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groszy

musi zmienić złą konstytucję, nie odpowiadającą jej potędze
Odczyt p. min. Boernera w Katowicach
KATOWICE, 30.11. Dziś o godzinie
do Katowic pociągiem z
Warsmwy pan minister Poczt i Telegra· fu Boemer, który powitany został na
dworcu przez wojewodę dra Grażyńskiego, dra Kocura, dyr. PKP. inż. Niebieszczańskiego, dyr. Poczt i Telegrafu Kuntzego, przedstawicieli wojskowości i t. d.
0 godz, 14 dyrektor Poczt i Telegra/u Kuntze wydał śniadanie na cześć ministra Boernera. O godz. 17 pan minister Boerner wygłosił w sali Teatru Polskiego odczyt P· t. Wielkomocarstwowa
Polska, a dzisiej81a Konstytucja. Sala te
atru była wypełniona po brzegi. Wieczorem. dr. Grażyinski, wojewoda śląski, wy
dał obiad na cześć pana ministra. O
godz. 0.50 pa.n minister :wyjec.hal do War
szawyod'
'U·.u· ~ .
·

A.02 pr.qbył

~a szereg lat zarazi cały nasz organizm dnej klasy, nie jednej warstwy - a całe- Rządu, który na naszych ziemiach włapaństwowy.
·
go Narodu.
dał.
Przejdźmy teraz do drugiego pytania:
Z chwilą, gdyśmy odrzucili miecz i
Negatywny stosunek do obcych rządów
Czy Konstytucja może być zmienio- chwycili za młot, gdyśmy stanęli clo wy- był dla nas narodowym -Obowiązkiem.

hą?
W odpowiedzi na to pytanie oświada.am, ie cała Polska i jej obecne i przyszle pokolenia wymagają, żeby bezzwłocz
nie przystąpić do rewizji Ustawy Konsty
tucyjnej. bo rewizji tej wymaga Wiei.komocarstwowa Polska.

*

1..

*

*

Odpowiedź na trzecie pytanie:
,Pod jakim kątem widzenia powinna

byl zmieniona Konstytucja?" - daje ty
tul mego odczytu: Polska musi być Wielkomocarstwowa.
Polska jest i musi na zawsze pozostać
włelkiem Mocarstwem i w myśl tego pro. ~ ?· muustra Boe~ wywarł blemu musi mieć zmienioną Konstytuhazerue mezwykJe dodatnie, a to ze c ·
względu na ścisłe, zwięzłe treściwe
·
·
ł ki
• . ujęktó Ję.Cały na.sz wYSilek Jednolitego
po s eCl·e tc•""tu · dosk,..,,..„...., d k •
~· l
~ y CJę mowcy,
.
.
.
.
i
U.J:
:1
ry _ zwracaJ·ąc się do Gómn.61..,....,..i,.0,w _ go Państwa moze, po~en 1 mus ~ 1..
'wił
ca.ł
""'-."'
•
•
""'t....,.......nk
dobro,
na
rachunek
WielkomocatstwoweJ
mo
z ą ~rOSCią o us osu owaki
niu
się wzajem.nem
gnspodarezych
PolsTen• problem wymaga wysun.u
m~. me
• •
· lit
h Ma · sfer . śl
ka
Jel po ycznyc
Cierzy 1 ąs •
Odczyt p. min.. Boernera brzmi w
streszczeniu
następująco:
Wychodząc
z za.sady, że Polska musi

być wielkim mocarst.wem, jako technik,
który zna życie przemysłowo-gospodarcze Polski i który prz~ szereg lat miał
bezpośrednia styczność z polskim robotni
•
\dem, układam sobie pJ.an, stawiając 3 mmdpicze pytania:
, L Czy Konstytucja obecnie obowią·
· da dzis1eJszym
· ·
t
troJąca
odpowia
porze'
·1 czy sprzyja jego w·ielkob· om P anstwa
mocarstwowemu rozwojowi? 2. Czy Kon
stytucja może być wymienioną? 3. Pod ja
'ilin kątelll widzenia należy Konstytucję

Unienić?
W odpowiedzi

na pierwsze pytanie
muszę oświadczyć, że obecnie obowiązująca Konstytucja jest słabością Polski,
jest przyczyną wszelkiego zła, jest chorobą, przechodzącą w gangrenę.
Przy takiej chorobie trudno mówić
' sile i stałośd organizacji państwowej.
W chwili, gdy tworzono Konstytucję,
nyśmy nie mieli czasu, aby przemawiać
do sumień nieszczęśliwych jej twórców.
Całą naszą uwagę mieliśmy skie1·owaną na grO'.ł:ące Państwu niebezpieczeństwo ze Wschodu. Zasłanialiśmy żołnierskiemi piersiami Polskę, pomagając Marszałkowi Piłsudskiemu z całem zapar-

wykuwać

ciem
swego ja naszej Ojczyzny.
mieczem granice
dzisiejszej
Wierzajcie mi, że t.am na froncie zda
.valiśrny sobie sprawę, że w Warszawie
w 1919 i 1920 r. w sercach i mózgach pallÓW suwerenów kryje Się nienawiść do
twórcy polskiego czynu zbrojnego, lecz
nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ten jad
~JZ.liR1&a;;4*
+wlliiił!ti!W ą wm„m•·'llUQI
=
-

Sąd obywatelski
w sprawie b. min.
Miedzińskiego

WARSZAW A, 30.11. Dziś odbyło się
[)OSiedzenie sądu obywatelskieg'?, zwo!3-·
nego w związku ze sprawą b. mm. Mietlzhiskiego.
Posiedzenie dzisiejsze p-OŚwięcone by,
..J przygotowa1tlom do );>rac, związany.eh
i k:we.stją wydatkowanych przez b. mini
Jd;ra łJiedzijiski~ 8UJDii.

ścigu pracy w myśl hasła, rzuconego
przez Józefa Piłsudskiego, widać, że
nasz wysiłek jest wielki, że przewyższamy w tej pracy inne narody.
Wyścig pra!:y wymaga spokoju.
Spokój zapewnić może tylko silna i
stała wła~ wykonawcza.
W książce, w której zabierali głos fa.
chowi prawnicy, jest taka konkluzja:
„Jeżeli wzmocnienie władzy wykonaw
czej ma być w pełni urzeczywistnione i
ma być w pełni osiągnięty zamierzony
cel: skonsolidowa1tle
Państwa, oparcie
go na silnych podstawach wobec niebezpieczeństw zewnętrznych i wewnętrz111ch. zapewnienie niu trwałego i pomyśl·
n•,,go rozwoju. to konieczne jest wyposaże
n· Prezyden~ w taki autorytet, który~y mu wzwolił aktycznie korzystać z
h K
t t . „
upniwniell, nadanyc
ons Y ucJą •
Wiekowa niewola naszego Narodu usposobiła nas negatywnie do każdego

Zupetnie inaczej przedstawia się ta
sprawa dzisiaj.
Dzisiaj posiadamy wszak swój własny
polski Rząd. To co było słusznem i c~owem w stosunku do najezdniczych r-zą.
dów, jest niesłusznem i niecelowem, a na•
wet· zbrodniczem w s!osunku do własnego
nządu. . , . . . .
. .
.waznośc dza~1~1sze1 .chwili t zd:owa
mysi o przyszłosca Polska wymaga mnego ustosunkowania się s~eczeństwa do
swego Rządu.
Racja stanu Polski wymaga rzeczowego ustosunkowania się społeczet1stwa
do podstawowych zagadnień naszego U•
stroju.
Powaga chwili musi pohamować par•
tyjne namiętności politycznych
wystąpień.
~....
. k Pol
Idea Mocarstwowego
Suinowas
a
.t
"d ł
ski niech stlumi egots yczne a ea y poozcze·
gólnych partyj.
Rząd zdaje sobie dokładnie sprawę
ze
.
swych dążeń w kie unku jakmlj1epszego
rozwiązania naszych konieczności państwo.
Pi
którynt społeczeństwo musi się
u
~ wych,
podporządkować.
w wypadkach zaś przeciwstawienia się
dążeniom w formie nierzeczowej dysk~sji
t ·
h 1 tw
korz fJra
szawy nastąpi prawdopodobnie w ponie- lub par YJnego warc 0 s a wy
Y·• •
działek. Wraz z min. przybędą eksperci, my całą naszą energję i siłę, ażeby e>
statecznie zniszczyć gangrenę parlamen·
którzy w ciągu najbliższych dni omówią taryzm nasz toczącą.
z delegacją polską najważni.ejs~e Pk~kty
Rząd, przez usta pana Prem1·era śwł·
umowy handlowej polsko-mem1ec
.
kteJ.,
talsk·aego na odczyca·e, wygłoszonym w
Podpisanie tral>:tatu nastąp1 w oncu Warszawie w dniu 19 listopada b. r. o „regrudnia.
wizJ.i Konstytucji" wysunął jako zasadę na-

I

Hi·ndenburg .zai·nteres""'wal
sprawą

zawarcia umowy polsko-niemieckiej

BERLIN, 30.11. P1·ezydent Rzeszy
· ł ..1~:.<.
d·
„
Hindenburg przyJą UbU> na a~ JencJ~ po
sła niemieckiego w Warszawie Ulricha
Rauschera, który
przedł?żył prez~dento·
~-1 ani
Wł· sprawvL.U
e
o
s tanie rokowan poi·
1
k
·-ki
h
(PAT)
s o-Dltm.Uec c •
Korespondent „Hasła" donosi z Warszawy:
Powrót p. posla. Rauschera do War"
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Głosowanie lu owe za proJe em
odbędzie się 22 grudnia
BE:RLIN, 30.11. Reichstag na dzisiej
szem posiedzeniu odrzucił przeważającą
większością głosów
niemiecko-narodowych hittlernwców i chrześcijańsko-narodo~ych projekt „ustawy wolnościowej", Głosawanie odbywało się nad . poszczególnemi paragrafami ustawy.
(PAT)

ł

us awy

BERLIN, 30.11. Urzędowo donoszą:
Z powodu odrzucenia przez Reichstag
wniesionego w drodze referendum ludowego projektu ustawy wolnościowej minister spt-aw wewnętrznych na mocy decyzji rządu Rzeszy rozporządzit że plebiscyt ludowy nad tym P.rojektem ustawy odbędzie się 22 grudma br.

„utrzymanie siły Pańsłtwa pRzrzezd ~pew•
nienie mu silnego i trwa ego
ąu•

Rząd wysunął tę zasadę j~o. zasadę

naczelną, nietyllm dlatego, ze kierowało

nim poczucie polskiej racji stanu, ale tak-

że że wyczuwa prądy, nurtujące szerokie

sf~ry społeczeństwa.
jestem głęboko przekonany, że ides
silnego i trwałego Rządu jest koniecznościa całego życia przemysłowego Polski
i że cały naród zwartą masą poprze nat>
w dążeniu do urzeczywistnieni.a tej zasad"
w imię idei„.
.
,,Wszystko dla Polski".-
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a wzgorzaC

I p onące ognie n
.
Niemcom moment odeJ•Śct•a armiJ• OkUp8CYJDyCh

BERLIN 30. 11. Francuskie wo1·ska oiś dm
t f k
kupacyjne opróżnią dz
gą. s re ę o .npacyjną, obejmującą Koblenc1ę, Akwizgran, Dueren i Trewir.
Rząd ruemiecki !)()stanowił sposobność tę wykorzystać z jednej strony dla
propagandy dotych~za~wego kurs.u. swojej polityki zagramczneJ, z drug1e1 zaś
podnieść ten m~en.t do po~i~mu aktu
wyzwolenia, oczyw1ścse rówruez dla wy·
warcia wrażenia zagranicą.
W tym celu 0 północy zaczną na całym
óżni.ornrm .obszarze dzwonić wszyst-

ó
h
kie dzwony w kościołach, na wzg drz~~
zaś cad Renem zapłoną ognie. O go zmae
23 min. 55 mieszkańcy miast zgromadzeni
•
przed ratuszami i u zbiegu Mozeli i Renu
trwać będą przez 5 m!nut w milcz~niu. .
We wszystkich miastach bu~istrzo:v~e
oraz przybyli w tym celu z Berltna mamstrowie Rzeszy i Prus wygłoszą przemó·
wi~~~nocześnie na grobie Stresemanna
w Berlinie miasto Koblenc1·a złoży wieniec

do Reichstagu i Landtagu z Nadrenji oraJ.
·n·strowi·e '"a·rth Severm·a Becker i premt t
n
'
.,.,
..
mjer Brawn wyjeżdżają do Nadrenja.
LONDYN 30, 11. w bieżacym tygodniu
angielska armja ol,upa~yjÓa przy~~ąpiła
ostatecznie do opuszczenia Nadren1a. W
dniu wczorajszym opuściły tereny okupowane oddziały królewskiego korpusu
wojsk in.lynieryjnych oraz urzędy adminłstracji wojskowej .. Ostatec~na . ewakuacja
Nadrenji przez wo.iska angtcl:shte prz~pro-.
wadzona będzie w pocz~::~::cL: zrndma b•
wdzięczności.
A.T)
..a-: dzisie1'szym ws'l'V.•t!'"
•W. v.&JAU
-„ ..-wr- posłowie r. _(P

~;l!ASŁO"
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Groźba

łotewskiego
RYGA 30, 11. Na wczorajszem posie-

o

si~

pożyczkę

poniedziałek

zapadnie w

~zeniu

Gdynia stara

Nr.~

Wyrok na Kowalskiego

dymisji gabinetu

sejmu socj_aliści wnieśli interpelację
\v sprawie ministra spraw wojskowych
Osola. Interpelacja omawia przeprowadzenie w lecie reorganizacji armji łotewskiej,
zarzuca igr.orowanie parlamentu i chaos
w dziedzinie gospodarczej i niecelowość
zmian. foterpelację przyjęto 4 7 głosami
przeciwko 40. Przyjęcie tej interpelacji
może grozić dymisją gabinetu. (PAT)

z dnia 1 grudnia 19~ roxu.

Dziś

przemawia prokurator

Badanie świadków w procesie marja-1 rajszy.
Dziś posiedzenie rozpocznie się
od
wickim zakończono poczem nastąpiło uzupełnienie i zamknięcie przewodu sądowe- przemówienia
oskarżyciela publicznego
go. Wbrew więc przewidy,waniom obrona prok. Godeckiego. Następnie przemawiać
nie złożyła wniosku o dodatkowe badanie będzie obrona.
lekarskie zakonnic, co do których wydała
Ostatniego słowa
oskarżonego nie
opinję
dr. Kasperkiewiczowa, powoła- będzie, ponieważ Kowalski nie bierze una wczoraj dla dokonania ekspertyzy_ le- działu w procesie.
karskiej.
Wyrok spodziewany jest w poniedziaNa wniosek prokuratora Godeckiego tek późnym wieczorem, lub we wtorek
sąd zarządził przerwę na cały dzień wczo- rano .

elektr. na wszelkie

włelko~ci

i obroty

Sprzedaż

i zamiana-Najtańsze żródło
Warsztaty reparacyjne
Naprawa i przewijanie
Instalacje siły i światła

Łódź,

INZ.
ul.

J. REICHER

Południowa

i S-ka

Nr. 28. Tel. Nr. 21000

.<orespondent „Hasła" donosi z Warsz!1wy~
Magistrat Gdyni rozpoczął starania o
"zyskanie pożyczki zagranicznej w wysokości 30 ~ilj. zł. na ro~budowę miasta.
NOWY JORK, 30.11. Wedle doniesienia New York Timesa komandor Byrd
p:i;zeleciał nad Biegunem Południowym i
wrócił szczęśliwie do obozu, rozbitego
wśród lodów Little America.
- Tu-asa lotu wynosiła 2.500 klm. Do
godziny 5 min. 30 pozostawał Byrd w
kontakcie radjowym ze stacją New York
Timesa.
NOWY JORK, 30.11. „New York Times" donosi na podstawie telegramu

ICALOSZE
ŚlllEGOWCE

BOTV L ICIEl'łOWAllE
w najwi~kszym wyborze poleca

I

lI

Tow.Handi.„GU•A"
Piotrkowska 149.

niemieckich

I

na wprost Ewangielickiej

BERLIN 30, 11. W Essen.policja dokona polecenie władz sądowych rewizji
w biurach partji komunistycznej, rozszerzając ją także na pokoje, należące do
posłów komunistycznej frakcji sejmu pruskiego. Rewizja odbyła się w związku z
dochodzeniami trybunału Rzeszy w sprawie przygotowania komunistQw. _do akcji
antyp,ań~owej . .(PAT)_
_,

Rewizje

Sp. z oirr. odp.

i

ŁOŻKA
polowe,
ki,

że biegun południowy
znajduje
się na obszernem płaskowzgórzu wysokości 400 metrów ponad poziomem morza. Zbocza płaskowzgórza są niezwykle

urwiste.
Podczas lotu Byrd musiał zdecydować się na wyrzucenie części prowiantów, aby odciążyć samolot.
Byrd poczynił na biegunie szereg obserwacyj i pomiarów naukowych niezmier
nej wartości naukowej.

komunistów

nała

T elefonl 77-86

I

wśród

IByrda,

leża

krzesełka

-

dziecinne firmy

~

,,OĄEGA''

z ~wieloletnią gwarancją.
FABRYKA:

Łódź, Juljusza
Ządać

4

we wszystkich składach
_, mebli
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Następny program

DETAL

HARRY LIEDTKE
w filmie p. t.
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Papo ja chcę hrabiego
Odeon -

Dziś i dni następnych
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•
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i jednej nocy. Wypadld
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Obraz
odtwarza
na pewnego
ekranie niezwykle ten
wesołe
przygody
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dzieja.
komik
W roli pięknej uiewolnicy Sue Careol.
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odległych czasów z krainy wschodniej •
fantazji przynosi nam obraz
„Paramountu" p. t.

~-

Wypoz· yczaln1·a

ks1·ąz·

I
przy księgarni i składżie DUł
GEBETHNERA i WOLFA I

I
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p•10trkowsk a 105, t e I• 1•80•
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pasiada osła ł nie
nowo Ś Cl.
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YIYI DOMU
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:

„

-
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~

powinien być kirem do rąk „ROMEBRO"
(z motylkiem) wypróbowany i niezawodny środek na popękaną, posiekaną
skórę rąk i twarzy. Niezbędny dla pań,
panów i wszystkich, którzy często myj<\
ręce przy pracy domowej lub innej zawOdowej i przebywającyc i,_ 11a ostrem powietrzu.
Sprzedaż w /::.. }ili:ekach
składach aptecznych

i
Cena

słoika w detalu Zł.1.50-Register

.M.Z,P.

2U~

ma++.....
•••••a
'------------_„
. ,D
. „-Z-IEllliiś-,_w_n_i-ed_z_i_e_lę-l--g~o-g...
ru_d_n_ia_l_9_2_9_r_o_k_u„.- - --, .
P•

•

Laboratorjum Kremu

Łódi,

ul. Pabjanicka 50.

_ _ai__

·M _ i\PODWIECZOlłlCU ,,POLSKIEGO BIA&EGO lłlłZYŻA''
-CANADA'' Piotrko~ska Nr. 100 pod wodzą naszych najświetniejszych artystów bawić się będzie

ELITA
„
wiecka; ·~~f;a.n
Łaskaw . _.,_.

K. lftj

dział zapewnili pp. Michał Znicz, Jan

l.ODZI

Mroziński, M. i A. Żabczyńscy, H. Skrzydłowska, Iza Faleńska, Irena Horecka, Saba Zielińska, Celina Niedź
Michalak, Juljan Kerger, Helena Fotygo-Żebrowska. Akompanjament: Profesor Jezierski i Dyrekfor
Białostocki. Conferencier: K. Tatarkiewicz i
->&ncertowa orkiestra pod kierunkiem Zygmunta Pilarskiego.
Moc niespodzianek i atrakcji.
M'ejście 5 zł. łącznie z podwieczorkiem.

z.

~r.

33()
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„'.HASLO" z dnia 1 grudn!a l:':T~ roktt.
.. ~- ----------------------------------------------------------·

u odbudowie stanu średniego
„~, nas ~ź!!'iga się z
dzis dlon._

DTm'W

olbrznnów

im z pomocą w ich odbudo.wie nie przyszedł. Nikt się o nie nie zatroszczył pomimo
szumnych obJetnic i zapowiedzi. Dziś jeszf:!Ze wiele w tej dziedzinie leży · odłogiem
i wiele iest do zrobienia. Pierws.ze stosunkowo skromne kredyty uruchomił dla
rzemiosła na cele inwestycyjne Bank Oospodarstwa Krajowego przed rokiem.
·
Rzemiosło jest trzonem żywiołu mieszczański~go w Polsce. Jest czynnildem, jak
to widać., z cyfr przytoczonych powyżej,

Iolbrzymiego gospodarczego znaczenia.

Następnemi ci;ę:;ciami. składowemi sta-

IPolski.

.
To też dzień dzisiejszy, gc;ty ·W wiekopontną rocznicę zjazdu Dekertowskiego,
zbiera się w stolicy Il Kongres Mięszczań
ski, składający w łopocie swych sztanda·
rów hołd głowie Państwa, niech będzie Ul"
powiedzią zupełnego odro<tzenia stanu
średniego, stającego w pie1wszym riędzi<
w wyścigu pracy ·n ad odbudową społeawi
i ~ospQdarczą Umiłowanej Ojci;yzny.
l;lenryk Rabczyńsk\.

