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. WARSZAWA 21 VI.
zamknięcia

m

Rok IV

e
sesję

pocztowa

Zarządzenie

nadzwyczajnej sesji sejmowej :

•
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie

Na podstawie art. 25 Konstytucji zamykam z dniem 21 czerwca 1930 r.
nadzwyczajną Sejmu.
Prezydent Rzeczypospolitej

(-) I. MOŚCICKI

Prezes Rady Ministrów

Wilno, 20 czerwca 1930 roku.

(-) W.

SŁAWEK

Korespoode~t „_Hasła Łódzkiego"

(W) cji ~an Prezydent po dw~ot~ym odroPoszczef?ólne kluby niez~łocznie zwo- nadchodzący wtorek zgłosić si~ ponownie
z Warszawy:
czemu ma prawo 7.amknąć ses3ę nadzwy· lały zebrarue swych członkow,
poczem, do Pana Prezydenta z petycją, doma 9 •
Wczoraj w związku ze
zbliżającym czajną.
ce em omówienia wytworzonej sytuacji jącą się zwołania nowej sesji nadz~
się terminem posiedzenia Sejmu, wyzna.
Jak się hl.two domyśleć, wiadomość o leaderzy klubów odbyli posiedzenie wspól- C'&l.jnej.
·
czonem jak wiadomo przez
marszałka zamknięciu sesji nadzwyczajnej wywar· ne.
Jakie będą losy tej petycji - trudno
Daszyńskiego na poniedziałek 23 b. m. w ła piorunujące wrażenie wśród oozycji.
Na Posiedzeniu tem postanowiono w oczywiście narazie przewidzieć.
gmachu. sejmowym od samego rana paPo posiedzeniu większość posłów roz..
nował ożywiony ruch.
jechała się.
Szczególnie licznie zjawili si~ posłoł
Pozostali tylko leaderzy stronnictw
''
ą
opozycyjnych, którym powierrono ostawie opozycyjni, rozprawiając z ożywieniem na temat losów nadzwczajnej sesji
teczne zorganizowanie kongresu kra.kowsejmowej.
skiego i ułożenie tekstu drugiej odezwy
Rozprawiano również o mającym się
leZISZCZa
11!rZOD I
do ludu. Odezwa ta, w przeciwieństwie
odbyć w następną niedzielę kongresie
władzy
do pierwszej, wydanej w ubiegłą niedzie·
Korespondent „Hasła Łódzkiego" (W) telefonuje z Warszawy.
lę, ma być
krótka i zwięzła i pQwinna
„Centrolewu" w Kralrnwie. Niektórzy z
posłów wymieniali nawet nazwiska kan. .
. .
.
.
,
zawierać najważniejsze postulaty wymiedydatów, którzy objęliby ster rządów w
Na ~arg1nes1e onegda1sz~ch obrad C~n ICYJD~ motywy. Miałby to ~y~ rząd ,,rato- nione w onegdajszej rezolucji ,,.Centrolemyśl onegdajszej zapowiedzi posła Nie- trolewu '!-YW~ kome?towana JCSt d~klara~Ja ~ama gosp~~czego „kra1u 1 poszanowa- wu'', domagającej się w bardzo wyraidziałkowskiego, iż „Centrolew"
chce P~ła Niedziałko~mciego ~ sp:awie :vzię· ma konstytuCJI p~awa •
nej i ostrej formie ustąpienia obecnego
wziąć władze w swoje ręce.
c1a przez, opozycję odpowiedzialności za
Rząd ów nosiłby ch~akter . półparla- rządu •
.Marzenia. opozycji o władzy
prysły rzą'ttr pan~~em. t
kół
··t
h ment~ny, .~·z~. ~ s~la~ jego Pirocz posłów
W godzinach wiecromych PPS CKW
jak baliJra mydlana, bowiem 0 god~ 5 p.
~wiąz. u ~ .em .z
P?d11 yczncyc wes~ Y :. wmez ." ~c. owcy : k L. b
usiłowała urządzić w kilku punktach War
•
•1
•
h S .
. d
, -0pozyc1i zapewma1ą, ze przywo cy „ enpos ow wyrmerua1ą nazw1s o ie er- szawy pochody demonstracyjne pn:eclwl>· ~Jawh Slę w g~a~ u e3mu. Je en
z ·frolewq" doszli do uzgodnienia zasady mana jak-0 ministra sprawiedliwości.
· ·
··
wyzszych urzętlmkow PrezydJum Rady. .
..
'
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i
. .
tki
. .
ko zamkmęcm ses31.
b
. be
~ ,
. , ną ktoreJ chcą oprzeć SWOJ rząd.
ozttm e się, ze wszys e wymicruonc
Pochody te wobec nikłe· ilości bio .
. . t . .
Mmis row, i ~o ee meo cnosci ~szas·
Przy· tworzeniu owego upragnionego pomysły opozyCJ°i pozostaną 1"edynie pro·
'
· ,
J
rą
1 -a Das..., ·nsi"e"""' wręczy~, szefowi kance.
. .
. urz"czyw1stmeme
. . . kt
.
cych w mch uczestmkow zostały
bez tru~
'~._. ;:__,oJ
przez
opozycję
rządu" byłyby oczyw1- 1ektrum
·
órych
mema
•
lar"
dek re t Pana Pr
"
„
du rozproswne przez pebuących• w poJi ~ 3· ~ ow e3· ..
. e~yd en ta ście wysuwane wiecowe
i wysoce agita- żadnych' widoków
powodzenia.
zamkmęc1u sesJi nadzwycza3neJ.
e-Jszczególnych punktach miasta słazbę poCel-em poinformowania czytelników
sterunko~ch: . .
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dla Gdyni

Gdynia 21 czerwca.
Towart.ystwo Sehweizerisches Bank6eseHs~haft w. Zurychu po
dokładnem
zhadamu tuteJszych stosunków
przez
swego rzecz~awcę p. Cotty'ego 7.aproponowało magistratowi m. Gdyni pożycz.
kę. Po pertraktacjach stron stanęło
na
tern, że Bank pożyczy magistratowi m.
Gdyni 4 .miljony franków szwajcarskich
na 5 lat na 9 proc. Sumy te przeznaczcne
są na elektryfikację ~asta. Aby nie ponosić wydatków na odsetki, magistrat mstrze~ł sobie prawo czerpania pieniędzy
w miarę potrzeby. Dla zdecydowania tej
sprawy bawił wczoraj w Gdyni dyrektor
Schweizerisches Bankgesellachaft dr. Ernest, który po konferencji z przedstawicielami m. Gdyni WY.iechał do Warsza.-
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na polskie procesje w dniu Bożego

I

c·1aI a

Wilno 21 czerwca.
Szaulisi i wynajęci przez nich osobdono'"i z całego
szeregu nicy dokonywali napadów naidących w
miejscowości z m kordonu litewskiego, procesji Polaków, śpiewających po poiże nadchodzą. liczne wiadomości o wypad· sku. Również na powracających z procekach, jakie
zdarzały się w miejscowo· sji Polaków dokonano kilku napadów.
ściach pogranicznych podczas procesji
Policja litewska zachowywała się woBożego Ciała po stfonie litewskiej.
bee tych zajść zupełnie biernie. (PAT)
0
„Słowo"

Spokoiu mgdzie me mkló<>Jno.

Glllł.
w

Zwłoki
KUTIEPOWA

wąwozie

górskim

~ARY.ż, 21.VI. ~prawa porwani!l przm
c~ekistó~ g~n. Kutiepowa, 0 ~óre1 ostat·mo nic się me .~łyszało, st.ała się znów powooem. sensaCJI dla Paryza.
. W 1ed.nym z ~ąwozó~ Mont Do~e w
srodkowe1 Francji z!lalez1ono zwłoki elegancko ubranego męzczyzny.
Przybyli na miejsce dziennikarze stwier
dzili uderzające podobie~stwo zwłok do
pon'Vanego generała Ku_tiepowa.
.
W czasie zamieszek W Jndjach
Zaczęto snuć. roz~ite przypuszcze°':a
•
•
• na, temat stracenia Kubepowa przez czekt·
Bombay 21 czerwca.
piesza rozproszyła tłum. Z gorą 200 osob stow w samotnym wąwozie.
Yomtmo ogłoszonego zakazu urządza· odniosło rany.
.
Prz~p:-iszcze~ia te zostaną najpraw.d<;>:
nia manifestacji, około 1000 ochotników,
Nowe Dellu 21 czerwca.
podobme.1 rozwiane przez śledztwo poltc.11?
pociągając za sobą parotysięczny tłum
Dziś rano w jednym z pustych bu- Izdaniem której znaleziono raczej 1JWłolti
zebrało się w części miasta, noszącej na· dynków koszarowych nastąpił
wybuch Ipewnego adwokata z Clermont Ferrand,
e ESDlana.da Maidan. ~olicja konna. ·
mby. Ofiar w ludziach nie bY-_łO.
· lirtózy zagi.mlł w kwietoha-

z owu 200

rannych

Nr.

.„HASŁO" z dnia 22 czerwca 1930 roku.
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między

socjalistami
i komunistami

Dalsze dwa strzały już go tylko dobiły. wodów rzeczowych jak naprz. ubrania zamiejsca

:Warszawa 21 czerwca.

fV sprawie mvLue1·stwa
polskiegQ Druga kula poszła między łopat!<i 9 trzecia Litego, użytej broni, fotografji
strażnika granicznego ś. p. Wincentego zas przechodząc równfaż między ło.patka- zajścia i t. cl.

J{acheli, pisma stołeczne podają w depe- mi wyleciała przez głowę. Rachela pocho<iził z powiatu święfochłowice na O. śląWładze polskie stwierdziły, że l{ache· sku i należał do gorących patrjoiów Polla w dniu swej śmierci wyszedł z dcmm ski. Dziś o godz. '/-ej wiec~ór otlbędzi~ się
o godz. 10,45 rano a został zabity już o w Grajevvie manifestacyjny pogrzeb zamor
godz. 11,30. Odległość od jego mieszka- dowanego.
uia do wskazanego przez Niemców l'ZekoWarszawa 21 czerwca.
mego miejsca zbrodni wynosi 4 kim. droBadania p1·zebiegu zajścia granicznegi piasczystej, której w dzień
upalny go, naskutek którego został zabity funkniepodobna
przebyć w ciągu 45 minut. cjonarjusz llCisł::iej straży
g.rnnicznej
Komisji polskiej wydały władze niemiec- Wincenty l{achela z placówki Kosówka,
kie zupełnie nagie zwłoki Kacheli.
prowadzone ze strony polskiej przez koUbrania zabitego Niemcy nie chcieli misję pod przewcdnictwem starnsty
z
wydać. Z pr~prwadzonej sekcji zwłok wy- Grajewa oraz ze strony niemieckiej pc<l
nika, że Kachela padł oiiaq skrytobój- przewodnictwem landrata z Ełku nie do·
stwa ;z zasadzki. Otrzymał on picrw~zy prowadziły do ustalenia sze1·egu ważnych
strzał śmieFtelny w prawy bok, przyczem okoliczności przebiegu zajścia.
kula przedziurawiła wnętrzności.
Lokalne władze niemieckie nie
uw•eewwWJ względniły bowiem wniosku strony pol8
sldej wspalnych oględzin wszystkich do-

flJl,y z Grajewa następujące szczegóły.

Akcja 1

OSZCZfjDHOS DOWA
Min. Spraw Wewn.
Koresp. „Hasła" donosi z Warszawy.
Dyrektor departamentu organizacyjnego ministerstwa spraw wewnętrznych p.
Zabierzows~ wydał okólnik do wszystkich
wojewodów, w którym zwraca uwagę, że
kredyty budżetowe na wydatki rzeczowo administracyjne w roku 1930/31 zostały
zredukowane w ustawie skarbowej, a pQnadto znacznie uszczuplone przel przeprowadzoną przez Ministerstwa skarbu kom1;)resję budżetu.

::!eppeiina

Katowice 21 czerwca.
Jak donoszą z Bytomia przyszło o·
negdaj do starć między komunistami a
socjalistami na placu targowym w Rokitnicy. W godzinach popołudniowych na
przechodzącą grupę sccjaHstów, zfożoną
z 40-u osób, napadło około 50-u komunistów, prowokując
ich. W wyniku tego
powstała bójka, w czasie której 2-ch ko·
munist?w i 2-ch socjalistów zostało cięż·
ko pobitych, a kilku lekko. Policja inter·
wenfowała i przywróciła spokój. (PAT)

· Ponieważ stan faktyczny,
ustabny
na podstawie clotyc~1czasowych dodwdzen
,•1iadz p:.'llsldch je;st odmienny, niż przedstilwiony przebieg zajścia przez
stronę
niemiecką, wobec pvwyższego Min. Spr.
Zagr. wystosowało w dniu 21 b. rn. sło-.v·
--ooo-ną notę do poselstwa niemieckiego
w
.Vm.·szawie, zawierającą pl'Opozycję nie·
~
zwłccznego dodatkowego zbadania powyż· 2 W'Yllł@
ĄIElłCf
szego zajścia przez parytetową.
komiw Złoczowie
sję polsko-ni.emiecką, któraby dcprowadzUa do całkowitego wyświetlenia pl'zeLWóW, 21.VI. W Złoczowie zapadły
bieg-u incydentu. (PAT)
ostatnio dwa wyr~ld, śmi~rci, mianowicie
Grajewo 21 czerwca.
przed. są~em stanęl~ Jozef i Iwan Basowie,
Dziś odbył się pcgrzch
zmarłego 0 !ka~·zem 0 zbr?<lmę skrytobójczego morfunkcjCilarjusza polskiej straży granicz-· ~';'retwa, po~ełmoriego. na. osobac~ m~łżon
nej, Wincentego Kacheli,
zastrzelonego J,Kow Szymka~. Sędziowie przys1ęgłt w
przez urzędnika niemieckiej straży gra- Ffosunl~u ~o Jozefa Basa pohvierdzili 12-tu
nicznej. W pogrzebie wzięły udział tłumy głosanu winę, .w?bec czego został on skapubliczności oraz przedstawiciele władz. zany. na karę smierci przez powieszenie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·!ITT!!PP~~ Drugiego
oskarżonego uwolniono. Pozatem. odbyła się ~ozprawa przeciwko Wasylowi Makowowi, oskarżonemu o morderstwo popełnione na osobie przyrodniego
br~ta. ~ ty~. wypadku sędziwie przysię·
gh J>Ot;vierdzth wmę oskarżonego 9-ciu
głosami. Wyrok trybunału opiewa na kaniem.iecką taktykę ciągłego jątrzenia
rę śmierci przez powieszenie.
(PAT)
W dzienniku „L'OrdTe" de Givet pi- I jęte, głównie jednak o sam fakt a prze·
--0sze, że wobec mnożą.ech się incydentów dewszystkiem jego powtarzanie się, wona granicy polsko-niemieckiej należy u- bee spodziewanych jego skutków moralważać je za ustalony przez Niemcy plan nych. Chodzi
przedewszystki~m Niem·
ElłYEEl.IJ,taktyczny. Idzie tam o utl'Zymauie cią· com o zdyskredytowanie strony przeciwskok górnika
liego stanu zapalnego na
wschodnich nej w oczach rządów przed wielkim pro.Będzin 21 czerwca.
granicach Rzeszy, aby móc łatwiej
do- cesem, który zamierzają wszcząć. Trzeba
Wczoraj rano w kopalni ~,Klimontów''
wieść, że sytuacja graniczna nie
może koniecznie wywołać wrażenie, że Polska
66-letni górnik Ludwik Kuźniak, chcąc
być utrzymaaa. Z początku każdego in- choruje na brak organizacji i dozol'U ze
cydentu Niemcy rozdmuchują
sprawę, strony władz. Lecz Niemcy popełniają tu wyjechać na powierzchnię usiłował sko·
gdy zaś rozpoczyna si"? dochodzenie, spra błąd psychologiczny. Zanadto to wszyst- czyć do windy, jadącej na górę. Wslmwa traci na swej /doniosłości i idzie w za. ko wygląda na ..-J.ciągnięto. W chwili, tek opóźnienia się Kuźniak spadł z wysopomnienie. Nie chodzi oczywiście Niełn- gdy Niemcy wyzwalają się z pod okupa- kości 24 mtr. do zbiornika z wodą pod
km·zy· cji, może to łatwo c;'~ócić się przeciwko szybem, ponosząc śmierć na miejscu.
corn o bezpośrednie materjalne
lPAT)
ści, a o sankcje, które mogłyby być pod- nim. (PAT>
---tJf---

otępia

ran

B_rłi i 21 czerwca.
Sterowiec „Zeppe in" wyleciał
dziś
rano w podróż okręti.tą po Rzeszy
niemieckiej. Sterowiec opuścił Friedrichshafen o godz. 8-ej, kierując się do Monachium. Sterowiec wiezie 19
pasażerów,
wśród których znajduje się konsul brazylijski w Monachjum Torres z żoną, ge·
Hoepker·Aschoff n~e chce przyjąć teki
Wilno 21 czerwca.
neralny konsul Stanów Zjednoczonych w
,
.
.
„Kurjer
Wileński"
donosi że one
Stuttgarcie z żoną, japoński attache mor
B erlin 21 czerwca.
. _
nansow musiałby on zaraz na
wstępie gdaj w obli· Glki 'k
.'
.
ski Samurs i inni.
Pruski r.unister Finansów Hoepker - spotkać się z trudnościalni, któreby znie- czance ~ 1 z~ .
e:i .na izece Mere'
Aschoff, oświadczył że na wezwanie kan- woliły go do złożenia urzędu. Współpra- z powodmiabam~eJsce, ~?'gicznł Y . :w~ekb
W$TQX ł\A IE
clerza Brneiuiga powróci do Berlina. O ca z socjalde
k ac·JąZdw ~ b'mecie.
· Mill
u
r dwaj
arzyns.
iego owierua ry •
. m?lir
. te- a mianowicie
mieszkańcy Olkienik
żeglugi na Wiśle
p;zyję~iu ofiarowanej mu teki ministra ~ by. niemoz wa.
amem ~ms ra 28-letni Tyszkowski oraz Wołowicz uda-'
ur
lfmansow Rzes,zy Hoepker-Aschoff zupeł- fmansow Prus Rzesza
potrzebuJe w o- li się na rzeke Mer
k
d .
narsza.wa 21 czerwca.
nie nie myśli nie mogąc sobie wyobrazić bee · s t
··
· ' · d
~
eczan ę, g zie za po. Ws~uiek kataBtrofal~~go . obniżenia owccnej wspÓłpracy w obecnym gabine- ce1:';zą.ch1~(~~;rnnego I swia omego ~ocą granatów ~ęcznych ~rządzałi
po·
s1~ pozi~u wody 1:1a Wisie, zegluga w cie. w razie przyjęcia teki ministra filow ryb. W czasie rzuca.ma granatów do
gomym biegu rzeki została wstrzymana.
-ooo
, wody jeden z granatów eksplodowa!
·Pi~ sta~k~~·. będących ~ drodze, utknę•
przedwcześnie, zabijając Tyszkowskiego
io na nuelizme. w pobhzu Góry Ka1wana miejscu oraz ciężko raniąc jego towa·
tji stoi ~a 1;-~!!liźn.ie od środy
statek
rzysza. Wołowicza w stanie bardzo groź.
„Sandonuerz, maJący na pokładzie 60
at~ku•e rząd
ngł~- nym przewieziono do szpitala w Olkieni·
pasażerów, w te1'r sporo dl.llieci. (PAT)_
U
kach, gdzie walczy ze śmiercią. CPAT)
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ło oły rządu

T~~! ~~11ir

niemieck·ego

I
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Zona znane!!o ministra

1

ZIAXD

Legjonisłów w

Radomiu

Koresp. „Hasła" donoei z Wars7.awy.
. Te~oroczny Zja:id Legjonistów odbę
dzie się na podstawie uchwai:y Zarzadu
~e się na podstawie uchwały Zarządu
ąrów~ego Związku Legjonistóv.·, dnia 10
s1erpma br. w Radomiu. Pan Marszałek
Piłs~dski pr~y?biecał zaszczycłć Zjazd
swo1ą obecnosc1ą. Spodziewany jest liczny napływ uczestników i gości ze wszystkich stron Rzeczypospolitej.
(ISKRA)

Londyn 21 czerwca.
1"1.t0potnweJ sytuacji znalazł
się
rząd z powodu przemówienia, wygłoszonego publicznie przez małżonkę ministra
Handlu Grahama. Pani Graham,
przewodnicząc w dniu wczorajszym ua
puhlicznem zebraniu kobiet, zorg;anizowa·
nem z ramienia Ligi Pomyślności Commenweałth Indyj w Londynie, wygłosiła
przemówienie, w kt{)rem ostro krytyko·

' l'

wała stanowisko rządu w sprawie Indyj.
To nie nasz kraj - mówiła pani Graham
- nie mamy żadnych praw do
niego.
Narzucanie Indjom naszej opieki i cywi!izacji jest gwałtem. Raport komisji Simona nie przyczynił się wcale do lepszcgo wzajemnego zrozumienia.
Dzienniki określają to przemówienie
żony członka rządu, wybitnego ministra,
jako godne pażałowania. {PAT)

-oOo-

Rzym 21 czerwca.
W. Castel di Leva pod .Rzymem, niewiadomi złoczyńcy obrabowali sanktuar·
jum Madonny Divino Amore. Zrabowane
vota, składane przeważnie przez uboga
ludność okoiiczną, mają wartość 300.000
lirów. Złoczyńcy zabrali również pienią
dze z puszek kościelnych.

łTU POICĄ ZOll~Clł
przez żmije
w ciągu każdego roku
Departament służby zdrowia polecił
~tytutowi bigjeny sprowadzi-ć z zagra?icr. 50 z:istrzyków p1·zeciw ukąszeniom
r:rmJ, boWiem zapas taki na wszelki wyladek jest potrzebny.
DFTektor działu wyrobu szczepionek
Ar. CeJarek, ogłosił w prasie
fachowej
a~ty~uł, w którym oblicza w przybli~e
'11U liczbę ukąszeń przez jadowite żmije
w Polsce na 100 rocznie, w czem urzecłetnie dwa śmiertelne.
---.Cl
...

Do

P.T. Plłl!NUĄElłATOlłĆW
W razie późnego doręczenia luh nieotrzymania pisma prosimy
P. T. Prenumeratorów zawiadamiać administrację „H a s ł a"
tel. 163-66.

jesteś już,
obowiązek,

jak każe
polskiego
obywatele -

zy

C

Członkiem

Polskiego
Czerwoneg·o Krzyża?
Pomagaj Polskiemu Czerw.
ratować Ciebie
wstępując w szeregi Połsk:
Czevwonego Kvzyia!

Krzyżowi

•
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ŁÓDZKI

AMORZĄD
Wybory samrządowe, przeprowadzone
ostatnio w różnych stronach Polski, stwier
dzają, że stronnictwa opozycyjne nie tyUm
nie rosną w siłę, jakby to Jlfasa opozycyjna usilnie wtrlzieć pragnęła, lecz kur~zą się, matejąi chylą ku ziemi pod brzemieniem grzechów. Wola ludu nie wypowiada się jednogłośnie za hasłami konglomeratu opozycyjnego, a raczej mówi
głośno i wyraźnie, że dość bezpłodnych
krzyków i walenia taranem w państwo
polskie i dość bezowocnych wichrzeń w
chwili dla państwa najkrytyczniejszej!
Narazie dorywcze zwycięstwa myśli
;;:ądowej stwierdzają, że pod obuchem
złej konjunktury gospodarczej p r z e j rzały

trzeźwiejsze

błysk-0tliwem słowem

Bi eda

n a u c z Ył a

r o z u mu

za w io d ł a d o ź r ód
g d z i e try s k a p r a w d a •

i

ł

a ,

Gdyby powyżej wysunięte w~oski
pzeoieść na podwórko przemysłowej to-

dzi i zastosować do naszego

samorządu

należałoby śmiało stwierdzić, że oblicze
polityczne naszego miasta gruntownie od
t'. 1928 się
zmieniło. Dziś większość,
na której spoczywa sam<>rząd miasta to-

dzi, jest urojona, fikcyjna,

mozo- wedrze.
, Wszyscy wołają o zakończenie tej łragicznawet ' tejsaJeśli do dorywczości prnc i braku wy- nej rewji.
mej partji i tejsamej ideołogji spaczyła. tyczonej mocno linji przewodniej dodać
Niechaj władze rządowe, położą kres
A może myśli, nowe porywy twórcze? fanatyczne t>.artyjnictwo, posługujące się w gospodarce, ldóra miasto posttlwiła przed
Wszak budowa domów na Polesiu Kon·· pracy raczej nieposiadającym żadnych wa- katastrofalną ruiną!
stantynowskiem dla robohlilców musiała runków ciurą własnego obozu, niż przeNiechaj wota ludu jak najszybciej za„
posiadać entuzjastów. Myśl masowej bu- klętym fachowcem wror.-.•ej p~rtji, o.siągnię- decyduje, czy mamy dławić się w uścis
dowy mieszkań dla najbardziej potrzebu- te rezultaty gospodarki nie mogą . być kach partyjności, czy wyjść na szeroki
jących jest cudownie piękną i
pochwały budujące.
świat w słońce! Każdy miesiąc datszycb
godną. Co jednak z niej uczyniono?
Niema dziś w Łodzi warstwy społecz- eksperymentów rodzi nowe szkody. Czy
Obarczono Łódź miljonowym, nie mającym nej, któraby nie spoglądała z nienawiścią mamy runąć w przepaść?
końca corocznym długiem, a domy pono na eksperymentalne mozoły samorządu. I
Niechaj dłoń rządu przetnie splątane
stały dla robotników w
dalszym ciągu kupiec i rzemieślnik i fabrykant i urzędnil< sznury, duszące organizm Łodzi!
szklaną górą, na którą przeciętny z nich i ten, w hiórego wiernść najwięcej wie- l
Stanisław Walawstdł
z powdu braku funduszów nigdy się nie rzono: robotnik. Wszyscy mają dość.}
przewodnią

ideę,

nieistniejąca.

Dowodem tego ustawiczne demonstracje
przed bramami Magistratu i rozpaczliwy,
"Q.iemiłknący okrzyk: p r a c y i c b 1 e b a !
Dusza ludu intuicy1·nie doszła do
t>tawdy, że me rz"'A
winien biedzie, sta•tw
gnacji, bezrobociu! Nie szuka przeto winowajców za bramami urzędów państwowych!
Co 1·est powodem, że uświadomiona
.viększość odwróciła się od tych, na których przed - - - laty głosowała? Co sprawia, że wynik przyszłych wyborów do
rady miejskiej da Łodzi oblicze, przed którem rządząca dziś większość zblednie?
Wyłącznie kręte manowce i odskoki od

wypracowaną

łem i potem poprzedników

•

umysły,

i fantastyczną
obietnicą wodzono na pokuszenie.
Dziś głos ludu mimo biedy, bezrobocia, kryzysu w rolnictwie, rzemiośle, handlu i przemyśle nie zabrzmi, jakby tego
opozycja pragnęła: precz z Piłsudskim i
jego obozem! - lecz raczej zawoła gromko: precz z rządami grup i wszechwładzłwem partyjnych burzycieli!
które
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ng _a
Pogrzębanie proje~tu tuneiu pod kanałem
Korespondencja własna „Hasła Łódzkiego"
się

najwidoczniej skłaniać ku projektowi,
a nawet zdawało się do niedawna, że dla
projektu pozyskano również admiralicję
angielską, zawsze wrogo do budowy us-

Londyn w czerwcu 1930 r.
Projekt tunelu pod kanałen: La Manche
został ostatecznie w tych dniach
o f i c j a 1n i e p r z e z r z ą d M a c
D o n a 1d a p o g r z e b a n y •
Licząc sobie okrągłe 128 lat życia, projekt ten miał gorących zwolenników
s z c z e g ó 1n i e w e F r a n c i •
01·cami 1·ego byli dwaj inżynierowie francuscy: Sartiaux i Javary i nie ulega wątpliwości, że wybudowanie tunelu stałoby
się nowem świadectwem genjuszu francuskiego, tego samego, który stworzył
już kanał Suezki, a częściowo i Panamski.
Wypłynięcie na powierzchnię życia
politycznego Anglji trzeciej partji socjalistów nie zmieniło początkowo stanu
rzeczy. Dopiero w ostatnich latach, wskutek r o s n ą c e j z t y g o d n i a
o a t y d z i e ń ar m j i b ez r o b o t n y c h , spojrzano znów na zarzueony projekt, poważniej, aniżeli dotychczas i· zacz"to
s1·ę zasta....11 awiać, czy budo\'
wa nie będzie jednem z lekarstw na chroneczną powojenną chorobę angielską, ponieważ obliczenia wykazały, że już wstęp
ne prace nad budową tunelu po stronie an. ć
gielskiej p o z w o 1 ą z a t r u d n 1
ok o ł o 2 5. O O O robot n i le ów.
Z drugiej strony pod wpływem wytężonej propagandy przewodniczącego angiel$kiego komitetu budowy tunelu, sir
Williama Bulla, opinja publiczna zaczęła

posobioną.

To też ostateczna decyzja rządu Labourzystów i wydana przezeń Biała Księga, zawierająca motywy odrzucenia przez
rząd projektu httdowy, były dla wszystkich p r a w d z i w ą n i e s P o d z i a n le ą • Motywy te są rozliczne,
zarówno natury militarnej, jak i ekonomicznej. Rozpatrzmy je pokolei.
Rzeczoznawcy wojskowi, zarówno arm1·i lądowej, jak i marynarki, obawiają się,
że mimo pokojowej polityki Francji może zajść kiedyś w
przyszłości
,,casus
belli", a wówczas istnienie tunelu ułatwi
wojskom francuskim n i e s p o d z i e w a n ą i n w a z j ę w Y s P y w i e 1k o b r y t y j s k i e i , podczas gdy ohecnie wybrzeża jej strzeżone są prz~z
· ·1 me1szą
· ·
· fi 0 t ę wo·enn
na1s1
w E uropie
J ą i
niezliczone eskadry samolotów. Otóż dla
odparcia tej objekcji podkreślić należy, że
do przewiezienia jednego korpusu armji
potrzeba 70-ciu pociągów. Obliczając interwale między pociągami na 7 minut,
ł przewiez
. i . k
potrze b ab Y co
ema orpusu armji około 8Yz godzin. jest to chyba czas
aż nadto wystarczający do przerwania
prądu elektrycznego, który miał być siłą popędową dla pociągów przebiegają-

Centrolew a Ch D
4•

•W***M&*'&WNI•'

cych tunel. Zaś przerwanie prądu uniena
chomiłoby natychmiast wszelki ruch "
tunelu. Przerwania takiego dokonać moż„
naby za~ó~no ze strony aagielskiej, jak i
francuskiej, centrale elekty.yczne bowiem
miały się znajdwać u obu wylotów tunelu.
Niemniej łatwo możnaby również z a 1 a ć
t un e1 w o d ą•
Ze swe1· str 011 y I
·• ·
dk
e <0nom1sc1 po reślili
że olbrzymie koszty budowy tunelu, wy~
noszące około 30 miljonów funtów szterlin
gów, unieruch~lmi!yby ~a dłuższy okres
czasu zbyt w1elk1e hpitały i wymagałyby
stałego rocznego .znacznego nakładu, co ·
przy obecnem
k
t
me <>rzys nem położeniu
gospodarczem
Anglji n i e
j e 8 t
w s k a z a n e •
Przypomn.ijmy wobec tego, że czas
budowy tunelu oznaczony został na lat 4
długość tunelu bowiem wynosić miała
k0 ł 0 60 k
d ·
20
p !11··
· a . z1enny
. dostęp w robotach
.. m .. oniewaz
ogólny pokryty
nakładmiał
30
m1!1onow
funtów zas
szterlingów
być w połowie przez stronę francuska na
Anglję ~rzeto miało wypaść 15 miljo~ów.
zwole. nmcy bt.tdowy tunelu obliczyli, że
ł
k
ł
wy ozone ap1ta Y zaczęłyby się procent
ć
bk
owa szy o przy dziennym ruchu 120
pociągów i rocznem przewożeniu 25 miljo
nów ludzi i8 ~ilj. tonn towaró.w, przyczem utrzymame ruchu pochłaniałoby zaledwie 30 % wpływów.

0-:

azs -

linji, jaką winna była iść samorządowa połityka.
•
•
N i e o g ó 1n e z u b o ze n i e
j e d y n i e t em u
w i n no , ż e
Gracze polityczni z Centrolewu wabią wincji ukraińskiej z sejmem ruskim we
s le arbie c miejski jest p u - syrenim śpiewem Chrześcijańską Demokra- Lwowie. Czy do powstania takiego rządu
5 t y ! N i e w s t r z ą s g o s p o - ję do zlania się w morzu wspólnej niena- robotniczo - włościańskiego ma Ch. D. soc
d ar c z y , id '!: c y p r z ez c a ł ą wiści przeciw rządowi i uczestniczenia jałom popomagać? A jak ma zwalczać
w krakowskiej· rewji sił.
zgubne ideę socjalistyczne i ateistyczne,
E u r o o_ ę ,
r o d z i w Ł o d z i
·
· d en bł ok wyb orNa mrzonki centrolewu odpowiada se- jeżeli utworzy z 1ew1cą
1e
1 z y b ó 1 u i !1 r z e k 1 e ń s t w a na tor Th uli w „Głosie Narodu" od- czy?
b e z si 1 n e j r o z p ac z y •
mownie.
Czyż bowiem Chrześcijańska D enwkra Na jakiekolwiek pola samorządowej
Czego bowiem może się spodziewać 1:.\a, przy.stępując do c;nfr?if''"•n 1. ;> :)trn; :~ospodar·ki spojrzymy, wszędzie wyziera Ch. D. od tego konglomeratu rozbieżnych 1r;1ctvvo Narodowe ropH'r;i~:· . ''· l'_:': te~o
haseł, idei i dążeń?
jUoku z rz,:dr;n. r z~·:_·.: · ··.·i:;'·;( 111'.-~ zd ają
pustka i wyszczerza ironicznie zęby nie·
Czego się spod zie va~ po objęciu rzą- sobie sprawy, że sv~J at:~:c•
:_1>1-y t;;1~ wraz
fachowość.
dów przez pp. Daszyi1 s!d ego, Lieberman- z radyk;iłam1 chłcpsJ<1en:i1 ~ryią _swoi e wyPrzyznajemy w imię prawdy, że nie na, Diamanda i Struga ? Wtedy rząd soc- magania. aby dorwać si ę J~dyme do wł.a:
brakło może w niejednym kierunku szcze- 3alistyctny wniesie do ::;ej mu
proie kty clzy przy pomocy czy:mków bardz1e1
rych ck~ci. Nie m<Yle jednak w przeciągu ustaw o rozdziale Kościoła od na!'d wa, umi a rk:l\~ 0nych a potem JUŻ u steru poka24 godzin stać się najzdolniejszy polityk wyrzucenia religji ze szkoly, :rnieslen ia kon .v.. kly s\vych wywrotowych dok tryn?
kordatu, reformy rolnej bez odszkodowaD. P.
w iecmrvy finansistą lub doskonały apte- nia wtedy wniesie utworzenie sbnej prokarz znawcą dzieł sztuki. Dobre chęci w
'
--0
poł'lcze11iu z genjalnemi porywami na inb•
nem potu me zastąpią teoretycznego przygo.towania i wieloletniej praktyki.

