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wczoraj u ział w uroczys elD poświęceni
dllirzymiego gmachu Sąd~ Okręgowego przy ul. Narutowicza
Zgodnie z naszą zapowiedzią w

dniu oparte na legalnych tytułach zagwaran"rodzone j ,m a już swoją bogatą

historję. ski magna 'pars frut dokonanego dQcla.

łlczorajszym odbyły się uroczystości po- towanych traktatami międzynarodowem;, Pad] on ostatni pod CiOsaIni zaborców w 'fo też pragnę p. prezesowi Bełiyńskiemu
święcenia nowego olbrzymiego gmachu mamy zawiązane stosunki dyplomatyczne owym pamiętnym dla prawnictwa polskie złożyć za tę wytrwałą i umiej~tną pracę
Sądu Okr~gowego w Łodzi przy zbiegu z państwami całego świata, bierzemy ży- go roku 1876. W Polsce Odrodzonej od- publiczne podziękowanie i wyrazić mi.,
ulic Prez. Narutowicza i Placu Dąbrow- wy udział jako czynnik ważki w polityce rodził się pie.rwszy w r. 1918-17.
. uznanie.
ski ego.
światowej i w pracach Ligi ' Nw:odów,
W roku 1927 mogliśmy przystąpić do
Panie Prezesie! Oddając panu, oraz sę'
W uroczystościach wzięli udział: Mi- mamy zorganizowaną władzę ustabilizo- budowy nowych gmachów sądowych i sąd dziom i prol<w-atorom okręgU łódzlrlegu
nister Sprawiedliwości Car, dyrel<tor de, waną walutę i zrównoważony bilans han- okręgowy łódzki jest pierwszym w sze- jak również i ludności w okręgu »'m za,
partamentu ministerstwa spl'awiedliwol5- illowy, a nawet w dziedzinie gospodar- regu naszych prac budowlanych.
mieszkałej ten nowy budynek, skladam
c! p. świątkowski, prokurator Sądu Naj- czej potrafiliśmy zdziałać wiele, jak o
Trwająca przez dwa lata budowa zo- na ręce Pana życzenia, aby ten gmac .•

wyższego Kurkowski, Naczelnik wydziału ministerstwa sprawiedliwości Kwiatkowski, przewodniczący I wydziału Są~
d-q Najwyższego Supiński, Sędzia Sądu
Najwyższego Michael1s, prezes Sądu Apelacyjnego Orłowski, prokuratorzy przy
Sądzie Apelacyjnym Rudnicki i Micha-

łowski,

pl'Zedstawiciele Min. robót Publicznych, Przemysłu i Handlu, wojewoda
Jaszczołt, gen Małachowski, przedstawiciele Rady Miejskiej, komendant policji
inspektor Toruński, zastępca komendanta m. Łódź nadkomisarz Markiewicz,
przedstawiciele wojskowego
gowego i pl'okuratorji, naczelnik wydzialu śledczego nadkomisarz Weyer, b. preles Sądu Olrręgowego w Łodzi Kamieński
prezes Są.du Okręgowego w Kaliszu Agirys, prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Cybulski, sędziowie Sądu Okręgowego na czele z prezesem Bełżyńskim,
urząd prokuratorski na czele z prokuratorem Markowsldm,
sędziowie Sądu
Groozldego w Łoozi na czele z prezesem
Sitnickim, przedstawiciele palestry łódz·
ki ej oraz licmi przedstawiciele organimcyj społecznych i instytucyj państwo,·
Wych i komunalnych.
Uroczyst~ została poprzedzona mszą
w kaplicy "Domu Starców" przy ul. Narutowiem, c~lebrowaną przez J. E. ks,
b'skl,pa Tymienieckiego w otoczeniu licznego duchowieństwa.
Po odprawieniu nabożeństwa wszyscy
goście udali się do nowego gmachu Sądn
Okręgowego, gdzie sędziowie i prokUl'a·
y
torz . powit::lli p. minist~ Cm-a. • • .
Następnul J. E. ks: b~sku~ Tymlemec
ki dokonał ak!u pos,?ę~en:a gmachu,
p~zen;t wygłc~!1ł ~~ze~owIerue re~tor se,
mmru'Jum ks. Jasmski, podkrc'ślaJąc zna·
czenie sfl,downictwa polskiego i Życząc
mu dalszego rozwoju.

Sądu Okrę-

Przemówienie

tem wymownie świadczy zeszłoroczna wystawa powszechna w Poznaniu.
Borykamy się z ciężkim kryzysem gospodarczym, ale kryzys ten jest fragmen
tem og6lnego kryzysu światoweg~.
taden rozumny człowiek i nieuprzedzony nie może wymagać, aby na oceanie
wstrząsów gospodarczych całego świata,
jedyna Polska była jakąś wyspą szczęśliwości izolowaną od reszty świata.
Wymiar sprawiedliwości w Polsce od-

stała doprowadzona do końca. Dźwignęliś
my gmach piękny, który stanie się nie·
tylko przybytkiem sprawiedliwości, ale
i ozdobą miasta, niedość obfitującego,

stał się prawdziwym przybytkiem spi'aj
wiedliwości, świątynią Themidy, w J-tÓi:ej
znajdzie słusmy wywJar sprawiedlowo;j;:;
ł{ażden pokwrzydzony lub uciemiężony: l
jak dotychczas, w gmachy monumental- kto stanie w ko!izji z prawami państw~
De. I nie mogę w tym miejscu n\e oddać - niechaj go ściga ręka sprawiedliwośd
sprawiedliwości pracy zabiegliwości i wy- - karcącej, ale ojcowskiej i ludzkiej.

siłkom

p. prezesa

* * *

Bełżyńskiego.

Muszę to z całą bezstronnością stwier
Ponadto przemawiali: prezes Bełżyń,
dzić) że w tej pracy i borykaniu się z t y- ski, który streścił hlstorję budowy gmasięeznemi trudnościami, p. prezes Bełżyń chu sądu, prokurator Marlmwski i w

imieniu naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Ludwik Domallski.
Z okazji
gma
chu prezes Sądu odczytał treść, depesz
wysłanych do Prezydenta Rzeczypospołitej Ignacego Mościckiego, Marszałka
Piłsudskiego, prezesa Rady Ministrów i
żą
ustąpienia
b. ministra sprawiedliwości MeysztowiKorespondent "Hasła Łódzkie go" (W) telefonuje z Warszawy.
cza.
Uroczystości zostały zakończone wspól
Odezwa k;otlczy się zwrotem. iąJają
W dniu dzisiejszym ukaie się zapowiedziana od dość dawna odezwa .•,Centro- cym ustąpienia gabinetu p. premjera Dym śniadaniem. O godz. 7-ej wieczorem
W salach miejskiego Towarzystwa KredySławka.
lewu" do społeczeństwa.
Ze względu na pełną fałszu treść i na- towego odbył się raut, poczem p. min.
Treścią wspo?W~anej .odezwy są bezpodstawqe o~~arzema, sJ(Jerow~e
a- pastliwy ton odezwy nic uwauHily za stc- wraz z towarzyszącemi mu osobami wy,
sowne poświęcać ltj więcej uwagi.
jechał do Warszawy.
dresem rządu l "systemu potUaJowego •

Odezwa " C e n t r o Ie w u

"

utrzymana w tonie uchwal wiecowych

da

-

- gab-Inetu p. SIawk. a
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WARSZAWA, 14.6. Dnia 13 b. ~ ~Il I~r~wy~ brzegu Wisły mial~ ~ejs~e ~j-I wania obywa~la niemieckiego przechogranicy polsko-niemieckiej w poWIeCIE sCle między grupą o~ywateh ruemt~ckich dzą.eego graruc~.
. ewskim na odcinku Wielke Wiosło na a strażnikiem polskim, podczas legItymoW TRAKCIE ZAJśCIA MIAŁY
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granicę Persji i uprowadziła kilku emigrantów rosyjskich

p. miu. Cara
.
Donoszą Z Angory: Dnia 6 b. m. od- Arraks i zagłębił się na terytorJum
tlmlei wygłosił dłuższe przemówienie dział regularnej armji sow~eckiej prze- Pel'sji, dochodząc do lVl!asta Ahr odle-

Jllmłster sprawiedliwości p. Car, zazna kroczył rzeke g-raniczną sowIecko-persk.} głego o 20 kIm. od grarucy.

czaj ac na wstQpie, że Polska w roku 1918.
b~i.. • bez, usta~Gnych granic, bez wmd'l
miała silm~ 1 zdecydowaną wolę, zap~ł zdoln~
pnez,!yClęz:rC _. wszel·
kle trudnosci, wreSZCIe WIelkiego
0bywate.1a Marszałka Piłsudskieg'o, który
dzięki swej niezłomnej VIoli umiał opa,
nowaĆ t I,ud nf!. sy tuacJ-ę w t"J'
'" dziedzinie
przełomu.,
'
.
ObeClU~ Itietylk.o posiadl:\my slIn.l i Je:
dnolitą armję, która się okryła lauranu
Pl'ciestwA ule maD([ ~ce

uroczystości poświęcenia

.
___
WARSZAWA 14.6. Pall Pl'ezydent
R
litej' wyjechał w dniu dzi~i:~~:YPOS!O godzinach rannych do Wilna
~ J ~zd ta t - 'dztwa. W
lia o~!a t m eJszegoG~oJ~WO Państwa
podrfoz}l °lwa~-~ycszą iln ~wpIe Lisiewicz
Sze ~l1ce
ywbinetu
eJ .'Vojskowego,
S arJI
f
Gn
LZ~ ada, ~l'az adjutanci przyppu : yP_ J y 'el k t Suszyński
boczm maj. ur~1 eWlCZt_ P! .~-_. -i ~t. Górzewski.

zasrc:

PAść STRZAŁY.
W sprawie powyższej starosta gniew'

ski p. Weis

porozumiewał się z landratem

w ~widzyniu cele~ prze~r?wadzenia
t',rspolnego dochodzerua na nueJscu, na co
landrat wyrazi! swą zgodę.
(PAT)
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Napotkane postcrunłd perskie zostały
anłypolslde w Mińsku
l'ozbrojonc przez oddział sowiecld a je:
RYGA t4, 6. Władze sowieckie repu"
den oficer persld aresztowany. Kilku emI bliłd Bialon1skiej urządziły w Mińsku i ingrantów rosyjskich przebywają.cych, w nych miastach Białorusi lczne pochody ł
Persji dostało sie w ręce żołnierzy SOWIec- demonstracje z okazji lO-ej rocznicy ,.wyz'
kich którzy odstawili ich do Rosii. Jedna wolenia" Białorusi i przyłączenia do tJnji
z wiosek perskich spladrowano. J
•
sowiecJdej. Uroczystościom tym nadano
" podjął- energIczne
,
l~rOńl
I .'
1
akter WyOI
' 't·
k- P od C""
Z"'" w'e
Rząd · PerSji
Cllar
Ole ant ypot8.t1
dyplomatyczne, wystosowując ostry pro- ców _uchwalono ~ezolltcje! ,ząd,!lące" aby
test pf'7.eciw naru3zeniu terytorjum per· Sowtety wyzwoliły równtez Btałorus zaskie o.
~
" chodni~ z ~od "okupacji" ppbkiej.
g ...
.
.
-
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zen· a dalszyc peri ak acyj handlowych z Niemcami
celem przywrócenia równowagi, naruszonej niemieckiemi
podwyżkaini celnemi

WARSZAWA 14, 6. W dniu ~zisiej-· IHi~1~enbu~·ga, p~·ze~łany ~ongresowi, _wy-lnie ~vszystki~ zmiany taryf~_ celnej, a je-!nar.uszo~ej ostat~emi niemieckiemi pod·
Ministerstwo Spraw Zagranicznych razme opiewa, ze zadam~m „Veremu" dyme te, ktore dotyczą kraJow o klauzo- wyżkamI celnenu.
przer1~10 przedstawicielowi rządu niemiec- winno być podtrzymywanie irredentyz. li największego
uprzywilejowania z !lit!!!l!!!!!!!!!!l!!!!"~"~·~~l!!!!&aaw~~~!!!!!!!!!~~!!!l!!!...!!!~-l!!n-~e~u
kitgo w Warszawie p. Rauscherowi odpo- mu wśród ludności niemieckiej i d<1żer.ie Niemcami, - do których to krajów Polwiecµ na notę niemiecką z dnia 2 maja, do rewizji obecnych granic niemieckich.
ka dctąd nie należy.
lłUĄURll
,~ kb;~j t;o nocie p. Rauscher uspraPrócz tego notyfikacja ostatnich nieMając na uwadze, że istotne interesy
już spokój
wiedllwJa wprowadzenie ustawą Rzeszy z mieckich zmian celnych nie nastąpiła na- Polski zostały dotknięte przez ustawę z
BUKARESZT 14, 6. Utworzony został
qnia "5 kwietnia r. b., podwyżki niemiec- wet zgodnie z procedurą, przewidzianą w dnia 15 kwietnia r. b., rząd polski stoi na
nowy
gabinet w składzie następującym:
{-jej t~yfy celnej.
okolieznościach nagłych, gdyż uotyfikac- stanowisku, iż należałoby w myśl art.
W nocie swej rząd polski stwierdza, ja nastąpifa po terminie wprowadzenia II konwencji podjąć pertral>:tacje polu· Prezydjum Rady Ministrów-Maniu Spraże rząłl Rzeszy, zgodnie z poglądem in- w życie nowych ceł, oraz notyfikowano bowue, celem przywrócenia równowagi, wy agramczne-Mironc~u, Spraw Wewnycłl ~gnatarjuszy konwencji handlowej z mmw•Mwsww~mrmrm1 11 wow&MSWM•u
wHmmzammww
•www nętrzne-Vaida Voevod, Rolnictwo-Mihalake, Roboty Publiczne i Komunikacja
dnia 2~ marca r. b. bierze za podstawę
-Manoiłescu, Finanse-Popowici, Oświa
regulowa~ia stosunków gospodarczych z
ta i Wyznania Relig~jne-Hostacesoo, Spra
ihnemi pań!łtv;ami wyżej wspomnianą
wy
Wojskowe-Condescu, Handel i Przekonv.iencję.
mysł-Madgearu, Sprawiedliwość-Juniao
Opierając się na tej samej podstawie
Entuzjastyczne powitanie Głowy Państwa
i Praca Halippa.
ąąd votski nie może przyłączyć się eto
wrażłl-nego w nocie fliemieckiej poglądu,
WILNO, 14.G. Parę dni temu z nicwyjaś juł. otoczył samochód Pana Prezydenta.
BUKARESZT 14, 6. Wczoraj o godz.
że U'.ibtnie podwyżki niemieckie
były uionych przyczyn zaplonęly lasy, naleiąc~ Wjazdowi Pana Prezydenta do Wilna to- 23-ej . członkowie nowego gabinetu złożyli
spowodowane llkolicznościarni nagłemi, wy do majątku Dzieclzinka w powiecie bra- warzyszyły salwy armatnie, bito we wszyst przysięgę. Podsekretarze stanu mianowamagaj~cemi natychmiastowego zastosowa- sławskim. ~'limo nat ychmiast zorganizo- kie dzwony. P.rzy dźwiękach hymnu naro- ~ będą później. Dz:ś rano odbędzie się
nia, - gdyż okoliczności, które spowo- wanej akcji ratunkowej nie mogło być '~owego Pan Prezydent przeszedł przed pierwsze posiedzenie Rady Ministrów, po
dowały podwyżki, istniały już od dłuższe mowy o jakiemlrnlwiek zfokaUzowanin Ostrą Bramę, gdzie powitali Głowę Pań południu zaś gabinet przedstawi się pargo czasu - wskutek tego należato przy mo1·zu płomieni, ta11: że pożar ogarnął bar stwa przedstawiciele wszystkich organiza- lamentowi. (PAT)
"
pQdwy;iJ•ach tych zastosować zwykłą pro- dzo znaczną. przestrneń. Spaliło się prze- cyj wileńskich bez wyjątku, a kompanja
WIEDEŃ 14, 6. Dzienniki wiedeńskie
c~ przewidzianą w konwencji han- szło 150 hektarów
lasu, przynosząc honorowa oddała honory wojskowe. Pan donoszą z Bukaresztu, że królowa wdowa 1
ciowtj, t. zn. rząd Rzeszy winien był pod- wielkie straty właścicielowi majątku, p. Prezydent wszedł w Ostrą Bramę. Tu po
Marja konferowała wczoraj przez dwie gow~ld te notyfikować na 20 dni przed terWiśniewskiemu.
obu stronach bokiem ustawione były or- dziny z królową Heleną. Rozmowa dotym!liertl wejścia ich w życ·e, tak, aby strona,
W skwarny dzień letni puszcza rudnic- ganizacje Strzelca, Sokoła, Dowborczyld&ra czuje się dotkniętą, temi zmianami ka, która biegnie granicą woj. wileńsl<ie- ków, Harcerzy, młodzi_eży szkolnej~ t. d. Na czyła pojednania królowej Heleny z jej
cd, mogła wystąpić o rekompensatę dla go witała oczekiwauego od dawna Pana dole u wejścia do kruzga!1Jm oczekiwał Pa- małżonkiem. Królowa Marja opuściła pałac królowej Heleny w nastroju optymiprzywrócenia równowagi, naruszonej pod- Prezydenfa Rz11!;tcj.
na Prezydenta ks. amyb1skup jałbrzykow- stycznym. Dziś ma się odbyć na zamku
•· ·yżkami.
0 godz. 17,30 mid rzekę Solczę za.ie- ski w pontyfikalnych szata~h w otoczeniu
~o tysięcy; w
Anstrji na Węgrzecll chały samochody zamkowe. Tu witali Pa- duchowieństwa. Ks. arcybiskup Jałbrzy królewskim zebranie familijne, na którem
::::;lrn sześć miljonów; w Czechosłowaeji na Prezydenta wojewoda wileński, człon- kowski odprawił uroczyste nabożeństwo, nastąpić ma pojednanie się królowej He.\'. miljona; w Rumunji 900 tysięcy; w kowie wydziału wojewódzkiego i powiato- składając Głowie Państwie należny hołd. leny z królem. Królowa Helena zaniechała dotychczasowego swego odmownego
_n"ryce 9 miljonów.
wego, inspektor anni;, d-ca O. K., d-ca Po nabożeństwie odśpiewano „Boże, coś stanowiska pod wpływem
siostry, b.
W wykazie tym Polska figuruje na suI<.O.P., oraz przedstawiciele władz. Na- Polskę".
królowej
greckiej
Elżbiety.
Ponadto
najmę 2 miljonów, 200 tysięc · marek. List
stęp.nie r.owozbudowanym trali:tem imienia
Z Ostrej Bramy Pan Prezydent Rzeczy- wyższy dostojnik kościoła prawosłaWtiego '
M.arszałka Pi~sudskiego, Pan Prezydent pospolitej wśród szpalerów wojska odje- oświadczył, że kościół nie uzna rozwodu
odjechał do Witna.
chał do pałacu reprezentacyjnego, gdzie za. pary Królewskiej. Koronacja króla nastąpić
Glł!Gi
Przy bramie trockiej patrol konny 4 p. mieszkał. (PAT)
•·
ma w jesieni, prawdopodboie we wrześniu 1
_ _ o@•·--partji komunfatycznej
w Alba Julia. (PAT)
odroczony
BUI<ARESZT 14, 6. Król Karol nadal
BERLIN 14, 6. „Rul" donosi, że w Imgen. Presanowi I Averesco Jtodnoś( Qlat•'
łach zbliżonych do sowieckiego przedstaszałków~ .(PAT).
wicielstwa handlowego otrzymano sensama powstać zamiast poselstwa w Berlinie
---10
cyjną wiadomość z Moskwy, iż w ostatKorespondent „Hasła Łódzkiego" (W) telefonuje z Warszawy.
niej chwili Stalin postanowił odroczyć wyznaczony poprzednio na 26 czerwca konKorespondenci berlińscy pism warszaw- być podobno hr. Aleksander Skrzyński.
gres partji komunistycznej na czas nie- skich nadsyłają z Berlina depeszę, donoPotwierdzenia tej wiadomości ze sfer
określony. Przyczyną tego p-0stanov11ienia
szące że sprawa podniesienia poselstwa urzędowych Polski narazie brak, faktem Pierwszy dzień, druga klasi
są nowe poważne tan~ia pomiędzy człon
polskiego do rangi ambasady jest osta- jest jednak, że o nominacji hr. Skrzyń
Dziś, w pierwszym dniu ciągnienia 2-ej kJa-l
kami biura politycznego partii komwti- tecznie zadecydowana.
skiego w Warszawie mówiono iuż od sy 21-ej polskiej ~oterji państwowe.it -~ ;;J
itycznej.
grane na następuJiace numery:
'
Pierwszym ambasadorem polskim ma dawna.
.;i;irn

W

z

.

'

P. Prezydent w Wilnie

I

Nowa ambasada po ska

-„, .. .,.__\.

Tabela wygranycli

10,000 złotych na Nr. 16866.
5,000 złotych na Nr. 89368.
Po 2,000 złotych na N-cy: 108374 14~ \
Po 1,000 złotych DA N-ry: 20740 23058 il33~J
106416 147138.
Po 600 złotych na N-ry: 6617 52551
105515 133104 152277 165339 173448.
(
więzienny
Kłajpedzie
Po 400 złotych na N-ry: 10898 89095 4-737~
49321 60006 73824 91646 93625 115698 132621!
BERLIN 14, 6. Agencja Conti donosi: więzienia niejaki Gerwinus. Oddział żołnie 145256
16'3B6 169928 170195 1711>50 19080B
W dniu dzisiejszym oddział załogi litew- rzy z oficerami na czele udał się do gma- 202082.
J
skiej, s_tacjonujący w Kłajpedzie, dokonał chu węzienia, gdzie po steroryzowaniu
Po 300 łotych na N-ry: 9842 13146 2134423685 25408 27682 33028 38628 38856 38929
zamachu na więzienie kłajpedzkie, w któ- straży uwolnił Gerwim.:12~ , (PAT)
39030 39980 43120 45073 50287 61066 64443
-.!l!lo..---------=---...l:IJ"'-~· \rem znajdował się skazany na karę 2 lat ,
71462 73920 74310 75761 79304 89040 89863
Film dżwiękowo - śpiewny
90959 99838 100916 102128 107164 111783
121239 122328 124105 124808 134212 136677

---0---

Napad Litwinów

na gmach

•:•

- T1'•!•

i~~~~~ i~:iii! i:~~g~ i~~;~~ i:~~~! i~~r~g,

nie do Małżeństwa

Wielki dramat obyczajowy, będący bo
lesną satyrą, na współc zesne dzi ev;.
c:zęta, które szukaj!\ silnych wrażeń
i ujścia, swemu żywiołowemu tempera.
mentowi, w nocnych lokalach i garsonierach „złotej młodzieży".

W rolach głównych 3 piękności
ekranu („Złote Niewiniątka")

Joan Graw:ford,
Anita Page,
Dorota Seba5łjan
oraz

wyrafinowany uwndzidel
.troje" i wielu i1l1Jych.
100 proc. donżuan,
- - - wytworny

Odeon&RWodewil
od jutra
I film

„Papierowy

kochanek"

t 1ch

Ni•Js AstJ•uer

Nad program: słynny śpiewak z Brodwayu George Washington odśpiewa szereg pioi;enek
Pocz. w dni powszednie o g. 5, w.
s~boty, niedziele i święta o godz. 2.
Bilety ul_irowe ważne. Na 1-szy s eans
wszystkie mie'sca zł. 1.-

li99231

w

·

II film

172257 172478 176197 185022 185755 191306.
Po 200 zotych na N-ry: 110 1966 2133 2204
2557 2594 3029 3252 3477 4217 4388 4984 49'5
5588 5813 5903 7987 7991 8512 9286 10976
12593 960 13553 17697 759 947 18410 20725
21555 22328 707 23107 23905 24159 173 353
26189 29607 32975 33840 35280 36219 37151!
38380 41093 4185 42071 43874 45677 46699 788
47018 247 49539 52155 54765 55411 755 56472
487 63256 66432 67780 . 68997 70459 70787·
72733 77548 679 81526 82236 924 83018 236,
85607 85828 964 88244 91420 480 689 94100 907
95720 97326 97539 98739 813 101450 477 106451
667 974 108876 110363 113479 114126 527
115398 116850 117376 838 900 119828 120093
122695 123263 125117 530 126194
127178
128470 129077 119 130555 567 181555 132286
134438 587 831 137300 536 139031 050 497 583
141326 442 554 142117 752 143444 145136
146181 147519 148301 665 748 858 150272
151009 654 153060 154616 756 156539 157365
679 158970 159312 604 160324 163312 163815
164022 164591 165237 165608 169137 729 171387
173036 175330 1'76697
763 178059 178352
180090 181740 182088 882 184806 185776 985
193884 194076 195510 196890 198552 2014.47/
202476 555 966 203579 204055 509 205~~

.iLJ"._........,m~

...s.m 241.8~--~.

. "'

Nr. 161.

„HASŁO"

z dnia 1:5 czerwca 1930 roku.

,.Str. lJ

AJĄ
Z niew_ypowiedzian_ym bólem stwierdza łódzfri „Rozwój" (N2 I 56 z 7 czerwca br.), że Z J» i ą z e k L u d o rvo-NarodoW.Y licz)) w Ło
dzi około dziewięćdzie
sięciu (90)
członków,
z tego zaledwie 30 niepłacącJ)ch składek intelig e n t ó w ! Analizując tragiczny fal~t.
do~hodzi „Rozwój" do wniosku, że stan
ten zawdzięczać należ_y „narodowej indolencji m_yślowej i wprost zbrodniczej apatji
natur_y polskiej".
Cz_y to jed_ynie jest powodem, że stronnictwo kied_yś silne, dziś jest smutn_ym szkieletem bez ż_ywego ciała;> Cz_y jed_ynie natura polska ponosi winę, że przeszło pół
milionowe miasto posiada 30 niepłacąc)Jch
sleładek inteligentów, jak Pińczów lub Bogoria? CZY GRZECH GŁóWNY
LEŻY
W SPOŁECZEJ\/STWIE,
CZY GDZIEINDZIEJ ;>
Nacjonalizm polski, którego rodzicami
~ą Dmowski i Popławski. zrodził ~ię na
'długo przed wojną. Jako prąd polit_y~ny,
ionglując.Y ef ektownemi hasłami, porwał
wiele rozpalonych głów młodzieńcz))ch.
ślep_y pęd do czynu, bojowość i nieprzejednanie nacjonalist_yczne święcił_y przez.
szereg lat triumf}}. a Dmowski uchodził
wśród zwolenników za proroka pierwszej

wśród generałów i atamanów stronnictwa
narodowego czuć rozkład i widać bakterje
gnilne. Temu przJJpisał „Rozwój" p1 z,Yczynę klęsk i niepowodzeń.
To b}}io jednak częściowo niesłuszne.
Nie chorobie Dmowskiego lub brakowi

I

Cz_y można. jcdnalc budować na lot- z_ycyjnych w stronę obozu narodorvego.
nych piaskach? Młodzież . jest zapalna Nie z.rodziła jej bratnia miłość, lecz niei zmienna. Dopiero wejście DJ ŻJ)cie i spo- nawiść do Marszałka Piłsudskiego. Ku·
glądnięcie w oczy codziennego bJ)tu ul~ształ mają się ze stronnictwem narodowem, bJ;
t~je 'jej poglądy polit_yczne i społeczne. iść na bar_yfcady przeciw wspólnemu wro·
Może więc radość stronnictwa nar~dowego gowi. Jednak nie musi b_yć partja Dmowjesi przedwczesna, a nienawiść do min. sqiego na p1 z:yszłość zbyt groźną. i zbyt
Czerwi11skiego, nie pozwalającego żerować niebezpieczną, jeśli marszałek Daszyński
wśród młodych dusz, istotnie uzasadnia- podaje jej pomocną dłoń, ratując przed
na!
ostateczn_ym roz}eładem. ,
Butwiejący szowinizm polski wegetuNie należ]] się bawić w zb:yt śmiałe
je w ostatnich latach dzięki dwom cz_yn- proroctwa. Jednak jest wielce prawdoponi kom. Pierwszy to ler.Yz.Ys gospodarczy, dobnem, że Ładź. doż:yje chwili, gdy qomktór_y jednostki słabsze i mniej uświadomio- piet Związku L!..!dowo - Narodowego bę·
ne rzuca w objęcia tej cz.Y innej partii opo- dzie się składał z prezesa, selfretarzo
z:yc:yjnej.
i zbankrutowanego skarbnika.
Drugi - to lcokieterja stronnictw opo-1
Stanisław W alarvsJci.

senators,~ich głów przypisać należ)) fc·afastrof alne kurczenie się stanu posiadania

stronnictwa ongi zasobnego.
P r z J) c z y n a l e ż y w d o k ··
t r 'J) n i e s t r o n n i c t w a • k t ó r c k on a .
Zdając sobie sprawę z f alei.Ycznego
stanu rzeczy, pocieszają się wodzowie
stronnictwa prz))szłością. /l,1ł o d z i e ż
j e s t n a s z a , w i ę c i Po l s le a
będz i e nasza ! "

•

KRAINA RYZU,
(Oryg.

N

artykuł

napisany

•

WĘGLA I

-

wyłącznie

ż LAZA *)

„Hasła Łódzkiego"

