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przesyła

Niedziela
Komuniści

na widowni

Wojewoda krakowski wydał zakaz
sprzedaży i wyszynku napojów alkoholowych od soboty rana do poniedziałku.
Spodziewanych mas ludowych narazłe

·

n1e~!!a.

Do Krakowa przybywają równłet wszy-

s~y p o~!ow~e, komv..niso/czni,, co wzbudza

1

mepo.{Oj wsrod orgamzatorow

Peowiaków

W spólcześni
.

w Krakowie targowiczanie radzą

raliżowana.

·

Związek

,,Centrolewu~'

KRAKóW 28, 6•. Wczorajszy ranek w
Krakowie nie zaznaczył się niczem specjałnem w związku z kongresem Centrolewu.
.Mfasto ma wygląd zupełnie normalny,
e>d czasu c:o czasu jedynie przewijają się
specjalni infomi.atorzy kongresu z opaskami na rę!mwach. Po .mieście kolportowana
była szeroko odezwa krakowskiego oddziału Bloku Bezp., o~wiającą fałszywą
grę przywódców Centrolewu.
w dniu wczorajszym odbywało się w
Krakowie przełączenie automatycznej stacji telefonów co w pewnym stopniu utrudniało pracę organizatorom kongresu, gdyż
część komunikacji telefonicznej byla spa-

1eszcze

kongresowi

kongresu,

niewą~pl~wie bow!em ko~1uni~ci

będą

.star~!1 się -~yw~łac
zarn1eszk1 pooc_zas
111aru1estac11 Cen(rolewu na Rynku Głownym.
.
•
W go?zmach przedpołudnmw~ch rnzP?,Częly się obra?y rady naczeh1e1 P. ~· L.
• Piasta., ~a p-0::i;e~zemu tem on;a"~'a!tY
m~ byc 1 uzg.o?-':100~ tekst przen:owzenia,
ktor~ przedstawlC1el Piasta wv!lłos1 rnt kongreste centrolewu.

Wstępne konferencje
W sobotę o godz. 9,30 wieczór zebrał

się I<omitet Centralny „Centrolewu", · na

-

A więc decydujecie się na

objęcie ków okolicznych miast i wsi oceniają tuje jednak swoje zdęcydowanie bierne
stan rzeczy, określają wybierający się wobec kongres"Q stta1ow.i.sko przez świa·
- Nie usuniemy się od teg<> obowiązku. na kongres element ludzki jako moralnie dome pozostawanie w swych miejscach
- Kiedy nastąpi rozsfrzygnięcie walki słaby i skłoniony do przybycia jedynie zamieszkariia i niepr~yhwanie do Krako- zapyi:ałem.
terr&rem agitatorów' lub obietnicami wa, stwierdzając przez to swoją solidar- Na jesieni.
zwrotu kosztów i pozostawania przez ność z polityką rządów Marszallm Pil·
jeden dzień w Krakowie.
sudskiego i zaufanie do rozpoczętej pra·
małopolska
Dlatego też panuje powszechnie O· cy nad poprawą sytuacji gospodarczej.
pinja, że w razie gdyby w kongresie
Ogromna ilość większych i mniejszych
wzięli udział przedstawiciele niezależnej miast i osad województwa krakowsldego
od Centrolewu i zdrowo myś~ącej ludnoś- wystosowała do posłów i działaczy B. B.
KRAKóW, 28.6. (telefon~m od włas- ci wówczas udaremnienie odbycia kon- W. R. zbiorowe prośby telegraficzne o
nego ki>responde.tta.).
gri;u l'I'Ze2; ·sJ.,my·-=h tak.ich uczestników; przyjazd do tych miejscowości dla odbyWybitne głosy prowincji krakowskiej, byłoby rzęc~ ąader łatwą.
cia . miejscowyclt zgr.omadz.eń i ze~ra.U
które na podstawie znaJomości stosun· I
Ludność prowincji krakowskiej akcen 'publicznych, pmtesiuJących przec1wko
u+
e
WMA
•
wywrotowej akcji Centrolewu.
8zereg tych zgromadzeń odbywa lud· .
ność samo.1:zutnie pod przewotlnictwem
miejsco~ch czyiµlików B. B. W. R. już
w ciągu soboty dnia 28 b.. m. W olbrzy
ł
miej większości jednak termin odbycia
WCZOraJSZym . ze · ra O Się Onsy JUM odbycia zgromadzeń publicznych wyzna·
(Telefonem od koresp. „Hasła")
czono na niedzielę dnia 29 b. m., co daje
·
.
.
.
.
.
.
wy1-az demons t racyJnego
prot estu przeStan Jednakowy bez zmian, am na
Po konsylJlJm rozmawiał dr. Nowotny Ciwko odbywającemu sie tego sameO'o
~orsze ani na le~sze, ale już tern same~1, ~ pacjentem, któr~ jest stal~ p1·~o~y dnia w Krakowie kongresowi partyj;eze trwa, dowodzi, pewnego polepszerua. t zapytywał, czy cieszy go, ze książka Je- mu
jW tej chwili ~było się konsy!jum. z go w!szła w ~łumaczeniu !rancuskiem.
Odruch zwoływania zgromadzeil. B. B.
1 pro~. Rutk~\~skim z Kra~owa, ktor;v J.ed P: EJ~mon~ za.intere~mvał s1~ tern P!ta- w. R. jest masowyfn. Na niedzielę tylko
nakz: n::idz1~1 ut;zymaru_a przy ~ycm ru~~ 1. dow:1adywał, Jak br~nu tytuł Jego w najbliższej okolicy Krakowa już zwoła·
pr~~1e _ze r.ie robi. W kaz~Y!11. razie na· 1ks1ążk1 yr Ję~ku !ranc~skim. • .
. nych zostąło około 50 -zgromadzeń, przy.
dz1eJa Jest ~ardzo słaba. C1ęz!d stan spo:.
W edmg &s1~.tmc~ w1adomo~c1, odebm czem należy liczyć się z powiększeniem
wodowany JeS~ wy~roczynam.i dr?bnenu nych prz~z dr. Mikl~zew~kiego! stan sfę tej liczby, gdż z szeregu miejscowoś·
w. całym prawie ~ozgu, na c?. J~dua~i:, choreg?. Jest o tyle J?~1~szaJ~cy, ze p~z~ ci wciąż jeszcze napływają dalsze zapo.
me~tety, lekarz-~hirurg poradzie me m.e to~<:sc ~o:i;az c~ęse1eJ wrnca. . Dzie~ wiedzi samorzutnego zw~ania zgrom.au~oze. Le.rn:rz-clurm:g znalazł ranę zupeI· dz~sieJszy 1 Jutrzejszy są decyduJącenu dzeń protestacyjnych przeciwk<' kongr~
me czystą i w stame dobrym.
o zycm chorego.
sowi Centrolewu w Krakowie:.
rządów?

ProwincJ· a
wobec kongresu
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Współcześni

Dom Majstrów Tkackich
Telefon 126-30

targowiczanie

Własne wyroby cukierni~ze,
N ap 0 J" e c h ł 0 dz ą ce,

filii
• ...a.te,
towane na dzisiejszy kongres.
'fh_!Ji
~1\\0~
jak się dowiadujemy, w rezolucjach
-w·
Ceny przystępne.
'O n..:ao\'0.0.
~.:>
,f'Ch Centrolew, skonkretyzować ma swój ~
l. """
sto~;ame!< do p. mbistra Spraw Wo_i9kO·
.
et\~
wych marsz. Piłsudskiego i Pana Prezy1.l 01\t
W programach:
0
der.i·a RzpliteJ.
~
Na zebranh.t centralnego komitetu odG
~. \et\t\~
Muzyka klasyczna, lekka,
czytano mewy, które inają być wygłoszo(,CO.~'
najnO\'trsze przeboje muzyczne.
ne na dziGfojgzym kongresie. Będą to prze
Początek 0 god:z;, 5 po poł.
mówienia conajwyżej 15 minutowe.
D117.ą wagę przypisuJą do mowy min.
'l'hugutta, ktora ma być jędrna i silna. ~iii.Em~mmm;;.imDlmmmmiilEBi!IBl!:łllli!ii!E!!!li!la~!lll!B!ID•IEillDimBiilSEl'!l'l!lBiE'\il
h.iórym pc-rlctano dyskusji rezolucje przygo-
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Twoje

Duże nadzieje ?
O nastrojach w „Centrolewie" świad
i:.zy rozmowa jaką miał wasz wspćłpra~
ccwrii.lc z Jednym z wybitnych posłów le-

wicowych.
zapytałem
iK>Czątek decydującej wallci.

-

A więc -

-

ma to

być

•
·
- Nie to narazie mobilizacja. Walka
rozpocznie się dopiero po kongresie.
- A cel waiki?
- Usunięcie rządów dyktatol'skich i
lfworzenie rzaóu odoowi.edziahtesro orzed
~jmem.

oszczędności

to

szc~ęście

Twoich dzieci!

Komunalna Kasa Oszczędności
pow. Łód:.tkiego w Łodzi7 ul. Piotrkowska 100
(Telefon 102-69).

Kasa przyjmuje wkłady oszczędnościowe, płaci 8 proc. na każde żą
danie i 10 proc. przy wymówieniu 30-dniow.em; procz tego Kasa udziela
pożyczek i załatwia wszelkie czynności, wchodzące w zakres bankowości.
Za całość i bezpiec;rnństwo ulokowanych w Kasie sum gwarantuje
Sejmik Łódzki całym swym mająt\<iem i wszystkiemi dochodami.

!

LOMżA 28, 6. 30 r. (Tel. wł.) Dziś ro2·
poczęły się tutaj obrady walnego zjazdu
Zwiąiku Peowiaków okręgu łomżyńskiego.
Po otwarciu obrad postanowiono jedno-

głośnie

wysłać

następującą

depenę!

- KON.GRES CENTROLEWU - I<RA·
KóW - W AL~Y Zjazd Związku Peowia•

ków Okręgu Łomżyńskiego przesyła no-.
woczesnym targowiczanom wyrazy potę..
t>ienia i najwyższej pogardy.
Peowiacy z obrzydzeniem obserwują
haniebną stypę, urządzaną kosztem powa·
gi Państwa na krakowskim bruku skalanym krwią żołnierzy i robotników przez
prowokatorów zajść listopadowyich w ohydnym uścisku z tymi, którzy robomików wówczas prowadzili. (-) Prezydjtun
Zjazdu.

I ''EST

Cl

przeciw konqresowi Cenłroiewa
W dniu dzisiejszym w szeregu lokalach
w Warszawie odbędzie się szereg wie.ców profos'a~yjnych

urządzonych

BBWR. z Hcwym udziałem posłów,
cych być wyrazem protestu przeciw
gresowi „Centrolewu".

11rz~z
m~ją·
WJłł·

•
„HASŁO''

Str. 2

NOTATNIK
Jeden· dzień wojny
kokoszej„.

zawdzięczamy
męstwo i odwagę!
-

Polakom

Dziś 121 Krakowie, odbJ}wa się zjazd
1ześciu

part)}j, stanowiąc:ych centrowolewicow;y odłam opoz:ycji sejmowej.
Opoz;ycja prawicowa udziału 121 zjeź
'clzisiejsz;ym nie bierze, jakkolwiek. stojąc
poza jego kulisami, gorliwie śledzi tok jego prac prz;ygotowa121czych i nie szczędzi
demonstrantom jutrzejszym ognist:ych i po~rzepiających podniet.
Ale i bez tych podniet zjazd krakowski, prawdopodobnie, 121;ypadłby okazale:
DJszak opozycyjni posłowie sejmowi, ską
pe mając pole do 1Jadużywania tr;ybuny
parlamentarnej, nagromadzili ll1 sobie tak
obfi4e zasob31 krasomówstwa, że upust, jaki
znajdą jutro w Krakowie, będzie prawdziw,a ulewą frazesów.
Kralców jeszcze raz, w postaci ryczałtowej, usł;ysz;y to, .co czytelnic;y gazet
opoz:yc;yjn:ych. od dawna . znają już na pamięć.
Będą to

zbawienne recept)} na stworzenie 121 Polsce wszelkiej pom:yślności pod
warunkiem, Że władza przejdzie z powro.
tem do rąk sejmowładztwa.
Nie zbraknie też z penmością w przenówieniach tr))bunów jutrzejszych powabn:ych zapowiedzi i łudząc:ych obietnic:
w atmosferze wiecowej tak łatwo jest budować ustrój, w któr;ym i zboże jest drogie i chleb jest tani, i parcelacja ziemi odb:ywa się bez w;ykupu i własność pozostaj c niet;yqalna; i podatki są nisl~ie i płace urzędników ń>ysokie; i Sejm jest wszech1Vladn:y i administracja spręż:ysta,' i . Karol
M arl(s ma sfusząość i Chrześcijańska demokracja nie błądzi ...
W atmosferze wiecowej powodzenie
rokuje nawet taki dziwoląg, jaki był sialem zjawislcjem w 'l'!aszej polityce prz.ed. majowej: że 121szystkie partie palił;y się do
udziału w rządzie i, jednocześnie wsz;ystkie .chciały uprawiać pr2eciw niemu opoz:yc1ę.

Jedno miasto w Polsce może sobie pona jeden dzie11 atmosfer}} wiecoJJej. Na jeden dzień „wojn;y kokoszej".
Ale Polska, jako całość, nic wspólnego z tą wojną kokoszą opoz;yci_; "ejmowej
~ie ma i mieć nie będzie.
:wolić

łZV•ANY
Straż

z dnia 29 czerwca. 1930 roku.

Mowa amb.

Wilłys'a w

Izbie

Polsl,o-Amerykańskiej

WARSZAW A, 28.6. Dzisiaj w Hotelu ciem Izby był nowy ambasador Stanów na które p. ambasador Stańów Zjeduo·
Angielskim o godzinie 1,30 odbyło się Zjednoczonych p. J. Willys. Przy deserze cz?nych A~teryki Północnej
odpowiemiesięczne śniadanie polsko-amerykań· prezes Izby polsko-amerkańskiej, p. Kct- dział w następujących słowach e
Panie Prezesie etc.
skiej Izby Handlowej, na którem goś· nowski wygłosił powitalne przemówienie,
msnwww•:aMiAI~
uu
ftY*MAP!'F1
Cieszy mnie bardzo fakt, że pierwsze
~oje przemówienie w Polsce wygłaszane
Jest przed _Polsko - Amerykańską Izbą
dandlową 1 Polsko· Amerykańską Polon··
ją, członkowie której przyczynili się tak
wiele
do osiągnięcia pierwszego z celów.
oskarżony
skazany
na
karę
śmierci
Główny
zaznaczonych przezemnie, a mianow1.C1c
LWóW, 28.6. Dziś o godz. 10,15 ogło-1 nie cudzej własności - skazany został, wzmocnienia więzów wzajemnego poro·
szon1· został wyrok przeciwko 17 -tu jako bezpośredni sprawca,
na karę zumienia i sympatji, stanowiących hi·
członkom Ukraińskiej Oragnizacji Woj- śmierci.
storyczną własność obu naszych naro·
skowej. Główny oskarżony Roman Józef
Oskarżony Taras Kruszelnicki za dów.
Bida za zbrodnię zdrady głównej z par. zbrodnię zdrady głównej popełnioną · D k
ł d ł
58 C i 59 B ustawy karnej oraz za zbrod przez dalszy współudział na 3 lata cięż- . ~.ona e ze o, wyda_ne P!Zez prof.
nię z par. 4 i 5 ustawy dynamitowej po- kiego więzienia z obostrzeniami.
Fisch~I a ze Stand.ard Un~versity, amepełnioną przez wstąpienie i należenie do
Oskarżeni Michai Tereszczuk. Jan Wa · :yk~mna do:cładme .znaJącego Polskę,
U.O.W., organIBa.cji zmierzającej -drogą cek, Józef Naoriewicz,
Włodzimierz za~e1: w S\\Ym . .t~tule słowa „nmya
aktów terroru i sabotażu do oderwania z Machnicki skazani zostali na 4 Iata cięż- Po.sk~. · Ta de~micJa , ma, natura}m~,
bronią w ręku Małopolski wschodniej i kiego więzienia z obostrżeniami. Józ.ef gł~bol~ie znaczenie. N~rod . amerykan~k1,
ziem wschodnich od Polski przez czyn- .Kiry·Iuk na 3 lata ciężkiego ''"ęzienia z ~t~ry przez ca~e pol„olema wspommał
'
"~
sw1etne trad
· d · · d
.„ P o.-1
ny udział w spiskach, przez organizowa- obostrzeniami, Roman Kaczmarski na 2
.
. YCJe i zieJe " aw~eJ
nie zamachów terrorystycznych i napa- łata ciężkiego więzienia z obostrzeniami. ski,_ obec_me z tą. sai~ą sympa!Ją obs~~:
dów, przez rozmyślne spowodowanie wyWszystkim oskarżonym skazanym na WUJe d~~eło twmzema. „no-\.~eJ Polski :.
buchu materjałów eksplodujących na więzienie, zaliczono areszt śledczy. 9-ciu ''.Dawna . Po~ska ~~fatne1:11i zasł~ga:n 1
'fargach Wschodnich w dniu 27. IX. 1929 oskarżonych w tem dwie kobiety uwol- ~wy~h wiel~tc~ mę~oi:", dz~e~nych zc:huc·
r. przyczem nastąpiło ciężkie uszkodze· niono.
rzy 1 o~ywatel~, Kosc~uszk1, ~ Pułask1eg~,
nie ciała urzędniczki Targów WschodPowództwo cywilne Marji Strejtów· zaska~biła sobie wdzię~znos~ Ame1·ykl.
nich Marji Strejtównej, oraz uszkodze- nej sąd ~tawił bez rozoznania.
Obecme, pr~zydent .. \Yilson I J?l'ezydent
·----·C!>-Hoover obaJ wyrazih swe uzname dla no·
wopowstałej Polski. Sama moja obecńość

Wyrok na członków U. O. W.

K.rwawe starcia w Hiszpanii
'J
1 lipca proklamowany
PARYŻ.

28, 6. Rząd hiszpański po u. generalnego w Sevilli
chwycił się istotnych metod terroru. Dolmnano licznych aresztowań. Pracodawcom
dano prawo zwalniania robotników, którzy
w dniu dzisiejszym nie zgłoszą się do pracy. Przywódcy strejku staną przed sądem doraźnym. Pomimo tego jednak niepokoje w Hiszpanji trwają dalej. W piątek
ogłoszony został strejk generalny w Maladze. Przyszło do krwawych starć, podczas których jeden oficer policji został niebezpiec:tnie ranny. Dzisiaj ma być proldamowany strejk generalny w Grenadzie,
jutro w Cordobie. W piątek po południu
zebrało się kilka tysięcy robotników w
kończeniu śtrejku

słraJ'k

generalny

dzielnicach ·robotniczych miast Sestos i Cor
recoldo w pobliżu Bilbao, aby uchwalić
przeprowadzenie strejku generalnego, mający być
ogłoszony w poniedziałek.
W
samym Madrycie .panuje dotychczas jeszcze spokój. Należy jednak liczyć się z
tern, grupom radykalnych robotników uda
się w dniu 1 lipca ogłosić strejk generalny.
W obliczu groźnej sytuacji hiszpańskiej
minister spraw wewnętrznych miał dłuż
szą rozmowę z prezydentem ministrów,
podczas której postanowiono wedle moż
ności unikać krwawych starć, niemniej
jednakźe przeprowadzać wszędzie z całą
srogością aresztowania, gdzie tylko dojdzie do wykroczeń.

···•-có: Wyniki raidu automobilowego

niemiecka znów
przek ro czyła granicę

W ~R~Z~'\\'.'A, 28.6. Na granicy pol·
sko-wemieckieJ zaszedł nowy incydent.
ManOJ!Vicie wczoraj 0 godz. 3 po poi. patroi K. o. P. zatrzymał na posterunku granicznym Zięeiechy w pobliżu Suwałek na polskiej stronie podejrzanego
osob~ który przekroczył samowolnie
granicę i nazwał się obywatelem niemiec
kim ~u~tem Solukiem.
tej chwili
przybiegh na stronę polską żandarmi nie
mieccy i zażądali wydania z powrotem

w

-0-

OD YNIA 28, 6. Dzień d.zisiejszy został
przez. kierowników raidu automobilowego
poświęcony na odpoczynek po 6 dniach
wyczerpującej jazdy. Uczestnicy zjazdu
~wiedzili na statku urządzenia portu woJermego i handlowego. W niedzielę odbędzie się 7 i ostatni etap Gdynia - ·warszawa (507 kim).
GDYNIA 28, 6: Kierowni~two
mię-

Icą punktację po 6 etapach.

Kategorja wozów wozów popu1arnych: I miejsce Ford p. Piotrowskiego 45
punktów dodatnich.
'
Kategorja wozów
turystycznych I
miejsce Fiat Nr. 14 P. Rennenfelda 40Yz
p. dodatnkh.
Kategorja wozów luksusowych: I miejsce Austrodaimler Nr. 24 p. Adam i~•. Podzyna~odowego ra1~u automoblłowego ~u- tockiego 33,8. _(PAT)
tomobilklubu polskiego ogłasza następu1ą-