La Manche

Najważniejszym jedna.k - zdaje si~
powodem pogrzebania projekty budo-

wy ~~nelu
j~st P?ktttujące
-chw1h
zakonczema
wojny w
p o Anglji
1 i t y kod
a
p r o t e k c j o n i s t y e z n a • Sfery
przemysłowe
Anglji obawiają się, że
przez otwarcie tunelu dowóz wielu towarów europejskich zostałby ułat~ony przez
potanienie przewozu. Sfery rohTicze wyraziły obawę, że rolnic~o angielskie zOstałoby wystawione na silną konkurencję
w czesnyc h Pł odow,
·
t . zw. „pnmeurs
·
",
produkowanych w wielkich i!o ś ciaci'l Wf'
, Fra ncji, Belgj i i Holandji. Dziś eksporf
I !ycl1 pledów. do Anglji _jes! ut;ndniany .•~
wzy,I ę?u na ich łat we psucie !llę w dłu gH'J
podrozy.
A względy pohtyczne?
·
„Splendid isolation"? Raczej blok anglo-saski. W
przeciwieństwie do polityki konserwatystów, Mac Donald us i ł u j e • d g r o •
d z i ć s i ę o d w i e 1 ki c h z a •
gad n ie ń europejskich. Oczy
jego zwrócono są raczej ku Ameryce.
Niech Anglja pozostanie wyspą. A w tym
wypadku tunel jest zbędny. Wbrew !ednak przekonaniom Mac Donalda i Łabourzystów i mimo wyspiarskiego położenia Wielkiej Brytanji, pozostanie ona
•
ą
Łodz i
zarówno geograficznie, jak i politycznie
1P
związana z Europą, bez względu na to,
Jak się dowiadujemy c zęś ć wyciecz ki I':/ ciecz!;i j~s t k ilk.:inaścif' osób pochodzą- czy blok anglo-saski pozostanie tylko żyweteranów <:rmji polskiej w Am eryce, któ- !cyc i1 z ir ·;~nu województwa łódzki ego, czeniem pew nej części Anglików, czy też
r2 p rzybyła w dniu onegdajszym do Pols!d .' ;d{w;~y ni ez :1l e~11ie od odwi.edzenia swych stanie si ę rzeczywistością.
Rząd Labourzysto' w ni·e pa11· zresztą .„
nla Odwl. edzić w nai"uli ższyc h cin iac'1 Łódi. rodzi n ze chcą poznać łódzkie zakłady prze
,,...
j teren województwa lóc!zldego. W ś ród 1n ;:rsłow e.
(w)
sobą mostów. Przyrzeka przystąpić do
~..,.
-~
'<_a1u_1·J_;!*1_i_·ll»!.Jli.:.~'-i'l..,!J.·1!'1'7~· _,1w1u11Drn&WJ&&
mw
m[l!l!l!l!!!l~MRl!!ll!ill!~ ponownego rozpatrzenia projektu za lat....
50. Należy przeto oczekiwać, że projekt
p rr.'1).1'j"t_
pbudowy tunelu pod
La Manche
U ~1- l4J .il g ; "iil.f 'V
I
„
doczeka się 200-letniego iubileUSZJł.

I

1

weterani• arm)I

W każdym dziale skom[>likowanego asamorządowego były już ~unda1iaro•
me11fo, pracą poprzednich włodarzy mias(?. wzG:esione. Na niejednem po1u two-

rzorm

już

wspaniałe

budowle. Szkotnk-

two łódzkie mogło być wzorem dla P olski,
~Ja zagranicy nawet. Co .dziafala rz~ :h:ą·
ca
jeśli nie zap1·zepaściła dobytków, to

dziś większość?

poIskie)- z Ameryk•1

rzyhywa.
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Zielonką, w odle-

powrozem

W pobliżu m1eJSca morderstwa

Jl

u.O

d1·zewa

ty

wi- komisarz Buła. Prowadzone jest bardzo

głości 50 m~trów od traktu
znaleziono dnieją ślady kół samochodowych.
energiczne dochodzenie,
które w naJwCZQl.'&j późnym wieczoxem
Nazwisko denatki nieustalone.
bliższym czasie uowinno wyjaśnić tę pozwłoki młodej kobiety.
Do Zielonki wyjechał kierownik wy- mną tajemnic'ił

Wazelkie okoliczności

wskazują,

iz

działu śledczego

na powiat

warszawski,

Międzynarodowy

handlarz
iywym towarem
w rękach policji wileńskiej
Policja wileńska aresztowała w Wilnie rzekornego handlarza futrami, Abrama Flikiera,
międzynarodowego handlarza żywym
towarem.
Przy aresztowanym znaleziono paszport zagraiiiczny, moc fotografij kobiet, książeczkę czekoWił na bank w Bostonie, bilet kolejowy pocią·
gów międzynarodowych, liczne dowody kontaktu z różnemi krajami i t. p. Fliker w roku ub.
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pozycji
pół-siedzącej, półleżącej. Na brodzie i ret-~
List „pasterski" i:n-zywódcy marjawitów
mionach. wid.niej ą trzy r~y szarpane.
Jak wiadomo, Sąd Najwyższy uchylillpowód do radości i .triumfu .. Z tej racji
Bluzka z denatki była zdarta. Strzę
py jedwabnej, jasno-zielonej materji wi- wyrok Sądu Apelacyjnego, skazujący wydał do swych w1ernyc~ list „?astersiały na krzakach.
przywódcę marjawitów Kowalskiego z a .ski"', w któr~1. sta~y cyn~k tak I?1:':ze:
„Słyszeh scre meraz, Jak groz1~1smy '!'"
Nie ulega wątpliwości, że kobiecie n i e m 0 r a l n e c z y n y na 4 lata
· · · ·
d "ł
d
·
Imię Boga kara Boża tym wszystkim, kto~ej dopus2Jl8Wno się znięwolenia.
więzierua, 1 zarz'.'!' Zł P?:1owne są zeme go
rzy by chcieli z'"niszczyć Dzieło Boże, jak oCzy riamordowano ją potem, czy też w innym składz1€ sędz10w.
bawialiśmy się o los ukochanej Polski na>yła. przywiązana do drzewa i
udusiła
szej, żeby czasem nie obróciła się w cmenWyrok powyższy w niczem nie prze~ię narazie nie ustalono.
tarzysko i zgliszcza dlatego, że nie poznasądza samej sprawy, gdyż Sąd Najwyższy
ła dnia nawiedzenia Pańskiego. Ale oto teNa miejscu
nie
dotykał meritum oskarżenia,
a I e
raz ta troska nasza znikła. Ofiara naszej
odbywała się libacja.

I

stronę
formalną
N aj droższej Mateczki za Polskę okazuje
swój skutek widoczny.
p r z e w o d u s ą d o w e go, mianoWkońcu zapowiada Kowalski, że w
wicie czy zgadza się on z przepisami tlstanajbliższym
czasie w y x u s z a d o
wy o postępowaniu sądowem i czy w stogórki kwasZ(fle.
do rodaków naszych ...
oskarżon€go zastosowane były A m e r y k i
sunku
do
Zamordowana była mężatką, świad
„którzy oddawna nas tam wzywają abyśmy
właściwe artykuły Kodeksu karnego. Moczy o tern obrączka na palcu.
ich duchowo, według sił naszych, wspomogli. Proszę was tedy Bracia i Siostry, abyJest
kobieta szczupła,
wysoka. tywy Sądu Najwyższego jeszcze ni€ są
ście uczynili
d I a n a s s k ł a d k ę
Whsy ma długie, brunetka. Dużo zło ogłoszone, trudno więc w tej sprawie zan a t e n c e l , gdyż, jak wiecie, nic nie
bierać głos.
tych zębów. Ubrana skromnie.
posiadamy, choć niczego nam nie brak, i
Mimo, że oskarżenie Kowalskiego nic
Na miejscu
jeszcze około 700 osób przy świątyni mamy
nie straciło na svvej sil€, głowa marjawiznaleziono kartkę,
na naszem utrzymaniu, w tern blisko 200
Ko:
tów
uważa wyrok Sądu Najwyższego za
dzieci"~
Ml kt6rej było napisane nazwisko:

~a białej wełnianej chustce stała butelka po wódc~ i leżały resztki przekąsek.
Znaleziono kawałki kiełbasy, bułki, o-

badał

oo

---01---

Btko.
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Zawalenie się sufitu
kościele Cbropaczowskim

Kan ydat do stanu
okazał się zwykłym

małżeńskiego

jakimś

Zaprotestowany weksel
na sumę... 5 zł.
W jednej z instytucyj bankowych w NaklC>
oprotestowano w tych dniach weksel na 5 zł.
Jasno 'W)'nika stąd, że brak gotówki jest coraz
więłmzy. Co będzie w naH>liższej przyszłości
jeśli już obecnie nie można w.Ykuuić weksla na

5

ri~~·

zł.?

"

Brawurowa odwaga
palacza parowozu
Niezwykłego
bohaterstwa dokazał palacz
parowozu pospiesznego pociągu towarowego
Nr. 2262 na linji Wapienica-Jasienica w krakowskiej dyrekcji kolejowej.
Tuż przed· pociągiem weszła
na szyny
4-letnia dziewczynka Stanisława Kominek. Palacz natychmiast zastosował „kontr-parę", sam
zaś wyskoczył w biegu z parowozu, podbiegł do
dziecka i porwał je z pod samych cylindrów
maszyny,
Dzięki tej brawurowej przytomności umysłu,
dziecko odniosło tylko lekkie rany.

.Pierwsza wystawa w Gdyni
z dziedziny wytwórczości
krajowej

Ministecstwo Przemysłu i Handlu zezwoliło
.a urządzenie w Gdyni w okresie od 13 do 27
lipca wystawy wytwórczości krajowej, której
program obejmuje: dział kqnsumcji osobistej,
artykuły pierwszej potrzeby gospodarstwa domowego, matrejaly budowlane.
.fest to pierw:sza wystawa urządzona w Gdyni. Dowodzi ona coraz większego zainteresowpllia się czynników handlowych Gdynią, która
rośnie w oczach i nabiera ch.araktern wielkie&• miuta ~rtowe~a.

osobnikiem, który przedstawił się
Naraz w pewnym momencie p. W.
jej za Juljana Smurę, . bankowca i wytrąconą została z swej zadumy o szczę
k a n d y d a t a d o s t a n u m a ł- ściu małżeńskiem, silnem uderezniem w
ż eń s k i ego. A że był młodzieńcem piersi, a gdy się zorjentowała w sytuacji,
wymownym i unueJący:m zainteresować spostrzegła, że uderzenie to otrzymała
sobą p. W., przeto nie odmówiła jego pro- od swego towarzysza, który następnie
pozycji, udania się z nim na przechadzkę wyrawwszy jej przemocą. trzymaną w
ręku torebkę, z zawartością gotówki, ow stronę nowobudującego się szpitala.
Młod:oian mówił o swych pięknych raz dokumentów, z b i e g ł s z y b k o
planach na przyszłość, o tern, jakie roz- p r z e z z b o ż a, niknąc jej z oczu.
Prysnął więc czar, jaki roztoczył przed
kos1zne gniazdko uścieli swej przyszłej
żonis, za którą tęskni już od kilku lat, a p. W. sprytny opryszek, a pozostało tyltęsknica ta wzmogła się w nim jeszcze ko rozgoryczenie i strata gotówki.
w c b w i 1 i, gdy u j r z a ł p. W.
Nie dobrze więc jest zawierać przygodne znajomości.
i t. p.
-------©--

Szereg cennych

--A TUR
uzyskała

rozmowy, z której
wywnioskowała,
że
jest
objektem ohydnego targu. Uciekła więl: do Wilna pod opiekę ojca. Jak widać Fliker nie zre·
zygnował ze swej ofiary i onegdaj złożył swojej byłej żonie wizytę. W chwili jednak gdy
opuszczał jej mieszkanie
nic nieosiągnąwszy,
bowiem dziewczyna, na podstawie niezbitych
rozwód, został
dowodów otrzymała
aresztowany i skierowany do dyspozycji wład>
sądowych..

Uroczyste pasowanie
na rycerzy przestworzy
W dniu dzisiejszym na lotnisku cywilnem ~
Warszawie odbędzie się uroczystość pasowan~a
wyszkolonych pilotów Aeroklubu Akademickie·
go, oraz przejęcia przez Aeroklub hangarów od

L. O. P. P.
Tegoż dnia o godz. 17-ej odbędą się na lotnisku zawody młodych pilotów. B~dą to konkursy zręczności, dostępne dla najlepszych pilotów, wyszkolonych przez wszystkie kluby Rzeczypospolitej. Każdy Aeroklub ma prawo wysłać 3 zawodników. Dla zwyci~zców przeznaczone są 4 nagrody Aeroklubu Akademickiego w
Warszawie.
Są to pierwsze tego rodzaju zawody mło
dych rycerzy skrzydlatej Polski.

Dom Zdrowia

urzędników państwowych

w Kosowie
Wiceminister Przemysłu i Handlu, inż. Ko.
Żuchowski, dokonał w tych dniach uroczysteg(
otwarcia Domu Zdrowia, wybudowanego przez
Stowarzyszenie Urzędników Państwowych w
Kosowie za Kołomyją..

Przyjazd młodzieży i dzieci
łotewskich do Polski
W dniu wczorajszym o godz. 740 rano przy,
była do Warszawy przez Wilno wycieczka

ło

tewskich dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowana przez łotewski Czerwony Krzyż

Klęska pożarów
szerzy się w całej Polsce
Onegdaj wybuchł pożar w lasach Potockich
koło Kreszowic. Ogień objął przestrzeń około 4 ha. Pożar zlokalizowano przy pomocy oddziałów straży pożarnej i miejscowej

w CIMruej

rysunków~ nie

ludności. Przyczyną pożaru było przypuszczał·

G OTTGERA

Bibljoteka

Dzięki ofiarności znanego mecenasa
nauki polskiej hr. Stanisła wa Henryka
Badeniego, Yvzbogacił się zbiór rycin Bibljoteki Jagiellońskiej
o s z e r e g
cenn y ch xy s un k ów Ar t u r a G r o t t g e r a z czasu jego pobytu na studjach w Wiedniu.
Siedm tych rysunków pochodzi ze
sztambucha żanety z Korytowskich hr.
Baworowskiej, która dostała je wprost
od artysty i te n i e b y ł y d o t ą d
p u b I i k o w a n e. ósmy, przedstawiający „Powrót Gretchen z kościoła", opisał i zreprodukował J. Boloz-Antoniewicz
w swej monografji Grettgera na stronicy 107. Rysunki ze sztambucha hr. Baworowskiej przedstawiają: Portret własny młodego, dwud~iestoletnie~o naówczas Grottgera, stadJum głowy Jego przy
·aciela Rafała Maszlrowskiego~ dwie ~ło-

ślubie wywiózł

po
do Wiednia. Podczas pobytu w Wiedniu dziewczyna była świadkiem

rzezimieszkiem

Jak nie dobrze jest zawierać p r z yPani W. wsłuchując się w melodyjny
Onegdaj wieczorem o godzinie .3q zawalił
z nieznany- głos towarzysza, przedstawiającego tak
1ię w kościele w Chropaczowie (Górny śląsk) godne zn aj om o ś ci
w chwili gdy poza kościołem kroczyła procesja mi sobie bliżej ludźmi, to prawdziwości piękne horoskopy przyszłego szczęścia
Wanda W .. małżeńskiego, ani spostrzegła, jak znalatJożego Ciała, sufit (na 1 metr kwadrat.), ra- tego stwierdziła na sobie p.
zła się w
s z cz e r e m
p o 1 u,
niąc ciężko znajdującego się w kościele Szcze- zamieszkała w Bydgoszczy.
Otóż
onegdaj
pani
W.
zapoznała
się
":śród
zapachu
kwitnących
zbóż
i
kwiapana Dudę i kilku innych wiernych lekko. Duprzypadkowo
na
ulicy
w
Bydgoszczy
z
tow.
dę odstawiono do szpital~

małą sumę

~~wW~

ll'iłlllili:.l! ii!•«A mNlll!.-Z:!fWl!MEiii•,;c <.e:JH pewną żydówką, stałą mieszkanką Wilna, któ-

Jagiellońska

Iwy kobiece, tancerkę,

porzucenie niedopałka papierosa.

*

W Ciężkowicach koło Tarnowa, spalił si~
dom średniawów. Jak ustaliły dochodzenia spra
wcą
podpalenia był właściciel Władysław
średniawa, który z zemsty za to, że przed parorna dniami żona i dzieci wyrzuciły go z domu, a jeszcze poprzednio znęcano się nad nim,
przyszedł w nocy nie zauważony przez nikogo
pod dom i podpalił go.

szwajcara w paradnem ubraniu i dwa obrazki :rodzajowe:
„pożegnanie na wsi i w mieście'' oraz
„stróż domu na wsi i w mieście".
Rysunki wymienione obraztłją do*
*
•
skonale tę wczesną epokę (1857-1858
Wczoraj 18.30 wybuchł pożar na strychu dotwórczości artysty, kiedy ulega on z jed- m1\ parterowego przy ulicy Twardowskiego 103
nej strony wpływowi romantyków i na- w l{rakowie. Dom, który drewniany prawie cazarenistów co przejawia się tematycznie ły spłonął. w czasie pożaru przy ratowaniu
i formalnie W „Gretchen'', - z drugiej swych rzeczy, doznał poparzeń na głowie, rę
zaś pełnym humoru i pogody rodzajo- kach i piersiach lokator tepi domu Jan Owwym malarzom wiedeńskim kończącego siak, egzekutor sądowy, którego opatrzyło Posię „Biedermeieru".
gotowie Ratunkowe. Ogień ugasiła straż pożar·
Obywatelskie stanowisko hr. Badenie- na. Przyczyna pożaru narazie nieustalona.
go umożliwiło nabycie tej kolekcji dla Bi*
·~
*
bljoteki Jagiellońskiej. Dals1ze 4 rysunki,
W Swornegacach, powiat chojnicki, powsta..
w czem kapitalny portret hr. Władysła- groźny pożar w lesie prywatnym, uależącym do
w_a Baw?rowskiego, prz.eszły w pos~ada-j gosp~arza ze Swornegac
me rodzmy Baworowslnch we Lwowie.
Pozar strawił około 100 murg młodego lasn.
_
Straty są, ogromne..
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Rzeczpospolita

Przebieg „l·ygodnia Emigranta Polaka„ na terenie

----

~--w

Akcja „Tygodnia Emigranta Polaka", 'jedna wielka i zwarta całość, że stary
która trwała w czasie od 9 do 15 czerwca kraj przejęty jest głęboką troską o losy
r. b„
s p o t k a ła s i ę
z ż y - wychodźtwa i że społeczeilstwo polskie
~a marginesie
w y m o d d ź w i ę ki e m w śr ó d pragnie n ie ś ć pomoc swym
sp o ł e cze ń st w a ł ód z ki ego. b r a c i o .ro, którzy w znoju i trudzie
·F. lVtirandola
Wraz z ludnością całego kraju Łódź za- tworzą nowe życie w obcych i odległych
manifestowała,
żE NIE JEST JEJ O- krainach. Akcja Tygodnia spełniła swe
~OJĘT~Y LOS SIEDM!U MILJONóW zad8:nie, gdyż ~javvnila żywe. zainteresorOLAKoW, PRZEBYWAJĄCYCH PO- wame społeczenstwa losami rozproszoWiosna za1ćwitająca. - Lilia otwiera
ZA
.GRANICAMI ~fC~YZNY. „Tydzień n~ch po świecie P?la~ów i pob.udził~ je do
[/rielich bialJJ.
Em,1g7anta
Polaka ~m~ł zadokur;1~to- of1a: n~ rzecz op~eln nad en:ngra~Ją. _OrN a szarej ziemi błyszczące irJ)sJ)
wac, ze Polacy w kraJu 1 na obczyznie to gamzacJą Tygodma na terenie woJewodz-

-

WIZJA W 10SENNA

[pozakwitałJ),

Mieni~ się, giną,

jak gwiazd"J) strącone na
[ziemię,

Parlęu starego ulica drzemie
Trwożnie i t"J)llco nocą wiosna otwiera

[ /riclich"J)
Kwiatów

.4 drzewa

dotknięt"J)ch niemocą, słyszę jej

_,ll!PaswrnuauMUt&f™)iii®łWiW

zasiłków korzystało

drżC!

tylko zdaje,

I wizja Ż'J]jć.
Bo 1V dzień się jeszcze
Jak w

nych 43,972 w tern w samej Łodzi 31,977,
w Pabjanicach 2,612„ w Zgierzu 3,033, w
Zdu!lskiej-Woli 1,424, w Tomaszowie-Maz.
4,023, w Konstantynowie 325, w Alcksandrowie 121, w Rudzie-Pabjanickiej 457.
Z zasiłków korzystało w ubiegłym ty[biały.
godniu 16,410 bezrobotnych.

że

li'wiaty
[pozakwital_y

słońce D> promieni
[pęki chowa.

rłow'J)ch

wlosórv splot)) chorego
[dziecka głowa,
A kiedJ) otworzy czasem D>'J)pelzle blade
[ ocz_y,
I wzroleiem sennym pijanym, po ziemi
[krąg tocz_y,
Ziemia w_ygląda wted,y, jak opuszczona
[gospoda.
Już nic nie widać, już llJiosna zam'J)ka
[kielich biał)}
I z szarej iraWJ) bl"J)szczące irJJsJ)
I tylko

Łodzi•

16410 osób

Wsamej Łodzi z zasiłków korzystało
Na terenie Pa!lstwowego Urzędu Po-1
średnictwa Pracy w Łodzi (miasto Łódź i w ubiegłym tygodniu 12, 731 bezrobotnych.

Srebrz)} się teraz i ż))je.
Och! tJ;lko gd'J) ciemność nocy wsz))stkie
[połyski wypije
I na dziewiczą pustkę wypłynie księżyc
się

*'"

W ubiegłym tygodniu straciło pracę
[oddech cichy, powiaty) łódzki, łaski, sieradzki, łęczycki
i brzeziński w dniu 21 czerwca 1930 r. w na terenie Łodzi 2,132 bezrobotnych, oewidencji było zarejestrowanych bezrobot- trzymało pracę przez Urząd 38 bezrobot-

w· oda, co stała się krą.

Wtedy

--

bez a•obołnych W

31977
Z
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długiemi pasami

Wo De m,I. sca
0

Kto chce

praCiP
niechaj·
~
do Pe U. P • P.

ścielą

[ziemie -

W bial"J)ch promieniach księż'J)c<L
Parku starego ulica drzemie.

Emi
Pobór rocznika 1909 i 19C8
Dziś komisje poborowe nie urzędują.
Jutro winni się stawić przed komisją poboroR'ą Nr. 1 przy ul. Zakątnej 82 mężczyźni i·ocznika 190J, zmieszkali na t:!renie 11 Eomisarjatu
P. P., których nazwiska zaczynają się na litery:
G, I, J, l\I, N.
Przed komisją poborową Nr. 2 przy ulic~·
Ogrodowej Nr. 34 winni 'tawić się poborowi 1909
zar';eszlrnli na tcre1ue 14 kom. po!. o nazwiskach na litery: N, P, T.
Przed komisją poborową Nr. 3 przy ulicy Al
Kośc.iu:::z!d 21 winni stawić się poborowi rocznika 1907, którzy dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej (nie
stawali wogóle przed komisją poborową(, zamieszkali na t~renie 2, 3, 5, 8, 9 i 11 Komisariatów r. r.
(p)

Z Cechu Koszykarzy
Zawiadamia się członków, iż w dniu 6
lipca b. r. o godz. 4-ej op poł. w pierwszym terminie i o godz. 5-ej po poł. w
drugim terminie w lokalu Resursy Rzemieślniczej przy ul. Kilińskiego 123, odbędzie się, Ogólne Walne Zebranie Człon·
ków Cechu Koszykarzy w Łodzi.
Uprasza się członków o wcześniejsze
wpłacenie należności do kasy Cechowej.
Wobec ważnych spraw o liczne przy.
bycie prosi
,Zarzad
S0lffetarz Cechtt
<--) L. Nowak,

,Starszy Cechu
{-> St. Nowak.

~

ęJ·

otrzymać

Pa!lstwowy Urząd Pośrednictwa Pracy
w Łodzi Kilińskiego 57 poszukuje kandydatów z dobremi świadectwami i refere11cjami do obsadzenia następujących posad:
NA MIEJSCU:
Dla pracowników umysłowych:
5 wojażerów do sprzedaży różnych artykulów z Francją.
W Oddziale dla robotników
i rzemieślników:
6 służących do gospodarstwa domo[pouciełały, wega~

topole

nych,( wysłano do pracy 48, zdjęto z ewidencji z innych przyczyn 938.
Urząd rozporządza 17 wolnemi miejscami dla robotników różnych zawodów.
25 robotników otrzymało w ciągu tygodnia zniżki kolejowe na przejazd kole·
jami pat1stwowemi.

się zgłosi

NA WYJAZD W KP-AJU~
W Oddziale dla robotnikó~
i rzemieślników:
1-go sortow11ika wełny do farbiarni
kilku pracowników dobrze obeznanych z
wyrobami koszykarskiemi, 10 kotlarzy specjalistów do naprawy okrętów z praktyką, 8-mio letnią, 1-go majstra stolarskiego
wykwalifikowanego fachowca ze świadectwem do lat 35.
W Oddziale dla robotników rolnych:
10-ciu robotników samotnych z kosami 40 robotnic (kobiet) rolnych

--<=> '

•

Łodzi

twa łódzkiego zajmował się Komitet Regjonalny, którego przewodnictwo honorowe spoczywało w ręku p. Wojewody
Wł. Jaszczołta. Na czele Komitetu Wykonawczego stali pp. Kurator eJrzy Gadom
ski, jako przewodniczący, i płk. dr. Stanisław Więckowski, jako wkeprzewQdnicząc:y. Obowiązki sekretarza generalneg'()
pełmł p naczelnik Edward Rosset.
Przebieg „Tygodnia Emigranta Poll"A
ka" na terenie Łodzi był następujacy.
W d .
_
. •
ruu 9 czerwca, t. J. w rnerwszym
dniu Tygodnia odbyło si~ w Katedrze uroczyste nabożeństwo za dusze emigrantów, p o I e g ł y c h w w a I k a c h
o n i e p o d I e g ł o ś ć • Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. św'etliński. Tegoż dnia odbył się przy licznym udziale
publiczności odczyt 0 emigracji, wygło
szony w sali Miejskiego Kinematografu
Oświatowego przez d-ra E. Samborskiego•
W godzinach popołudniowych odbyła się
na rzecz Tygodnia wielka zabawa ludowa
w Juljanowie.
W ciągu następnych dni odbywały się
w szkołach prelekcje o emigracji oraz odczyty, wygłoszone p. p. d....ra Leszka
Kirkiena, d-ra E. Samborskiego i dyr.
eHnryka Ostrowskiego.
W dniu 12 czerwca odbyło się na rzecz
Tygodnia przeastawienie w e'1'atrze Letrum, a w dniu 15 czerwca, t. j. w ostatnim dniu Tygodnia, odbyła się w sali Ra.dy Miejskiej u r o c z y s t a
A k a~
d e .m j a E m i g r a c y j n a, . która
zgromadziła przedstawicieli szerokich
ser społeczeństwa łódzkiego. W zastępstwie p. Wojewody Jaszcrołta obecny był
na Akademji P· dr. Stanisław Skalski.

Akademję zaszczycił swoją obecnością
J. E. biskup W. Tymieniecki. Po zagajeniu akademji przez płk. d-ra St. Więc-

kowskiego, wygłosił odczyt P· naczelnik
Leon Chwalbiński p. t. „Historja i k.i.erunki emigracji polskiej". Akademję urozmaiciły produkcje artystyczne, wykoanne przez chór T-wa śpiewaczego im.
Moniuszki pod batutą. dyr. J. Wolczyńskiego, recytacje art. dram. Ireny Horeckiej oraz koncert fortepi~wy p. J\.fie·

Przed dzisie1· sze01i wyborami czy~:~: ~:m~:~r~.

zorganiwwanycl
przez Komitet RegJonalny, a która dwna·e·i~ki·e~;
ski·e~i
ła ~yczliwe?o ~oparcia ze str-0ny społ&;.p et::J
~
u.
-.,
czenstwa łodzklego, był „Raut be~ Rau
·
tu". Organizacją imprez zajmowała sk
w dniu dzisiejszym odbywają się wy-1 W dniu wczorajszym w godzinach po- specjalna
sekcja pod przewodnictwem
1
bory do rady m. Zduńskiej Woli.
południowych odbył się wielki wiec przedMandatóv. radzieckich do obsadzenia wyborczy przy współudziale około 2000 D-rowej Marji Więckowskiej.
jest 24. Dotychczas złożono 15 list kandy- ludzi, na którym przemawiał poseł MarAkcja finansowa, maj~ca na celu zas1
dackich.
jan Malinowski (Wojtek) z Warszawy lenie funduszów na rzecz opieki nad emiOrganizacje prorządowe jak: N. P. R. przywódca P. P. S. dawnej Fr. Rew. Ze- gracją, powierzona została Sekcji Finan·
lewica, P. P. S. dawna Fr. Rew. oraz trani na wiecu powzięli rezolucję, by w sowej, której przewodniczący p. dyr. Wła
B. B. W. R. stworzyły jeden potężny blok dniu 22 b. m. głosować tłumnie na listę dysław Gordowski. Prace tej sekcji nit
wyborczy
prorządową.
(w)
zostały jeszcze zakończone.
·--ooo-Równocześnie z akcją na terenie Lodzi odbywała się akcja „Tygodnia Emigranta Polaka'', na terenie województwa
łódzkieg·o, które.i organizacją. z ramienia
Komitetu Regjonalnego zajmował się p.
w
naczelnik Józef Zalewski. Podobnie jal(
w Łodzi, a k c j a n a
p r o w i D•
W dniu 28 b. m. wyjeżdża z Łodzi pod Poznaniu, składająca się z 36 osób.
cji
była
nader
żywa
ł oprzewodnictwem ks. prob. Łukaszewicza
Wycieczka pzostaje pod potronatcm
wocna.
(w)
wycieczka na kongres Eucharestyczny w ks. bisk. dr. Tomczak.
---o Oo'--„Tydzień Emigranta Polaka" przyczy.
ni się do wzmocnienia organizacyj spo„
łecznych, czuwających nad losami wy,
chodźtwa polskiego zapewni pomoc i ~
piekę tym, którzy skazani są na zmaga,..
świtu
późnej ·
nie się z przeciwnościami w obcem, a czę
W dniu dzisiejszym od 8. rano rozle- rokich warstw festyn, który długo winien st·okroć nieżyczliwem środowisku, i da
gać się będą dźwięki trzech orkiestr w par- za,oisać siP. w namiP.ci uczestników. Dowidomy dowód troski społeczeństwa o loku ]uljanowskim. Oto niezmord-0wane w chÓd 9rze~naczony · nR budowę świetlic sy emigranta, gdyż z funduszów, zebr.apracy Towarzystwo Przyj.ació? Związku strzeleckich w Łodzi. Wielkiei wartości nych w czasie Tygodnia stanie w stolicy
Strzeleckiego, którego Zarząd tworzą fanty, ofiarowane vrzez fabryki i sklepy,
chlubnie znani działacze S!IOłeczni PP. inż. winny zwabić tłumy. Szereg atrakcyj we- „DOM WYCHODzTW A POLSKIEGO".
Województwo łódzkie i miasto nasze
Tołłoczko, kurator Gudomski, dyr. Geyer, sołych i interesujących zabawiał
będzie
dyr. P·cn:nański, d~1r. Wołczyński, starosta publiczność. Przybywajcie wszyscy, łak przyłożyły cegiełkę do tej szczytnej akDychdalewicz, komisarz Łopuswński i por. nąc~1 miłP.i tliewymuszonej i taniej zaba- cji, która posiada doniosłe Daństwowe i
społeczne znaczenie.
Kwapień, postanowiło urzi~dzić dla sze. wy!
G>
•
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Echa włamania
do Banku Handlowego

Nr. 15a

z dma 22 czerwca 1930 roku.
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Katastrofalna sytuacja
•'hl!łN!•mw·~-..,,.,. ··= Io" dz k 1· c h k 1· n ot e at ro' ••
Ff«M§"M**•·łWłt'łł$ł&__.5e