ntt średniego są kupiectwo, drobny przemysł i własność nieruchoma. Odbudowa
Mimowoli nasuwają się słowa tej pięk·
aej junackiej piosnki harcerskiej, śpiezatem całości, jako stanu średniego, powanej podówczas, kiedy z prochu niewoli
siada dla Patl.stwa olbrzymie tak pOlil)Owstać miała odrodzona Rzeczpospolita.
tyczne jak i gospoqarcze znaczenie.
· Dziś dźwiga się z ptochu stan średni,
Wspomnieć jeszcze należy, że stan
którego odrodzenie będzie póczątkiem uz.
średni był i będzie zawsze czynnikiem pańdrowienia stosunków parlamentarnych w
stwowotwórczym, posiadającym piękne
tradycje i niejedną piękną kartę w hlstorji
Polsce, pozostawiających dotąd tak wiele do życzenia.
Brak silnej reprezentacji centrnwej w !!!!illii!!!!B~!!ll!ll!!~ll!!!!!!~~~~e~·!'!!rn~·-~·~·~s~J•~~e~~!!!!IWW~l!l-~!!!!'~~!!!"1""1~-~«'~&~~·!l:lli&+~ii*~l'~+~r•l!!!!•l!!!'!!!!Z!!!ILL~~·•~;l!!!!l!!!l!!ll!~~!li!l=~l!ll!l!!l!~!!!!""~ll!!!!!!!!~l!ll!!!!!!!!l!l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!••
dotychczasowych sejmach był głównym
powodem niedomagań naszego parłamen
taryZm.u, i dlatego życie młodej państwo
wości polskiej . za wiele
przechodziło
wstrząsów, grawitując zbyt często przy
też
granicę P~lską , ?
zmianie rządów od ·skrajnej prawicy do ·
Od własnego korespondenta „Hasła'"'
·
skrajnej lewicy.
Powstanie silnego centrum tak lewicy
Berlin, w listopadzie 1929 r. na zawziętość władz sowieckich, odmawia
. Złośliwi komuniści berlińscy twierdzą.
Jak t prawicy nie było na rękę bo mogło
Od tygodni upora się rząd Rzeszy z za- jących bankrutom niemieckim prawa wy- że tego rodzaju \lij'nik całomiesięcznych rostać się ciałem kosztem znacznej części . gadnieniem niezwykle trudnem i arcydeli- jazdu z przybranej ojczyzny.
kowań dyplomatycznych yv drażliwej mawpływów obu tych ugrupowań. Rozumia- ~atnem. Chodzi o powrót na germańskiej
Podczas gdy cała prasa berlińska od terji między Niemcami a Sn-wi-etami jesJ
ły to doskonale wszystkie rządy przedma- ojczyzny łono nie mniej i nie więcej jak najskrajniejszej prawicy do najbardziej zra- wypływam zakulis.owej intęrwencJi rządAI
jowego i dlatego całą siłą sprzeciwiano 13.000 niemieckich kolonistów z Rosji so- dykalizowanej lewicy chórem „unisono" Rzeszy w Moskwie. Poprostu ·nie wiedzial
się jakimkolwiek refonnom, idącym po vvfockiej. Zamożna ta i świetnie zagospo- domagała się udzielenia wydatnej pomocy gabinet u. Miillera, co począć i jak pora. linji odbudowy mieszczaństwa.
darowana armja chłopska, która od 150 zrujnowanym przez eksperymenty Stallina dzić sobie z balastem zubożałego i bezroD.opiero rząd pomaj'owy Marszałka Pil- lat tworzy zwarte, wzorowe osiedla na rodakom, pa ulicach Moskwy tworzyć się botn~go przyro~tu 14dności i1 stłumiwsz.}I
SUdsldego, który dobro państwa posta- Krymie,
republice nadwqłżańskiej oraz zaczął zator z ngermańców" desperatów, w ·sobie podniety, romantyzmu nacjonali- •
wił ponad interesy partyj - doszedł do na Syberji, stoczyła się na dno nędzy dzię~ którzy z resztkami dobytku opuścili swe stycznego, załatwił sprawę z cyniczny~ 1
wniosku, że niemasz naprawy ustroju Rze- ki kolektywistycznemu systemowi polity- nadwołżańskie sadyby i ławą zjechali do poiytywizmem, ucjekąjąc się o pomoc do
czypospolitej be~ odbudowy stanu średnie- ki,agrarnej w czerwonym caracie. Dopro- stolicy Sowdepji, koczując z olbrzymiemi specjalistów bezwzględności bolszewickiej,
go i ten rząd dopiero przystąpił do wprowa- wadzeni do ostatecznej rozpaczy wszelkie- tobołami przed gmachami różnych urzędów
Nieprawdopodobna insynuaeja zaciek.cfzenia rerorm, które odbudowie stanu śred- mi możliwe.mi plagami egipskiemi, jakie na w oczekiwaniu na paszporty. Aż tu nagle, łych wrogów socjali~mu niemieckieg<J
niego współdziałać mogły.
wiedziły ich w raju bolszewickim, wysłali przed niespełna tygodniem, nakazała opiera się jednak na jednym niezaprzecz.o.
Pierwszym etapem na tej drodze było koloniści delegację, złożoną z kilkuset lu- wszechwładna O. P. U. upartym nomadom nym fakcie, a mianowicie nil zd_ecyd~wa,,
powołanie do życia samorządów gosp0- dzi, niby przednią straż do Niemiec, ce- wsiadać do przygotowanych pociągów i nej niechęci czynnikó~ decyduiących _w ·
darczych w postaci Izb Handlowo-Przemy- Iem omówienia warunków powrotu. Było wracać do domu. Przed opornymi otwarła Niemczech do zezwolenia 1*a tę reer;mgraCJę.
słowych oraz Izb Rzemieślniczych, któ- to jeszcze w lecie. bieżącego roku. Rokowa- się jedna jedyna perspektywa: zesłanie na Argumenty, któremi pos~ugjwali si~ ci„
re od kilku miesięcy zaraz po ulronsty- nia przeciągały się zarówno z powodu roz- Sybir. I faktycznie około 10.000 koloni- przeciwn:i<cy powrotu kolo111stow z Hosi1 So-'· ,
:toowaniu się rozpoczęty SW<>jlł działał- bieżności poglądów na zagadnienie repatrja stów musiało ruszyć z powrotem w głąb wi~ckiej, a szczególnie opi11ja radcy rząd11 '. '·
oość.
cji w łonie rządu Rzeszy, jak i przez wzgląd Rosji.
w pruskiem ministerstwię spraw wewpę-_ ·'
Jest zapełnJe jasoem, iż tr.adno w tej
trztiych. Maksa Hartecka, są wyso~e cha4rwili stwierdzić niesłychanie dodatni
rakterystyczne.
.
.
Harteck zapytuje: „Co począć z 13-ty. · ·
wpfyw tych instytucyj oa całokształt sto- Przegląd ·prasy
aunk:ów gospodan.'Z}'ch w kraju, ze wzglę•
ł
sięczną rzeszą kolonistów? .Trzeqa ich .
du na ·zbyt kró~ ich działalność. .
U&
gdzieś osadzić, oczywiście na koszt rz.ądu.··'
Poprawa ta Jednak jest faktem doko„
..J
Gd.zie? Naturalnie, że w Niemczęch. Ale~
~ta.i w miar«A. ~, -dzi~lności Izb
zywiołów
gdzie? w zachodnich krajach Rzeszy przy~'..
wuaa
•
pada na jeden kilon:ietr. kyvadrato~y 133
· Tak kupiectwo Jak ł rzttnioslo do chwiO SCe
mieszkańców, we Wschqdmch Prus1ech 61,;".".
D · pow~a do życia Izb przechodziło
OWOCE ZBRODNICZE:(ROBOTY.
lzrnarłemu_Je:raemu_Cl~tneri.ceai;, tak c~a- wt.. zw. wschodniej marc~ji nadg:anic~.n:ii:.; 1
bardzo ciężki
.
kryzytł - rzem.ł?8111 ~gro- , Akcja socjalistów polsl?ch z~~- rakteryzuJe tego wielkiego męza stanu.
od 30 do 40. PowiadąJą nac1onahsc1:· ,
ziła ~ zagłada.. U~Jąe Slę pod ku C. K.. W „ celem zorgaruzowarua ~1Clemenceau był całe życie swe polity- stwó'rzmy ze znakomitych koJoni&tów waf
brzennerue!ll O~rzymtch ~ięzaró~ fiskal- sku zagranicy na
Polskę w sprawie
kie~ radyka~zmu - w zb3:t skąpem sł?- obrenpy przeciwko Polseef Non~~ns! Wpro
nych skutkiem nierównomiernego ich ro~- zmiany Konstytucji wywołała mobili.zawmctwie„polity~znem po~k~em,
tern:m wadzają~ 15olonist~w d<? marc,hJI . rv~chod- :~
warstwy utraci- ·
. tkich .nrrniołów
niechętnych
„radykał graruczy z poJęcrei;n. '!krzy~a- niej·, . spot~gujemy J~dy_ n_1e. ·_gr':z~y J-UZ. ·prQ- ·.-.-·
.,łożenia na zainteresowane
.
:.n..„i„
_ c;e wszy~
. "'.J „„ ,
.·
czat•. Clemenceau był olbrzynueJ. siły mow
d .
k
Wscho-iło ~osł~ możność ~J~ego roz _lub wrogich_ silnemu Pa.nstwu Polskiecą i potrafił jak, mało _kto • inny z .lu- ces emigracji lu nosc1 -vv 1e1s ieJ . ~e ,
·
,WOJU, co mtalo ogromrue Ujemny wpływ um..
.
dzi mu
wsp§łezesnyc.11. byc na. _m.ow- du Niemiec do ce11trów przemysłowych na
)aa zdolności w}twórcze tej gałęzi gospoOto w tych dniach na lamach „Berii·
nicy trybunem ludu. Ale ~ednoc_zesme ten zachodzie, państwa w sposób qecyduJący.i
~ej kraju.
.
ner Tageblattu'!,,; organu ruemieckich lisam czlo~ek tak pozorrue. zm1e_nny, by- Wszak cała wielce kosztowna ' polityka
. Ni
l . _ _„ ~"'Ć jak
•
berałów ukazał się niesłychany w swej
stry i krancowy był wandeJczykiem
.
k . h graniczacych z
te na ~ w~ ~U&P-K:<
waz.
formie i treści artvlntł p, t.: „Polski pro- .
człowiekiem. w_ytę~on~go ~Yci?wego wy- subwencyJna .w ra~ac '
.
. •
'
.nym czynnikiem w zyciu gospodarczem
blem konstytucyjny".
·
siłku, jednoh~m i mez~1em1e . oporuy~, Polską, polega na pm~strzyman_iu tego dla
Polski jest rzemiosło• „. Liczy QOO zgórą
OmawiaJ·ąc ten artykuł w którym co
stałym nie w przeko11ł!-n!ach, ktore. naip: Niemiec ze wszech miar szkodliwego prą-4
·
_... _ wąrszła"ó
·
,
'
·
Il •
nal do potrzeb taktyki ~ do o~ohc~osc!
Od ro k.u 1921 d o 1928 włacznie
wy
300,000 samodzieln~w.r~
. li w pra~~ słowo to kłam~o i ~rzekr7~me " u
momentu, ale stałym w twardl'.J, c1ągłeJ du. .
.
. a jego stan zatrudnierua wynosi powyze~ ·~trowany KurJer Codzienny' pisze: .
pracy, w zaciekłych ' celach sweJ n~tury •.I emigrowało, przeważnie ze wschodu Nie·,
Artykul „Berline1· Tageblattu"
1est
ten mówca, ten trybun lud}l potrafił byc, miec, aż 479.000-dusz. Jest to ~rfra zasta- ·_
miljona osób. Wartość natomiast rocznej
!produkcji rzemiosła przewyżsm znacznie
pod względem prawnym i „Pod wz~lędem
jak nikt inny .z jemu w~połczesnych, ską- nawiająca. świadczy ona .o ~ 1 ebywał~111
,__...i.,,..i:;. cal j
roduk .• ftf"7Mn słu
łópoziomu pol~tycmeg~ tak sk~I1dalicznym
py "!' słow~~h. W ostatnie~ Iata~h s~~go zubożeniu Niemiec, szczegolpie o z~mku
l wAn\~C
e P . CJt r-~Y
W
nonsensem, ze powazna polemika byłaby
życia stał się słynnym. m~ędzy mnem1, z
·
•
kieruuczego Polski.
:właściwie nie na miejscu.
,
lapidarnych formuł,
złozonych z paru dobrobytu sfer rolniczych przy równoczesOdzyskanie niepodległości z.astało war· Czego ten artykuł jednak dowo~,7
słów - i formułami takiemi _potrafił ła- nem wzbogacaniu się R:fe~z.y UI_>r~e~1~sło4łaty rzemieślnicze w ntinie ł nędzy Nikt
Dowodzi on nerwowej obawy wszystkich
mać potężnego wroga, potrafił J>recyzo- wionej. Wędrówka ludnosc1 w1e1sk1eJ do
•
:lfl'<>gów Fo.Iski; by- i>i::zypiidJdem Poląka
wać zada.nie narodu.
miast i·est poważnem _memento _d la przysz-----.....----------Die skrzepła wewnętrznie przez nadanie
"
b t
h o
i§Jl§I. I§]_t§JmJl§ll§l~mJt§ll§ll§]
_ l§ll§I(§]
nowej konstytucji, która .usunie możli- WOJNA NA DALEKIM WSCHODZ_
I E. lej doli industrji. .Armia bezro ~ ~y~ ..ur swość przypadkowego twoq:enia i- obal~·
.
„ .
·.
· n~ć · móże do rozmiarów, umozl!w1aiących
KINO•TEATR
nia rządów, i która pomniejszy znaczeme
„K"9rjer Wileńs.1u' . P~SZlłC <?. WOJill~ na . ei· niebawem aktywizm, w skut~ac~ swy~h
1
"
przetargów kuluarowych, tal\ wygodn~ch Dalekim Wschodzie takie czym uwagi:
bi"
l Stąd tez me maJą
dla wielu party-jnyeh leaderow polskich
·
Ofenzywa Rosjan d~wod~i, ż~ .w.oj~a wprost nieo 1cza ny. ,
·
.
'.
i- niepolskich.
.
.
rosyjsko - chińska, ttumo ze ~ikt JeJ m· Niemcy prawa pomagac swym „braciom -, ,
A.J;tykul „Berliner Tageblattu" )es~ me
komu oficjahlie nie wypowiedział, de fa- rod~kom ze Wschodu" i;owieckiego _przed,
wątpliwą próbą udzieleni.a po~cy teJ ~·
eto istnieje. Bluecher, który obecnie plano udzieleniem pomocy. bra,ciom z t'narCh]t, PO: .'
cji, któr11 na żąd~ie SOCJa~tow polskich
wo . posuwa się naprzód, wykorzystał d~a łożone]· nad granicą polsk. ą". Ha. rte_., ck WO·",·.c
podjęła u ..:.....ga M:ięclzynarodowka.
swej akcji chwilę, kiedy wewnątrz
Chm
b
t ho
Wystarczy wsl9lzać na moment artywybuchły nowe zamieszki i koła. r~!ldowe ła upominająco:
„C~~nty egms a.
~
kułu Berliner Tageblattu" i artykule P•
zmuszone były uwagę swą zwrocie na me!" („D broczynnosc rozp0c:zyna Sl«t O~·,.·
9
:Vand~eldego, które to artyRuly (każdy
front wewnątrzny, zaniedbując tern
sa- siebie").
' ' , „ : • · · '. „ . , : 'k „;,
Włodzimierz· ClAJDAROW
'• innych przyczyn), namawiają_ - na~umem do pewnego stopnia front zewnętrzW nstatnie]· 1' ednąk ~hV{H_ i ·zakomu_111 .o-<'._\'.
ralnie bezskutecznie - Fran.cię do. mnY na pograIJic;iu z Rosją.
.
'-'
h S wie
• • ..
Clałro Rommer ł Dolly Davis
terweneji w wewnętrzne sprawy polski.e.
Armia rosy3ska na Dalekim Wsch. o- wał. komisarż spraw zagran!'cznyc · 0
I dopiero na tle artykplu . „Berliner
trzymała ostatniemi czasy mnóstwo no: tów, Lit\yinow p_o~ł,owi Rz~s.zy: W Moskwie· ·
1
Tageblattu" wychodzi na 1aw, Jak zb11od·
wych materiałów, wojenny~h '!V
~ostaci_ decyz]"ę Rady Komisarzy· Ludowych, mocą
·niczą x państwowego i narodowego pun·
czołgów samolotow traktorow l t. P· pzięf · +
h ła z przed ty
ktu widzenia jest uci~zka. 1:· P. _S. pod
ki temi: udoskonaleniu" techni.czn~mu ~d~ ,której został~ CQ Jl.!ę~~ µc WiJ: · • · „ .. . ~,, ..
skrz dla opiekuńcze czynmkow zagraruczło się bolszewikom beż sp~c)alme wiei- aodnia 0 zakaiie wypzdu 'kbl<:JtUst?W ntb" ,_.
kich ofiar zająć z fatwośc1ą około. 200 ~ieckich z granie · R9sji. Wobec teJ odpo- ·.i
ny JERzy CLEMENCEAU.
dalszych kilometrów kolei W.schodnio
wiedzi rząd Rzeszy, : nolens volens, zako- ··
„Gazeta Polska••, poświęcając art~kuł
Chińskiej.
muni'lrnwał Sow;ietorn, iż jest _g.otó~ wpu- . ~
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„HASLO" z dnia 1 grudnia 1929 roku.

Prawda

•

I

~ 1

kłamstwo

o przebudowie ustroju rolnego
żadne z haseł nie było tak nadużywane calności rolnictwa, została przez rządy po- agrarnej przy przebudowie ustroju rolnego, dza gospoaarstwa. Wyaatki teay z budże
co umożliwiło skuteczne wpływanie na par- tu i z tego funduszu dają obraz istotnych
v okresie przedwyborczym i przed ani po majowe walnie rozwiązana.
•im, jak postulat reformy rolnej. WzrastaWprawdzie i przed majem 1926 r. pod celację.
wydatków na cele reformy rolnej.
V na niem potęgi partyj ludowych i na niem naciskiem różnych partyj politycznych
Tą drogą udało się doprowadzić do teCharakter jednak funduszu obrotowego,
lię ułamały.
Hasło rozdawania ziemi dla uchwalono corocznie pewne kredyty na po· go, że wydatki budżetowe już w r. 1927-28 jak i jego przeznaczenie zostały ściśle spre1ezrolnych i małorolnych, przy głodzie zie- wyższe cele, ale o zorganizowa:~~;, stał,,j dosięgły sum, znacznie przewyższających cyzowane dopiero przez rząd pomajovry w
łli w Polsce, przy stosunkowo szczupłej akcji nie było mowy. Skror•.1ne neszt-ł poszczególne budżety lat poprzednich. 1ozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospoliwydajności naszej gleby, było i musia- fundusze przeciekały w kierunku Ji.icce:lo- W szczególności zwiększono sumy na po- tej z 16 lutego 1928 r.
to być popularne, zwłaszcza wtedy gdy nie- wym, często niesprawiedliwoś~ czyniącym. moc kredytową przy akcji scaleniowej,
Jeśli zestawimy wpływy i wydatki fun·.
11stabilizowane warunki podniecały apetyDopiero rządy pomaju·Ne p1 zez wycia- oraz sumy przeznaczone na techniczne wy- duszu obrotowego za czas od 1924 r. do
\y i każdą nadzieję i obietnicę przyzwycza- uie rozporządzenia o fundus;:u zapomc.\; i korv;nie prac.
1929 r., zobaczymy, że gdy w latach 1924
iano się uważać za rzeczywistość, gdy nie kredytu ulgowego, oraz rozporządzenia o
Omawiając budżet na wykonane refor- i 1925 wydatki preliminowane kilkakrotnie
licząc się z gospodarczemi koniecznościa- pomocy kredytowej przy scalani1J, .1 na.le- my rolnej, nie możemy nie wspominać o przewyższały sumy wydatkowane, to w la111i i konsekwencją słów, szafowano hoj- wszystko przez udzieleni~ :.mai;znyd1 d0ta- t. zw. funduszu obrotowym reformy rolnej. tach 1926-29 sumy wydatkowane stano.1ie, rozrzutnie hasłami popularnemi bez cyj w budżecie na rok 1927-28, oraz uru- Fundusz ten istnieje od roku 1922 i miał wią już znaczną część sum preliminowaprzepracowania ich wartości istotnej dla chomienie kredytu długoterminowego i swą podstawę w każdorazowej ustawie nych. świadczy to najlepi.ej o dobrej woli
oolskiej rzeczywistości, dla jej przyszłości. dłużejterminowego w Państwowym Banku skarbowej. Opłaca się z niego prace par- i chęciach wykonywania reformy rolnej.
Na hasłach reformy rolnej wzrosły wpły Rolnym, dały podstawę dla celowej akcji celacyjne, dokonywa zakupów ziemi, urząL. T.
wy Witosów, Dąbskich, Woźnickich. Zwła
szcza gdy hasła te połączone z oparciem
się o nazwisko Marszałka Piłsudskiego, któ
rego rękami chciano wykonać wszystko, co
popularność pp. posłom i agitatorom zaP.e~n.ić miało, ---:- kredyt moralny dla gło<;1c1e!J radykalnej reformy rolnej został w
Gdy mowa o przebudowie ustroju rolI nie dziw, - boć w Polsce problem ju rolne.go.
nego, natkniemy się niemal zawsze i wszę parcelacyjny posiada charakter raczej Fakt konsekwentnie wykonywanej parce
masach osiągnięty.
Jednakże gdy życie okazało, iż ci któ- dzie n.a problem parcelacyjny,
który popytu na ziemię, niż podaży. Należało 1acji z roku na rok wedle planu parcelatzy najgłośniej gardłowali o reformie rol- dość często utożsamia się z zagadnie- tedy zorganizować tylko popyt, - ten cyjnego, opracowywanego na każdy rok,
nej! nie umieli a nawet nie chcieli jej wyko- niem przebudowy ustroju rolnego.
popyt zaś został przez rządy pomajowe każe wierzyć, iż podjęta praca nie ma
nac, - g~y - c~ gorsza - okazało się, iż
Powierzchowny rzut oka na cyfry zwięk&mny przez uruchomienie kredy- na celu efekciarskich posunięć sporady.
na reformie rolnCJ zaczęli robić dobre oso- przekona nas, iż w r. 1927 roo;parcelowa- tów na nabywanie gruntów. Na skutek cznych i pod naciskiem ubocznych wzglę
biste interesy, lud rolny, osądzając pro- no więcej, niż w którymkolwiek innym racjonalnej polityki gospodarczej rządu, dów podejmowanych, - lecz że oparta
:oków refor!11y rolnej po czynach, osądził roku od początku U>tnienia Państwa Pol oraz stabilizacji waluty wzrastał w o- jest o rzetelne dążenie do przeprowadze1ch sur~w? i i:orzucił. Reformę rolną poczę- skiego, i to poi"'Ilimo że nie stosowano statnim trzechleciu dobrobyt
ludności nia przebudowy ustroju rolnego w du.
to uwa:ac ~owczas za haczyk, praktycz- w tej mierze przymusu.
wiejski.ej, co nie mogło pozostać
bez chu interesów i potrzeb kraju i ludności
H? - ag~tacyjny, za który już nikt chwytać
Dowodzi to z jednej strony rzetelno- wpływu na popyt ziemi. Nietrudno fakt Rozpracelowanie w r. 1927 ziemi ponad
n~e chc~ał. O reformie rolnej mówiono z ści rządu, który w wykonaniu parcela- ten stwierdzić, gdy się weźmie pod u- plan parce1acyjny na r. 1928 wykazuje
niechęcią lub pobłażliwym uśmiechem.
cji widzi nie: popularne hasła, za które wagę, że w r. 1927 z rąk większej wła- z drugiej strony, jak dalece podjęcie tej
Taki jedynie był skutek nadużywania otrzymuje się głosy, lecz: interes go- sn0ŚCi do rąk drobnej wła.sności prze- pracy było rzeczą palącą.
Msła, wychodzącego z głębi potrzeb i praa spodarczy ludu i Państwa.
szedł obszar rz; górą 320,000 ha, jeżeli do
Spójrzmy jeszcze na cyfry ilustrująnięń ludności, a przekształconego w sejm~
Okazało się też, iż nie trzeba
było rozparcelowanych
gruntów
dodamy ee rozparcelowaną rziemię, by dojrz€ć
wych „ro~otac11:· '"':cymbał pustobrzmiący. stosować przy parcelacji rygorów, - nie grunta, które odeszły przy
likwidacji istotę za.mierzeń przebudowy
ustroju
. ~by rue byc., Jednak . gołosłownymi, lęk przeto przed ich stosowaniem wstxey serwitutów. Dodać należy, że z tej cyfry rolnego. W r.
1925
rozparcelowano
rokiem' z górą 2--3 rozparcelowanej ziemi pry- 101,276 ha, z czego na uzupełnienie golpójrzmy na całosc P.Oczynań w historji na- mywał rządy sejmowe przed
uej refonny rolnej.
1926 od przeprowadzenia. parcelacji
watnej zostało zużyte na naprawę ustro- spoda.rstw poszło zaledwie 38,770 ha. Za
to w r. 1926 - rozparcelowano 202,398
.Ody weźmiemy pod uwagę przeaewszy
11tkiem stan prawny stosunków agrarnych,
ha, z czego na uzupełnienie \)rzypadła
~ra~ pra~e nad. ustaw?dawstwem agrarnem,
Przyszłość
już 83,234 ha. w r. i92s wreszcie rozpar
.twierd~imy, ~e dopiero rządy pomajowe
celowano 238,985, z czego na uzupełnie~ostawi!y sobie poważnie zadanie skodyrzemieślniczych
nie zużyto 103,472 czyli z górą 40 proc.
!1kowai:1a. wszystkich ustaw, rozporządzeń
Gdy wreszcie chodzi o przebieg par.
1 pr~episow
agrarnych, obowiązujących
Temat powyższy stanowi zagadnienie regu przykładów mogliśmy zaobserwo- celacji:, oraz o ilość nabywców warto za.
bą.clito w po.szczeg?lnych dzielnicach, bądź bardzo trudne do rozwiązania, tern wię~ wać do czego prowadzą
eksperymenty cytować cyfcy ilustrujące ilość nabyw!ez na terenie całej Rzeczypospolitej _ w cej, iż różnorodność fonu gospodarczych, wielko - przemysłowe na. rzemieślni- ców ziemi z pośród pracowników rolnych
Jedną systematycznie złożoną całość oraz obserwowana w świecie cywilizowanym czym terenie gospodarczym.
i oficjalistów. Gdy np. w r. 1923 uwzględ·
dokonania koniecznych przekształceń i uzu- stwarza argumenty zarówno pro, jak i
Jeżeli chodzi specjalnie o branżę rzeź- niono przy parcelacji pomiędzy nabyw•
pełnień. Ody spojrzymy dalej na ilość roz contra. Zwolennicy poglądu, jakoby przy nicko - wędliniarską. to można ją śmia- cami pracowników rolnych 960-u, to już
rorządze.ń, dc:tyczących przebudowy ustro- szłość należała wyłącznie do wielkiej pro- ło wysunąć jako przykład tej
właśnie w r. 1926 - znajdujemy cyfrę 1837-u,
~-rolnego~ p~rcelacji, scalania, meljora- dukcji pr:oomysłowej, drobny
warsztat dziedziny produkcyjnej, która nie znosi a w r. 1927 - 2200-u.
qi stwierdzimy znowu, że praca nad zaś był jedynie wymierającą formą prze narzucenia jej charakteru wielko - przeNie będzie również od rzeczy przytoł!rzebudową ustroju rolnego weszła na szłości, powołują się chętnie na przykład mysłowego. Mimo, iż branża ta posiada. czyć na.koniec kilka cyfr.
dotyczących
I~mję .k?sekwencji, planu stałego, przemy- Ameryki, wskazując na tytaniczny roz- w każdym kraju tak ogromne znaczenie pomocy kredytowej przy parcelacji.
w
.lanej i pr:~~racowanej realizacji.
wój jej przemysłu, idący w parze z cen- gospodarcze i mim-0, że oddziaływa bezpo r. 1928 udzielono z funduszu zapomóg il
~·o~kreshc przedewszystkiem należy tralizacją wytwórczości. Przykład
ten średnio czy pośredn. na stan tak potęż- kredytu ulgowego _ 13750 pożyczek na
N>:siłk1 dla .Pokonania momentów, warun- jednak nie jest zdolny ani na.s przekonać, nego dziiału gospodarki narod., jakim jest sumę 19,221,549 zł., w czem na zagorolnictwo, dotychczas nigdzie w Euro- spodarowanie przy parcelacji rządowej il
kugcych .sfmansowanie reformy rolnej. ani wzbudzić w nas entuzjazmu.
~te bowiem mo~enty rozbijały się wsze!Najprzód należy wiedzieć, że obok pie nie zaobserwowaliśmy zdecydowane- prywatnej 15,799,346 zł., na
nabyci~
kie plany reformistyczne rządów sejmo- wielkich zakładów przemysłowych, o ja- go przejścia jej na typ wielko - prze- gruntów 3,422,203 zŁ Należy tu wziąć
wy~h. Do ~ych momentów zaliczyć należy kich Europa nie ma pojęcia, i-stnieje w mysłowy. Nie jest to bynajmniej fil.an- pod uwagę jesz.cze sumy
wydatkowane
przemysłu, wogóle na cele reformy rolnej, a wyra,..
umieszczenie ~ budżecie pewnych więk- Stanach Zjedn. ogromna ilość drobnych tropja z-e strony wielkiego
szych ~datkow na wykonanie reformy, warsztatów pracy, o których nie mowi ara też uczucie miłości bliźniego które żające się za r. 1927 sumą 113,414,422'
reallzaCJa kredytu długo _ i krótkotermi- się tylko dlatego, że nie stanowią one ce powoduje taki stan rzeczy. Poprostu ile- zł. oraz za irok 1928 _z górą 100,000,00(]
a?wego, a więc ustalenie waluty, wresz- chy charakterystycznej tego kraju. Ale kroć dokonywano eksperymentów prze- zł. _ a będziemy mieli pełny
obraz
cie taka praktyka gospodarcza rządu któ- Stany Zjednoczone, jak.o organizm gospo- stawienia typu produkcji rzeźnicko - akcji rządu i instytucyj specjalnie ma-.
~zapewni rolnictwu opłacalność.
'
darczy, aczkolwiek potężny, to
jednak wędliniarskiej na modłę fabryczną, po- jących na celu sprawy: agrarne _ dla
B d. ty
,
młody, o ile chodzi o wykrystalizowanie noszono prawie zawsze sromotną klęskę.
celów reformy rolnej.
u ze zas ministerstwa reform rol- jego form produkcyjnych, daleko nie zaW niektórych krajach co prawda, jak
dych efo p~łowy 1926 r. cechuje ogromna kończyły jeszcze podstawowego stadjum np. w Niemczech, w Hiszpanji i t. d. istO jakąż tedy rzeczywistość mogą zna.
dys~roporc1a mię?zy sumami preliminowa- swegip rozwoju, nie można więc wiedzieć, nieją większe fabryki przetworów mięs- leźć oparcie urosrzczenia i krytycyzmu 0 •
nenu, a k~edytarm otwartemi sumami wydat czy przyszłość nie przyniesie tam jeszcze nych, cała działalność icl:i jednak og.rani- pozyc~, - jeśli idzie 0 poli.tykę agrai:ią
kowanemt. Warto nadmienić, że i prelimi- bardzo głębokich i zasadniczych 2:mian. cza się "albo do produkowania konserw. rz'.łdu_. ?oza fa?t~tycznemi ~ag3:n~a
nowane dochody pra.wie nigdy nie były Dość nadmienić, że już dziś statystyki albo spe.cjalnych gatunków wędlin, roz- -~ 1 • mehczącem~ S[ę z . rzecz~isto,scią,
wykonane w całości.
tamtejsze przynoszą dane, świadczące o sprzedawanych później mistrzom rzeźnie- n:-e mogll: ~me, z~ną miarą sięgnąc w
Dopie.ro w r: 1926-27 sumy wydatko- znacznym wzroście liczebnym warszta- kim celem dalszej odsprzedaży. W pew- s~erę mozl~WO!CI..
. ..
wane_zbhżyły się do preliminowanych tak tów drobnej produkcji, a dzieje się to w nych wypadkach system taki stał się koOpozy~J~ pobita :prz~ wy~azame Jej 1
w budżecie, Jak i w !unduszu obrotowym tym samym czasie, gdy wielki przemysł nieczny, jak np. w krajach południo- pełnego meo~ęstwa i z~eJ woli w okrer;formy _rolnej. Powierzchowna już ana- amerykański dusi się wskutek trudności wych, gdzie wobec u~ów produkcja jed sach trzyma.mi: P~ mą wład~Y. w Polnostkowa się nie opłaca. Tu jednak wę- .se~, -:- opozyc~a P?~1ta fakta!111 i cyf~a:
hza budzetu przed majem 1926 r. wskazu- konjunkturalnych.
je,_ że były one układane nie na podstawie
Zupełnie inny obraz daje nam Ew·o- dliniarstwo stoi o całe Illiebo niżej
pod m1, sięga w dZiedii1me spraw i zagad.m~n
konsekwentnego planu pracy, lecz na ni- pa, gdzie drobna i średnia produkcja do- względem swej doskonałości, aniżeli tam, rom;yc~. d.~ lamu~u kon~l~nktur.. Us1!uJe
9z!'!m nieopartych przewidywaniach; bud- trzymują w zupeh1ości kroku produkcji o-dzie jest ono udziałem pracy warsztatu wmowic, iz rząd Jest w1men złeJ konJµn-zet był układany wadliwie i niejasno . .Do- wielko - przemysłowej i nie dają
się ~zemieślniczego. To samo powiedzieć moż kturze, iż winę niskich cen
produktów
piero przy układaniu budżetu na rok zepchnąć przez nią na drugi plan. Prze- na o Stanach Zjednoczonych Ameryki, rolnych ponosi rząd.
1927-28 zwrócono uwagę na wadliwość dwnie, są dziedziny pracy gospodarczej, gdzie wędliniarstwo jest prawie nieznane,
Na podstawie jednak ścisłej analfay
Układu, a jednak wniosek o zmiane ukł.!cl11 niemal całkowicie przez•drobną produkcję w tern znaczeniu, jak my je u nas poj- sytuacji w rolńictwie, należy stwierdzić,
misja sejmowa odrzuciła, zalecając do- opanowane i nic nie wskazuje n.a to, ahy mujemy, - gdzie natomiast
ogrom.ny iż kryzys rolniczy nietylko nie został w
ero na rok 1928-29 wprowadzenie zmian stosunki te miały ulec zmianie. Oczywi- rozkwit wykazuje przemysł konserw niczem najdrobniejszem zawiniony przez
·ście, są gałęzie wytwórczości, dla -któ- mięsnych.
politykę rolną obecnych rządów, lecz prze
w układzie.
Moglibyśmy śmiało przytoczyć jesz- ciwnie: stałby się on daleko dotkliwszym,
Zastosowanie sposobu budżet·)wania do .rych koncentracja wielko - przemysłokookretnego planu pracy pozwoliło wpro· wa jest warunkiem ich i.stnienia, r:zy jedl cze szereg przykładów innych branż rze- a może i katastrofalnym, gdyby go nie
wadzić wykonanie reformy rolnej na tory nak to samo nie da się odwrócić i powie-. mieślm.iczych, którym produkcja fabry- uprzedziły i w porę przeciwdziałać mu
bezpieczne i trwałe. Również i spl'a ..va krc- dzieć o innych gałęziach wytwórczych.? czna nigdy dorównać nie zdoła i których. nie poczęły - p1anowe i świadome przylcb(t4w .wobec ustalenia waluty_ or:1z. ~fa- Otóż tak _jest Iriew_ątpliy;je, g..slti na sze- nig4y nie zas~pi
.
.._...
-lt, zna.riia-a:ządu.
.'
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NY. dniu 24-go listopa-d a r. b'. upłynęło , państwie tego znaczenia jakie mu się słusz stwowego, celem zapewnienia trwałości zabezpieczenia jednolitego wymiaru
-140 - ci lat od chwili gdy mieszczatlstwo. nie należy z uwagi na jego liczebność i rolę rządów oraz możności mocarstwowego i go wiedliwości,
polskie poraz pierwszy zebrało się w Wars~awie, aby radzić nad swemi sprawami.
Na zew ówczesnego prezydenta stoli( cy, niezapomnianej pamięci Jana Dekerta
zjechali się do Warszawy delegaci ze wszystkich miast Rzeczypospolitej, aby manifestacją publiczną stwierdzić, że miasta w
Polsce są krzywdzone, a mieszcza:ństwo w
\l_rawach swoich mocno ograniczone.
Wynikiem tego, Pierwszego Kongresu
Mieszczańskiego, było ogłoszenie Prawa o
Miastach z dnia 18 kwietnia 1791 r. pod
tytułem: „Miasta nasze królewskie wolne
w Państwach Rzeczypospolitej".
Późniejsza Konstytucja z dnia 3 maja
1971 r. „Prawo o miastach" za część niniejszej konstytucji" deklarowała.
Prawo o Miastach w znacznym stopniu
poprawiło
dole mieszczaństwa. Był to
pierwszy krok na drodze do zajęcia przez
miasta należnego mu w państwie stanowiska. Niestety, nieszczęścia, jakie spadły w
niedługim czasie na Ojczyznę, pózbawiaj.ąc
ją własnego bytu państwowego, musiały
odbić się uj_emnie również i na rozwoju
miast.
Półtorawiekowa prawie niewola, rządy
taborców i ich polityka, mająca za cel
niedopuszczenie do rozrostu miast polskich,
nie pozwoliła osiągnąć mieszczaństwu należnego mu stanowiska w porozbiorowej
?olsce.
Wreszcie pękły kajdany niewoli nade~zła upragniona Niepodległość.
Zmieniło się wiele na szerokim świecie.
Zachodnia Europa dawno już zrozumiaia, jak ważnym czynnikiem w państwie
jest liczny, gospodarczo silny stan mieszczański. Również i szereg wybitnych historyków stwierdza, że jedną z ważkich przyczyn upadku dawnej Rzeczypospolitej, był
właśnie brak silnego stanu średniego i odsunięcie go całkowicie od wpływu na cało
kształt zagadnień państwowych.