dla

Krainą ryżu, węgla i żelaza

można wateli Indo-Chin z władzami państwowe- ny i poszycia dachów z trzciny nadwod·
nej - stanowią całą budowlę, a wew.
temsamem gospodarczą wartość
tych
nątrz maty i kilka drewnianych kubków
ziem jako terenów
kolonjalnych
dla
oraz glinianych mis - dopełniają Ul'ZfłFrancji i Wielkiej Brytanji.
dzenia.
Przytem pamiętać jeszcze należy, iż
Wiekowa tradycja niewoli i kastowoW tłumie przechodniów, wśród brud·
klasy. Jego teoria o narodowem państwie francuskie panowanie ma za ·sobą star- ści trwają jeszcze, ale wojna światowa, nych koszul i: zarzutek mignie .zrzadkG
polskiem w zetknięciu się z życiem dopro- szą od angielskiego tradycję kilkuwieko- wydarzenia w Indjach i Chinach oraz wspaniała purpurowa lektyka annam.ic·
wadzala do walk z innemi narodami. czego wego władania i stosunków handlowych silna agitacja komunistyczna poczynają kiego mandaryn.a, lub przemknie lekka
przJJkładem są przedwojenne tarcia i bój- z tym krajem.
jak tarany rozbijać ten mur uprzedzeń i dorożka, ciągniona przez biegn~cych kłuki wschodnia - galicyjskie z nacjonalizmem
•
wewnętrznej słabości, a co zatem nastą- sem woźników, a w niej w białem, pikOukraińskiem. Szorvinist_yczna zajadłość, fapić musi - wzmacniają narodowe ambi- wem ubraniu i głębokim, ko:clcowym hel
cje i polityczne dążenia do samodzielno- mie - pan i władca kraju, który nigd.•,
natybzm p~rdtJ)jn~ i sdklrajn_yz... e~oizmd narod~Już w XVI! wieku, za króla Ludwi- ści państwowej.
prawie nie chadza - francuski żołnien
1 fe na:c ry em, 1ctor)). 0 za~ama ka JµV, powstają faktorje francuskich
~.Y. ~}}
Powtarzają się tutaj z mdziwiającem urzędnik, czy kupi€e.
zstmema stronnictwa kopał mogiłę nac/ona· kupeów na wybrzeżu Indo-Chin.
podobieństwem wydarzenia indyjskie.
listycznej doktr))nie.
Za Ludwika XVI, w przeddzień wyOto w lab.eh 1914-1918 dziesiątki
Poczuc~e prawd)) każ~ sfti;ier"dzić, ie buchu wielkiej rewolucji pomaga Fran- ty&ięcy zielonolicych annamitów i mie/larodowa _ demokracja- usiłowała budzić cja orężowi j.edn~mu z pretendent6v:v ~o dziano-brunatnych kambodżyjczyków wal
Wszystko to razem wzięte daje obra 1
·
ł
,
· ·
d
tronu
w
cesarstWie
Annamu
w
usumęcm
czą
w
okopach
Flandrji
i
nad
Marną
w
tembardziej
silny, iż stolica kraju miapalrfohi.Yz':'. sdpober..c.zensbtwa'. tr~tz;:-1ąc l P.0 przeciwnika i objęciu panowania.
obronie Francji i te wa~ki są właśnie d~ sto Haooi ze swoim miljonem
blisko
strzec .Y i iz ; 1ci ro otnzcze i 1cszta. lu!ąc
Ale właściwe panowanie francuskie nich szkołą nowego życia. One załamuJ_ą mieszkańców, wspaniałemi bulwarami i
dusze, dla ktor'J)ch Pols~a była poJęciem przychodzi. w drugiej połowie XIX wie- w nich szacunek d?
dot~ch.czasowyc;n parkami, kościołami, muzeami 1 szeremglistem. niew_yraźnem, bezosoborvem. ku.
panów i one właśme ukazuJą im dalekie giem pięknych pałaców, miasto całe zalaPatrjotyzm ten miał w sobie jednak bakcyOto w 1858 roku, wobec z~ordowa- m~ż~wości w~zwol~nia ~ niewoli P?lit~cz ne kaskadą elektrycznegu świ&tła, pel
le grzechu nacjonalistycznego.
nia kilku misjonarzy francuskich prz~z neJ 1 ekonom1czneJ u białych
dJahłow ne rozgwaru, syren automobilowycli, uap
ł0
z.
sfanatyzowany
tłum
derwiszów
zaJz
z.a
morza.
woływań riks.zów, dzwonków tramwajo0
r z e
m
w .Y m 0 ;c r e s e m muje Francja południowy skraj półwyAlbowiem i o tem zapo~inać nie '~ol- wych i świetlnych reklam, w niczem nie
W
Ż :l1 c i u d 0 k l r Y ~ .Y D m ~ w - spu t. zw. dolne Kochinchiny, następnie no w ża:Inym WYpadku~ z~ In?o-Chmy różni się od jakiejkolweik z europejs ki e g o s t a ł a s zę
w o 1 n a urodzajne doliny Kambodży.
francuskie są kraJem mezm1erme bo~- skich stolic.
ś w i a i owa.
Ona otwarła ocz)) m'J)W 1867 rolw przybywają do tych po- tym. Olbrzymie pola qżo:we. w 1;'anlnA przecież wystarczy wyjść z euroślącJ)m i WJJkazała nicość demagogji i szo- siadłości Kochinchiny Górne, a wreszcie nie, na znakomitej, urodzaJne~ g!eb1~ ~a- pejskiej dzielnicy miasta i ~dalić ai~
· ·
· l'!S tycznecro.
w latach 1873 do 1885' po
ze od
znanych
swiastr„„...._
nnmzmu
naCJona
. krwawych bo- ja• największą
.
· d zb10row
· d
l na kran'ce, aby zobaczyc' 0 ·
....,.,,..
h jach z Chinami - Tonkin oraz protekto- ta I są przytem po~1~ me o . ws.ze - nej, wschodniej nędzy. p 0 całCil<lziennej
Z
h
ł
P 0"'l L
. m~~lrv~t wsta
sil~ !11a \ swyc rat wyłaczony nad Cesarstwem ( !) An- kiej uprawy ogrodoweJ 1 sadowmczeJ. . pracy posila się portowy robotIJ.ik misą ,
gramcac. mi fony o _ywate 1 znnyc naro- namu. ·
Szeroko rozlana delta (ujście) rzeki gotowanego ryżu i susrzon~ rybą. Riksza
dowości. Los ich nie b},1lb'J) do pozazdrosz
Ten stan rzeczy uznany ]WZPZ mocar- MekOP'.:', 1~:::1;:.cz01-;.a z olbrzymiem jezio- musi przymierać głodem, bo
autobusy
czenia, gdyby leorje Dmowskiego wcielić stwa europejskie wymaga jeszcze zgody L"em Tule-Sap stanowi j.ed~n cn??wny ~- odbieraja mu zarobek a pozbawiQny ow ż_ycie !
królestwa Siam, z którem spory granicz- gród, :W którym. europe~skie roshny d?J- chrony prawnej robohuk fabryczny ni- CO ZROB!C
SETKAMI ne kończy ostatecznie traktat franko- rzewaJą w rozmiarach 1 gatunkach me- gdy nie wie, czy nazajutrz będzie miał
·
siamski w Bangkok w 1907 roku. Wojn'l prawdopodobnych.
. .
,
pracę.
1 TYSIĄCAMI RUSINÓW, NIEM- światowa żadnych zmian teryt'Orjalnych
Wreszcie wyżyna Annamu i mektora
N
. k
.
moście
1
CóT.Y, BIAŁORUSINÓW I żYDóftV, nie powoduje i dzisiejsze francuskie In- ?1rnlice Tank~m; posiadaj~ olbrzymie .lasy· imien~a P~~b~~~tor~am{;~=·a, który
1
BY POLSJ(A BYLA SZCZĘ,śLI- do-Chiny nadal zajmują
połuclniowo- oambusowe. 1 J?almow?, ~,o~aln:e
~~~ śmiałym łukiem wznosi się ponad mętne,
1
3
711
WA;> WYPĘ.DZIC, WYNARODO- wschodnią część półwy~pu pomiędzy za- m~nga.now.~.i. (r.€} . ~.l} 1 ~'.otę:me z oza żółte 'fale Song-Koi odbywa się każdego
Wić, WYTRUĆ;> UC/SKAć. DU- toką Siamską i Tankińską nad morzcn: naJV.'J'ZC:Z"J .iakm;n v. i:i,a ,amicnnego.
wieczoru istne corso powozów i samochoS/ć. GN/EśC KOLANEM.>
południowo-chińskiem.
dów.
Metod)) średniowieczne zbankrutowa. Kraina :aczej wyżYl'.-owa, n~ . wschoP1~zemysł
Most tętni rozgwarem życia, a na je·
,
XX . r..
.ł
.
b z...
dz1e zamkmęta przez niewysoki I
stol!O pnr.vczółkach, na skrzv7.nwaniach
u·
t.Y DJ, • • wie1cu•. musi~ .Y ~ięc z amer.u- sunkowo dostępny ła1icnch gór Annamu
v.,r podobnych warunkach może roz- -~„
„u~
towac z poczJ)nama nac/onalizmu polskie- ma klm"·lat niezbyt dla europeJ·czv.kóvv od- wijać s·ę przemysł kraju, skupiony. ca~- lic, przed gmachami pańs.twowemi nie
·
h 1<apILa
' l1- francuski żołnierz, jak doniedawna, a1e
go. SpraW.Y mniejszości narodow))ch nie powiedni (trop pen favzable - jai;: kowicie w rekach niellcznyc,
.
h
·
t
·
l
·
+- ...+
da si„ rozwiązać nienawiścia, imper1'aliz- stwierdzaJ·ą urzęd'Owe komunikaty), przy stów miejscowyc i po ęznyc l ms„:- i.u- mały delikatny w ruchach policjant an.na..,
„
mita we flanelowym, białym mundurze
mem i uciskiem, iak to poleca w ostatniej wielkich bogactwach paturaln;vch. i. spła· cyj banko':'y~h Fra~CJ t.
. dro ·i kieruje całym ruchem ...
swej książce teoretyk obozu narodowego wnych rzekach, z któ1:ych naJw~zmeJsze
Now~ lmJe koleJow:,
sz?S~ i
~
·
ł
G
b
k.
p
,
t
d
)
sa
·
Menam
Me-kong
i
Song-Kai..
automobilowe,
usplawmone
b1eg1
rzek
Drobny szczegół, a przeciei wymow(stams aw ra s i: ans wo naro owe . · ·
'
. S ong-K 01,· sw1e
, · t me
· wy., zys l{an<>- ny, m·,,...,..,..,l symboli'czny·
c z y z· b y
·
·
,
Ludność według statystycznych da- Me-kong i
. To Jest Jedną z. gł~wn?:h prz_ycz~n, nych z 1923 roku sięga poważnej liczby i technicznie. ud~skonalone_ fort~ na wy- Pr z e budzenie I n do-Chi n ?
ze szumne, dumne 1 oslepiafące ubogich 21 miljonów annamitów, tankinczyków 1 brzeżu Tonkmu i w prze1~1ękneJ . z~toce
Stefan B.
duchem hasła stronnictwa narodowego nie nieznacznego odsetka malajczyków.
A-long - podnoszą, .z dma n~ dz1en ?<?płoną dawn:ym blaskiem.
Administracja francuska dzieli te ob- gactwo narodowe k~aJ'.1, ale me zmme~T o jest również przyczyną, że Zwią- S1Zary na trz~ g.ubernatorstwa: w Tan- szaj~, nę~zy annamickiego ~l:ł<?pa,
lu;:i
*) Akcja Gandhiego skierowana przeciwko
l... L d
N
d
l'
Ł d . 90 kl'nie Annam1e 1 Mekonozarzadzane tankmslaego rybalrn, czy go1ruka.
Anglikom w Indjach znalazła oddźwięk również
Ze1cł U, OWO • aro
. k ac,h- i w Indo- Ch'mach • I tuta1· 1a
' k w I n d'1ach ludno.,..
~~
_
. . OilJ,Y
. . icz_y
. DJ O zi . . przez' gubernatorów wojskowych
przy
We wnętrzu kraJu, n~ .1rnrczow1s
·,z onlcow, a gdziezndzief Jeszcze bardzie/
prefektów i merów
i leśnych polanach w mieJscach wzglęa- burzy się przeciwko _białym pr~y~yszom z Eu·
h
t
•
f
· ·
·
pomocy
·
.
.
ropy. Chcac zapoznac Czytelmkow naszych 1
umorys _ycznemi CJ) rami się szcz_yci.
Militarny charakter zarządu
kr2.JU me suchych pobuc1owane są wsie anLc.- olbrzymim. krajem będącym pod panowanię.m.
Pół roku temu stwierdził „Rozwój" wyklucza zgóry samorząd i utrudnia mickie.
.
, . F_rancji drukujemy :i>owyższy artykuł, specjał·
tódzki w stJosób rozbraiaiaco szczen}. że beznośrednie, pokojowe wsnółżyde obvBambusowe pręty, perkalikowe sc1a- me dla „Hasła" nap18an:!ł
śmiało nazwać Indo-Chiny,

określając mi trzeciej rzeczypospolitej.

AmbicJ· e narodowe

Faktor]· e francuskie

Stolica kraju
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z dnia 15 czerwca 1931:1 roktt •
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DZIS:
Trójcy Świętej
JUTRO:
Benona

CZERWIF.C.

1
NIEDZIELA

-·-

Ws. sł:ińca
Zachód •

g. 3 m. 9
g. lg m, 5

1

•
Ja k

d Otych CZaS

WSZySt

k•Je dzieci

mają

o alne:

zapewnione miejsca
\

Na marsinesie
Wacław Budzyński

NIEWOLNIK
W górę! hej! naprzód!
Po promienistJ}m słońca sznurze
piąć się! •••
Zgarnąć dla siebie świat w górze:
niebo, obło/ei, ptactwo, co lata,
ziemię. co drżJJ, faluje, rodzi . ..
.Swiatl świat!. . • Chcę świata!
W górę! hej! naprzód! •• 61
Ni6 moflęl • •• ,
ŻJ)ła ma łt:ażda - mocnJ) sznur.
Serce - to młot:
bije, ponosi, rwie i targa 9' drogę!!/

/(.ażda kropelka krrvi, jaJe grot
biegnie i mierzJ), biegnie i mierz)) ...
IA
r&

•

Ja -

Wur.

•
rue

mogę

.f •••.

Samolna, tvściekła, głucha skarga
jam) dnie bez władz)} le~.
W gór,/ hejI naprzód
po promienistJ)m słońca $Znurze
Ja

2P ŚJPiat/ •••

· !A ja nie mogę!
IMfll~

Nabożeństwa polskie
• świątyniach ewangelickich

Ostatnio aktualną się staje znowu kwestja
•
wystarczalności liczby lokali
szkolnych, dla potrzeb, spowodowanych
przyrostem liczby dzieci, obowiązanych w myśl istniejących w Łodzi przepisów do uczęszczania do szkół.
Zaznaczyć wypada, iż wzrost ten w roku bieżącym zaznacza się szczególnie silnie, wobec tego, iż całe zastępy dzieci,
urodzonych w okresie powojennym1 a zatem w okresie niezwykle silnego
przyrostu ludności,

obecnie u progu szkół pows~ech- lja~ i poobiednie, zapewnia, it wszystłdł
nych, stwarzając odnośnym czynmkom dzieci
nielada kłopot, jak te roje maleństw poznajdą dostateczne pomieszczoołe.
mieścić w nienazbyt obszernych siedziA przyrost dzieci, które zarejestrowabach łódzkich szkół,
ne są jako obowiązane do uczęszania do1
Jak na teraz Łódź, zagrożona już nie- .szkoły już od przyszłego roku szkolnego,.I
bezpieczeństwem zastanowienia się, czy o- jest wcale znaczny, wynosi on bowiem ~
·
. graniczenie przymusu szkol~go nie jest porównaniu z rokiem ubiegłym
koniecznością, wybrnęła z zagadnienia teaż 11,600 dzieci.
go zwycięsko, bowiem opracowany szcze- ~onieważ około 5,000 dzieci, uczęszcz~
gółowy program, przewidujący wykorzy- gcych do szkół
powszechnych w r. h.~
stanie wszystkich lokali szkolnych, jakiemi szkołę tę sk<>nczyło, bądź z innych przy.
Łódź dysponuje, na godziny zarówno przed. ,ezy.n do szkół uczęszać nie będzie, pozo-I
ffAifM
41 , ep
"
w•W"
±±ES± staje przeto nadwyżka 6,000 dzieci, która
.to nadwyżka. nie wprowadzi jeszcze w ro,ku bieżącym kryzysu w szkolnictwie na
Ile braku pomieszczeń.
'
Natomiast Łódź znalazłaby się w kro}>,ce, gdyby i rok szkolny przyszły, t. j. 1931
·-1932, da~ tak olbrzymią nadwyżkę przy1ros.tową'. Jakkolwiek przewiduje się wy-!
Porządek nabożeństwa i
konczenie jeszcze w r. b. wielkiego gmaDnia 19 b. m. t. j. w Boże Ciało będą. ,Przemienienia
Pańskiego przy ulicy chu szkolnego o 14 salach przy ul. Rokiodprawione na terenie Łodzi we wszyst- Rmgowskiej; tegoż dnia o tejże godz. w ciński;j, dalej -:- w ci~gu Jata przyszłego
kich kościołach o godzinie 9 rano msze par. św. Wojciecha.
·
wykonczony byc ma wielki budynek szkolśw. Po odprawieniu mszy wyruszą pocho·
W niedzielę 22 b. m. o godz. 13 w par. ny na Choinach.
dy wiernych z kościołów do katedry. O św. Krzyża przy ulicy Sienkiewicza; teW zwiciz~u z powiększeniem liczby wy.
godzinie 10 rano rozpocznie się w kate- goż dnia o tejże godz. w par. Wniebo- kładów poo5iedmch w szkołach powszech-'
drze nabożeństwo, które celebrować bę- wstąpienia Najśw. Marji Panńy na Sta- nych obecnie nie zaznaczy się jeszcze
dzie jego E. Ks. Biskup Tymieniecki.
rym Mieście. Tegoż dnia o godz. 17 w .
brak sił nauczycielskich,
Po nabożeństwie wyi·uszy procesja par. św. Teresy przy ulicy Pomorskiej; J~dnakże dla niepueciążenia ich pracą Miulicami Piotrkowską, Czerwoną, Wól~il tegoż dnia o tejże godz. w par. Matki .n!sterstw? Wyznań Religijnych i Oświece
ską i Skorupki. Po drodze w różnych Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Anny; ma Publicznego ~rzygotowuje szereg nopunktach ustawione będą ołtame. Proce- tegoż dnia o tejże godz. w par. św. Kazi- wy:? etatów n~ ło~z. Absohyenci semisja po przejściu tych ulic poWTóci przed mierza na Widzewie; tegoż dnia 0 godz. 11 ~r1ow nauczyc.1elsk1ch w pełm lukę jakaby
katedrę, gdzie nastąpi rozejście się.
12 w par. św. Wojciecha na Chojnach; się mogła. tutaJ. wytworzyć, zapełnią.
Porządek nabożeństw w poszczegól- tegoż dnia o godz. 18 w par. św. Piotra
T.a~ wię.c wielka zdobycz robotniczej
nych kościołach na terenie Łodzi przed- i Pawła przy ulicy Nawrot. W czwartek Łodzi, Jaką Jest. przf mus n.auczania w szk ostawia się następująco:
26 b. m. o godz. 19 w par. św. Anny na le powsz.echneJ, mimo wielkie~. tru?.ntiści,
19 b. m. t. j. w Boże Ciało o godzinie Zarzewit i tegoż dnia o tejże godz. w uar. została .J~k ~otąd u~r~ymana i zyw1c trze17 w parafji św. Józefa przy ulicy Ogro- św. Antoniego na Zubardzu.
(w) .
?a nadzie1y, ze czy~mkz kompetentne dolodowej; tegoż dnia o tejże godz. w par.
·r
zą wszelkich staran, aby niebezpieczeń---000
,stwo utracenia zdooyczy tej nigdy naszemu
miastu poważniej nie zagroziło. ( s)

„

Swięto Bożego Ciała
w. Łodzi

procesyj

Dziś w dniu 15 b. m. odprawi nabożeń

*°. polskie w. kościele św. Jana o godz.

if2..ej w południe ks. Kotula1
Iw. Trójcy ks. Wannagat.

w kościele

-oc:>o-·-

fobór rocznika 1909 i 1908
W dni1l 16 czerwca winni stawić sio przed
ł:mnt.;J, po~rowlł Nr. 1 przy ulicy Zaitątnej
-82 .poborowi rocznika 1909 zamieszkali na terem.e 8 kom. poL państw. o nazwiskach na litery: TU W Z.
·. Przed komisją poborową. Nr. 2 przy ulicy
OpedoweJ Nr. 34 winni stawić się poborowi 1909
l'OaDib, samieszkali na terenie XIlI kom. poL p
•nazwiskach na litery S W.
·
Przed komisją poborową Nr. 3 przy ulic„
'il Kościuszki 21 winni stawie się poborowi
tocmika 1908 kat., B., którzy w maju i czerwcu
1$29 roku. uzna~ za . czasowo niezdolnych do
ałuiby 'WOJS~oweJ zarmeszkali na terenie 8 kom.
poi. o DaZWlSkach na litery: R S T U W z.
Na ~omisję ~eży przynie~c dowody osobiste s~erdz~~ące tożsamość osoby, zaświadcze 7
nie reJestracJi, kartę zwolnienia ze służby wojskowej oraz inne posiiu!ane dolrument:vr (w)

Bezpłatne

wizy

do uzdrowisk rumuńskich

.stanęły

Związku

a y

•
ZJ8Z

Inwalidów Wojennych

W dniach od 22 do 24 b. m. włączme I w Teatrze Wielkim dane będzie przed"\Y Warszawie IX zjazd de- strrwienie
operowe dla delegatów i zalegatów Związku Inwalidów Wojennych i•· oszouych gości.
R. P •. przy udiz.iale 800 delegatów z całej
Obrady zjazdu będą trwały 3 dni, w
Polski.
u':r gim dniu przeprowadzone zostana wyZjazd rozpocznie się uroczystem nabo- b') 3 do pr2zyd:·n1 i zarządu głóvmeg':'
żeństwem w katedrze św. Jana i poświę- Zw.ązku.
ceniem sztandaru Związku. Wieczorem
odbędz.= e się

----0---

Zaostrze
zakładów

kontroli
fryzjerskich

Wobec stwierdzenia wielokrotnego dały podwładnym sobie funkcjonnrjuprzekroczenia przez zakłady fryzjerskie szom nakaz wdrożenia ścisłej kontroli za
przepisów o pracy pozagodzinowej, om.z kładów fryzjerskich na przedmieściach i
o świętm_vaniu niedzieli, co ma miejsce pociąganie winnych do surowej odpowieszoz.ególme na peryferjach, jak przede- dzialności. (s)
·
wszystkiem Chojny, władze policyjne wy---1000'--'

majestatycznych sosen

-

Kursy
Kierowców Samochodowych
Polskiej Y.M.C.A.. w Łod.zi

Samochód w dobie obecnej przeotał być przedmiotem zbytku, nie jei;t już rzeczą, na którą mo·
M sobie pozwolić tylko ludzie bardzo bogaci. Stał
o.it przedmiotem codziennego użytku. Miljony sa
mochodów rocznie produkuj\! fabryki całego świata
• Fordem, General Motors'em i Durimt Corp. na
czele. Maszyny rozsyłane są do najdalszych zakąt.
ków świata. Wszędzie ~potkać można Forda luh
Chevroletkę. Masy rokrocznie wyrzucanych na ry·
nek samochodów zapotrzebywują stale facl10wo wy
szkolonych ludzi, którzy st1:mowiliby obsługę. W sku
tek takiegG stanu rzeczy, powstało wiele szkół sa.
m{)chodowych, które dostarczają mniej lub wiecej
fachowo ·wyszkolonych Kierowców. Kursy Kierow
ców po za teorją, w pierwszym rzędzie winny kłaść
nacisk na danie uczniom możności bezpośredniego
Gllłknięcia się z „~horym samochodem".
Uczeł1 opuszczafocy szkolt;: powinien być na tv·
le przy::;olowanym, a]Jy po za dobrem sterowanie~1
mógł u.;kutcczcić pewne na~rawy bez uciekania się
do pomocy starszych kolegów lub wars7.t:Hów. Szko
ła winna być wyposażona w pomoce szkolne oraz
warsztaty, w których uczniowie mogliby zapoznać
~ię dokładnie z defektami i pracować pod kierun•
kiem mechanika nad mniejszemi naprawami. Wszyst·
kim tym V/arunkom oclpowiadafo Kursy Kierowców
Samocl1odowych Pol. Y. M. C. A. Łódż A.I. Tadeu.
sza Kościuszki 68. Warszawa, Podwale 7. - War·
sztaty, 11omoce • naukowe umiejętnie C!o!tranc, etwa
rzają, że uczei1 opuszczaj<JCY szkołę jest dostatecznie
przygotowanym do objęcia odpowiedziulnego stano.
wiska. -

Jak nas informują władze konsula1·-.:- rumuńskie, podróżni udający się do
miejscowości kąpielcwych i uzdrowiskow lasach nad rzeką Lindą
wych w Rwnunji w celach leczniczych oTak jak w Jatach ubiegłych, tak i w ro opieki nie wolno się nikomu oddalać z
trzymują bezpłatne wizy
paszportowe ku bieżącym Polska Y. M. C. A. w Łodzi obozu.
arsw•e:
pod warunkiem późniejszego uzyskania urządza obóz letni dla chłopców w okolicy
Ponieważ celem tego obozu jest, aby
specjalnej wizy ze stronY. administracji leśno - równinowej, w jednej z najzdrow- każdy z chłopców spędził lato z jak najwięk
szych w województwie łódzkiem, wśród szym pożytkiem dla ciała i ducha, program
uzdrowiska.
pięknych lasów sosnowych, naci rzeką Lin- przewiduje stałe przebywanie na świeżem
Jedooczleśnie podróżni ci korzystają dą, w pobliżu Lućmierza. Miejsce jest wy
powietrzu, wycieczki, gry sportowe, moc
5 50 proc.~ na kolejach rumuńskich. ją~kowo malownicze. Idealnie czystego po ruchu fizycznego, pomoc w nauce, zaba,(p) w1etrza, wody źródlanej, doskonałego jedze wy towarzyskie, dyskusje i gawędy wienia nie zabraknie młodzieży.
czorne przy ognisku, jak również smaczne
Koszty utrzymania najzupełniej dostęp i obfite pożywienie.
ne.
Obóz będzie czynny od lgo lipca do
Inwalidów Wojennych
Rodzice, którzy wysłali w latach ubieg 26-go sierpnia włącznie, aby dać możność
łych synów
swych do obozu Polskiej chłopcom stawić się do pracy szkolnej w
Do~d,uj~y się, iż siedziba zarzą
'i.
M.
C.
A.
nad
Linch, \dedzą, iż będą oni dniu 1-go września.
JU • WOJewodizkiego związku
inwalidów
otoczeni tam troskliwą opieką: naci zdroDo obozu przyjmowani będą chłopcy
WOJennych R. P. została przeniesiona z
czuwać będzie lekarz, każdy chło od lat 11 do 18. Wszelkich informacyj
wiem
ich
ulicy GdańsJtlej 57 na Gdańską 29. (w)
piec będzie pod nadzorem odpowiedzial- udziela Biuro Polskiej Y. M. C. A. ul. Piotr---©'--, nych starszych przodowników1 bez których kowska 24S..

Zw.

·zmiana siedziby

•
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,„HASLO" z dnia 15 czerwca 1930 roku.

Str.

P. kurator Gadomski
w Pabjanicach
W dniu 13 b. m. przybył. do Pabjanic
~ wiizytację szkół kurator okr. szkoln{?go p. Gadomski. Pan kurator w towarzystwie inspektora szkolnego p. Szwejka
wizytował szkoły powszechne w
Dłuto
wie, Bychlewie, Lutomier~ku poczem
popołudniu udał się na ogólną
szkolną
majówkę, gdzie zainteresowaniem śle·
już 7-my rok miia od założenia Polskie
dził prze.bieg zabawy. Pan kurator wizy- go Towarzystwa „Pochodnia". Towarzytował również i w
dniu wczorajszym stwo to powstało celem k r z e•w i e n i a
szkoły w pow. łaskim.
(w)
prawdziwej oświaty narodowej wśród najszerszych
warstw ludności polskiej.

~-~,~~'~1~~·~'~-~
;,_a•

,

o

oto szczytny

l{urs

pływacki w Łodzi

Jak się dowiadujemy termin 4 tygQd~
.t.l.owego kursu pływackiego, organizowanego przez okręgowy ośrodek wychowania fizycznego w Łodzi przesunięty został z dnia 1 lipca na 15 b. m. i trwać bę
dzie do 9 sierpnia r. b. (w)

-ar-0do

t

.
a

W pierwszych latach założe·nia Towarzystwa zdawało się, że 'vvobec prografrlu Ministerstwa Oświaty, który był zakrojony na
bardzo wielką skalę, dla Towarzystwa zostaną stosunkowo wąskie ramy działalno
ści.
Głównie w zakresie oświaty poza-

30797 bezrobotnych w
zasiłków

.„

Łodzi

korzystat:o 13114 osóo

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź i powiaty) łódz
wyjechał ki, łaski, sieradzki, łęczycki i brzeziński
w dniu 14 czerwca 1930 r. w ewidencji
Częstochowy
było zarejestrowanych
bezrobotnych
jak się dowiadujemy w dniu wczoraj- 43,232 w tem w samej Łodzi 30,797, w
szym wyjechał na dzisiejsze uroczystości Pabjanicach 2,575, w Zgierzu 3,021, -.v
wojskowe 27 P. P. w Częstochowie inspek- Zduńskiej-Woli
1,407, w Tomaszowietor artylcrji przy D. O. K. Łódź, gen. bry- Maz. 4,203, w Konstantynowie 600,
w
irady MiIIer. (w}
Aleksandrowie 121, w Rudzie-Pabja.nlckiej 508.
Z zasiłków korzystało w
ubiegłym
ofiarą zderzenia z samochodem tygodni u 17,34 7 bezrobotnych.

Gen. Miller
do

Dwaj studenci

VJ samej Łodzi :z zasiłków korzj'sta
w ubiegłym tygodniu 13,114
bezrobotnych.
W ubieglym tygodniu straciło prace
na terenie Łodzi 3, 777 bezrobotnych, O:.
trzymało pracę przez Urząd 166 bezrobot
nych, wysłano do pracy 175, zdjęto z ewidencji z innych przyczyn 847.
Urz,~cl r._,zpo1;.?Jza 15 wolnemi mit->5scami dla robotników różnych zawodów.
16 robotników ctrzymało "" ciągu tygodnia zniżki. kolejowe na przejazd kolejami państwowemi..
ło

---01--Wczoraj w godzinach popołudniowych
na szosie między Tychami a Mikołowem
wpadło auto ciężarowe browaru tychowskiego na mijający je motocykl, którym
jechało dwóch studentów Wyższej Szkoły
z konkursem P. K. O. ogłoszo- j
2) Marja Colonna-Walewska - Warszawa.
Handlowej w Poznaniu, Skiba Henryk i nymW wzwiązku
„Haśle" w dniu 30-go marca r. b. zo8) Dr. Antoni Zieliński - Warszawa.
Luba Alojzy. Skutkiem zderzenia moto- stały przyznane nai:rody niżej wvmienionyrn o4) Witold Laube - Warsawa.
cykl został zupełnie zdruzgotany, a obaj sobom:
5) Edward Monikowski - Brodnica.
Krzemieniec Woł.
6) Saxneuel Racefeld studenci odnieśli szereg bardzo ciężkich
po zł. 500.
7) Stanisław Micewicz - Lwów.
obrażeń; w beznadziejnym stanie odwieSkierniewice.
8) Władysław Nawrocki ziono ich do szpitala w Mikołowie.
1) Tadeusz Gawle Skawina.
9) Stanisław Ziemba - Kraków.

Wynik konkursu P. K. O.
2) Michał Mścisz - Leszno Pozn.
3) :Maurv„.JT ~taniewski - Kalisz.

- Wycieczka sportowa
T< R. „Resursa"
Sekcja Sportowa T. R. „Resursa" urzą
dza w niedzielę 15 b. m. o godz. 2 pp. w
majątku p. Placka (Radogoszcz-Modrzejowa 103) majówkę połączoną z całym szeregiem rozrywek o charakte;ze sportowym, jak np.: bieg kolarski, „kto wolniej",'
oberek na rowerach, bieg w workach, strze1anie z floweru, skoki, zawody w siatkówkę i t. p.
Orkiestra i tańce będą urozmaicały program sportowy,

Wielkie zgromadzenie
robotnicze

w dniu

1).
2)

3)

4)
5)

dzisiejszym o godz. 10-ej rano

zbliżającemi się

wyborami do rady m.
Łodzi. Na wiecu tym szereg mówców podda krytyce gospodarkę r.idy miejskiej i
domagać się będzie bezwzględnego rozpisania nowych wyborów na wrzesień r. b.

10) Witold Choiński -

Magdeburg

Cracau

(Niemcy).

1)
2)
3)
4)
5)
6) Wacł'aw Rubinsztejn - Warszawa.
7) Juljusz Borawski Warszawa.
8) Stanisława Czarnot>ka - Warszawa.

po

zł.

Warszawa.

50,

1) ltazimiera Chmurzanka śląskie.

Eugenjusz Berezecki - Chełm Lub.
Henryk Łukowski - Pilawa..
Helena Ryszkowska - Siedlce.
Jakób Zelkin - Warszawa.
Wacława Kupiec Warszawa.
Przemysław Podgórski Warszawa.
18) Władysław Baranowski - Warszawa.
19) Srul Bimblich - Warszawa.
20) Robert Murasiewicz - Warszawa.

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Knurów woj.

---'°0o _ __

W czterdziestostopniowej spiekocie
Majaczenia tkniętego udarem słonecznym łodzi~ina

Nieb)}wałe upał:y trwają bez przer- I
Ojcowie rodzin, z~jąwsz:y . skarpetki.
Nocne dyzury aptek W,Y. Ulica stała się piekłem, a dom rozpa-I chrap~ ą... Matlr.~. _ro~lo~:ywszy poDziś w nocy dy :;.ui-clją następuj::,ce apteki: łonem lcrematorjum. Nocą nie można włok{! cielesną na _boze] zi.c~i, . ~ a G. Antoniewicza (Pabjanicka 50), K. Chątlzyf1O t
d
1 l p J b11
skiego (Piotrkowska
164}, w.
Sokolewicza Sj)aĆ, we dnie pracować. Zdzieranie z sie- r z ą: ·
~m, ~e _aumie e ie·. /
(Przejazd 19), H. Rembieliliskiego (Andrzeja bie szat nie przynosi ulgi, a flaszki „Si'.'" wało i o iem, ze cielęcina tuprawdzie ta28), I. Zundelewicza (Piotrkowska
25), M.
l.
· ·
[
l. p br l. złotych
Mło
Kacperkiewicza (Zgie1·ska 54), s. Trawkowska nalca0 dają
i}}llr.o chwilowe urcofenie. meJe, e~z na. za,~u
a:c
:·· . (Brzezińska 56). (w)
Znawcy twierdzą, że jedJ)nemi oazami są de latorosle biegafą, łowią, w zbozu kw~asz}mki. a piwo Anstadta jed:ynie skutecz- ty, a ~ ust towar~}}szek ( ow) ~ocałunki ...
.kazdego . lcącika rozlega się, .sr.ebrny
nym lekiem na pragnienie. D l a t e g 0
Łódzka Odlewnia Zelaza
s z .Y n k i s ą s t a l e p e ł n e • a smie~h, zwiastun wesela, młodoscz i bezi c h b .Y w a l c y p r z e w a ż n i e troski.
,
.
pi jani•
Opalone na bronz słonce toczy się leSłoneczna pogoda wabi łodzian na niwie po niebie, igrając . grotami promieni
Właśc. E. BAUER
łono
przyrody. W . niedzielę i Helenów i i wdzierając się pod każdy krzak. lcażde
i A. WEID MANN
f uljanów i Radogoszcz i każde drzewko. drzewko, każdy dekolt.
Łódź ul. Kil ' ńskiego Nr, 121
pokr}}te liściem, gości liczne rzesze, szu Miło, błogo, ukojnie! ...
Telefon 218-20
Łodzianin marz]) ... Stał się na chrvilę
kające chłodu, cienia i
\YJYI<ONYWA
p 0 e t y c z n e j r 0 z r y w k i ... Brzę- panteistą i rv m-yślach przJ)ciska do siebie
&2ybko dokładnie i po ceczą mandolin:y, trz.eszczą w szczę/cach kotle dojrzewające zboże, modre bławatki i skonach bardzo umiarkowaty, przJ)tupują w tańcu obcasJ). Ocz_y, wronka. którJ) zawisł w błękitach ...
nych:
przesłonione
mgłą „czJ)stej", spowiadają się
Łodzianin marz]), stając się raz na tyWszelkie onlewy z szarego że
ł,ap})
ścislr.ają
rączki.
talje,
dzień
poetą, nie piszącym wiersz~. lecz
wzajemnie.
laza podług własnych lub nabiust}). Trzasle t:JOcalunków f)łosz:y ptac- rozumującym, jak poeta: nierozsądnie, bez
desłanych modeli i rysunków.
w~zelką mechaniczną obróbkę
two. Prz,Ysięgi miłosne mreszafą sr~ ze sensu, 110 narwanemu„.
metali.
400
A. K.
śpiewem
skowronka. Czar,
wdzi~.
poezja.„
•

s~kolnej, kultury, sportu i podniesienia po
z10mu artystycznego mas ludowych.
Niestf;ty, warunki, finansowe, w jakich
znalazł się. n~si kraj, nie pozwoliły Ministerstwu Osw1aty ogarnąć, w myśl pierwotnych zamierzeń, WSZ}Stkich terenów Jlauc~ania. Równie.ż i miasta i gminy wiejskie
n~e były w stanie sprostać przyj ętemu zada
n~u: przepro~adzić przez szkoły wszystk~c~ tych, kto·zy szkół potrzebują: i dzieci 1 dorosłych Z tych powodów przed
„Pochodnią" otworzyły· się rozległe hory
zonty, a pole jej działania r o z s z e r z a
~ i ę z r o k u n a r o k .
Wstępu·
iąc w 8-my rok działalności swej, Towarzystwo „Po~l10dnia" w dalszym ciągu
rozszerza sv·o1e prace. Na jesier'i „Pochod
ni~" otwie a pierwszy w Łodzi narodowy
umwersyte! robotniczy, którego zadaniem
będzie podi1ieść poziom wiedzy w najszer
szych kołach robotniczY':h, aby przysposo
bić masy pracujące do udziału w życiu gc
spodarczem i społecznem.
N a r o d o wy ruch robotniczy musi
przygotować szer.eg dzia łaczy we wszystkich dzie