!;~J:~
~~~f:::,oj~s~n:i:~~::::.k~ec~~
mem.a stanowiska, zaJm<>wanego przez
Polskę
w~ród narodów całe~? św~ata.
Za moich szkolnych czasow, pierwszy

lepszy uczei1 w Ameryce znał równie dobrze dzieła Sienkiewicm, jak swoich
własnych klasyków, Fennimore Cooper'a.
i Walter Scott'a. Gdy czytaliśmy słynn~
tryłogję, opisującą epopeję Polski, a sio·
stry nasze grywały nam preludje i mazurki Chopina, smutne .melodje tych wiel·
kich utworów nicsły nam echo tej samej
świetnej przeszłości, która przemawiah
do nas ze stronic trylogji, wczesmeJ JC·
szcze zanim dorośliśmy do ocenienia jej
niezrównanej wartości.
Genjusz Sienkiewicza i Chopin'a niós!
wieści o .Polsce hen, poza Atlantyk. Tym
to posłom, głoszącym o wielkiej pneszłości Polski, zarówno jak i
tysiącznym
rzeszom emigrantów, zawdzięczamy to,
że obecnie przypisujemy sobie niektóre
zalety, właściwe wszystkim Polakom - ·
odwagę, męstwo, wiarę, siłę, dul!hową.,
uczuciową i· jeszcze raz odwagę.
Rozpoczynając swoją tut.aj działal
ność, ragnę pozskać sobie współpracę tak

i

Polaków, jak i Amerykan. Uznaj.my, w
naszym wspólnym wysiłku do za.cieśnie·
nia więzów od tak dawna i tak blisko łą·
czą.cych nasze Ojczyzny, że i dla nas nie
ma nic niemożliwego, przy uwzględnieniu
wspólnej dobrej woli i współpracy.
Przy tej sposobności wznoszą toast na
cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pana Marszałka Piłsudskiego, na chwałę
tradycji starej i na cześć nowej Polski.
(PAT)

13oluka.

. Czy tel jest teryto1·jum polskie? to
~eszcze ~emia niemiecka wołał .jed~n z

'mndarmow.
. Gdy mu wykazano, że jest tu już ziemia p~lska, 15 metrów od pasa granicznego, zandarm zażądał wyjaśnienia i wy
puszczenia na wolność zatrzymanego Soluka.
~l~ za samowolne przekroczenie
granicy 1 oskarżony o szpiegostwo został
pr~esłany do Suwałek do Starostwa. Bę~
~eo~ karany za przekroczenie gra:; ·y
1 gdy ~nnych win mu się uie udowe' ~,
zostanie odesłany do Niemiec.

TlłUP RA GlłAllflC9'
polsko - litewskiej

Od jutra
Odeon wspaniały

Wodewil

podwójny program

Detektywi
Karol" Dane (Slim)

Walka o róże Marie
ZAWODOWE KURSY' KIEROWCÓW

SAMOCHODOWYCH

- F.R. GR~TKIEWICZA

ol:ÓDZ, Piotrkowska 111-Tel.175-35.

Joan Grawford

WILNO 28, 6. Nocy ubiegłej na pograniczu polsko - litewsliiem patrol K O. P.
kontrolując pas graniczny, zauważył pewnego osobnika, który korzystając z ciemności- zdążał pospiesznie ku
granicy litewskiej. Ponieważ na kilkakrotne wez·
wania osobnik nie zatrzymał się, przeto
patrol dał do niego kiika strzałów, poczem rannego zatrzymał. Jak się okazało,
zbiegiem był prokurent firmy ł ódzkiej 1
Warszawy Lewinger, który sprzcniewie·
rzyi kilkadziesiąt tysięcy złotych i usifo·
wał ukryć się. przed wymiarem sprawie·
dliwości poza granicami państwa. W cza·
sie rewizji znaleziono u Lelinget'a przeszłe
50,000 zł. w walucie amerykańskiej. (PAT)
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Od dawien dawna Prusy Wschodnie by wi~ci~ jedynie Niemcy - . n~cjo.~aliści,. boć
od~11.ówiono. im. jej.. Bo przecież te no-1r e k •
A jednocześnie - wojujący nac}b
luksusem„ Rzesza Nie- :m . .l~ed~n ze zw?lenruk.ow sp?ko,1nego we !u!lJardy m...em1~clce_. p~zl'.!z~aczone .są nalizm czynników urzędowych prowokuje
miecka stale do!lłacała do tej prowincji. wspo~zyc.a z polskim sąsiadem me otrzy- własme na eks~eni1maern zyw1ołu polskie- bezwstydnie raz poraz krwawe niepokoje
Nigdy jednak zasiłki 11Je osiągaly tak ol- rr:a grnsza z tych łunduszów. Polskie ban- go w Prusa~h ~Vschrn.:intch, na. kolonizację~ na polskiem p<>graniczu, - z cynicznym
brzymich rozmiarów, jak obecr;;e. Nacjo- ,{~ iu~owe, któ_rych. w. ~rusac~ .wscł;~- na wykup 21~~1.
•
!upetem ośmielając się jeszcze winę za te
nalistyczni junkrzy, którzy właśnie na te- mch 1 ~a Mazłl! ach ist.me1e 7, _uoiegały s1ę
N a r o b ~ t ę p r z e c i w P o 1 - incydenty zwalać na Polskę i przedstawiać
renie Prus Wschodnich posiadają swoJe w swoim czasie o tanszą pozyczkę rolną s c e - B e r l t n ~' c h a w P r u s y je, jako rzekomy dowód istnienia... „nienajsilniejsze Cc!Jarcie, umieją bowiem ko- z urzędowych funduszówzasiłkowych, ale W s c ho d n i e m i ł j a r d y m a - bezpieczeństwa polskiego".
Ludwik H.
aa
rzysbć z dzis~ejszej „konjunldury" poliAi*-&Ali P
tycznej. Ta „konjuructura" - to napięte
stosunki polsko - niemieckie, z których ha
katyści całkiem ordynarnie ciągną dzięki
Berlinowi miljonowe zyski „Udowadniają" bowiem stale Ber!inowi, że prowincja
wschadnio - pruska narażona jest na ustawiczne niebezpieczeństwo ze strony Polski, przyczem oczywiście za jeden z niepoślednich „argumentów" służy ciągle (
własna „Hasła Łódzki~go"
jeszcze opowiadanie o t. zw. „korytarzu"
pomorskim i t. !» .·
Taormina, w czerwcu 1930 r.
w San Gimignano hotel był dosko-1nalazłs~ nawet pokoik umeblowan:y,
Między Florencją. a Sieną,
między nały, ale obliczony na kieszenie Angli- schludny i drogi, mieliśmy wrażenie, że
A Berlin, udając dla celów własnej polityki, że wierzy w te brednie, miał zawsze Sie?~ a P~zą istniej~ mnóstwo miejsco-,ków, i AmerykaI_J.ów, ?e<lynych
z:resz~ą,należy mó~ć.: „Ujrzeć Tao1minę, a pobudzących oprocz nas pensJona.rJuszy. W
Rzymie tern umrzec" 1 to uilll"zeć z głodu.
i ma nadal hojną rękę dla wscl:!oonio - prus wosci, mnostwo wycl6czek,
ni·ezłe i 14
lirów
O osobliwościach architektonicznych
kiego nacjonalizmu. Od i.923-go r. de zachwyt zarówno miłośnika sztuki, jak pomieszczenie było
niestety nie
samem dziennie od osoby n i e o b c i ą ż a- o zabytkach sztuld pisano już tyl11,
ż~
1929-go r. oba rządy berlińskie (t. j. rząd i przyrody. Ale
Rzeszy i rząd Pruski) wysiały do Prus pięknem tylko człowiek żyje i kto skrom ł o n as z b y t n i o, ale w calem nie mam ochoty powtarzać. W Rzymie
ja- uderzyła mnie jednak
niezwykła i nieWschodnich prawie półtora miljarda marek nemi rozporządza funduszami debrze zro wielkiem mieście nie znaleźliśmy
dowie się o odpo- dłospisu w zgodzie z naszemi już bardzo zbyt sympatyczna osobliwość, stada koniemieckich, czyli trzy i ćwierć mHJard.u bi, jeżeli wcześniej
g n i e ż d ż ą c y ch
złotych. Sumy te szły do Królewca, Ofozty wiednich dla swojej kieszeni hotelach i uszczuplonemi fu!),duszami. A znów sa- tów zdz:.łczałych,
odnaleźliśmy menu owocami, sardynkami,
chlebem si~ w podziemi ach Forum
na i l{widzynia tytułem (zasiłków wschod osterjach. We Florencji
nich), a więc, otwarcie mówiąc: - prze- mał<t. jadłodajnię, gdzie jedzenie było wy i serem i choćby werońskiem salami wy- T r a j a n a, Panteonu i innych i·uin,
:przez
litościwych
ciw • polskich. Wyku!)ywar.o ziemię, da- .śmienite, a s a m g o s p o d a r z żyć trudno. Najgorzej zaś już jest w kotów, żywionych
n as cod z i e pn ie ser pięknych miejscowościach Sycylji, dokąd przechodnJ.ów, ale po.mimo to wygłodn.ia
jąc ją bezpłatnie osadnikom, którzy p-0i ro- w i.ta ł
ku, lub dwóch uciekali z roli, nie umkJąc d e c z n i e, jak miłych przyjaciół, zjechaliśmy zwabieni taniością biletów łych, nieraz wyclrndzonych jik s:zikiele
uj- ty. ze Włochy dzisiejsze, dostosowawsz,;
pracować na niej. Nikt z nich nie miał za- cz~tując na odchodnem słodkiem winem turystycznych, dających możność
miaru myśleć o jakiejś rentowności rolruct- i skreślając z rachunku „ogonki" cente- rzenia „la Primavera siciliana", wiosny się do dyscypliny faszystowskiej, dążą·
ce do porządku i czystości, nie zaradziły
wa, o podniesieniu kultury rolnej lub czems simowe, natomiast „wpaliśmy" w Sienie, na Sycylji.
spożywając
jakieś
niesłychanie
paskudW
Taorminie
niema
pensjonatu
podotychczas tej pladze, dziwić się nale·
taidem, - ale zato każdy z nich oczeldwał
,,miljonów berJi.ńskich". Owe miljony zaś ne osobliwości wł~kiej kuchni i trując niżej 50 lirów dziennie, a również i re- ży. Koty :rzymskie stanowczo się nie
stauracji oprócz hotelowych, tak, że od- przyc:zyni8.ją do uroku wiecznego mia.ginęły bez śladu w kieszeniach junkrów. się niemi przez kilka dni.
Chłop niewiele z tych wszystkich pieniędzy ~~~~!!!l!!!!~~~~~~~~!l!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!l.l!~l!!!!!!!!i!!~~~~~~~~---... sta.
Gdy o dyscyplinie mowa, wspomniet.
otrzymywał.
Przemysłowcy,
zachęceni
należy o nap.i.sach w restauracjach i koprzez junkrów, zaczęli również domagać
lejach, napisach, które nie!ylko we Wlosię pomocy finansowej ze specjalnego funszech by si~ przydały. W restauracjach
duszu, t. zw. „Ostpreussen - Hilfe". Rząd
.by nie kląć i nie przeklinać:
skreślał podatki,
obniżał specjalnie dla
rocznicę przełomu
niepodległość upraszają,
„Si
prega
di non bestemmiare". A na
Prus Wsch00..'1icb taryfy kolejowe, budoLatem
1920
roku
zdecydowana
zostarzeńca
na
wypadek
najazdu
rosyjskiekolejach
zabrania
się całkiem popros.tu
wał na własny koszt szosy i kołe!e, r-0zbunietylko przekleństw, ale sprośności lub
dowywał porty w Królewcu., Elblągu i Pi- ła ostatoozmie na polach zwycięskich bi- go.
tew sp:rnwa niepodległości Polski. KamPrzed samem roz.poczęciem ofensywy oszczerstwa: „E vietato il bestemmiare
lawio, - ale wszystko to było mało. panja, tak tragiczna w przebiegu
tak polskiej stało się wiadomem, że koncen- e il turpiloqui'o".
Gdy Niemcy wy..vołali samowolnie woj brzemienna w następstwach, która się tracja rosyjska odbywa się na BiałoruLud na południu, tak samo jak i na
nę celną z Polską, Prusy Wschod111ie odcię- .:rówczas rozegrała, nie była do uniknię- si. Na zmianę wykonywanych rozkazów póh1ocy i we
Włoszech
środkowych,
ły się od Polski sztucznym chiirnkim mu- cia. Wyn1kala ona z logiki
dziejów, z bylo już jednak
zapóźno.
Naczelny j e s t. m i ł y,
u p r z e j m y,
rem, nastawiając się względem niej wręcz rozwoju azia.łail. 1919
roku, z
zadań, ,;ódz postanowił pobić armje sowieckie n a
z a r o b ki
w p r a w d zie
wrogo. Ustały wszelkie transporty towaro- .,óre stawiała sobie wieika rewolucja ro- :n.a Ukrainie, by potem przerzucić siły ł a s y, a 1 e n i e w i ę c e j w ywe dla ?olski i dlatego Polsł{a musiała syjska, z rozrachunku wi-eszcie, jaki m!l na północ. Dn. 25 kwietnia
rozpoczęły z y s k u j ą c y
o b c e g o , n i t
wstrzymać swoje transporty tranzytowe z siał nastąpić pomiędzy Polską i Rosją o się działania zaczepne, 7-go maja odd!Z.ia- i n n i, w wielkiej mierze z przemy.
Wilna i Grodna przez Prusy Wschodnie, los ziiem, stanowiących przedmiot długo- ły polski·e zajęły stolicę
Ukrainy, Ki- słu turystycznego żyjący. Co wpada w
kierując ji bezpośrednio przez Białystok wiecznych zatargów
pomi~zy dawną jów. Dalszy zwycięski
pochód
został oko, to różnica w stosunku do samotnie
i Mławę do Gdyni. Dopiero kiedy 'len stan Rzeczypospolitą i caratem moskiewskim. wstrzymany.
podróżujących kobiet. Na północy
nie
rzeczy zarówno Prusy Wschodnie, jak i inPrzewlekły spór o miejsce rokowa:łl,
14 maja rozpoczęła się na froncie li- spotyka się prawie z p:rZygodami, natone prowincje niemieckie niebawem odczu- zaproponowanych Polsce w gTudniu 1919 tewsko-białoruskim ofensywa rosyjska, miast nieproswn.a asysta męska na poły na własnej flkórze, uderzono wobec Be~· r. był tylko komedją, nawet niezbyt z):ę- 1prowadzona przez Tuchaczewskiego, N'.1- łudniu należy do codziennych rozrywek
lina w błagatny lament 0 pomoc przeciw- czni~ odgrywani~ }J:,·M:.z d:1'plomaL·;\\. se- czelny Wódz, Marszałek Józef PHsudsk1, i prośba o zwrócenie swej uwagi w in·
ko rzekomemu _ i t-0 „wzmożonemu", .. wiBckich.
zarządził przeciwdziałanie dwóch armij: nym kierunku spotyka się ze
zdziwioiiniebezpieczeństwu polskiemu". - BeriiInicjatywę pokojową traktowali oni 4-ej ge~. 8_zepty_ckieg·o i rez~rwowej _ge:i. nem: „Perche?'' (Dlaczego?).
nowi o~zywiście było fa bardzo na rękę. jako manewr propagandowy,
obliczony Sospk?w~lnego ~ w rezul~cie RosJan!e
Na Sycylji, w przedziale, w którym
B e !' 1 i n n i e z a d o w o 1 i ł s i c na urobienie mas społeczny.eh na zacho- zost;ali ?<:n"zucem, a sytuacJa na froncie podróżowaliśmy w towarzystwie
wie:
j u ż i st n i e n i e m , „ O s t - p r e u dzie i w Polsce, oraz na
wprowadzenie przywrocona.
.
.
śniaków i żołnierzy, ktoś, pozna~c
w
s e ~ _ H il f c • •, 1 e c z r 0 z 8 z e _ w błą.d rzadu i naczelnego
dowództwa
Był to punkt kulmmacyJny kampa- nas „forestierów'', przemówił po
nier z y ł t ę akcję z a P 0 m ó g d 0 polskiego celem zyskania na czasie.
nji wiosennej 1920 r. Wkrótce miały na- mi.ecku. Wobec protestu z naszej stroo 1 b r z y m i c h r -0 z m i i:i. r ó w n o d
Rachuby te częściowo zostały uwiel'i. ~tą.pić w~darmn_ia! któr~ stały się P!ze: n~, zapytano nas, cz;y jesteśmy „Ing-hle· Ie '•
b. · czone powodzeniem. Sowietom udało się rnmowemi w dzieJach me~ylko Polski. i se', Francuzi, ~ moze Holendrzy. Zge.n a z• w ą „• 0 s t h 1 1 '·.i
e • • ' o6 e ~1 - Iwytworzy,; nieprzychylne dla Polski na- 1-.osJi,
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c Y 1 p~ństw europejski di. Nie ukr.-ł im je::l-1 hce i:-atęz~ma yvszys'cKiC11 sił careg:o na- dział i zacz~ł tłumaczyć swoim towarzyw s c h o 0 ~ c :
.
nak. chł'op i rob-0tnik p~l~ki, ~ni nie _cb- .cod u i st0Jącycr1 ila Jego czele:
Jedno-lszo~,. ie :o ,nar~d ~aleki! aż sa samą Au·
I ot-0 te „b1edr.:e' rzekomo Niemcy, te ło się w błąd •.vprowadz1c nasze dowódz- .;tek.. . .
_,
_, .. _
,, ·~-···1
strJą, mow;ił cos me ~os o trze<:h mo:
.Cnwilom t.J 1 ~1 • Lv ()':>„h "-'"''' ą;tai r?:lcarstw3-<:h i ~s~~~ della ~ I
.Niemcy, które trapi tak straszHw2 klf~ka jtwo naczeln.e. Zdob.vlo dę ono .na olbrzybezrobocia, te same Niemcy, którn c:ągle mi wysiłek organi7.~,·~·Jny wobec nad- czruca nadchodzl, pra.,,memy po::sw ęcic Jna .z~onczen11e ~bJasmał: „UlUl; n~zioi:e
utyskują i narzekają na cięfary reparacyj- chodzącej rozpnn;y. \. ciągu zuny i naszą,_ uw~gę.
.
.
.
oo_si ~1cc?!a (naród ~k n_iały), .z~ rue dzi.
ne, - te właśnie Niemcy przyg-0towują no- wczesnej \viosny wlano w szeregi woJ~1.ec.haJ .zarysuJ'i; się w naszeJ wyo- w1~_s1ę! iz mało o.~ wiedzą i ze na Sywy program pomocy dla niemieckiego ska ll'OWe uzupełnienia, podniesiOI!O po- brr.zm. J.'.lk _zyvve, ca:·~ _Pl.astyką
sw;ych cylJl me częs~ ~ę- ich s~t;yka;
Na.sm
Wschodu, przeznaczając na ten cel znowu ziom wy&Zkolenia, stan ekwipunku i u- barw i. tonov,r,, p1·om1t:!licJą~ych nad ~1~r- s~rostosow'.'l'rue .1 hcz~a m11Jo~ow. Polaprawie aż pó1tora miłjarda marek! Oto zbrojenia, utworzono szeregnowych w~z.sm1_ latan11 . n~zeJ
mepodległosci. kow uczymły p10.r:un~Jące wrazen.:e. Za·
właśnie czytamy, że rząd Rzeszy przedło- jednostek. Wobec niewątpliwych oz;wk Nieclw.J przcm?w1ą J>elnyn~ . p~·zepychem ~~ęto przywoływac ro~n~~h ~uzynow, wużył parlamentimvi projekt odnośnej ustawy, przygotowania, się najazdu rosyjskiego, sw~go znaczema, h?r~ dz,'.sH:tJ, z odle- ~ow, krewnycJ;, pr~yJac10ł i o~c~ch ·Z
ustalającej „pomoc" dla tamtejszego ży- postanowił Naczelny Wódz ofensywę nie- f?łeJ perspe~~t;y~yy dzi~}oweJ, ła,two nam mn~c~ wag~now, Cl ?rzyglądah s~ę ,na.n:~
wiołu niemieckieg:o. Pomoc ta ' u1"eta
· . lsJrn uprzec1Jzi"c' . Jako
JUŻ zrozumiec, i ocemc.
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wych ri!c rolnictwa i przemysłuJ oraz 259 wać koacentracia l'viększych sil n,syj- Jący~.1
l,_ a, ~~o. em .1- ~- - o sce i spe
ISmy w a e •
·
miljcnów mk. tytułem pożyczek z f•,.mdu- skich. Pons.<lto "uwolnienie Ukrainy po- s'~c 1 ' ' : ~wyu~st.wa~ J.~1~. uz1~je Pols_k:e lJi m a ł ą t o u ł' n e e P r o P a „
szów Batiku Rzeszy dla obligacyj przemy- zwalało utworzyć na jej szei'Okich ol,1- me zna1y, cd czasow _.~cmesk1e~o, .a kto- g a n d o w ~.
.
:>!owych. Op~ó~z tego uruc~o.mi _rząd Rze- szarach niepodległe państwo, 0 które od re, ~)odyk_i.o~an~ ~e~~~lr.ą m~slą 1 :wolą
~o p~wi·~ie do d<?mn Wf!//,yscy ~l
r.zy w roku bl.e~ącym 1~6 mt11on?w mk. ty ,.dwóch lat przcsz~o waJczyla z boh".zcwi- ~&~'.:cl~t't; ~ ;'~o~~~ „o~efa 11 ~1~~udsik~e~o, nc·~1 znaJonu, ~ było. ich sporo, ?~:V1a
ti~łe~ .s~i.:h1 '<:'?CJ1 W .gotowce, ktora zosta- Jw.mi ;.:rmja r.tr.rn;urn I':;tlu:y. p~~:1stwo [;,·10 SlQ l r• ·:~-'.>2 '11 1 cr;~c:;;: ..::?;O n;\ ll .rJac bę{~ą pe·w1:1~.? ~11ezwy1cł!.ch gOSCl~Ch
~te uctZ1clon,1 roimlmm, przeaiiysłowcom ukraińskie . skra.calol..Jy . ni~.b?.~inecz;:ą '2· ,... ·onego l"·'J"~'"t po.,.,Jo. __,o.
\z .d:Jckier;o, w1e.hicgo, a całkiem dla mch
l t. d.
r
część naszeJ gT::i.mcy wr-cl1odrneJ o po'.oI\:. 1mc~nanego kraJUo
Z powyższych sum korzystać beda oczy we i dawałoby Polsce silneg-o sprzvmie- I
- . -U
R. t.
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n· epamiętna od 116 lat

Spostrzeżenie najstarszego obserwatoi·jum astronomicznego w Polsce

Obserwatorjum astronomiczne
w
na terenie Sejmu.
setletni klon stojący w pobliżu parkanu,
Krakowie, które prowadzi
zestawienia
Jeden z nich ześlizgnął się po pioru· dzielącego ogród sejmowy
od
parku
statystyczne pogody w Polsce od roku nochronie, nie wyrządzając
większych Frascatti, zdarł na całej wysokości kol '182 t. j. od chwili założenia obserwator- .szkód, drugi natomiast uderzył w kilku- rę z drzewa i wyrył głęboką. brózdę.
jum przez Jana śniadeckiego, stwierdza, 4
esw E!!IH&&&•A JW ™"* Mil
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meprzexwane3 po.suchy.
w .cią.2'.u ostatnich 116 lat zanotowa.ł!9 naJdłuższy okres poouchy
czerwcowej w .rok~ 1887. Posucha ta
trwała
pm~ 14 dni. Olu·es posuchy czerwcowej
w roku 1904 vvynosił wprawdzie tylko 10
dni, ale wielk:ie upały powtórzyły się 30
lipca i trwały do 24 sierpnia przerwane
tylko raz krótkotrwałą burzą. Rok 1848
znów odznaczał at:.ę tern, że przez
cały
czerwiec z wyjąthlem jednego dnia pogodnego padał deszcz.
W ciągu tych 116 lat najwyższa temperatura wynosiła 39 stopni C. w cieniu.
Obecny okres posuchy
nie należy do szczególniej
upalnych,
gdyż'najwyższy poziom w cieniu wykaiywał 29.9 st. C., naitomiast jest uciążli
wy z powodu ~i:lnych wahaf1 barometrycznych.
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Ceremonjał

p'rawosławne·i

otwarcia narady przedsoborowej"'

ożyw{'"tego

"'
OSZCZĘDNOSCI

m. TUSZYNA

dżdżu.

powiatu i województwa

łódzkiego,

• 1-ym s1erpn1a
•
•
ze z dniem

podaje d~ pubii- •
cznej wiadomości,

przylmować będzie wszelkie weksle do inkasa na m. TUSZYN. Prowizja
Inkasa korespondentom będą przekazywane w dniu
wpływu.
360

inkasowa minimalna.

Wyjaśnienia
I

1

prawne

I.
wyrokiem odroczenia wypłat, wszystkie zoKIEDY OSOBA PRYWATNA OCHRONIO· b?wiązania dłużnika ulegają prolongacie i
NA JEST PRZEZ PRAWO KARNE NA- me mogą być przez wierzycieli egzekwo-

RóWNI Z URZĘDNIKIEM?
Wypadek taki ma miejsce przy przest~p
stwie oporu wobec władzy. Art. 142 rosyjskiego kodeksu karnego z 1930 r., obowią
zującego w b. Kongresówce, zarządza „Win
ny stawienia urzędnikowi lub pomagającej
temuż osobie prywatnej oporu zapomocą
gwałtu na osobie lub groźby karalnej, bę
ff!'-""':::;;;:::-......- - - - - - - - - - . . , . . . . - r dzie kara11y zamknięciem w więzieniu.
ZAWODOWE KURSY" KIEROWCÓW
Zacytowany wyżej przepis stawia naSAMOCHODOWYCH
równi urzędnika z osobą prywatną, pomaGR~TKIEWICZA
gającą mu w jego czynnościach. Biorąc
_.ÓDZ p
rzecz przykładowo, dojdziemy do nastę
iotrkowska 111-lel.175-35. pującego wniosku. W tok uzajścia ulicznego policiant szamoce się z pijakiem, osoba
prywatna, przechodzeń, pomaga policjantowi. W pewnej chwili pijak, chcąc się wyr.
wać, kopnął osobę prywatną. Za czyn ten
sprawca kopnięcia odpowiadać będzie jak
z_a przestępstwo O})Ont wobec władzy, czylt ulegnie karze więzienia.

- f.R.
„ . ,

Wyrok na szpiega
sowieckiego

Po dwudniowej rozprawie tajnej w wyd:dale karnym sądu okręgowego w I\:rakowie zapadł· d~iś wyrok przeciw urzędnikowi kolejowe',J mu Stanisławowi Turkowi i urzędnikowi prywatnemu, Dawidowi Poznal1skiemu,
oskarżo
nym o zbrodnię szpiegostwa na rzecz
Rosji
borowej odbędziie się w poniedziałek · pod sowieckiej.
prze"v·odnictwem metropolity Dyonizego.
Stanisława Turka skazano na 5
lat cięż
Zastępcami jego będą. arcybiskupi Alek- kiego więzienia. Poznański został uwolniony od
sande1· i Aleksy. Dwu wiceprzewodniczą- winy i kary,

KOMUNALNA KASA

Nie

W Toruniu osadzono w areszcie śledczym
Dworkowskiego, właściciela
wy·
twórni filmowej oraz kilku kin w Wielkopolsct
1 na Pómorzu. Zarzuca .się mu działanie
na
szk~dę wielu osób i firm, który płacił weksle,
dopuszczając je do protestu. Ponadto
zarzuca
mu się niedotrzymania zobowiązań płatniczych
oraz dostaw filmów, za które pobrał zgóry <>
płatę. Pretensję sięgają sumy 300 tys. zł. w
tern w samym Toruniu około 100 tys. zł.
Władysława

.

A

·

długo jednak trwała ulewa
i małe wniosła oziebienie
w rozgrzane powi-etrze. \Vięcej było
grzmotów i piorunów niźli deszczu.
J.eden z piorunów pociągnął 2a sobą
tz~g1cz~e następstwa. Ugodziws·z y w źle
uziemmoną antenę domu przy ul.
Popr.zecmej 21, zniszczył
dach i klatkę
schodową oraz wybił szyby w całym domu.
We W$ystkich mieszkaniach piorwi
Aprawił Wliększe, lub mniejsze
szkody,
przyczem
kontuzji doznało 11 osób
.
Stani!Sława Młynarska i jej dwoje dzieci
10-letni Henio i półtoraroczny Zy21lluś
~ysław i. Czes~awa Kołakowscyc ora~
dzieci: 7-l~trua Amela i 8-letni ·Zbigniew
[i·ena TroJanowska, Antonina Rybaczek
Felicja Zyiz i Stanisława Jóźwiakówna. '
Jóźwiakówna me odniosła wielkich ołl'a.żeń, na.tomfast piorun spalił ria niej
~wicie ubranfo
·
Pwa pioruny uderzyły

-~·

W nadchodzącą niedzielę nastąpi w
Warszawie otwarcie obrad narady przedsoborowej, która zajmie się sprawą zwołania p1erwszego soboru cerkwi prawosławnej w Polsce.
·
cych w tern jednego duchownego i jedPrzed inauguracją narady
odbędzie nego świeckiego i dwu sekretarzy uczesię uroczyste nabożeństwo w cerkwi na stnicy narady wybiorą sami.
Pradze w obecności wszystkich
członProjektowane jest utworzenie 5 komików narady przedsoborowej i reprezen- syj, których przewodniczący również otantów rzą<lu. ·
brani zostaną. przez naradę. Posiedzenia
Następnie uczestnicy
uroczystości plenarne narady potrwają kilka dni, nazgromadzą się w saJi posiedzeń synodu stępnie rozpoczną. się JX>Siedzenia komiprawosławnego, gdzie odczytane będą o- sji.
rędzie p.
Prezydenta do
metropolity
Narada zaJmie się
przedewszystDyonizego w sprawie zwołania
soboru ldem ordynas;ją wyborczą do
soboru.
prawosł.a.wnego oraz orędzie
metropoli- Według projektu, opracowanego
przez
ty Dyonizego do wiernych.
komisję syJ1odalno-rządową, sobór
ma
Pierwsze posiedzenie narady przedso-· się składać ze 112 czło1;1ków.

Z niebiosów lunęły tak da\v'no ocze-

kiwane i upragniane strugi
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•wczoraj krót-

Warszawą przeseła
ła gwałtowna bmza.

Nad

Doniosły dzień :-····~:_

Aresztowanie właściciela
wytwórni fi.lmowej

wane. Istnieją zobowiązania pewnych kategoryj, które bez względu na uzyskane
odroczenie wypłat muszą być natychmiast,
wzgl~dnie we właściwvch tnminach ułat
ne.
Odroczenie wypłat w myśl art. 19 r~
po1 ządzenia z dn. 23 grudnia 1927 r. ,,,o
zapobieganiu upadłości", nie rozciąga się
1) na należno~5ci z zobowiązań, zaciągnię
tych po wyrzeczeniu odroczenia wypłat,
2) na koszty postępowania zapobiegawczego, 3) na zwyczajne podatki skarbowe i ~omun.alne, 4) na należn?ści z tytułu umow naimu pracy, oraz związane z nią
opł<ll:y na rzecz insty~ucji ubezpieczeń społec~1ych, 5)
na ahmenty wszelkiego rodza1u, 6) na należności zabezpieczone
zastawem ruchowym, 7) na odsetki od
należności zabezpieczonych
hipotecznie i
8) .. tytuły ~akie, któr_e .ulegałyby rewindykacji w razie upadlosc1. Podkreślić rów-1
.
II.
nież należy, iż odroczenie wypłat nie ma
JAKIE ZOBOWIĄZANIA DŁUżNll{ PŁA skutku. '~zgięciem współdłużników i po- 1
!{. Kl.
Clć MUSI POMIMO UZYSKANIA ODRO- ręczyc1ell.

Podejrzany intruz z Niemiec
Patrol K. O. P. w rejonie Wdzięczochy
w
powiecie suwalskim zatrzymał wczoraj w od·
ległości l5 rn. od granicy niemieckiej jakiegoś
podejrzanego osobnika.
Jak się okazało, jest to obywatel niemiecki
August Goluk, który przekroczył granicę niclegalnie.
Goluka odstawiono do Suwałk, gdzie
b~dzie posta\łiony przed Sl!d za be~;prawne pn1ckroczenie granicy. Po odbyciu kary Goluk b.;:dzie wydalony z granic Polski.
W sprawie aresztowania Goluka interwenjowały niemieckie władze grani<."zne w
urz~
dzie celnym w Lipówce, twierdzą<.", iż został 011
przeciągnięty na stronę
poli!ką z terytorjum
Niemiec (!)
Zarzut ten jest świadomem oszczerstwem, 1
czem świadczy najlepiej protokół zeznań Goluka, który przyznał się, iż przekroczył granic~
polską bezprawni"

3 tajemnicze szkielety
Onegdaj podczas kopania piasku na terenie
folwarku Skokówko pow. koźmiiiskiego wykopano 3 szkielety ludzkie, 1 topór i 1 sztylet.
Topór i szylet są podobno bardzo starego wylobu, wobec czego zachodzi przypuszczenie, że
Wjykopane szkielety ludzkie
pochodzą z czasów wojen szwedzkich..

•..,,

ŁOŻKA

polowe, leźą.ki,krze.
sełkd dziecinne
firmy

011\EGA
z wieloletnią gwarancją

FA~RYKA:

Łódź,

411

Juljusza 4

Ządać we wszystkich składach mebli

DET AL!

HURT!

·

CZENIA WYPŁAT?
Z chwilą, gdy sąd . udziełi dłużnikowi

I

Łóda:ka

Odlewnia Zelaza

,,FERRUM''
E. BAUER
Właśc.

i A. WEIDMANN
Łódź

ul.

Kil : ńskiego

Nr. 121

Telefon 218-20

WYKONYWA
szybko dokładnie i po cenach bardzo umiarkowanych:

-·C!>-----

Wszelkie odlewy z szarego że
laza podług własnych lub nadesłanych modeli i rysunków.
Wszelką

mechaniczną

metali.

\V/ razie późnego doręczenia lub nieotrzymania pisma prosimy
P. T. Prenumeratorów zawiadamiać administrację „H a s ł a"
tel. 163-66.
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Łodzi a powiatu łódzkiego

Zaślepieni w swej nienawiści do wszy wej, która będzie wykonana.
Zadaniem
stkich poczynań władz rządowych kores- firmy było wykonać nawierzchnię w odpandent „Robotnika" z Łodzi w numerze cinku kilometrowym na bruku z okrągłaod- ków na drodize do Pabjanic i półkilome158 tego pisma z dn. 7. 6. 1930 r„
grz.ewa s.prawę, która już na początku trowym na szosie drogi do Piotrkowa w
ubiegłej zimy w prasie łódzkiej
z o - Chojnach, również od granicy m. Łodzi.
s t a ł a W Y c z e r P u j ą c o w YSystem „Colprovia" z a s t o s o j a ś n i o n a. Chodm tu o asfaltowa- w a ny z o s ta ł w P o 1 s ce p o
nie drogi państwowej Lódź - Ruda - raz pi er w s z y, a więc i materPabjanice, wykonane ~ve wrześniu ~929 jały polskie zastosowane zostały do te~· systemem „Colprovia'' przez
fmnę go systemu po raz
pierwszy.
Mimo
::str;da. .
. . .
d o d at n i c h laboratoryjnych badań
„ak wiad:o~o, 1Stnieją~e na naszyc~ tych materjałów, wykonana nawierzchdrogach bruki ze zwyczajnych polowycn nia. po pierwszych deszczach jesiennych
okqglaków są uciąWwe dla ruchu kon- zacz.ęła się rozkruszać.
nego, a już zgoła hamują rozwój nowoFirma, która gwarantowała
całym
czesnych środków ruchu. Dążnością za- swyn1 majątkiem dobry stan wykonanej
tem państwowych władz drogowych jest nawi·erzchni, zaczęła szukać przyczyn nizamienić bruki te
n a n a w i e r z - szczenia się. Trwało to całą zimę. Okazac h n i e g ł a d k i e. Dla rozpoczęcia ło się, że był nią użyty do asfaltu grysik
pracy w tym kierunku na tereni-e nasze- (drobny tłuczony kami-eń), posiadają.cy
go województwa wybrany został
odci- mikroskopijne gniazda i wpryski zwienek o największym i najcięższym ruchu trzałe, które pod wpływem wody <lesz,.
. . . ódź - Ruda - Pabjanice.
czowej i odchodów końskich wiązały się
Dla ekonomji poscanowiono fim10m, z materjałami smołowcowemi, odbieraktóryn1 zaiproponowana złożen1e
ofert, jąc asfaltowi siłę wiążą.cą i rozsadzając
warunek, że asfalt ma być położony bez- grysik na niewytrzymały miał. Wadą aspośrednio na istni·ejącym bruku z okrą- faltu nię by
wykonywam.ie go na „zimglaków (celem zaoszczędzenia
kosztów I no", ponieważ, na zimno wykonywa się
wykonywania podłoża z grubej warstwy równiez mne asfalty, jak np. szeroko sto
betonu), oraz ze asfalt ma być wykonany sowany „Tennak".
z materjałów krajowych. Z pośród złożoStwierdziwszy te przyczyny,
które
ny<:h ofert wybrano ofertę firmy „Stra- władze naooorcze również potwierdziły,
da", eksp~oatuj.ą.cej system. „Co1prov_ia". firn:ia przystąpiła do ponoWI?-ego ~ykoPrzy zawieramu umowy firma
złozyła narua własnym kosztem nawierzchm, roz
gwarancję 5-letnią całym swym majtt- poczynając od odcinka na
Chojnach,
.lcie~n za dobry stan nawierzchni asfalto- gdzie zerwała całą nawierzchnię wykona-

łódzkich

rynkach
i targowiskach

Ceny ziemiopłodów na łódzkich rynacach mniej więcej utrzymały się na poziomie o~ tatniej zwyżki. Wzrosły nieco
ceny nowalji, jak ti·uskawki, których
sezon już się kończy. Zniżkują nadal ceny jagód, których dowóz jest bardzo duży, przy bardzo nieznacznym, w
porównaniu z okrnsem z przed roku - popycie.

Przygotowanie Związku
Strzeleckiego do marszu
„Szlakiem Kadrówki"
W dniu 6 lipca nastąpią zawody elininacyjne zorganizowane przez związek
strzelecki, w których wez;mą. udział 2 obwody 28 i 31 p. S. K„ strzelcy z pow.
brzezińskiego, łaskiego, łódzkiego,
wieluńskiego. Na zawodach tych

o

Roboty asfaltowe na terenie

WWWMiFMM

Łodzi

wybra
n::>. zostanie drużyna, która stanie do
(w)
marszu · :::z!Hkiem kadrówki.

i.

•
k H dl
Wyc1ecz a an OWCOW
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Wydział Zebrań Towarzyskich przy
7,wiazku Handlowców Polskich w Łodz;
~rganizuje w niedzielę dnia 6 lip<!a wy~ieczkę towarzyską do żeromina (z.a Tu~
szynem).
Koszt przejazdu w obie strony wraz
~ napojami (mleko, herbata) wyniesie
około zł. 3 50 od osoby.

. . . p Ie
• k arze w Iot r k owie
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. Za~isy ,w
sekret<t.rJacie
Związku
(P10trKOW?Ka .108). w go<l_z. 13-15, . 18 I
-20, codzienme az do 3 lipca włączme. \
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Ł
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• k C hle b a
WS rzyma I wyp1e
·
W dniu wczorajszym na ogólnym nad przez komisję cennikową.. W związku z
Podziękowanie
zwyezajnym zebraniu członków cechu tern zatargiem zarząd cechu wystosował
piekarzy uchwalono proklamować wstrzy obszerny memorjał do urzędu wojewódzNikt nie wie czy walkę o Polskę Nic- mainie wypiektl chleba, jako protest prze kiego w Łodzi. W mieście od pa.rv dni
t)Oc.\ległą będziemy
zmuszeni podjąć w ciw ostatniej regulacji cen pieczywa daje się odczuwać brak pieczywa.
przyszłości każdy obywatel, winien mieć
---·e·
pewność, że gdy padnie na polu chwały
lub zostanie ranny zaopiekują się nim i jego rodziną nie tylko Rząd lecz i społe

--o-

Przed spadkiem cen

c zeństwo.

Akcja rozprzedaży znaczków na budowę
kolonji Inwalidzkiej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Gołotczyźnie i na terenie.
m. Łodzi doznała wybitnego poparcia materjalnego i dzięki redakcji „Hasła. Łódz
kiego". Serdecznie dziękuję garnizonowi
łódzkiemu w szczególności pp. generałom
Stan. Małachowskiemu i Olszyna-Wilczyń
skiemu za zaapelowanie do podwładnych
oraz wykonawcy panu podpułk. Haberlingowi, dalej dziękuję p. Pogonowskiemu,
panu staroście grodzkiem Dychdalewiczowi pp. dr. Tomaszewskiemu i dr. Knichowieckiemu jako prezesom za łaskawe poparcie u panów lekarzy całego związku
oraz pp. podinspektorowi Złotowskiemu i
'.'Jicdzi ę lskiemu jak i ich podwładnym pp.
fabrykantom: j. Johnowi, Geyerowi, Suksesorom - Millera, Horahowi Rudzkiej Przę
':lzalni - Klubowi Sportowemu „Union" i
wielu innym którzy w jakikolwiek bądź
sposób przyczynili się do tego dzieła skła
damy za ten obywatelski czyn w imieniu
ko_mitetu najgorętsze podziękowanie
Stan!sław Ocetkiewicz,
delegat komitetu budowy kolonij Inwalidzkiej im. Pierwszego Marszał
ka Polski Józefa Piłsudskiego w Goł o tczyźnie.
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Wvrcieczki Zw. Of• Rezerwy
.;

Dni a 4 li pca stosownie do zapowiedzi wy·
jc::;c!.\:' pod ldorunkiem ppłk. roz. M. Di estl-Dąb ;·oy: ~' wy cieczk:i. dla zwiedzenia w ystaw
b elgijsk:ch oraz wzięcia udziału w święcie narodowym w Paryżu. Lista uc-i:estników wycieczki
do Italji i J ugosławji zamkniętą b~dzie ostate_ ·ono starania do utzysk3;n~c
czn~e 1h5 1.i1f a. PJ?cc_,zyru
pos1uc anll u 0 ~ 8 w. oraz prezy en a mims trów M1J ~· l'' liniego. w wycieczce 'udział wziać
mogą po~ i.\ .. :ificeran~i rezerwy i armji czyru1~.i
ezłonko~ i ,ch :od~m. P~ospekty rozsyła. oraz

:!::~ P~JKr~l~sbąz~ ~· K~~:rwy ~

~ ~

· ·

poc.z

'ł

materjałów włókienniczych
W tygodniach ostatnich z.aiznacza się niejszą, gdyby nie klęska szarańczy, któtendencja zniżkowa cen bawełny egip- ra nawiedziła niektóre plantace, niszcząc
skiej, która ostatnio wyraiziła się w zna- całkowide ~bio.ry bawełny.
cznym spadku cen.
Obecni•e znłżka cen bawełny egiskiej,
Zjawisko to powstało na tle wyraźnej oraz pewna zniżka cen bawełny amerynadproduk<:ji bawełny o Egipcie, oraz kańs~iej 1 nie wpłyną wogóle na łódzki
wz.rastającemi w związku z tern z roku rynek bawełniany, z tego względu, że
na rok zapasami, co &kłoniło nawet czyn ł.,ódź pracuje starem.i zapasami, zaś zaniki rządowe do opracowania projektu mówione obecnie transporty bawełny nabądź to zniszczenia pewnej ilo8ci nad- dejdą po upływie tygodni, a nawet miemiernych zapasów, bądź to ograniczenia sięcy. Mimo wszystko je(lrn ak stwierdzić
'Obszarów plantaeyj bawełnianyeh. Ponie- można z zadowoleniem fak1, iż obecna
waż na pierwsze producenci nie chcieli zniżka cen ba.wełny surowej pozwoli na
się zgodzić, zaś na drugie zgodzić się nie obniżenie do pewnego stopnia ceny promogli, rezultatem zupełnie naturalnym duktów bawełnianych, oraz umożliwi
była wyraźna, daleko idąca zniżka cen, p1·zemysłowcom korzystniejszą kalkulaktóra ni€ ma charakteru zniżki przej- 1cję.
ściowej. Zniżka ta byłaby jes2iCze wydat-1
---<O

,

h

doraznyc
WYpłatazazapomóg
miesiSllC maj· 1930 r.

ną w r. 1929, mimo, że część jej mogła.
JYĆ użyta po przykryciu nową masa a.s_·nitową. Odcinek ten już wykonała i

ob e cni e u kła w a n a wierz.
c h n i ę n a odcinku do pa.b j a n i c.
Ni€wiadomo, kto informował k01·e.s·
pondenta „Robotnika" jakoby
roZll:l.ca
cen pomiędzy asfaltem
wykonanym
przez władze państwowe, a wykonanym
przez władze miasta Łodzi wynosiła 3
grosze na 1 m2. Wynosiła ona „tyLko"
82.21 zł„ bowiem pod asfalt na ul. Piotrkowskiej zrywano nawierzchnię i ukm·
daJJ:J.o warstwę betonu, a po 7,50 zł. za 1
ml za samo ułożenie asfaltu. Uwzględ·
nić tu jeszcz,e należy, że asfalt w Łodei
był układany na gładkiej
powierzchni
betonowej, a więc jednakowej g·rubości,
podczas gdy na drodze Pabjanickiej układany był
n a starym br uk u z o k r ą g 1 a k ó w,
któreg<l
nierówności należało wjpełniac masą ag..
Jaltową, aby nad najbardziej wystająe&
mi kamieniami, posiadał wymaganlł gnt
bość. W tych warunkach zużyto
maey
asfaltowej o 30-50 proc. więeej.
Do kosztów doliczyć jesu;ze
należy
koszta gwarancji bankowej, jaką finna

wrkonywująca

roboty asfaltowe w

Łodzi dała Magistratowi i które

m.

stano.
sumy,

wią 1 proc. rocznie od ogólnej
kosztorysowej w cągu 12 lat.
Ogólny
k?srzt robót według kosztorysu wynosił 932126 zł„ a zatem 1 proc.
rocZIUe
wynosi 9321.26 zł., płatne z góry corocznie, a wciągu 12 lat wyniesiie
sµm~
11185~.12 zł., co na metr kwadratowy
wynosi 5 zł. oą ~?BZr· sa:m asfa.lt ukła:
dany na gła.dki~J i rowneJ powierzchni
betonowej przez łódZikie władze komunalne był droższy o 12.58 zt na 1 m2 o d
a s f a 1t u
k ła d zi on eg o
p r z ez wł a d z e r z ą d o w e w
trud n ie j s z Y c h w ar u n kach
n a
n ie rów n Y m br u ku 1
okrąg 1 a k ów·
Na 21996 m2 ułożonego w m. Lodzi
asfaltu różnice te
stanow~
kwotę
820,000 zł. razem z podkładem betono.
wym, 276,7000 zł. na samym asfalcie łą
czni.a z kosztami gwarancyjnemi.
Przedstawiony stan sprawy, wykazuje, że firma zobowiązania swe gwarancyjne lojalnie wypełnia i że Sk.arb Pań
stwa żadnych strat z tego powodu nie
ponosL
Doświadczenia z nowymi sposobami
są konieczne, straty nawet przy nich nie
są żadnym wstydem, gdyż inaczej wszelki postęp, byłby wykluczony.
Doświadczenia i próby włG."liz rządo
wych służą także władzom samorządo·
wym. ~asł?~ą organów rządowych, a w
szczegolnosc1 . ~yrektora. Depar~entu

~rog-0wego Mm~stra ~~bot Publiczny~~
~roesora Poht~ch~1
~arszawskieJ

i

Inz. M. N ~storow1cm Jest, ze po~tępem
w tym. d~1i:Ie .go.spodars~wa. pub~i~ego
szozegolruej. się mtere~uJą ~ '!'"' zyc1e ~o
wpro~a<lzaJą. T~m me:""ła.sciw_szem Się
wyd.aję wplątame :r.i;-zwiska I~. _Nesto-

row1cza do nawskros tendenCY'3ll.eJ kore·
spondencji „Robotnika" mającej na celu
nie tylko zaatakowanie wład~ rządowych,
lecz także o b r o n ę k o s z t o w

~;~dia:~t~~~eazrozryns~jy ;~;

ty J ny c h.
$wiadczy o tern ustęp ?oty~c~ ro~
.-z
asfaltowych. Jest przeciez taJ emrucą Pl·
Magistrat m. Łodzi podaje do wiado-,wypłaty, t. j. w poniedZiiałek, dnia 30 b. liszynela,
ż e p r z e p r o w a d z omości osób zainteresowanych, że duia m„ powinni zgłosić się bezrobotni, któ- n a 1 u s t r a c j a drogowej gospo24 czerwca 1930 roku rozpoczęła się wy- rych nazwiska rozpoczynają &ię na litery darki m. Lodzi przyczyniła się do szybpłata pa(1stwowej zaipomogi doraźnej za T, U, W, Z. ż.
szego i porządniejszego wyasfaltowania
m. maj 1930 roku dla bezrobotnych, któBezrobotny, zgłaszając się o zapomo- •ul. Piotrkowskiej. Toć przecie na skutek
i·zy otrzymali zapomogę zimową za m. gę, winien okazać:
skarg do Urzędu Wojewódz.kiego, powokwiecień 1930 roku z kasy Urzędu Zasil1) dowód osobisty względnie inne u- łania została stała komisja lustracyjna
kowego dla bezrobotnych, względnie wy- rzędowe poświadcze11ie tożsamości,
do robót asfaltowych. A ludzie z partji
czerpali wszystkie raty z~siłku usta'"'.o2) legitymację PUPP, stwierdzającą „Robotnika", rządzącej w Łod.zi, wiedzą
wego z funduszu bezrobocia za m. kwie- fakt oti·zymania zaipomogi zimowej za doskonale, że w~góle z utrzymaniem ulic
cień r. b„ a osiadają rodzinę na u trzy- m. kwiecień 1930 roku z kasy Urzędu Za m. Łodzi źle się d:?Jieje: straszne i niemani·u.
~
siłkoweiro wzgJ"'1nie fakt wyczerpania bezpieczne wyboje na ulfoach, tumany
--:
~" .
· k
k •
b t
Bezrobtni samotni i żonaci bezrobotni wszystlnch rat zasiłku ustawowego z fnn kurzu z roztartego pias u, torego z y
prawa do zapomog·i doraźnej nie mają. duszu bezr_ohccia ?l'a~ fakt zgłos zenia siQ ct~io ~ię ~~pie nn: kiepsko u~ładane br~
1 k1. Rowmez tutaj zdałaby się lustracja
Wypłata odbywa się w lokalu Urzę- do kontroli w maJu i czerwcu r. b.
du Zasiłkowego przy ulky Gdańs~iej N.r.
3) książeezkę ~bez!Oieczeniową Kasy ldla wzmocnienia. nied~tatecznego nad.z<>181 od gcdz. 9 do 14. a w osta.tnlin dniu Chorych m. Lodzl.
l.'U nad robotami Ma.ptratlł

-· - . . .
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>Kir._1'11
.HA:SLO" z dnia 29 czerwca 1930 roku.
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Dalsze kredyty
.
na rozbudowę szkolnictwa

Rozszerzenie akcji pomocy
dla bezrobotnych

Jak się dowiadujemy, fundusz bezro- ewew&
bocia., na wniosek komisji admini-stra:
cjnej, wystą,pił do Ministerstwa. Pracy r
O. S. o przedłużenie okresu zas1łkoweg_o
o 4 tygodnie dla tych bezrobotnych, kto-

•
1

Pozatem usilną akcję w kierunku roz- gmachach szkolnych.
P. kurator Gadomski, w dniu onegdajMagistrat m. Tomaszowa wystąpił do
a111achów szkolnych prowadzi To
budowy
przyznał
zasiłk_i
~a
ce_I;
_budowy
szym,
szkolnego o przyszkół aminom w pow1ec1e komnsk1m: Sle- maszów lv\azowiecki, który już w roku łódzkiego kuratorjum
sin - bl 5,000, Golina - 10,000, Stare Mia- przyszłym rozmieści uczącą. si_ę . n:łodzież dział kredytów na cele budowy gmachów
we własnych, estetycznych i h1gie111cznych szkolnych. W związku z tern na ostatniem
sto - 5,000 i Wilczew 10,000 zł.
posiedzeniu, poświęconem sprawie przyff i i
=
c!ziału kredytów, p. kurator GadomskJ
przydzielił dla Tomaszowa Maz. kredyty w
sumie 40,000 złotych.
Na prośbę miasta Brzezin kuratorjum
przyznało na cele budowy gmachów szkol·
we wsi Wykno
nych 40,000 zł. tytułem pożyczki. Koszta
Nocy ubiegłej wybuchł ogromny pożar lwe od~zi8;łY straży oraz ludność, wspom· wybudowania wielkiego gmachu szkolnewe wsi Wykno, w zagrodzie Stanisława niane aww .zagrody oraz ~ach szkoły go w Brzezinach wynieść ma ogółem
Błacha.
P?wsz,echneJ '!leg~. całlrow1te;n_u spa~e- 700,000 zł., która to suma pokrytą być ma
Dzięki silnemu wiatrowi ogie11 yrze- mu. Spłonął rowruez martwy 1 zywy w.- częściowo przez Skarb Państwa, częściowo
zaś przez ludność miejscową i samorząd
rziucił się na. sąsiednią zagrodę MarJanny wentarz.
..
.
..
miejscowy.
Bojanowskiej, oraz objął gmach szkoły
Podczas a~cJ~ rato~1c:z,eJ zona ~ła
Do walki z brakiem budynków szkolpowszechnej.
.
. cha Anna, '.1s1łuJąc wymesc. przedmioty
nych staje również Głowno, któremu ku·
Mimo intensywnej akcji ratowniczej, uległa dotkliwemu poparzemu..
tk•
· ·
ratorjum łódzkie przyznało 20,000 zł. pow której udział brały wszys ie mleJSCOżyczki
na budowę szkoły powsze:::hnej,
!'!iFM5~~~~~~~~~~!!!1!!!!1!1!1!~~·~!!!!!1!1!!!!1!!~::!!1!!•&~~~~~~#t!!!!!i!t!l!l!!~!~~!l!!~W~4~~~1_111!!!!!~~
która obejmie 26 obszernych sal.
Należy
zaznaczyć,
że
szkolnictwo

„ .•„

Dziś, t. j. w niedzielę komisje poborowe