Zdawało się, że nauczeni smutnem do~wiadiezeniem

lat minionych, nie będziemy
dawnych błędów. W rzeczywi'tości jednakże tak nie było.
.W świeżo restytuowanej, jako pań
_.«wo - Polsce, pierwsze lata odzyskanej
Niepodległości były dla mieszczaństwa, jed
tiem pasmem udręczeń spowodowanych sze
regiem rozporządzeń urzędów w rodzaju
do walki z lichwą, komisyj cennikowych
t t.p. instytucyj, oraz nieustanną walką o
~woją cześć i honor.
Pod względem politycznym mieszczań
stwo zostało również srodze pokrzywdzone.
Pierwsza Konstytucja i ordynacja wyborcza
1l'ie gwarantują należnych praw mieszczań'twu.
Szczególnie ordynacja wyborcza jest
tak skonstruowana, że mieszczaństwo może otrzymać tylko minimalną reprezenta:ję swoją w Sejmie i Senacie. A przecież
w tych ciałach prawodawczych rozstrzyga
1ię los wielu miljonów mieszkańców miast.
Dopiero rządy pomajowe, zwróciły bacz
niejslą uwagę na mieszczaństwo i poczęły
\e otaczać naleiną mu opieką.
Stosunek władz społeczeństwa odnoś
;de do mieszczaństwa uległ zasadniczej
zmianie.
Czynniki miarodajne zrozumiały jak
ważne znaczenie ula rozwoju państwa posiada silny gospodarczo stan średni i po
linji przyjścia z pomo~ą mieszczaństwu po<>zły zamierzenia rządu.
Musimy jednak zaznaczyć, że chociaż
,f'.1t>łożenle mieszczaństwa, w porównaniu
z pierwszemi latami Niepodległości uległo znacznej poprawie, nie i,cst ono jednakże
takie, jakie być powinno.
I dziś ' ieszcze stan średni nie uzvskał w
popełniali

jaką

odgrywa w gospodarczym

rozwoju spodarczego rozwoju Państwa Polskieg0;
2) uszanowania praw miast i mieszTo też dzień dzisiejszy, w którym cza11stwa,
przedstawiciele Stanu średniego składają
3) uszanowanie prawa własności i . ohołd Głowie Pa11stwa, oraz zapewnienie chrony samodzielnych warsztatów pracy,
wyt~żonej pracy dla dobra kraju jest jedno4) wprowadzenia w życie równości
cześnie zbiorową manifestacją mieszczań świadczeń wobec Państwa wszystkich obystwa domagającego się:
wateli,
1) wzmocnienie podstaw ustroju pań5) zniesienia ustaw nadzwyczajnych i
kraju.
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6) uszanowania zasady uczciwej konkurencji ze strony samorządów i ptzeclsię.
biorstw k~'munalnych,
7) popierania przez Państwa spółdziel·
ności kredytowej, rzemieślniczej i kupiec.
ki ej.
Nie wątpimy, .te te słuszne ~ądania :tosta„
ną uwzględ1•ione i dzień dzisiejszy :rnpociąt
kuje nową erę w życiu mieszczaństwa. J. N.

SPOŁECZNE

Sprawa miejska w XVIII wieku
Gdy Stanisław August wstępował na tron,
miasta polskie zostawały w pognębieniu polityc;m~·m od lat dwustu, bo od śmie1ci
ostatniego
J agiellona, od stu zaś lat, od strasznych wojen 7. czasów Jana Kazimierza, datowała się ich
ruma materjalna. Przemysł upadł zupełnie,
o
fa!J;)ikach miejskich nie było
iiawet
mowy,
Vf1::t.:<•s1kie przedmioty i wyroby "ykwi„i mejszego Ż~'Cia sprowadzano z zagranicy„. „Naród polski - pisze Switkowski - daje się jak dziecię,
nie tylko rządzić innym narodom, ale też odziewać, napawać i wszelkie:rr.i do życia i wygody
potrzebami opatrywać z niezmierną swoją szkodą"...

Ruch do zakładania w kraju fabryk zaczął
jeszcze za czasów Augusta III, pierwszy zaś
popęd dali możni panowie, którzy w swoich ogromnych dochodach mogli znaleźć kapitały, potrzebne do tworzenia większych zakładów przemysłowych„. Zwolna dopiero ten ruch
ogarnął
i miasta, a jednocześnie zwrócił uwagę na ich
opłakane położenie, na poniewierkę i pogardę, ja
ką cierpiał stan mieszczański w Polsce„. Liczni
pisarze gorliwie wypleniają dawno szlacheckie
przesądy i wyjaśniają znaczenie
przemysłu.
„Rzplita - pisze Wybicki - z najobfitszą ziemią wpadła w nędzę, bo się tylko rolniczem
uczyniła państwem. Mieć może żniwa, ale te nie
reprezentują właścicielowi pewnych
pieniędzy,
lub rzeczy, których potrzebuje, gdyż upewnionej nie mamy konsumcji, ani użytecznej w kraju na zboże ł~miany. Jesteśmy w ustawicznej
zależności o-d zagranicznego
przemysłu i
bogactw. Oddajemy w handlu zagranicznym
za
bezcen płód dziki naszej ziemi, a za ten sam
przerobiony w trójnasób przepłacamy. A
tak
wydając więcej, niż bierzemy, pieniędzy, wygubiamy ich cyrlmlację wewnętrzną"...
W szkołach Komisji Edukacyjnej profesorowie tlomaczyli młodzi szlacheckiej, że mieszczanie są stanem zacnym, że panowali czasem nad
narodami, jak Rzym lub Ateny. Zwolna dokonywała się przemiana usuwała z umysłów szlachetnych, ciemna chmura odwiecznych przesądów„. Oddziaływał i przykład króla, który z mieszczanami wchodził w bezpośrednie stosunki, i
Komisji Skarbowej Koronnej, opiekującej się
szczerze sprawami przemysłu ... Wzrastały miasta w ludność i zamożność.„„ ich rozwój, ruch,
postęp przeciwstawiał się jaskrawo krańcowemu
konserwatyzmowi stulecia, poprzedzającego stasię

nienia kochanej Ojczyzny naszej przyczynić się
mogli jak sobie tego najtroskliwiej życzymy„.
Rozważywszy prawa, stanowi miejskiemu służą
ce, zostaliśmy przekonanymi, jak względnym w
czasie swojej najwyższej potęgi był rząd krajowy na los stanu miejskiego i jak obszerne za
to z dostatl;,.,5w tegoż czerpał pomoce, a porównanie dawnego czasu z późniejszym dało nam
poznać, iż w tej samej gradacji w jakiej
siły
narodu wątleć, w takiej nam służą.ce prawa i
zaszczyty słabieć zaczęły. W dzisiejszym
tedy
czasie pragnąc, aby te, które dotąd w spokojnym używaniu dzierżymy, jako i te, które siła
oddzielnych jurysdykcji przytłumiła, a z czasem
w niepamięć podała, w nowym rządu przyszłe
go układzie odżywionemi zostały przedsię
wzięliśmy zjednoczyć umysły nasze w celu wzajemnej pomocy tak, iż jednego miasta interes
publiczny winien być odtąd interesem wszystkich miast, tak koronnych, jak i litewskich". A
ponieważ w tym czasie właśnie rozwijała
się
rewolucja francuska, w której stan „trzeci" !i-irującą zaczynał grać rolę, przeto
mieszczanie
polscy pośpieszają uspokoić obawy sejmu takiemi słowy: „Oświadczamy przed Bogiem, skrytości serc ludzkich przenikającym, i całym świa
tern, iż dla Najjaśniejszego Króla i dla Najjaśniejszych Stanów Rzplitej nieskażoną wierność
i poszanowanie zachowujemy i na zawsze zachować pragniemy, że żadnego kroku przedsię
brać nie chcemy, któryby spokojność wewnętrz
ną w czymkolwiek naruszał„. a
ręce i majątki
nasze na obronę Ojczyzny i jej całość z szczerą
ofiarujemy chęcią".
Deputowani z Dekertem na czele, w czarnych
sukniach, ze szpadami u boku, karetami, których było z górą 50, przyjechali na zamek dnia
2 grudnia, o 9-ej zrana, dla wręczenia królowi memorjału, ozdobnie wydrukowanego. Król
przechodził koło nich do sali sejmowej. Idąc zaś
i podając rękę do pocałowania zawołał prezyden
ta do siebie, mówiąc: „Mości panie Dekert, podaj Waść Pan wszystkich delegowanych,
j\lk
się zowią i których miast". Odpowiedział prezydent: „Są wszyscy, N, Panie, podpisani na memorjale z imienia i miejsca swego"„. Ruszywszy z zamku, pojechali tąż samą paradą do Malachowskiego, marszaJ;„a. Stamtąd do
księcia
Sapiehy, marszałka litewskiego. I dla nich mieli przygotowane egzemplarze barwne. Ze zwyczajnemi udali się do kanclerza w. k„ a na ostatku byli jeszcze u podkanclerzego.„
Zjazd liczny w Warszawie, uczta w ratuszu
i iluminacja, „czarna procesja mieszczańska",
wzmianka o francuskich rozruchach i ą „prawie
natury", umieszczona w memorjale wszystko to draźnilo ludzi staroszlacheckiego sposobu
myślenia, a nawet budziło w nich obawy i podejrzenia. Ale większość ·sejmowa innym już była ożywiona.. duchem„. Wszczęła się dyskusja w
sprawie miejskiej, a wielu posłów
popierało
żądania memorjału Dekerta, przemawiając
za
wymierzeniem mieszczanom sprawiedliwości wiekami oczekiwanej„. Dnia 18 grudnia sejm jednomyślną uchwałą odesłał sprawę miejską do oddzielnej deputacji, którą wybrał z osób mies.zczanom życzliwych. Bez walki się nie
obeszło,
sprawa miejska poruszyła wszystkie zadawnione przesądy, obawy, wstręty. Owocem żywych,
często namiętnych rozpraw nad nią był nietylko
rozdział III w Ustawie rządowej 3 maja, ale też
dwa ·prawa szczegółowe z dnia 21 kwietnia i 80

czerwca 1791 r„ pod tytułami: „Miasta 118*.
królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej" i „Urządzenie wewnętrzne miast wolnych".
Pierwsze z tych praw ziściło wszelkie żądania f
pragnienia stanu miejskiego. Nadaje ono wolność mieszkańcom nie tylko miast królewskich,
ale i dziedzreznych. Osoby stanu szlacheckiego
poddane są pod prawo miejskie, jeśli mają posesje w miastach lub chcą prowadzić handle na
funty i łokcie. „Tak z urodzenia szlacheckiego
jak i mi<a.;.zczanom do zaszczytu szlacheckiego
dopuszczonym, przyjęcie obywatelstwa miejskie·
go, w nim znajdowanie się, prowadzenie handlu,
utrzymywanie rękodzieł :!tie bynajmniej · odutd
szkodzić ani uwłaszczać nie będzie im samyijl,
ani ich następcom w tymże zaszczycie szlachectwa i prerogatyw ·do niego
przywiązanych".
Prawo neminem captiwabimus nisi jure victum
na mieszczan rozciągnięte. Jurydyki świeckie i
duchowne zniesione. Sądy apelacyjne ustanowione, do których plenipotenta obierać mieszcza
nie będą. Nadto w Asesorji, w Komisjach Porządkowych cywilno wojskowych, w Komisji
Skarbu Obojga Narodów, po trzech z każdej
prowincji, mieszczanie zasiadać będą. W wojsku
rang oficerskich dosługiwać się mogą, życzenia
miast w sejmie donosić, dobra ziemskie naby·
wać.

Drugie prawo stanowi o zarządzie wewnęta
nym, dzieli kraj na wydziały, miasta na cyrkuły, którym przysługuje prawo wyboru plenipotentów na sejm.„
Sprawiedliwości stało się
zadość:
ohyda
zdjęta, udział w sądach we władzach rządowych
i w izbie praworlawczej nadany, starostowie usu„
nięci; dogodności stanu szlacheckiego dla mieszczan stanęły otworem, a sądy szlacheckie, nawet trybunały, nie miały władzy nad mieszczan
stwem. Ale zażądali oni jeszcze czegoś więcej-u
szlachcenia się, wejścia masami na łono stanu
rycerskiego.„ Ptzychylili się do ich żądania otwarli itn na oścież podwoje skarbnicy klejno·
tów szlacheckich potomkowie dumnego
stanu;
niosacy teraz chorągiew reformy„. Stopnie woj·
skowe urzędy publiczne, nabycie dóbr ziemskich
ułatwiały teraz mieszczanom nobilitację„.
Nowe prawa zostały przyjęte z uznaniem,
mieszcz.anie przez posła swojego, Józefa Wybickiego, wynurzyli stanom sejmowym najwyższlł
wdzięczność w słowach następujących:
„Krocie
rąk naszych i piersi staną na obronę wo]Jiości narodu„. 1'zad kraju nowy, konstytucja sejmu tenisławowską epokę...
raźniejszego w Każdym z nas posłuszeństwo i aż
Kiedy w Warszawie rozpoczął się sejm cztedo wylania krwi obronę znajdzie. Kiedy
Najro letni, hasło reformy państwowej, wymówione
wyższa Zwierzchność, c1:uwająca nad
ca.łością
w izbie, dało pochop mieszczanom do upom.niepaństwa, o potrzebie obrony zawiadomić na::; ra·
nia się o podeptane prawa swoje, oraz o nowe
czy, znajdzie u każdego gotowe serce i oręż w
instytucje, któreby ich potrzebom i wymogom
domu". Tymczasem prosił poseł o
przyjęci•
sprostały. Inicjatywy, podobno za tajemną ra12-tu armat i tyluż wozów wojennych, przel
dą księdza Hugona Kołłątaja, podjął się prezymiasta ofiarowanych, oraz o wystawienie posą·
dent Warszawy Jan Dekert. N a jego wezwanie
gu królowi w Warszawie „rękami ludu
miejzjechało do stolicy 269 deputowanych od
141
miast królewskich z Korony i Litwy i podpisali
skiego".
Takie rozwiązanie otrzymała sprawa miejna ratuszu „Akt Zjednoczenia Miast" w dniu 24
ska na sejmie czteroletnim - pomyślne, mą·
listopada 1789 r. „My obywatele miast korondre, samych mieszczan zadowalające.
nych i litewskich - mówią na wstępie - imieStronnictwo reformy zdołało zatrzeć odrazu
niem naszym i całej powszechności miast, któbłędy dwuch stuleci. a gdy nadszedł dzień ~ró·
re nas wysłały z zupełną mocą łączenia, wspólby mieszczanie okazali w czynach szczerą w1e:t·
nych starań o zjednanie u Najjaśniejszego KrónoŚć Ustawie 3 maja i gorące uczucie obywala i Najjaśniejszych Stanów Rzplitej
tych
telskie, jakich nigdy może w dziejach miast pol·
względów, któreby stan nasz do tego stopnia poskich nie dostrzegano.
myślności przyprowadzić mogły, w jakimbyśmy
Zaraz po doręczeniu deklaracji
KatarzY:ny!
tak dzielnie do pomnożenia sił, potęgi i wzmocwypowiadającej wojnę l'.olsce! po~eł
!OSYJSk1
Bułhakow zapisar w swoim dzienniku: Mieszczań
stwo okazuje gotowość do wszelkich gwał.tó":' da
leko bardziej, aniżeli szlachta, która boi się o
ziemskie majątki".
.
W Gazecie Narodowej i Obcej zaczęły się po·
jawiać wykazy wielkich ofiar na w„jsko, skłl.t
przez wszystkie sfe.ry mieszc:i:ańskie„.. .
W 140°tą rocznicę wiekopomnej inicjatywy Jana Dekerta daneKonfederacja
Targowicka, nazwawszy seJm
czteroletni rewolucyjnym", obaliła jego uchwa
ruszy
pochód
na
Zamek,
gdzie
delegacja
Dziś odbywa się w stolicy uroczysty
ły taden t~~ mieszczanin nie zasiadał na 'ejobchód oraz wielki kongres stanu śred stanu średniego wręczy p. Prezydentowi młe Grodzi~ńskim 1793 r. Kiedy. się dokony*ał
adres
hołdowniczy
w
artystycznie
opradrugi rozbior kraju, Kapostas mieszczanin war·
niego ku uczczeniu 140-letniej rocznicy
szawskl układał plan
powstania i
tworzył
·
mieszczaństwa, wnej księdze.
htstorycznego zjazdu
zwi!izek' w stolicy, który do najwyżeztj nad naO godz. 1-ej w sali Rady miejskiej rodem
zwołanego z inicjatywy prezydenta Sta.władzy przeznaczał Kościuszkę.
rej Warszawy, Jana Dekerta, w obronie odbędzie się akaaemja, na której prof. H.
Gdańsk opierał się około 6-iu tyiodni wyrG
praw i godności obrwł\telskiej stanu. mie- Mościcki wygłosi odczyt, poczem nastą kom traktatu podziałoweio; nie ,chciał dobro•
KrA<wolnie poddać 1ię Toruń - Prumakom;
pią produkcje artystyczno - wokalne.
ezczańskiego.
ków był widownią pierwsze&'O wy1t1łpienia Ko·
Po południu o a-odz. 2·-ej otwarty zo- 6ciuszki i aktu powitania, podpill&niifO na ratu·
Obchód rozpocznie się nabożeństwem
w katedrze św. Jana o godz. 10--aj rł).no, ~tanie w sali Rady miejskiej !I-gi kon· 1zu w WariZawie, w dniach 17 1 18 kwietnia.
poczem na rynku Starego Miasta odbę gres mieszczański. Na porządku dzien- lud~oijć miejska przeważną, główną odegrała
.
XIII .
dzie się zg-romadzenie, w czasie którego nym m. in. referaty prof. W. Makowslde- i·olę.„.
Stan 1niaj11k1, który, poczynaJl!C od
wie:
chlubne1
wygłoszony 2ostanie szereg przem6wie11. go p. t. „Mieszczaństwo a w.gadnienia na Jm, 11ie ppsią~ał a.ni jednej istotnie
w dziejąch narodowych, uzyiikaw1zy na
W zgromadzeniu wezmą udział uczestni- prawy ustroju Rzeczypospolitej" i sen. J. karty
do·
Rogowicza
p.
t.
„l\lfięszczaństwo a gospo- iiejmie czteroletnim prawa oi>ywatel1twa,
cy kongresu, cechy i delegacje ze sztanróvmywa szlachcie, może nawot .Prze'!"yłsia Jlł
darcia
odbudowa
Polski
współcz-esnej
".
darami. Uczestnicy kongresu udadzą się
w gorliwości okoł_o. aprawy pubho:Z!llłJ; .. ~. ~n11~
łW poniedziałek dalszy ciąg oraz zam swoich przed!ltaw1c1el1 1 Kapostasa 1 Kumskiego,
następnie na grób Nieznanego żołnierza!
dosięga szczytów bohaterstwa„ ...
gdzie złoż~ wieniec, -coczem o godz. 12-eJ knięcie obrad kong~·esu.