dzinach życia państwo
wego, którzyby sprostali
wielkim, nałożonym przez
społeczeństwo zadaniom .
Masy robotnicze po miastach coraz wię
cej zbliżają się do Narodowego ruchu robotniczego, coraz więcej darzą go ~wem zaufaniem. Musimy więc wychować i wykształcić liczny zastęp Judzi, którzyby po·
trafili poprowadzić niezliczone placówki na
różnych polach działalności społecznej.

Ponieważ szkoły nie wszystkich m o ~t
pomieścić, obowiązkiem „Pochodni" b ę.;
po zL 20.0.
Największa. nagroda w kwocie zł. 1,000 dzie te liczne zastępy pozbawionych mo ż
została podzielona na 2D na.gród po zŁ 50, Ini. J6zef Ja.sk6lski - Lwów.
które zostały przyznane następującym
oso- ności uczenia się od samej młodości ogar•
Dr. Juljusz Skulski - Kraków.
bom;
niać i prowadzić aż do wejścia w s z c „
Dr. Jerzy Lypa - Warszawa.
regi
dojrzałych, świado ·
Stefan Chmielnicki - Łv.ck.
Poznań.
1) Tadeusz Kuchinka mych swych· celów ó6ywaEdward Pomorski - Jędrzejów.
2) świecichowski sierż. - PoznW..
t e 1i .
R4wnież zakładanie przedszkoli
3) Zyginunt Zarzycki - Tczew.
po zł. 100.
4) Florjan śpiewak - Rybnik.
będzie poważną troską „Pochodni"'.
5) Stanisława Maślankówna - Łodygowice.
Poza oświatą, tak obszernie pojmowa·
6) Bronisł'aw Breiter - Lwów.
Zofja Wąsowiczówna - Przeworsk.
ną, „Pochodnia" zajmie się działalnością
7) Franciszek Janczyk - Krąków.
Jerzy Szniid - Kraków.
8) Jan Kryplewski - Tarn6w.
Ptakowski Jan (Mordaus) - Myślenice.
kulturalno - artystyczną mas robotniczych.
St. Sącz.
9) Henryk Weryński ks. Janina Zglińska - Poznań.
W
tym celu zakładane będą teatry robotni
10) Aleksander Kuśmicki - Wierzbnik.
Leon Januszkiewicz - Wilno.
cze i kółka artystyczne, wygłoszony będzie
Milanówek.
11) Stanisław Ostrowski -

9) Dr. Ignacy Głicksman 10) Jan Czech - Łódź.

ddbędzie się wielkie zgromadzenie robotnicze zwołane przez N. P. R. lewicę oraz
polskie związki zawodowe „Praca''. Zgromadzenie to odbędzie się w związku ze
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szereg odczytów z dziedzhty kultury narodowej przez szereg wybitnych popularyzatorów.
Również

na s p o r t r ob o t•
„Pochodnia" zwróci swą baciną uwagę. Będzie dążyć do jego rozwoju
w jak najszerszym zakresie. Postaramy się
zapewnić udział w sporcie możliwie najlicz
-niejszym warstwom polskiej młodzieży robotniczej, aby stał się czynnikiem wychowania fizycznego mas ludowych.
n i c zy

Mamy głęboką wfarę, że w naszych
poczynaniach spotkamy się z pomocą całego społeczeństwa polskiego, całego świ a
ta polskiej pracy, któr: beZ'ivątpienia przy
czyni się w miarę sił, d o p o d t r z y maula naszej działalno
ś ci . Tym wszystkim, którzy jakąkolwiek
pomoc zechcą okazać naszej działalności,
składamy uznanie jako prawdziwym oby·
watelom Polskił

'?

I

,,FERRUM''

„
I

Wielki wybór w6zk6w dziecinnych
krajowych ;agranicznych łużek me·
talowych; wyźymaezk.i amerykańslde
materace wyściełane oraz materace
sprężynowe
hygieniczne "Patent" do
meblowych łóżek podtug miary nabyć
można najtaniej i na najdogod·
niejszy~b warunkach w fabryvznym skład:r:ie
·

li

„.
•
li

„ DOBROPOL"

Łód:i:

Piotrkowska 73
tel. 1-58-61

w podwórzu,

Ili

„
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5tr. . 8

z dnia 15 czerwca 193_0 roku. .
1

Obniż,enie sto~y procentowejJ

przyp::_~~p;.IC~O:'sli

wykończenie

<Roboty na

iMaJiistrał

'?/

domów na Polesiu

oddal bez przetargu
I~™"""'"'s;;::;'•v;:;vw.EH'>P'Pil!!il't,'lii!ICDilljllEllflfflW•&'ret „
f• • I
II
: ~i :e~o/~~;tu~~~~n~~~ajymi3a~~ ew~'*°~.~-:a.~„"
~
Ifm Ie • y e r
P.K.O. w Lodzi z dniem 16 b. m. obi:ii
ta stopę proc. stosowaną przy skupi~
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Polskiego.

Decyzja· Magis'l:ratµ.

<w>.

11-go sierp11!a
wcielenie poborowych
z cenzusem
Władze D.O.K. w Łodzi .otrzymały za„
~nie M. S. Wojsk na zasadzie, któ-

rego poborowi i ochotnicy z cenzusem zo
staną wcieleni w roku b. do szeregów dn.
11 siernia do s~ół podchorążych, rezerwy pie~oty, kawalerji, artylerji, saperów, łączu-ości i sanitarnych. ,(w)_

Pru-jazd do Polski
przedstawicieli „Fidac'ów"
Jmgielskiego, francuskiego
i rumuńskiego
Zapowiedziany jest przyjazd do Pollki przedstawicieli „Fidac'ów": angiel'Dki.ego (prezes płk,
Abo z Londynu)'
zjazd
francuskiego i rumuńskiego, na
Federacji b. Z:wiąz!Ww Obrońców Ojczyzny, który odbędzie się w_: WaraS!lawie w
t>'Oł<>wie sierpnia!· b. - --;,---•

Czasopisma

zaska1·żona

Wy-szedł z druku Nr. 24 tygodnika
,,Kobi-eta W$pÓłczesna" _ „O wyborze
'Gawodu".
Numer ten v.awie.ra informacje dla
CJ.zioewcząt ikończących szkołę powszechza odową i średmą·
spra. ·
bo
ną.,.
wodu
w
wie wy •
·u
Z"'°'
1
'"""
•
Podaje
wszelkie da.ne dotyczące dróg
zd b ·
od
trz bo
·
.o
o ycia zaw u,
zapo e warua
i.~ rynku pracy,
perspektyw w danFID
' .wodzie. Informacje obejmują rzemio~ o, handel, rolnictwo, ogrodnictwo, ~·1.-ody sipołeezne, prawnicze, sanitarne, in-iynierję i t. p.
podane
W dodatku ,,Mój Dcm'' są
Narunki wielkiego lronlmrsu amatorski·ego z nag.rodami na roboty damskie. Konkurs ten jest pierwszym tego rodzaiu u l1a3 i niewątpiwie spotka się z zainter.esowaniem wszystkich pań wykonywującyeh własnoręcznie artystyczne roboty.

• • I
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władz

nadzorczych

Jak wiadomo, na wykończenie domów Ijon 700.000 zł. Jednak z różnych powo- i po kilku tygodniach ogłosił konkw·s
na Polesiu, najniżsu~ okazała się firma Idów magi::.trat
ustny, który też nie dał rezultatu:
Ch. I. Tyller, której oferta wynosiła mil
nie dokończył konkursu
Wreszcie magistrat na ostatniem IX>·
~~A!5111G~~w~-""'-~·:!!1,,,...,~1t~•!l!l'~""~·iil!!!l~"-'~Nlllffi~~Pfi4~~·1W~·~Ma~1~*Dl~~~*~w~.ilidóll~~mnw~~-~-~~e~~~~~„~-~·swww~~ siedzeniu postanowił oddać wykończenir
dalszych 6 domów
firmie I. Tyller,
która wykończyła povrzednie domy i to
za cenę przesz:.ło miljon 800 tys. złotych.
Wobec powyższego decyzja magistraPoznańskiego tu zaskarżona została do władz nadzorczych przez innych oferentów, a niezale:l
Podziękowanie Zarządowi Tow. Przyjaciół
nie od tego pozostałe firmy budowlane
wiąz
Strzeleckiego
skarżą magistrat o zw;r6t kosztów w
Praca Związku Strzeleckiego na tereDuch inicjatywy i przedsiębiorczości zv;iązku z przetargiem, który
nie miasta Łodzi doznała w ostatnich cza- widny w poczynaniach Tow. Przyjaciół Z.
nie został formalnie zakończony.
sach wybitnego poparcia materjalnego f S. odbije się dodatnio na pracy nad wychoUrząd wojewódzki po · otrzymaniu
moralnego Okręgowego Towarzystwa Przy waniem obywatelskim członków Z. S.
skargi z~jmie si~ tą siprawą i stwierd~i
_
Prezes
czy
magistrat miał prawo wbrew wyn1jaciół Związku Strzeleckiego. Wzorowy
.Walawski lkom przetargu urządzić pl'zetarg ustny,
wygląd zewnętrzny łódzkich oddziałów .Z.
Sefretarz
a następnie oddać roboty bez przetargu.
s. podczas uroczystości w Spale został
Frankiewicz
_
(b)
.
osiągnięty dzięki zakupieniu mundurów na
peh1e dwie kompanje. Wielki ten wydatek
został pokryty całkowicie przez Zarząd
Tow. PrzyJ·aciół z. s.
Imieniem Zarządu Z. S. miasta Łodzi
składamy za ten obywatelski czyn gorące
podziękowanie Zarządowi Tow. Przyjaciół
o ę ą się we wow1e na s ł rie nicy. eparows lej
S. w osobach inż. L. Tołłoczki jako pre
W dniu
b. m . .odbyro _się p~-erw-Jskuweg~, pistoletu dowo!nego1 . kar?·~·:n!~
zesa oraz Pp. Kuratora Gadomskiego Je- sze zebranie Komitetu OrgaruzacyJneg-o małokahbrowego, z brom mysliwskieJ i
rzego, yr~zesa Geyera Gustawa, ~yr. K. V-tych narodowych zawodów
strzelec- łuku.
Poznansk1ego, st~ro.sty D~chdalew1c~a Ja- kich, h'tóre .w r. b. odbędą się w czasie
Szczegóły programu i regulamin za-·
opracowany i zoshnie
na, dyr. Wolczynsk1ego, J~zefa, kom1~arza od 30 sieri)nia do 6-go września we Lwo- wodów jest już
!(asy Cho:yc? Ł?pusz~nsk1ego Eugen1usza wie na strzelnicy K.leparowskiej. ·
w najbliższym czasie podany do w;ad'O-·
t p. Kwapienia Jozefa Jako członków Zarzą
Zebranie odbyło się pod przewodni- mości ogólnej.
du.
ctwem prezesa zarządu głównego ZwiąAdaptacja strzelnicy Kleparowskiej
Ponadto z prawdziwą radością witamy zku Strzeleckie2'o, p. Anusza, a wzięli w we Lwowie do narodowych zawod'ow
·
d
K
- k'·ieg_o z.b u.d0t'l~a- niem udział: wicewojewoda
~
z~miar
P·ódyr_.
. ._ Poznans
lwowski p. strzeleckich jest już
na
ukończeniu.
ma w sr mtesciu wzorowe1 swie tcy Drojanowski, płk. Dojan-Surówka, płk. Kwatery i wyżywienie bezpłatne dla zastrzeleckiej·.
Pytel, ppłk. Ostrowski, prezes lwowskiej wodników są zapewnione, jak
rówruez
DIDIB!il.tlrimr.ER~:D!Z!Bmlml'łliZ!lliZlllii'ili'!Qll izby skarbowej, Dr. Polak, zastępca ko- przejazd z miasta na strzelnicę i wydatmendanta głó-wnego związku
strzelec- ne zniżki kolejowe.
Ł
kiego, mjr. Rusin, naczęlnik
wydziału
Do zawodów dopuszczonych będzie z
polowe,leżaki,krzewojskowego woj. lwowskiego, p. Krzywo- terenu całej Rzeczypospolitej 400-tu za.
sełkd dziecinno
szyf!siki, mjr. Felsztyn, ppłk. Czadek, kpt. wodników i zawodniczek wyeliminowafirmy
Sanojca, kpt. żelazny i kpt. Idzik.
nych przez pos.z,czególne instytucje i or·
OĄEGA
Na zebraniu ustalono dokładny termin ganizacje.
z wieloletnią gwarancją
411
zawodów, oraz wysłuchano sprawozdań
Następne posiedzenie Komitetu OrgaFABRYKA: Łódź, Jułjusza 4
o pracach poszczególnych komisyj.
. nizacyjnego zawodów strzeleckich odbęŻądnć we wszystkich składach mebli
Narodowe zawody strzeleckie obejmo- dzie się we Lwowie w dniu 13-ym lipc~
HURT!
D}t.TAL !
wać będą strzelani~ z karabinu wojsko- r. b.
,(I)_
we;ro, ka1·abinu dowolnego, pistoletu woj-

świetlica

Wzorowa

strzelecka

stanie w lodzi staraniem p. dyr. I{.
Z
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V Narodowe zawody Strzeleck1·e
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działy lekko-atletyczne dziewcząt i chłop djon zaległy tysięczne tłumy. Konkuren-

ców, poczem miarowym,
wojskowym cja •za konkurencją: biegi, skoki, rzuty,
krokiem idą szeregi przysposobienia woj- gry, a wszystko składnie i w pornądku,
s.kowego. Dziarskie miny miłych żołnie- jak w zegarku.
(wrażenia Z wycieczki prasowej )
rzyków w~budzają entuzjazm.
Punkt kulminacyjny: rozdanie na~ jedno sip.rawoodanie z u.roczJ-·-,ską, a następnie Szosą Tomasz·owską pęPochód zamyka przysposobienie kon- gród. Z dumą patrzą oddziały
n a
~ s~ldch 'l - za.pyt~ ze zdumie- dz:iilly z chyżością dobrze odżywianego ne i artyleryjskie. I tutaj Xołnierska po- s w y c h
w y b rań c ó w, odbierawem me~eden :. czytelnikow.
JJ)OCiągu.
stawa młodych zuchów wywołuje hura- jących zasłużone odznaki z rąk Pani PreCzy rue za dużo1 powie drugi. Czy
Na wyboistej szosie poczynają niektil gany oklasków.
zydentowej i Pana Prezydenta. W oczach
Die za.późno? - zakońcŻy trzeci. Każdy rzy z uczestników narzekać na niewygodPo defiladzie obiad żołnierski. Po dro niektórych widzów łzy. To rozrzewnieni
łi t3'ch zarzutów je.st częściowo uzasa- ną. jazdę, śkaczą bowiem, jak na spręży- dze wstępujemy do bufetu, gdzie każdy ojcowie i matki nie mogą ukryć wzru<JWony. Dlatego na wstępie wyjaśniam, nach. z radością wita się ogólnie wiado- zjada z wilczym apetytem po kilka ser- sz.ooda, patrząc na synów i córki, którym
;.e dzisiejsze sprawozdanie będzie po- mość, ż e m us i my w y s i ą s c, delków, zakrapiając je znakomitem pi- Najwyższy Dostojnik Państwa ściska dło
iwii~e nie omówieniu samych uroczy- oo „kicha nawaliła". Po mozolnej napra- wem.
nie, życząc dalszych sukcesów.
~ spalskkh,
ile wyciec z ce wie jedziemy dalej, wymijajac po drodze
Dotychczas gromadka nasza trzymaDzień kończy się .. Ostatnie promienie
cl zie n n i ka f z y_,
łódzki c h, tysiące pie:;z,ych i dziesiątki" pojazdów, ła się razem, w bufecie wkrada się ezęś- słońca błyszczą między gałęziami lasu.
30l'ganiwwanej p:nzez referenta prasowe- zdążających \' stronę Spały.
ci-owe „rozprzężenie organizacyjne", każ· Orkiestry grają hymn narodowy. Wszygo DOK IV. p. redaktora Wojtyńskiego.
O godz. 91h jesteśmy na miejscu.
dy bowiem spotyka znajomych. Powita- stkie growy odkrywają się, jak na koKto zna tryb życia dziennikarzy, 'ten
Wyskakujemy z autobusu, wdycha- niom niema końca. P o p i w i e u - mendę. Chwila skupienia, a potem entuprzyzna mi słuszność, jeśli zaryzykuję jąc z rozkoszą balsamiczną y;oń lasóv-, ka z u j e si ę i „c z Y s t a''. Hu- zjas.tyczny okrzyk, bijący. z 15-tu tysięcy
twierdzenie, że zwerbowanie już o godz. sosnowych.
m o r y z ł o t e.
piersi: Pan Prezydent Rzzczypospolitei
7-ej rano aż 10 reprezentantów pism
Podążamy w stronę stadjonu sportoWreszcie czas na obiad, który wydają niech żyje!
tódzk.i.ch jest czynem, godnym uwiecznie- wego, gdzie za chwilę ma s_ię rozpocząć dla kilkuset zaprocz.onych gości. Kuchnie
'rłumy opus:czają stadjon. Nasza
Die jeśli nie w historji„ to w łódzkim przegląd oddziałów przysposobienia woj- wojskowe, napełnione znakomitym krup- wycieczka udaje się do obozu klubów fa-·
dzienniku.
skowego, a . potem msza polowa.
nikiem, stają wokół ustawionych pod brycznych, gdzie spędza kilka niezapomKroniki domowe i policyjne 11ie moPrzybywamy w momencie, gdy Paa gołem niebem stołów i ławek.
nianych
chwil n a
g a w ę d z i e
· .wią z j a k i m t r u d e m w y • Prezydent ukazuje się przed frontem
Podają dziewczęta, biorące udział w pl' z y
o g n isk a c h, p1·zeplatanej
ciąg a n o z łóżek panów redak- oddziałów, odbywając przegląd.
1 święcie sportowym.
1 śpiewami i anegdotami o dzisiejszych
Po mszy idziemy na defiladę, kLóra
Ruch niebywały, .apetyty szalone, to zdarzeniach spalskich. Z pośród wesołych
torów, ale z żałosnych min można było
wywnioskować, że żaden z pośród przy- ma się odbyć przed pałacem Pana Pr.~- też spieszą się ogromnie.
zdarzeń największym powodzeniem cieszy
byłych nie wyskoczył z ł&-lka z chyżością zydenta.
Uwaga! przepraszam! mówi jedna z się arcyśmieszny wypadek, fabrykantów
jelenia czy temperamentem sarny.
Z trudem przeci.c;kamy się przez ty- dziewcząt i podniósłszy oczy od talerza, łódzkich, pod którymi zacwała sie ławka
Nawet sam organizator zdradzał... sięczne tłumy. Każdy uważa na przewo„ który przed sobą niosła, patrzy, któż za- w czasie gawędy, urzttdzonej w ;bozie z
Leoz to zachowam w tajemnicy.
dnika, raz po raz ginącego w ścisku. sia,pH jej dr.)gę.
udziałem P. Prezydenta.
Najlą>iej czuły się panie, które wraz Wreszcie gromadka nasza przedostaje się
Zadrżały jej ręce, omal nie upuściła
Godzina 10-ta. Oz.as na powrót. z
~ kilku oficerami DOK. IV. wzięły u- na dziedziniec pałacowy, gdzie „zajmu- talerza, ujrzawszy przed sobą Pana Pre- żalem opuszczamy
przepiękne
lasy,
'dział w wycieczce.
jemy stanowisko" na skwerze, o c i e- zydenta, k t ó r y
p i· z y b y ł
d ~ g dz i e t a k m i ł o s p ęd z i I i śPo półgodzinnem wyczekiwaniu na o- n i o n y m pi ę k n c mi ka s z ta ob o z u n a i o ł n i er ski ob i ad. m y d z i e ń. P. Tedaktor · Wojtyńskr
późnionych „ładujemy się" do ogromnego n a m i.
Pan Prezydent uśmiechnął się i ruszył pociesza nas, że za 2 tniesiące urządza autobusu i o godz. 7-ej wyruszamy z
Rozpoczyna się defilada. Przy clźwię- ku stołom, a zapłonione dziewczę wzięło drugą. wyci_eczkę prasową na dożynki.
przed gmachu DOK. i Alejami Kościusz- kach muzyki raźno maszerują instrukto- się znowu do roznoszenia krupniku.
Czy dot.rzvma przyrzeczenia? Przysz'.kh. -~łro:w&lgj. R~gowską,_ I?_ą.k_o_w~ "!ZY w pi?-lych snortow:vcb strojach_, od~
Po o~iedzie zaw__oqy. Ogron:gi.y_,___ s.ta- łoś_ć _o~e.
W• Go-wski.
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W domu Starców
Był sobie dz~ad i baba
Bardzo starzy oboje,
Ona kaszląca, słaba,
On skurczony we dwoje.
Mieli chatkę maleńką ...

Pamiątka

I

-A

po„. caracl:i

.... Przepraszam, lecz w Łodzi dziad i
~aba wcale nie mają maleńkiej
chatki, a
?rześliczny
gmach przy ul. Narutowicza
\O i wcale nie tak stary jak oni, bo na tron-·
;ie gmachu widnieje data r. 1894. W
przedsionku wisi tablica głosząca, że 1ozwczęto budowę za panowania „Najjaśmej
;zego Pana Cara Wszechrosji, króla Pol;kiego i t. d. Aleksandra III, a skońcZOl}O i
poświęcono za Mikołaja II". Gmach wewnątrz ładny i wygodny, wysoki na
trzy
piętra z suterynami prawie tak wysokiemi
jak parter. Jedynie zewnętrzna struktura
zeszpecona głównem wejściem w rodzaju przybudówki o charakterze czysto rosyjskim, nie mająca nic wspólnego z naszą
kulturą, stylem i tradycją narodową. To
należałoby rychło zmienić, a Łódź zyska
jeden z najpiękniejszych gmachów.

•

I

Kalek przy ul• Narutowicza

że są dobrze odżywiane. Niektóre mają w
rękach jakąś robotę, przeważnie jednak różaniec lub książkę do nabożeństwa.

l

A jednak mimo
wszystko chcę żyć
Wchodzimy do sypialni najbardziej nieNiektóre leżą, inne siedzą, ale
ju3 tak, jak nawpół umarłe.
- Przecież dla nich - mówię szeptem
do siostry - byłoby najlepiej, żeby umarły!
One prawdopodobnie proszą Boga o
dołężnych.

prędką śmierć„.

Cztery razy tygodniowo.„ dla staruszków, co zębów zupełnie nie mają, siekane
kotlety, dla tych, co mogą gryźć, bite...
Djety przez lekarzy przepisane ściśle
p:rizestrzegamy. Jak każe jajka jeść, dostają jajka! mleko to mleko!... nie
dziw.ię się, że dobrze wyglądają i nie mają ochoty umierać !„. Daj Boże każdemu
taką star?ść ! ~le proszę siostry -:- ~t~
są pensJonarJusze Zakładu? Z Jakie;
warstwy społecznej rekrutuj a się?
. .
.
• .
.
.
b - t:zewf~i~ ~ł1{l'ące,_ ludz~e. b1ednt!;
ekz .rob zmy'. u. J~zet matJą 70 ztmę,
,
t a u. ogą, z_e me Jes w s ame? rzymac
matki, babki, a często pra-babki„.

widzę

dwie synogarlice.

Dowiaduję się, że wczora) w nocy uciekły. Była rozpacz w za.kład.zie. Dzij
jednak wróciły i ,; ~o pcwodu znów n
dość.

Rozlega się po ogrodzie.
- Cukrrru_ cukrrru_
Bezzębne u.sta staruszek u.śnri :ft.a·
.się, ocr,y płoną dzieci'Illlą radości
Ją
.
. .
~ .
.
0. glądamy ~ądki z JarzYnamJll'. kwia
ta.im. Trocll.ę Jui brak deszczu; Dwie
beczki stoją jednak pełne wody. Wi,ęczorem staruszl<j będą podlewać. · Jest te.ż 1
gospodarstwo· sióstr. Całę stado małych
prosiątek i dwie duże świnie - wygrzq

.rr::

Siostra się uśmiecha i mówi:
- Myli się pani. One wszystkie boją
wają się na słońcu.
się śmlerci i chcą żyć„. Niech która zacho- Będę szynki wielkanocne - móruje, to gwałtownie domaga się lekarza i sa
Podobno
mówią,
że
matka
może
sawię.
ma pilnie przestrzega wszystkich wskama utrzymać i wyżywić, 7 dzieci, ale
- O nie, pro,srr,ę pani, nie te hin·
zań ...
sposób
- Prz.ecież dla tych biedaczek - m!.- siedmioro dzieci nie wyżywi i nie utrzy- ki .sprzed~~· aby choć w ~
~rzyczynic si~ do remontu domu. Tyle
wię, wskazując jedną do mumji podob- ma jednej matki...
- Podobno! - przytakuje siostra i Jest. tu potrzeb tembardziej, że konieczną - wybawieniem powinna być ostatnia godzina życia. A tymczasem, jak sama mówi w dalszym ciągu: - są tu i takie, n~ Jest rem,ont og?ln!. Wdał się 0@.
siostra mówi, one modlą się o życic, nie o co mogłyby gdzieindziej mieszkać. Mają ~em such~ ?17'.Yb i. ms~~Y ~ciany. Spe.
śmierć... No ale to już instynkt życio na to fundusze, mają emerytury, ale to CJ,a~a komISJa !nwn ,za~ąc. się tem, ina.
znów dawne pensjonarjuszki Tow. Do- czeJ gmach moze byc silrue uszkodzony;
wy ...
broczynności - no i mają jeszcze prawa A szkoda by byłoJ„.
- A dużo tu umiera? ~ pytam.
„Plaża miłosierdzia"
- Wie pani, że bardzo mało. Na 360 i przywileje ...
- A z inteligencji macie tu kogo?
Przed gmachem ogródek - obecnie starców i i staruszek w maju umarł jeden,
porządki
zamknięty dla mieszkańców gmachu. Zro- a teraz zupełnie na śmierć się nie zanosi.
- Owszem! jest parę staruszek, nauPrzech~ w głębi ogrodu, dochobili sobie bowiem z niego rodzaj „plaży Wszyscy są zdrowi...
czycielek, kobiet zupełnie samotnych.
dzi
.
mnie o~ydny zaduch. Nie m<)gąc sit
młosierdzia" i Jeżąc na trawnikach, ławkach
Jest tu jedna blisko dziewiędziesioletnia, zorJentowae, co to jest, pytam siostrę. ·
i siatce, wyciągali przez ogrodzenie ręce,
zniedołężniała zupełnie„.
- Tu jest kMnika położnicza - mó·
żebrząc o parę groszy.
- Odwiedza ją tu kto?
W jednej z sal siedzi młoda dźiewczy
wi mi siostra, pokazując na gmaęh na
Res sacra miser (Miłosierdzie rzecz
- Owszem - czasami, ale bardzo, tem samem
terytorjum. Z tej kliniki
święta napisano na frontonie. Cóż więc na, która na nasz widok zaczyna wykrzy bardzo J.-zadko.
wynoszą różne nieczystości i moc krwi
dziwnego, że mieszkańcy gmachu chcieli wiać się przeraźliwie... Mimowoli cofam
Wszystko wrzucają do dołu.
wyzyskać to miłosierdzie„. Siostry, które się i pytam:
Co
to
za
dziewczyna?
Czego
ona
ta
objęły
ten gmach, nie pozwoliły na to„.
- Jakto? - dzi~ się - i w to nie
Tej etyki nie zrozumieli i nie ocenili dzia- ka straszna?„.
A przecież taka nauczycielka miała ~e~il'ZY jakaś komisja _sanitarna_? Prze- Idjotka. Mamy tu kilkunastu idjotów uczenice - powinny o niej pamiętać„.
dy i baby i podobno do tej pory czują żal
ciez tu trudno oddychac. To powmno byc
za pozbawienie przechodniów możności i histeryczek. W Kochanówce niema miej- Powinny - ale...
·
zasypywane .w:i-pnem, ~ożone, zakopyspełnienia dobrego uczynku i zasłużenia sca, muszą mieścić się u nas. Na korytaZnam to „ale'' ! Tak często je słyszę, w3:11e. ~ec:ez tu zu~ełnie czuć rozkła·
rzu spotykam młodą dziewczynę. Kłania gdy chodzi o wdzięczność ludzką albo o daJące ~nę ciało ludiz;kie•••
sobie na niebo w myśl Pisma św.
nam się, uśmiecha, idzie jakimś chwiejnym
- Bo też tu są i ciała ludzkie.
"l!l#sze
pani·e"
krokiem, podpierając się kijem.
serce„.
.
lk
l.adne świeże powietrzei
„sta &
Siostra przełożona pokazuje ma ty o
Uciekam!...
·
•
.r..
•
• "
- Dlaczego ona tak dziwnie chodzi?
drzw1·, g·dzi·e rn1'eszka osamotniona na.I ,,Si.81"SI panowie
- Ma pro t ezy 0 d I<ola na'·
uczycielka... nie wchodzę do niej •.• RozuWchod~imy jeszcze raz do gmachu,
Od tej pory w gmachu za'panowały
Oglądam się. Faktycznie. Nogi od ko- miem, że moja obecność mogłaby jej ~kurat pr~ywieziono świeżą pen.sjonar·
sprawić przykrość, choć naprawdę prócz Juszkę z pierz~ poduszkami i ~
stosunki zupełnie nie--demokratyczne. Nie- Ian wystrugar.e z drzewa.
ma „dziadów i bab", a są stars?~ panie i
- Co jej się stało? Czemu, aż dwie czci wielkiej„. nic dla niej nie czuk, a taborem rzeczy.
starsi panowie.„!
protezy?
lituję się nad jej uczenicami. Ma być
Pnywiozła ją jakaś pani. Okamj6
Taki właśnie „st;us:u pan" o kiju zja„
tobiad. ~chodzą wszyscy do wielkich ja- się, te jest to służąca, która w jednym
1
wia się w kancelarji i przerywa mi fOZ··
dalni na dole. Kobiety osobno i mężczyź-,miejscu przeszło
lat służyła. Na st.a..
mowę z siostrą przełożoną. Chce przepus~- fałszerstwo pienięd.zy? ni. osobno. Tylko bardzo chorym rozno- rość odwieziono ją do przytu!ku .••
ki. Siostra przełożona odmawia, pon~~waż
.
.
.
szą.
Trzydziestoletnią, uczciwą. pracą nie
jest chory. Starszy pan prosi przet.1 o . - T_o _cała historia. M1ał3: k~chanka
.zasłużyła sobie na łaskawy chleb u prapapie r i kopertę. Siostra przełożona wręcza 1 p~rzucił J~· Z r~zp~c~y rz~ciła się pod
codawców! Przyjmuje ja wił' przytułek
mu papier i starszy pan wychodzi, ob.rzu- pociąg, ktory obciął iei nogi pod kolanapubliczny 1
•
c~jąc mnie i siostri; złowrogiem spojrze- mi„. Tak mówią jedni. Drudzy dowodzą,
-Jest tu jedna - mówi mi siostra,
·.
,
.
.
że podobno fałszowała pieniądze i policja ~ która pomimo, że zupełnie zdrowa,
A P~; w dowód wdzięczności same
mem.
- Dzi ęki pani - mówi siostra - nie brła na ś.ladzie. ~ ?ba_wie przed '!"ięzie- nie schodzi nigdy do wspólnego stołu„. ją odwozi·
zwymyślał mni e !
.niem chc~ała sobie _zyc~e odebra~. Jest
_Dlaczego?
- Jakto? - pyta n1 zd ziwiona, - za straszną tnpetyczką 1 JUZ parokrotnie by_ Uważa to sobie za ubliżenie.
co?
ła wydal ana z. ~ak.ładu za z ~f zacho.'~· ~n~e.
- A ciem ona j est, że t aka wielk;;!
Pieska dola! myślę sobie i zv.ierzam
- Za to. ż e nie dałam mu p;·zł"pust ki. Raz za to, że JeJ ~ite P..0 z'!"o 1 am wyisc, 0 dam a?
się z tern siostrze, którn m&wi:
Przepustke chce v:ziąść po to, IJy móc że- stał.a tak stra~znei furp, ze trz~ba b~ło wez
.
}
.
,
. T •d .
h
. .
.
b" wac pogotowie ratu nt;uwe, a innym razem
- Szwaczka. Nie ,P 01~1 ~,g,;y am pr?s:
- Proszę pani, ro dobrze, że jeszcze
b rac. u u O.Je c, orego t 111c m ~ ro 1.
•
by,
ni
groźby. „Sz~nuJę SiY, -:- wedle JeJ ją odwozi, a nie wyrzuca na ~; Czło.
•
1
My nie przymuszamy do pracy ale ~d y kto goni1a za mną z nozetil „..
wyrażenia. Chcąc. Jl!; zmu~-ic nie d~wałam wiek stary, jak nieużytecznv grat! Pt
zdrów i silny, powinien cokolwiek pomóc.
- Co?...
J· e.J· 1,rzez dwa m1es1(l,.ce przepustki, tłu- lamusa! •.•
T
· t Jk · · ·
b. J
t
~ Tak! prosz\' pa i! Gonna za mną
en
me
y
o,
ze
me
me
ro
1, a e o wszys .
in_acv•.c,
Ile ci"chych ł:nn
~Jyn„,·...., 1·ie
.ł.....k
·
k
d z
d
w yo b raza
· z nożem i powiedziała, ż e mnie zabij e.
... ie _J· eiel_i. ni.e. może schod_, zić n_a
...,„ tu in
.....,
an.a.aa
o pisze s argę o arzą u.
doł, me moze rowniez wychodzie na uli- przed tron Boga
rzan.oszą
~
sobie, że my powinniśmy im dać jedzenie,
- A io ładny egzemplarz!„. No i trzy- cę. Nie wyc_hod_ziła. zu.pełnie z gmachu, usta! .••
u.branie i dach nad głową, a oni mogą w ma ją tu siostra? jabym się bała...
ł
.
T
.
k .ł
p
"ł
ale do wspo1neJ sa1I me zesz a.„
A mimo
.
to me
. eh cą wmert1e
• _/1.
da Iszym ci ą gu uprawiać żebraninę.
eraz się uspo 01 a.
rzcpros1 a
. .
·
- A dlaczego siostra mówi mu „pan"? mnie i jest dobrze.„
ZyJemy podobno w demokratycznych wtrącam - choć ciężkie życie!
Chcą
Przecież to zwyczajny dziad po prośbie!
czasach -:;- wtrącam..
jaknajdłużej żyć... Ponad bóle i cierpiePodoono...
.
.
nia, ponad niedolę i poniewi-erkę,
nad
- Inaczej nie wolno. Obraziliby się..
Oglądamv umywalme, wannę 1 prysz- choroby i kalectwa - silniej62e w nM
Schodzimy do kuchni. Gorąco, jak w nic.
jest - żyoie.
Babuleńki
żelaznej hucie. Sporo osób się uwija koło
- Tak! - przytakuje mi siostra.
Wzruszam ramionami i idę z siostrą żelaznej kuchni, a smakowity zapach roz- A może lęk przed śmiercią? ,;wiedzać gmach.
Wszędzie spotykam chodzi się, aż miło. Kucharz w białym farSiostra
pokazuje
mi
og-ród,
gdzie
na
uśmiecham
się - i dziękując serdeez.
skulone i ledwie sunące postacie staruszek tuchu smarzy kotlety. Obok gotuje się kaławka
ch
i
leżanka.eh
wygrz
ewają
się
na
nie
siost
rze
Przełożonej
za
udziieleni•
i staruszków. Idą przeważnie o kijach, a pusta i w wielkim kotle rosół ...
wiadomości - opuszczam Zakład.
Menu wspaniale! Niejeden urzc;dnik sloiicu staruszlwwie.
często o kulach. Babuleńki w czepeczkach
Większa ilość osób zgruvowa:ła się ko--0białych - o twarzach, jak spieczone jabł nie może sobie pozwolić na taki obiad.
ło
wysokiego
słupa,
na
któręm
w
klatce
- Często dajecie mie,..,o? - pytam.
ka - wyglądają iednak zdrowo, widać,

Dzieci i rodzice

Skandaliczne

ldjotka

Nauczycielka
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Szwaczka

Pieska dola.c.
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Kuchnia
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Tydzień powieści

polskiej

Z ł@cznej inicjaty'wy Zrzeszenia Deletrystów Pel·
!ikich oru Zwitzków Księkarzy i Wydawców Pollkich odbył:i się w Krakowie konferencja w sprawie
P..rztdzenia tygodnia propagandowego powie:>ei pol~ej. Obecni byli. p. Gu;taw Wolff ze Z':'. Ks~ę
Janf P„ Dr. J. P1ątek z P. Tow. Wydawcow Ks11liek, Wacław Gruhiński z Tow. Literatów i Dziennik.any, J. Frilling z Syndykatu Dziennikarzy, Dr. J.
Maszkowski z Przeglądu Księgarskiego, Zofjn Rygier Nałkowska s Podolskiego Klubu Literackiego,
Mieczysła\f Smolarski i Marja Szpyrkówna ze Zrzeszenia Belestrynów oraz P. Kazimierz Wóycicki jako przedstawiciel Departamentu Sztuki.
Zadaniem Tygo'iłnia Polskiej Powieści ma być
zwrócenie uwagi publiczności na rozwijajQCll się
znowu w sposób bardzo interesujący twórczość
polską. Postanowiono so urządzić w jesieni b. r.,
gdyż termin przedwakacyjny uzn9no za niedogodny
i zbyt wczesny. Termin ten wywołał jednak pewull
d7ekns~ gdyi: od 20 czecwca odbędzie eię zjazd
Penklnhólf pnyczem zarząd warszawski Penkln·
bu przyjQł propozycję
organizatorów wystav.•y
książki żydowskiej by jego goście odwiedzili tę wy.
stawę. Zanrojełuowano także wydanie broszury iu!ormacyjnej, "U.względniając nazwiska i dzieła bar·
azo szerokiej rzeszy współczesnych powieściopisarzy
polskich. Broszura ta mo:i:e stać się po:i;ądanym pod·
ręcznikiem dla publiczności i zarazem źródłem informacyjnwm dlą krytyków.
Wspólna konferen~ja księgarzy, pnedstawicieli
poważnych wydawnictw i literatów była w każdym
1azie zjawiskiem dobrze wróż1,1cem i znamiennem,
świadczącem
zarazem i chęci zrozumienia wzajeinnych intere$Ó'W i o wspólnem pragnieniu poż1·
łllanej

IJrllCJ:•

,

UJ----

NOWE WYl.ĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO ES.SEX'óW.