Ft ffff"M

Onegdaj w godzinach popołudriio'"'.ych,
1fłf1
już donosiliśmy obiegła nasze mi~sto O"'P!ZW#!Wd ł"~"rtarfil.'Wi"i7C!! S
wiadomość, iż policja w Grodźcu, powiat~
'Konińskiego przypadkowo aresztowała kil
Magistrat winien obniżyć komunalny podatek od widowisk
ku kasiarzy zaopatrzonych w broń palną,
i wszelkie cechy wskazywały na to, iż są
Krszys gospodarczy odbił się
rów- derwanie podstaw egzystencji tych plaKażdego roku wszystkie samorządy>,
to kasiarze, którzy dokonali zuch:vałego na nież i n a p r z e d s i ę b i r s t _ cówek n a j m i 1 s z e j i k u 1 t u - oceniając krytyczne położenie
kinotea0
padu na Bank Handlowy w Łodzi.
w a c h
k i n e m a t 0 g r a f i c z _ r a 1 n e j r o z r y w k i dla wszy- trów obniżały miejski podatek widowiJe.dnakże p~dczas ws;~pi:ego ~ledzt~a n y c h .
stkich sfer społeczeństwa.
skowy, chcąc częściową choćby przynieść
na miejscu stw1erdzon, iz me maią om z
Powszechne zubożenie ludności muOd dłuższego już czasu sygnalizowa- ulgę przedsiębiorstwom. W roku bieżą\ódzką sprawą nic wspólnego.
(P)
siało spowodować siłny spadek frekwen- no zamknięcie na stały deficyt, jaki mie- cym również wszystkie prawie miasta
cji w kinoteatrach, a co zatem idzie i po- siące letnie przynoszą kinom.
wydatnie zmniejszyły podatek widowiDwa odczyty
w.zw
Wł_,. · &*
ii w
ff* w
•iiiHiliW+:'
r-3
skowy, który w Lodzi dochodzi do 50
~~~~~~~~~„~·
proc. ceny biletu, jedynie jeszcze u nas
9
inżyniera Dyljona
!'
n i c dotychczas n i e sł yW dniu 24i26 czerwca, o godzirue
P~
chać o obniżeniu podat8 ~O wieczorem w
przy ulicy Piotrk u, co w najwyższym stopniu zagrak~wskiej 89, zaproszony przez Radjoklub
ża istnieniu teatrów świetlnych.
Pol. Y.M.C.A., wygłosi dwa odczyty inży- nw
'.I
Należy sądzić, że władze
miejskie
nier Dyljon na temat: Fizyczne podstanie p:1·zedstawia niebezpieczeństwa
idąc za życiowem wskazaniem chwili obwy radjofonji, fihnu dźwiękowego i tek
h .
niżą znacznie na miesiące letnie
k okąpiącyc
SU~
mu n a I ny pod at e k wid owizji. Wszyscy łodzianie, którzy intere
sują się najnaws:l;emi wynalazkami maj~~
w onegdajszym „Haśle'.' zan:ieś.cii~ś~ ~iejsca. Cz.uwa nad tern .sam p .. Ste!ański w i s k o w Y, co zresztą leży w iillteokazję, aby zapoznać się z temi epoko I my wiadomość, że w Rudzie Pabpmck1e1 i dlatego tez sta•.:., .Jeg~ cieszy. się me?y}e resie i magistratu, który w wypadku
wemi zdobyczami techniki.
· utonął jakiś młody człowiek. Wiadomość jakiem powodzeniem i uz?amei:n .w~rod zamknięcia wszystkich kin pozbawiony
ta, nadesłana nam przez agencję reporter- amatorów sportu pływackiego l w10slar- byłby źródła znacznych dochodów. że
ską „W ap" okazała się o tyle nieścisłą, skieg~.
. .
. nie je~~ ~o. j~ynie f!azes -: świadczy
dyżury
że rzeczywiście zdarzył się podobny wyWięc kto chc.c uz~c ~hłod~ . w. cza~1e jfakt, iz J:1Z siedem kmoteatrow , ~ost~Dziś dyżurują apteki: M. Lipiec (Piotrkowupalnych ob.ecme d~11 ~1echaJ si:iiało 1e- ło z.amkmętych skutkiem trudnosc1 · f1ska 193), M. Miillera (Piotrkowska 46), W. padek„. ale nie w Rudzie.
Bowiem w Rudzie na stawie p. Stefań- dzie do Rudy i wykąpie się w stawie p. Ste- nansowych. I tak kino „Mimoza'', „SyreGroszkowskiego (Konstantynowska 15), Perelmana (Cegielniana 64), H. Niewiarowskiej skiego wypadek utonięcia nie może mieć far1skiego.
na", „Polonja", „N owy-świat",
„Baj(Aiieksandrowska 3), Z. Jankielewicza (Stary
- - -000
ka" zaprzestały już wyświetlania obra·
Rynek 9).
(p)
zów. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie
na lepsze będzie musiała większość kiWycieczka do Belgji
noteatrów pójść w tamtych ślady.
Izba Przemysłowo - Hand'.ov. =:l w Ło Konieczne więc jest w pierwszym rzę
<.:lzi podaje do wiadomości, iż posiada Jo
śmiertelni/~ w opiętej marJ;narce i du- upały, będące zaledwie ułamkiem echa dzie jak najszybsze z.redukowanie zbyt
dyspozycji program i 15 egzemplarzy de- szącym gardło kołnierzyku, pocąc się w tego żaru piekielnego, który wraz z prze- wysokich stawek miejskiego podatku wilditracji dla osób zamierzających wziąć dzisiejsz:ym podzwrotnikowym upale, nie latującą l~ometą przewalił się uad ziemią, dowiskowego, tak, jak to m. in. UCQ;yniudział w wycieczkach rganizowanych przez
ła Warszawa i wszystkie większe ośrod
l)Olsko - belgijską Izbę Handlową, mają zastanawia się 11ad problemem, dlaczego zionąc ogniem t:ysiąca rozpalonych serc. ki miejskie, a o czem z notatek prasoTak oto tłumaczą uczeni meteorolocych na celu zwiedzenie wystaw między jest tale gorąco.
wych dowiedzieć się można.
Magistrat
narodowych w Antwerpji i Leodjum.
Pożytecznem jednak będzie dla cz:y- gowie falę gorąca, które wbrew wszel- m. Łodzi musi okazać w tym wypadku
Nadmienić 11ależy, iż powyższe dekla- telnika, studjującego „Hasło" w chłodzie kim przewid:ywaniom, zapewniając",Ym, iż dobrą wolę i powinien w interesie ogóracje mają szczególne znaczenie dla tych zacisznego polęoju, dowiedzieć się o po- czerwiec będzie bardzo chłodn",Y, daje nam łu uwzględnić
słuszny
uczestników, którzy nie posiadają żadne chodzeniu panujących upałów.
całą pełnię „najgorętsz",Ych wrażeń afr:y- postulat właścicieli kigo tytułu do otrzymania paszportu ulgon ot e at rów, wskazujących na jedyAniśm:y wiedzieli, ludzie zamieszku- lcańslcich".
wego. Wszelkich wyjaśnień szczegóło
ny ratunek przedsiębiorstw przez obniAczkolwielc „zwarjowana" kometa żenie miejskiego podatku.
wych udziela Izba Przemyslowo - Hancllo- jący ziemię, jale n;ielkiego uniknęliśmy
wa w Łodzi.
(wj
niebezpieczeństwa 11iedanmo. Oto na wiel minęła ziemię w odległości 25 razy więk16ch, bezkresn:ych szlakach wędrówki, w:y- szej aniżeli jestnią przestrzeń dzieląca ziey.rn
znaczonej naszej planecie we wszech- mię od księż:yca, to przecież maleńkie i",YlOkruchy
W Z~ieJn~u
świecie, omal nie nastąpiło „zderzenie" z ko uch",Ylenie z jej drogi, mogłoby spowoZnakomietego polshiego doktora Tryplina,
mijającą nas w pędzie zawrotnym błędną dować ... wielleie dla nas prz31krości.
.
hrabina Wodzicka gdziekolwiek spotkała, naga-
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e „Sobótki"

i~~~~~\eS~~~~.~~c~świ~~:~~i1 . :r:ą~li:~ kometą,

wdniu 23 b. m. 0 godz. 18 przy stawie
miejskim tradycyjne „Sobótki".
Program „StJ-bótek": koncert orkiestry
straży pożarnej po~ dyr. p. Gusta na ruchom ej tratwie, konh1rs na najpiękniej
udekorowaną łódź, wyścigi łódek z po;:bodniami, rouszczanie wianków, ogni
sztucznych, palenie ognisk i wiele innych.
Dla zwycięzców konkursu przeznaczono cenne nagrody.
W~j~ci~ 50 gr. dla dorosłych i 30 dla
młodz1ezy i szeregowych.
---000

o której niewiadomo, gdzie

się

Jeżeli

nawet nie

doszłob:y

snujący się za kometą

się
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Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI

Wystawa Styków
l1np1·esje niemala1·skie

I

Na lazurowem

•

rwa

ffWUtt

44

tle

nieba i wody,

Wielhi satyryk francuski siedmnastego stu.
lecia Rabelais, leżał na łożu śmierci. Lekarzy
kilkunastu otaczających jego łoże radziło po cichu, jakby go jeszcze ratować. Rabelais będą1
zupełnie przytomny ozwał się cichym,
błagal
nym głosem: - Drodzy panowie, pozwólcie mi

wśród odłamów skalnych idzie ku nam
zmartwychwstała baśń homerycka„.
Oto smutny
Odyss nieczuły
na
wdzięk i zaklęcia pięknej Rallipso„. brunatny mosiądz jego skóry tworzy sym- umrzeć śmiercią naturalną..
boliczny kontrast z białą karnacją ciała

Wystawa obrazów trzech Styków OJ- Iniach niby na aki>amitnej poduszce pięk uroczej nimfy.„
A wyżej, w purpurowej
ta Jana i synów Adama oraz Tadeusza po ny szary kot o bajecznie fosforycznycil,

raz drugi przybywa do Łodzi. Tym raiem powiększona znacznie, retrospektywne w pełnem tego słowa znaczeniu i dlatego może bardziej ciekawa.
Trzy są rodzaje dzieł malarskich Styków: portrety i wnętrza salonów, obrazy
batalistyczne ri znakomite, jedyne w swoim rodzaju ilustracje do „Odyssei'' Ho• *
mera.
Portrety Styków zaciekawiają techniką wykonania i samyn1 częstokroć tematem.
Ze złoconych, lub skromnych dębo
wych ram wychylają się cudowne twarze kobiece, nerwowe, subtelne, łagodne
i drapieżne, wytworne i na wiekach kÓltu.ry i rasy dobrej wyrosłe.
Albo znów tylko dwie ręce niedbale
~ na lekki jedwab sukni i w dło-

do bezpo-

bywa na bezpłatną poradę lekarską, skarżąc
na swoje przeróżne słabości. Za dużo już
gdzie slcończJ)ły.
ogon pełen gazów i oderwan:ych cząstek, było dla doktora tych bezpłatnych porad, tak
Jak wszJ)st!eo co się mocą nieubłaga- mógł w niwecz obrócić wszystko co na gdy go spotkała na ulicy w .Krakowie i zaczęła
się skarżyć jaka jest chora, doktór Tryplin jej
n:ych wyroków wszechświata dzieje, uję- ziemi istnieje, z więlcszem lub mniejszem rzecze: - Niech pani hrabina zamknie oczy,
le w liczb31,. frtór11ch giganiyczn)Jch wiel- zadowoleniem.
niech pani wysunie język, jeszcze więcej ile si'i
!,
!..
rości objąć nie jesteśm:y w stanie, laic i
Uniknęliśmy więc nieb})lejakiej „prz31 da, i to gdy owa pani zrobiła, oddalił się cichato „zderzenie" na drogach istnienia prz:y· 1fr:rości" - ta, /r:tórą sprowadzają nam „a- czem. Koło hrabiny zebrało się dużo ludzi naokoło, a ona stoi z zamkniętymi oczyma wywietrafiło się. „ W odległości zaledwie 8 mr- fr:ykańskie dnie" jest zaledwie słabiutkiem
szonym językiem, czekając na orzeczenie dokljonów l~ilometrów od powierzchr.i naszej echem niebezpieczeństwa, które nam gro- tora. Gdy nareszcie po długiem cze!mniu otwo·
fJlanety. Mus~ął nc~s jedynie. r~zstrzępio- ziło. Lepiej wszależe, że jest nam gorąco, rzyła oczy, tłum gapiów zaczął ryczeć śmie
ny ogon płom1erme1 komet:y z, me o iem aniżeli„. gd:yb:y nas wcale nie bJJło,
chem.
nie wiedzielibyśm:y zapewne gd:yb:y nie le

jej loty na lat mifjon}l obliczone, zaczęł:y, średniego starcia,

szacie na
rzeźbionym
tror..ie
zasiada
groźna
czarozielonych ślepiach.
lwy
i
pantery
ścielą
się u
wnica
Kozka„.
Dalej wnętrza salonów, stylowe, spojej
stóp
niby
posłuszne
psiska„.
a
ona
kojne i bogate, zastygłe niejako w dostojeństwie i majestacie, niby żyvi'e ma na ustach uśmiech dobry i okrutny
świadectwo tej wagi życiowej, jaką po- zarazem.
Obok Eurykleja i Telemak rojna czesiadają ci, co w
tych apartamentach
reda i służba, ni,ewolnicy, pasterze„„„
mieszkają.
0
zmartwychwstała Hellada, piękno
obja*
*
Tuż obok olbrzymie i perspekty- wiające się w najbardziej prostej i dlawiczni-e traktowane obrazy batalistycz- tego zawsze najwłaściwszej formie.
ne. Kościuszko pod Racławicami, Bem na
*
*
Na ściany zawieszone obrazami spopolach Tokajskich - karty
bohaterstwa pclskiego ożywione pęd.zk~m mala- gląda wysoki, siwy pan w szarem, porza, plastycznie ujęty, a przemawiają.ce dróżnem palcie i takimż kapeiuszu
do oczu i duszy barwnością mundurów, autoportret Jana Styki - najlepszy modoskonale rzuconem kłębowiskiem krwi, że wyraz olbrzymich możliwości twórczych zmarłego mistrza.
armat i gęstych szeregów piechoty.
~t. Bor.
*
*
*
'---D'--Ale wszystko to niczem wobec ilustra1
cyj do ...,Qqyssei".

*

*

Ignacemu Paderewskiemu, przeclstawił się
śpiewak, o niemałej tuszy, lecz o malei1kim gło
sie, prosząc o rzeczową ocenę. - Myślę, że w
śpiewie nie zajdziesz pan daleko, rzekł Pade1 ewski, radzę poświP,cić się tańcowi.
- Ta!1cov.i?? ździwił się artysta. Nie wi·
dzisz mistrzu jak jestem tęgi i ociężały? Cóż to szkodzi? Nie widział pan jeszcze tań·
czącego niedźwiedzia 1

*

•

Pani du Defant po utracie wzroku, miała
zwyczaj rozPoJIH.awania swych przyjaciół przez
dotykanie palcami. Historyk angielski Sibbon,
był jej przedstawiony. Był on bardzo otyły, co
uwydatniało się na jego twarzy,
że
policzki
tak miał nabrzmiałe, że nos pomiędzy niemi
całkowicie był schowany. Zaledwie pani du Defant zaczęła wodzić ręką po twarzy Sibbona,
cofnęła się przerażona i rzekła: Co za świń
.ab.tot iaki. ;aaiJ

~
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raze
do sukni halowej,·-od

Od ~znurowadła
dobermana -

Ja
świnki

morskiej do rasowego
wszystko za „marne'' pare złotych ••.!

Odzie Jest plac Tanfaniego?
wiadomo, kto nie ma szczęścia w grze, li nierasowe, szczenięta i króliki.
na to pytanie 50% łodzian ten ma szczęście w miłości - mówi 'v'.'łaOglądam klatkę z sowami.
Było
ich
•-robi wielkie oczy. Może jeden na stu ściciel ruletki.
siedem, a każda innego gatunku, opierzebędzie naprawdę wiedział, co i gdzie
to
Pocieszona tem, toczy dokoła triumfu- nia i wielkości.
jest...
jącem spojrzeniem i odchodzi.
Pytam „fachowca" od ptaków:.
Więc co to jest?
,
'Jl samym końcu stoi skromnie kilka
- Kto to kupi i po co?
- Kupią. Nasi robotnicy. Lubią zwie- Nic ... barzdo miły placyk w Łodzi... otwartych kramów ze starożytnościami!
1dzie się prosto ulicą Zachodnią na dół, Pod pojęcie „antyków" podciągnięto tu rzęta i są bardzo dla nich dobrzy ...
a później trochę na lewo i - już...
wszystko, co cokolwiek stare. Leży w
Tak! myślę - tęsknota do pól i la- Co już?
, malowniczej grupie nadtłuczonP. talerze, sów, zkąd robotnik nasz pochodzi!
Jesteśmy na placu Tanfaniego...
Po- obok klucze zardzewiałe, jak~~3 cz~ści
- Drogo? - pytam.
sterunkowy mierzy mnie badawczym o- mikroskopu, dłuto, nóż do pap;L'' 11. figurid
Twarz zmienia si~ natychmiast. Gryatryrń wzrokiem.
z bronzu (?), a nawet złamane oprawy mas perr.:•1 godności:
Nie peszy mnie to zupełnie, lubię bo- od binokli. Tu można nabyć :;tarc siodło
-- Sześć ;i;łolych, proszę pani! Pani
·wiem mieć do czynienia z policją.
łub kierownicę do samochudu,
hak do widzi, co to za ptak! Sowa! W nocy wiAle wracam do placu. Przedewszyst- lampy lub stalowy korkociąg.
dzi bez okularów ...
idem rys charakterystyczny nie ma tam
Na straganach można dostać kawał
- Wierzę panu na słowo ... Odchodzę.
zupełnie żydów. Handel jest w rękach kiełbasy, ogórek i szklankę
kwasu na
Najwięcej tu gołębi i... psów. Widziachrześdjańskich.
ochłodę.
łam
parę gołębi angielskich za 50 zloZ jednej i drugiej strony placu krany
Najciekawszą cechą placu Tanfaniego tych, gdy zwykła kosztuje 5 zł.
i kraniki oraz kupy i kupki przeróżnego jest handel zwierzętami.
Lecz i zwykła ma swoje wady i zalety.
towaru. Przedewszystkiem rozmaite maI to specjalnie w sobotę. W sobotę
Ktoś kupuje parkę:
terjały oczywiście nie A. B. G., ani Rappa- plac „ożywia się'', w sobotę bovviem moż- Panie! Sa1Hec gałgan!
port, ani Trajstman Można jednak do- na dostać ptaki żywe, ryby, myszy, szczu-- Co? patrz pan jaki wachlarz! (o~tać wszystko. Od taniej satynki i per- ry. świnki morskie, gołębie, kury rasowe gon). Ani jednego piórka nie brak. ..
kalików do crepe de chinów.„
Ale przedewszystkiem perkaliki. Tu
•
•
..,..
g
Mi
Jest faktyczna i taktyczna propaganda
krajowych a przedewszystkiem łódzkich
towarów, tu jest źródło samowystarczalności... Tu można się przekonać, ile
pieniędzy wyrzucamy w błoto,
kupując
w wielkich sklepach na Piotrkowskiej. I
otrzymają
tu nie demoralizuje się ludzi wekslami.
W aktualnej obecnie sprawie koncesyj wie. Ministerstwo przychylając się do sta:Wszystko kupuje się za gotówk~
Towar?
monopolowych ukazało się nowe rozporzą- nowiska petentów postanowiło przedłużyć
Boże drogi! że tam trochę zagmatwa- dzenie ministra Skarbu.
koncesje jeszcze na pół roku czyli do końAY i wyblakły, głupstwo! że rozd~rte w
Jak wiadomo w dniu 1 lipca miały być ca roku 1930.
środku? - również głupstwo.
unieważnione wszystkie koncesje na sprzeNie będą mieli przedłużonej koncesji
Kupcowa „opuści" na tern rozdarciu. daż wyrobów alkoholowych, znajdujące tylko ci koncesjor.arjusze, którzy byli kaKoronki, wstążki i tasiemki, kupuje się tu się w rękach osób nieuprawnionych.
rani sądownie, ci którzy popełnili przena.- kilogramy. Również kawałki gałgaw myśl ustawy _ uprzywilejowany- kroczenia skarbowe, wydzierżawili konnów.
mi są tylko inwalidżi woje-nni, którym cesje, ci którzy zajmują posady rządo. Są .tu r.ó':""nież czcigodne kramy drew- przydzielone są koncesje spirytusowe w we lub samorzadowe, lub którzy przebyman~ I płoc1~nne, budy pełne ~tar~go . o- formie zabezpieczenia. Ogromna liczba kon- wa ją stale poza· granicami pa1'tstwa.
buwia, ubrama, gotowyc~ s.uk1en i UZ} - cesyj znajduje się jednak dotąd w rękach
Nie mogą być także przedłużone konwanych kołder, poduszek 1 pierzyn.
restauratorów i kupców od lat wielu pro- cesje zmarłych koncesjonarjuszów na rzecz
Tu moŻ'na dostać smoking za .~5 zł„ ·wadzących swe interesy. Cofnięcie im kon- spadkobierców.
a frak za 4 zł.
ce>ji równałoby sie zburzeniu ich warsztaWreszcie nie będą mieli przedłużonych
Suknię balową - taką samą, jak n111 tów pracy.
•
koncesyj ci koncesjonarjusze co do któHorecka, za 10 zł...
To też do Ministerstwa Skarbu wpły- rych władze administracyjne zgłoszą sprze
Tumult, gwałt, ciżba, krzyk i rwetes. nął cały szereg memorjałów w tej spra- c1w.
Słychać zdaleka kakofonję
d?.wic:.ków
·---·'1>-llożoną z najrozmaitszych
szlagierów
-

Ręczę że

e
Konces1e Spirytusow
•
'I rok U
rze
UZODO
0
po
d
P
Karani lub podejrzani prolongaty nie

muzż~z~roc~lbo i więcej gramofonów roz-~aitej wielkości i ~onstrukcji zionie

s1ącem ochrypłych _1 skrzeczących
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postępowaniu

o omen Y

Ja o

administracyjnem

melodJl.
.
Dbok na zie'?i leży tysią.ce płyt. ObRozporządzenie p. Prezydenta w .spra-1pertach które dotychczas me były_,przeskoczono mme _ze v.:szystktch ,str~n.
. wie
postępowania
administrac!Jnego chowywane, co powodowało często i.repo;-- Czy ~~111 moze. chce „Ca1u1ę tw~łą ,przewiduje, iż wskaźnikiem terrru'nu, w rozumieni.a.
. .
.
clłon Madam ? A n:ioz_e tango „Milong~ ? którym złożone zostało odvi olanie od orze
Obecme_ mn:is~e~ Spraw We~nęt~zA ~1oże „\zy p~n1 iest .bez koszulln"? czenia
administracyjnego, jest
data nych polecił okolmln~m dołączarue p1zy
Moz~a sprobowac!. Płyty, Jak złoto!„. Tyl- stempla pocztowego.
sprawach tego rodzaJU kopert z datą do
ko pięć groszy proba!...
Stempel kładziony jest zwykle na ko- akt.
Daję pięć groszy i ze stojącego
aw••
ew.1
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mówię.

_ Nie szkodzi nic! Mogę dać drugą!
Znów daję pięć groszy i wysłuchuję:
,Qdyby rannem słonkiem" którego, połowy dźwięków nie słychać, tylko jakieś
złowrogie mruczenie...
. t
. .
.
d b '
- Nie, o m1 się me po o a....
- Ja wiem - mówi sprzedający .1a11i i· est modern". Pani potrzebuje naj'"
"szlagierów ... O jest! „Czy pani
nowszych
· k
"
1111esz a sama .
Dziękuje i chcę przedostać się na drugą strone. Zatrzymuje mnie jednak głos:
- Do loterji ! do loterji ! Za dziesięć
5roszy można wygrać - dwadzieścia! Za
dwadzieścia - czterdzieści.„
Tak łatwo zrobić majątek? Myślę,
staje i przygladam się, jak jakaś dziewc;i;yna kusi demona gry i stawia po dziesieć crroszy
•
b
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Oczyw1sc1e
przegrywa...
· 1es
· t em wmten
· ·
·
pani·e 11 ka
- Co 1a
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nftl takie wielkie szcięście do mężczyn...
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- Ale gałgan. W lewem skrzydle dol
ne dwie lotki krótsze„ .
Nie znam się „na tern, ale musi tt
być „feler" ogromny ...
Po za gołębiami pełno psów. Mądre
to stworzenia. Zac!10wują spokńj, a nawet dobry humor. Widz<; bo Niem clohrze,
że z rąk złodziejskich, do
których czują
abominację jako psy pełne etyki prze;d:~
do rąk uczciwych. Są tu najrozmaitszej
rasy, od kundli począwszy, a skończy
wszy na japor'iskich wyżełkach, bardz,..
kosztownej rasy.
Nie jedna stara panna, opłakująca
swojego ulubienica, tu znajdzie pierwszorzędny ersatz. Prócz
zwierząt
sprzedaje
się tu książki. Rzucam się na nic z pasją
A nuż prawdziwy „biały kruk" wpadnie
mi wręce? Sprzedający, człowiek oczywiście niebylejakiej kultu-ry, mierzy mnie i
wyciąga „Sennik na każely :-en".
Prócz
tego widzę: „Historja królowej Saby"
„Ojców kościoła lamenty o otchłaniach
czyściowych". „Spotkanie Holmesa z Ta·
rzanem", „Barbara Ubryk czyli nagi „szkie
let", „Zagadnienia seksualne" . „W cztery
oczy " .
Jak_iś p~n kupuje z~ _zł. 1,20, „Roz~osze m1łosc1" - grubogc trzech. tomow!
„Płeć i charakter" Wcinnigera ... „Romans
królowej Saby". - „Jana" Kuprina . Pytam o cenę„.
Oczywiście bajońska, ale po krótkiej
chwili targu kupuję Weinnigera za 2 zł. .
Cieszę się„. Tyle jest cudnych książek
które śmieją się do mnie z okień księgar
ni, a odstraszają ceną. Wprost horendalną .
Poczekam„. miesiąc, dwa, trzy i dzieła
które teraz kosztują po dwadzieścia zło 
tych za tom - kupię za 2 złote!
Trudno!. .. Czas traci, czas placi. .. Trzy
mam książkę poci pachą i przeglądam dalszy dorobek kulturalny kosza. Jakaś mocno czerwol1a okładka wabi mnie. Otwieram i czytam - pierwsze napotkane zdanie:
- Apolonja wzniosła brew ku niebu.„
Panie, - rzekła niewinna jak lilja - Ty
nie dopuść, iżbym skonała, czysta dziewica, w szponach handlarza żyjącym towarem„.
Dowiaduje się dalej, że ta czysta dziewica grała na organkach i piła absynt...
Uf! gorąco mi się robił
Lodu! lodu na głowę!„
Chcę wałęsać się dalej, ale policjarf\
każe się rozejść. Gdzi~ś koło gołęl;>i ktoś
kogoś zoperował nożem le~ko,
meukodliwie, po przyjacielsku. Słowa soczyste,
iak truskawki (po 5 zł. za kilo), Zagłtt

~zyły kakofonję gramofonów ..• i krzyk
sprzedaj ących.„
Opuszczam pełna wrażeń plac Tanfaniego.
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Magistrat ~1. o z1 po aie .
mości osób zamteresowanych, ze we wto.
"}
oku rozpocz-\
rek, dma 24 czerw~a 19 J 0 _r
: . .
nie się wypłata panstwowei cl o i azbnei zha
· ·
· 1930
m1es1ąc mai
. roku dla .bezro otnyc . '
którzy otrzymah zapomogę zimową za m1e
. .
k
kasy Urzędu
siąc kwiec1en 1930 ro u z
Zasiłkowego dla_ bezrobotnrch, wzgl. wyI czerpali wszystkie raty. zasiłku. u~tawo"".e- l
go z funduszu b:zro?ocia z~ miesiąc kwie-1
cie(1 r. b„ a pos1adaią rodzmę na utrzymaniu.
.
. . .
i bezdzietni
Bezrobot111 sam?tm 1 ~o~ac.
.
I
prawa do zapomogi. do:az~e~ ~te ma/~i'alu J
Wypłata odbwac się
ę zie w . , ..
Urzę d u zas1·łl<0 w ego przy ul. Gdansk1ei
er
Nr : 131 od godz · 9 do 14 wedłu„ nast~pującego porządku=

I

I

Wtorek, 24 czerwca 1930 roku;
litery:
środa,

A, B, C,D,

E F
, •

I

.i.

litery: T, U, W, Z, ~

25 czerwca 1930 roku:

li tery:

G, H, I, ]-

Czwartek, 26 czerwca 193" roKu:
li tery:

I<, L, Ł.

Piatek 27 czerwca 1930 roku:

. '

litery: M, N, O.

Sobota, 28 czerwca 1930 roku~

litery: P, R, S.

Poniedziałek, 30 czerwca łt90 rokn:

gę,

Bezrobotny, zgłaszając się po zapomowinien okazać:
1) dowód osobisty wzgl. il1łle urzędo

we zaświadczenie tożsam<Jlści,
2) tegity~ację PUP!>,. stwi:rdzaj~cą
fakt otrzymania zapomogi z1mowe1 za miesiąc kwiecień 1930 roku z kasy Urzędu Z~
siłkowego względnie fakt
wyczerpania
wszystkich rat zasiłku ustawowego : fu~
duszu bezrobocia oraz fakt zgłoszenia się
do kontroli w maju r. b. i w czerwcu r. b.
3) książeczkę ubezpieczeniow4 Kasy
•Chorych m. Łodzi.
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Wielki Bieg Gazeciarzy
„HASŁA ŁÓDZKIEGO"
Piękne
Jak juź donosiliśmy, w dniu 6 lipca rb.
Redakcja naszego pisma organizuje „Wielki Bieg Gazeciarzy".
Niezwykła ta impreza sportowa, cał
kiem nowa na terenie naszego miasta, będzic doskonałym środkiem propagandy
aportu wśród ,,dzieci ulicy", które, od naj
młodszych lat ciężko pracując, nie znają
tej radości jaką daje sport. A przecież
katdy z tych chłopców, uwijających się
z pliką gazet w ręku, jest poniekąd sprt-Ow
cem, gdyż jest równie jak sportowiec szyb
'i{i, zręczny i lekceważący niebezpieczeń
stwo lawirowania między tramwajami
i autami.
Wielld Bieg Gazeciarzy „Hasła Łódz
kiego" wykaże, który z naszych gazeciarzy jest najszybszy, najbardziej wytrzymały, który, być może, w przyszłości
zasłynie na bieżniach
lekkoatletycznych,
jako „pożeracz kilometrów".
Gazeciarze! Każdy z Was z pewnośCią
chce zdbyć sławę najlepszego biegacza,
między kolegami, każdy chce być prawdziwym lekkoatletą, którego na mecie biegu oczekują piękne nagrody sportowe.
Nagród przeznaczony dla zwycięsców
bardzo wiele. A więc: Zwycięsca w Biegu
Gazeciarzy „Hasła Łódzkiego" otrzyma
ROWER i ŻETON ZŁOCONY. Prugi zawodnik, przybywający do mety, zdobędzie
PŁASZCZ GUMOWY i żETON SREBRZONY, trzeci - również PŁASZCZ i ŻETON
BRONZOWY. Następni trzej, a więc
CZWARTY, PIĄTY i SZóSTY, nagrodzeni zostaną KOMPLETNYM EKWIPUNKIEM LEKKOATLETYCZNYM (koszulka,
spodenki i pantofle). Poza tern przewidziane są jeszcze nagrody w postaci piłki
nożnej i szeregu przyborów sportowych.
Początek biegu
(start) będzie miał
miejsce przy zbiegu ulic Piotrkowskiej
i Radwańskiej, meta - przed Redakcją

nagrody dla

-

z dnia 22 czerwca 1930 roku.

zwycięzców

„Hasła Łódzldego"

U kobiet w ciąży i młodych matek stosowa.,
nie naturalnej wody gorzklej Franciszka-Jór.efa wzmacnia prawidłowość funkcji żołądka i
kiszek. Główni przedstawiciele
współczesneJ
ginekologji wskazują na wodę Franciszka-Je).
zefa jako na środek, działający w większo~
wypadków wyjątkowo szybko, pewnie i bezbo-o.
leśnie. żądać w aptekach i drogerjach.

ilłlłlllltll

(Piotrkowska 15).
I
Gazeciarze! Zgłaszajcie swój udział
W3zyscy zawodnicy zostaną przed bie-\w biegu do Administracji „Hasła Łódzkie- 1
giem zbadani przez lekarza.
·
gG"' !
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z sali odczytowej
Bałtycko
Bałkańskich"

,,Blok Pa 's w

W bloku udział wziąć mogłyby - zdaW dniu onegdajszym w sali Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemysłow niem autora - prócz Polski, państwa bał
ców Chrześcijan, dr. Erazm Samborski tyckie jak Estonja, Finlandja i Łotwa, oraz
wygłosił odczyt p. t.
„Blok państw Bał .grupa pa1'1stw, położonych na południu
granic Polski, jak Czechosłowacja, Węgry
tycko - Bałkańskich".
W odczycie powyższym prelegent po- i Rumunja, które zkolei pociągnęłyby za