-

Wielki kongres mieszczaństwa
w Warszawie
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Aktualne

z dnia 1 grudnla.
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niebezpieczeństwo w _wykształceniu

Szybkość

decyzji nie zawsze daje

I

błogosławione

kobiet.

owoce

Zdawałoby się, że prawo kobiet
do
Natomiast prawdą jest co innego, a wpajanego niestety przeważnie
przez suwania na ten temat daleKo idącycłi ,,re.'
zdobywania wiedzy narówni z mę~y mianowi'Cie to, że nasze obecne
szkoły dom, całemu szeregowi dziewcząt, ob- wolucyjnych" zamierzeń i projektów re·
znami, to sprawa dawno przesądzona. średnie zapchane są młodzieżą, która do 1darzonych poczuciem piękna, talentu
i formy.
Również mogłoby się wydawać dziwnem, t. zw. pracy wyłącznie umysłowej
się aspiracjami artystycznemi, wydaje
się
·P rojekty owe z natury meczy niemo.
że się na ten temat wogóle jeszcze dy- nie nadaje. Przyczyna tkwi w istnieją- upokorzeniem myśl, iż mogłyby te warto- głyby uleczyć tego zła, jakiem jest
u
skutuje; i pisze. A jednak fakt jest fak- cem wśród polskiej inteligencji wypacrz.e- ści zużytkować całldem pożytecznie w młodych kobiet zły wybór drogi dla wła.
tem, że w ostatnim czasie .zachodzi tego niu pojęć społeczno - demokratycznych, sposób praktyczny, choćby n. p.
jako snych zdolności. Natomiast napewno upotrze~. Powodem jej są projekty spe- wedle których n. p. praca praktyczno krawcowe czy pracownice innego fachu niemożliwiłyby zdolnym
dziewczętom
cjalnego .Zll'eformowania s~koły żeńskiej, fachowa, rękodzielnicza i t. p., chociażby ręcznego. TymczastJm męcząc
siebie i możność odbywania studjów wyższych..
jakie się ostatni<> w pewnych
sferach nawet wymagała poważnego wysiłku nie drugich na lekcjach łaciny, matematyki Wady i braki życia leczyć można tylko
uau~cielsJdct. ~ja.wiły, zyskując
po- tylko rą.k, ale i mózgu, uważana jest za i im podobnych, wytwarzają obraz, któ- po głębszem rozważeni u, - szybkość de
"lu.ch • koładl niekompetentnych, a na- coś U:U::zego i pośledniejszego od innych ry Osobom lubiącym pochopne „amery- cyzji nie zawsze daje błogosławione owo·
·vet i kompetentnych,
prac. Skutkiem tego wypacrenia pojęć, kańskie" roztrzygnięcia, daje pole do wy- ce.
Dr. Anna MinkowskaCelem owych projektów jest taka re- ~!!!!!!!!!!!'!!l!!!!~~~~~~~~!!!!!!!~~l!!!l!ll!l!!~l!!l!!lll!!!!!ll!!!l!!l!!!~~!!!l!!!!!!!!!!ll!!!l!!!!!!~~~!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!~!'!!!!!!~~~~'!!!!I!~
forma szkoły średniej żeńskiej, aby posiadała ona tylko kurs niższy, który jakoby lepiej jest przystosowany do umysłu kobiecego. Pozatem w tak osobiście
,,zreformowanej" szkole mianoby, według krążącej wersji, uczyć przedmiotów
według
specjalnie „kobiecych" t. j. domowych.
Każdy bywalec sądowej sali rozpraw stawania przed sądem w charakterze świad zawodowa rozciąga się tylko na to, cze~
Nie tu oczywiście miejsce na roztrzą
sanie niniejszej sprawy z punktu widze- karnych wie doskonale, jak wielką rolę w ka ciąży narówni na wszystkich obywate- adwokat dowiedział się od oskarżonego
nia ogólno - pedagogicznego. Natomiast procesie gra zeznanie świadka. śmiało rzec lach Rzplitej. Istnieją atoli pewne kategor- w charakterze jego obrońcy-lub doradcy.
warto zastanowić się, jakie następstwa można, iż sądowe przekonanie o winie o- je osób, które z natury swych funkcyj mu~wi~z~u z kwcstją tajemnicy zawo•
musiałaby w dalszej konsekwencji pocią skarżonego opiera się najczęściej na zezna- szą mieć prawo do zachowania tajemnicy dowe1 1st?1e1e pokrewny,. wielce doniosły
gnąć za sobą owa projektowana „zmia niach świadków, którzy są w rękach try- tego, o czem się dowiedziały. Mamy tu na praktycznie problem t. zw. tajemnicy urzę
na". Wprawdzie narazie nie .mówi si~ je- bunału jakgdyby reflektorami, wyświetla myśli dwie kategorje osób: 1) duchownych dowej w zeznaniach świadków. Wyobraź
szcze o zamknięciu drogi na uniwersy- jącemi prawdę materjalną w procesie. No- co do faktów, o których dowiedzieli się na my sobie dla przykładu proces o fałszowa
tet osobom z t. zw. „maturami kobiece- wa procedura karna działa zaledwie 5 mie- spowiedzi i 2) obrońców oskarżonego co nie pieniędzy. Zeznaje jako świadek funkmi ", - a przecież jednak z konieczno- sięcy i w związku z tern praktyka sądowa do faktów, o których się od niego dowie- cjona~jusz policji, któremu obrona zadaje
ści rzeczy byłoby to nieuniknionym dal- wysuwa na porządek dzienny mnóstwo za- dzieli przy udzielaniu porady prawnej lub pytanie: „a skąd panowie otrzymali inszym cięciem owej reformy. Mniejsza o gadnień nader istotnych, domagających się prowadzeniu sprawy.
formacje odnośnie do tego, co działo się na
to, ~y miałoby to nastąpić odrazu, czy wyjaśnień. Problem świadków postawić
W pierwszym wypadku chodzi o tajem- strychu domu?„ Odpowiedź świadka brzmi:
też powoli i stopniowo. W każdym jednak należy na czele owych zagadnień praktycz- nicę konfesjonału, uświeconą przez religję,
„Na to nie odpowiem, to tajemnica urzędo
razie niepodobna sobie wyobrazić, by niż nych, gdyż o świadkach, jako o dowodzie której prawo świeckie, rzecz naturalna, wa". już z tego przykładu jaskrawo wiszy poziom szkołx średniej miał się nie w procesie karnym, nowa procedura mó- przekreślić nie może. Sytuacja drugiej ka- dać, jak dalece t. zw. tajemnica urzędowa
odbić ujemnie na przygotowaniu uczenie. wi na pierwszem miejscu, w dziale swym tegorji obywateli jest również zupełnie jasmoże kneblować usta świadkom, a co zatem
wynikiem? zatytułowanym: „Dowody".
.I cóż byłoby ostatecwym
na. Oskarżony, udający się o poradę do idzie szkodzić wymiarowi sprawiedliwości.
wtedy
Oto z drugiej strony należałoby
Omawiając rolę świadka
w sprawie, adwokata, musi mieć gwarancję, że ten
znów raz jeszcze od po:!zątku zaczynać wyjaśnić musimy sobie przedewszystkiem adwokat, któremu on odkrył swą duszę, Chcąc tego rodzaju sytuacjom zapobiec,
prawodawca nasz w art. 103 zarządza:
starą i nudną walkę o róv;'ll.ość umysło istotę pojęcia „świadek". świadek jest nie zdradzi go, t. j. tajemnicy powierzonej
i wojskowych
wą kobiety, tę walkę, którą samo ży to każda osoba iizyczna, wezwana przez nie ujawni przed sądem w charakterze „Urzędników publicznych
słuchać
jako
świadków
co do okolicz
wolno
cie wszak najlepiej już rozstrzygnęło.
Oskarżony musi mieć możność
sąd dla udzielenia posiadanych przez nią świadka.
ności,
na
które
rozciąga
się
ich
obowiązek
Druga część owych projektów refor- wiadomości faktycznych w danej sprawie. szczerej rozmowy z obrońcą, gdyż inaczej
zachowania tajentnicy urzędowej, jedynie
matorskich, t. j. to, by w programach
Pierwszym obowiązkiem świadka, w informowałby adwokata fałszywie z oczygimnazjalnych dla dziewcząt
umieścić myśl nowej procedury, jest stawiennictwo wistą szkodą dla interesów wymiaru spra- za zezwoleniem ich obecnej Jub ostatnio
przedmioty gospodarskie, grzeszy bra- w miejscu i czasie w wezwaniu wskazanem. wiedliwości. Tajemnica adwokacka jest przełożonej władzy służbowej". Zezwokiem zaufania do współczesnego domu. świadka, który nie może się stawić z po- jednakże ograniczona tylko do tych fak- lenia wolno odmówić jedynie, gdyby zło
Wprawdzie ten brak zaufania jest dzi- wodu choroby lub kalectwa , można prze- tów, o których obrońca dowiedział się od że11ie zeznania wyrządzić miało poważną
siaj może częściowo uzasadniony. Jedna- słuchać w jego mieszkaniu. Co do przesłu oskarżonego przy udzielaniu porady lub szkodę państwu. Sąd, czytamy dalej, mokowoż bolączek życia obecnego i
tych chania p. Prezydenta Rzplitej w charakte- prowadzeniu sprawy, czyli jeśli adwokat że zwrócić się o zwolnienie urzędnika z
trudności, które teraźniejsza rodv.Jna
i rze świadka, procedura zarządza, iż sąd zaraz po przestępstwie, spełnionym przez obowiązku tajemnicy do władzy naczelnej
dom przeżywają, nie uleczy się tern, że w tym wypadku zwraca się do p. Prezy- pana X, rozmawiał z nim o tern, to adwo- odnośnego działu zarządu państwowego".
się do reszty odbierze matce wszelkie oTak przedstawia się sytuacja, gdy udenta pisemnie o wyznaczenie miejsca i kat na okoliczność tej rozmowy może być
bowiązki domowo - wychowawcze, odda
rzędnik
powoła się na tajemnicę służbową,
czasu przesłuchania. Tak więc obowiązek badany w charakterze świadka. Tajemnica
jąc je szkole - z uszczerbkiem i dla pranieco inaczej przedstawia się obraz gdy np.
cy szkolnej i dla życia rodzinnego. Nielekarz oświadczy, iż ną to pytanie nie odpowie, gdyż to jest tajemnica zawodowa, tama bowiem chyba rzeczy 'bardziej natuł
ralnej, niż to, że prac domowych, gospojemnica jego lekarskiego gabinetu. W tej
darskich nauczyć młodą dziewczynę muostatniej sytuacji sąd po wysłuchaniu de&i i powinna przedewszystkiem matka.
klaracji lekarza - świadka może go od zeTo, co młoda dziewczyna pod tym wzglęPoza sprawą przyznawania zasiłków na · gjeny, która jeszcze w szerokich masach znań zwolnić, ale jeśli są one dla spraw.r..
dem
z domu wyniesie, da jej nieskończed k h b kt'
h t h ·k
I
społeczeństwa nie 1·est należycie rozu- istotne, przesłuchanie odbywa się przy'.
nawet wypa e c oro y, oryc ee ni a po ega
nie więcej od wszelkich teoryj,
drzwiach zamkniętych, a osoby słuchające
gdyby były połączone z praktyką w gi- na pracy administracyjnej, - Kasy Chorych miana.
Lecznicze zadania Kas Chorych niemo- tego zeznania związane są, rzecz prosta,
rnnaz.jum. z drugiej zaś strony dziew- mają wielki obowiązek czuwania nad zdroobowiązkiem zachowania tajemnicy. -:msęta, chcące się specjalnie poświęcić za- wiem świata pracującego. Ta naczelna za- gą polegać na powierzchownem załatwia
Jak z powyższych fragmentatycznycłf
wodowi gospodarskiemu, który
wszak sada w ciągu minionych dziesięciu lat by- niu zgłaszających się ubezpieczonych, potaDla
byłych nieważ n.rawdziwym kapitałem Kas Cho- uwag wynika, tajemnica zawodowa i
ła traktowana Po macosz„mu
daleko przekracza ramy własnego domu,
t'·
zwłaszcza w mieście, _ mają na to spe- gospodarzy Kas Chorych w osobach partyj rych jest zdrowie powszechne, a stan zdro- jemnica urzędowa w zeznaniach świadkó~
i;:jalne szkoły fachowe. z nich wychodzą nych wysłanników, sprawy administracyjne wia w kraju jest wyrazem wywiązywania są przez nową ustawę traktowane niejednakowo, z uwagi na wchodzący w grę w
przyszłe kierowniczki instytucyj społecz- otwierały liczne możliwości wzmagania ży- się tej instytucji ze swych obowiązków.
!l'ych, fachowe wiejskie gospodynie, in- wiołu partyjnego, - ale natomiast samo
Jak poprzedni gospodarze traktowali to wypadku tajemnicy urzędowej interes pań
struktorki tej dziedziny, zarządczynie go- lecznictwo było tylko balastem, który tole- zagadnienie, świadczy fakt, że z dumą ogła stwa.
Czy zwracanie się sądu·-do władzy prze•
spodarcze i t. d. Natomiast conajmniej rowano dla pozorów zewnętrznych.
szali statystyki, z których wynikało, iż liczzbędną rzeczą byłoby studjowanie tych
Po gruntownej lustracji personalnej, ba zgłoszeń chorobowych powiększa się łożonej urzędnika o zwolnienie z obowiąz.
fachów przez ogół dziewcząt, gdyż współ dzięki, której w znakomity sposób odciążo- z roku na rok w postępie niemal geome- ku tajemnicy jest środkiem celowym i niemogącym wywołać zbyt częstego odraczaczesna propaganda znajomości gospodar- no Kasy Chorych z żywiołu partyjno - agi- trycznym.
stwa domowego powinna iść w szkole tatorskiego, rozpoczyna się teraz właściStoimy dzisiaj u progu nowych metod nia rozpraw, na te nasuwające się pytania
przedewszysikiem tylko w dwuch kie- wa praca nad uzdrowieniem Kas Chorych. i nowego porządku w Kasach Chorych, a odpowiedzi udzieli praktyka sądowa.
K. Kl.
runkach: kultµry życia domowego i roDo Kas Chorych riie zgłaszają się ludzie ogół zainteresowanych z radością wita nolłzinnego, fratZ uwzględnieniu w rozkła- zdrowi, ale ludzie chorzy. Stąd pierwsza winę, że władza nadzorcza Kas Chorych
dzie pracy przy normi~ czasu, który na koniec~ność ~ l.eczenie ludzi zap_adłych na w osobie p. ministra pracy i opieki społecz
międzynarodo·
te zajęcia w domu powhmy mieć wol- zdrowiu. Dz1s1e1szy system leczmctwa, p0- nej inicjuje nowy etap w ich rozwoju pod
ny.
·
legający na minutowej rozmowie z lekarzem znakiem konferencji lekarzy i ubezpiecze_wego kartelu parafiny
Jest rzeczą jasną, że przeżywamy o- .?musza t~go ?statniego ~o P?:Vierz~how- niowców. świat lekarski w osobie najwyż
Dzięki staraniom· polskich wytwórców para•
becnie reakcję przeciw wyż,szym
stu- nego, a ~1ęc sił~ rzec~y ni:ctosc su1!11:nne- szej Izby Lekarskiej, gospodarz konferen- finy, którzy, jak wiadomo, już od kilkunastu
djom kobiet. Reakcja ta jest zjawiskiem go badania, co 1est z 1edne1 strony zrodłem cji, gwarantuje wys0ki poziom obrad, na- miesięcy posiadają swój kartel eksportowy, u• tyle uzasadnionem, że masowy pęd na protestów ze strony świata lekarskiego, a z cechowanych troską o zdrowie świata pra- dało się w pierwszych dni;i.ch listopada stwowyższe uczelnie osób do nich n.iepowoła- drugiej klęską dla ubezpieczonego, który cującego. Fakt, że budżety Kas Chorych rzyć międzynarodowy kartel parafiny. Właści •
.nie założono nowej organizacji, lecz odnonycll. mógł dawać istotnie ujemne rezul- za płaconą z trudem skład~ę nie otrzymuje w 80 procentach, dotyczą samego leczni- wie
wion~ limowy kartelowe, które
obowiązywały
taty. Ale to samo tyezy się przecież tak- należnej mu opieki.
ctwa, jest najwyraźniejszym wskaźnikiem, w branży parafinowej jeszcze przed wojną.
że i mężczyzn. Statystyka dowiodła, że z
Druga konieczność, to czuwanie nad że nie w mniejszym stopniu winni lekarze Głównymi kontrahentami są
Towarzystwa:
pośród wstępujących na wyż,sze aczelnie, zdrowiem ludzi, uchodzących we własnem ponosić odpowiedzialność, a więc i udział Koninklijke - Shell, kontrolowane przez Standard Oil C-o of New - Jersey, Bedford Pe~tosunkowo większa liczba dziewcząt ni~ mniemaniu za zdrowych, a w gruncie rze- w rządzeniu Kasami Chorych.
troleum C-o, oraz Polski Kartel Parafiny. Przy
chłopców doprowadza swe studja do koń- czy, będących źródłem infekcyj. WytwoTo ostatnie jest Kwestją przyszłej struk- puszczalnie przystąpi <lo nowej
organizacji
ca.. Jedynie z tej racji, że s•t udentki sku- rzenie stałego nadzoru nad ubezpieczonym tury Kas Chorych. Dotychczasowe do- również · Anglo - Persian Oil C-o, kontrolupi ~ się głównie tylko na pewnych wy- zdaje się być całkowicie poza dyskusją. ~wiadczenie wskazują, że ustrój Kas Cho- jąca szereg szKockich rafineryj. Wszystkie te
działa~h. podczas gdy mężczyzn spotyka Trzecia wreszcie konieczność, wypływająca rych wymaga zreformowania. Pierwszy grupy przedstawiają około 65 proc. światowej
produkcji parafiny, w tero Polska 10 proc. Posię na wszystkich, - -odnosi się pozorne z obowiązków Kasy Chorych, a dotych- obecny krok jest skierowany we właści zatem spodziewane jest
wejście do
kartelu
wrażenie porzucania studjów przez , znacz czas również całkowicie zaniedbana, to li- wym kierunku, od lekarzy bowiem spodzie- Atlantic Refining C-o, która reprezentuje ló
niejszą ilość
kobiet. W grude rzeczy kwidacja przyczyn chorób nagminnych. warny się uzdrowienia przedewszystkiem proc. l'rodukcji światowej. W ten S:t>osób osią
gniętaby była kontrola światowych rynków p&· ·
jednak jest to wrażenie całkowicie błęd- Wiemy dobrze, jak wielką wagę n. p. samego lecznictwa w Kasach Chor.Y,ch.
rafiny.
· · ·
aa..
wspQlczesn.e:lecznict'W-Oc...D.rz.x.wiazui.e do .hb.
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Aktualne rady na okres zimowy
Wypadki przeziębień, które sposobem
niejako epidemicznym szerzą się wśród ludzi jesienią, w zimie i na wiosnę, dają zawsze powód do rozlicznych skarg i narzekań, gdyż przeziębienie jest zwykłym czyn
nikiem chorcbotwórczym. Codzienna obser
wacja poucza Has, że nie wszyscy ludzie
prz~ziębiają się z równą łatwością: szczególną wrażliwością w tym kierunku charakteryzują się ludzie anemiczni, o wątłej
budowie ciała, starcy, amatorzy trunków,
natomiast osoby silne, nierozdelikacone
o wiele trudniej zaziębieniom ulegają. Aczkolwiek zaziębienie w powstaniu wynikających zeń chorób odgrywa widoczną rolę,
to jednakże winniśmy o tern wiedzieć, że
rola ta polega tylko na osłabieniu ustroju
zmniejszaniu jego odporności na wpływy
bakteryjne, które w przeważnej częsci wypadków są właściwym, pierwszorzędnym
czynnikiem przyczynowym.
Mnóstwo jest chorób, jakie przeziębie
.Aie spowodować może. Na czele tyeh
,;:ierpień stoją sprawy nieżytowe dróg oddechowych, więc: katar nosa, zapalenie
gardła,
nieżyt krtani,
oskrzeli (bronchit1s), zapalenie płuc, opłucnej, dalej wymienić tu musimy cierpienia gośćcowe, jak
np. ostry gościec stawowy, bóle mięśńi
i t. d., porażenie nerwu twarzowego, neural
gję w zakresie nerwu trójdzielnego, zapa1.enie nerwu kulszowego sprowadzające nieznośne bóle wzdłuż linji przebiegu tego nerwu (tak zw. ischias, rwa kulszowa). W wy
niku przeziębienia rozwinąć się nadto mo'ie nieżyt pęcherza, zapalenie nerek, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
przejawiające się biegunką i bólami brzu!Cha. Przeziębienie sprzyja zachorowaniom
na grypę, dyfterję, odrę, płonicę itd„ tudzież w sposób widocznie niekorzystrty
wpływa na przebieg i zejście szeregu
.&praw zakaźnych, osobliwie gruźlicy i inny<:h chorób płucnych. W cukrzycy znaczuiejszego stopnia może wskutek zaziębienia
powstać śpiączka cukrzycowa, . któ.!a '. nai~zęściej kończy się śmiercią.
·
:Wobec tego ,że przeziębienie sprowa,ł}zać może następstwa - jak z powyższego zestawienia widzimy - poważne i groźne, zatem szczególnego znaczenia nabieta staranne unikanie tej szkodliwoścL qakżeż można uchronić _ się p_rzed zaziębieoiem?

Przedewszystkiem wystrzegajmy się
wszelkich zmian temperatury. W szczegół
ności unikać trzeba wy.;chodzenia z ogrzanego pokoju na zimne, -wilgotne powietrze
bez uprzedniego zabezpieczenia się przed
'działaniem zimna, tak samo nigdy nie po,Winno się dłużej pozostawać -w mieszkaniu
w płaszczu, który chronił przed zimnem
na polu. Za niezastosow~nie się do tych
kapitalnych wskazówek, nagroda w posta'ci, w najlepszym razie kataru długo na
siebie czekać nie daje - jak świadczą o
łem wprcst epidemje tej przypadłości, wy'tlikające z pomijania codopiero wzmiankowanych ostrożności. - Prócz tego, w zamiarz-e uchronienia się przed zaziębieniem,
\należy unikać działania przeciągów, które słyną z wywoływania zmian porażeniawych i neuralgicznych, należy wystrzegać
\się rozgrzewania ciała alkoholem, bo to
się kończy przeziębieniem, z powodu, że
alkohol upośledza regulację ciepła i odczuwanie zimna> wreszcie należy ·wyrzec się
1picia zimnych napoi,
gdy jest się zgrza:nym.
Nie wskazanem jest siadanie na wilgo
1nej ziemi, zimnych kamieniach, lodzie,
<Lwłaszcza, gdy powierzchnia ciała dosta-

LmAWSKIE

IN OLEUM
ADOLF

BOKSLEITNER
l S-ka
Nawrot 8
Tel. 114·09, 77-81

tecznie grubą warstwą ubrania nie jest
izolowana, albowiem to grozi zapaleniem
nerek, pęcherza, zaburzeniami żołądko
wo - jelitowemi itd. - Z drugiej strony
koniecznem jest zahartowanie, uodpornienie
ustroju na zaziębienie. Cel ten osiągnąć
możemy przedewszystkiem przez systematyczne stosowanie obmyw'ań ciała zimną
wodą każdego dnia. Najlepiej byłoby zmywać całe ciało zimną wodą, jednakowoż ~
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tem wystałą, wreszcie przychodzi kolej na
kompletnie zimną.
IDnym znakomicie hartującym środkiem
jest ruch na świeżem powietrzu i spanie
przy oknach otwartych, co jednak nie powinno być praktykowanem przez osoby,
które śpią niespokojnie i zrzucają ze sie~
nakrycie, podobnie też spanie przy otwart~m okraie zaniechanem być winno w dni
nazbyt zimne, wietrzne.

w braku łazienki - zadowolnić się trzeba
obmywaniem górnej połowy ciała. Obmywania powinny być krótkotrwałe 2-3 minutowe i połączone z następnem nacieraniem skóry ręcznikiem do czerwoności.
Osoby do zimnej wody nie przyzwyczajone
nie
powinny
odrazu
rozpoczynać
zmywail. zimną wodą. Koniecznem jest stopniowe przyzwyczajanie:
najpierw stosować należy wodę letnią, po-
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Zywcem pogrzebane

I

D~żywotnie wi~zienie dla kobiet we

Przed kilku dniami pisaliśmy o októry
corocznie ·
przewozi
z Francji zbrodniarzy, skazanych na deportację do francuskiej Guyany.
Ostatnio przewieziono na nim do tego
istnego piekła na ziemi przeszło 600 skazańców, pomiędzy którymi
znajdował
się słynny z głośnego morderstwa Trupheme, zabójca handlarza
brylantami
Mestorino i światowego rozgłosu zbrodniarz Barataud.
Na pokładzie tej prawdziwej
barki
Charona znajdowali się tylko mężczyźni,
kobiety boWi.em we Francji karane są za
zbrodnie nie na deportację do Cayenny,
więlecz wysyłane są do specjalnego

zienia w Rennes. ,
Rennes jest głównem miastem Brefanji, a gmach więzienny, znajdujący się
tttn i przerobiony na więzienie ze starego zamczyska, jest najstarszem więzieniem w kraju.
~ieśd o~ w so?!e ~rzysti: ~kazai:yc~,
~ ktorych więk~zosc me opus'Ci za zycia
J:go P?nurych_ i .grozę ~ud~cych
murow. Siede:.adz1esiąt bowiem procent Iokator:k _teJ .turn;y s~azanych zostało ~
karę, sm.ierci, ktorą. im w dr?dze . łaski
a _gło:wrue dlate~o, ze ~ą k~bi~taz_ni
zamiemono na dozywotrue. więzieme.
.
Aresztantkom z~bromone są _wszelkie
rozmowy, rzadko kiedy otrzymuJą one

kręcie,
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sztuczka magiczna -

•

Lina, której nikt nigdy
·

Dl•e og}s.dał

.

'"i

Europa spragniona w ostatnich cza- wymienione cuda, uważa, że pierwszy z
sach wszelakiego rodzaju niezwykłości i nich t. j. wyrośnięcie na
poczekaniu
'cudowności _ nie będziemy wchodzili tu- drzewka, jest zwykłą sztuczką
kuglartaj w przyczyny tej tęsknoty - omawia ską, polegającą na „magicznej" zręczno
'szeroko i żywo cuda,
demonstrowane ści fakira. Co zaś do owej liny, którą faprzez t. zw. fakirów, p<>pisujących się w kir jakoby miał wyrzucać do
góry, ta
rozmaitych lokalach wzrywkowych. Opi- zaś, posłuszna jego woli, winna byłaby
sytych niezwykłych cudowności znajdu- zawisnąć bez żadnego punktu przymocojemy również w przeróżnych opowiada- wania w p0wietrzu i trzymać się w ten
niach, powieściach i zapiskach dotyczą cudowny sposób tak mocno, że mógłby
cych dalekiego Wschodu.
się po niej wspiąć do góry każdy, ktoby
Najwi~ej rozgłosu z pomiędzy tych tego zapragnął - prof. Molisch twierdzi
nadprzyrodzonych wyczynów zyskały so- kate.'..';"..1rycznie, że liny takiej nikt nigdy
bie dwie napozór rzeczywiście nadnatu- IC:l oczy swe nie oglądał i że sztuczka ta
polega- na masowej sugestji, skłonnego
ralnie prezentujące się produkcje.
Gdy fakir, umieściwszy przed sobą do- do tego tłumu.
niczkę z ziemią, każe wyrosnąć z niej w
Natomiast wiedeński uczony wyraża
przeciągu pięciu minut drzewu, które w się z podziwem o niesł;ychanej wy~rzJ!ll~
oczach zdumionych widzów od drobniut- łości na ból fizyczny, Jaki! przeJawtaJą
kiego kiełka rozwija się w póhnetrowej pewni fakirzy, którzy zdumiewającą. siłą
wysokości roślinę. nrugim cudem jest zdołali zapanować nad swą powłoką cielet. zw. „cud z liną".
sna.
·Widział on np. w jednej .ze świątyń
' Kilka dni temu wiedeński profesor
Molisch, powrócił właśnie z podróży po człowieka, spoczywającego latai.'lli całemi
Indjach, dokąd udał się na zaproszenie na desce nabitej gwoździami. Drugi od
induskiego uczonego Bose,
genjalnego całych lat stoi z żaciśniętemi pięściami
badacza fizjologji roślin, który pie1·wszy tak, że paznokcie wrastają mu w _dło~.
To zogniskowanie woli, to zoboJętme
zdołał dowieść, iż rośliny posiadają nietylko zupełnie określony system nerwo- nie na ból fizyczny, to całkowite oddanie
wy, ale krąży w nich pewnego rodzaju się jedynej idei bez względu na jej romaterja, co odpowiada krwioobiegowi or- dzaj, jest rzeczywiście zdumie:r:iia god~~
i w nas, europejczykach, musi
budzie
ganizmu zwierzęcego.
·
', I oto prof. Molis.~, obserwujący p~o: podziw. ·
,dukowane przez fakirow; owe dwa wyzeJ
-----

Odległos'c'

5 ensacyjne

TaJ·emn1·ce

50

doświadczenie

mgław1·c

mi·J1ion0~ ·w·
:.P

uczonego amerykansk}ego

•

na kl1·szy fotograf1czneJ

W obserwatorjum na. Mount Wilson w Kalifornji, które to obserwatorjum jest najlepiej urządzoną stacją astronomiczną świata i rozporządza największym teleskopem na kuli ziemskiej,
os~gnięto niedawno wspaniały rekord.
P.rzy pomocy tego olbrzymiego teleskopu ze zwierc~adłem o średnicy 2 i pół
metra i o wadze 4 ton, dokonywano od
dłuższego czasu obserwacji mgławic we
wszechświecie.

