k u ko. pasjonować kobiety, aniżeli tryumf ostateczny krót przeciwnie wieczorowe u•ykazujt;1 nawet tendencję
kfenmku, dopiero po jakimś czasie zata- bfet i dzieci.
J.iej czy dlu!Iiej sulmi <!o wyjścia na ulicę. Co do do długich trenów. Co do suki~n 1cr6tkiclt, nietyle

Walka ·krótkich· z

sukien wizytowych i wieczorowych sprawa jest już
ostatecznie i nieodwołalnie - aż do nowej zmiany
mody - przesizdzona na rzecz dług iej.
Sqdzqc :: tcyglqdn ulicy paryskiej siły obu walczq
cych armij sq obecnie• jeszcze jednakowe. ]ed11ak:f.e
przy bliższej i tmikliwszcj obserwacji okazuje s ię,
ie panie, nosZl!CC długie, a przynajmniej znacznie
dluż:s:;e suknie, sq wszystkie daleko lepiej ubrane,
krótkich
aniżeli wi-:lrs::o.~ć upamych rzeczniczek
sukien. Oc7ytciście nawet długie suknie IUI ulicę

długiemi ...

icpłyu·a

na uparte i wytrwale mimo W5Zystko trzy
ich przeświadczenia o U'YŻszych wal.arach
Przepisa,.
estetyc'znych, ile względy ehonomiczne.
ner przez modę długość sukien r.a ulic ę c::y11i abso
lutnie ·niemoi:liwem przerobienie i zmodernizowa·
nic sulcien zeszłorocznych, a tylko wyjqtkowe zi>
możne paryżanki stać na sprawianie sobie co rok
nowych. Zatem spodziewać si ę na leży, że jak t<'
zeszłoroczne szatki ostateczr;ie s i ę podniszczą, ni.
nic ostatnia warownia hrótl: "ch sukien ..•

Imaniesię

CZYTELNIKU!
Czy godzi się narazac wydawnictwo na straty przez
nieuiszczanie prenumeraty?
Płać regularnie należytość, by pismo mogło rozw1!ac się
skutecznie stawać w obronie Twych interesów!

.CO

cąta opozycja. (Wywiad z Marszałkiem Pilsu<lskim)„
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Dźwiękowy Teatr świetlny
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Do akt. Nr. 1831 1930r.
Do akt. Nr. 1568 - 1930 r.
OGŁOSZENIE.
O GL O SZENIE.
Komornik S\!du Powiatowego w Lodzi, RAFAL
OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w ł"ocfai, H.-\.'!·AL
w Brzezinach SAKKILARI, zamieszkały w Lodzi \h:.iy uli<) SAK.KIŁARI, zamieszkały w f,odzi pny ulit:y
Sądu Grodzkiego
Komornik
l\VACLAW KOSZELIK, zamieszkały w Brzezinach. Karola Nr. 30, na zasadzie art. 1031) lJ. P. C. Ki:rola Nr. 30, na zasadzie art. 1030 'LJ. P. C.
saaadzie arL 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu ogłasza, że w dniu 11 listopada 1930 roku od godz. ogłasza, że w dniu 11 listopada 1930 r. od godz. 10
stopada 1930 r. od godz. 10 rano w Tworzyja.1' 10 rano w Lodzi
przy ul. Pahjanickicj 43 rano w Lodzi przy ul. Kąlnej 12/14 odbędzie się
gm. Gałkówek odbędzie się sprzedaż z prze- odbędzie się ~przedaż z przetargu publicznego ru· 1;przcda;; z przetargu publicznego ruchomości, na·
ublicznego ruchomości, należących do Fran· chomości, należących do Romana Kotlickiego i leż:!cych do f. „S. Leder i M. Hcyman" i składająPietru8zki i składajęcych się z 191 ~ kg. składających się z urządzenia restauracyjnego osza- cych się z maszyny finishkalander o 3-ch walcach
o szacowanych na sumę zł. 20.000
acowanycb na sumę zł. 562.
cowanych na sumę zł. 440.
Lódź, dnia 17 uaździernika 1930 r.
, dnia 27 października 1930 r.
Lódź, dnia 20 uaździernika 1930 r.
Komornik RAFAL SAKKILAilI
Komornik RAFAL SAKKILARI
Komornik WACLA W KOSZELIK

bit akL

Nr. 1323. -

1930.

Niebywała

i dni następnych!

Dziś

•

I

I

Do akt. Nr. 1212 1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik S11du Powiatowego w Lodzi, STEFAN
ZAJKOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Traugutta Nr. 10, na zasadzie art, 1030 U. P. C.
ogłasza, że w tJn!u 14 listopada 1930 roku od godz.
10 rano w Louzi przy ul. Piotrkowskiej 122 odbę·
dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchodo firmy ,J. Wollman" i skła·
mości, należących,
dających się a mebli, urzędzenia sklepowego, wóz
ków dziecinnych, parasolek dziecinnych i innych
zabawek oszacowanych na sumtt zł. 2.180.
Lódź, dnia 30 października 1930 r.
Komornik STEFAN ZAJKOWSK)
l

sensacja i arcywesoła komedja w wielkim rewelac. podwójnym prpgramie!