';l.ieczynne.
. k ...
Jutro w ostatnim dniu urzędowarua onusJI
poborowych winni się stawić przed komisją poborową Nr. 1 przy ul.. Zakątnej 82 ~ęż~zyźni
rocznika 1909, którzy z powodu obło~neJ cho:
Toby, lub innych ważnych przY'.czyn rue .mogh
stawić się w oznaczonych ~munach, z::im1~sz~a
Ji"'lla terenie 2, 3, 5, 8, 9 l 11 Kom1sar3atów

r

w katastrofalnych
wprost się
warun";~~llllllliiili~ ; becnie
powszechne
w Głownie znajduje
okach lokalowych.

.

Przed komisją poborową Nr. 2 przy uhc~·
Ogrodowej 34 mę~cz>:źni rocznika ;909,
kt?rzy z powodu obłozneJ choroby, lub innych waznych przyczyn nie mogli się stawić ':"' oznaczoaym terminie, zamieszkali na tererue 1 4 6 'I
~ 12 13 i 14 kom,. P. P.
Przed komisją
poborową
Nr. 3 przy
~ Kościuszki wi~ stawić si~ poborowi roanikówlI 1
1907, 1908 kat. B. ~.za czas.owo. niezdol- ;
nych do służby w0Jskowe3 w maJU i czerwcu
1929 roku, którzy z powodu obłożnej cho- 1
tob.1 lub innych ważnych przyczyn ~e. mogli •.ta- 1
wić się w wyżej o~zo*~ termuu~, ~:m;e-1
izkali n.a terenie 2, 3, !>, 8, 9 l 11 Konusar3atów

P. P.

(Il'),

'.

Komunalna
Kasa Oszczędności
po1Viatu
.W

I
I

szych rzesz

aienie ludności wygodnego i taniego kredytu, a
przedewszystkiem danie
możności bezpiecznego i
korzystnego lokowania oę d n o ś c i . Z tego też względu
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu
łódzkiego cieszy się coraz większą popularnością ludności, składającej do kasy
IJwój zaoszczędzony grosz na bardzo dogodnych warunkach. Wystarczy podkreślić, że od wkładów, które mogą być podnoszone na każde żądanie Komunalna Kasa Oszczędności płaci 8 proc., a od wkła
f.fów za wypowiedzeniem 30-dniowem 10 proc.
';(, tych względów zrozumiałą jest rzeczą, że lokowanie oszczędności w Komunalnej Kasie Oszczędności jest bardzo korzystne, tembardziej, że za wszelkie zobowiązania kasy gwarantuje Sejmik łódzki
całym swym majątkiem i wszystkiemi do::hodami. Wkłady obecnie przekraczają zł.
300,000. Obrót za rok 1929 wyniósł zł.
f).4 t 2,941,56.

sz c z

Pożyteczna ta placówka społeczna ma wszelkie
wł d ok i , d a I s z e g o , pomyślne

'"OZWoiu.

Nocne

dyżury

aptek

Dziś dyżurują apteki: N. Epsteina (Piotrkow

Aa 225), M. Bartoszewskiego (Piotrkowska 95J,
M. Rozenbluma (Cegielniana 12), Sukc. Gorfeina (Wschodnia 54), J. Koprowskie~o (Nowo~fojska 15).
(P).

Zabawa Strzelecka
odłożona

. Ze względu na zajęcie Parku . Julja..awskiego przez .inny .Związek . Towat·zystw rPzyjaciół Związku Strzeleckiego
odwołuje zabawę, która się miała odbyć

w dniu dzisiejszym.

I

1

ludności.

Komunalna Kasa Oszczędności nie iest obliczona na zysk. Jedynym i wyłącz
~ym jej celem jest up r zys tęp n ie -

··

Pozatem kuratorjum w dniu onegdaj~.
szym przyznało: gminie Koźle, pow. brzezińskiego, na budowę szkoły 8,000 zł. Nowej Wsi, pow. radomskowskiego, 2,00C
zł. nadto przyznano gminom, położonym
iw powiecie słupeckim, gmiuie Wronczyń
skie Holendry - 15,000 zł. gminie Kochafnowłce 10,000 zł., oraz gminie Kozie Gło·
wy - 5,000 zł.
1'
Powiat kaliski otrzymał ponadto szereg
zasiłków na przebudowę przydzielonych
) dla użytku szkolnictwa budynków po b,
str~y granicznej, których liczba .ie~t zttpełme wystarczająca na zaspokojęn±c.
·.
'rzeb szkolnictwa w powiecie. i
:J
,;irzebudowy ponosi w części samorząd lJO·
•wiatowy, w części zaś Państwo, przez u.t'zielanie zasiłków na przebudowę.
Zasiłki i kredyty, przyznane według
, powy~sz;go zestawienia, pochodzą jeszcze
IJ 1 z prebmmowanych w r. ub. sum. Kredyty
I przyznane w roku bieżącym będą równiei
asygnowane, po ustaleniu konkretnem, jak
przedstawiają się potrzeby odnośnych szk61
w okręgu. ( s)

l

łódzkiego

Łodzi

przy ul. Piotrkowskiej 100
t.OStała w dniu 1 maja 1926 r. założona Komunalna Kasa .Oszczędności powiatu łódz- li
1'iego.
"'
Kasa ta będąca instytucją społeczną o
faknajszer~zym zakresie dzia~ania od. pierwszej chw1h swego powstama zyskuje sobie zaufanie c o r a z t o s z e r -

~o

pożar

Olbrzymi

1908

P. P.

łódzkiego

na terenie województwa

rzy do dnia 31 sierpniia. r. b. ukończą (lu,b
ukończyli, jeżeli chodz.i o okresy _wcze~
niejs-ze) 13-tygodniowy ok.;es pob1era_ru_a
sapooióg. Doty<;Zyć to ~ęd_z1:i tylko IDleJQeowości
dotkmętych s1lmeJ klęską bez. ,.
rolJocia.
. .
Ponieważ co raz więcej notuJe się wypadków zwalnia.na z pracy robot~ików
przez firmy, które Ifie miały obowiązku
ubezpieczania pracowników, ze wzglę~u
na ich małą liczbę, fundusz bezrobo-c1a
postanowił wprowadzić w życie ustawę z
dnia 25 marca 1929 r, odnośnie rozs.zetzen.-i.a obowiązku ubezpieczenia pracowni
ków na te zakłady pracy, które zatrudmajti od l do 4.. :rOOQt.ników.
,(s).

pobo•r ·roc.zni·ka 1909

;• ł?Mfflidii if.5i·

P. P. ROZALJA I STEFAN KONECCY, KTóRZY W UBIEGŁY PIĄTEK
CILI UROCZYSTOść SWYCH SREBRNYCH OODóW.
. .
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Zarządu Łódzkiej Straży

Ogniowej Ochotniczej
Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza po-1 rami bądź to w naturze lub w gotówce,
daje niniejszem do łaskawej wiadomo- .oraiz tym wszystkim, którzy pracą swą.
ści, że czysty zysk z . zabawy ogrodowej jak również i tym, którzy swą obecnowydatnego
w Helenowie, odbytej w dniu 15 czerw- ścią przyczynili się do tak
ca r. b. wynosi zł. 6.055.38, a dzień zna- zasilenia naszych funduszów wyrażamy
czka odbyty w dniu 22 czerwca
r. b. niniejszem serdeczne „Bóg zapłać".
przyniósł czystego zysku zł.
7.579.60.
Zarząd i Komenda
Razem zł. 13.634.98
Lćdzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej.
Wszystkim tym, którzy swemi ofia·
~-G---

Upadłości I•

nadzory

Z Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego
w Łodzi

I

GIE&DA
Vanszawa. 2$-go czerwca
L.!ALUTY.
Dol. St. Zjedn. 8.88~

DEWIZY.

Belgja 124.52
Holandja 358,68
Londyn 43.35 ~
Nowy Jo~·k (kabel) 8.921
Paryż 35.04
Praga 26.46 Vz
Swajcarja 172,81
Stokholm 239.68
Włoday 46.78
Wiedeń 125.90
Obrót dewizami sred.ni, tendencja niejedno·
lita. Dolar w obrotach prywatnych 8.89, rubel
złoty 4.61, rubel srebrny 1,70, bilon rosyjski
0,75, gram czystego złota 5.9244. W obrotad
międzybankowych Berlin 21z.471e..
AKCJE.
van,11. dys.1rnntowy 116.00; Bank olski 170.00
- 170,50; B. Zachodni 73,00; B. Zw. sp. zarob.
72,50; Elektr. dąbrow. 65,00; Firlej 29.0(); Spi·
rytus 23.0<\

w październiku r. ub. rozpatrywane było po,daż hurtowa manufaktury bawełnianej z sie·
danie ABE SZPICBERGA o udzielenie odro· dzibą w Lodzi przy ulicy Nowomiejskiej 4.
W środę dn. 25 b. m. odbyło się uroczyste
czenia wypłat. A. Szpicberg prowadził handel Firma ta uzyskała w kwietniu r. b. odroczenie rozdanie matur w gimnazjum p. E. Krygiero·
towarów w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 28. wypłat na jeden miesiąc. Z uwagi jednak na to, wej.
świadectwa dojrzałości otrzymały następująW grudniu r. ub. na posiedzeniu w~działu że na poi~ g?spodarcz3:m d~presja trwa. nadal,
han~Iowego s. ?· w Łodzi sąd po_st8:nowlł po- w przemysle i han~lu J_e~t ciągle sy~uacJa kry- ce uczenice: Braunerówna Barbara, Kapellank<•
d:ime Abe Szp1cberga . ~ pn:edm1oc1e odr.oc~e· ty~zna, a ~ szc~egolnosc1 w prz~mysle konfek-, Halina, Orchulska Jadwiga, Piaskowska Lucym8: wypła~ pozostaw1c bez
uwzględmema. cy)nym, !<tory Jest podstaw~ _fir~y !raube, na, Przedecka Marja, Suwalska
Jadwiga,
Sp1cberg niezadowolony z wyroku sądu okrę· towary ciągle w ceme spada1ą I me maJą zby- Tornówna Małgorzata Wajsfelnerówna Eugengowego w Łodzi wniósł skargę apelacyjną do tu. Okres odroczenia wypłat był zbyt krótki, by ja.
'
sądu apelacyjnego w Warszawie, któ1·a w ubicg w całości zaspakoić swych wierzycieli. W tym
łym miesiącu znalazła się na wokandzie sądo- też celu firma petentka wnosi propozycj~ o
wym, Po dłu:t3zem rozważeniu 1>ro i contra w otworzenie postę1>owania układowego: zmniejprzedmiocie udzielenia odroczenia wypłat na szenie sumy długu równomiernie dla wszystprzeciąg 3 miesięcy, sąd apelacyjny postanowił kic:h wierzycieli o 30 proc. i spłacenie tej suDnia 20-go b. m. odbył się rewanżo
wyrok sądu okręg·owego w Łodzi z dn. 7 J?rU· my w 4 ratach półrocznych z tern, że pierwsza wy mecz szachowy pomiędzy sekcją szadnia 1929 roku zatwierdzić.
rata płatna jest w 6 miesięcy od daty uprawo- chową Pol. Związku Nnuczyciel.
Szkól
'~
*
:ft
mocnienia się wyroku, zatwierdzahicego układ.
Powszechnych
a
Klubem
sz~howylY
Na ostatniej sesji wydziału handlowego roz Sąd po wysłuchaniu stron postanowił zezwolić
ważanc było podanie o otwarcie postępowania firmie Juda Pinkus 'fraube na otwarcie postę· Polskiej YMCA. Mocz zakończy~ się wy·
układowego firmy Juda Pinkus Traube, sprze- powania układowego •
graną Klubu Polskiej YMCA w stosun·

Nowe maturzystki

Mecz szachowy

Popierajcie Polski Czerwony

Krzyż

ku 4 i

pół

do 1 i

pół.
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BIJĄ ZRODŁA

RADOWE •••

a a or·um wi lasT- spoyzdrowiep·i d Łodzią
słońce

siły

wagoniki kursują - rozwożąc żółty pia-, okiem pielęgniarki, leżą na kocach, lub j
Sypialnie
sek. Dowiaduje się - że kolejka ta po- siedzą na leżakach na słońcu. Szerokie
zostanie i nadal dla utrzyma:Jia, komu- porcięta, odkryte piersi, ręce leży
to
Pani kierowniczka oprowadza
~
powód takiego nadzwyczajnego
nikacji między pawilonami. którvch ma wszystko i wchłania przecudowny aro- po ślicznych, widnych i ogromnie słone
Qdpowiedziała.
być aż 7 l
mat lasów i pozwala słonecznym i ży- cznych sypialniach, jest ich sześć
Po
ciodajnym promieniom pieścić się sobą trzy z każdej strony pawilonu, wspólna
a zarazem nisrz;czyć zarazki jakie im da- wielka jadalnia. Ze szklanym dachem.
•
Dzieci
OWS t anie sanatOrJUm ło miasto, klhl'z, fabryka a nieraz d:uie- Dowiaduję się, że są to wszystko &ie- A, bo proszę pani, wczoraj moje
w Tuszynku
dzictwv krwi, s traszne warunki miesz- ciaki przeważnie że sfer
robotniczycl!
.
.
kaniowe, ohydne zgniłe powietrze sute- iódiz.kich - a
ubezpieczonych w Kasie
dzieciaki mwU:eźli do Sanatorjum„.
- Do jakiego Sanatorjum i gdzie?„.
Idzi1.emr do Tusz~nka, moJa towarzy- ryn - ailbo duszne poddasze.„
Gh'Orych, dzieci
fizycznie słabe i ma:..W
- A no do Tusrzynka proszę pani - ~zka J?O<lrozy. prz_Ys:pie~za ,k~oku: :adaby
odporne na choroby.
to Kasa Chorych mi wysłała, jako że Ja.kna~prę;IzeJ drzu.eciaki us~isnąc, J~ rozPokazuję mi źródło z wody - posia·
mój wna..rł na suchoty no to i dzieci je- k~~Ję &ię ~udow~em powietrzem i poa „cze O a OWO
dające właściwości radowe _ ułożón-e •
go, wiadomo, po gruźliku zdrowe
Aie łozeruem. Gory. piasku - przy . dr.od.ze
Dziecia.ki opalone na „czekoladowo'' wyłożone z kamieni ocembrowanie.
są ••• Wi·ęc wysłali.
po~y~ l~em i po<;Iszyte paip~oc1am1 . w wprost pławią się w słońcu, ruszają się
Gmach mi imponuje śliczną strulttu·
- To w Tuszynku jest jak.ie Sana- da1i b1_eleJ_ą bud_ynki ~anatorJum -:- ~e~ wolno odurzone, pijane słońcem, powi·e- rą - i cudnie odbija bifą plamą na tle
:.Orjum dla suchotników? - pytam zdzi- den .wielki
llliesz~aauo'YY :-- ~rugi JUZ trzem i ~pachem żywicznych lasów.
zieleni.
przeObserwacje moje zdaleka, spostrzega
Tyle w niim słońca,
przestrzeni
wiona, nic o tern nie wiedziałam, że pod zanue~zkały. ~potykam . Jak~egos
Łodzią mogą być jakie Sanatorja oo dla chodma ~ ktorym n~wiąz~Je l~ozmo'~Eil· opiekunka dzieciaków i zaprasza
mnie ~wiatła! - tyle zdrowiał
gruźHków, jak w jakim
Zakopanem, ~~ tuteJ~ze ~tos~m~, moze nnne obJa- do środka. Przedstawiamy się, po wyja3zczawnicy czy Rabce..• I da1eko ten Tu- sruc, doWladUJę się ze Tuszynek został śniell'iu w jaki sposób tu się znalazłam,
dorosłych
szynek t
·
n~yty :prze~ Kasę Chor!ch w i:. 1925 a. wy;rażam swój entuzjazm oraz zdzi, 1 <?beJmUJ_e przestrze~ 242 morg lasu "Wiienllie, że tak blisko pod Łodzią znajduMiędzy drzewa.mi przebijają się mu.
Łodzis:.
.średniego. Pierw~zy pawilon oddany
je się tego rodzaju Sanatorjum - a na- ry drugiego pawil<tnu. Idziemy tam. •
wi
s.tał do. dysp?ZYCJ'l chorych w ~· 27 l prawdę bardzo mało łodzian wie o tern. Ten jeszcze bardztiej imponujący._
Ta- A, będzie ze 20 kilometrów za Ło- ma obJętośc1. 6.000 metr. kw. ~V: prz~- J?roszę panią opiekunkę aby jeżeli może, k1 wielki, z krużgankami - kolumnadą
dzlą tramwajem, kiedyś jeszcze podczas ciągu od maJa do końca wrzesrua da.Je _ pokazała mi oo jest godnem uwagi.
- i tarasami.
wojny to tam byłam za kartoflami i ży- pomieszczenie przeszło 700 dzieciom uTen ma być pawilonem dla
dorotem, a i teraz pojadę żeby zobaczyć jak bez:pieczonym w Kasie Chorych. Budosłych ..• Już na ukończeniu pod dachem,
ale brak wykończenia
sufitów _ rówtam się dzieciaki mają. Wczoraj wyje- wał go inż. Szereszewski.
chali - ale mi dziś już do n.kh tęskno
Pand godzi się, a że akurat godz.ina nież z betonu. Częściowo
oszklony. - po śmierci mojego - ręce urabiam
o
d
obiadu się zbliża - staje zdaleka i przy- Widzę w nim na pierwszym piętrze ja.żeby to-to wyżywić i przyodIDać - to i
c
On
a
zieci glądam się jak dzieciaki parami wcho- kiś ruch - dowiaduję się że pewną
:.z~owiek ~ęc~j przywiąw~je się, im ~ię
Moja towarzysmca znika mi,
po~a dzą, 2!grzane, opalone i~ szalonym ape- część. gm~chu na g~ałt .czyszczą, szklą.,
ceJ pracuJe a i to cherla i cherla - Wl'a- odszukać dzieci ja znstawiona sama so- tytem zabierają się do. jedzenia. Rosół przyJechac ma boWJ.em i zamieszkać tu
dmno P? oj_cu .suchotniku, al~ Bóg da. że bie siadam w l~ie z daleka obserwuje - cie~ina i kluski. Zawij~}? . wszys~- kolanja młodzieży z Łod21i blisko 200 opopraW'lą się ·- bo tam powietrze
Jak życie Sanatorjum. Duży jasny pawilon ko aż się uszy trzęsą - pozmeJ modh- sób!
złoto.
z Jednej i drugiej strony oszklone we- twa po jedzeniu i odpoczynek. DzieciarDostaje s.ię na. pierwsze piętro, cały
rendy i dach nad środkową salą szkło- ni1: śpi na osronionej od słońca weren· szere~ dziewcząt zamaszyście sprząta ny Cara masa dzieciaków pod czujnem 1dzie
szoru3e podłogę.
Cudne lasy
•
Pawilon ogromnie mi się podoba„. jest
- Lasy są? - pytam.
• naprawdę ładny! W podwórzu ma być
- Ale i jakie! I igla.sU! i
liściaste.
ł
Łodzi fontanna„. a przedewszystkiem _ ma
ćia~h to _idzie ~ ~ ~ż żyć się chce
być ~es7.C!OO więcej ta.kich pawilonów.
człowiekowi.„ MoJ Boze zeby to Sana.tor..
„
rozmieszczonych na całym terenie lasu_
jum było wtedy j~ mój chorował i że·.
zasiłków korzystało
OSO
- i wszystko dla gruźlików.•• Wspaniaby go tam wysłali - to by nie przyszło
·
.
.
. ,
ł lei
mu tak rędko umierać, a mnie zostawiać
Na terenie Państwowego Urzędu Po-1
W. sameJ Łodzi ~ zas1łkow korzysta O
rz; d?liedskami na poniewierkę..
średnictwa Pracy w . Łodz_i . (miast? w ubiegłym tygodnm 12,272 bezrobot_ A kiiedy pani jedme do Tuszynka ~,6dź i powiaty) łódzki~ łaski, sieradzki, nych.
.
.
.
JeZ 1 e
OWO y
;apytuję, _chcąc' pr~·ez:v~ć jej
smut~e łęczycki i brz L..lll~~\.i w dniu :s. czer':ca
w u~iegły~. tygodruu straciło ~ra~~ pobyt u
ców
rozmy::;larua, bo moze i Ja :z.a.brałabym się ~-J30 r. w ewdencJl było zru:eJestrowa- na tereme Łodzi ,1,734 ~ezrobotnyc ' t
z panią, jestem bardzo ciekawa - po- nych bezrobo~nycn 43,992 w tern w sa- trzymało pracę p1zez Uq,ąd 41 ~ezrobo Wr~carn P~~ez las. M?c paproci znać to Sanatorjum dla gruźlików pod 'mej Łodzi 32,550, w Pabjanicach . 2,666. n~ch, ~ysł~no do pracy 51, zdJęto z e- ale„. mby kwiaty paproci od ~u. d~
Łodzią....
w Zgierzu 2,999, w Zduńskiej-Woli 1,350 wtdenCJl z mnych przyczyn 1.146..
. . czasu spostrzegam butelkę od wódki - 1
w Tomaszowie-Maz. 3,529, w KonstanU:ząd rozipor~ą~za ~~ wolnerm m;eJ- porozrzucane papiery.
.
.
.
i
tynowie 325, w Aleksandrowie 128, w scarm dla ro~o~mkow roznych z3:wodow.
Zwracam uw!1gę I?· opiekunki na to 1
Rudzie-Pabjanickiej 445.
16 robotmkow otrzymało w. ciągu ty- pytam co to byc moze„.
z zasiłków korzystało w · ubiegłym g'Odnia zniżki kolej·owe na przeJazd kole~ - - To niezbite i rzeczywiste dowoKobiecina ucieszyła się bardzo, i pojami państwoweml.
dy po?ytu rodz~c~w. ~ nasizych
~ychostanowiłyśmy w najbliższą. niedzi.elę po- tygodniu 15.982 bezrobotnych.
---LJ
wankow. PrzyJezdzaJą - przywozą 1
j eJ."lać, ona do dzieci, ja - żeby zobaczyć
sobą różne prowianty a przedewszyowe Uzdrowi'Sko wśród lasów.„ Łódzkie
stkiein oczywiście alkohol.
Naturalnie
Zakopane.„ I pojechałyśmy.
Tramwaj
zanieczyszczają
polany w lesie - a
zawiózł nas do Tuszynka, jednego z najszkłem bardzo łatwo można nogę skale·
starszych u nas miasteczek, początki boczyć„. Ale czy to można nauczyć na.SIZ~
wiem jego sięgają Jagiellonów,_ a nazwa
żeby nie
zanieszczyło
sama ma ciekawą legendę. W wielkich
chce o·trzymać pracę niechaj się zgłosi ·n„sipoł€CZeństwo"
sów „. kiedy w mieszkaniu ».ie każdy
lasach jakie tu od wieków istniały, cholubi utrzymać porządek - a k~z
do
i,vało się moc zwierzyny ; U i"Z<}dzano więc
śmieci na ulic.ach Łod~i .- to
unikat
tu wielkie polowania królewskie - i na
,
.
NA WYJAZD W KRAJU.
kwalifikujący się jako taki do Muzemr.
jednym z takich polowań król
WładyPaństw<?WY .l!~·zą<;i Posredmctwa I'r~-)
Miejskiego.„
sław Jagiełło zgubił w wielkich
lasach cy w ~z1, K1lmsk1e~o. 5~
pos.zu~uJ~ I
W Oddziale dla rzsmicślnikóvt
swego syna. Rozbiegli się dworzanie i kandyda~ow. z dobre1111 swiadec.twanu l
i robotników.
rycerze aby szukać go, a gdy znaleźli u- referencJam1 do ob::,d(~wnia następują.
W słońcu - i w lesie~
1-go sortow11ika wełny do farbiarni,
radowany król zawołał: Tu syn„. mój. cych posad:
Gawędząc z panią kierowniczką Wil'a·
kilku pracowników dobrze obeznanych z
Tu syn mój„. No i tak powstała nazwa
ca.m do pawilonu dla dlZlieciaków - i jewyrobami
koszykarskierni,
10
,
kotlarzy
NA MIEJSC!:
Tuszyn. Tak mówi mi legenda, przez uspecjalistów do naprawy o~ętow z pra- stem przy ogólnej zabawie i gimna.tyce1
sta jakiegoś współtowarzysza podróży
ktyką
8-io letnią, 1-go ma3stra stolar- Boże co tu ruchu, co radości! Jak to si~
W Oddziale dla pracnwnll~ów
tramwajowej, W Tu~yni·e zatrzymujechwyta
skiego
wykwalifikowanego fachowca . ze wszystko pławi w słońcu„ jak
umysłowych:
my się - i wysiadamy - do Sanatorwszystkiemi
porami
ciała
powietrze
5-ciu agentów do sprzedaży różnych 6wiadectwami, cl.o lat 35, 1-go samodziel- cudne powietrze lasu, aby starczyło jak
JUm w Tu~ymku jakieś półtorej wiornego energicznego maj str a - kierowi:isty można przejść piechotą, tembardziej artykułów z kaucją.
ka, dokładnie obeznanego z fabrykacJą najdłużej gdy wrócą do miasta, do brudże wabi droga ślicznie wyłożan.a białemi
waty konf,Jkcyjnej, 1-go majstra do ba- nej i zadymionej Łodzi. Radjo daje kon·
W Oddziale dla rzemieślników
kamieniami wśród gęstego żywioz:nego I
ryki osełek i sztucznvch kamieni do o- cert - głośniki roznoszą dźwięki jakiei robotników.
lasu.
goś koncertu z Berlina czy Rzymu
3 służących do gospodarstwa domo- strzenia.
ale ponad wszystko rozbr:zm.iewa
najw ego.
•
cudniejszy koncert - dziecinny radosny
betonu
-sw5 d\H
•waw.
~e liiJ•+!itt•ill!fi"'ń*NPMOl&Flhil&
"""""" śmiech i okrzyki na murawie przed
Zaciekawia mnie
jakby „kopalnia"
0
"'łf • d
M•Pdzyn~rodowa '1-Vystaw,p. emrnwama pawilonem. Poz~aję pani~_dent~tkę •
piasku i mury jakiejś fabryczki oraz ko- L.Wie ZCl)Cle
l,..;
~
"' .
„
~
„ która przedstaWla ml SWOJ gabmet clziiałań zaczepnych wybrana została U - ~ Komur.t.i.kacji i Turystyk:a W Poznaniu zrywam sobie cały ~m~iet, pap~oci -:-- . i
lejka. Drlviaduje się, że jest to fabryka
•
•
•
życząc gromadce dz1ec1akow J aknaJwię.
betonu --f z którego to budowane są pa- w czasie od 5 lipca do 10 sierpnia b. r.
ce.i zabawy i słQńca odchodzę.
:w.i:lo:ny Sa.natorjum... Praca wre,
małe
Będzie temu ze dwa tygodnie,
p1"hyszła moja posługaczka wprost
bowzięta, a gdy ją zapytałam jaki

jak
wniejest
humoru,

suchotnika
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BIURO INKASOWE ZRZESZONYCH
TOW ARZYS'l'W UBEZPIECZENIOWYCH
PRZENIOSLO Sl.Ę;.
ku czci św. Pawła .
Jak się dowiadujerny biuro inkasowe Zrzesmnych Towarzystw Ubezpieczeniowych od og'.Młodzież, .zrzeszona pod zna.kami „Odrodze·
nia, mieszczące się dotychczas przy ulicy Piotr·
nia", tak akademicka, jak i ;:obotnicza, za Pakow.;;kiej 121! przenosi się z dniem 1 lipca d<>
trona swego obrała św. Pawła, Apostoła Naro·
dów. z tej racji Wojewódzki Komitet W~k?
Ministerstwo przesunęło ten termin większego lokalu, skadającego się z 6 pokoi na
Jak się dowiadujemy w dniu 15 lipca
(p)
nawczy Chrześcijańskiego Związku Młodziezy rb. upływa termin wpłaty pierwszej za- na skutek interwencji sfer kupieckich i ulicę Piot1·kowską 161, 2 piętro front.
Pracującej „Odrodzenie" w Łodzi, mający swozwiązku
z
komulacją
płatności
podatku
liczki
na
podatek
obrotowy
za
rok
1930.
ją siedzi~ vt Domu ~udo:wYm przy ul. PrzeTEATlł
jazd 34 urządza w medz1elę, dn. 29 czerwca Termin ten, jak wiadomo został ustalo- dochodowego za rok ubiegły i zaliczki
r. b. U~oczysty Obchód ku czci św. Pawła, ny przez Mini,s terstwo Skarbu w związku podatku dochodowego za rok bieżący.
Patrona MłodzieżY. Odrodzeniowej.
TEATR MIEJSKI.
(p)
z przesunięciem poprzedniego terminu z
l'H UP A WILEŃSKA.
dnia 15 maja.
We wtorek dn. 1 lipca r. b. ~ierwszy występ
Podziękowanie
MAI&_ _
Hif W
M
M*'M 2
IEM'
który na inauguracyjne przedstawienie wybrat
trupy wileńskiej, ezspou żydowskiego w Polsce,
Nirżej podpisani czują się w obowiąi'
I
Zachęceni wię? pow5'~zeniei_n pi~rw.szej. im- „Opowieść o Herszlu z Ostropola" M. Lifszyca.
A"ll złożyć najserdeczniejsze podziękowa
Bilety do nabycia w kasie zamawiań Piotrprezy, zjednoczeni artysc1 wspolne1m s1łann wy
nie, a w szczególności
czcigodnemu
stawili drugą z rzędu rewję, p. t. „Prosto z Mo kowska 74.
MIEJSKI fEATP. LETNl
stu", która w dniu wczo1·ajszem oklaskiwana
księcbu Liszewskiemu za wypowiooziane
Cegielniana 16
słowa podczas uroczystości srebrnych goZbiorowa wystawa Styków w dalszym ciągu sta· była przy wypebtlonej widowni.
Dziś w niedzielę o godzinie 9 wieczorem nieW dniu dzisiejszym zostaje powtórzona
dów, mrządowi CocKu Rzeźniczo-Wędli nowi prawdziwi; rewelację dla Łodzian, czego do·
odwołalnie ostatnie przedstawienie użvdowskie
nfarskiego, zarządowi i radzie nadzorczej dowem wzmożone frekwencja zwied::.ających osiąga· \"czorajsza premjera, która nie wątpimy ściąg go Króla Leara".
jqca 1·ekordowe cyfry. Pr:::edewszystkiern obole nie znć w do lokalu kina przy ul. Młynarskiej
Chojeńskiego
Banku
Spółdzielczego,
niezrównanych arcydzieł historyc::.nych mistr::.a ]ana 32 liczne rzesu widzów. Dochód z przedstawieTow. śpiew. „Dzwon'', oraz wszystkim uwagę widzów zwraca kapitalna „Leda z łabędziem nia przeznaczony zostaje na zakup organóv.
TEATR REWJI w PARKU STASZICA.
Dziś jutro i pojutrze o godz. 9
wieczorem
s-zanownym kolegom i znaj ornym za oka- Tadeusza". Obraz tert d=iclci tvspaniałym warto· .-lla kościoła Dobrego Pasterza.
po cenach zniżonych rewja „Tylko u nas"r
---01--~e nam tyle życzliwości ·w
dniu uro- ściom formalnym, jale również śmiałemu temato·

Uroczysty obchód

Termin pierwszej zaliczki
na podatek obrotowy

I SZTUllCA

i'

Z Miejskiej Galerji
Sztuki

święta 25-letniego
~asi:aego małżeństwa

czystego

wzbu.dzal
entuzjazm krytyki zagranicznej.
jubileuszu wi
OrjentaUstykę reJJre:::entuje Adam.
Równocześnie wystawiaifl swe prace: senior ma·

Rozalja i Stefan
lioneccy.

larzy łódzkich Maurycy Trębacz i znany moderni·
sta warszawski Aleksander Ra.falowski."'

---0---

Komunikat
Zarząd Związku

Oficerów Rezerwy
Województwa Lódzkiego na posiedzeniu
w dn. ~5 bm. postanowił zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie członków, które
odbędiZiie ~ię w dniu 10 lipca br. o godz.
15-ej w lokalu Z~u Legjonistów
przy ul. Narutowicza 45.
Na powyższe zebranie z.aprasza wszy&tkich członków Związku
Zarząd.

Pogotowie samocbo do we
Pod fachowem kierownictwem samego wła·
Nowickiego prowadzone są
warsztaty reperacyjno-samochodowe w Łodzi.
Od roku 1924 wyrobiły sobie jaknajlepszą markę pośród innych tego rodzaju przedsiębiorstw
i ciesząc się zaslużonem powodezniem.
Na miejscu odbywa się drobny remont na
poczekaniu naprawa resorów, buksów, bolcy,
odlewy metalowe, spawanie aparatem na miejscu. Zakł~d w~ko~ywa wszelki~ r?boty siłami
facho~e1m, sohdme, pu~ktuali;r~ 1 po . cenach
ściciela Bolesława

„Prosto z Mostu"·
Komitet budowy organów przy kościele
Dobrego Pasterza pod protektoratem ks. Rektora Stefana Janiaka projektuje założenie orga
nów,_ które dotąd zastępowane były fischarmonJą.

w związku z tern, komitet już kilkakrotnie
urządzał różne imprezy, aby osiągnięte w ten przys~~p?ych.
~prz7,daz częsc1 ~rygmalnyc!l
sposób pieniądze użyć na kupno organów.
„Ford . i ~,Ch~r~d~t <?raz akcesor~~ samocho ·
w ubiegłym tygodniu z inicjatywy prof. łdowe Jak rowruez l oleJe „Gargoyle •
-oc:>o-

Stanisława Kazini wystawiono rewję artystycz
ną,

która

zyskała życzliwe przyjęcie,

ŁóDZKA SZOPI\:A REWJOW A.
Ostatnie kilka przedstav.-ień Szopki Rewjowej w Grand-Ogródku z pewnością ściągną do
ogródka Grand-Hotelu wszystkich tych jeszcze,
którzy nie widzieli dotąd tego najweselszegr
widowiska sezonu.
Początek przedstaweń Szopki o godzinie 1.1'
wieczór.
TEATR POPULARNY
Ogrodowa Nr. 15.
„UśMIECH LODZI".
Kto zapomniał, jak w czasie ogOinej melan·
cholji śmieje się Łódź niech śpieszy na ulic~
Ogrodową a na kapitalnej rewji
p. t.
„Uśmiech Łodzi" zapomni o swoich troskach i
wekslach. Szereg atrakcji jak nowozaangażb
wany balet i udział warszawskiego art. Junoszy-Młyńczyka. śmiech, beztroska, werwa, kuplety, tańce i skecze. Ceny miejsc od 50 l!r. do
2 zł. do nabycia w kasie teatru.
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O. Z. L. A.

W „Republice" łódzkiej z dnia 23 b. m.
Ukazała się wzmianka w sprawie odbytych zawodów o mistrzostwo okręgu pań
w Pabjanicach. Treść notatki nie zwróciłaby naszej uwagi, gdyby sens jej nie był
podany w sposób pozbawiony znajomości
rzeczy i wprost tendencyjny.
„Republika" mianowicie pisze o rzekoQlym „skandalu", jakim były wspomniaae zawody, z powodu małego udziału zawodniczek, .(zdaniem sprawozdawcy sportowego tego dziennika) - których startowalo 14. I winą tą obciąża się Ł. O. Z.
L. A.
1 i"
Chcemy właśnie wyjaśnić, że aczkolwiek liczba zawodniczek mogła być wyższą, gdyby wszystkie kluby zgłosiły swój
udział w zawodach, to jednak liczba
14 zawodniczek dla Ł. O. Z. L. A. nie jest
kompromitującą, zwłaszcza, gdy weźmiepod uwagę, że były to zawody okręgowe, na który_:ch startują najle~sze siły z

mv

,poszczególnych klubów,:-- ty'!1 zaś _nie t~le zależy na tłumnym udziale, tle na JaknaJlepszych wynikach.
W wymienionych zawodach brały udział zawodniczki tylko z 4 klubów, mianowicie: „Kruszendera", „Sokoła", „Strzelca" i „Zjednoczonych".
Zwrócić też musimy uwagę na fakt, że
na zawodach kobiecych o mistrzostwo Polski, udział zawodniczek nie zawsze jest licz
niejszy i nigdy to nie kompromitowało orga
nizujących zawody.
Dalecy jesteśmy od gloryfikowania dzia
łalności ŁOZLA., który na tut., bardzo niewdzięcznym terenie, ma wiele do zdziałania, ale naszym zdaniem krytyka złośliwa
i tendencyj'na, jaka miała miejsce we
wspomnianej wzmiance „Republiki" wielce szkodzi tej instytucji i faktu nie!icznego udziału zawodniczek w każdym razie
nie powinno się traktować iako skandalu.
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Piłka nożna: Boisko WKS-u godz.
10,30 Bieg-Turyści. odz. 8,30 przedmecz.
Godz. 15,30 WKS III-Hakoah III. Mistrzostwo rezerw. Godz. 18-ta ŁTSGGarbarnia. Mecz ligowy. Boisko Ł. K.
S-u godz. 10,30 ŁKS Ib-Burza. Godz.
8,30 przedmecz. Boisko Widzewskiej Manufaiktury godz. 10-ta Widzewska Manufaktura-Gentleman. Spotkanie o puhar.
Boisko TUR-u godz. 10,30 Bar-KochbaKonstantynowski K. s.
Gry sportowe: Dalszy ciąg spotkań 0
mistrzostwo klasy B w piłce koszykowej
i siatkowej.
PROWINCJA.
Kalisz: W sobotę dwa spotkania: PJ:o
sna II-Jutrzenka i żKGS II-KKS III. Mistrzostwo klasy c.
Pabjanice:
sobotę
Sztern·KGS.

„

w

(Zd. Wola). Mistrzostwo klasy C. W nie'
Makkabi-Rudzki K. S., Krusch"
Ender-TUR (Zd. Wola). Mistrzostwc
klasy C. oraz PTC-Union. Mistrzostwa
klasy A.
Zd. Wola: Sokół-Zd. Wola III (Mistwo klasy C).
Zgierz: W niedzielę Sokół-Widzew o·
.raz przedmecz. Mistrzostwo klasy A.
Kraj: W Warszawie dwudniowe za.
.wody Polonji z węgierską drużyną Fe·
rencvarosi.
We Lwowie: mecz ligowy Pogoń-Leg·
ja.
Krakowie: mecz ligowy ŁKS-Cra
covia oraz międzypaństwowe kobiece za.
wody w piłkę koszykową Polską-Szwecja
w Poznaniu: mecz Ugowy Warta·
Czarni.
dzielę

w

-·o·---·

Swiatowy zlot Makkabi
w Antwerpji

zgłoszeń

Organizowany przez wszechświatowy
Związek „Makkabi'' zlot w Antwerpji od·będzie się na początku lipca r. b.
Z Polski udaje się ekspedycja zawodników w liczbie 161, obejmująca obsadę

lnów), Makabi (Królewska Huta), Kadi·
mah (Oświęcim), Bar - Kochba (ŁódźJ,
Makabi (Kraków), Makabi (Warszawa},
Bar - Kochba (Warszawa), Makabi (żv
niesłownych
wiec), Makabi (Biała-Bielsko), zrzeszewszystkich konkure·ncyj sportowych. Za·- nie żydowskich klubów kobiecych i Ha~
Zarząd PZLA uchwalił wprowadzić
Wartoby podobną rzecz wprowadzić i wodnicy rekrutują się z następujących klu- monea (Kowel).
karty zgłoszeń na zawody międzynarodo w innych sportach, a specjalnie w boksie,
we, mistrzostwa Polski i okręgowe. Za- gdzie tak często zawodnicy, mimo zgło bów: Makabi (Andrychów), Makabi (Chrza
---ooowodnik, który podpiszę kartę startu, a nie szenia, nie zjawiają sie na ringu często dla
weźmie udziału w zawodach, zostanie uka- b. błahych przyczyn.

Karty

dla

lekkoatletów

Na fundusz Polskiego Komitetu

~iny.

Garbarnia

•

I Ł.

Olimpijskiego

T. S. G.

w dzisiejszym meczu
Do dzisiejszego meczu na boisku
WKS-u Garbarnia krakowska przystępu
je w swym najsilniejszym składzie, a
mianowicie:
Grego11CZyk, Konkiewicz,
Nagraba, Czubryt, Wilc?Jldewfoz, Augustyn, Mazur, Pazurek, Smoczek, J oksz i
Bator.
Ł.T.S.G. wystawia swój nonnalny ze
spół: Falkowski{ Wy:pych, Milde, Mikołaj~ Pogodziński_ Tri~. Franc.ma.n.

Herbs.treich, Królewiecki, Voigt i Berk ·
man.
Zawody prowadzi p. Adamski z Poznania.
'
*
"'
*
W innych mec~ach ligowych sędziu
ją. Rutkowski (Warta-Gzami),
Nie<lź
wirski (LKS-Cracovia ) i Strączek Pogoń-Legja).

Wszyscy doskonale zdajemy sobie spra
tego, jak wielkie wydatki pociąga za
wyjazd repreze11tantów Polski na
Olimpjadę. W roku jednak 1932 koszty wy
jazdu będą jeszcze większe, gdy.~ Olimpijskie Igrzyska odbędą się aż w L0s A11gelos w Kalifornji (Stany Zjednoczone).
Oczywiście nie wolno nam nie wy!':łać naszych reprezentantów, bo dobre imi~ wywalcza sobie sport polski przedewszystkiern
w wielkich zawodach międzynarodowych.
Jakkolwiek rok 1932 pozornie j~st odległy, nie powinniśmy zapominać, iż właś
nie wcześniejsze zebranie koniecznych funduszów może zapewnić nam rzetelne przywę z
sobą

gotowanie ekspedycjł.
W zrozumieniu ważności sprawy Polski Związek Bokserski uchwalił przeprow;,
dzenie we wszystkich - okręgach t. zw.
„Dnia P. Z. B." na dochód P. Komitetu
Olimpijskiego.
Nasz okręg dziś o godz. 11,30 w sali
Teatru Popularnego '(ul. Ogrodowa) urzą
dza właśnie „Dzień P. Z. B.", na którego program składają się walki bokserskie
7 par.
•
Ze względu na interesujący pr~gram~
szlachetny cel imprezy ~ . tani~ść rriletów
(od 75 gr.) widownia z pewnością będzie,
pełna.

"Hasło Łódzkie"

„Hasło Łódzkie„

dnia 29czerwca1930 ro

dnia 29 czerwca1930 r.
H
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Chaplin jako kompozytor

Eric von Stroheim
ostatni Mohikanin
przedwojennego Wiednia

I

Hollywood, w czerwcu 1930 r. tułu. D:uko:.vany t~t~ł p~z?stanie za- zakres działania duchownego. że ja jedJest on najsilniejszą, namniej banat,
_ Muszę przyznać _ oświadczył Cha- wsze up1 ~wmonym s 1 o d l. 1 ~ m. p o - nak sam stworzyłem muzykę towarzyszą- ną. osobistością amerykańskiego kWa,
~!in pewnemu dziennikarzowi - że filmy m 0 c "· 1 c z Y ~ • _Jest .011 ro":'?1e op- cą fil~owi, to będzie może największą no- Kręci rzadko. Filmy jego bardzo szczere,
mówiące fascynują mnie, równocześnie jed- tyczny, Jak sam film 1 pos1aa swoi własny wośCią we filmie „City Lights" .
z si l u e m p i ę t n e m i n d y w inak irytują i przestraszają mnie. Rozumie ~Mm -jij!!!łlfflijij»"
lfllMh™*
w **'J:kUilwwa• 1 •~!Elmi!'
du a I n ości re a I i z at o i· a, nie
się, że filmy te utrzymają się _ jednaumieją jakoś nigdy zadowolnić krytyki.
kowoż całkiem napewno nie w ich dzisiej.
.
Zarzucają mu, że jest zbyt brutalny w
szej formie. To co jest w nich nowem
swym realiźmie. A jednak Stroheim pe
podbija wielu ludzi i bierze ich w niewoChaplinie jest tym, który umie najg1Qbiej
lę, tak że nie zauważają nawet, jak wątpliWiadomą jest rzeczą, że słynne gwiaz-1 odorem Robertsem Larry Semonem, któ- prz.edstarwiać w ilmie życie wewnętrzne,
we są rezultaty pod względem artystycz- dy filmowe d o s t a j ą k o I o s a 1 n e 1zy nic lub bardzo mało zostawili swym swe wła&ne wątpiJ.iwości i ciierpiienia. Pod
nym. W dramaturgji usiłuje się połączyć p e n s j e • Wydaje się nam, że taka spadkobiercom.
tym w~gędem ljest on niezaprzecze...1i.e
konwencjonalność teatru z realizmem fil- gwiazda filmowa nigdy już nie będzie
Do najbardziej skąpych gwiazd Hol- ~~~.~ym z największycf1 wśród ,;ludzi kJ..
mu, a co z tego związku powstaje jest cierpiała materjalnie, bo przecież siłą lywoodu, które b. dużo myślą 0 swym manieślubnem dzieckiem. O wiele korzystniej rzeczy nie potrafi wydać takiej masy pie- jątku i 5 k r z ę t n i e 8 k u p i a j ą
Stroheim urodził się w Austrji. Dzi~
j es t p o ł ą cz y ć z e s ob ą ś c i- niędzy, a więc będzie musiała nieco. odkła- g r 0 8 z e należy Lois Moran. Mając do- liczy przesrzło czterdfilestkę. Pochodzi ze
ś 1 e pa n tom im ę i m u z Y k ę • dać na czarną godzinę. A tymczasem.„ piero 23 Iata, posiada młoda crwiazda sta.rej hrabiows.ldej rodzil1y. Wzrósł nie-W pewnym znaczeniu coś podobnego Tymc~asem jest zu~ełnie inaczej. Niektó- niebrzydki mająteczek. To też ;owinna tylko wśród bogactwa, lecz poprostu w
miało zawsze miejsce. Przy niemym filg.w1azd.Y wydaią. wszystko, rzucają 1 być wdzięczna swej matce, która wpoiła przepychu. Pieszczony, psuty, wychowamie mogliśmy podać jaka muzyka ilustra- p1e111ędzm1 na prawo 1 na lewo wkońcu do- v-1 nią tę wielką zaletę.
ny, jak udzielny książę - Sb:oheim mię
cyjna nadawała się do akcji filmu. Wiemy chodzą do bardzo smutnego kresu. Odrazu
Drugim przykładem skromności jest dzy rokiem 1906, a 1911 był ~dnym 2
jednak doskonale, co się działo w małych ·stają prze.ci. ko.mpl~tną materjar.lną ruiną. ·Alice White, która prowadzi życie praw- najświietn~ejszych ofioerów na vriedeń
miastach na prowincji; każda uczenica mu- Taka własme historia zdarzyła się ostatnio dziwej mniszki. Obydwie owiazdy bardzo skim bruku. Klub i kobiety wyp€lnia}JJ
zyki mogła ·sobie zawsze zagrać, co się npr.z. z l\~ae Buss, znaną amerykailską rzadko można spotkać w k~wiarniach, czy mu życie. Pieniądze wydawał bez zr,stajej żywnie podobało i co z akcją na ekranie gwiazdą filmową. Prowadząc życie n a - -innych rozrywkowych lokalach, natomiast nowienilia. Był wytwornym światowcein
absolutnie się nie zgadzało. Przy filmie d e r I u k s u s o w e i h u I a s z - mieszkańcy Hollywoodu twierdzą, że każ- Posiadał najpiękniejszą &tłtjn!ę wyścigo
dźwiękowym natomiast możemy muzykę c z ~ . oprzytomniała dopiero wówczas, dą wolną chwilę spędzają one w ban- wą, najcenniejszy zbiór fajek z perłowej
dokładnie o~nacz~ć! a poniew.aż i.est .ona gdy 1e1. radca prawny o~wiadczył, że po ·kach, g d z i e s k ł a d a j ą s w o j e masy i najlepsze psy myśliwskfo.
~wnocze~m~ czę~c!cl m.echan~cz~~J pro1ek- spłaceniu dług?w pozostaię ~OO dol. Bi.e: o s z c z ę d n o ś c i . Z pewnością w
Wszystke arcyksiężniczki psywały doń
C.JI,, kt~reJ n~~t me. moze z~iemc,
prz~to dacz~a tak się przyzwyczaiła. do swo1e1 ·czasach, gdy. nie będą mogły już praco- liisty miłosne, zaś w drobne skandale, któsta1e się mozhwośc1ą fakt, ze w n a J • pens11 3,000-5,000 dol. tygodniowo u Me- wać, będą miały z czego żyć.
re wywoływał codziennie, była wmieszam n ie j s z em ki n i e m o ż em y ł~o-Gol~~yn-Mey.er, że P.otem, gdy penCiara Bow wciąż oblicza, jak długo na ni1e jedna bliska krewna cesarza Franu słyszeć. tę s a ?1 ą mu z y kę, .s1ę zmm~iszono, ~ył~, z tak1.m samym prze- ·jeszcze będzie musiała pracować, aby mieć ciszka Józefa. Wreszcie jeden z tych
co w n al ws ip a n 1a1 s z y m pa - py~hei:i i „trzaskiem . Musiała przcprowa... spokojną starość. Urzędnicy bankowi ma- skandalów, większy niż inue _ zmusił
ł a c u f i 1 m .o w ~ m • Uważam to ;a dzi~ się d? małego, sk~on:nego pokoiku, ją szczęście często oglądać złote włosy Stroheima w 1912 r. d 0 0 p u 8 z _
f!-ec; cudow!1ą 1 p?m1mo to! że w moim gdzie zamieszkała wspoln1e ze swym oj- Ciary.. W ślady Ciary Bow idą Cliwe c z e n i a Wi e d n i a. Europa wyda.filmie ostatnim, ktory obecme przygotowu- cem.
Brook, Ronald Colman i Ernest Torrence ła mu się zbyt ciasna, wybrał _ Amery·
ję („City Lights") nie używam djalogów,
Lecz nie wszystkie gwiazdy są lekko- odkładając wielka cz~ść swych gaż do ba~ k
prz.ypuszczam że ~lustracj8: mu~yc-:na prze- myślne. ~uth ~oland, ~tóra przed 3 Iaty ku. Loyd Hughe.s za zaoszczędzone pie- ę. S
wyzszy wszystkie oczek1wama 1 wyma- była całkiem biedną dziewczyną, obecnie niądze zakupuje ziemię w okolicy Hollytart na New Jorskim gl'uncie nie
g~ni31-, które p~d tym . względem ~ilmom posiada . ł. a d n e k o n. t o w . b a n - woodu. Celem Colmana pozatem jest za- był gdny zazdrości. Dawny światowiec
d~ękowym się stawia. Ponadto m~ ~t~- le u • Wilham S. Hart posiada całkiem ład- mieszkać w ojczystej Anglji, to też co nieraiz
musiru spędzić noc poprostu.„
SU]~ w tym wypadku. popul~rnych p1es:ii; ny ci.om w centrum Hollywood. Theda Ba- tydzief1 posyła część pieniędzy do Lon- P 0 d g 0 ł e m n i e b e m. Wreszmoia m~zyka m u s_ 1 b y c ~ ó ~ n I e ~a mema co~rawda. ter.az wła~nego. ma- dynu, aby kupić w końcu tam majątek ziem cie natknął się na jakiegoś cksconti:yc;u.
or y_g t n a~ n a J ~ k m ó J f 1 m , łątku, ale t~z zdaje się zrobiła mezły ski. Wietor Me. Laglen kupił sobie na wy- ncĘo bogacza i został jego sekretarzem.
w ktory~ kazdy ?robiazg sam wymysl~m. m.teres, od~aJą~ go w.raz z sobą reżysero- brzeżu morskim, kilka mil od Los Ange- Znow zaczął bywać w „wielkim świecie",
Muzyka 1lust~acyjna zos~ała ta~ pomysla- wi Charles owi Bra~1n: Tom Mix, boski !es, domek, w k t ó r y m g r 0 m a _ Ogfosiił kiilka futurystycznych poematów,
na, ze o~pow~ada zup~łme m~Je~u c~a- cowb~y, odk~adał ustl~1e, t~k, że teraz, d z i a n t y k i .
„złamał" znów pewną ilość serc kobiecych
rakterow1; kazdy z moich ruchow l gestow zrywając z kmem moze S(1h1e spocząć na
Tak żyje sobie Judek w Hollywood Nie .i zrobił 3 O, O O O .d o I a r ó w d ł U·
będzie m_iał swoje własne muzyczne pod- la~rach w ~tm.:oli swega. imienia. Nato- brak tam łez, nie brak tam zmart~ień. g ó w. ~gorszył •tare Amerykanki, o
malowame.
nuast Maunc: Costello. mema cop~awda Gwiazdy nie stąpają tylko po różach, przypraw10nych włosach i wstawionych
Tak, nawet i „przebój" sam snvorzy- ~.~łasnego :naJątku, al~ 1ego. urocze core~z~ c~ego. najlepszym przykładem jest smutna ~ęh;ach! okropnym odczytem na temat
rem, chociaż nie w dotychczasowem tego k1 wybawił)'._ ~o od wszelkich zmartw1en l11storia Mae Busfi. Tylko skromnością do- s:r:iaer01, wygłoszonym w jednym z naj.
słow;:t znaczeniu. W mojej roli, jako „Char- nędzy starosc1.
.
. .
chodzą tam ludzie do dobrobytu, rozrzut- większych teatrów New Yorku - i znów
He" słyszę go po raz pierwszy, kiedy go , . ~red yompso~ 1. W1lham R~sse'. tros: ność prowadzi do. zguby. Grosz do grosza, .zaczął się nudzić.
grają na gramofonie. Publiczność widzi w kliwie. op1ekowal1 ~tę swym. maiątk1em J ~ po. Iatac'.i będzie majątek. Czyż u nas
Była to era, w której rozpoczął s.i'
dużem zdjęciu płytę gramofonową a na umarli w dobrobycie. Inaczej było z The- 1est rnacze(?
rozwój kina. Poezję i marzenie poczętci
niej tytuł „Wonddrous Eyes by Charlie"
0-~.
„zawo?owo fabrykować'' tak, jak się fa.
Chaplin „Cudowne oczy" Charlie Chaplina.
brykuJe krawaty lub nożyki do golenia.
Pieśń ta jest całkowicie na mnie nasta"
I
a
Przed barakiem starego „ojca Lasky''
Ariona, tak że później, w chwili kiedy się
. .
gromadZiiły siię ziastępy poro.nionych arty.
Film naukowy jest niedoceniana cl.zie- d z 1 e J . z a g a d k o w e z J. a w i s- stów, 1)erw""SYJ·nych dzi'ewczą.t, ni'epo·
1
<:a koc· hu3ęk wd owej ma1ej i ślepej dziew- d.zmą
·
k'mematogTafji.
•
"""
k. a.,· a kmo pozwala, w znacznie korzyst prawnych marzym'el1'
i'
awanturni·ko·"·.
czyme,
aż orazowe powtórzenie pieśni,
Dl
"
.
.
h
.a zw.iększenia wartości popularyza- meJszych. zres.ztą warunkach, oglądać każ Stroheim t1dał "·1·ę d--Holl,T'IXl'.ood.
czy ze s t rony muzy k·an tow u 1icznyc , czy t sk h f 1.m
" - "'
J „
to, kiedy i·ą graj'ą w 1· akimś lokalu, zawsze O"łos.
or ie i· u naukowego brakował - demu
tobsarrno ! ! !
Początkowo
b Ył statyst ą. D o „wyT wid!z!owi
i „ . •tki
. . ,