,,l~t''
_

trwala to, co w otchłaniach kosmicznych
niewidzialne jest _dla ludzkiego wzrok.u.
Między inneml wykryto
mgławicę,
którą nazwano~· J. c. _7619.
. .
Od~~głość teJ mgł~~lCY od z.iem1 . ma
wynosie około ~O .rmlJonóy; lat. świetlnych. Sekunda swietlna rowna Jest 300

Francji

zezwolenie na czyjeś odwiedziny, nie wolno im dostarczać z zewnątrz żadnego jedzenia ani podarunków. Pożywienie ich
jest nad wyraz skromne i jednostajne;.
Odziane są wszystkie w grubą brunatną
wełn~ i głowy mają golone.
Dni płyną jednostajnie: od wczesne-go świtu do wieczora p1·aca, przerywan2,
tylko na czas jedzenia i pół godzinny sp11
cer po podwórzu więziennem
dookoła
znajdującej się tam studni.
Nie wszystkie ze znajduj~ych
~
tam kobiet zdołały się pogodzić ze swą
straszną dolą. Zdarzają się więc protesty
i odruchy buntu. Często materjały, dawil
ne aresztantkom ' do roboty, są
prze&
de w takich chwilach niszczone, a nit
rzadkie są wypadki, gdy dozorujące za.
konnice bywają przez swe pupilki poranione nożami lub nożyczkami.
Te, których opór został złamany, któ
J.'e zrezygnowały już ze wszystkiego, co
przypomina życie i pogodziły
się ze
swym grobem, popadają w odrętwienie
apatję lub zwierzęcą obojętność; spełnia
ją. mechanicznie swą pracę, ale mimo to
nigdy nie zdradzą- najmniejszego szczegółu z tego, co ich przywiodło w te mury.
Aresztantki w Rennes podzielone są
na 5 grup. Do pierwszej z nich
należą
morderczynie i podpalaczki, jak np. słyn. ·
na madame Bessarabo, óbdarzona rów·
nież talentem literackim i pisująca pod
zastrzelił&
pseudonimem Hora Mirtel;
ona swego męża a zwłoki jego przesłała
w kufrze do Nancy. Następnie br. Hero
minon, jedna z wielkich obszarniczek w
Bretanji, która zamordowała męża swe.
i
go, chcąc owładnąć jego majątkiem,
wiele innych morderczyń.
W drugiej grupie znajdują się zło
dziejki i oszustki - jej sławą jest Teresa Humbert, genjalna oszustka i genjal~
na finansistka. Do trzeciej
kategorji
zaliczone są przestępczynie prostytutki,
do czwartej przestępczynie na tle poli·
tycznem, jak np. słynna anarchistka Lui·
to
za Michel - wreszcie piąta grupa,
aresztantki recydywistki w mniej cięż·
kich przestępstwach.
Odwiedzający ten straszny dom kar3
nic w nim . zaobserwować nfo
mogą;
przez boczne, specjalne drzwi wprowadzają ich do rozmównicy, gdzie
przez
kratę mogą rozmawiać z
aresztantloą,
do której przybyli.
zazwyczaj krótka.~
Rozmowa jest
mieszkanki Rennes odwykły od mówienia, spoglądają one na swych gości dzi·
kiem spojrzeniem i rzucają kiedy - nie·
kiedy pojedyńcze słowa..• Są, one
ŻYW·
cem pogrzebane..•

.,••,••,••

tysiącom kil?~et;ów.

Te 50 ml'lJC?now lat. - ~yf.ra tak olbrzymia, że po~rostu n.iei:oJęta dla ludzkiego umysłu,_ Je~t naJw1ększą dotyc~czas odległością, Jak~ ludziom udało Sll;}
wymierzyć.
.
.
.
.
A :a. mgław~ca. Je~t naJba:d21ej odległym swiate~, Jaki lnedykolwiek w przestrzeniach międzyplanetarnych sfotogra-

Niektóre z tych mgławic są olbrzymierni oceanami gazów, inne zaś przedstawiają miljony słońc, których światło
z powodu ogromnej odległości na firmamencie błyszczy słabym blaskiem i nrewidzialnem jest dla ludzkiego oka nawet fowa~o.
uzbrójonęgo w szkł& teleskopu.
. Niezmordowane oko aparatu fot~graZaatępuje się to słabe, niedoskonałe flcznego otwarte było przez 55 godzm, a
oko ludzkie niesłyąhąnie wraźliwą
na klisza przez c~y _ten cza~ . poddawana
ś'yViatło kliszą fotograficzną.
działa~-iu teg? swiatla z ~aJdalszyah .prze
kamerą strzen~ ,kos~1~znych, zamm udało się u'releskop połączony jest z
fotog1·aficzną i płyta fotograficzna.
u- chwycie zdJ~c1e,

„

-

„HASŁO"
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ZBRODNIA PANI DEMAILLIS
Głośna ta sprawa rozpalała
umysły.
.„Po
sądu przysięgłych przepemi'Oina była działam

roku oświadczył mi się ... Powiemu wręcz, że mam serce złamane i kochać go nie mogę... Zgodził się na
związek, oparty jedynie na wzajemnym
szacunku i pamięci o drogim 2'Illarłym ..•
mPo ślubie dopiero zrozumiałam, że
uczucie moje dla Janka jest silniejsze
niż kiedykolwiek. Czy można wyrwać
z
serca i myśli ideał? Janek był poezją mego życia, Henryk srz;arym dniem powszednim•.. żył, jadł, spał, chrapał, przy
mnie. Miałam odrazę do jego ciała, ja,
)ttóra poddawałam się z dreszczem rozkoszy pocałunkom i pieszczotom Janka. •.
•..Brak nam było dzieci, któreby pozwaliły nie zajmować się sobą wyłacznie...
•
.._,_Jednego wiecwra, w trzy lata po
ślubie, Henryk odezwał się do mnie:
- Ubierz się. Pójdziemy na obiad
między ludzi. Zamęczamy się tutaj
we
dwoje. Nie mogę znieść dłużej
takiego

Sala

1)Ublicznością.

Wprowadzono oskarżoną..
to młoda kobieta; blada blondyn~a. Podczas odczytywania aktu oskarżenia miała stale wzrok utkwiony w leżący
na stole dowód rzeczowy: malutki rewo!wer, cacko stalowe, tak misterne, że robiło to wrażenie
zupełnie
niewinnego
pi·zedmiotu.
Pani Anna Demaillis, lat trzydzieści
trzy, zabiła pewnego ranka, po powrocie
z kabaretu, swego męża liczącego lat trzy
d'Zieści dziewięć, spadkobiercę jednej z
uajwiększych fortun.
Nie można było dojść przyczyny tego
morderstwa. Zeznania sekretarza osobistego pana Demaillis, dalej zeznania starego przyjaciela domu, przyjaciółki lat
dziecinnych oskarżonej wreszcie zarządcy restauracji, gdzie małżonkowie byli na
obiedzie przed z.brodnią - nie uchyliły życia!
zasłony; pl'IZestępstwo pozostało nadal za... Od tej pory nie jadaliśmy więcej ogadkowe.
biadów w domu; włóczyliśmy się po reNa wszelkie argumenty or(l.z zaklęcia stauracjach i dancingach, gdfile Henryk
swego obrońcy pani Demaillis odpowiada- żądał odemnie, abym piła, śmiała się, tlili
ła niezmiennie:
czyła .••
- Nie mam nic do powiedzenia. Za- Pewnego ranka ... było to w dziebiłam, niech więc i mnie zabiją.
siątą rocznicę śmierci mego Janka... HenOpinja publiczna wrogo -Odnosiła się ryk ofiarował mi drogi naszyjnik z pedo osoby oskarżonej ; pamiętano biednego reł. Wieczorem pił więcej niż zwykle; o
Demaillisa, ten opasły, jowialny bogacz I godzinie 2-giej był już pijany ..•
cieszył się powszechną sympatją.
•
*
*
"'
;roteż, k!edy zap~d~ wyrok, ska~ujący
_ Nie sposób zamknąć oka! ~ jęczy
~01derczyn1ę ?a 01ęzk1e roboty dozywot- jedna z chorych przestępczyń.
nie, rozległy .się przed gmachem sądoz łóżka przy ścianie, , wstrząsanego
wym
okrzyki:
k
·
· d rgawkanu· ch oreJ· „ Nr.
onwu lsyJnern1
_ Na śmierć! Na śmierć!
Była

78'', rozlega się dwugłos: męski - pijac- I dlatego mam sobie
odmawiac
ki, szyderczy, wściekły - i kobiecy: ci- chwili l'ozkoszy? Ani myślę!
chy, zbolały, chwilami nienawistny.
- Wściekłość ogarnęła. mnie. Stali„W domu Henryk objął mnie wpół, śmy na pokładzie. Burza szalała na mowołając:
rzu. Trzasnąłem go pięścią w twarz. Zwa·
- Pocałuj mnie! To nie Ja.n, to ja, lił Sli.ę na pokład. Fala porwała go i uniotwój mąż! Tamtemu za lada różę dzięko- sia. .•
wałaś pieszczotan).i, a mnie, który cię ob•.. Dlaczego Henryk powiedział mi to
sypuje najpiękniejszemi klejnotami, nie wszystko? Dlaczego zdarł z mych oczu
pocałujesz nawet?
iluzję? Czemu oplwał mój ideał?
•.•To prawda> że niezbyt serdecznie po
..•Zmorzony wypitemi trunkami i swodziękowałam mu za naszyjnik; nie wie- ją spowiedzią padł na łóżko i zasnął na·
działam, że cierpi z tego powodu...
tychmiast.
- Myślisz ciągle jeszcze, że twój Ja•.. Oprzytomniawszy z wrażenia. chwy·
nek był ideałem! •.• Poczekaj, powiem ci ciła.m rewolwer i trżymajl}c go w garści,
całą prawdę... Teraz, po dziesięciu latach, nachyliłam się nad śpiącym.
nic już mi nie grozi! ..• Twój Janek listy
- Przysięgnij! przysięgnij! - woła.o
twoje rozrzucał po kątach; boy'e czytali łam, szarpiąc go za ramię, - przysięgnij
je i pokładali się ze śmiechu! .•. Twoje fo- na pa.mięć matki, że to prawda!
tografj e walały się wszędzie·: na meblach,
- Przysięgam 1 - wybełkotał, otwor:zywszy oczy.__; Taka zresz~ przedawdywanach, w pokojach służby...
- Kłamiesz.! Kłamiesz! Nikez.emny? niona hi1Storja..• Idź spać..•
- Prawdę mówię... „Ja lubię kobiety
••.Wówczas.•• przyłożywszy lufę rewol„
rubensowskie - mawiał do mnie - a że- werową do jego ucha, nacisnęłam kurek
nię się z cherlaczką, płaską jak
deska. raz... drugi..• trzeci ... Zabiłam go! Zabielegancji. łam tego, który mi zabił mego Janka dwu·
Dla jej posagu, stosunków,
Jest ładna, choć nie w moim guśeie. Bę- krotnie!... Chciałabym
mordować gQ
dą rui jej zazdrościć •.. ".
dziesięć .•• tysss ..• sięcy razy... aż ..• do .•
- Milcz, milcz przez litość, Henryku! są.. , du ..• ostatecz... nego... osta.•• tecz.„
- Dziesięć lat milczałem. Teraz do- nne•.• ggo f
wiesz się wszystkiego. Na okręcie, gdy"
•
•
śmy jechali na wasz ślub, zaczął umizgiSzary dzień listopadowy, jaku,., z~
wać się do jednej z pasażerek. Zajmowa- wstydzony, że zagląda do tego
piekła
liśmy jedną kabi.nę we dwóch. Pewnego ludzkiego, oświetlił rozwścieczone posta·
wieczora prosił mnie o odstąpienie mu ka- cie kobiece, obrzucające ohydnemi obelga.
mi nieboszczkę o błękitnych szklanycl
biny do północy.
- Jesteś bez honoru, - rzekłem mu już .frenicach, której agonją wykrzywiona to, - za cztery dni żenisz się z Anną! ne usta umilkły wreszcie .••

~

*

*

łóżku więziennego s.zpitala, w pięć
tat po wyroku, leży pani Demaiłlis. Teraz
.nie jest to już jednak urocza dama z to-

Na

w~z.ystwa, a „Nr. 78" .•• Leży na łóżku,
przy1egającem do ściany. Od chwili, kie-

dy wie, i.e dni jej są policzone, odwraca
się uparcie do tego muru, na którym wil'-~ oć ściele się fantastycz.nemi wzory.
Kapelan więzienny, dbały o zbawienie
jej duszy, daremnie kilkakrotnie nalegał, by zechciała
pojednać się
przed
śmforcią z Bogiem. Była głucha na jego
p1·ośby.

Pewnej nocy nagle budzi śpią.ce na aadonośny głos :
- Kochałam!... kochałam!...
byłam
Uchana!
- To 78 bredzi przed skonaniem, rozl.ega się z sąsiedniego łóżka inny głos,
cdarty i chrapliwy.
Numer 78 mówi bardzo wyraźnie i
warzą zwróconą do muru:
- Spotkałam go na tennisie... Pokochaliśmy się od pierwszego wejrzenia...
••• Zaręczyliśmy się w tajemnicy przed
łjcem, bo mój Janf:k nie miał jeszcze sta
nowi.ska i ojciec wyprosiłby go za drzwi.
Kolega jego z politechniki, Henryk DemaHlis, syn wielkiego koncesjonarjusza z
Kon.go, oznajmił mojemu Jankowi, że oji:iec jego poszukuje młodego iniyniera,
gotowego opuścić kraj na dwa lata.
•• .Janek zgodził się, pojechać do Kon-

4 kobiety

JO.

Podobał się. Stał się niezbędny.

Był

drodze do zrobienia świetnej karjery.
Napisał wówczas do mego ojca, prosząc o
inoją rękę. Otrzymawszy odpowiedź przyehylną wziął urlop i jechał do kraju, aby
wmąć ślub ze mną. Zaraz ·po weselu mielślny wracać do Afryki..•
•.. Płynęli z ,Henrykiem Demaillis tymAmym okrętem.•. Było to jesienią.; w porze zrównania dnia z nocą. Pewnego bu?Zliwego wiec:rora, kiedy mój Jasiek p::rnechadzał się po po:kładzie, fala porwała go
i aniosła...
...Henryk Demaillis zjawił sit u nas
łlil"OZPaczony••• Był kolegą Janka jeszcze 'Z
łicewn; nigdy się .nie rozłączali. Wtaje~nmiczył mnie w szczegóły
wypadku ...
Długo nie mogłam pogodzić się z ~· mojem
)Jfeszczęściem... Całemi godzi'.llami roz:ma9ial ze m~ o mi)im n11c:.::han:vm Janba

b..

Listy do Napoleona Wielkiego
Niedawno temu ukazała się, w Niemczech, książka p. t. Filrstenbriefe an Napoleon I" (Listy Panujących do Nap. I),
wydana przez znaną a starą firmę nakła
dową „I. G. Cotta'sche Nachfolger, Stuttgart u. Berlin 1929". Podstawą tego wydawnictwa byli zbieracze: Napoleon I, który, już na św. Helenie, gromadził swą k0respondencję z różnymi monarchami, chcąc,
jak mówił, przedstawić w prawdziwem
świetle swą politykę zewnętrzną; PO nim
cesarz Napoleon III, niestrudzony wielbiciel
swego wielkiego stryja, a zbierający również liczną i rozległą jego korespondencję,
zarówno z osobistościami koronowanemi, jak i różnymi ludźmi wybitnymi. Niemie<:kie wydawnictwo „Cottasche Nachf.",
uzupełniwszy zbiór, o ile można, własnem
staraniem, wypuściło książkę w świat, jednakże nie bez zamiaru skompromitowania
monarchizmu niemieckiego, na rzecz obecnej republiki i myśli demokratycznej. Rzeczywiście, bardziej uniżonych i lokajskich
listów, jak pisane przez różnych „Fiirst'ów"
niemieckich do Napoleona, trudno znaleść.
Warto podać parę przykładów.
Franciszek I, ówczesny cesarz austrjacki, napisał, już w r. 1797, a więc po zwycięskiej nad austrjakami
kampanji wło
skiej, list, w miłych słowach do ówczesneg.o generała Bonapartego; list ten wrę
czył mu specjalny wysłannik cesarski hr.
L. Cobenzl, wszystko w celu zawarcia pokoju. Kończy się list temi słowy:
„ Panie generale Bonaparte! Zdecydo
wałem się na ten krok
(posłanie listu),
nietylko w myśli żawarcia pokoju, ale przedewszystkiem dla wysokiego mniemania,
jakie żywię względem Pana, wraz z wysokim szacunkiem, jaki względem Niego odczuwam; podp.: Franciszek I.
Pierwszy list tegoż cesarza, już do cesarza Napoleona I (17 marca 1805), który go zawiadamia, że: „Wstąpiłem na tron
włoski", jest nieco chłodny, przypominając o różnych zobowiązaniach, dotyczą
cych Lombardji, zakończony jednak słowy:
„Proszę Boga, aby zachować raczył J. Ces.
Mość · w swej świ~taj opie<:e. Pański-Oob.ry

Brat Franciszek".
Natomiast w liście ·( 18 września 18(.18,
a więc już po Wagram i Austerlitz) piszt:
cesarz austrjacki:
'
- Zechciej, Panie Bracie, przyjąć wyra
zy niezmiennego przywiązania i wysokiego
szacunku, z jakiemi pozostaje dla Waszej
Cesarskiej i Królew~kiej Mości jego dobry
Brat i przyjaciel, Franciszek.
Nakoniec (12 marca 1810) mówił ju.i
cesarz Franciszek do Napoleona: „Mój
Panie Bracie i najukochańszy zięciu" i t. d.
Ostatni, równie czuły list ces. Franciszka do „najukochańszego zięcia", datowany jest dn. 29 września 1813, a więc na
kilka tygodni przed bitwą pod Lipskiem.
Jednakże najpiękniejszym okazem lokajstwa książąt niemieckich względem Napoleona jest nast. korespondencja. W roku
1804 został książę Frycleryk - Karol Sayn Wittgenstein (z okazji małżeństwa z księż
niczką Fryderyką S.chwarzburg - SonJerhausen) medjetyzowany t. j. uznany za
„księcia krwi" („ebenbfirtig"). To mu tak
zawróciło w głowie,
że kiedy mu się, w
dwa lata potem urodził syn, nap1~ał do Napoleona list następujący:
- Jego Cesarska i Król. Mość raczy
przyjąć wyrazy mego oddania i wysokiego

szacunku. OśrnieJam się, z powodu nar6-,
dzin syna mego, prosić uniżenie W. c)
i K. Mość, aby raczył zostać jego ojcem
chrzestnym. Przytem polecam syna mego
Jego Najwyższej Protekcji, przez co zada1
walniam jedynie rozkosz serca mego i U-'
wielbienie, jakie odczuwam dla wielkiego
twórcy wszechświatowego pokoju (sic)•
Szczęśliwym czuć się będę, jeśli W. C. i
K. Mość zechce urzeczywistnić moją uniż<r<
ną prośbę. Pozostaje, sire! z ucz:.:ciem'
najniższego oddania względem J. ~~. i Kr,
Mości, Jego najuniżeńszy sługa Fryderyki
udzielny książę Sayn - Wittgenstein i Ho'
henstein.
Na list ten odpowiedział Napoleot
tym sposobem, że polecił (Saint Clou 26
kwietnia 1806) hr. Tałleyrand'owi, aby zba
dał i zawiadomił cesarza: „co to jest za
książę".„.

Wobec tego dziwić się nie można, żeJ
po otrzymaniu całego szeregu listów podobnych, wyraził się Napoleon, już podcza~
pobytu swego na św. Helenie, do dr,'
O'Meara, że:
- Dla bardzo wielu monarchów i ksiq
żąt niemieckich żywić mogę tylko uczucie
,
wysokiei oogardy.... ......_

___•. __

GERALDY O MIŁOŚCI
Niezwykle popularny także i w Polsce
autor zbiórku wierszy erotycznych „Ja
i Ty" - Paweł Geraldy opublikował wła
śnie nową swą książkę, tym razem prozą,
ale także poświęconą miłości. Jest to studjum p. t.; „L' Amour•·•.
Jako psycholog miłości staje Geraldy
obok Stendhala. Zamiarem jego jest udzielić swego doświadczenia i idealizmu mło
demu człowiekowi, który wchodząc w ży
cie, nie zna jeszcze uroku i czarów miłości.
Pragnie on także duszy męskiej odsłonić rąbek tajemnic, okrywających duszę kobiety.
„Łatwo osądzamy kobiety - powiada Gerakly - ale nigdy nam nie przychodzi na
myśl, jak trudno jest być kobietą". I dodaie - ~$9.dzimY t>owszechnie, że kobie-

ta jest prosta i że kpchanie jest rzeczą ZWY'
kłą i w sądach tych jesteśmy hipokrytami.
My ją zwykle zapewniamy, że jest aniołem,
a traktujemy ją normalnie, jak zwierzę.
Tymczasem kobieta jest także człowie·
kiem". Książka Geraldy'ego jest więc obroną humanitarności w miłości.
Występuje także
Geraldy przeciwko
wyolbrzymianiu miłości. „życie jest więk
sze, niż miłość - powiada - i celem ży
cia nie jest miłość. "I tej to prawdy nigdy
nie może zrozumieć kobieta. Dlatego słus2
nie powiedział Nietsche: mężczyzna jest
stworzony do czynu,_ kobie.fa - aby do niego niedopuścić. I to jest tragedja mięcky
mężczyzną i kobietą stara jak świat i
wieczna jak świat".

„HASLO" z tlnia 1, gruania 1929 roku.
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Z TWÓRCZOŚCI' GRUPY LITERACKIEJ .,~KADRA"

Zwarjowany gentleman i dziewica z zachodu
W. stosunku do literatury amerykań1skiej, to chyba nie jakieś uprzedzenie spra:.Wiło, iż nasza znajomość jej -0granicza się
~paru zaledwie nazwisk i tytułów. W za~wie tłumaczeń przekłady dzieł, zro.dwnych na "now.rm kontynencie" stanołiiią ni_kły, wprost zniko·~y odsetek.
O filmie amerykańskim słyszał każdy,
,dużo mówi się o tamtejszych sztukach tea
lraln}'Ch (zarówno jedne jak i drugie cieszą
/si~ zresz.łą w Polsce dużem powodzeniem),
- natomiast• literaturze jest jeszcze u nas
'<wwnie głuche. Pewną pociechę stanowić
lmoże dla nas twieJl6łzenie, iż, podobno,
:ak jest objektów do pNekładu, gdyż ame
kanin rzadko ma czas na czytanie, a i w
kim wypadku - między jednym bussisem, a qrugim - w-Oli wziąć d-0 ręki
tastrowane pismo lub barwny „magazyn••.
Książki amerykańskie stanowią

często

~oć właściwie dłuższy

lub krótszy scenar)asz filmOWY: z wszystkiemi jego charakte~cznemi
właściwościami.
Do rzędu
;takich literackich scęnarjuszów filmowych
lltlożemy zaliczyć świeżo wydane tłumacze
nie .,,Gwiazd zachodu", 1 ) książki wyszłej

z pod pióra popularnej w Ameryce autorki - Zane Grey.
Już z tytułu wiemy, iż mamy do czynienia ze specjalnym genre'em filmowo - literackim, operującym szablonem pięknego
dziewczęcia, dzielnego cowboya, strasznie
czarnego charakteru i całego zespołu statystów, posłusznych woli autora i skinieniu wszechwładnego reżysera.
Przenosi nas autorka w egzotyczną krainę - stepy „dzikiego zachodu'• aby na
tle naturalnych dekoracyj przyrody przedstawić romantyczne
przygody pięknego
dziewczęcia (naturalnie córki miljardera),
która po licznych a wysoce nieprawdopodobnych perepytjach rzt!ca się wreszcie w
ramiona wielce fotogenkznego cowboya.
Wobec szczęśtiwego zakończenia wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jeden szczegół: oto p. Zane Grey zapomniała widocznie, iż podobnie malownicze okropn'ości
mogłyby nawet w pewnej mierze interesować przez parę godzin, ale jedynie.„ oglą
dane na filmie.
Przy czytaniu podobnych historyj już
po kilkudziesięciu stronicach odkładamy ze
zniechęceniem książkę,
przychodząc
do
przekonania, iż na okrzyczanym „dzikim
zachodzie" musi być w istocie ba,rdzo nudno, skoro nawet na 379 ( !) str. nie da się
o nim powiedzieć nic ciekawego. Zresztą
możemy sądzić, iż w wypadku skrócenia
książki o połowę i dodania wielu 1'olorowych obrazków mogłaby się ona cieszyć
nawet dość dużem powodzeniem w sferach niewybrednej młodzieży, lubiącej powieści o podłożu sentymentalnem i awanturniczo - romantycznem.
O ile powieści Zane Grey nie może
my - mimo jej pewnej tYPowości - uważać za utwór charakterystyczny dla stosunków amerykańskich, o tyle w „Ojcu Krystyny Alberty" 2 ) H. G. Wellsa znajdziemy
odmalowany doskonały i wierny obraz powojennej współczesności angielskiej.

Wells zajmuje obecnie w literaturze angielskiej zupełnie odrębne - w zestawieniu z innymi pismami - stanowisko.
Wykorzystuje swój olbrzymi talent pisarski, erudycję i bezgraniczną złośliwość
na tworzenie dzieł, w których usiłuje dać
jaknajmniej zachęcający obraz dzisiejszej
kultury i cywilizacji, obrawszy sobie za objekt, nad którym wprost nieubłaganie się
znęca, właśnie ojczystą Anglję.