ruszył szereg zagadnień zarówno natury sobą blok państw bałkańskich.
gospodarczej, jak i politycznej.
Prelegent zaznaczył, iż mimo rozn1c
Na wstępie dr. Samborski omówił obec- i antagonizmów rasowych, interesy gosponą sytuację polityczną Europy,
sytuację darcze tych państw byłyby tak silne, oraz
pełną grożb przyszłych katastrof gospodar widoki rozkwitu
ekonomicznego tak duczych, oraz zatargów zbrojnych.
że, że te czynniki skłoniłyby bezsprzecznie
Prelegent zaznaczył, iż idea Paneu- zainteresowane rządy do stworzenia i utrzy
ropy forsowana przez Brianda, nawet mania bloku państw bałtycko - bałkań
wśród najbliższych współpracowników po- skich.
litycznych nie znajduje posłuchu. Dlatego
Oczywiście rola Polski w tym kongloteż tern ważniejszym staje się problem zjed
meracie
państw byłaby olbrzymia. One wła
noczenia państw bałtycko - bałkańskich,
śnie, jako państwo centralne, ogniskowało
któreby stały się z jednej strony niejako
by w sobie zarówno ruch gospodarczy,
Iinją demarkacyjną między Niemcami a Rojak
polityczny narodów, należących do
sją sowiecką, z drugiej przez swą potęgę
bloku.
gospodarczą zauważyłyby na szali polityI oczkolwiek obecnie sprawa ta - ko11.ki europejskiej jako czynnik pokoju i zgoczył dr. Samborski zdaje się być niereal
dy narodów centralnej Europy.
życie
samo
że koncepcja powyższa nie jest pozba- ną, przecież w przyszłości
wiona słuszności, na to - zdaniem prele- zmusić musi zaint'eresowane państwa do
genta - wskazuje zarówno położenie go- stworzenia takiego bloku, który będąc
spodarcze owych państw, jak również roz- jednocześnie rzecznikiem pokoju, mógłby
gałęzione stosunki gospodarcze i komuni- być równocześnie ośrodkiem tranzytowym
kacyjne, a jeśli chodzi o państwa oałkań między Wschodem i Zachodem, oraz reskie, to i wspólna kultura, wytworzona gulatorem równowagi gospodarczo - poli(I.)
tysiącletniem niemal współżyciem
naro- tycznej całej Europy.
dów.
---0'---
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TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. 18.
')MY MOżEMY TEż".
Humor, szampańs1rn werwa, radość życia i
beztroska - oto najważniejsze walory doskonałej rewji w 14-tu obrazach „My możemy też"
granej dziś, niedziela.
Udział całego zespołu. Powiększona orkie..
stra. Ceny miejsc od 50 gr. do 2 zł.
W pełnych próbach arcyzabawna
faxs
„Krzyk za dzieckiem".
MIEJSKI 1'EATB LETNI
Cegielniana 16
„ŻYDOWSKI KRóL LEAR".
Dziś i jutro o godzinie 9 wieczorem sztuka
Gordina „żydowski Król Lear".
Ceny zniżone.
TEATR HEWJI w PANKU STASZICA.
„TYLKO U NAS".
Dziś, jutro i pojutrze rewja wystawowa ~
t. „Tylko u nas".
Początek o godzinie 9 wieczorem.
Sala zabezpieczona od chłodu i deszczu.
Powrót tramwajami zapewnionv.
·
1SZOPKA ł..óDZKA.
Przedstawienia Łódzkiej Szopki w Grand-..
O.gródku (kryta i oszklona werenda) cieszą si~
ruesłabnącem powodzeniem.
świetnie _rzeźbione groteskowe figury popu·
larnych łodzian z Juljanem Tuwinem na czel~
or~z dowc~pny tekst Gelskiego i Bruna wywołuJą na widowni huragany śmiechu.
. i::oczątek dzisiejszego przedstawienia o go- ,
dzmie 9 m. 30 wiecz,

STALE. AUD~CJE.

na wszystk~e stacJe.
metcorolog1czny.

~ygnał czir:,u 11.58

j

12.511

W Warszawie 13.10 koIUunikat

~.RO~ltAM ROZGŁOśNI LóDZKIEJ
Niedziela, dnia 22 czerwca 1930 roku.
~ól?ź.: 10,15 - Nabożeństwo z Katedry PibznanskieJ. 11,5.8 - 12,10 - Sygnał czasu
z
~· ar_sz11;wy, heJna~ z Wieży Marjackiej w Kraw
kowie l odczytarue programu dziennego. 12,10
- 13,1.5 ~ Muzyka z płyt
gramoionowych.
Łódzki Oddział Ligi Morskiej i RzeczG!amofon l płyty z firmy A. Klinbeil, Łódź ul.
nej urządza, dorocznym zwyczaj em w
.Piotrkowska 160. 1.
Beethoven:
Uwertura.
swej letniej sioogibie w Rudz.ie-Pabjanic„!-',eonora" Nr. 3. 2) Gaertner: Taniec wiedeń
kiej w sobotę, 28 b. m. od godziiny 6 po
SKJ. Nr. 1. ~) Ver~i: 2 arje z op. "Traviata". 4)
"'Ol p:rz~ calą noc do rana S o b ó t k i.
Hand.: CzaJkowskiana. 5) Lehar: Arja z op
„Krama śmiechu". Muzyka taneczna. 13,15 _.:
W niedzielę dnia 22 b. m. od godziny eljetonu w niedzielę dnia 22 b. m., w go- 16,15 - P;zerwa. 16,30 - Bayer: Wiązanka z
22 miał być transmitowany z Warszawy dzinach od 22 do 0.15 transmitowana bę baletu „Wieszczka lalek" - odegra orkiestra
Dnia 26 b. m. zatrzymają się w Łodzi eljeton p. t. „W mieście ruin i w Wene- dzie z teatru „Ananas" w Warszawie P., R: (t~'. z ~arszawy), 16,30 - 16,50 - „Co
wygł. inż. Kazimierz Morris
św.ietna rewja p. t. „Co -piS1Zczy w tra mowią liczby ICZestnicy samochodowego raidu dooko- cji północnej".
(tr. z Warszawy),
16,50 - 17,10 - Muzyka
Jak się jednak dowiadujemy w ostat- wie''.
ła Europy.
(tr. z Warszawy). 1. H. Brzeziński; 2. dawne
polonezy. 2) St. Moniuszko: Piosnka żołnier
Wśród maszyn znajdują się 3 samocho- niej chwili, miast powyżej wymdenionego
--0--ska.. 3) K. Kratzer: Dumka. 4) Kurpiński: Krady „Hudson", których reprezentantem na
kowi~
.z baletu „eWsele w Ojcowie". 5) A.
,,Zjazd
rodziny
wojskowej",
P:,
.„Dwa
_la:~
województwo łódzkie jest firma
Auto- Czasopisma
Wronski.: 2 mazury „Dla Warszawy" - odeZwiązku Pracy Obywatelskiej kobiet ,
start" (Piotrkowska 207), me.jąc~' wy~ra ?r.kiestr;; P . .!'!-· 17,10 - 17,25 - „Prawdy
Marja Dąbrowska, „Wśród książek", J. Ja- i baJki w historJ1' wygłosi prof. H. Mościcki
łączne przedstawicielstwo maszyn „Essex"
„Młoda
" 1. D over „ •
'
kubowska, „Z klubu", Z. P „ „Z teatrów", (tr. z Wars~awy). 17,25 - Koncert popularny
~ Hud son
st.
Wyszedł
z
druku
numer
12
dwutyg.
„życie
i praca", „Z szerokiego świata". Reprez. Orkiestry Policji Państwowej m.
Warsztaty reperacyjne mieszczące się
pod dyr. A. Sielskiego. 1) Mozart:
Do numeru je~t doł~czony dodatek Warszawy,
,.-iy ul. Anny 26, prowadzone są przez „~Iłoda Ma~ka". - Na treść jego złoż~ły I
Uwertura do op. „Wesele Figara", 2) Ch. Gousię następuJące prace: Dr. S. Popowski- „Mój Dom" i tabhca robot.
wykwalifikowanych fachowców.
nod:. Fantazj'.1 na tematy z op. „Faust". 3) G.
„Niebezpieczeństwo gruźlicy na letnisku'', 1
l
----ooo--•
Verdi: Cavatma z op. „Ernani". Solo barytonowe wykona S. Bogusławski. 4) St. Moniuszko·
Dr.
Cz.
Hoppe
„Konflikty
W · leczeniu
Książki nadesłant:
Tańce góralskie z op. „Halka". 5) G. Verdi: Fi~
zdrojowem matki i dziecka" Dr. M. Stopnał II aktu z op. „Aida" 6) St. Moniuszko NATALJA KUCZYN. SKA· D
•
nicka - „Czy należy niemowlę uczyć SEKCJA KOLARSI(A. POLSKIEJ MŁODZIEŻY F Konopasek: Fantazja na tematy z op. „Stra• z l e W - 'ed i '" D
Gl". l
Kilk
ł'
PRACUJĄCEJ „ORLĘ:".
szny Dwór". 7) R. Wagner: Wejście gości na
czyny w oknie, (poezje).War-1si zec, r. ·. in~{a-„
a sow
Po dłuższej przerwie powołana została do źy. Wartburg z op. „Tannhauser". 18 35 - 18 50 szawa 1930. Nakładem Tygodnika „Ko- ot ~rzDechoTwywLamu fi::i1eszanek poDdcz~sk~a
Wiadomości
przyjemne i pożyteczne (t~.
z
bieta Współczesna". Str. 34.
a . . r. . . ev;em is~wa - ".
~a, ie- cia na terenie m. Łodzi Sekcja Kolarska Zjedno- Warszawy). 18,50 - 18 50 - 19 20 - Rozmaiczenia Polskiej Młodzieży Pracującej „Orlę'·.
Z pośród współczesnych naszych poWl~~u ?z1eci powmn! WYJezd~ac '!ł W ubiegłą sobotę dnia 14 czerwca r. b. odbyło się :ci: komunikaty, odcŻ~tanie ~l'Ogramu nft
etek zaledwie kilka ma podkreśloną ind _ ~ozku , Miecz. Michałowi.cz - „Dziadz10 organizacyjne zebranie tej Sekcji, na którem wy- dzien, następ.ny i plyty gramof. 19,20 - 19,50
Poł gorl-·ny zń-·n~"rwowano na djalogi Penwidualność. Olbrzymia większość - ro i wnu?z~a", St. ~ewartOWl::!Z -. „~~ruktu brano Zarząd i ustalono program prac. W skład - lubu.
19,50 - 20,00 - Płyty gramof. i sygZarządu
weszli:
Szewczyk
Stanisław
Prezes„
Licecha talentów o wyraźnem obliczu. Echa ra ~aJkl dla naJmłodszych dz~eci - J:
Recipiński Stefan - Kapitan, Hartwig R. - Vice-Ka- nał czasu z Warszawy. 20,00 - 21,00 b1ade i bez wyraz~_. Gdy się czyta próby Brzos~?,-Guderska - .„Na wsi w polu 1 pitan, Termanowski Mieczysław - Sekretarz, Ja. tal fortepianowy prof. Aleksandra Michałow
skiego, pośW.ięcony utworom Chopina. 1) Prewłe~zo_we
Natalii Kuczyńskiej, przy- :' lesie , - J. Ko~orowska - „Jal~ zu: siń ska Anna - Skarbnik.
pominaią się: Słonimski, Gałuszka Wie- zytkowac muszelki Odezwa. Odpowiedz!
Sekcja Kolarska liczy obecnie już około 35 czyn ludjum cis-moll op. 45 2) Ballada G-moll 3)
nych członków.
Zapisy przyjmuje P. Termanow- Nokturn g-moll op. 37 Nr. 1, 4) Etiuda asrzyńsid i inni. Jak jednak bezkrwiś;i, chu- na listy rodziców.
dur op. 25 Nr. 1, 5) Preludjum b-moll, 6) Scheski
Mieczysław w sekretarjacie przy ul. Piotrkow·
d;i, bez rumieńców! Te słabe odbicia rzeDo numeru są dołąc'.l(me „Radv Prakrzo h-moll, 7) 2 mazurki f-moll op. 63 Nr. 2 i
skiej 91.
czy większych irytują! Poza poprawną for- tyczne" i tablica robót.
Nie wątpimy, że i na terenie sportu
Kolar- g-dur ?P· 50 Nr. 1, 8) 2 walce: as-dur op. 64
~ą nie można u p. Kuczyńskiej znaleść
skiego jak i na innych odcinkach sportu i pracy spo Nr. 3 1 des-dus op. 61 Nr. 1 - w opr. Al. Michałowskiego. 21,00 21,15 - Kwadrans li•
łecznej
, , Orla cy''
zaczną odnosić sukcesy.
niczego, coby zapisać na jej dobro. A poteracki. Feliks Brodowski „Dwie
opowieści".
Współczesna"
---·o·--prawność formy jest dziś powszednem
21,15 - 22,00 - Koncert popularny z Doliny
Wyszedł z druku Nr. 25.-tyg. „Kobieta
Szwajcarskiej. Wykonawcy: Orkiestra Filhar-'
~h1ebef!1 - nawet grafomanów. Tomik wydany niezwykle starannie. Jak piękną rzecz Współczesna" na treść którego złożyły się OBCHóD KU CZCI KOCHANOWSKIEGO monji Warszawskiej i solista. 1) M. Szumbor-'
ski: Marsz: „Tivoli". 2) St. Moniuszko: Uwermożnaby wydać za tyle pieni ę dzy !
W dniu dzisiejszym o godzinie 12-ej tura
na s tępujące prace: Z. Szmydtow:.1: „świę
do op. „Halka". 3) Solista. 4) Liszt: Rapw
południe
w
Teatrze
Popularnym
odbę
to
pokoju",
Dr.
J.
~~w
i
tal
s
ka-Fularska:
St.
Wak
sodja węgierska Nr. 2, 5) J. Struu3s :
B. SZARLITT:
P o 1 s k o ś' ć „Liga refo rmy post\:powania honorowego", dzie się obchód ku czci Jana Kochanow- „J askóki wiejskie". G) K. Namy;;~owski Mazur
Nitschego i jego filozo- S. S. : „Egzaminy d z ieci ę ce", Z. W.: „Kró- 1Skiego, urządzony przez gimnazjum C. „Podkóweczki dajcie ognia". 22,00 - 22,15 f j i . Warszawa 1930. Nakładem Tow lowa przestworza", Desider Kosztolonyi: Waszczyńskiej. Po uroczystości odbędzie Feljeton „W mieście ruin i w Wenecji Północ
nej" - wygł. p. Jerzy Szysz Bohusz. 22,15 gimnazjalnemi
lub z wyks.7.tałceniem. „Anna Edes", M. K. „Majowe Stadło", N. , się wrę_czenie matur.
24,00 - Komunikaty: meteor„ polic.. sport. ~
WP. J. Mortkowicza, str. 107.
Samotyhowa. „Sztuki plasty_czne"" ~. M
\inne or.a.z :i:mizyka t;an~

Sobótki Rudzie Pabjanickiej

„CO PISZCZY W TRAWIE"

Transmisja z teatru „Ananas"
w Wa1·szawie

rrzed raidem europejskim

I

Matka"

„

z

?

,go_

.P·

„Kobieta

Łódź,

dnia

22-go czerwca 1930 r.

KOCHANOWSKI
a HENRYK WALEZY
.
Po burzliwej elekcji na polu
wolskiem uzyskuje z woli ciemne&') tłumu
mazrowieckich szaraków tron polski pan
Henryk Gawędz.ki, czyli Henryk Walezy,
ów piórkos z Francyjej, którego półrocz..
ny zaledwie pobyt w
Polsce
upływa
~śród dWDrskich
zabaw i pokątnych
amorów„.
Nielubiany .i mało poważany opuszcza
kraj na wiadomość o śmierci swego brata niedołężnego Karola IX i w kobiecen1
przebraniu zbiega przez śląsk i Morawy
do galskiej ojczyzny.
Pozostaje w Polsce po nim taniec polonezem nazwainy, zła sława i paszkwil
jego dworzanina Pe Sórges'a p. t. Adieu
a. la Pologne.
Na brutalny ten wiersz
odpowiada
'Kochanowski ciętą satyrą ładńską Gallo
crocitanti czyli Gallowi, albo kogutowi
gdakającemu, którą poniżej w przepięk
nem tłumaczeniu Julja.na Eismonta. podajemy:

weydź

do naszych

ciepłych

choć

komnat,
[wstrętne

Nic oburzay sie zbytecznie

y

ci

porzucaiąc polską
[ziemię,

że

iż

gdy zachciało im sie króla dać Polakom .1
[bywa biały.
[pośród Galll.
Ty zaś chciałbyś sie podzielić z Polakami
Długo byłoby opie'frać wszystko barziey
[smywi błędy,
[szczegółowo.
iakby lud podobny do was z obyczaiów
Pozostawiam mym następcom, by zrobili
jak wiadomo,

niemiłe.

tu w izbach obok Judzi y nierogacizna

kruk czarny, a

zaś łabędź

(mieszkał k~y.

[drzemię.

[pra~ ow'l-

Moia Muza krótki! drogą póydzie za Francuzem
Wiele lat y wieków wiele do onego czasu
[ze wstydem.
[w ślady.
[minie
że Gallos quoque, amice, claudimus his iidem. y do Elruskiego Morza. wiele Tybru fal
któren gani. ii Pola.ki podchmielone drzewą
l\lówitz, żeśrny lek~omyślni, P.YS~? „. Wasze to
[przepłynie
[rady[pr:i:ywary, nim zdolaią Polakowi oney rzeczy doiwieść
Tak drzemaliśmy w noc ową, gdyście trwoinie
a choćbyś ie nam zarzucał nikt ci przecie nie
[Galle,
[uciekali.
[da wiary. którą dzisia o Francuzach każdy człek wie
iż nikt z nas nic z;tuważył zmykających
żeście, Galle, lekkomyślni. żeście pyszni
[doskonałe.
[:r;biegów G!llli.
[wie świat cały, Ot, y teraz1 iak pQCieszne widowisko zgotowali, Mó'lłiaz, lleśmy zwykli drzema~ za atolami
[poclchmieleni,
że Ile w ledle lubułemy y w za.morsldda
Bo nietylko

śpi

tam trzoda.

Muszę wyznać

ci

n

[czynri.enjT

Na wasze to powitanie pod radosny

[gitUJ'
Polak pl'881 wychylaj4c na.przedniejszych
[win puha1'7.
Ty zaś z tego, nlewdzieezniku, ~emisz nas
poczyttuiąe

mogłeś

noc przecie

y żywota nie narażać

leślim zbłądził

Gallu z nami spędz:ić
[jako żywo,
na pomroki ćmę

męże„.

[goniły.„

czy wam
[polski lud niemiły?
Odpowiedzcie. Nikt z Polaków zatrzymywać
[was nie będzie.
Zmykać damy wam bezkarnie, aż po waszych
[ziem krawędzie.
Z naszych świątyń nie rozebrzrnilł sycylijskie
[groźne dzwony.
Polska - to nie krayów krwawy nieszporami

męże

spełniycie

y

jeno

prośbę

na zimna?

pełną

niey nie

m•

stało się

Pomnik Jana K.01,,11anowskie~o
\n> Z woleniu.

uskarżacie się

na
lnu:ozy?

przysiągł zwalczać pełen

A kto Scythów

(męstwa, pełen

grozy?

troiańskiey

Francuz, krwie

dziedzic, klął się,
gdy tron posiądzie
Moskwę y Tatarów

(że

ietrze w proch

patężną

[gromić będzie.

Jakże moglibyście,

Galle, woiownicze

bić

[narody,
gdy was

trwożą

prócz

mieszkańców śniegi,

[wiatry, zimna, lody„.
Gdy marzniecie siedqc w domu, jakżebyście
[wotowali
,.- lrraiach Scythiey lodowatey? vere Galii,
[ vere Galll„.
Wróćcie do oyczestey Idy, bowiem wa.m do
[szczęścia trzeba,
moi mili Francuwwie, barriey łagodneio nieba.„
Gdzie na górze Dindyneyskiey dzikie krzyki
[dzikie tany, tam was pieśnią bębnów, fletów, zowiee orszak
[rozpasany„.
Cybelowe służki, idźcie do bogini naszej grona:
niech rzezańczym tłumem przez was wkoło
(będzie otoczona •..
Nasz kray - mężów potrzebnie, których :1;ima
[nie zatrwoży.
ni Boreasz lodowaty, chociaż sic nabarziey
[sroży.

Stóy Francuzie„. Nim pogardzisz tym
[hyperboreyskirn krajem,
ugościmy cię serdecznie storopolskim
(obyczajem
tibyi, jako Niobe w 11kałio. nie zakrzep:n4ł w
10odu br1łę,

śpi

-

iuż

[stoczyć?

[przyczyną?

Uskarżacie się

ten co

biedni 't A czyż miął
[czas, Gallu złot7,
zbadać Polski naszey skarby, drogie kruszce
[y kleynoty?
Gdybyś u naa d.łu~y bawił. gdybyś poznał kray
[twóy wszyte~
choć nie iedno by raziło króla, co ukochał
[zbytek,
lecz napewn.o byś zrozumiał, ni6j Francuz.ie,
'
lako żywo,
iż oyczyzna nasza może y bez Francyey być

(jedyn•:

Gd.powiedzcie, co ucieczki waszej

za ie&lno wd.zięczei

będe, iżem błąd

Zanucasz Jl&Dlt

[gości.

Stóycie

to

nieraz ze snu swego •
[nie zbudzlt
g~e olmami wyrzuca.ił okrwawione trupy
[ludzi.
Czy, mó7 Gallu, ....,-bór mail}c wolałbyś tak
[oknem 11koczyl,
CZif W miłey b>: cl było pod atół aie piiano

[gościnności.

długo w

-

[życiem. płael;

kędy

[osławiony

ale tyran y nikczemnik nigdy

gdyż przyi~

(niebu będt wiecznie.
ów spełnił w kraha
[m7ch spółbracf.
a nie w Galicy, gdzie się często picie "!ina

Wdzięczen

zbrzydła,

Polska jest dla cudzoziemców zawsze

zbłądziłem,

(a

nlewdzięcJników).

Nie zmykajcie, jakoby was gzy

Czy wam palska ziemia

[plugawą m.,.,.
za przywaq
[narodo-..

[zbyt lle?'decznie

[wątpliwą.-.

Stójcie

gościnnność

nam

.

Gallo Crocitanti
Tę

dźwięk

Złote myśli Jana Kochanowskiego

żeśmy

[szczęśliw11

Gall, choć
ubogi,
aby zdobyć nieco grosza mlmtł co siły w nasze
tstron7.
Dzisia kiedy bez szeląga wraoa w swe oyczys~
I Strói; Rzcc::.ypospolitych zdrowie y obrona
[strol\V,
miast wszystkich i przyszłam tu clwcia
nas pomawia o ubóstwo potępieni« za~racony„.
[nieproszona
lako lis kiełbasę widz4c zawieszon1t hen na
Gdy Henryka lud nasz

9brał, każden

[był

pisownia autentyczna
Psalm XCI według wydania
z 1579 roku
Kio $re

w

opieko poda panu swemu

A całym prawie aercem

ula

[belce
do JJ'as, o Potomkowie Lecha Slowiań.akle10:

iemu

Smiele rzec mou: mam obrońc:ti boganie bed=ie v. 'ltJ.1li.4i slr<U.zna żadna trwoga.

L.uuiqc nie/ortu.TJy Parb:wa tak :acnego,
które od Pr.zodk6w wa.szych

p~nkie :salożone:

przez was:: rosterk dornowv wielca rostarani.one.~

Pieśń VIII-księgi

pierwsze

Gd;;ielrolwiek i6$t Boieć posl,i dobrq godzinę:
żywo

Jaciem twoy byl, iriko

'! okrótnq s:kodę ...
a o nieprzyjacielach swoi.eh co irzymaci4

odnosi

Ta.k to Bóg pr:r;eyżrzal od tvieku • a nie żaluic

Bo w tobie

Pieśń

więcej niś

V-

we stu inszych nayduje ..

księgi

myślą

żołnierzowi

Pieśń

..4 my nie damy, bychmy wcale trwali?

Zgoda -

Może

pozbawić

do korka

X-

księgi

kto

ręką

&lawy

dostać

.

wf.air. ap.6 '")'wiołaola m.W1.."ti}e

l

lecz

jeśli żona

mei;a nico:;dobi

(pragnął 'Wielce
grain za twe
[ u111:czypliwe 1".VDIJ'
podobnemi wierszykami w Gdpowiedil cię
Eraczymy„

Mieszkańcy północnyeh

(pałączoJty,

swiębody„„

l\fo:i;esz o nas, gdy zapragniesz, składać iakie
[chcesz wierszydła.
Możesz wołać, że ci Polska strasznie zmie~zła
[y obrzydła.
Ot gdy władzy pragnąć będziesz, iedź nad Ren1
[niech iego fale
robi. uirziJ co widziała Wisła, jak zm"•k--'e
„ _. _

wtóre

w boiu

mci:e wymowq y rządem w pokoiu:

wstęp

Ja Zg~da ktcira sporm I'lancty sprawuiq,:

MHHlf,

ile S'!siad macie„.

pumiqdze gotuymy:

Inszy to darm-0 po drogach miotali,

Zi.mif,

wokół

o dobrym waszym, a patrZ'A pogody

jalroby was

„. Skziyrny talerze na talery, skuymr

A

Cl'fŻkq żałość

których tak wiel.e

wtóre

pożreć

.G:aDu. zmykay lotellt ptaka.„ byle prtflzey[bylc prędzej„.
Zauucay nam, c:o c~ar; ieno: brak rozwagi,
[brak p~niędzy.„
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majątek

ziemski Czarnolas.„ I n y c h , po matce znów
u c z u prawdziwy dwór i rzeczywisty, wonny za- c i o w o ś ć s i i n a , c h w i l a m i
gajnik lipowy, pełen światła i miodowego w y b u c h o w a i n a m i ę t n a ,
smaku„ a dalej piękny, angielski szpaler a z a w s ze p r z y te m s ub t e I topoli strzelistych, sadzonych jeszcze n a •
anno Domini przed dwoma conajmniej
O naukach początkowych przyszłego
wiekami, za Sasa ... Zmian niewiele...
poety nic prawie nie wiadomo.
Zachód złoci szeregi jabłoni i smętMożliwe, iż
pobieia je w domu przy
,1ych, niby śpiących grusz, ciemną rdzą pomocy· księdza pleba11a, albo w nicdapokrywa kiełki zbóż na rozoranych po- .]ekim Sandomierzu: pewności w każdym
lach.- a w ciszę wiośnianego wieczoru bądź razie nk:11a.
spływają z oddali modlitewne, rozełkane
Dopiero pod datą 1544 roJru widnieje
głosy sygnaturki... Zmian naprawdę
nie- 70 hannes filins Petri ex dominationc hewiele„.
reditario e. c. t. w księdze immatrykulaNiema tylko owej lipy rozłożystej, a cyjnej uniwersytetu krakowskiego - na
Stfojnej w bujne, gęste listowie, która wydziale nauk wyzwolonych, ale znów
przemawia słowami pięknej fraszki z brak wszelkich nrawie szczegółów o poksifłg drugich:
bycie młodzie1]c a w renasansowej Stolicy
Gościu! si(!dź pod niem liściem a odpocz11ies::. Zygmuntowskiej Polski.
ówczcsi1a Alma
[sobie ... Mater Jagiclloneusis przeżywa coprawda
nie dojdzw c~ tu słońce. przerzekam ja tobie .. uajświetniejszą epokę swojego rozwoju u
Nie tej lipy, bo ją zwala pono jeszcze schylku piętnastego i w początkach szes" 1770 roku straszna burza gradowa, któ- nastego wieku, a gdzieś około 1535-37
ra przeciąga wówczas nad Czarnolasem. zamyka się pono ten okres.
W miejscu, gdzie ongiś rozrosłe drzeAle i później, a więc jeszcze za lat
wo poszumem swej korony głuszy może pobytu studenta - Kochanowskiego w
oszalałą rozpacz i uspakaja serce bólem podwawelskim grodzie pozostaje unirozdarte... s to i s z a r y , z k i e - wersytet krakowski poważnem siccllis1 e ck ie go Pi as ko wca w z n ie kiem wiedzy humanistycznej.
si o n Y p em n i k •
Wykłady znakomitych częstokroć pro„.Skromny obelisk z kamienną, symbO- fesorów _ klasyków obejmują całą praliczną trumi~nką, na której wyryto jed- wie literaturę rzymską, bardzo dużo z
no, znamienne słowo: Urszula...
greckiej, a nawet pojawia się katedra jęDzieło ks. Lubomirskiej, jednej z wła- zyka hebrajskiego, krzewi się bujnie reścicielek dóbr Czarnolas, a w późniejszych toryka według wskazań jeszcze Arystolatach, po 1831 roku zakonnicy w klasz- telesowych i filozofja stoicka w ujęciu Citorze P. P. Wizytek w Warszawie.
cero'na.
Takiem jest lokalne tło największych
Nirwiaclomo znów dokładnie dlaczego
1zlotów i głębokich przeżyć Jana Kocha- i kiedy opuszcza Kochanowski Krakóvv,
nowskicgo ... i takicm było przed wickami. w latach 1547-49. Moż.; śmierć ojca, .:i
#;„
*
n1oże znów rozruchy uni\versyteckic jan Kochano,„·ski rodzi się w Sycynie, owo słynne wyjście żaków krakowskich .iemi radomskiej, w ówczesnem woje- skłaniają go do powz~cia takiej decyzji.
wództwie sandomierskiem jako drugi z
Kraków nie wystarcza mloclym dokolei syn Piotra Kochanowskiego, komornika radomskiego, późniejszego sędziego
ziemskiego sandomierskiego, ziemianina
średniozamożnego i małżonki j~go Anny
z Odrowążów z Białoczewa, z owego znakomitego i słynnego rodu Odrowążów,
k!óry daje ~olsce już w XIII wieku wybitnych
biskupów i pustelników - św.
Jacka i błogosławionych Iwona oraz Cze1

*

sława.

Stąd jak później u Goethego, lub Mickiewicza występują w jego usposobieniu
dwa pierwiastki ducha, rozwinięte zosoh- ,
na w rodzicach: po ojcu
ro z sąd e k
prawniczy i zaQtiłowanier
do rozważania
zagadnień
politycznych lub społecz-

centom i śmiało myślącym doktorom dekrctu, ·nie wystarcza młouzieży i nic odpowiada widocznie Kochanowskiemu .
Na rozwój duchowy przyszłego twórcy „Odprawy posłów greckich" te lata
wpływu żadnego prawie nie mają.
Natomiast bardzo wiele dają mu w ę d r ó w k i h u ma n i s t yc z n e p o
E u r o p i e , owe dziesięcioletnie żywe
i bezpośrednie poznawanie kultury renesansowej we Wloszech, Francji i w Niemczech, zwiedzanie Krolewca, Wiednia, Paryża i Rzymu.
W Padwie z całą natio polonica studjuje pilnie poetów greckich i prozaików
rzymskich pod światłem kierownictwem
znanego humanisty i pedagoga Franciszka
Robertelle'go, odbywa długie wycieczki
po ziemi latyńskiej, a z •późniejszym świet
nym znawcą starożytności Andrzejem Patycm Nideckim, z Janem Januszewskim
i Stanisławem Fogelvecler'em przebiega
całą Kampanję, ogląda Neapol, może nawet Sycylję ...
Konno i pieszo, z szablą 1irnntuańską
u boku i pliką akt czy książek pod pachą
zwiedza pola Kamieńskie, widzi srebrzyste góry Albańskie, i niettrodajne odłojgiem leżące ugory w okolicach świętego
Miasta.
Tam przychodzi pierwsze silne, męsI kie uczucie i pierwsze niemniej mocne
rozczarowanie za sprawą paduańskiej kurtyzany, nazywanej przez poetę, prawdopodobnie za Horacym - piękną i zimną
Lidją.
Lidja owa, wbrew wstydliwym zapewnieniom
niektórych
podręczników
szkolnych, - nic jest twoiem chorobli\vej fantazji młodocianego studenta, - ale
;~y,vą, realną kobietą, jedną z tych powabnych nierządnie epoki renesansu, którym błazeńskie i cyniczne rady Pefr'a Aretino są zapewne bardzo dobrze znane

I

i niewątpliwie stosowane przy wykonywaniu kunsztu miłosnego.
Poeta ludzi się przytem, iż Lidja co
mu siły zabrała, lecz wraca mu siły potrafi zapomnieć o mieście i zbytkach a
wówczas
niechaj wiejscy bo![owie jej bt;dfJ przytomni
nieclwj łąki szumiącym otoczą jq wianem
zamiast lwmnat, pachnqcych cylickim
[sza/ranem ..•
a gdy spocznie po pracy, niech nocni grajkowie
pieśń słowicz(! jej dzwoni.(] w zielonej
[dąbrowie.

(Elegje łacińskie ks. 1 Eleg. XIV).
Ale Li_dja pozostaje sobą, miłość rozdaje za złoto, uśmiechy za podarunki, więc gdy nie stało dukatów rzymskich i
cekinów niemieckich w jedwabnym trzosie studenta ... opuszcza go ze spokojem.
Ból serdeczny i nienawiść zajmą miejsce miłości, a Kochanowski zapyta szczerze:
niecna miłości, poco mnie dręczysz &traszliwie,
poco mnie jaho wid1er pędzisz nie[11iewściqgli1~ic?

(Elegje łac. ks. II eleg III).
W 1557 roku, prawdopodnie z powodu sm1erci matki i z konieczności przypilnowania działów rodzinnych powraca
do kraju.
Przypada poecie na własność niewielki, jak na owe czasy i przy ówczesnej
niskiej kulturze rolnej - majątek ziemski,
mianowicie połowa wsi Czarnolesia, wynosząca wedle opisu
jedenaście
łanów
małych,
czyli
około
siedemdziesięciu
włók ziemi, przeważnie lasów i łąk. Osiada więc chwilowo na roli, ale nie nęci
go jeszcze monotonnie. życie wiejskie,
szuka ruchu, zabawy, tłumów, września
nych, aby w tej atmosferze znaleźć praw
clziwe jak sądzi natchnienie. Wyjeżdża
znów do Włoch, podróżuje zbiera wraże
nia a może· i nocne przeżycia, znów powraca do kraju i znów nie widzi dla siebie nic odpowiedniego.
Poraz trzeci wyejeżdża do Włoch, tym
razem zwiedza dokładnie Wenecję i wresz
cie po pięcioletniep takiej wędrówce artystycznej przyjeżdża na stałe do kraju.
Wroku 1563 roku jest dworzaninem
Jana Firleja, wojewody lubelskiego i marszałka wielkiego
koronnego, wodza protestantów małopolskich i pierwszego pana w całej Koronie, na którego pokojach
zbierają się podówczas „luterskie
ministry" i wiodą długie dysputy religijne.