Ja księ dowiadujemy, wyłączne predstawiciel
Jtwo światowej marki samochodów ,,Essex",
„Hudson" i „Dover" otrzymała firma ,,Autostart" przy ul :e.iotrkowskiej 207.
.,A.utostart" dzięki fochowym silom kierowniczym tej firmy jest wielkiem udogodnieniem zarówno dla posiadających już Essex'y,
jak również dla późniejszych amatorów tych
samochodów o sławie wszechświatowej.·
Niezależnie od przedstawicielstwa, dla wygody posiadaczy wozów, warsztaty przy ul.
łw. Annny 26 i stacja obsługi prowadzone są
pod Jcłerownictwem fachowych
sił i
zawsze
pt.owych do usług dla swych klientów.
N'iewątpliwie ,,Autostart" i zakłady reperaznacznie powiększą swe kadry klientów

mne„

łld

z dnin 15 czerwca 1930 roku.

Saens: Muzyka b:.ildo';'a z op. „Samson i Daia". 3) Serenada hiszpańska - Bizet. 4) Mosz
kowski: Taniec u..;zpallsld. 5) NcYia: Narcy<.
Muzyka taneczna. 17,40 - 17,45 - Komunikaty. l.7,45 - 13,45 - i\luzyka lekka z kawiarni „Gastronomja" w "·warszawie. 18,45 - 19,25
Rozmaitcści oraz 1,omunikat gospodarczy Izby
Przemyslowo-Handlowcj w Łodzi. 19,25 - 19,40
- Pogawędki techniczne (tram:misja z WarfiW+ gg;;• eea~uwunece•weeesu+ee

o kuU:uralnem „podboju" Wilna
Z Kowna donoszą, że prof. uniwersytetu
Paksztas wygłosił tam odczyt
o swych wrażeniach z pobytu w Wileńszczyźnie. W odczycie swym mówił m. in„
łitewskiego

że wśród ludności

wileńskiej

przeważa

element narodowy t. zw. tutejszy, czyli
bez wyraźnego zróżniczkowania narodowo
ściowego(?).
Słowo
„tutejszy" odnosi
się nietyiko do pojei;lyńczych osób. lecz i
do całych mas(!). Nazwa ta obejmuje nietylko masy niewykształcone, lecz nawet in
teligencję( !).
.Co się tyczy „odzyskania Wilet1szczyzny" przez Litwę, to prelegent uważa, że

„jedyną drogą, prowadzącą Lirwę

2

miesiące
za

. ..)Il!....

wie:z.

„

t-, • _

ul Narutowicza 70, daie ostatnie
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do Wilna, jest droga pracy kulturalnej".
Litwa powinna osiągnąć, aby każdy rolnik
był inteligentnym człowiekiem, choćby
z
uniwersyteckiem wykształceniem. Wtedy
element.„tutejszy" w Wilel1szczyźnie zwró
ci się(!) w stronę Litwy.
Twierdził dalej prof. Paksztas,
ż e
Litw ini i Bi a łorusi ni w y Ogromnie p. Paksztasowi zaimponowan a r a d a w i a j ą s i ę s z y b k o . ła Gdynia. Twierdzi, że za kilk<maście lat
Pierwsi wynaradawiają· się Białorusini i Po liczba jej mieszkańców
w z r o ś n i e
Jacy twierdzą, że po kilkunastu latach Bia- d o 5 O O t y s i ę c y ! Nowy port
łorusinów w Wiler1szczyźnie już nie będzie. polski przedstawia widok imponujący.
- - - o Oo---

Wczoraj na wokandzie sądu okręgowego w Warszawie znalazła się sprawa, której przedmiotem jest niesamowita, pełna
I
.bólu i goiyczy skarga prywatrla pana A. J.
~TR POPULARNY
.p r z e c i w k o pr a w o w i t e j i
Ocrod.owa Nr. 1.8.
ś I ub n ej małż o n ce, pani M. J.
.MOtEMbaby ~~· „__ ,__ k
,
Otóż pan J. stwierdza, że w trzy mie- w DlOZ6m7
....., - plajty
aWJC
&ę wuu.w aosz•
· zas·1 ub.
czaaie ogólnej
i melancholji
to siąc.e
po ur?czys tym ob rzę.d zi~
·10 ~ ~tJ:Je PopUlarnym na arcyzabawnej rewji pant J., osobka o usposobtemu lotnem • 1'-tu obrazach .,My możemy też". Bilety do opuściła gniazdko rodzinne n a d w a i
-.b)'ela :tr: .bsie iAatru ,.. c.enie od 50 gr. do lp ó ł rok u. W ciągu tego czasu liczne
~~ ,
grono wielbicieli walc4yło o jej względy ze
DA.TR MlEJSKf
zmiennem powodzeniem. Ponieważ pani
~ ..
,.MYśL".
' J nie należy do kategorji ludzi stałych,
~ w- Dłeclzielę o godz. 8.30
po ce: więc też nic dziwnego, że w zależności
~~fłwey!t:h_ Jl9 r~ bezwzględnie ostatni od upodobania zmieniała przyjaciół rodu
· ~· ·
męskiego w do ś ć krótki c h od ..PJ?OWSKI KRóL L:EAR-.
stępach cza su•
W. ..rt.ek premjera sztuki Gordina
l'.
Po upływie owych dwóch lat pani J.,
~·nld .Kr61 Lear".
powróciła na łono zbolałego małżonka i
u""""'n _ PARKU STA"'ą,,"".A.
jak marnotrawna córa prosiła niemal na
•lJDIA&a ...,.,....
„
o.<t.l'\J
kl k h
b
· p
J łk
,.LATO IDZIE''.
ęcz ac o prze aczeme. an. „ cz e o
_ 9dł w niedzielę 0 godzinie 9 wi~czorem miękkiem, jak wosk, sercu, rozczttJił się
~ zniżonych Teatr Rewji w Parku i dał „rozgrzeszenie" niewiernej. Błogosła·-

„' -..

szawy). 19,40 - 20,00 - Prasowy
dziennik 1-·iotr Maszyński (dyrekcja) i Maurycy Janow•
radjowy i sygnał czasu z Warszawy. 20,00 - ski (tenor). l. 1) lvucczysław Karłowicz: ,,Epi.0,05 - Odczytanie programu na dzieil. następ- zod na maskaradzie" - poemat symfonicZilł'
ny i komunikaty.
t0,05 - 20,25 - Feljeton ...LOKończony i zinstrumentowany prez G. Fit.el~
muzyczny (trasmisja z Warszawy). 20,30
berga. 2) Grzegorz .b,1telbe1·g: Hapsodja Pol.ska.
22,00 Koncert mi~dzynarodowy z Warsza- :J) Jan Maklaluewicz: „Zbójnicy" - suita tań
·y. Wykonawcy: Orkiestra Filharmonji War- ców góralskich - odegra orkiestra. IL 4) Staszawskiej, chó~· mieszany „Lutni"
Warszaw- nisław Moniuszko: Uwertura do op. „Flis" skiej, Grzegorz Fitelberg - (dyrekcja),
prof. odegra ork. 5) St. Moniuszko: z cyklu sonaty
w1w•wn®kuw
mz• 1 MMllL&li
e1 krymskie: a). Int1~ada, b) cisza morska, c) żegluga, d) Ru...na, e) noc - odśpiewa chór „Lut
nia". Partję solową odśpiewa p. M. Janowski.
.22,00 - Feljeton
(transm. •
Warszawy).
;2,15 - 24,00 - Komunikaty meteorologiczny,
policyjny, spo1towe i inne, oraz muzyka taneczna z dancingu „Oaza" w Warszawie.
KRIAKóW: 12,05 - ll.l,00 - Koncert płyt
gramof. 15,00 - Kom. gospodarczy z Warsza-'
Drobniejsze osady litewskie również szyb- wy. 16,15 - 16,45 - Transm. z Warszawy.
ko się wynaradawiają, element litewski Program dla dzieci. 16,45 - 17,15 - Koncert\
bohatersko trwa tylko w bardziej zwartych płyt gramof. 17,45 - Koncert popoł. 19,25
R~zmait., kom.
sport. j in. 20,30 - Koncert
masach, np. koło święcian.
rmędzynar. z Warszawy. 22,00 23;00 - Fe"
Proces wynaradawiania się Litwinów ljeton i kom. z Warszawy. 23,00 - 24,00 - Mu-'
wileńskich odbywa się bardzo ciekawą dro
1ka salon. s Warszawy.
POZNAŃ: 1:3,05 -- 14,00 Koncert g:<'a-\
gą. L1twini mianowicie naprzód
p o d Fulto:1a).'
d aj ą si ę ku I tu r z e B i a ł o - mof. 16,40 - Radjografja (syst.
- 18,45 - Koncert popoł. 18,-15 - 19,00
r u s i n ó w , potem dopiero polonizują 17,45
·- Nadprogram. 19,0()1 - 19,25 - Aucl. wesosię. Proces ten jest tern bardziej godny uwa ła. 19,25 - 19,óO - A.ud. wokalna. 20,05 gi, . że kultura białoruska jest niższą od 20,11 - Halo1. lialo\ .Międzynar. V/ystawa Kokultury litewskiej w Wileńszczyźnie. Zjawi munikacji i 'Iw ystyki. 20,30 - Koncert mię
sko to można wytłumaczyć tylko ogromną dzynarodov;-y z Warszaw)-.
KATOWI(;E, 12,0u - 13,10 - Koncert
z
biernością umysłową ludności litewskiej, płyt gramof. 16,15 16,45 - Program
dla
która stara się zająć najniższe stanowisko dzieci (tr. z Warszawy). 16,45 - 17,15 - Kon17,45 - 18,45 - Konl
społeczne, wyrzec się wszelkiej ilei, więk cert z płyt gramof.
szej myśli i wegetować w jaknajprostszych :ert popl11. 18,45 ~ 19,05 - Rozmaitości. 19,0f'
Codzfo:nr1y odcinek
powieściowy.
19,20 warunkach żyć „po prostemu".
.
19,20 - 19,30 - ln'.ermezzo muzyczne. 20,30
K u 1t u r a I n i e
z d z i a ł a ł a - Koncert międzynar. z Warszawy. 22,00 P o 1 s ka w i ę ce j , n 1 z Lit w a , - 22,15 - Feljeton z Warszawy. 22,25 ale gospodarczo sytuacja przedstawia się 23 - Kwartet męski pod dyr. prof. K. Hławi
czki.
lepiej na Litwie.

arzenia p ~fesora litewskiego

.DJL!bliższym czasie.
---e>1--~„„

TIEATll

Nr. 182.',

wiony spokój

trwał

bardzo krótko. Nie
poprawy w postępowaniu
małżonki - pan J. wypędził ją z domu na
cztery wiatry. Miła żonka od czasu do czasu dawała o sobie znać, zwłaszcza w
c h w i 1 ach rozterki ł i n a ns o w e j i odwiedzała swego małżonka,
d omaga1ąc
· się
· piemę
· · dzy. K'te dy pan J. o dmawiał pani J. potrafiła tupnąć nogą i
oświadczyć
zdenerwowanemu mężowi:
„zr.~m takich, co cię sprzątną!"
Jan J. miał dosyć tego wszystkiego i w
obawie przed sprzątnięciem - wniósł skar
gę przeciw małżonce o zdradę małżet'iską,
pomawiając ją uprawianie potajemnie prnstytucji.
Oskarżona nie stawiła się, przyczem
nie usprawiedliwiła niczem absolutnie swej
widząc żadnej

nieobecności.

•
na..:.l!esłane
U

:w

Mi*

Nakładem Gebethnera i Wolffa ukazały tematach tych porusza

się następujące nowe wydania.

Irrinsteina
„Problemy przestrzeni
fizycznej i
eteru"
Transm. z Konferencji Energetycznej w KrcllOper.
10,00 - Monachjum. Jolm Galsworthy czrta własne utwory.
19,30 - Sztutgart.
„John D.
zwyci~
świat" słuchowisko Fryderyka Wolfa.
19,35 - Berlin. IX. symfonja Beethoven·
20,30 - Medjolan. „L~Amico Fritz" - o·
ra Mascagniego.
22,45 Londyn (National). ,;He went
China" - słuchow. pióra Wiktora Purcella
Lance'a Sievekinga.

Kącik
„WESOŁY

radjowy

WIECZóR" W „POLSK.IEill RADJO".

'Mila niespod:siarika czeka radjosluc!iac:::ótv 11;
dniu dzisiejszym wiec::orcm - w postaci transmisF
rewji p. t. „Czy pani lubi bez? ... „::e sceny teatru
„Wesoły Wieczór" to W'arszawie. Usłyszymy wirc
między innemi świetni'! primado1m?- operethowt]. p
Lucy Messal, utale11~0trnną ]adwige Bulwjem.~ką.
u;·śmie11itą pieśniarkę KraszewskQ, 11iezrówna11egn
„trubad11ra" 11.farjanc Rentgena, zawsze mii.J widzianego - i ałuchanego Macherskiego, pełnego charakterystycznego humoru Borskiego ; irmych w <>
toczeniu pi<;:knych i zalotnych „girls", których, niestety! nie b~dziemy mos li podziwiać zachu:yco11ym
wzrolciem, chyba„. chyba, że odwied:simy W arszawn
i złożymy wizyte „Wesołemu Wieczorowi".
"

Z Miejskiej Galerji
Sztuki

Sąd Okr. pod przewodnictwem sędzie9TWARCIE WYSTAWY STYKóW.
go Kozakowskiego-rozpatrzywszy wszyst
·
...
Powody opóźnienia otu;arcia wystawy zostały
kie okolicznosci sprawy - uznał p. J. wi- już wyjaśnione fcktem, iż spedytor paryski bez
ną zarzuconej jej zdrady małżeńskiej i ska- wiedzy mfresata połf!czył dim transporty ob„azów,
zał ją za to zaocznie na 2 miesiące aresztu. wysłane 30 maja i 5 czerwca, w jednym wagonie.

O---

4>=

~AGRANICZNE.

Berl'łn. Odczyt prof.

17,00

Według ostatnich wiadomości transport, ubezpieczony na sumę 4 mźljonów fr. szw„ zna}duje się w Zbąszynie, skqd osobowym pociągiem przesłany będzie do Łodzi. O tei;minie otwarcia Wystau:y
zawiadomi Dyrekcja Miejskiej Galerii Sztuki za
pomocą prasy, radja i plakatów.

się Kossowski w ~llll't.~M!!!·'™~~l!!!!l!!!~~4~~wa~~~!!!J:;~W~!!l·~·!i!!!'•~·~„,~-~"

niezwykłą swobodą. Własne, bezpośrednie

Nowe wydanie „EGIPTU", wspomnieli przeżycia wojenne pozwalają mu wydobyzł.
z podróży F e r d y n a n d a G o e t 1 a , wać z tematów tych przebogatą skalę
komplet z anteną i słuchawką
które cieszyły się wielką poczytnością, za- barw i półtonów, traktować każdą poszczeod zi. 26.sługuje na przypomnienie czytelnikom. gól'ną nowelę z innego punktu widzenia.
Radjoaparaty i części
428
Książka jest owocem zarówno dłuższej Obok nastrojów grozy bitewnej i psypodróży do krainy faraonów,
odbytej chicznej depresji, obok chwytającego za
przez autora w roku 1925, jak i później- serce opisu tragicznych dziejów zbomszych studjów. Stuclja te pod piórem auto- bardowanego przez lotników domu, w która „Serca lodów" przyczyniły się do oży- rym mieszka1'icy - Włosi - ukryli przed u}. Piotrkowska 88 (w podwórzu
wienia książki, uj:nującej poza osobistemi Austrjakami zapasy benzyny - brzmi beztel. 153-40
z podróży wspomnieniami, także liczne troski śmiech pov.rracaJ·ących z rozpada_,. :.i---·-""'""'i<++iiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiaiiiim
~z
~.......... •-;;=.;;:..
ft'SlfłtWt*!*b••pm~:atPPlti'SY
szczegóły
życia obecnego i
dawnego cego sic; frontu austrjackiego krakowskich
Egiptu, i stanowiącej, wedle słów autora, zuchów, błyśnie fajerwerk szubienicznego
zaĄoq
próbę „geografji literackiej" kraju. Jak humoru ludzi, którzy na chwilę - urlop
po!skie~o irobotnii.ka
óceni!i tę „próbt;;" czytelnicy i krytyka, - wydostali się z wojennego piekła, lub
świadczy fakt, że pierwsze wydanie książki zadiży nuta żołnierskiego przywiązania.
GDAASK, 14. 6. Pisma tutejsze <fonowyczerpało si9 w ciągu dwu !at. Nowe, w Ta różnorodność tematów i bogactwo szą o za.mordowaniu w gminie Letalmu
wytwornej szacie ukazujące ~ię wydanie, barw, żywość i bezpośredniość opowiadań pow. g<lańskie .żuławy, pcłskiego roootwinno mieć nie mniejsze powodzenie.
Kossowskiego zapewnia „Powrotom" nie- nika sezonowego Bis.ku~kiego, zatrud."lio
Nowy tom nowel j . ł( 0 5 5 0 w _ zawodnie powodzenie.
n:go ~ właściciela tamtejszego majątka
ski e ~ ~ , zalytulow~n}:' „P5~WRO!Y", l
Ukazało się nowe wydanie świetnych Ziemskie~o.
.
.
. .
stanowi 3akby dopelnieme „Z1elone1 Ka- 11owel F • G o e t I a p • t • PĄTNIK
Na Biskupskiego napadło kilku nueJclry;'. Autor „Ceglanego domu" wraca tu KARAPETA". Wydanie to zhieg~ się z u- s~o~yc.h rcbotn.ików, l\tó1·zy pobiH go tak
do kn;.'gt~ ten:at.\1w, które ~l~obyly n:L'. k~zaniem. się francu.s~ieg.o prze~ładu ksiqż-jsllm~ ze:aznem1 sztabami, że ten po kiJ- _
szeroką 1 zasrnzonl). poczytnosc ud chwili ki, przyjętego z w1elk1em zarnteresowa- ku godzinach zmarł.
ukazania się pierwszej jego książki. „Po- niem przez krytykę i czytelnjków francusZbrodniai-zy po przesłuchaniu wvpuszwroty" - to cykl nowel woj~nnych. W ki<;:4.
aono na wolnośt.
_(PAT).

Detektory od

dr.ALE. AUD'~CJE. Sygnał czasu 11.58 i ł2.58
~ WAY~e słaCJe. W Warszawie 13.10 ko01unikat
lietoe.rologiemy.
.PROGRAM

I

.

t

ROZGŁOśNI

LóDZKIFJ

Poniedziałek, dnia 16 czerwca 1S30 r.
!~,58 - 1_2,05 - Sygnał czasu z Warszawy
eJ!:ał z Wieży Marjackiej w Krnkowie. 13,05

gramofonowych.
l.B,15 -:- Muzyka z płyt
amofon l płyty z firmy A. Klinbeil, Łódź ul.
i~otrk?_'N~ka 160. 1) U~ertura do op. ,,Jaś i
f!ałgo51~' - Humperdmcka.
2) Arja z op.
~amo~ - l\fassęneta. 3)
Fantazja z op.
aust' - Gounoda. 4) „Czemu" - Pennino
Dzwony miłości" - Benatzky. 6) Marsz _:
ollera. ~uz;yka taneczna. 16,10 - 16,15 fdczytarua programu
dziennego i repertuar
r~tr?w i 1?11- 16,15 - 16,45 - Program
dla
~ec1: Orkiestra szkolna Gimnazjum im. Rejta~ ~ dyr. Józefa Zalewskiego odegra szereg
~woro":', oraz chór szkoły powsz. Nr. 29, pod
nero~ctwem p. Drzewoskiego odśpiewa szcpiosenek. 16,45 - 17,iiO - Muzyka z płyt
~amofonowych. 1) Wstęp do aktu IV i muz'baletowa I' OJI~ „~" .Bizeta. 2) ąain·t-

l
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„RADIOLA"

„Hasło Łódzkie"
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„Hasło Łódzkie"
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dnia 15 czerwca 1930 r •

dnia 15czerwca1930 r.
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steśmy. przerażam się,

ZNICZ

grożąco podnoszę I

pal.ee .ws.kazujący do . '":arg. Napróżno!
Ch1g&1 me ch~e zrozu~1ec. Jest,. coprawda, mesłychame do mme przywiązany, ale
niestety, nieco kap:yśny, zbyt spieszc~ony. Spo?ląda na mme z. wyrzutem. Niec1erphw1e mer.da og.onk1e~. Z tei:nperamentem obrabia moje nogi, spowite w
ci~niutki jedwab. Drapie. Wreszcie, nieśmtałe mruczenie, a potem już pełne prze-

konania g

ł

o

ś

n e s z c z e k a n i e • I wsze

~i~ny pot 11_1ni~ oblał: Stało się.

Oc~ywi- zuje

stracił

prawo pobytu w atelier. Oka·

się, że nie był fotofoniczny i· musiał

s~1e, całe zdjęcie na i:ic: ~ała pr~ca 1 wy- cały czas mojej książęcej karjery spędz ić
siłek - na marne. W1ll! Fntsch, biedactwo w mojej garderobie. Dotąd zawsze był mo1tak się. starał, tak pięknie przemawiał - ją masko~ką podczas zdjęć. No, ale, chwa-

daremme...
. .
.
. .
A wszystko zaw1mł móJ C~1gg_1. I ~p.oglądał przytem z tak szczerą 111ewmnosc1ą,
że wśzystkich rozbroił. Niesposób było
gniewać się na niego. Ala zato raz na za-

ła Bogu. i bez
Jeżeli_ w1.erzyć

niego jakoś gładko poszło
prasie i publiczności spisałam się, jako księżniczka dobrze
choć ze
względu na brak Chiggi'ego mi~łam po
temu poważne obawy.

POLSKA WIEŚ
i POLSKI
L
„
.
Ledwo zrzuciłam ze siebie zachwycają
powiewne szaty zawadjackiej, awan(turniczej, oddającej swe serce Dolly z „Pokus Europy", gdy wtem bez jednego dnia
twvtchnienia m u s i a ł a m s t a ć s i ę
a ·a g 1 e k s i ę ż n i c z k ą , wdzierwając na siebie wspaniałą toaletę z ti.ulu
i koronek z długim trenem. Czy będzie mi
~ niej do twarzy, jak będę się w niej czuła? .• Tego jeszcze nie wiedziałam. Reży
~r Thiele
podaje mi ze znaczącym uś
mieszkiem scenarjusz „Walca miłości".
Połykam go z łakomą zachłannością stronica za stronicą, psłną napięcia i. .. tremy...
Rzeczywiście, podczas czytania nowego
scenarjusza ogarnia mnie zawsze niepojęta
Jrema, której potem podczas zdjęć już
wcale nie odczuwam. Jednym tchem dotzytałam scenarjusz do końca i- b y ł a m z a c h w y c o n a • Ledwo mogłam się doczekac dzwonka telefonicznego ... Wreszcie zadźwięczał i zwiastował
mi radosną wieść:
- Jutro o godz. 8-ej z rana zdjęcia!
Cudnie! Kochana moja maszynka pędzi
łu atelier unosząc mnie i mojego najukocllańszego. Kto to jest? Chiggi. A kto to
fest Chiggi? Słodki łobuziak, strasznie
do mnie przywiązany, niestety niestety
trochę kapryśny, zanadto spieszczony. To
krótkonogi terrierek angielski z rasy, zwanej Sealyham. Zresztą Chiggi nie jest bynajmniej nieznaną osobistością. Towarzyszy mi we wszystkich m.oich P?dró~ac~.
Gdy zaś zostajemy entuziastyczme witam,
jestem niezłomnie przekonana, że on na te
Dwacje zasługuje o wiele bardziej ode
mnie.
Jak ważną rolę odgrywa to stworzonko
w mojem życiu, świadczy historyjka,
którą wnet opowiem, roniąc łezkę jednem
okiem a uśmiechając się drugiem.
Otóż któregoś dnia kręcimy. Kręcimy
A.o późnej nocy. Jeszcze raz rozlegają się
'dźwięki walca. Jego słodkie, kuszące tony porywają nas. Już nie gram, żyję i
napawam się moją rolą, ogarnia mnie jakiś wir wrażeń ... Wszyscy mnie chwalą.
Mówią: Liljanfo, j es t eś ur od z o n ą k s i ę ż n i cz k ą • Cieszę się kolosalnie. Wreszcie, mam chwilę odpoczyn1cu. Siadam za aparatem i przyglądam się,
fak inni się pocą ...
Ale nie powiedziałam jeszcze, zdaje
się, że „Walc miłości" to dźwiękowiec. A
jak dźwiękowiec, to znaczy, że w atelier
musi panować absolutna cisza. (Bardzo
logiczny paradoks, nieprawdaż.) Milczenie
zupełne więc dokoła. Tylko artyści, grają
cy właśnie, mówią jak najbardziej wyraź
nie do mikrofonu. Wtem coś zaszeleścił11
pod mojem krzesełkiem. A po chwili coś
jedwabistego ociera się o mnie. To Chiggi
Oczy jego spoglądają badawczo w moje

r:e

źrenice:

- Czemu 11ie grasz? Kiedy cię zawoła
Czy nudzisz· się tak samo jak ja?„.
Skąd wiem, że to właśnie chciał połViedzieć?
K t o m a p s a , t en
mnie zrozumie, a kto nie
tą?

ma, ten nie zro"lumie, na-

wet, gdybym mu
nie

dokład

tłumaczyła.

M'tem

uświadamiam ąobie,
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UDZWIĘKOWIONE

Rzeczywistość lubi niekiedy przekra- wronka o świcie, miłosne pienia słowika
czać najśmielsze marzenia.
Któżby się w noc księżycową. .. I całą symfunję gło
tego spodziewał - a jednak to prawda~ sów ptactwa
domowego i porykiwa.l1ie
że wkrótce już uda się polską wieś... u- byclełka, pasącego
się na łąkach soczydźwiękowić! Nieraz już oglądaliśmy ua stych ... Rozbrzmiewać będą z
ekranu
ekranie uroki wsi polskiej, obecnie pom~.d dźwięki ostrzenia kosy, piosenki nucone
to je... usłyszymy...
przez kraśne dziewuchy, rzewne meloNiefrasobliwy klekot bocianów, smęt· dje fujarki pasterskiej, dolatujące z odne rechotanie żab, radosny hymn sko- dali pieśni taboru cygańskiego, obozują-

Gwiazda o

oczach !!!~~
cytrynowe·fi~i Cerze

skośnych

1•
Z wierzenia Anny May W on_g ~!'!!!~!!!~~~~!!!
AM

ff
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cego w pobliskim borze ..•
P?tem zaś zbierze się cała wieŚ Pl'Zed
gankiem starodawnego wiekowego g·nia·
zda szlacheckiego, modrzewi'Owej siedziby pana możnego a · dobrego i ser co1ll
ludu okolicznego bardzo drogiego. Dz1~
obchodzi imieniny jego piękna córa scłw
d.zi się więc ludek
wiej ski, aby ~1czcić
to. ś~ęto panienki ze dworu, zawsze pam1ętaJąceJ o swych wieśniakach, dopomagającej w biedzie, troskliwej opiekunki w nieszczęściu ... Rozlegają się dźwiP.
ki kujawiaka. Skl"Lypkowie grają
C:C:
ucha, wtóruje im basetla, parobki chwytają dziewuchy i kołują je aż im kiecki
fruwają, a z pod podkówek skry lecą ...
Wszystko to na tle mnóstwa malow·
nietylko
niczych widoków wsi polskiej
ujrzymy, ale i usłyszymy w realizowanym przez reżysera Szaro
dźwiękowcu
polskim p. t. „Na Sybir"
(produkcja
„Kineton-Sfinks"). Ekspedycja filmowców bawi już od tygodnia dla dokonania
tych dźwiękowycn zdjęć plenerowych w
prześNcznym majątku bar.
Kronenbergów -Wieńcu, położonym w najpiękniej
szym za.kątku Kujaw. Państwo baronostwo czynili łaskawie filmowcom
mnóstwo ułatwień, wypożyczyli też swe cenne zbiory strojów kujawskich, aby dwie
setki „naturalnych" s~tystów mogło odtworzyć dokładnie barwny folklor miej. ·
scowy.
Rasowego dziedzica, hreczkosieja z
dziada-pradziada
ucieleśnił ze znanym
kunsztem mistrz Mieczrsław .Frenkiel,
jako ojciec „solenizantki"
czarującej
Jadwigi Smosarskiej, oraz młodszej dzieciarni, której korepetytorem jest ukrywający się przed żandarmami carskimi
student działacz
niepodległościowy w
znakomitej interpretacji Adama Brodzisza. Między młodymi nawiązuje się ni(:
sympatji, a następnie płomienna miłość.
Prześiczne sceny miłosne między bohate·
rami filmu: królową ekranu
po~"kiego
Jadwigą Smosarską i powszechnym ulPbieńcem publiczności Adamem
Brodziszem stanowić będą najcenniejszą ozdob~

Chirlska gwiazda filmowa Anna May -1f;y na tern polu.
- Ciężkie teraz przyszły czasy dla arty
Wong przebywa obecnie w Paryżu, dokąd
przyjechała, by wziąć udział w nakręcaniu stek filmowych, skarżyła się dziennikafilmu dźwiękowego, w którym grać będzie rzov.ri paryskiemu, - a stało się to od
jedną z głównych ról.
chwili wynalezienia filmów mówionych.
Tymczasem skośnooka artystka oddaje Obecnie każda z nas jeśli myśli zrobić kar
się studjom języka francuskiego, w którym jerę, musi być poliglotką.
film ma być nagrywany. Kształci ją w ję- Czy pan wie, - ciągnęła dalej, zyku Voltaire'a jedna z artystek komedji że przez długi czas uważana byłam za
francuskiej, do konwersacji zaś służy uta~ przedstawicielkę rasy białej? Sądzono, że
ientowanej Chince ... gramofon i cały stos moja nieco inna cera jest dziełem przypadpłyt specjalnych.
ku, nie zaś dziedzictwem po całym szereściśłe biorąc Anna May Wong jest gu żółtych przodków.
Chinką z pochodzenia tylko, bowiem uroAnna May Wong prowadzi życie bardzo
dziła się w Kaliforn]i i posiada obywatel- pracowite. Wiele studjuje, wiele pracuje
stwo Stanów Zjednocz011ych, ale rodzice nad mimiką i gestykulacją. Ubiera się
~ej byli czystej krwi Chif1czykami i obywa- skromnie, ale wylwornie i, oczywiście, w
telami pal'Jstwa Smoka.
stroje wyłącznie europejskie. W stroju na
Karjerę filmową rozpoczęła wcześnie, rodowym ukazuje się niekiedy, ałe tylko
bo mając lat 14 po raz pierwszy grała dla na ekranie.
szem stanowić będą najcenniejszą oodobę
filmu. Obecnie ma już ~oza ~obą 9 lat pra
•
tego wspaniale się
zapowiadającego
---01..--dźwiękowca l)OJskiego. Wszystkich tych
zdjęć dokonał m.IBtrz polskiego krajobrazu filmowego wybit.n): Ol'~ inż. Zbi·
gniew .Gniazdowski.
Zawzięty wróg talkies'ów, ·Lon Cha-1 spostrzega się odwrót od emancypacji.
ney, podpisał ostatnio
kontrakt z wy- Artystki gremjalnie przestały palić. Etwórnią Metro Goldwyn Mayer na 5 lat legantka w modnej długiej sukni z pana same mówione filmy. Jednym z wa- pierosem w ustach - to obecnie••• shocrunków kontraktu jest, że
wytwórnia king w Hollywoodzie.
gwarantuje mu za pierwsze dwa lata *
*
*
1.000.000 dolarów.
Glo1·ja Swanson rozwiodła się z mę* • '*
żem, markizem de la Falaise i zainterePodczas o3miodniowej wystawy sa- Sowała się na nowo
jednym ze swych
mochodowej w San Francisco,
śpiewał byłych wielbicieli. Na ma1~kiza za~ zaMaurice Chevalier dwa razy
dziennie stawiła sidła Konstancja Bennet, która
dwie pi'Osenki, za co otrzymał honorar- niedawno wróciła do
HoHywoodu
ze
jum w wysokości 18,000 ·dolarów.
swej podróży po
Europie i przywiodła
*
*
*
z sobą rozwód i miljon dolarów od sweśród niewieściej ,,arystokracji arty·
.ex-małlionka.

ZE ŚWIATA FILĄOWEGO
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się kończy: Zastępy mło-

dnokrotnie przyczyną, że sam fach upada.
l ·
·
k0 ł
h
·
C ł · k
· k h ·
··
ód
1
·Zleży opuszczają sz Y powszec ne
z owie musi
OC ac SWOJ
zaw ·
,rednie zakłady ogólnokształcące z maturą Tylko wtedy wkłada w pracie ukochanie i
reku
duszę.
i co dalej ?
Na wybó:· zawodu nie powinna wpływać
Stają przed trudnym problemem wyboru pod żadnym pozorem chęć zdobycia za
· k
":awodu, przed zasadniczym i decyduj·ąlk
· k' 'k
d „
wsze ą cenę ia lej O1wie „posa Y •
c;rm momentem życiowym. Kto potrafi
Ody rok szkolny dobiega końca, a mło,uiJ komu udało siie pomyślnie rozwiązać dzież staje przed owym najtrudniejszym
1.0 zagadnienię, ten na loterji życia wygrał pytaniem: Co
po czą ć ? jest rzeczą
wielki los.
konieczną by zarówno opieka domowa,
. k dl
h
·
h
I przeciwme : to a tyc ' czy innyc jak i grono nauczycielskie dopomogły młopowodów, z właSQej czy cudzej winy nie dzieży.
u1niał roz~dnie dokonać wyboru zawodu,
D 0 b r a zna j 0 m0 ś ć d u8 zy
...,1 cierni i pokutu ·e przez całe rługie żyb
1 ..,,
1
.....
d
z
i e ck a , b a c z n e o s e r w o "
eA.', Każci(t z nas styka się nieustannie w
'{olo
W 2 D i e r 0 d Z. a j U U Z d 0 1 0 i e Ó
'J ]lŻSZCill i d.alsiem otoczeniu Z ludźmi, dla i u p od o b a {1
d aj e m o żn o ś ć
:(tÓP.yfh ich \\'jasna praca zawodowa jest tak ie go pok ie ro w a n i a m ł o·.w~:-ką i cj.Pżarem,
którzy wykonu1·ą j·ą i· edy- d ztezy,
. ·
b y nie
·
b y ł o nq~·
.nie
pod wiJiływem materjalnego przymusu.
. ,
.
.
. .
.
W O 1O t k O W S W e g O Z a W o d U '
Ta praca zatruwa im zycie, czym pe" 1a t y t a n ó w , n i e w y r Ob n i ~m1istów. ~y wybór „fachu" jest nieje- k ów, a • artystów i n i e mal
@?u'A
?
k o t en t 6 w
a 1u d z i s i 1n y c h
.
' h
·
l • o p o ro y c
na burz e z yC 1O W e •
C. M.
Rok szkolny

„.

-

-Trzeba

.

nak zakrywające
kolana,
k t ó r e
s ą...
n i e m o d n e. Poobiednie toalety na zebrania towarzyskie i wizyty są nieco
dłuższe,
wieczorowe - zupełnie długie, do ziemi.
Biodra w sukni modnej winny być obciśnięte, wszelkie draperje i fałdy zaczynajlł się poniżej bioder.
Materjały deseniowe święcą tego lata wielide triumfy. Nawet czesucze, materjał lubiany
i dość praktyczny, poj awiły się ostatnio deseniowe. Ale najładniej wygląda i najpraktyczuiejsza w noszeniu (i praniu) jest sukienka z
b ar w n ej et am i n Y kr aj owej·
Mamy ich mnóstwo, utrudniające nieraz
wybór.
Moda obecna zwraca wielką uwagę na drobne akcesorja toalety: szal, rękawiczki, pończoszki, torebkę. Szale nosi się niewielkie, dwu i
trzylwlorowe.· Rękawiczki stały się nieodzow·
· wy1rnz·deJ· t oa l e t y. Ł a dme
nem uzupe m·1emem
glądają rękawiczki, których mankiety wyłożone są na mankiety kostjumu. Elegancji dodają toalecie wieczorowej rękawiczki do łokcia.
Pończoszki na ranny spacer i załatwianie
spra
..
.
wunków nosimy skromne, najczęśc1eJ o fonrue
portfelowej, wykonane z gładkiej skóry, lub co modniejsze - z tegoż _co palto
materjału
t~~ed'u). Do el~ganckiej toalety dobrze jest
:niec tor~bkę z J a .s n .e g o w ę ż a .1 u b
11 n n e J
d r o g i e J s k ó r Y. W1eczorem nosi ~ię torebki z brokatu lub haftowane
paciorkami.

C. M.

iż

najbardziej odpowiednim do tego celu jest·
lrnstjum z tweed'u lub płaszcz z tweed'u oraz
odpowiednio pod lrnlor dobrana, skromna
w
kroju, lekka sukienka. Bluzeczka do kostjumu
podróżnego winna mieć gładki krój sportowy1
.wlor zaś najlepiej beige lub popielaty.
Modne obecnie wszelkiego rodzaju pelery!··
ki bal'dzo niekorzystne są dla osób tęższych. I
wogóle niekorzystne, jt:śli skrojone są
ręką
domowej krawcowej.
Czy pani lubi kwiaty? Moda zv..-róciła na ni;~
znowu swoją fa ·kę. S:;..tuczne przypinamy
do
palta, żakiecika od ko!>tjumu lub do sukni. Naturalne, żywe li.wiaty .)ako przybranie
t a kż e s ą
m c d n e • Jeżeli jednak chodzi o
sztuczne to 1.a'..eży UV\ ;iżać, aby były naprawdę
gusowne. I ni:e naduż~ '10.ljmy ich, bo się pl'ędko
uprzykrzą.

Kolorem najmodni ... jszym obok
lansowane'
go przez Paton różr, .vego (11.iekorzystnie oabijającego przy cerze C·palonej) jest kolor
błęldtny we wszelkie'!?. c.-tlcieniach. Na wieczór mimo lata - «;lu.fa l'Cł powodzeniem cieszy si<,i
k o l o r
c z a r n v...
Pika na przybra1 ia, kołnierzyki, mankiety,
kamizelki bardzo je.1t modna. Nietyiko biała,
ale i różowa, cytry10wa. Modne są również z
piki tej kamelje, k .óre przypinamy do klapki
żakietu kostjumow&,;i;o.
Pika modna jest 1ównież na kapelusze. Niektóre modele parys:de kapeluszy słomkowych
mają rondka p,.,dbite białą lub różową piką.
Widuje się też na R.iwjerze małe zgrabne kauelusiki całe 2 r>iki. Są one lekkie i pr~.ktvcz-

tę bestję