Trudnoby się było dopatrzeć w Wellsie
z doby dzisiejszej, autora niewinnie sensacyjnych, fantastycznych książek przedwojennych. Autor „Historji świata„ kroczy po przez „Sen'', „Strajk" oraz i omawianego właśnie „Ojca Krystyny Alberty"
ku ostatecznej konkluzji - dzisiejsze fonny
życia ludzkiego, i szereg związanych z niemi zagadnień, musi ulec już w najbliższej
przyszłości zasadniczej zmianie, gdyż sytuacja ·obecna jest nie do wytrzymania dla
wszystkich ludzi całego świata.
W „Ojcu Krystyny Alberty'', małozna
czące początkowo przeżycia przeciętnego
człowieka, niejakiego p. Preemby „w epo-

ce Conan Doyle'a, radja i pierwszych lordów z Partji Pracy„, oraz jego córki Kry11} Zane Grey. „Gwiazdy Zachodu". Warstyny, sympatycznej postaci nowoczesnej
szawa, Bibljoteka Groszowa, str. 4nl i 3'H1•
panny, - służą jedynie jako tło, na którem
'
'
może autor odmalować ohydę - według jego zdania - dzisiejszego zakłamanego ży
CYKLU: Pieśń o Bałtyku.
cia.
W pewnym momencie p. Preemby zapada na nieszkodliwą manję: wydaje mu się,
iż jest królem jakiejś biblijnej Sumerji, i
Pł~y. Ostry_ dziób okr~
usiłuje, jako Władca,
reformować świat.
$iecze i kkc!zie lotne Jale,
Dostaje się naturalnie do szpitala dla warjak bujne ~ki h~entów,
jatów, skąd uchodzi przy pomocy młodego
w dwa równe, śnieżne piany wały.
przyjaciela, a wkrótce potem rozgoryczony,
W tyle, :ia rufe płynna zamieć:
ale już pozbawiony; reformatorskich zapaponiiej wody - wyżej ptaków.
łów, umiera.
To fale Unio sie mew $'/u:1ydłami.
Nie błaha treść, ale dygresyjne rozwaTo mewY, leefł nas.::pn szlakiem.
żania,
wkładane przez autora w
usta
l z toni morskiej zgrabnie, dziko
szeregu bohaterów stanowią o wartości tej
łowiiJ rzucane im jedzeni.ea
b. ciekawej i symptomatycznej dla Wellsa
i gon.U! okręt, co umyka.
2) H. G. Wells. „Ojciec Krystyny Alberty". książki. Oto jak np. ujmuje jedeq z młodych
w świetlisiq dalt w ..słon.eczlllJ przestrzeń.
Warszawa, Bibljoteka Groszowa, str. 4nl. ludzi obecną sytuację Europy: „Teraz do~atoni Madej.
i 424.
piero zdał sobie sprawę, że Europa szła

z

Mewy za statkiem

WIESŁAW

WERNIC

PAROWO Z
Dzień ma się ku k<>ńcowi.

Nad wielkiem
r~snące
wśród ziel<mych chwastów wrzosy mienią
się
fioletem kwiatów. Słońce znaczy czerwoną stru
gę promieni. Biała brzoza chwieje bezszelestnie drobnemi gałązkami na łagodnym wietrze.
Jesień ciepła, spokojna i cicha rozsnuwa drobne
nitki „babiego lata". Od gęstych
zagajników
płyną mocne wonie żywicy i sosnowego igliwa.
Wpadają przez otwarte drzwi do małej
sali
stacyjnego budynku. Widać stamtąd
brunatne
podkłady szyn, leżące na żółtym piasku.
Na
bocznym torze szepcze coś cichym głosem uchodzącej pary gorąca i czarna maszyna. Od'tryte platformy piętt·zą się okrągłemi pniami
zrąbanych drzew. świeża jeszc.ze żywica zasycha na pokaleczonych sąkach. Linja wagonów
ciągnie się prosto i długo. Dziesięć, jedenaście,
iwanaście, trzynaście. Na trzydziestej siódmej
platfol1Inie wisi mała, czerwona latarka. Wilgotne tłoki, wielkie ramiona, stalo.we
obracające
koła parowozu błyszczą się od tłuszczów. Ka.piący smar z wodą utworzył małe, niebieskie
kałuże po obu stronach toru. Palacz
grzebie
długim prętem w palenisku. Cała chmura drobnych, złotych iskierek wylatuje z
popielnika.
W nadchodzącym mrą_ku błyszczą jak świętojańskie robaczki. Słońce biegnie coraz
niżej.
Cień siedzącego na stopniach parowozu
maszynisty · i;;ięga juz rospących za rowem krza-

polem zachodzi okrągłe słońce. Gęsto

\:ów.
żaczek śledzi własną. sylwetkę. Najpierw by-

Linja światła jest coraz bliższą horyzontu.
Różowe obłoki bledną
powoli.
Zachodzące
słońce wygląda, jak połówka wielkiej, dojrzałej pomarańczy. żwir peronu skrzypi pod czyjemiś stopami. Zawiadowca stacji przechodzi
przez kolejowy plant. Spogląda na prawo, spogląda na lewo. Sprawdza czy ustawiono światła na zwrotnicach. Za p6ł godziny przejeżdża
express wiedeńSki.
Wzdluż toru suną dwie białe latarki. Drużyna konduktorska patroluje towarówkę. Zawiadowca drapie się w głowę. Ziewa głośno. Za·
gaduje maszynistę. Coś o pog.odzie, coś 0 nudach. Nudno, tak. Mała stacja, samotna wśród
wielkiej płaszczyzny. Zakurzona droga, wyżlobiona dwoma kolejnemi, znika w zielonym gąszczu zag:1 jnika. Do miasta - cztery kilometry.
żaczek mruczy coś pod nosem i przeżuwa razowiec. Palacz znowu skrobie we wnętrzu maszyny. Ciemność już zapadła i białe punkty gwiazd
coraz gęściej występują na czarnem niebie.
z mroku wypada zadyszana postać. - Co
tam? - Dróżnik nie może złapać oddechu. Panie naczelniku, panie na... - Co ? - Szyny
rozkręcili,
psiawiary! - wyrzuca jednym
tchem. - Kto? - Nie wiem. - Cholera! Kilometr za przejazdem... - Prędzej !... - Biegnę do drezyny. Drezyna w ciemności nie chce
wejść w szyny. Zawiadowca klnie i poci się ze
zmęczenia. Władowali wreszcie, aż stal głucho
brzękła.

- Latarka! Jazda! - Raz, dwa, raz, dwa.
łą. szeroką i krótką. Teraz długa jest i cienka, Ręce się kurczą i wyciągają. Raz, dwa,
raz,
jak patyk. W obrębie stacyjnych torów bły- dwa. Zadudniły koła. Przemknęli wzdłuż parka
slo dwoje oczu semaforów. Jedno jest zielo- nu, minęli semafor. Ciemność goni bokiem
a
ue, drugie czerwone. żaczek sięga ręką do ty- wiatr napędza świeżego
oddechu w
płuca.
lu i z pośród czarnych złomów węgla wyciąga Chwieje się płomień latarni. Drżące cienie skabiałe zawiniątko. Nóż . skrzypi na chlebie. Za- czą na uciekających szynach. - To już tutaj.
pach chleba miesza się z zapachem sera. Z o- - Dobrze. - Zatrzymali. Latarka przy ziemi.
kienka wygląda zasmolona twarz palacza. Gry- Zawiadowca zatroskał się. Nic tu się nie poragruby plaster boczku i rozgląda się doko- dzi. Szyna oderwana na. ca.lej długości. Trzeba
Ja. Prowadzenie towarówki jest długą podróżą. dzwonie do Rzyszewa. Pan tu zostanie. Jak nie
Czeka się przez cale dnie na podrzędnych sta- zdąże, trzeba będzie pociąg zatrzymać. Do djacjach na zwolnienie toru. Jazda trwa tydzień, bł.a z taką robotą. Zatrzymać wiedeński
exdwa. żaczek polubił ten tryb życia. To nie ża- press.- - Wsiadł i gna już z powrotem. Zajeden „pośpieszny", skaczący na zwrotnicach i chał przed budynek. Zostawił wózek na. torze i
gwiźdżący pędem wiatru na małych przystan- pobiegł do aparatu. Kręci korbą. - Hallo! Tu
kach. Towarówka jest ciężka, mocna i nieru- Ziębice! Hallo, hallo! Tu Ziębice, tu.„ Nikt
eh.oma. Odpowiedni do tego parowóz.
Wielki, się nie odzywa. źle. Rzyszew milczy. Trzeba
długi i silny. Z szeroką platformą na. przedzie, spróbować w drugą stronę, na Bądzyń. Znowu
~ niskim kominem, z dwoma kopłakami do prze się powtarza to samo. - Hallo! Tu
Ziębice!
grzanej pary. Tender wysoki i ładowny. Upcha Hallo! - Bądzyń inilczy. Sabotaż. Biegnie do
ny paliwem. Na tyle - zbiornik z wodą. W no aparatu telefonicznego. Nie działa. Zawiadowey na piersiach parowozu błyskają, jak
trzy ca klnie i rozbija krzesła.
Linja przerwana.
gwiazdy - trzY., reflektor~ . ;Krają mrok ~ Trzeba będzie zatrzymać pociąg•.. Skandalt ~
~
• ·wan.t,ura! Nagana.l
1

ue

Kasjer wzrokiem wyraża swoją troskę,
z
natury jest małomówny. Zawiadowca biegnie na
peron. Przeskakuje podkłady. Zadyszany
zatrzymuje się przed wielkim parowozem.
żaczek właśnie skończył jeść i wyciera ręce
o
spodnie. Zawiadowca tłomaczy urywanym głosem. żaczek ledwie słucha. W drapał się po stop
niach i patrzy na manometr. - Dobrze - mówi. Szturcha p~cza. - Prędzej. Władek. Dosyp węgla. - Palacz ociąga się leniwie.
Już
odczepia jeden z konduktorów brzęczące łań
cuchy. Do Rzyszewa, na spotkanie „wiedeńskie
go". Trzeba się spieszyć. Hamulce.
Odsunąć
hebel. Jazda! Dwa pióropusze pary strzeliły koło tłoków. Na zwrotnicy dróżnik macha
ręką.
- Dwadzieścia minut! - krzyczy. Nie
nie
szkodzi, za dziesięć minut będą na
miejscu.
Koła zaturkotały na
skrzyżowaniach szyn.
Skrzypnęły drzwiczki. żar paleniska padł
na
drewniany trzonek leżącej łopaty. Miał węglo
wy sypie się po pomoście. Coś trzaska w głę
bi huczącego pieca. żaczek stoi przy okienku.
Widzi, jak długi prostokąt światła goni przed
parowozem. W tej jasności szyny niczem srebrne sztaby biegną z czarnej dali i wpadają pod
koła. Z boku muszą pędzić słupy telegrafu, ale
ich nie widać. Maszynista przypomniał sobie,
że Jinja jest przerwana. Dudni, dzwoni, brzę
czy dźwiękiem rozlicznych spojeń wielka, spoeona od gorąca maszyna. Już iskry trysnęły
gęstym snopem ognia. Rozwiały się, fruwają w
mroku gasną. żaczek słucha. Parowóz ma swoją mowę, niepodobną do ludzkiej. Ciężką., głośną i prędką. - mowę stali. Manometr, jak serce. Splot zawikłanych rurek - jak żyły, arterje. Dudnią gloś40 . płuca parowozu. żaczek slucha. Już wyczuł. Parowóz zwalnia biegu.
Władek. Co tam? - Palacz drgnął. OQ.wraca
się od pieca. - Rączka się odkręciła, - mówi
niepewnym głosem. - Bo to zawsze, jak się
za prędko jedzie„. Szukaj, szukaj prędzej... Palacz schyla się. W migotliwem świetle lampki widzi maszynista, jak z zatłuszczonej kieszeni kurtki wysuwa się błyszczący mosiądz
śruby. Brzękło na blasze pomostu. Palacz wyprostował się. żaczek nakłada zakrętkę. Parowóz stanął w ciemności i dyszy głośno sprężo
ną parą. - Nie pojedziem... - Co? Nie
pojedziem.„ - odzywa się martwym głosem pa·
łacz. - Zwarjowałeś. - A nie pojedziem. W glosie tkwi upór. Maszynista juz się zorjentowal. - Gdzie druga śruba? - Nie wiem. Ach ty ... Chciałeś mnie nabrać. Poczekaj. Złapał go za kołnierz. Palacz szarpie się. - Co
się z tym człowiekiem stało? - myśli żaczek,
przetrząsając kieszenie. Jest. Skoczył do pieca,
wyciągnął klucz francuski i zakręca.
Palacz
skurczył się w sobie, znieruchormial. Szuka czegoś po podłodze. Tam, w kącie leży młotek.
Skrada się cicho, wyciąga rękę, już go ma.
N,ie po~dziem dale:i.„ - Dlacze;s..-~- -- ,._

coraz dalej i dalej od ~zasu złamania
zbrojnego pokoju w 1914 r., pojawili się
nowi ludzie, nowe nawyki myślowe, nowe
ideje, nowy sposób reagowania, nowe moralności, nowe formy życia. Pojął, iż znajduje się na progu nowej epoki, epoki, która nadeszła tak prędko, iż nie było już
czasu wyjaśnić fonu i instytucyj poprzednil'
go okresu. Zostały już obalone albo znisz
czone, zburzone, alb~ pominięte" ....
W „Ojcu Krystyny Alberty" nie bu·
duje jeszcze Wells nowych form życia, starając się jedynie o ostateczne zniszczeni•
i rozbicie jego starych zmurszałych form.
Stanisław Smoleński.

W straganie
Zielony pióropusz marchwi
omiata.
Mówi: jak dłUllo nać rwali
Nim wzil:li z wioski, ze świata
Strzeliście powalę

Złociste

oaórków rolli
radoinic.
Straganiarka odczyni uroki Zamys"li się chwil, o kośbie.
Pieśń żniw~ zad~

Nadaremnie zwi.erajqc swe płgs&ki
Buntem nabrzmiałej czerwieni1
żywicielu rolniczej Polski Twego losu nic nie odmUni.

W lśni4cem cichej kapusty :wiiert!>;idle
i mia.ski się ni.ebem przeglqda.
A jej listki, rozp~ niedbale
śn~ daleki swój sen o ~kach.
D:.ień

Porzucone od ludzi gdzieś w kqcie
liszki, poczwarki vochu,
Je tak w-aszy, jak niesdyś tułaU' • ojciec:
Tubalny, :lośliwy samochód.
żółte

Tylko ki.edr_ 1WC zwolna przyjdzie
Jakieś clziwy gadajq w straga1tie:
Ktoś szepcze:
warzywa, śpicie:
]alaeu w polu musi być ładnie.

W awrzyni11c

Czereśnicwski.

księżyc spadnie„. - Dlaczego_? ,- pyta: jes.zca
raz żaczek nie mogąc zrozwruec odpowiedzi. -

Bo księżyc' spadnie„. -

J ~ki księ~y~? - A ~
pqkazuje palcem c1emnośc1. Zacz~k
~ę
spocił. Władek zwarjował. To tak p_o . OJCU. PJ·
ca ma warjata.
Zwarjował. - Ks~~zł'c
~est
wielki ... - ciągnie dalej palacz, zbliza;iąc iuę z
młotkiem w zaciśniętej pięści. - Głupiś. Od'ejdź.
- Parowóz rusza powoli z miejsca. - Nie poje·
dziem - złości się Władek i tupie ,nogą. Zamie- ·
rza si~ młotkiem na maszynistę .. - A wiecie Cf'
na księżycu ..• - Ja wam pokazę. - lVIaszym·
sta złap.at go za rękę. Trzonek młotka zawiro·
wał w powietrzu i upadł z trzaskiem. Maszyna
o... -

nabrała rozpędu.

Gwiżdże wiatr i zgania z komina

chmurę dymu. Na skaczącym pomoś.cie

wąską

szamo·
księżyc„. . -

cze się dwu ludzi. - Księżyc...
charcze Władek i ściska za szyję maszyrustę
żaczek czuję duczność w pi~rsia~h. Za
chwilę
zwali się z pomostu. Ostatkiem sil r.ozrywa. 41.awiącą obręcz palców. ZnoWlł skoczyli do siebie.
Zaciśnięta pięść spada tuż przed twar7'.ą. maszy:
nisty. Podbija ją mocnym ruchem ręki. Rw1ęl·
na blachę. Posypał się węglowy kurz. .TarzaJą
13ię w pyle. żaczek. ma podrapaną twa:z 1 pod.ar·
te ubranie. Pot ścieka mu ze skroru. Palacz
wyrwał się i wbiegł na tender. Maszynista goni
za nim... Potyka się i biegnie. Kawał węgła wy·
padł z ciemności. Ledwie zdołał się
iachylić.
Wzdrygnął się na myśl o skutkach udernenia.
Krzyk. Krótki, urwany nagle krzyk, zapano·
wał nad turkotem kół. żaczek wdrapał ·itię
ru
skraj tendra. Nie bylo nikogo. No,gi się ugię~y
pod maszynistą. Pochylony naprzód starał s1~
dojrzeć cośkolwiek pośród pełnej nocy. O mało nie stracil równowagi. Uniósł głowę ku i'Ó·
rzę. Błyszczące ramię sem~.oi;u przemknęło aad

nim i pobiegło w dal. RozblJaJąc stopy na o·
strych bryłach węgla, ześlizgnął się na. pomost.
Trzysta metrów przed parowozem
pierws:M.
światła Rzyszewa. . Opadły heble. Zgrzytnęły ha·
mulce. Gwiżdże wypuszczona para.' Otoczony gę·
stym, białym obłokiem przejechał żaczek za.
plątan!ł sieć zwrotnic. Ześlizgnął się po
stopniach i, nie zważając na ból nóg, wbiegł na pe·
ron. Na pierwszym torze sapie długa lokomotywa. Wielkie, zielone i niebieskie wagony "wie·
<leńskiego" pociągu błyszczą światłem szero·
kich okien. żaczek szuka wzrokiem
czerwone!
czapki zawiadowcy. Biegnie. Już już
znalazł;
Zawiadowca zatrzymał się pod latarnią, rozma·
wia z jakim urzędnikiem. Maszynista
dopadl
Spracowane
go. Staje z boku, oddycha ciężko.
płuca wznoszą się i opadają, jak miechy.
- Nawiązaliśmy łączność z Ziębicami - mówil
urzędnik. żaczek wytęża słuch. ... tor jest uszkodzony. Trzeba zatrzymać pośpieszni'···
iawiadowca kiwa głowiło

:~&n' z o:nia 'l grudrila.1929 ro'ku.
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Własny · dom
dla niższych pracowników
miejskich
W tych dniach odbyło się zebranie organizacyjne członków .Towarzystwa Budowy Domu dla niższych pracowników
miejskich, na którem wyłoniono delegację,
któraby załatwiała wszelkie sprawy, zwią
zane z ostatecznem zalegalizowaniem statutu. Następnie uchwalono przystąpić do
p.rzyjmow~nia na członków tylko tych pracowników miejskich, którzy nie posiadają
jakichkolwiek nieruchomości.

polska tolerancja

płaszczykiem uroczystości

upr a~ia konsul pruski

••

Nr.~

robotę

religijnej

pour le. roi de Prusse

Znaną jest nasza polska tolerancja. , ważyli się na ulicach Gdańska rozmawiać
Tolerancyjni jesteśmy do przesady, ba na- głośno w języku ojczystym.
Nie chcemy już wspominać tej martyrowet 40 obrzydliwości, dopuszczamy na
tle tolerancji do uprawiania wręcz szkodli- logji rodaków naszych z czasów przedwowej antypolskiej roboty godzącej w naj- jennych jaką przeszli pod zaborem prusżywotniejsze interesy naszej państwowo- kim. Eksterminacyjna robota łl. K. T. jeszści.
cze dziś trwa w pamięci całego poznańJak się do nas i wszystkiego co polskie skiego.
odnoszą nasi sąsiedzi z nad Szprewy wyA nasz stosunek do naszych niedawnych
starczy wspomnieć jak to potraktowano gnębicieli? My zapominamy zbyt szybko
naszych artystów w Opolu, wystarczy wszystkie krzywdy i urazy. Najlepszym
przypomnieć skandale gdańskie gdzie za tego dowodem jest układ jaki przed niegłośną rozmowę w języku ojczystym ro- dawnym czasem podpisał nasz minister
dacy nasi byli życia niepewni, i notowano Spraw Zagranicznych p. August Zaleski.
tyle faktów bestjalskiego pobicia tych i>o.
Niemcy natomiast niewiele się zmienilaków którzy . byli na tfle nieostrożni, że ly. .Ta sama buta, ten sam hulający szo-

W· piątek dnia 29 listopada, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami rozstała si~ z tym światem, przeżywszy lat 61

winizm. Rodacy nasi, którzy pozostali
za kordonem- nie wiele lepiej mają dziś
- niż mieli przed wojną. Wystarczy przeczytać wszystkie interpelacje posła Baczewskiego w sejmie pruskim.
.Ten sam ucisk. Szykanowanie polskie·
go szkolnictwa, gnębienie i prześladowa„
nie wszystkiego co polskie trwa w 4.al·
szym ciągu.
Krwawe i straszne pokłosie wojo)
wszechświatowej morze wylanej krwi _ _i
niczego Niemiec nie nauczyło. Mniejszość polska w Niemczech jest tak samo
gnębiona jak była przed wojną.
A u nas. My tolerujemy olbrzymią roz...
budowę szkolnictwa niemieckiego. Toletu·
jemy uprawianie różnego rodzaju roboty
anty-polskiej. Tolerujemy bezprzykładne
napaści

na

polskość polakożerczej

pras:Y

niemieckiej wychodzącej w POisce. Ni·
żej podpisany przypomina sobie np. jakiś
i.
P•
elaborat
niejakiego Andreasa Holko, dfu„
Wystawa rotograflczna
kowany w łódzkiej hakatystycznej „Frełe
Polska Y. M. C. A. w Łodzi, pragnąc
MARJA Z DRZEWIECKICH
Presse" przed 4 laty p. t. „Chovinismus und
wsród licznych swych członków, fotograLilge in der polnischen Literatur'' pełen
fów-amatorów irozbudzić większe zazruiło
niesłychanych napaści na luminarzy piś-
wanie do fotografji, a zarazem chcąc dać
miennictwa polskiego. Podobny artykuł"
możność miłośilli.kom fotografji zapoznać
drukowano w wolnej i niepodległej Polsce
szerszy ogół do jak pięknych wyników
CZŁONKINI TOW. RZEM. nRESURSA"
i niemalazla się podówczas w Polsce Wła·'
dochodzą w tej sztuce niektórzy amatodza,
któraby zakazała w~isywania po;
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wysokiej
r.zy-urządzają we własnym lokalu Wydobnych
podłości.
,
cmentarz w Zarzewie nastąpi dnia 1 grudnia r. b. o godz. 2 P• p., na
staw~ Fotograficzną, która trwać będzie
Dziś np. pozwala się konsulowi prus~
który zaprasza swych członków
od 8-go do 14-go grudn~& r. b.
kiemu w Łodzi na wyraźną propruską agi.Wystawiać mogą wszyscy amatorzy z
ZARZĄD TOW. RZEM.
tację pod płaszczykiem uroczystości rełi•
:Lodzi. Termin przyjmowania eksponatów
gijnej. Rzecz się ma tak. Pod Łodzią w oupływa 5-go grudnia. ·
dległości
kilku kilom.etrów od Rzgowa
· Za najl€psze eksponaty wydawane' bę
znajduje się cmentarz poległych. Cmen•
dą dyplomy i wartościowe nagrody:
tarz ten ufundowano i założono przez
Przewodnictwo w Komisji Sędziow
Niemców podczas trwania okupacji nie&kiej Wystawy objął prezes „Klubu Mimieckiej. Spoczywa .na nim kilka tysięcy.
łośników Fotografji" p. Kirbitz.
poległych w bojach pod lodzi~ Rosjan i
Wszelkich infonnacj i udziela Polska
Niemców.
'
.Y. M. C. A.
· pJ Skowroński obejmie w najbliższych dniach Otóż w dniu wszystkich świętych t li..,
Komisja Doradcza
Jak się dowiadujemy w Inspekcii \specjalnych jak to, dla ociemniałych, st<>pada na tymże cmentarzu zaaranżował
Szkolnej m. Lodzi z dniem dzisiejszym głuchoniemych, moralnie zaniedbanych tutejszy konsul pruski pan Luckwald o•
przy P.U.P.P.
zaszły duże zmiany i przesunięcia.
i t. d. Również insp, Skowroński przy- gromną uroczystość żałobną, na którą U·
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu
Dotychczasowy jnspektor szkolny pan czynił się do podniesienia poziomu na.u- przednio zaproszono kolonję niemiecką, za.1
28 listopada dokonano m. in. wyborów do Jan Skowroński po ·40-letniej pracy czycielskiego wskutek czego w Lodzi agitowano kilka tysięcy Niemców łódzkich,
Parytetowej Komisji Doradczej przy Pań~ ·n a niwie oświatowej na własną prośbę mamy obecnie nauczycieli o pełnych Do tych to rzesz niemczyzny, zgromadzo..l
stwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy w pr~e&edł z dniem 1 grudnia r. b. na eme kwalifikacjach.
nych na cmentarzu wygłosił pan Luckwal<t
.
Łodzi. W charakterze członków , tej komi- ryturę.
.
.
Pan Skowroński za owocną pracę na dłuższą przemowę, która była niczem in'
sji wybrani zostali: pp.: Purtal, dr. Poznań
Należy zaa.naczyć, że pan Skowroń- polu oświatowem został odznaczony krzy- nem jak agitowaniem tutejszej niem
ski J., Landau Wł., Kornacki W., Bartczak ski w roku 1890 rozpoczął służbę peda- żem oficerskim „Polonia Restituta".
czyzny na rzecz króla pruskiego. Dosłow„
St., Krzynowek St., Lancman St., Wilczyń gogiczną w Małopolsce. W czasie zawieruJak już donosiliśmy władze woje- ny tekst tej przemowy wydrukowały za.
ski Br., Milman Sz" Cieślak K. Jako za- chy wojennej władze austrjackie powie- wódzki€ wystąpiły z wnioskiem do władz równo „Freie Presse" jak i „Lodzer Volk·
stępcy członków powołani zostali:
pp.: rzyły Mu stanowisko inspektora szkolne- centralnych o zamianowanie p. Skowroń szeitung", z dnia 25 li'StQoada r. b. 9to kłli
Wisławski T., inż. Landsberg Sew., Kon M., go w Przemyślu, skąd w roku 1915 prze- skiego komisarzem rządowY.m m. To- ka z niej ustępów: ,
Glilckermann A., Doroszow L„ Silczak St., niesiony został do Radomska.
maszowa-Marwwieokiego.
· ••. A jak gorzko odczuwajQ ten cięiar dd.
Hofman W., Tomczak J., Szwarcbart M.,
W Niepodległej Pofsce pan SkowrońDowiadujemy się, że stanowisko to
piero ci, którzy zaliczajQ do swoich tycll
Pawlak M.
ski objął stanowisko inspektora szkolne- pan Skowroński ma obj!!ć już Yl tych
zmadych bohaterów na naszej kochanej G«>
'
go m. Piotrkowa. W sierpniu 1929 r. de- dniach.
· · ·
rze Mogił w Rzgowie.
Jak nas informuje Kuratorjum Szkolkretem Pana Prezydenta przeniesiony
••• Chcemy walczyć o szczęficie n<U1z:ego lu
Wolnej Wszecbnicy Polski~j wstaje
du równie.i: tak mężnie i zacięcie, jak ci tw
na stanowisko głównego inspekto- ne Okręgu Łódzkiego - na miejsce p.
Najbliższy wykład publiczny na temat:
taj, któr::y dla szc::~ścia zagrożonej ojczyzny
ra szkolnego m. Lodzi, na którem to sta- Skowrońskiego przydzielony czasowo zoofiarowali swoje życie, ••
Tomasz Hebbs (w 250-letnią rocznicę nowisku pozostawał do dnia dzisiejszego. stał dotychczasowy inspektor
szkolny
••• cab} kwitlUJcą wiązanką niemieckich wsp6b
zgonu), wygłosi dzisiaj w niedzielę dnia
Jego twórcza energja przyczyniła się m. Piotrkowa p. Jasiński.
naści
ludowych ::::a
przykładem,
niestet:t
1 grudnia o godz. 12~ej m. 30 docent Ste- do wielkiego mzwoju szkolnictwa powzgasłego
przedwcześnie ostatnio niemieckie
Dowiadujemy się również, że dofan Rudniański z WaJszawy.
go ministra
spraw wewnl)trznych - dr,
szechnego naszego miasta.
tychczasowy zastępca inspektora p. PoStresemanna, który <!la mojej ojczyzny nie:Wykład odbędzie się w auli Gimnazjum
Dzięki inspektorowi Skowrońskiemu dulko przeniesiony został w stan nieczynmieckiej zasłużył sobie na w, ie i my u
Miejskiego - ul. Sienkiewicza ~6.
w Lodzi obecnie mamY, kilkanaście szkół ny.
tem miejscu wspominamy o nim w dniu

t

ROGAClłA
„RESURSA"

