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Z rz uenia OSZ z dn . clo e rz du
Dotychczasowe skutki i dalsze projekty
Nie wsz,stko kosztem
o 50 Draceni
Angielskie moratorium
obniżono

urze,dnik6w!

da Polsce 25 miljonów

złotych

Oficjalnie
lzuwiadomlono sokoś'ci 376.8V9 funŁóv: szŁerHn
o decyzji rządu brytyj- gów 12 szylingów i 7 pensów
Wars.z. k'Qr.••Głosu Poranne- hlircznych. KrzYlwda, wyrządl0skiego pój.śeia ślad'.tmi Hoove- (16.304.554 zł.) i Oip'r occntowago" telefonuje:
na W ił r&zaw.i e i Ślą, skow.i, po·
Doniosłe llchwaly
zapadły ra w stosunku do
pnó.stwo- nie
w wysCJkości 199.l84 f.
Ogół ur,zędnkzy 'l ruecierpH winna być wyrównana.
na wczorajszem posiedzeniu ko wych dłuŻ'ni,ków Auglji.
szt. 13 szylingów i 11 ~JE'nsów
w,nścl~ oczekuje wtorku,
s.po\V-szlystk1ie organizacje Llnę- mitetu
ekonomicznego rany
'W myśl dekI Ha,c.l· j Snowde (zł. 8,618.n2).
rninisŁró w.
dziewa.iąc się, że w dniu tym
dnicze zastrzegają się przed dal
na Polscc przs ~ ługi\\'a l olb:v rocz
Mo' Jłtm'.\um
obe.imnwałoby
p. premjer przedstawi organi· szem ponoszeniem ofiar. mo·
Zapadła uchwala wydatllN(O llP. moratorjum od długów rE'. więc w .-oku 1931-32 łączuie
zacJom 'z awodowym dOlkladny SIlą.C o cofnięcie zniżek i zanie obniżenia pensji władzom na- IjE'fuwydl i pozareljefowych .
24.923.376 zł •• platnych w dwU
obra'z sytuacji ikarbowej pań· ch anie redUlk"" ,Tli pe,rsonal·nYC1Jl. "7elnVIl1
hanltó,w
p'.łllsl.woO
.,.
I'atnctł:
1 Ii~)ca 1931 r. l 11 go
"I
dpolWl eame pozv'eje 7na jstwa oraz oIk1reśli zamiaTY !'zą
Jest rzeczą pewną, że postu wvch.
,.h:icnlv '" naszym ~udżede,
styc~nia 1932 r.
du 00 &to daluyc'h os:rozedno·
19.ty
leslPotikają
się
z
na'
l
cżvJak
się
dowiadujemy
pnl1sje
\V
prelliminarzl\
bulClżetoInicjaty"..-a Hoolvera dalaby
ści i redUlkcji.
tem odczuciem i zrozumieniem prezesów i wiceprezesów h'1n- wnn na rok HJj1-32 znu.idu.i~ wi ~1:, jak dotąd, Polsce UlOrato
P. prem,ierowi
lloźony !lf;' nieŁy,}'ko p. preuljera, lec~ i 1'U st1wo,vvch f:!hl1iżOllP bedą l) :)0 . 111V
\V 'Jłłl,~a-c h v. a~'l'aniczny"-ll11 1jułiii T-'o«!~~.nt\ nu około 70 mi(łzie krótki memorj9!1,
w kt6- łego społ'oczeńlSbwa.
proc.
1'!lty amortyza-cyjne dłu'gów ~ J.lrulUW Lloly rh (Ameryka 45
rym
oboony rQlk por6wnuje . Inną .i est sprMvą, . . 'k tóre z
Pre1es b'ł.nku pOihierał do. boc Wielkiej Brytnji w wy- milj., Anglju 25 mil).).
lię % rokiem 1920. Do 'Wa'liki C)
nilC'h rzą.d ,uzna !Za mo'żliwe do tychcza~ przeciętnie około .5000
równowagę budź· eŁu
powinni J:re;a,l izowania.
. ,ł., od 1 liip(,ll r. b. pOlbolr y 10b~. 'zdaniem autora memolrja·
W każdym razie - -zdaniem staną obniż()ne do 2.500 zł.
łu, powołani WiSIZYiSCy, całe I;IPO ul'zędnIków r'ląd może i po'R?nukcja upo8ażeń dyrekto. Kredyty zastawne i organizaCja 'wywozu
łelCzeń' stW(), a nie poszcz~ól(ne winien uczynić wszystJko,
by rÓlw :i wicedwekŁo'rÓlw
han·
U-chwa,l ony na onegdajls zem te.m stosowanie w dalslym ch,
tylko ka,t e:gor:je ooywałeli.
(Jst:rze aik,c.ii o:slzczędll1olściowej ków pallslwowych pr.7.CprOW3posiedzeni
LI
komitetu ekono ~u z\"rotu ceł
przy W.V1wozie
"Kosz{ ,r ównowagi
budżeto- złagodZ'ić i
uczymc baroziej dzona będzie mniej mec:hankz
tn;<;7ne,go
rady
ministrów
IJfO· zbóż. ulrzymanie
zasadniczo
wej ipowinien był l'oz}o,ż<lltly 1'6 zno1śnem, 111,Iliej bolflsn~m i 'lJie nie, bardziej
indywidualnie.
ql'um pOlityki zbożowej na )'ok dwumiesic;cznego wvpow!iC'flzl:'
Iwinomiernie na wiSzytstkie ka- t'\lk ~waltO'wnem.
Pl."<:f"\V'i.duił! ~r~ ·'i}'w nier. obniż
,g osll'H'larczy 1931-32 ma do 'j;1 l1ia w razie zmian w tej dzie.
tegorje fUl11ik~.jonarjlulSz6w Pllki bardzo wysokie, w pewny<"h
sle /Il3c,zenic dla rolnictwa. ~ ni dzinic, dalej' usŁala l'ozmiary i
wv'p arlkach do 45 pmc_
~kH'go.
kierunek akcjli i!lltcrwencY.lnej
Zanr~dzenia t(''Clllli()"l~le
w
Program ten pr,z ewidll,ic 111. w dziedzinie cen
na zboże.
sprawie oJmiżki pells.i~ preze- in . uruchomienie kredytów
sów i d."rek!orów banków pań~a. 'Vl'eszci~ pro<gral11 określa st(~.l
~ta W("wydl na wsz:,'stkie c .. l~ry
k
I
s!.wowych wydadzą odnoś1ni mi
Slllle - lIząc li do porozumień mię
rGdzf..i(;' zhoża
rlzy'narodow.'·ch,
ma .l-ący"'ll na
Mi'nilSh~r,stwo ,~,kaf;T:Nt jak wydanie wlgOl\\ ych
rli~tr{~wie.
.7
.."
_
..
T\redyty ma.lłł być lIl'tH~hH· celu oJ'gallizacJ~ eksportu zhożo
s,ję -dowiadujemy ~ f.a mieDza tn. "Ch paszportów.
mirme .iuż w połowie lipca.
",ego, jak również rolę rządu w
wvdać w na.'blIiższym (,:za, 'ie la
Podania te będą tylko ClQ'
Jpdnooześnic będzie zash)'s( dziedzinie
orga.nizaeji
we.
rz'ądzenie, re"quht,iące i og unio ściowo uwzg.lędnione.
WU 'lV szereg śfQdków,
prow ~
vn~trzne.f apal'a1u haJidJowf!.
cza.iąee wydawanie pas7"port6
i\-finisferstwp sk.a rhu w\'('.ho
-d'zący~h do potanienia kl'edytu
Obsługującego e,ksport lbn ..
u~,golw:VoCh i he'z:platnych.
dzi z założenia, że ci, kt6rych
Sąd
l1a.hvyższ"
oddaHł
na
po
I·o)ne~o.
W c.i~u osta'tlOich dni, jak stać net wyjazd zagranicę, winsiedze.nin. ·odbytem w dniu 27
PrOigram przewiduje
pOla
słychać, złożono w same.i Iyl- ni znaleźć pieniąuze j na petb. 111. o~a rozpatrywflne tego
ko 'W anszawie 5.000 podań o ;lą (),pJatę paszpo'r tu
Mea
Si
dl\ia protesty przeciwko w~mi
,~
·wejA
kom wybolrrJ.)v do sejmu w ok,ręgach
nr. 40; Cieszyn Biel-sk - PSZClzyna - Rybnik
i nr.
61,
NowogródekDrobny wypadek w Błagowieszczeńsku
Sto~pce NieśwJeż Bal ano
przy .plebiscycie w Borysławiu
wieze - Słonian.
MOSKWA, 27VI. (PAT). IRKUCK, 27 VI. (PAT). LotBORYSLAW, 27. 6. (PAT). - stki:ch trzeeh okręgach naftowych
• Wylądował tu samolot z ame- nicy amc'rY'kaI'\scy POls t i Gatt y
Ostateczny wynik plebi8cytu Qdby w s,p rawie podziału jednego pro'rykal1.skimi. lotnilk~mi GaŁty i
tego w dniu 25 czerwca: We wszy centu potrącanego z płac robotniprzybyli z Moskwy do Irkucka.
czyeh pomlędzy PPS. d. fri' rew. a opuścił PAT. na własne Post'em, odbywa.fącyru:t.i .101 do:żądanie
Spółdzielnią Mieszkaniową im. Jęr
okoła świata.
Po krótMm poGdańsk-Warszawa drzeja Moraczewskiego i PPSCKW Naczelny administrator P. A. stoju w Moskwlie lotnicy odle· IRKUCK. 27. 6. ' (PAT). Post l
(Dom Robotniczy) padło ważnych T., pan Leon Pułaski Olpu.szcza cieli dalej w kierupku wsch.o- Gatt y odleoieli do Błagowieszczeń.
ska.
głosów 9,436. W okręgu Borysław na ' własną prośbę Ił dniem 30
Uroczyste otwarcie
~rohobycz padło głosó~ 5690. N~ czer,wca swe stanowis,ko. · Dy- dnim, zll!mierzająrc zat1r1zymać
hstę. Nr. 1 PPS. FrakcJa - 482 l rektor , i wspóllpracoWlllicy P. się po dro~ze w Omsku, IrkucBLAGOWlE8ZCZEŃSK,
Iinji lotniczej
'/7. 6.
na hstę Nr. 2 PPSC!,:W. 4188 A. T. żegnali w bieżącym tYl~ ku, Czyde, ChabawwlS'k u i Spa
- (RAT) - Samolot lotl11ków PoWARSZAWA, Z'l. 6. (PAT). W gło.sów. W okręgu Bltków na listę dniu tlIst~pujące.go -dyrektora
sIm. ,V rozmo,w1e z dlziennikasta
i Gatt y w czasie lądowania sto
dniU dzisiejszym o godz. 8.30 rano Nr. 1 - 87, N~. 2 - 659. W okrę admini,skacyjnego
i'nstyłuiCjd,
w warszawskim cywilnym porcie ~u Krosno na hstę Nr. 1 ,- 345,. na wY'rażajlł!c nadzie.ię, że p. dyr. rZaJlill'i oba.i lotnicy wyrażali na czył się do rowu. Aparat usiłowa
I06nkzym przy ul. Topolowej odby hst~ Nr. 2 - 2675. Ogołem hstaj Pułaski, gdy mu okoliczności dzieje, że uda im się pobić 12- no wydobyć najpierw przy pomola się uroczystość otwarcia kom.u- Nr. l zdoby!a 1914 głos6w, czyli osobiste na to pozwolą, zdecy- dniowy re:kord podróży dooko·
cy koni. Gdy próby zaWIodły uży,
nikacji
poWietrznej
na szlaku 20,3 proc. Lisia Nr. 2 - 7522 glo duje się na po'wrót do P. A. T., ła świata, ustalony prze'z Zep·
to
wkońcu traktora.
Gdańsk - Warszawa Lwów - sy, czyh 79,7 proc.
dla ktÓre.i tak owocnie praco- pelina i przelecieć tę t1rasę w
Bukareszt - Sofja - Saloniki.
",fał.

Nadzieje na

wtorkową konferencję

u premjera

pensje prezesów
dyrektorów banków

Polskę

Program pOlit,ki zbozowej

.Oti,aniczenie w,jazdów
zagranice
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Oddalenie protestów
wyborczych

Wielka przewaga P.P.s.
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eszcze W SDrawie komitetu
uczczenia I. Paderewskiego w
Szanowny Panie Redaktorze.
ra..,; o łaskawe
'ildzielenie mi mieJsca w jego
poczytnym dzieBIliku,
abym
mógł odpowiedzieć na artykuł
,.Uozwo.iu", ma.iący już bartlzo
małą łączność z kwest.\łł
politycznej działalności p. Paderew
Ikiego.
W poprzednim artY'kule, zamieszczonym również w "R.,zwo.iu", p. A. S. zarzucił mi mię
dzy wielu innemi ,,stanowczo
gorszemi" rzeczami brak ,,s~l1tymentalności, W!1'Odronej delikatności ł doskonałego wersalskiego wycbowania". Jak pano
wje s "Rozwoju" ~'ozumieją te
określenia, wyjaśnia
w ostatnim artykule czy liście nieiaki
Inż. K. Spoliński.
A więc dopuściłem się wzglę·
dem ni~o .,brutalnej napaś"jU
z powodu "fatalnych dla mego
mózgu skutków ubiegłej mll.lowcj kanikuły", jestem "pod dYI-ekło~em" czy "subd~ekto
rem" lostateC\Zllej nazwy' nie
ustalił), zamieściłem w dwueh
cre§ciach "p8leudohistorycznc
wypociny", o~arte
na "męt
uyeb 1 zbieranych po kawiarniach, niby historycznychzró
Proszę jes~ze

wcrsalczyka spotkałem parę ra·
zy w życiu, a że go pott'aktowałem przy tem "zupełnie pt)prawnie", cO sam stwierdza l
00 mu widocznie przewr~cUo
w głowie. - to nie dziwne/lo.
W stosunkach z ludźmi trzymam się angielskie.i z~ady: uważać każdego
nieznajomego
!la gentlemana, dopóki nie zło
ży dowodu, że tak nfe jest. Sa
plentt sat!
Następnie p. SpoIlńskl zeroko rozwodzi się o wielkim "wypadku" w swem życiu, mianowi
cie, o tem, jak uczestniczył w
komisji. badające.i sprawę kon
cesji na elektrownię w Lodzi, i
jak "zakończył dyskusję"
w
ważne.i kwestJi, czy mogą być
dopuszczeni trzej czy jeden cudzoziemiec na służbie w elekh'owni. P. Spoliński miał
oświadczyć, że nie ~'yobra~a sobie, .,iak dwuch byłych
polskich ministrów może podtrzymywać tego rodza.iu punkt".
Rzeczywiście taka sprawa by
la nie~dyś dyskutowana, ruczywiście broniłem możliwocii,.i

dOPuSzczenia trzech cudzozłem
ców, a to dlatego, że formalne
zakazy, nie maJą znaczp.nia. dłaeh", wylałem "kubeł nomył Znałem przedsiębiorstwo
konna Padel'eW8'k iego, Sikorskiego, ces.iowane, któremu było wona ..dobrane pary" endekó" ,. t(óle WIZbronione załrudniauie
(.znam tylko .iedną taką parę; eudzoziemców. a które
było
okazuje się,
jest ich włęcejh zRTZądzane
wyłącznie
pr~
"oplułem redakcję "Rozwoju" i nich. Gdy poszło na udl'y, zaieli
to w .,żakowski sposób" i L d. lokal w sąsledztwłe i stamtad
Tak wygląda .,wersalskie wy wydawaU rozkazy. Nie pomoehowanie" tyeb panów z ••Roz- gły naciski, a nawet
szykany
woju".
władz nadzorczych formalArtykuł P. Spolińskiego
ze nie wszystko było w porządku.
wz«lędu na treść nie zasługu.ie
Praktyka wykaZała, że wSzeJ
właściwie na odpowiedź,
jed- kie ograniczenia pod wzgl~dem
nak zrobię mu ten zas7.c.zyt, a personelu są polityką krótkozara.zem reklamę
i wyiaśllj~ wzroczną i szkodliwą. Odstraniektóre szczegóły.
szaJą one kapitał zagraniczny,
P. Spolłiński "dla lepszej or- ~, ~
~
~
ientacji dodaje, iż (.1ego) sto~
su~: ~owarzyskie z P'. TołJocz
!la były do ostatnich czasów 1.U
pełnie poprawne". Myli się p.
akuszer- ginekolog
Spoliński,
bo nigdy żadnych
"stosunków towarzvskiM"
:l.
AL. KOŚCIUSZKI 39
nim nie ułI'.zymywałem.
Tego
tel. 120-35.
5952-1
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Ponadto Dodał. dźwiękowy
Mełro-Golwyn-Mayer.
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tak potrzebny nam specjalnie,
a nie dają natomiast żadnych
korzyści. Kapitał obcy, jak
i
każdy inny, musi mieć
lud.zi,
którym ufa i którym może powierzyć kieJ'owlWie
przedsi~
biOO'Stwem. Jeśli znajduje oopo
wiednie siły na mie.łscu, ehęł·
uie je zatrudnia we własnym
interp.4l.1,,_ ho krajowcy lepiej
zna.m stosunki I nlłOłCół mniej
kosztu.llłlo Jeśli zaś takich
sił
nie zna.idzie, użyje cudzoziem·
Ców pOd tym czy innym pozo.
I'em i papierowe zakazy nic tu
uie pomogą. - To też wszelkie
próby ograniczeń uważam 00na.ironiei :r;a naiwne.
Nie przypominam sobie rozmowy z D. Spolhiskim.
Jeśli
ona rzeczywiście była, to mogłem mu coś powiedzieć w spo
sób iI'oniczny, .iak obecnie, a
nie tak, .iak to sobie wyobraża.
Bo, że mu pamięć nie dopisuje,
dowodzi wskazana data - r.
1922. W tym roku żadnego 8.to sunku do sprawy
elektrowni
łódzkiej nic mialem. Wo.góle p.
trafił do dyskus.ii
Spolillski
mnie.i wi~cj w taki sam sposób. islk nieboszczyk Piłał do
Credo.
O .lego wiekopomnej
zasłudze wspomniał p. As., ja
zaś zaopatl'Zyłem to wspomnrenie w uwagę taki bohater
narodowy - i to mu dało pretekst do wersalskleh popisów.
P. Spoliński poucza, w .iaki
sposób należało mi, .iako "przeciętuie inteligentnemu człowiekowi",postąpić względem przed
liItawiciela władzy z "te., same.i
part.ii". Ja zaś zrobiłem temu
przedstawicielowi "złośliwego
psikusa". Jednocześnie p. SpoIiński wyobraża sobie, że ..sta~
Je tr.zymająe przy
uchu rękę,
nasłuchuję echa mych artykułów ... z Wal'szawy. Czyżby jesz
cze raz
cbciał
zostać ministl'em?" A więc na to, żeby zoSłać JUinistrem z ramienia "te.i
sameJ part.fi", I'obię je.i przedlitaw1cielowi .,złośliwegQ psikusa". Byłby to wielce Ol'yginalny sposób działania. COś si~ tu
poplątało p. Spolińskiemu zapewne z nadmiaru inteligencji.
Natomiast zupełnie słusznie
stwierdza, że byłem "efemery~nym ministrem efemerycznego gabinetu",. Św.ięta prawd_a,
11 tą tylko poprawką, że uczestniczyłem w dwuoo takich gabi.
netach. Dzieki p. PaderewskieJDU, który dał !Zły pl'zykład, mic
Iiśmy wogóle nie rzeczywiste
rządy, a parod,ie rządów. Minidrowie zdani całkowicie
na
laskę stronnictw,
byli pozbawieni wszelkieJ możliwości pożyteczne.i pracy. To też do drugiego gabinetu wstąpiłem bardzo niechętnie i tylko z powodów spec.ialnych, na'tomiast po
paru latach nie dałem się namó
wić trzec:' ;;'a1Z pomłmo nalegań.
~zkoda, że p. Wł. Grabski nIe
poradził się
z p. Spolińsklm
przed robieniem mi propozyc.U
Morlebl'JD: uniknął przykTości

odma'wi8l1ia pomocy człowieKo l p. SpoliJ'iski.
Widocznie .icst
wł, który ofiarnie wziął na swe bardzo źle z endecją na łódz
barki el~kte zadanie ratowania kim gruncie, .ieśli na swo.ią 0nawy państwowe.' po wybitnie bronę mogła wystawić
tylko
nieudolnych rządach endecji na takie siły. Tak uisko upadła!
spółkę z Piastem.
I Nie po raz pierwszy probu,ie
Ta zabawa w "efemet·yczne·l endecja żerować
na imieniu
gabinety" skończyła się w,l'es2.· l znakomitego rodaka.
Gdy w
cie, dzięki wypadkom ma.io- końcu 1918 I'oku p. Paderewski
wym, które
tak nie po. {przybył do Warszawy, spotkadoba.ią
sle
"prawor~ą- - ły go entuz,iastyczne owac.łe, bo
dnym"
endekom.
Obecnie z.ławił się wówczas
w pełnej
minister ma przynajmniej saty- t aureoli swych
r.zeczywistycb
sfllkc.ię posiadania rzeczywistej I zasług. Spec.laInie adorowali go
władtly. Ale myli się p. Spo1iń-! endecy .fako członka Komitetu
ski, ~dy sobie wyobraia,
że Narlłdowego w Paryżu i łączyli
Jest to "posada wcale nie tak z je~o osobą nadzie.ie przewrozła". Jak dla kogo! Nie dziwię tu na swą korzyść. Nominac.ia
się wcale, że nawet i teraz mi- p. Paderewskiego
na prezesa
nistrowie po pewnym
czasie v k'rady ministrów :zwiększyła te
8zuka.ią odpoczynku.
nadzieJe. Jeduak jego .~ieudolOczywiście ws.zysłkle te roz- ne rządy stopniowo zlikwidoważania ma.ią
bardzo mało wały poprzednie zachwyty na.
związku z polityczną d.zlałalno- wet wśród endeków,
chocia4
~cią p. Padcl'ewsICego, bo i ar- rządy te miały tendenc.ie
wy·
tykuły panów z "RozwoJu" ma bitnie endeckie. Po roku opuJą go
też mało. Oświetlenie śeil Polskę już bez owacji.
działalności te.l, .iak
I innych
Obecnie endec.ia znowu przJ
wypadków, oparłem na świa- gotowu.ie się do afery polityClZ'decf\\'ach kompetentnych osób, nej w związku z imieniem p.
cyłll.iąc odpowiednie dzieła lub Paderewskiego.
Czciciele Niedrukowane enllnc.iac.ie. Zda.tę wiadomskiego chcieliby uczcić
sobie dokładnie sprawę. :i~ in- w nim pr.zedewszystkiem zało
formacJe poszczególnych auto- życiela i wydawe.ę "Ib!eezyporów należy przyJmować
cum spoJite.ł". Odpowiednie "taranla
grano saUs, bo z natury rzeczy robią nietylko w Łodsf. Jedno
przedstawia.tą wY'Padki sub.ie.- z pism warszawskieh samie8etktywnie i mogą zawierać błędy. lo w przeszłym tygodniu prze·
To też jako sprawdzian, przy- druk z "Dziennika POiZDańskie
taczałem równoległe opin.ie rÓŻ go" o przygotowaniach endec..
nych osób, 8 zwlaszcza c'lrlzo- kich w Poznaniu:
ziemców. ,n ie zamies,zanych w
"Kolpol'tu.ie się mianowicie
swary partyJne,
a więc bar- wiadomość, że dzień 4-go Iłpea
dzie.i obJektywuych.
dzień przyjazdu Paderewskiego
Spodiziewałem się,
że moje do Poznania, stać się ma dniem
tak przykre dla endecoi ZeStawie w)'zwolenia zachodnich zj,e m
nia i wnioski spowodują z .iej Rzeczypospolitej z pod "przestrony odpowiedź. Rzeczywiście mocy sanacY.tnej". Ludzie skąd
zjawiły się artylmly w "Rozwo inąd rozsądui, pow~::rza\~ ;"kV
.iu", ale nie zawieraJą one żad- pewnik pogłoskę~. że 4,go lipca
nych l'zeczowych al'gumentów, załamie się ~'Słałecznie system
a tylko mnieJ lub więcej gru- l'2;ądów mal'~załka Piłsudskle.
bJańskie wypady pod moim a- ~o i że o;W~ l'ządów, zwlaszc1.a
dresem. Mógłbym być zadowo- tuta.i na zachodnich J'ubieŻ8eh
lony, że uic innego endecja nie Polski, ujmie w swe "krzepkie"
może powiedzieć, gdyby
nie dłonie zespół .,władyków" en.
okoliczność, że artyknły te pi- I deckich".
Sali p. As. i hO'l'ribile dictu
Czy p. Paderewski da się z,110
wu oplątać tym szulel'om 1)011= tJ'cznym, czy znowu zsolidaryNAJLEPSZE zuje się z entlec.1ą i pÓ.idzie na
.lej pasku, w)' k~że
niedaleka
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Pr,watne

Po-golowie Le a s

lielona ~.

Telefon:

2

Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we ws zelkich
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy.
Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologiczna.
(/) facja zapobiegawcza pod hier. lekarza epecjalisty czynne .,d· 9 w. do 3 w nocJ
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sprawie unieruchomienia Widzewskiej Manufaktury

Unieruchomienie
'Widzew- tury, w sPTawie wy'płat została
skiej Manufaktury wywolał'o o- narazie odroczona do czasu wy
gólne zaniepoko.tenie i wielkje dania w tej spra wie Jecytj,i
prlzygnębjijeil1ie wśród rolboifJni - przez prezesa Os-kara Konlł.
Decyz,h w lej sprawie ma '0ków tej fi1rmy.
\V cią;gu dnia wczoraj'sz.ego staleOLillie zapaść 'we wtorek.
Qlrzymała zaświadczenia do po dnia 30 b. m. i na dzi~)(l
l'~n
hie'r~lllia zasHk6w l funduszu wyznaczona ZOISlała ponowna
bezrobocia następna partja ro- k.onferencja, która 'Jodbędli.1 s:ę
botników z prz ęl.Lzal ni i (kalnt. równJez ;>od prz-ewodllid'ł\Tmll
Zrednkowan: w ciągu dnia ,iillspektora Kak-o ws1kiego .
crzi'Siejszc~o naradzać Się będą
Jak zdolaliśmy ustalić roblI '
w związkach, gdzie p{)l\\- zięte lnicv od swych ~ąd:.dl nie \lIstą
zostaną <>dnośnc udl\valy_
pią, amianowlide zgnd}. nją się,
KonfNencja, kt6ra odbyła aby pot'rąde im 25 P"OC. l1!llcisiG pod przewodnictwem in- nvch im wyp~'at na rachunek
spekt<>ra Kakowskiego , przy "Konsumu", 'Pozostałą zaś sumę
wspóbudziale robotników i -dy- domagają się w gotówce.
rekcjJi \Vidzewskif:j ~hr!C!.f:!k
Dowiadu.~emy się
p:nah>m,
»
i
A
-m

Wrzfoie

-Hiszpanji

z powodu usunięcia majora Franco

MADRYT, 27. 6. (PAT). Donoo skasowaniu stano
wiska dowódcy naczelnego sił lotniczych. Major Franco został odda
ny w stan rozporządzaInoś'Ci. Zammora oświadczył, że w całym kraJu panuje spokój i że ze zdziWleniem dowiedział się, że lotnicy w
Tablada odmówilt wydania samolo
tów i zbunowali się. Zamora odmó
wił wyjaśnień co do stosunku rzą-

.zą urzędowo

GŁOS

du do mjra Franro. W Orense wybuchł strejk generalny.
MADRYT, 'n. 6. (PAT). Dziennik "La Voz" donost z Sevilli, iż
major Franco usiłował przClprowadzić sp,isek na lotnisku tamtejs.zem
opierając się na garnizonte sevilskim. Celem majora Franco było
proklamowanie republiki andałuzyj
skiej.