Atmosfera waśni wyznaniowych nłe
wpływa je<lnak na usposobienie poety.

sypialnię. ł'oprzeamk móJ, wedle wszel-lszarej bryły gliny na drewnianern rusztoK1ego pi-av~aopoaobieńst_wa Amery.1rnnln, wa~iu, na którem ~amierza~em m?delo:
IW!ml'lJI
F*W~ 11ie zosmw1r po sobie me, poza o.lbrzy-· wac, gdy uczułem, ze ogarma mme cos
-„a ...mim blokiem gipsu, stojącym ciężko i nrn dotychczas ni€znanego ...
~ zdarnie w jednym z kątow pokoju i słuNieznanego? Nie, uczucie to nie było
żącym widocznie za podstawę przy mode- mi obce za czasów dzieciństwa. Jako dzie
Nie znaliście, moi drodzy, Elizy Mar- to dziwne, bardzo dziwne.
!owaniu; ja także w myślach przezna- ci poznajemy wszyscy ów strach przej11and przed laty dwudziestu, kiedy była
„W owym czasie pracowałem wła~nie czyłem mu podobną rolę. Tymczasem mujący nas samych ... strach, który każe
istotką powiewną, nieziemską, z miną nad nowym projektem, nad grnpą, którą jednak umieściłem na nim lampę, którą wołać matkę lub piastunkę, albo też wojakgdyby z· nieba spadła. Oczy miała nie - zamierzałem nazwać „Nieśmiertelnośią '. zapalałem, gdy mnie, jak to się niejed- góle kogoś, ktoby przyszedł i światło zazwykłe, takie oczy pamietać można dłu- Chciałem, aby rzeźba przedstawiała ko- nokrotnie zdarzało, napadała chęć ryso- palił... Dzieci nie umieją wyrażać stanów
go: bardzo jasne, trochę~ wystraszone, o bietę, unoszącą w rękach głowę zmarłego wania wieczorem.
uczucia odenvanego, bo inaczej powiedziwnie pustem wejrzeniu, ustępującem dziecka, leżącego na jej kolanach.
Podczas przeprowadzki cały mój do- działyby, że boją się w ciemnym pokoju
tylko wtedy, gdy Eliza usiłowała wyraProjekt do powyżs:o:ej rzeźby był go- bytek zmieścił się na ręcznym wózku. czegoś niewidzialnego, którego obecność
zić cudze myśli.
tów; okazało się jednak, że prncownia mo Łóżko, a raczej duża otomljna, stanęła na czują, czegoś nierzeczywistego, unoszą.Właściwość ta czy_niła z niej niepórów ja zbyt jest niska, aby grupę w niej po- estradzie, wypełniając ją pnrwie całko· cego się w powietrzu i nieuchwytnego, co
aaną modelkę. Bo z chwilą, gdy jej mó- mieścić, a będąc pozatem także bardzo wicie. Potem sprowadziłem glinę i za- jednak naprawdę w pokoju było ...
wiono, kiru była Ofelja, Pentyzelea lub ciepłą, nie nadawała s,ę do urabiania gli- brałem się do roboty.
Wierzcie mi, że takie właśnie wyczucie
iinogen, Eliza stawała się Pentezyleą lub ny, schnącej zbyt szybko.
Praca moja pochłaniała mię zupełnie. czyjeś nieuchwytnej obecności ogarnęło
Imogeną lub Ofelją. A charakter owych
Wynajałem więc na pewien okres cza- Gdziekolwiek szedłem, zdawało mi się, że nrnie od pierwszego dnia mojej przepropostaci ujmowała bez
najmmeJszej su inną pr~cownię, w dziś już nie istnie- słysze pytanie biednej matki, zadawane wac~zki do nowej pracowni. Bałem się
przymieszki konwencjonaizmu, tylko do- jącej czę.ki Impasse Boisscnade.
sobie.1)1'Zed ostygłemi zwłokami nieżywe- jak dziecko, nie rozumieJąc, dlaczego.
kładnie w ten sp.osób, w jaki ty sobie je
Newa pracownia wyglądała jak ob- go dziecka; w duszy nosiłem stale obraz Strach śmiertelny i niesamowity, strach
wyobrażałeś. Odgadywała twoją myśl i szerny i chłodny skład, który kiedyś słu- zesztywniałych, rczpacziiwie smutnych ściskający za gardło, ogarniał mnie za
ucieleśniała ją, ale wtedy i ty musiałe:- żył widocznie za stajne, Właściciel domu kształtów zmarłego maleństwa.
każdym razem, gdy przestępowałem próg
skupić ~szystkie ~Woje siłJ:' dUd10W€ l~ad \\'.Ylic:zył.p~·awdor:o~Db1lie, ż.e .artyst~,, cho-,. , 0~ pi~t'WSZej chwili postanowił~m U- wielkiego, pustego i zimnego pokoju,
dokonamem powziętego <lz1ela. Z eh w11ą, c:1ażby 11a.J11"?dz111e.i są, kpteJ płuc11.: bę- zyc Elizę Jako modela do trupa dziecka. gdzie poza odlewami gipsowymi, które
gdy w tobie zamierało napięcie pracy. dzie od konia i zamienił stajnię na pra- Nikt nie umiał lepiej od niej urzećzywist- sam tu sprawdziłem, kilkoma mokrerni
1nić zdrętwiałego wyrazu śmierci, tak bar plachtami i projektem nowej grupy, nic
B.:liza traciła pozę i przybierała znowu cownię.
ładną, lecz dtt1syć ospałą postać pierwsze:·
Naprzeciwko wejścia umieszczona by-I dzo nas niepokojącego.
nie stało ... I chociaż codziennie, z chwilą
· (epazej młodci dziewczynY. Zaiste. było ła jakgdyby wisząca estrada, służąca za
Nie zdołałem jednak umieścić je&icze zapadają.ce.go zmroku wieczornego 7,aw~zP.
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Nie uczyłem sifl w Lipsku ani w Pradze wiary
l nie wiem jako każ'! w Genewie u /ary ...tłumaczy

nieco żartobliwie i lekko swój
stosunek do innowierców w owym czasie, w okresie największego natężenia reformacji w Polsce. Coprawda nie zgadza
się z tym zupełnym indyferentyzmem (obojętnością) na sprawy religijne fakt napisania dwóch pieśni religijnych o wybitnie luterskiej tendencji, mianowicie „o
zburzeniu „Sodomy i Gomory" ·oraz „o
Potopie", - ale trudno się dziwić temu,
że młody
Kocha11owski jak i wielu innych przechodzi okres zainteresowania dla
nowinek religijnych.
Zresztą protestantyzm polski
załamu
Je: się w latach 1563-66, a Kochanowski
w tym właśnie czasie przecodzi do obozu
katolickiego i zbliża się do dwóch wybitnych jego przedstawicieli i Filipa Padniewskiego - biskupa krakowskiego i podkantlerza koronnego oraz do Piotra Myszkow
skiego, prałata również krakowskiego,
podówczas dziekana kapituły i pierwszego
. sekretarza króla Zygmunta Augusta.
Za ich to wyraźnem poparciem dostałe się w następnym 1564 roku na dwór
ostatniego z Jagiellonów w c h a r a k -

terze

czerwca 1930 roku.

przybocznego se-

" r e t a r za ,

za który życzliwy mu już wówczas Rej
zestawia go z rzymskim .Tibullus'em.
A przecież do króla nie udaje mu się
nigdy zbliżyć, chociaż w 1568 roku towarzyszy ostatniemu z Jagiellonów w wojennej wyprawie na Inflanty przeciwko Iwanowi Groźnemu i przebywa w obozie pod
Radoszkowicami.
Przeciwnie, z każdym dalszym rokiem
przekonywuje się coraz lepiej i coraz bardziej o jałowości tego beztreściwego, a
napozór tylko tak świetnego życia na Wawelu, coraz bardziej wyraźnie widzi i odczuwa brak „stateczności" w środowi
sku rozhukanych paniczów i zepsutych
dworaków, a gdy siwizna przypruszy mu
zlekka kruczy włos - wycofuje się niepostrzeżenie z Krakowa.
Zgorzkniały, zniechęcony,
z wyrazem
zapewne dziwnej apatji na pięknej jeszcze
twarzy powraca do dziedzicznego Czarnolesia.
Nic gospodaruje, bo nie zna się na tem,
nie potrafi zachwycać się jak Rej kupkami
gnoju i trzęsawiska, nie rozumie „wsiowych pożytków", ale zato jego wprawne
oko artysty chwyta barwy i tony, kształty
lub postacie, abY, je wszystkie, zaklęte w
moc i czar pięknego słowa unieśmiertelnić
w poezji.

zaś Myszkowski, obdarzony właśnie biskupstwem odstępuje mu
<lochody probostwa w Poznaniu, a następ
Stada igrajq przy wodzie,
nie wyrabia mu przywilej na prebendę w
a sam, pasterz, siedzcc w chłodzie,
Zwoleniu.
,
Gra w piszczałkę proste pieśni,
Na królewskich pokojach, w hałaśli 1
a faunowie slcacztJ leśni.~
wej, wesołej a czysto gęsto pijanej kompanji dworaków, gdzie trzeźwy doktór
Na pospolitej polskiej, łące wiodą greckrólewski Hiszpan don Antonio uchodzi za kie bóstwa barwny korowód, a prawda
zdrajcę powszechnej L-abawy, - twórczość krajobrazu splata się z wizją poetycką mipoety nie może nabrać prawdziwego po- tologicznych postaci„.
lotu i głębi myślowej.
Hellada na tle polskiej natury.... niby
Cały dorobek literacki z tych lat to
cudowny obraz Boticelle'go, drugi! inny
'90emacik „Zgoda" - przeróbka mowy
Padniewskiego w Senacie i drugi podobny
tttwór - „Satyr" - upoetyzowane streszczenie orędzia Myszkowskiego na Sejm
1563 roku.
Można tu jeszcze dodać: powiastkę o
grze w szachy, a właściwie opis turnieju
~zachowego, który dwaj szlachetnie urodze
ni młodzieńcy Fiedor i Borsuj staczają o
rękę pięknei duńskiej . królewny Anny.
Następnie wymienić należy panegiryczJlY wiersz „Proporzec albo hołd pruski"
napisany z powodu złożenia czołobitności
Zygmuntowi Augustowi przez pruskiego
księcia Alberta H. w 1569 roku i szereg
drobnych wierszy okolicznościowych.
Z w o I 11 a r o. z w i j a s i ę i ł

krzepnie poetycki talent
piewcy ,,Hymnu .. do .. Boga'',

i bardziej szczery „taniec wiosny" a jednocześnie znamienna zapowiedź Grabca
i Goplany z „Balladyny" - pierwsze w
literaturze polskiej obrazowe pomyślenie„.
„Pieś.ri świętojańska o Sobótce".
Właśnie na jednej z podobnyc;h uroczystości poznaje Kochanowsl~i w sąsiedz
twie młodą, osiemnastoletnią Dorotę Podlo
dowską, a małżeństwo z tą kobietą czystą, wyniosłą i przytem prostą,
daje mu
wreszcie ciche, skromne szczęście na ustro
niu, o którem wspomina z lubością w
„ Trenach".
Pod cieniem kwitnącej lipy czarnoleskiej, na umajonym ganku własnego, ubogiego dworku nawiedza poetę teraz
największe,

prawdziwe

natchnienie.
Przekład powoli z Vulgat'y psalmy Dawidowe, korzystając z poetyckiej parafrazy purytanina szkockiego Jerzego Buchanau'a oraz z nieudolnego przekładu poi
skiego arjanina Stanisława Murzynowskiego .
Pracuje wytrwale nad „Iljad.ą" eurypidesowym Alcest'em.
Z tych wznowionych studjów klasycznych wypływa ta swoboda i giętko§ć wiersza łacińskiego, które podziwiać można we
wspaniałych strofach ody od
Polotteam
expugna ttam (na zdobycie Połocka), lub
w pieśni zwycięskiej do „Sławnego króla polskiego Stefana Batorego po ukończe
niu wojny z Moskwą i odzyskaniem Liwonji".
Tam ma również swe źródło pomysł
„Odprawy posłów greckich" - pierwszego prawdziwie pięknego utworu dramatycz
nego w literaturze polskiej.
Zamiłowanie do helleńskiej formy nie
opuszcza już odtąd poety, a cienie Nioby,

Orfeusza, Eurydyki i Persefony lub pv
nurego Hadesa snują się przed nim wt
mgle łzawiących oczu poprzez strofy na·
brzmiałych ojcowskim,
Judzkim bólem
przecudownych · „ Trenów".
Niby w „Hamlecie" ścierają się dwa
światy renesansowy, pełen zwątpiei
religijnych i średniowieczny, o głęboką i
bezwzględną religijność oparty.
Zmieniają się rytm i rozmiar wierszowy stosownie do zmian nastrojowych, do
przeżyć i stanów duchowych
bolejącego
ojca, który Bogu nawet wydaje walkę na
serca„.
Po śmierci Urszuli i Hanny, po 1580
roku słabnie zwolna napięcie twórcze Kochanowskiego.
Zamyka się teraz już całkowicie i osta·
tecznie w granicach życia rodzinnego, niczego już dla siebie nie pragnie, niewielf
się spodziewa.
W 1584 roku, na wiadomość o zamordowaniu przez zbójców w górach Bałkań
skich szwagra swego Jakuba Podlodowskiego, podkoronnego nadwornego, który
z królewskim rozk..,zm jeździł do Turcji
po zakup koni, - :zdobywa się na ostatni,
ziemski czyn.
Udaje się na Sejm do Lublina, aby tam
dochodzić sprawiedliwości za śmierć krew
niaka i tam w antikamerze kaziniierzowskiego jeszcze zamku pada rażony udarem
serca dnia 22 sierpnia 1584 ...
W pięćdziesiątym czwartym roku ży
cia schodzi do grobu poeta, któremu twór
cześć nie jł!st nigdy pustą igraszką snobistycznych słów i frazesów, ale daje zawsze
odbicie jeno tego, co dzieje się, tworzy.
lub umiera we wspaniałej jego duszy ...
Człowiek i twórca,
codzienne życie
własne i wizje urojone stanowią tylko pierwiastki, które przetapiane w ogniu praw·
dziwie wieszczego natchnienia dają cudow
ny kruszec poezji„.
Z niego, podobnie jak przed nim Horacy, lub Dante a później Goethe i Mickiewicz odlewa mistrz polskiej mowy literackiej spiżowy, niezniszczalny posąg swej
nieśmiertelności z tern jednak
bolesnem.
czy nawet wręcz tragicznem przeświadcze
·niem, iż śpiewa sobie tylko a Muzom.„
Dziś. wypada wpoić w społeczeństwt
przekonanie, iz ten jeden tylko sąd poety jest naprawdę mylny ...
Kochanowski żyje wśród nas, 2. na humanitaryzmie zbudowane hasła rniłośt"i
Boga, kraju i rodz.iny uznać może każdy
obywatel dzisiejszy Polski od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy w politycznych i
społecznych sądach.

za~alałe1:1 lampę ~o wieczór od szóstej go- j Eliza przy_sz~ otu!~ma _w d~~Y :r;>łaszcz.1 czas 1:1ego pobyt~1 _w nowe~ m.i-eszkaniu. lg~ ~est zup~mie, mężczy~a. ~d~ł je;J
duny, mesa.rnowitość, jak olbrzymi nie- · Było to w zlffile. Widzę Ją dzis Jeszcze,
Eliza po chw1h wstała 1 przeszła po b1-ehznę.„ Wymknęła mu się, JUZ Jest na
t?perz, poczynała unosić się i:ademną i jej bladą. tw_ar:zyczk~ o niez~ykłych ~ pokoju, jakgdy_by czeg~ś szu~ając.
l~ierws~ym stopniu schodów, ale młotek
biJą.c bezszelestnemi skrzydłami, otulała czach, wyłaruaJącą się z okrycia. Przyw1- We dwoJe tu ffileszkah, - rzekła. Ją dosięgnął ...
mnie w st.-ach.'..
talem ją. radośnie i zacząłem żywo roz- - Mężc~yzna i kobieta ..• Kobieta starsza
Mężczyzna rozrabia je5'Zcze więcej gi}j
Doszło wreszcie do tego, że z chwilą prawiać, ab samego siebie rozerwać.„ Wy odemnie„. Och, a mężczyzna jej nienawi- su, jeszcze więcej... wkłada do nieg:o
tamierania dnia uciekałem z praco\vni i tłumaczłemy jej pozę.
dził. Czuję tę nienawiść. Została tu we ciało kobiety, rzuca gips na trupa_ Kobłądziłem po ulkach, aby późno, jak naj- Nie jest trudna, bo widzis!Z, tylko wszystkich kątach, w podłodze i tam na bieta siiedzi skulona, jak mumja... Ok
później do domu powrócić. Często nawet się wyciągniesz zupelrnie prosto i sztyw- górze...
już jest krzykryta, już jej wcale nie winoc poza domem spędzałem.
no, jak tylko będziesz mogła. Będziesz
Weszła po schodach na galerję i usia- dać .... Tam! tam jest, w środku, w bloku
o ile jednak niekiedy składało się tak, nieżywą dziewczynką, rozumiesz? Prze- dła na mo.'em łóżku z twarzą ukrytą w pod lampą!„.
że zostawałem w domu, wtedy niewidzial cież t? całkiem łatwe prawda?
. . dłoniach.
Eliza podniosła się, zdrętwiała z prze·
ne „coś" poczynało działać i <lawn~ przeElizę dreszcz wstr~~s~ął, oczy . JeJ
- Na tem miejscu przez lat kilka rażenia..• Rzuciłem si-ę na młotek, jak ów
rażenie ogarniało mnie ze zwykłą sobie p~ybrały wy.raz bardzieJ Jeszcze stęzały sta~o kobiety łóżko ..•. , ~~b~eU: k<>0ała człowiek, 0 którym opowiadała i ude:rzysHą... A do tego światło ... Bo nie mówi- mz zazwycz~J:··
. . .
m~czy~ę, ale on.~mesc JeJ me ~og~··· łem w gipsowy blok. Duże kawałki ·ods.ka
łem wam jeszcze, że płomień mojej lam- ~rze~iez tu JUZ Jest trup, :-: ~e- Byc J?Oze .dlatego, ze znał::i w~zystk1e Je- kiwały jeden za dł"ugirn, wielkie i białe,
py zaczynał tańczyć, jak gdyby muska- z.wała się cichym głosem. - Tu JUZ Jest go taJemn~ce ... Ta~ w ~~cie le~y młotek:·· w miarę mych ciosów jednak g-ips począł
ny owemi skrzydłami, co noc zaś około trup ... ..,
.
?'
~~o drzwi... Kobieta sp1, ~ęzczyzna me przybierać wygląd cmrniawy, jakgdyby
,g·odziny pierwS1Zej gasł, jak zdmuchnię- :Ską? o ,t~~ wiesz .. - krzyknąłe1:1. s:i_:>~ wcale.: Czek~.„ Słys~y, Jak zegar wy- zgniły, a wtem ... Lecz nie _ są. ;rzeczy,
ty nieznanem i niewiadomo skąd idącem
O?po:v1edz. Je~ ta~ ?olece zgadzała się b~Ja go~my. Bi.erze ~IP:S, cały, . worek 0 których mówić niepodobna, bo są za
tchnieniem.
z m0Jem1 w.raz~~1rum.' ze gdyb!°!" s~ był g1ipsu„: Jeszcze Jede°;. 1 Jesz~ze ~eden ... ohydne„. Blok rozpadał się na kawałki,
W
.
.
mordercą, to me umiałbyn1 uzyc iru1ycn rozrabia go wodą ... B13e godzma Jedena- które wewnątrz były puste
pokazujae
strzyma~e;n na kilka , dm robotę, słów. A Eliza mówiła cicho i powoli:
sta, bije północ, potem pierwsza„. Patrz, odcisk ludzkie2"o ciała skul~ne!!"o! tkwią
J.1e
zczynnosc
była, stokroc
· ... , me
· me
·
·
T a.\.
1- gasi• l ampę...
"' bloku
··• jak nienarodzo·
.
.
"'o-orsza ·, od-.
- N'ie wiem
wiem...
cego · we wnętrzu
daw~ła mme :V całosc1 na pastwę manJ1 samo, jak pan, nic nie wiem... Boję się
Zgroza nieopisana ogarnęła mnie - ne dmecko.
'
przesladowczeJ.
tutaj ..• oto wszystko.
o tej godzinie gasło także moje światło„.
. d ·ała s·e
1 ~a
Pewnego pięknego poranka zaten'l
Siaddła na stołku i zdawała sie zapo- Czy, widzisz - mówiła dalej EliW ten. sp?Sób ?owie ~
1
1,decydowan~~ położyć kres powyższym o- minać o mojej obecności. Moje myśli nie za. - Wstępuje cicho na schody„. Mło- Ma~n~~; ~e Jest .Jasi:~~ zącą a
ba"':om, nap.l'sałem kilka słów do Elizy z zaprzątały jej mózgu, ale to „coś" w o- tek trzyma w ręku ... Zbliża się do łóżka... Pt> ro. •eJ przerwie
r ez ...
prosbą, aby mi pooołudniu zechciała pozo kropnej atmisferze pracowni zawładnęło Ha! Zbudzona kobi·eta zrywa się... Bieg~
'nlim. F. S.
wać do rzeźby.
ni'} tak, jak i ogarniało mnie przez cały nie po }20koju bosemi nogamL„ Tera.z nau1---
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tająco.
Górował ponad dudnieniem motoru, zamarł gdzieś z głuchym trzaskiem.
Na prostokąt płóciennej budy, rozpiętej
nad autem,· spadły cięźkie krople wody.
Ale wła8rtie wtedy wchodzili do mieszkania
Ernsta. Samochód trzykrotnie jeszcze oz- ·
wał się nerwowym głosem z poza rżniętego w długie d~ski kwadratu wjazdowej
bramy, i zamilkł. Drżąca firanka wody
zawisła przed ok11ami. Białe smugi świateł
rozdzierały mok1y mrok. W korytarzu z
szeleszczących płaszczów cicho kapała
wilgoć. Dopiero w pokoju, przed jasnym
płatem obrusu, zrobiło się jakoś inaczej. Przy dzwortiących o białe koła talerzy
- szarych ostrzach nożów, przy wielkich
plastrach szynki, czerwonym dywanem
ścielącej się na półmiskach, przy suchych
grudkach chleba, rozsypywanych tu i tam
_. rozmowa ożywiona. Niby na inne tematy. O deszczu, słońcu i pogodzie. O
dalekich morzach i szerokich lądach, kolerowych rasach,
prohibicji drapaczach
nieba Jednocześn'ie zręczne badanie przeciwnika. Między masłem i chlebem, między
szk!anką i talerzem, wtrącane ciekawe pytama o sumach, procentach, kapitale.
Udane zadowolenie z kapiącej od frazesów
odpowiedzi. Wreszcie anglosas poczuł
zmęczenie. Zaprowadzili go do pokoju,
omaścili na wszystkie strony życzeniami
rlobrej nocy i... zamknęły - się biało lakierowane drzwi.
- Dolaqr poszły spać, - Ernst przekreślił powietrze zygzakiem ręki. Z akompanjamentem sprzątanych szklanek przeszli do gabinetu. Krótki rzut oka na
zegarek. Cicho
trzasnął mały zamek
chrzęszcz<tCeJ świeżą skórą, żółtej teczki.
Szeroki strumier1 papierów bezszelestnie
wypłynął na blat stołu. Znieruchomieli
chwilę, potem, jak gdyby w nagłej ale
nieprzyjemnej decyzji poczęli grzebać oburącz w jasnym potoku pomysłów, pianów, kosztorysów. Wszystko to przelewało się przez palce, wiotkie, miękkie, niezdecydowane. Dopiero razem ze stmerem
ciemnego ołówka, poczęły krzepnąć projekty, nabierać kształt6w coraz bardziej
prostych i zrozumiałyc'l. Powoli wyrastał
jakiś ogrom pracy wielkiej f wspaniałej. W takt metalicznych uderzeń zegara
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rozprzestrzeni~ł~t się cisza peł11ej nocy. .

J Sprzedajemy się? . K~óż nas

- Dwanasc1c. --- 1)1 zo. r.1oh e od medawnego deszczu szyby wbiegał mrok
blizkiego ogrodlt. Kolnicki otworzył okno.
Mała, cza1na sylvv<~tka zasłoniła księżyc.
- Nietoperz. - Poczęli znowu grzebać w
arkuszach. Minuta gonHa, sekundy takt
czasu omierzały. Aż nako11iec z szeleszczących skib papieru wyłoniły się gmachy,
domy, pałace. Dlugie kolumny cyfr zlały
się w migotliwe światła lamp elektrowni,
w asfaltowe jezdnie, parowe młoty, rozpędowe koła,
w przeciągłe gwizdy fabrycznych kotłów, w wielkie <!rabiny
ścian µajeżone szczeblami Qkien, w pracę
rozmachem grzmiącą i w wielki spokój,
pośród szumiących lasów, w ciszy wieczoru, po trudzie dnia powszedniego.
Spojrzeli na siebie, podnosząc ociężałe
głowy z nad stołu. Za błyszczącemi szybami okien pierzchła noc, goniona szaremi barwami świtu. Oto w tych dalekich
niewidocznych jeszcze promieniach słońca,
ciężka zmora wypełzła na pokój, przytłumiła
wielki obraz
przyszłości. Z
martwych szeregów liczb patrzyła zimnem
okiem rzeczywistość.
Rosły długie węże procentów, pęczniały
wielkie zera a wreszcie poza zapisanych
arkuszy wyjrzała nieubłagana twarz bankiera. Ernst opadł na kanapę. - Sprzedajemy się. Praca polska w złotych więLach dolara. - Kolnkki
zerwał się z
krzesła. Począł chodzić wzdłuż czterech
ścan pokoju. Głuchy odgłos kroków mącił
ciszę wstającego dnia. Gdzieś na szosic zatrukotał pierwszy wóz. Inżynier
przystanął zbliżając pobladłą twarz do
oszroniałej kulkami rosy ramy okiennej:
- więc cóż? co dalej? ... Wszystko rzucić,
zaniechać, przekreślić.? - Na to znowu
Ernst, stukając palcem w kolano: - sprzedajemy się.
- Wszystko rzucić-grzmiał Kolnkki.
- Stać będziemy przed zaśmieconą kałużą
miasta, patrzeć będziemy, na tern koniec.
Buduje się świat, warczy kołami motorów, a u nas co? Co jest u nas? ... Co jest?.„
Zatęchłe, zakopcone zaścianki, drzemiące
w cieniach przeszłości, ciche, zgrzybiałe i
milczące. - A wycągając rękę w kierunku szarzejących za parkanem pól: -

Kto to wszystko kupi? - kłół palcem dale'kie obszary łąk. - Widzisz„. - Ernst leniwie podniósł się z kanapy, - wielka
rzecz, owies. - Kolnicki przerwał w pół
zdania i machnął ręką.
żółty błysk słońca przebił zielone gałęze jabłoni. Oto dzień wstawał nad
daleką przestrzenią pól. Witały pracę
powszechdnią dalekie dźwięki ostrzonych
kos. W stalowych kręgach sierpów padały grube kiosy złotego zboża. _ żmwa
się zaczynają odezwał się pierwszy
Ernest, kiedy znowu warczeli autem na
łagodnych skrętach szosy. Brothers Smith's
Company.
Kratkowany przedstawiciel
odjeżdżał. Po kilkunastu dniach miały
być zakończone rokowania. Ale już w samem sercu stolicy kraju. Ostatnie podpisy przy zielonem suknie gabinetów, tymcza~em„. Tymczasem trzeba było amerykamna opakować, odwieźć na stację załadować", zręcznie, delikatnie, wsun~ć' bilet, potem turkocący głos konc!uktorskiegc
gwizdka i cichy syk pary w hamulcach
wagonów.
'
Jakieś prostokąty dołów, kwadraty
czarnych wyrw, przystrojone zielenizną
traw, grodziły szosę z obydwu stron. Kilka sosen sterczało w gorącym blasku nieba. _ .\\;'idzisz. _ zaczął Kolnicki _ leży
to sobie odłogiem szmat ziemi, czeka na
pracę 1.udzką„. _ Na to Ernst _ sprzedaJemy się ..•

Brothers Smith's Company. Samochód
i utknął raptownie. - Dziur a psiakrew.•• - Dziura w równej szosie.
!!1żynier Kolnicki otworzył
ze zgrzytem
drzwiczki auta i wsiąkł w ciemność. Szofor majstrował, oświetlony migotliwem okiem latarki. Kwadrat światła legł przed
motorem. Brothers Smith's
Company.
Przedstawiciel wielkiej firmy tkwił we
vrnętrzu wozu, jaskrawo pokratkowany kolorami płaszcza, ściśnięty w sobie, sprasowany niczem figa. Inżynier nerwowo u1eptywał piasek.
Jezscze godzinę temu, na zielonej po.ani~ obok kopic siana, między dróżką i
iagajnikiem, ,wypluwał gardłowe dźwięki
anglosaskiej mowy. Okutą laską kreślił
na szarym i<urzu ścieżki plany przyszłych budynków. Godzinę temu, przy ostatn,i, gasnącym promieniu słońca, sypał
z ręki do ręki wilgotny piach. - Wiesz
co to jest? - Jego kolega Ernest wzrusz ał ramionami, piasek. - A co bę
dzie za rok, za dwa?„. - Piasek„. - Na
to I<ołnicki , zdmuchując resztki kurzu z
dłoni: - złoto, złoto. Każde ziarnko, każ
dy pyłek. Złoto, pieniądz. Już w myślach wykreślał białe bloki
iabrycznych budynków. Kominy przetną
r.iebo. Gładka szosa pobiegnie prędko do
ulic bsku. Wielka pożyczka inwestycy jna. Ro zwalić rudery. Nowe domy, nowe 2"machy. Serokie ulice pójdą bielą
ś ri <m . Dosyć już dziur w chodnikach. Cz!owieku„. - krzyczał w cieniach nadr: i10clzącego wieczoru, czy ty sobie
wyob raż asz, czy ty sobie wyobrażasz?
Noc ich zastała, kiedy dudnili wielkim
.notorem po żwirze szosy Czarniejsze od
zmroku, goniły słupy telegraficzne. Ciepły wiatr dmuchał bokami. Przed tasldem rozkopano część szosy. I oto teraz
tkwili w piachu, w wielkiem milczeniu
.
przerywanem mespokojnem
warczeniem'
n;otoru. Wreszcie i to ustało. Jednocześ
nie zgasły ostre światła
reflektorów.
Ciemność nakryła samochód. z bliskie~o lasu szła cisza, trzask.1jąca uschłemi Czemuś wieczór czerwon,Y zamilkł.
Trzeba pójść tam, jeżeli chcesz wiedzieć,
gałęźmi drzew. Z wnętrza wozu zagadał Czemuś barw:y poblakł:y traw.
Co to życie i co to świat.
~oś a~glosas. ~ygram.olił się, skrzypiąc
Patrz, pożółlełą. dzwoniącą miedzią
.Jutami po szosie, za mm Ernst. Szofer Stara wierzba siw~mi listkami
wciąż m~jstrował, trząsł latarką, chwy- Zapatrz,Yła się czemuś w staw.
Cz:yjś listopad na ziemię spadł.
ta ł, nawiązy~ał stalowe ścięgna motoru,
klep ał naohw1one rurki, dmuchał w bły
Każdy liść to o ż:yciu karta sz c z.ące sześciokąty śrub. We czworo pod- Prz,J;szła deszczów jesien:ych pora.
r arh samochód. Wóz ruszył powoli, zaz- Niebo ciężkie ołowiem chmut.
Będziesz świat z niej w:ycz,Ylać mógł:
~rzytał na twardym gruncie. Kolnicki odKomuś czoło czas smutkiem zotai,
Radość, smutki i ocz.); otwarte
sapnął głośno. - Przeciet nie będziemy
W beznadziei rozstajn,Ych dróg.
tak pchać w nieskończoność. - A może Wskazał 1» dali gasnąc:y bór.
ruszy? ... - Znowu przeczekali chwil kilka
-000-w mi!czeniu; Pogrą.żonem w mroku polem niosło się dalekie naszczekiwanie psa.
- Jednak chodźmy„. - Ernest zaczął
co~ P.rzekładać amerykaninowi. Ruszyli
~rn~k1em szosy. Trzy
czarne postacie
tkwiące w kurzu drogi. Z początku szur~
I Czas rdzą ściera l!ter:y.
?;ali ostrożnie nogami, wreszcie wzięli w Kied:y cisza cmentarza · ·
śr?dek amery~anin~, pod .pachy„. niby Smutkiem myśli . me oplecie,
[(.tóre imię Twoje znaczą„.
łancuch zabezpieczaiący meprzewidziany
.
Ale mogło być inaczej!
~ypadek. Jeżeli może trzysta kroków, Wtedy ~ak brakuje mnie Ci~
Kiedy w tyle głośnem echem zawyła syre- I tak jestem na §wie'cie
~ Nikt nie powie mi: za co
na samochodowa. Jasne oko reflektoru Słab:y i sam.
Tak skrzywdził los)
b!egło pręd~o .ich śladem. Zmrutyli źre
mce. Białe swiatło lało się długą strugą.
, Czas Twe imię zaciera
Skrzypnęły hamulce, tuż obok. Szczękły Szukam drogiej Twej twarzy
drzwiczki.
W 'lai dziecinn:ych mętn:ym wiru,
srnrpnął się

Jan Szczawiej

CZŁOWIEK

I-

Eugenjusz Zytomirski