„
~~~ił CORSO WYBUCH W PROCHOWNI BUNT KAWALEROW
II.

I.

Muzyka pod kior. p. Białkiewicza.
Pocz,tek seans. w dni powsz. o godz. 4-ej po poł,
VI soboty, niedziele i 8wic;ta o godz. 12-ej.
UW AGA. CeAy miejsc pomimo zwiększonych. wydatków nie powiększone, na 1-sze seanse nawet
obniione.

Dramat se.nsacyjny w 10 aktach.
najwic;kszy rycerz filmów
sensacyjnych, ulubieniec
'
•

w. roli.
~łowne1 :

TJM MC COY

W roli

głównej:

św~~j~c~e psa~in~rk~
Niezrównana

ft

DOROTHY SEBASTIAN

zwinność, szalon~

odwaga,

wzruszająca miłość.

Sensacyjna ko.\~edja w 10 aktach.
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DZWIĘKOWY KINO-TEATR

dllwiękowy

20.
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MIŁOŚCI"

New-Vork

Reżyseria Eraesta Lubitscha.
Film o niewyczerpanem źródle emocji,
darzący miljon.y widzów we wszystkich

stolicach niewym.

rozkoszą

Poczlltok 1ean.s. o iodz. 4-ej po poł.
ostatn.iero 10.15, w aob., niedz.: i świę
ta o godz. 12 w poł. Ostatni 1ean.s
o goda. 10.15. Wszelkie bilety ber
płatne i passepartout na przeci11g całego wyświetlania te10 obrazu niewaine za wyjątkiem biletów urzęi:łowych
wydanych pnez ZzelZ. Teatr. Swietln.
Ceny miej1c:normalne I
Na porankach ceny zniżoue.

w

nocy

Wolna przeróbka z powieści .Andrze•
ja Struga, "Fortuna kasjera Spiewanlciewicza". - Rekordowa obsada:
Bogusław Sambo„ski,
Betty Amann,

Dziś

i dni

Z•la P o g o r :se I s k a

Eugenjusz Bodo
Kazimierz Krukowski i inn.i.
Orkiestra janbandowa Henryka Golda

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

Śpiewak Jazzbandu,

w

Początek

codziennie 6, 8 i 10 wiecz.,
w sob. i niedz. 4, 6; 8 i 10 wiecz.
Passepartout i bilety ulgowe nieważne
aź do odwołania.

Ą°i,i Jtil.lo~~ny

Dziś i
Wzruszająca dramatyczna symfonja ekranu p. t.

następnych!

dni

następnych

Reżyserował LEO
P. g. scenarjusza WŁADYSŁAW A VAJDY.
W rolach głównych najwybitniejsze gwiazdy ekranów europejskich:

MiTTLER.

i ~~§~ I W A N PETROWICZ

----- ----------- ---=

Następny

I

,
KOBIETA, KTORA CIĘ
NIGDY NIE ZAPOMNI •••

LIL DA GOVER

20

Niebezpieczny
Romans

Rorre~1~7ne Sue Carolł, Lola Lane.
Początek

NARUTOWICZA

Dziś i dni następnych ł
Pierwszy polski 100 proc. film dźwię
kowy, mówiony i śpiew., wytw. As-Fillll

Wielka rewia świata. N~jbardziej harmonijne melodje. Najwspa·
nialsze tańce. Imponujący przepych wystawy. W programie
największe przeboje sezonu. O czem marzą kobiety. Współ·
czesne dziewczęta. Moja ty słodka dziewczynko. Pod latarnią
Czarny Don Juan.

w "PAR!DZIE
większych

Od wtorku, dnia 28 października do
poniedziałku, dnia 3 listopada 1930 r.
włącznie.

I

Maurice. Chevalier

Kinoteatr w Łodzi

,,IPLERDID''

OSTATNIE DNI I

lmponu!11ca kreacja króla piosenki i
wdzic;ku najpopularniejszego artysty
na kuli ziemskiej

najs.łynniejn:y

k~m1k Europy
ze swą mezrownaną partnerką KATHE NAGY. - &s1ące niezwykłych arcylcomicznych przygód przeżywają Arno i jego ~artnerka Nagy
Takiego filmu nie wolno nie widzieć i Takiego filmu nie sposób zapomnieć. - Nast. program: nNoc szaleńca" dramat sens. w 12 akt.
.

program :

Księżniczka

---Jazzbandu.
Początek seansów w dni powszednie o godzinie S.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o g-odzinie 3, 5, 7 i 9. ·
225
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najbardziej wystawne, perły repertuaru
filmowego kina n CAPITOL" wkrótce!

Najpiękniejsze,

;;
&iiii

e

O

ff

-

na1wyb1tn101szych
gwiazd ekranu i sceny