że sprawą unieruchomienia \Vi
iłzeW'skiej Manufaktury t3 kh
się władze rządowe,
k,tÓ'rc \~

ciqlRu dnia wczorajszegH oclLyły szereg klJllferencJi.
We wtorek
wy.ieżdża
do
W I.ll"sza wy delegacja robo In j -

ków, kt"5ra iuterwenjować bą
dzie u rządu 'i dOll1lagać się nacisku na za'l1ząd fi'rmy, celem
uruchomienia
w jaknajkr6t.
SZylIll cZE.~ie

zakład6w

Widzew

sk,i ej Manufaktur:.;'. (aj

I

I
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Energiczna nota I
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Watykanu do bitwy

KOWNO, 'n. 6. (PAT). Minister
stwo spraw zagraniczny~h otrzymało notę Watykanu w sprawie
wydalenia nuncjusza Bartoloniego.
Treść noty jest trzymana w tajemnicy. W nocie tej podobno Waty
kan ostro zastrzega się przeciwko
wydaleniu nuncjusza, nadal uwaia
msgr. Bartoloniego za swego nuncjuSl.la na Litwie i, o ile Kowno
nie zmietli swego stanowiska, Watykan zerwie stosunki z rządem litewskim.
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i propozgt:ji .Hoowera W parlalDł!Dc:ie łrant:uskilD

Po

całonocnei

dyskusii

znaczną

PARY!, 27. 6· Nłeoeze:kłwane że była to chwila decydująca w po
"kroczenie Stanów Zjednoczonych Iityce francuskiej, że każdy zdaDa teren spraw europejskich posta wał sobte spraw, z doniosłości
wiło rzą4 fraJCuski w bardzo trud- sprawy. Trybuna,
zarezerwowana
nej sytuacji.
dla senatorów, była przepebtiona,
Można więc uważać
za sukces jak również trybuna dYiPlomatyczna w której zasiedli prawie wszypremjera Lavala już list, przesłany
scy, przebywający w Paryżu przed
w piątek Briandowi przez ambasa- stawicieli mocarstw zagranicznych.
dora amerykańskiego, Erge'a, w
którym to liście rząd amerykański Zagadenienie, które miała nba do
rozstrzygnięcia, nie należało do łat,
wyraził uznante dla serdeczności, z
wiejszych
.. Chodzdo u u&talenie 8ta
Jaką ," ząd francuski
odpowiedział
nowiska,
jakie ma zająć Francja
na propozyję prezydenta Hoovera,
jak również nadzieje, że rokowa- w debacie, podjętej przez prezynia sekretarza stanu, Mellona, z denta Hoovera li pOWodu fmansowego, bankowego i ekonomicznego
rządem francuskim doprowadzą do
kryzysu w Niemczech. o odr~
wynIku szcz~liwego.
nienie na rok wypłat, naleinych
List ten osłabił ton imperatyw- od Rzeszy niemieckiej z tytułu dłu
nej propozycji amerykańskiej, któ gów i odszkodowań wojennych,
rą tak bardzo odczuła opinja fran- wreszcie o zajęcie przez Fnneję
cuska.
takiego s-tanowiska, które byłoby
zg"l)dne ze stanowiskiem Stanów
Odczytanie tego listu przez La- Z)ednoczonych, nie czyniąc jednova!a na wczorajszem W1eezornem cześnie żadnego wyłomu w !lIanie
posiedzeniu
izby deputowanych Younga, który, według opinJi
wywołało
wrażenie
widoczne na olbrzymiej ClZęŚci społeczeństwa
mówcach i przyczyniło się do tego, francuskiego, powinien być nienaże mówcy unikali w swych inter- ruszalną podstawą sprawy odszkopelacjach wszystkiego, Co mogło dowania.
by wywołać wybuch namiętności.
Rząd francuski przewidział wszy
We wszystkich przemówieniach stkie te ewentualności z wielką
znać było zrozumienie powagt sy- zręcznością. Zgodnie z systemem
tuacji, co przyczyniło się wielce do zaproponowanym przezeń w odpo
tego, że po całonocnych rozpra- wledzi na propozycje amrykańskie
wach, Laval odniósł dziś zrana plan Younga funkcjonuje w dalWIelkie zwycięstwo, izba bowiem szym ciągu i zachowane są nienawyraziła IUU votum
zaufania 386 ruszalne prawa Francji, uzłi.ane nie
głosami przeciwko 189.
"-dyś uroczyście w dokumencie, za
~patrzonym w podpisy 28 moPARYŻ, 'J7. 6. (PAT). Posie carstw. Lecz rząd francuskt nie mo
dzenie izby deputowanych, poświę że pozostać obojętnym na wezwacone rozwazenlu propozycji amery nie, wystosowane do niego przez
kański~j, można
istotnie nazwać prezydenta Hoovera i zgad7..a się
historycznem. Z tonu interpelacji, na poczynienie pewnych ofiar dla
z zachowania się p~zczególnych uratowania NIemiec od bankrucugrupowań, z uwagI, z jaką śledzi twa. Gest ten ze strony Francji po
li debatę przepełniający sale obrad winien być przez Niemcy zrozumia
deputowani, widać było wyraźnie, ny. Rzecz prosta, że w odpowiedzi

rzadowi votum z ufania
wiekszością glosów

w,rażono

na szlachetne stanow18ko, zajęte
przez Francję, Niemcy powinny
dać pewne gwarancje. Szeroko mó
wiono wczora.i o tern w izbie, Prze
łomową chwilą w tej kwestji bę
due, oCZYWiście, wizyta kanclerza
Brueninga i ministra Curtiusa w
Paryżu.

PARY t, 27. 6. (PAT). P~iedze
nie tzby deputowanych rozpocz~o
się wczoraj, o godz. 3.ej po poł.,
odcżytaniem przez premjera Lavala noty Stanów Zjednoczonych,
odpowiedzi francuskiej oraz odpowłedzi amerykańsktej, poczem premjer Laval zszedł z trybuny, pozo
stawiając wypowiedzenie się 12 za
pisanym do głosu inteJ'lpelamom.
Nie obeszło się Jednak bez liJCiZnych interwencji rządu. Należy do
nich przedewszystkiem
zaliczyć

Pałac

świetną mowę ministra ftnansów, ; mIarkowany niż zwykle ł nacechoFlandina, oraz wystąpienie Lavala wany powagą. Mimo to dyskusja
w odpowiedzi na gwałtowne napaś przeciągnęła się do samego rana.
et deputowanego Ludwika ~arina. P~iedzenie izby iakoń'Czyło się o
Ten ostatni oświadczył, m. in., że godz. 6,30. Rezultat głosowania
Francja jest wielkim narodem, któ nad porządkiem dziennym deputory nie może otrzymać od Ameryki wanego
dał rezultat.
Fourgers
żadnego ultimatum. W odpOWiedzi
następujący:
386 gł. za rz~etn l
na to premjer Laval oświadczył,
189 w opozycj~ czyli, że debata za
stanowczo, że Francja żadnego ul- kończyła się votum zaufania dla
timatum nie otrzymała, że prezy- rządu, przyjętem większością 137
dent Hoover użył wszystkich przy głosów.
jętych w dyplomacji sp~obów,
aby zawczasu uprzedzić Francję o
swym zamiarze uczynienia tej pro
PARYŻ;, 27. 6. (PAT). Przema"
pozycji i że wogóle wszelkie formy włając na 1l0Cllem pc.5iedzenlU izby
kurtuazyjne były zachowane. Nie deputowauY'Ch, miu. Flandin zazna
przeszkodziło to jednak deputowa czył, że Francja, obstając przy
nemu Marinowi kontynu?wać dalej .D1enaruszaniu planu Younga, poswych napaści. Wogółe Jednak ton winna jednak ocenić wysokość ocałej dyskusji oraz OŚWi adczeń in- flar, czynionych przez Stany Zjed.
nych interpelantów był bardziej u- noczone, które gotowe są wyrzec
się na ten rok sumy 4 miljardów
franków.
Mówca podkreślił, że
kontrpropozycja francuska wysuwa dwa nowe momenty: W raz.ie
uznania moratorjum Bank wypłat
międzynarodowych . mogłby dysponować kapitałami gwarancyjIlemI.
Rząd francuski jest jednak zdania,
że l{reclyty te nie mogą być przeznaczone wyłącznie dla Niemiec. Z
d,rugiej strony projekt francuski
przewiduje gwarancję, mającą na
celu niedopuszczenie do tego, aby
,luedyty, przyznane Nie-nlcom, uży
. te były na cele zbrojeń. Plan
_Younga nie przeWIdywał tego, Za
daniem, stojącem przed i'lbą jest
albo opowiedzieć się za propozycją
Hvovera po dokonaniu w nicj pewnych poprawek, przY'czem Izba mu
si również opowiedzieć się za propozycją francuską
lub przeciwko
niej. W zakończeniu mówca podkreśltł, że sytuacja jest bardzo po-

na Quai d'Orsay

l

ważna.

siedziba ministerstwa spraw zagranicznych .Francji, gdzie ma
się odbyć spotkanie ministrów niemieckich ~ francuskimi.
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Sprawy gospodal'czc nru":żą
do tego rodzaju . zagadnień,
których nie można tykać zbyt
brutalnemi rękami, aby nie wy
wolać
skutków fatalnych dla
życia gospodarczego
kra.iu i
spowodować
nieJ.)bliczalnych
skutków dla jego kredytu "Ił
granicą.

-

Niezawsze .1ednak myślą n
tem nietylko czynniki nieodpo~
wiedzirune, ale i iJlstytuc,ie re·
prezentujące
sfery · ofic.ialne.
A dlaczego opuściła pani ,nieraz ściśle z niemi zwhv-auf

poprzednią posadę?

Szczególnie za cza"ów ,,grab
- Nie
przedsta wiała dla
szczyzny" mieliśmy do cZYlliemnie dostatecznych widoków na
nia z szel'egiem posunięf~, ił1·
przyszłość,
kie nietvlko komJlromiłowały
- Dlaczego?
naS nazewnątrz, ale wywołały
- Mój szef był już żonaty. wyrazne szkody, które z nłów
kiem w r~ku można by było
obliczyć na wiele wiele milionów, nie mówiąc już o niezmiernyc~ sb'alach moralnych.
-nie dających. sic ująć w żadną
cyfrę, a wlokących si~ za nami
naksztalt
ponur.ego
.widma
Walne zgromadzenie · Polskiej przez cały jlzereg lat.
Akademji Umiejętności w KrakoNa szczęście w miarę wzrR·
wie na dorocznem pOSiedzeniu dnia
12 czerWca 1931 roI,u wybrało "tania sil i prestige'u odrodZi'·
członkiem _ korespondentem
wy- nego państwa, błędy te i gr1<edziału lekarskiego d-ra Seweryna
chv powon zniknly i wchotbiSterlinga. prezesa Towarzystwa Le
liśmy w sferę
UllOl'mowanyl\h
karskiego Łódzkiego.
stosunków, .iak to ,iest udziałem
Jest ro najwyżSze odznaczenie
starych i doświadezonytlh Ol'naukowe w Polsce.
uanizmów państwowych Zacho
duo Tylko od czasu do czasu
i~zc~ w,'buchaJą te pokutują
We wtorek, dnia · 30 czerwca rb. ce buńczuczne zawadj~ckie wy
powinni alę stawić przed komisją bryki, powodu.i~ szkodJ:, Q
poborow, Nr. -1 (ul. Zakątna 82) których mówłliśmy powyże,ł.
mężczytDi rocznika 1910 Poborowi, którzy z powodu obłoinej
Do takich nłefortunttych wy
choroby lub innych wainych przy- skoków przyzwy<,zajenl .łesteśczyn nie mogli stę) stawić w wyzna
czonych terminach, a którzy zamieszkują na terenach 2, 3, 5. 8, 9
l 11 komisarJatów.
Przed komisją poborowąI Nr. 2
(ul. Ogrodowa Nr. 34)mężcz.yźni
roczn1ka 1910 - poborowi. którzy
z powodu obłoinej choroby lub innych ważnych przyczyn · nie mogli
się stawić w wyznaczonycn terminach. a którzy zamieszkują na terenach 1, 4, ·6, 7;10. 12. 13 i 14 ko
m1sarjartów.
Poborowi WtDm stawić się punktualnie ó gdzinie 8 rano. Poboro"
W1 powinni przedłożyć komisji poborowej: dowody osobiste lub zaświalb:zenia. wydane Przez komisarjaty policji, stwierdzające toisa
mość osoby, pOSiadane karty odroczeń służby wojskowej oraz zaświadezenia rejestracyjne,
wystawione przez magistrat m. Lodzi.
Poborowł, stawiający się bez powyżs~h dokumentów przez
komi&ię przyjmowani nie będą.

Wia~~m~~[i Di~i~[e
Wysokie ,OdZna&zenie
naukowI

'obór rocznika 1910

Szczepienia ochronne
Wobec

Pomyślnych

wyników ak
tji szczepień masowych przeciw ty
fusowi brzusznemu która była prze
prowadzona w roku ubiegłym wydział zdrowotności
P'Ubltcznej
magistratu m. Łodzi wraz z kasą
chorych P1'zystępuje do p.rzeprowa
dzenia masowych szczępi.eń 7AlPobiegawczych przeciwko tej cię,żkiei
i niebezpiecznej chorobie na terenie VIII i II dozorów sanitarnych,

..........

na

Magistrat m, Łodzi podaje do
osób zainteresowanych re w środę dnia 1 lipca rb.
rozpocznie się przyjmowanie zgł~
szeń bezrobotnych robotników fIzycznych na państwową zapomogę
doraźną za miesiąc l~iec 1931 roku.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywać
wiadomości

się będzie W lo~all1 .ur~u zasiłko
wego· przy ul ; 2a pułku St~leów

Nr. 17r»

zwykle podrt1eooną atmosfeł'a
wśród wyciei!czonej dltą(ot~w~
łym kryzysem robotnicze,i Ło
dzi,
.1est akc,ia, prowadzona
przez wymienioną agencję w
sprawie unieruehomlenia "Wldzewskie.i Manufaktury".
Zamiast
działać
kojąco ł
wszystkie swe wysiłki zwrócić
w kierunku zlikwidowania zao~nionej sytuacji, półurzędf)wa
~enc,ia u~nala racze.l za stosowne lać oliwę do ognia i bojowymi pogrÓ'łkami oraz dem a
g~ieznemi komunikiltami , ją~
trzyć to, co w imię dobra ogól
nego musi być uleczone.
Czy takie iest z.adanie leeIe
IPlacówki, którą ńJetylko 'w kraju. ale izagl'anicą l.ważają : za

t"ł

Homunalna Kasa OSlCZQdnOŚC
Powiatu ŁOdzMieuo wŁodzi.
Tel. 221-Q2
.
.
przeniesiona do nowego lokalu
..
.

-

została

ul. PiolrMowSMie

106

(parter front).
Kasa przyjmuje wkłady na wysokie oprocentowanie, wynajmuje skarbonki, inkasuje weksle, ud.iela potyczek oraz zlIłlltwill
wszelkie operacje bllnkowe.
ZII zobowi~zania Kal' lIwIIrantuje 'Sejmik Łódzki całym milj~tkiem i "'''ysłkiemi wpływami podatkowemi.

Ta;emnica
statutowo

wkładów

zastrzeżona.

Hurra!

tu}lę

sfer , ~ądzącyeh -

najeży powątpiewać.

moeno
Szczegól-

nie chwila obecna
na,łmnleJ
chyba nada,ie się ..do tego rodzaju nieobliczalnych poczynań
i mogą sobie ' na ,to pozwoIlć tył
ko ludzie, nie zdająey
sobie
sprawy z pow~l sytuacji w
kraju, oraz z nieszczęścia, jakie nawiedziło Łódi:
Poza uprawianiem
ści przysłowiowego

ckiałalno
słonia

w

składzie

porcelany "Iskll'a" pu·
szcza się':·na niewybredną ..' nie
przebieraJącą' '\v środkach pole
mikę. Nietylko IIfrubemi ręko
ma rwie delikatne tkanki, z ja~
kich, składa się organizm dzi·
sie.~~efi(~ zYcia· gOSpodarczego,
ale namiętnie · uprawia bezpr~)'
kad.ne napaści, nienotowane do
ląd
w pracy agencji praso-wych.
Zadaniem "Iskiry" jest inłoł
Za informacje te pisma polskie oplaeają powabIe
kwoty. i mają prawo domagał
mQwać.

się ~Jamian matCł'jału źródło

wego '1 objektywnego. Tymezasem cói widzimy? Słuzba Inf01
macyjna "Iskry" polega na
tern, :ie spóźnione lej wiadomo
śei są następnie skwapliwie de
mentowane"
.Obserwujemy równleł tego
rodzaju »raktyki, że informacje, na które .,Iskra" posiada
monopol wyłączności, są &zmu
·gIowane na · skutek ,tMunków
osobistych jej praeownikow
wcześniej . tło 'Innyeh pism U·
pnywUe.fowanyeh. Jest to nie10.iaJne w stosunku do dziesiątkow
pozostałycb
wydaW.l!,iCt'rL obsłl!fi(iw@nych przez
"Is~rę" i sprzeczne z elemetlłarnemi obycza.iami dziennikar
skiemł.

że

lako organ
"Glos Po.ran~t' . ni€ ma najmnle,iszego
~amia~u . " j)r6nlć .. stanowł&ka
~Wtdzew~kie,i Manufaktury".
uważaliśmy jednak za koniooz
oe napiętnowa~ prowokacyjny
lo_n~ w .i akim zostai uedagowany komnnikat ,;Iskry·' z dnia
24 cżerwca r. b.
Stanowisko
przez nas za.ięte całkowicie pokrywa się z opinją Sfer kh~rownł
·czyeh włókienniczej J.,od.zi, któ
re równfeż stoją na stanowisku. ie w chwili, gdy roŻł(ory...
czenie robotni'k ów dochodzł .dft
punktu kulminaey.ine,(ó ł kle- .
dvt nasz . zagraniczp.Y : ·ostatniemi klęskaini finansowemł
padłość szer~ banków,
nIeZaznaczamy,

'zupełrue niezależny~

Dwa

miesiące

państwową zapomogę doraźną

Kaniowskich Nr.. 32 w czaSle od
godziny 8,15 do 14 wedłl1g nastęSIeradzanin Józef Sztulman, u· pującego or~ądku: ,
'.
kOl~CZY~ wydział lelkars.kj tlni \ Środa, dnta 1, hPca br, litery.
wersytetm Stefana Batorego") w A. B. C. D, E. F.
Wilr:ie
z tytułem
doktora
Czwartek, dnia 2 lipca litery: G.
wS7;edmaUJk leka,r s'k ich. 634-1 H. I. J.

Osobłate

my szćze~ólni~ ze strony pół
ofic,ialnej agenc.ii "Iskra", któ.. a powołana przez rząd dla ce~
lów czysto politycznych (w
'l.wiązku z gotu,iąeym się okresem wybOl'ów se.imowvcb), nie
ograniczyła
jednak zakresu
swego dzialania do tej dziedziny, lecz bez odpowiędni~o
przygotowania i obsady slużby
g~spodarcze,i wtrąca się do naj
bardozie,i palących l najdeIikatnie,jszyeh zagadnień skompliko
w8uego naszego życia ekono.ni,c znego, przysparza.iąc tem
niemało kłopotów samemu rzą
dowI.
.Jednym z Jaskrawych pr.tykladó.w nieliczenia się z poważną sył.uac.ią kra.tu oraz nie-

wakacji!

~fl~jmowanie l~ło~leń ~elIo~otny[~

przeciwko tyfusowi

..

1931

pod beczke prochu

Humor zagraniczny

l'

PORANNY- -

hetni obóz

dla chłopców i mło

dzieży
Polska YMCA posiada w najPiątek. dnia 3 lipca litery: K.
zdrowszej okolicy nasze.go miasta
L. Ł.
.
Sobota, dnia 4 lipca litery: M. wśród sosnowych lasów lućmier
slcich obóz dla młodzi eży od 10
N. O.
Poniedziałek, dnia 6 lipca litery do 18 lat,
Opieka wychówa,wlCów ·i· instrukP. R. · S.
W,torek, dnia 7 lłpca rb. lłtery: torów sportowych, opieka lekarza;
zdrowe i obfite pożywienie. bygje- ·
T. U. W. Z.
nic7ny i urozmaicony porzą,dek
dnia..> dają gwarąncję, Że · młodzież
po spędzeniu· wakaoji. \V ' obozie
WTaca do miasta?: nowymi zapasami zdrowia i z~ pału do życia,
Pobyt w obozie. dzieli się na dwa
okresy: od 1 do 29 .lipca i od 30 do
27 sierpnia,
'
Zapisy do obozu przyjmuje polska YMOA (piotrkowsk::t 243 i 89),

za m. lipiec

,m- .

wypłacalnośel ·

poważnie,1szych

firm) mocno został nadwyręio
uy .:..- nie wo1'dO uarT.Ueać pra"ie tego rodża.iu ..oficjaln~eh"
komunikatów.
Nie wch(f(}zimy ·dŹiśw mer'ium ~prawy, kfQ ma rac,tę:. C-~y '.
fit'ma, która domaga się fi(wa·
,'anc.ii rządowych dla swych 0bli~acji; czy l'ząd, . który tych .
gwaranc.ii od.tiIawi~. Nam chodzi ' przede\vszyśtkiem O dobro
przemysiu lódzkie-go .iako takie
go, ' o byt
wielotysięcznych
rzesz, skazanych ua t!łód J nę.
dze~ .

'28VI,-,,(JŁOS

Nr. 175

PORANNY' -

lnl.

W dniu 27 czerwca 1931 roku po długich l ciążki ch cierpieniach zmarł w Tomaszowie Mazowieckim, przeżywszy lat 71

B. P.

JULJAN LIBERMA
długoletni

skarbnik i 90SDodarz Tomaszowskiej Ochotniczej Strai, Ogniowej.

Wyprowadzenie zwłok z mieszkania Zmarłego
28 o godzinie 12. 30 po południu.

przy

Placu Kościuszki 17

na cmentarz starozakonnych odbędzie Slę w

niedzielę dnia

W

Zmarłym tracimy niezmordowanego towarzysza pracy, drogiego druha, cała; duszą oddanego naszej sprawle.

Pamięć o

Nim

zachowamy na zawsze.

Zarzad, Komenda i Druhowie

TOMASZóW.

Przeciw

działalności

P. K. D.

występuje towarzystwo
ubezpieczeń

w dniu 26 czerWca r. b. mini.ster
skarbu p. Jan Piłsudski przyjął na
audjencji delegacj~ zjednoezenia
działającyJCh w Polsce towarzystw
ubezpieczeń na zycie w
sprawie
projektowanego rozszerzenia zakre
su działania ubezpieczeń życiQwych Pocztowej Kasy OS7J,Czt:Jdności na ubezpieezenia z badaniem
Jekarskiem. W złożonym p. ministrowi ~morjale oraz w toku audjencji delegacja przedstawiła p.
mwstrowi argumenty przemawiające
pneciwko projektowanemu
rozszerzeniu
zakresu
działania
P. K. O., wykazując brak podstaw
do ingerencji instytucji publicznej
w dziedzinie w należyty sposób
obsługiwanej przez inicjatywę prywatną.

Dr. med.

RBICHBR

Specjalista chorób ~k6rnych
i wenerycznych
ISlzlnls dlatBrmlą I BIBklrDtlrapia
POŁUDNIOWA
tel. 201-93

28

Od 8-11 rano i 5-9 w.
W niedziele od 0-1

nocne

dyżury

aptek

Dziś

w nocy dyżurują następują
ce aPteki: A. Dancerowej (Zgierska 57), W. Groszkowskiego (11
Listopada 15), S. Gorfeina (Piłsud
skiego 54), S. Bartoszewskiego
(Piotrkowska 164), R. Rembieliń
&kiego (Andrzeja 26), A. Szymań
skiego (Przędzalniana 75).
Jutrzejszej nocy dyżurują nastę
pujące apteki: Sukc.
M. Kasperkiewicza (Zgierska 54), Sukc. J.
Sitl{iewicza (KOPefliika 26), J. Zun
delewicza (piotrkowska 25), W. So
l{oIewicza i W. Szatia (Przejazd
19), M. LiPca (Piotrkowska 193).
A. Rycbtera i B. Łobooy (11 Listopada 86).