~~~~
· ~

kar1nić

dobrze

największych kłamstw, jakich się ród
męski dopuszcza. Spróbuj tylko podać to,
czego nie lubi, a przekonasz się zaraz, czy

no z

tak wszystko jedno!
Niedoświadczonym, młod.>;m dziewczę"

tom o zapalonych główkach, ·wydaje się
nieraz, że ulubiony amant kinowy lub bo"
hater sceniczny żyje tylko miłością i sztuką,
że natchniony prelegent pogardza prozą
befsztyka codziennego.
Zmienią przekonanie, gdy zobaczą, jak
sławny uczony bada troskliwie, czy
ów
lekceważony befsztyk jest z dostatecznie
świeżego mięsa i czy przysmażane ziemniaki są należycie rumiane- chrupkie •
Znakomity artysta rozkoszuje się kielisz
Idem koniaku Martena i łyżką kawioru, a z
gniewem odsuwa skromniejszą przekąskę.
Natchniony trybun gotów jest kłócić się
do upadłego o sposób przyrządzania sałaty,
a mistyk zapomina o nurtujących jego duszę problemach, gdy ujrzy na talerzu swoje np. ulubione knedle ze śliwkami.
Przysłowie, że „droga do serca męż
czyzny idzie przez żołądek" wydaje się
może banalnem, a jednak zawiera ono
wiecznie żywotną prawdę.

•

l) Suknia spacerowa z białego crepeat:"chin'u w czarny rzucik. Podwójna plisowana falbana. Czarny jedwabny kapelu"
r.'li: i czarne rękawiczki _:_ wykańczają te11
elegancki strój.
2) Suknia spacerowa granatowa z bia
!ego płótna jedwabne~.
Szereg małjth guziczków ubiera pr1ód
rej bardzo miłej sukni.
3) Suknia z białego muślinu w kQlorowy rzucik. Bardzo stosowna dla młodej
panienki. Kapelusz z tego samego materjału.
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Jedna z wybitnych literatek zapytana
w wywiadzie, jaką metodę uważa za najskuteczniejszą dla zdobycia i zachowania
serca męskiego, oświadczyła: „
Trzeba tę bestję dobrze karmić„.
Spotykałam w życiu mężczyzn idt\alistów i mistyków, artystów „pur sang", uczo
nych, oderwanych zda się zupełnie od ziemi, ideowców żyjących tylko swoją wznio
słą ideą, lekkoduchów i śledzienników nigdy jednak nie widział a m t a k i e g o ,
k t ó r e mu w
zupełności byłyby oboj ę t n e u c i e c hy p o d n i e b i e „Trzeba tę
n i a.
brze karmić"Wprawdzie mąż, gdy żona go .zapytuje,
coby najchętniej zjadł, odpowie zwykle:
- Wszystko mi jedno, ale jest to jed- 1
•.
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F ANCUZ
O POLKACH
One" P· Jerzego Oudard'a
Wpadła mi
„aryżu pod

w"
rękę

książka, wydana w biety polskiej. Uogólnia jecnak taktownie,
ogólnym tytułem „E·lles" ostrożnie i subtelnie. Jeżeli mówi o szcze{„Qne"). Mowa o kobietach różnyr.h na- gółach historycznych, szuka informacyj
rodowości.
wiarogodnych. Gdy podaje własne spostrze
Czwarty z rzędu tom tej kolekcji po- żenia, objawia wiele intuicji.
święcony został „Polce". Napisał go
Znając dobrze swych rodaków, wie, że
p. Jerzy Oudard. przeciętny „inteligent" francuski o PolaP. Jerzy Oudard, pisarz wybitnie prze- kach wie tylko tyle, ze w gruncie rzeczy
\1ikliwy wie, że· wyodrębnienie jednego Polka jest to rodzaj „Rosjanki" (au fond
typu psychologicznego pod ogólną nazwa la Polonaise c'cst une sorte de Russe).
,,Polka" jest bardzo trudne. Każda war~
Więc temu Chińczykowi francuskiemu,
stwa społeczna, wytworzyła swój własny zamkniętemu w swej samowystarczalności
typ, zależny od warunków rozwoju kultura! ~;ulturalnej wykłada p. Oudard wiele rzeczy
nego, od stosunku do mężczyzny, od po- nowych.
4
a~lał~. ~racy w. społ.ec~eństwie, od orgaIdeałem Polki stał.a się matrmia rzymmzacjt 1 przemian zyc1a gospodarczego. ska. Gest Chrzanowskiej w Trembowli ·jest
Inny jest P:»ychologiczny typ Polki - zie- gestem Rzymianki. Patrjotyzm jest dominu
miauki, inny Polski - chłopki, Polki - zie- jącą cechą Polki. Rosjanka aż do połowy
botnicy i .t. p. Oudard - uog_óJnia t.yQ _ko- XVII stulecia nie bierze udziału w fy_cju
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Oto ostatnie rozkazy mody -

jako wv

.kończenie stroju pi,ęknej pani. Kapelus1
z jedwabnej słomki. Torebka z dwóch odmian skór, rękawiczki długie - konieczru

akcesorjum na dzisiejszy sezon, jedwabni:>
szaliki, oraz kwiat do kostjumu.
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mężczyzny. Jest niewolnicą.
P. Oudard pisze dużo o patrjotyźmie
Polek, wspomina okres niewQii, powstań
narodowych, o czynnym udziale w nich kobiet, mówi o bohaterskiej obronie Lwowa przez Orlęta .w r. 1918 - i kończy temi
słowy:
„we Lwowie właśnie, nazwanym
polskim Verdun, odkopano w ziemi bohatera anonimowego, przedmiot czci całego narodu, który ;;poczywa dziś, uroczyście
strzeżony przez wartę pod kolumnadą Saską w Warszawie. Tym żołnierzem nieznanym mogła być tylko - kobieta"
Następnie mówi p. Oudard - o wdzięku i urodzie Polek. Mają one według niego zamglony uśmiech, ładny ruch ręki, sub
ielne powiązanie muskułów i wytworny
chód".
O kulturze i inteligencU Polek mówi
p. Oudard: Polld wiedzą wszystko i rozma
·wiają o wszystkiem. Jeżeli przyjmuje udział w przyjęciach, na których bywają kul
!uralne Polki, drżę· z obawy, aby mj nie
zadawały zbyt trudnych pytań, na które nie
UJ.ia1Q}r_m ocipą_w.iedzi. .-_ Nut-ennie ~ ..Qu~

W*

.dard twierdzi, że gdy się jest zaproszonym
do polskiego domu, trzeba przedewszyst
kiem rozmawiać z panią domu i innemi damami, natomiast nie będzie wcale nie·
grzecznością, gdy się z panem domu· nie
zamieni nawet dziesięciu sł~w~
Polka nie zna po.dstępnej wrogości męt
czyzn. Posiada zupełną swobodę ruchów,
która jej pozwala być całkowicie sama sobą. A miłość Polek?
Tu p. Ouoard twierdzi, że można gwał
townie pożądać Rosjanki, nie kochając jej:
ale jest rzeczą znacznie trudniejszą, nie ko
chać już Polki, zanim się jej pożąda. Polka
według sympatycznego Francuza, może się
sama oddać, ale nie można jej wziąć samemu". Cała książka, napisana z ogromną sym
patją, a przedewszystkiem szacunkiem i
uznaniem dla Polek, powinna być przeczytana - przedewszystkiem priez Polki. ~--1Q
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Nasi rzemie81nicy wszelkich .zawodów pochodzenia. Przemysł zagraniczny, z n a .i
w wykonywaniu swego fachu wie- d u j ą c y s i ę w 1 e p s z e m n i ż
le najróżnorodniejszych trudności, całe bo u n a s p o ł o ż e n i u p o d w z g l ę
wiem życie rzemieślnika t o ł a ń c u c h d e m
k osztów p rod uk cji ,
n i e p r z e r w a o y c h z m a g a ń , skutecznie konkuntje z wytwór~zością pol
by tylko utrzymać się przy życiu. że w - - walce w pojedynkę - lub w słabo zorgani-

r;owanych

zespołach rzemieślniczych

o fachowo

ską,

grożąc ·zachwianiem

naszego

wielu

gałęziom

przemysłu.

Najboleśniej

konkurencję

zagraniczn~

o d c z u w a r z e m i o s ł o , o ile
bowiem wielki przemysł posiada lepsze wa-

uz do1nionych . kominiarzy

rzemieślnicy ulegają szeregu trudnościom ~wiadczą dzieje wielu rzemiosł u nas. tak
l>ł'oblem fachowo wz<lolnionych komi- nej kontroli nad prawidłowością tych
jak z drugiej strony mamy przykłady na niarzy z punktu widzenia bezpie~zeństwa czynności, dokonywanych
przygodnie
dobrze zorganizowanych rzemiosłach w ogniowego posiada doniosłe znaczenie dla przez majstrów i majsterków .nie posiaogółu społeczeństwa. Zdarza się bowiem, dających odpowiedzialności.
Fiu, iź drogą nacisku i odporu silnie zor- że niejednokrotnie powierzano wycier
Sarkają przeciwko takiemu stanowi
0 5 i ą g a ć kominów niefachowcom, którzy niepo;:;ia- rzeczy nietylko fachowi kominiarze, lecz
pnirowanego zespołu
'm oż n a P o w a ż n e k or z Y ś ci da.jąc dostatecznych kwalifikacyj, obo- również i właściciele nieruchomości, bezw w a 1 c e z p r z e c i w i e ń s t w a wiązki swe spełniali niedokładnie, co od- pośrednio zainteresowani w tej spra11 ł.
bijało się ujemnie w zabezpieczenu bu- wie.
Traktaty handlowe zawierane przez dowli od pożaru.
Dopiero w związku z zatwierdzeniem
Rząd Polski z rządami innych państw siła
Niedość jest bowiem posiadać komi- przez Min. ~praw Wewnętrznych oraz
· niarskie dowody uzdolnienia (nabyte w Przemysłu i Handlu przepisów wykonałrzeczy
,
. .
. otwierają gran!ce państwa naszego
. . poszczegolnych
wypadkach za
piemą- nych w przemyśle kominiarskim sprawa
dla importu gotowych wyrobów zagramcz dze) co uprawnia do otrzymania konce- ta ma być unormowana. Koncesje mają
nych; Rząd bowiem nasz chcąc uzyskać sji na wycier kominów, a w rzeczywisto- być przyznane w myśl przepisów urzęwolny lub przynajmniej korzystny wywóz ści nie jest się zdolnym do
obsłużenia dowych tylko fachowcom.
dla naszych artykułów i produktów wywo- wielkich nowoczesnych
budynków, ani
W tym celu zostanie ogłoszony konzostaną
rowych
m u 5 i c z y n i ć · u s t ę p _ do wykonania różnorodnych poleceń In- kurs, na którym rozpatrzone
st w 3 ' 1• zezwalać na import art ku•ów
spekcji
Budowlanej
przedewszystpodania
kandydatów,
poparte
świadect·
Y 1
kiem należy wykazać się
gruntowną wami czeladniczemi i mistroowskiemi a
wywozowych krajów kontrahentów. Bro- znajomością swego fachu w praktyce, a nadto zaświadczeniami, że kandydat r:ronić się przeciw konkurencji tych wyrobów koncesje otrzymać na podstawie wyni- wadzi .samodizielnie pracę mistrzowską.
zagranicznych muszą nasze rzemiosła i prze ków konkursu.
l Jednocześnie kandydaci, stawiający do
mysł własnemi siłami; od Rządu zaś może_os:atnio problem wyci.eru k?minów konkursu, muszą. rr.l:ożyć następuj~e do:
my jedynie domagać się, by postawił nas stał się ~kt?alnYl!l ~ s~ohcy. Zgorą od k~enty: ~) świade~t~a czel~cze i
pod względem ciężarów podatków bezpo- trze~h miesięcy biedz~ się .nad tą sprawą mistrzo:vsk_ie, 2) ~as.wiadcz~e o pracy
.
.
.
. . .
magistrat warszawski t. J. od czasu po- czeladmczeJ, 3) zaswiadczeme o samosredn.ic!l lub pośr~ruch p~na1mru~J na wzięcia uchwały o zlikwidowaniu
Od- dzielnej pracy mistrz.owskiej, 4) życio~
1
równi z warunkami produkCJI zagraniczne- działu Kominiarskiego przy
Straży O- rys własnoręcznie napisany, 5 ( świadego rzemiosła czy przemysłu konkurenta.
gniowej.
ctwo moralności.
Skutki traktatów handlowych, któreWobec takiego stanu xzeczy p1:oceduSp~ziewać .si.ę wi~c nal~ży że
w
zmuszeni jesteśmy zawierać, potwierdzaj~ ra czyszczenia k~minóV: odb~~- się. bez- i;>rzemysle kommiars~im stolicy zapanuw zu9ełności powyższe twierd'7enia. Istot planowo, · trudno Jest więc mowie 0 istot- Ją. normalne stosunki.
D
,
• ,
•
nie od pewnego czasu kon-.;tatujemy \vzmo
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l

wa czy z

b

k"
' · ,
ra :r.em zamow1en

..sytuacja w przemyśle dr~ewnym }_est
t1ęzka. Powodem tego stanu Jest zasto w
. t . N d . .
b Jd
b u d owmc wie. a z1eJe na sezon
u o1
. k d t d
eł ł
łn.
w.aedny-:--J~
~
ąk-::bspdz
Yl
z~pe
ie:
N i op1same zas a CJI u ow aneJ o-roz1
pśłow~ż1d1emi komplik::_~~a~1i tak. łprz~mtyow1 rzewnemu
, ' JaiA ·i rzemios
b . u ts o-d
lars ki emu ktore pracuje o ecme w ru
h
' . h T. b
b"
, . d
n~~ . warun1~ac · 1 ze a so ie uswia omic, ze stolarstwo - poza wykonywa· h
bl. l t' d „
·· ·
11_1e me i.' { .ore 'Zls, w roz~iJ~Jącym
się kryzysie o-ospodarczym znaJdUJe bardzo słaby zb;t; - bardzo wiele pracuje
1· , t
·
d
·
d la b u d owi,
C!'OS arczaJąc
rzw1, ram
okiennnych, fabryk i t. p., stąd też pO})ra
wa sytuacji w stolarstwie jest ściśle uzależniona od ruchu budowlanego.
Jeżeli chodzi 0 dział mebli, to stwier„
dzić należy nieznaczny wzrost produkcji,
która jednakże mus.i stosować się do bieiącego pobytu. Zdolność produkcyjna
nie jest dotąd całkowicie wykol'Zystana
i to tak fabryk mebli, jak i poszczególnych warsztatów rzernieślniczych.
Stan zamówień należy określić jako
~redni. Niektóre fabryki otrzymały zamówienia na dostawy wojskowe i samorzą,dowe. Również stan średni wykazuje zapasy fabrykatów, surowca i innych towarów, związanych z produkcją mebli.
Regulacja należytości ze strony odbiorców odbywa się przeważnie wekslami, w małej zaś tylko części gotówką.
W dziale mebli artystycznych dały się
tauważyć nieco zwiększone obroty. Było
to jednakże ożywienie sezonowe w .związ.ku z okresem przedgwia.tecznym.

.,.d$L,,...

nmki, by stawić czoło obcej inwazji, 0 tyle ubogi, niezorganizowany i nieprzystosowany do walki konkurencyjnej przemysł
rzemieślniczy w nieznacznym tylko stopniłl
przynajmniej narazie, inwazji tej może się
przeciwstawić.
Aby więc rzemiosło mogło sprostać
konkurencji fabrycznej winno warsztatów
b~ć mniej,
a 1e o s i I n i e j 8 z e j
k o n s t r u k c j i §: o s p o d a r c z e i
i k i e r o w a n y c h p r z e z 1u •
d zi , umiej ą cy ch zr 0 zumi eć
P 0 trzeb Y c h w i 1 i·

Ten ostatni postulat łączy się z drugim
warunkiem uodpomiepia rzemiosła przeciw
ko konkurencji, t. j. w a r u n k i e m
z or 2 a n i z o w a n i a się.
Pojedyńczy warsztat, pozostawion)
ham sobie, nawet przy najwięksZ'-'Ch
J
ofiarach ze sweJ· strony, naJ·większem ogra·
niczeniu swych zysków nie utrzyma się,
b o w i e m z a w s z e ·p r o d u k o •
wa ć będzi e zbyt dr0 g0 •
Dopiero zrzeszenie się w różnych kierunkach, a więc masowego zakupywania
ó
b
. edni
surowe w
elJPOSr
o u producenta,
wspólnej produkcji, co zwiększy wydajność
warsztatów przez częściową ich mechanizację i podział pracy, wreszcie w kierunku tworzenia organizacji handlowej, zmniej
szającej koszta sprzedaży i podnoszącej jej
technikę_ 8 t w 0 r
. d 1a r
i
.
zY
.ze m. 0
s ~a ~ 1 1 n e ~ 0 d s t a w Y 1 s t n t e
nt a t w a Ik1 z k o n k u r en c j ą
z a g r a n i cz n ą •
Są to wyższe formy organizacji, niezawsze na razie dostępne dla rzem~sła, które
znajdują się dopiero w pierwszych fazach
pracy organizacyjnej. Ale dążenie do osiąg

:y napływ.:.~ •ki artikuló;,.:,~ Sprawę nowyc~ czasu
zawodo w k~zem1esln1czych ::a
nau
Rzemios•o stolarskie
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majdują
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porusza o ze ranie z y zem1es DICZeJ• w Warszawi·e

tyc:

:::~eh ;;n; !esti w~ódm~e~

rę możności realizowane.
Wyrazem tego jest szereg spółdzielni

rzemieślniczych, których zadanie!h jest
zawodów. i Qlnrawy ich zostały wycofane przedewsiystkiem zakup smowców z pomi
~.t'
•
•
przez zarząd Izby. Nad przyJęciem do nięciem ~średników. Istnieją pozatem
· ł
·
h t
h
d'
rzemios a pierwszyc rzec zawo ow roz spółdzielnie kredytowe i centralne kasy rzt
winęła, się· bardzo
ożywiona
dyskusja. Po m1·es'ln1·cze, które wi·ąz·ą w pewną organ1·· l
Ad
k.
D
~a~n~~~i ~~~~ i~t~~~~~Y~~~;~ciło ~~~ ~~~~;~~:~iaic 1R~~~ickie~~sp;:!'~iw zal~~ czną całość swoją działalność z działalno.
' . , . czemu
· tych zawo d'ow d o rzem10s
· ła 1· wo- s'c"ą
r'oz·nYeh spółd zie
· 1n·t Iok a1nych .
łym kartotekom wszystkich
rzemieslm1
.
..
.
.
·
b
b
d
.
·
·
t
h
wt
'b
1·
• pew
ków 'Org·amzacJI egzammacyJnych komi- ee ar zo goiącego przyJęcia yc prze
en sposo powou
w ytw arza się
SJ·l.· '
mówień - przewodniczący
oświadczył, nego rodzaJ'U tarcza, z za której· rz~mi<>sło
·
· ·ki t
f ·
· ·
·
Z wystąpień zarzadu Izby najważniej- ze wmo&
e wyco UJe, uwazaJąc Je za może się bronić przed n atar ciem
.
.
·.
_ niedostatecznie przygotowane. Ponieważ
szem1 były mterwencJe w sprawach po
ywoł ł
d .
tpli
ko n kur encji z ag ran ł cz 11 ej .
datkowych. Szczegółowe dane o nadmier ~p.1·~wa w
a.a zasa n:cze wą wo:
O
nych wymiarach ·podatku przemysłowego sci i ostry podział na dwie grupy - omo
• R.
.
.·
.
·
· osobno
pozwoliły na wykazame :wła~zolr!. ska;b~- wimy Ją
.
·
wym, że wbrew zapowiedziom i okolm- . Następme .ustalono maksyn1a.IJ:ie t.erWystawa piekarska
kom podatkowe organy wykonawcze sto- mmy d.o nauki w z.awo~ach: k~aw1eckim,
sują 1:adal „ostry l.mrs".
..
. s~ewc~1m,. st?larskir_n, slusarsk1m! fryaw Kielu
Głowny przedmiot dyskusJ1 stano~- ZJersknr: i pie~rskim, ~yzn.~zaJąc ~
~a ~prawa ~l~~z~nia do zawod~w rzerrue: wszys~kich opro~z fryzJerskiego, termin
W okresie c.zasu od 9--17 -sie!'1'nia
slmczyc.h bielizmarstwa, hafciarstwa i 4-letm, dla fryzJerskieg~ 2 lata,
prz!- r. b. zostanie otwar~a w K~elu .wystawa
modniarstwa. Poza tern . podjęto sta.:r:a- czem zarząd Izby .w kazdym posz~egol- d.oty~ca. zaw?du piekarsJ?~o I składa
nia o zaliczeni~ d~ rze:n1osła
zawo~ow nym "':ypadJm n:oze ~~nym termm ten się z p1ęcm ?'łown~-ch od.~1a.łow: 1) su„
drukarskiego, dziarskl~go
(tryko~iar- skracac .. Wreszcie ?mowio~o sprawy ':· rowce ;. ~) pi:ece p~eka~k1e~ r_naszyny r?si-wo),
ko1:on~rnwe~o i
?1ydlarskiego. tworzema przy Izbie wydZ'lału czeladni- bocze i pędn17ze, Ja~ ;own1ez. n~zędzi~.
Sprawa ta me Jest Jednak ~e_szcze. uzgod- czego.
dla potrz~b p1ekarsk_icn, c!1kiel.'luczych /
niona pomiędzy przedstawic1elam1 tych I
~łynarsk1ch ?raz c~ep~arm:;
wsze.kie yryroby piekarskie Jak row.mc:z wykonarua arty~tyczne tego prz7dsięb1o;~twa;
Do
4) przedmioty dla urz.ądzenla; l?kah ~wy_staw; 5) przemysł piekars~i .1 cuJ?~rmP.T • PQa!llUĄEQATOlł W
czy .V: na.~ce, gospodarstvne i dz1eJach
cywih~acJi.
.
.
.
.
W razie późnego doręczenia lub nieotrzymania pisma prosimy
.Bhzszych mformacJ udziela l~ieroP. T. Prenumeratorów zawiadamiać administrację „H a s ł a"
wructwo wystawy (Ausst~llungsle1tung
tel. 163-66.
der ?eu~chen Baeckere1fach-Ausstełtung m Kieł. Rathaus).
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a
dbyło się. w
.
n~u
czerwc
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Warszawie pod przewodmctwem wice.
.
.
prezesa W1echo"\"\.'1cza zwyczaJne
zebranie Izby Rzemieślniczej. Z komunikatu
.
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skarbowe

do ustalenia norm

PODATKI OD NIERUCHOMOśCI
I OD LOKALI.
Pierwsza rata za l·szy kwartał roku, państwowego
podatku i komunalnego dodatku od nieruchomości,
płatna jest bez k ar za zwłokę w ciągu mies. maja
lub w ulgowym terminie do dnia 15 czerwca r. h.
Podatek państwowy wynosi 7 proc. od rzeczywistego
pobieranego komornego brutto, Do podat· J pait·
;,twowego dolicza się 10 proc. tytułem nadzwyczajnego dodatku, pobieranego na cele Jównoważenia
budżetu państwowego, razem państwowy
podateł..
od nieruchomości wynosi 7,7 proc. W tym samym
terminie płatna jest druga rata podatku od lokali.
Podatek od lokali wynosi 8 proc. podstawowego
komornego, pobieranego za lokal w czerwca 1914
roku.
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Na posied zeniu w dniu 10 czerwca r. b. 8.Qd

zatwierdził

układ

między

nadzory

Handlowego Sądu
w Łodzi
przedstawiciełam\

Okręgowego

łtomierskiej Nr. 467.

---0,___ _

Stan uruchomienia -fa bryk

•

uzyskała odroczenta w7~łat n:i
miesiące, poczynając od dnia 6·go s1et<pma

Firma

firmy „FARBIARNIA WYROBóW
DZIANYCH W!KTORJA, EMILJA i ZYGMUNT
WEIN", a ich wierzycielami
, Na ogólną liczbę 36 wierzycieli, prawo do
wzięcia udziału w głosowaniu 30
wierzycieli.
rcpre-.zentuj:tcych kapi tał 33549 zł. 06 gr. Za
·ikładem gł~owało 20 w ierzycieli o kaDitale
28.812 złotych 20 groszy

trzy
1929
.
.

roku.
Po trzech miesiącach nask~tek rnd~nta peł,
nomocnika firmy Sąd zarządził otwarcie postępowania układowego.
•
• .
Przeciwko układowi głosowało 5 merzyeteli
na sumę 14.745 złotych 35 gr„ za& za układem
- pozostałych 35 wierzycieli na ogólilą sum~
72.369 złotych 7~ gr.
d
ł
*
*
•
Sąd biorąc pod uwagę, ze za ukła em B oPnadto była rozpatrywana sprawa odrocz.s- sowała liczebna więbzołć wierzycieU, wyobra"ia wypłat firmy „ICEK GIECZY~SKl" fa. źających przeszło .% spraw~zony.ch wierzytelhryka pończoch w A leksandrowie przy ul. Lu- ności, układ powyzszy zatwierdził.

zrzeszonych w Związku Wykończalń i Farbiarń w Łodzi
Według danych, uzyskanych w Związ-1 firmę tę zbiorowego urlopu robotnikom.
ku Wykończalń i Farbiarń Łódzkich, stan Firma ta zatrudniała 89 robotników. Prócz
uruchomienia w fabrykach zrzeszonych w tego w poszczególnych firmach po\vyż
tym Związku od dnia 1 do 7 czerwca r. b. szych korzystało z urlopu 41 robotników.
przedstawiał się nas~ępująco:
W porównaniu z okresem poprzedzają6 dni w tygodniu pracowało 5 firm, cym, stan uruchomienia w tutejszych wyktóre zatrudniały 1.416 robotników, 5 dni kończalniach i farbiarniach u1ecrł pewnemu
w tygodniu pracowało 10 firm o zatrudnie- zmniejszeniu, o ile bowiem pr:edtem ogólniu 2.000 robotników, 4 dni - 3 firmy, któ- na ilość robotników w firmach tych zatrudre zatrudniały 81 robotników, trzy dni nionych wynosiła 3645, o tyle w ok;resie
jedna firma o zatrudnieniu 77 robotni'66w, omawianym, uwzględniając nawet robotnidwa dni zaś również jedna firma, która za- ków urlopowanych, liczba ta dosięgła tylko
łrudniała 70 robotników.
-sumy 3795, ilość więc zatrudnionych robot
Jedna firma, należąca do Związku Wy- ników zmniejszyła się o 52 osoby
kończalń i Farbiarń w Łodzi była całkowi(ag)
cie unierucfiomiona, wobec udzielenia przezD---

---Dr----

rawa polsko - niemiecki~go
traktatu handlowego
Jak się dowiadujemy z dobrze poinfor-1weźmie .pod, uwagę. ~ostulaty wysunięte
mowanych kół przemysłowych, łódzkie przez łodzk1e. czy11n.1k1 gospodarcze, szcze:
'corpor~cje ot rzymały wiadomość, ie rząd gólnie te ~ n!ch, k to re .d o tyczą po dyvy k"k1
polski wystąpi wkrótce do rządu rzeszy z ceł zagramc~nyc~ w N1e~czech;
,

w Niemiec
sprawie odpowiednia
tej zostame wkrotce
wnioskiem
dl
owych. o wznowienie rokowań han- na do
nota. (b)wysłaPrzy rokowaniach !Jch rząd polaki

Przędzy wełn1·ane~·

Łodzi
zarządzie zw. przem. i handlu gałęzi
., . .
. . .
p1sm1enn1czo-pap1ern1czeJ

rzedstawiciel

Dowiadujemy się, ie z inicjatywy Związ okres, lub wogóle, do czasu podporząd
~u Wytwó rców organizu~ się Ogólno - kowania się kupca uchwałom Związku. Po
Polski Zwi ąz e k Przemysłu i Handlu Gałęzi wyższe sankcje obowiązywać będą i detaPiśmienniczo - Papierniczej, który będzie ,listów nienależących d? Organizacji.. Komiał na celu uzdrowienie dotychczasowych mitet organizacyjny Związku przystąpił do
stosunków, panujących w tej gałęzi, a · opracowania koniecznych przepisów. Wpro
zwłaszcza wprowadzenie jednolitego cenni wadzono już cennik Nr. 1 w Warszawie,
ka hurtowego i detalicznego.
w Poznaniu, Łodzi i Lwowie. Zkolei uzgad

· Ustalona będzie jedna lista hurtowników i lista detalistów, do której nie wejdą elementy, nie mające danych do prowadzenia handlu piśmienniczo - papieni.iczego. Za wyłamanie się z pod uchwał Zrze
c;zeflia p rzewidywane są sankcje karne, jak
cofnięcie rabatów, kredytów na pewien

chłodni
łódzkiej rzeźni miejskiej

Rozbudowa

w

Według tymczasowyc.h obliczeń Głów-1milj. zł., jęczmienia o 2,6 milj. zł., owsa
nego Urzędu ~tatystyczneg~ doty~zących ó 1.2 mi.lj: zł., cukru .o 3.5 milj. zł., paszy
handlu z.ag~amcznego Polski. (łą~zme z
o 2,3 mil_J-. zł., prz.y _Jedn.?czesnej zwyżce
M. Gdansk1em) wywóz w maju wynosił wywozu Jaj o 3,1 mtlj. zł. i masła o 0.5 milj .
1.432.330 tonn, o wartości 199.201 tys. zł. zł. Wybitną sezonową zniżkę wykazuje
W porównaniu do kwietnia b. r. wywóz wywóz nasion, roślin pastewnych i traw o
zwiększył się na wadze o 78.690 tonn, przy 2.4 miljonów zł., nasion buraków cukro~ednoczesnem zmniejszeniu wartości e wych o 1.9 milj. zł.
9.748 tys. zł.
W maju zwiększył się wywóz materja,
W porównaniu do ub. miesiąca sprawo łów i wyrobów drzewnych o 6.9 milj. zł ..
zdawczego w maju zmniejszył się wywóz przędzy wełnianej o 2.3 milj. zł., węgla o
artykułów spożywczych o 12,4 milj. zł. r.a 2.0 milj. zł., skór surowych o 1.8 milj. zł.
co złożyły się: zniżka wywozu: żyta o 4,2 i benzyny o 0.9 milj. zł.

niany jest z innemi miastami Polski.
W skład Komitetu orga11izacyjnego
wchodzą prezesi i wiceprezesi oraz człon- •
kowie Zarządu Kół Papierniczych ze
wszystkich miast, a między innemi i przed
stawiciel łódzkiej 'branży papierniczej p.
Szmalec.
G.