meodzałowanego

-

genjalnego
i:..on Chaneya
Pierwszy film dźwiękowy w ji:zyku rosyjskim
na tle słynnego romansu i pieśni ludowej p. t.

TR JK

'""ii.1111111111111111

-

„Hajda Trojk~"

Z OLGĄ CZECHOWĄ i SCHLETOWEM

-

••
„_
-

1111111111111111111111111111111~111111~
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-

temperamentu markietanki, która zdobyła serce CARA PIOTRA WIELKIEGO

1

-

-

,reżyserów Str'JŻewakiogo
Niezwykłe dzieje urodziwej i pełnej

~ai,w~panialsz11; rew-

~:r·~d~a!~j ~o{:s :J:i~~
.

: : '' ,

Dziś i dni nastvuycb I
Majeatatyczny arc;~ór mistrza

)

Dziś

i dni następnych I

Najwspania~sze a~cydzieło dźwięk?w.o
śpiewne, ktorem s111 zachwyca cały aw1at

POGANIN
W roli

głównej:

,
RAMON NOVARRO
ADOREE
RENEE
Nadprogram: słynny skrzypek Duci
de Keriekarto wykona I. • Taniec
Hiszpański" Jl. „Romans Andaluzyjaki"
Początek w dni powszednie o g. 430
w soboty niedziele, i świ!(ta o i· 12-ej

KATARZYNA I
Miłostki

i przygody e110tycme
carowej.

Role główne odtwarzaj~:
LIL DAGOVER, jako Katarzyna I.
Słynny śpiewak Dymitr Smirnow,
jako Piotr Wielki
Piotr Voss, jako Książę Mie6nykow
Boris de Fasa, jako Carewica.
W spaniała ilustracja muzycz. orkiestry
symfon. pod dyrekcją Leona Kantora
i śpiewna w wykonaniu chóru pod
dyr. Teodora Rydera.
Poc,,telt seansów o godz. 4-ej po poł
i niedz. o godz. 12·ej w poł. Cea
ce, na pierwszy atans od
o g. 12 wuy1tkie ·

!Nr. 80"0

„HASLO" z dnia 1 listopada 1930 roku.

Str. 1b

Nasze atrakcje

Restauracja· Dancing

INES VAN BREE subretka

,,Piccadilły"

kabąretowe

ZDZISŁA w KOCHAŃSKI :~:t~;.:i_t~u~~-

pod kierow. b. długo!. wł. "Metropolu"

THE DAWSON

P• H. Bajgelmana.

Mechaniczny

DOLL y SILLS ~i:~;~~:a.
SONIA DJI~OLARI tancerka
charakterystyczna

Po raz pierwszy w Łod•i !

-

-

-

Zakład

Koncertowy

znakomita tai:icerka mi~BETTY KLEM.ANN dzynarodowa.

mi~dzynarodowa
pub!,

ulub~enica łódzk.

Zawadzka 1, tel. 203·40

na listopad.

Bezkonk.u~encyjny duet ~anecz
ny Mo:ill!I Rouge - Paris

Łódź, Plłsudskłearo 64,
składzie różnego rodzaju
urządzenia sypialne, stołowe,

......

W

Lewkowicza.

Five o'dock
udziałem całego zespołu Artystyczu.
Lokal odtwarty do 6-eł rano.

DYliEKCJA

Zawodowe Kursy

Kierowców Samochodowych

GRĘTKIEWICZA

Fr.

w podwórzu

Łódź,

Piotrkowska 111, tel. 175-35

3-go listopada

składzie,

J.

W soboty niedziele i świt0t• od godz.
5-ej do 7-ej wieca.
z

Stolarski

meble, oraz kompletne
biurowe i t. p.
Honorujemy asygnaty Z.K.D.

Ceny konkurencyjne.

i

sespół jazzbaadowy pod
pp. L. Szymkiewicza

Kochański.

Coferencier : Z

M) SZUFMAN i S-ka
posiada na

dyrekcją

rozpoczynają

nowy kurs. -

Jedyny

w Poisce model SAMOCHODU w przekroju, poru-

ram, obrazów i luster

szany elektrycznością, ułatwia i przyśpiesza nauk<:.
Spe~jalny Komplet Dżentelmeński.
Kancelarja szkoły udziela informacji i przyjmuje zapisy
codziennie prócz niedz. i świąt od g 9-ej rano do 8-ej w.

,,ROL''
dawn. A. Kasprowicz i S-ka, Łódź, Abramowskiego 7
można nabyć różnego rodzaju ramy, obrazy i lustra
Na raty i za gotówkę. Honorujemy asygnaty Z.K.D.

w

•.

ECT37

i 'Ml*RUU•t& #WMS·N!

Teatr

PRZEDWIOŚNIE
Dojlł.zd tram.
Zeromskiego 74-76.
·1 wajami 5, 6, 8, ':f, 16, efo rogu Kopernika i Zeromskiego
"'

Orkiestra symfoniczna pod batl.:lą A. Czudnowski~go. Początek
seansów w dni powszednie o godx. 'i-ej pp. w niedziele i święta o godz.
2-ej pp. Ostatni seans o g. 10-ej wiecz. - Ceny miejsc: I. in. 1.25 gr.