0 raz został wykonany z płymęc1a'' pomogła mu wojna
posiada si I n ie dr am at y cz n i e "
. .
. .
en lUO
Zacz l
d z i a ł a • ą c e z n a c z e n 1• e • Istot- . Powstame fil.mu dzWiękowego stało niebywałą skrupulatnością i sumiennoś- grywac' w f .:11-ach G .!-"f'th
1
się dla 0b a.z'
k
h bł0
ła · ·
· M. · tern .
.
.
i'.IJ.H
r.u i a, oraz mnycąli
nie, muzyka towarzysząca filmowi i owa t
~t ~w n~~· owyc.
t~G :-V1ter1- cią: k owi 0
midzy.mne~ szereg na- wiielkieh reżyserów, role eynkznych ofi.
1 zwis ' odany na wstępie filmu. Ogólne cero·w ni' . i...: h Af'
pieśń st.warza.1·ą w akc1'i pewnego rodza1'u k
s wem.. d ką moz
· iwem Ils1ę· hs aJe
d, me
· kY
· - k.
.
.
ermeeł\J)c .
isze re11
{ runowe zd 0
tło-staiąc się przez to równie ważne jak o re!!_~o u ow:a~1e ~sze uc
z~1ę ow K1erofwmctwo naukowe o_ł>Jął dr. Mkhał były mu popularność.
·
sama patomima.
przy1uuy, a 1e i urownoczesmerne o - au man. Nad poszczegolnemi fragmen0
0
b r a z ó w z w Y k ł a d e m.
tarni czuwaja profeoorowie: Schultz UU" S t r h ei L111 '
cz ł wiek)
Wierzę, że w ten sposób powstała
Najoyrocniejsze próby w tym kierun- rich i inni. Oddziieline nazwiska figur~ją. w k t ó r Y n aj 1 e Piej 0 d twarz a
rz;cz najwe.s~lsza, jaka mi się kiedykol- ku podJął wydział kulturalno-naukowy pozycjach zdjęć 71Wyikłych, zdjęć pod mi- k a t ó w l u d z k o ś c i". Poeci i hit
wiek udała 1 1estem pewny, że pod wzglę- „Ufy", który posi&la już zresztą zasługi krosko""m, dźwięków.
sterycz:ki. z:aozęły pisywać do ni.ego dłu·.
..iem „dźwiękowości" film będzie zawierał w real:ilziowa;niu niemych filmów nauko!:'~
•
list
,.,.widzerua
· " .Jego
·
Jeżeli
o ten :fiilm idzi€, to nie było w gie
. y. . ~
?k. 1~tel
wszystkie nowości, jakich publiczność wy- wych.
nim mieJ·sca na reprodukcJ·ę J·ak.; chkol- maski odbierały sen ludzi.om w.razhwym.
maga. Muszę jeszcze raz podkreślić, że za'
W ik 1920 Str h
:tał
<Ianie moje widzę jedynie w możności zaOto pokazała nam „Ufa'' jeden z wiek dźwięków. Jest to tylko nieprzerwa- .
ro u
<> .€!1.ffi sam. zos
~ebawiania i sprawiania przyjemności. Nie piervvszych swoich tego radzaju dźwię- na mowa, objaśnienia,
skomponowane alwatorem. ~ak. sam p~sze -;-. nie chodziło
robię żadnych wysiłków, ażeby uchodzić kowców. „Tajemnica skorupy jaja" - no zresztą nadzwyczaj 7Kęczini~. Jest to ro- mu ? zab~wie~e publi~ci •. l~z o WY·
za sprytnego, usiłuję jedynie być weso- si tytuł ta kiilkunastomlinutowa zaledwie dzaj gawędy, u j ę t ej w
f 0 r m ę P<>W:edzeru: si1ę, o rzuc;alle zy?U wy11tym. Oczekuje się odemnie, że tym razem rewelacja. ObratZ o najciekawszym pro- e g z a m i n u.
wania. Ch01ał prz-ełama.c wsoolkie konwe·
postaram się być specjalnie mądrym. Lecz cesie w przrodzfo: p r o c e s j e p o wSensacją jest, że cały djalog jest pol- nans:, zedł"ze.ć wszyst~e ~aski, pokazać
ja muszę uniknąć podobnych rzeczy, aże- s t a w. a n i a o r g a n i z m ó w. Jak ski. Wszystko o polsku!!! Sceny z egza- tra~ codzi€'Illll~go zycla. ~~ 1~29. r.
by pozostać sobą, ażeby zachować swoją powsta,Ją ryby, węże, ptaki. Najnowsze mlinem są specjalnie zrobione dla ekra- Stroheim ~akręmł tylko s~esc f:iJJmow:
wł a sną i n d y w i d u a I n ~· ś ć • badania i eksperymenty w tej dziedzi- nów polskich i za to należy się uznanie „Prawo gor", „Szalone kobiety'', „Karu·
Nie należy jednak w żadnym wypadku nie. Sztuczme zapładni.a.nia. Czyż nie jest firmie ZiagTall!icznej, która wsz.ak w da- zela", „Wesoła wdówka", „Złoto", „Marsz
przyPuszczać, że ja unikam djalogów z te- prawdziwem dobrodziejstwem kina, że nym wypadku, ze wz.ględu na krótki me- weselny".
g? Pf-'"".odu, ~onieważ widzę w nich oso- pozwala nam obejrzeć taki np. ekspery- traż i charakter naukowy, n.ie może liczyć
Każdego fiflmu Stroheima oczekuje
biste p1ebezp1eczeń~two. Z jednej strony ment: egzaminowany student wycina na specja1ne zyski. „Grają'' i mówią: się z ciekawością i niepokojem. Jedno wie
Ja san,. byłem przecież zajęty na scenie te- kawałek skorupy z jaja; ostrnżnie wygła Szalay i Maci.ej Ha1pern, jako profesoro- się na pewno: to, co stworzy - n i e be
atralneJ .Przez. cały s~ereg lat, z drugiej dz.o.ny szczypcami otwór ~taje przykry- wi~, Borzykowski jako student i Czechow d z i e b a n a I n e.
s~rony me chc1.ałbym się zrzec wymowy i ty szkłem, przylep:iionem parafiną; - prnez ski iako pedel.
0--(?;l,~kna pantomun.y, .na rzecz mówionego t_r- szldeł!ko badacz podg4!da n a j b a r-
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Dowiedziawszy się 0 powrocie z Wied- jna rzecz Polski. Otrzymała doskonały ma-1językiem mówią w P?lscc, delegatka a~nc:-1i nikt literaln~e ~ikt nie wchodzi w .szc~egó
nia p. Wandy Ładziny z Kongresu. f-?ady t~rjał propa~an?owy z Min. Spraw Z~gra- r>:ka11sl~a, przewcd111c~ąca R~dy,_Na;:: ~'t~- ły nasze~o zyc1~ wewnętrzne90 K~·a1u ..
Mi dzynarodowej Kobiet w Wiedniu uda- mcznych, dz1ęk1 kto remu zrobiła, choc tak ll?W ~jednoczonych 1:1 Z:(zna1e si\·: z>: rnc
O!cazp do p1 acy propaganao~1e1 nas.tn;
ła;~ się do niej prosząc 0 podanie mi nieliczna, h. dużo, w kierunku zdobycia nc n~e wie. o n_aszyrn kraj~t i prc~;1 o tn1~rma- cza się c~ęsto; - "":ykorzy~taimy kazdl
szctegółów obrad.
.
wych przyja~iół dla nas.zej O)cz~z~y:
CJe. Wmą iest _naszą, ze ucl1y!:i.:11y s1~· Gd ~etkmęc1~ s1_ę z cuc:zoziemcam1, ka~dy wy-To, że Kongres trwał od 27 ma1a do
Zaznaczyc trzeba, ze najwazn1e1szym pracy. w ty_m k1erun_k~, zasłamaJ<!C się ~a- pzd zag1<1111cę, ka~~y Ko!lgrcs n:1ęd~yna7 czerwca, przy udziale 700 delegatek i od- celem Polek prac~jących na tere~ie n111~- przyl<tacl 111~zgoclnosc1ą poJlącl~w 11a 111c- 1~o?~wy, aby mów1c o Pol:;cc, Jej wielkoIJywał się w Burgu, w dawnym pa!acu ce- dzynarodowym winna być ~ł.aś~1e pr;!:~ które kwestie wew1:ętr_zn~ F olski, ~ s~ut_c~ :;c1 i _chwale.
. .
Wykona~y wtedy_ z~szczyt~1ą. misję s1~0
sarskirn, wie już pani z prasy, ja podam propagandowa. Zupełną 111esw1adomJsc, tego br~ku _zroz_urn1en1a F_st ~en, ze sw_iat
pani tylko te szczegóły, które nas Polki odnośnie Polski dop1:owadza Polak;i ~tyka· o nas 111c m_e w1_e, albo tez wie fa~szfv.~1e. pular~zowa'.11~ Polski 1 przysiL~zymy s1~
interesują.
.
jącego się z cudzozie~cam1 - d_ or?zr.aNa. t~rem~ m1ę~zynaro~~'~ym _JCStesm>'. iakna1bardz1eJ sprawie Ojczystej,
Rada Międzynarodowa Kobiet powsta- czy, naprzykład Angielka J:apyluJe, 1ak1m tylko i iedyme prLedstaw1c1e1kami Polsk1
fa w 1888 r. pod hasłem pokoju, sprawiee
'ł
nHaw&ae
Hd&·~~wzwiib!!§Aii4itiU!iiWJl&!ill!iAWWW!Wlit_.!§!!l:i:l!lll5iil:lAV'EMP
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~J:F~ci ~,:~:~;;"iuu~~~i°!sz:C~l~l~~~h
Rada wyłącza sprawy polityczne i re:igijne, które zostawia do uznania poszczególnym radom narodowym. Każda rada
narodowa jest jedn~stką posiadającą auto~
nomję, a przewodmczące rad poszczególnych państw wchodzą do Zarządu Rady
Międzynarodowej.

Praca Rady Międzynarodowej

skupia

się w komisjach, których jest 12, a obejmują one wszelkie zagadnienia życia kobiecer.-o, jest więc komisja pokoju, zdrowia
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W zwiazku z odbywajacemi się obec-1 ich poprzedniczek, które miast godziwenie w Paryżu obradami polsko - fran- go wynagrodzenia za ich ciężką pracę i
cuskiej Komisji Dora<lczej,
ustalającej trudne warunki życia na obczyźnie zbyt
na podstawie Konwencji Emigracyjnej często spotykały się z wyzyskiem i złem
między obydwoma państwami,
k o n- traktowaniem iie strony swych
pracot y n g e n t y
r o b o t n i k ó w dawców, aby w końcu stoczyć się
n a
p o 1 s k 1 c h , którzy mają być zakon- d n o n ę d z Y i u p a d k u m o traktowani do pracy we Francji szereg r a l n e g o.
stowarzyW adresie stowi:i,rzyszeń kobiecych,
wyszczególnionych poniżej
szeń kobiecych, powzięło uchwałę zwró- złożonym Ministerstwu Pracy i Opieki
cenia się do Rządu Polskiego z prośbą o Społecznej, w przededniu wyjazdu delep o w s t r z y m a n i e e m i g r a - gatów Rzą<lu Polskiego na obrady Komic j i ko b i e t s am o t n y c h do Ji Doradczej, stowarzyszenia te proszą
tego Irraju. Zdani·em tY,ch
organiq;acyj Rząd o dopu,,,zczrnie do dalsizej emigraemigrujące obecnie do Francji kobiety cji kobiet samotnych na. kontrakt
we
polskie, a w szczególności kobiety młode Francji wtedy dopiero, lnedy będzie zori samotne, mające pracować na roli lub ganizowana dostateczna opieka nad tejako służba domowa, a nie posiadające mi k"'Obietami.
w miejscu swego z.a.trudnienia nikogo z
Jako środki mogące przyczynić się
blskiej rodziny, czeka, dobrze już spo- choć w części do roztoczenia opieki, stołecwństwu polskiemu znany, los tysięcy warzyszenia kobiece proponują. utworze-

publicznego, opieki nad dzieckiem, prawnicza, emigracyjna, prasowa, pracy kobiet i inne.
Poszczególne rady narodowe przygoto
.vują wnioski na posiedzenia, komisje. Prze
woclniczące komisji wnoszą je nn plenum
Rady Międzynarodowej, a uchwalone wnio
ski pbowiązują wszystkie rady narodowe,
które wprowadzają je w czyn i z wyslłków
-;woich zdają sprawozdania na uast\pnyc11
oosiedzcniach Komisji.
W ten sposób wytwarza si~ leps;:e v..;za
1emne poznanie narodów.
A jak ważną jest współpraca kobiet
dla pokoju światowego stwierdza depc&za
premjera angielskiego, Mac Donaida otrzy l!!l!!!!!!!!!!!!ll!!!l!!!!!!!!~~!!l!!!!~~l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!'!!l!!l!l!l!!!!!l!!!l!!llll!!lł!!!!!!!l!!~~l!!!!!!l!!~!ll!!l!!!!l!!l!l!!!~~~l!!l!!!!!!~~x==m~~-~~!!!IJll!I!~~~"
mana przez Kongres R. M. w Wiedniu, w
które jstwierdza, że państwa nie z:0zw~1ia„
ly nauki wielkiej wojny i umysły polityków zaprzątają w dalszym ci:mu idee zaooru i walki. Akcja pokojowa w t e d y
„Orlęcia"
tylko będzie owocna, gdy
kobiety uzyskają wpływ
Staraniem Ogniska Kobiecego Z. P. raty.
na politykę międzynaro M. P. „Orlę" w Łodzi został zorganizoSobota: Zadanie i cele Polskiej Młn ·
dową.
wany kurs instruktorski dla kierowniczek dzieży Pracującej przez Kol. Dyr. SamborW tym samym duchu przemawiała de- sekcji robótek ręcznych. Otwarcie kursu skiego.
Niedziela: Formy .współżycia koi·~:":1~ń-·
legatka polska - p. Szebeko, zaznacza- nastąpiło w dniu 7 czerwca o godz. 8-ej
jako
jąc konieczność lepszego wzajemnego za wieczór, przez Kol. Dyrektora Samborskie skiego Kol. Pospieszyitska. Spor: poznania się z historją, geografją i trady- go, który słowami pełnymi wiary i entuz- czynnik wychowawczy Kol. Pospieszyrisk:i.
Poniedziałek: Ustawa o ochrouie pracją narodów.
Z chwilą, gdy narody po- jazmu witał uczestniczki kursu życząc im
znają się istotnie i zrozumieją, może nastać owocnej pracy na niwie społecznej,
roz- cy kobiet i młodocianych Kol. Wło .\uczy ..
trwały pokój.
szerzania promieniowania jakby swej wie- kówna. Stanowisko kobiet w wake z alko
Deleg~ja nasza w osobach: p. Szebe- dzy na inne jednostki w swych
kołach. holizmem Kol. Pospieszyńska. Taktyka orko, przew. Rady Nar. p. Zaleskiej, p. Rab- Obecnych uczestniczek kursu było 22. Kurs ganizacyjna Kol. Chmielnicka. Ideologja
skiej, p. Strusiówny i mnie cały wysiłek trwał 3 dni.
spółdzielcza Pani J. Suchecka. Udział koswój skierowała w kierunku propagandy
Wygłoszone zostały następujące refe- biet w kooperacji Pani J. Suchecka.

Kurs instruktorski
dla kobiet
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d_omowego musi być naszem wytchnie-,pie .z robotami ręcznemi. Ale ·my ich nie
mem, 1 e k a r z e m n a s z y c h p r z c kupimy. Rażą nasz smak b a n a l n o m ę c z o n y c h n e r w ó w . Wszyst ś c i ą , dla której w naszym domu nicko jedno pod jaką postacią. się nam przed ma miejsca. Wymyślimy same nasz wzór
stawia, czy jako dzieło sztuki, piękny obraz i wprowac'.zimy go na siatce krętym sziana jasnej ścianie, czy też natchniona nowym kiem naszej fantazji. A j<~śli nas na to nic
jzahafto~anych mozol~ie serwet.
duchem robótka ręczna.
stać, to zwrócimy się o radę do zawsze
A więc„ prostota i użytkować w urzą·
Możemy kochać miękki kawałek jedwa- chętnej redakcji naszego pisma kobiecego.
dzeniu domowem. Dobrze, ale cóż zrobił biu, który nas wita wesołą plamą, pod poNie wyhaftujemy też, ani nie wyaplikuczłowiek dzisiejszy
z p i ~ k n c m ? stacią poduszki w przytulnym kącie kana- jemy na płótnie jedwabnych
ma k 6 w ,
Czy wygnał je ze swego domu wraz z owe- py. I możemy znienawidzieć wszystkie po bo nasz zmysł logiczności powie nam, jak
mi petits riens, które przywykliśmy uwa- duszki, które gni~tą nasze łokcie twardy~ ścisł yzwiązek zachodzi między materjażać za ozdobę naszych mieszkań? Gdzież nosem woskowe1 głowy w otoczemu łem a techniką roboty.
Prosta struktura
jest miejsce- w surowem otoczeniu dzisicj- s a ł a t k i z e w s t ą ż e k .
płótna wymaga skromnej techniki i stosow
szego człowieka na .nasze roboty ręczne?
Nie może się nam podobać serweta, nych nici. A od rozczerwienionych maków
Piękno naszych dzisiejszych wnętrz jest której skompliko~any wzór męczy nasz piękniejszy będzie geometryczny wzór,
inne. Jest
ś m i e 1 s z e , p o g o d - wzr?k jaskrawoś~1ą
b e. z .s. e n s o.\~ - aplikowany jedwabiem. na suknie, bawiąc1
n i e j s z e
i co więcej - w s w e j n ej z a g ad k 1 . Ale 1ak1s prosty sc1eg nasze oko dostosowamem płaszczyzn i grą
p ro s t o c i e . wy r a f i 11 o w a n c . na kawałku płótna, niespodziany symbol kolorów.
Meble nowoczesne okazują z całą szczero- kwiatu wpisany wprawną igłą, w koloroI oto szerokie pole naszych zainteresością piękno
cl r e w n a .
Tkanina opo- wy płat jedwabiu, albo na białym tiulu, wań kobiecych. Możemy śledzić bacznem
wiada nam o prostej prawdzie swych splo biały jakby mrozem ścięty ornament, oto okiem przejawy nowoczesnego życia _ i
tów. Krzesło - jest naprawdę krzesłem, coś, co podkreśli wykwintną prostotę na z umiarem autokrytyki stosować się do
nie dziwacznie wygiętym in s t r u m e n szego domu.
nich. Natchnione nowym duchem wyrobit e m t o r t u r y , a fotel jest stworzoSzerokie okno, przez które swobod- my w sobie pojęcie o pięknie rzeczy, zrony na to, by 11am w nim istotnie wygod- ną falą płynie słońce, możemy ozdobić cie dzone z ·.vykwintnej prostoty.
nie'było. Bibeloty o ileż piękniej przedsta- niuchną firanką. Na siatąe nie umieszczaj
A w takt nowej pulsacji naszego życia
wią się nam w zamkni{'tej serwantce, my przypadkiem p u c o ł o w a t y c h rzeczy
śmiałe, n0 we i pi ęk
przed którą chętni~ . podumamy nad tą I~ ~1 i o ł k .ó w ,
sy~iących z r.ogu obfito pójdą nasze pracowite ręce, aby tworz-yć
cząsteczką przeszłosc1.
sc1 naturahstyczne kwiaty. Takie motywy n e •
· Pełne rrostoty piękno naszego wnętrza sa do nab.Ycia wsz.edzie, .w. każdvm slde-

ROBÓTKI KOBIECE
'
:~~~~-~
: I• wnę t rze naszych d OIDDW
Zmieniły .się_ czasy, zmienili się ludzie i
rzeczy przesiąkły nowym duchęm. Od do
mów począwszy aż do najmniejszych dro
biazgów. Dom solidny i zamknięty w sobi~, dom dawniejszy, stał si~ nagle prawie. że p r z e n o ś n y
i otworzył na
ośc1e~ wielkie okna ku
s ł o ń c u i
ś w 1 a t ł u . Dzisiejszy ruchi!wy cztowiek potrzebuje przestrzeni.
. Zmienił on także i dostnsnwał do sw0ich pot~zeb urządzer:ie ~orr.owe, pr7.yczcm
postawił przedewszystk11;>cn j~tln•) DJ a\.VP:
u ż Y t k o w a ć • Każdy przedmiot domowy ~usi mieć jakiś ściśle określonj' ll.!Y
te~.. Niewoln? mu d~rmo zabierać cennego
m1e1sca, po:-v1etrza 1 czasu domowników.
Stąd, z111kły bezpowrotnie zawiłe w
'';VYCh. rze~~ach ~eb!e, tysiączne półeczkl,. etazerk_1 I stohczln,
z a g r a c o n e
b. l b e l o t a m i , o które potykaliśmy
się co krok w dusznem wnętrzu domowem.
Znikł nadmiar pluszowych kotar i portjer
oraz makatek, chłonących proch, Usunięte zostały stosy drogocennych poduszek,
o które nie śmieliśmy sie oprzeć i płachty

iii:

stanowisk
i n s p e k t o r e k
obj a z d o w y c h . Zarazem stowarzyszenia te proszą Rząd Polski o wpły
nięcie na rząd francuski, by
tworzone
obecnie przez francuskie
min.iste1 stwo
rolnictwa „Patronaty', mające sprawować pieczę nad kobietami
polskiemi,
pracującemi na roli odpowie.dały
zasadniczym warunkom umożliwiają.cym im
udzielenie tym kobietom istotnej pomocy i bezstronnej rady, a zarazem sprawowanie w pewnej mierze kontroli nad
wypełnianiem przez pracodawców
tych
kobiet ich zobowiązań.
Te zasadnicze warunki brzmia w a
dresie stowarzyszeń kobiecych jak· następuje: a) Patronaty muszą być kierowa.ne przez osoby władające w mowie i
w piśmie językiem polskim, b) kierowniczki Patronatów muszą być fachowo
do swojej pracy przygotowane i posiadać uposażenie dostateczne, aby mogły
zajmować się wyłącznie pracą w Patronacie, c) Patronaty musza być dostatecznie wyposażone w środki finansowe i
środki lokomocyjne, d) Patronaty mu·
szą współpracować z istniej ącemi na terenie Francji
p o l s k i e m i
i n.
stytucjami opiekuńcze
m i.
Adres o powyższej treści podpisały
następujące stowarzyszenia kobiece:
1)
Liga Kobiet, 2) Klub Polityczny Kobiet
Postępowych, 3) Rodzina Policyjna, 4)
Rodzina Wojskowa, 5)
WarszawskiE
Chrześcijańskie T-wo Ochrony Kobiet,
6) Zrzeszenie Lekarek Polskich, 7) Zwią
zek Kobiet Polskich pracującch w handlu i biurowości, 8) Związek
Legjoni·
stek Polskich, 9) Związek Pracy ObyWa·
telskiej Kobiet.
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KOMISJE CENN OWE ·
rzemiosła
--· nieuwzględniają interesów
I
„, „.

„

Ostatnia konferencja międzysłużbowa w
Lodzi uchwaliła wniosek mający na ceiu
utiesienie komisji cennikowych.
że wniosek powyższy miał uzasadnienie o tem świadczą liczne wypadki z ży
cia codziennego.
Istniała bowiem cicha wojna~ -
między sferami gospodarczemi a komisjami cennikowemi. To też w chwili najbezwzględniejszego postępowania komisyj cen
nikowych na terenie licznych miast i powiatów Rzeczypospolitej, zrzeszeni producenci artykułów spożywczych codziennej .patrzeby, a głównie cechy rzeźnickie

i wędliniarskie, zmuszone były

wszelkie-

mi sposobami bronić się przed antygospo-

darczemi postanowieniami komisyj cennikowych. Na porządku dziennym były
protesty do rad miejskich, starostów po-

urzędów

wiatowych, do
wojewódzkich i
do panów ministrów Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa.
Gdy to wszystko jeszcze nie skutkowało,
rzemieślnicy rzeźnicy i wędliniarze chwyeili się ostatnieao srodka: zamykania włast.

nych składów jak to miało miejsce ostatnio w Łodzi.
Grozę sytuacji pojął ówczesny minister
Spraw Wewnętrznych p. H. ]ózewski i kazał przeprowadzić

sumiennie badania, których wynikiem był następujący okólnik,
wystosowany do wszystl<ich wojewodów
'łzeczypospo!itej i do komisarza Rządu stołecznego miasta Warszawy.
Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
'och"dzą w ostat„ich cząsach c~raz częs' ~ie1· :ażalenia sfer ·~upieckich i r;emieślniczych na działalność komisyj do wyznaczania cen. W szczególności podkreślają
sfery zainteresowane:
t) nieliczenie się komisyj z gospodarczo
uzasadnionemi kosztami produkcji i wymiany;
2) nieliczenie się władz powołanych do
Nyznaczania cen z opin_iami komisyj;
3) wreszcie zwlekanie ze zwołaniem
.<Ornisyj w wypadkach spodziewanej zmiany cen.
Ze wzglęrlu na to, że Ministershvo
Spraw Wewnętrznych stwierdziło wiefotcrotnie słuszność trudch zarztttów należy
Z'.ivróck baczniejszą uwagę na działalność

Immisyj - z rvlaszcza w tych miejscowo:kiach, gdzie ob-0wiązek wyznaczania cen
przekazano samorządom.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
~az jeszcze podkreśla, że podstawą do
wyznaczania cen muszą być tylko gospodarczo uzasadnione koszta produ.kcji i wymiany.
Władze upoważnione do wyznaczania
ten powinny z całą objeldywnością i poczuciem odpowiedzialności rozpatrzeć każdorazową op~nję komisyj do wyznaczania

cen, a następnie ceny

ustalić z tą świadomością, że są powołane do zrównoważenia interesów producentów i konsumentów.
Wreszcie zdarzają się wypadki rozmyśl~go zwlekania ze zwołaniem komisji. Postępowa·nie tego rodzajtt wytwarza chaos
w sprawnem działaniu komisyj i podważa
auoorytet władz wyznaczających ceny".
Skutkiem tego okólnika w licznych miej
1cowościach istotnie nastąpiło uwzględnie11ie postulatów rzemieślników, a w nowych

skła,ach komisje cennikowe, z reprezentanbttti rzemiosła ustalały nowe ceny po
dokładnem zbadaniu kosztów żywca i
przemiany, zgodnie z interesami producen-

tów mięsa i konsumentów, ponieważ jed-1 tów rzemiosła - nieuwzględniono przeto n owiła złożyć w tej sprawie memoriał do
nak w wielu jeszcze ośrodkach postula- VII konferencja Izb Rzemieślniczych posta- p. ministra Spraw Wewnętrznych.
\W
±§
u
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EFORMA

KSZTAŁCE

01łodzieży rzeD1ieślniczej

I

Kwestją rzemieślniczą, joka niezmiernie remu występowano dlatego, że nauka ucz-1 sięczniku, wychodzącym w Poznaniu a re
zajmuje się żywo ogół społeczeń- nia w warsztacie, gdzie używano do róż- dagowanym umiejętnie. Z artykułu podastwa. Po załatwieniu się ze sprawą usta- nych posług jak naprzykład do niańcze- jemy następujące ustępy, które zainterewy przemysłowej, która została załatwio- nia dzieci pani majstrowej, odstraszała od sować mogą ogół.
ną tylko
tymczasowo i wymaga noweli- rzemiosła chłopców, posiadających pewną
Pan U. pisze, że odróżnia si ę u nas trzy
zacji, zjawia się kwestja wyszkolenia mło- ambicję i czyniła rzemiosło w sferach metody kształcenia rzemieślnika:
dego rzemieślnika. Jak wiadomo, terenem średnich niepopularnem. Na temat metod
1. termin u mistrza z dopełnieniem strogłównym, na którym kształci się młodzież kształcenia uczniów rozpisuje się inżynier ny teoretycznej przez szkołę dDkształcającą
jest warsztat mistrzowski, przeciwko któ- K. Ulatowski w „Szkole Zawodowej" mie- przemysłową: 2. szkołę fabryczną, dającą
•1w
wew "'
1 m ™™
• ......,&& •
m• ==
wykształcenie praktyczne i teoretyczne,
oraz 3 szkołę rzemieślniczo - prz emysłową.
praktyczne i teoretyczne. Autor twierdzi, że
właściwemi metodami kształcenia rzemieśluchwaliła wystąpić
d~
nika są tylko dwie pierwsze, zrodzone
naturalną potrzebą powiększenia liczby
Przemysłu
rzemieślników i podniesienia ich wiedzy i
sprawności. Przeciw terminowaniu w war
Wczoraj odbyło się posiedzenie zarzą-1słu i Handlu, w imieuiu wszystkich Izb sztacie rzemieślniczym istnieją różne zadu Izby Rzemieślniczej w Łodzi. Mi ę dzy Rzemieślniczych w sprawie ujednolicenia rzuty, które jednakże nie s~ zbyt poważwielu poważnemi sprawami omawiano kwc typu świadectw czeladniczych i dyplomów ne. Posyłki w celu zakupu jakichś matestję uregu!Qwania ulg dla rzemieślników, mistrzowskich.
rjałów, czy odniesienia towaru i otrzyktórzy prowadzili samodzielnie przedsięPozatem ustalono treść memor1·ału, któ- man1·a nalez'nos'ci daJ·ą młodemu uczn1'owł
'
biorstwa przed wejściem w życie ustawy, a ry ma być złożony przez delegatów Izby dużo okazji do nabycia
doświadczenia zanie posiadają dyplomów lub świadectw łódzkiej, warszawskiej i kieleckiej w imie- wodowego i handlowego.
rzemieślniczych. Wymienieni rzemieślnicy niu wszystkich Izb Rzemieślniczych, w
Do szkół fabrycznych odnosi si ę ~mtot
w myśl obowiązującej ustawy tracą z sprawie zmiany niektórych przepisów do- przychylnie. Natomiast 0 szk oła c h rzedniem 15 grudnia r. b., prawo trzymania tyczących przystępowania kandydatów do mieślniczo _ przemysłowych pi sze : Szkoły
uczniów - terminatorów.
egzaminów dla eksternów, z zakresu pro.
.
ł
rzemieślniczo - przemys owe, utrzymywaW związku z tern zarząd Izby Rze- gramu szkoły dokształcającej zawodowej.
b
.
d .
W
.
ł
. d
d.
. ne przez pa11stwo, samorząc1y gm inn e lu
mieś 1mczej postanowił zwołać na z1e11 10
sprawie z ożema owo ow wyżej powiatowe, obejmują również wyk sżtałlipca b. r. walne zebranie. Nadio była o- wymienianych mcmorjałów wyjeżdża do cenie praktyczne i teoretyczne. w porówmawiana sprawa wystąpienia Izby Rze- Warszawy dyrektor łódzkiej Izby Rzemieśl- naniu z szkołami dokształcającemi przemymieślniczej łódzkiej do ministra Przemy- niczej p. Piekarski.
słowemi zajmują się one systematycznem
- - -0 - - kształceniem rzemieślnika. Należy wi ęc je
dł
s
otwierać tam, gdzie rzemiosła niema, lub
jest bardzo słabo rozwinięte. Nie mają
one jednakże tej styczności z życiem jak
ł
d N• •
warsztaty, szkoły fabryczne, wskutek czemięsa zamrożonego
go cierpią często na brak zamówie1'i, co
do 30 Września
odbija się znów ujemnie na metodzie kształ
ceuia praktycznego ucznia .
Zgodnie z rozporządzeniem nowej usta- ze względów oszczędnościowych i gosW wyniku rozważań tych trzech mewy celnej ministra Schielego w Niem- podarczych rzekomo to krytyczne położeme tod kształcenia rzemieślnika autor przyczech, wygasa z dniem 1-go lipca b. r. pra- kupców importerów, z tern iednak, by prz~- chodzi do wniosku stworzenia osobnego
wo bezclowego przywozu mięsa zamraża- wóz mięsa zamrażanego me odbywał się typu wyższej szkoły rzemieślniczej, któnego z zagranicy, jak również i prawo przy w. większych partjach kont.ynge11towycl~ rą kształciłaby tylko elitę wśród tych ,
wozu mięsa zamrażanego w ćwiartkach. jak dotychczas. W praktyce więc wychodzi którzy uko11czyli terminowanie u mistrza.
Przywóz zaś mięsa zamrażanego z obcią- na to, że aż do dnia 30 wrze~nia przywóz Tym sposobem uczeń byłby jednakowoż
żeniem cła vvedle postanowień nowej u- mięsa zamrażanego i rozdział tegoż dla zmuszony do nauki w warsztacie mistrza,
stawy reguluje od tego czasu, to jest od konsumentów odbywać s~ę będzie jak- do- co pewne sfery od rzemiosła odstrasza.
1-go lipca paragraf 12 ustawy Rzeszy o tychczas bez żadnych zmian.
Uprzedzenia te atoli znikną, gdy kultura
badaniu mięsa. Siła obowiązywania tej u0--u nas będzie większą i każdy rodzaj pracy
stawy została jednak z najrozmaitszych I
zostanie uszanowany.
K.
przyczyn ogółowi bliżej niezn_an~ch, mię
dzy któremi jednakże bezwątpien1a energiczny protest rządu argentyńskiego największą odgrywa rolę, zawieszona a data
i
jej wejścia w życie odroczona aż do 30
września b. r. Stało się to mocą nowego
rozporządzenia ministra wyżywienia Rzeszy, które upoważnia importerów do wprowadzenia w granice pa11stwa 12,500 tonn
Łodzi
mięsa zamrożonego i to w terminie prekluzyjnym do 30 września l 930 roku. MiSpółdzielnia z ogr. odp.
nister Schiele opiera swoje rozporządzenie
na podstawie § 108 rozporządzenia o
Łódź,
Kilińskiego
świadczeniach Rzeszy i oświadcza z szcze
(gmach Towarzystwa Rzemieślniczego nResursa")
g61niejszym naciskiem, że ;oz:porządzc!1ie
przyjmuje
jego nie zmierza do przedłuzema tenmnu
od jednego złotego za opro·
przywozu bezcłowego mięsa mrożonego,
oszczę
centowaniem, terminowe i na
ale raczej jest aktem uprzejmości wobec
handlowcóv„· tej branży i ulgą dla kupców
każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku.
miesem. zamrażauem, którzy mieli wobec
rze.źni zagranicznych i dostawców n1 i;;'sa
Załatwia
zamrażanego bardzo wielkie zobowi<JZ~tn~a, ..._ 1003
ctatające jeszcze czasu przed usta11ow1~- ~mmmw~~~~~~~~~~~~~~~~•'~~~~~~~~~~~~~~~~
niem nowej ustawy celnej. Jak pod~Je • • •,
„Allgemeine Fleischer Zeitung", zobo,yią.
zania te wynosiły na 36,000 tonu mięs~
zamrożonego. Minister Schiele uwzględmł
ważną,

Izba Rzem1·es'łn1·cza w Łodzi·
z mem<>rJ· alem
i Handlu

prze
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Kiedy z końcem 1918 roku kształtowa żądaną .przez inne kraje, kiedy zmeljory- I 'yktatowi cen producenta. Przytem żaden
ły się państwa nowe i przekształtowywały zowana agrarnie zagranica nie zapragnie liraj, znajdujący chwilowo podstawy sasię stare, sternicy w twórczej swojej ra- rosyjskich płodów rolnych a przedmio!em mowystarczalności w sobie, nie może twier
dości mało zwracali uwagi na kwest je go- eksportu rosyjs,kiego pozostaną najwyżej dzić, że podstawy te będą stale istniały:
będzie e fl m o w y s t a r c z a l n .ość
w
spodarcze każdego państwa w sobie i uło jej wys.ok.owartościowe rudy.
żenie się
międzygospfKłarcze.
Z jednej się wtedy przedstawiała rentowność i amor d z i e et z i n i e !l ł o d ó w r o l n i strony między nowo ukształtowanemi pań tyzacja zobowiązań zaciągniętych dla osiąg c z Y c h m o ż e k a żet e j c h w i stwami zapanowały 00 początku stosunki nięcia tej samowystarczalności? (nwesty- l i b Y ć p r z e k l' e ś lon ą n j e wrogie lub naprężone, z drugiej zaś wy- cje, cła, premje eksportowe, to wszystko w u r o d z a j a m i i k a t a s t r o f a próbowane co dopiero przyjaźni orężne tych wypadkach jest dumpingiem, dążą- m i ż y w i o ł o w e m i. Skarby na-

Jak

przedstawiały wszelkie sprawy ekonomiczoe między sojusznikami w różowem zabarwieniu, odsuwając je, jako mniej ważne,

Ma plan drugi. Przygotowana jako tako na
r;odstawie głębszych rozważań była może
.ylko Czechosłowacja, lecz też jej przygo') -dania i rozważania nie rozwiązywały
'1raw gosllodarczych na dłuższy okres, bo
.)Zwój stał się wkrótce zależnym od mnóst~va czynników nieprzewidzianych i nieprzewidzialnych.
W czasach inflacji do
kwestji gospodarczych odnoszono się z pewną lekkością.
Wirowało wszystko nad przepaścią a sternicy wytężali tylko siły,
by szalony pęd maszyn
drukujących

"pieniądz"

zahamować.

Inne kwest ...
je gospodarc ze stały się
dalszorzędne, najczęściej
też.
wobec
niestąłości
m i. e r n i k a. t r u d n o d o kła d -

nie uchwytne.
Kiedy zaś mierniki stały się trwałe, kie!Jy nast~piła stabilizacja walut, wtedy zaczęły się wyraźniej przedstawiać siły gospodarcze poszczególnych państw, które
obecnie miały istnieć obok siebi~, odzwierciadlając się przedewszystkiem w bilansach
handlowych. A wkrótce potem rozpoczęła
się we wszystkich państwach o ujemnych
bilansach handlowych gorączkowa praca
nad aktywizacją tych bilansów, bo szybko
zdano sobie sprawę z tego, że na tolerowanie ujemnych bilansów handlowych
mogą sobie pozwolić tylko państwa, których bilans płatniczy na podstawie innych
dochodów jest czynnym.
Do aktywizacji bilandÓW handlowych
prowa ..
dzą dwie drogi: zmnIeJszenie importu lub zwł~k
s z e n i e e k s p o r t u.
Skutek tern
pewniejszy, Jeżeli się przeprowadza .obydwie sprawy łącznie.
Wobec tego powstało hasło SatnQwyAarczalności a równocześnie dążenie do
ekspansji eksportowej.
. Samowystarczalność i ekspan3ja mogą
&ę też wywodzić z innej matki: zachłan

ności.

~łowa o .samo~ystarczalności stają się

t. kazrlym druem wIęcej czynem. Natomiast

dążenie ekspanzyjne eksportu natrafia

na

prz~szlcody, które tylko po małej części
~~na odszukać w zmniejszonej ogólno ...
SW\"łtowym kryzysem gospodarczem sile

nabywczej zagranicy. Prawdziwy powód
kurczenia się zbytu za granicą leży w zrnnoionej pod wpływem własnych dążeń do samowystarczalności produkcji
zągranicy.
Nie tylko Polski i n. p. Austrji, Anglji i
Chin, lecz wogóle każdego państwa w stosunku do jego zagranicy.
Do tego stanu hyperprodukcji nad po_
J~ność rynku wewnętrznego i coraz silrueJszych oporów w ekspansji eksportowej OOs~e~ł świat niesłychanie szybko, nie
ewolucyJrue, lecz prawie że rewolucyjnie
~ powodu nadmiernych środków stymuluJących, wprowadzanych do poszczegól..
flych ~rg~izmów gospodarczYCh celem
OSiągDlęcla celu ~ jak najkrótszym czasie.
P~cze~ zapomruano zupełnie o tern, że
kazdy stimulaus uzdalnia wprawdzie chwi.
,low.o .do nadzwyczajnych czynów, lecz
s.zk~zl organizmowi w przyszłości cza: : : nawet w sposób nie dający się 'napraW niesłychanym tempie dąży do samo~
Wystarczaln~ci ~osja, nie patrząc w dalszą przyszłosć, kiedy ropa jej z poWodu
rozwoJu t, ~o stanie oie lIUliel J)O-

cem do zniszczenia podstaw istnienia k.onkurenta (Definicja Krzywicl{!ego). Rosja
tak, jak światopotężna pod względem finans(}wytU obecnie Atneryka nie patrzą w
daleką przyszłość. Manewry celne Stanów
Zjednoczonych pr~edłużą wprawdzie .o!<res
finansowej odbudowy państw niezdotnych
skutkiem nowych cel do eks!>ortu, lecz
postawią te państwa na tem pewniejszych,
trwalszych fq!1damentach.
R e f l e k c j e z a ś, z b u d z () _
n e t r u d n o ś c i a m i e k 8 P o l' t o ~
we m i , n a r z u c a j ą p y t a n i e:
c z y i w jak i c h war u n k a c h
i d e a s a m o w y s t a r c z a In o _
ś c i j e s t w S 1< a z a n ą i p rak _
tyczni e b ez szkód d ta p o
ą z c z e g ó l n y c h p a. ń s t w p r z e
p r o wad z a I fi ą ?

turalne, mimo wszelkiej wiedzy geotogicznej ściśle nieobliczalne, mogą się wyczerpać, zwłaszcza przy rozrzutnej gospodarce, Idór~ niektóre pa.&stwa w poczuciu gigaotyczności 'hvó;stwa uprawiają. W oby~wu wypadkach będzie wtedy trzeba pokomie powrócić do swoich dawnych dostawców, nowo torować zaniedbane szlaki
poląc~eń, przyjąć dylrtowane przez zaniedbanych dostawców warunki, którzy naturalnie przymusowe to paloieaie wyzyska
ją i, ze względu na straty poniesi.one przez
długi okres czasu, wyzyskać muszą.
Już tam zaś, gdzie własnego surowca
nie starczy, gdzie trzeba g.o dodatkow.o nabywać od zagranicy, Imide pallstwo musi
się z tern liczyć, że surowca żaden kraj nie
dostarczy, jeżeli mur celny wyklucza go
zresztą cd każdego innego połączenia handl.owego.
A f'lrzecież każdy kraj', rozwl'j'aJ'ący SWO'j'
1~
aparat wytwórc7'V
- ;do
, 'śa'"owysłarczal""'s'cl',
"
u....
dąży równQcześnie do utrzyman;'" l' pomno..
żenia eksport« swoich produktów prze"'ysłowych.
•••

..

2

darcze w innych dziedzinach. Jeżeli zaś
kraj swoje dążenia samowystarczalności
prz~prowadzi przez dumping celny, inwestUjąc olbrzymie f{woty n. p. Niemej'.
k~ór~ na meljoryzacJę rolniczą celem osiąg~
nręcla samowystarczalności
wydały w .ostatnich htach

żywnościowe;

30 mil.iardów

złotych - w tym celu, będzie on chrołlii tvl
k? płód w chwi!i poczęcia schorzały a uwIę

Zł przytcm w lOwestycjach do tego
potrzebnych Jcapitały, których renbwnośc
z. pow~dów już ~0:tanycit, jest wąt i:.'liw'-1:
Ole mając pewnoscł, że uzależnił on sie na
zawtize od zagranicy, któr.u na jego POlJt(~
powanie egoistyczne, zagrażające byf(}\\ ~
dotychczasoweg.o ciostawcy, odpowie zu .
pełnym zizolowaniem się.

Coraz częściej czytamy i słyszymy o
projelitach bloków państwowych. l':ie sa
to już te idee, które dawntej świat o~an~:

wywały: ~loki państw, przedstawiających

potęgę mihtarną, gwarantującą swc;'-- oby
watelom poMj. Obecnie c-vraz więcej prze
świeca ną tlmninie tych myśli, choć zawsze
jeszcze drugorzędnie, tło gospodarcze. Zaistnienie tych idei wskazuje, że drogi obecoe są błędne. Ciekawym był ostatnio proje~t - ~ysunięty me przez jedną z wieIkosci pcl1tycznych, rozgłośnych na kuli
Tak, jak obecnie państwa pos7;czególziemskie'
bl ł
' tw
d . 1
J o {U pails owego, ZICląne się ukształtowały, prawie że bez wyjąt
cego Zachód Ę
od W h d
któ
· poSła
. d ają
• one sam6\vystarczalności
uro'!ly ". t·
se o u,
ry
k u nIe
przedsła' łb
~
wla y wprawuzl.e ez l)o~ęgę mewszys tki ch sur.oweÓw w dostatecznej miecarską
le
kt' b
d
tk'
'
cz ory y prze ewszys lem
.
rze. WQbec t ego Importu nie dą się unikw sw.oim różnorodnym kompleksie natural
nąć. Zasada samowystarczalności już munym był terytorjum :zdolnem do sam.owy.
si uznać przełamania. Jeżeli zaś kraje te
O t ó ż,
r y g o r y s t y e z n e słarcudności i wymiany towarów. więc
przeprowadzą samowystai'czaloość prak- p r z e !l f o wad z e n i e i d e i s a - eksportu, ale międzyblokowego.
tycznie za pomocą muru celnego, działają- m o w y s t a f c z a l n o ś e i n i e
cego wprawdzie rozwoj.oWO na własny prze d a s i ę P rak t Y c z n i e p o g o _
Idea ta bardzo piękna i, nawet PO zre·
mysł, lecz zawsze na szk.odę k.onsumenta d z i ć z e k s p a n s j ą e k s P Q r _ duk.owaniu niektórych może zbyt Optymi.
Idea aam.owystarczalności da stycznych zapatrywań, przeprowadzalna.
t. j. własnego obywatela, a przeto w dal- t o w ą.
szej konsekwencji państwa samego, wtedy się bezsprzecznie do pewneg.o stopnia zrea- Lecz realizacja, to muzyka dalekiej przyszzagraniczni dostawcy surowców będą się lirować. Jeżeli dany kraj powiększy po- łości. A życie gospodarcze, byt ludów, nie
musieli uciec d.o jedynego środka ochron- wierzchnię pod zasiew przez użyźnienie do- zezwala na dłu~ oczekiwanie rozwiąza
negoprzeciw takieg.o r.odzaju szkodliwemu tychczas zaniedbanych obszarów, jeżali ten nia. Dla teg.o każdy kraj, pnuczony hamul
samolubstwq: zrezygnują z dostawy su- kraj stworzy warsztaty na przeróbkę włas cami, na które jego dążenia eksportowe na
rowców, choćby dochody z tego byłyby nego surowca _ w8zystk!O to będzie zdro- trafiają, powinien bezzwłocznie przystąpić
im bardzo potrzebne, zmuszając dawniej- ,,:e, ~rzez ,,:s~yst~ich zrozumiane. A po_ do analizy swoJej produkcji i jej uzasadnieszych odbiorców surowca d.o nabywania Olewaz rozwlme srę ten stan sukcesyjuy nia naturalnymi warunkami kraju, jej raw stanie jQŻ przerobionym, na które to pro- ~to5unki tego kraju z zagranicą ułożą się cji bytu wobec równych warunków innych
dukta z tych samych powodów zapotrze.. powoli, bez głębszych wstrząsów polityId kraj~w! i wyciągną~ z tego konsekwencję,
bowanie istnieć bęqzie, szkodząc sobie tyl- gospodarczej własnej i zagranicznej, z któ chcclazby one godZIły w jego ambicje. Po
ko własnem murem celnym ł poddając ąię rą będą go nadal łączyły stosunki gospo- wyeliminowaniu czynników konjuktural~!II!!!!!I!!!!I!!!!!I!!II!!I!!!!!I!!!!!I!i!!!!!!!I!!!I!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!I!~!!!!!!!!!~!I!!!!I!!!!!!!IIII!!!!!!!!!!!~!!!!IIII!!!!~!!!!II!!!!!!!!!!!II!!~~~!!!!.II!!!I~~!!!!.II!!!I!!!!.II!!!I!!!!I!!!!!~~~ nych, wysuwających się z pod ingerencji
=
.obmyślanej, okaże się potem, czego zagranica, dążąca również na zdrowem rozumowaniu do samowystarczalności, z obcycb
źród~ł nabywać mu~i. A wtedy dadzą się
ustahć zdrowe drogI rozwojowe dla włas
nej produkcji •
domagają się
1

U&
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Unifikacji prawa handlowego

przedstawiciele sfer gospodarczych

Delegacja

I~by Przemysłowo-Handlowej

U

S··' ·
. ·
MIDlstra prawledhwoscl

Dnia 27 b. m. p. minister SprawiedliwoIzhy Przemy ..
w osobach Prezesa R. Geyera, dyrektora K. Bajera i radcy prawnego adw. H. Felixa oraz przedstawicieli Związku Przemysłu Włókienni
czego w Państwie Polskiem p. Juljusza
Borneta i Związku Banków dyr. Wł. Gordowskiego. Delegacja wręczyła p. ministrowi memorjał w sprawie stosowania ustą.wy o nadzorach oraz ścigania
przez
prokuratorów zło$liwych niewypłacalności.
P. Prezes Geyer i następnie inni de!egaci
kolejno przedstawili p. ministrowi potrzebę u n i f i k a c j i p r a w a e y w i 1neg9 rnateri,alnego i formąlnego, a przedewszyJtk i e m h a n d 1.0 w e go, gdy Ż
.obecna ttiejednolita ustawą działa
tamująco
na
ż y c i e g o s p o d a r c z e. Następ
nie stwierdzili, że na zaostrzenie obecnego
kryzysu wpływa również zbyt liberalne
udzielanic przez Sądy odroczeń wypłat.
Łatwość uzyskiwania nadzoru sądowego
sPQwodowała zachwianie się stosunków
k~edytowych w ~raju, co szczególnie sill11C odczuwa Łódź; nic można również zapominać iż stan obecny
zmnie(sza zaści Car przyjął delegację.
słowo Handlowej w Łodzi

_ _ _0

w Łodzi

~fanie zagranicy. do przedsiębiorstw kraJowych: DelegacI, kolejno popierali przykładamI p~szczegolne. punkty memorjału.
.. P. mInIster wyraZIł podziękowanie za
In!cjatywę podjętą w tak dOlliosłej spraWIe I?rzez Izb~ ~rzemysłt>wo-Handl()wą w
ŁodzI oraz oswladczył, że celem zadość
uczy.l1ieni~ wnioskom Izby w najbliższym
czasIe zaząda od prezesów Sądów OkręO"o
wy ch dokładnych danych statystycznych
zarówno co do nadzorów udzielonych przez
S~dy <?kręgowe, jak i Apelacyjne, następ
nIe zas zwoła konferencję pp. prezesów
Sądów w celu omÓwienia wytworzonej
sytuacji.
P. minister prosił Izbę
o nadesłanie swoich uwag
i dezyderatów do Komisji
Kodyfil{acyjnej sekcJi prawa hRnnlowego. która
wkrótce roz!,oznawać bę
d~ie projekty ujednostajnIonego prawa handloweg o, a w ,z w i ą z k u z t e m u ~
stawowego uregul.owania
sprawa odroczenia wypłat
wzgt. ugód sądowych nfi
obszarze całeg.o państwa.

• •, _ _ _ __

Dals~y rozw?j na błędnie r.ozpoczętych
torach Ole usurue I{ryzysu g.ospOdarcz2go.
w kt?ry świat popadł, lecz zaostrzy go pó
usumęciu powodów, które na jego powsta
n§ obecnie się złożyły.
S-amowystarczalność i
ek,sport nie rozwiązują
tez na stałe kwestji bezrobocia,
czego by
się
chciał dO!latrzeć Winston
Churchill, której ostatnie przyczyn y, prócz osła
bionej kształtowaniem 5i~
st?nu fin?n s owego w cza:
sa ch wojennych i infta.
~yjnych.8iły nabywczej
jednostkI, należy szukać
na in1"!em P.oll!: wypiera.
nia siły ludzl{iej
przez
postępy techniczne.
. Jak egoizm owbi3ty na dłuższą rnetr,~
ntgdy nie pOpłaca, tak też caro!:!y VI swoim pcżyciu kierować si'2 mliGZ~ zasadą czysto Juqzł<ą, że bez pożycia z 8ąG!rUem 03
wieki ?bejść 5j~ nie można, że &pG!'y~ tudowamc murów i śl·ooltó'.v (duor.nych pożerają bezowocr;ie lmpUały. Pi'ZVCZ2~; I,;;:;z
cze pamiętać trzeba, że jednostlm lt1d~k()
silniejsza potrafi unicestwić drugą jeclnost~
kę, ale narodu całego unicestwić nie moż
na. Będzie nn zawsze istniał, w tej lub (in·
nej formie. A pol{Onany gosnc;:l<::;':':t:o ::':-'lnie sie cieżarem dla zwycięzcy.
Dr. A. T. K. ,

Str.

„HAS:tO" z dnia 29 czerwca 1930 roku.