Krowa w oknie
wystawowym
Jak wIadomo, wszechśwlało
firma .,NC'Stłe" po.
sialJa w Szw3.ica.r.ii wi('lką hodllwll.' ~dl'owyeh i tłustodojnych
kl'óW aDpc,lskieh. W tych duiach
.{('!lna z łych krów zbłądziła I
I1ziwn)'111 zbh'giem ok3Iic1.lJo.~(·i zm~łiiZiót się na bl'uku lóó,,Id. n. Kl'owę t~, która pomimo
tlalckil'.l I uciążJiwc.i wędl'ówld
c7.u.1e się dnskonale, przygarnę
In j umieściła w swem
okn;p
wystaw.'lwem firma: "Ludwik
Spiess i Syn, Sp. Akc. w Lod'ti.
uł. Piotrkowska 107.
·"łH' .t sławy

Tomaszowskiej Ochotniczej

Potwo
e
na
Swial lekarski powinien sie
Odkrycie długo ukrywaneJ
kobiety - potworka\
liczącej
dziś około 20 lat, nie przestaJe
być tema,tem rozmów. Podane
przez nas szczegóły życia tego
fenomenu natury,
istoty DO ctm. długości, o niePl'OPOI'c.10nalnie dużeJ ułowie i
niemowlęcych kończynach
wywołały wielkie wrażenie.
Nasz współpracownik, któl'y
był w mieszkaniu
Moszkowi-

przy
ul. Kalenbacha,
czów,
dzieli sic dziś dalszymi wl'aże
uiami z h;: nicsamowitej wizy·
ty. Pl'zedewszystkiem mimowoli
nasuwa się pytanie, czy to icst
możliwe, aby w ciągu
dwuch
dziesiątek lat rodziee byli
w
stanie ukryć swe niesamowite
dziecko przed okiem otoczenia,
a w piei'wszym riędzie przed
wszystkowidzącą

źrenicą

są

siadek? Pozatem, jak mogli 1'0·
d.zice w wielkiem mieście
w
XX wi('ku, tak dlugo trwać w
nieświadomości

i

do świata lekar
skiego o pomoc?
Przygląda.iąc się bliże.i rodzicom potworka: starszemu, lecz
będącemu w pełni
sił i zdrowia mężczyźnie, rzeźnikowi z
za'w odu i prosteJ, choć nieco de
IikatnieJsze.i kobjeci~ - matce,
pom~a.iącc.i mężowi "w intere
sie", sPl'Zeda.iąccJ
dzień
po
dniu mięso w .1atce i nigdy nie
ma.łące.i czasu na dopilnowanie
domu,
wychowanic dlZieci i
sprawy prywatne nic wyobl'ażam sobie, ahy mogli
oni
należycie troszczyć się o
swe
potomstwo.
A zresztą, gtlyby
nieszcz~śliwa kobieta
nawet
nie

zwrócić się

chci!!ła
zaopiekować sIę

swem potworIlem (lzieckiem czy podołałaby temu ciężkIemu
zadaniu? Ludzie tego pokroJu.
ludzie wiOdący swó., szary ży
wot (:odzi.enny, hen za miasłrm
w sml'odIlwych i zaśmieconych
uliczkach i zaułkach, w §rodo..
wisku krzyczącc.i nędzy ludzkieJ, gdzie mimo słonrcznych
dni. nil!,dy nie widaĆi Słońca. I
gdzie I'adnsne chwilc są tylkO
malet'ikim przeml.ta.iącym epl.zo
dem, taey ludzie nie małą oczu,
nic widzą, co się dokoła nicb
(zir.le. są ślepi nawet na włas
ną niedolę. Tak się przyzwyczaili do biedy, tak się dyli z
llicszczę.~ciem, że nie dostn:ega
Ją ~o wcale.
l\f.oszkow!czowle zobo.i~tnieJt
wobec cieJ'Pień swej córki. Wy

Ogniowei

ałutach

,

śliwej

Straży

zainteresować

istot, z ul. Kalenbaeha

losem niesze!e·

daje. im się, że wszystko Już u- łam, uczyni~ to dale.i".
- Jakiej? - pytam.
czynili, cO było w ich mocy, aby
- Wcale nie Jest gorąco
- Dosłała konwuls.ii ...
ratować skarłowaciałą na {starusiłowała . ~1ie przekonać. ~
Od tego czasu
ciąf1le ~:vł~
szą łatorośl,
Zresztą WIdZI pan, mam ~osk~
nią ~orze.i. Kilka miesięcy tewyglądała.
gniJącą fOl'malnie od lat dwu- n~ły środek na ochlodzeme CÓI n,u również łeplej
dziestu w brudne.i kolyscr,
kl. Bvła uelna
na twarzy i ciele.
'Wyciągnęła z. k~ta zasmolo-I Okropnie nam wychudła po
l1a sianie,
męczoną pl'Zez inn:}
butel~~
z ~~klmś płyncm. ~rypie, .iaką przeszła niedaw.
sekty i muchy. trawioną przez
podsuwa.ląl.' mi .1ą pod n3S.
nosamotność, chłód w zimie. a u·
Widzi
pan,
t)'m
oto
olcCzy wzywała pani lekapał latem.
jem smaru.ię ią., a wtedy
nic na?
Df.a
rodziców
potworka odczuwa wcale gOI'sca ...
Nie. Poco? WSZyscy tu
wszystko jest
w na..ilepsz)'m
I dodała:
CilOl'owali
na ~I'ypę. Mąż, syn;
porządku. Na wszystko
ma.ią
- Jej ,iest bal'dzo dobrze i więc i ona Z3i'3zlła się ehoro,,swoJą I'adę". Na mucby... nafwy~odui(', Leży tu wprawdzie bą. Jcst mizern~ ale będ~ .ią
talinę. na upał... ole.i km'boJopucz cał.v (łzic!l sama w mIesz- plel~glłowała.
wy ił.p.
kaniu, ale często do niej zaułąTe wstrząsa.łące
szcz('~óły dam. Kalmię .ją, przykrywam i
Zam\'ażyłem. te
nie są wyssane z palca, Jakby układam do snu. Przychodzą tu powinna się zWI'ócić do wład.'ll
się to napozór zdawać m02ło. dzieci sasiadów, bawią sic razdł'owotności publiczne.f,
PosłuchaJcie.
zem.
aby zabrano eórkę do szpitala
Jak to było ze "środkiem" na
Nie przekonala mnie .iednll'k . I dali .ieJ pomoc pielęgniarską
muchy .iuż pisałem. Matka, .l a k Trudno sie nie dziwić, że
i leczniczą·
Moszkowiczowa
sama powiada - troskliwa
sąsiedxi nie zwała,lą na eboro- .jednak oświadczyła, te się na
zamiast kąpać dziecko,- młast
bliwe Wplost warunkI,
to nie zgodzi. Córka - Jl()tworek
zawif'sić nad kołyską mucho-- w Jakich żY.ie potworek,
na .fest b. bO.l aźliw a. PoznaJe tylko
łapki, sypie na głowf,'. twarz i wrzody okrywaiące jego ciało, l'odziców i tylko im ufa.
Gdy
ciało swe., córki ... środek
na lIa bl'ud _ i przysyłają swą tylko wyczuJe obcego
zanost
mole. Lecz ten szcze~ół prze- d!1.iatwę do mieszkania Moszko. się płaczem. Okropnie się boI
raził mnie po(!czas wizyty, bo.- wiczów.
ludzi.
.
daJ na.tmnie.i. Widziałem rze.
.
•
,Jeszcze raz mi pokazano bil·
!il~ '~'icm ostał~czmc
Jak że.i ten wybryk natury. Małka
czy uorsze.
dZle.cl Się .tam. c.zuJą w towal'zy posadziła potworka na sianie.
Kiedy ,zagadnąłem
matkę,
t
d
ł
b k
Jak może pogodzić się z fak- s WIC \7, Zleclllnta ~go ~ry r,v ,u Wyglądał, .lak .dziwne zwierząt
natury•.Ale wyd~.lC mi się, ze ko. Długo na to patrze~
nikł
tem, że córka -potwór od tylu ~~ ch~tnte tam m~ przycb~d~ą., nic byłby w słanie.
lat nic widzi światła dziennego I warz potworka .Iest. odraza.ląPostanowiłem szybkO skońnie oddycha, .lal, wszys<,y żyJą- ca. O czy sc h ~rf1za ł e, Je.d no .w i e- czyć wizytę i odetebnać czempod ksze. od d ł'Ug I. e,.,o, sk.osne I za- pl'''d'zc]' świeżem nn.wietr.,.~.
cy świeżcm powietrzem
J(ołem niebe~ lecz
I
t
ś
b I
..
..~
~_ ..
s ontę cezę C1O":O le mem, nWyszedłem. Na brudnem pll_
smaży się w brudzie w upale - st~ szerokie,
.lak pl'~epasłna dwórzll kupy odpadków, papl ..
Moszkowicz3wa odparła:
dZlllra z ~ysła.tąc.yml kIlku P?- I'ÓW i gał~a'llów tworzyły isłny
- Jakto nie oddycha powie- lamanyml ~ębaml,. a wresz.clc śmietnik. Kolo skrzyni przezn.
trzem? A Jak żyJe? Musowo z wros y ,. skTe]one= zWls~.ląre.. Jak czonc.i na odpadki, przed budą
powietrza.
sople I fOl'malme, leplącc Się, wylegiwał się na słońcu kun.
Na takie dictum zauważyłem czynią z potw.ol'ka monstrum. dcl.
tylko,
że mQgłaby
przynaJ
NaJsłrasznleJsze są kończyny
Mimowoli pomyślałem: c~yt
mnieJ okno otwol'zyć. Oświad- "niedorozwiniątka". Skrzywi()- jemu nie Icpie.i, niż potworkoczyła:
ne i bal'dzie.i chude od l'ączek wi, na tym padole nędzy i ~e- Proszę SlZanownego pana. niemowlęcia. Same kości.
SlzN(~ci·a? Pnynajmniej moif'
,Ja nie poh'zebu.lę pańSkich rad.
- r.:Órka, - IłOwIada dale.ł zadrzeć łeb w górę i zobaczy~
Nie eheę, aby tu przyszli leka- matka - rOLwi.1ala si~ w pierw niebo; TIlOŻ4! pl'Zyna.imniej narze
szym roku życia dobrze. Była sycić się boskiem ciepłem pl'OSama 'wSzyStko zrobi~. Przez ładnem dlZiecklem.
Miałabym mieni słonecznych ...
D.
tyle lat sama sie nią opiekowa- iuż dziś piękpą drlewczvnę, któ
byłaby mi pom()(·ną.
Za
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ra
młodu kąpałam
.1ą
razem 7Wkróicł!
Przy neuralgji, migrenie i bólach dzieckiem sąsiada. Gdyby cbowszelkiego rodz3.ju dziaJają t:Lblet- roba .teJ była zaraźliwa, tamto Otwarcie Teatru - Rew]'
ki Togal szybko i pewnie. Nawet c!zlecko nie wyrosłoby na z<h'o

II.

_I

I

osią.- sia.i.
we~o - chłopca,
Jakiemdale
Jest chodzi· "J[~[n lt~JY"
Ona .iednak

w chronicznych
wypadJluuch
przy pomocy
Togalu nic·
zwykle pomyślne rezultaty. Przeszło 6000 lekarzy wYTaziło swe uznanie dla skuteczności działania
Togalu. Wypróbujcie więc sami,
lec·z żądajcie zawsze tylko oryginalnych tabletek Togal, niema bowiem nic lepszego. We wRzystkich
lIJptekach, Cena zł. 2._
gnięto

rowała.

Zapadła

poczatkowo .

na
ch()ll'obę

mózgu.

Przestała płakać po ludzku, Wszystkie miejsca po złotówcł
zaczęła skrzeczyć. Straeiła 1'0- Pierwszorzędny 7.espół

zum. ~rz('<z kiIk~ lat miała oczy

zupełme zamkmęte. Było łp 1).0

bardzo ciężkiej ehoroble.

j

arty.

stycznv.

Szczeg6łr

"

_

na afiszach.

28.VI-

l'Ii~lzkaDia -W
W

dnilll onegdaj.szym, w
ze sprawą WY'P'UISZCZO
nia mieszkall na nowej kolonji przy ul. N owo-Pabja'O!c·
kiej, bawił w \VarSlzawie olkre
ROwy jmpektor Z. U. P. U. p
Czarkowskli.
\V dniu
wczoraj.szym
w
związk,u z powyż.szem, łódzkatl
organiiZacje IPr~ownicze zarpoznały się s'zczegółowo z wamt\
ka.rni i ~)'rocedurą
wyn9.imu
mieszkań na nowej kolonji prll
cOWlIliczej i roootniczej, wzniesionej przez Z. U. P. U.
Warunki te przedstawiają
sie w ten sJ)()Sób, iż IZ mieszka
nia na UJ( Nowo - PllIbjank
kiiej korzVistać może każdy pra
colV.miik (robotniik), ubei,?:lptec1.0
ny bądź w zaKładzie uJbezpiecze~'i
praco,wników umysło
OI\Iych, hądź w ka.sie chOil'ych,
bądź w zaklad'z,ie Uibezpiecze11
od wwa'd ków, . wreszcie ubezpiecwny w zakładzie inwalHz
związku

)dm.

Cena komornego w nowej
kolonji wynosić hędzie nie jak
to poprzednio ustalono 38
złotViCh od izby, lecz 36 z1. od
izlby, rpnzViczem kuchnia równiej; liczy się 'za iz~. Koono'r
ue jest jedna'k owo '\','ysoode dla
robotn.iJków jak i dla pracowni
k 6w umysłowyc11.
Jaik się doWiiadujemy, wat nn!k i wls 'pomniane wywarłv w
.1. r. rok i.ch kolach pracow'ników UJlllY'Słowych jaknajgorrsze
wrażenie. W sferach tydh pa11 li je Oipinja iż jest to cios nie
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mniej\Szy, anj'żeli obniżka pobo
t'ów.
W radzie okrę,gowe.i łódl.kjej
centralnej orgaln izacji
pracowników pr,zy:gotowuje się memorja! do mini.!terstwa pracy,
oralz OIStry memorjał do ul'kła
du ubezrpiec'zeń pracQ'W[\i.ków

Ucieczka wieinia z są

W dniu wlCzora.lSl.ZyiIll na sali
nr. V sądu okręgowego w ł,o
dzi, odbywało s~ę pod przewc;
dni.cbwem sędZliego Wileckiego
lilosiedzellie wydz:iUiłu kamo ,.
odwoławczego, na ktocem mię
dzy iJnnemi rozpatrywana mlała być spu:arwa Wiktora Clefl1i
ka i 26-łet'llliego JOISKa Rozen'b lata, złodzieja - recydywisty.
Obaj wyilllieuieni przebywah w
wilę,Z!i,ernill,
skąd ,samochodem
przetransportowano nic h do are
sztu przy sądzie okręgowYill;l.
W pewnej chwili sąd PI1zy~tą
pi,I do mzpatrywanda sprawy
Cze' ~nika Wiktora, kt61l'eł{0 tei
pO'srerunkowy wprowadził na
sa'lę i na pewien ez,as zostawU
Roze'llJblata iW zamkniętej poczek.allni.
.
R~zenblat, . k'orzytStając
l
chWlllowe;go medozoru: otwomył okno na parterze B. wylSkoczyI ~a p~6:ze, pocze~ n~
prze!aJ rZ1IDM: S,lę do ucIeczkI
w k'lerunku parkanu od strony
ulicy Trębackiej.

ponadto oonaWliana jest w lo
nie rady okręgowe'; bardzo po
ważnie sprawa
l!bo.jkotowania
mieszkań na uJ. Nowo. - PaJbja
nickiej. O ile zdołali&my ustalić w\Szystkie związk,j za.tmą
w tej sprawie zdecydowa'lIie so
lidarne stanowń'S'ko.

. BOlszewicy kupuja
włókiennictwa

maszyny dla

przemysłu

maszyn

czych. a w

połowie

włókienni

lipca przyrzeczoznawcy rosyi-

być mają
Łodzi.

scy do

.
Rozmiary
tyeh trant:akcji '
nie zostały dotąd ustalone, je..
dnakże ,znaczna część umÓ.
wień ma być realizowana za
przędzalnicze.
W sPNlwie tej odbyły się jllt "otówkę, gdyż kontrahentowi
rosy,iskiemu należy na szybpertraktaeJe w przemyśle z
kim terminie dostawy
pr.zedstawicielami
bleJski@gO
•

Kartel
Dończoszników
utworzony zostanie we wtorek
kalu związku przemysłu dzia~
nego (Al. Kościuszki 69) Iwn·
ferencja przedstawicieli prze..
mysłu pończoszniczego w spra
wie nodpisania umowy kartelowe.i pl\zedsiębiorstw kotonowych. Umowa ta ma na celu
og;raniczenie produkc.ii do ł"Le
"zywiste~o
zapotrzebowania
na wyrOby pońezoch kotonoWe wtorek, dn. 30 b. m. #)
ł(Odzinle 4.30 odbędzie się w lo

~.

,
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tupem zloczgó(ÓW padła earderoba i bielizna
wartośc:i okolo 10.000 zloigc:b

l..!..!łObRII karly

I

Po długiej chorobie zmarł na atak sercowy b. p. Juljan Libennan
Vrzeżywszy lat 71.
Zmarły był gospodarzem i skarb
nikiem komendy Tomaszowskiej
Ochotnicze.j Straży Ogniowej.
Wszystko, co zwią.zane jest z roz
wojem straży i jej udoskonaleniem
związane jest z nazwiskiem b. p.
Libermana. Był on fanatY'cznie oddany sprawie stra,ży, to też pamięć
o Nim na długo tyP. będzie IV rodzi
nie strażackiej.
Qześć Jego pamięoi,

Wasiaka i 'l1-1etniego Sta!I1irsła
wa Bednarka, O'bVidwudh nigdzie nie meldo<wany('h, którzy
w dniu onegća.łSZyiIll kręci:li się
na tererue tegoż domu.
W kartotece wydz.ia~u śled
cze,go stwńerozono, i,ż OIbydwaJ
aresztowani
byli jUlż ki1:kakrotnie notowani 'z a kradzieże.
10.000 !Złotych.
ObydwUICh Uiresztowanych o
V\f związku 'z powyższą kradzieżą poHcja aresztowała nie sadzono w wię.ztieniu przy uillijak.iego 29-JatIl'iego Antoniego cy KO'Perni.ka. ('P)
wiadomiła

o właroantu W"ln·
berga, kt6ry powrócił do 1_0dzi.
W trakcie oMj.czemia skra,
dziolIlViCh ,rz.eczy 'P. Weinherg
obliczył,
iż łupe.m wIaroVlwa
czy padła garderoba, bielizna i
platery na ogóln~ sume OIkOlło

Dziś
Dziś

Scenariusz

D
Główne

•

role

początek

śwlatowei sław,

Całość

ZĘBOWo

Sensac,jne aresztowanie

Członkowie zarządu

l.ak' .iulj donosiiJiśmy, l106łał
przez wladJ.e bezpieczeństwa
w Łodzi cpieezętowany lokal
związku tramwajarzy przy u'
Jicy Nal'utowieza, ~dyż stwlf'p.
dzono, iż uprawiana jest ł».m
agitae.ia komunistyczna.
W
trakcie
oochodzeniR
stwierdzono, iż dominu.iąee ro
Je w a~itae.ii komunistycznej
na terenie i1:Wiązku tramwa.ia.
rzy prowadzili trzej członko·
wie zarządu, a mi91.1owicle: Ka
dmi4't'z Krawczyk, Stanisław
Durski i Heljodor Lidke. Mtt-

o g. 12-ej w pol.

Fr,der,ka Langa

ZE

aktorzy:

Rudoli Klein Rollee, Bernard
fioe~zke, Pawel Iłic:bier, 4.dalber~ Sc:beiow, 4.llred Abel.
Wspaniała

ilustracja muzyczna L. KANTORA.

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 groszy.

UWAGA: Celem uniknięcia natłoku prosimy Sz. Publiczność o przybycie na wcze-

śniejsze seanse.

związku tramwajarzy
więzieniu

osadzeni w

w jednym programie.

odtwarzają wszechświatowi

~

~t:illii~
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Kradzież włamaniem Ul Sródmieściu
W. dniu wczorajszym okoJo
~odz. 7 rano
dozorca domu
p,r zy ulky Gdańg'kiej 31 w cl!a·
sie mViC5!,l schodów zal1wa,żył,
iż drzwi
m~es'zlkania lokatora
L. W einber~a .tlą, otwarte, 9'
bok zaś leży
prz erpiło<wa n a
kłódka
oraz żelazny pr~, na
który zamknięte było ru.iC!Stka
nie.
Ze względu na to, iż Weinhergowie IJ:»'lzed tygodniem wv,1echali na 1etJnisko, Tlozostawi'a
jąc mieszkanie n.mknięte
'la
pręt,
dozorca dOllI1Y'śłając się,
iż do mieszkania dostali
sIę
włamywacze,
o spostrzeźeilliu
swem powiadomil niezwłocz
nie majdu.tący się w drugim
oomu IV k~,sarjat policji.
W toku dccllOJzenia nie uda
to się narazi e UJSa.tJić sumy, na
którą została
dO'konana kradzież, wobec ezego pol,il;ja po-

ODCZYT TADEUSZA WIENV\.·
WY - DŁUGOSZOWSKIEGO
W niedzielę, dnia 28 czerwca o

PosterunkOlWY Z'a lliważył u- godz. 11 rano w sali Handlowców,
i wy..skoc'zył oknem w przy ul. Al. Kościuszki Nr. 21, prw
- - - - - - - - - - - - - wa of., parter red. Tadeusz Wiewycb.
Wobec zaawansowa· Odbiorniki rad]owe
niawa-Długoszowski wygłosi odllyeh bardzo poważnie pertrak
Telefun1cen, Horny, Schaub, czyt na temat "Hiszpanja".
tac.ii kotoniarzy podpisanie HPhilips i inne
Prelegent ujmując całokształt
mowy kartelowej, które nas tą- Części składowe
historji tego narodu wraz z literapić ma we wtorek, powitać na
do budowy odbiornik6w
turą., charakterem i fonną, ustroju,
leży z dużem rzadowulenieru, Głośniki rójnych systemów
omówi ostatnie wypadId jakie ro,iak~ d~zy. nasłę~ny etap. no~ Ładowanie akumulatorów zegrały się na terenie tego pań
lblałi2ac)l pjrodukcJl włl6ki., ..... ~ magnetyzowanie słuchawek PO ee. st,wa IV zwią.zku z obaleniem monicze.i po ułworzeflin kartelu lnaCh anltonrch tylko w firmie narchji i przej~cia w nową. fonnę
puędzalników
bawełnianych
-ŁOO:t - ustroju republikańc;kiego.
oraz związku pt'Zęd~aIń zgrzeb
n
Traugutta 1
Bilety w cenie od 1,50 do rso gr,
nych.
(Omach Grand-Hotelu) Telef. 153-71. nabywać można przy kMie.

NIE NISZCZY EMAL"I
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Mad za alresztantem oralZ oddał
w jego kierunku kilka sł!rzałćw.
które zaalarnlOwaly
pozostałych pollicjanŁów z eskorty.
Rozenblat dobiegł (fo narka
nu, przesadził go i uciekł ulicą
Trębacka do roku
Cegielniauej, gdzie jed,nak został ujęty
pl'lzez zaalarmo",,'anych posterunkowych. OdprOlwadzol1o '10
do sądu.
NatViChmast wdrożono (locho
dzenie, celem poci~nijecia do
oChpowi.edzillinoŚCi Roźenblp ta
za usiłowanie ucieczki.

cieczkę

D E N T OSAN DAJE BIALE, ZDROWE ZĘBY."
....
-- -------

U

Złodziej wyskoczył oknem, został jednak ujęty

tlmysłowych.

W związku z realizac.ią pla-nu piałiletki włókienniczej za
mierza.ią
bolszewicy zakupi~
w Polsce większą partię ma·
.szyn włókienniczych.
Chodzi tu pNedewszystkiem
o krosna dla przemysłu wełnia
nego Ol'az mnieJSze maszyny

17~

Widownia mechanicznie ochładzana i wentylowana.

jąc ~ocące
dowcdy wlnf
wyże., wymienionYClh,
pojicjx

polityczna przystąpiła do a ~
sztowania wspomnianych agitatorów
komunist;reznych.
Wszystkich trzecb osadzono w'
więzieniu przJ ulicy Gdańskie'
do dyspozyc.ii sędziego ślern-ze
go Delnicba. (p)

Stan bezrobocia
na terenie PUPP. w
Na terenie

ŁodZI

państwowego urzędu

pośredn1ctwa pracy w Łodzi (mia.
sto Łódź i powiaty) w dniu ZI
czerwca 1931 r. w ewidencji byłG
zarejestrowanych
poszukujących
pracy 35,309, w tern w samej Łodzł
24,681.
Z zasiłkó\v korzystało w ubie.głym tygodntu 11141 bezmbotItych
w samej ŁodZi z zasiłków korzystl
lo 8,045.-

Wyścigi

konne

w
wie lipca

rozpoczną się

w

poło.

ostatnich dniach rozsiewanA
w sezonie bie
żącym nie odbędą się wyścigi konne.
Są to zupełnie fałszywe twierdzenia, gdyż popularne Tow. Zachęty do Hodowli Koni, kontynuując swój doroezny zwyczaj urzą
dza na torze w Rudzie wyścigi.
Tegoroczny sezon rozpocznie się
w pierwszej połowie lipca, i dziekl
wielkim wysiłkom org·aniza.torÓw
będzie obfit'ować IV atr;~kcyjny pro
gram, którego zapowiedź wzhudzi
istIlą .;,ensację i zadow olcnic pu·
były wiadomości, iż

bliczności.
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Franciszek

i bez laks,' we
a•• li samochodowreb
dorożek

Właściciele

kicieH
dorożek
samochodo
wych, posLanawiając
tem samem 7.awie·sić ohstugiwu'llie. p<l
sażrrów z dnipJ.ll :30 b. m. god/,i
nu U. O ile
dot:vchczasowl'
wy ·tąpienia skutki) nie odllio
"li 7. dniem l lipi'a r. }, i.n
dna taksówka na miaslo
uie
wdcdzic;
3) właśe·i-cielc dororek !lanw
~hodowYClh stwierdzają, iż lIir·
podejmuja strejku,
a jedynif
wstrzymują się (ld pracv. tlU,U
wiem nie będą w ~lunie
nil
krvć sumy podatków. Si~.gilj!ł
ccj a niekierl~' pnrkra,aają('cj
walrtość samochodll;
4) właściciele doroll'k sam')
chodow:veh po-slanawia.iĘ
nu
zwracać Ilumerów rejestrac.il
nych i prowadzić dnlszą akci~
w kierunku nbni:i:cnia świacl·
czel1_ przewidzianyclI ustawa (I
fl'\ndllszu drogowym:

Onegdaj WiOOLOl'e.m o godz.
,W.ej odbyło się w siedzibie.
~towarzyslenia właścicieli laksówek' w Łodzi nad1.wyeza ioe
"'/lIne zeManie.
\\T zebraniu lem
wzh:li ll-

rIziat

'IY'SZ\'S{'V

]lil;;rnal wlaścklc
w

Je dorożek samochodow"ch

Po spraw{lzdamu \, ,,'Wią/ula
ożvwiona dyskusja, w wv
lIikl1 klórej powzięto nast~IH\'
ją.cc uchwalv:
się

'11 właściciele llorMek sumu
chodowych
;;twie'rdl.a hl,
it
{la
wbrew pogłoskom II icma
grunde ł6d'Ikim 1.adnc.gD rozlamu;
właściciele

c!ol'ożek

sarnO
w ca'tcj
rm:ciągłości uchwały
w:lln ego
zjazdu 'Z'wiązku związkfnv wIa2)

chodowy'ch akceptują

•

akcje w swej obronie

,

.

- ,,,."-Prasy
Redut
C3&tUfM&

_ 2lW!i""sE"

nareszcie w przeculinym parku Hclenowskim ol1będzi(;
się oczekiwan~1. przez w~zystkith
z lllecierpli\Yo~cią Letnia nellllta
Prar;v. Bedzie to jedyna ". 'iwoim
rodz~ju ~abawa. któr~ poh1czy w
lobie obok nieoglądanych jeszcze
w Lodzi atrakcji najszlachetnie.i~zc
rozrywki, ar tyzm, sport i szereg ill
nych z wielkim rozmachem [)rzygo
towanych imprez,

Dalej zn:l.komity halet oraz wyst~
py artystyczne najlepszych sił naszego mb ta. or~ lnizowane ",,;pól
nie przez artystó\\' teatru :'IficJ'
skiego, teatru rewji Rakieta i al'ty tów trupy ",ileń:;kiej. Dużo hu
moru i zadowolenia przyniosą. nie·
wątpliwie
kOllkuri'y n1. najbrzydszego mężczyznę. ]l '1 nujłac1l1iejszc
nóżki kobie~e. na najładruejszą. i
na.jskromniejszą;
suknię
oraz na.
najepiej odtańczone tango, w:llc l
fohtrott.

'l'rudno w szczupłych rozmiarach
wymienić to w~zystko, co .~ię złoży
na tę wielką. zabawę· Wystarczają
cero jednak będzie jeśli wspomnimy, te w czasie Reduty rozegrane

... \ ..,.'
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Fascynujący zespół:

Joan Crawford
Rod la Roaue
Oouolas FairbanMs jr'.
Anita Page
ł/a wzruszającym dramacie mło

dych serc pod

tyto

Ta i

MM

zo taną zawody bokRerskie, w Uó
l'jrch udział wezmą. najwybitniejsi
przedstawiciele p.ięściaJ·stwa. polskiegc" cz!cnkowie łóuzkich i pozuań~kil:h
klllbtJw bol,:serskich.

Dziś więc

:" . . . ,_

..

Dodejmują

5) właściciele dorożek samo
chodowych wyrażają zdziwja;.
nip, jż olbl~ZYl1li -r..iężar, nal-ozo
nv na wtaśckieli samo·chodów
może by[ jeszcze 7wię kS7.011 \.
jak to wynika z pisma minislcr!>twa rr~rót pll:b'Vicznydł 'J
dnia 29 ub. 111., przez Qhtoźcnif'
podatkiem
materjalów
[)~
dllych, opon j d~tek samo'ch)

dowydl, poza podatklcm
wagi samochoclu. (O
:t

:::

~

Agencje reportcr!>klc poda h'
jakoby automobil klub równieżprzylf\czvł siG do I
tej ak<".i,i . . Polączyliśl1l" sk Z
Automobilklubelll,
gdzie

informację,

świadczo;lO,

że

wjadolllo~ć

jest z gruntu falszywa.

Widmo bezrobocia nad s~oferami
Zabiegi w Funduszu Bezrobocia

Z \\1i ązclkza wodo wy szoferów

~ię

nrzvchylnie do tej

i mechaników automobilowych zastrzeg"lo jednak, że przvznaprzedłożył p. minLsł'rowi pra\!v wanie i wyptata tych zasiłków
aktualne postulaty kicl'ow('liw
taks&.wkowych w "Tarsza,wie .
Związek domaga sir, ubezplf\
c1.enia w fundu5zu bC7.ro:boci'1
'\'s7.Ystkj.cil1 szoferów taksQwl{o
wych, w o ·tatnich
bowi"lU
-czasa·c h sroży si~ w tym zawodzie bC1zrobócie, fl o'd 1 Jip"a
grozi im przymu.sowe hezrob{l
cie 1. powodu nrzerwania ko
munikacji
samochodowr,j
przez ,,,,łnścicieli samochorló~
Zwiqzek p1rosił
p. minisłl 'I
pracy o pTZvznn.nie dor:Jźny~ł-t
zasi~.kó \'
dła tych szoferów.
kttu'z\' lJtra~'l p'racę 7. powodu
lib",idacji przed"lf,"biflf::tw ";/.
mochodO\\'ych.
~1inislcrst\\'o

pra.c~'

odnin~ło

będzi.c

traktowana indvwidll:d

nie,

'\Tłaściejcle

taksóWf;k dOllla
Ul11CWV zhi{Jl')
wej z szofe'rami, propon ujr,c 7!1
miasL nhecnyrh 30 pro·c . --- ~2:l
pro·centów d7.:ennego wph WII
Prn' średnim oJ)]'ocie 'hip"l
nym 30 zlotyr'i. 7.arohek S10[('
roa obniżyłby SIC do () 7t~h'l('h
gają się re ;\'izji

Pr:1y rozpoezyr.sią:E.\t" s' :7WSp;'llen!u n~c"-)'il h-.v:onOśni'C~1 l!i.yc:ie naturalne i wo d y f o r;:; k i e j
Franciszka-J6zefa prowad:::i do u:!gularne/!o wypróżnil"nia, i obniża W)'sokle ciśnienie krwi. Ządoć w apt.