I. m. 90 gr. i II!. 60 gr. - Nast. prugram: .Największa efiara kobiety"

---======-- WYŚWIETLANY BĘDZIE WIELKI PODWÓJNY PR.OGRAM! -=====:-

KA " I.

f' _,lłOlłłA

składu:

krajowych fabryk

Tow. Handlowe

s

WSPO&CZESRHEI PAHllV'' ~ory;:a;:idz~lc~;~~;

1111 11111 .. 1111

Odlewnia Zełaza

Łód:.&ka

Tel. Nr. 171-86.

····················· ·······-l

Właśc.

lekką

E. BAUER
i A. WEIDMANN

Łódź

ul.

Killńskiego

Nr. 121

WYKONYWA
szybko dokładnie i po ce·
nach bardzo umiarkowanych:
Wszelkie odlewy z szarego że
laza podług własnych lub narysunków
desłanych modeli i
w~zelką

mechaniczną

Sienkiewicza 19, tel. 141-79.
~·mc1:m11111„1.mm11„

!

Rzelnieślnikó; Łódzkich „

Bank

Łódź,

ul.

szczę

,. •
dnosc1owe

nagrodzona
na wystawie Gospod. Hi·
gienicz. w Łod:d, dużym
srebrnym medalem.
, 1 KOŹ1'UNEK"
Główna 51, tel. 175 09

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

123

--

I

ł.ODZ,ul.Zachodnia 22, tel.178-11

od jednego złotego za opro
c:ientowaniem, terminowe i na

poleca po certach najniższych lustra,
trema, tualety; jasne, ciemne w oryginalnych ramach oraz lustra wlszqce.
Meble pojedyncze oraz całkowite urzą
dzenia najnowszych stylów. Zakład
tapi8erski. Odnawianie i poprawianie
luster z przeniesieniem do d11mu.

Załatwia wszelkie operacje bankowe.
~_;,..,_,

t.

•

•

'reu wielki iluełtowttny dziennik jest najstarszym organem Luhelszczyzny i dociera do wszystkich tniejscow,;ili:i Lubclszczyz1
ny i Wołynia.

Ogłasz:ijcie się

w „Złend Lubelskłej"ł

numerujcie „Zielb~ę Lubelską'9 !
la Lubelska" daje najświeższe informacje.
ADRES:

11zki 2, „Ziemia Lubelska", Telefony 3 i 5-25

i=
t'&'
~
1411

:

I!
&

=
=

___
...._________________
__________
ł ZA GOTOWKĘ.
NA RATY

RZEVJKA :M1~~E
krzewy, rośliny :timotrwałe i Dalie-Gieorginie, Hia.
cynty holenderskłie do forsowania poleca w wiel956
kim wyborze
JERZY KOŁACZKOWSKI
Zakład ogrodniczy, Łódź, ul. Piotr~owska

241
Cenniki na ~ądanie.

- ······~············
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Ceny niskie.

(

w wielkim

wy~oru

Piotrkowska 73, tel. 158-61
w

podV1órzu

g

L~EQ
Choroby •kórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań sfecjalni
godz. 4-5 po poł., w niedz. od 1 -2 p;o
Dla niezamożnych ceny lecznic. Sil

Poradnia
Wenerologiczna
Lekarzy Speojali1t6w
uL Zawadaka Nr. 1

Sprzeilaż

· a1c1e „z·1em1ę· Luhes1 ką!u,
~ czy
!=

dziecinu

,,DORlłOPOL''
Łódź,

J. KUKLINSKI

$idl 1111111111111••1111111111111111111•11•111111111 1a111•ms1B

wyścJelane, hlzie!!
sprl(z. „PATENT
do mebl. lóźek

Na dogodnyćh warunkach
w fabryci;nym składzie

LUSTER
F ABRYKA
i WYTWORNIA MEBLI

·k azde fl\dariie oraz zapisy na udzłałowoow Banku.

1003

metalowe

Rowe1·y

przenośnych

przyjmuje

O

Łóżka

Krzesełka

Piecy i kuchenek

(gmach Towarzyatwa Rzemieślnlc:zego "Resursa")

,cukł
'" a dy

dziecięce

Wyżymaczki :ki:rrkań-

822

Wytwórnia
847
~-----------------------------

z ogr. odp.

Kilińskiego

Wózki

U mywalki

w Łodzi

Spółdzielnia

...11111m1am„-.

Materace

obróbkę

metali.

na wagę poleca

EDMUND BOKSLEITNER

Telefon 218-20

= tt

r

o

Ę

,,FERRUM'' WATAL

Sp. z ogr. odp.

p

Ć"~

• . gor:::ką prawdę życia.
•
• • •
•
.
.
.
.
\VI sobotę 1-go 1 w medz10Ię 2-go list~ada „Poranki ~la !1~1ec1 1 m_l~d:~11e.ży." Wysw1etlany będzict śliczny
dramat p. t. „Prawo serca Ceny na wszystkie mie1sca: dla dz1ec1 20 gr. dla dorostycb 50 gr.-

••
•
•
••
Kal olsze
••
Sniegowce
Boty lakierowane :
••
•