~~~-~ · Pamięci

Cicha błyskawica rozcięła niebo. Fiole- Prz:yciskając skroń do lłTZ))Ża,
towe światło obiegło kołem widnokręO'u.
Głuchy grzmot jął się przetaczać z krańcÓw Mam złudzenie, że. bliżej
na krańce pól, powoli, grożnie, przy.&_nia.~ P osta.ć Twa mam

1nojego Ojca

Ginie postać Twa śród , dni szal Ale czasem nagle sł:yszę,
l Jale ostr;ega mnie z ciszy

1Twói, Ojcze,

ało1.

może kupić?

Kiedy znaleźli się w domu, znowu począł grzebać w beznadziejnych rachunkach.
Kolnicki

odmierzał

równym krokiem

po-

łamane płaty olejnych desek i gwizdał.
- żeby nie te pół, nie te ćwierć

ćwierci ułamka„. - Więc co? Nie spłaci:
my? . - Um_r~emy w złotych lejcach, którycl
konce ktos mny będzie trzymał daleko za
o~eanem. - Nieprawda. Postukująr
piórem, począł wykreślać Wielkie scltematy linji. ·
:- Pa.trz.tu i patrz tu.„ masz ... Dodajm
ode]m, widzisz ... o ... - Ernst chwiał O'fow·
z niedowietzaniem. - A teraz„. - To je'.
szcze mało„. - Inżynier zerwał się z krze.
sła. - Bo trzeba wliczyć w ten rachunek„
trzeba wliczyć, ~e tamci dla dolara, my
dla P!~cy na~zeJ„ .. żeśmy jeszcze nie po~
kazah ile mozna, Jak można, co można.„
trzeba ~Iiczy.ć drożdże pracy polskiej, które dopiero kisną.„ - Przerwali rozmowę
"": najciekawszem miejscu, zmęczeni kłót
mą, ko_ńcząc. ją d~ugim szeregiem wybla~
łych. sło~ o. J~1tr:e1szym otwarciu wystawy
rolniczej, z1ezdz1e, urzędnikach wielkich
którzy długim klttczem żórawi zlecą si~
na k?strop~te bruki Łasku. że wystawa za.
powiada się ... „Wogóle" będzie bardzo

ładnie.

* *

=-

W uderzeniach kielni, w głośnym szmerze tłumu przeciągała się chwila w nieskończoność. Wreszcie niespokojna cisza
przewi~ła _nad długim szpalerem delegacyj.
\Yysok1, siwy pan wysiadł z auta. Szerok~ prostokąt dalekiej piechoty drgnął.
Zielony stok sukna zjeżył się białemi igła
mi bagn~tów. Wtedy, wtedy z gorąca
f~lą krwi wlewającej sil,'! do serca, szero~
kun _P~tokiem lun~ła melodja. Za huczaly
moslęzne gardła trąb a razem z łomo1em
b~bn~ gdzieś w tyle miarowo uderzał}
k1elme. Ernst szarpnął się - niech przesta~ą. - Kolni~ki. w~trzymał g o łagodnie,
wziął pod ranuę 1 ciągnąc do obramowania okna, błyszczącego nazewnątrz gorą
cem słonecznecso lata. - Słyszysz? Czujesz? Kto to kuui? Kto? E.r~st spojrzał na kolegę, błyszczącego
radosc1ą na wszystkich punktach twarzy.
~ Słyszysz? Czujesz? Rozumiesz? - Powoli radość ta przewijać się poczęła w
oczach Ernsta. W takt stalowych uderz eń
młodów, razem tętniącą pracą robotników
biła ku niebu ostra muzyka.
'
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samo PoChodzenie moje pozwala mi na 11pojrzenie poza wszystkie, jedynie narodem uwarunkowane. persp,~k
k,ywy: nie kosztuje mnie nic być „dobrym
Europejc.zykiem"...A przecież przodkowie moi byli
szlachtą polską: stąd to
posiadam we
krwi wiele instynktów rasowych, kto wie?
'DU>że nawet liberum veto? - "
(,.Ecce Bamo" Dlaczeg'J jestem
tak mądry? Przekł. L Staffa 1909 r.
str. 13).
Obadwa powyźsze mania Bł niejako r ajogói
~azym ~ tragedji ducha, niez:ro:i:um.ią
ugo po dzień dzisiejszy filozofa niemieckiego
s lkońca ubiegłego stulecia.
Csy jednak fjlozofja ta była z gruntu niemiecka? Czy płynęła z ducha rasy germań
-1tiej 'l Czy pierwiastki jej i założenia znalazły
~wierdzenie w dziełach i życiu narodu niemieckiego?
F17deryk Nitsche - twórca "własnej" filo.JOfji, wróg wszelkich prawd, uznanych i przy\ętych, dla którego nszczęśclem
największem
(e.st: samemu sobie być nieprzyjacielem" w
Weniu do osią~ęcia absolutnej niezależności,
pogoni ,.Nadczłowieka" - szuka prawd ży
"iowym w sobie i naokoło siebie. Szuka ich
lkrupulatnie, przetrząsajlJC badawczo wszelkie
takamarki duszy człowieka i jego życia.
Ostrzem swych spostrzeżeń - uderza, jak
nłotem w uznane dogmaty. Bezwzględną swą
~giką, zilDllem. a wytrwa.em ujawnieniem zła
I fałszu -walczy z całym światem.
W pełni świadomości swych sił i mocy
1wych prawd rzuca śiQiałe wyznanie całemu
....;JUS

Miałżeby tak pisać Niemiec z krwi i kości?
Niemiec, wychowany w policyjnej dyscyplinie
myślowej ostatnich dziesiątków lat
ubiegłego
stulecia?
Pozornie tak: zewnętrzna szata filozofa, ję
zyk którym w dziełach swych wyłącznie się po·
sługuje i o którym mówi „że Heine i ja byliś
my zgoła pierwszymi mistrzami języka niemieckiego", życie i jego warunki, otoczenie i
najbliższa rodzina wszystko wskazuje na
Niem.ca. Idee twórczości filo;wfieznej zaprzeczają te·
mu jak:najkategoryczniej.
Duch rewolucjonisty, walczący o ludzkość i
dla niej - obcy jest duchowi germańskiemu,
duchowi buty, zachłanności i bezprzykładnej w
dziejach pychy.
„„.dotąd sięgają Niemcy,
psują
kulturę ".dla mnie, com jest, jaki jestem,
wszystkiemu co niemieckie tak obcy, z

I

najgłębszych

instynktów,

że

bliskość Niemca przewleka

już

mi

I

sama Nieckicll sam się wyrodził.
trawie·
Bezsporne, a oparte na dokumentach i św1 ~.

nie„JA SA~, ZAWSZE JESZCZE NAZBYT JESTEM POLAKIEM, BY ZA
CHOPINA NIE ODDAć CALEJ RESZTY MUZYKI. •.''. (:Ecce Hamo:)
Właśnie słowa wielkiego filozofa: „nazbyt
jestem Polakiem" - wskazują zde<;ydowania na
źródła jego twórczości: zwyciężyła rasa, zwycię·
żył genjusz - obcy i niedostępny dla umysło·
wości Niemca, dla jego myśli nie rolniczej i
wiecznie zależnej.
Poprzez kilka
pokoleń
przetrwał silniejszy,
potężniejszy w
walce o
ideały, o sprawiedliwość głos krwi. Genjusz rasy.
Już rozprodukcja
podobizny Nitschego, o
twarzy polonusa, gęstych czarnych brwiach i
wąsach zachęca czytelnika do
poznania się z
twórcą Zarałustry, który acz własnością
zdaje
się być
Niemców - z szlacheckiej
i·odziny

Odznaczenia za

j ami w p r o w a d z o n o

j e

do

ś ć

późno.
Nowożytne

Manja orderowa, na którą tyle utyskiwa1'i słyszy się, nie jest u nas bynajmniej
zjawiskiem nowem. Grasowała ona nagminnie w Polsce już w 18-tym wieku.
„ Wesło dziś w modę, że się kontrakty
małżeńskie n i e m o g ą
o b e j ś ć
b e z ord er u ś - g o S ta n i s ł a w a" - pis.al Anonim do Stanisława Małachowskiego, i dodawał: „Zanosi się dalej na ten kaprys, że dzieci nie będą mogły do szkół chodzić bez orderu maltańniemożliwi-.
Lecz Niemcy są „canaille", ach są tak skiego". Zanim jednak zapanowała ta
dobroduszni! Obcowanie z Niemcami po- epidemja ordery w Polsce były rzadkim
niża.„
zaszczytem i w porównaniu z innymi kra-

A przedewszystkiem rzuca wyznanie to Na!odowi i })aństwu niemieckiemu.
I. niewiadomo, co więcej podziwiać: odwagę
~lozofa, walczącego s wszystkiem, co niemieckie, czy niezwykłe zachowanie się władz, rzą
łu i społeczeństwa ówczesnych Niemiec: Nie:niec po roku 1870/1.
„._wchodzi nawet w skład mej ambicji, uchodzić za gardzącego Niemcami
par excellence. - Niemcy są cl1a mnie

·-Niemcom brak całkowicie poJęc1a,
.jakiemi &IJ. prostakami, lecz to jest najwyższy stopień prostactwa: nie wstydzą się nawet być tylko Niemcami. (:„Ecce Bamo:").
Ki1'l więc był twórca Zaratystry? tego nieło§cignionego poematu filooficznego?
.Kim był ten duch niepodległy, walczący z
•amym sobą o pebrlę swej samowiedzy, o swego nadczłowieka 'l
Czyżby ten, co
polskiego nie znal języka
.- wczuł Śię w Księgi Pielgrzymstwa i odmien'llemi idąc drogami szukał wyzwolenia całej

ordery powstały w wieku
12-tym naprz. w roku 1149 Rajmund Berenger hr. Barcelony ustanowił t. zw. order „Siekiery" na cześć kobiet, które obroniły jedno
z miast hiszpańskich przed
Maurami; w roku 1348 ustanowiono w
Anglji słynny po dziś dzień order „Podwiązki"
n a p a m i ą t k ę p r z y gody romantycznej króla
E d w a r d a I 11 - g o ; później, bo w
1429 roku założono kapitułę orderu „Zło
tego Runa", którym, jako pierwszy z Polaków był odznaczony Zygmunt Stary,
hetman Zamoyski o d m ó w i ł p r z y ę ci a tego z as z cz y tu •
.
W Polsce Bolesław Chrobry nagradzał
zasłużonych łańcuchami złotymi, lub pa, sami rycerskimi, a zwyczaj pasowania
symbolicznego na rycerza przetrwał u nas
długo, ponieważ ostatnia taka uczystość
odbyła się niedługo po koro·nacji Stanisła
wa Augusta w 1764 roku.
Pierwszy order, w ścisłem tego słowa
znaczeniu, a mianowicie o r d e r O r ł a
B i a ł e g o , ustanowił August 11-gi ·w
1705 roku, lecz zru lrnmity dyplomata i
historyk, biskup Paweł Janina - Pla:;ecki

lj

udzkości?

trudna, tembardziej,
sią

że

Zasługą pokaźną

jest tomik p. B. Szarli~
Nitschcgo i jego filozofji"
(Nakł. Twa Wyd J.
Mortowicza, Warszawa,
str. 107), podający szczeg*ową biografję stosunkowo mało znanego filozofa, jakim był Fdy.
deryk Nitsche.
p. t.

piękną żonę, pokrewieństwo

lwi.atu.

Odpowiedź

Z. Ch.
„Polskość

Ordery w dawnej Polsce

„

Die przyznaje

dectwad1 pochodeznia Fr~d. Nitsd~ego, stwier dzone przez autora omawianego dziełka - je..1
niezwykle ciekawym przyczynkiem dla zro:i:u·
mienia myśli przewodniej w dziejach filozofa, a
zaznajomienie się z nią ułatwia znakomicie P<U·
dejście do tak trudnych i mało zrozumiałych jcgo pism.
'l'omik p. Szarlitta wydany wzorowo. J es
to zasługą Tow. Wyd. J. Mortkowicza, sławs
na polu wydawniczem. Cena przystępna.

Nitsche

do żadnej narodowości, potę

piając każdą, jako przeczącą współżyciu wszylltkich ludzi.
Słowa filozofa,
przytoczone na wstępie 1skazują raczej na
drogi, któremi kroczyła
myśl
jego pragnąca poznać i przejrzeć na
wskroś człowieka jako twór.
A jednocześnie poznać i zbadać chciał szlaIzby wiejskie oświetlano przed 40-50
ki ludzkiej myśli, zdążającej do „zbratania lu laty
szczap am i z drze w a
llQ.w:".
bukowego, które nazywano ślajsa„ ..Niemcy pozbawili Europę żniwa, mi. Przygotowanie ' ślajs nazywano darsensu ostatniego wielkiego okresu, okre- ciem ślajs, c~ czyniono zapomocą t. zw.
su Odrodzenia•.•"
„„.Kiedy wreszcie na mo6cie między kocura. Kocur, to 11arzędzie kształtu hebla,
dwoma stuleciami decadence zjawiła się opatrzone pięcioma rączkami do trzymania
force majeure genjusza i woli, dość sil- i ciągnienia. ślajsy darto ze świeżo ścięna do 11tworzenia z Europy jedności politycz- tego buka, z którego wycinano siekierą
nej igospodarczej. w ce- odpowiednio długą i grubą deskę, zwaną
lu opanowania ziem~ sędziołem. Sędział umocowywano w małym
Niemcy przez swoje „wojny o wolność", warsztacie t. z. stolicy i"przystępowano do
pozbawili Europę sensu.„ mają przeto samego darcia, do czego potrzeba było
wszystko, co nastl}piło, co jest dzisiaj
n a s u m i en i u; Tli.} NAJBAR- trzech ludzi. Dwaj ciągnęli kocur za
DZIEJ PRZECIWNĄ KULTURZE CHO- cztery rączki, trzeci popychał za piątą, a
ROBĘ i
niedorzeczność
jaka istnieje, wolną ręką odbierał i odkładał gotowe ślajN A C J O N A L I Z M, tę „nevrore sy. Tak przygotowane, wiązano po kilkaaationale", na którą Europa choruje. naście i składano na strychu, aby wyschły.
N i e m c y z a w l e k l i E u r oDo święcenia u m i e s z c z a n o
p ę w u I i c ę b e z w Y. j ś c 1 a".
śIaj s
w ś w i e c z n i k a c h • NaiIItm ~ ten, który tak pisze?.

oświetlano dawniej
~~~~~-~·~~~~- izby

Jak

y

wiejskie

Iprostszą forr:ią świecznik.a, ~o ~ochenek _u-

i dla pocieszenia

daje, że już za Zygmunta lII-go swojsq
odznakę dla wyróżniających się w boju, była szarfa purpurowa.
Pamiętnikarz Kitowicz pisze, ż e plaga
upodobania w zewm;trznych błyskot k ac h
krzewiła się zaraźliwie. Do każd ego odzienia: szlafroka, kontusza, ~urty, opończy
~ub fut~a przyszy~~no ordery kam e ryzując
je, to jest ozdab1agc drogi emi kami eniami; brylanty i djamenty przy jednym orderze doch?d.ziły do warto ś ci 200 tysięcy
złotych. M1mster Bruhl dla
zdobywania
sobie zwolenników
s p r z e d a w a ł
ordery po 10 tys. złoty .eh
z a s z t _u k ę , lecz później zn i żył ce nę.
Sam Stamsław August pisze w swej korespondencji „Staranie się o ordery stało
się prawdziwą chorobą tych czasów 11
nas".
·
Ja_kież bowiem najbłachsze przyczyny
wynajdowano, aby zdobyć .gwiazd ę lub
krzyżyk! Oto p. Giełąnd pisał do króla, ż e
„ma gwałtowną potrzebę dobrodziej stwi;
pańskiego, upatrzył bowiem dla swego sy~
na wielce korzystną partję do ożeni en ia,
którą prędzej i pewniej mógłby pozys kać,
gdyby syn ozdobiony był
orderem
Orła
Białego.
Król odmówił stanowczo, ale p. Giełąnd
nieustąpił aż do skutku: „Oddal, Miło
ściwy Panie, opinią, że syn mój
utracił
łaskę i ozdób go orderem".
Wojewodzic Ostroróg prosił o Grder
„należny mu", jako chrzestnemu
synowi
króla, p. Karczewski - jako ... ożeniony z
synowicą wojewody Łosia i pani Worcellowa, jako wywdzięczenie dla swego m ęża,
który przywiózł ją na karnawał do Warszawy, co go naraziło na wydatki; pani
Ogińska dla swego siostrzeńca Sierakowskiego, a to: „dla jakielkolwiek przy
schyłku życia swego konsolacji" i t. d. i
t. d. Ale zasłużeni - odmawiali: Chorą
ży Karyn, który po nieuradzaju darmo
rozdawał zboże, nie przyjął orderu.
Późno pojawiły się odznaki dla prawdziwie zasłużonych, nie cywiinych polityków z zaścianka. Pierwsze medale wojskowe ustanowiono za Stanisława Augusta.
„Za dosłużone wciąż 18 lat w jednym korpusie''. Dopiero w 1792 roku w czasie wojny z .Rosją, po zwycięstwie pod Zieleńcami
rozdano 20 pierwszych odznak znakomitego wtedy ustanowionego orderu „Virtuti
Militari", między zaszczyconymi wówczas
w pierwszem rozdawnictwie, otrzymaniem
tej świetnej odznaki b y ł T a d e a s z
K o ś c i u s z k o • ówszesne przepisy o-

lepiony z. g~my z wg_łę~1em~m.1, w ktore
wtykano slajsy._ !~me_ ~w1eczmk1, _to ~a metrow.ej wy~okosc1 nozce odpow1edmo ~o
wygmane zelazk.a lub ~zczypce, ': kto.re
można było um1eszczac po Jednej lub k1lka ślajs.
w czasach pańszczyzny każdy dom
otrzymywał kartkę na wyrąbanie jednego graniczały liczbę mogących być
buka na zime. W czasie zabaw i wesel sa- mi ,,Virtuti Militari", do 155.
dzano dzieci. przy świeczniku, aby zakła
dały świeże śiajsy, gdy palące się spłoną.
Przy płonących ślajsach spędzano długie
wieczory na wspólnem przędzeniu lnu lub
wełny,
op o w i a d a j ą c s o b i e
baś n i i 1 e gen dy. Wspomnienia
tych czasów jeszcze żyją wśród naszego
Juda
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Pierwszy Walny Zjazd Związku Pracy
W y d z i a ł p r a s o w y refero-1- była M. Rychterówna, red. Pracy Oby- j ieratów prowincjonalnych.
Dziai. Pracy
Wydziałó_:v z.alcończył
Obywatelskiej Kobiet w Warsza~~lie wy- w~ł~ p. Helena Ceysit~gerów.~a przedsta.- watel~kiej_, cent=·a,tnego org~mu .związku.
padł imponująco. Mimo wszystkie oba- w1a1ąc program naszej akcjt prasowej,
W1elk1e zamteresowamc Zjazdu obu- Wyd z 1 a ł ku 1 tury 1 p 1 ę k n a,
wy jakie przeżywa i przeżywać zwyłda 1oraz jej wyniki reah1e w postaci własnych dził jeden z najżywotn_ -YCh naszych referowany w sposób nader zajmujący
katda organizacja przy pierwszym wielkim 1wydawnictw jako oba nasze pisma. Pra- W y d z i a ł ó w - Wy i w ó r c z o ś ć przez kierowniczkę Wydziału p. Janinę
wystąpieniu nazewnątrz mimo duże ca obywatelska i Prosta droga, oraz czte- g o s p o d a r cz a . Referat p. N. Stei- Strzeł';cką.
tiudności, związane z akcją o tak dużem ry pierwsze tomiki Bibljoteki Związku. W nowej, poprzecizony przez wykład p. senaPo uchwaleniu
poprawek statuto·
rozpięciu i tal< dużej pojemności wew- drugiej części przemówienia, rererentka torki Daszyi1skiej - Golińskiej o sytuacji wych i przeprowadzeniu wyborów, zjazd
nętrznej Związek skonstatować może z scharakteryzowała zadania pracy kobiecej, gospodarczej wywołał długą ożywioną zakończył się odśpiewaniem hvmnu Pierradością, ;że st a n ą ł n a wys o - mającej zwalczać wszystkie przywary dzi· dyskusję, związaną z szeroko pomyślaną wszej Brygady.
k 0 ś ci sw e g o za d a ni a •
siejszej publicystyki. Koreferentką prasy akcją, rozgałęzioną w wielkiej ilości reM. R.
Dośó vorównać obrady z przed dwu
w+•
*""
JS111
&ł±
lat - toczące się w przededniu powstania

Związkft

grupy
jednostek
rowanych- doobrady
Warszawy
puez
gorącą skiechęc
pracy społec.znej, ale jednostek tej pracy

schron 1· s ko dla kob 1· et
9
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~~~~zie:!~pe~~frz!~;::o:nych~re~~~:ość ~-il~~~-~
~~~··~· opuszcza1·ących
ji

'ylko jednostek w przeciwstawieniu do
zwartej masy związkowej, patrzącej dziś
z ctuntą wstecz minionych lat dwu pracy
owocnej, miłej i dobrze
r o z u m i a n e j . Dlatego też dni Zjazdu - trzy długie dni na krótko tylko przerywanych obrad - były terenem wielkiej zbiorowej pracy myśli, ogniskującej
się zgodnie we wspólnym wysiłku.
już samo otwarcie Zjazdu w ładnym,
odświętnie przybranym, a gościnnie uży
czonym lokalu Kasyna garnizonowego zevowiadało niezwykle podniosły nastrój
obrad. Obecność tak zawsze serdecznie
dla Związku przychylnej Pani Prezydentowej Mościckiej i licznie reprezentował\Ych przedstawicieli rządu i instytucyj
społecznych, serdeczne słowa podchwytywane w lot w zasłuchanej, szczelnie wypełnione.i sali - stworzyły atmosferę niezwykłą wprost
d 1a t a k m ł o d e j
a już tak licznej organizacji.
Po części oficjalnej - obrad) rozpoczął referat p. Zoiji Moraczewskiej, przewodniczącej Związku, która w kilku serdecznie wyczt1tych mocnych słowach skre~lił:l g e n e z ę o r a z p r o g r a m
bi< bardzo przez nią kochanej organizacj!:

Referat pani ~08łanki

Jaworskiej, za-

.riykającej przedpołudniowe obrady poruszał,
zasadniczą linję polityki Związku
oraz jego cele. Trudności wewnętrzne naszego Państwa, zmagającego się z konse-

Łódź

"'!

powlnna

póiść śladem
JJ

Mmw•w

w 1· ę z 1· en: e
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Krakowa

~rak_o"'.ie ~była się

onegd2:j uro-,grodzkiego Małaszyński~go, wi~ep1·ezesa jw~rażając P?dziykowanie władzom wyS c h r o n 1 s. k a. sądu apelacyJnego Krzyzanowsk1ego, pre- 1~i~ru spraw1edlrwości i zarządowi wi~
d 1a
k ob1e t
·o p u s z c z a J ą • zesa sądu okr. karnego Schwarzenberg- zien z a p o m o c o k a z y w a n ą.
c y c h w i ę z i e n i e. Schronisko mie- Czernego, szea prokuratury przy sądzie P a t r o n a t o w i ~ a k c j i
0•
śd się w gruntownie odrestarowanym okręgowym Kalczyńskiego i inu.
p i ek i
n a d
wi ę źni a m i
w
budynku przy ul. Kasztelańskiej 24, na
Po poświęceniu odbyło się walne zgro K r a k o w i e i w
wi śni czu•
Zwierzyńcu i posiada około 20 miejsc dla madzenie Patronatu w obecności Księcia P. Łubieńska podkreśliła, że Patronat
kobiet.
Metropolity i przedstawicieli władz. Po walczyć musi z bra.'i(iem funduszów gdyż
Ceremonji poświęcenia budynku do- odczytaniu protokułu z poprzedniego wal- społeczeństwo do akcji opieki nad' więź
konał Książę Metropolita Sapieha w obe· nego zgromadeznia przez p. R<>lłową, p. niami odnosi się obojętnie.
cności wojewody Kwaśnie~skiego, wice- pre~esowa. Łubi_;~ska złożyła sprawozNastępn~e p. Fortnerówna złożyła
prezyd. m. D-ra Schneidra, starosty dame z dz1ałalnosci Patronatu za r. 1929, sprawozdame kasowe, a na wniosek p.
prezesa Pleca imieniem komisji rewizyj;~;;~~;~ nej udzielono Wydziałowi absolutorjum.
hołdz1•e
Po dokonaniu uzupełniających wyborów
.
pięciu członków zarządu, przemówił prok.
r •
\.iołą.b, składając hołd Księciu Metrnpolicie Sapieże, inicjatorowi wszelkich szlachetnych poczynań, p. prezesowej ŁuJak wiemy pan Prezydent bawi obec-1
P. Prezydent przyjął tekę z adresem, bieńskiej niestrudzonej w pracy dla donie w Wilnie. W czwartek t. j. dnia 19 b. podpisaną przez wszystkie zwiąizki i orga- bra bliźnich, oraz całemu Wydziałowi,
m. świat kobiecy m. Wilna miał sposob- nizacje, istn:iejące w Wileńszczyźnie. W stwierdzając, że Ministerstwo Sprawieność złożenia hołdu P. Prezydentowi, któ- adresie tym wilnianki składają u stóp P. dliwości Pop ie r a dział a I n ość
ry przybył do pięknej rotundy w gma- Prezydenta słowa hołdu i miłości, oraz P a t r o n a t u i i n t e r e s u j <
chu kuratorjum
wileńskh~go okręgu przyrzeczenie,
iż
kobiety wileńskie si ę j ego po t r ze bam i.
szkolnego n a a k a d e m j ę k o - s t a ć b ę d ą w i e r n i e n a s t r a
Łódź, miasto przeszło póhniljonowe,
b i e c ą.
ż .g r a n i c
p a ń s twa i
c o- a więc znacznie większe od Krakowa, po·
U wejścia do gmachu witały P. Prezy dzienna wytrwałą
pracą winna pójść za przykładem podwaweldenta reprezentantki wszystkich związ- sł u żyć b ę d ą oj cz y ź n i e.
skiego grodu. I u nas należało by pomyP. Prezydent Rzplitej zabawił dłuższą śleć o schronisku dla kobiet opuszczają
ków i organizacyj kobiecych na terenie
Wileńszyczyzny, wręczając Dostojnemu chwilę wśród społecznych działaczek wi- cych zakłady karne dokąd częstokroć nę
Gośoiowi kwiaty. Akademję zagaiła prze- leńskich, prowadząc ożywioną rozmowę w dza je wtrąciła. Sprawą tą winien zainwodniczą.ca Zw. Obywatelskiej Pracy Ko· czasie której wyroził się z uznaniem o teresować sie łódzki Patronat nad więź
biet p. wicewojewodzina Kirtiklisowa wi- o w o c n e j p r a c y tutejszych or- niami.
tając Pana Prezydenta.
g-anizacyj kobiecych
L. M.
--0-czystośc posw~ęcema

KObl•ety w.·1na
P•

W

;

• MOSCICk•1emu

PrezydentOWI

kwencjami wa~liwego ustroju, wiele pozostawiający do życzenia stan moralny naszego społeczeństwa stwarzają wielką
perspektywę pracy d 1 a t y c lt , k t ó
fiy pragną dobra dla Pot
ski .
Programem Związku jest - według
Aów p. posłanki - PROGRAM MARSZAŁKA JóZEFA PIŁSUDSKIEGO I JESPRAWA REGULOWANIA
l-"rtA W A w x .bU.ttvtJi!i .n.vm.ra'.
GO NAJWYżSZE HASŁO, PA~STWO
URODZIN w ANGLJI.
„La l"rancaise' komun.1KuJe, że paePONAD WSZYSTKO. Największym zaś
Women's Leader komunikuje, że 4 wodnicząca hiszpańskiej .l:'aoy NarodoweJ
naszym celem jest stworzenie nowego typu kobiety obywatelki, z n a j ą c e j kwietnia odbyła się w Londynie wielka hr. More.lila del '1'er otrzymała li:st od gekonferencja w sprawie regulowania uro- nerała Berenguer z zapewnieniem, iż
swe prawa i obowiązki.
dzin
Po raz pierwszy zebrały się delegat- rząd hiszpański postanowił przy najbliiż
Całe sobotnie popołudnie zajął najcharakterystyczniejszy
może w Związku ki licznych organizacji i rzeczoznawcy w szych wyborach nadać kobietom prawo
Wydział spraw kobiecych. sprawie zdrowia publicznego i uchwalono wyborcze czynne i bierne.
Rząd turecki obwieścił, że od 1931 r.
Obszerny a ładnie zakreślony referat pro- przeciw 3 głosom tylko, by zwrócić się do
Ministra
Zdrowia
Publicznego
z
prośbą,
kobiety
otrzymają czynne i bierne pragramowy wygłosiła posłanlca, p. Eugenja
W~śniewska,. bliższe zaś wytyczne wy- by uznał z.a pożądane, by udostępnić ko- wo wyborcze do parlamentu. Prawo wybietom :;;amężnym pouczenie fachowe co borcze do samorządów kobiety tureckie
d:w1!u okreśhła p. Halina Siemieńska.
do
metod regulowania urodzin.
już posiadaia.
. Najwyższy jednak może poziom dysku0
--sj11 osiągnął najważniejszy niechybnie
'.Nydział
Wychowania Oby
vv a t e t s k i e g o • Referat pani Z. śli
wi~skiej, . charakt~ryzował pracę tego wy~z1~łu,. jako ogniskującego w sobie dą
Walka o byt zmusza siły żeńskie do znaniu, mające na celu popieranie ruchu
zema innych wydziałów.
szukania i zdobywania coraz to nowszych zawodowego kobiet wszystkich sfer, za. Długa dyskusja świadczyła o wielldem stanowisk dla zapewnienia sobie egzysten mierza uruchomić z początkiem roku
z~in!eres~an!u Oddziałów Związku pracą cji. Dotychczas jednak ruch kobiecy w szkolnego 1930-31 pierwsze na Wielkouswmdomiema obywatelskiego mas kobie- Polsce - w przeciwieństwie do zagrani- polskę, Pomorze i Górny śląsk Koncesjocych oraz mtleżytettt zrozumieniu wartości cy - nie zwracał jeszcze należytej uwa· nowane „żeńskie Kursy Techniczne".
tej pracy dla Związłcu.
Wobec tego otwiera się dla pań w wie
gi na jedną dziedzinę życia gospodarczeNastępnie wszedł pod obrady w y - go, która mogłaby z czasem kobietom ku do lat 16 z ukończeniem 6-ciu klasami
dział Opieki nad matką i dać nowe, nadzwyczaj zajmujące i ob· równoznacznem, możliwość, po odbyciu
d z. i e c k i e m - referowany przez p. szrrne pole ~ziała1~i~, a kt?rą jest_ techni- odpowiednich kursów, uz;xskanie lrorzysttt.ałmę Jaroszewiczową. Referat, staran- ka w rozmaitych JeJ przejawach i rozga- nych stanowisk w charakterze techników
111e ?Pracowany przez przewodniczącą łęzieniach przemysłu.
pomocniczych w biurach technicznych saWydziału, charakteryzujący ten dział oraZałożone w roku 1928 Tow. Przyja- morządowych i państwowyc.b.r
~ .iako służbe s.oołeczoą,
ciół Szkół ZawodoW.Ych żeńskich w ~oi.
·

Kobieta na szeroki1n

świec.ie

Kobiety teChniczki

l) Kostjum z czarnej wełnianej geor·
getty w białe kropki. 2) Spacerowa suknia z muślinu białego w pąsowy i czarny
dese.i1. 3) Suknia popołudniowa z białe
go szy.fonu w kolorowy deseń..
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WITAJCIE NAM W MURACH

ŁODZI!

zemieśło·czyc
Polski

III Konferen ja Izb
całej

w sali Rady Miejskiej m. Łodzi przy ul. Pomorskiej
w

sali Rady Miejskiej m. Łodzi przy
uJ. Pomorskiej Łódź, miasto znojnej pracy, gości w dniu dzisiejszym w swoich
murach przedstawicieli samorządów rzetnieślniczych, którzy biorą udział w .trzeciej Konferencji Izb Rzemieślniczych całej
Polski.
Ze wszystkich krańców Rzeczypospolitej zjechali się przedstawiciele rzemioala
aby radzić nad losami rę
k o d z i e ł a. Przeżywamy bowiem
wraz z całą Europą kryzys gospodarczy,
który dotkliwie dał się odczuć rzemieślni-

'iOW~~rcy

pozostawili nam w

spuściźnie

m1joowane warsztaty pracy, na urucho-

wsze otoczyły opieką stan rzemieślniczy,
To też gdy dzisiaj przedstawiciele rze- - MIASTA, BĘD~CEGO SYMBOLEM
nie zawiedzie pokłada miosła goszczą w naszym grodzie i radzą PRACY I NIECHAJ OBRADY WASZE JAK
n y ch w nim przez r z e m i o - nad bolączkami rękodzieła do tysięcy gło NAJWIĘKSZ~ KORZYść PRZYNI~
slo n a d z i e i i w miarę sów rzemieślników i my swój głos przyłą RZEMIOSŁU.
swych możliwści przyjdzie czamy:
.Redakcja
rękodziełu z pomocą.
"WITAJCIE NAM W MURACH ŁODZI
,

.~

'.'
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Katastrofalne położenie krawców brzezińskich
ilustruje dosadnie memorjał złożony łódzkiej Izbie Rzemieślniczej
przez delegację m. Brzezin