~~~~~~--~~~~~~~~~~~__:.:.

Symfon1a

miłości

gramofonowy. 15,40-17,05. Koncert popllL a 'l&da.
zespołu instrument. P. R. w Katow. l 7,2S--l8,4f>.
Koncert z Warsz. 19,25. Skrzypce (sol. - J. Cet·
ner, prof. Państw. Kons. Muz. w Kat.) 20,00. Kon•
cert popul. z Warsz. 23,00-24,00. Muzyka taneczna.

i.poświęcenia

Wywiad z Wacławem Sieroszewskim o-filmie „Na Sybir" („Płomienne Serca")
miłoś polskit.j przeszłości ... Nie wiem czy lJai1
bieżącym przystąpił do spotkał się z niemi?
intensywnej pracy w tej dzjedzinie, stwa- Cóż panu mogę o tem powie~i<ic(;?
rzając swój pierwszy, tegoroczny scena- Chyba to tylko, iż w Polsce, 11iestety; jest
rjusz p. t. „Na Sybir" (Prod. Kineton - wielu ludzi, którzy nię czują polskiej
Sfinks). Będąc zdania, iż sąd . znakomi- przeszłości. Nie tak łatwo wymazać z dutego pisarza o pracy dla filmu, - sąd o- szy narodu okres 150-letnej ms;ki i walki.
party na świeżych jeszcze wrażeniach, bę Szerokie rzesze nieraz jeszcze będą pra-

cie, przeszłość dać może. Głosy, o których
pan mówi, to głosy krótkowidzów, - a
częściej jeszcze niepożądanych, niepoważ
nych eiementów. Ale miejmy nadzieję, że
si~ to z czasem zmieni.
Znakomity pisarz żegna nas, wyrażając
nadzieję, że się spotkamy na premjerze

Wielki pisarz, i przytem wielki

nik kina, w roku

„Sybiru'~.

dzie szczególnie interesujący dla szero- gnęły nasycić się ową rajską strawą bokiego ogółu, zwróciliśmy się do11 w tej haterstwa, którą im ta, miniona na szczęś-1
właśnie sprawie.
u
- aki jest stosunek pański, do filmu

„PIEKŁO

.....
KOBIET''
K. L.

FF

dźwiękowego?
- Znajduję, iż niepomiernie rozszerzył
on możliwości twórcze filmu i współpra
cujących nad nim.
Zdobył on mowę, a
Sąd przysięgłych w Tarnowie, niejaką
Była porządną dziewcŻyną, a teraz ani
więc zdobył niejako
nowy wymiar rzeczywistości.. Te jego nowe możliwości u- Józefę Furdoniównę skazał na karę śmier- pracować nie może, ani oczu pokazać na
ani zapomnieć o nim.... Bo
'l)łynęły też w aużej mierze na prace nad ci przez powieszenie 'za uduszenie swego świat Boży,
nieślubnego
dziecka.
i
jakże
zapomnieć,
taki był dobry, miły,
scenarjuszem „Sybiru".
Sądzę, że każdej kobiecie załkało ser- nikt dla niej taki nie był. W służbie nikt
- Pan, zdaje się, nie poraz pierwszy
ce, na wieść o tej smutnej zbrodni i zapad do niej tak nie przemawiał .... A teraz jak
tetknął się z pracą scenarjopisarską?
łym
wyroku.
on mógł ją tak zostawić? ... A przecież przy
- O, tak, - mam za sobą już „KsitPrzywykłyśmy już do tego jarzma sta- obiecał ... Teraz wszyscy będą ją sobie palcia Poniatowsk~ego" - niestety dotychczas niezrealizowanego. Ale od tego cza- wiania nam zarzutów. Bo czyż możecry li cami wskazywali, a jej dziecko będą nasu, muszę przyznać, iż technika scenarju- czyć na zwycięstwo, porywając sit,: do wal zywać znajdkiem ...
Ach, gdyby mogła nie myśleć, gdyby
szowa bardzo się skomplikowała. jest ki przeciw sile, przeciw prawu? Cóż rno

to

wymagająca

wyjątkowych

zdolności że zdziałać

dziedzina pracy artystycznej. Doszedłem
też do wniosku, iż w przeciwstawieniu
do poezji lub literatury scenicznej - dzieło
literatury filmowe, jakiem jest scenarjusz,
powinno być opracowane i twórcze zespołowo.

- Czy tak właśnie był tworzony scenarjusz „Sybiru"?
- Właśnie. Opracowaliśmy tę rzecz
wespół z Anatolem Sternem, który jest, o
ile mi wiadomo, jednym bodaj z niewielu
Judzi w Polsce, zaznajomionych gruntownie z tym działem twórczości dla filmu, i
przy współpracy wyjątkowo cenionego
przezemnie realizatora Henryka Szaro. Pra
ca z nimi dała mi wielką satysfakcję.
Tylko mając doświadczonego scenarjopisarza dla współpracy i reżysera, który
koncepcję twórców scenarjusza odrazu układa w ramki technicznych możliwości,
można, mojem zdaniem, napisać prawdziwie dobry scenarjusz, - jakim wydaje mi
się być scenariusz „Sybiru".
- Sądząc z tytułu, film ten ukaże
martyrologję polskich rewolucjonistów?
- Raczej będzie ten obraz historją dwu
serc, które rozłączyła tragiczna zawierucha 1905-go roku. Dramat, jakich było
wówczas wiele, dzielnej dziewczyny i
rewolucjonisty, zesłanego p-0 torturach w
cytadeli, na Sybir. Nazwaliśmy tak właśuie
ten obraz, gdyż doskonale wyraża on
ducha owych czasów, - gdy nawt chłop
cy, bawiąc się, mówili: „Kiedy urosnę, pójdę do szkoły, będę się uczyć, potem
pójdę na Sybir, wrócę, potem się ożenię
i będę miał dzieci".
- Jeszcze jedno. Podnosiły się ostatnie głosy przeciwko czerpaniu tematów z

DZIŚ I DNI NASTĘRNVCH !