„GU A" •••+
i
•

(f rii'łf&.UW

o

z najsympatyczniejszym amantem świata MIL TONEM SILLS oraz wielką tragiczką MARJĄ KORDĄ.
11-gi obra"t. Ulubienica public z-„ czarująca ..Perła humoi u i temperamentu COLLEN MOORE w najlep. swej kreacji

NA SEZON JESIENNY i ZIMOWY
polecamy z bogato zaopatrzonego

,,$ z A y A i I

~-r~~~c~~~a~·a!?;~i~ły

•••••••••••••••••••••••••••••• •

najnowszych fasonów

I'

DZiś I DNl NASTĘPNYCH

świetlny

Czynna od 8 rano do 9 wiec:z;,
w niedziele i ŚWi(3ta 9 - 2 pp
od 11-12 i 2- 3 pp. przyj•
muje kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skóraych
lfadattle krwi i wydzielin n..1
syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swiatło·Lecinfozy
Kosmetyka lekari;ka
Oddzielna poczekaluia dla kobiet

,519

PORADA 3 zL

„HASŁO"

Nr. 300

Dziś

i dni

WODEW IL

ODEOI

następnych !

Str. 19

z dnia 1 listopada 1980 :rokt!c

Główna

Przejazd 2

Emocjorrujący dramat salonowo-sensacyjn y +.~+ LUCIAłlO
~
z ulubieńcem publiczności.

Dziś

1

„

llllll
ALBEBV
119 B

i dni

następnych !

Emocjonujący ?ramat salo~owoD~e.nsacyjny
z ulubieńcem pubhcznosc1,

- - I W POGO NI ZA MILJO NAMI I======
Nieprawdopodobne

karkołomne

Nadprogram: Kapitalna Farsa.

przeżycia człowieka igrającego

ze

śmiercią,

w roli komicznej ERNEST .Verebes.
~

~

Dziś w sobotę, dnia
1-go listopada r. b.

w·Je Jk•I

Nadprogram: Kapitalna Farsa.

program 1•ISł Opad owy

rzędnych sił

z udziałem
pierwsza·

krajowych i zagranicznych

SALA .ŚWIEŻO UDEICOlłOWAłlA I OłWIETLOllA
llA WZÓlł PAlł•llCI :i:1~br2~1~;~ IFIVE O'~LOC!lłl p~o~~~i:!::v
Lokal otwarty do godz. 6 rano.

Orkiestra powiększona.

Tel. 111-04

"'
POD ZNAKIEM WALCA REICHER.
DR. MED.

Teatr Rewji

„KAMELEON"
„Spółdzielnia"

dnia 1 listopada 1930 r. i dni

częściach,

W dwóch

ul. Sienkiewicza 40.
pod dyrekcill artystów:
B.Orlinskłego I W.Boruiiskiego
w Kinie

sobotę,

W

16 obrazach.

wielka rewja p. t.

EDWARD

Pióra: Hemara, Własta i Wło-bora.

Specjalista
chorób skórnych i wenerycznych
Leczenie diatermją. E!ektroterapp.

następnych,

Udział przyjmują1

]. Leonowicz, Z. Liszewska, E. W aczy1iska, Lopek-Boruński, W. M. Modrzeński, B. Orliński, Z. Suwalski, świeżo zaangażowana para baletowa Ceurska - Szymański oraz „Kameleon GirlsH.
W programie: inscenizłlcje, skecze, numery solowe i inne.
ł
ł
. •
C
Reżyserja : B. Orliński. - Baletmistrz: J. Szymański.
eny miejsc 11 ' 1•30 -s • 3 . łl
Dekoracjt.: W. Nowakowski, - Kierownik muz.: C. Kantor.

Codziennie 2 przedstawienia o godz. 7.45
i 9.45, w soboty, niedz. i święta 3 przedstawienia o godz. 5.45, 7.45 i 9.45 wiecz.

ul.

D~a nieza~ożnyt:h

I

·······„··················~·····lll
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Górnośląski

Koks·

najwyźszei jakoś~i z reprezento· Gołłharda''
wanych Zakładow Koksowych "
poleca na potrzeby centralnego ogrzewania
I dla kuźni wagonowo oraz ze składu:

11ELIBo l'łtJtJ Sp. Akc. Handlowo-Przemysł.
Ł. J. BORKOWSKI

Kilinskiego 70,
Oddział w Łodzi,
Telefon 101-73.

JO
RAD
ł

H. DRUTO WSKli

••

906

.

POLECA: aparaty detektorowe i lampowe
światowych marek oraz akcesorja na b. dogodnych
warunkach. - Przeróbki. lłeperacje. Ła
dowanie akumulatorów z dostawą do domu.

;
:
:
:

•:

= ..

1

1

„Pogotowi e Krawiecki e Kiersza''
Filji
nie posiadamy

momentalnie

przerabia

ceruje

mcu1e

G A

R D E R

W

A

G

:_i· ·,

~2!:~~!1~~8~1

re

I

czas, aby pomyMeć o
cieplejszej Gdzieży. Tesłużyć
r a z m o ż::mv
palt