IznakomIty
' kompozytor

wiedeń

ski został jeszcze za życia uczczolly wystawieniem jego popiersia
w 'l'eatrze ,.An der Wien ~. Na
ilustracji widzimy kompozytora
(na l~w?!, któremu jeden z przy-

]ac1Oł składa życzenia.

Teatr miejski
9.00

I'

Młyn "

9.00 Kidusz Haszem

Wyjazd na kolonje
Dzi~ i w frot1c: o godz. 9 wiecz.

\t1ra mat
konaniu
::,kiej.

B ~j'ge IEOIl<l
C'zołowych

,.' Hyn" w wyRil łnIpy ",ileń

Jntl'o, \\' poni ~dzj[ll ek ,.Kidu~z
SzalOIll:t A:"w.
\Ve wton:k wy, t~p zllukomiteg()
art.ysty A. oamberga. w "Shyloku "~o
Cer.y na.jniższe.
H,ISZ Cili "

Najznukomi1. szy al't~r;ta
dohy
dzisiej,;zej, ,'tefan Jaracz, w koma
dji J ol1nl1 Gahmorthy p. t. .. Golę
bie serce" wystąpi w Łodzi dni .. 7
lipca. Biletv w kasie zamuwial'l na
ul. Truuguita 1.
W lIiedzjel~, dnia :5 lipca (l ;ro,17~
4.30 po pol. uane b~dzie ,,-ie.lJde
\\'icl(),yi~ko
tratraIlJe pOII golellI
nirbcl1I na. hoiskn ŁK~. OLle:-\,n' na
lJędzic, oc1śpic\yau<1, i ol1tailczona 1,'8
,'ola, huczlla, b.:jeczllic ko10J"owa
komedjo-opera J. N. Kumill~kic(l'()
"Krakowiacy i górale" w wykOI~
llill artystów t\.atrll ~1i?j:,.l~icg(),

Ofiary
z okazji za~lllhjn p. Eugenji Feliksówny z p. Leonem Wilkowiczem zł. 40.- na Dom Sirl'ot, ul.
pólnocna 38 sldada dyrekcja i pracownicy Łudzkiego Banku Włó
kienniczego.

Radosny dzień w tyciu naszych milusiriskieh

j

TEATR LETNI W PARKU
STASZICA
Dzi~ i llni lI:) "t ~FII~('h '\\' dat.
szym ci'lgll J'c'''j:" ..Ló,li" kwi:~
tach". Główną. atrakcją. i sternikiem trj Jadzi h.1lmoI'll. k\ybt6w I
Opady atmosfrryn:llr \\'plywnją u\\(' .·o ll )~l' i j( '!"(. ulllbirlli('c
pll l ,1;,'zjemnie na wzrost galc:zi sO":j1owvcll
no~ki łódzkiej ;\lichał Znicz.
zapewne na iokutek spadku tcn~pe
ratury. Powolniej też rOSnl\! duże
konary. Grubienie gałęzi odbywa
si'ę przez cały rok. jet!nakie niepogimnastyki tanecznej
dobna. odmierzyć różnicy godzinw dniu wczl}rajszym odbył si.
nej, 3. nawet dziennej średnicy gaw sali Tow. Śpiew. "Lutma" popis
łęzi.
gimnastyki taneeznej dziewcząt Dl)
mu Sierot, Północna 39 pod fachl}
wel11 kierunkIem dypl. nauczycielZA-SAWA S. O. R.
ki p. Tamary Góralskiej, która od
Zarząd Stowarzyszenia. O~-,\'iHtv szeregu lat z ramienia T-wa PomoRobotniczej oddzi~ł w Łodzi urz~ cy Kulturalnej dla dzieci prowadZI
dza wielką. zabawę ogrodową. dnia bezinteresownie gimnastykę w po28 czerwca br. w Marysinie w 0- wyższem schronisku. Na wyróżnie
grodzie Piecha. Bogato urozm:l.ico me zasługuje lekcja popitSQwa w
ny program przewiduje wy~tf'JlY zakres której wchodziła akrobaty.
artystów teatru Popularnego w ka, rytmika perkusyjna, ćwiczenia
gimnastyczno-taneczne oraz tańce
przezabawnych skeczach.
Dojazd z placu Reymonta tram- artystyczne. Dziewczeta wykazaly
wajami podmiejskirml - rudzki.m, wysoką technikę l poczucie rytmu,
tuszyńskim, pabjaruckim i aut obu- to też poszczególne numery spotka
sami. W razie ni('pogorl~' zaba.wa ł:,' się z wielkim <l1)lauzel1\ i byly
odbędzie ~i~ w nac;t~pną niedziele;, oklaskiwane. przez licznIe zgromadzonych gości.
dnia 5 lipca.

Jak sz,bko rosna sesn,

_ _ _ _ _~_ _. . . , . _ - - _ . .

PCWllCl1m le~nikowi norwc~kielllU
udało się przy pomocy niezwykle

i

precyzyjnych obli:czeń wymi:erzyć
wzrost nowych gałą.zek sosny.

Najbardziej wspólezesny film z
r; życia dziewcząt, które przed
ślubem pozwalają Bobie na niedozwolone rozkosze.

program

"Grand-Hina"
ilwe okulary.

I

.hlłro,

złożone w administracji
"Głosu Porannego"

CzyścideI szyb CZysCl

l

Dziś,

Powtarzając swoje wymia.r y w
różnych micsiacach
doszedł cier-

Najbliższy

dalszą

Duże zailJteresowaie wywołała lo
terja. fantowa, w czasie której rozlosowane będą. pOZ3. rowerem ,.-vncber" f-my Sierphlskiego inne rów
nie cenne przedmioty.
Zrosztą. o tem wiizystkiem nk
można pisać, to trze·ba. zobaczyć
Wsz~r~cy wi~c dziś spotykamy ~i<:
W' Holenowie ahy porlziwiać tę. jedyną w ~\\'oim rodzaju zabam;.

,

laeh~r

\

pliwy bada.cz do nader ciekawych
wyników, f'luca.jl\!cych garść świa
tła na życie roślin wogóle, a sosen
w szczególności. Otóż wydłużanie
się gałęzi rozpoczyna się w maju,
w czerwcu osiąga swoje maximum
a w ciągu lipca ustaje. Wydłużanie
to odbywa się niejeclnako\vo w
różnych porach dnia, sla.b sze jest
nad ranem, aniżeli popołudniu. a
!lawet przed wieczorem, natomiast
koło godz. 8 ustaje zupełnie, by
znów się rozpoczl\!Ć WT3.Z ze wscho
dem sloń'ca. W ten sposób przyrost
gałą.zek sosnowych wynosi Uj milimetra na godzinę w porze przedpOłUdniowe j , a 2,7 milimetra na go
chinę w porze popołtldniowPj.
W
połowie CZ"rwca wzrost gałęzi dochodzi do 27 milimetrów dziennic.

Popis

"GlOS PORANNY"
ŁOOŻ
28 czerwca 1931 r.

GLOSSPORTO

Ostatni tr9ning

o

j

wi~

przez k. o. Gdyby Stribling
w dnIU 3 lipca sięgnął do metod
niedozwolonych, poczuje on, że
Schmeling wyciosany jest z innego
drzewa, niż dotychczasowi przeciw
nicy amerykanina.
Young Stribling u;rod~ł się w r.
1904. W szeregi bokserów zawodo
wych wstąpił w roku 1921 i w towarzyshV1e swego ojca, który zajął się jego interesami,
występn
wał na niezliczonej ilości ringów.
Podobno brał on udztał w przeszło
300 walkach, z których przeszło
100 zwyciężył przez k. o. i tylko
w 10 został pokonany.
Przez szybkie zwycięstwa nad
kilku wybitnymi bokserami Strtbling wyrósł nagle na boksera o
światowej sławie. Jest on poza
boksem, jeszcze zapalonym lotnikłem, który ma za sobą 800 godzin
pobytu w przestworzach.
W lk t h d
t
b k
a a yc
wu po ęg o sersk.ich oczekiwana jest ze zrozumiałem zainteresowaniem przez cały
sportowy.

w grze podwójnej panów
LONDYN, 'n. 6. W grach
pojedyńczych panów
w Wimbledonie n.ast/łlpiła przerwa. Obecnie
rozgryWane są single pań oraz
pierwsze gry podwójne panów. Nie
przyniosły one narazie żadnych
niespodzIanek. Czołowa para, ' najwi~si faworyci turnieju,
Cochet
Brugnon , odńieś;li w pięknym stylu
zwycięstWo nad parą japońską
Aoki ~ MikI 6:4, 10:8, 6:3. Cochet
grał bardzo dobrze 'i wykazał, że
w l{a2.dym razie można polegać na
nim. Jego partner, mimo niedawno
przebytej choroby, również całko
wicie stał na wysokości zadania.
Gry pań upłynęły pod znakient

zwyaęs.tw

faworytek:
Aussem,
Krahwinkel,
Goldfree, Jacobs i
Payot.
Borotra opuścił wczoraj Wimbledon i udał się samolotem do Pa
ryża, by jako pierwszy złożyć ży
Czenia Locostowi - szczęśliwemu
"tatusiowi". Dzisiaj wraca on napowrót. Nasz mistrz Tłoczyński,
który gra w parze z anglikiem
Washbournem został wyelimmowa
ny już w pierwszej, jak to było do
przewidzenia, rundzie. Znakomici
doubliści afrykańscy Kirby i Farquharzon zwyciężyli par~ polskoangielską po ładnej walce w czterech setach 6:2, 2:6, 6:4, 6:4.

z nadzwy~zajnem zainteresowa- Sensacyjnie zapowiada się spot·
niem oczekują najszersze rzesze ltanie Klimczaka (Sokół) z Aniołą,
sportowców
jutrzejszego startu (Warta) dwucb najlepszych pugiIa
słynnych w całej Europie techni- torów wagi lekkiej w Polsce, któków pięściarskich "Warty" poznań rzy jutro walczą nie1ylko o zwyskiej, którzy ową precyzyjną pra- cięstwo lecz o miejsce w reprezencą w ringu i ambitną walką zdoła- tacji. Niemniej ciekawie zapowiali sobie pozyskać publiczność wszy da się spotkanie zdetronizowanego
stkich ośrodków pięściarskich. Po- mistrza Polski Arskiego (Warta) z
nieważ wyniki niektórych walk za pogromcą Seweryniakiem (Sokół).
ważą na obsadzeniu miejsc w re- Obał pretendują do wyjazdu na
prezentlreji Polski liczyć sił3 nale- Olimpjadę do Los Angeles i b~:me
ży z nadzwyczaj emocj~nującym to ich pierwsze spotkanie po mistrwstwach Polski. Wynik oczekiprzebiegiem spotkań.
Piestrzyński (Sokół) w walce z wany jest z napięciem przez całą
WVTZykiewiczem II (Warta) udo- Polskę; ' Majchrzycki (Warta) niew~dni zapewne, że mu się słusznie ma. w Polsce powa~ego konkuren
miejsce w reprezentacji Łodzi ' na- t~ \ wobec t,ego M~Jer. (Gey~r) muleży Bieer I '(Union) w walĆ6 z ' 'SJ SIę zdobyc na WIelkI WySIłek am
Wol~iakowskim
(Warta) będzie bicji ~ woli, . ,aby na rodzinny~
miał trudny orzech do zgrzyzienj.a, grunCI~ staw1~ godnie czoła mt.
gdyż Wolni akowski to kilkakrotny strzOWi PolskI.
reprezentant Polski i ma w dodat- ' Wreszcie rewanżowe spotkanie
ku szkołę Stąmma. W wadze piór od'b~dzie się w wadze półciężkiej.
kowej Firpo (Union) walc~y-' z wi: Hymer (Kruschender) , poczynił w
cemistrzem Europy wagi muszeJ ostatnich czasach kolosalne postęr
• . (W t) W sposobie
.
Forlanskim
ar a .
. . py, walczył ostatnio w Poznamu z
walki i stylu są podobni doslebt~ Wiśniewskim (Warta) jak równy
l
- - ' ' stOI
'
ul eg ł , le
. d
'
i wobec tego wym'k ~pot ~Ia
z rownym,
yme
rutyn.te
pod znakiem zapytama.
" ' ,- - Wiś9iewsldego. W swojem otocze-

I

~!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~~~~~.~~..~..

;:

Hakoah -Slrzel. K. S. 4.,0 (1:0)

niu powinien Hymer wygrać.
Sensacyjnie zapowiada się spot-

5

W dniu wczorajszym na boisku
DOK. rozegrane zostało spotkanie
o mistrzostwo klasy A między zespołami Halwahu i Strz. K. S.

Jak to było do przewidzenia
zwyciężył Hakoah.
W pierwszej
~ołowie gry, wskutek błędu bramkarza Strzelców, białoniebiescy u~yskujl}pierwszy punkt ~ d3Jekiego strzału Pressera. Mimo ambitnej gry cielonych, nie mogą oni uzyskać

wrelimin.owan,

•• Łódź w ringu

Sensacyjny mecz bokserski na letniej reducie
prasy w Helenowie

3 lipca sensacyjna walka o tytuł mistrza świata
W dniu 3 lipca na stadjonie w rzenla jego posiadają niezwykłą
Cleveland odbędzie się spotkanie o prezycję i siłę. Metody jego zmutytuł mistrza
świata
wszystklch szają przeciwnika do durej ruchliwag między dotychczasowym mi- wośc4 co Schmeling potrafi dosko
strzem - niemcem Maksem Schme nale wykorzystać. PrzewIdywania
linglem i amerykaninem Y oungiem idą nawet tak daleko, że oczeldwa
Striblingiem. Spotkanie powyższe ne jest zwycięstwo Schmelinga już
jest już od dawna ośrodkiem zain- w pierwszych trzech rundach, a
teresowania całego świata sportowego. Szczególnie dużo wagi przywi ązuje do niego Ameryka, której
so!ą w oku jest fakt, że tytuł miSchmeling~
strza pozostaje w rękach europejczyka.
SchmeIing uważany jest w koo- \
łach
sportowców amerykańskich
za boksera bardzo fair, który ocze ! .
kiwać może niejednej niespodzianki od wyrafinowanego StribIinga.
StribIing bowiem w chwili, gdy się
znajdzie w opresj4 nie zawaha się
przed użyciem wszystkich możli
wych tricków, dozwolonych w wal
ce. Oczywista nie chwyci si~ on
środków widocznych i stanowią
cych jaskrawe przekroczenie reguł
walki, ale nie cofnie się przed niczem dla zmiażdżenia przeciwnika.
Schmelingowi te niezbyt subtedne
metody boksu, po długoletnich do
świadczeniach są znane,
ale wąt
pliwe jest, czy nawet w tak decydującej walce zechce 011 je zastoso
wać, ponieważ posiada bardzo lojalny charakter. To uważane jest
przez f~howców za minus dla
Schmelinga. Pomimo to jednak
przewIdywane jest jego zwycię
stwo, ponieważ repre.zentuje on w
walce młodzie~ świeżość i entu
zjazm, który bardzo często jest
klucze~ rezultatu końcowego.
inistrzostwo
Prasa anlery,kańska rozpisuje się przed walką
świata,
którą·
stoez:vć
ma.
szeroko o Schmelingu t jego metodach boksu, podkreślając, że ude3 lipca ze Striblingiem.

ŁODŹ
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Poznań

S(bm~line .. Stribline

Tloczrński

"GŁOS PD1łANNY"

bramki.

Prześladuje

ich

wyraźny pech, co w połączeniu z
niedyspozylcją strzałową.
przyczynia się do niezmieniania wyniku.
W drugiej połowie uzyskuje Hakoah dalsze trzy bramki w ciągu
5 zaledwie minut. Za foul obrońcy

kanie mistrza Polski
Stibbego
(Unio n) z Tomaszewskim (Warta),
W chwilę potem Szerak owiak z ~o który pała żądzą rewanżu za ponie
dania Segała strzela, pillm odbija sioną prz.ez k. o. porażkę w Pozna·
się o obrońcę i wpada do bramki. niu.
Minimalna dopłata 1 złotega dla
Ostatni punkt z'dobyw.:tją 'białoniebiescy z pięknego strzału Pressera uczestników letniej Reduty Prasy ',
który w pełnym biegu skierował umożliwia
tysięcznym
rzeszom
piłkę do bramki.
sportowców jednoczesny pobyt na
W drużynie Halwahu na. wyróż- reducie oraz na jednym li najbar.
nie<nie zasługuje Seg~, Pretlser, f1.addej emocj~~ujących , ą!eeą ,Vf Poj
'W
drużyni!:l fi,Ce. Bilety ' 'Wykupiofte''~1Ia zawody
ppaport i Siwek.
Strzelca bracia Kudelscy. Sędzio- boksersKie' upoważniają do bezwał p. Bira. Public:woślci przeszło płatnego wstępu na letnią Redutę
tysiąc osób.
" ,Prasy.

Elimilli-c,ln, meCZ _',".~', ~
- repreieł1tacji Łodzi

dwu

Na rewanżowy meez z reprezenBalsam wolnego, który tacją Warszawy kapitan zwią,zko
grzęznie bezapelacyjnie w siatce. wy ŁOZPN wystawił dwa telLmy,
~ które rozegrają w ś rodę na boisku
ŁKS mecz, treningowy:.
Team A wyst:Wi w składzie:
Dr. med.
Rappaport (Hakoah), Gałe cki, Karaś, Pegza, Trzmiela, Jasiński, Sto
len werk, Herbstreich (ŁKS) , Króle

strzela

S. Niewiaiski
Specjalista chorób skórnych
wenerycznych i moczopłeiowych
elektroterapia, djatermja, badanie krwi i wydzielin
Andrzeja 51 telet. 159-40
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
Oddzielna poczekalnia dla pań

wiecki (ŁTSG), Klimczak ' (WKS).
Stolarski (Wima).
Team B. Michalski (Turyści), Ku'
bik (PTC) , Nurczyński (Widz.) Ko
walski, WieHszek - (Turyści), Trie- '
be (ŁTSG), Mi:chalski II (Turyści),
.owczarek (Orkan), Ehrenberg, Pree
ser (Hakoab), $lązak (Orkan).
Mecz odbędzie się o godz. 18.

CA
' p, T 01."

DZWIĘKOWY

KINOTEATR _II '

Ostatnie 2 dni!
Czarująca pieśnią, ,mu~Y'~ą i treścią

operetka filmowa

l-s., Dźwiękow, Kino· Teatr w Łodzi

•• SPLENDID··
Dziś

i dni

$wiatla
i,cienie
...................

Film o wzajemnych stolunkach mi~dzy mężczyznll i kobietą I
Film o miłości , małżeństwie i macienyństwiel Film, opisują
cy niecne prllkłyki "fabrylcantek IIniolk6w"l Film, będący ostr.eżelftem dlll niedośwIadczonych dziewczlltl Film, kt6ry
musi obejrseć kllłda ŻOnll, matka i c6rkal Najpi~kniejs.a symfonja filmowa na cześć ciała kobiecego.

Dziś

i jutro

t tylkn dla ludzi oSilOYEb nerwD[b.

początek

o godz. 12 w

Od 12 do 3 ceny miejsc 75 gr. i 1.-

zentacji

na mecz z
Kapitan

Łotwą

związkowy

czył na mecz piłkarSki
skład następujący:

macierzJ1ń!łwa

dorosły[b

polskiBj rBp'B-

następn,ch!

Naj~mielsze i najgłębsze od czasów istnienia kinemałografji arcydzieło filmowe p. t.
•

Tylko dla

Skład

poło

zł.

ODOdZ. 11.45 WI speCjalnu seans nocnu.

wyznaz

Łatwą

Albański, Pychowski I Buła
nOw II, Kotlarczyk II, Kotlarczyk I i Makowski, Szczep ani ak
K~k, Reyman I, Kisieliński,
Balcer. Rezerwowi Koźmin i
Zwierz.
Jak widzimy, skład ten jest
.zupełnie odmienny od składu
z Ozeoo()Słowacją.

Reżyserji

Eryka Pomera tw6l"cy •,R!!.psodji Węgier
skiej", "Walca Miłości'

Lilian Harueu, Henri 6araI,
OIDa Czechowa,6aston Jaquell.

~ó:~;ac~

Kre$łtQwa komedja dźwi~
kowa p. t. "NA WZęU,R~pNYCH FALACH".

NAD PROGRAM:
Dziś

i iutro początek o g. 3.
Ceny miejsc popularne!
Sala wentylowana!

Dziś i jutro o godz.
11 przed południem

PoranK'.,.

_iii__pDranek sIlistów·

Dziś

-i!iiii!iii-iiiJ!II~iiliii!-ii!ii"_·

w pro gr. m. in. koncert Mendelssohna.

Dziś

i jutro od g. 4

PD.

orko symf. pod dyr.
S. Pietruszyńskiego

Solo skrzypce Br. Rots,tat~wn.
.. trllbka
F. Becz:kowskl
"
ksylofon M. Rosen!laft

Wielkie zabawy ogrodowe

Wr.

!8.VI-

175

G-ŁOS

PORAN!n'- 193)

Co Usłyszymy dziś ijutro przez radjo?
NIEDZIELA.
ł 117.15 Płyty gramofonowe z War
. .
b"
~,
10.15 Transm1SJa
na. ozeILSlIwa z szawy.
ko~'cioła Najśwjęjszej Marii Panny . 17.35 Komooikat "Z przed stu
W Krakowie.
lat".
11,35 Odćzyt misyjny -p. t. "Ka117.40 Koncert reprezentacyjm'J.
l' .
W
C
."
toHcka przyszłość JaponJi - wy ork. po lCJi państw.
anda
zajgłosi ks. Antoni Woynar.
kowska (sopran) i
L. Urstein
11.58 Sygnał czasu i hejnał.
(akomp.). W programie muzyka po
12:10 Transmisja' z Benjaulinowa .pularna.
1900
R ozmal't'
.
13.'2·O Muzyk a z W arszawy.
.
OSCl.
16.00 Skrzynka pocztowa łódz19.20 Płyty gramofonowe.
ka.
19.40 Pogadanka radjotechnicz-

l~A~$ż~~~

16.40 Program dla dzieci starszych: 1) Feljeton prof. Mościckie
go p. t. "Z młodości-Mickiewicza.".
2) Opowiadanie Benedykta Hertza
"Wakacje sa.mowaru".
1J7.15 Komunikat "Z przed stu

z

reportażowej

w Tarnopolu otwarła swe pod- mi RozgłośnIa
podolskiej.
lwowska w zrozumiewoje wystawa rolnicza i regjonal- .
t
I
na ziemi podolskiej, z zamiarem po mu tych war ości i ce ów wystawy zorganizowała oryginalną aukazania OCzom i sercom całej Pol- dycu. z terenów ~tawy. którą
ski swego bogatego dorobku, wy- transmitować
n
będzie".rna całą Poldobytego ciężką pracą z ziemi ro·
drzlcieIki oraz ltirWały1Ch bl\!Jowli. skę, a więc i do Łodzi, dziś, w niewzniesionych na terenie wysiłku dzielę, o godz. 17.20 do 18.40. NaJpaństwfrwo-twórczego, kulturalne- pierw usłyszymy reportaż z wysta
wy w interesującem jak zawsze
go,
społecznego
1 duchowego. Wy. k'legO, na.
stawa jest niezmiernie pouczają- opracowa ni u p. Bu dzyns
cym przeglądem żywotnych sił zie stępnie chóry i koncert zbiorowYi.
orkiestr właściańskich, na zakoń-

!~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~ci~~~~~~~~
sele Podolskle".

Młodość

górna i chmurna

dokładnego

Celem

radjosłuchaczy
ścią

z

zapoznania

bogatą

przeszło

ziemi podolSkiej wystąpią
wkrl1łce przed mikrofonem
rozgłośnl lwowskiej znawcy jej zabyt
ków budownilCtwa i folkloru kon~
cześnie p. Jarosławski opowie o serwator dr. Piotrowski, charaktezabawnej przygodzie małej dziew- rów . wielkich i oryginałów _ red.
czynki, . którą świeżo kupiony wieI- Micnał Rolle' oraz zabytków pned.
błąd porwał i zaniósł do swego historycznych - dr. Jan Bryk.
dawnego gospodarza. Tak więc,
Oprócz tej transmisji nadaje
obole szeregu ciekawych wiadomo- rozgłośnia łódzka P. R. godzinn,
ści, w feljetonie nie brak i momen- (12.10 13.10) transmisję z Bet~w komic~nych. A w~ystko t.o njaminowa i półgodzinną (19.00 Ule wymyslone, lecz naJPraWdZl-!19.30) _ z Pragi Czeskiej, skąd
wsza prawda. Będzie to ostatnia nadany zostanie fragment wszech·
audyCja czerwcowa.
słowiańskiego zlotu skautów.