Onegdaj w Izbie Rzemieślniczej ba-\Iręce dyrektora Izby złożyła następujący s z y c h p r a c o w n i k ó w kradelegacja m. Brzezin z p. burmi- memorjał, jaskrawo obrazujący c i ę ż- w i e c k i c h.
Borykał się więc rzemieślnik z trudno- strzem Kozłowskim na czele, która na k i e
p oło ż e n i e
t a m t e j "Miasto Br~zjny znane jest z rozwiściami i
w i e r z y ł w l e p s z ą
niętego na szeroką skalę przemysłu krap r Z y S z łoś Ć •
•
•
,
wieckiego. W przemyśle tym p r a c 11Niezrganizowany - począł łączyć się
koł
o c.,6. O
lj ie 4o O
p r o
oO
gO
6 l on seój b, I ci ze ysw jednolite organizacje gospodarcze, a
b y m i e s z l( a ń c ó w m i a s t a.
pracując dla dobra kraju kładł cegiełkę po
~auki
Dzięki swej specjaYzacji i centralizacji
cegiełce n a p o d wal i n y m o przemysł ten doszedł do szczytu wyzyska
Ważną sprawą w każdym zawodzie tyle niebezpieczne, że jego niewłaściwe
c a r s t w o w e fi o g m a c h u R z e •
..,
rzemieślniczym j e s t p r z y j m o w a - zachowanie w y w i e r a ć b ę d z i e nia czasu pracy i maksimum wydajn~,
c z y p o s p o I i t ej.
n i e u c z n i a n a n a u k ę. Na u j e m n y w p ł Y w na innych uczni przeto w kosztach produkcji jest bezkon·
Niedoceniały jednak znaczenia ręko- podstawie doświadczenia
można stwier- i czeladników.
kurencyjny. Jako przykad może służyć
dzieła w gospodarczym rozwoju Polski dzić, że dotychczas mistrzowie zbyt mało
Niektórzy mistrzowie w okresie prób- fakt, że uszycie garnituru z dodatkami
rządy w ciągu pJerwszych lat naszej Nie- zwracają uwagi na charakter kandydata nym nie dopuszczają ucznia do wszystkich wynosi od 9 do 14 3:łotych. Cały zaś gar_
na terminatora i ujemne strony jego spo- robót i nie zachowują właściwego umiaru.
podległości - dopiero rządy pomajowe sobu postępowania.
Czasami są zbyt czułostkowi i delikatni, nitur wynosi od 20 do 70 złotych.
otoczyły rzemiosło n a l e żną m u
Koniecznem jest, by mistrz, podczas czasami wręcz przeciwnie. Przy takiem
Przed wojną światową przemysł ten
o p i e k ą .
okresu próbnego pilnie obserwował, czy odnoszeniu się do ucznia, mistrz nigily nie rozWijał się pomyśhrie, gdyż wyroby brze
Dla podniesienia
warsztatów pracy uczeń nie staje się ciężarem i czy wyka- zdQła wyrobić sobie o nim należytego po- zińskie były l'ozchwytywane i rozchodziły
Rząd udzielił rzemiosłu i udziela nadal zuje należyte zdolności w zakresie danego jęcia. Jeżeli bowiem mistrz będzie trakto-.
ł . R .. . k bezk nk
.
zawodu, a pl7eclewszystkiem
c z y wał ucznia ze zbytnią czułością, wówczas SH~ po ca ej OSJł, Ja o
o urencyJCuedytów; dał mu własny samorząd pod p o s i a d a (\ d P o w i e d n i e z d r o p wpisie, gdy przyjdą twarde chwile na- ne w cenie i jakości. Okres wojenny oraz
postacią Izb Rzemieślniczych,
a b y w i e potl7\~l'lle w obr.:mem przez si e- uki, uczeń będzie stale nfezadowolony, a pierwsze lata po wojnie były ciężkie dla
r z e m i e ś l n i k 's a m mÓJ! ł o bie rzemiośle...
straciwszy wszelką chęć do pracy, stanie tutejszego przemysłu, lecz w niedługim
so bi e s t a n owi ć•
Mistrz, który niedość pilnie obserwuje się dla całego swego otoczenia nieznoś- czasie po wojnie Brzeziny opanowały
I rzemieślnik Idóry w pierwszych la- siły
fizycZ!le swego ucznia,. popel'nia nym ciężarem.
wszystkie rynki zbytu w całej Rzeczypo.
, .
.
błąd zasadmczy. Kardynalną Jest rzeczą
Widzimy tedy, że okres próbny jest
Lach. Nłepodległoscl chadzał luz~m I wy- .zwrócenie uwagi na to, czy uczeń szybko nader ważnym okresem dla oceny ucznia spolitej Polskiej, nie wyłączając dostaw
~yskiwany był dla celów pohtycznych męczy się przy pracy. Jeżeli n. p. powo- i jego przydatności do rzemiosła.
wojskowych i przemysł ten z a c z ą i
przez tę czy inną partję pczuł wreszcie, dem szybkiego zmęczenia jest zbyt słabe
Gdy minie okres próbny i gdy do s t o p n i o w o r o z w i j a ć s i ę.
te i sam będąc zorganiz'Owanym stanowi zainteresowanie się pracą rzemieślniczą, przyjętego w naukę chłopca przywiązuje W roku 1928 1929 i bieżącym wsImtek
siłę, z którą Uczyć się należy. Dzisiaj rze- wówczas ?ddrazu moż~a oce~ić, że termi- si.ę pewkne ~ad~iej~i \~~wczas .mtis:~z w~-, ogólnej stag~acji i wielkiej liczby upad·
. 'I ił
.
, .
. nator n l e n a d a J e s l ę d o o - men o azac Się a c opca nIe y o 1111••
••
•••••
ul
nues n ( sam urme upomnąc Się o swoJe b r a n e g o f a c h u •
strzem w rzemiośle, l e c z rów n i e ż łOSCł. kbento~ b:zezInskich I me ur~g. o·
prawa i nie zechce być powolnem narzęA teraz słów kilka o wychowaniu i u- s t a ł y m j e g o w y c h o w a w c ą, wama naleznoscł:- przemysł tuteJszy
dziem w ręku kliki partyjnej, k t ó r a ~ożeniu
chłopca. Mistrz rzemieślniczy c o w i ę c ej, p r z y j a c i e l e m z o s t a ł k o m p l e t n i e z r u j n ()
11 i e d o b rok raj u, l e c z w ł a s jeszcze 'p:zed Ukoll~zenie.m próQnego okre-I s t a ! s z y m . i ~ o.: ~ d c ą. •
Im w a n y, rYl1ld zbytu stra.eone i obecn y i n t e r e s m a n a w 7 a 1 e _ su musI Jasno zdac sobIe .sprawę,. czy u- troskhws~e będ~le. z.aJ~cle, Się ucznlel~ z; nie wszystkie warsztaty krawiteclde wraz
czeń jest okrzesany, czy me, czy Jest tak strony mistrza, l Jezeh mIstrz potrafI byc
. ,
.
•
,
w stosunku do swych przełożonych, jak i i nauczycielem w rzemiśle i wychowawcą z 6.000 pr.acownIk~w są me czyne, .a tem
d z l e •
I dzisiaj gdy na ogólno-polskiej konfe- towarzyszów pracy, oraz klienteli wystar- jednocześnie, wówczas może oczekiwać, że samem nuasto, które utrzymuje SIę t-ylrencji rzedstawicieli Izb Rzemieślniczych czająco grzeczny. Jeżeli bowiem jes~ or- pr~yjętr w naukę ~!1ło'piec spełni jego na- ko z przemysłu krawiecld~9 .stopniowo
w Łodzi przygotowuje się grunt do Wal. dyn,arny~ ~le wychow~ny, wówczas mema . ~lzIeJ~ ; ,~ykształcIc Się moze na dobrego zamiera.
Z' d i b R · '1'
h
.
dian mIejSCa w rzemtOsle. Dalsze trzyma-llzemleSlntka.
.Aby ucnroruc mreszkań~ miasta
nego Jaz u z
zerrues OlczyC , mające- nie takiecro ucznia w warsztacie jest o
Wł. G.
.
o
0ee
Brzezin od zupełnej zagłady śmiemy pro
go odbyć się w Warszawie, rzemieślnik,
mienie których brak

było odpowiednich

kapitałów.

wiła

I
.
I St r Z r Ze m I e s n I cZy

a okres próbnej

terminatora

I

który przetrwał ciężkie dla siebie pierwsze
lata
ufa,
obecnYt
będący spadkobiercą Rządów, które pier~!!!!!'!!!!!!!!I!I!!Ił!I!!!!l!I!!!!!II!!!!~~~~pe~ri_~!!!I!IlI!!~--

Niepodległości

że Rząd

O kredyty d a rzemlos
- a o' dzk-lego się
ł

Ogólna depresja gospodarcza
jaka
dotknęła sfery kupieckie i przemysłowe,
w pierwszym rzęd7Jie dała się odczuć posiadaczom warsztatów rzemieślniczych,
których na terenie woj.. łódzkiego jest
około 100 tys.
W uwzględnieniu potrzeb rzemiosła
łódzldego, oraz w zrozumieniu ogóinego
kryzysu konsumpcyjnego.
Izba rzemieślnicza już od dłuższego
czasu czyniła starania o uzyskanie odpowiednich kredytów, któreby mogły się
przyczynić do złagodzenia obecnego kryzysu panującego w rzemiośle.
W rezultacie tych starali Bank Go,
spodarstwa KJ:'aJowego przyznał na województwo łódzkie kredyt w wysokości
560 tys. tzł. które mają byc
udrrielone

ł

ł

sić· Izbę Rzemieślniczą o zaopiekowanie

między poszczególne samorządy. rzemie..
ślnicze za pośrednictwem PowIatowych
Kas komunalnych.
Ponieważ jednak na 14 powiatów
woj. łódzkiego zaledwie 7 powiatów posiada kasy komunalne przeto, udała się
do Warszawy delegacja łódzkiej
Izby
Rzemieślniczej ~ os~bach pp. prezyd~nta Szwankowsluego l dyr. PIekarskIego, która prezesowi Banku
Gospodarstwa KJ:'ajowego gen. Góreckiemu złożyła
memorjał z prośbą o uwzgęldnienie przy
rozdziale kredytów spółdzielni rzemieślniczych, które z dużym powodzeniem zastapićby mogły kasy komunalne.
"J k
. d
G'
a' nam WIa orno p. prezes
orecki obiecał w tej sprawie udzielić odpowiedzi w najbliższym czasi'e. .(Li

nami i p 1; z y j c i e z p o m oc ą w tej ka..taskofie sytuacji w jakI'\j
się znajdujemy.
Nie żądamy zasiłków dla 6.000 pra.
h od
co~ników krawieckich, pozostającyc .
dłuzszego czasu bez pracy bo to nas rut>
uratuje, lecz prosimy Izbę Rzemieślniczą
o wy j e dn a n i e n a m pr a cy
dla wojska funkcjonarjuszy IwIei, polio
..
•
' ..
"
CJI panstwoweJ . l ,t. ~. .
.
Izba Rzemleslmcza po l"Ozpatrzemu
memorjału przyrzekła zaopiekować się losem kilku tysiecy bezrobotnych krawców,
oraz poczynić l~roki majace na celu zła.
d · · . k" . '
t
g' o zenie ClęZ lej sy ua·
..
.
c J l m.. B r z e z I n.
I(L):

ś
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SŁO
ołożenie

Nr. '1tl

z dnia 22 czerwca 1930 :r.oku.

·ARCZE

GOSP
•

''M' ;:

handlu eta z ego
na terenie
to
.

•
ZI

Wysoka stopa dyskontowa, oraz ogólna pauperyzacja społeczeńst,va
' przyczyniają się do kryzysu gospodarczego kupiectwa
sytuacja gospodarcza, skurcze- I
na celu finansowanie zakupów na cji przy udziale bezpośrednio zaintereso- licznych.

Ciężka

mające

ttie obrotów na rynku finansowym, a przedewszystkiem ogólna pauperyzacja społeczeństwa, dały się szczególniej odczuć na
rynku handlu detalicznego. • • • • • . • •
.. W ślad bowiem za przemysłem również
i firmy burtowe zoopatrujące sklepy detaliczne zaczęły nader oględnie przyjmować

raty.
Organizacje te tworzone jednak przez
elementy stojące poza kupiectwem są ra ·
czej powodem częstych strat, niż zysków
dla firm, z któremi utrzymują kontakt.
Dlatego też aktualną jest obecnie tendencja tworzenia analogicznych instytu-

U

wanych firm.
Tylko bowiem wówczas, kiedy w organizacjach spółdzielczo - kredytowych będą
zasiadali y:zedstawiciele poszczególnych
przedsiębiorstw, może być mowa o solidnej współpracy pośredników kredytowych
z właścicielami poszczególnych finn deta·

Os' CI

Narazie dopóki stan ten jeszcze nie
jeszcze znorma!izowanlu, położenie
handlu detalicznego jest bardzo ciężkie
i tern bardziej daje się odczuwać, iż sytuacja gospodarcza nie pozwala przynajmnki
na najbliższą przysz~ość rolmwać nadziei
poprawy.
Hermes.

uległ

pąlcrycie wekslowe. Równocześnie spadek !ii!!!!!l!~l!!!!!!!!!~!!!!l!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'!l!!!!!!!!!!l!l~ll!l!!!!l!il!!!l!!!!!Jl!!il!!!!ll!!!!!l!l!l!!!!l!~~-~-:~~~-~!1!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!1!1~~!!!1!!!!!!!~"~··!1!!!1•~'~~~**~~>±~""~a~1""~"*~*~"~!!!!!!I!!~·~~·

siły

ludności zmusił

nabywczej
sklepy de4:aliczne
do wydatniejszego forsowania
sprzedaży na raty.
W ten sposób wytworzyła się dla hao
~lu detalicznego sytuacja wyjątkowo ciężka.

Bowiem kredyty wekslowe

sięgające

PADŁ

Z

Wydziału

W dniu wczorajszym

Handlowego

wpłynęło

•

I

NADZO y

Sądu Okręgowego w Łodzi

dolfirmy FABRYKA WYROBóW

WŁó- łącznym właścicielem jest Samuel SereJ

w roku ubiegłym jeszcze 8 - miesięcznego Wydziału Handlowego Sądu Okręgowe- K.IENNICZYCH SAMUEL SEREJSKI I ski _ o odroczeni€ wypłat.
terminu, musiały ustać, a równocześnie po- go podanie adw.
Wajcmana w imieniu S-KA przy ul. Gdańskiej 93, której wyBilans firmy w dniu 1 czerwca za.
wstała konieczoość udzielania konsumentom kred~ów oonajmniej 5.....-6 miesięcz-

słan uruchom1•en1a•
--

nych.
. W konsekwencji handel detaliczny poibawiony został całlrowicłe pomocy krełódzkim przemyśle włókienniczym
Wedlu
eh be .
d b i.:
dytowej i zmuszony został do korzystania
0
d 8k t ó
tn h któ
g oprac.owa.ny
crue
a- ryA14
'Z us!ug Y on er w .prywa ~c '
rzy }nyC:h'. UZJ'.'skanych w ~wią~ku Prz~my.słu
W prz~yśle wełnianym przez 6 dni
przy1m<>wali akcepty firm detalicznych przy Włokienmczego w Panstwie Polskiem w w tygodruu pracowało 13 fabryk, (13)
stopie sięgającej 3%.
Lodzi, przedstawiał sdę stan uruchornie- przez 5 dni w
tygodniu - 7 fabryk,
Drugim czynnikiem odczutym nader ~a ~ t;vmodp~~e~śll8e bw tygodniu :'bstat- przezW 4 d~ w ty~odniu la2, 3 dni - 1. d
0
dotkliwie przez handel detaliczny, jest rum, : J.
.
. porownamu_ Z, 0 ·esem . poprze • m., w sposo nafOzpiętość między cenami gotówkowemi, stępuJący: ·
.
mm Lic~ba robotnpww, zatrudruonych V:
. Fab,ryk1 pmemysłu ~wełnianego . w prze~yśJ.e ?awełnh.~.nym, uległa ~wneJ
a cenami wekslowemi, która wahając się c;i:ągu ostatmego tygodrua
zatrudniały zwyzce, ktora wyniosła 42 robotmkow.
dla różnych ar"kułów - od 15 do 25% 5?,117 robotlllików . ('Y' tygodniu P?przed:
f:iczba
zatr~d~onych w, pr~yśle
stała się przyczyna dezor1·entacji konsu- mm 50,075 robotnikow), fabryki
zas wełnianym robotnikow, w porownanm z
·
· łY 12' 492
t ygod mem
·
·
··
mentów i~ konsekwencji
obniżyła ceny do przem~sł~ w ełni anego z~t ru dma
.
poprzed mm,
?-le?'ła zm~~e,
.
tó 1
im . k
robotnikow (w tygodmu
poprzednim przyczem spadek zatrudruerua
wyruosł
poziomu go w cowego: m o, ze . upo- 1.2,635 robotników).
143 robotników.
wano na raty względme długoterminowe
W przemyśle bawełnianym w tygodDwie fabryki przemysłu wełniianego
weksle.
niu ostatnim pracowało przez 6 dni w wstały unieruchomione na skutek urloW tych warunkach handel detaliczny tygodniu 11 abryk, przez 5 dni w tygod- pów. W związku z urlopami spadek liczodczuł nader dotkliwie konieczność pOltO· niu 13 fabry, przez. 4 dni w .tygodniu b! ~tr~dnionych ~rawdoJ>?dob_ni~. posu.
9 fabryk, przEYŁ 3 dilli w tygodmu 4 fa- me się Jeszcze w ciagu dm naJbhzszych.
szenia p ełnyc h kosztów h an dlowych, rue--oOo-·

w ·

mleżnych

od wysokości dokonywanych
obrotów, oraz ciężarów podatkowych.
W tym l!llejscu dodać należy, iż obdążenia podatkowe w porównaniu do roku ubiegłego waale nie znalazły, aczkol-