dużym wyborem
dam .„kich i męskich, futer, garniturów, szyneli
i t. p. - N1jwvźs7y

I

'Jn

JU/Jt/J/A /. (/
9óG

powrócił

Specjalista chorób skórnych
6~S
i wenerycznych ·

LECZENIE ŚWI1\TŁEM djate rmją (la 111•
Pil kwarcOWll)· Badanie krwi i wydzielio.
Przyjmuje od godz. 8-2, i 6- 9 pp.
w niedziele i świ~fa 9-1
Dla pań od 6-7 eddzielna poczekalnia

I

NAWROl lllllllłllłlllllll !łii.i~ii iD
I.]

ZIMA ·SIĘ ZBLIZA ~
1!11lrBIUll!lllllmlrr.mTililiMilmillii

Czas!

Zaopatrujcie się zawczasu w resztki
towarów zimowych i bieliźnianych

w KONSUMI E
Rokicińska

SS.

PMj.:Jff:fJ:z1:J

Dojazd tramw. 10 i 16

Otrzymacie tam również po niezwykle
niskich cenach ubrania sportowe, zawodowe, bieliznę damską i męską, stołow ,1
i pościelową, materjały wełniane, trykotaobuwie, naczynia kuchenne, towary
że,
kolonjalne i t. p.

O B Ę

Pp. urzędnikom państwowym
kooperatyw
będącym członkami
udziela się dogodnego kredytu.

dddaną do prania chem. czyścimy 11ajnow1zym systemem amerykańskim, sposobem auchym, który daje możność utrzymania apretury w materjałe a prasowanit'
maszynowe par11 powraca utraconą przez noszenie świeżość.

U

Tel, 114-20

przyjmuje od 3-7 pp.

DOKTO R Med.

eh
nlJr·
:"~ ~1JJ
t,
\I

farbuje,

sztucznie

stomatolog

I rema

~~ Al~
. I

pierze,

reperuje,

SADOKIER SK-1

Piotrkowska 164

I ~WTW. Ll/JTE~d
nadeszła. Juź najwyż-;zy

l'llDlll-ll!Bll-

chirurgja szcz~k, jamy
ustnej i płastyA:a
regulacja zębów
rentgenodiagnostyk a

~
~

expressem

odświeża,

J.

/ •

Jesień

ceny lecznic.

Dr. med.

Lustra

Nr. 78. Tel. 180-59

.

Wystrzegaj się nieudolnych naśladownictw
16J•J0 '
1.-j kręć tylko tel.

91

Kilińskiego

:
:

•
••.
, ·················~··························~~

Zeromskiego
Sklep narożny

ul.

28

Tel. 201-93
Od 8-11 rano i 5-9 wiecz.
513
w niedzielę od 9-1 pp.

1

I

Południowa

i komunalnym,
i

stowarzyszeń

A !!!

W o~e<: częst~ch wypadków wprowadzania w błąd Sz. Klijentclę przez ludzi złej
woli n_1c wsp~lnego :1 naszym przedsiębiorstwem i zawodem nie maj11cych, poą
nywaillcyh się pod podobnie brzmi11cą nazwę naszych zakładów, upruzamy zwra
cać baczną uwagę na nazwę i adres naszej firmy.
525

NOWA WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK

,,ATE NA''
Piotrkowska 106, w podwórzu, parter
DZIAŁY:

polski
francuski
niemiecki
angielski
1455
rosyjski
Największy wybór ostatnich nowości - wyłącznie uowe I czyste
egzemplarze. Czytelnia stale zaopatrywana w nowości beletrystyczne.

Prosimy o zwiedzenie lokalu bez zobowiązania.

OG&OSZE MIE.

J.ROIMER
98i160

_łÓOŹ, PIOTRKOWSK.~

SZKŁO

1

OKIENNE

ornamentowe, s~rowe, matowe oraz szklenie budowli,
diamenty do rżniecia szkła poleca po cenach niskich

AK, ~~~~a
J. OLEJNICZ
·
telefon 130-04
UWAGA :

Szkło

14

inspektowe w wielkim wyborze.

~

1.11..„„„„...„„„„„„„ „„...„ll!llli~
iilmBB--mrm amEBEEml_ .Elil__llml_ _ _ _m„

Nadzorca Sądowy firmy I. Sienicki w Łod~
na mocy art. 40 i 44 Rozp. Prez. Raplitej z dnia 27
XII 1927 r. podaje do wiadomości, że ponowny
dla ustalenia listy wierzycieli wyznaczony
1termin
został na dzień 12 listopada 1930 r. o godz. 11 ran.a
w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Ło·
dozi, Plac Dąbrowi:.kiego 5. W powyższym terminie wierzyciele firmy winni zgłosić swe pretensje
wraz z tytułami celem sprawdzenia w~rzytelności
i wciągnięcia ich na listę wierzycieli.
Lista sprawdzonych wierzycieli będzie ogło•
szona w Kancelarji Wydziału Handlo~ego Sądu