IJro(zgstoit:i ku t:zc:i Jldama l'Iit:hiewic:za

lat".
:L7.20 Transmisja z Tarnopola
a.udycji reportażowej z wystawy
rolnic~ej i regjonalnej.
18.40 Rozmaitości.
19.00. T.ransmisja
Pragi Czeskiej wszechsłowiańskiego zlotu
skautów. .
19.80 Komunikll.t sportowy łódz
ki.
19.40 Skrzynka pocztowa techJUozna.
20.00 Wiadomości przyjemne i

z Warszawy.
20.00 Wiadomośoi pI,zYJ'emna i
_
pożyteczne z Wa.rsza;wy.
20.15 Feljeton 'p. t.
"Miasto i
.." - wyg.ł dr. Józef G'k
Wies
aj owk'
s l.
20.30 Operetka L. Falla "Panna
z lalką".
22.30 Komunikaty: polioyjny,
sportowy oraz muzyka lekka i taueczna z Warszawy.
na,

WYSlawa rolnicza Podola
z Tarnopola

Transmisja audycji

Cała

Polska

rozbrzmiewa

uroczystościami na cześć

kszego z

poetów

dziś części

najwię

naszych,

nie-

śmiertelnego wieszcza narodu, gorącego bojownika
niepoIUegJłości,

jutrzejszej

audycji p. Mieprzeniesie
młodych
radjosłuchaczów aż do
Małej Azji, ktÓrą sam niedawno
zwiedził i z której przywiózł mnóstwo ciekawych wrażeń. Nieldóre
z nich opowiedział już przed mikrofonem. Tym razem da nam
opis "Spokania z wielbłądem", a
raczej o swojej pierwszej podróży
na tym "okręcie pustyni". Jednoczysław

Jarosławski

Adama Mickiewicza.
Bardzo ważnym momentem w
iyciu Micltiewicza jest okres, kiedy dusza wieszcza mężniała w otoczeniu kolegów uniwersyteckich,
na tle starych murów GiedyminoSS
&
wego grodu. Tu działalność swą
M'
pożyteczne.
rozwijały pamiętne stowarzyszenia
20,15 Koncert z Doliny Szwajcar
filaretów, filomatów, ptel~nujące
skiej. W przerwie kwadrans literac najwznioślejsze basła ludzkości i
ki "SZczęście'! - nowela Z. Nał
urabiające charaktery do walki ze
Zradjofonizowana operetka
kowskiej.
złem, a przedewszystkiem z poko22.00 Feljeton p. n. "Uwagi tury
w Poniedziałek, o . godz. 20.30 rjusz, siostrzeniec bogatego markirą wobec przemocy carskiej.
styczne" ---< wygł. Kornel Makutransmituje rozgłośnia l'ódzka P. za La Tourelle. Młodzieniec zdraZ tym okresem iycia wies71cza
Izyński.
R. ze studja warszawskiego nie- dza wybitne zainteresowanie Iwet~.15 Komunikat sportowy i po- zapozna młodzież naszą prot. Hen- zwykle melodyjną i wesołą operet
tą, z czego markiz jest bardzo nieryk Mościcki, który dziś, w nieUcyjny.
ltę Leona Fala p. t. "Panna z lal- zadowolony, pragnie bowiem oie22.80 Recital Michała Holyńskie dnelę, o godz. 16.40, wygłosi ze ką", zradjofonizowaną przez kie- nić siostrzeńca w swojej sferze. Postacji warszawskiej (transmisja roz
go (tenor). Na fort. L. Urste.in.
rowniczkę radjooperetki, Michalinę stanawia więc przy pomocy pewne
28,00 Muzyka. lekka. i taneczna. głośni łlxnkieD felJeton p.t. "Z gór Makowiecką.
go dyrektora teatru namówić Iwetnej młodości Mic.IclewiC'ta".
I W&nII&W'y.
Treść "Panny z lalkli' jest na- tę do wyjazdu do Paryża w celu
Aktualna będzie I druga OLęŚć stępuJąca:
~tał:cenia się w śpiewie i sam
PONlEDZIALEK.
W małem miasteczku Chateau ułatwia jej ucieczkę z domu. Zroz10.15 ~misja na.boteństwa. z audycji dzisiejszej dla dzieci i mło
dzieży. Bo co jest dU oorlkiej ak- Bercy, --w -Pikardji, wdowa Prunier paczony tem Tyborjusz również po
ltatedry PomaJ18kiej.
tualnego, niż wakacje? .. Z tym to wraz z córką Iwettą utrzymują się stanawia
wyjechać do Paryża i
l1.M Sygnil.t ~uu. i hejna.ł'.
12.10 Muzyka. z p'tytgramofono- okresem ściśle zwią~e będ-m.e opo ze sprzeda t y wyrobów tabacznych tam szukać zapomnienia w ramiowładanie ulubieńca młodych radjo- w kiosku.
Mała
Iwetta,
mimo nach pierwszej spotkanej kobiety.
WylCh.
&łuchaezów, p. Benedykta Hertza,
swoich lat szesnastu, nie rozłącm Tych w Paryżu nie brak. Sam mar13.10 K.omunlkat mM.eorologi~zktóry opisze nam "Wakacje Samo- się ze swą lalką, Julcią, nazywają kit,E poznaje go z uroczą biszpanką,
Ay.
wua" ł Jego tragtkomicmeJ przy- Ją więc "panną z lalką". Ivetta Jest Rosalilą, wiedząc, że ta znajomość
18.20 Muyli& ze L,,!,..owa.
gody.
.
jeszcze bardzo dziecinna, posiada nie -zagraża wolności młod~łeńca.
16.80 Muzyka ze Lwowa.,
Mijają miesiące. W subwencJo16.40 Progr&m dla. dzieci. 1) ONa. podobny temat przygotowała jednak piękny głos i śpiew jej w
brazek Ewy Za,.rembiny: "Pojeohali wdzięczny obrazek i p. Ewa Zarem kościele zwraca na nią powszech- nowanym przea; markiza teatrze
znajduje się Iwetta, Rosalila i...
na wakacjEl". 2) Feljeton Mieczysła bina. Nadany on będzie w ponie- ną uwagę.
W miasteczku tern mieszka rów- matka Iwetty, w której obudził się
wa Jarosławskiego p. t. "Zna.jo- działek, o godz. 16.40. Tytuł: "PoIIlOŚĆ z wielbłądem".
jechali na wakacje".
W drugiej nież nieśmiały młodzieniec, Tybo- talent do ról charakterystycznych.

•

cbi'

_I

•

•• Panna z

L. Falla

OstrzeżenStwierdziliśmy, że
puściły na rynek żarówki

niektóre firmy elektrotechniczne wynie naszej produkcji, :a zaopatrzone
w nasze marki fabryczne. Można je łatwo rozpoznać - po
czubku, jakim balonik jest zakończony.
Żarówki te nie odpowiadają normom, ustalonym przez
Polski Komitet Elektrotechniczny.
Ponieważ w ten sposób wprowadza się w błąd odbiorców, jak również narażone jest na szwank nasze dobr~ imię,
wystąpimy sądownie zarówno przeciwko fabrykantom jak
i firmom elektrotec.hnicznym, które wspomniane żarówki

,

sprzedają·

{

POLSKA ZARÓWKA

POLSKIE ZAKŁADY

ZJEDnOCZonA FABRYKA

OSRAM S.A.

PHILIPS .S.A.

TUNGSAAM

WARSZAWA

WARSZAWA

WARSZAWA

Wszystkie trzy panie zdobywailł
rozgłos i
sławę i mają uczestniczyć w
przyjęciu,
urządzanem
przez grono wielbicieli ich talentu.
Jedynie Iwetta jest bea; humoru.
Zycie artystki nie podoba jej si,
wcale; wolała swoje dawne dni,
kiedy to jeszcze bawiła się laik, ł
słuchała wynurzeń Tyborjusza.
To też kiedy Sipotyka go wreszcie na swojej drodze, serduseko jej
nie może oprzeć się miłym wspomnieniom. Duma jednak akazuje
jej odtrącić go! Zdradzał tę prZecież z Rosalilll! Ot - wyjdzie lepiej za tego nieznanego
pana
Brion, który codziennie przysyła
jej kwiaty. .
Tyborjus.z, który w Paryżu po.był się przysłowinwej swej nieśntia
łości, oświadcza jej, że owym nieznanym wielbicielem jest on sam ł
że nie zdradził nigdy Iwetty z
żadną kobietą. Rosalila nie byłl!
nigdy jego przyjaciółką. MłodZI
padają sobie w objęcia, . a markiz
stwierdza że musi UStąpIĆ wobec
tak . wier~ej i prawdziwej miłości.
W Polskiem Radjo" rolę. panny
z lalk~ odtworzy p. Halina Sawieka, Rosalili - .Zofla Zabiełło-Ma
zurkiewicz, TyborJusza - Alek• •
der WasieI: W innych rola~b !'Ystąpią Pll'. Nietyksza, HrymewJlCZ,
Bogustński, Dereń, Izdebski ' i inni.
Dyryguje p. Wacław El&zyk.

Uwagi o turystYCB
K.

Makuszyńskiego

Programy

uwzględniają.

dnia. -

"Polskiego
zasadę

Radja.-

aktualności

w grrunioach swych motli-

wości, rz~cz oozywi~ta. Kiedyt bo

wiem aktualna ~dzle sprawa. tury
styki np. jeśli nie w porze letniej,
gdy spragniooe powietrza, słońca.
i zieleni rzesze mieszczuohów dą.ż4
do najpięk.niejsze,go z3Jką.tków kra,.
ju, by tam nietyl~o wypoczą.ć po
pracy, ale i nasyolć wzrok urokami krajobra.zów.
W poczuoiu więc aktualności za.
prosiło "Polskie Radjo" głośnego
w całej Polsce - Kornela. Makuszyńskiego, by dziś, w niedzielę, o
godz. 22.00 wypowied.ział swe ee~
ne dla. wszystkioh "Uwagi o turystyce".
Tvtuł feljetonu. brzmi powatnle,
nieIli'al ja.k nagłówek rO't'prawy
naukowej, - w treści jednak ubłyśnie bez wą.tpienia
niejednym
promieniem ów· nieporównany, do
ty humor, który się stał niejako
"Słońcem w herbie" Kornela. Makuszyńskiego.

.'

SHANDL

"GlOS PORANNY"
Łódź

28 czerwca 1931 r,

łłaussa \V binVełniB

Polsko-rumuńskie

C~ny wzrosły o 20 proc.

Haussa na rynku surowca baweł
lIianego przejaWla si~ w sposób
bardw gwałtowny. W pierwszyiCh
dniach ub. tygodnia notowania ba
,V dniu wczora.~SlzJ"m pO'wróweiny ameryłtańskiej wahały się cif do Łodzi dyre'ktor łódzkiej
w granicach przeszło 8 cnt. Obec- izby przemys]owo • handlowej .
me notowania te przekroczyły .iuż inż. Bajer, który braI udział w
.10 cnt., co oznacza dawno nie DO- w\'ciecz-ce gospodaraej do Rutowaną zwyżkę
wynoszącą około luunji.
20 proc. W związku z tern spo·dzie
\Vyciocrka ta, zor,~ani1.Oi\'a
waua jest na rynku łódzkim wy- na J)'nzcz związek izh nrzcmydatniejsza zwyżka cen, które w ,łowo - handlowvoh stanow:i ta
okresie depre.sji i zas.t oju wykazy- rewizytę wydec~kiJ P r'z eds t,) wi
wały tendencję stalszą.
l!ieli izb rumuńskich. któr7.y
b.wili w Polsce na jesieni 1930
r. w zw·i az'ku 1. kongre.sem izb
wc Lwowie.
OSTRZE2:ENlE!

"GlOS PORAM NY· I
Łód;!

-

28 czerwca 1931 r.

stosunki gospodarcze

.na drodze harmonijnej

WSPÓłprac,

Przp.(btaw~ciele izb p ow.it ani
cZt'Ii(O d,o RUllllll1ji
zostali na granicy przez repn~ -1 zwrócił 1n"agę na szereg prz:v
zell tantów
izby bwkareszte{\- '~z\'n tego zj::: wiska. ZaJiovć
skicj, a na dwo)~IU W Bul,'}- należy uo llj(;ll w pieJ'wsz\'rQ
reszcie przez ozłonków po- rz~ózic
selstwa polskiego i związku ·fI' wysokq laryft:, Jnobjbi('~'.iDą.
rum u ll.'sk i ch.
klóil'u w spos(tb niezwykle rlOPo złol,eniu wiellca na :.:rjJtkliwy bi.te w llumufaktul'f}
bie Nieznanego Żołnierza
I
LÓDZI(Ą.
~onferenoCj>i z ministrem pelnc
Koszta transportu, cło, ulld~
mocnym p. Szembckiem, rldl! tl'k nn granicy oraz szereg o
gacja pr.zyjęta zostala pr1.Cl n~;
płat - oto zasadnie:te czynni.
ni's bra przemysŁu i handlu RoI
ki, na któl'e strona poiSka mumunji p. l\fanoilescu, '1. kMrym. Si zwrócić UW8J;("'.
Przew()dni'Czył wyci~'?ce, zło oo.był·a pó~toragodzi!llną konfePozaŁem konto weksli
rll:;onej z 15 osób. nrpzes war- roncję·
m
1lI1skich, do·chodzą-cc do 15
Na ]wnferencji .tej pOIUS~,"}
Wk '
'D •
s7.aw..~kiej izby, jnż. K!al'ller w
.
procent.
one u dyr. naJe!'
r aw, zWJązanycll
Ił·
charakterze prpz~sa 7.wiazku no szereg sp>
. . Wl:l.i~ porwszy spl'awę
•
•
j
izb QlraJi b . min. semltoO'r Iwa- koni~czndcją o<żywlCllla
mllych stos'unlków gos'P0 d ar ekspoll'tu• przędzy
t I wlgOJl.l0we.,
nowski.
k
'
w)~Uwa.1ąc • pos
u:U'iJ-proeeuto
·
h
czyc,
podkreś I aJąc
, uUleł)i.t I
Z ralnienia B'lh'l.' Ióill.kie.l· w Jl{}Ść tworzenia konwer.cJl
.. l. po
we., o erane.li.
wyciecz<:e brał l!dział dyr~kto,r ro~umień w posz,c zególnych "0
Minister Manoilescll w odPll
inż. Bajer.
łęzjach przemysłu polskh'u,(' j wiedzi na wysunięte postula ty
Podczas .,wego 8-dniowef.Zn rUU1U11skiego
ogwiadczv ł , że
pobytu w Rumun) wycieoczka
Dyr. BajeT pO'ru~zył !U.'lP..q ~'ząd rumUliSlii w pGl'~Szonycb
zwiedzila Bukareszt, Kanstan- konkretnych problemów, Jor',- sprawach mOże IŚ~ IUl pewne
cę. Pral;ov, Sinaia,
Morenj, czących ekspOI'tu manufaktury
ustępstwa.
KamIJina ,
Ploesti,
poczem I~kiej do Eumun_1i,
Do tej konferencji uełegac ja
pl~Z.eZ
Czerniow-:::e
powróciła
D)1r. Bajer wskallał na .f:~kt po~ska w godzinach POpoh.l
do PoisH.
..orania sit; wywozu włók'enni dlJlowych odbyła konfr.mncJ\

1. przedstawicielami
ż-/ du guspodar<'Ze.go RUlllunji. Na konfcrencji tej dyr. Ba.lcl' nhszer.
nic omówił wy'suniętc na kOIlferencji przedOlbic:dnicj Pll<;!Ulaty włókiennirt\ya łód1.kiego,
które
w sfe1·ach. Ul'zedsławicieJi handlu ..umuński~o. obecnych na
konfel'en('.ii, społknłY się z nieZwykle życzliwem przY.i~i(>1lJ.
'V w~l-nj,ku kor.1fel'encji w ~to
Jk~v HUlIl1uIl.ii wvłonioI;J. zo~tala
SpecJalna mieszana
komiSja
polSko • l'umuńsJ,a stała,'
kto're.]· zadalll'enl
będz,.l·e r.~zpau
tr'zen'1'c d'''z,.TderaŁów, ID".J'ąC"".~ h
na C"'lll
wznl·'V
n.z·.- l~·, nl·e
"·"'.aJ·e'"
""
uln vJ cll
~tosullków ...rJo.~pod~r"ta ,,,
••ł · caly
'--"!."ch. I{"'llll·s.J'a
v
,.. F onl
1.
s.z ercg specjalnych komisji faC1llOWych. które zajmą się opra
cov,'aniem konkretnych teina-

I

ZaPiUiY
dalej

przędZY

wzrastają

<;<

"'.

.,

I .

tów.

Na podkre/lenic
zasługu_je
niezwykle serdeczne przY.NCJe
jakiego doznała wycie Cl::ka polska w RU111unji.
"Te WSZ)'st
ki·cb miastach , ' i' klórvch wyw"'l'D!!IU!f11\l4li$ę;'I'··-'gI!l\\r~r, cieczka bawih, dworce' przy-

II

Na pndstaw!e danych, uzyska. . . . . .' _
!MiM~
M
nych przez Zrzeszenie produr.entów ~.r'
przędzy
bawełnianej
w Polsce,
HOl'E TJ
i HOTE L
ił
brane , b~:]y .na'?ami polskimi ~
składy przędzy
bawełnianej prze1'9'31 całllo~icie odnowiony. - Ideał komfortu! ku- .1' No~voczes':lY zakład
rumUii ~kl?l111 , ~ przybyły'Cih W'1
Wielki seton kwielow)'
chni i obsługi.- We własnym parku, cenłru_m mlasta. · naa brzeg lem morza
tano dZ\vlI~kan.n h'/1Unu narodo
znaczonej na sprzedaż w o!tresie
od maja do paidziernika
Całkowity peu!onat od 35 lirów Ządajcie bezpła1nych prospektów I
. \Vego.
od dnia 14 do 20 czerwca, rb.
zwiększyły sili w stosunku do 0kresu pOłłrzedzającego o 52 tysią
ce Itdogramów, przeznaczonej zaś,
dla własnych potrzeb zmniejszyły
się o 32 tysiące łtg. W ten sposób
ogólnie składy przędzy bawełnianej na tutejszym rynlm w omawia
Sąd okręgowy w Łodzi w grud- le, którzy otrzymali największą. i- Sy i podzialu ich mi ę d zy Iderzycienym okresłe zwiększyły SIę o 20 niu 19'29 r. udzielił -odroczenia W) lość głosów od wierzycieli Da syn li, a na :"yndyków ostateczny ch wy
ty5ięcy kg.
płat firmie "Tkacko-Gumowa Ma- dyków.
brać dotychczasowY'ch
~yDdyków
~ll~~~!!~!t~
. .~~II!!!!!!!!&!!!!!!~e
..
nufaktura Emil WiJcke Sp. Akc."
W llpadłości tej odbyło się osta- tymczasowych adw. Daliga i kup(Dnia 11 lipca, 1 i 15
przy ul. Kopernika 36, które na- teczne zebranie wierzycieli masy ca Leona Mokrskiego.
sier;lOia, 1 I 12 września)
Sąd. na ostatniem
posiedzeniu
Hemogen Klawe naśladu stępnie 'dwukrotnie było przedłużo na którenl prezes zarządu upadłej
Ją, jednak tylko oryginalny z ne.
firmy Emil Wicke oświadczył, iź uchwałę wierzycie li zatwierdził.
Ostatecz,ny termin odroezenia wy ż.ad~ytCh propozycji układ0W1:ch w
firmą KLAWE leczy osłabienie,
* * *
płat upłyną.! w dniu 117 wrześnht
NA
wycieńczenie, nerwy.
imieniu zarządu firmy i akCJo narW sprawie firmy "L. Trujts1'l'l3.u·'
1930 roku.
juszy nie z,głasza.
której przed trzema miesillIcami u.
"
- .. .,.
.'
Przewidywania firmy ~o do moż
Wierzyciele wobec tego posta.no dzielono odroczenia wypłat, sąd. za
ności zupełnego zaspokojenia wszy
wili zawrzeć zwią:zek wierzycieli, rządził otwarcie postępowania, ustkich wierzycieli w okl"esie odromający na. celu przeprowadzenie kładowego.
czenia wypłat, wobeoc trn-ającego
(Dnia 18 lipca)
ostatecznej ik-widrucji . aktywów ma.
Doda<: najeży, że poda.n ie to
redukuje robotników nadal ogólnego kryzysu gospodar
~potkalo się '/, przy chylną
opinją'
czego za"'jodły w zupełnoŚci_
Cz&rwi~ przynió~ł redukcję ros?dziego ko~isarz~" l~t~ry c.alkowi ~
To
też
nie
czekają.c
dal
~
zeg'o
po
60tników w średnim przemyśle
Cle poparł Je, wyJits maJą c , ze fak- \ ORGANIZUJE
włókienniczym, który zatrudnia. 0- gorszenia s ię sytuacji matcrjalncj
tycznie,
f!rm3. nie
.w
\
łółem 11,1740 robotników w 135 firma zmuszona była zawiesiu wy.!)
w całoscl urfgulowac wlerzyCH'II.
płaty
i
zwróciła
się
z
prośbą.
o
ofabrykacb. 18 fabryk tego przemyde ~
W myśl propozycji układowych fir
słu jest nieczynnycb, co pozbawiło głoszenie up.a.dłośei, do czego sąd
~:~:::::=~l':=I=
to IłQYCIA my wszyscy "ierzyciele mają
pracy 8,260 robotników. Na jedną przychylił si ę w duiu 19 wrzc~nia
·· tlasz na.lilO\VIU:y
.
Bezpłatne prospekty \' l'nformac)'e
W ypr 6b U.lCl8
przebó'l trz},n3.ć 70 proc. sw. -('h nuleżnośzmianę pracuje 88 fabryk, zatrud- 1930 r., a kuratorem mianował adwod!) kwiatową" ORYNOLrNE"
ci bez odsetek w ciągu 2 lat w
we wszystkich oddziałach i agenwokata
Józefa
ł.askiego
i
kupca,
niaj8dcych 8-924, na 2 zmiany ;:~~~~~~~~~~~;;
czterech
ratach
każda
po
11'
7
i
pół
cjach
Orbisu.
5972-1
0&
WWN
_ _ _. _ proc., płatne co sześć mjesi~cy.
..:..._ _ _
________
_- I
47 fa.bryk, zatrudniających tylko Oswalda. Herberga, dawniejszych nadzorców
sądoWJlch
nad
firmą..
2,816 robotników, 6 dni w tygodniu pracuje 10 fabryk, 5 dni - Li
Syndykami tymczasowymi zosb
fabryk, 4 dni - 9 fabryk, 3 dni - li mianowani późnie.i adw. DaJig i
11 fabryk.
LIVERPOOL
kupiec Leon l\1okrski - wierzycieMW;:
d"""_~c;;;;:e
Bawełna amerykańska. zamknie
cie:
Styczeń 5,58 luty 5,62 ma.rzec
5.1>7 kw:iecień 5.70 maj 5.74 czer·
wiec 5_38 lipiec 5.39 !!ierpień 5.42
wrze"ień 5,45 pa.ździcrnik 5.48 liul. ChalubińsklBgO. Tal. 650
DzIś
nasłepny[b
stopad 5.51 gnldzień 5.54 loco 5.39
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PE SJONAT· WILLA

"

A"

pod zaraądem HELENY HANEMANOWNY.
Duze i mnieisse ałoneczne pokoje. - Wszelkie
wygody. - TARAS - BALKONY - OGRÓD.
Cen, prZystęgne.
Dla inteligencji pracującej specjalne warunki.

Debjutuje

ALEKSANDRJA
Baw~lna egipska, zamknięcie:

L~i~
oraz
Walter

Sak&lłaridis: Styczeń

rzec 17.25

lipiec

16.87 ma14.9-2 listopad

16.54.
Ashmouni: Lutv 12.13 s ierpi e!'l
11.30 p:Jździernik' 11.60 grudzień
11.90.
NOWY JORK
Bawełna amerykańska:
Zamknięcie: loco 10.35.
Kontrakty: Styczeń 10.95 luty
11.03 marzec 11.13 kwiecień 11.22
maj 11.32 lipiec 10.21 sierpień

10.33 wrzesień 10.46 paździer.nik
10,59 listopad 10liO grudzień 10,83

I

odsłaniajl1c przeżycia

swe,

radość i

bóle w

słodka

oran

męski.

BYRltnt

pot~źnym

obycza-

jowym filmie Fcxa p. t.

"noc przedślubna"
__

WPW

Nadprogram

Dźwiękowy
Dziś I

iW

tygodnik Foxa i
lutro pocz.

N a poranki ceny m.

O

75

'fi'h

aktualności

12.

krajowe.

gr. i 1 zł.

-

Nr. 1'nJ

28.VI -

Helen61A1

"GŁOS PORANNr -

Dziś. w niedzielę, 28 czerwca o

11

1931

Helen

g. 3 p.p. odbądzie sią

Letnia Reduta Pras
bąd8t

Punktem kulminacyjnym za.bawy

ZAWODY BOKSERSKIE
łOD1··POZnnn oraz WYSTEPY ARTYSTYCZnE i BALEI
niespodzianek. Moc atrakcyj. Dansing. Loterja fantowa. Zabawa dziecinna
Tysiące

Najt;ennieiszglD laniem jesi rower .Iirmg Sierpinski.
............................................................l...n.......LL.-~~..~~..~......~~...m.a..IM...P4ma..
~·s·~....Im. . . .SP.~;eal..
•
Do akt.
Nr. E/ l001

Zawodowe Kursy Kierow[ów Samo [hodowy[h

FR. GRETKIEWICZA

w

Łódzi,

Piotrkowska 111.

Sądu

zamieszkały
Łodzi,
przy

beztłuszczoWą
bigieniczną
niebrudzącą

pomadą

do włosów

gomina argenline

w

ul.
Narutowicza 10,
na zasadzie art,
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu
15 lipca 1931 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Narutowicza 36
Czy wiecie już, że światowej odbędzie
się lIpneAi-ławy
"ORIENT - HENNA - doi: z przetargu
SCHAMPOON'EM" \ażdy mo · publicznego ruże so.bUe bez trudu przez zwy- chomoaci, należą
cych do
kle mycie doskonale
ufarboLaji-Gitli
wać włosy
na dowolny kolor,
Eisnerowej
lub siwym
pie'l'wotny kolor i ekładojf\cych elę
z mebli
;przywrócić? W sZ)'lstkic kolo'ry
na
od na.ijaśniejszego }J1011.1d do oszacowanych
sumę Zł. 2990.~zarnego,
łącznie
z najmo- Łódź, dn. 26.6.31
dniejszemi: Zloty blond dla
Komornik
bl00 dynek, tyc.ian l mahonioLeon Wąsowslri
wy dla brunetek.

kowitym przekroju, poruszany elektrycznością, co ułatwia
i przyspiesza naukę.
Zapisy przyjmuje i udziela informacji Kancelarja Szkoły
od godziny 9-ej rano do 8-ej wieczorem.
Opłata niska ratami.
Samochody Szkolne 6-cio cylindrowe.
Dla bezrobotnych specjalne ulgi.

Oto nakaz lata i słońca!
Nie zapomnij jednak
utrwalić swej fryzury
na cały dzień

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 23 czerwca 1931 r.
zaocznie postanowił ogłosić upadłość firmie "Spółdzielnia Bu·

Komornik
dowlana Drużyn Konduktorskich Stacji Łódź - Kaliska'"
Grodzkiego w Łodd, chwilę otwarcia upadłości oznaczyć tymczasowo na dzień
4 marca
Leon Wąsowski 1928 r.; zamianować sędzią komisarzem sędziego handlowego Ed-

Tel. 175.35.

Podają do wiadomości, że w dniu 1 lipca rozsię Nowy Kurs.
Jedyna w Polsce Szkoła, kt6ra posiada samochód w cał

KAPELUSZAl

OGŁOSZENIE.

r.

Ogłoszenie.

poczvna

IBEZ

I 31

warda Babiackiego, zamianować kuratorem upadłości adw. Wło
dzirnierza . Kurczyńskiego;
nakazać opieczętowanie
kantoru,
składów, zbioru dokumentów, kasy, rejestrów, pap,iel'ów, ruchomo8ci
i rzeczy upadłego gdziekolwiek się one znajdują; dokonać publikacji wyroku, zgodnie z przepisem art. 2 p. 4 dekretu z dnia 7 lute~ffiffi~

I

opatrzyć
zakomunikować

rygorem tymczasowej wykonalności; odpis wyroku
Prokuratoro wi Sądu Okręgowego w Łodzi.
Za zgodność:
Kurator upadłości
Włodzimierz Kurczyński, adwokat
Na lllOCy a.rt. 475 i 478 K. R. wzywam wierzycieli powyższej u
padłości, aby w dniu 3 lipc" tJ gu dz. 12.00 stawili się tv Sądzie OkrQ
gowym w Łodzi, w Wydziale III Handlowym, Plac Dąbrowsk i ego
nr. 5, pokój nr. 15, osobiście lub przez pełnomocnika z dowodami
usprawiedliwiającymi ich wierzy tel ności, w celu wysłuchania sprawozdania kuratora masy i wyboru kandydatów na syndyków tymczn.sowych.
Sędzia Komisarz Edwa.rd Babiaeki
Sędzia Handlowy.
Wyrok

Żądać
w lłkładach aptecznych,
drogerjach, penUlme- Do akt.
rjaeh i u fryzjerów. Gdzie jesz Nr. 670/1931 r.
elle nieana w spirzedaży, proszę Ogloszenie
Komornik Slldu
nadesłać
2 zł. w znac'z'k ach
Grodakiego
~oczt. i podać żądany kolor,
w Łod,;1
JPOCzem pr.z,eślQ kop.6'f'tę /P'rób- Rafał Sakkiłari zapewnia mile

KOLUM

A
PENSJONAT "ZACHE TA I I

I ,
Syndyk tymczasowy upadłości fumy "Otton ~ą.
Stadtl11nder" zgodnie z decyzją Sądu Okr~go GemeraJny rprze.CłstaWiidel na
Po1tskę:
wego w Łodzi ~ dnia 26 czerwca r. b. niniejFr. BOGACZ, Bydgoszcz,
Bzem podaje do wiadomości, że jest do wy1lI. Dworcowa 93.
dzierżawienia farbiarnia wraz z urządzeniem i
przynależnościami, stanowiąca własność upadłej firmy "Otton Stadtlander" w Łodzi, przy
ul. Rokicińskiej Nr. 17.
Reflektująev na dzierżawę winni się zgłosić
do kaneelarji syndyka adw: T~deus!la Lipiń
skiego. w Łodzi, przy ul. 11 listopada 18, w
godz. 5-8 ppoł. celem porozumienia się i zło
żenia ofert.
Dr. med.
Syndyk tymczasowy
Adwokat Tadeusz Lipiński
Łódź, 11 Listopada 18, tel. 121-20
Piotrkowska 70
(róg Traugutta) tel. 181-83

Dr. D. frid

samieszkały
Łodzi prlly

uJ.
Karola 30, na
zasadzie art. 1030
UPC. ogłasza, je
7 lipca
1931 r. o gotU. 10
rano w
Łod,;i przy ul.
Piotrkowskiej 167
'III

odbędzie
sprzedaż z

sp~dzenie

wywczasów letnich, oraz wypoczynek
na zdrowem powietrzu w lasach.
Wykwintna kuchnia rytualna. Szybka i grzeczna obsługa
oto główne walory Pensjonatu " ZACHĘTA .. pozostającego pod
kierownictwem doświadczonych fachowców.
w}aśe. Pola Rozenesowa
Przyjeldiający gośoie oczekiwani na staCJi.
6011
Informacjel M. Kapelusznik, 11-go Listopada B. w składzie lIapeluszy.

się

przetargu publicznego
ruchomości, należących do
Jakuba Jaainowskiego
i składailłcych się
motoru elektrycznego
oszacowanych na
sumt: zł. 450.Łódź, 17.6.31
Specjalista chor6b sk6rnyeh, we· Komornik
R. Sakkiłari
nerycEnyeh I moczopłciowych.
Leczenie światłem: promieniami
Roentgena I lampIl kwarcową. Do ak.t. Nr.
Pray!mu!e od 8.50 do 10.M rano, od 893 i 894 11931 r.
l-ej do lUIO pp., od 6 do B.~ wle«l~
w nled.lele i śwl~ta od 10 do 1-ej
Odia pań odBielna pocaekalnla.
Komornik Sądu
Grodzkiego w Ło
d.d, K. Bu.in, sam.
przy ul. Mielezarsuego
N:r. 14, na zasadlie
NarutowlcS8 (Dalelna) 9
ar. 1030 UPC. otel. H18-98
glt."za, że dnia
Specjalista chor6b sk6rnych,
"~_Ił lipca
wBnBrYllZnyeh i moczopłciowych 1931 r. od g. 10 r.
w Łodzi, pIly ul.
Prlylmule od 8-10 i 5-8.
Miedzianej 22
ElektroterapJa
odbljOddslelna poolekalnla dla Pań.
dIlie się sprzedał
z przetargu publiDr. med.
cznego -ruchomości naleiących do
spadku wakuillcego po zmarłym
Stanis"lSwie TomaŻerom~kiego 36, Tel. l'l5-50.
szewskim
przy -Zielonym Rynku
i 8kładoi ąeyeh się
mebli, głośnika raChol7oby nerwowe
djowego, futra mt:Spec. nerwice.
ski ego i 800 butePrsylmuje od 5.30 do 7 w.
lek, oraz maszyny
do wyrabiania leDr. med.
moniady i wagi
angielskiej,
OBloacowan y ch
na Bumę lił. 530
+530.
skuuar· ginekolog
t6dt, d. 27.6.31 r.
AB@hodnle 62 (Śr6dmleJska 14)
Komornik
to!. 120-6~

powrócił.