- -.....C!):.----

wyw1·ez1·ono

o ·2,3 milj. więcej niż w maju b. r.

000
.

w

przyznaje k się.tom handlo.rym, offarowan ym przez

płatnika w zeznaniu na popart.ie wyk azauego obro·

tu, szczególną moc dowodową. mianowicie moc do
wodu zupełnego, pod warunkkm, że księg i nie zo.
stały mmane przez komłsję :r.a niepruwidiowe lub
za nierzetelne. Stwarzając ten pr~ywhej dowodo·
wy, ustawa nie określa pojęć pcawi dlo wo śc i i rzetelności ksiąg handlowych, z których pierwsze odnosi się do str.:ny formaln ej k siąg, dru gie za ś do
strony materjctlnej, t. j. do treści z11pisów. Po cl<zas
gdy za rzetelnt, zgodne ze zwycza)uem znaczemcm
tego wyrazu, uważane l1 ędą księgi, jdeli zawiera·
ją wszystkie fakty, hędi;ce przedmiotem wpisów do
ksi,g handlowych i to w cało ś ci zgodnie z pra"'1dą,
to za prawidlowe uwazać nnleży k się gi wtedy, je·
żeli ich rod.i:aj, forma i sposób pl'owndzenia zgadza się ą istniejącemi w tej dzied;,inie prawid. 3mi.
PTRĄCA.i'llE
ODSETEK PROLONGOWANYCH Prawidłami temi są przepisy ohowi~zufoce na da·
OD OBROTU PRZY WYMIARZE PODATKU nym obszarze kodeksu band1owego o księgach ban·
OBROTOWEGO.
dlowych, a w kwestjach, niounormowanych w koSfery przemysłowe uskarżają się, że sprawa potrą· deksie handlowym, zasady buchalterji.
cania odsetek prolongacyjnych od obrotu przy 'WY·
miarze podatku obrotowego, która ich zdaniem nie
UDZIAL POLSKI W W"XSTAWIE HA~DUJ
nasuwa żadnych wątpliwości prawniczych, a która
AMERYKAŃ SKIEGO.
w ostatnich czaSilch niejednokrotnie była porusza·
W dniach najbliższych ·ma się odbyć w Min.
na memorjalami, nie może się doczekać załatwienia Spraw Zagranicznych konferzneja w sprawie ud •fału
w Ministerstwie Skarbu podczas gdy ab~nic np. Polski w Międzynarodowej Wystawie amerykar. Ąkic·
na terenie Bielska z okazji re~zji wymiarów wła· go handlu importowego. Wystawa ta zostanie c.twar
dze skarbowe w dalszym ciągu nie uznaj, takich po ta w sierpniu: w Nowym Jorkt1 i zjednoczy eksponatręeeó, czyli wymierzają podatek óbrotowy ód pew ty całego olbrzymfogo importu
S\anó,„ Zjcdno·
nej sumy pieniężnej, o którą obniża E.ię to, co ptze ~zortych. W konferensji weztną udział przedstawi
mysłowiee o~zymuje za swój towar,
ciele zainteresowanych Ministerstw oraz reprezen·
tacyj kupieckich i przemysłowych tych branż. kt.oi>
MOC DOWODOWA KSIĄG HANDLOWYCH.
re wysyłaję swe towary do Ameryki.
Ustawa o państwowym podatku prżemysłowym

Łódzkie urzędy skarbowe przystąpiły udziale miarodajnych rzeczoznawców z
ostatnio do opracowywania norm średniej odnośnych branż, oraz przedstawicieli żydochodowości dla przedsiębiorstw niepro- cia gospodarczego.
.
wadzących prawidłowych ksiąg handloNie ulega wątpliwości, że ustalame w
wych , celem wyznaczenia podatku dochodo tych warunkach norm średniej dochodowowe~o za r. 1930.
ści po raz wtóry przez da~e u_rzędy s~ar?o
Normy te ustalane są przy pomocy sze- we uznać należy za zupełme metrafne 1 meregu rzeczoznawców z najróżnorodniej celowe, jedynie bowiem powinna być tutaj
~y ch b rani, wzywanych przez dane urzędy brana pod uwagę opinja Izby. Przemysłowo - Handlowej, tembardziej, że wymienioo.karbowe.
h kt
· t
Jak jpż donosiliśmy, Izba .Przemysł~- ne. norm~ mają jedynie c ara · er orjen awo _ Handlowa w Łodzi ustaliła ostatmo cyjny. Tymczasem w praktyce, przy. ust~
~yrnieni one normy średniej dochodowości laniu norn_t tych. prz~z. urzędy, odb1egag
'.lla p oszczególnych branż, przesyłając opr;i, .one po większej częsc1 od norm, ustalacowany przez siebie materjał do izby skar- .nych przez Izbę ~rze.mys!o.w~ - Handlową~
bowej i urzędów skarbowych.
1co stwarza w tej dz1edz1me 1edynłe chao;,
podryw': autorytet Izby Przemvsłowo Norn1y ~e były opracowane w lzbi~ p~
po.rozumieniu ze związkami gospodarczymi ,Handlowe1.
na J'OSiedzeniach komisji podatkowej przy

•
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z dnia 15 czenvca 1930 roku.

W.·

---000----

G IE & DA
Warszawa, 14-go czerwca.

DEWIZY.

Paryż

35.00

Praga 26.44%
Szwajcarja. 172.8!
Stokbolm 239.5"'

Franki franc. 35.01

DEWIZY.

Włochy 46.73~

Be}gja 124.5

Wiedeń

Londyn 43.34
Nowy Jork 8.909
Nowy Jork (Kabel) 8.92i

125.82.
, AKCJE.

Bank Polski 170.50; Bank Zw. sp. zar. 72.50

-ooo--

Dodatni bilans

Ponieważ upały letnie powodują częs-1 ło już pracę w k1erunku znacznego rozsze«> niszczenie si ę zapasów przywiezionego rzenia pos;ac;:inej przez nią chłodni.
·
• •
•
m1es1ąc
do. Łodzi n~ięsa, . oraz bardzo .często nar~Prac w tym kierunku prowadzone są bar
żaJą zd rowie spozy,:iv~ów, bowiem chłodnie clzo szybko i wobec tego jeszcze w bieżą
Według
tymczasowych
zestawień towarów o wartości 196,700 tys. zł., wy·
przy sklepac~ rze~mczyc.h urządzone ~ą tym sezonie letnim chłodnia rze"źni micj- Głównego Urzędu Statystycznego bilans wieziono zaś 1,432,3.30 ton towarów o
bardzo prym1tywme,. a jed)'.ną . chłodnię, skicj będzie w stanic pr;i;yjąć znacznie wi ęk handlowy Polski, łl'_!cznie z w. m. Gdań wartości 199,201 tys. zł. Saldo więc bilansu
na o?pow1edri11Il: stoj 1cą poz10 m1e, posia- sze zapasy mi \ sa do przechowania, niż do skiem, w maju r. b. przedstawiał się nastę handlowego
jest dodatnie i wynosi
d~ )~ dotąd, J~dyme Tow. Akc. Rzeźni tychczas. ·
(ag}
pująco:
2.5011000 zł.
M1ęiskiej w todzi. tow~stwo to roz_pocze erzI_Wieziono. w maiu r. }>. 296.021 ton

za

maJ

,ltASLO" z

«łnla

15 e-zerwca

do którego nie chce się przynać
Zgoła niecodzienna sprawa znalazła się I przy zapisywaniu tego aktu jest
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Pło~ka

powiła ~iecko płci męskiej,

a w rok później t. j. dnia 2 kWietnia 1930
r. w towarzystwie świadków zgłosiła się
z potomkiem do kościoła św. Aleksandra,
gdzie malec został ochrzczony i w księgach
stanu cywilnego zapisany jako Jan Andrzej D., syn Jana D„ kawalera i .Władysławy Marji F.
Ceremonja ta odbyła się bez wicilzy i
:Jodczas nieobecności pana D., który w tym
wła~nie czasi~ znajd~wał. się na . ter~nie
•swoich włości. Dow1edz1awszy się o ist1
nieniu takiego aktu-.- pan D. wniósł skar1r~ę, twierdząc, ie prawnie nie może on być
I uwazany za ważny, bovłiem wedle art.
/ 100 K. C. P.: „ojciec dzie:ięcia n~e:prawe•!!O łoża wówczas tylko, Jako 01c1ec w
,ikcie urodzenia zapisanym być moi~ gdy

I

I Bank

w
ŁódZ,

z ogr. odp.

Kilińskiego
Rzemieślniczego

,,CAP TOL''

ótno
DAVIES.

NADPROGRAM:

Bernardo de· Pace,

jako fenomenalny
wirtuoz.

Dziś

,Q

„Resursa•)

Załatwia

oraz zapisy na

udziałowców

AN

Ę

i na

Banku.

wszelkie operacje bankowe.

prawne

JAKI SRODEK ZAPOBIEGAWCZY Jnej osoby, godnej zaufi.llla z dodaniem
NALE.żY STOSOWAć WOBEC
·w razie potrzeby dozoru l~u~ora; b),
NIELETNICH.
zatrzymanie w specjalne!Jl.
schronisku
dla nieletnich.
Postępowanie w sprawach nieletnich
Obok tych środków sąd mon zażądać
(którzy nie ukończyli lat 17) jest poporęczenia lub kaucji od osoby,
której
stępowaniem wyj ątkowern. Z tego wzglę
nieletniego powierzono.
du ogólne przepisy kodeksu postępowa
nia karnego ulegają tu modyfikacji, zła- ~~~~~~~~~~~~~~~~
godzeniu. To samo
dotyczy
kwestji Do akt. Nr. 1236-1930 r.
OGLOSZENIE.
środków zapobiegawczych.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi. JAN
N onnalnie, jak wiadomo, sąd stoso- RZYMOWSKI, zamieszkały w Lo4łzi przy ulicy
wać może następujące środki
zapobfo- Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. IO.O U. P. C.
gawcze: areszt, kaucję, poręczenie i ·do- ogłasza, że w dniu 24 czerwca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi pny ulicy Z~tnej Nr. 54,
zór policji. Odnośnie oskarżonych nielet- odbędzie się sprzedaż z przetiugu puh~ego SU·
nich artykuł 598 k. p. k. zarządza: „Za- chomości, należ~cych do Chany i .Józefa Mnjera mnłż.
miast środków zapobiegawczych wyżej Fuchs i składających ii{! :r; kotła p11r11wego, maszyny
wskazanych, sąd dla nieletnich stosuje: parowej i centryfugi mechanicznej, oszacowanych na
iumę zł. 13,000.
a) oddanie nieletniego pod dozór odpo- Lódź, dnia 5 c„enmi 1930 •
wiedzialny rodziców, opiekunów lub fa~:JA.N BZftlO'\VSKL

całą Łódź !

a

123

od jednego złotego za opro-

Wyjaśnienia

rr~~k~~z~c~ MARION

UL. KILINSKIEGO 123

Łodzi

' •

Arcypikantna komedja p. t.

cę

s~d

p.

Wkl ady oszczę dDOSCIOWe centowaniem, terminowe

program!

Rozweseli i ubawi

Dal~j

przyjmuje

22.13

1003

ac

ul.

(gmach Towarzystwa

mie.. z~dniem..15. .mnia

Dżwiękowego kina

omyłki.

Rzemieślników Łódzkich

każde żądanie

Następny

dopatrzył się żadnej

shvierdza, że skoro pan D. uważa akt te11
z samego prawa za nieważny i ma w tern
osobisty interes, aby akt ten został przez
sąd uznany za nieważny, to winien wystą
pić z powództwem przeciwko osobie, na
żądanie której akt ten został sporządzony
t. j. pani F.
Sąd mając na uwadze, ii w drodze incydentalnej nie może rozpoznawać żądania
uznania aktu za nieważny, wobec czego na
podstawie art. 256 i 712 U. P. C. postanowił postępowanie w tej sprawie umorzyć.
<:? il~ spó_r zaos!rzy się i pan
kateĘor}'.
czme ządac będzie wymazama z b1blj1
„grzechu", to niewątpliwie strona przeciw
na dla udowodnienia słuszności aktu stanu
cywilnego - ucieknie się do analizy krwi,
która.w wię~szo~ci wypadków wykrywa ojców i matki,

•

Spółdzielnia

I~:;~

„ Torunia

obecny i
za swoje uznaje".
·
Wedle zaś art. 101 K. C. P.:
„akt uznania dziecięcia wpisany ma być
w księgi podług swej daty i ma być o ten:
poczyniona wzmianka na brzegu aktu urodzenia".
Ponieważ w danym wypadku pan D.,
jako rzekomy ojciec nie był obecny przy
spisywaniu aktu i dziecka nie uznał, a mimo to, jako ojciec został wpisany przeto w
drodze skargi incydentalnej domaga się ew.
skreślenia swego nazwiska, jako nieprawnie nadanego dziecku.
Sąd okręgowy po rozpatrzeniu skargi
pana D. uznał, iż żądanie sprostowania incydentalnego może nastąpić wówczas, gdy
przy spisywaniu w danej sprawie sąd Bit:'
dziecię

I!

00~:1 .

12.05

~o~·y~s~ rozkła.9._iaz~:W.Cb..Q:dzi YI.

na wokandzie sądu okręgowego w Warszawie. Przedmiotem rozprawy była skarga
28-letniego Jana D-skiego. Ziemianina,
przeciwko 26-letniej Władysławie F-owej
w kwestji sprostowania aktu stanu cywilnego.
Geneza sprawy jest następująca:
On 28-letni szarmancki kawaler zapoznawszy się z młodszą o dwa lata od siebie panią F., przed niedawnym czasem
rozwiedzioną mężatką, począł jej asystować. Częste przebywanie w towarzystwie
nadobnej rozwódki mogło wywołać wśród
bliskiego otoczenia wrażenie, iż p. D. u,silnie zabiega o względy pani F„ mając
co do niej poważne zamiary. Ani na chwilę
nie przypuszczano, ie konkury te zostaną uwiecznione takim skandalem.
W dniu 4 czerwca ub. r. pani F. w zakładzie leczniczym przy ul. Złotej

i

9.15
18.56
7.28
13.32
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„ .Ostrowa
„ „
„

7.37 posp
f3.46
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13.10
3.05
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19.55
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Z Ktalrowa
Lwowa
„ Koluszek
„ &>z.nania

?"Oktt.

Kawaler został ojcem syna

Nowy roźkład jazdy od 15 maja
,~

l~O

i dni

następnych!

~

osc
""

OWE

dramat współczesny i dramat wszystkich czasów.
Nowe mistrzowskie dzieło. Znawcy duszy
kobiecej i znakomitego reżysera Jer2:ego Jacoby
W rolach głównych
urocza Elza Rink, Livio Eavanelli, Andre Rene i Gustaw Desli.

-

Na!tępny progr.\1'.: - .

Uroda Życia
Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, 5, 7 i 9.

nr.

;;

,,;HASto"' z <rma 15 czerwca 1980 roku.

t4

"
Dom Ludowy

•

Nr. 161

DŹWIĘKOWY

TEATR ŚWIETLNY

Kino

,,SPLEIDID"'

PRZEJAZD 34

20. NARUTOWICZA

DZL i DNI NASTĘPNYCH!
W spaniały film p. t.

TORTURACH

genjnlnego reżysera
A. FEYDERA p. t.

D:11ii ł dni na Jb~pnych I
Wielki rewelac)jny podwójny
program!
I.

MIRAŻE-

Miłość Paryżanki

Dramat erotycznr odbieraj,cy cześć
najulachetniejneJ kobiecio 1kazuj~c
j, na potępienie.
1f rolada rłównych: sława 10 muz1

WŁODZ.

GAJDAROW
Ceny miejsc zniżone

li.

•

I!
1

Bilet

CZECHOW
pic;kna Karina BELL
ulub. kobiet Gaston M OD OT
oraz 6-cio letni Bianka LOCET

CJWc ważne.

w filmie tem wersja śpiewna i mówio
na jest w jc;zyku francuskim
Początek

seans. o g. 6, 8 i 10 wiecz.

Dodatek dźwic;kowy i aktualny poli;ki
Poc:i:ątek

seansów o godz. 4,30, 6, 8,10 w.

.

1

NA -+li.ORCE+ li 1
I
li
1

D:ilu i. dni

naatępnych

I

Napiórkowskiego 23

Rowelacyjay pro1rram słynnej wytwórni
Fox-Film, zawierający 2 arcydz. filmowe
I.

li
li
li

DZIEWCZYNA
Z PIEKŁA
MARY ASTOR
11.
młodych

Wielka wojna I

DRABINA

llW ogniu
li
li. połokach krw1.li
111
li
li Potęuy
li

kreacji rasowa i pi1;kna

Najczarowniejszy poemat

Dziś i dni nastc;pnyc.h

Szalone bitwy z hordailll bolnewic:kiemi - _ . Akeia toczy ri~ na porraniczu Rosji
bolszowiekiej i jednego z państw ościen-11
nych p. t.

Porywający dramat aktorki, której
światłem :iycła była miłość
W roli tytułowci: w najlepszej swei

1erc

WIOSNA UCZUĆ

Sp. z o. o.

Fabryka drabin wszelkie•
go rodzaju
Kilińskiego 136. T el.l77 .OO

dramat w 10-ciu ..irtach.

Najpiękniejsza 1.ymfonja miłości w wy.
czarującej pary kochanków

konaniu

W apaniała ilustracja muzycma or kie·
stry symfon. pod dyr. Leona K11Atora.

lIlii =
=====
UWAGA. Ceny miej1e zniiono. li

Pooa. aaanaów • pa. 4 pp., w aob., aiedd.le
i iwi.U .• 1..t&. 12 w pel„ coay miojaa 11aj11iiaz•
po d. L-. L50 • :I. Na pierwuy aeau wuyat·
kie mi•jH& po 1 :&l.{ w aob. i oiMlz.. od 1ddr 12
do 3-ej po SO I'" I d. W azelkio u!row• bilety
.waioe po c.aaala 1.- d. I 1.$0.

li
11

HeL'fwelvetrees i Fr.Albertsona

L

ul

IWAN PETROWICZ

Michał

4,30 pp., w 1ohoty i niedziele o godz. 1,30.
Na pierw1zy seans wszystkie miej1ca po
50 1r. Na wieczorne ceny miejsc zniżone.

201

KINO-TEATR

LIL DAGOWElł

za zabójstwo kochanka, którego role;
odtwarza najprzystojniejszy amant fjj.
mowy

W roli głównej: ulubieniec publiczności

Doskonała ilu1traeja muzyczna pod kier.
M. Lidauera. Początek aeansów o godz.

I

Monumentalny dramat erotyc;r;ny, w któ
rym przy drzwiach 'l:amltnicctych sądzo
no Divi; w osobie

(Złotowłosy Anioł)