Stanowisko komisarza· rządowego
w T_o maszowie Maz•

Z
„

;wejści~bezpłatne,,

dzisi-ejs:rym.
••. Czy nie powinnilmy być dUmni, :ie i
my wszyscy jesteśmy pochodzenia niemieoki.ego i powaiamy, pielęgnujemy oraz otrzymujemy w &puści.inie obycza/ niemieeki1
że naleźYlJlY do tytli, którzy po sławne!
walce obronnej o honor zagrożonej ojuyz.j
ny spoczywają tu nieodżałowani • • • Do tal
kiego wielkiego dzieła pożądana jest łedna
pot~iŁna wspólność ludowa, która eklada sienie tylko · z wspólnie ~YJQcych, ale z kolej
ności pokoleń, opieraj11cych si{l o barki wzal
jemnie.
••• Ci, tutaj nie spoczywajQ na obczylnłe\
Niernłeckte dźw~ekl brzrniq nad ich rrobam~

· ·Druga faza sporu

Wieczor pleśni · polskich
w Polskiej Y.M.C.A.

o ubezpieczenie majstrów fabrycznych

Dziś, w nied~ielę, t. j. ·1 grudnia r. b.,
~ godz. 8-ej wiiecz. w. lokalu przy ul.
Spór o ubezpieczenie majstrów fabry- mi, którzy twierdzą, że majstrowie tylko
Piotrkowskiej 89, Polska Y. M. C. A. u- cznych przemysłu włókienniczego w Lo- dozorują robotników,
nądza. wieczór pieśni polskich.
dzi pr.zecilodzi <;>hecni~ w drugą fazę.
Zakład za$ na podstawie ścisłych
i

Na iprogram złożą się: 1). śpiew solołlfY p. doktorowej H. Fotygo·- Zebrowskiej oraz 2) występ izespołu smyczkowe.
go pod dyrekcją p. Pilarskiego.
Wejście dla członków _ 50 gr
dla
gości _1 -zł.:. ·
''

.

~.-~'

•

k·

• Cb •

CZCI
opina
Dziś, w :niedzielę 1 grudrua o godz.
i-ej p. p. w auli Gimnazjum Miejs.kilso
(Sienkiewicza 46) odbędzie się Uroczy~
1łta Akademja ku czci Chopina. Bogaty
~ram azopenows:ki wypełnią p. p. M.
Chwat, M. G-Omółka, Ma.kowui oraz or~
kiest:ry uczniowa.kle Gimnaij.uro.
Wejście dla dorosłych 1 rd .• dla młofiieży s~kolnej 50 gr.

namaemJ&

11

We wszys~ktch_ w1ększy0 _fabrykach szczegółowych badań stwierdzi?, że majzakład ubezp1·eczen: p_racown:ko.w um~sło- strowie ponoszą odpowiedeialność za jawych przel?ro~ad!Zil~ mspekcJę i z~łos1ł .z kość i ilość pracy nadzorowanych roboturzędu maJ.strow i ~k zw~~ych podmaJ,- 'ników, czego najlepszym dowodem jest,

,

st~ych tkalni, wykonczalm 1
przędzaln chociażby fakt uzależnienia wynagrodzedo ubezpi~enia.
nia ich od zarobków tkaczy. O wiele leOd wydanych przez za.kład orzeczeń piej przeds.tawia się sytuacja majstrów,
fabrykP,ncl odwołali się do pana wojewo- względnie podmajstrzy(!h farbiarń ł wy'dy i sy-tuacja utknęła na. martwym pun- kończalń, któ~y z tego wzgledu, że sił
cie. - bezsprzeczenia odpoWiedzialni za iloic5 l
· ostatnio wydane ·tezy Ministerstwa jako§ć pracy nadzotowapych robotników
·Pł'a~y i Opieki Społec:Znej nie wyjaśniły 'bezapelacyjnie podlegają. ubezpieczeniu.
p.bsolutnie sytuacji. W d~lszym ciągu zaJak się dowiadujemy Zakład Ubezpiesadniozym wairunlciem przy
zaliiczeniu czeń pracowników umy~łowych w dal'm~jstr\)w tkackich do kategorji pracow- szym ciągu będzie prowadził ubezpieczanilł,ów · umysłowych jęst pono~zenie
od~ 'nia majstrów, choćby z tego względu, że
J>QwiedZiłll>lno~ci ~ ~ał<;>ić J,?racy gmpy rq., nie może wchodzić w kolizję ~
orz~eze'botniczej. To jest właśnie punkt, w któ- 'niem i tezami Ministerstwa Prac.~· i O,nie·
r~ zakład ub~pieczeń pracowników u- ki Snołeczne.i. (n)
,mY.Sło:Wlccłl nie zgadza. ai9 z fabrvka.Jlh~

:

Pytamy. Niechby jakikolwiek konsu\
polski w Niemczech 5'!>róbował zaaranio·
Wać podobną uroczystość i w podobny
SPoSób próbował agitowa~ w Niemcrecl?
na rzęcz polskości miałby się z pyszna.
Twierdzimy raz jeszcze te tego rodzaju
robota konsula pruskiego wyraźnie agitu~
jąca tutejszyeh Niemców na rzecz Prus
jest niedopuszczalną - szkodzi naszym interesom ogólno państwowym i powintta
być

w

zaną..

przyszłości

bł'.xw:1.4ll~t1f e

zakaR. H.

-

Nr. 330

Niesłychany

,,MSŁO"

z ttnra "1 gnfdrira·-i929 rolfu. ·

Str. 11

skandal .niszczenia robotniczego Teatru Pop u Iar nego
przez „robotniczy" Magistrat

ldjotyzmy p. Weissberga jak bumerang zwracają si~ przeciw jego
Co nato robotnicy? Co nato władze nadzorcze?
V>otwór z Dilsseldorfu zaciekawia dziś
antysły wszystkich neurologów, zastanawiających się nad pubudkami zbrodniczych czyr.ów krwawego zbira.
Neurolodzy i patatodzy polscy zająć
&ię powinni osobą p. wiceprezydenta Weisberga. Im też zostawiamy do rozstrzygnięcia kwestję,
c z y o s t a t n i e
skandaliczne ględzenia 1
brednie kacyka łódzkie
go na posiedzeniu Rady
'Miejskiej były wynikiem
skończoneg~ chronicznego kretyństwa czy też
chwilowem zamroczeniem
mózgu, zatrutego toksy„
nami jadu i nienawiści.
My jako nielekarze nie jesteśmy powoła
ni do stawi'ania djagnozy. Niemniej wolno nam określić ostatni wyczyn p. Weissberga, co też uczyniliśmy we wczorajszym artykule ostrym i bezwzględnym p.
t. „Chamstwo".
Określenie mocne? tak jest! Ale ton jego daleki jest jeszcze od tej niesłychanej
brutalności, tej ordynarn o ś c i i t e j ł o b u z e r j i z jakiemi p. W eissberg potraktował zasłużone
ę;o dyrektora teatnt p. Bolesława Gorczyńskiego.
Całe społeczeństwo
łódzkie
;iajęło wobec tego niesłychanego faktu nateżyte stanowisko.
Podkreślić nam
należy p i ę k n e

tu
i obywatelskie stanowis-

lc o c a ł e j p r a s y łódzkie.i, która
bez względu na swe zapatrywania polityczne i stosunki, łączące ją z Magistratem, zgodnie potępiła b e z w s t y d i
niską prywatę p. Weiss b e r !! a , osobiste .mvoje animozje
·wywlekającego w sposób ordynarny na
forum !>Ubliczne. W obronie swojej godności staje w otwartym liście sam p. dyr.
Gorczyński, na któręgo działalność patrzy cała Łódź z najwyższym uznaniem i
sympatją. List ten omówimy obszerniej w
jednym z najbliższych numerów naszego
pisma. Tu nie będziemy więc kruszyli
k<>pji o p. Gorczyńskiego. Tu stajemy
jeno w obronie tak ważnej placówki,
l<ulturatnej jaką jest Teatr Popularny, a
który zniszczyć pragnie zacietrzewienie i
głupota p. Weissberga.
·
Tak jest! G ł u p o t a ! - Jdjotyzm
t.a który wylać go powinna własna partja
na zbity pysk!
Robotnicy! Słuchajcie! Stała się rzecz
wręcz, paradoksalna,
rzecz, mogąca otworzyć - nam oczy na niejedno.
Oto p. Weissberg-Wieliński, gorący
~rotektor burżuazyjnego Teatru Miejskie-

go, n i s z c z y

s cen

ę

, p r z e z-

naczon~

dla robotnika,
teatr, który przez swój repertuar i niskie
t:eny dostępny jest dla tej szerokiej warstwy
proletarjatu pracującego, którą
nie stać na bilety do teatru przy ul. Cegielnianej.
Sądzić by można, że kto, jak kto, ale
.vłaśnie socjalistyczny magistrat zrozumie
wartość i znaczenie Teatru Popularnego i
1>tacz.ać go będzie gorącą opieką. A tymczasem stało się wręcz odwrotnie.
Podczas JldY Teatr Miejski, na który
w drodze subwencji i różnych świadczeń
łoży miasto do pół miljona złotych, rocznie jest zwolniony od podatku, uboga scena Teatru Po,ularnego ugina się pod brzemieniem
podatku, ściągane~o z całltę bezwzględnością przez
~istrat, który nietylko nie chce darować i grosza, ale niejednokrotnie rzutał Dyrekcji belki pod nogi przez niewydawanie książek biletowych! ! !
źeł

Ntt „Teatr Popularny'' przewiduje badmiejski subwencję 5,000 zł. miesięcz
I tej wdowiej sumy, pod pretekstem

nie.:

troski o prywatne długi p. Gorczyńskiego,
byłego dyrektora Teatru Popularnego, a
obecnie kierownika artystycznego sceny
ip rzy uL Ogrodowej - wzb(31lia się Ma.gistrat wypłacić. A właściwie nie Magistrat
-ale p. W eissberg i to z płytkiej prywaty i zacietrzewienia - co podkreślamy na
każdym kroku.
Mimo tych karygodnych,
ftieetycznych i nieobywa~·.e 1 s k i c h w y c z y n ó w p. W e i s §.:-b_e r__g 1l 1 scena robotnicza ·robotniczej

własnej

partji

.
w

głodzie brósłszy w pierze dzięki łasce robociarzą, swego wclłdnęła
tę sprawę i p o I o •
i chłodzie pracować będą bagatelizuje sobie żądania i interesy prole- żyła ostatecznie - kres nie·
i n a d a 1 - .n a peryferjach miasta, w tarjatu.
słychanemu skandalowi
dzielnicy proletarjackiej - d z i e l n i
zapoczątkowanemu
Jako pismo rzemieślników i robotników a t r a 1 n e m u ,
ot es t u e
y jaknaj- przez złą wolę, niepoczytalność i ubóartyści l'eatru P,opularne- polskich p
energiczniej przeciw świadomemu nisz- stwor duchowe p. Weissberga, który
0
leczyć
się
powinien w zakładzie dla
Niemniej godzi
pod p r - czeniu Teatru Popularnego.
Robotnicy -jak się dowiadujemy - chorych nerwowo-umysłowo a nie z wy·
g i er z opinji publicznej wroga robotnisokości wiceprezydenckiego stolca feroka łódzkiego - jego · pseudo - obrońcę sami ujmą się za swoją krzywdą.
My zwracamy się z gorącym apelem wać o sprawach miejskich.
~
wiceprezydenta p. Weissberga, który do
Łodzi przybywszy w
e d n e j p a r z e doWojewództwa, jako wła
d z i u r a w y c h p o r t e k dziś, o- d z y n a d z o r c z e j , by z urzędu

t.odzi nie

runiet W

te-

i

r

~

się postawić

m

ę

.

i

e

.

·Echo skandalu teatralnego
List otwarty p. dyr. „B.

Gorczyńskiego

tych. Co tu owijać w bawełnę: ·„Splajto- chciano zastosować tego „prawa łaski~.
S:r.anowny Panie Redaktorze!
W bezprzykładnym dla kulturalnego wałem''!
Byłem bowiem - skazany.
·
środowiska
paroksyźmie
zaciekłości
Bardzo źle się stało, nie powinno się
I padł drugi strzał. Pewnego dnia
styczniowego przysłano mi zawiadomiestronniczej pan wice-prezydent Wieliń- tak było stać, mogło się było nie stać.
Jak? Bardzo prosto. Trzeba było: dać hie, iż ściąga się ze mnie sumę 40.000
ski na plenum Rady Miejskiej w dniu
28 _ubiegłego miesiąca posunął się do rzri Łodzi mniejszy, tańszy i gorszy zespół zł. A należy jesz.cze dodać, że w między.
cenia na mnie najcięższego oszczerstwa. artystyczny czyli gorszy teatr, nie wy- czasie sam z dobrej woli niezmuszonr i
z całym spokojem 'dumnego przeko- stawiać sztuk polskich, ani klasycznych, nieobowiązany do tego, przedłożyłem zenania, że nikt z uczciwych 1 lojalnych lu nie sprowadzać artystów na występy na stawienie, by przekonać Magistrat, w
dzi w Łodzi (a tylko na tych mi zależy) tomiast należało co miesiąc, co tydzień, jak ·ciężkich, w jak - otwarcie powiedzani na cnwilę w podyktowaną prywatą co wie~ór rachować, :rachować jeszcze my kiepskich int~resach, niemal beznakalumnię nie uwierzył, mógłbym strzep- raz rachować! A obok tego trzeba było dziejnych (o ile nie przyjdzie pomoc I
nąć' z siebie i tę jeszcze grudę błota rzu- żyć bliżej z placem Wolności i zapytywać :Magistratu) znajduje się moja impreza?
coną i pójść - do swojej roboty. Długo usłużnie czy żąda się tam · wystawienia
Oczywiście, nie spardonowano mi.
milczałem, mogłem milczeć i nadal, nie tej lub innej sztuki (dosłowny cytat pre- ściągnięto ze mnie og-.corruną, jak na mój
odpowiadając na inwektywy. Dziś jednak tensji pana wice-prezydenta). Ja tego budżet sumę 40.000 zł. (czterdzieści tysię
gdy miara cierpliwości opinji: się przebra wszystkiego nie czyniłem, sądziłem że cy zł.)
ła, wobec tej jak dotąd tak dla mnie ła- moim obowiązkiem jest zaj:rpować się tył
Zrozumiałem znaczenie groźby listo.
łaskawej opinji publicznej winienem za- ko pracą repertuarową, artystyczną, lite- padowej. Pozostawała jeszcze nadzieja
brać głos. Pieczęć mojego pokornego mil- racką, sceniczną i t. d·; Całą. stronę gosp·o na rekompensatę za sprawione dla Teczenia musi być nareszcie zerwana.. A darczą z pełnym zaufaniem oddając w rę atru (d~a jego dobra, dla jego świetnowięc pan wice-prezydent Dr. Wieliński z ce ludizii kompetentniejszych.
ści, - powiedzmy z mocą! - a nie dla
sadystyczną skwapliwością raz po ra:t
A na placu Wolności czuwano.
mojej potrzeby!) kostjumy dekoracje i
powtarza bądź na zebraniu publicznem
Już w listopadzie roku ubiegłego padł re}{wizyty.
bądź w druku: o mojej „nieudolności ad- pierwszy strzał w kuluarach teatru ~iej
Na zasadzie p:aktJ'.'ki la~ ubiegłrc}l
ministracyjnej", „przecenionych zasłu- s.ldego „Pan Gorczyński pozostanie w można było legalme 0~1ągnąc z te~o z~°:'
gach artystycznych", z łezką oburz.enia Lodzi tylko do końca sezonu"„. Zajęty dla prawem zwyczaJowem conaJmmeJ
społecznego natrząsa się nad tern jak to sprawami artystycznemi nie zwracałem 60,000 zł. (w roku ubiegłym otrzymałem
ja w haniebny sposób „zarwałem" do- na to uwagi i w miesiącu grudniu wzo- daleko większą z te&:o ~ytułu ~urnę)· .
stawcę żelaza, nie zapłaciłem szwaczki, rem lat ubiegłych zwróciłem się podobTym razem odmo~wno m1 .. Odpo!le
właściciela. składu jedwabi i t. d. i t. d. nie jak moi poprzednicy o zwolnienie z dziano wręcz~ że k«;>stJumy, .am rek":l.ZYTak jest, panie
Wice-prezydencie, podatku miejskiego. Od lat szeregu (Od ty nie ~dą odem_n;~ w.ykup1one3 Miano
istotnie po dwudziesto-jedno miesięcz- Wroczyńskiego do Szyfmana po przez. prawo me wykupie i me wyk\lp1ono.
nem prowadzeniu przedsiębiorstwa te- pierwszy rok mojej dyrektury) stale teTrzecia śrubka została przykręcona.
atru miejskiego zostałem winien: praco- atry w całości lub w znacznej części zwal Byłem już położony!
.
wnikom, dostawcom, instytucjom spo- niane były od tego społecznego ciężaru.
Prowadząc do końc~ imprezę teat~
lecznym, pokaźną sumę iks tysięcy złoAliści względem mnie tym razem nie mógłbym to i owo Jeszcze .uratowac!
~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!l!!~~~~!!!!!!!l!!!!!!l!!~!!!!!!!!!!!l!l!i!!!!~~ zmniejszyć jeszcze ni~które _naJpr.zykr~~J
!!
sze · zaległości - ale 1 ~ m1 ume~ozl!·
ł
ł
wiono. Chod:z;iło bowiem o połozeme
IS
mnie zupełnie jaknajdokładniejsze! Więc
°
• k
•
d t
na początku czerwca zainscenizowa~o mo
w sprawie skanda11cznego stanow1s a P• w1ceptezy e!1 a. je dobrowolne (na piśmie u re~e.z;ta)
Weissberga-WielJ"ńskiego w stosunku do sceny robotn1czeJ z~eczenie się Teat;·r.... „wygryzhsmy
Gorczyńskiego" jak stwierdził z trybuny
wę subwencji dl~ placówki kulturalnej na ~an Wice-Prezydent.
Szanowny Parne Redaktorze!
Pan Vice-Prezydent m. Łodzi Dr. Ed- tory ~zysto .oso~iste.
.
.
.
Nazwijmy rzeczy po imieniu: WYpę·
mund Wieliński na posiedzeniu publicznem
Nie V:daiąc s 1 ~. W. ment~m całej ~ys~ce dzono mnie na czysto na bruk rzucaJąC
Rady Miejskiej w dniu 28 listopada r. ?· go_rszącej dys~USjl 1 walki, :Wypowiedzia- za mną na moje bru·~i ogromny wór dłu
podczas dyskusji nad sprawą wypłacema nej przez Magistrat Teatrowi ~opularne- gów Teatru Miejskie~o: . . . . .
umieszczonej w budżecie na rok 1928-29 mu, przeznacz?nemu ~la. najszerszych
za cztery lata moJeJ cięzk1eJ 1 m~
subwencji dla Teatru Popularnego między w~rs~ r?botmc~ych oswiadc~amy. pu: odwagę to twierdzić publicznie o_wocneJ
innemi użył następującego zwrotu. „Te· bhczme, ze doło~ymy ~szystktch sił na pracy na terenie łódzkim . uczym~:mo ze
atr Popularny skona, a Magistrat rueda szych by utrzymac d?mos!ą dla kultury mnie celowo krok za krokiem od hstop~
pieniędzy na potrzeby, gdyż to należy do Łodzi placówk~, zagrozoną t podkopywaną da do czerwca nę?z.arza, o~arc~oneg(l
Wydziału Opieki Społecznej•.
.
przez ~~atę 1 ~łą wolę.
.
. nadto olbrzymiemi, Jak na moJe siły dłu
Podając powyższe powiedzeme Pana
Dziękuiąc ~a. łaska~e umieszczenie gami! Pokonano mnie. Ale tylko na czas
Vice-Prezydenta miasta Łodzi pod sąd opi- powyższe~o oswiadczema łączymy wyra- krótki.
•
Po licznych biedowaniach, przy. P°'
nji publicznej, my niżej podpisani pra- zy wysokiego szacunku.
cownicy Teatru Popularnego stwierdzamy,
Zespół artystycztt;Y • •
mocy u~wyc~ i
loja~ych ludzi (a
że życie i byt Teatru zależne są w pierPersonel techntczny • . tych w Łodzi meb~ak), m.e tylk? utrzy.
wszym rzędzie od naszych wysiłków i
Personel pont~. Tea~ ~·w !-odzt, małem słę na poWilerzchm, ale 1 zdoby,(następuje k11kadz1es1ąt podpisów). łem warszfaty pracy.
pracy, a nie od tego czy inne~o zapatrywania Magistratu, wprowadzaiącego spraChciałem pozostać w Lodzi i ~sta

Otwarty I• zespoIu Tea ru popuIarnego

łem, bo uważałe!ll
i uw~żam,
s~ę J?Oto
•
OJCOID
rruasta ch?ć me
l•••••••••••~•••••••llllil••••••••••'l:ll
dobać _ że mam coś w Lodzi do z_ro):ne·