Film

dźlViękowo-śpiewny

!

ROMANS-współczesnej panny
W roli

głównej;

Najpiękniejsza para
Pełna tempera-

utyatów Hollywood.
mentu, k1>ldeteriiC
i subtelnej gry

o Jl en·Moore

Nel•1 ffami•1tOn

Najpiękniejszy
amant Ameryki
Ponadto rewelacja I Dodatki śpiewno
dźwiękowe: U Rewja słynnego ka ba.
retu „Caballo", 2) Wszechświatowej
sławy komicy Bracia Armant.

Na sezon letni ceny wszystkich mfojsc
zniżone wszystkie miejsc3 po

)

Po~~:ni ~==~n~ =~~cz
o
soboty, niedziele i święta o godz. 3-ej

nasz bunt? Czy echo doniesie krzyk pokrzywdzonych przed TrylJunał?... Tam niema serc... Tam jest s1la ...
:Wyrok brzmi: „Józefa Furdoniówna,
skazana na karę śmierci za uduszeni~ wlas
nego 5-ciomiesięcznego dziecka" - ptzC'z
Sąd Przysięgłych w Tarnowie.
Prawu stało się zadość... Ale nie zamykajmy oczu, nie zatykajmy uszu, nie zas!flepiajmy serc, a ujrzymy i usłyszymy
wiele rzeczy, poznamy to prawdziwe „piek
ło kobiet",
piekło przez jakie brnęła ta
biedna służąca od chwili rozwijania się nowego życia w jej łonie.... Te wszystkie obmyślane zabiegi, te niedosypiane noce, te
jej cierpienia fizyczne, cierpienia moralne,
że z chwilą ujawnienia jej grzechu wszyscy nią wzgardzą, straci miejsce, gdzie ona
się podzieje z dzieckiem, co mu da jeś~,
w co ubierze, jak ona będzie żyła? .••

I

W WIEDNIU NIEDŁUGO ODBĘDZIE
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES
KOOPERATYSTEK. Referentką kongresu
jest p. dr. M. Orsetti, a sekretarką p. Honora Entfield, która jest także sekretarką
Międzyn. Ligi Kobiet K<:)Operatystek. Pani
Enfield, będąc zeszłego roku w Polsce,
zwróciła uwagę na brak u.nas kobiecej orga
nizacji, propagującej współdzielczość„ któ
ry to ruch zagranicą jest już tak potężny
wśród kobiet. Na kongres tegoroczny nie
zostanie wysłana z Polski żadna delegat-

Weimarze.

tAGRANICZNE:
Transm. z Teatru ~aroctowego
„Biała Dama" opera Iloieldieu.

L)psk.

19,30. Frankfurt. Transm. z Teatru
Mannheimie. „Aida" - op. Verdiego.

Nar.

„
w

19,30. Praga. Transm. z Teatru Narodowego.
„Eugenjusz Oniegin" ,.... opera Czajkowskiego.
-

20,00. Langenherg.
operetka Lehara.

~Gdzie

skowronek

20,00. Wrocław. Transm. z Teatru
„Niziny" - opera Eug. D'Alberta.

śpiewa•

M.lefsklełl:ł!

20,00. Monarh.ium. ..Ksieżniczka cvrku" rctka Kalmana.

Przecież ono już zimne, już trupek. ..
A czego ono płaczę? ... Woła mamo ... Ucieka, zatyka uszy, chwyta' się za głowę, w
głowie szum, czuje jakby uderzenia mło
tów w takt - mamo, mamo ...•
Odczytują i .:j wyrok:
Lecz ona nie
słyszy nic, li tylko mamo, mamo!!! Nfe wi
dzi nic wokół siebie, jak tylko sine ustecz
ka zasypane ziemią i małe trzepoczące się
rączęta... Ale kto to zdała tak pogodnie
się uśmiecha??? A. .. już wiem ... to ·spraw
ca jej nieszczęścia ..•

ooo

___

iiiiiiiiiii
i

21,00. Bern. „l q_icmmca
Wolff • Ferarriey
21,02. Rzym..
Franchetti'ego.

tt.o.lmh9' -

PONIEDZIALEK, 30 czerwca 1930 r.

·

ka, ale zawiązujące się organizacje kobiece pod impulsem p. Orsetti, nawołującej
do tej pracy wezmą sobie za zadanie idee
T-wa Kooperatystek i obiecują na przyszły rok już wysłać swoje delegatki.
MATKI POLEGŁY,CH AMERYKANóW
W PARYŻU. 300 matek - obywatelek St.
Zjednoczonych, poległych w Wielkiej Woj
nie przybyło do Francji w celu odszukania
grobów swych synów.
WYŻSZE STUDJA KOBIET

W CZEI NIEMCZECH. W ub. roku szkolnym promowano w Czechosłowacji: 40 prawniczek, 104 medyczki, 33 filozofki i 15 przyrodniczek. Magisterjat farmacji uzyskały 54 kobiety.
CHOSŁOWACJI

..Krzvsztot

PROGRAM ROZGLUSNI J,óDZKIEJ
„POLSKIEGO RADJA".

•

cji Państwowej m. st. Warszawy pod dyr. Al.
Sielskiego. 1) Rossini; Uwertura d1> op. „Cyrulik Sewilski" 2) Wagner, Fantazja na tematy
z op. „Lohengrin'· ) Michielis: Czardasz Nr.
8. 4) Conradi: Offenbachiana, 5) Sonnenfeld
Oberek fantastyczny, 6) Robert: Marsz „Kiedy
Madelon" (tr. z Warszawy) 18.45-19.05. Rozmaitości. Odczytanie programu na dzień następ
ny. 19.05-19,25, Wiadomości przyjemne i pożyteczne (tr. z Warszawy). 19,25-20,00, Płyty
PROGRAM ROZLOśNI LóDZKIEJ.
gramofonowe i sygnał czasu z Warszawy, 20,00
Niedziela, dnia 29 czerwca 1930 r.
-20,15. Kwadrans literacki, Henryk SienkieŁóDź: 9.00 Transmisja z Poznania. Pierw- wie.z: „Janko Muzykant" - wygłosi P· Hańcza
szy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Pols- kowa. 20.15-22,00. Koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej (tr. z Warszawy) Wykonawce. a) Wielka pr 9 cesja, b) Naoożeństwo ponty· cy: Orkiestra Filharmonji \varszawskiej i solifikalne z kazaniem, oraz „Te Deum". 11,5812,10 Sygnał czasu z Warszawy, hejnał z Wie· ści. 1) S. śnieckowski: Marsz drukarzy. 2)
Jan Strauss: Uwertura do op. ,Zemta nietopeży Marjackiej w Krakowie, odczytanie pro- rza", 3 ) E. Waldteuufel: Walc „Wizja", 4) Ch.
gramu dziennego, oraz repertuar teatrów i Gounod: FantazJ·a na tern. z op. „Romeo i Jul
kin. 12,10-i3,J.5, Muzyka z płyt gramof. Gra- ja", 5) Solista, 6) Solista, ~) E. Kalman: Wią
mofon i płyty z f. „A. Klingbeil" Łódź, ulica zanka z operetki „Księżniczka Chicago": 8) A.
Piotrkowska 160, 1) Adam:· Uwertura „Gdyby
M
był królem". 2) Tosti: Serenada, 3) Gurtis: Rajczak: Krakowiaki, 9) St. Moniuszko: azur
Piosenka neaplitańska, 4) Offenbach: Wstęp z op. „Halka". 22.00-22.15 Feljeton p. t. „Jar
ma1·k na św. Piotra i Pawła" - wygłosi p.
i barcarolla do op. „Opowieści Hoffmana". 5) W. Czosnowski (tr. z Warszawy) 22.15-24,00.
Lehar: Dziecię Alzacji. 6) Myddleton: Amerykańska fantazja. Muzyka taneczna. 13,15-16,20 Komunikaty: meteor., polic, sport., P. A. T., oPrzerwa 16,20-16,30
Osmański: „Kwiaty raz muzyka taneczna z Warszawy.
polskie" - odegra orkiestra P. R. (tr. z War·
KRAKóW,
9,00. Transmisja
z
Poznania.
szawy) 16.30-16.50 „Majątek narodowy i ma· Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Pol·
jątek rolnictwa" odczyt wygł, dr. Bogdan sce: 12,10. Koncert gramofonowy. 16,00. Po.
Dederko (tr. z Warszawy) 16.50-17,10 a) S. gadanka dla rolników: 16,20. Muzyka z Warsza·
Moniuszko·; Graduale z „Mszy Piotrowińskiej"; wy. 16,50. Muzyka z Warszawy. 17,25. Koncert
b) Ch. Guonod: Parafraza psalmu 136 - „Po- z Warszawy. 18,45. Rozmait. 20.15. Koncert wiecz.
nad brzeg obcych rzek" odśpiewają
koła 23,00. Transm. muz. tan.
śpiewacze (tr. z Warszawy) 17,10 17,25 Od'
czyt historyczny (tr. .a Warszawy) 17,25 KATOWICE, 10,30-U,ó. '.(ransm. z Poznanfa.
17.45 Koncert Reprezentacyjnej OrkiestrY, Poli- Kongre1 · Euchar~czny. 12,15-lS.OO. Koaurt

w.

18,00.

ko ....

KRONIKA KOBIECA

SIĘ

LWóW. 9,00. Transm. z Poznania. Pierwszy
Kraj. Kongres Eucharyst. w Polsce: a) Wielka
procesja,
h) Nabożeństwo pontyfikalne z kaza.
niem., oraz "Te Deum". 11,58. Sygnał czasu z
Warsz„ hejnał z Wieży. Marj. w Krakowie. 12,0513,00. Koncert gramofonowy. 15,30. Pogadank2
z Wars::iawy. 16,00. Odczyt z Warszawy. 16,20.
Muzyka z Warszawy. 16,30. Odczyt z Krakowa
16,50. Muzyka z Warszawy. 17 ,10. Odczyt histor
z Warsz. 17,25. Koncert z Wari;zawy. 18,45. Roz
maitości, kom„ koncert gramofonowy. 19.05. Transm.
z Krakowa:
„Parodja literacka". 19,25. D. ciąg
rozmaitości. 19,40. Transm. z Krakowa: „Meetin3
recytacyjny". Zegar z Warsz. Obs. Astr wybijf
godz. ósm~, 20,00, Kwadrans lit, z \V arsz, 22,01>-'24,00. Feljeton, kom, muzyka tan,. z Wars.-;

20,05. Wiedeń.
Lebracza" - Johua
mogła iść w świat, w świat daleki, uiezna
ny, ale jakże tu iść z dzieckiem? Gdzie Gay'a.
go podziać? Przyjąć nikt nie zechce. Naj20,30. ll..oprnhaga.
rrarum. onerrtkl z
lepiej pozbyć się, udusić, a później samej Ny Teater".
umrzeć.
O, tak udusić własnemi dłońmi
20,30. Medjoan. „Madama di 'lnebe" - oooreł
własne dziecko... już, już, prędko, prędka Lombarda.

---~o

KONDUKTORKI KOLEJOWE W JA·
PONJI pracują od lat pięciu na ki"ku Iinjach kolejowych. Japończycy odnoszą się
z całem uznaniem do pracy iyc:h sumiennych, uprzejmych konduktorów .:2:ei·1skich.

a

11,58-12,05. Sygnał czasu z Warszawy i hr.in~}
z Wieży Marjackiej w Krakowie. 12,05-13,13. l\:u.
z)ka z płyt gramof. Uwert. do op. „Don Jua:1··.
2) Mozart: Arja z op. „Don Giovanni". 3) Gric;;:
Erotic. 4) Breton: La Dolores. 5) Grieg: Wios·
ną. Muzyka taneczna • 13,15-15,45. Przerwa. 15,4515,50. Odczytanie programu dziennego i repertuar
teatrów i kin. 15,50-16,15. Odczyt turystyczno .
krajoznawczy (tr. z Warszawy). 16,15-17,10. Mu.
zyka z płyt gramofonowych (tr. z Warszawy). ·17,10
-17,25. Przeględ komunikacyjny (tr. z Warszawy)
17,25-17,55. Muzyka z płyt gramofonowych. 17,SS
18,00. Komunikaty. 18,00-19,00. Koncert popołudniowy z kawiarni „Gastronr"1ja" w Warszawie.
19,00-19,20. Rozmaitości. 19,20-19,45. Płyty gra
mofonowe (tr. z Warsz.), 19,45-20,00. Komunikaty bhy Przemysłowo • Handlowej odczytanie pro
gramu na dzień następny. Sygnał czasu z Warsz.)
20,00-20,15. Prasowy dziennik radjowy ltt. z Warszawy). 20,15-22.00. Operetka „Córka Pani An.
got"-:- K. Lecocqa (tr. z Warsz.). 22,00-22,13. Fel
jeton p. t. ,,życiorys X·ej Muzy" - wygł. Bernąrd
Szarlitt (tr. z Warszawy). 22,15-24,00: Komunikaty: meteorologiczny, policyjny; ·sportowy, orat
muzyka taneczna z Warszawy.
KRAKÓW, 12,10-13,00. Koncert gramofonc
wy. 15,50. Odczyt z Poznania. 16,15-17,30. Kon
cert gramofonowy. 18,00-19,00. Koncert z Warsz.
19,00. Rozmait. 20,15. Operetka z Warszawy
23,00. Transm. muz. tanecznej.
KATOWICE, 12,05-13,00. Koncert gramofo
nowy. 16,20-17,35. Koncert gramofonowy. 18,00
Muzyka tnn. z Warsz. 19,00. Codzienny odcinek po,
wieściowy.
20,05-20,15. lntermez.zo . muzyczne
20,15. Operetka z Warsz. 23.00-24.00. Muzyka \a
neczna.
t:AGRANICZI\"E:
17,45.• Pary-i:. Recital pianisty Yves Nat'łll.
Transm. z Konserwatorjum Amerykańskiego w FoP
taineblau.
20,00. Król!lwiee. Recital Stefana Frenkela
20,30. Medjolan.
Rossiniego.

„Il CoJ1b'

d'Ozy" -

ovcra

20,45. Bern. „John D. wobnva Mat„ chow. Fryder)".ka WolCfa,.

21,25. Kr6lewiec. Słucliowiako {;z~y
programie).
~

słlł>

,~
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,,PAL ĄA'' _ Narutowicza
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36, tei. 215-25.

Do akL Nr. 1868-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik SQdu Grodzkiego w Lodzi, ADAM
ŁAGODZIŃSKI,
zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Kilińskiego Nr. SS, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 9 lipca 1930 roku od godziny
lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Traugutta Nr. 10,
odbędzie się sprzeda:/: z przetargu publicznego ru
chomości, należących do Racheli Wilczyk i ~kłada·
jących się z mebli i in. oszacowany.eh na sume zł.
700.
Lódź, dnia 25 czerwca 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

OGLOSZENIEa
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, ADAM
t.AG ODZIŃSKI,
zamieszk•ły w Lodzi przy ulicy
K i..ii:skic:;o Nr. 55, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
o głasza, że w dniu 8 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. 47,
odbędzie się sprzedaż ~ przetargu publicznego ru·
cltomo5ci, należQcych do lzraela-Chaima Praszkiera i
sklndafocych ai~ • pianina, oszacowanego na sumę
zl. 700.
Łódź, dnia 23 czerwca 1930 r.
Komornik: ADAM LAGODZIŃSKI.

i oświaty

fel

1§1
(§)

Wielki wiec~6r: humoru, śpiewu i tańca

fE1

mJ

UW AGA: Bilety do nabycia w kasie kino-teatru „Przyszłość", od
godz. 3-ej po poł. Ceny miejsc od 60 gr. do zł. 1,50. Początek o godz.
6-ej i 8.30 wieczór.
Dochód przeznaczony na kupno organów przy kościele Dobrego Pasterza

w 2 częściach (14 odsłonach) p. t.

[§)

1§)

,,IPLEllDID''
NARUTOWICZA 20

20.

ienjalny

uwodz:iciislski

EAIL

LYA DE

WAlłWICllC

IARI. GI

PUTTI

tfAlłD

Musłi'acja

muzyczna specjalnie dobrana.