Kuplę

mASZynE

\V. lalunowIki

OGtOSZENIE.

Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy
Esel vel Jesel Polakow i S-ka" na mocy art.
514 i nast. K. H. wzywa powtórnie wierzycieli
powyższej upadłości, których n~leżno~ci zostały przyjęte do masy, aby w dmu 11 hpca 1931
r. o go·dz. 12 stawili się w kancelarji Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi,
Plao Dąbrowskiego nr. 5, pokój Nr. 15, celem
wysłuchania sprawozdania syndyka tymczasowego o stanie upadłośoi, zawarcia układu
względnie związku wierzycieli i wyboru syndyIca ostatecznego.
Syndyk tymczasowy
Adwokat M. Askanas
Sródmiejska 28.
Z 341 I 30.
k

OGłOSZENIE.
Syndyk tymc.z"asowy. masy. upa?lości. fi~mx
Abram Brzeziński zawladamla WlerzyClelI, lZ
~a mocy art. 511 K. H. decyzją Sądu Okręgowego
w Łodzi z dnia 9 czerwca 1931 r. wyznaczony
został ostateczny termin sprawdzenia wierzytelności.

Sprawdzenie wierzytelności pod skutkami
512 art. K. H. nastąpi w obecności Sędziego
Komisarza w dniu 15 lipca 1931 r. o godz. 13
w Sądzie okregowym w Łodzi w ID Wydziale
Handlowym urzy Pl. Dąbrowskiego 5, Sala Nr.
\li.
Syndyk tymczasowy
(-) A. Kalecki, adwokat
ł,ódź, Narutowicza 3, tel. 185-H.

DułoIlenie.

I

H.IiUTIZ ADT
prlyJmule 06 9-10 i od 5-7 pp.

+

l{

do pisania. OfertJ
NIEZASTĄPIONE SĄ

sub•• M" do

naturalne wody. 561.
comprimes
I pę.s.tylki Vichy-Etat

Fuchsa,
Piotrkowska 50

ZE Z"AKIEM

Y1CHY·ETAT

I

PI

okazyjni&

Dr. med.

CHERY'

Z. Ol\TynBR

~

_ _WlN"'JS~UTtC'ZNIBJ

UROLOG

wznowił przyjęCia
PI,amo.0«112 tel. 148-95
Cl'lorobJ nerok, pQcl'le,.. I drOg
mocaoWJch
aolbl. prly,~ć od 9-10 I e-B w.

D ... med.

HELLER
:pecjallała

chor6b sk6rnych I wenerycznych
UL. NAWROT 2

TSLEFlON 179-S9
Bl!IIffmaje do 10 r. i od 4 - 6 WiełSlI
w nladdel~ od 11 - 2 po połnanJ.n
Ula naD enec. od godz. 4--5 pp.
Gabinet Roentgenowskl

~I. H.liare_lezI

Lecanlea "UNIT AS· Pusta 19
GodB. przyj. I I -2 i 5-7, w domu
Karola 4, god!:. 3 - 4.
Prześwietlenia I leczenie głębokie3061
BUlin I1USY, Qrutlica etc.

t'1Y[)f~J<o DO Z~B0w
PI.\ST"' •.fLl~SIQ
~ONSfpWUJt ZĘI3Y

Dr.

4422-15

ml~olai BornSlein
jak dawuiej, latem

W

Krgn-eg
Gmach

Szkoły

naprzeciwko Starych Łazienek).

B

Dr. med.

~kuSZer-9!n~g
POWRI!.(ll
U

Zawadzka 46 tel. 142-61

'
przy):;luje od 1-2 i od 7-8 wieu.

12

~7.VI.

ZNAWCY; SMAKOSZE

-

swej

lilią niedości~nione W

jakości

,...:A4G?

Diwa:

-

GŁO~

~RANn

-

Nr. 174

l'"

Tow. ' Akc. Sukc. K. AnsT1\ DTl\

Jasne wyborowe,
Monachijskie,
Bawarskie,
Ciemne słodkie.

Pomorska

" tOdzi

ltł/lti.

N

....~...............
e .................................._

~

"D f T O Nil
wł.

w.

lódź

I'IJlIZ

SreJlrl,ńska

Nr. 6

telefon 205-50

p O L E C A:
Pnsad2i!kl-Azbesłowo- Drzewne "KSYLOMENT", jednolite
ciepłe, elastyczne ogniotrwałe, nadające się dla
pomieszczeń mieszkalnych oraz lokali biurowych, sklepów
, Jastrych pod klepkę dębową i linoleum.

bez szpar,

podłóg

"Ksyloment-Pasta" do

ksylolitowych

Lustra
Trema

wszelkiego rodzaju
i t. p.
niezawodnie i

na

Stałe usuwa kurz i nadaje starym zużytym i zaniedbanym podłogom wygląd

barwy nowych.

"PrzyjmuJe

sl~ stałą konserwację

lomenł:owych" •
Gąbczaste wysykd. izolacyjne płyty

podłóg

ksy-

,

I WYTw.lUJftR

budowlane "Triumf" (materjał
krajowy), które mają duze zastosowanie do śoian działowych, tłumią głos,
odporne na ogień, są lekkie, trwałe i tanie, wykonywuje się je w każdej
grubości: 5, 7,5 i lO-cio cm. i t. d.

Alfred

WJrob, Betonowe "I. A S , R I ( O"

,

Stopnie mozaikowe i Betonowe, Słupy parkanowe, Parapety. Posadzki stalobetonowe i betonowe. Płytv chodnikowe. Rury cementowe stale na składzie we wszystkich rozmiarach od 100 do 1.200 mm. i t. p.
Bruki wszelkiego rodzaju, Roboty ziemne.
Wykonywuie wszelkie roboty wchodzące w zakres bu?o:v~ictwe., przebudowy lokali, Grobowce telazo-belonowe, pomnik, l t. p.

IeJmner
JUUUJlA10

•

Zakład

Ił.

KOWALSKI

t6Dż.

TEl.

zzg.OJ

Firma egzystuje od 1895 roku.

NAJNOWłZE

PRZEDS'l'AWICIELSTWO

BIURO HANDLOWO-TEOHNIOZNE

3peoJIlUtłll

cho,6b
slt6rnpch ł wens.,csn,lIh
NAWROT 1.

ALFONS MEISTER, ŁÓDŹ
PIOTRKOWSKA 158. TELEF. 190-56.

111::============================/\0}

od 'ITel.
G-l128·07.
III 0115-7 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ ._ _ _ _ _ _".
•

, I

Wśród lasów i gór Świętokrzyskich prześliczne uzdrowisko

,

Pensjonat "WALEN YN6WKA" ~

PlACA P1~!~e!!~~~

Marji Maciejewskiej

60 pokoi :I werandami. Wygoda ł spokój. Zabawy i gry towarzyskie.
Utrzymanie wyśmienite. Ceny t"cznie J pokojem od 8 zł.
Dojazd z Łodzi: 2 godl. do stacji Czarniecka G6~a, poczta =1r6w,

Maki matowa. Ia[ierkt lailuDe.

SUCHARKI
KARL~BADSKICH
oraz wSlelkie wyroby

w kazdem biurze jest

c~kiernicle

mleczne oraz

włde.

DBlIlDY Jarskie

:as

łR~E~A~~ 4~ !1.Ż1:.:,

,

,'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,..;1

TUlkO Zpierwszej ruMi zakupuicie opał III

D-rowa Stefanja

iN'"

~,,~l.1

:;::::~::,:':~;·IO gWaraBIilldrolVlu

le składów

lódź, KiłlńskiBgO
bocznica kolejowa tel. 147-60.

Dr.

66

i dlianych~
Nieprzemakalne czy,to·welnillne
koatJunrl kąpielowe damskie,
męskie i dziee:.

Gol@w~j90

we

"HYIiIEn,,"
r~ U
dnb
bl lódź,
1\ Inr rn

Wyttrzegać się naśladownictw l

"!ad.

•

I

polecają

----~.~~

p~zy stacji kolei po?ziemnej JJU~landst~asse" w pobliżu
dworca kol. "Zoologlf~cher Garten . Tel. Blsmarck 15-44. (Ogród zim., centr. ogrzew., winda, woda bież. zimna i ciepła,
telefony w pokojach) w najdogodniejszym i najbardziej eleganck.im J;»unkcie Berlina. Wykwintna kucbnia, na żądanIe dJetetyczna. Ceny przystępne. Bliż ·
szych informacji udziela telefon 1U!-14.

legiel bezpośrednio l Warn. l-wa Kopalń "Kazimierz" i "Juliusz"
N4 1410 I II
Koks
" ,,6ottbard" i "Wolfgang" dla [enfr. ourzewań RBFORMY. ~~!~c~::imbjrallCj~o. ~ U U ~ ~
. I. [finlo'w kowal Ikl·[b
rosłych i dzieci! Po oenach ba
Stomalolog-cbirurg
"
Jeunle nlaklcł!
najlepszych madla MI yoow
KOkI
Koks
"
zkoksowni Karwiński[b · dla ulów odlewoinytb telj:~~w7fo:G:,o
~!~~~n!! ~!~:!.ow- :::r::~n~:g~~',a~i::;:~ ~:r~:
Reparacja wszelkich wyr. tryk.
regulacja ząb6w
Abr amowicz i \Vodzislawski

.....

-~--

Berlin W. 15, Kurfi.irstendamm 205. I.

Zdrowie lO ska'r b!

w wyłącznem przedstawicielstwie

l

Renigen elekaro.erapJa
Ordynuje 3-'7
71597
PIOTRKOWSKA 164 'fal. 114-10

Jo.._ _ _ _ _ _ _ _ __

Andrzeja 1.

Przyjmuje w9%elkie ..oboty, wchodcOl'
ce w :lnares c!:y.!lZczenia !lzyb, botllJ:owania, cyldinownnia i drutowania
posadzek. SpuC1tanie biur i mieszkań,
oras czyszczenie okien fabl'ycznich w
budynkach plętrowyoh i parterowych
(t. zw. Szedowych)
Tel. 1015-47 (prJ'&'.)

-------- - - .. iM

Teatr

Ostatnie dwa dni!

świetlny

"PrzBdwiośniB"

.

POISMi Penslonal "KurlUrsr

Piotrkowska 38, tel.. 143-82.
Wydaje śniadania i kolacle

najlepsza nowoczesna maszyna
do pisania d e m o n s t r u j e się

--.....

.......................................................

~

~o~eKiE~Nr: łł. WBlłłBBRIiR

UNDERWOOD

~

:J

CZARNIECKA GÓRA

~. ~/ .::~: ' , :. :r,:::~

AG

NIEZBEDNYM l!

MODELE SlYNNYCH MASZYN

Plolo Sacach

ludwik fftl~

.._

ŁODZI

NARESZCIE W

DR.

Pracownia ortopedyczna prowlldllonll Jest pod kierunkiem osobistyW' Wykonuje się bllnd8że przepuklino·we, pasy
brzuszne na wszelkIe dolegliwo4ci, pooperacyjne, pępKowe,
protezy, aparatv i gorsety n8 skrzywieni II, wkładki na płaskie
stopy i t. p.
Liczne podziękowania Ja wylec.anie I IIlstarzał,ch
puepuklin.
UWAGA: Firma moja u wyroby ortopedyczne została wynagrodlona złotym i srebrnrm medalem na wystawie
w Łodzi.

-

NAWROT

WyrobÓW Ortopedynny[b i Bandaiy

11 Listopada 26, tel. 132.. 59.
_..

RÓG

-

Największy

film świata. Majestatyczna wizja krwawej epoki z czasów
panowania Rzymskiego. Wg. arcydzieła E,n rica Guazzoniego p. 1:.

MESSALI

Niebywały

prze-

pycb wystawy.
10.000 statystów.

Hr A,-na de LIIIguoro

I

~~

Zeromsklego 74-76
Kopernika.
Dojazd tramwajami:
:>, 6, 8, 9 i 16

Emoc~o~ują~e sce~y w'y~afinowanej rozkoszy i zbrodni
w roli gł. najpiękniejsza kobieta Włoch
•
•
nt. miłosCl l namlętnoSCl.
Muzyka ,ściśle dostosowana do obrazów pod bat. p. A. Czudnowskiego. Poez. w dni powszednie o godz .. 4 p. P?ł. W niedziele i święta og. 2 pp: ostatni o 10 w. Ceny mie]sc 1. 1.25, II. 90 gr. III. 60 gr. Na l seam wSZystk16 nne]s(!a po 60 gr.
Następny program: "Syn Białych Gór" (Trzech djabłów z Motterhom)w roli gł. znany sportow, Luis Trenker i Mary Glory.

Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót. niedziel i świa.t,

, ~R VI .,
.'

.

.,.....

•

'.'

•

, 1"

.-

.,<JŁOS

'

-

.

Chorz, na ruptur, i rOine klleetwalll

Nie cZJl\cle eksperymentów ze zdrowIem I
Nie dajcie się na nic innego
rzekomo równie dobrego,

w(ft fRo·rifiiu BIII
L.ekar·v-apecjalisł6w

PO.moc i skule_k bez oDeraciii

nam6wić

~

,,0114"

Zawad.ke 1

RUPTURV, jakote! kalectwa nie wolno IIIgd ył skułIII dla ty ola lud. kIego Sil
bard.o niebalpiecllne. Ruptura słaJe się wiei kil
Jall głowa ludlkll I kon ewka, spowodowat! mole
powllrlanla ki ssek i 'miere.
Spe cialne lecznicIe bandaie orłoped,clne
. gumo we mojej metody usuwajll skułecllnie najnlebe Ipiec.niejsle i najlllstaPJIaJslle ruptur, u
metclyln. kobIet i d.ieci. Na skrsywienie kr~·
gODłupIl,
prseclw tworleniu sie garb6w, Jecln.
gorsety ortopedyc.ne. Dla skrlywlonycb n6g
i płaskich bo lQcych stóp, wkłady ortopedyelne.
S.tu"ne nogi i reee.
nledbywać;

TEL. 205·38

cqnna od 8 rano de 8 wieDZ,
:1l1-12 ) przyjmuje

Także

2- 3 ) kobieta-Iekoll;
lecmenie ohor6b

wener,c.nych i sk6rnych
PGIADA 3 Zł..

K~puję, sprzedaj~, szacuję,
autentyczność

orfopad,lzny Spec. I. RRP RPDR', orlopBdB la bwowa.

t.6cti, ul • .wOLCZAIQSKA Nr. 10, front, parłer. Telef. 221-71.

Dziś i dni nastąpnych!
Poraz plerwuy w Łodzll
Sensacja sezonul

UWAGA: Oaobl.te JawIenie się chorych beswarun1rowo jest konleclne.
P~JmuJ. ubezplecKonych W Kaale Chorych m. &.Odlll.
PODZIĘKOWANIE.

Panu -Specjllł. J. Rapaportowi Dyr. zakładu ortopedycznego, sl!ładam publiozne
gorllce pądziękowa,nie &Ił załotenie mi specja\. lecz. gorsetu ortopedycznego Jego metod)', który mię uleczył w zupełno~ci. GrozIło mi pęknięcie etosu pacierzowego z powodu garbu, adzlś jostem Idrów i do pracy sdolny.
Z powataniem M. CVMENT.

Wielki erotycano-senlllcyjny film,
trzymajQcp widza od poczlltku do
końce w najwięks.ym napięciu
W rolnch głównych,

Lilian Weiss i Bruno Arno.
Nad program: KsIężniczka Jazzbandu. Arcywesoła komedja w 10 akt.
W roli gł6wnej Anny Ondra.
Wkr6tce: Poraz pierwszy w Łodzi
.Krwawy klejnot-,

Na dogodnvah
wlJrunkaohl
WllilKI WYBóR

"s

spręłynowycb

Ogrodowa 10, tel. 213-57

I I II klasa

.PATBNT·

-.
6{.6WNY SKŁAD NA POLSKĘ

Wytymauek

O~ ELEMER f,"lkHS,WARSZAWA BIELAŃSI<A 9
00 NA8VCIAw APTlKACH:S KlADACl:H APr~EcZtticH i PERFUMERJAC

IImerylleńsklch

Nabyć

ORVGINALzNA TYLKO Z NUMEROWANĄ 'ETYKIETKĄ
Z MARKĄ OCHRON"JĄ ,.Sł.O~·· •

moJna

" fABBUZftYM

- -- .. - - - - - - - tfO~~H~p~r
SKUDZIE

I mMnAlJ~M lfn~Klf Jól (fAAI AWt~OII I
z prawami gimnazjów państwowych
I
I
Zlelofta 10. tel. 122-12.
I Podl;'oia
. przyjmuje sekretarjat I

&. óD2

Piotrkowska

1]

podw6r1U,
TBL. 188·01.
W

"TO"

Oddział
położniczo-ginekologiczny

Dr. med. Bz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na II kl. wraz
z zabiegami 200

z,.

Opieka nad dlleckiem
Dr. med. J. Polakow
Oddział ·chlrurglczny
.
Dr. med. M. Kantor,
. godz. prlyjęć 1-2 pp.
Oddział oczny
Dr. med. J. KrauslE,

nowowstępujących

Gimnazjum do 28 ozerwca włącznie od g. 10 do 13.

-Mi-lszManl-a -dla -rracowni-M-ów -- - Dylektor J. AB.

UWAGA: Porcelanę przyjmuje do - reperacjI.
zarówno wyroby z marmuru, kryształu i kośoi słoniowej.
5542-8

-------------------I
Il. łiódźpowyżsaej
. . . Piotrków II

:

Autobusy na
IinJi odchodz,, ' do Piotr·
kowa i z Piotrkowa o każdej pełne! godzinie pocZllwszy od 7-ej rano do :U·ej wiecz6r z dworca
• Południowego przy ul. W61czańskiej Nr. 23~, dojazd tramwajem 14. Cza!! prlelllzdu 1 god •. 30 m.

Prezes Komisji Organizacyjnej
(-) J. PIERZCHALSKI •

I
I
I
I

------------------Pensjonat"TEODORY··

.,------------------_

Willa p. SzwaJcera

(Stacja Łask, miejscowość klimatyczna Teodory). Najpiękniejsza okolica, suche lasy, urocza
plaża i woda, tryskające żródła, słoneozne pokoje, wyborowa kuchnia. Na miejsou k'łpiel
rzeczno · żródlana. Informacje u Chmielnickich
Piotrkowska 64, tA1 1 Q(\ .. ~

. . . . . . . . . . . . . 2~~C~=

I Niljlep
I
pO~
•
I
I pola[a [uklernia Z. Goftlo.a,nSK11
I
I
TEL. 188-72 i 2O~-8'ł'

PRZE1AZD l,

PREMJA: Do katdych w,kupion,ch clt.rech
porcji lodów dodaje się pilltll porcje
bezpłatnie.

Do

kałdoj

porcji lodów dodeje sl~ wafle
dowe i wodę sodowll darmo.

II

.s~

. . . . . . . .~,~,..............v

dni I

zniłone

w MUZEUM

Osobliwości
Piotrkowska 66

I fizvcznvch wdomach l. U. P. u. .

.Dyrektor
(-) B. SIWIK.