. . . .„

pmejściowym

1~

~~~

OD DZISIAJ

I~ •

WIELKA WYPRZEDAZ

I• ~

••
••
••

WIN i LIKIERÓW

~•

ZRABATEMD030.%. OD CEN STAŁYCH

TEODOllł WAGllElł
PIOTRKOWSKA

NR.

101

~

I~ •
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~•
·~ •

i~ ~
~•
~~

~oze

nia, bo jestem człowi~em i;e~tru rue z
łaski p1·zypadkowej większosci ~Ył>o!·
czej lecz z prawd.mwego powoła.ma wie·
dzy 'i doświadcrrenia.
, .
Tak więc i nadal, eh~ .się t.o w . dalszym Ciągu i coraz ba.rdzieJ moze .rue~odobać panom Wice-Prezydentom 1 ~ektórym pan~m Lawnilrom - W LOOzi pq

zostanę.

A sprawę bezp:rzykładn~go paroksy·
zmu wściekłości pa.na wice-prezy~enta
Wielińskiego skierowałem na drogę JedY·
nie właściwą, t. j. sądową.
. .
Proszę przyjąć

zapewnienia mojego pow~zama

Bolesław Gorczyński.
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TEATR MIEJSKL
nie barwnej i pierwszorzędnie wystawionych 14,50 - Koncert.
„MŁODY LAS".
„Skal:mierzanek" Jutro, wtorek, środa sensacyj 15,00 -- „Co słychać, o czem wiedziełl trzeba"
Dziś w niedzielę o godz. 12 w poł.
„Młody na komedja amerykańska ..Pocią.ir
Widmo" w
TEATlł
- wygL dyr. Szczepan Mędrzeek4
Las" J, A. Hertza. Przedstawienie zakupione reżyser,ii St. Dębicza.
15,20 - 16,00 - Koncert.
d1:a mlod,zieży.
16,00 - „O życiu kwiatów" - opowie dr.
„KOPCIUSZEK".
liks Burdecki.
„'ARTYśCI".
Przyjęta z ogromnym
entuzjazmem przez 16,20 - Muzyka z płyt gramofonowych.
Teatr Miejski: - Dzielny Wojak Szwejk.
W niedzielę o godz. 4 po południu „Artyści" rzesze naszych milusińskich przepiękna, prze- 16,35 - Odczyt org. staraniem Izby handlol'eatr Popularny: Skalmierzanki.
·
z pp. Grywińską, Jakubińską, Woskowskim na platana tańcami- i śpiewami bajka „Kopciuszek"
wej polsko - rumuńskiej p. t. „O rolnictwie
rea.tr Kameralny: - Mężczyzna i Kobieta.
czele. Jest to ostatnie przedstawienie tej sztu- powtórzony będzie dziś, niedziela o godz. 12-ej
RunnmJi" - wygł. dyr. Petrini
w południe Balet, żywe zwierzęta, niespodzian- 16,55 - 17,15 - Koncert żywych kanarków hoCO GRAJĄ W KINACH ki. Ceny :popularne.
ki czarodziejskie. Reżyseruje L. Zbucki i A.
dowli p. Kusiakowskiego.
Apollo: - Miłość kozak>A.
Górecki. Barwne dekoracje E. Pietkiewicza.
„DZIELNY WOJAK SZWEJK".
17,15 - „Z przeżyć i dziejów Narodu" - wygŁ
Bajka: - Zew morza.
W niedzielę o godz. 8.30 wieczorem „Dzielprof. Henryk Mościcki.
~apitol: Przedziwne kłamstwo remy: Pietówtiy, ny Wojak Si:wejk" podług s ławnej powieści J.
TEATR GEYEROWSKI
17,40 - 18,30 - Koncert reprezentacyjnej or~asino: - Grzeszna miłość.
Piotrkowska 295.
Haśka, w reżyserji i inscenizacji Leona Schille
kiestry policji państwowej m. st. Warszawy
't::orso: - Zdobywcy złota.
Dziś, w niedzielę
popołudniu arcyzabawna
pod dyr. Al. Sielskiego.
ra.
'łarr.
Prawda zwycięża.
„Kwadratura Koła", a wiecz. doskonała komedja 18,30 - Kwadrans poezji z Wieczoru Poetów w
,;ra: - Golgota miłości.
XEATR KAMERALNY.
Wł. Fodora „Dr. Julja Szabo".
sali rady miejskiej.
Ila-rand-Kino: - Hrabia Monte t;nr!sto.
Ti·augutta Nr. 1.
19,00 - Rozmaitości.
~: Władca Sahary.
Dziś, niedziela dwa przedstawienia popołu
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ,
19,25 - Feljeton p. t. „W służbie jednej ,,._
oza: - Tancerka
dniu po raz ostatni wyborna komedja Wł. Fo1 grudnia.
dziny".
Odeon: - N a Zachód od Zanziba.ra.
dora „Dr. Julja Szaqo" po cenach zniżonych. 10,15 - Nabożeństwo z katedry poznańskiej.
19,58 - 20,00 - Syjrllał czasu.
Pałace: Dziedzicznie obciążon~
Wieczorem salonowa konwersacyjna komedja 11,58 - 12,10 - Sygnał czasu, hejnał marjac- 20,00 - Słuchowisko z Poznania.
Resursa: - Szampan.
Wl. Lakatosa „Mężczyzna i Kobieta" z Faleń
ki, KOl!llunikat meteorologiczny.
20,30 - ~oncert popularny.
Raj: Dalsze dzieje Tarzana.
ską, Makarczyk-Wasilewską, Trapszówną,
Dę 12,00 13,00 - Transmisja z Teatru Wiel- 21,10 - Kwadrans literacki. Fragment powieSłońce: -Tajemnica przystanku tramwajowego biczem, Meliną, Tatarskim, i Wł. Ziembińskim.
ści Jarosława Iwaszkiewicza „Hilary syn bu·
kiego we Lwowie. Odczyt p. ministra KwiatSyrena: - Arcyzłodziej z Damasz.ku.
·
kowskieg·o p. t. „Istotne założenia w walce
chaltera".
·
Spółdzielnia: Ostatni rozk~
TEATR POPULARNY.
o nowy ustrój".
21,25 - Dalszy ciąg koncertu.
Uciecha: - Muzułmanka.
.1
Ogrodowa 18.
13,0 O- Transmisja z Filharmonji Warsz.
22,00 - Feljeton p. t. „W SeWnń" - _wygł. !J.
:Venus: - telazny człowiek.
„SKALMIER~ANKI".
114,00 - „Prace pszczelarza w czasie zimowym" I Mieczysław Skrzetuski.
~ta.:. - Sal.ambo.
'
po raz ostatni.
- wygł. p. Kazimierz Ba:iorek.
l22,15 - Komunikaty: meteorologiczny, policyj..
Dzi§, niedziela dwa razy ostatnie p~wtórze- 14,20 - Koncert.
, ny, sportowy.
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STAN zAkazPWYP~~~~~i ~~::~TAiłz~il
Słr'lo AllłTVICU&ÓW ZRIŻORO OD IS-J0°[0

PIERWSZA KONKURENCYJNA PERFUMERJA

1.
Kaidy

łcupujący

.KINO
.,

s

uGRATIS:
H wA c
Różne

otrzymuje

I. ó D t, PIOTlłlCOWSICA 22, TllL. tJ1•4J·

niespodzianki.

IMOZATEAT~

IJJfRIMJIBll KINO

-

UL KILIŃSKIEGO Nr. 178

-

II
-

wyższego

po
wany

został

zaangażo-

obrazu
Chór Rosyjski •

I
I

Nastt;pny program:

„UŚĄIECH LOSU"

__

111

DzU I dni

I

BałucJd
R•nek 5
„

RA

TE;;R tRRlllEHllil&lmi
Balackl
Rynek

Niesamowite przygody wśród dżungli i dzikich bestyj

5

I

Dzli ł dni =-na•t n eh! -

VI rolach głównych

FfJłAfłlC "!w~~~·!:usta~neif~~!~~!~~oc~lllG$TOrł
Nad program•

1
1
,... """""'"" ~ :O'::;'"oGRZANA I

Aktualno'e -

SALA 00.:Z7.;;;:.A

Nad program

~~-~i"-~".:":::''~;.'."".;!'.';';.~ ';.';;'.:.. ~.:;..;.::-;-..,·,::'"':!'~
wsxyatki•

Anons:

;;;~;~CRU

~-

IIl
I

KohniKellywHaremie wkrótce
z JADW~GĄ SMOSARS~ -lll!W!!JFIJl!ll•llJ!lllM!IDM!W!UFl!!W!plli=-llllWJl•lll•WWllllilil

~ZACHĘTA~
~

ZGIERSKA

26

~

Salam bo
(CORKA HAMILKARA)
Orgia miłości, nienawiści i zemsty w~ słynnej powieści
G. FLAUBERTA
W rol.

irłów.

JANE DE BALZAC
Henri Baudin i
Rolla Norman
Wkrótce:

METROPOLI.S

Poe„1tek w dni powandni• o f• 4 pp.-Waobety
aiedzicle i święta o f· 12 w poł. - Ceay miejse
w dni powszednie niedziele i iwięta NA PIER„
WSZY SEANS III m. 40 fl"· II, I i balkon 60 rr.
loia 1 słoty - NA NASTĘPNE SEANSE w dni
powszednie: III 70 gr., li i balkon 90 rr-, I. m.
si. 1.20 loia .i: 1.50 w ·aoboty niedziele i iwię
ta III m, 80 gr. li i balkon sł. 1.10, H m. 1,40
loża 1.80

wkrótce

••••••••••••••
:•:• CZAlłY 4ł•t
....
i PRAWDA i
I ZWYCIĘZA i
li~············••++•••·
Dziś i dai nastClpnych

•

li
li
li

I

llB
••

I
I

Potężny dramat covboysko-seuacyjny •

Niebywała

sensacja Niebywałe tricki
Szczyt sensacji Przewrót w sensacjach
W roli srłównej. ulubieniec narodów

Willi~: cD~~wmond

li

Dziś po raz ostatni
Najnowszy film wytwórni „SFINKS:'

Wielkie

Nad proirrr:
DZIENNIK ATtfALNOŚCI
seansów o godz. 4 pp., w soboty, niedziele i ŚwiClt• o 1-ej pp.
Na 1-y sea,ns ws:i:ystkia miejsca po

I
I

••

iwłtJto

pol•kiej wytw6rczolci
filmowej
·

KnSlowa ekrana polskiero

IADWIGA

l"OIAlłllCA
dramaoie mih>anym, na tle

w

potęinym
eroŁ7cznycb dwććb

kobiet i dwóch

prnŹ)IĆ
męic~u

Wedłua' powieści naiwybitni!i~ z mocal!&y

li•
tvatury pol.kkj >.NDRZrJA STRUGA I'> t.·

Grzeszna

miłość

Parblerami jej i,:
Naj110wua r.-laoja filmowa
,,A." aceu

Początek

•

~•

atołeczayda

ZofJa Batycka

Bogwiław Samborak~
Zuay artyata araJDaryezuy
Tadeusz We•ołowald
Wybitlly tal„t filmowy

Jerzy Kobau

Orkiastra pod batut, L. KANTORA
Poczl\tek seansów o godz. 12 w poł.
Ceny miejsc na pierwszy seans wszystkie po 1 zł.

••.••„ •.„„••• „ •••••„„••
•
li

50 · gr.

•

•

„HASLO" z drua 1grudnia1929 roktt.

Str·. 14

„ŁODZI ~~~WODNEJ"

Słynny

Mistrz Maslci człowiek
o stu twarzach genjalny

JACI< HOLT

w swojej ostatniej i najlepszej kreacji jako sparaliżo

w dramacie p. t.

wany czarnoksiężnik Zanzibaru w filmie p. t.

„Ostatnia Karawana"

NA ZACHOD
OD ZANZIBARU
dramat

pełen

niesamowitych

wrażeń, miłości

Dziś

i dni następnych!!!

jeźdz·ec

JOE BONO

Tl!AT

daw. „FLORA" Zawiszy 22.

sensacja p. L

dramat ilustrujący dzieje poszukiwaczy
skarbów
W roli głównej :

Sally 8lane, William Powell
i Fred Kohl er.

IClłłO

Wybitny rewelacyjny dramat

Szalony

w pozostałych rolach:

i zemsty.

Niebywała

Dziś

i dni

następnych !U

Wybitny rewelacyjny dramat

(Bałuty).

w 10-ciu wielkich aktach.
Rozmaitość tła! Efektowne pomysły! Gehenna skazańców! Życie wojsk kolonjalnych!
Katastrof a w kopalni! .lywcem pogrzebani!
Następny program: „POLICMAJSTER T AGIEJEW"
~-~--------------__,~--~----~

Początek

seansów w dni powszednie o godz.

ł.30

pp., w

sobotę

i

niedzielę

o godz. 12.30 pp.

•

l

i~ Życzeniem każdej pani
erl

kupić

bieliznę po cenie umiarkowanej z najlepszego materjału.

Polecam w wielkim wyborze z jedwabiu do
prima Crepe de Chine, Opalu, Nansuku, Madapo•
łamu e. t. c.

bieliznę damską wykwintną
białą

i

bieliznę d.:iecinną

kolorową

i

niemowlęc4

"ieihmę pościelową
haftowaną

i

przybraną

w rożnych wielkościach

bieliznę stołową
obrusy kolorowe i

lnian'l
białe

gdyż dostarcza PP. Urzędniko~
50 największych sklepó~ wszelkiclJ
towarów

KOł..,DRY

puchowe i watowe
w dużym wyborze odcieniu i w najlepszem wykonaniu

satyny, jedwabie do
gładkie

na raty po cenach
gotówkowych

kołder

i w kwiaty w najlepszych gatunkaeh
w wielkim wyborze

chusteczki do nosa
płócienne

damskie

i z innych tkanin w

wiełldm

•
1

1Spis sklepów wydaje

się

na

żądani'

9,RATPOL"

męskie

Al.

asortymencie

Kościuszki

NI!'. 13

tel. 71-56.

Magazyn
Nawrot 7.
Magazyn bielizny
tel. 126-04.

Bielizny

w.·

Wyprawowej
Kll·A PP, Na~rot 7.

Sprzedai bielizny hurtowo
Nawrot 36.

FABRYKA BIELIZNY
teł. 126-05.

~~*l+i::J+El+t:l~
.
m

l ·

•~ Zakład

I

Meblowo - Tapicerski ~

~STANISŁAWA GABAł.Ył.ódź~
~ Karola 1

~

RADJO-AL -A
ŁÓDŹ,
ul. Nawrot 1.
Ważne

c1Ia

właścicieli

Tel~

kino„teatrów
i lokali publicznych.

przyjmuje wszelkie instalacje gramofonowo-głośnikowe dla
audycji publiczności
Ceny przystępne, warunki dogodne

•

~

C . i DZ

:a GWIAZDKĘ

POLECAMY W DUZYM WYBORZE NAJPIĘKNIEJSZE

RESZTKI cd 5 do 25 zł. na SUKIENKĘ
wełnian., Jedwab, aksamit., muślin i in. oraz
niedrogie obrusy, ręczniki, sztuc:i:ki płótna
i wiele innych odpowiednich artykułów na

w getun.,

123„88

i,'

posiada na składzie komplob.le u- 'fj
~ rządzenia pokoi sypialnych, stolo- [iJ
• wych gabinetów, saloników i poje- ~
r::l dynczych mebli, Duży wybór oto- l3 '
~ man, kozetek, krzeseł i mebli ~a- .~.
+ bowych. Ceny przystca>ne. Na Źll· +.
El danie daje na spłaty
1646-S·B '

Na gwiazdkę!!
wielki wybór odbiorników .. kra-•
jowych i zagranicznych, najnow·
&zej konstrukcji bez akumulatorów i bez baterji
zasilane prądem z sieci elektrycznej, poleca:

i 'Piotrkowska 108

ładne

.

PREZENTY

Piotrkowska

- ~·

~G~.m•B•S+m•a.c::i+s•m~+ą•

Fabryka Musztardy
w pełnym

ruchu
do sprzedania
oferty

„Hasło"

W. W.

1'

„ „'IJASŁO" z dnia 1grudnia1929 roku.

r. ~

EMS

==1111

CENY

WYBOR

„

Zakład

Lustra I

szkła

szlifowane do

samochodów i t. p.,

mebli,

budowli,

poleca po cenach

zniżonych

Wykonuje wszelkie
reperacje wchodzące
w zakres zegarmistrzostwa i jubiler·
stwa, solidnie, szybko i na każde i&ldanie.
Ceny bardzo

Oskar Kahle:rt

ŁÓDŹ, ul. Wólczańska 109.

Znasz li pianino

Telefon 210-08.

przystępne.

RADIOLA

AUGUST A

FOERSTERA?

'.

CHĄlłll.

ul. Piotrkowska lOOt teL 25.35

FABlł1V8'A LUSTElł

233

Zegarmistrzowsko·
Jubilerski

IAR

TREMĄ

FABRYCZNE

t~

±*Wł

LUSTRA POWIĘKSZAJĄCE DO GOLENIA
LUSTRA RĘCZNE
LUSTRA STOJĄCE
LUSTRA SCIENNE

§SWETRY i WYROBY DZIANEo uży

Str.

ŁODŹ, Piotrkowska 88.

Fabryka Wód Gazowych., egzystująca
kilkanaście lat w jednych rękach, w peł
nym ruchu z klijentelą, w śródmieściu
do sprzedania.
Oferty d-0 „Hasła' pod „Fabryka".

Wielka oznaka nowoczesnej budowy pianin·
Piękne w tonie i wykonaniu. Na wszystkich wszechświatowych wystawach odznaczone jedynie pierwszl,ł
nagrodf,ł.

Wyłl,łezna tiprzedaż i największy wybór w skła·
d.ne fortepianów i pianin.

KAROL KOISCHWITZ

Tel. 10·534 (w podwórzu).

Radjoaparaty i cz~śc:i. Ustawianie
anten, przeróbka aparatów.
Ładowanie akumulatorów.
Najtańsze źródło.

Dogodae warunki.

ŁÓDŹ,

PIOTRKOWSKA 67.

TEL. 154-70 i 224-72
znanych powszechnie firm: BETTING, GAVEAU,
HOFMANN, SOMMERFELD.
Używane dobrze wyreparowane pianina na składzie.
Uprasza się o zwiedzenie składu bez zobowiązania.
Ceny przystępne.
Dogodne warunki opłaty.

I

Własna

Wytwórnia Kołder

Z ~ Chądzyńskiej
PlłZliEIAZD

ADI
Ładowanie

akumulatorów

Już nadszedł

Baterje anodowe. Instalacje radjoapa
ratów. Patefony. Parlofony. Płyty. Igły.
żarówki do lamp. Baterje kieszonkowe.
Ładowanie akumulatorów.

R. FRANC

Największą

Piotrkowska 229.

które w wielkim wyborze, przystępnej
ceuie, dogodnych warunkach płatności
nabyć można w firmie

tel. 141-96

Łódt Piotrko•ska

73

w podwórzu, tel 158-61

przyit<cia

235

IPLEllDID

krawiecki

20. N.llł.UTOWICZA

Wielki film

(Diplome de l'Universite de Paris)

Choroby skórne i weneryczne
Zawadzka 10, tel. 10-630
od 9-1 i 5-8

~owe,

„Hasłoł'..ódzkie"

GRAND-HOTEL
Z dniem 1-go grudnia r. b. zu _
pełna zmiana programu.
Występy pierwszorzędnych sił

artystycznych:

1) SCHIMAY
FOUR

LAURA LA PLANTE
i JÓZEF SCHILDKRAUT

2)

godz.

Zł.

3.30, 5.45. l.45, i

HARMONY

(komiczna rewia śpiewno-

taneczna)

ERRY i MERRY CORVIN

(wszechświatowy duet w tańcach mo-

dernistycznych)
10-ej.

3) SYRENA BALET

(tańce ekscentryczne)

Balet ciesz,cy się wielkim pow9dzeniem w Polsce.

1.-, 2.-, 3.-

Orkiestra pod dyrekcją ulubieńca łódzkiej publiczności

S. WE IN ROT A.

WATALINA
lekka i ciepła tylko w firmie

ED-UND

BOKSLEITNER

Łódź, Sienkiewicza 79, tel.41-79
~

\i

Radi

:: SALA MALINOWA ::

Na ~-ny i 11-gi seans ceny miejsc

Godziny przyjęć dla Panów i Pań
od 10-8.
Piel~gnacja skóry i w~os~w. Specj3:1ne masaże twarzy 1 ciała. Masaze
odtłuszczające. Usuwanie zmarszczek,
brodawek, piegów, Wl\grów i innych.
defektów cery. Usuwanie włosów elektrolizl\· Elelctroterapja. (Arsowalg:ilvanfaradyzacja). Kwarc. Solux, Hehoterapja. Farbowanie włosów.

Sekretarz w I.z
'(-) B. Olbromska.

ow~

ostatni wyraz techniki
kinematoitrafic.znej.
W rolach głównych:
Dwie gwiazdy ekranu:

o

CEGIELNIANA19, m.8 tel.69-92

L{-:-)_J. Kiszmiszjan

di~kowo-ipieway,

' Dziś 4 seanse

ANNA RYDEL

W~P.rezes

T

liiiiiiiiiiiii [QI

20

"Statek
Komedjantów"

Institut de Beaute

Powrócił
Dr. med.
D. LAllGBAlłD

d
d.
k
naj ogo wanm i

Tydzień

Trzeci Rekordowy

Piotrkowska 285

poleca: ubiory gotowe i na zamówienia z własnych i powierzo nych materiałów, robota solidna.
Ceny konkurencyjne.

Akta,sprawy Nr4 Z. 268-29 r.
WEZWANIE PUBLICZNEe
Przewodni~cy Wydziału Handlowego Sądu Okręg<>wego w ŁodM na zasa~ art. 4 Ro7.jp<>rządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1927 roku o zapobieganiu upadłości
(Dz. U. Nr. 3-28, poz. 20) zawiadamia, że
firma~ Kirsztajn i Ch. M. Gurke",
mieszcząca się w Uxl!zi, przy ul Piotrkowslciej Nr. 22, wniosła w dniu l~o
listopada 1929 roku podanie do Sądu
Okręgowego w Łodzi o udmelenie je.j odroczenia wypłat i że termin do iwpoznania powyższiego poda:nia został wyznaczony na dzień 21 grudnia. 1929 roku na godzinę 10-tą rano w gmachu Sądu Okręgo
wego w Łodzi, ul. żeromskiego Nr. 115,
pokój Nr. 40.
Wierzyciele !POwyższej firmy mogą
przybyć na rozprawę sądową celem :udrUelenia Sądowi wyjaśnień.

Imnii

Czytajcie

NAGWIAZDKĘ

NA RATY i ZA GOTOWKĘ.

4

Lustra

----

„DOBROPOL"

L. STAŚKOWSKI
Łódź, 1ul.

usł~ysz głośno

107„ w. podwórzu.
najtaniej i na najdogodaiejazrcb UWAGA!
·Przerabiamy stare
warunkach w fabrycznym składzie
aparaty na najnowsze typy.

l•aq tłtwlękowy KhlotHtr w Łodzi

Zakład

Euro"

Wielki wybór rowerów dziecinnych
krajowych i zagranicznych łóżek me- Ceny niskie,
talowych ; wyżymaczki amerykańskie,
I.ód ki
materace wyściełane oraz materace .spr~z e
żynowe. ~ygieniczne ,;:'atent" ~ meb.lo- Piotrkowska
wych łozek podług miary nabyc moma ·

ŁODZ,uLZachodnia 22, teL 178-11

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

----

.„•.•.•.

Piotrkowska 79 (II brama)
Al. Kościuszki 22 ( I p. front)
tel. 164--24

j. KUKLIŃSKI

14

i wyraźnie na radjoaparacłe

Jakób Rotenberg
wznowił

JltUUSZAtO

inspekiowe w wielkim wyborze.

· Całą

Lekarz. Dentysta

ABRYKA LUSTER
i WYTWORNIA MEBLI

Szkło

U W A GA :

•prawi

PIAllllO
Piotrkowska 154,

Sprzedaż

J. OLEJNICZAK, ~1!.~a

I

czas!

uciechę

OKIENNE

ornamentowe. surowe, matowe o.ru uldeui.e budowli,
diamenty do rżnięcia szkła polea po cenach niskich

do wybrania odpowiedniego podarunku
gwiazdkowego

Ernest Weilbach

F

SZKŁO

tAKfSfólMfKI

~·

-

.

_,

'

.

tl!!~~~ IQl

Do akt. Nr. 1892, 1929 r.

a

OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Gr~dzkiego m. Lodzi, II rewim BRONISLA:W PINGIELSKI, samieszl)ały w
Lodzi przy ulicy Południowej 20, na zasadzil'
art. 1030 Ust, Post. Cyw. ogłasza, ze w dniu 10
grudnia 1929 r. od godziny 10-ej. ran~ w Lodz~
przy uL Orlej pod Nr. 14 odbędzie stę sprzedaz
przez licytację i:uchomości, należących do Emy
Wadawik składających się z mebli i innych
nionych na sumę 440 zł.
Lódź, dnia 28 listopada 1929 r.
Komornik: BRONISLAW PINGIELSKL

r

Str.

Nr. 330

„HASW" z dnia 1 grudnia 1929 roku.

m

TEATlł

ICIRO •

UL. ICILlflllCllEGO ISJ
Dziś

BETTY BALFOUR i JACK TREVOR

następnych!

i dni

111111a111+m•11

seansów w dni powszednie o godz.
5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne
o godz. v:i• 5, 7 i 9

ŁÓDZKA ODLEWNIA ZELAZA

,, FlllłRUĄ ''

Łód:i, Kł~aJdego 121.

Te~fon

Bogata wystawa
gra
iM'**

tysięcy

ww

Nast. program

POŃCZOCHY STANIAŁY!!!
łaskawemu poparciu naszych wyrobów
przez Sz. Klienteli;, a w zwią:i:ku ;i: tera
obrotom

pończoszniczych
poważnym

Ceny wyrobów

118-20.

dolarów

EROTIKON

5@ 6Mi§Mł

Zawdzic;czając

pończoszniczych
·
zost~ły zniżone

SZKOŁA

KOSMETYCZNA

Zatwierdzona przez Min. Spraw W ewno;trznych
A.RYDEL
Cegielniaua19.tel. 1.62-92.- Zapisy ~odziennie.

Dom Handlowy „JULPOL" Sp. z o. o.
l.ódź, Al. Kościuszki 22.

WJbafwa w jabajbót.,,yoh tennlnaoh wcelkie odlewy

Skład

żelaza

z szarego

Film zrealizowany kosztem kilkunastu

Zajmująca treść

Pocątek

-

•W rolach głównych ••&IGllllB!mlllllllllii?l!i'ill:Zlll!Jllm

'•• , . _ . , . ,

fabryczny front parter

rilja w Tomaszowie Maz. ul. Prez.

Mościckiego

10

plerwnon<;dnej ialtoóoi dla pnemyalu metalowCfO, wló·
klenaici:ero, rołneco I budowlaoe~o z włanyd> lub nade.lam;ycb modeli i 'J'""akow, jak rówalci

RUSZTA

..aoycb wymiarów ze epeajalnej kompo"J'cjl, lane twwde
aa kokilaob,, dla pjlł..W. i lr.ełłów fabryczaych.

W :rlconywa ws:z:elkll ob.róbk~ metali jak: roboty iluaarakie,

tokarakle.

Dr. med.

lłÓŻA

Dzielna 9, tel. 1.28-98

I

fllllliMlll!IMllllilłlll1l!l1111Til!llllTI
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I

KINO-TEATR

·CIEC

Lłmanowakieg-o 36
(dawn. Alok„Ddrowal:a).
••••••• „ •••••••• „ • • „ ... ............ „ •••••••••• „••

taśmowa na lrnlko<
wych łożyskach dd
sprzedania. Zgierzt
Konstantynowaka 1
St. Kołodziejski.

Biiuterja
Skóry-Hurt i Detal

Napiórkowskiego 28

(1peejalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

poleca:
Spółka

Szewców

Piotrkowska 79
tel. 1.58·38

Dziś

i elni następnych

Tajemnica Przystanku
Tramwajowego
Dramat erotyczny według acenarjuna
znanego poety i nowelisty

Józefa

J.

r. me •

SADOKIERSKI
stomatolog

chłrurgja azcz~k,

jamy
uałltej I pla11tyka
regulacja zębów
rentgenodiagnostyka

Piotrkowska 164
Tel. 1-27-83

xea-arki na raty, 1o4
ny gotówkowe.Pro.
ciosa" .Piotrlc:owsk1
123 w podwórzu.

lłelldzy6skiego.

Osoby główne: Jadwiga Smosarska•

Kazimierz Junoua•Stępowski,
Józef Wurzyn i inni.

???

Następny program:

???

PAT I PATACHON- Pasażerowie
na

gapę,

Wórótoe:
„Noe poślubna• z Barrym Liedtke.
Pocz!\Łek w dni J>OWazednio od rodz. S, 7 i 9, w
aohoty o 3 niedziele i świ„ta o 1. W niedzielę

na piepszy seans wazystkie miejsca po 40 vo.uy.
Specjalna ilustra.oja muzyczaa w wykonaniu orkie•
alty aymfonio:nej pod: batutĄc

ROMUALDA ULATOWSKIEGO.

Meble
Sypialnie stoły szafy łóżka kredens
pojedynczo i cale
komplety z gwaran
cją kilkuletnią za.
mia~r. Stolarnia Uli
poazukuje
ca W arazawska 16
dzierżawy od
5- przy Napiórkowa10 mórg z zabudo- kiego
waniem oferty do
408
adm. pod .Ogrodnik
407

Ogrodnik

Wiellci wybór W Ó ll
dzi ~cinnycb

k6w

krajowych z~g rani•
cznych łótek mea
talowych; wyż y ma•

ezki

amerykański11t

materace wyściela·
ne oraz materact
spr'lŻenowe hygie•
niczn „Pa!cnt" de
me blowych
ł ó:i: d
podług miary nab y4
można

on.~htnie{

i na najdogod•
nie fszych
runkach w fa l.iry
czoych s kł a d zie

'"'a·

Dr. med•.J.LEYBERG "DOBROPOL•
Tra.uguta 5, tel. ·7 .73
Łód:f
Pi obkow&!.:a
powrócił i w;mowił puyjęcia
w podwórzu,
w chorobach skóry, wenerycznych i dróg moczote!.l-58-61
płciowych od 1-2 i od 5-7.

7~