Wytworna, arcyµikantna kapitalna kome.
dja na tle przeżyć małżouki dzisiejsz. doby
W rolach głównych :
urocza Mary Kld oraz Harry Halm.

~~~~l§lml~~~~~~

nigdy nie zapomni

Wzrunajcy dramat ilustrujący dzieje
młodego utracjusza.

ZAGINrONA ZONA

w dni J>_owszeodnie NA WSZYSTKIE
SEANS!. 1 m., Balkon i li "1. 50 8'1'•
III m. SO ST• W sobob;, niedziele;
i święta aa wayatkio seanse I m., Bal·
kon i Il m. gr. 60 i 111 m. 40 gr.

Kobieta, która Cię

SZCZĘŚCIA

Fascynujitcy dramat wielkiej miłości na tle
traricznych przeżyć cichych bohater.ów
Widkiej Wojny.
W roli głównej wyman:ona para kochank.
Alice White i łlalcolm Me. Gregor.

LIL DAMil'A

Ostatnie 3 dni!
Wielki przebój dźwiękowy,
śpiewna-mówiony p. t.

Arcydzieło

r

KOBIETA NA

20

~· ~ liJl§}i§jl§ll§l[§J[§]~l§]i)l§lif:!ll!Jl§J a

Pocz\tek w dni powszednio od godz.
S, 7 i 9, w aobotci o .gocl%. 3. niedziele
i święta o godz. 1 pp.

li
li

11111111111111111111111
371

Io ... Nr. 787-1930 r.

....
OGLOSZENIE.
Komornik, ~du Grodzkiego w Lodzi, STEFAN
ZAJKOWSKI. zamieszkały w Lodzi
przy ulicy
Traugutta Nr. 10, na za.sadzie art. 1030 U. P. C.
ogłuaza, że w dniu 23 czerwca 1930 roku od godz.
10-ej rano w Lodzi pay nL Piotrkowskiej Nr. 82,
odbędzie sio sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należicych do Jakuba S:i;enfelda i akłada
iicych •it a mebli, oszacowanych na sum~ złotych
3,350.
Ucli, dnia 12 czerwca 1930 r.
Komornik: STEFAN ZAJKOWSKI.
Do akt. Nr. 1348-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Stdu Powiatowego w Łodzi. LEON
WĄSOWbKl, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Wólczańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 20 czerwca 1930 roku od godz.
10-ej rllllo w Lodzi przy nL Narutowicza Nr. 18,
odh~e sio aprzedai • przetargu publicznego ru·
chomości. należterch do finnJ ..Stattler i S.ka" i
skł.aJajQcych lit • kasy ielameJ ogniotrwaW. o111118eowanej na 8IUl10 sł. 900.
Lód.i, dnia ll czerwca 1930 r,
Komornik: LEON WĄSOWSKI.

Do akt Nr. 588-1930 r.

,
1
OGLOSZE.NIE.
'
Komornik Stdu Grodakiego w Łochi, BRONI· Do akt. Nr. 1537-1930 r.
~
OGLOSZENIESLAW PINGIE KI. zamieszkały w Łodzi przy ul.
Komornik S11du Powiatowego w Lodzi, LEON
Południowej Nr. 20, na zuad:Ue art. 1030 U. P. C. WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wól·
ogłasza, że W dniu 20 czerwca 1930 roku od godz. czańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
IO-ej rano w Lodzi przy ulicy Głównej Nr. 57
odbędzie Ilię sprzedaż z przetargu publicznego ru ogłasza, że w dniu 26 czerwca 1930 roku od godziny
chomości, naldęcych do Moszka Pelty i akładaj11· 10-ej rano w Łodzi przy ulicy Cegielnianej Nr. 49,
cych się z maszynki do robienia lodów, kontuaru odbędz_i~ się s~rzedaz z przetargu publicznego ru·
i bmych, on.acowanych na aum~ r.l, 675.
chomos~ mi.leZ;'!cych ~o Nata~a vel
Nuchema
Lódź, dnia 11 maja 1930 r.
, Gnatka 1 składancych s1ę z mebli. oszacowanych na
8 0
Komornik: BRONISLAW PINGIELSKI. suLm~„2zł'd ~ ·
.....,, ma
czerwca 1930 r.
Komornik L.EON WĄSOWSKI
Do akt. Nr. 1515-1930 r.

13

OGLOSZENIE.
Komarnik $tdu Powiatowego w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI,
zamieszkały
w Lodzi przy ulicy
Wólczańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, ie w dniu 23 czerwca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przr ulicy Narutowicza Nr. 36,
odbędzie się spuedaż z przetargu publicznego ru
chomoki, należteych do Chaskiela Boczko i skła·
dajocych si~ z mebli oraz ma.rerjałów piśmiennych,
oszacowanych na Almę zł. 495.
Lótli, dnia 12 czerwca li30 r.
K;omornik: LEON WĄSOWSKI.

Powiatowego w Lodzi, LEON
w Lodzi przy ulicy Wól·
czańskiej Nr. 10, na
zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 3 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Cegielnianej Nr. 53,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Józefa Hurwicza i składa
jących się z mebli, oszacowanych na sumę zł. 1,600.
Lódz, dnia 13 czerwca 1930 r.
Komornik LEON WĄ.SO.WSKI

Do akt. Nr. 1508-1930 r.
OGLOSZENIE,
OGŁOSZENIE.
Komornik Stdu Powiatowego w Lodzi, LEON
Komornik Stdu Powiatowef!O w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI,
zamieszkały
w Lodzi przy ulicy
Wólczańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C. WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wól·
ogłasza, ie w dniu 20 czerwca 1930 roku od godz. czańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
10-ej rane w LodU przy nL Piłsudskiego Nr. 57, ogłasza, że w dniu 26 czerwca 1930 roku od god;dny
odbędzie sio sprzedaż • przetargu publiczne10 ru· 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. 36,
c.-homości, naleqcych do Mendla Makowera i skła· odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
dających Ili.o z sześciu sztuk tow.aru ubraniowego, chomości, należ11cych do Lajzera Rozcns:i;traucha i
składających się z mebli, oszacowanych na
sumę
oszacowanego na llWl10 sł. 600.
złotych 2,260.
Lódź, dnia ll czerwca 1930 r.
Lódź, dnia 13 czerwca 1930 r.
1\.omornik: LEON WĄSOWSKI.
Komornik LEON WĄSOWSKI

Do akt. Nr. 2440-1926 r.
O GL O SZENIE.
Komornik S11du Grodzkiego w Lodzi, JAN
RZYMOWSKI. zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 24 czerwca 1930 roku od godz.
IO·ej rano w {,odzi przy ulicy Żeromskiego Nr. 7:5,
odbędzie się iiprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Eljasza Kaffemana i skła
daj11cych się z mebli, oszacowanych na sume zło.
tych 480+60.
f,ódi, dnia 4 czerwca 1930 r.
Komornik JAN RZYMOWSKI

.Do ab. Nr. 1'19-1930 r.

Teatr

OGŁOSZENIE.

Komornik S11du

WĄSOWSKI, zamieszkały

świetlny

PRZEDWIOŚNIE
Żeromskiego 74-76.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, 9, 16, do rogu Koper·
nika i Zeromskiego
ał. II-75 gr. III 50 lfT· 11a pierwny aeana wszy•tlti~ miejsca po 50 rr.
l'ooa,t•lc o rodz. 4 pp. w ~oboty, niedziele i ćwięta o rodz. 2 pp. Os\atni seans o rodz.
10 w1ou. Puae•partout bilety wolnoao wajicia w aob. i nied&. nio wa:ioo Wapaniala
iluatracja muzyczna pod dyr. A. Czudnowslciego

C..1 micjae I-t

Do akt. Nr. 1585-1930 r.

Do akt. Nr. 1555-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik S1,1du Powiatowego w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wól·
c.-zańskiej Nr. ·10, na
zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 3 lipca 1930 roku od godziny
10-ęj rano w Lodzi przy ul. Piłsudskiego Nr. 69,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rn·
chomo5ci, należ11cych do firmy „Szmul Landau i
S.ka" i składających się z pięciu sztuk bostonu granatowego, oszacowanego na sumę zł. 1,150.
Lódź, dnia 13 czerwca 1930 r .
Komornik: LEON WĄSOWSKI
Do akt. Nr. 1549-1930 r.
OGLOSZENIE.
KGD!omik Sędu Powiatowego w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi prz)' ulicy Wól·
czailsldeJ Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza.
w dniu 7 lipca 1930 roku od godzin3'
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piłsudskiego Nr. 55,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości,
należ~cych do
Adama Kotlickiego i
składających się z stołu dębowego do rozsuwania i
kredensu dębowego, oszacowanych na sumę zł. 600.
I.Odi, dnia 13 czerwca 1930 r.
Komornik: LEON WĄ.SOWSKl

ze

Do akt. Nr. 1271-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik ~du Grodzkiego w Łodzi, JAN
RZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 24 czerwca 1930 roku od god:i:.
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 59,
odbędzie się sprzedaż z prżetargu publicznego ru·
chon105ci, należących do S?yji Auerbacha i składa.
jących się z towaru, oszacowanego na sumę zł. 1,150.
Lódź, dnia 9 maja 1930 r.
Kouwrnik JAN RZYMOWSKI

O S TA T NI E D W A D N I I
Wcielenie
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VILMA BANKY

Walter Byron

or:~rti:!r:;ai

Louis Wolheim

w filmie,. kfóry spowo?ował !n~erwencję J>lacówki ~yplomatyeZ11cj
1ednego z panstw osc1ennych w W arszaw1e p. t.

POD PRĘGIERZEM HAŃBY
(PRZEBUDZENIE)'- (Włuność

D.

H. Eatc.filns. Wytwórni "United Artiats•

„HASLo• z Cfnia 15 czerwca !930 l'O'k!L
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Dziś

i dni następnych l
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Główna 1

11

Wspaniały podwojny program l

i

WODEWIL

Główna 1

Świetna komedja p. t.

•

RAZ GLENN
W ZYC
U
TRYONA

Holmesem Hubertem P· t.

MAGIK-SZARLATAN

Nowa kreacja
chluby Ameryki

Wyświetlają jednocześnie
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Największy
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BACZNOS
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Najniższe
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Posiadacze
samochodów!
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Il. OBRAZ.

I. OBRAZ
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wybór!

ceny !

Patentowane
łóżka polowe

ESSEX i H·UDSON!

z pełnll gw:msncją
za

trwałość

Jeżaki

Wózki dziecinne,

WYŁĄCZNE

prsemtawicielstwo
samochodów ś w i a t o w e j s ł a w y

353

ESSEX HUDSON DOVER

--

Pfi~~: 11PALĄA'' Narutowicza 36, teJ~ 215-25.
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Dr. med..
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ul. Południowa 28

Nr. 167

Wyrabia i poleca DRUCIANE parkany,
plecionlci, tkaniny, gazy miedziane do
filtrów „Rabih„ do robót beton, we
wszystkich metalach etc. etc.
357
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różnej wielkości, dojazd tramwajem Nr. 7
i 17 przy ul. Dąbrowskiej, Kraszewskiego

nowozałożonych,

D
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~·:·;;·:·::·:~;~;;'LI

na dogodnych warunkach

SPlłZE

A DA

Wiadomość

: Kilińskiego 96, m. 10,
front, parter, lub na miejsce ul. Dąbrow
ska 30-32 u p. Jana Filia.

stomatolog
chirurgja szczęk, jamy
ustnej i plautyka
reguh.~cja
.a;~ów
rentgenodia,g~yka

Piotrkowska 164
Te!. 114-:.!0

22Cl

lampą kwa;cową. Oddzielna poczekalnia
pań. Dla pań od 3--'5 pp.
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Czynna od 8 rano do 9 wiecz.
2 pp
od 11 - 12 i 2- 3 pp. p.rzyjmuj e kobieta lekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i s.kóruycil
Badanie krwi i wydzielin nci
syfilis i tryper
'
Konsultacje z neurologiem
i urologiem

il:

<
N

o

Poradnia

.;
""'
...
o
~= "
ai ·a Ni=
Q~
il:·~

Codziennie 2 seanse: od godz. 8-ej
do 1 O wie cz. i od 10-12 wiec z.
W razie niepogody kino zostaje w ciągu
kilku minut przeniesione do sali.

Od godz. 4 pp. do 8 seanse na sali.
zniżone.

SADOKIERSKl

dla

o

en"

Gabinet SwiaUo-.Lecz niczy

li:I=

Kosmetyka lekuska

:::.i

Oddzielna poczekalnia dla kobiet

m

l!ll:lltm1lilllill!!l!!J

Ceny

J.

Choroby Gk6rne, weneryczne
i moc•oplclowe.
Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie

~

PLACE budowlane

ŁODZ,ul.Zachodnia 22, teL 178-11

NA

Tel. 220-61

li

Dr. med.

Dzielna 9. tel. 28-98

~

J. KUKLINSKI

Sprzedaż

NAWROT

Dla niezamoiaych ceny lecznic.

ABRYKA LUSTER
i WYTWORNIA MEBLI

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

~ BóG

Tel. 201-93
Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.
w niedzielę od 9-2 pp.
729

tel. 191·85.

lłÓŻAREllł

WYTW l/JJTER

E!f!!ER iienJmer

Łodź, Kilińskiego

t~.

HELLLllł

Choroby skórne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89

~
~

EDWARD

Mikołajczyk

Dq.

~

DR. MED.

Mateusz

..

Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań spacjalne
godz. 4-5 po poi., w niedz. od 11-2 pp.
Dla niezamożnych ceny lecznic. 1063

·~

M

POSPIESZNA PAROWA

Futra pierzemy i farbujemy sposobem lipskim i paryskim. Nicowanie, prze
róbki, reperacje, tkanie i szt. cerowanie wykonywa si~ w szybkim tempie
Stać si'l naszym klijentem to znaczy zaoszczędzać czas i pieniądz i być ,,j
pozbawiony kłopotów konserwacji garderoby własnej, żony i dzieci
tr.

~
.~

lllMQM

1·

PRALNIA CHEMICZNA i FARBIARNIA

I

Tel. 187-28.

Filji w Łodzi nie posiadamy. ·1

ODŚWIEZAMY

771

i

UL. SW. ANNY 26

Łodzi nie posiadamy.

garnitur za zł. 3.-, snkni~ za zł. 2.801 palta za zł. 3.-, raze. 1
z odebraniem i odesłaniem.

.~

V

A

Żeromskiego 91. Sklep narożny.
Filii w

j JJIYUSZA 20

reperacyjne prowadzone pod kierownictwem specjalnie
wykwalifikowanych fachowców.

Tel. 187-28.

KE SZ

ł.

do. wszystkich .typów stale na skł~
dz1e po c e n 1 e fab r y cz n e J•

•
I

Pogotowie Krawieckie

IPOJEO>T:ICZE

tel. 206-31.

Na wszystkie seanse miejsca
po 50 .gr. i 1 z.i.

li

1025

PORADA 3

zł.

w!t~:fc~i~! CZERWONA TANCERKA
rewelacyjny dramat oparty na tle historji bun, które
przeszły nad Rosją. - W roli tytułowej:
najznnkom, artystka świata DOLORES DEL RIO.
W rei. m~sk. Charles Farrel, Iwan Linow
Kulisy panowania ostatniego cara.
Tajem:iic:!:e praktyki kamaryli dworskiej w Rosji.

-

-·-

Str. 16

11 H.ASŁO" z dnia 15 czerwca. 1930. roku.

,

Nr. 161

1
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CHOROBY PŁUCNE są uleczalne

Oddział

Neuk8lln Ringbahnstraaso Nr. 24.

641.

rai

~

DYREKCJA

~
TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO
:l't.i

!lf:jl

c:n
~j

Miasta

Nr. 2332 WD.

B. GOSTOMSKIEGO

w POZNANIU

do wynajęcia. Przewożenie towa·
rów, mebli. Ceny przystępne
Łódź, Kilińskiego 138. 'fol. 184-21
,
M. Drzewiecki.
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a
O

pańatwowych

Żeńskie Gimnazjum Tow.

,,ICULTUlłA''
w.
Piotrkowska ss
Zapisy kandydatek

do

zelówek

12

poł.

w

tei. 174-Ss

codziennie od 9

Egzaminy przedwakacyjne od 20 do

Opłaty niskie, dla niezamożnych ulgi.

lJ

Za

utzędników państwowych pokrywa

a=- [J czesne Skarb Państwa.

8
a
C
C

[J
[J
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(§1
li]
1) pod Nr. 1076 r przy ulicy Abramowskiego, przez małż. Galas, po· 1§1
i yczka pierwotna na :zł. 60,000.1§1
2) pod Nr. 393 przy ulicy Południowej pzez I... Przygóraki, pożyczka li] :
Nikt nie kupuje, ani nie sprzedaje :
pierwotna zł. 300,000.1§1 • iadnej maszyny, nowej czy starej, IQałej •
3) pod Nr. 1283 przy ulicy Głównej, przez A. Kroninga, pożyczka 1§1 + czy dużej, jeżeli nie poinformuje się pned- i
tern w Biurze Pośrednictwa Maszyn
i
dodatkowa zł. 14,700.
1§1

lg)

f

~

.u '437
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załotenia

'E
;J

'·'r,

lłOĄAROWSICI

i

1921

fl,KI

ĄAlłCIRIAll

=== ŁÓDŻ, NOWO-ZARZEWSKA ·44,

~

TELEFON 210-27. - -

lłAOYNALHIE

Kompletny remont. samochodów. - Roboty ślusarskie, tokarskie, kowalskie, siodlarskie,
i lakie rnicze: - Części zamienne FORD, CHEVROLET, samochodów europ. i ameryk.
- Benzyna 1 smary. - ~JlaW" wuelkich metali. - Ładowanie akutnulatorów. - f'ahry·
kacja resprÓVI. - W ; ;.ai4·"1 samochodów ciężarowych. - Budowa katoserji.

11~or::c!::;.,..

GARAŻE-Kok załotenla 1921

'

-: „.....~"'t„
•

;.Jt':.

•

~

*

.„·~·

1:

Męskiego

Aleksego Zimowskiego
w ŁODZI, ul. Boczna 5. Telefon 121·56
podaje do wiadomoś'Ci, iż egzaminy w!itępne odbędą się w terminie 16, 17 i 18-go cterwca.
Podan~a do klas:r .A (~a. nieumiejących czytać i pisać),
pod wstępnei, wstępnej 1 wyzsxych, do s.tóstej włącznie przyj:nuje sekretariat gimnazjum codziennie od godz. 9-ej d~ 14-ej.
Dyrektor Ignacy Roliński.

CENY PllENUllERA'l'Y t
"6"l Łocsi • niedzielnym dodatkiem iluatrowaaym 111lea. IL 4.1()
Zamiejscowa
Za„ra:iic:::aa

•

Odo;CMaeoie do do1m1

•

•
prHnral

•
łJDle

•

•

• 5.-

•

•

• 8.-

•
•
l I 15 .......

Konto czekowe w P. K.

• 0.40
~

o. Nr. 65,dte

J100aktor naczelny: Stanisław WaJawSki.

lf~T.
H.AMBURGAJ'
11

.

,,

ł.ÓDŹ, GtóWNA

••&•••

Do

50

""": ! I

11111111

li li
Dyrekcja Gimnazjum

;

2

duże

słoneczne

3.000
Poszukuję
dolarów w dobrym sta11ie

pokoje

wynaj~cia przy ul. Rzgowskiej poiyczki pouultu{e lando lni> karetki)

3 pokoje z kuchnią,
2 pokoje z kuchnią
i 1 pokój z kuchnią,
oświetlełlie el1;ictry·
une, wiła w pic;k·
nym lasku. Przy·
stanek Radc;ig_oszcz,
ul. G~nerała Sowiń
skiego Nr. lu. ;. mi·
nuty od TramwlljJ,
v1illdomość na miejscu.
4'.15

11111111

(2 minuty od tram- na pierwszy outeer
waju) do odstąpie bipoteki nierucllonia, wiadomość w lll\lsci l!ołoionej w
„Haśle".
Lodzi, Załoszonia i
iuformac1e do admi.ci. „Hasla"

Zawodowa
krawcowa przyjmuje; do nauki hoju
i Slycia J>ani en lei
bezpłataie ul. PrOfcsotaka
(orzy
Zgjel'skiej) Nr. 6
1063

sprz~dania
plac w Widzewie
przy ul. Pogtaai•
caaej 50x45 bardzo
tanio
wiadomość
Odyńca 14 lewa o·
ficyna parter. lil54

Do

CENY OGł..OSZEŃ .41KJSCOWYCH I
50 gr. za wieru l milim. 1 łam. (strona 4 łamy)
Naduł~ne
40 • •
•
1 „
1 •
„ 4 „
Zwyc;z;a}D~
12 „ •
„ l • 1 „ (10 łamów)
Nek~~IOlfl do 15o wiersz1 po 30 gr: wyiej po 4ó gr. za 1 wiersz
1 '!'tli~. (•tron• 4 ła!fty), Drdbne o.rłoszenia 15 gr. za słowo.
NajlllalOJ&H oałoszen1e 1,SO. Ponukiwani• ~:20,1 10 li"• sa Iłowo
)jajmiaiei•• oałoazcaio d.

Szewców

Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

Inteligentny,

w sile wieku,

urzc;<lnik potr.lebny d(>
biura! Posada do obj'lcia od zaraz.
Pensja zł. :SSO miesięcznie. Pożądana
znajomość jfizyJi:ów: nicmieckit-go i fran.
cuslciego. Oferty rzeczowe i jasne do
niniejszego pisma pod „9~8" (zaznaczyć

należy,

że pierwszeństwo

bezwględnie

dam tym, którzy bf(dą mogli poiyczyć
nam SWJ ił. (na procent), pod za st a w
dobrych weksli.
438
Wiadomo powszechnie, że re,dykalnym środkiem na :
"Egzemę, Łuszczycę i Liszaj"
jest tylko krem
Żądać wazędzic

,--·-----.

Spółka Wydawnicza Sp.
D6ia .,, linlkanU al. Pioarkowta u.

arat lekk'l rolwagę.

Piśmienne zgłone-

11ia proszq złożyć
w administracji niniejszego pisma pod
„Nr. 61"
1006

ł"'otrzebni
do $pr:ted:iny gazet na tygodniówkę tgłaszać si11
z kaucją w administracji „Hula" od
:1octz. 7 dó ~ t. ł od
1 do 4 PP•
chłopcy

wyższego

1emestn\
udziela leltcji i ko·
repetycji. Zapóźnio
nym metod11 !!krócon,. Pl'ltygotowuje do egzaminów.
Specjalność: matematyka; polslti, ul.
Gdańska 23, m. '2,
front, 1 pi~tro. 1068

Odświeżanie
mebli, zamiana, dopełnianie
kompie·
tów meble nowe i
uiywaae wykonuje
solidnie i tan10. stolarnia ul. Warszawslta 16, przy Napiorkowsitióiro.
J.Oo 7

nowy 1u ks u 1 o w y
szwaicarslci sprze.
dam za bezcen. ul.
W schodnia 16, m. 9
parter.
1070

Tanio
do sprzedania sklep
rzeźniczy z mieszkaniem i warsztatem. Wiadomość w
admini8tracji. 1065

Stolarnia

mechaniczna E.Mu
goli n, ul. w olczań
ska 103, t el. 112-36
przyj.nujc do obrób.d drzewo na ws ze!.
kie .„ aszyny 1Ło
larslde, tamże per
trzebny tokarz.
!069
marki „'friumf" w
bardzo dobrym staSprze ~am
Die okazyjni-' do
sprzedania, Kiliń fab r y~ę wód gazo.<:ie,ro Il/, KaJ!.
wych w pełnym bie·
gu. Pewna eg zy•
stencja. Wii;clomo ść
Miedziana 22 u dodom nowy mutowa- zorc y
ny cały wolny '..! razy po 2 pokoje z
ł"okój
kuchni'\ t oiirodem do wynaji;cia z me•
owocowym, wiado- bla.mi lu o bez z ni emość phystanek Ra krę p ującem
w ej ś 
dogoszcz, Lorencó- cie m-11rzy solid ne j
wek, ul. Zielona :lU rodzinie od zaraz,
Zachodnia 31, u p.
Drylowcj.

Motocyid

Sprzedam

~głoszenia firm zatnf Jjsc~~ych, choclaiby po3ia:!ającyc il fil ie
w Lodzi, a ~entrałe gd~le.nd:r:1ei. o 50 proc. <.lrołej oJ c ~, 1 m•ejacowyc.b. ~1rm_y z~gran1czn= .o ~~ procent drożej. K.1..da n:> wa
podwyaka ooow1~zu1e ws~ystkit; I~" ptzyJ;;te ogloszel'llia J o tmia uy
COD bez uprzedalep :aaw1adomn1ma.
Za terminowy wk Olllrnń
komunikat.iw i ofiar administracja nie odpowiada.
'
'
Artykuły, uadesłaae bez oznaczenia honoracjuna, 11waza e N
M besk!atne.
•
,1copl1ótr ~ lli,.t,U J-lc f edr);1,1coa7ała rcdaki•
„:i;wraea.

VI tekści•

Wydawca: Prasowa

wodę)

i•
•
! Inż. Juljusz Hamer i S-ka i I Ogłoszenia drobne I
! Łódz, 6·go Sierpnia Nr. 1. i '--~·---1
Student Patefon

·~ajwiększe Warsztaty Samochodowe
""'5J

sprzedaż

j I „Hebrolin-Glob"

OG&OIZEIHE

llllll"Plllllllllillllllll '21··„······~·······················fel
Rok

Spółka

ac

a
C

: detaliczna
na

trwałych

poleca:

1006

28 czerwca.

1§1 [J

do § 22 Ustawy Towarzystwa, Dyrekcja podaje
do powszechnej wiadomości, że zażądane zostały pożyczki na nieruchomości :

(specialuąść

caaacaaacaaacaaoaca

l§laa [J

się

Skóry-Hurt i Detal

401

Gimnazjów

ciężarowy

•o~SZEWCY...

Otwarcie 6 lipca 1930 r.

z prawami

434

_____________

państw

19.ł

W zastosowaniu

Samochód

z pięciu
kontynentów

a.=- [J

~

ul. Piotrkowska 76.

30

r=la

Łodzi

Obwieszczenie.

fill

!;!aa

w cukierni

Ił

W Wystawie
bierze udział

8
Iii
I§

~mil§l12Jl§)l§ll§llillill§ll§ll§Jl§ll§ll§ll§lliliJl§Jl§Jl§lleH§ltmlill§J[§Jl§ll§l[§][§J[§I

i iane

1 porcja 1 zł.
pół • 60 gr.

-

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
Komunikacji i Turystyki

bez żadnego zobo,riązania z.e swej strony, i każdy lekars napewno zaakceptuje ten uznauy aa dos·
konały przez wybitnych profesorów
NOWY SPOSóB ODŻYWIANIA.
To te:i: w interesie każdego leży, aby natychmiast napisał i każdy zawsze obsłużony zostanie na miej·
scu przez moje przedstawicielstwo. Niech kaidy si~ nauczy i wzmocni d11żenie do zdrowia z książ
ki do ~wia dczonego lekarza. Ksi'lżka ta dodaje otuchy i radoici życia i zwraca się z apelem do
wszystkich chorych. interesuj1cych się obecnym stanem leczenia płuc.

Berlin, -

O

"u

ZUPELNIE BEZPLATNIE

GEORG FULGNER,

dY

creDlofres

T

„NOWY SYSTEM ODŻYWCZY"

Mój adres:

dla smakoszy

o

GRUŹLICA PŁUC, SUCHOTY, KASZEL SUCHY, KA
SZEL ŚLUZOWY, NOCNE POTY, KATAR OSKRZELI
KATAR KRTANI, ZAFLEGMIENIE, KRWOTOK GWAŁ
TOWNY, KRWIOPLUCIE, CIĘŻKOŚĆ, RZĘŻENIE AST.
MATYCZNE, KLUCIE W BOKU i t. d. s, uleczalne.
Już tysi'lce osób zostało wyleczonych. Prouę illdać mo·
joj książki P• L
który iuż wielu uratował. Ten 1y1tom moie być stosowa
ny przy zwykłym trybie Życie i ułatwia nybko zwalczać chorobc;. W aga ciała zwic;ksza sic;, a stopni owe
zwapnienie koi cierpienia. Powagi w zakre1ie wiedzy lekarakiei potwierdzają zalety moiej metody i chc;tnie il\
zalecaj"° Im wcześniej rozpoczęto kuracje; podług mojej
metody, tem lepsze osiąga sic; wyniki.
·~
ZUl'E:LNIE GRATIS
. otrzyma kicldy mojo k.siożeczk~, z której _do~e. ei~ o wielu rze<:zach !1a~kowych: A ~~c ~dy, k~mu
' uolegaff cierpienia, kto pragnie pozbyc aio ich s~y~ko, ra~ykalme i hezp1ec_zru~ niech I111p1sze
jeszcze dzisiaj. Powtarzam z naciskiem, kaidy o~yma wskazowki

•

K

z o. o

..

Redaktor odpow.: Adam t&aczldewiu

D'odatek do „Hasła Łódzkiego"

AlłTVSTVCZllV

DWUTVGODIJllC
Rok I

IULIUSZ

u
~ADEi

POETA
14.go maja zmarł niespodziewanie w
Krakowie Władysław Orkan, znakomity
',)isarz i i:)oeta podhalański, laureat nagro.
dy literackiej miasta stołecznego Warszawy. śmierć Jego tałobą okrywa
polski
świat literacki i szerokie rzesze wielbicie·
li Jego talentu.
"'
•
,
Władysław Orkan dokonał w lteraturie nasz~j dzieła ogromnego, WI>rowadził
bowiem do polskiej literatury pięknej
chłopa polskiego w całej prawdzie i w całym wdzięku, w całej powadze i wesel.u
istotnej duszy chłopskiej.
Zagadnienie chłopa w literaturze, a
cóż dopiero w nas:zej przez tak długie lata pozostającej pod przemożnym urokiem
obyczajowości szlacheckiej, - jest jed~
nyrn z
najważniejszych i najtrudniejszych. Rozwiązanie tego zadania stanowi
o zrośnięciu się w jeden stop, w jede~
uierozerwalny wątek dołów społecz.eństwa z jego górą.
Rozwiązanie tego zadania w dziedzinie literatury pięknej może się stać n.ajlepszym zadatkiem i najśliczniejszą wróibą jedności narodu; jedności budowanej
w lotnym a tak trwałym materjale prac
ludzkich, - to jest w materjale słowa.
Wła d ys ław Or k an w pracy sweJ· t a kchlubnie i tak szczerze i tak bez żadnych
niedomówień spełnionej miał
znakomit ych poprzedników i rówieśników. z poprzedników wspomnieć tu należy, Sienkiewicza, Prusa, DygasińskiegD, SeweraWyspiański•ego. Do
Maciejowskiego i
rówieśników zaliczyć wypada tak potężnych pisarzów, jak Władysław Reymont
i K. Przerwa-Tetmajer.
żaden z tych twórców, którzy
pod
wieloma względami innemi przewyższali
niejednokrotnie Orkana, nie zdołał jednak
wniknąć tak daleko wgłąb duszy chłopskiej, jak właśnie autor „Drzewiej". Każdy bowiem z tych znakomitych autorów,
gdy brał na swój warsztat twórczy sprawę chłopską, czynił to -pod kątem widzenia tej, czy innej, wyznawanej
prz.-~z
siebie idei społecznej, lub narodowej Or kan chłop, góral z pochodzenia, tkwiący w chłopstwie od zarania swej tak potężnej, tak czułej wrażliwości artyst,ycz;;.ej, wolny by~ od_ s~l<:c~et,nego skąd-hląd
grzechu swycn .rowiesrnkow. .
.
Twohr~ył w Nh~ertaatku:ze s~ekJ. rzeczytw:st eg? c .opa: .. ie
Ie?'0•. Ja 1.w
eJ~
<ZY m?eJ chwili przyd~c ~1 ę m?ze ,nasze]
s~ra:vie, .lecz taikie?"o, J~ki z w1ekow na
1
wieki doJrzewa, działa tworzy na tej
zie~\~łopi Reymonta czy Prusa,
Sienkiewicza, - czy Żeromskiego czy
czy
Kono:~nickiej, czy
Orzeszkowej, _ to
r:hłQpi, jakimi chciałaby widzieć ich twór
cza i piękna myśl narodu. Chłopi Włady·
::ława Orlrnna to chłopi żywi, z krwi i
kości, z samej prawdy życia powstali,
lrnłe_czący twardym rozgłosem Orkanowe2'0 słowa do wiekopomnych wrót polskie.
go Olimpu.
I oto ten właśnie chłop orkanowski,
tak rzeczywisty a zarazem wiecznotrwały pnyniósł naszej Jiterature pięknej dary najobfitsze. Rozszerzył granice pisanej mowy polskiej olbrzymiem
bogactwem słów i })9rów:nań trafnych a dotąd

Warszawa, 15-go czerwca 1930 r.

Numer 3

• BAllDlłOWl~I

CHŁOPSKIEJ

NIEDOLI

nieznanych. Wzbogacił rytm prozy czaru-,sza ludu jest n.ajgłębszą poqstawą każjącą aliteracją zdań i okresów;
czułym dej twórczości narodowej. Podstawę ową
sprawom uczucia przydał głębokiej, nie· jednakże najtrudniej zawsze przychodzi
wzruszonej twardości.
w Literaturze ustalić i określić.
W dziele orkanowem dokonało się, co
Któż bowiem i jak ma tego dokonac·!
najszlachetniejszą chlubę przynosi kaźdej
Lud sam w tworzywie swem nie \\<-Zno
istotnie szczytnej pracy ducha: Iż rzeko- si się nad składanie pieśni, czy przypome niziny trwania, czy losu człowieczego, wiastek, czy fragmentów dramatycznych,
tem właśnie światłem ducha przeniknię- czy opowiadań.
te, stały się wzniosłą wyżyną walki o
Z chwilą zaś, gdy ktoś z ludu wyjdie
prawdę człowieka.
.
poza sforę, to zazwycaj .alh<? ulega ł_atIstota, charakter, pięknu, słowem du- wym wrorom klasy wyzszeJ, albo wnika
.
- - --

bez reszty w zagadnienia
owej ,,klasy
wyższej'· z uszczerbkiem tego
właśnie
odczucia bezpośredniego, które stanowi 6
sile sztuki ludowej.
Literatw-a polska, celująca ;po.śród · U..
teratur świata wielką. i najsz.cerszą miłością ludu, przynosi w
szeregu na.jszlachetniejszych twórców piękny przykład wielkich jednostek twórczych, zniżających się, czy jakoby wracających z
wyżyn Olimpu na niziny szarej doli ludu.
w przeciwieństwie do owego pięknego przykładu powrotów z wyżyn na nizi.
ny Władysław Orkan potrafił nizinQ praw
I~
dziwej szarej doli chłopskiej
podnieść
~
na wyżyny wielkiej sztuki.
Tu jest właśnie największa i wspa.
mała zasługa tego pisarza, którego żyDnia 20 b. m. rozpoczyna swe obraKRAJE SKANDYNAWSKIE.
cie ubiegło w ciężkim trudzde i w codzien
dy w Warszawie międzynarodowy KonOjczyznę Hamsuna_ Noi·wegję, re- nej dzdelności serca. Orkan, mimo. 12
gres P. E. N.-clubów.
prezentować będzie Johan Bojer, auto.: sławą ponad swe otoczenie wyniesiony,
Te wielkie święto literatury tern więk „Wielkiego głodu". Szwecję A. C. Bolan- trwał na roli, działał, radził i pomagał
szą nas napełnia radością, że miejsce je- ded.
swyri1 krajanom-chłopóm •
go odbycia obrane zostało w stolicy naDELEGACJA ANGIELSKA.
Gdy o Ojc-Lyznę przyszło walceyć, wal·
szego państwa.
Delegacja angielska na zjazd PEN- czył - mimo, że tak słabego drowi.a, Niespotykana dotąd liczba zgłos·zeń Clubów przybywa do
Warszawy
JU~ w Legjonach (w 4 pp. Legjonów) a pió·
na zjazd ten dowodzi niezmiernego za- 16-go b. m. w nieoczekiwanie wielkiej li- rem swem przysporzył wówczas niemało
i'nte1·esowan1·a, J·akiem deszy się zagranipięknośc'1 te.
•
lite t
.
czbie. Grupa angielska spędz-i w Polsce
·
J znow
ł"a urze
naszeJ,
cą ruch P. E. N.-c}ubowy.
która w boju o los ojczyzny do czynu
d · · ·
· . oda ·ne cz n- blisko dwa tygodnie. Składać sie• ona bP~
. !rfamy na zieJę, ze. miar
J
Y dzie z 14-u pisarzy i przybędzie do Gdy- wzywa.
mki, a zwł~szcza sekc:Ja P_Olska P. ~· N.: m morzem, odbywając całą podróż
na
Pierwsze lata odrodzonej Polski no..
clubu, _dołoz_yły ~P?~iedmch staran, a?y jednym z polskich statków pasażerskich. wym rozgwarem przygasiły nieco
pa.sam z~azd 1 wymki Jego wypadły na3oWyeieczkę
prowadzi p.
Herman mięć wśród ludzi o tym pisarzu,
któr1
kazaleJ: . .
.
.
,
. Ould, sekretarz generalny ogólnej ceu · tak cicho i skromnie umiał znosić chwa.
, PomzeJ poda3~my 8P 1 ~ członkow me- trali PEN-clubów w Londynie.
Wśró(l lebną, lecz jakże ciężką. dolę
polskiego
ktorych delegacyJ zagramcznych.
gości znajduje się pani Dawson · Scott, twórcy. Aż znów dopiero przed śmiercią
DELEGACJA._BEL~~JS~;A-'
inicjatorka i założycielka
pierwszych spotkała autora Martwej Roztoki radość
W skład delegacJ1 Belg13sk1eJ wcho- PEN-clubów wraz z synem p. Walterem wielka, że Go stolica Polski swym lauredzi całe prez~djum tamtejszego . P. ~· ~c. Jttem.
atem wybiera.
N.-clubu, a więc: prezes - ~u?wik PiPrezes centrali - John Galsworthy
I ta ,nagroda litera.eka Warszawy,
rard i sekretarz - Robert V1v1er. Są to pr::ybędzif' wraz z małżonką drogą lądo- przywodząc szerokiemu ogółowi na pa.
dobrzy znajomi naszych PEN-clubistó;y wą przez Berlin.
Inięć wielką zasługę :risarza-chłopa, przj
jeszcze z czasów kongresu w Brukseh.
Naprzc\:'. -:1 goś ci wyjeżdża do Gdyni czyni się może nareszcie do wydania zbio
Oprócz nich przybywają jeszcze: Franz z ramienia PEN-Clubu polskiego delega- rowego dzieł Orka.na.
Hellenz, znany powieściopisarz i poeta, cja, w której wezmą udział
pp. Anieli
Dzieła te dzis w przeważnej
części
Toussaint van Boelare, Constant
Bur- Zagórska, kuzynka Conrada-Korzeniow- wyczerpane, albo nie znajdują
nowego
niaux oraz siedem jeszcze osób.
skiąro, M.
Wierzbiński i Mieczysław nakładcy (jak np. wspaniała księga DneDELE':-:.„ CJA DUNSK ,\.
Szerer.
wiej, do której pono Skoczylas robił iluz Dan ii vzrhywają mi ę ł7~.- innymi:
DELEGACJA POLSKA.
stracje i która mimo jubileuszu Orkana
Sophus Michaclis, najznakomit3zy poeta
Na ostatniem zebraniu zarządu PEN· nie rno~e jakoś wyjść w nowem wydawspółczesny teg·o kraju.
clubu polskiego wybrano delegację sek- niu), albo rozsypane są w podrzędnych
DELEGACJA FRANCUSKA.
cji polskiej na kon~res miqdzynarodowy, nakładach i zgoła zapomniane.
z Francji p:aybywa znany poeta i który rozpocznie swe obrady 20-go b.
Może obecnie teatry polskie Pl'ZYPO·
dramaturg Jules Romains,
głośny kry- m.
mną sobie o istni€nin autora dramatów,
tyk_ Benjamin Cremieux, Lucien MauMandaty delegatów powierzono Jul~ jak Skapany świat, Wina i Kara, Franek
ry, Manuel Lelis, Dominik Braga i t. d. juszowi
Kaden-Bandrowskiemu i Kazi- Rakoczy - młodzi i najmłodsi poeci moDELEGACJA NIEMIECI{A.
rni1m:owi Wier:wńskiemu.
że powrócą myślą do pięknych poezyj
z Niemiec p.1,'Zybywają między inny· Honory gospodarza w imi<miu orga- Orkana jak: Z Martwej Roztoki, s?.erOki
mi, Theodor Daubler i dr. Alfred I<uhi1. nizatorów cz:vnić będzie prezes PEN-du-, zaś ogół czytelniczy może otrzyma z rąk
autor świeżo wydanej historji
sztµld bu polskiego, Ferdynand Goetel.
v:ydawców szereg po-wieści Orkaina, po·
pols~dej, pozatem 10-u iimych pisarzy.
•wieści zawsze szcerych, owiauych pi.ęk-O
nością przyrody, pełnych ukochania ludzi, kwiatów, drzew, ska1, borów i wszei.WĄlfiit'Qj ---~kiego zwierzęcia i najmarniejsz.3j grudy
-tlll
il.I:.
14
,....._...„ ~iemskiej ; powieści, głoszących nie-tłomne piękno żariiwcj i j eże1i nawet tragiczW ostatnich dniach zmarł w Krako- umiera z v1ycie[iczenic."! Z przyznaEeg0 neJ·, 'to za:Ks;;e ,..,7,niosłej duszy
chłop.
wie z wycieńczenia szczery poeta z okre- Mu na dwa dni przed śmiercią stypen- skiej, powieści których zapomnieć nie
su Młode~ ~olski oraz zasłużony. literat~- djum już nie skorzystał. Przed śmier- można, które wraz z odiegłością czssu co·
rze polskieJ pr~ekłado"'.'ca ~r.ancisz:k M1- cią poecie i Jego rodzinie g:taziła eksmi- raz mocniej utrwalają się w swym grun„
randola (Fr. ~ik). Dz1enm~1 po~aJą ten sja z mieszkania, które zajmował, gdyż cie. Jako; że nie dla chwili jednej były pifakt z całkowitym
sp-oko3em, Jak gdy- nie miał na opb,tę komornego. Do jakie- sane i nic dla żadnego pozoru, chodażb~·
by to była zwykła, normalna rzecz. Poe- go czasu ie rzeczy nie bedą unonnowa- czcigdnego. - a dla wiecznej
miłości
ta polski w wolnem państwie polskiem ne?
człowieka do człowieka.
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·
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się

[garnie,
jak pełne i okrułe słowo.
Silna m~·H zapala kwiaty, jak latarnie
I zawi>'~ nad µohm groźnie i surowo.

lak

O

złotr. ~

cięik\e

Cóż

sny ilusz;ice. siedemnastoletnie!
widzi 1 Widzi ,.skrzydła, które pachną

[sk6rt"
ZieleJli4 tętnią noce. Gorycz nocy letniej
Za włosY. ciągnie. Każda gwiaula jest cezurą.
Zamknięta '!li. Jlńtologji, jak

Herosów widzi.
Na których

śni4 się

tań~

w krysztale
[ciemnym
tytaniczne ręce,.
kołowrotem

miasta

[zmiennym,

S&Acq dom1 1 wieże. puste i 4ziew~

!fa tonie Herkulesa

złożyć 'gtowę Benn.Il

C:. aa rozkosz azari>iłca, co za wściekły ogień!
I • palców jej :wytryska światlo w noc
[kamienn11

I dało biente kształtY. starofytn7ch i>Ggiń.
l W Jestl Lot rozw&la astma.tyczne ściany
I .IJą • stóp sie kładą,, jak zwierzęta. mokre
J..aenh1&1 lamie ciało dachem oł>14ka.nym
ft s 1111t poemat płyme, Jak potężnY, okręt.