I
I

Cen~

UmusłowvCh

Zakład UbezPi~ Pracowników UmysłowYiCh w Warszawie podaje do wiadomo~'Ci, ze około l-go września r. b. zosta.ną wykończo
n e domy mieszkalne dla pracowników umysłowych oraz dla pracowników fizycznych przy ul. Nowo-Pa.bja.ni-ckiej w Lodzi.
O wynajem lokali w domach mieszkalnych Z. U. P. U. sta.ra6 się
tIlogą wyłączn~e: pracownicy umysłowi, ubezpieczeni w Z. U. P. U.
oraz pracowmcy. fizyczni, ubezpie czeni w Kasie Chorych lub Zaldadzie Ubezpieczeń od Wypadków 1) o ile ~łotą Zakładowi tytułem gwa.rancji równowartość za
6-cio miesięczny czynsz dzieria,wny:
~~~~~""'f-$' ~
a) w gotówce,
\
b) w pa,piera.ch wartościowych o charakterze pupilarnym,
c) w ksiąZeczce oszczędnościowej P. K. O. lub ja.kiejkolwiek
Kasy Osz~zęd.ności.
d) w akcjach Banku Polskiego,
e) w gw:trancji bankowej.
2) o ile czynsz Ża lokale 1 i 1%-izbowe nie będzie przekraczał
20 prQc., a za lOKal~ 2,.3 ~ 4-izb~we 25. proc. całkowitego budżetu rodziny, staraJąceJ su~ omIeszkame.
•
PodanIe o mieszkanie należy wnosić do Inspektoratu Okręgowe
~o w Łodzi przy ul. Zielone") Nr. 44-A, wyłącznie na specjalny~h
kweStJonarjuszacb, które tamZe wydawane będą począwszy od dma
30-go czerwca. r. b. w godz. 8-15 za opłatą 10 gr. za egzemplarz.
Termin wnOSzenia pOdań upływa dnia 21-go lipca r. b.
Podania wniesione po upływie powyższgeo terminu, jak r6wnież
uie na p~isowych kwestjonariuszach nie będą rozpatrywane.

Komunikacja autobu.owa

ftilodwołaloie ostatołe

I

konserwuję

prawa oficyna, 4 wejśoie, 1 piętro

Wózków
~=====
dll!ecinnych
laóiek
metelowych
(lJatBruOw Zakład Połolołno -[blrorutno) l

STWARONIEr ;;-.
NASKÓRKI,

i

Piotrkowska 82. tel. 165·92

POCJątki

seans6w o godz. 4-ej we
wszystkie dni. Cen, miejsc: na
1-szy seans I m. 40 gr., II i 1\1 30 gr. a od godz. 6-ej ceny miejsc:
I m. 80 gr., II m. 60 gr. i III m .
40 lir. Orkiestra pod kler.
p. Rafała Kantora.

-

ustalam

S. WI\TTBnBBRIi

w!imft[h nftotaly!tów

w.

I

to marka wypr6bowena ~
cillgu dslelilltk6w lat.
antyseptycznie spreparowano.
4f61-f~

w niedzieleiświeł.6 od 9-2 pp,

Swladeclwa poclawaJne wy.tawlll Prof. Unlweraył.: Pro'. Dr. R. BARĄCZ,
Prof. Dr. J. MARISCHlKR, Prof. Dr. B. KIELANOWSKI i wiela innfch.

lałllod

18

1931

"rf'

" .

·"4

PORANNY" -

Czynne od 11 r. do 11 w.

50
{I ~ (r!Yl!~IU

na letnlsMu bez Błopotów II
[(HIRAlnA tAOIWHIA AKUMUl AII HóW
RadłO

leczy

.. Universał"

l6di. Piotrkowska 117
odb:era,laduie ł odslawiaakumulalory
na Iinji lódŹ-lo5zgn:

marki GLOB.

z (lJATURI\ lab BEl
motesz uzyskać przyjęcie na uniwersytet zagraniclIny.
Informacyj udzielajll bezpl.tnie
absolwenci uniwersytet6w IIIgranicl1'\yoh.
Wiad.

1'1.

Tuszyn: Kiosk gazetowy p. Kures, nawzeciw koś~ioła.

PoddąbllJlal Kioak gazetowy "Wygoda ,obok pens]ona-

tu p. Wieclorkowskiej.

.

Rzsów: Skład teIaza p. Parzenczewskiego.
Przeróbki i modernizacja radjoapar.tów II

SPIł:BERfi

Pomorska 40
codz. prócl .ob6t 5-8 w.
Podania tłumaczenia załatwl.
nie I 'przyepleazanle przyj~~.
Prospekty na mlejlcu:
812-1

ur.

I

Pogotowie radJowe II
_ ~Ol:.. ~ł
Telefon w ŁodZI: III
-. III •

. .__ ________ --,-

r--------~- . --....--.._~

--_.

~8 . VI. .:.... GŁOS

g

r

PORANNY -

ftll"-'-

lasu zgierskiego
przy szosie łódzkiej "
Na zakupionych 5 parcelach rOlllOClelO budo e 3
lPlD
.,~

~

Nr. 1 '5

19:ri

CHEl MY"

uznane za Jedne z najbardziej zdro:
pod Łodzią.

wołnych miejscowości

lIawilonOw wielkiego SANATORJUM.

zł• 50 gr• za mir• kwadr• grarucach m. Zglerza. WYJątkowo dogodne warunkI komuJ)lkacYJn& - 700 mtr.
tramw. "Adelmówek" - linji tramwajowej zgierskiej. - Warunki odpowiednie do zamieszkania latem i simą. Swiatło elektryczne.
NA 2-letnie SPŁATY BEZPROCENT.
. .
,
Przepiękne parc~le leśne ~ielkości od 1.500-2,500

Od 1

!1l tr.

kw ..odda~one o 6 klm. od Łodzi w
od przyst.

Każdy

Sprzedaż

nabywca działki może natychmiast po spłaceniu należności założyć własną Księgę Hipoteczną.
i informacje w sekretarIacie Magistratu m. Zgierza codz. od g-ej do 15-ej, w soboty od 17 do 20, i w niedzielę od

2

H
łZZ

ENZ

__

BENZY

I.

motorowy, chemiciny i 900/o·wy
o.az mieszllnkę; benzolowo-

wszystkich frakcyj
lepszego gatunku

benzynow~

JltiO
W

Pożądany

kupiec moż)iwa.e ,.
tedhnicznem
wykszŁakooi{"U).
Oferty
sub. "A. C. 31"
dl)
adm. pisma.
599!:l-1

wWarnawie

ŁODZI

' h' W

sezon

Fabryka Rowerów "Wicher"

Telefon 224-07.

ul. Sienkiewicza Nr. 53.

nadchOdzącu

na

-

ODDZIAŁ

WSPólnik
i tniejącego b. dobrze pr< "peru
.iącego interesu
poszukiwan v .

dostarcza władunBaCh CUSlernOwuch i beCzMOwUCh
Akt.

..

I. ka'pitałem ok. 50.000 zlot'.'rh
i współpracą do powiększcl1 i~

naj-

slanowiące najlepsz,. najlańsI, i najoszczedniejszJ
maler;ał lIedn, dla samochodów wszelkiego rodzaju

Spółka

!.'}-]~.

Na miejscu informuje leśniczy lasów.

:=-

\M4

SKŁADY:
Telefon 145-38.

ul. U-go Listopada Nr. 105.

BOCZNICA WlASNA.

....

.,:.',' "I."

...... '

<,

, : .• • • •

'

.',

a lat

. ' ;-,

..... ' -\

TANIO!!!
.'

!......

.

t6dź.

.

Kilińskiego

Egz. od 1891 r.

poleca rowery wszelkich typów

Nowość!!
Na sezon 1931
balonowe rowery. -

znane ze swej dobroci pod każ
dym względem i poszukiwane
nietylko w kraju, ale i zagranicą.

Raj d z i e ( i ( , ." .~:~~DN~~~~9C~~:O~~:~li~I~~:~~~
........ OGLOSZ&:NIA

BNE ••••••••

DR

..

;a::;cJAC

-

I

I

4111

STUDENT
semestru ud7.iela lekcjj i korepetycji. Zapóźnionym
metodą skroconą. P.r zygotowu"">ERLITZA
ie do egzaminów. Specjalność:
1' ol ny. Kursy wa- matematyik a,
polski. Aleja . I
v obcych. Kon- Ma la 5, lu. '8, front. III piętro.
tura, korespon1866·1
>
owa. Wykładają
,mglicy,
Francuzi,
NAUCZYCIELKA
. v'łosi. Zapisy codz i enz
wyłszem
wykształce
12 do 1.30 i od 6 do 8.
.",owska 86 m. 9 front (w niem udziela dorosłym lekoyj
rym lokalu).
1302-4 języka polskiego metodą skró'
coną. Szybkie postępy zapewnione.
Ceny przys~ępne. Oferty
STUDENT
pod "Rutynowana
-l
tuający jucb ikę poszukuje kondycji na wyjazd. 01. "Wymag-allb mi ,61
POf!!Sld,
bimalne".
1676-1
tliIR
aD. . . ..m\J6m..ure
. .~. . . .~=
SAMODZIELNY MONTER
SPECJALIŚCI
obeznany z robotami wodociągowo
tlauczyciele udzielają różnych kanalizacyjn8mi, sp~cj:1lnie zaś z
języków, lekcyj,
korepetycyj, • ?entralnem og~z~wamem, poszl~ku
przygotowują do matury, wszel- Je 'pracy n~ mleJs~u lub na wYJaz~
kich egzaminów pojedyńczo, gru Wradomośc:. :MarjaD Pro-c·howskl,
pami, umieszczają w szkołach. Abramowsluego 17.
1616·1
Ceny przystępne. Piotrkowska 71
'\NOWACZ
ID 13.
1674-1
wykwalifi'kowany na maszynie
przyJmie pracę na jctiwab, ul.
CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 71ielO'na 3U, m. 7.
Musi'!z ukończyć kursy fachowe,
POTRZEBNI
korespondencyjne im. profesora Sechłop·cy
do spl'Izedaży g'azt't .
kułowicza, Warsza.wa, Z6rawia 42.
Zgłaszać się: uJ, Zg,jerska 46 od
Kursy wyuczają listownie: bucha!- 10 14.
5981-1
terji, rachunkowości kupieckliej.
korespondencji handlowet, stenoPOTRZEBNA
grafii. nauki handlu, prawa., kalio kucharka od Z3Jraz do l'estaura
grafjt, pisani.:1 na maszynach, to. cji. \Viado111ość: w adl.11. " Gło
5985-1
wailozna''i'stwa, an.,oieIskiego, fran- su Porannego".
cuskiego, niemieckiego, pisowni.
POSZUKIWANY
gramatyki
polskiej,
ekonomji.
UCZCll do zakładu fryzjerskiePo Ukollczeniu - egzamin. Ząa..'J.j
go, Południowa 16, Radoszyccie prcspekt6w.
8~12
li
~9%~

(Ił ND~ j wychowanIe

wyższego

DB \łYWnBlltb
zawsze

niezb~dnym

Kupno I sprlBdai.

I

Q)

jest

Folografiein,

I

Singera gabinetową, używaną
s-przedam. 11 Listopada 3, po·
przeczna oficyna, ITI piętro, m.
nr. 46.
166\:1-1
MASZYNĘ

Najnowue modele demonstruje firma

1. M~~~(~~Jf~n

Wózki,
Użka

Metalowe,

"WA1"SZ"
Narutowicza 36.
lokale

GRAND-PENSJONAT
"Singera" pmwie nową. sprzedam
za bezcen. Ogrodowa 28 m. 16.
w Poddfilbiu pod TU8zvnem
1671-1 pod kier. H. BSJoelmana poleca się łaskawym względom
swoich licznych- zwolenników
MOTOCYKL
Wiadomość: tel. 139-62.
254-15
350 ccm. dolnosŁeTowany, D.
S. A. Mod. 1930, malo uli ywn·ny, do sprzeda!l1ia li E. K tlmme PENSJONAT L. WIGDOR.
167G-1 CZYK, BERLIN W. 50. Cenra, Łódź. Pl1sta 7.
trum miasta; wszelkie wygody.
wykwintne jedzenie, słoneczne
WAtNE DLA WSZYSTKICH pokoje, utrzym. 7 marek dzien'
Nie sprzedajcie Swych me· nie. Spichernstrasse 3.
527-12
bli, dywanów, futer, garderoby, maGzyn do pisania i
różnych
sprząłów
domo·
wych, zanim się nie prze·
konacie u mnie, gdyż pła
cę najwyis~e ceny.
A. WAJCMAN, SiENKIEWI.
CZA 23, TELEFON 191-00
(przy sklepie misukanie

DRUSKIENIKl
Pensjonat doktorowej Lewita nowej i inżyniero""ej Ho'ryn so
nowej. Ul. E:o ściuszki 2, willa
Jossemma. Infonnac.ic na mid
seu oraz w Łodzi, teJef. 179,16.
od3-5.
1651-2

są do nabycia różne meble modne
i staroświeckie po cenach
konkurencyjnych.
215-3
lS56-1 - - - - - - - - - -

WYKWINTNE
kolnicrr,yl-i damsJde, kamizelki,
o"tatnic morlel", POleC,l, Praco\\' nia.
]1o})ót n~(,l.lJych 'L Lallgl1a~O\\c.i,
Ull:tll::.l;;a \JO, tel. U5-40.
10-!9-~

Piotrkowska 40.
telefon 120·8 3. -

JlUCHALTER
obejmie posadę kasjera, inkasenta, ~waTanc.ja Ihipoteczna ilo
50JlOO zł. Łaskawe oferty do
adn1. "Głosu" pod "Gwarane,ia" ·

.)

SAMOCHÓD
6·cio osobowy firmy Feugot,
który przeszedł 10 tys: klm. prai t. p.
wie nowy sprzedam bardzo tanio. 11 Listopada Nr. 150 Chmienajłaniej, najdogodnfej
lewsb.
586-3 i najo dpowiedniej kupujs
się w lirmie
5920-14
MASZYNĘ MAŁĄ

APARiT

-

+

Materace

Wmieitle

lub

96a•

marki tł Wit:her"

Rowerki dziecinne, drezynki, wózki drabiniaste, leżaki, hamaki, krzesła dziecinne
biurka. Nowość! Bilard składany (Bill) oraz mnóstwo letnich zabawek po cenach
bardzo niskich poleca

U

ul.

Telefon ~r. 110-74.

prywa~n&).

UWAGA: U mnie

-

~T

PŁACIMY

NIE

,,~OS PORANNr -

2R VI -

l'i5
KOMORNEGO!

Jan do swej małżonki rzecze:
_ Wiesz, Marjo, co?
Mamy kilka zlotych przecie,
ładnych parę sto!
A u ludzi mieć swe setki,
czy kumotra, czy krewnego
lecieć na. proceucik lekki,
jest to ,,"szystko nic pewnego.
Gdyż pi enią.dze na,vet w banku
tnogą, ulct1z takie szwanku!
N :-t Co placić wciąz komorne,
nieraz trudne grosze,
to z mieszkania, te obome,
ja to już nie znoszę!
Chciałbym raz przez życic całe
mieć swe własne progi,
choćby były skromne, male,
wygląd ich ubogi.
Pójdziem dziś do Zylberberga
kupić plac przy Trelellberga,
abo tez przy Marysińskiej,
niedaleko od Brzezińskiej,
przy St~fana, lub przy Nowej,
Młynarskiej i Przemysłowej.
Administr. Sz. Zylberberg, Łódź,
Zgierska 38, tet: 140. 1 9, godz.
14 - 16 i 20 - 22; na miejSlCu:
A. Fajfer, kopalno piasku budow1.
J?rzy ul. Przemysłowej.
1655-1

UMEBLIOW ANE POKOJE
od 1 lipca do wynajęcia: Gdań
ska 135, m. 4, I piętro.
(}56-1

--

WiP

PI TORY

----------

DO

•

's

WYNAJĘCIA

elektrycz. nowe i

dwa ładnie umeblQwaIlle pokoje. Główna 31. m. 22.
1652-2

uływane.

Warsztaty

POKÓJ

watów.

REPERACYJNE.

Budowli kolektorów i rozFUUników.

------------------- -----

INSIJlIAł:Jl

umeblowany duży, słonecz.ny do
W ólczańska 41, m. 21.

elektryczne wszelko rodzllju.

POKÓJ

RfKLAMY neOłtOWI
In!. l. RBICHER
i S-ka
28. tel. 210-00

wynajęcia.

4-POKOJOWE MIESZKANIE
w~zelki'emi wygodami przy
Południowa
Uil. Piotrkowskiej w polbl,iŻin Ewanpi'!lickiej,
lIla III piętrze,
PENSJONAT
do odnajęcia. WiadolIllość: tel.
209-17, mi.ędzy 2 - 5. 1668·1 R. Bryszowej, Wiśniowa Góra willa Krenicera. Wiadomość na miejscu. lub tel. 156-47.
1610-3
POKÓJ UMEBLOWANY
'z calodziennem utrzymaniem
KAZIMIERZ n-W.
do wynajęcia. Używalność tc1~
fonu. Orla 23, m. 22
1677-1 Pensjonat Blumentalowej,
dom
Tarłowskiej (Góry) malowniczo po
łożony, kuchnia wykwintna, ceny
konkurencyjne. Wiadomość na miej
scu lub listownie. Skr. poczt. 29.
518-3
z

15 - 20.000 ZŁOTYCH
IDA BUNINOW A
kierowniczka pracowni SI1· poszukuję. Powa.żn e zabezpieczenie
kien p. Sztyftowej, przyjmuje jesz hipoteczne. Oferty sub. "Elka" do
cz.e przez lipiec. Ul. Piotrkowska redakcji.
1673-1
1614·2
nr. 79 (Kościuszki 22).
Była

KAWALER
WYTWÓRNIA KRAWATÓW
lat 40, katolik, pragnie zapoznac
Traugutt.a 9 uruchomiła specjalny
pannę lub bezdzietną wdowę miłej
dział czyszczenia i reperacji krapowierzchowności, lat 25 -35 roz

NAJTAŃSZE ZIODtO

z kuchnią do wynajęCIa: Ohvietlenie elektryczne, zlew. Ruda Pabja
nicka., Ogrodowa 18. Dojazd tramwajem z PlalCu Reymonta (Górny
Rynek) do przystanku Rokicie.

15

1931

1623-3

porządzającą

pewnym zasobem gn
tówkowym. Cel matrymolli.11ny.
TAPICER - DEKORATOR
Dyskrecja zapewniona i pożądana.
przerabia wszelkie retperacje, Zgł(}szenia pod "Miłe ognisko doprzyjlIlluje obstalunki
po ni- mowe".
1{)78-1
Sikich cenach, a także tam Olka
zY.łnie 5 krzeseł i fotel do sprze
ZGUBIONO
dania. Cegielniana 32, mieszko
nr. 9.
1667-1 27. VI broszkę-kameę w złotej o------------ - - - prawie po drodze z Grand·Ogród·
ka do ulicy Południowej idą,c paAKUSZERKA
Kasy chorych i prywatna M. Kali- rzystą sfroną PiotrkowskiPj. Uczd
ska Kościelna 5, przyjmuje zamó- wy znalazca zechce zW1'ócić za wy
wienia. Porady bezpłatnie. Tel. nagrodzeniem Moniuszki 5. Gold1672-1
123-72
1678-1 sztadt. Tel. 224-70.

I

od dn. 20 czerwca 1931 r. zniżka
cen wszelkich towarów we
wszystkich działach cZlęściowo

PENSJONAT

do 50 proc.

L1chłenszłajnowej
W Teodorach

G.

Palta damskie
teraz zł. 38.-, 48.-, 60.-, 75.-, 90.-, 100.Suknie damskie
teraz zł. 5.-, 7.-, 10.-, 18.-, 25.- 30.Palta męskie
teraz zł. 95.-, 110.-, 125.Garnitury męskie
teraz zł. 65.-, 75.-, 95.-, 110,- 115.Spodnie męskie
teraz zł. 16.-, 18.-, 25.-, 35.-, 42.Kórzowce
teraz zł. 21.-, 26.-, 28.-, 36.-, 48.Palta gumowe
teraz zł. 28.-, 45.Paletka dziecinne
teraz zł. 12.-, 15.-, 18.-, 22.-, 25.-. 30.-=-, 38.Garniturki dziecinne
teraz zł. 6.-, 12.-, 22.-, 36.-

(willa B-ci Karo) poleca się pragnącym woczynku.
Wiadomość
na miejscu lub (w dnie powszednie)
w Łodz.i, Al. I M:arja 11 od 5 - 7
!po południu: tel. 173-17. 5949-5

.I:
CI

>-

r::

-.•
N
CI

f

Uważajcie

na oryginalny stempel,

~

nazwę

i znak

~

DO

WYNAJĘCIA

od zaraz dwa pojedyńcze
pokoje umeblowane, słonecz
ne. Wejśeie z korytarza, można
z calodziennem utraymaniem.
Zawadzka 49, front '-e p.
m. 20.
1661-1

i

firmy

R6ine

orła

wyborową

TĘ

13-18,

zł.

od

CHLUBA,POLSKIEGO PRZEmYSŁU pończosznlCZE60

kilowe -

jest elegancka, wspaniała, praktyczna, a precyzyinie wykonana

com rabat.

Pończo ha

6.50 -

przędza połyskuje matowo-tam bardziej dystyngowanie wygBątJa pończocha.
Przędza Bemberg, a więc również sporządzona li niej pończocha, wykazujll ów matowy połysk, który tak podziwiamy na jedwabiu naturalnym .
Dlatego teł v.yr6żnia się pończocha s przędzy Bembe,g tak bardzo w
porównaniu z pończochami sPorJIllcjzonemi z małowartościowego jedwabiu sztucznego o natrętnym pol~·sku.

HERBA-

KAWĘ

11 kilogram.

,zł

Wysyłam)'

półkilowe

paczki za
zaliczeniem. Wi~kSzym odbior-

BEMBERGi

Im bardziej

l

OSZCZĘDZAJCI~

lecz pijeie

Krawaty, kołnierzyki, koszule, bielizna
damska, rękawiczki, pończochy i skarpetki, chusteczki, po horendalnie niskich
cenach.

Proszę zwrócić uwagę

Dom Importo"lVV
.,MIKADO". Warszawa, Prze .
chodnia 10.
956 ·1

na nasze wystawy.

Juljusz Rozner Spadk.
Łódź,

.'.'.U..H
•••I.'.g.'.@..................

ul. Piotrkowsko 98

lł.I!1łJil

8wiatło zgasło,

motor stanl}llł

dzwoń ił!łef. 110-ł1

Modne tanie i '0'
MIESZKANIE
lidne Sil Ogro- 3 pokojowe s kuchnii\ i wuelkiem\
dzanla drucIane wygodami na 4-ym piętrze, przy ul.
plsclonlll.1 łkaniny Tramwajowej 15, od 15 lipca r. b. do
nabyte w firmIe wynajęcia. Wiadomość na miejscu do
R. JUNG. ŁOdt, 9-ej rano i 3-5 popoł. lub tel. 192-28

t~O~otowie fłe~trJ{1ntw

dy~nry

przez cnlą dobę,
w niedziole i ŚWj~t6.

POKÓJ
MIESZKANIA
~-3-4-5 - pokojowe,
wszelkie duży ładnie umeblowany z "'~'g' O
'Wygody. w centrum miasta, w dami do wyna,jęcia. Piotrk o\', ska
willi w ogrod'zie, w starych do 121 m. 45. od godz. 10-B Illb 2
mach oralz zakomorne IJlie· - 6 pop.
1f:70-1
Siięczne,
poleca biuro .. PoImarki .1.rnheim prawie nowa
ruch", Al. Kll'śc'iuszki 27, tel.
POKÓJ Z WYGODAMI
okazyjnie sprzedam.
141-01.
1661-1 wynajmę zaraz bez odst ępnt'f{o. Ró
Saderstram,
Sienkiewicza 102,
żana 10 u gospodarza.
(j007-1
tel. 113-69.
OD GOSPODARZA
pokoje pojedyńcze oraz pokoje
'7 kuchnią
w starych domach
oraz za :'morne miesięczne, w
śródmieściu
oraz w dalszych
punktach poleca hiuro "Polo'raz za komorne miesięczne, w
141-01.
1661-1

Wlilcnńska

" Naprawa natytbl1llastowa "

Rok

I

mal8i,

zał.

151,

1894.

Strzeżcie

Wasze Dzieci!

Plnskwa rOlladnlkiem wszelki[b [borftb I
JEDYNIE

"FU ID 16 ATO RE· CImE H"

tuPi radykalnle pluskwy wraz zzarodkami.
Do nabycia we wszystkich

składach

aptecznych

i drogeriach.
BIUROWE
lokale, hall1dlowe,
fabry.cZ'Oe,
sklepy we wszystki,ch k;i()ll'unkach l11ia~ta, pokoje z Matki
schodowej, urządzone ~abinety
dla lekarzy, adwokatów, połe
ca hiuro "Polruch", AJ. Koliciuszki 27, tel. 141-01. 1662-1

Przedstawiciel: Inż. Juliusz Hamer i S-Ma
6-go SierDnia 1. Tel. 188·58.
Przeprowadzamy dezynfekcję mieszkań pod gwarancją

miesięczna "O'lsu POllannego" ~ wszystkie mi do·
datkami wy0<8i w Łodal zł. 4.60, za odnoszenieprseaylhtł pocztoWtł w.{ralu - II. /L_. ~agrllnjoQ - :11. 9.-

PrBn
meriJta
40gro811}', z

RQkopis6w -edakoja nie zwraca.

RedtJdo'" ElIgenjusJ' KronmBD

.

I

Ogłoszen.-a

2a wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt) I l-sza stlonll 1 zł.
w łek~ole SD rgr. n!,desłane po te~cie 40 gr.; nekrologi 40 gr. ZwyoBajne
(str. 10 szpal.O 1.2.gr., Drobne 15 gr. za wy.ral; najmnlelue ogłoseenie l1>ł. 1.5D gr. PosIlukiwanie pracy 10 gr.
2111 wyraz; naJmmeJsze II. 1.90 lit!. Ogłol'eenla zaręoBynowe i Zd~lubinowe 1~ zł.
Ogłosaenla zamiejsoowe obli.
cllane Sf\ o SO proc. dro~e,. ftrm ugranloilnyoh o 100 proc. Za olllouenia tabelaryclroE,' lub fanta~. dodatk. BOol l)

Za wrdaWDlGtwo "Prasa", Wydawnioaa sp.

Ii

ogr. odp.: Eugeojusz Kr.onman.

W druk.arni własnei Piotrkowska. 101

GŁOS

A8.VI. -

PORANNY -

,

_M'

ł

Nr. lir

1931

ZOSTAŁA OTWARTA

;!

l

ł:INI(ll

;I [HIRó~ l(l~
2e

słaleml 161kaml

~-r8 Donchinil

i.

• r"tn,."

ul. Piotrkowska 90,
tel. 221-72. 9S46

Na

ł

upalne dni
polecamy

mat1vnarhi alpagOWe
po zł. 19.75
Ubrania kamgarnowe
w różnych deseniach i kolorach

od

DeszcI6wki imDregnOwane
od

w najlepszem wykonaniu

Palta gabardynowe
w

różnych

od

kolorach

IOlmel,kl

od

~

w wielkim wyborse

od

Mouaaellne de leine
w naJnowesych wzorach

III

we wszystkich kolorach

Ka.ze, czysta
kolorowa

&t.33

~
od .,. ~O

Tolle dle Sole

I

l .30

od

wełna

Id .C 5
Al

od 'ił.-

45

~Iłlarllllll

D-lIlmed. MarJI LrłWINSONOWRJ
ul. ŚrOdmleJaka 27 teJ. 148-88
(dawniej Cegielniana 6)
Qodz. puyJ. dla pań i pandw
od 10-8
01l1nne eą M8łc;l1:>ujQoe dAlnł,:
l. chor. sk6ry I włosOwo

59.-27.50
598-·

a

Boanłe

3. KuraaJI odmładzeJących.
4. MM!llu (og6lny i oilQ6elowy).
5. EpUao,i (elacboQO!~gulnoJa
elelr.trolil5a".
6. EleltbotBJ!1p'1(diatoJm;!l, d'.!.,lIonvnlfslloja, 81l1vnnofGJlldrsllo'a..
7. Hellotol'ap'i (!loeatlian, kWllOl',
sollox, k~ptele dwleilne).
S. ChlrurgJI est6~Jo.neJ (bUli'

Dy, tylekI, lInlehllltllłcenla,
nowotwory i t. p.), . eo.enie
odmrożeń.

poć kfemnJl!.em chIrurga
D-ra Z. LltWIN.ONA
o.Jdyn.nllloego 00411. od ROd.. '-4
~1

denftiłlch

Batyst drukoweny

PPlyjmuje się chorych wymagal~cych przebywania w leClnioy (operacIe etc.), a tałlte chorych p,.ychodz~cych. Godr;.
pP.lyJęć od 9 1 I od 4-1 1/8

Gabia@ł,

bawełniane

VoHe

I

I"______________--------------....,,.----------------__

___2~4~&;Dta~dEI._ _~'._ _ _ _~~_ _~~~~ _ _ _

~~'"W1...... 1

Posiadamy na

składzie

ZATWIIRDZONA PRZEZ

wielki wybór towarów

Zwracamy

uwagę

Szan.

Klijenteli na n8S7.e

artykuły

Widzewsk.5e

"EST

b"

.

Cena 1 plasterka 30 groszy.
wszędzie.

Ipeejalnej

Do nabycia
5072-2

-=================:*:J~

. płaszCze

"IPle. Iowe
n

w dobrym gatunku
od 2.20

Itriiwny~h

w ROIli

~1. 111-49, przyjmuje 10-1 I 4 7.
Przylmuje sie wszelkie przesyłki do
RosII. Informacje be. płatnie.
2080

Koszule nocne białe
z koronk, i ",etawieniem od 5.20

LODU

Koszule norne batYlfale
od

białe

nansug, z h aftem toledo od

Kombfaarje kolorowe
opalowe z wstawieniem od

Kombinacja z batystu
w kwiatki, 7,e wstaw.

rytualna kuchnIa baz ograniczeń.
RadJo. ~fJny ~ 38OJo nlisze nIż wuądzle. - InformacJe: dZiś I Jutro udziela właścic'e' ka ul. Różana 12,
telefon 200-41 u p. Wikińskich, llstownie: Chłopsk.
Opoczno, ,k,synka pocztowa 42.

..------~am~~~_mm~~~~~

laodzlanki r

BinroPiotrkowska
pUHlJłek "P01'lot"
82, " p. front

z haftem toledo
od 4.30

Kombinacje

w pierwszorzędnem
wykonaniu.

Walna dla Dldb posladllJilcYllh

Konule dzIenne .olor.

roboty

Wy~wlntna

Znana mistrzynI cechu rosyJskiego I pol.kiego F. GRYNBLAT, która istnieje od 1P02 r., chcllc dać mnż
ność szerokim warstwom społec~eń
stwa nauczenia sie tak intrlltnego fachu, jakim jest krawiectwo i bielitniarstwo, naucza kroju, szycia i modelo ..... ania teoretycznie i praktycznie
(na materjałach) systemem szk61 pary~kich i angielskich.
Cała navka
trwl!. 3 miesiące i kosztuje tylko 7&
zł. Kończącym świadectwa.
Za
gruntowne nauczanie gwarantuję. Uwaga: Nauc.am również bielitniarstwa
systemem ssk6ł wiedeńskich. Dla nlellamoi:nych ulga.
,. GRYNBLAT
:teromsklego 9 pr. of. I. p. m. 35.

Koszule dzienne białe