• „ JPJ ml Iii l§ll§] [§Jlfilffi[§]IS]mJl§J[§] 1§1(§1

,

KINO-TEATR

A

Dzil i dni

naatępnych

_ _ _ _,

GRZECHU

z kapitalnym

Poliwi~cenłe

VICTOR Me. LANLENEM

Gmachu

Okręgowego

W spaniała ilustracja muzyczna orkiestry symfon. pod dyr. Leona Kantora.
Ceny miejsc zuiżone: od 1 zł. do 2 zł. Na pier·
w~zy. seans wszystkie D)iejsca ·po 1 zł., w sob.
l medz. od 12 do 3·ej po poi., 50 gr. i 1 zł.

~~~~~~~~ffi~~~~~~~

nowocześnie

n

ROCN~

PTASZEIC

Niebywała

sza111pa6aka komedja, najdoweipni•jszy artysta

Uwaga!

Ceny miejsc znac11:11ie znitone !

Superszlagier produkcji europejskiej
Carmine Galloae p. t.

na wieczorowe seanse miejsca

Zł.

po

MIŁOŚĆ-
NA ROZDROŻU

t.- i

Zł.

1.so

Doskonała

iluatracja muzyczna pod kier.
M. Lidauera. Poci:ątelc seansów o godz.
4,30 pp., w &oboty i uii:dziele o godz. 1,30.
Na pierw:Jzy seans wnystkie miejsca po
50 gr. Bilety ulgowe waine.

(Z RAJU BOLSZEWICKmGO)

Wzruszający dramat życiowo-erotycll!ny

;iór;!iei:

Ołga

Czechowa.

Sceny pełne przejęcia oddane źywych
realistycznych barwach.
- - Pierwszorzt<dne efekty. -

Sądu

wentylowana.

Uwaga I

według powieści

Ceny miejsc

"

i dni następnych!

zniżone

w dni powszednie NA WSZYSTKIE
SEANSE I m., Balkon i li .n. 50 gr.
lJI m. 30 gr.
W sobotę, nied:tielę
i świt;ta na wszyatkie aeanse I m., Bal·
kcn i II m. gr. 60 i Ul m. 40 gr.
~-..-")"''

Dziś

Glenn Tryon
.:.1°:; Sue Carrol.

Regina Id Denny oraz Betsy Lee

Pocs~t~k seans. o g. 3-ej pp. 6, 8,10 w.
Widowl)ia

SZCZĘŚCIA

Emocjo11uj11cy lnelodramat wnunaj11ey do lu.
w rolaeb rłów11ycb1
11ajnowau e~lub~ Ame- - l')'kl, d1e=rowuny
1

pZIŚ i DNI NASTE;PNYCH!

w Łodzi.
PONADTO I 1) Przem6wienie Musso·
linlego do tłumów ostatnio w Rzymie.
2) Zamach na ks. Humberta podcz:as
wizyty w Brnkseli.

głównej.

I YN

PRZEJAZD 34

ALMA RUBENS

Miłostki kap. Lasha .

Dziś i dni nastqpnychl
PODWÓJNY PROGRAM
I

Dom Ludowy

diwlt;kowe P• t.

Niewididane w żadnym flltnie •et.ny
ataku tanków wśród morn płomieni
i wiele ;nnych atrakcji diwi!lkowych.
NAb PROGRAM: Dodatek kt~jowy
i dźwi!lkowe aktualności Metro-Goldwyn-Mayer.
UWAGA: Wył1tcznie tylko u nas!! I

nego wilka morskiego, który w każdym
JJorcie miał kochanki: p. t.

•

Kino

Epokowy dramat z wielkiej wojny.
W·rol. główn,: dwie bohaterki ekranu
ELEANOR BOAi:'łDMAN

dziel·

3.-

11~!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~;iifi·(Ona idzie na wojnę)

II.

ffi)

akt. Nr. 1363-1930 r.
OGLOSZENIE.
Ko111.0rnik Sądu Grodzkiego w Lod~i. LEONARD
NABOROWSKI, zamie5zkuły w Lodti przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłaeza, ze w dniu 9 lipca 1930 roku od godzirty
10.ej rano w Łodzi •puy ulicy Kaliskiej Nr. 16,
odbędzie się sprzedaż z przetargu puhlicmego ru·
chomości, nal~ż~cych do Adolfa Bitt01ana i skła·
dających się z aparatu radjo, oszacowanego na ·sumt1
zł. 545.
Lódi, dnia 17 czerwca 1930 r.
Komornik: LEONARD NABOROWSKI.

Do akt. Nr. 923-1930 r.
OGLOSZJ:NIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, ,JAN
JABCZYK, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Południowl'j Nr. 20, na zasadzie arL 1030 U. P. C.
ogłasza, ze w dniu 22 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi przy ulicy Pomorskiej Nr. 128.
od~dzie się sprzeda:!: z przetargu publicznego tu·
chomości, należących do .Fryderyka Karta i składa.
jących się z mebli domowych, oszacowanych na su·
mę zł. 610.
Lódź, dnia 21 czerwca 1930 r.
Komornik:

DZIEWCZYNA

June Collyer i Conrad Nagel

!

ŚWl~TLNY

IM

OGŁOSZENIE.
Komornik Sędu Grodzkiego w Lodzi, LEONARD
NABOROWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy
Głównej Nr. 17, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 23 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Łodzi przy ulicy Suwalskiej Nr. 6,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego m·
chomości, należ=!cych do firmy „Bracia
Zajbert".
i składających się .z kasy ognitrwałej i czółenek do
krosien, oszacowanych na sumę z!. 861.
Lódź, dnia 26 czerwca 1930 r.
Komornik: LEONAhD NABOROWSKl.

Pocz1ttelc seaDS. o g. 4, 6, 8 i 10 wiec:r;.
Aparaty dtwiqk. ayst. Weaterb Electrlc

SZALONA

Historja zdrady małżeński~._ pełna
humoru i pogodnej ironji. W rolach
głównych : wspani~ła para kochanków

w roli

BILLIE DOVE
Mikołaj S'1•anln
Donaid Reed
Paul Luka•

Dziś ł dilł następny=

Arc7d:a.ieło

!

program pedwójny •ł)'Dnej
wytwórlli Fox-Film, zawieraJl\ćY
2 arcydzłeła filmowe !
I.

Fucy11.ujące przygody miłosne

TEATR

~~CASINO"

Wspaniały

SŁODYCZ

DiWIĘKOWY

-~

201

Claude Farre'ra
4 potęgi &kranu

głównych:

~~=J•c: zł. 1.-, 2.- i

NAD PROGRAM: FARSA

p. t.

powieki genjaln. piewcy morza

W rol.

t

Ceny miej'sc znacznie zniżone Ili m•. 75 gr., Il m. 1 zł., I m. I zł. 50 gr.
Orkiestra pod dyrekcją S. Pietruszki nie zmniojszona.

j

według

3 asy ekranu

•

i dni następnych!

arcydzieło filmow~

WARTA
NOCNA

VARIETE~
demoniczna

I§]

Do akt. Nr. 1511--1930 r.

oczekiwanego, głośnego i niezapomńianego filmu p. t.

w

[§I

~1§)~~~~~~~~1§)~1§)~1§)1§)1§)(§)~~~~~~~~~~~~~~

Przejazd 2

Dramat serc w 10 aktach.
rolach głównych:

@l

I ,,PROSTO z MOSTU" I

Dziś

t

PRZYSZŁOŚĆ" Młynarska
Łódź,
fm
32. 1§1

Dziś w niedzieltt, dnia 29 czerwca r. b.

Wielkie

3 asy ekranu

tt

[§]

1§)

Dil> akL Nr. 1217-1930 r.

Kino kultury

~ Gościnne występy artystów rewjowych ~

pełną gwarancją

za trwa

rrs.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1§1~~~~~~~1§]~~~~

Największy

Najniższe

fNr.

~·.,,;„

-·„

. ..,·

,

~·

D. akt.

Nr. 499-1930 r.

O GL OS ZENIE,
Komornik Sądu Powiatowego w Łodzi, JAN
JARCZYK, zamies~kały w Lodzi przy ulicy Południowej Nr. 20, na zoeadzic art. • 030 U. P. C.
ogłasza, ie w dniu 24 lipca 1930 roku od godziny
10-ej rano w Lodzi pny ulicy Północnej Nr. 12,
odb~dzie sł~ iptlkldai z pr~targU publicznego ruchomości, należ41cych do firmy: ,,N. Ch. Rabi·
nowicz i skladajłcych się z 5 worków pieprzu białego i 3 hele strączków senesowych, oszacowanych
na eumę zł. 3,100.
Lódź, dnia 11 ci;erwca 1930 r.
Komornik: JAN JABCZ'YK.

Wielki dramat erotyczny I

Znajoma z wagonu sypialnego
według powieści „Kobieta, za którą się tęskni".

-

Następny

program:

? ?
• •

?
•

Film ilustrujący t'ragedję m~Żczyzny, który dla majątku poślubił kobietę nie kochając
W rolacil głównych:

Dzieje kochanka -

mordercy.
W rolach

głównych:

i FlłlTZ ICOlłTNElł•

Poc~l\tek seansów w dni pow.
szednie o godzinie 5.20, 7.15,
i 9; w dni świą~czne o godzi- ~
225
nie 3; 5, 7 i 9.
.'J

r

„HASŁO"

Nr. 178

ZD

z dnia 29 .czerwca 1930 roku,

ALICE DAY,
LILIAN TASHMAN,

tworzy rekordową obsadę świetnego podwójnego programu

Str. HS
I,

„D OllŻUAllK I"
pikantny melodramat ilustrujący kapitalne przygody
z za kulis nowoczesnych małżeństw.

Il
MATT MORE,
EDMUND BURNS „RO.MANS Z WŁĄMYW~CZE~~'
Tryska1ąca humorem komedia ·pełna

Najbliższa premiera kina „Pałace''

i LINA BASQUETTE
Do akt. Nr. 1654-1930 r.
OGLOSZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI, zamieszk::ły w Lodzi przy ulicy Wól·
czańakiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 4 sierpnia 1930 roku od godziny
lO·ej rano w Lodzi priy ul. Piłsudskiego Nr. 57,
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
cliomości, należących do Chila Trajmana i składają·
cych się z maszyn do szajbowania, oszacowanych na
1umę zL 600.
Lódź, dnia 21 czerwca 1930 r.
w/z komornik K. SUZIN.

Do llkt. Nr. 1011-1930 r.
j Do akt. Nr. 1635-1930 r
Do akt. Nr. 1359--1930 r.
OGLOSZENIE.
OGLOSZENIE.
OGLOSZENIJ!i.
Komornik Sl!du Powiatowego w Lodzi, LEON
Komornik Sędu Powiatowego w Lodzi, LEON
Komornik Sędu Powiatowego w Lodzi, LEON
WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wól· WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wól· WĄSOWSKI, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Wólczańskiej Nr. 10, na
zasadzie art. 1030 U. P. C. czańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C. czańskiej Nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 14 lipca 1930 roku od godziny ogłasza, że w dniu 10 lipca 1930 1·oku od godziny ogłasza, że w dniu 10 lipca 1930 roku od god21iny
10-ej rano w Lodzi przy ul. Piotrkow~kiej Nr. 22, 10-ej rano w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr;. 48, lO·ej rano w Lodzi przy ulicy Narutowicza Nr. 2.
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru·
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego nt.
chom ości, należących do firmy: „Ch. Dobrysz i Ja. chomości, należących do Edwarda Telatyckiego i chomości, należących do Alfreda Rajchmana i skła.
kób Michalec" i sldadających się z towaru koszu· skadających się z maszyny do pisania i szafy biu- dających się z mebli, oszacowanych na su~ ał.
!owego, oszacowanego na sumę zł. 2,100.
rowej, oszacowanych na sumę zł. 1,000.
3,150.
Lódź, dnia 27 czerwca 1930 r.
Lódi. dnia 27 czerwca 1930 r.
UM. dnu. 21 ~wca 1930 r.
wjz komornik K. SUZIN.
w/z komornik . K. SUZIN.
w/z komornik K. SUZIN.

fet?yne

Hallo!!

Hallo!!

Kręć

163-30
Pogotowie Krawieckie

KIER SZA
Żeromskiego 91. Sklep narożny.
Filii w Łodzi nie posiadamy.
ODŚWIEŻAMY
garnitur za zł. 3.-, snknię za zl. 2.80, palta za zł. 3.-, razem
Filji w

Łodzi

nic posiadamy.

z odebraniem i odesłaniem.
771

POSPIESZNA PAROWA

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

-~-ll'.liilllml-lllllllii!l!llmllm--!łl!ll!ml
il
m~~R•lUP~ I

DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH l p. t.

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

śródmieściu

w

,,ĄIASTO Ąl&OŚCI"'

W razie niepogody kino zostaje w ciągu kilku
minut przeniesione do sali zimowej.
Ceny miejsc zniżone. Na wszystkie seanse
miej&ca po 50 gr. i .1 :si.

Kino w ogrodzie

Pocz. o godz. 4.30.

meporozum1en.

Nr. sprawy

Z.

Poti;żne arcydzieło erotyczne real. Augusta Gemny
W rol. gł.: 100 ,proc. mqżczyzna Iwan Petrowlcz,
najpic;kn. włoszka Carmen Boni, kobieta wampir Gina

Manes.- Paryż jeio szaleństwa i łzy-Rewja paryskiego kabaretu Lido! Niebyw. przep. i bog. wystawy.

OdPi s•

177130 r.

Akta sprawy Nr,

Z. 219 1930

1

WEZWANIE PUBIJCZNE

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Obecni; Wice-Prezes J. Kiszmiszjan, Sędzio

Przewodniczący III-go Wydziału Handlowego

Sądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Roz.
Sekretarz porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wie Handlowi : K. Kawecki i K. Kon,
apl. Rajchman. Dnia 17 czerwca 1930 roku, Sąd
Okręgowy w Łodzi w III Wydziale Handlowym
na posiedzeniu publicznem rozpoznawał sprawę
z podania firmy "Sinderman i S-ka" o odroczenie
wypłat i na mocy art. 1, 3, 6, 8, 9 Rozp. Prez.
Rzpl. z dnia 23 grudnia 1927 roku

postanowił:
udzielić firmie "Bronisław Sinderman i S-ka" i jej
właścicielom Bronisławowi Sindermąnowi i Teodorowi Weberowi odroczenia wypłat na przeciąg
trzech miesięcy, poczynając od dnia 17 czerwca
1930 roku. Wyrok niniejszy ogłosić w "Monitorze
Polskim" i pismach „Hasło Łódzkie" i „Republika"
oraz wywiesić w w gmachu Sądu Okręgowego
i na drzwiach przedsiębiorstwa firmy „Bronisław
Sinderman i S-ka„. Mianować Sędzią Komisarzem

Sędziego Handlowego Kazimierza Roszaka, nadzorcami sądowymi, adwokata Stefana Wilanowskiego
i handlowca Stanisława Gajdzińskiego, Zawadzka 1.
·
Na oryginale właściwe podpisy.

z dnia 23-go grudnia 1927 r. o zapobieganin upa·
dłości (Dz. U. Nr. 3-28r., poz. 20) zawiadania, że
firma „Kopel Gutman i Perlberg", mieszcząca sice
w Łodzi, przy ul. Magistrackiej Nr. 21, wniosła
w dniu 22 maja 1930 r. podanie do Sądu Okręgo
w Łodzi o udzielenie jej odroczenia wypłat i że termin do rozpoznania powyższego podania został
wyznaczony na dzień 18-go lipca 1930 roku, na
godzinę 10-tą rano, sala III w gmachu Sądu Okrccgowego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego.
Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć
?a. ~o~prawę sądową, eeiem udzielenia Sądowi wy1asmen.
Wice-Prezes (-) J. Kiszmiszjan.
St. Sekretarz (-)

Cichec~I

Akta sprawy Nr. Z. 220I30r0

WEZWANIE PUBLICZNE
·

Za zS?;odność St. Sekretarz
(-) T. C1'check1'•.1

•

T.

.

PrzewodDICU\CY IU-ciego .Wydziału H. andloAkta prawy Nr. Z. 234 1930 r. ~m.uril&tmB
·
wego Sądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4
P••••lllBlll!lilll\łl•llllłl••lll•m•••1111m•••••1!!!!! Rozporządze~ia Prezydenta Rz~zypospolitej Pol•
skiej z• dnia 23-go grudnia 1927 r. o zapobieganiu
upadłości (Dz. U. Nr. 3-28 r, poz. 20) zawiadamia,
że firma „Samuel vel Szmul Spitz", mieszcząca się
Przewodniczący III-go Wydziału Handlowego
w Łodzi, przy ul. Południowej Nr. 18, wniosła po~
Sądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 4 Rozdanie w dniu 22 maja 1930 roku do Sądu Okrę·
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
gowego
w Łodzi o udzielenie jej odroczenia wy·
z dnia 23-go grudnia 1927 roku o zapobieganiu
płat i że termin do rozpoznania powyższego poupadłości (Dz. U. Nr. 3[28 r., poz. 20) zawiadamia,
dania został wyznaczony na dzień 18-go lipca 1930
że firma „Szmul Landau i S-ka", mieszcząca się
roku,
o godz. 10 rano, sala III, w gmachu Sądu
w Łodzi, przy ul. Piłsudskiego Nr. 69, wniosła
Okręgowego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego.
w dniu 6 czerwca 1930 roku, podimie do Sądu
Wierzyciele powyższej firmy mogą pi:zybyć
Okręgowego w Łodzi o udzielenie jej odroczenia
na rozprawę sądową ceł~m udzielenia Sądowi wywypłat i że termin do rozpoznania powyższego ~
jaśnień.
podania został wyznaczony na dzień 18-go lipca
1930 roku w gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi,
Wice-Prezes (-) J. Kiszmiszjan.
Plac Dąbrowskiego, godz. 10 rano.
·Sp. z o. o.
St. Se~retarz (-) T. Cichecki
Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć
Fabryka
drabin
wszelkie·
na rozprawę sądową, cel~m udzielenia Sądowi wyjaśnień.
go rodzaju
Akta sprawy Nr. Z. 228j 30 r.

WEłWANIE

I

PUBLICZNE

DRABINA

Wice-Prezes (-)

J.

Kilińskiego 136. Tel.l77.00

Kiszmiszjan.

St. Sekretarz (-) T~ Cichecki

LUSTER
F ABRYKA
i WYTWORNIA MEBLI
J. KUKLINSKI

271

ŁODZ,u.ł.Zachodnia 22, teł.178-11

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

NA RATY i

J.

Dr. med.

SADOKIERSKI
stomatolog

Choroby sk6n-rae, weneryczne
·
i m<o1:zoplciowe.

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie

rontgenodiagnostyka
Tel. 114-20

BłÓŻArłłlllł
Dzielna 9. tel. 28-98

chirurgja szczęk, jamy
ustnej i plastyka
regulacja zębów

Piotrkowska 164

Dr. med.

no

lampą kwarcową. Oddzielna poc:z~kalnia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
242

WEZWANIE PUBLICZNE
Przewodniczący III-ciego Wydziału Handlowe.
go Sądu Okręgoweg@ w Łodzi na zasadzie art. 4
Rozporządzenia Prezydenta Rzec;zypospolitej Pol•
skiej z dnia 23-go grudnia 1927 roku o zapobie·
ganiu upadłości (Dz. U. Nr. 3t28 r., poz. 20) za.
wiadamia, że firma „ Władysław Zylbersztajn", mie.
szcząca lsię w Łodzi, przy ul. Narutowicza Nr. h3
i 6-go sierpnia Nr. 2, wniosła w dniu 26 maja
1930 roku podanie do Sądu Okręgowego w Łod~i
o udzielenie jej odroczenia wypłat i że termin do
rozpoznania powyższeg? podania został wyzna•
czony na dzień 18-go lipca 1930 roku, w gmachu
Sądu Okręgowego w Łod!i, Plac Dąbrowskiego,
godzina 10 rano.
Wierzyciele powyższej firmy mogą przybyć
na rozpraw~ sądową, celem udzielenia Sąd()wi wy.
jaśnień.

271

J.

Kiszmiszjan.
St. Sekretarz (-) T. Cichecki

Wice-Prezes (-)

Teatr

OSTJlTNIE 2 DNU

świetlny

•o
B m a
1111
. , . Ili •
D
O
PRZEDWIOŚNIE
Żeromskiego 74-76.
Dojazd tram·
wajami 5, 6, 8, 9, 16, do roiu Koper·
nika i Zeromskiego

c

ie·

fz'

I-1 a!. 11-75 IT· Dl SO sir. na plerwny aeans wazystkie mi~jaea po 50
rodz. -' pp. w 1obot7, nied2ie10 .i, <.wi~ta o go~•·. 2 PP• ,0atat,n1 Hana o f~ z.
Pu ....parł.out bilety wolne10 weJ1c1a w gob. 1 n1edz •. nie waane W1pa01ała
ilustracja muz7c2na pod dyr. A. Czudnowsk1ego

p::Ą::k 1:

10 wiecz.

N:r. 175

r~u.

„HASLO" .z dnla 29 czerwca 1930

Str. l i

~

...,

E L 11'9
n 1O

Żywiołowa o nieokiełzanym temperamencie
piękna meksykanka w arcyfilmie p. t.

DZ lłA Ąll.
I
Dramat rozpętanych namiętności produkcji „United. Artists"
Specjalna ilustracja chóralna pod dyr. P. Lewityna,

nDzwonniko~

„ LON cHANEY

n••••••••••••••••••
...
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-=
!
=
~

.)
j

FABRYKA

MEBLI TRZCINOWYCH I BAMBUSOWYCH
ORAZ WYRO.MW KOSZYKARSKICH I KOSZY
DLA FABRYK

~ Rudolf Gall
~

St. N;;,';k I

m

ŁÓDŹ, UL. NAWROT Nr. 4.
TEL. 136-71. r.9
POLECA NA SEZON WIOSENNY1

·~ TEL. 136-71.

~

'•!t~

od

meble

IQt

!3h1
J!ołl

najwykwintniejszych,
leżałiii składane, żardiniery do kwiatów, łóżka
dziecinne, kosze i walizy podróżne oraz wszelkl}
planterj~ koszykarekQ

~

PARASOLE OGRODOWE.

a

MERCEDESBENZ

•

skromnych

.do

i:fa

OSOBOWE,

W

D

OMNIBUSY,

•

i
•
:

SKŁAD

i

.„

żadnej

i

OPON i

LAlłDECK I
Ł

Jułjusz Hamer i S-ka :
I::• Inż.Łódź,
•:
6-go Sierpnia Nr. 1.
I•
•

ff
1

znalezion~. po dokonaniu

dezynfekc11

preparatem

"

Fum i gat 0 re-Ci me x"

GRABSKI

I

lml. . . . . .

Al.

Kościuszki

WlhLKA
•

WYPRZEDAZ POSEZONOWA

I

Od 1 lipca r. b. sprzedaję 1500 par obu·
wia damskiego i męskiego po cenie

oryg. „FORD" i „CHEVROLET" oraz Akcesorja Samochodowe. Oleje "G a r g o y l e"
Warsztat reperaeyjno • samochodowy,"
Wynajem samochodów. - Dr~bne remonta wykonuje siec na poczeka iu. -456
Wykonanie solidne.

I
••" SZEWCY•••
Skóry-Hurt i Detal
trwałych

na

20, 2S i 29

Korzystajcie z okazji!!!

50

...
PLACE budowlane
ł.ÓDŻ, GtóWNA

awaeew

różnej wielkości,

-

F"C:IW

dojazd tramwajem Nr. 7

nowozałożonych,

na dogodnych warunkach

Specjalista
chorób skórnych i wenerycznych
Leczenie~iatermją. Elektroterapja.

o .SPlłZEDAlllA
Kilhiskiego 96, m, 10,
front, parter, lub na miejsce 'ul. Dąbrow„
1$ka 30-32 u p. Jana Pilla.
439

dostarczamy
do domów

ODNr.190-48

każde

prywat11ych na
żądanie telefoniczne

ul.

Południowa
Tel. 201-93

28

Od 8_..:11 rano i 6-9 wiec:i:.
729
w niedziele; od 9-2 pp.

'

Dla

niezamożnych

Ogłoszenia

dro bne

ceny leczpic,

IDam 500 zł.
za wyrobienie

1J1i

stałej pracy. Łas-

Konwersacji

Sypialnie

w11,rsztat reperacyjny firmy Radjo Splen"Id, Piotrkow11ka 61, w podwórzu, telefon 159-02, naprawia: słuchawki, głoś.ilki, akmulatory. Przerabia b. tanim
kentem aparaty na nowoczesne. Naj·
tóue źródło! Magnesowanie słuchawok tylko 1 zł. - t.adow. akumulatordw tylko 1 zł.
447

Wiadomość ;

REfCHER

Flet

Jedyny w Łodzi

i 17 przy ul. Dąbrowskiej, Kraszew~kiego

EDWARD

kvwe oferty do ni.
niejszcgo pisma pod
polskiej cudzoziem• "Aleks~ Dyskrecja
com udziela miła, zapewniona.
1084
Lodowaia Ceatrahaa sympatycina i bar•
dzo wymowna pani.
Łódź, Pomorska 24
Piotrkowaka 116 Qferty
pod „ WY·
Warunki b. dogodne l
mowna" do Ad mi· do spredania „Cha·
niJtr11cji „Ha5ła"
fo~" w dobrym sta11io, Pomorah 117
Gibki.
453
Parasolki .
Dnia 24 b. m. za.
plażowe z powien;onych i własnych ma·
Detektory od ił. 8.50 446
ginęła w lesie ;;:f~~ł&f:!~bi~y~; Wrkwalifikowaaa
terjałow, ·wyrabia prncownia Ed. Kadyń- komplet z anteną i słuchaw;cą od żł. 2(i l.agiewniękim dzie· teki, kredensy no·
nauc:r:yeieLca z
11klego, Nawrot 20, tel. 215-74.
450 Rad1"oaparaty i części uRlldjola" ul. wczynka lat 15• wy•
ąześcioletnią prak:P
k
k 88
d
1 15n 40 i;okieg-o
wzrosttl, we i 1'Źywane sprr;e. tyką w sikolach PIJ·
I łotr ows -a , w po wórir;u, te
3blondynka, mąi·ąca deje, odświei'ł, r.a- bi'
h
le
•••m111••••11••••llillll!lillll•łilll&ll
mienia, Stolar:aia ul.
ieznyc szu apn•·

ALFRED HEINE

~T.HAMBURGAJ:
"

,

50

DR. MED.

wodę)

Spółka Szewców
Piotrkowska 79
tel. 1.58-38 .

Zł.

1-1."'..,:::t:::!::;_

NOWICKI

41. Tel. 187-80 l 2{!5·85

Sprzedaż cz"ści

poleca&

1'AIJYKALHIE

~

• • • • • • lil!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill

zelówek

~

·?"'llW*M~
i.:.11

•

wł. BOLESŁAW.
Ł6clź,
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zapłaeimy w gotówce. Preparat ten jest jedynie uznany przez V.
Dep. Zdrowia jako środek dezynfekcyjny przeciwko wszelkiego rodzaju
insektom, a specjalnie bakterjom dyfterytu i tyfusu brzusznego a spe·
. cjalnie tępi pluskwy.
Do nabycia we wszystkich
Zakłady Chemiczno-Dezyfekcyjne
aptekach i drogerjach.
,,SALVATOR"Zasb;p. na woj. łódzk,
454
lni. Juljasz Hamer i S-ka, Łódź, 6-go Sierpnia 1, tel. lU-58
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Nikt nie kupuje, ani nie sprzedaje
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Konsultacje z neurologiem
l urologiem
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CENY OGŁOSZEiJ ...tn:JSCQWYCH'
W tekś'lle
.SO gr. za wiera' 1 milim. 1 łam. (strona .4 łamy)
Nadesłane
40 • •
•
1 „
1 •
"
4 •
Zwyuajne
12 „ •
„ 1 • 1 „ (10 ł•mów}
Neli:roloiri do 150 wierny uo 30 grJ wyżej pQ 40 gr. za 1 wiersz
1 m~lim. (stroni~ 4 łamy), "Drnbne osrłosze11ia 15 gr. za słowo.
Najrnpjejsi• o&'losJ;Hię 1,50. P.os:i:ukiwanie pracr 10 i"• ~ sło"Vfo
l\l;ijm:iiejs:ae QBłonenie d. 1-20.

W.v:dawca: PrasQwa Spółka Wydawnicza Sp. z o. o.
Odbito w drukarni ul. Piotrkow•• 15.

•

OgłQsnnia firm z:amlijscov,iyah, .._.•iby po•iadai'łe;yci1 filio
a centralo gdzieLnd:ziej, q .SO pro=. d~aiej oJ c~n m· - '

w l.Qditi,

5cowych. Firmy ZB&'raniczn: o 10D prncent drohj.
Ka~da u•
podwyźka obowią:i;JJj~ w:iz:ystl::ie już pn:y!'lto oP.'loszeni;i efo :r:mi

cca bez uprzedniego zawiadomii:aia. Za t.ermi;Qwy druk oirłos
komunik~..iw i !łfiar administracja 11ic odpowiada.
Artykuły, 11adc:daae bez o:znaezerua honora· jum, uwa:r;a'
za be:i:płafoc,
Rqkopisciw JV;i"'~ 11iyty41; jak ł odf;iq~ouy:ib rc'c
llie zwr~a.
·
· • "zwu ..w
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PEN CLUBS CONGRESS
Taki napis wita nas u wejścia do sejmowego ogrodu. Wielkie, czerwone litery błyszczą na żółtem tle prostokątnej tablicy. Długi sznur samochodów waru.y
przed stalowemi kratami bramy, duszący
zapach benzyny rozlewa się powoli wśród
gorącego żaru dnia. Pen - clubs congress.
ósmy, międzynarodowy kongres P. E. N.klubów. Kongres „ludzi pióra" dzisiaj
rnzpoczyna swoje obrady.
Poprzez wysoki hall tonący w chłod
nym półmroku wiedzie nas w głąb purpurowy chodnik. Straż marszałkowsl<a, po
wielu miesiącach wypoczynku, dzisiaj war
tuje w odświętnych strojach przy wszystkich przejściach i na wszystkich skrzyżo
waniach długich korytarzy. Sprawdza zaproszenia, może aż nazbyt często. Tuż
-obok sali plenarnych posiedzeń, w gabinecie prezesa Rady Ministrów - różnoję
zyczny gwar i ścisk. Gdzieś w kącie poko
ju góruje o całą głowę wyższa od innych
postać prezesa międzynarodowej organizacji Pen-klubów. Znakomity autor angielskiej epopei „Forsyte - Saga" rozmawia o czemś z Ferdynandem Goetlem.
Szczątki zda11 i sylaby słów kilkudziesię
ciu języków świata mieszają się, krzyżu··
ją się co chwila. Kongres jest licznie obesła
ny. Przeszło stu delegatów przybyło na
zjazd. Mamy tu gości z Anglji, Francji,
Szwecji, Norwegji, Argentyny, Czechosł?wacji, Iryandji, Niemiec. Naszych najbhższych sąsiadów: Rumunów, Łotyszów
i Estończyków. W tłumie zwraca uwagę
charakterystyczna twarz Herwarth'a Waldena. przywódcy ni~mieckiej grupy artystycznej „Der Sturm . Koło nas przeciska
się przez tłum mały, cały czarno ubrany,
kosooki Japończyk. Pod białemi drzwiami
Jan Bokay, powieściopisarz węgierski
przegląda jakeś papiery. Daej stoi G. A.
Borgese, autor przetłumaczonej 11iedawno z
włoskiego powieści „Rube". Obok p. Lev~llier, poseł argentyt1ski w Polsce, znany
historyk, również członek Pen~klubu.
Co _kilka minut_ przybywa ktoś nowy. Do
stohka sekretarJatu dopchać się nie można.
Stojący. obok
telefon stale jest zajęty.
Wreszcie szmer głośnych rozmów przecina dyskretny głos dzwonka. Gabinet powoli ...się opróżnia.

*

*
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Pod szklanem sk'.'=pieniem pólokrągłej
Mli obradować ma kongres. Bezszelestnie
otwierają się i zamykają drzwi rozmieszczone we wnękach murów. Większość
miejsc zajętych. Przedstawiciele Polskiego
Pen-klubu stoją grupb.mi
obu stronach mównicy. Kaden - Bandrowski, obok
Goetel, dalej Wierzyński. Na ławach rza
dowych ministrowie Zaleski i Czerwiński
oraz marsz. Daszyński. Oalerja dla publicz
llOści bardziej zapełniona, niż na niektórych posiedzeniach sejmu, chociaż karty
wstępu dość drogie, po 10 złotych. Orkiestra poczyna grać poloneza królewskiego
Szop~na. Pół sali wstaje. Konsternacja.
Gosc10m trzeba tłumaczyć, że to nie jest
hymn polski. Jakiś Anglik półgłosem zapytuje: „Czy to grają „Z dymem poża
rów?"
. Na tr):'bu~ę wchodzi. Ga.lsworthy. Orkiestra milkme. Zrywają się oklaski. Po
chwili ost~tnie szmery cichną. Galsworthy
zwraca się w stronę prezesa polskiego
Pen-klubu - Ferdynanda Goetla. Mówi
po angielsku. Fatalna akustyka sali z trudem zaledwie pozwala na uchwycenie wąt
ku przemówienia. W szczęśliwszem poło
żeniu znajdowali się nasi radjoamatorzy.
Radjo transmituje cały przebieg uroczystości i słychać było podobno doskonale.
- Panie Prezesie, - zwraca sic Gals-

iw

worthy. - Chociaż, jak Panu wiadomo,
my, członkowie Pen-Clubu, . nic bierzemy udziału w polityce, io jednak sądzę, że
wyrażam prawdopodobnie uczucia wszystkich delegatów i gości tej konferencji, mó
wiąc,
iż odczuwamy szczere wzruszenie
na otwarciu tej konferencji w kraju, którego przeszłość była wielka. którego losy
stały się tragiczne i którego ourodzenie było tak wspaniałe. Romantyzm, prawdziwy
i wzruszający romantyzm musi przemówić
do każdego serca. Doroczne kongresy, jak
ten, który dziś otwieramy, są potwierdzeniem corocznem pokoju i dobrej woli
wśród narodów.
My, pisarze, jesteśmy nietylko głosem
rozsądku, lecz również uczucia i jest cm
dumny, stwierdzając w imieniu wszyst·
kkh naszych ośrodków, ie w ciągu 9 lat
od chwili utworzenia naszego klubu przez
naszą drogą Matkę chrzestną p. Dawson
Scott, nie zawiedliśmy ideału przyjaźni,
który jest podstawą naszego istnienia i w
każdym kraju dawaliśmy przyjaź1'1 i otrzymywaliśmy przyjaźń, i pomagaliśmy w roz
powszechnianiu literatury naszych narodów. Oby to trwało jak najdłużej.
W imieniu moich kolegów angielskich,
w imieniu moich kolegów z innych państw,
o iie na to pozwolą, pragnę złożyć Panu,
Panie Prezesie, jak również polskiemu na
rodowi nasze serdeczne podzir:kowanie za
szczere i wspaniałe przyjęcie, jakiego dawaliśmy. -

*

Po Galsworthy'm
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przemawia r·1arszałek Daszyński,
wit~jąc ze'J;a1:y..:!1
jako
gospodarz tego gmacn!l. Si't-V· Wi>po1nnie~
niam do tych, niecl<~vvn\.·ch JCszcze ::za~ów
niewoli, kiedy to 1itc;atur.1 była 1ed11ym
z potężniejszych czynuik.',w walki o niepodległość. Kiedy był.i urężcin w wielkie]
bitwie o jutro narodu. - - Polska i;tc:.ratura
romantyczna czerpała swą potęg.; z krwi
za wolność przelanej i wiodb i1a1«:>d do
nowych walk o wolnG~ć \\'ietk1e Sł-iwo
miało tworzyć wielkie czyny.
Ktoby chciał zro7.t1!1'.!•::: ten c.kn•s
władztwa genjuszów poezji nad narodem
polskim, musiałby cofnc•.1.: si~ chyba do epo
ki proroków narodu zy .luw~kicgo w niewoli. Ale mesjanizm 'Nieikiej poezji polskiej nie odgradzał narnclc polskiego od
reszty świata.
Granice językowe nie pozwoliły literatu
rze europejskiej zrozumieć głębiej i ocenić
tego najciekawszego w XIX. wieku zjawiska rządu dusz całego narodu przez ludzi
słowa i to żyjących na wygnaniu w ciężkich
często warunkach materjalnych. A jednak
głębsze studjum tego wielkiego faktu doprowadzićby
mogło do
najciekawszych
konkluzji.
Prochy dwóch swoich największych poe
tów - wodzów złożył naród w Krakowie
na Wawelu wśród swoith dawnóch królów.
Dziś zmieniły się czasy. Polska weszła
w świat narodów niepodległych. Wiek
XX. skąpa·ny w krwawej rzezi wojennej,
szuka swoich dróg. Pod męką ciał szarpie
się dalej duch wieczny rewolucjonista ...
Wśród świata pracy, zysku, organizacyj, udręki mas, przewag finansowych, nie
słychać głosu genjuszów poezji. Literatura nie wytworzyła słupa ognistego, który
by ludzkość w drodze do krainy szczęścia
prowadził. To też często chłodno i ciemno
w życiu współczesnem.
Nie wolno dzi~ już być „rozumnym
szałem", jak pisał Mickiewicz, nie widzimy cudu przerabiania „zjadaczów chleba
w aniołów'', ja~· zapowiadał Słowacki..
Aic li tera tura nie może orze!lrać. Pióro

pozostanie na zawsze orężem straszliwej
miary.
·1 o też składając dzisiaj cześć Wam,
rycerzom tego oręża, wiem, że chylę czoło przed największą i
najszlachetniejszą
mocą ludzką. Po Daszyńskim wchodzi na trybunę
minister Zaleski, chyba jeden z najbardziej
znanych naszym zagranicznym gościom,
polskich ministrów. Witają go też hucznemi oklaskami. Min. Zaleski przemawia po
francusku, ale znowu fatalna akustyka
parywa gdzieś strzępy wyrazów.
- Panowie. Jestem niezmiernie rad,
iż mogę powitać w imieniu rządu polskiego tak wybitne osobistości, które zgroma
dziły się dzisiaj w Warszawie, by wziąć
udział w zjeździe Pen-Clubów.
Witam Was, Panie i Panowie, jako
szlachetnych przedstawicieli myśli. Kraj
nasz jest szczęśliwy, iż w swej stolicy
podejmuje tak wysoką elitę ludzi talentu
o rozgłosie światowym, należących do mię
dzynarodowej organizacji, która postawiła
sobie za cel zbliżenie i wymianę myśli pomiędzy literatami różnych krajów.
Niewątpliwie ta współpraca intellektual
na, wynikająca z najbardziej wzniosłych
i najbardziej niezależnych uczuć i myśli
ludzkich, wznosząc się ponad trudności
dnia codziennego, potrafi stworzyć pomię
dzy narodami atmosferę sprzyjającą wzajemnemu zrozumieniu.
Dziedzina literatury pozwala zroumieć
i ocenić specyficne właściwości każdego na
rodu według ich prawdziwej wartości.
Prawdziwa dusza narodu odbija się w jego
literaturze. W ten sposób może powstać
wspólnota myśli pomiędzy ludźmi, którzy
podążają za ruchem intellektualnym w róż
nyc)1 krajach.
Jesteśmy przekonani, iż jest to podsta
wa najpewniejsza i' najtrwalsza zbliżenia
pomiędzy narodami dla dobra ludzkości.
W całej świadomości roli, jaką odgrywają te stosunki intellektualne między naro
darni, Polska i jej przedstawiciele oficjalni nie przestawali śledzić z jak najwięk
szem zainteresowaniem rozwoju Pen-Clubu w energiczną organizację, pełną szczęśli
wych pomysłów, która odgrywa coraz
większe znaczenie.
Ufam, Panie i Panowie, że Wasz pobyt w naszym kraju pozwoli Wam zacieś
nić więzy z Waszymi polskimi kolegami,
więzy, o których mówiłem przed chwilą i
że z drugiej strony dzięki temu osobistemu
ko11traktowi bęuziecic mogli lepiej ocenić
wysłki w dziedzinie myśli dokonywane w
naszym kra i u.
Źycząc,. by rrace, jake rozpoczynacie
były jaknajbardzicj owoci1c w swych
rt·
zultatach i wyrażając nadzieję, że wyniesiecie z Polski nowe pobudki w waszej
szlachetnej misji, mam zaszczyt oznaimić,
iż zjazd jest otwarty.

kach tych odczuwać musimy podwófuie oa
powiedzialność, jaka na nas cąży. - ~lid
z Was Panowie i Panie, jest nietylko wyjątkowo czujny mi wrażliwym obserwatorem indywidualnym, ale równocze$nie
okiem i uchem narodu, który zastępuje w
naszej, małej liczebnie, ale ważkiej, jeśi.i
chodzi o ciężar gatunkowy, organizacji
literackiej, każdy Kongres jest egzaminem
dla narodu, który decyduje się podda' ta~
kiej próbie i odpowiadać na takie pytani~
jakie zadaje mózg stu pisarzy ....
Nie wiem czy istnieje w świecie jakiś
inny Klub międynarodowy, w każdym zaś
razie nie słyszałem o żadnym Kongresie
tego rodzaju. Szczęśliwa myś1 założycieli
P. E. N.-Clubów, obecnej tu pani Dawson
Scott i Johna Galsworthy, aby zrzeszeniu
naszemu nadać ten pewieq poufny chara](
ter, tę koleżeńskość ludzi równorzędnych
sobie - jest też niezawodnie jedną z głów
nych przyczyn tak szybkiego rozwoju
P. E. N.:--Clubów. Dzięki tej najgłębszej
podstawie organizacyjnej, polegającej na
wierze w szlachetne właściwości duszy
Judzkiej, możemy też wytwarzać pewne

* * *

Po zamknięciu przemówień, orkiestra umieszczol1a na galerji poczyna grać. Uczes1
nicy Zjazdu powoli rozchoqzą się po kulua·
rach gmachu. Gdześ, pośród krętaninJ '
przejść i korytarzy czerwone strzałki wska
zują drogę do sejmowej restauni.cji. Pol·
ski Pen-club podejmuje swych znakomitych gości śniadaniem.
Na sali ścisk, zwłaszcza przy stołach.
Część stolików zajęta.
Reszta obecnych
obstąpiła dalsze stoły. Tworzą się grupy.
Dochodzi godzina 2. Za chwilę zacząć się mają obrady Kongresu. Godziny
otwarcia zjazdu dobiegają końca. Na zie·
!onych trawnikach sejmowego ogrodu wielki cie11 pada od wysokich drzew.

Po Zaleskim przemawia w imieniu polskiego P. E. N.--clubu jego prezes - Ferdynand Goetel.
- Kiedy przed dwoma laty zaprosiliś··
my delegatów Penclubów do Polski i powtórzywszy zaproszenie przed rokiem. t1zyskaliśmy od Was przyrzeczenie przyjazdu
- to nikt z nas nic przypuszczał, że przy
bc;dziecie w tak licznem i świetnem groi1C. Droga do Polski jest daleka dla niektó
rych z Was bardzo nawet daleka, kraj
wszystkim prawie nieznany. Mówimy ję
zyki em trudnym do wyucze11ia, piśJ11ien11i·
ctwo nasze zwolna tylko zdobywa \Va$ze
zrozumienie, a clziejc nasze, jeżeI:.:.cic na
nic zwracali uwagę, są kroniką WY!Jallków sko;nplikowana i zmienną. W waru:1-

wartości stałe,

prowadzić pracę

logiczną

i ciągłą, być wyrazicielami idei niezależ
nej od tej czy innej konjunktury doraźnej.
Dzięki niej znaleźliśmy wreszcie ów żywy
most, na ktrym możemy się spotkać ponac
granicami naszych Państw, naszych inte- ·
re~ów, naszych uprzedzeń i w pewnej
mierze, nawet naszej twórczości literackiej. Dowiadując się o sprawach, które nas
zajmują, bezpośrednio i osobiście, zdobywamy autentyczny pogląd o zjawiskach
świata - a owa autentyczna prawda o ludziach, rzeczach i wypadkach, jest chyba
najistotniejszym krokiem ku zbliżeniu narodów. Nikt bardziej od nas powołany do
jej wyświetlenia nie jest. Możnaby copraw
da powiedzieć, że twórczość literacka słu
żyła tej prawdzie zawsze i służy nadal nie
zależnie od zrzeszeń ludzi pióra, nie może
jednak ulegać kwestji, iż w obliczu palą
cych i groźnych zagadnień, jakie wstrzą·
sają dziś światem, należy uczynić wszyst
ko, aby ułatwić jej to za.danie.
VIIJ. Zjazd Penclubów w Warszawie
będzie niewątpliwie nowym krc*-iem do zacieśnienia węzłów, wiążących coraz to ści
ślej naszą społeczność literacką. Nietylkc
jednak stosunki osobiste są zadaniem tego
Zjazdu. Program obrad w dużej czit,ści poświęcony jest sprawom udostętmienia szerokiemu światu arcydzieł literackich wszyst
kich narodów, niezależnie od eh wielkośc terytorjalnej i potęgi politycznej. To pogłębienie naszych zadań jest flal~zem od-"
działywaniem wyzwolonych związków, któ
re przez człowieka i jego środowisko sięga.
ją w naród, jego historję, kulturę i twór·
cz ość.,

•
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Antoni Madej

spojrzenia oczu.
w świecie dróg.
awiaty nade mną się toczą.

Jan Szczawiej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Człowiekowi
CZARNOLAS smutnemu

Wieczność
Jak blaski rzeki
płyną
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krajobraz u Kochanowskiego. Oto opis Wiatr od lasu wieje wonią jaJowca smagłą,
nadchodzącej zimy:
śnieg na kwiatach kwitnie s1·ebrną czeremchą,
Patrzaj jako śnieg po górach się bieli
Czas niebo jak gałąź śliwy ku dłoniom ziemi
Wiatry z północy wstają.
f
[nagiął,
Tu mam qfękitne dale,
Jeziora
się
ścinają
Zaszumial
nad
złocistemi
gwiazdami
i
samotność, jak gołąb si'W'ą,
żórawie
G'Zując
zimę
precz
lecieli.
'
Lprzemkuął
szept łodzi, wypukłą fal~
Klasyczna skończoność tej
strofy
miłość prawdziwia.
harmonizuje z konkretnością szczegółów Wsłuchaj się, bracie najmilszy, w słowa
opisu, którego celem nie je.;;t krajobraz
[wieczornej ciszy
Gwiaroa spokoju nad głową
sam
w
sobie,
a
wprowadzeme
do
nastęKtóre
w
twe
serce
patrzą
jaśniej
od fiołków
aoą śpiewa głośno.
pującej
po
nim
refleksji.
A
jednak
bio[jutrenki,
Z aerca tęczowo
'
rąc
oddzielnie
część
opisową
ude:za
nas
!'opatrz,
na
wzgórku
wiatrak
na
siwych
światła :rosną.
realistyczna prostota wyrazu, ktora wo[skrzydach kołysz~
bee
dzisiejszego
opuchłego
baroku
wydaCiepłym
chlebem
pachnący,
hrubieszowski
•
•
*
je się nową rewelacją.
[błękit.
3.
Poza
formą
treść.
Niezależnie
Pokoch•m tęsknotę lał
od piękna opisu i trafności, ~igur w.arta Zacltwiał się płomień w oddali. To wieś śpi
pękają01ch, jak rakiety lsniącc.
zwrócić uwagę na zawartosc uczuciową.
[w złot.ym mrokn.
Slonecznołć ziemi kradł
poezji
czarnoleskiej.
<?d
pierwsZe?:_o
spo~Za
wsia
na
polu
sinem
srebrne
czeremchy
oddech mój gorący,
rzenia uderza całkowita odrębnosc od li•
[kiścit
ryki i epiki' wieku XIX. Coraz liczniej- Powiedz, czemu daleki taki jest ci wieczorny
Widziałe1u w wieczornych zmierzchac:i[płotem sze, śmielsze procesy rewizjo.nistyczn9
[spokój,
W' porankowych świtach dni
Przeciwiając się świerczom, które nad
odsłaniaJ·a. liczne braki i zaniedbania pouśmiech przyjaźni. Nade mną kwitł
· · ezJ·1· romantyczne]·.
Na co, na kogo czekasz w zadumie swej
[łąk ami
amutek i pierzchał.
'
·
·
[uroczystej.
Ciepłe lato witają_ głośnemi pie~nu:i~i.
Już nie porywa nas
wielostopowa
Czarujący wdzięk obrazu, mezrowna· spowi'ea'z' Gustawa, śmieszy i:rałąź jedliLiłcie ntTch pieśni szumiały,
· t eJ· sie
· 1a nkoweJ· scenlu·
nie ny, coraz mniej
od
ny d owcip
draźnią i~ zachwycają Patrz: - przecie zapach jałowca płynie
[lasu rze~ą.
jak drzewa, jak las o zachodzie,
stradł nic ze swojej świeżości.
błyskotliwe wypady satyryczne w
Bewspaniałość odrodzeń!
Jednak ze
. s ta'
nc K OC h an ow skiego i' na niowskim. Poprostu przestała nam wy- Przecie dębowy zagajnik płonie bronzową
mMI'zwwiową chwałę.
akcenty silne. W trzeciej księdze „Fra- starczać krzykliwa, histeryczna
nieraz
[głębią k " spotylramy
sonet „ Modlitwa o de- poezja niewoli.
·
Czegoż, czegoż pożądasz więcej jeszcze,
sze
"
Wobec
dzisiejszego
I wiem tor
szczu":
„śmietnika" nie możemy dać się porwać
[człowieku.
na plancie, co gwiazdą będzie,
T 0 bl· e zr" mi'a spalona prz·LY? o 0'ień
"'"
"'
wizjom poetów mistycznych . W przec1·· Czemu s1'ę niepoko1'e w twem sercu
• kł„bią?
...
"
·
aa wyspie dalekiej w bezmiarach
[słoneczny wieństwie do poezji wieszczej, prorowiem: w piasku źdźble, w trawie, w ma·
autor Nie mów, nie mów, że twoje pieśni nie są dla
[lutkim żołtdziu Modli się dżdża i smętne zfoła[pochylone czeJ· i zakłamanej reprezentuje
[głodnych chlebem.
„Trenów" typ poety wolnego i potężnego
snów żar mej krwi zapała.
I nadz.ieja oraczów zboża upragnione.
państwa. Niepodległość duchowa UJa.w- że pragniesz do ludzi mówić miłością, jak
[niebo tęczą nia sie w szerzeniu zasad szkodliwych.
. • ., · ·
· ·
Wawrzyniec Czereśniewski - Scni wilgotne chmury świętą ręką . Czem ·grozi np. stosowanie myśli „ Ten Nie mów. Wiem i rozumiem. Przytłacza nas
[swoJą pan zdaniem mojem, kto przestał na
[ciężkie niebo,
$ A one suchą ziemi~ i drzewa napoją
swojem"?
A słowa nasze bezsiłą, milczącą bezsiłą
Pójdę ku górcam o złotych szczytach
Ogniem zjęte.
W konsekwei~cjach - kult przecięt-1
\meczą
Na aiebiosach łańcuchem rozpiętych.
Ty nocna rosę suszczasz, Ty dostatkiem ności, ograniczoność my:m, egoizm. Lecz
-oc:>o--.
Obłoki 'bloki. A każdy zgrzyta
•
[hojnym przez to zdejmuJe Kochanowski togę olf•iem przywarty, w masyw wprzęgnięty.
•
żywej wody dodawasz rzekom
bywatelską, schodzi z kotunrnów. W poe
[niespokojnym„ zji C7.'.".moleskiej w~loty romantyczne za.
Bzcs,yt gorze!e, dojrzały, rumiany,
Wydaje mi się, że te cytaty otworZ<-} stępuje treść myślowa. Poeta nie krzyNa miejsce de Cunla do AkademJi
A llliej - śniegi skrzyśćie płomiej4nawet zagorzałym niedowiarkom oczy na ~zy w histeryczn;y:n tru~zie lecz ma od- Francuskiej wybrany został Charles le
,T aa dojść. I nie zejść z drogi obranej,
żywe piękno poezji Kochanowskiego. Za- ~a~ę w;ypracowaiua; so~i~ poglądu. na Goffic, na miejsce Clemenceau - Andre
Chlebem aię żywić żywą nadzieją.
stanówmy sdę tedy, na czem polega .~ swiat. ~o~ha:iowski, . OJ ciec opłakuJący Chaumeix. Le Goffic jest regjonalistycz
czarodziejski
urok dotrzyjmy
Q\) gorzko smierc Urszuh, 0 b:Ywatel obur;o- nym pisarzem bretoński. Debjutował ja.
O, pewnie łatwo po niebnych głazach
Czarnolasu!
ny na pustoszącY:ch gra!lic:
Tatarow, ko poeta, potem prv>vSze<lł do powieści.
Wędrować, krwawiąc ręce i nogi,
2.
Przyjrzyjmy
się
bliżej
epitetom
gospo~ci:r~
wr_eszc~e
sł~wiąc~.
wie~
za Zajmował się również krytyką literacką
Lecz bardzo trudno tego dokazać,
naszego
poety.
„Chmrnry
wilgotne",
„La~rzy_sci l pozytki~ k~ore pizynosi
i socjologją. Obecni1e jest redaktorem
Jak przejść z ziemi płaskiej w świat
wysoki. to ciepłe", „śpiewy głośne". Określenia Jest zywym. CTJl:ow_iekiem, t~po:vym dla naczeh1ym „JournaJ des Debats", wspól·
Kochanowskiego niie mają na celu odtwo- przełomoweJ epo~i przeo~raz~n~a . społe- pracuje również w „Revue des Deux Mon
tra ainiej4 lasów błędne ognie rzenia obraizu, podkreślają
jedynie za- czeństwa rycersbego w ziemianskie.
de.s"
1'am rozwiera nagą pierś nieznane.
wartość materjalną, konkretną treść poKolejne roZlpatrywanie formy i tre"'
*
*
*
.takimż wysiłkiem, ciężkim stokrotnie
jęcia. Słowo „rzeka" oznacza
rzeczywi- ści poezji Kochanowskiego
ostatecznie
Lord Birkenhead ogłosił iisiążkę p. t.
Wejić w obszary górne, niezbadane?
stą, burzliwą, a więc „niespokojną" rze- upoważnia do syntetycznego
uogólnie- „The World in 2030", w której przedstakę. Nazwanie rzeczy po imieniu niie po- nia. Forma, odznaczająca się przewagą wia obraz świata za lat sto. Wskutek poWłodzimierz Słobodnik
tr:z;ebuje żadnych podpórek w
postaci pojeć nad wyobrażeniem jest
paralelą stępów telefonu bez drutu i telewiz ~i iiemetafor, uosobień i innych środków te- do treści, w której refleksja góruje nad mia będ1vie maleńką planetą. Szybko<ić
ch:n:icmych w tym rodzaju. Bowiem po- doznaniem.
komunikacji umożliwi wzyyskanie ok1)liC
jęcie pokrywa się całkowide z wyobraDlatego poezja Kochanowskiego jest podbiegunowych jako terenów pCJu ~porSiło swierzęca, krwista i ciemna,
żendem zrnysłowem.
żywa, zajmująca i młoda, że łączy w do- ty zimowe. Pożywienie lmlz.Kic sl;ładać
l>oliądże pchasz mnie we dnie i nocą!
Przez
cztery
wieki
w
siedmiomiloskonałej harmonji wdzięk słowa i powa- się będziie z wytwarzanych przez fabryki
Chwała ci, ziemio, płodem brzemienna l
wych
butach
posuwała
się
naprzód
polgę
myśli, prostotę
C'lłowieka i wznio- produktów syntetycznych. Rolnictwo 11ie
Chwała gorlłcym, ciężkim owocom!
ska poezja. Słowa przestały być umow- słość poety, miłość życia z pogodą ciche- będzie miało zastosowania i cała Angija
nym odpowiednikiem pewnej treści psy- go serca, za<lawalającego się
małemi zami€ni się w jeden, wspaniały park.
.&:alieźyc cielesny wzejdzie nade mną,
chicznej,
a
poczęły
przyblii.żać
rzeczywi·
4.
Hasło
„Powxóćmy
do
KochanowDzień roboczy trwać będzie dwie godzi·
Wicher ojc~twa smagnie pożarem
sto.ść zmysłom. Stopniowo obok
prze- skiego" jest szczególnie aktualne
dla ny. Ustrój politycu1y ulegnie yzmianie.
I nowe ciało w tę noc praciemną
ważającego pierwiastku wzrokowego po· poetów. W dobie ślepego wołania 0 jarz- Parlamenty staną się zbyteczne ponie·
Poem~ nałirzmiały krągłym di:iarcm,
jawia się działanie
onomatopeją
ma mo tendencji, okazało się, że romantyzm waż woJ.a ludu będzie mogła być ujawni~
zmysł sh1chu oraz w mniejszym stopniu ma swoje fatalne konsekwencje. Poezja ną w swej niesfałszowanej postaci w cią·
M;p - ogień wezmę ogień - niewiastę.
próby odtworzenia doznań smakowych i niewoli mści się dlatego, że jej wielko- gu kilku minut.
Dwa ognie nakrzyż ! W ogniu tworzenie!
dotykowych.
ści nie naruszono, uroku i magji nie o*
~·
.,.
1'worzywo wrące, tworzywo jasne:
Dzisiaj trudno si ęoprzeć wrażeniu, debrano.
Dent w Londynie wydał lrnią.żkę E
Biodra zszarpane! Mocne nasienie f
Tembardz,iej dzisiaj, gdy młodzi poe- J. Dillona „Russia To Day and Yestar.
' że nawet udatna metafova nie przylega
dokładnie do treśoi wewnętrznej pojęcia. ci nie umieją poradz,ić sobie z wolnością, day". (Rosja wczoraj i dziś)„
Nsuzępię się ognkm w pierś twoją gładl<ą,
W najlepszym razie nasuwa się wraże- gdy brak im szczerości wobec siebie, I?O*
*
,~
Słońce - Niewiasto! Tul mnie i Prc:ż się.'
nie bolesnej niedoskonałości, uwidocznia- winni zwrócić uwagę na Kochanowskiew
Anglji powstała Jiga walki z autoJa będę ojcem, ty liędziesz matką!
jące się w niemożliwej do uniknięcia roz- go - m.istrza. Niech zamiast triumfują- grafami. Członkowie jej zobowiązani są
Jakież to si:częŚcie, okrutne szczęście!
hieżności między obydwoma skrzydłami cej, zadymionej
kawiarni i fałszywych do nieudz.ielania ni,k omu pod żadnym po;)or~o'wnania. W wie.kszości
wypadków wzlotów w fałszywej atmosferze, odżyj c
t
f,
~
e••el!M!i•!!ltjl przenośnia,
acz przybliża pewien obraz, niepodległa poezja Polski Odrodzonej w zorem au o.gra
* ·ow. „
>1<
Czterechsetlecie Jana Kochanowskiego zmusza nas do określenia
nas~go
stosunku do jego poezyj. Chwila obecna
nadaje się bardzo do rehabHitacji, przesłoniętego przez wiek XIX po~ty. Bo utwory Kochanowskiego poza historyczi~ą
wartością podniesienia i . udo_skonalen~~
wiersza polskiego
przyciągaJą do dzis
nieZ'Wiotczałym urokiem. Poezja
autora
Trenów" jest dotąd żywa i bliska. Kto
;,i.e, w.y nie przeżywamy jej powrotne1go renosansu.
\ W lamusie przeżytych, odrzuconych
rwaroości można znaleść niejedną
perłę
pierwswrzędnej wielkości. Sowkie byw~
wynagradzany trud wytrwałego poszukiwacza piękna wśród popiołów
P;1"Zeszł?ści. Choćby w przesyconym
m1tologJą
poemacie „Muza" znajduje cierpliwy r:zy
telnik na.st. słowa:
A poeta, słuchaczów próżny, gra za

żyję

0
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Nad

wodą

Noc orzeźwia dojrzałem powietrzem
Park nachyla się do ust mokrem listowiem
Z szumem przebiegł falujący wietrzyk
Niespodzianie }(asztany owiał.
Upadł w jezioro i pluskiem zapłakał
Z kręgu wody wyplątać się nie mógł
Aż wyskoczył, zaszeleścił w krzakach
Nagła cisi;a, Już nikogo niema.

fylko oczy powtórzone w głębinie
Od jeziora uciec nie mogą
Bo na dnie zaplątane w gęstwinie
Tysitc
inriazd j ksieŻYców vłvnie.
„

to nie jest w stanie narzucić go bez re- r.;zumiącym sławą i wielkością
szty. Zupełnie odmiennie
odczuwa.rny Czarnolesie!
--oeo---
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Odpowiedzi

W cykiu „Les
Nonveaux
Chati·
ments" ukazała się książka Leona Dau.
det p. t. „Aristide Briand",
*
*
;\:
W b. r. mija trzysta lat cd powsta.
nia piznvsz.ego dziennika francu3kiego
p. t. „La Gazette de France", zalożoneg-c
przez Thcophrastea Renaudoi.
*
*
*
W Ameryce półn. w sezonie 1928-2!}
na 238 sztuk wystawionych w 70 teatrach nowoyorskich zaledwie 18 opłaci
ło się pod względem finansowym, 24 po·
zwolilo zwią.zać koniec z koi1cem, reszta
dała deficyt. A wiec nie tylko u nas
kryzys teatralny..
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JOHN GALSWORTHY
Przemówienie

wygłoszone

na bankiecie Pen-Clubów w Warszawie

Nigdy nie zapomnę o
szlachetności !jeszcze dlaczego jestem szczęśliwy, że do
Pa.nie Prezesie, Panie i Panowie !
Dziękuję Wam za Wasze
przemiłe tego człowieka. Czy myślicie, że zatrzy- i:iej wracam.
~yjęoie, za to, że majduję się pośród mał się po raz drugi, aby mnie prosić o
Ale mam jeszcze jeden powód do raWas, że mogę Was poznać bliżej w tej 40 rublli? Nic podobnego.
Zaprowadził dości, że znalazłem się w Polsce. AlbcPolsce, tak bogatej w przeszłość boha- mnie prosto na dworzec punktualnie na wiem jeden z waszych wielkich
rodaterska i w natchnienie artystów. Jest to c:zias odjazdu pociągu . . Czekałem
tylko ków, Józef Conrad Korzeniowski, w ciądla. mnd.e wielka radość.
dwie godziny.
gu lat trzydziestu był najlepszym i najSądzę, że wszyscy może dobrze wie0 tak. Warszawa w owych czasach droższym µ moich przyjaciół.
Wiecie
Jie o tern, iż już raz odwiedzdłem War- była naprawdę miastem z romansu. Oto państwo, że on żywił tak wielką sympa$Zawde. Było to przed Bożem · Narodzeniem. 1891 roku.
W Warszawie miałem przesiąść się
J.o innego pociągu i przejechać z jednei<> dworca. na drugi. Wsiadłem w doroż·
>kę, na. którą władowano mój bagaż i umówilem się z W'Oźnicą na 10 rubli. RuW, ostatnich dni.ach p. Piotr Be~oit zn~ 'Rosji tak samo, jak pożyczka francuska ... "
szyliśmy w ~ogę. Przejażdżka tą doroż- ny pisarz francuski ogłosł w prasie SWÓJ
Na uwagę, zwłaszcza z naszej strony,
ką uczyniiła na mimie WTażenie niemal, że list otwarty do ministra Cziczerina. Przy- zasługuje ko.t'1cowy µstęp listu p. Benoit,
):>ad:ki, nierówne kamien~e bruku, okrzy- czyrtą tego listu jest umieszczenie na in- w którym broni on w dość dziwny sposób
ki woźnlicy, dźwięk brzękadeł,
wielka, deksie rosyjskich tłumaczeń dwu jego ksią jedną ze swych książek .
szaira rzeka tocząca się z szumem
pod żek: „Atlantydy" i „Alberty". Przekła_ A „Alberta"? - pisze Benoit. miastem, wszystko to, wierzcie mi, bu- dy tych książek usunięto z bibljotek publicz Tutaj niesprawiedliwość przeradza się w
dziło we mnie WTażenie bardzo roman- llJ:Ch i zniszczono.
niewdzięczność. Zwykły dramat mieszczań
ty~ lil()rnent kulminacyjny całej hi- . -.Nie kier.ują m~ą. - pisze Benoit - ski. Teściowa zakochana w zięciu bardzo
)torji zbliżał się. Oto w środku pewnego ~ tej obronie (~s1ą~ek --: przyp. red.) mało sympatycznym. Sądziłem, Ekscelen
r~ju pustkowia, znajdującego
się lzadne względy kupieckie. Wie pan dobrze, cjo, że pozyskałem sobie ostatecznie życzli
~ miastem a dworcem, mój doroż- że podwójny zakaz nie powoduje dla mnie wość Pańskiego rządu,
czyniąc z tego
karz wstrzymuje bez ceremonji dorożkę, 'żadnej szkody pieniężnej. Podobno istnie- zbrodniczego zięcia Polaka". zeskakuje na ziemię i mówi do
mnie: ją pisarze francuscy, którzy zdołali uzysOczywiście, różne są metody propagan
„Dwadzie6cia.
rubli". „Ne, nie, dzie- kać h-Onorarjum za prawo przekładu swych dy literackiej, różne metody reklamowania
sięć" odparłem. „Dziesięć''.
„Dwadzie- dzieł w Rosji. Chylę czoło przed tymi swych dzieł. Metoda Piotra Benoit nie jest
ścia" w.rzasnął i zaczął z
wściekłością niesłychanemi spryciarzami. Ja, który nale- jednak ani nową ani oryginalną, jest to
;wy~wywać mój bagaż. . Spojrzałem żę do okradanej większości otrzymałem w stara, jak śwat metoda paszkwilu. Poza
IJa.ń. Był to spory chłop: Jestem teraz roku 1927 w spadku po moim poprzedniku tern obydwie te powieści: „Alberta" i
tprnelronany, że 1'.<> był. Rosjanin. Sp?j~- na stanowisku prezesa Towarzystwa Lite- „Atlantyda" nie przedstawiają zbyt wielłem z;a pustkowie, ktore wy.~:;ło mi &ię ratów misję podjęcia rokowań z waszym kiej wartości artystycznej i dlatego wątpi
bezm1erne, podczas gdy moJ
zegarek ambasadorem w Paryżu, aby rząd sowiec- my bardzo czy p. Benoit pomoże co uczynie
wskazywal dwad7lieścia minut do odja- .
.
.
,
.
· u Dobrr7.o. dobrze'' k1 zaprzestał meuznawama praw naszych nie ze „zbrodniczego zięcia - Polaka".
zd
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mówię tedy „dwadzieścia
rubld" i prac?wn~ ow umys owyc ·
so iscie me Inna zupełnie sprawa jest z nieuzasadniowoisnąłem mu je do ręki. Włożył je do ska:zę. się na to. \:Vsze~łem w kon~akt z ną konfiskatą książek oraz z przekłacłai1iem
kieszeni, łagodny, jak ba.ranek,
włado- łudzm1 bard~o ~przejn:emL„ Ale wymk na- dzieł, za które autorom zupełnie się nie
wał mój bagaż, zaciął tęgo konia i ru- tury ogólnej rownał się zeru, zeru, zeru. płaci. Ale to jest także.„ metoda, nawet
szył w drogę tęgim cwałem.
Myśl francuska jest nadał traktowana w bardzo swoista.
S. Z.

O metodzie

Nina

Rydzewska~~~~~~~~~~~~~

Wśród bezkresu dziewiątych fal
Fale ujadają jak łe psy. Białą pianą
burty, bryzgają, wyją przyciszonym
skowytem. Podłoga pokładu trzeszczy.
,Wkoło nas pustka przepełniona po brzegi
nocą. Pustka nalana niebem i wodą.
O, dziewiąta, o najsilniejsza falo dziewiąta jak bezlitośnie walisz w bocznice naszego białego domku... Przeciwko
nam cały Bałtyk, całe bezkresne morze fal
„dziewiątych", sztormy w kłębowiskach
czarnej nocy przyczajone„.
A - - wal, trzeszcz, rozbijaj się i
szalej. Na najdalszych, na najbardziej
niedosięgalnych wysokościach czuwa Bóg
a na szczycie białego domku - najodważniejszy z morskich gospodarzy - kapitan.
Mieszkańcy białego domku śpią. Zmiotła ich z pokładu morska choroba. Mocniej
· sza była niż pragnienie patrzenia w oczy
zbliska morskiemu misterjum fał i ciemności obryzganej pianą, przetykanej gwiazda
mi, furkoczącej głośno, jak czarna chorągiew na wietrze.
Nie mogę patrzeć na pozieleniałe twarze towarzyszek niedoli z dolnych łóżek.
Usta zbielałe, oczy tak bardzo bolesne. Zie
wają, wzdychają, klną„. Jak mdli zapach
kropli Valeriana i rozpylonych pięciu kwia
tów.„ W krótkich przerwach między torsijami suche chrupanie jałowca i śliwek, twar
dych jak kamyki. A potem - znowu jęk,
znowu bezradne dziecinne utyskiwanie na
los nieżyczliwy i szczęk miseczek podsuwanych pod usta nerwowo i pośpiesznie.
A za oknem, szczelnie zamkniętem jest
pokład zalany światłem gwiazd i księżyca,
a za burtami - jest świat fal i obłoków
płynących wolno za okrętem... Za światem
fal - są lądy nieznane, są porty nieznane
i nieprzeczuwane pod wysokiem, obcem
niebem.
Duszno w ciasnem pudle kajuty. Pójdę popatrzeć na świat. Na dziobie okrętu
jest przytulnie. Można się wcisnąć w kąt
między ławki i leżaki. Można nie myśleć
o tern, że kiedy przekreśli się w kalendarzu dzień, który był wczoraj - przybliży
się o jeden dzień powrót z dalekiej podróży. Można osłonić się niebem, jak baldachimem, : którego kapie na powieki zimne
srebro gwiezdne, mo'żna chwytać - skosi
niałemi .2:arściarni światło Dłynace czerwo- .
~linią

nawą smugą z mostku kapitańskiego„. Dla
czego światło na mostku to zapala się, to
gaśnie„. to zapala się to gaśnie.„ W jasnej
smudze widać twarz kapitana z czarnemi

lufami lornety przy oczach. Gospodarz czu
wa.
I prowadzi. Z wąskich warg wyrzuca w
ciemność suche, obojętne słowa rozkazu:
- Uwaga na kurs.
Z góry wionęło na mnie głębokie, tiumione westchnienie pierwszego oficera, któ
ry w kraju zostawił żonę niedawno poslubioną...
Najniżej -

warczą turbiny w niem:tarytmicznym ruchu. Najwyżej trzeszczą maszty, straszy wiatr zachodni,
ślizga si ę po niebie czerwona, obrzękła
twarz księżyca... Topią się w morzu gwiaz
dy.
A kłom ja jest - zjawa, wciśnięta w
kąt okrętu najciemniejszy - dokąd płynę
- komu w oczy serdecmie zajrzę. - Oczy ludzi bliskich, najbliższych są twarde , jak kamienie - - jakie są oczy ludzi
dalekich, do których gna mnie tęsknota
szukania„. Czy nie rozbiją się najserdeczniejsze moje, najżyczliwsze spojrzenia o
oczy ludzi obcych, jak o rafy.„ Wyrzekłam
się swego imienia, zaparłam się swego nazwisk~ - jadę do ludzi bez imion. Rano
przy?11emy do ~.ortu. Te~ port to po~obno
będzie Ryga. N.ie będ_ę, :i1e będę pamiętała
nazwy. Zasłonię dłonm1 uszy - na krzyki będę głucha, na słowa i nawoływania·
będę głucha. Na napisy wszelkie - ślepa.
Będę patrzała wreszcie na ludzi, których
imiona będą mi obce, których przeżycia
będą mi nieznane, których troski będą mi
oboj ę tne, bo nie będzie mówił obcy obcemu nic o troskach swoich. Odpocznę. Wykąpię się w rzece najczystszej ludzkiej obo-

jącym,

jętności.
Przeżuwam gorzkie refleksje, a na moje
powieki kładzie się świt wielobarwny niebieski od nieba, srebrny od morza i od
znikającego w odmętach pierzchających

cieni księżyca - czerwony.
I oto ląd. Daleki jeszcze i ledwo prze
czuwany szarzeje na horyzoncie. Wydłuża
się w nieskończoność przestrzeń, która
dzieli.
Ziemia skwapliwie i ch.etnie orzucona

-

i ziemia obca, w snach w najdziwaczniejsze kształty przyoblekana„. Obce zbliża
zamiast oddalać. Dlatego chyba zbliża, a
nie oddala, że się tak gorąco pragnęło oddalenia od rzeczy i ludzi, od uciążliwej i
upartej bliskości i ż~ się to oddalenie czuje
w sobie jak balsam kojący na otwartej ranie. Jarzy się barwami, pęka z nadmiaru
światła słonecznego powłoka nieba. ście
rają się jeszcze w zapasach nieżywe, oślizg
łe bocznice okrętu i zielenią grające wały
wodne. Nie walą już jednak wściekle, nie
pienią się i nie skowyczą - lżą szmaragdowemi językami burty, przypływają i odpływają, gonią się i nigdy się nie spotykają.

_ Meldowani ci, kapitanie, sztorm. Ja
ki em i drogami poszedł. Kto kogo wyminął _ _ Czyż to możliwe, żebyś ty, mały
morski człowieku, choć masz stalowe serce i da.leko widzące oczy, żebyś ty umiał
przedrzeć się przez sztorm ... Czy to sztorm
twój biały domek ominął.„ Noc ujadała
na -sunące cicho po wodzie białe zjawisko _ teraz świt nam pobladłe twarze zło
ci i rumieni, a oczy nam się 3mieją radosną pogod ą . To była nasza przedostatnia
czarna, złowroga noc. Opuścimy Rygę, zo
stawimy daleko za sobą nocne koszmary.
Noce nie będą już nas straszyły czerwonym
jak pożar księżycem _ noce będą białe,
jak twarze północnych dziewczyn, noce bę
clą nam się kładły białym odpoczynkiem
na oczy wypatrujące portów Tallina, Helsingforsu i Stockholmu. Dalekie, nieznane
miasta. Dalecy, nieznani ludzie _ jadę
do was 0 pogodę dla oczu od smutku
P
czarnyc~_.„ .
.
D~btJamy do portu .. Mgła .nad nuas~em
ruda 1est od dymu. Ciszę tme od';Vazny,
hardy ryk syre~ okrętowych. Ła:ncuchy
brzęczą, pod!ogi ~rzeszcz~, maszy~y w p~
wolnem zamieraniu stękają. Ko~in~ kipią
gęstym dymem. Marynarze biegają. Z
mostku na r~f~ , z r~fy do maszy.n. Gorączkowy -~osp1ech. Ci~sno w porc1.e. Tr.ud
no z::i-c7ep1c .się nareszcie. o ląd. Juz. Mia:
sto _smieJC się d.o nas zbhska poz.apal~n~m1
słoncem okn~mi. Gromada. ludzi beZ11~1en
nych oczekuje nas w. porcie. Są t.akze .z
Pos:l~twa .. Ten - z psną grzywą 1 błękit
nem1 1ak 111ebo oczyma to pewno Łotysz.„
A jednak nie - to właśnie Polak. A ten,
przyp?minający p~zystojne&o semitę :-- .to
właśnie Łotysz. Pierwsze meporozum1eme.
S.voirzenie moje nie rozbiło się o oczy tych

tj ę do Ang·Ij.i, że postarał się o oby-wa~
telstwo angielskie - i że dzieła
jego
wzbogaciły nowem życiem literaturę angielską. Ale pomimo swoje uczucia
dla
Anglji, kochał tkliwie ojczyznę swych
ojców. Ileż razy mówił mi o Polsce i o
swej rodzinie. Zapewne wiecie państwo,
że podczas naszego pierwszego
spotka·
nia, był jeszcze marynarzeb, zanim
obrał sobie zawód pisarski.
Było to 37 lat temu. I podczas naszeJ
długoletniej przyjaźni nie przypominan.
sobie najdrobniejszego
nieporozumienia.
Był bardzo dobry dla mnie. Był mi
bardzo drogi. Był to człowiek czarujący,
jeden z największych pisa~·zy. Jego pamięć będzfo zawsze świętym łącznikiem
pomiędzy wa.szym krajem a naszym.
Panie prezesie, panie i panowie, przy.
wożę wam pozdrowienia braterskie pisarzów angielskich. I życzę, aby przysz.
łość pozwoliła nam zapoznać się bliżej '
pozostać na :fPWSze przyjaciółmi.
Panie prezes.ie i przyjacielu mój, Goo.
tel. Winszuję panu serdecznie doskonałej organizacji Kongresu.
Mamy tego wieczora wielu
jeszczt.
duchu
mówców, to też w prawdziwym
Pen-dubu muszę panom opowiedzieć hi·
storyjkę amerykańską, zanim pan Irwin
będzie miał do tego sposobność.
Był kongres taki, jak -0.be<:ny,
było
na nim wielu mówców. Panował
upał.
Mówca przemawiał za mówcą, aż wreszcie wszyscy się
pomęczyli i poz9stał
na sali jeden tylko słuchacz. Przemawiający właśnie mówca
spostrzegł to
w
końcu i przerwał z prawdziwie amerykań
ską uprzejmością: - Dz~ękuję panu, że
pan pozostał, aby mnie wysłuchać. Niema za co - odparł słuchacz również
uprzejmie. - Ja
jestem
następnym
mówcą.

obcych jak o rafy.
Oczekujemy niecierpliwie ch wili, kiedy
wolno nam będzie opuścić statek i udat
się do miasta. Mewy błędnie kołują nad na
szemi głowami. W niziutkłch prysiudacb
ryży obszarpaniec wyciąga d~ nas ręce:
- Dajte na wodku.
Powietrze w tern mieście pachnie solą,
rybą i olejami. Pnie się w niebo wysokie
wieża kościoła św. Piotra.
Z tej . wieży
można długo i cierpliwie patrz ~ć na panoramę miasta.
Po bulwarze snuj ą się lu·
dzie bezimienni. To dla mni e m aj ą oni na
ustach uśmiechy najoboj ę tni ejsz e a życzli
we.
Błądzimy, chodzimy zaułkami, ucieka·
my od ostrego rybiego zapachu do zielonych chłodnych ogrodów, jeździmy autobusem za miasto do cudnej Siguldy. Przeglądamy się w matowych lustrach rzek ·
jezior, omijamy domki, wiatraki, młyn y
Gnamy naoślep, z góry na dół. wprost na
bramc Aleksandra, do ruin. Ro;;mrnrza
słodki, mokry zapach z~eleni, ~za i od·
póczynek obiecują długie cienie w ruinach.„
Nie chcemy odpoczynku. Tęsknimy j uż z2
tern ,czegośmy jeszcze ni e widzieli,. Chcemy nowych portów, nowych ludzi i wraże1'i.

I znowu czarna noc w mO"rJU. To już
ostatnia noc czarna. Łóżko na pasach si~
kołysze.
Słona wilgoć sączy się
przez
przymknięte do połowy okno. .. śnią
się
czyjeś serdecznie patrzące niebfeskie oczy.
śnią się trzy topielice
z wywieszonymi
szmaragclowemi językami, leżące na fali.
Gong pierwszy... Jeszcze raz przymknąć
oczy i obejrzeć się na dzie!l, który minął
bezpowrotnie„. Gong drugi. $niadanie.
Prędzej. Uciekajmy z dusznej tadalnj. Na
pokład. Z pokładu widać wyspę Runo.
Południe.

Jesteśmy już między wysp~

Oesel i stałym lądem. Płyniemy cieśnira
mi. Brzegi na prawo skaliste, szare, ci~
kie, na lewo - złote wesołe ławice pi~ku.
Minęliśmy już archipelag wysp estońskich.
Ta wyspa to Worms. Lornetujemy Hap.
sal. Wymarłe, smutne miasto. Ani jednego
żagla, ani jednego okrętu .. . A jednak ta
miasto do dziś jest ośrodkiem pnemysłu
drzewnego.
Zmierzcha się Oniijamy Baltiski, llaj6
żone czarnymi kominami i buchające dymem. Teraz skręcamy w prawo - dO' za.
toki Fińskiej. Zbliżamy się do Tallina.
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NASZE WSKAZANIA

Orkan. Wskał:ani~. Nakładem Zwłą2k~ P. N. S. P . i Zwląt.ku Podhalan.
Warszawa 1930. Str. 87.
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nie,niefrasobliwa góralska śpiewka·
„Nieście se głowickl
•
E prościutkó a dumnie_
Coby powiedzieli;
piętości<l swej treści daleko poza rodzin- pewnem jest, że prace Jego rękami zaczęte z ust do ust krążyć będzie dodająca otuchy1
Haj! ... jak sie nies~ siumnfe•
ne Podhale i stanowią wytyczny program
.
.
.
.
. .
•
dla wszystkich, którzy pragną iść po linji
·

z

zmałłego pisarza w ten sposób

Ze śmiercią autora

"Wskazań" . ubył nie przygasną już i nie zniszczeją.

Ze

zatytułó- jeden t czółowych przedstawicieli naszego stracą otuchy czołowi promotorzy pierwstę
wałem, uczyniłem to dlatego,. ponieważ •lregjonalizmu a przede\vszystkiem ubył du- go w Polsce . regjonu i tak, jak niegdyś w
„Wskazania" orkanowskłe wybiegąją tóz- chowy wódt budząeego się Podhala. Ale ciężkich dla Podhala chwilach, tak i teraz