' ~ki, szy.bJd. powietrzny, aiaglony rymem
·;e zna tmn1. Z drzewami ktt planetom
(płynie,

\ poetka eesamł biegnie za olbr.sym.em
' wargi jsj dla ~ezyzn q. jak dwie

•

!pustynłe.
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Wa-...rn:ec Czer ś •
ki~
···--„-e mews -

wl.edza

& ziemi .wJfSZła do ziemi wroa
deszczem na ziemię spada.
1::. widziała
świecie
ludzi
dotkni.w.
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em powia

Ziemia drobnym, led.utkim kurzem
aJM llOStawi mi. W-1em fnż neystko.
Ił

tlaJeJde,
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dłngie podróże

~ty, lecz biegną blisko.

Ce Rem.la i kropla. nie »Owie.
Wiatr dopowie - wszędzie b4dziłcy.
W jego ledwo szelestnej mowie
~aw:arł świat się c1rzewem rosn11cy.
Znam .i1d wszystko, wszystko rozumiem,
CA.i~ kroplt i ziemię słyszę,
Wiatr mi pachnie. l wiem - w zadumie
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Demokratyzacja sztuki

Wiele piszemy o sztuce. Jeszcze wię-1 nowić to niewyczerpane źródło bodźców,
cej o sztuce społecznej. Niema chyba pis- które zapewnia całkowitą swobodę indywima literackiego w Polsce, gdzieby zagad- dualną najrozmaitszym przejawom i porunienie to w takiem czy innem sformułowa- szeniom duszy, nic wymagając ani prawiniu nie wypłynęło. Obfitość enuncjacyj na deł żadnych dla przyjmowania bodźców,
ten temat dowodnie wskazuje, iż sztuka ani wysiłków umysłowych dla osiągnięcia
wchodzi w fazę nowego rozwoju - w fazę pożądanego rezultatu, zarazem pozostawia
demokratyzacji.
tę samą nieograniczoną swobodę, 1·ako
Myślę, że nie od rzeczy będzie, gdy przy czy1:nik łączeni<l: się ludzi p~między_ s~bą,
pomnę w artykule niniejszym kilka myśli gdyz to, ~zym. ~eh zespala 1 grupuj~, ]~st
E. Abramowskiea-0 0 sztuce E. Abramow- tylko wspolnosc1ą pewnego radowama się,
ski, niepospolity bsocjolog i psycholog 0 za- pewn~j rozkos~y ~uchow~j, niemającej żad
dziwiającej bystrości i jasności umysłu, nego mteresu zyc10wego •
wypowiedział o sztuce słowa, mniemam,
Sztuka i przeobrażenia się społeczne
.iż nieprzemijającej wartości. Rozprawę je- wynikają,
jak mow1 Abramowski, ze
go: „Co to jest sztuka" należy uważać za wspólnego im obu pierwiastku: - prawa
podstawową pracę z tego zakresu. Poglą- do próżnowania stąd też wypływa rówdy w niej zawarte wysnute są z teorji eko- nomierność rozwoju na dwóch przeciwlegnomicznego materjalizmu. Jak wiemy, teor łych biegunach życia społecznego: - eko
ja ekonomicznego materjalizmu wniosła nomicznym i estetycznym.
wiele światła w dziedzinę kultury materjal
Paralelizm tego rozwoju jest zadziwia:nej i społeczno - ekonomicznej, wyjaśniła jący - wszelkie więc alarmy krytyków
i odsłoniła wiele ciekawych procesów spo- czy estetyków dawnego porządku rzeczy,
łecznych, w dziedzinie zaś duchowej, jakjakoby sztuka wulgaryzowała się, upadała,
kolwiek wypierana przez teorję ideologiz- czy zanikała, są fałszywe. Sztuka przeży
mu, niejeden ·odniosła sukces,.
wa moment wyjścia _ eksodus _ z ciasMówi Abramowski:
nego podwórka przesądów stanowych na
,,Nadchodząca
faza „demokratyzacji bity trakt drogi ogólnoludzkiej, gdzie sta„sztuki, przejścia jej na własność życio nie się udziałem całego zbiorowiska ludzl'N'ą mas ludzkich, nie wynika z nowych po kiego, całej masy ludzkiej, wyzwolonej z
jęć o sztuce, nie pochodzi z gabinetów my- pęt przygnębiają,cej pracy o chleb powszed
genjuszu
ślicieli ani z pracowni artystów, lecz z bez ni, rozkuje i rozwinie skrzydła
ludzkiego.
wednego łożyska podstawowych przeobrażeń społecznych".
Zwycięstwo sztuki zależy, jak widziSztuka demokratyzuje się
dlatego my, w myśl wywodów Abramowskiego, w
(idziemy dalej tokiem rozumowail. Abra- całej _pełni od zwycięstwa idej socjalnych.
mowskiego), że pomiędzy nią a masami Stąd wypływają oczywiste wskazal1ia dla
zadzierżga się bezpośrednio łącznik potrze- artystJw: przygotować szerokie rzesze do
by życiowej, że masy wyzwalają się coraz zrozumienia sztuki, umoralnić i uspołecznić
bardziej z ucisku walki codziennej o chleb je. Bo jak mówi genjalny socjolog:
z pod młyńskiego koła' obowiązków i pra„Każdy nowy wyłom, jaki ludzkość u.cy, i przyzwyczajają się „do próżniaczego czyni w obowiązku pracowania w pocie
1>tanu mięśni, do głębokiego oddechu ludzi czoła na kawałek chleba, będzie zarazem
kontemplujących, do radowania się bezceczynnikiem decydującym w przeistaczaniu
lowego, do przyjemności bezużytecznych się sztuki, w urabianiu się charakteru
dla życia". W miarę zmiany społecznych „sztuki przyszłości": każda nowoprzybywarunków życiowych, zmiany stosunku wająca gromada ludzi wyzwolona od praczłowieka do pracy użytecznej, w miarę tecy społeczno - twórczej, wzniesie do świą
go jal.c ciężar tro~k o byt pr~enosi s_i~ zjed tyni sztuki nowy pierwiastek estetyczny i
nostk1 na zorgamzowaną zbwrowosc ludz- będzie domagać się jego uznania, jego pra·ką w •duszy człowieka rodzą się potrzeby wa do swobodnego rozwoju, jako dla naj
.estetyczne. I dzisiaj już chociaż zbyt jesz- prawdziwszego dla nich piękną. Tym spo
cze ciężki jest nacisk życia, zbyt nisko ugi- sobem sztuka będzie musiała różniczko
nają się jeszcze barki człowieka w pracy wać ~ię do nieskończonoś'ci, w miarę tego,
jego społeczno - wytwórczej, śledzić może
jak będzie udostępniać się i przechodzić na
my nie2'vykłe ożywienie się ruchu arty- własność coraz szerszych mas ludzkich, w
stycznego. Ilość szkół literackich, ilość poe miarę tego, jak będzie coraz bardziej wcis
tów i pisarzy świadczy o tern, iż zbliża
kać się w ich życie i zastępować miejsce
się renesans sztuki, zarazem wskazuje na
schodzącego z widowni historycznej środo
to, iż sztuka przeistacza się zwolna ale bez wiska walki o byt codzienny.
ustannie · n a n o w e ś r o d o w i Zarazem jednak różniczkowanie takie
sko życiowe dostępne dla
wyruguje zupełnie wszelkie kanony społecz
ws z y s t k i c h , jako następca tego śro ne, wszelkie prawidła i sprawdziany intedowiska społecznego, w którem jednostka lektualne ze sfery twórczości artystycznej
prowadzi nieustanną walkę o utrzymanie człowieka, wyzwoli sztukę od intelektualisię przy życiu i o stopę życiową.
zmu, od nacisku wszelkich norm społecz
Ponieważ na widownię dzi~jową wstę nych, domagając si ę bezwzględnego posza
puje nietylko możliwość demokratyzacji nowania każdej indywidualności ludzkiej i
sztuki, ale i przeistoczenie się jej w inne bezwzględnej swobody dla wszelkich możli
niź dotychczas środowisko życiowe człowie wych sposobów objawiania się piękna, któ
ka, dlatego też zagadnienie sztuki staie się rego sprawdzian będzie tylko w uczuciu

Dzień mmia.nnościi płonie.

Motylami - obłoczki malutkie.
Niebo - morza toniia
z słońca złotą łódką.
Płodny ciężar wiozą barki wzruszeń:
ria wybrzeżach daletiej pamięci
d"<woni bujnie srebrnolśniący ruczaj
bJ:i wiklinowych pręcl.

8Z11re słowa w pacierzu poety.
f'rosta jasność w powietrzu słonecznem.
Zaprzedanie się miłości wiecznej
w drr.ewie. . nad knriem rozni~

Wiersz wiosenny
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słońce

wonnym miodem się
(pieni,
Oto radość w- mem sercu zlot1m kurzem: się
[miota Ws~stkie rmutki pochłania morze mlGdej
f cielenl.
Rosa srebrem ochładza ekroń, Z'~juą
Oto

żyłach

w n1ych

[tęsknoi..
pożądam

Nie

niczego,

już

t1;i5knię

,de

za
[nikim Wiosnę tulę do piersi, wfosnie z trosk się
[spowiadam
- I przyjaźnią się sprzęgani t każdym słońca
[promykiem,
Z każdem źdźbłem ozimUiy, i 11ajlichszym
[owadem

Jakże śmiesznym jest nnmer stołecznego
[dziennik11.
Z hałaśliwym jazgotem tłust1ch depesz i
[reklam Gdy z wiejskiego gościńca puwd~ w myśli
(przenika,
Gdy najświeższą nowinę słodka wiosna mi
[rzekła)
Cieply powiew przez

skórę aż

do duszy mej

[dotarł

I ze snu zimowego nagle radość obudził Już nie wchłaniam nicości, już nie czuję
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Jeno miłość do świata -

(tęsknot}

do Boga i ludzi,..

Aleksander Kusikow
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Dywanik

Przed

Tobą

kornie

spuszczę
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-

perlisł)
oczu mych
(źrenice,

aby

ukoić cierpień

moich rany.
Będę przerzucał duszy mej stronice świętego Koranu.
Być może

T'y, łagodny, usłyszysz za cbmuram\.
me dnie.
Dywanie mój perlisty wyszyty serca łzami wysłuchaj mnie.
modlące się

przełożył

J{azimierz Andrzej Jaworski.
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... •• Jesienny wiersz
Wieczór. Wiatr ostrym dechem

bezlitośnie

Na kamiennym chodniku deszcz

kropliście

[przewiaL

Przez okna zapłakane można
Oraz w niebie bezgwii~zdnem

dojrzeć

[pluszcze,
drzewa

się przejrZł!Ć,

[jak w Iustrr

Tysiącem lamp i liści okryła się ziemia,
Nad nią księżyc matowy na strop nieba
czło·vieka".
(wbieg\.
Rzuciłem powyższe słowa
Abramow- N a sple~niałym kolorze jesiennym jest zima,
skiego, niewiele do nich dodając od siebie, W srebrnej bieli księżyca jest przeczuty śnieg.
na szalę dysput literackich, bo sądzę, iż
dobrze jest od czasu do czasu wejść w wy- Nadchodzi noc szumiąca gwałtownym
sokopienną ciszę rozumowa1'i filozofa, jak
[przewiewem.
dobrze zaczerpnąć kryształowej wody z zim Rcśnie świat nieznajomy, cichy nieskończenie,
nego źródła.
Słowa opadły ze mnie tak, jak liście drzewom
W artykalach następnych rozpatrzymy I płynie we mnie cisza gasnącej jesieni.

zagadnieniem społecznem.
•
Dotychczas wprawdzie jeszcze wskutek
Pad &taewem .1l'. atugłusie inelodji,
ł trwania ucisku społecznego spoidłem życio
Pod plązbm~ ~ na.tclmion11 m~zyka
wem między jednostkami jest interes walki
zmusza człowieka do różnych
(-listk.ow,_ o byt, 6 który
. t e1e
. kt ua Ino - uczuc10wych
.
proces
w
111
i do
aaemi - nisko
celowej reakcji wobec tego ucisku, do szu
;r; boq krówq się modlę.
kania współtowarzyszy walk, sprzymierzei'i
ców
i przeciwników. W przyszłości łączyć
Przez tkankę rzęs przesiewa się błękit
n.ntomiast będzie zbiorowość Judzką sztu- w myśl pogi:1.Jów Abramowskiego
Gor4co dymi zieleń.
ką,
„gdyż ona jedna tylko jako wył;icznic psycholog!cz1q, i ewolucyjną sztuki.
Owiewa ~ zapach mięty,
lziałająca
na intuicję człowieka, może sta---'0--• ma.cieTzanki i dzięcielin.

„
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rzędem

pon::t?.wianych symetrycznie
[półek

o l:oloraclt tęczy
i do Eito•ą•ych obuk przejrzyaqch probówek
perlistego płynu racości odlel jaknajwięcej.
am pulki

)śniące

A butli>, stojące w rngu, nalane cynobrem,
co patrz:! na ciebie <·kie~ matowem, niedobrexn.,
zlej do szklanego uaczynia, gdzie się złoci
odwar :~ ziół tobie tllanych - cudownych zim
(dnbroci.
Dobrze 21nieszaj je. ''szystkie -

i z

wiarą
[nieugiętll

nodaj n.•pój wrogowi

ja~ b.ońie święta.
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Oprogram regjonałizmu artystycznego
Kiedy Stefan Żeromski w „Snobiźmie
rozwijał myśl kulturalnej odbu
dowy polskiej prowincji, kiedy zakreślał ce
le tego szerokiego prądu noszącego dzisiaj nazwę regjonalizmu, rolę · literatury w
~ym ruchu oparł na „ukazaniu w całej peł
lli duszy człowieka w związku z jego naj-

ł Postępie"

.bJiższem otoczeniem"~

wśród ludu i razem z nim poczucie piękna
i zrozumienia dla przejawów własnej twórczości. Bo przecież tówczość ludowa nie
wygasła, nie zamarła doszczętnie. Łowic
kie pasfaki zawsze jeszcze są ozdobą
wnętrz, kilimy oparte na ludowych moty
wach pierwsze miejsce zajmują w najwytworniejszych nawet salonach. A styl zako
piański? A rzeźba ludowa? (Np. tak zna
komicie rozwijająca się szkoła rzeźbiarska
w śląskiej Istebnej i podobna w Zakopanem). Wszystko to istnieje i o nic więcej
nie chodzi dzisiaj, jak o propagandę tych
właśnie rzeczy. O danie takiego poparcia,
aby nie zaginęły i nie wymarły w rzeczywistości i w pamięci potomnych. żeby nie
zostały · zniwelowane przez cywilizację.
Bo tutaj stajemy na granicy cywilizacji i kultury. Niestety jedna z drugą nie za-

w.sze w parze chodzi. Cywilizacja z jej do
brodziejstwami, oprócz kosmopolityzmu,
starającego sii;: nadać wszystkim i wszystkiemu jednakowo monotonną barwę, przy
nosi jeszcze nieodłącznie ze sobą związa11e,
inne ujemne cechy. Cywilizacja wybiegająca poza granicę wielkich miast, dociera
na wieś razem z dobrą szosą, sztucznemi
nawozami i drenowaniem pól, przynosząc
jednocześnie wielkomiejski występek, nieprzebierającą w środkach konkurencję na
polu walki o dobra materjalne i wreszcie,
co nas na tern miejscu najbardziej obchodzi, niweluje do wspólnego, przeciętnego
poziomu każdą o.znakę miejscowej kultury,
wyjawia regjona1ne pierwiastki twórcze,
zabija naturalne piękno prowincji. Pseudo miejskie zwyczaje coraz grubszym pokostem powlekają wszystko co dotychczas by

ło chlubą

kultury danej z1emi. Cywmn$
upadabnia się do dobroczy11cy ofiarowują·
.cego stalową kasę ogniotrwałą ale jednocześnie i... uzdolnionego włamywaczy.
Przed takiemi dobraini prowincja musi
się bronić. Walczyć przeciw zamianie war
tościowych i przystosowanych do otoczenia
pierwiastków kultury na rzecz, wątpliwej
wartości,
miejskiego pokostu.
Regjonalny ruch literacki i artystyczny,
rozszerzający znakomicie obszary
naszej
kultury nie drogą export(J..wania jej z miast,
ale sposobem rozbudowy i rozszerzania
tych zarorlków, które w danym regjonie już
istnieją, ochroni przed dewastacyjnym pochodem miejskiej „cywilizacji" nasze pro
wincjonalne ośrodki, stworzy wreszcie na
terenie kraju jedną, wielką Rzeczypospoiitą kulturalnej i artystytznej pracy.

Czy

jednak regjonalna twórczość literK
w ten sposób nie ograniczałaby
się od odgrywania roli biernej? Do chwy
tania przejawów życia społecznego nakształt czułej kliszy fotograficznej, natychmiast odbijającej ukazane obrazy?
A przecież niezawsze to wystarcza. Nie
wystarcza wówczas, kiedy się stwierdza
wielokrotnie, że twórczość literacka winna
być promotorem idących dni. Czynnikiem
rodzącym
głębokie
fermenty duchowe
wśród społeczeństwa, aby z pośród tych
tnarastających, nowych sił i idei wydobyć
111a jaw najpotężniejsze, najbardziej twórcze
m odniesieniu do współczesnego życia.
ff ak właśnie, jak to czynił sam Żeromski
w swych utworach.
Grupa poetów beskidzkich, grupa „Czar
taka", bezwzględnie pierwsza wśród zwolenników literackiego regjonalizmu, płasz
czyznę swej działalności zamknęła granicą
odtwarzania ,,duszy człowieka w związku
i jego najbliższem otoczeniem".
Teren dla pracy artystycznej - oapowiednio rozległy, ale praca artystyczna pojęta w szerokiem znaczeniu
działalności
społecznej nie znajduje w nim
m1e1sca.
Stąd też twórczość „Czartaka", poza drob
ną gromadką miłośników gór.skich krajobrazów, spoglądających na życie górali
jako na, może i piękne, ale gasnące resztki dawnych zwyczajów, nie znalazła ani
większego uznania ani zrozumienia. Oczy
wiście,
że w takim stanie rzeczy
tkwi
99% snobizmu. Jlu bowiem z przeciętnych
czytelników uważa, że coś jest „nie w
porząd}{u", jeżeli się „było w górach" a
nie czytało „górskich" utworów? Oczywiście, że takie „górskie" utwory wcale
nie idą po linji regjonalizmu, że niewiele
mają wspólnego z tym ruchem,
którego
?adaniem jest budowa kulturalna a nie zaspakajanie snobistycznych pragnień garści
„letników".
,
· Regjonalizm literacki nie może by'ć uwa
łany za automat produkujący towar na export, w zimie - do miast, w lecie do pobliskich uzdrowisk, gwoli dania „pełnego
obrazu" miejscowości przyjeżdżającym na
'etni odpoczynek „mieszczuchom".
Regjonalizm literacki ma przed sobą
daleko większe cele. Przedewszystkiem
pracę nad kulturalnem podniesieniem ziem,
:z których wyrósł. A więc coś wprost odwrotnego. Nie dla przybysza - inteligenta,
ale dla ttibyka - chłopa - drukowana
lcsiążka, potem dopiero można myśleć o
lnnycfi.
Tutaj zaczyna się dziedzina realizacji
mickiewiczowskiego hasła: „księgi pod
strzechy". A więc propaganda książki ja1<;-o głównego crynnika społecznego i kulturalnego postępu. Któż jest do tego bar'dziej powołanym od samych twórców?
. Propaganda książki z położeniem q:łe
go nacisku na te utwory, które są· charakterystyczne dla danego ·regjonu, których
autorzy wyrośli na tej właśnie ziemi. Ale
na tern nie koniec. Pobudzenie ospałego
tętna życia kulturalnego ziemi drogą organizowania wszelkiego rodzaju imprez artysfycznych, drogą organizowania teatrów lu
dowych, wieczorów autorskich, konkur~ów literackicn, odczytów popularyzujących
ideję literackiego i artystycznego regjonalizmu.
W każdej ziemi winny powstać regjomalne kluby art - literackie, w których !Jliej
(scowa inteli.2:enqa .dźwi_g_ałabi w~ż

ka

ujęta

JAN SZCZAWIEJ

O Państwowy Instytut Wydawniczy
Wielu rzeczy wymaga się od współczesnego młodego piśmiennictwa. Wiele
zaizutów - bardzo często zresztą zupełnie
słusznych - mu się stawia. Nie bierze się
jednak ogólnie pod uwagę warunków, w
jakich młoda twórczość literacka musi się
rozwijać.

Literatura jest funkcją życia społecznego i to nie ulega kwestji. Literatura w najgorszym dla niej wypadku jest takiem, jak
każde inne, korzystnem dla ogółu społeczności rzemiosłem. Rzemiosłem - powiedzmy - w sensie narzędzia, którem mamy
budować nową naszą kulturę i nową współ
czesność społeczną. I tego również nikt
nie będzie kwestjonował. Z tern każdy bez
wyjątku się zgodzi. Skąd zatem może wynikać ogólnie rozpowszechnione zdanie, że

ludziom pracującym na polu literatury, nie mi bliźnimi dtlszą I sercem swojem, two·należy się żadne unormowanie w dziedzi- rzący społeczeństwu nieprzemijające warnie warunków materjalnych, w których tości kulturalne, jest jak każdy inny jego
muszą pracować, że ludzie ci nie powinni, członkiem i jako taki ma prawo upominać
nie mają prawa upominać się o te rzeczy, się o to, co mu z tytułu jego tych praw
że moż~ o ni~ nietylko s.ię upominać, al~ i członkowskich prz:rsługuje i bez czego się

walczyc rolmk, robot111k, czy urzędmk,
ale nie poeta, czy powieściopisarz. Skąd
przeświadczenie, że ci ludzie (bo przecie
ludzie) mają być czemś innem - lepszem
czy gorszem - od reszty społeczeństwa,
poza nawias, którego, jeśli chodzi o stworzenie im przychylnych warunków pracy,
ich się wyjmuje.
.
Tego rodzaju sądy należy bezwzględnie
piętnować i zwalczać. Literat, dający społeczeństwu wszystko, co ma naj~artościo~
szego i najdroższego, dzielący się ze swoi-

Antoni Madej

•
w domu·
'Niema 01n1e
Grzegorz Timofiejew. Niema mnie w domu. Poezje.
Warszawa 1930 r. Nakładem Bibljoteki Meteora.
Dwie części tomiku, dwie dopełniające
wzajem nuty tej samej melodji. l 'oe~
ta - tułacz. Ojczyzna. Kraj lat dziecin··
nych. Przewija się świetlista nić tęsknoty.
Splata i rozplata motyw stary,. znany, ale
po swojemu rozprowadzony - motyw
bólu za straconą ojczyzną, motyw poniewierki, tułaczki po obcej ziemi. Po ziemi,
która stała się drugą ojczyzną poety, ofiarowała mu skarb najdroższy - mowę. Jed
nak miłość ku pierwszej ojczyźnie 11ie zamiłka, Kraj lat dziecinnych mocą najsilniej
szych wzruszeń i wspomnień wraca, powraca falą bolesnego smutku i żalu. Strata staje się tak d~tkliwą i wielką. i tak. niema na nią rady, iż poeta w swej bezs1lności zdaje się być rybą, wyrzuconą z toni
ożywczej na suchą łachę piachu. I cóż my
pomóc możemy P?eci~? Cóż po~óc? J.ak
zaradzić, by nie cierpiał? Słowa Jego w1er
szy niosą w sobie stygmat tragicznej klę
ski, są BOLEśNIE DOJRZAŁE. NI.EODWOŁALNE. Raz na zawsze powiedziane.
Grzegorz Timofiejew - Rosjanin - 1110
wę naszą posiadł w stol?n~u doskon~łyt~l.
podpatrzył tajemny czar 1e1. Napełmł Ją
swą gorącą duszą. Stała mu się więc posię

słuszna, przychylna jego myślom i czuciom. Pewnie wybaczyła mu w miłości wy
rozumiałej i wiernej, iż nie jest jego pierw
szą i jedyną kochanką?
Część pierwsza tomiku zamyka wiersze o rytmie nieregularnym. Prześliczne
poemaciki: Ciepło. O topoli i o sobie. Na
Podolu. Dom kwitnący. Tłum ścieżek. Pa
trzący i niewidomy. Pachnąca młodość,
nieporadna miłość, śpiewna prostota, smęt
na rzewność perli się w zwrotkach tych
pieśni.

Częsć druga zawiera wiersze regularne, symetrycznie budowane ośmiowiersze,
dające skondensowaną refleksję refleksję głęboką o obrazie plastycznym i peł
nym. Najśliczniejszy tu wiersz chyba:
Klęczący nad wodą. Inne równie piękne.
Kto wie, czy tomik Timofiejewa stał
by się realną rzeczywistością bez dziedzictwa duchowego Iłłakowiczówny i Lechonia? To pewne, że niejeden rys wspól
ny tym twórcom dałby się odnaleźć w
poezji jego. Jakkolwiek ta sprawa się
ma - pierwszym tomikiem swych poezji
wszedł Timofiejew na Parnas polski godnie.

- - -'f :>r---

obejść

nie zdoła.
Doskonale są v1szystkim znane warunki, w jakich pisarz~ muszą pracować. Nietylko młodzi, ale i starsi. Doskonale wiemy o tern, że - 11iejeden poeta, czy ma#
larz, czy pisarz niejeden raz żył i żyje o si.i
'Chym chlebie, i b{ z własnego mieszkania,
i bez wszystkich tych rzeczy, które żyją
cemu na świecie człowiekowi są nieodwołalnie potrzebne. Doskonale o tern wiemy,
że bywały wypadki, że artyści z głodu
umierali. Doskonale wiemy, książkami
tych ludzi się zachwycamy, uczymy się na
nich bogp.ctwa naszej ojczystej mowy i uw~
żamy, że nie mają p1awa żądać, żeby społeczeństwo dało im warunki,
w których
.ich twórcza praca byłaby ułatwiona i wsku
tek tego znacznie wydatniejsza.
Walczymy o zrozumienie tych rzeczy.
Walczymy C! zmianę dotychczasowego sta-.
nu rzeczy na lepsze. Musi być inaczej.
I w związku z tern jedna najpilniejsza
dla młodego pokolenia twórców sprawa,
Mało o niej powiedzieć: pilna. Jest pieką
ca poprostu i wymaga rychłego załatwie
nia.
Nie bę"dziemy mówili więcej, w Jakich
warunkach młodzi pisarze muszą pracować. Są one z natury rzeczy znacznie cięż
sze od tych, w których znajdują się starsi.
Lecz mniejsza. Warunki te też z czasem
musimy wywalczyć. Tymczasem chodzi 0
co innego.
Książka młodego pisarza, czy poety mimo owych ciężkich warunków, w jakich
ten musiał nad nią pracować - jest ukoń
czona.
Pytanie: co z nią mło"dy poeta ma zrobic? Leży u niego i czeka na wydawcę,
który znowu tak bardzo nie kwapi się do
popierania młodej twórczości. Bo i cóż mu
z tego przyjdzie, cóż prywatnemu wydawcy po tern, że u niego wyjdzie poraz pierw
szy przyszła sława rodzimego Parnasu?
Dla niego interes przedewszystkiem. I nie
ma czemu się dziwić.
Nie prywatni bowiem wyaawcy powołani są do spełnienia kulturalnego i społecz
nego czynu wobec ojczystej kultury. Zresz
tą za mało wydawców, wydających w Polsce poezje jest, żeby mogli czyn ten speł
nić.

oo

Tu musi przystąpić
pracy pai'istwo.
Winien powstać Państwowy Instytut Wydawniczy, który w pierwszej mierze miał
by za zadanie niedopuszczanie, żeby wartościowe młode dzieła sztuki leżały z powodu
braku wydawców w biurkach autorów i
dbać o to, żeby dzieła te były należycie ho
norowa11e. Od tego jest zależny rozwój na·
szej literatury.
Dlateg6 o to walczymy i do zrealizowania tez<> doprowadzić musimył'
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to znaczy, do epoki kamie- ce p. t. „Rewizja i kontr-rewizja". W my prace i stm·szych: I.teona Rygiera,
1

pozostałym

W tym samym numerze. Boy-żeleńslci z.arrui.e.sq;cza swoje
wspomnienia o
Przybyszewskim p. t.
„Znasz li ten
kraj.„"
KURJER WARSZAWSKI"
(Nr.
155) z okazji rocznicy urodzin Kochanow
skiego zamieszcza tłumaczenie jednej z
jego elegji pisanych po łacinie
(Ks. I
Eleg. VII). Przekład J. Pietrzyckiego.
Poza tern znajduje."lly tu artykuł poświęcony Kochanowskiemu
p. t. „Czy
grzech Kochanowskiego?" (St.
Stroń·
s.kd). Oraz wiers7łe J. Ejsmonda. p. ~.
„GĄZETA PO.L~n.A'' .(Nr. 155)
za- Oz.arn.olas".
A'iera arlykuł J. Kaden-Banctrowskiego " ,,GLOS LITERACKI" (Nr. 5) za.wiep. t. „7 m:i:nut w sejmie i 6 10 jednej ra artykuł J. E. Płomieńskiego o krytytj siącznej budżetu
państwowego". W
m·tykule tym znajdujemy
omowienie
"arunków w jakich zmusZ'Oily jest pracować D6'!partament
Kultury i Sztuki
:r,ihristers.twa W. R. i O. P. oraz kierownik: jeg, p. Wojciech
Jastrzębowski.
Jak. wiadomo. ustąpił on
niedawno .rz;e
„Piscator", który po krachu swego
swego s1'ulowiska a m:iiejsce jego objął teatru w Berlinie zorganizował zespół, z
p. Władysław SkoczyLas, dyrektor Szko- którym objeżdżał miasta niemieckie grając
ly ~ztuk Pięknych). Kaden zwraca uwa- z wielkiem powodzeniem „Paragraf 218",
gę na hao!il panujący obecnie w dziedzi- społeczną sztukę Karola Crade, wrócił obec
Pie popie;am.ia sztuki P~ państwo. Do- nie do stolicy niemieckiej, gdzie pod protychczas niema żadnej centralnej insty- tektoratem „Ligi praw człowieka" wystatucji, któr~by akcję tę prowadziła. „Pań- wia tę sztukę. Występy trupy „Piscatora''
stwo dalej ~ży•na smukę bez planu i be-z wzbudziły wielkie zainteresowanie. Crade
określon~ lJlyśłi wytyczm.ej. Pny Min. w granej przez Piscatora sztuce zajmuje
W. R. i Ó. P. instrui.eje jak wiadomo de- się, podobnie, jak autor „Cjankali", spra
partoment sztuki, który ~dawałoby
się wami spędzenia płodu, przedstawiając rożycia dziców - biedaków, obarczonych ośmiorpovrinien obejmować całokształt
sztuki w odniesieniu do Państwa. Tym- giem dzieci, z których jedno trudni się pro
cz.asem Min. Spraw Wewnętrznych z.wią- stytucją a drugie znajduje się w więzieniu.
źnne są kwestje sztuki filmowej, pośred- Crade rozumuje, że bieda pcha ludzi do spę
1 ·o zaś cała sztuka ludowa (domy ludo- dzenia płodu, podczas gdy bogacze czynią
o, wystawy regjona1ne) z Min. Rob. to dla wygody i kaprysu.
ziagadcienia
W przerwach przedstawienia zorgani· •blicznych związane są
projektów zował Piscator dyskusję na ten temat, w
. · hitektury (?Jatwierd.m.nde
'1hót państwowych) i kw.ootje turystyki której zabierają głos powagi ze świata let„k mocno związane z pięknem krajobrazem zabytkami pneszrości; Min. S. Zagranicznych ma w swych rękach zagranicmi.ą propagandę sztuki, Min. Frzeviysłu i Handlu ma Z!ThaCZlllY głos w sprawach przemysłu artystyomego i sztuki
T e o f • G ł . - Katowice. StanowltidoweJ·, Min. Sk'""'bu "'"""„era 2 .,,,.,,..,,..n y
=
".r v.i
'U~
vv-pływ (przez mennkę) na rriedaljerstwo, czp lepsze jest „Miasteczko o zachodzie".

materjale tego numeru daje
znowu zauważyć stale od
pewnego
czasu trwają.ce obniżenie się
poziomu
pisma. Marny wrażenie, że w znacznej
mierze przyczyniło się do tego mprowadzenie dodatku p. t. „Kino i teatr" który zajmuje połowę objętości pi~3: a nie
wnosi, żadnych now~ch wartosc; i dalekim jest od tego poz10n:rn ~a ktorym postawioną wstała, tak licz.me u ~as . reprezentowana dzisia~, prasa
zaJmUJąca
się zagadnieniami filmu.
.
„KWADRYGA'' (Nr. 5) przynosi bogatą i 0iekawą treść. Vo( i:umerze obok
poezji i prooy kwadrygistow (Dobrowo!ski, Gałczyński, ~iechal, Szen~ald; ,Ci~s.i.elczuk, Słobodmk, Flukowski) w1dz1się

•
karskiego, prawniczego i politycznego.
Ostatnio przemawiał dr. Henryk D~hmiel (syn znakomitego poet{'), wypow1adając się gorąco, przy owaCJach ze strony
publiczności, przeciwko surowym w tej spra
wie paragrafom.
W ten sposób przedstawienie sztuki
Cradego staje się niejako ilustracją ożywionej dyskusji.

I

Stefana Nrtpierskiego, Sergjusza
kowskiego i innych.
„WIADOMOśCI L!TBĘ.ACJUG"

Kuła-

(Nr.

23) poświęcone są. w całości Jauowi Ko-

chanows.kiemu. Numer zawiera cały szereg poważnych, z.a..sa':iniciych ai·tykułów,

omawiających, twórc„:ość K?char>.~w~kie

go oraz całą ~olumnę poezyJ, _J-Osw1ęco
autoro:vi '!Odpraw~. pos{ow . greckich . WyclaJe się na_m, iz nr~tlnuar w
tym n1:1111erze arty~uło:v ~aukowych~ b1~ak
nato!m~t artykułow z~Jący~h two;:cow,
nawią.zuJących
bezrcsredrn z tworczon~c~.

ścią KQcha;io~sk~ego s.to~und:. Pod t~
względem

Ja1kze mac.ze]

się przedstawiał

num~r „Wiadomości", poświęcony

Sta

ffow1.

oa, mianowicie śwletna artystka Berta Bowie,

* * *

Olbrzymie powod.~enie, jakiem cieszy
się znakomita powieść Arnolda Zweiga
„Sierżant Grisia", zachęciła berlii1sldego
reżysera Baniowskiego do przeróbki scenicznej dzieła. Chociaż przeróbka nie stoi
nawet w części na wysokości oryginału,
*
sam temat iednak oraz fakt, że wszyscy
Przed kilku Iaty grano w Berlinie sztu- widzowie znają doskonale dzieło Zweiga
kę Broll'nena p. t. „Ostpolzug", w której sprawiły, że przeróbka spotkała się z wiel
znakomity Kortner występował jako jedy- kiem uznaniem i zainteresowaniem.
ny aktor, grający w sztuce.
*
Wacław Grubfński miał zamiar napisać
Wielkiem powodzeniem cieszą sit? obeC·
sztukę z jedną rolą - dla Junoszy Stępow- nie w mfastach europejskich występy sław
skiego, ale zamiaru tego zaniechał.
nego aktora, murzyna Pawła Robesona,
„Komedja francus~a" w Paryżu, wy- który występuje w głośnym dramacie
stawiła w bieżącym sezonie jednoaktów- O. Neilla p. t. „Imperator Jones". (Sztukę Jana Cocteau p. t. „Głos Judzki", w kę tę przetłumaczył na język polski Ryszard
której również występuje tylko jedna oso- Ordyński, ale dotychczas w Polsce iei nie.
ow!Waa;
,_,
grano.) Robeson cieszy się wiclkiem po51
wodzeniem, gdyż i poza tern, że jest egzo8
tycznym gościem, jest on rzeczywiście arty
stą b~rdzo. interesującyn;, p_i~Irnie mówi!
~
głos 1ego Jest bardzo g1ętk1, przechodzi
W ł • B • _ Warszawa. W l<\vesti··; chwilami w rod_zaj śpiewu. "Yystępy Robet t
1
z
. ku W y d awmczego
.
Mł d h"
„ wiąz
o yc
za- sona są sensacją, a e sensacją
* ar ys yczną.

* *

* *

Odpowie
• dZI• Redakc11•

_wreszcie zupełnie po za inkjatywą det~artamentu sztuk i znajduje się Fundusz
Kultury Narodowej.„ „A poza tern" sa;tu
polska ma .::i-:" na plennrn-. Izby .,,,;eca1„„
~
wmi:;
...... „
i.w.
łe siedem minut debaty w sejmie od pattów posłów i ma sześć drzd-esiiątych jednej tysdą.cznej budżetu państwowego".
W tym samym numerze Juljain WołOSiZyniow.ski p~e o Kochain.owsJdm z oks.zji czterechsetnej rocmicy urodzin Ja'la Kocllimowskiego (art. p. t. „Wieniec

Z poprzednim wierszem nie potrafilibyśmy
~ię zg?dzić. Ra~i nas w nim hipertrofja
zie yoiętego reah~m:i oraz m~ł? przeko~)'.· u}ące por.<lwn. anta I przenosme. _Radz1h~ysmy :- Jeśli .nasza rada na co się przy~a - _iść w kier.unku. pr~stoty. Za nułe
zyczema serdeczme dziękujemy.

Dnia 23 kwietnia została otwartą w Rzy
1
mie, w pałacu Wystaw (Palazzo delle Espo-. . .) W t
S t k. J po 'skiej Wy
sizrnm
ys a:va z. u. 1 a n_
·
•
stawa ta zapowiada s1~ Jako wyjątkowe wy
darzei1ie artystyczne, gdyż dzieła nowoczesnej sztuki japońskiej zostaną ukaza~
zię ~iemy„
ne publiczno-ści w ramach dokładnej rekon
ż
strukcji
domu japońskiego t. zw. „TokoJ a n i 0 a G • - Lublin. Wiersze
E u g • A n · - Łuniniec.
ądany noma". Wystawa ta trwała do końca
przekazaliśflłY redaktorowi 11 Kadry.". Egzem nr. „Współczesności" wysłali§my. Prosi- maja.
plarze wysłaliśmy.
my reklamować w urzędzie pocztowym.
w.

Od RedakCJ•I•

Jana").
ooo
„Kl[RJER PORANNY" (Nr.
157)
J>isize1 że jeden z prospektów Bibljoteki
Boya wy.słany do Grud~ądq,a do p. Mani€cldego (mpamiętajmy sobie to nazwisko) został zwróoony z
następujacym
Ze względów od nas niezależnych nu- najmocniej przepraszamy. Następny nudopiskiem: (Uwaga, uwaga!) 1,Ni~ z.a- mer :ndniejszy ukazuje się ze znacznem mer ukaże się p1'Zed końcem czerwca.
trftl'Wajcie Pomorm wsoowym.y ( ?) ży- opóźnieruiem, za 00 naszych Czytelników
dowsko-masońsik;iemi i waszą
sainacją
parszywą
:i! idźcie tam, gdzie na.leżycie".
Risane pol~ imponującą. Za~wne pooiom umysłowy „autora"
tej
__
budującej ~wiedmi :równdeż nie
jest
wyższym. @yby moima było odbywać
ł
podroże w cmisde, należałoby pana Manrecldego 'WY'!łać
czemprędzej
,;tani,

•1••1••1••·

.•,.

I

I

Ma a .s·b1·
t k K d "
I Jo e a " a ry

Jui

uJ.azały si~:

Nr. 1. Wiesław Wernic. Na drogach do nowych celów.
Nr. 2. W awrz_yniec Ciereśniewski. O Państwowo-twórczy dźwi~k li·

Teatro' dei Piccoli
w Warszawie
Gościnnie oatatnli.o

występował

tei'abiry.

Nr. 3 Jan ST.czawiej. Oskarżamy dzieli dzisłej•z7,

w

Warsz.a.wie italskli. teatr siztucznych ludzi
„Tea·tn.l dei Piccoli"„ Przedstawiania te-

* *

mieśc!:11Y. niebawem_ specjalny artykf~ł, kt~ry omo_wi wyczerpująco ramy oi:gamz~CYJne Związku wraz z warunkami przyimowania nowych członków. Współpraca
.
k b d ·
t
d
'ł
; .zf iąz ~ ~zie o~ar a !1.a zasa ~c 11. 5P?
/~~ ~Z_YC •
a go owosc przys ąpiema

*

* autor „Bronx-expressu"
Osip Dymow,
ukończył obecnie nową komedję p. t. „Pułapka". Nowa ta sztuka ukaże się niebawem w teatrze Reinhardta w Berlinie.

* * *

jak donosi prasa grecka, niejaka pani
.Ewa Sikelianis żona współczesnego poety
greckiego, z pochodze11ia amerykanka, postanowił~ w roku bieżącym wskrzesić poraz pierwszy przepiękne uroczystości delf'ijskie, których znaczenie w starożytności
było ogromne. Uroczystości delfijskie odbędą się w takim sa~ym programie, jaki
został nam przekazany tradycją staroiytnych. Będzie to impreza o znaczeniu nie
tylko widowiskowem. Pani Sikelianas pra
gnie bowiem aby współczesne święto delfickie było zarazem swego rodzaju punktem
zwrotnJtm w kierunku kultury starogrec·

k• ·

tej.

Swój

Cena każdej broszury 20 groszy.

współudział

Zamowie!lia kierować do

„ Współczesności

Literackiej.

go ~'U ze względu n:a swój artyzm i
~ęk ciesrziyły się przez całe dwa tygod-

nie niesłabnącem powodzeniem.

osobistości

z międzynarodowego świata politycznego i literackiego.
$węto deifickie odbędzie się, podobnie,
jak w starożytności, • ruinach świątyni
Demeter w Atenach.
w
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zł. -

gr.

w tegorocznych uro-

czystościach delfic~ich przyrzekły wysokie

60. ADMINISTRACJA -

a

'

WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKA, 16 m. 2 TEL. 265-46.

Wydawcy:

Za

Grupę

art. -

literacką

Kadra

JAN SZCZAWIEJ i W. WERNIC.