wiek broty uległy skurczenitt, a retńowość
obniżyła się ck> granic, umożliwiających
kupiectwu zaledwie utrzymanie swoich
rodzitt.
Wobec takiego stanu stało się dla
handlu detalicznego nader doniosłym problemein zagadnienie finansowania konsump
eji coprawda już od szeregu lat istnieją
~a terenie Łodzi organizacje spółdzielcze,
~~~!!!!!!~~~!!!l!!!!!!!l!!!!!l!l!~!!!!!!!!!l!!!!!l!l!i!Jl!!l!!!!!i!!!!!!!!!l'.!!!!!!!11!
==

GIE&DA
Warszawa, 21-go czerwca,
WALUTY.
Dol. St. Zjedn. 8,88 i pół.
F'ranki franc. 35,02 i pół.
DEWIZY,
Bukareszt 5,30.
Holandja 358,45
Londyn 43,34 i pół
N owy Jork 8,91L
Paryż 35,02 i pół
Praga 26,46
Szwajcarja 172,81
Wloctiy 46,74
Wiedeń 125,92 i pół.
AKCJE.

myka si~ sumą 399,745 zł., z czego niektóre pozycje aktywów, jak gotowizna
towary i surowce nie tylko, że kryja ~
zui;>emości zobowiązania firmy lecz wyka2uJą nawet nadwyżkę w ltwocie 99,000
zł.
.
Obliczenie aktywów w bilansie rostało dokonane do tego stopnia
o Ięd ·
że suma wąt liwych dłużników g 50 ru~.
zł. uwględnio~ą została w k
.
,OO?
t. j. na 1 proc
wocie 55 z·
Poza sumą. bilansowa po stronie aktywów oddzielnie wykaiane mstało oszacowanie 2 nieruchomości firmy oraz
maszyny na sumę 536,900 zł.~ zaś po
stronie passywów obci . · t h
.

ruchomości

na sumę 2:~~~ z{~ak, m;;

aktyoznie całkowi'ty b"l
.
1 ans f'irmy d osięga sumy 1 rniljon zł. zaś
nadwyżka aktywów
-l
- 342
• ' 000 :·

•

Przed paru dn.faumi donosiliśmy o ogłoszeniu upadłości firmie . FABRYKA
~ZEKOLADY I CUKRóW K. GURYNOWICZ przy ul. Podleśnej 6 na skutek żą
dania wierzyciela Abrama Kupferminca.
Właściciele firmy zgłosili w dniu 11
Połoz·
czerwca opozycję na powyższy wyrok za
pośrednictwem swego pełnomocnika adw.
Pełki, domagając się uchylenia upadło
ści, dowodząc, iż właścicielem firmy jest
Sergjusz
Gurynowicz, do którego wieRozwój przemysłu karoseryjnego w r. karoseryj; w r. 1929 liczba ta spada do
1928 spowodował utworzenie całego sze- 530 sztuk. Przemysł karoseryjt;y byłby rzyciel winien się zgłosić o zanłatę naGurynowiregu nowych fabryk, które już w płerwszej zdolny jedna!{ c:itkowicie pokryć z;ipotrze- lemości, a do Konstantego
cza..
połowie r. 1929 zaczęły odczuwać przesi- bowanie krajowe. W r. 1929 zmniejszyła
Sąd jednak na posiedzeniu w dniu 17
lenie. Ogólne pogorszenie konjunktury się również produkcja pojazdów konnych.
czerwca
r. b. opozycję upadłych pozostawywołało zmniejszenie zapotrzebowania
Brak fabryk samochodowych w Polsce,
na nadwozia, a wadliwa taryfa celna da- oraz wielka rozmaitość typów samochodów wił bez uwzględnienia i upadłość utmyje importerowi zysk na manipulacji osob- importowanych, uniemożliwia r.:tcFrnaliza- mał w mocy, ze względu na to, iż firma
nego clenia podwozia i nadwozia. Monto- cję i wyrób seryjny karoseryj. iło1wój prze posiada długi i już dotychczas kilku wiewnie zagranicznych karoseryj otrzymują mysłu karoseryjnego idzie raczej w kierun- rzycieli w okresie kuratorstwa zgłosiło
specjalne ulgi celne. Praca robotnika wy- ku przystosowania się do wyrn<iga11 indy- swe pretensje.
nosi zaledwie 10 do 15% normalnego cza- widualnych klijenteli. W r. 192(J wi~kszość
* *
su, potrzebnego na całkowity wyrób ka- tych warsztatów wprowadziła urz<:cizenia
Także w tym dniu udzioelono odroczeroserji w kraju. W okręgu warszawskim natryskowe do lakierowania nadm)zi. - nia wypłat firmie SINDERMAN I SKA,
wyprodukowano w r. 1928 około 700 sztuk
sprzedaż towarów
manufakturowych,
---000,____
przy ul. Rokicińskiej 9, na okres trzech

e·ni·e

przemysłu

karoseryjnego

w Polsce

*

Na targowiskach

łódzkich

Ostatni dzień targowy w Łdzi zaznaczył czej społeczeństwa w skali stosunkowo wy
się dalszą zniżką cen produkfl'iw WtCJSkich, sokiej, która wzrastać jeszcze będzie w
szczególnie zielenizn, jagód (t•·t1skawek) miarę zmniejszania się szans na dobry tei t. d., zmniejszona jednak poclaz tych pro- goroczny urodzaj.
duktów pozwala oczekiwać, iż w cłrJiach
Zaznaczyć należy, iż przeciągająca się
najbliższych nastąpi zwyżka cen pruduk- susza może stanwić poprostu klęskę jeże
tów rolnych, o ile trwające od kilku fyg:odni li idzie o urodzaj kartofli, a to z tego wzglę
upały będą trwały i w dalszym ci:_igu.
du przedewszystkiem, iż ziemniakami ob' Sfery kupieckie wyrażają pogląd, iż na sadza się głównie obszary piaszczyste 1 ma
wypadek utrzymania się w dalszym ciągu ło urodzajne, które wobec kilkutygodnioupalnego okresu tygodni ostatnich ceny wej suszy sa całkowicie pozbawione wil-

B. dyskontowy 116,00; B. Polski 166 90· B. produktów rlnych wzrosną już w ciągu dni ·goci.
IW- ap. zar. 72,50; Lilpop 25,0Q.
' ·'
najbliiszych, mjmo małej zdolności nabyw

eg}.

miesięcy.

Bilans firmy według jej podania wyw aktywach zł. 1,214, 767 a pasywa o 557,936 zł. mniej. - Na całość aktywów składały się ważniejsze pozycje
nieruchomości 650,000 zł. oraz d~użnicy
443,648 zł.
W aktywach raziła znikoma pozycja
towarów, wyznana w sumie zł. 70,247.
Natomiast po stronie pasywów pozycja
akceptów wynosiła 520,957 złotych, wierzycieli 112, 174 zł.
Sprawdz·ony z.aś przez sędziego eks·
sperta Sędziego Handl Roszaka
bilans
wynoszą w a(-tywach 1,054,047 zł., a Wl
a.eh o 93,376 l!ł. mniei
nosił

.1"11'!'.
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SZALONA DZIEWCZY

•~

oryg. tytuł

•

Epokowy dramat z wielkiej wojny. -

~

ELEAROIJł

a

D

a

(OllA IDZIE NA WOlllli)

•CJ

W rolach głównych dwie bohaterki ekranu

AlłDl\Alł, ALĄA llłUDEllS

~

.

Niewidziane w żadnym filmie sceny ataku tanków wśród morza płomieni i wiele innych atrakcji dźwiękowych.
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NAD PROGRAM: Dodatek krajowy i dźwiękowe aktualności Metr<rGoldwyn-Mayer. UWAGA: Wyłącznie tylko u nas!!!
Poświęcenie Gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi. .
O
Początek seansów o g. 3.30, 4 i pół, 6, 8 i 10. Widownia nowocześnie
wentylowana.
•
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Nowy rozkład jazdy od 15 maja
PRZYCHODZĄCE.

Io Warszawy 5,40

Z Warszawy I 23.56 posp.
„ · 7,50 posp.
•
n
16.35
H
H
19.00
.
„
20.06
,, Koluszek
1.50
Koluszek
1.30
3.35
„
„
4.00
6.50
„
"
5.47
•
„
6.52
•H .10.50
12.10
„
„
7.21
14.15
H
"
„
8.37
„
15.55
„
9.50
16.45
"
"
il.0.55
" H.35
„
"
13.55
„ 18.15
„
„
14.45
„ 20.35
„
16.05
23.30
„ Koluszek 18.00
8.25
tytko od 15.V-30.IX „
„
22.57
w niedz. i święta. „
„
7,40 tylko w
„ 15.05
„
"
21.17 w niedz.
ff
H
19.30
I N
»
„
„ 0 22.22 w niedz.
H
H
21.35
„ Andrzejowa 8.53 w pon. i
,„
"
AudrzeJowa 7.30 w poniedziałki i dni
„
21.48 w niedz.
pośw.
„ Skci.rżyska 12.50
Ił
,,
20.15 w niedziele i św~ta , Tarnobrzega 19.40
,l'amobrzega 10.05
Skarżyska 16.20.
.
I

„

„
„

...

jest Puszcza

„

ona na obszarze 142,926
hektarów w
powiatach
województw
wschodnich: Wołkowyskim, Bielskim i
Prużańskim.

„

„

„

"

„

l

„

dni powsi
i święta.
i święta.
dni. poŚ\"
i św~eta~

„

Dworzec kaliski
ODCHODZĄCE

PRZVCHOD·z.,cE

1

Do

Krakowa
,, Lwowa
Koluszek
" Poznania

22.25
Z Krakowa
7.09
20.13
„ Lwowa
9.15
8.55
„ Koluszek
18.56
22.03
„ Poznania
7.28
„
„
13.32
"
„
13.23
21.28
„
„
7.01
7.24
18.27
„
„ Leszna
2.09
„" Leszna
2.49
Poznania
10.04
„ Ostrowa
8.45
,, Ostrowa
19.25
23.16
„
,,
„
15.25
„" Warszawy
21.55 posp.
WarszaWJ
7.37 posp.
13.08
„ I„
H
ff
13.46
2L12
„
7.17
„
9.53
„
„
1.05
H
"
13.10
'19.09·
„ Zielkowic
3.{)5
Zielkowie
15.30
„ Łowicza
7.10
Łowicza
19.55
„ Poznania
8.08 przez Kutno
Poznania
0.35 przez Kutno
13.40
"
r"
"11 Płocka
"
„
9.25
„
19.53
Płocka
21.20
4.58
„ Torunia
"
„
16.05
22.13
]"omnia
12.05
Powyższy rozkład iazdy: wchodzi w życie z ,dniem 15 mzja„:

„

„

„
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„

Białowieska.

Rozciąga się

„

,.,

Największy Park Narodowy Polski
Jak dotychczas, w Polsce uważano te- mej puszczy w całym jej ma reny w Tatrach za najodpowiedniejsze do
założenia wielkiego
rezerwatu, któryby
otrzymał nazwę N a r o d o w e g o
P a r k u • Tymczasem sama przyroda uprzedziła zamiary ludzkie i park taki oddawna już rozbudowywa, tak pięknie, jak
to tylko ona potrafi.
Tym największym parkiem polskim

Dworzec Fabrl'czny
ODCHODZĄC&

Puszcza Bialowies a

„

,,

łł

"

Ten wielki zalesiony szmat ziemi jest
-cudem przyrody nietylko dla Polski, ale
~ dla całej Europy. Łączą się z Puszczą
Białowieską puszcze $wisłocka, Ładzka i
Szereszewska.
Gdy wojna światowa szalała w
całej swej potworności na ziemiach polskich, nie o s z c z ę d z i ł a o n a i

puszczy

Białowiejskiej.

Dały się

jej we znaki dwa szkodniki:
Niemiec, który powycinał najpiękniejsze
drzewa i wytrzebił króla puszczy-żubra, a
potem kornik, który zdziesiątkował drzewostan.
I oto dziś nasze Ministerstwo Rolnictwa stara się by szkody te powetować,
by postawić jej teren gospodarczy na odpowiednim poziomie. Zaprowadzona racjopalna gospodarka zapewnia- państwu z
jednej strony
korzyści
gospodarcze, z
drugiej strony umożliwia egzystencję saDo akt Nr. 1324 i 1588-1930 r.
OGŁOSZENIE.
Komqrnik Sądu Grodzkiego w Lodzi,
RZYMOWSKI, za1nieszkały w Lodzi przy

JAN
ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 3 lipca 1930 r"oku od godziny
IQ.ej rano w Łodzi przy ul. Wólczańskiej Nr. 52
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do firmy
„A. Elenberg i
S·ka" - właść. Elenbcrg Aron i Lustberg Jakób
i składających się z maszyn do wyrobu pudełek
z tektury, oszacowanych na sumę zł. 61(),
Łódź, dnia 13 czerwca 1930 r.
Komornik JAN RZYMOWSKI

jestacie.
Minsterstwo Rolnictwa wydzieliło w
puszczy re-zewat objętości 4.640 hektarów,
j a k o p a r k n a r o d o w y , ale
właściwie to cała puszcza, wraz z puszcza
mi przylegającemi powinna być takim par·
kiem narodowym.
Król kniei, żubr powrócił do ojczyzny
swojej.
Zakupiono u Hagenbecka w Bertinit
d w i e p a r y ż e b r ó w i osa
dzono je na własnej gospodarce, na tere·
nie ogrodzonym (50 morgów) w osadzie
Zvvierzyniec, w nadleśnictwie Zwierzynieckiem.
Zwierzostan puszczy podnosi się 1·
mal z każdym miesiącem.
Jak wiadomo, puszczę Białowieską '
stanowiono w sferach oficjalnych uz:
za teren polowań reprezentacyjnych,
skłoni zarząd puszczy oo jeszcze star<
niejszego pilnowania zwierzyny.
W r. 1929 otwarto w puszczy Biało
wieskiej
z a wo d ow ą s zk o ł c
1 e ś n ą przy nadleśnictwie Rezerwat.
Szkoła ta
była
bardzo potrzebna.
Przyjmuje się do niej kandydatów, mają
cych 4-kla~owe wykształcenie gimnazja).
ne, względnie 7 oddziałów szkoły pow
szechnej. Każdy kandydat musi jednai
przejść roczną
praktykę leśną. Kurs
w
szkole trwa 11 miesięcy, poczem kandydat
odbywa znów .roczną praktykę ostateczną w lasach państwowych.
Do akt Nr. 1593-1930 r.
OGLOSZENIE
Komornik Sędu Grodzkiego w Lodzi,
JAN
RZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulic~
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C
ogłasza. że w dniu 2 lipca 1930 roku od godzin,
lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Gdańskiej Nr. 76
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru
chomości, należę cy eh do Hersza Wolborskiego i skła
dającyd1
się z mebli,
oszacowanych na sum~
zł. 700
350. Łódź, dnia 16 czerwca 1930 r.
Komornik JAN RZYMOWSKJ

+

„

„

„

Od jutra
Odeon -

Bibljoteka Królewska we Francji
pod

opieką

Dowiadujemy się, że we Francji po.~ołano poraz pierwszy na stanowisko opiekunki bibljoteki królewskiej w Wersalu kobiBtę, Agnieszkę Joly. Pod jej opieką znalazły się skarby zbierane przez
lo-ólów i królowe Francjii, oraz wybitnych
lud2i epoki. Biblojteka królewska liczy

kobiety

mi znajdują się ulubione książki Marji
Antoniny, p. Pompadur, Dubarry i t d.
W swoim rodzaju bardziej odpowiedlzialne stanowisko zajęła nasza rodaczńa, Polka dr. Józefina Kuch, która zastała mianowana ponownie przez gubernatora Nan
tieony w Ameryce na stanowisko d~ek
~ dQ fil>Q ~si~>: tomówi mi~J: które- tora szpitala w. tem mieście.

Wodewil

Variette
w rolach głównych

Emil Jannings
i Lya de Putti

:s~u:·~t~8~------------------------------~·--------~·~·H_A
__S_L_o_··__z_ct_n_ia___22__c_i_er_w_c_a__1_93_-o__r_o_ku_. __________________________________________~__._i_no_

Dziś

i dni następnych!

---

W spaniały film produkcji polskiej p. t.

URODA Z .. Cl

sypialnego

Wielki dramat życiowy na tle powieści STEF ANA ZEROMSKIEGO.

i{ó:~;~'h~ Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Nora Ney,
Eugenj. Bodo, Stefan Jaracz, Wiesł.Gabler i Irena Dalma

+c+a+a+a+a+a+a+a:a+a+a+a+a•a•ta+
1

Drogę

do powodzenia i majątku
niezrównany

świetlnym

melodramacie wzruszającym
do łez p. t.

w sw1m

•

szampański program I p.

t.

partnerki\ jego
- jest słodka

•

+
a
ROZWODU +
a

ZĄDAM

Tryskająca rakietami humoru i ~iebywa
łych 11ytuacji kom'edja :r.drady 1 omyłek
W reW głównej: Aa humoru Ameryki

MONTY BANKS
przepi!lkna EsteHe Brody
i Jameson Thomas
Uwaga I
Uwaga I

Ceny miej•c znacznie

znłtone

1.- i

Zł.

~

w

Najbliiszapremjerakina„PALACE"

szarnpańskiej farsie,

Najniższe

•

Pir::

'

',

11PA L
l'•

'

'

•

''

•

L

I

SZATAŃSKA
MIŁOŚĆ
! lkamatyczue
przeżycia piękiief kobie-

·1

l

ty, którą prześladowało piętno prte•
szłości z:mazanej przez wielką miłość.
W roli głównej: znakomita piękność
węgierska. uwodzicicllca ekranu

MarJa
• Korda.

-~U::n. Twoje czarne oczy

- ~-•. -±-=....... 11•=
,·

• •

'.

C.a1 mi•jao lłDiżone: ocl 1 d. do l zł. Na pier•
aeam WHystlcie miejaea po 1 zt. 1 w aob.
i niedz. od U do 3-ej po poł„ 50 i"• 1 l al.

/

'• •. •

~

•

:

- '

,•.:'·

•:~

'

!

':.

''

I'

'

'

·_

'

•

-- •

······-1
-~
.;.
...
~ •IDł•··
.
I

•

•

:

'

\· ,

r

•

-

•
•

•
•
•
•

•

.

-·-~

Wielki wybór w6zk6w drłee1n11ycli •
krajowych ragranicznych 16:iek me•
talowych; wy!ymaczki amerykańskie
materace wyściełane oraz; materace
sprężynowa
bygieniczne „Patent• do
meblowych łóżek podług miary nabyć •
można najtaniej i na najdoirod• •
nłejszych warunbch w f~bryu· •
"-YID składzie
,

1

„ DOBROPOL"

I

.•

„ .•„„„••••••
•
•

,,IPLEIDID''
20.

NARUTOWWZA 20

Dziś

WtaJkie

i dni

następnych

arcydzieło

!

fiimowe p. l.

WARTA
NOCNA
według powieści

genjaln. piewcy morza

Claude
\VI rol.

Farr~'ra

główny<-h: 4 potęgi ekranu

BILl:-IE DOVE
Mikołaj

Susrtnin
Donaid Reed
Paul Lukas

ł.6df Piotrkowaka 73

w pod.wórlłl, tel. 1-58-61

29

Początek

scan.s. o g. 4, 6, 8 i 10 wiecz.
Aparaty diwi.:;k. 'syst. W esteru Electric

Komornik Sądu Powiatowego w Ło<fzi, STAN!·
5ŁAW DULKO\VSKI. zamieszkały w Lodzi przy uL
Gdańskiej Nr. 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ·
ogłasi;a,
Ze w dniu 1 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Zielonej Nr. 44a,
odbędzie się sprzedaż z prżetargu publicznego ru·
ćhomości, należęcych do Chaima Neuberga i skła·
d:ij:zcych się z kredensu d~bowego, .oszacowaneio
na sum\? zt 450,
Łódź, dnia 20 czerwca 1930 r.
Komornik STANISŁAW DULKOWSKI

ŁOŻKA

polowe, leżaki,krze
sełka dziecinne
firmy

OĄEGA
z wieloletnią gwarancj11

411

FABRYKA: Ł ó
Juljusza 4
Ż:i cl ać we wszystkich składach mebli
H Ul!H !
DET AL!

di,

O CZEM SIĘ ===
NIE MYŚLI
W spOłczesny dramat obycz:ajowy.

W rolach główn.: J6zef Węgrzyn.
Marja Modzelewska i Igo Sym.

t•

OGŁOSZENIE.

Wspaniała ilustracia muzyczna orkiestry symfou. pod dyr. Leona Kantora.
w„ą

Moaumentalny film polski p. t.

t>o akt Nr. 1730-1930 r.

u.

Niezrównaua pełaa czaru i tempe~a~
mentu ulubienica publiczności Colieea
Moore w przepięknym romantycznym

DZIŚ i DNI NASTĘPNYCH!

i t. p.

Jeżaki

Narutowicza 36, tel. 215-25.

+

dzieje ałyńllego reżysera
Aleksańdra Lorda:

AAKfW'łl.

trwałość

Wózki dziecinne,

KINO-TEATR

Tńumfalne

w•

pełn4 parancjĄ

OGLOSZENIE.
Komo.mik &idu Grodzkiego ,.. Lodzi. JAN
ĄA''
L.YMOWSKI. zamie9Zkały w Lodzi przy ulicy
. ·mkiewicza Nr. 67. na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza. że w dniu 3 lipca 1930 roku od godzmy
10-cj rano w Ledzi pn:y ulicy Gdańskiej Nr. IH
odbędzie sio sprzedaż • pnetargu puhiianego ru· Do akt Nr. 923-1930 re
chomości, należących do Józ;efa Lwowa i 8kl:ul11j11·
OGLOSZENIE:
cych aio a koni. uprzęży, maszyn. mebli i gal'•fo·
Komornik Stdu Gn>dzkiege w Lodzi, STEFA1~
roby, oszacowanych na sumi( zł. 7295.
ZAJKOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulic:;
Łódź, dnia 18 czerwca 1930 r.
Traugutta Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
Komornik JAN RZYMOWSIQ ogłasza 1 że w dniu 30 czerwca 1930 roku od godz .
10-ej rauo w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 82
odbędzie si{! sprsedaż 11 przetatgu publicznego ru·
Do akt ~ 159~1930 r.
chomości, nalez1cyclt do Borysa Jankla Himmellar·
ba i &kladtj1cych ai~ 1 maszyn)' do pisania. kasy
OGLOSZENlE(
ogniotrwałe,j i lSO mtr. materjału ubraniowego weł·
Komornik Sądu Grodzkiego
w łAdzi, JAN nianego, oszacowanych na •lUllO :ał. 2.100.
itZYMOWSKI. zamieszkały w Lodli pr:sJ ulicy lódii, dnia 30 maja 1930 r.
Sienkiewicza Nr. 67. na zasadzie art. 1030 U. P. C.
Komornik STEFAN ZAJKOWSKI
ogłasza, że w dniu 2 lipca 1930 roku od godainy
10-ej rauo w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 89 Do akt Nr, 462-1930 r.
i Słowiańskłlf Nr. 28, odbędzie sit spraedaż z prze·
OGŁOSZENIE.
t:ll'gu publicznego ruchomości, naleiąeych do Ger·
Komornik SQdu Grodzkiego w Lodzi, STEFAN
uona Mikullckiego i akładajfcych sil( • mebli i ZAJKOWSKI. tamie~zkały w Lodzi przy ulicy
1000 flauek ezk1-rrch do pi,..._ oszacowanych na Traugutta Nt. lOt na zasadzie art. 1030 U. P. C.
snmo zł. 570
!SO
120
200.
·
ogłllsza, ie w dltiu 9 li~ 1930 roku od godziny
Lódź, dnia 12 czerwea 1930 r.
10-ej rano w Loda.i przy ulicy Przejazd Nr. 30,
1\:omomik JAN RZYMOWSKI odb{!dzłe al{! apn:edai :s przetargu publicznego ru·
chomoici. należ1cych do Maksa Rotberga i składa·
si{! z mebli, oszacowanych na 511m~ zł. 3.000.
lill§łl§Jl§lliJl!ł&llmliJl§ll§JliJlil a jących
Łódź, dnia 16 czerwca 193.0 r.
. Komornik STEFAN ZAJKOWSKI
201

.I

wybór!

ceny !

z;a

i dni następnych I
Wielki podwójny program, zawierający
2 arcydzieła filmowe.

OGŁOSZENIE.

Komornik Soidu Grodzkiego w Lodzi, J,AN
RZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 2 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Zakątnej Nr. 68
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru•
chomości, należących do Edwarda Hilszera i skla·
dających się z samochodu, oszacowanego na sumę
zł. 1200.
Łódź, dnia 31 maja 1930 r.
Komornik JAN RZYM~WSKJ

Patentowane
łóżka polowe

a.

Dziś

Do akt Nr. 1454-1930 r.

~

PTASZEICff

Największy

z;

LUNA

pdnej kapitalnych prznód pt.

,,ROCfłf

I

A
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LEE- +
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•
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Na pierwazy seans waz:yatkie IDleJaoa po
50 gr. Bilety ulgc.we ważne.

+

a

WM BET$1'
2 nlagierv w jednym programie.

1.SO

Jo akt Nr. 2124 i 1359-29 i 6'28-30

ptankiem „„.hula·
a gdy poznał pię-kDI\ •
W ł o s z k ę, zerwał ze światem
i ludżmi. Najpopula~nii:isz1 ak·
: tor amerylcansb
•

ką... "

oraz; pełna powabu i czaru

Doskonała ilustracja muzycz:na pod kier.
M. Lidauera. Początek seansów o godz:.
4,30 pp„ w soboty i uiedziel!-1 o g~~:&. 1,30.

.„

Był nocnym

·lłEGINALD DElłll~

na wieczorowe aeanse miejaca

po Zł.

OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego
w Lodzi, JAN
RZYMOWSKI, zamieszkały w Łodzi przy ulicy
Sienkiewic:i;a Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C
ogłasza,
że w dniu 2 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Zakątnej Nr. 65
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do Jana Karola Dawidczyńskie
go i Bronisława Kaszczyka, i skł!ldających się z to·
karni mechanicznej, osza<;owanej na sumę zł. 1000.
Łódź, dnia 6 czerwca 1930 r.
Komornik JAN RZYMOWSKI.

•a
•a

===

II

„

•

Dsiś i cbU nast~pnychl

wskaże wszystkim

Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.1.'.>,
i 9; w dni świąteczne o godzi225
nie 3, S, 7 i 9.

Do akt Nr. 1392-1930 r.

a
•
a

•a GLENll Tlł'101
a I "I I łz Cz•ieI I/IO
a
a
su E c A Ro L

program: -

Dama z wagonu

•

a
•
a

Nast~pny

Ceny miejsc

zniżone

w dni p_owszednie NA WSZYSTKIE
SEANSE I m„ Balkon i II .n. 50 gr.
III m. 30 gr.
W sobotę, niedzielic
i lwięta na wszyatkie seanse I m., Bal-

kon i li m. gr. 60 i III m. 40 gr.

l>o akt Nr. 1876-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, STAN!.
SLAW DULKO WSKI, zamieszkały w Lodzi przy ul.
Gdkńskiej Nr. 6., na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, Ze w dniu l lipca 1930 roku od godzin}"
10-ej rano w Łod:i;i przy ulicy Piotrkowsltiej Nr. 37
edhędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
dl.mości, uależących do Altera Weinstata i składa.
jących się z manufaktury, oszacowanej
na sumę
ał. 1064.
Łódź, dnia 12 czerwca 191lJ r.
Komornik STANISŁAW DULKOWSKJ

.

Do akt Nr. 1262-1930
o 'c Ł o

r•

's z E N I E •

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi,
JAN
RZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłagza, że 1\' dniu 2 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 47
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
chomości, należących do firmy „Księgarnia Ludwi·
ka Fii;zera" i składających się z 3000 elementmrzy
Kędzierskiego oszacowanych na sumę zł. 1500.
Łódź, dnia 14 czerwca 1930 r.
Komornik JAN RZYMOW5Kl

Do akt Nr. 1490-1930 I'.
OGŁOSZENIE.

Komornik S;.idu Grodzkiego w Lodzi, J'~
RZYMOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie a11. 1030 U. P. C.
ogłasza, źe w <lniu 2 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 83
odbędzie si{! sprzedaż 11 przetargu publicznego ru·
chomości, naleźQcych do Joela Wiślickiego i skła
dajQCych sil( z mebli, onacowanych na BWDC

zl 850.
Ud.i, dnia 22 Jllaja 1930 t.
~ornik

1.AN BZYHOWSIOj

„HASLO" z dnia 22 czerwca 1930 roku.

Nr. 168

Przejazd 2

ODEON

Przejazd 2

Ostatni dzień!

~r.

Główna 1

11

WODEWIL

,..

Główna 1
i

&JW

19

WIELKI PODWÓJNY PR O GRAM!

~ Papiero~yP·kochanek GóY NOĆ. ~w~~ADA

~

z

Nr. sprawy

z.

U<Oczą MARION DAVIES

!ny~i:~~~cm~~~~~~~~ 1:h::~\r·~.·:".1.~~~.:i:

,Qdpis.
207130 r.

Hallo!!

WYROK

KIERSZA

postanowił;
handlującemu Joachimowi Tenenbaumowi
odroczenia wypłat na przeciąg jednego miesiąca,

10 czerwca 1930 roku. Wyrok
„Monitorze Polskim" i pismach
„Hasło Łódzkie" i „Kurjer Łódzki", oraz wywiesić
w w gmachu Sądu Okręgowego i na drzwiach
przedsiębiorstwa firmy „Joachima Tenenbauma".
Mianować Sędzią Komisarzem Sc;dziego Handlowego Aleksandra Heimana, nadzorcą sądowym b. dyrektora Henryka Kempińskiego, ul. Karola Nr. 18.
-~a

oryginale

Za

właściwe

zgodność

podpisy.

St. Sekretarz
_(-) T. Cichecki.

Obecni: Przewodniczący Wice-Prezes J. Kiszmiszjan, Sędziowie Handlowi : M. Kon i Kopczyń·
ski, Sekretarz w z. apl. B. Kapłan. D•ia 10 czer-wca 1930 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, w III Wy·
dziale Handlowym na posiedzeniu publicznem rozpoznawał sprawę z podania firmy „Przemysł Weł
niany Izrael Birencwajg" o odroczenie wypłat

Pogotowie Krawieckie

ndzielić

poczynając od dnia
niniejszy ogłosić w

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

163-30

~

postanowił:

udzielić

Żeromskiego 91. Sklep narożny.
Filji w Łodzi nie posiadamy.

Filji w Łodzi nie posiadamy.

ODŚWIEŻAMY

garnitur za zł. 3.-, snknię za zł. 2.80, palta za zł. 3.-, razem
z odebraniem i odesłaniem.
771

POSPIESZNA PARO WA

PRALNIA CHEMICZNA i FARBIARNIA
Futra pierzemy i farbujemy sposobem lipskim i paryskim. Nicowanie, prze
róbki, reperacje, tkanie i szt. cerowanie wykonywa się w szybkim tempie
Stać się naszym klijentem to znaczy zaoszczędzać czas i pieniądz i być
pozbawiony kłopotów konserwacji garderoby własnej, Żony i dzieci

I
Jedyne w śródmieściu

P ocz. o godz. 4.30.

Kino wogrodzie

Do akt. Nr. 1346--1930 r.
O GL O SZENIE.
Komornik Sadu Grodzkiego w Lodzi, TOMASZ
CHORZELSKI, - zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie· art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 5 lipca 1930 roku od godzi.ny
10-ej rano w Konstantynowie przy ul. Laskiej Nr. 4,
odbędzie się sprzeda:i; z przetargu publicznego ru
chomości, należqcych do Edwarda M. Stehra i skła·
dających się z wozu
roboczego i samochodu f.:
„Ford", oszacowanych na sumę zł. 700.
Lódź. dnia 31 maja 1930 tKornornik: TOMASZ CHORZELSKI.

firmie „Rrzemysł Wełniany Izrael Bitelj
cwajg" oraz jej właścicielowi ~raelowi Birencwafgowi odroczenia wypłat na przeciąg trzech miesię.::y, poczynając od dnia 10-go czerwca 193Q r.
Wyrok niniejszy ogłosić w „Monitorze Polskim•
i pismach „Hasło Łódzkie" i „Republika" Oł'az
wywiesić w gmachu Sądu Okręgowego i na drzwiach
przedsiębioritwa firmy „Prze>nysł Wełniany Izrael
Birencwajg". Pob1ać od tejże firmy zł. 200 tytułem zaliczki na koszty ogłoszeń. Mianować Sędzi-ą
Komisarzem Sędziego Handlowego Józefa Landaua,
nadzorcami sądowymi Adwokata Maurycego Aska.
nasa i przemysłowca Natana Szpiro, ul. Andrzeja
Nr. 45.
Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność St. Sekretarz
(-) T. CichecL
Dziś i dni następnych!

Codziennie 2 seanse: od godz. 8-ej
do 1 O wiecz. i od 10-12 wiecz.

Wiel'..ri przebęj filmowy!

Djablica z Trypolisu

W razie niepogody kino zostaje w ciągu
kilku minut przeniesione do sali.
Od godz. 4 pp. do 8 seanse na sali.

Potężny dramat egzotyczny, rozgrywający się w czasie
starć ze zbuntowanemi Arabami. W Mmie fym odtworzone są z niebywałym realizmem dantejskie sceny
na touącym okręcie.-W roli gł. czar. LIANA HAJD,
kobieta wampir Gina Manes, rę.s. Alfons FryJand

Ceny zniżone. Na wszystkie seanse miej&ca
po 50 gr. i 1 zi.

Do akt. Nr. 763-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, TOMASZ
CHORZELSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
oglasza, że w dniu 5 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Konstantynowie odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego
ruchomości, należących do Franciszka Gryzla i składających się z
pianina, oszacowanego na sumę zł. 600 - zgodnie z
art. 1070 U. P. C. niżej ceny szacunku.
Lódź, dnia 13 czerwca 1930 r.
Komornik: TOMASZ CHORZELSKI.

·

WYROK

~ręć

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Obecni; Wice-Prezes J. Kiszmiszjan, Sędzio
wie Handlowi: M. Kon i Kopczyński, Sekretarz ap!.
Kapłan. Dnia 10 czerwca 1930 roku, Sąd Okrę·
gowy w Łodzi w· Wydziale III Handlowym na posiedzeniu publicznem rozpoznawał sprawf-1 z podania Joachima Tenenbauma o odroczenie wypłat

INr. sprawy Z. 185 j 30 r.

Hallo!!

I Do akt. Nr. 762-1930 r.

I

Do akt. Nr. 1143-1930 r.
OGLOSZENIE.
OGLOSZENIE.
Komornik Sędu Grodzkiego w Lodzi, TOMASZ
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, TOMASZ
CHORZELSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy CHORZELSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. C. Sienkiewicza Nr. 67, na zasadzie art. 1030 U. P. G
ogłasza, że w dniu 5 lipca 1930 roku od godziny ogłasza, że w dniu 1 lipca 1930 roku od god:dny
io-ej rano w Konstantynowie odbędzie się sprze- 10-ej rano w Lodzi, przy iµ. 11-go Listopada Nr. 58,
daż z przetargu publicznego ruchomości, należą- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
cych do Franciszka Gryzła i składających się z chomości; należących do Rachmila Bassina i i;kł&
mebli, oszacowanych na sumę zł. 630 - zgodnie z dających się z mebli i maszyny do szycia, oszaco
art. 1070 U. P. C. niżej ceny szacunku.
wanych na sumę zł. 430.
Lódź, dnia czerwca 1930 r.
Lódź, dnia 2 maja 1930 r.
Komornik: TOMASZ CHORZELSKI.
Komornik: TOMASZ CHORZELSKI.
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Bank

OSTATNIE DNI!

Rzemieślników Łódzkich
w

Jedyny w swym rodzaju film dżwiękowo
[śpiewny !

Łodzi

Spółdzielnia

Dla adeptek karjery filmowej!
Arcypikantna komedja z życia aktorów za
[kulisami filmu !

Łódź,

ul.

z ogr. odp.

Kilińskiego

(gmach Towarzystwa

I

Rzemieślniczego

123
"Resursa")

przyjmuje

A

CHCĘ

NA PŁÓTNO

.__,..1

Paryż ...

,,MIASTO

MIŁOSCf'

PllTlłOWICZ
80111 I Gl•A ĄAllES

IWAll
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liltil...

t

jego szaleństwa i łzy

w najpotężniejszym arcydziele erotycznem

BERNARDO DE PACE, fenomenalny wirtuoz

o godz. 3-ej po poi.

za opro·

1118!!1m111Eml1111Bmaam„. . . . . .. . . ,. . . . . ._ .. . . .

Ponadto biorą udział; Douglas Fairbanks, John Gilbert, Charlie
Chaplin, Rod la Rocque, Karol Dane (Slin) i inne wybitne
gwiazdy i potentaci wytwórni filmowych, oraz cały Hollywood
z reż. KIVY VIDOREM na czele.

Dziś początek

złotego

Załafwia wszelkie operacje bankowe.

1003

Marion Davies, William Haines

odegra szereg popularnych piosenek.

od jednego

oszczę
centowaniem, terminowe i na
każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku.

W rolach głównych;

Nadprogram:

,•
dnosc1owe

wkła dy

wkrótce kino "CZARY"

„„„„lmll„„„„„„„1'1&9l!Ellmlllłil

„HASŁO''

Str. 20

Teatr

OSTATNIE DWA DNI JUBILEUSZOWE ,ARCYDZIELO FOX· FILMU

świetlny

NAJCENNIEJSZA PERŁA NASZEGO

PRZEDWIOŚNIE

ANIOt ULICy

Zeromskiego 74-76.
Dojazd tram., wajami 5, 6, 8, 9, 16, do rogu Kopernika i Zeromslciego
m 50

J 1 .i. 11 75

Nr. 168

z dnia 22 czerwca 1930 roku.

Najgenjalniejsza i najpopularniejsza para

aa pierwszy ••an• wazystkie mie:Sca po SO S'·

Ceny m~•l••
- .ri,-oty nief.'iele ' święta o iiodz. 2 PP· Ostatni aeans o godz.
0 d -4
fo""r!;
-f:..~·-pa~~~t bilety .:iolueio wejioia w •ob. i nied• •. nie ważne. '.X'1paoiała
w "'
iluotraeja musyczna pod dyr. A. Czud11owak1e10

REPERTUARU

.

Czarowny, subtelny, poemat f!lm.o~y, .olśnie.wając!.

0
1~
Dezl:j:~i:::!~ę~~i:;c
hw~~r:~~~~szc~~~~~~~~h
~~:~
do kupczenia swem
fatalny los i
skrajną nędzę

ciałem

Realizacja znakomitego FRANKA BORZAGE

Janet Gaynor i Carles Farrell.
Od wtorku: „DZIKA MIŁOŚĆ"

Nadprogr.

Aktuab1. filmowe

z Dolores del Rio.

QA•

„ ••.••.••.•.••.....„ .•.•....••~

1§1••

f

:

i

Nikt nie kupuje, ani nie sprzedaje

żadu•

:

i

:

+

GIĄ•AZIU~ ĄliSl«IE
IĄ. ICI• IGll+ $1COlłUDICI

i

OG&OIZElllE

maszyny, nowej czy starej, małej :
czy dYżej, jeżeli nie poinformuje s1~ przed· :
tem w Biurze Pośrednictwa Maszyn
•

utrzymywana przez Tow. "Oświata" w Łodzi
ul. ks. SKORUPKI Nr. 13 - tel. 102-98
Egzaminy wstępne w drugim terminie rozpoczną się
w poniedziałek, dnia 23 czerwca o godz. 9 ~an<;>·
.
Podania do klas A, B C i wyższych przy1mu1e kancelaria
codziennie od godziny 9-14.
DYREKTOR

+

I

i Inż. Juljusz Hamer i S-ka i
i Ł6dź, 6-go Sierpnia Nr. 1. J

mi····„...............„„•••••••••1§1

(-)Wacław

449

Wykwintna bielizna
Wielki wybór trykotów
letnich

Nr.

Odpis· .

sprawy Z. 180 I 30 r.

Davison

dY

cremofres

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A.SPODENKIEWICZ
PIOTRKOWSKA 150
TEL. 190-06

~

#,KULTUlłA''aa

a

D
O
~J
U

a

CJ

[J

C

8C

Państwowych
Gimnazjum Tow.

prawami Gimnazjów

Zeńskie

Zapisy kandydatek codziennie od 9
do 12 w JiQł.
Egzaminy przedwakacyjne od 20 do
28 czerwca.
Opłaty niskie, dla niezamożnych ulgi.
Za urzędników państwow,ych pokrywa
czesne Skarb Państwa.

Za

zgodność

St. Sekretarz
(-) T. Cichecki.

C

a

a

•.~SZEWCY„.

C

Skóry-Hurt i Detal

C

C
C

(•pecjalność: detaliczna sprzedaż
zelówek trwałych na wodę)

aaaaccaaaaaaaaaaaaa

____________.....

Przyj!lluje od 8-10 i od S-~. Leczenie
lamp_. kwarcowlł• Oddzielna poczekalni ł
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.,
24.c!

" 60 gr.

ul. Piotrkowska 76.

)

Dlł. HELLlllł

434

Choroby skó.-ne i wener.
ul. Nawrot 2. Tel. 179-89
Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań spacjalue
godz. 4-5 po poł., w nied:r;. od 11-:! pp.
Dla niezamoinych ceny lecznic. 1063

Spółka

PLACE budowlane

209

różnej wielkości, dojazd tramwajem Nr. 7
i 17 przy ul Dąbrowskiej, Kraszewskiego
nowozałożonych, na dogodnych warunkach

J.

IPlłZEDAlllA

Wiadomość : Kilińskiego 96, m. 10,
front, parter, lub na miejsce ul. Dąbrow.
ska 30-32 u p. Jana PUia.
439

Szewców

Piotrkowska 79
tel. 1.58-38

Dr. med.
SADO.ł{J~RSKI

stomatolog

Piotrkowska 164
Tet. 114-20

ąerwobóle:

Proszek.„Potol-Glob"

ŁODZ,uLZachodnia 22, tel. 178„11
poleca po cenach najniższych lustra,
trema, tualety; jasne, ciemne w orygiualnych ramach oraz lustra wiszące.
Meble pojedyncze oraz całkowite urzą
dzenia najnowszych stylów. Zakład
tapicerski. Odnawianie i poprawianie
luster z przeniesieniem do domu.

2:10

Proszek „Uniwersał"
uauwa wszeL:de
u1uwa pocenie

się

pada i nóg.

Ż~dać wszędzie

d

UL.

2óL

_.
h "d •
Samoc o ciężarowy

· · towa·
• I:> tzewozeme
wynajęcia.

50.

Pokój

Parasolki

z powi.erzonych i .własnych ma- z kuchni~ przy ul.
wyrabia pracownia Ed. Kadyń. Rzgowskiej (:.! min.
skiego, Nawrot 20, tel. 215-74.
450 od tramwaju) od zaraz do wynajęcia.
Wiado111ość w Haśle
tel. 163-60.
Pr.eyjmę kondycję
na wsi lub w mieście, w czasie wakacji
aźmierczali;:owa
do dzieci młodszych dt> kl. IV włącznie
Marianna zam.
Chętnie wyia_dę na wieś. Wiadomość w Radogoszczu ul,
w redakejj Hasła Łódzkiego.
446 Szosa Zgierska 21
zagubiła tymc;asoDetektory od zł. 8.50
wy dowód osobist,
komplet z anteną i słuchaw.c, od zł. 26 wydeny VI im. Koś·
Radioaparaty. i części "Kadjoła" ul. cielec pow. Koło.
Ptotrkow1ka 88, w podwonu, tel 153-40

EDWARD

REICHER
Południowa

CŁC>WN.4

plażowe
terjałów,

K

28

Teł.

,01-93
Od 8-11 rano i 6-9 wiecz.
w niedzielę od 9-2 PP•
729
Dla niezamoinych ceny lecznic.

446

Szewcy

I· ręczniacy mogą się

, - - · - - - , zdolni do dublowania iUmy oraz pod·

11~--·----' ;~u9J~· Zeroms1~71
Ogłoszenia drobne

Poradnia
Lekarzy SpecJalistów
uł. Zawadzka Nr. 1

regulacja
z~t.ów
rontgenodiagnostyka

LUSTER
F ABRYKA
i WYTWORNIA MEBLI
J. KUKLINSKI

ŁODZI,

WeneroJogiczna

chlrurgja szczęk,, jamy
u•tnej i · plastyka

warsztat reperacyjny firmy Radjo Splendid. Piotrkowska 61, w podworzu, tele·
fon 159-02, naprawia: słuchawki, głoś·
aiJd, akmqlatory. Przerabia b. tanim
kontem ap11-!aty na nowoczesne. Najtańue źródło! Magnesowanie słucha
wek tylko 1 zł. - tadow. akumulatorów tylko 1 al.
441

APTEKA ST. HAMBURCA i SKL
W

DR. MED•

ul.

Łodzi

Jedyny w

Specjalista
chorób skórnych i wenerycznych
Leczenie diatermją. Elektroterapja.

poleca:

&6MiM'

DO

zł.

Józef Rozenholc" odroczenia wypłat
na przeciąg t~ech miesięcy, pocz~n!1i!lc od dn~~
10-go czerwca 193~ .~·. \Yyrok mmeJszy ?gło~1~
w Monitorze Polskim 1 pismach „Hasło Łodzk1e
i Kurjer Łódzki" oraz wywiesić "! ~machu ~ądu
Okręgowego i na drzwiach przeds1ęb1orstwa hrmy
„Józef Rozenholc". Pobrać od tejże .firmy. zł. 2~
tytułem zaliczki na koi::zty ogłoszen. M1anowac
Sędzią Komisarzem S~dziego Handlowego W~ady
sława Gordowskiego, uadzorcą sądowym ks1~go
wego Aleksandra Piltza, ul. Juljusza Nr. 15.
Na ory_iinale właściwe podpisy.

ul. Piotrkowska 85 teL 174-85

&w

p6ł

lłÓŻANElł

Chorob)' skórne, weneryczne
i moe&oplciowe.

udzielić firmie

aaacaaaaaaaaacaaaac
CJ
O

1 porcja 1

med.

Dr.

Dzielna 9. tel. 28„98

iinne

cukierni

postanowił:

kąpielówki, r~ka·

Skarpetki,

O

Obe~ni: Przewodniczący Wice-P,rezes J. Kiszmiszjan, Sędziowie Handlowi : M, ,Kon ~ Kopczyń
ski, Sekretarz: w z. apl. B. Kapłan. D1.11a W czerwca 1930 roku, Sąd Ok~~gow~ Łodzi. w III Wydziale Handlowym na pos1edzemu pubhcznem rozpoznawał sprawę z podania firmy ,,lózef Rozenholc"
o odroczenie wypłat

Nr. 167

tel. 191-85.
Wyrabia i poleca DRUCIA~E !?arkany,
.pledonld, tkaniny, gazy !'1u1dz1ane do
filtrów NRabitz. do robot beton, we
wny&tkich metalach etc. etc.
357

·-------------lm!l--'!111dla smakoszy

WYROK

Mikołajczyk

Mateusz

Łodź, Kilińskiego

Czynna od 6 rano do 9 wiecz.
w niedziele i święta 9 - 2 pp
od 11 - 12 i 2 - 3 pp. przyjl
k .
muje o b 1eta ekarz
leczenie chorób wenerycznych
moczopłciowych i skórnych
. 1·
dadanie krwi i wy d zie m l'lcl
syfilis i tryper
Konsultaqe z neurologiem
· ·
i urologiem

Gabinet ~w„atio·Lec7niczy
.11.oametyKlll Je k. arsila
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

Ogłoszenia 1

drobne

jPzyka
~

polskiego i rachuolcowo$ci szybko wy
ucza student wyi·
szego
semestr111 . .
Stuszych specjalną
skrócoo• metodą.
Gdańska 23, m. :t,
front, 1 pi"'tro.
107~
„

Wytwórnia

PORADA 3 Z I •

p<>wozów i karose.
O
1025
ryj samochodowych
rów, . mebli. Ceny przystępne
t,;;,;.;;.;;,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , J. Dryntowski, SienŁódź, Kilińskiego 138. Tel. 184-21
.ciewicza Nr. 56; do
M. Drzewiecki.
sprzedania.
1074

zgłosić w

fabryce

Motocykl

Wdowiec

marki „ Triumf" w
bardzo dobrym atanie okazyjnie do
sprzedania, Kilińskiego II7, Kane.

lat 2S śrrednio zamożny z powodu
braku znaj 0 mo3ci tą
drogą poszl!kuje to
warzyszki życia i
matki; dla swego

dzieckaMałień~two

Meble
sypialnie di;bowe,
garderoby, szafy,

łóżka pojedyńcze

i

komplety, sprzedaje, zamienia, od.
świeża, Stolaraia
w
16 ul.
arszaws.ca przy
Napiórkowskiego.
1080

Pianina

pat<tfony, najtaniej
a raty 1pued.aje
11
Chodkow,lci, Sienkiewicza 25. 1080

uiewykluczoae. o.
ferty do adm. Hasła pod _Zamożny"
1076

Poznam pana
kulturalnego,
powaioeao może być
nie zamoiny ale na
· k u, w ce Iu
stanow1s
kores•
pondencji. Małżeństwo nie wylduczo·
ne. Oferty pod "Mimoza" do Admin.
'

nawiązania

1111
1111
Sprzedaż NA RATY i ZA GOTOWKĘ.
Hasła"
==::::::==================:====:::===~~__:=~::::.:.::.:.:..::=:.:__~~~~~~....:~=-=========---=-~ ·~~~~~~~~~~~~
CENY PRENUMERATY•
ł1 ł.odsi s niedzielnJ'lll dodatkiem ilutrow..,_ mies. sL 4.1'>

Zamiejacow•

Z~:aua

•

•
•

•

9daesCJiio do dOGUI

•

•
•

•

pnerwać łJłko I I

•
•

•

• 5.• 8..• 0.40

1.S błdego miesi-a"

'

CENY OGŁOSZEŃ .dlEJSCOWYCH a
SO gr. za wiersz 1 milim. 1 łam. (strona 4 ł-amy)
Nadesłaao
40 „ •
• 1 • 1 •
" .4 •
12 • •
1 „
1 • (lOlamow).
Zwyczajne
Nekroloiri do 150 wierszy po 30 gr: wyiej po 40 gr.. za 1 wiersz:
1 milim. (strona 4 łamy). Drobne ogłoszenia 15 gr. za słowo.
Najmniejue orłoszenie 1,50. Poszukiwanie pracy 10 ar. H !Iłowo
NaillllliCj4M Q&łoazenio al. l.2Q.
VI tekście

N

&.tło caekowe w P. K. O. Nr. 65,218

Redaktor naczelny:

Stanisław Walawski.

Spółka Wydawnicza
Odbito w drukarni uL l'iotrkowaka IS.

Wydawca: Prasowa

l:>p. z o. o.

O łosz:enia firm zamio,jscowych, chocia.i:ay pos1ada1~cycu :iljt
w ł.odzi,~ a centralo gdzie,11d11iej, o 50 pł'Oc. d~o~ej od ~en miej.

Firmy zarraniczuo o 100 procent woz~J. . Kazda 11.owa
wszystkie już przyj;to ogłoszenia do zm1aay
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogbszeu.
ltomunikllt.>w i ofiar administracja Die odpowiada.
Artykuły, 1l&de1łaao bez oi11aczon1a lloaorarjum, 11waza e n
a bezptatne.
Rqkopian svótrao uytrelt jK I edr:iuconr=>la rc!lakit
llieswracowycb.

~odwyika boo~viązuje

Redaktor odpow.: Ad.am żuczJdewice