Okręgowego w Łodzi w dniu 19 listopada r. b.
i od tej daty osobom zainteresowaqvm przysługuje
prawo skargi w terminie7-dniowym do Sędziego
Komisarza

Str.

HASŁO"
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Nr. 300

z dnia 1 listopada 1930 roku.

poniedziałku,

·Od

dnia 3 listopada r. b.
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- Aksamity - Brokaty, w bogatym wyborze
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Resorów
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NAPRAWĘ

Samochodowych

ALFRED HERMANS :

ŁÓDŹ, Sienkiewicza 62, tel. 139-13, II-gie podwórze.

Stale na składzie resory nowe oraz pojedyńcze pióra
(lagi) różnych marek, jaki Ford, Chevrolet, Tatra,
Es.isex, Citroen, Whippet, Morris i wiele innych.
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- UWAGA!!! I
Nowe Chojny
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Spółka Szewców
Piotrkowska 79
teł. 1.58-38
506
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Nowość!
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Zakład Kuśnierski

SZWARCMAN
,,.:,,••,.,. -r.J jl,<;f'•• frootowy)
<>otowe futra dams 1„·1·e 1· m•si.1·e
p..,Jeca "
~ ..
orai skórki pojedyńcze wnelkiego ro
dzaju po wyj,tlcowo niskich cenach na
dogodnych warunkach.- Obejrzenie nie
obowiqi::uje do ·kupna. - P. l'. urz~dni-

I

-„ . ,,.,

~...,..o

WEllSiHOFF'
SKŁĄD FUTER

WAJNTRAUB

przy udzi;;i.le p.p. J.!RUNA MATMA
S. Rubinsteina, KiLJNSKliEGO 44,
(2·gie podwórze parter). Lekcje pojeNa wypłaty!
dyńczo i w ll"rupach. Dla związków speEleganckie płaszcze damskie, futrzane
1323
cjaby rabat.
kołnierze, pdlta, ubrania męskie, swetry,
pulowery, boty, chustki, biały towar i moc
innych artykułów. Najtańsze ceny, najwygodniejsze warunlci. Tylico u Leona
Ruhaszkina, ul. Kilińskiego 44. Stałym
958
klijentom nawet bez wkładu.

~ Ogłoszenia drobne

btfa<r•"Cł!'·74i~

"'~
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.S

ul. Trauguii".ta 4.

Nowość!

Detektory od zł. 8.50 446
komplet z anteną i słuchawką od zł. 26
R~djoaparaty i czc;ści uRadjola" uJ..
Piotrkowska 88, w podwórzu, tel. 105 34
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LekarzmDeniysta
Te!. 156-62
7931
\dewniej Audrzeja 9)
pr:iyjmuje od ) lJ-:.! i od 4-7 wieez.

Maszynę

do szycia Singera sprzedam tanio, ul
1223
Grabowa 32, m. 16, front, I. p.

najmodniejszych wyucza dypl. naucz.
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101 PiotrkotUska. 101
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.
tylko dobrocią części składowych naszych RAD JO- :>dbiorników, precyzyjnym wykonnniem nie podług wszelkiego rodza1ut w. surowym I go7t7o3.
ame,
s
wym
.
bi
c b
OPATO WSKI
1a. rycznego sza onu, a. w kazdym. wypadku indy~1du~l~ym u.dosk.onale~1em stos.o~me do postępu Nc>womiejoka s. Telefon 146-08
cchmk1 . rad1owe1, kto.ra co 1?11es1ąc przynosi coś UWAGA! Din p.p. krawców i kuśnierzy
spec jnlny rabat !
nowego l lepszego. Nie czymmy zapasów na miesiące jak to ma miejsce w wielu firmach, skutkiem
Dr. m~dycyny
czego aparaty stają się technicznie przestarzałe
wciąż udoskonalamy i kroczymy naprzód. Cen;
okulista-operator
aas~e s:i ? wiele .tańsze od cen innych. Spłaty ra·
tam1 m1es1ęcznem1. Porady, bezpłatne, rewizja apa- przeprowadził si~ na Al. Kościuszki 9,
tel. 165-17 i przyjmuje od 1 do '2 i od
ratów gratis.
5 do 7 po poł.

Andrzeja Nr. 4, tel. 20al04.

dobr.y o~ganizator i zn:'-wca spraw po~atkowych