~~~~i.-;.~:~::~~k.::~i~·~·~~~:: Spółdzielnia

Na ksią:tkę tą złożył się długoletni dótobek ~rac.r· autora w dziedzinie rozbud'Owy lmlturalnych wartości ziem w których urodził się ł wyrósł. Zebrano tu
wszystldfl •żniejsze i bardziej znamiertne ar~ i przemówiertia z okresu c!terech ubi.łycl\ la.t. To :tnacty od :zjazdu
odbytego w l!ltowym Targu w 1912 roku
_ at do jubileuszowego zjatdu w SzaUar~h w 1926.
- ll'o przez wszystkie te prace konsekwent.llie przewija się jedna trtyśl zasadnicza o której tak pięknie sam autor się
wyraził, chodzi tu nie o co innego, jak o
„program odrodzeniowy"' o oparcie odro:~onej Rzecrypospolitej na trwałym fundamcncie stiołecznego demokratyzmu do
czeso zmirarzać ma właśnie ruch regjonalńy taki, jakin1 Orkan go pojmował.
l rzeczywiś.eie autor „w rozt-Ok&ch"
dokonał na Podhalu rzeczy imponującej
swym ogromen1 - zdołał skupić do wspól
nej pracy tmd wielkiem dziełem kulturalnej
odbudowy :tt.erokie rzesze miejscowego spo
łeczeństwa.
„ Patrzę po lesie Waszych głów, Bracia
moi - i serce mi się raduje". - Mówił
na zjeździe w Szafłarach. „Jak my pierww
szy zjazd przed piętnastu rokami podumali - kieloż nas było?.„ Siedmi. Na apel
nasz już w roku następnym kilkudziesięciu
kształconych synów Podhala, rozprószo„
nych obowiązkami po świecie, do Miasta
swego stolicznego na Ratusz zjechało.
A ci, co przybyć nie mogli, współobecność
pismem oświadczyli".
Na zwołanym z okazji jubileuszu Orka'!a zjeździe było do dziesięciu tysięcy ludzi
ze wszystkich wsi i miasteczek przybyłych,
tak wielkim rozgłosem cieszył się Włady·
sław Orkan - Smreczyński. Zdobył poważanie i szacunek powszechny swą ciętką i
w najszlachetniejszy ideowy sposób pojętą
pracą. Odgłosy tej pracy na kartach „Wska
zań" znajdujemy. Odkrywamy tu pierwsze wytyczne regjonalizmu artystycznego.
O nim to właśnie mówił Orkan na zjeidzie
w Czarnym Dunajcu (w 1922 r.) kiedy
zwracał się do obecnej na zgromadzeniu

młodzieży Podhalcrńskiej.
„Odzywam

się

do Ciebie, synu Podha-

la, młodszy mój Bracie, Ty idący, i Ty,

który przyjdziesz.„ Odzywam się prawem
miłości tej ziemi, prawem serca. Uczysz
się, lub uczyłeś się historjl, życia Greków,
Rzymian, narodów zmarłych i żyjących jeszcze. Poznaj _ że przedewszystkiem przeszłość Twej bliższej Ojczyzny_ Podhala.
I jej stosunek ao przeszłości Rzeczypospolitej„. Dbaj 0 zachowanie spuścizny Twych
ojców; rodzimej sztuki, rodzimej kultury.
Dąż do tego1 aby Twoja, oczyszczona
z nalotów obcych, kultura ludowa poszła
w górę, rozkwitnęła w kwiat wielkiej kultury narodowej, godnej zająć poczestne
miejsce w dorobku wszechludzkim. jak
śpiewki chłopsko - kujawskie wyniósł na
wierch muzyki wszechświatowej Szopen _
tak oto dąż: by Twe ojczyste pieśni, niezabaczone jeszcze nuty wyznaczyły się w
orkiestrze świata; by z kozikowych ojców
robót, z naiwnych figur przy drodze, posąg
skrzydlaty rzeźby rodzimej wystrzelił; by
Twa nadbudowana j'uż literatura wzmogła
się wyżej, poniosła sław~ Twej Ojczyźnie
dalej, stała się wszechną, całemu czytelną
światu„„"
Poza temi ideologicznemi artykułami
ł przemówieniami Orkana (jak np. „O celach zjazdów", „O zadaniach gazety",
„O przyszłości Podhala".) znajdujemy we
„Wskazaniach" opisy podań i wspomnienia z dawnych lat: „O spiącem wojsku w
Tatrach", „Sobótki'', „Werbunek na Pod
lialu".

poetycka czyli 40.000

Potężniejący z dniem każdym ruch I cy, c) jako swoisty odcinek ruchu spół- grać znakomitą rolę społeczną.
spółdzielczy u nas, poczyna przybierać pe- dzielczego. Praktyka bieżącego dnia najWśród wielkomiejskiego gwaru Jednej 2.
wne swoiste formy, opanowując te dziedzi- dobitniej wykazuje fiasko ·poczynań PrY- rtajruchli.wszych ulic stolicy przytuliła się

zdawałoby · się - opa110Wa·.:
nie sposób.
.
Roliczne ostatnietni czasy skargi i utyskiwania rta trudności wydawnićze mto
dych poczynań pisarskich mogą być pozytywnie, z pożytkiem obustronnym przcprowadzone: a) przez inicjatywę ze strony
pa.fistwa, b) ze strony })rywatnego wydaw-

rty, które -

watnych. Inicjatywa z strony państwa je~
prosta, nie może stać się natychmiast aktualną. Pozostaje więc chyba droga ostatnia - realizowat1ia spółzielczości na roz:ćiągłem odcinku literatury.
A jedłlak, w rnmach doniosłego ruchu
spółdzielczego dokonywuje się rzęcz wieika, mimo świadomej tajności, mogąca ode-

Obrady· kongresu pen Clubow
,

ks.ięg;arn1a;. soc..z:ewka, ~ której ożywcze prow
~1eme społdz1elczośc1 poetyckiej promie*
ńrnją na Polskę, na Europę, na świat na
wszechświat.
'
Jakoby jedna, jedyna -:.- która u nas w
f>~lsce interesuje sic; odrobinę twórczością poetycką, rzeczywiście rok w rok obsył~ półki . k~ięgarskie swą słynną n a
świa~ ~ Bib!Jotek~.„ Muzy poetyckiej.
Własc1c1el, a jak się z _d~ls.zego biegu rzeczy przekonamy, własc1w1e zawiadowca
księgarni, straszliwie sympatyczny, łysapan o podw~jnem, historycznem nazw~sk~ i romańsk1em oraz romantycznem imieniu. jak zaz?~c~yłem -:- księgarnia te j~o c/~nk~ włas~iwi~k .zawiadowcky~ wydabiutanckic p~rę. omt ?W p~etyc ich . d eh 1 me-debiuta_nck1ch. Tomi.k-Ow
ty~h ~otychczas ukazało _si~ l!rz~szło os1em1;1es~~~t Pan c.zarny-ks1~z111k Jes~ wielki m
rm
ą, dba1ącym .n!esłychame o f'?r-:.
muły prawne. .~ ~ych i 11111ych wzgłędow
pob1~ra~ oczywisc1e na cele p~ocedur~Jn e
po p1ęc~uset.. zło~ych. za wydanie tomiku.
~e z~ś Jest, 1ak się mimo pozorów okazuJe, meposzia~owanym w s.w.ej duszy demokratą -:- nie ~wykł czynić szczególni~j
szego WYJ~tku. między poetą początkują
cym a z~s1edziały_m w ~ław~e. Proszę !e~az
t ołówkiem w. ręku obh.czyc. 80. tom1kow
po 500 zł. ~a.z~y, ~zyll w przeciągu paru
lat czterdz1;sci tys1ę~y złot~~h .. Kap~ta~il(
wcale pokazny, a j:1~ _złoshwt mow1ą,
słu!ący w porze letniej Jako. ?ezzwrotna
pozyczka dla t~war~stwa wysc1góV.: kon·
nyc~: Trzeba t~z z niezwykłą ra~ością. podkresl,tć !ak~, ze mło;te pokoleh!e t~or~ó~
ga!me. się j.ak moze ku wzniosłej ·idei

•
W piątek 20 b. m. o godzinie 2-ej pp.
Delegat polskiego Penclubu p. Karo~y się pleharne obrady Kongre- den-Band,r owski zgłosił wniosek sekcji
su. Na. pr:tewód.niczącego pierwszego po- _l)olski·ej o ustanowieniu nagrody literacsiedzenia wybrany został przez aklama- kiej Ligi Narodów za utwór literacki w
cję prere<) polsk.iego PEN-clubu, p. F. którym najdobitniej zostałyby wyrażoGoetel. Następnie przystąpiono do roz- ne idee ogólnoludzkie, zmierzające
ku
patrywania sprawozdania z dmałalności porozumieniu narodów i kształtowaniu
.:. ~N-dubów. Sprawozdanie wygłosił p. ideałów. Nad wnioskiem toczyła się dyOuld - Sekre"t;a.r z Generalny. Następ- skusja dotyczą.ca spoSQbu
przekazania
nie p. Cremieux, sekretarz sekcji fran- wniosku polskiego Lidze Narodów, przydzynarodowej
PEN-clubów oraz
p. czem delegat polski oświadczył1 iż wnio·
cuskiej referował sprawę sytuacjli mię- sek oosta.nie zgłoszony już na. sesji jeBlunck - S:prawę głosowania
centrów siennej Ligi Na.rodów przez delegata rz~
1,->EN-clubOw na Kongresie. Wreszcie o- du polskiego, p. ministra Zaleskiego.
br~d~ ~mykają r;feraty
pierwszych
0 godz.inie l-ej posiedzenie zost.ało
~iesięcm Pen-Clubów (w porządku alfa- zamknięte, wznowiono je 0 S-ej pp. PfZY
J:>etycznym)" '! ~tanie ,litera~ury .w ich kra czem odczytane zostały referaty p. Bra~
J~ch. O godZ'l~'1e. 8-eJ tegoz dnia odbył~ ,ga z Komisji Współpracy
IntellektualSlę przedstawieme teatrnlne
(balet i nej :przy Lidze
Narodów 0 Katalogu
śpiew) w ~t~ze na wyspie w Łazien- Przekładów, które 2l0Sta.ną zalecone przez
kach a o 10-eJ garden I?a~ty . wydany pos~ególne sekcje
Penclubów, p. B.
przez p. Prezesa Rady Mimstrow Wale- Cremieux odczytał swój referat 0 bibljorego Sławka, w .Pał~u Łazienkowskim. grafji mdędzyna.rodowych przekładów.
Drugiego dm.a zJaa;dtl. (sobota. 21-go)
0 godz. 5 pp. odbył się podwieczorek
od goctzmy 10-eJ Zira.na toc:zyły się obr~~ u . rezydenta tn. st. Warszawy, Słody rOZJpOCZęte sprawozdam.em o starne mi~sfue
0 godz lO-ej odb ł si w sapiśmienni~t~a i prze~~adó.w. Re~erowali łonach .:lacu Kro~enberga r~ut~ ę wyda- społdzielcze1: Nal~żąc wsza~że wyłącznie
przedstawiciele FrancJl, FtinlandJ1, Esto- ny przez p mindstra Zaleskiego
do bez-„forsiarzy'. __, potrafi od czasu do
:nji, Węgiet i Holandji. Następnie dele. ·
.
:
czasu a rzecz umiłowanej idei sypnąć niegatka austrjackie,&':> PEN-clubu, p. Gte-· . Trzecie.go. dnia 0 ~odz. ll-eJ odbyło ~arobiony!11 groszem i nieswoim. Znany
ta v. Urbainitzky przedsiiawiła
wnio· ~ę za~ęcie Ko~gi:es~ P~ dele~- jest przecie pewien „klub" poetycki, któsek wspólny austrjackiej, francuskiej i Cl udali się na zwiedzarn7 ~iasta. Wi7„ ry skoro uzyskał subwencję na młode poczy
bułgarskiej sekcji o ustanowieniu wiel- czore;zn w hotelu EuropeJski~ odbył &ię nartia literackie - natychmiast na konto
kiej, międzynarodowej nagrody Penclu- bankie!, wydany .P:t_:zez :1?o.l-ski
Pen-club „spółdzielczej" księgarni subwencję przebów za najlepszy ·utwór literacki. Nad ·~ ~zesc uc:~t~kow ;Ja:zdu a r t ~- lał. Mogliśmy się więc w d11iach naszych
1
wnioskiem rozw1nęła się obszerna dysku- 1 ecJ.~~ 0 go
h t -rJ - " au
en- n~jdowodniej przekonać, że bynajmniej
1
sja, w której polernizuj4c z pos~.egól- c.ubu w sa on
e u.
. me wygasł pośród młodego pokolenia ideanemi jego wnioskami uchwalono
nieNa .raut Pe;:ic}ubu ora~ ~a otw-a.rcie Jizm społeczny, nakazujący poświęcać
zwłocznie wyronienie komisji,. która zaję- Kongre~u z ~srod ~nrodeJ literatury za- utylitarne, pewnie małostkowe cele, w da
łaby s-ię opracowaniem technicznem spó· pi:~zem. byh_ 1 brah udz~ał aJn Szcza· nym wypadku na rzecz ruchu spółdzielczesobów realiizacji tego wniosku. Nagroda w1eJ oraz Wiesław Wermc.
go.
ma b~ć u~elaina, co .dwa l~b trzy lata . N~stęp.n~go dnia o godz. ~,20 dele~aPostępując nadal konsekwentnie_ na·
~a naJ·lepszY:, tltwor literacki, przycze;n c1 W!Jec~ah do Kra~ow:;i., gdzie po zwie. leżałoby tylko pana zawiadowcę księgarni
.1ury stan.o,w1c b~dą Pencli.:by poszczego.1- dzemu. nuasta na ~zie~zmcu Wawelu od- zwolnić z zajmowa.ngo przezeń stanowiska
nych :1<ra10":, k~orym powierzone. będiz1e było. Slę przedstawieme ~,Odprawy
po- bez emerytury, za jednoraowęm wynagro
.zaz~Jonueme .się z ~yznaczo~emi utwo- wymeczka w r:t:atry zakonczył~ program dzeniem w postaci piękno_ brzmiących obie
rami. Na.stęp!lie utwo~ zos~au.1e przetłu- po,bytu za&:rai;;icuiych__ uczestmko:w- Kon- canek. Następnie trzebaby ująć „spółdziel
~~ny na Jedan z Ję~:ykow . wsz:ech- słow greckich . Podroz oo Duna1cu oraz czą" księgarnię we własne odpowiedzialswiatowych a ... autor nos:ic. będzie v.::1e~cc gresu Pen-clubu.
ue i odpowiednie ręce, i raz zaczęte dziezaszczytny tv~uł laureata Penclubu swia-·
ło spółdzielcze prowadiić do końca, rozutowego
-oe''mie się z wyeliminowaniem na przyszłość
panów o podwójnem nazwisku.
Spełnieniem tego faktu,
inotemy nie·
ł
jako podexcytować Państwo i czynniki do
tego powołane, aby Pa11stwowy Instytut
"
Wydawniczy w zwięzłem, syntetycznem
Już uk.'.zały sfi;; ·
ujęciu. red. Jana Szczawieja stał się konkret
·
ną, żywą rzeczywistością.
Nr. l. Wiesław Wernic. Na dl'Og'acb do nowyClh celów.
_. Nr. -z. Wawrzy~iec Ciereś.niewski. 0 Pańatwowo•twórc•y dtwl4ł1' Ił·
Sądz~, ie pierwszym etapem do etaty•
teratury.
.
zaeji młodego ruchu wydawniezego - bę
Nr. 3 Jw Szczawiej Oskariamy dz ~eń dzisiejHy.
dtie walka o wpakowarte w konie wyścigo
we (tak, tak kochani) czterdzieści tysięcy
Cena kdd~i broszury 20 groszy.
złotych. Kiedy ostatecznie pan czarny Zarnowieaia kierować do „Współczesności Literackiej.
książnik opuści swój zaciszny gabinet na
jednej z pryncypalnych ulic stolicy - spół
dzielczość wydawnicza nabierze naprawdę
, . , . , . ,.• • rozmachu i będzie świtem lepszego jutra.
A to się stać musi.
Lucjan Nowak.
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