p~ZYJ~UJe prowadzeme, zakładame 1 zamknię
cie ksiąg handlowych. Zestawienie bilansów
likwi~ację przedsiębiorstw oraz wszelkiego
rodza1u kontrolę. Adres ul. Andrzeja 33 m. 10

bawełniane

re~tj=u- Tanio! FUTRA Tanio!

POLSICIE lłADIO
JERZY KRZY LANOWSKI

Buchałterabiłansist;

W. !Knd!PIP
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!ow. płócienne

i

Tel. 113-99.
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pościelowa
stołowa.

wielki wybór

ul. Bałucki Rynek Nr. S

I

puchowa
watowe

szych modeli po cenach przystc:pnych
i na dogodnych warunl;i:ach.

----,~--------s

MY

bieżący

l..ódź,

Rędzia.

roboty ~lusarsko-mechanicz
ne. Spawalnia wszelkich metah. Reperacja: rowe•
rąw, maszyn do szycia, patefonów, gramofonów i t.p.
Rowery stare zamieniam na nowe.
UWAGA: dla wygody Sz. P. T. otworzyłem sklep
przy warsztacie, z wszelkiemi częściami:
rowerowemi i samochodowemi .
Na składzie gotowe rowery, maszyny do szycia
Ceny przystępne. _:
patefony i gramofony. -

Jlołdr9

oraz FUTRA najnow·

St.

Wykonywuj~ wszelki~

niemowlęca.i

PIOTRKOWSKA 24 1 tel. 177-69.

~
-..:=:.

rda.mska'

Ra puch
i Micenmacher
poleca na sezon

Warsztat
' ślusarsko-mechaniczny

t

' dziecinnci

-

Magazyn
Konfekcji Damskiej

PŁASZCZY
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poleca:

aby zim' nie trwonić paliwa bezkorzystnie.
Jedyny zakład w Łodzi który ~aehowo przerabia paleniska, jest firma „Koiminek", Główna 51,
tel. 175-09. Firma została nagrodzona na wysta·
wio Gospod •• Higienicz. " Łodzi dużym
srebrnym medalem,
943

za gotówkę, po cenach fab- ::
rycznych.

1

(specjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodi:)

piecy pokojowych

Tel. 111-29 :

sp1zedaje towary na ubiory

„

Skóry-Hurt i Detal

N ależ y zawczasu pomyśleć 0 naprawie

„•

Łódź,
Andrzeja Nr. 2.

W nowo utworzonej kolonji znaidującej się w pięknem centrum
w sąsiedztwie SS-ów MUUera, koło kolei może każdy
nabyć place na budowę domów i plantacje ogrodów po cenach b. przystępnych.
Wiadomość: tel. 121-70 lub ul. Narutowicza nr. 3, m. 4 front
I piętro w;godzinach od 10-ej do 2-ej i od 4-ej do 7-ej. - -

•• ~SZEWCY ...

Zima nadchodzi!
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Skład Sukna

ctj

t:......

C"ł

o,

..r.

~,·
·,

: ·~ ~ N ~-~
::: r \ ....
'"

I.tł as~~

'd

lllllil„ ~„~i 0. ~
i'i"'

.

-.:::
0
"'1

'l...:::ama1111aml!ilal'llmD-

Student

»

N,.,~"'*

.

Udzielam

lekcji gry fortepianowe1· oraz śpiewu so
egeo,bdloem
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Podręc2':niacy

izewcy mogą sill zgłosić od zaraz w fab
1234
wyższego semestru ud~iela lekcji i ko- ryce obuwia. Zeromskiego 99
rep etycji. Zapóźnionym metodą skrócoKupię
•
ną. Przygotowuje do egzaminów. Specjalność: matematyka, polaki. Gdańska 23 używany aparat acetelinowy do spajani2
1229 metali - Rzgowslrn 61 Rom'-11•
m. 2, front I pil\tro.
1491
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Meble
na1·modnie1'sze, warunki do"odne, Ato•

parafialn~121\ lar~ia~:;:n;~~~;1. ~~;!pcy

93:

'
gazet na tygodn1ówk~
do sprzeaa:!:y
na raty sypialne, stołowe, gabinety, sza zgłaszać si~ do administracji w godziłóżka sprzedaje, zamienia, odświeża ta- nach od 4-6 po południu.
nio z gwarancj'ł kilbiletnią stolarnia
ul. Warszawska 16 przy Napiórkowskie i!llł
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1. Re.hlak10.r..o,cip_ow~:
Wydawca: Prasowa Spółka Wydawnicza Sp. z o. c:.-.
Odbito w drukarni ul Piotrkowlka 15,