ręeznej

Śr6dmleJska 27 (dllwniej Cegielniana 6)
Wykłady. i .a'ajęcia praktyczne prowadzone Sil prsez leka.
rsy IpecJahst6..
Informacje i zapisy od 10 do 8

(st. kol. OPOCZNO)
położony w suchym i!losnowym lesie, pięllnej okolicy

marki

_____._:DI_"_IlBi!I_';'IiB8!2_~~__Pole camy

BaGzność.

.

PA~STWOWE

Pensjonat JanuszewsMa·8óra

k
usuwa ODCI5 n z 0rzeniem, uśmierza. ból.
11'

WŁADZE

5IK~!I!AR'!J!!!!(l ~~

SEKUNDA, BRAKI i RESZTKI

(HORE'O \

-=am~~_

od

9.ao
ł. 7 S

5.78
6.Y5

od najmniejszej ilości otrzymać 1I\0tna nil miejscu i równie! dostarcza
do mieezllań prywatnych.
:t.romsklego 103~
•
, tel. prJw. 216·' o.

la Oliwa

Dr. med.

n. ROZSn
STOMATOLOG

ohoroby z~b6w, szczęk, dzilłseł,
podniebienia. j~zyka i t. d.
Regulaeja zębów.
RoenłgenodJagnostyka.

Andrzeja 7. Tel. 216-57.
Gada. przyj. od 3-7.

bUłY błaIa

najwyższym gat. od ł. 'Ni
Obrały l8Iorowe
W

w gustownych dEli. od

;30

smtłi białe

wwielkim wybo~e od t.08

łnttki kołorDIe
Iw rótnych deeeD.

od

l.s6

~I!t~an~ od ~aHI.&C

'dla o~odu

ObralY __

'~t_

od

lI.s(

~Wł

o~

, ••

p._ane jedwab. od

11...•

KIPY _lilii

Łódź

28 czerwca 1931 rok.

DODATEK

•

SPOŁECZNO-LIT

M. RANEY
f

fi."r: ~.

,

Przeszło

-'

:~·I·:'. "
-

Buduar pieknei kobielJ1 i kancelaria ministerialna
i
I

sto lat temu ~.fawU
u pewnego doktora pary~
skiego smutny l zamyślony pacjent, który pragnął się wyleczyć • ciężkiej melancholjl. Po
gruntownem
przesłuchaniu
rzekł lekars!
- Potrzebuje pan konleezp~e rozrywki. Idź pan Wbaczyć
naszep·~ ~iebt~o komika, try
ska.ląeego humorem
I werwa,
Gasparda Debure3lU. To pana
rozruszy.
- Niestety, nie mogę, - odrzekł pacjent. To ja właśnie
jestem Debureau".
Wydarzenie to świetnie nam
maluje dwuosobowość natury
ludzkiel. Innym .fest człowiek
na d~~ach scenicznyc~
na
ławie seJmowe.l, czy wogóle w
planie społecznym, a innym u
siebie, w J(ronłe intymnych. Groźny pan premjer sta,fe się
w doOUl potnlnym barankiem
w rękach pięcioletniego bębna;
komik, który rozpętał huragany śmiechu. może być u siebie
przeratająco smutny; a pisarz
z którego dzieł trYSkają największe namięłIwści i perwersje seksualne,
może w życiu
weale nie patrzeć na kobiefy.
Tymcz8Sf:m legenda,
która
&Ję wije kuło
wielkk-!i ludzi,
się

Kar.ferę literacką rozpoczął są ~łównie dziennikarze, kt6- ność i wspaniały dowcip, luboMOI'and w roku 1921 trzema I'ZY stale odtąd pI'zypisywali mu wanie się w e~zotyzmie, pod'I'ónowelkami, wydanemi p. tytuł. jakieś niezwykłe wyczYIJY i nh- żowanie w sleepingach i yach,,1endres st.ocks" i pod nieby- pospolite zdania. Np. nazajuu~ tach_
le.lakim patronażem, bo same-I po przybyciu do Nowego Jor
Moraud przysięga na wszyst·
go Marcelego Pł'ousta. Te trzy ku, kiedy M.orand jeszcze ni" I kie świętości,
że to wierutne
opowiadania zwróciły ogólną mówił z żadnym z dziennitka- kłamstwo: że dawno ,fuż przeuwa~ę dzięki niezwykłemu Słj rzy, przeczytał ze ździwieniem: stał być snobem, że nie uda.ie
lowi: tak piek,nie nie pisano po deklarae,ie, które j,a koby mi.11ł ; mu się utrzymać monokla na
francusku od Alfonsa Daudel. poczynić pl'asie.
I tak jednu oku, że je~o nbiór zawSiZe dotakich pysznyeh
metafor nie pismo podało:
pr.owadzał d.o rozpaczy ambabyło od JuI.lusza Renard.
ł,Morand oświadczył, że naj- sadorów francuskich,
że ma
Mm'and wstępnym bojem zdo pięknie.~szemi kobietami są ~ kanwersację banalną . i żt nie
był sobie mieJsce w literaturze merykanki". a inne znów:
cierpi podróży.
Odtad nazw~sko ie~o nie scho.,MOI'and nam Dowiedział, Żł'
Komu wierzyć I jak zbadać.
(Izi z witryn księgarskich.
amerykanki
nie umie.tą ko- gdzie iest prawda? Jak zwykle,
Morand wyda,ie rocznie przy chać".
dość trudno .ieJ dociec. I tu nam
naJmniei jedną książkę, czasaZrozpaczony pisarz rzekł zł' się przypomina
zadziwiające
mi nawet dwie lub trzy. I tak smutkiem. że marzeniem ,iego powiedzenie Baudelaire'a, któdostalitśmy:
"Otwarte noce", .iesł spotkać (lziennikarza, kM· . r~o przy.faeiel bawił się dość
"Swawolną Europę". "Ży,iąI'C- ryby mu przypisał jakieś m~- irrewCl'C'Ilcy,inie statuetką! boż
I!.o Buddę", .,Mag.k Czarnych". dl'e zdanie; niestety, czek~ na- ka poIinezY.1skie~:
że wymienimy tylko
naiważ- próŻno.
- Zostaw - rzekl poeta. nie.lsze.
I oio dziennikarze pu.~cilł w Gdyby to był właśnie prawdzlJednocześnie zaczyna kurso- obie~ taki ))1l1'lTet
Moranoa: wy Bóg Kto wie?
wać mit o pisarzu. Wied,z.iano, snob, elegancki, monokl i n~eOczywiście i my nic nie wieże pracu.ie w dyplomaC.ii,
że skaziłelny smoking,
w. twor- my, uważamy .iednak, w myśl
.fest eleganckim panem, anten.~. .
naszego założenia, że ł tu legen-
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aiiciBC Goethego

tycznym paryżaninem, przyiada 'ZIIaczuie wyprzedziła pl'aweielem wykwintnego
pisarza
~
dę.
Giroodoux, że InbuJe się w eCoprawda lektura morandógzołyzmie.
Kiedyś, gdy ,iUl·y
wek sprawia, że cz~to zaczy·
"Renaissance" przyznało Monamy wierzyć racze.i
w pOł'randowi na~rodę literacka (kłó
trel legendal'ny. Morand, jako
rych tyle we Franc.fi), dziennipisarz, .ies.t jedynem w swoim
wyciąga przesłanki,
dotyczące karze hUl~mem zajechałi do biu
rodza.iu z.fawiskiem. Z autorow
Ich życia osobistego, z faktów ra ministe;rstwa spraw 1Z3iI!l'awspółczesnych, jest on niewątl poezynań ich życia społeczne nicznyc~ ~dzie
pisarz praco.
pliwie na.ib~ll'dzie.i aktualnym.
go. A jest cz~to odwrotnie. I wal. Przyjął ich majestatyczny
na.iżywie.i kipącym
modernizlak ..Die WilIe Z1U' Macht" na- woźny, który Wl'ócił z nastepllmem, najgłębie.i oddychającym
pisał człowiek
przyg8l'biony, jąeą deklaracJą:
pełnemi porami chwilą obecną.
osłabiOlllY, sehorzały, prawie o- Pan Paweł Mo.rand przyjBohaterowie .iego powicśei j no
tiemniały (NietZSChe). "Les re- mie prasę o czwartej!
welek żY.fą tylk.o w baTach, dzie
fIesions sur la vlolenee", teZdumienie dziennikarzy nie
lą czas między dancing, plaię
orję przemocy i bl'lltalnej wal- miało granic. To było niesłyeha
i sleeping, jeżdżą aeroplanami
kl, słwnN-ył pięćdizies~ioletni ne w dziejach literatury. lnnJ
i najszybszemi torpedami. To
,-pokojny I łagodny
inżynier, pisarze gonili /Za d~iennikarza~ Wiedeński
historyk
szttuiki symfonja życia
wytwornego,
OOpoezyw;Ił.fący na emerytu.rze mi, a ten nie raczył ich w.ogó)e prof. Abels odnalazł powytslZy rytm nowoczesnego
luksusn.
(Jerzy Sorel).
"Af,rodytę"
i przyJąć! Odrazu widać z kiru obraz, pendzla TIschkema star Gdzie dotknąć - nilk eI, kanszego, pl'zedstawiający
ojca
..pjeśni Bilitis", te hymny po- okoliezuość .
Goethego. Obraz ten malowa- czok lub aIumin.fum. Centralne
żądania l namiętności, napisał
Tego dnia narod~iła si~ Ił'- ny był pomiędzy 1770 i 1775 o~rzewanie, ła'zieuka ł W. C.
poeta wysoce nieśmiały i rzad- genda Morauda. WinowaJcami
,r okiem,
w kariJdym ]l6k.o.iu. Tu słychać
kc przebywaJący z kobietami
~!!!!!~~~,,~~~~W~.~.!!:4~W!!!!!!!@~W~_~~M~A!!!!M!!+~~~~~!!!!!!!,:!!!~!!~=~l~~~~~~~~~~_
(p. Louys).. N.ajglęłJsze -..wad
o miło8el fizycznej
ZCl6tawił
nam filozof,
który podobno
pr2e3 ,~ałe życie nie miał
ani
jednego stosunku
.. kobietą
{Spinoza). Jednak legendy, krą
źąee o tych ludziach, dość daleko odbiega.fą od szarej rzeczy
wistości. Może jest wlięc podob
nie z legendą Pawła Morand'?
W wydaneJ niedawno ksiąz
ee: ,'papiers didenłite" (Dowody łmsamości) Moraud protestu.fe ene.rgicznie
przeciwko
iwemn fałszywemu sobowtórowi, który poblicZDOŚĆ utworzy
la ~łównie s jCł(o książek. Ale
nim Odmalujemy tego sobowtó
ra, nakreślmy w kilku linJach
lostał sprzedany na aukoji dzieł sztuki. w Monaohjum 18 oe~ a75 iya. marek ni'
oaobisto.łć Pawła Morand.

"Koncert anielski"

Greca

szum jedwabiu, tam przeJmnja
cą melod.ię saksof.onu.
Bohaterki Moranda I'Odzą się
z wyskubanemi brwiami i
z
wykarminowanemi ustami. Bohaterowie umieraJą w smok ingach. W powietrzu czuć
zapach kobiety, "odor di femlna"
dym na.1dtrOższych papierosów,
woń naJlepszych perfum. Niema u Moranda kurzu dzieJowego jest tylko
kurz
pudru
Coły'eg.o. Niema prawdziwego
uczucia: jedyne jęki i westchnie
nia zawdzięcza.ią bohalel'ki masażystkom
i manicurzystkom.
Rewoluc.ia rosyjska, to u M oranda samowar, śniCł! i kilka
dowcipów. Jego mnrzyui
są
murzynami
stylizow anymi II
musie - hałl'u. Życic wytworne.
tempo i chwila obecna. Swiatla
naJeleg,8IIlłs.zego hotelu,
najświcższe tango, henna l kar min
suknia od Chanela,
perfumy
Patou, na.fmodnie.iszy pedicure,
na,iwyłworuie,iszy bawler. .oto akcesorja Moran.d&
Jednem słowem wytworno§~
kosztem uczucia ludzkiego. Sta
nowi to największą wadę, lecz
i zarazem oryginalność Moranda. Gdyż Zola i Gorkłj ule zaw
s~ze nam wystarczają: połrzebu
.iemy również i tego wykwlnł
n~o barmana . i .i~o najmod~
nie.tszych cocłaiJ'ów.
A na czem polega ta wytwo~
ność? Trudno określić. Wiemy
wszyscy, że Menjou
ł Lewis
Słone, to na.fwytworniejsi pano
wile z ekranu, ale nikt dotąd
nie potrafił wytłumaczyć, czemu. To eoś specyfieznego i taJ[
delikatnego,
że się wymyka
wszelkie.i definicji. Zaznaczmy,
że czynnikiem pierwszO!1'zęcIneJ
wagi .iest n naszeg.o pisarza ję
zyk. Francja ma obecnie niewielu stylistów miary Moranda.
Stworzył on instrument,
który znakomicie
odpowiada

.tego twórczoś~,
dla
swych el~anckich
kra.iobrazów. Rzadko spotykamy
tak
śmiałe metafory,
tak świetne
porównania, tak zadziwiaj.ące
odkrycia ,l~ykowe.
Obok jakie.fś żywiczne.i tęZ~ny p05ia·
da Morand błyskotUwość WiIde'a i .fest mist,r zem p~~ -lok..<i\u.
A paradoks, to kąse)
finowanycb, to gz'
ki twórczej.
doksu wy
kierunkowi

znalazł odpowiednią farbę

dwieścit'
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od ktorego

jest

złu

świat wSPółczesny

zeniem

nie umie sie

uwolnić

Myśl D pieniądzu, ni'b y
kot larów -- na pO'dstawie zaehod. uięcie bezrDbDcia
i .z.amlanę go pJ'zedewszystkiem
pDwię· ua pI'zesądnoś~, nasze niezd.., , b ęlDle
.1_'
t egO' pl'aW(IOpo
~
dob .. w s zys tk'JCh S ił robO'czych
1'1'9
.. bezl'obO'cie, warsztaty (',Ndowanie!
na czteJ'y lapy, pada zawsze ua nIC]
•
~
- ksza Si '"
objekcję: wszelkie mo~' we, i nie o 25 mil.iardów więcej.
A ju w wartDści gospodarcite,
pracy oprÓ'i;niają się
jeszcze
I rzeezywiśeie,
czyż może
wskazane śrO'dki kosztują ple- .iednak pewnem jesł, że Ros.fll
* oj: '"
bardziej, składy napełnia.ią się być C6Ś n~d~nie.isz~D, niż fakt.
towaJ'ami, a zużyeie oddanych że tO'. CD kO'nieczne, nie zostanJ'~dze, dui'.o pieniędzy, hardzO' w żadnym stopniu nic dYSP6nn
." pieniędzy - a tego nam .ie tern, eD dotych,czas zwv kl'!f
Aby w naszym
go' dO' dyspozyc.ii
środ- je uczynione tylko dlatego., że
dużO'
II
b d systemie
ć
., pańshva
•
'dzem l' k n- spO'da'J'czym z u DW,Q gasIlO·
właśnie braik.! Jes,t to. copl'8Iwda my nazywa Ć plemą
b );. ków wysłaI'cza akUl'at na z~łla- bl'llk pO'drzędnegD środka pD, posiad
' w a rdarkę
ra tanie te."i n ()we.l· dziUlry, Ta dl'o- mDcniczego? Robi to. rze~zywi
ni(l~iety trafne
w odnies.ieni.u pilałem. N le
a ani
· , naustwową,
t "na to
. .am
· Z3,p as li1'\11 ,p anstwu au •onomlczneJ
egze...<fa zmienia j'edynie cele pracy, śeie takle wrażenie, jakby ktO'Ś
_.I
'
d O' każdegO' .obywatela, ale me sztatów PToduk C,tl,
poslał\la
on,
oonnwiada pI'a'Wdzie, jeśli eho, - t6warów, a.ni zł6t.a" aJll• kre d v' kuływy;
"
•
k ' przynaJ
'cd u ..... ale nie pomnaża ich. Lub też konał 'z pNlgnieni.a, poni'ewlłŻ
po '
0.1 u .l M'
y h - petent spotyka si"'< ~ odmową pompa przy sąsiedniem źródle
..1"";'.. ~
o '-ospodarkę narodową, .la tu. T yeh klika mII.lardr..,w rO(',7- mme.l w czasIe
k
U""
l'>
k
mO'lhnO'ść
eg'
z
e
wowama,
że nie fUlllkcjonu.ie. Lub też jakby
Jw ~ałoŚć. Bowiem, _lak tu dra- ne~D OOPO''1'tU, s ompensow:1
d '
f ć
k s oz('
.... pl'Zyc,Zetm wska7lują mu,
,
t k'
k
wpraw Złe wyeD a ~ 'Dn n .... • obywatele pDtrzebują
pienią- więzień nie mógł 7.d6byr. wolstycznie powiedział Fryderyk I ny<,h memal a 1m samym e . ~- c.li całe~o nar6du kilka mil.tal'- dze na sWO'.l·e cele,
a w6góle
List, l'eden z najwvbiłnł,e,iszyeh J portem, nie wchodzi w rar.hub(~
,
d b t
ności, pomimo. przepiłowanych
•
oJ
,
'
"
dów.
dostal'czaląC
z
(}
y
e
w
zna.l'"
si
..
oni
le.pie.l'
na
wydawa- kl'at j O'czeku.iącyeh na dole &
ekonomistów:
"J{,rawiec nie pod względem plcmęzJlym
.. '<
sposób
ni~ państwo.. sam~h9dem przyjaciół, tylk"
•
c.....1 narodem, a naród nie jest aczkolwiek wieIce w8>Znc
!>ll po. d ten
t b
'
hśl'Odki . Arupie
d
bpo niu pieniędzy,
J"""
Al I': R DS la rze ulą cyc , pDwIe'
zmyI
er,! Lub WTeszcie O'kazu.l'e się,
że dlatego, ponieważ sIę boi,
krawcem".
innym wz~l ęd em.
żp
'
ęk'
b
I robotnych, utrzymując ich; a.. wDgóle niema dDŚĆ Ilieniędzy może wywichnąć nogę. "dl' ."e.
Naród nie potrzebuje pienię- dysPo~uJe ~ alD'l. 1'0. Dc~em. nie Jest w słanie ani .tcdne.go :li dla rozszerzenia lM-'ocesu prosIwczy!
dzy do. swych czynności gospo- wytknJ(~tYIDl celaIm, wolą,
a nich zatrudnić, Urz~dy pośroo· I k ..
PIENIĄDZ
JEST
SRODdarczych: Pieniąd1z jest niewol- to wystaA'cza, a?y tWD~ZV~ w~r- nictwa p'l'acy są prze,pełqione (U Cjl,
'" :;: *
Jeśli
ni,k iem narodu, a nie jegO' wlad ~zt~ty w J'Dzmlarach, I tempJ~, Poszuku.iacymi pracy
.a wal"
CDpl'awda państwo. mogłOby, KIEM POMOCNICZYM:
c.ą. Tylko. z władZy n8ll'Ddu 1'0'- !aki~gD dotyebczas mI': zna lu· szłaiy świecą pustkami. Składy zamiast pożyczki u poszcze~ól- gO bJ'ak. to trzeba stw6rzvć nllmiastkę! Pieniądz jest niewO'J4
dzi się .tegO' władza,
sto.rl3, .
'I'
pełne są obuwia i odzieży, 8 n.ych obywateli, wziąć poży~z- nikiem
gospodarczym; jeśli za... ..
•
A moze bezrobDele
za ezuł'
• I '
I d
h d
:"'''1 6d posi'a dania, lub braku WIe kle masy u u c o ,zą po- kę u ogółu, stwarzając
..sobie wodzi. to sam pan mu...i in teJ'k
Kilka przykładów.
.~
prostu n~~ i bosO'. Tró.l ąt ~~. dro~ą dodatkDwych piemędzy wcn.fować, Ale lil~' nie czynjmy
spodal'~zy. ]cst 6twa.~ty, a pan" i kredytów władzę nad składa- najważniejszych posunięć, pa .
Jedną z wielkich ekonomicz- pieniędzy? Abs6lutnie nie!
nych prawd ubie~lych czasów
Zubożałe Niemcy Ilosiadu.ią stw~ me .lest w ,st30Ie go ~a~· mi produkc.ii i towarów, Dzię nieważ brak śrDdka pomocnI.
było. powiedzenie generała rura miI.iouy bezrobDtnych ale .. !inąc, l\10,głoby SIę wydawac, z(' Id temu trójkąt gospodarczy uczeJ;!D i kl'edytu!
bie!!o
ColIoredo:
"Do.
pl'owadze
wIele
uboższa
RosJa
nie
zna
le- w takiej syłua~.l! nie, .iest zbył dałDby się 'zamlmąć, Bezl'obota
,
Tuta.i dO'piero wida'-:.
ealą
uia wojny potrzebne są pienIą- go. po.ięe!a.
Bo'g a,t a Auglja i trudne do rDzwlązama ,za~.ad- ni zostaliby zamienieni w p1'aszkodliwość pann.iącego
nad
dze, pieniądze i .leszcze raz pie- Jeszcze O' wiele bO'gatsza Aml" nie~i~: na~produkc.lę obu~ia, i cujących; . zamiast niepTOduknami
pieniężnegO' myślenia! Je
niądze". Ten pogląd tkwił tak Il'yka Iilcz'ą bezrobDtnych
na odzlezy dac bezl'oboh1,,'Zm I skie cY.ine.i i moralnie niszczącej JlOobezwładnieni
~łęboko, że na początku wO.tny mil.ff)ny, a nh.·,mniej bogata rować ich do w3rszta~ow. aby sfHldarki .iałmUlźni.eze.i pDwsta- steśmy jakby
naszą wiarą w dogmaty ~osPo.
światowej
mądrzy
ludzie FN!f;cja bezrobotnych nie wy- tam znowu Jl'l'udukDwan (phu- lobv
dodatkowe stw2.l'zani('
wszystkich krajów lwiel'dziU, kazu.le. Ja.<i\nem więc .lesł. że ~ll wie i odziC'.t. lllb, wykon~wan warło.ści, przynoszące pożytek darcze, .lak np, "O WOLNEJ
iż wD.~na nie może trwać
dłu ~adnjenie bezrO'hocia
nie .fest inną pncę,
ktol'a chWIIO>l"O o'!ótowi obywa leli, Ale otO' na nOZGRYWCE SIŁ". lub ,.0
POKRYCIA
że.l. niż cztery miesiące,
be)· zagadnieniem pieniężnem, a Zt!- ~ażnie.isza .~~Sł. niż utl'zy~ywa ";id.ownie ~rystepują uczeni w KONIECZNOŚCI
W
ZŁOCIE",
Gdyby
jntl'o Ante
wiem brak "Dłówki u wszyst- pełnie czemś innem!
me 1lrzepełmonych skłMluw t~ ~l)sp{ldarczem piśmie, każą za
ryka
lub
Franc.fa
poZyrzyla
kich, biorących udział,
.. usi
'" '"
'"
waTOwych.
1\ł6.tżeszem i pr6J'Dkami. że to BankDwi Rzes.zy długO'terminD
spO'wodO'wać jej zlikwidDwanie,
Skąd jednak, whrew wszelAle to pozo%'llie ta,k łatwe z,a- iest inflacja,
jeden z si~dmiu
tonn
W tym 'pD~lądzie miało. rów- kim szanownym teDrjom. Ro· gailnienie okazu.ie się nicy,oz- ~l'zeehów głównych; a Wlerza- WD bez prO'centu tyst~e
złoła
w
sztabach
przyezem
nIeż swe źródłO' utwDrzenie
s.ia ~Dlua .iest dO' l'obi~nia 01- wiązalnem z powodu pewnych cv w pismo lud s.kłada h.ołd lp- pożyczaJąey nie ponlÓllłlły zad.
jennej rezCl'Wy złota w Niem- brzymich inwestycJi beJ!
uie- ideolog.ii. kłÓl'e panu.tą nad cs- mu w~~n~niu Wi~l'y, ~. konse- nych strat, bO'wiem
-'ot6 w
ezech. zamiast, 00 byłoby
o ni'ędzy?
, lem Jl3Szem l'Dzum9waniem go- kwene.ll UlC. się ,me ,dzleJ~. Skla skarbcu zdepon6wane I tak nie
wiele mądrze.isze, ~tworzenia re
Z Jednej struny dlatego.
że I spodal'czem! lHian6wicie pań- dy, poz-osta.lą, Ille~uzyte l pleś: przynosi żadnego. zysku li,
zerw Saletry, pszeulcy, benzyny tam praktyczuie pl'zepr6wadzo siwo może
dysponować tymi melą; fabl'.ykl ś":lecą pustka;m~ wszystko. byłDby w na.UC'pI'lzym
Ale wDjna trwała przeszłO' 4-ry no. zupełny rozdział między wa nie posiada.łącymi nabywców, Jub pJ'ac~!ą
OIJegos~odarn'l~; porządku. Te sztaby złota wła
lata; I jeśli chodzi O' pieniądze, lutą za~,raniezną i krajowa, Im a więc bezpożytecznymi skla- h,ezl'obotUl ~~u.ią
J bunt~Ją
10 m~llłby trwali do. dnia dzl- port opłacany .iest Jedyną na- darni towarówiedynie '''-':~d!,- łU,f;:; a ~ZO\S~ah ofbyw~te~e CI,e r- ściwie .zda.fą się psu na budę t
sie,lszegD. Na prywatne wO'.iny pJ'awdę ważną walutą zagra- gdy pO'siada pieniądze; i moze ])Ją na.1dotkh,wsze ~gJ amczenia, nie m6żna z nich upiec ani Jedgabinetów i kondDtjerów były niczną, a mian6wicie e~por- uniel'uchomiO'ne wars~taty i o,. W, "azet~ l ,na wlccach nalo- negO' bDchenka chleba. ulłzy~ ani .iedne.f pary butów. a jednali
oczywiście potrzebne pieniądze
tem, a jedynie końcówki
wy- pus!oszałe zakłady DZY'wl~ pra mIss! -"!ÓWl ~Ię z, t~mperamen ktoby posiadał w całości
t.
ale dzisiejsze WDJny narod6we równywu.ie się got6wką i kl'~- cą jed~'nie wtedy, ~dy za to za- tern I Ulezn.a,lom4lsc1ą rzeczy o
mo~ą się bez nich obejść.
Te dytami; waluta wewnęfrzna na łJ,ta,ci. .Jeśli jednak na te palą- kozłacb ofh)l'n~'ch, którzy 1.8 · tl'Zy mił.iardy zlO'ta i nic ))07..8.
na
WO'.lnY potJ'!I;ebują, pO'za żołnie t~miast .iesł wyłącznie §l'Odlk if'm ce cele pragnie zdobyć pieniIJ- winili pOWlltJechne ~iłu~twD! 1'('- . tem, ten umarłby z głodu
teJ
~ól'ze
żóHegD
metahl.
Jak
rzami, rąk roboczych, mózgów wymiany dóbr, podleg.alącym dze, to musi się zwracae
(lO'
paracje. albo sOCJalIzm. albu ongIś króJ Midas w niezwykle
rO'bDczych, warsztatów pracy i wyłąe:zni~ prawoJll O'brotu we· obywateli w charakterze
pe- bdzi.
*
•
mądI·e.i ekonomiczneJ bajee gre
wystarczaJących zapasów
su- wnętrzIlego. Pl'zedewszystkiem teuta, ezyli poprosłu must wy.Ił
ków. Ale Bank Rzeszy mógłby
rO'wJ!ów w kra.lu'- W przysd6- Jednak dlategO', że państwO' w łożyć do subskry-pc,ti pożyezkę.
Isłni.* Jednak w gruncie rze na podstawie tego t. ~w. "llO~
ści kra.l w stanie w6Jny zami.e- calo§Ci dysponuje wSzystkiemi I wledy być mOże 6trzyma ple- czy tylko
jedna
zasadnicza
ni sif:. jak za dotknięciem różdż wypr6dukowanymi tDwaraml, niądzc, ale tylko. dzięki t~mu, pl"Zyczyn?, dla ~tÓ>~e.l to. zagad. krycia" wydać ośm miliardów
ki czarodziejskiej. w Dbywają a więc i wszystki'e mi siłami 1'0- że. jegO' obywatele z tych pi~- n!enie Ole Z,llajdu.le rozwląza pienłędiZY i kredytów, uruchamia.iąc w ten sposób ca.łą gocą się bez pieniędzy Oil'gani,zaboozemi. M6że DnO' kierować te llięc1z:\' zl'ezygnują: wskutek te- ma: nasza własna głupota, na- spodal'kę. Bez.roilJotni popłynę
c.lę komunistyczną, w które,i ~O'
siły robocze 311tO'nomic;llnłe ua -"~3\1SAW
. . . i I 11 . W~Ji.iAiiQW!ii&Ji~
liby do wal'Sztatów pracy, try_
spodarDwać si~ będą
według
te oddnki. które wydn.lą mu się
by młtilzyn l'us.zyłyby pełnym
~asad prawa wO.ienne~6 i pot]
'W31'łośc.iowsze, przyClZem
nie
Film z· życia Ryszarda Waqnera
biegj~ podatki zostałyby zretechuiczno - wojennym
pun· .lesł zaJelhne 6d pDglądów, nadukowane, składy
zlWzęłyłt·
kłem widzenia na
p'rodukcję,
strojów i kaprysów subjektów
I
się
oprÓŻniać,
powstą.łyby
i
łiiiły l'O'bocze i wars7itaty pl'acy.
gospDdarczych.
I westyc.fe! dzięki którym
BitU
Nie .lest tO' byna.tmniej dziełem
To, że obecnie pl'Zez t~ eelo·
mierne siły robocze 6fJrzymałv.
przYlJładku.,
ale llZcwnętrzni,,·
by slałe .'Kajęcie.
niem ~łęboko tkwią.cych związ wą . gospod.arkę produkcJa dóbr
I
Ale dopóki ten stos beqwłY
ków JU'zyezynowycb, że Ifomu- kDnsumcY.lllYClb .lest w dotkliteczuego zł6ta nie leży w pl"","
nistyczpa ol't(anizacja w Ros ii wym stopniu og,r aniczooa, bDnicacb Banku Rzeszy, dopółf
w metodyce i nadu,w aniu nar.w wiem w dobr·ze zrO'zumlanym
według o.bO'WlązuJąceg6 d6f!m.
pDsiada ('ałkowide
mUita~"ny jnteresi,e ogółu DgJ'anic'zon.a by"
musi, - to jest w specyfisłyc:l
tu takie Ilyny I(ospodarcze SIJ
eharakter,
surowo wzbronione. Od tej eh'
Niemcy niewątpliwie podczas nem połDżeniu ludnościowem
mery zależy nasz dobrobyt J
\'VO',iny nie posiadały ani pie- i prDdul{cyjnem Rosji uzasad·
nione,
Ale
bardzO'
prawdoponasza
nędza!
W taki nonsena
niędzy, ani kredytu w poję·
wierzą poważni ludzie! Zapewciu JJokojowe.\ gosFod8li'ki.
A do'bnem .lest, że już w niedał~
nia.tą oni, marszcząc brwi.
1:.
jednak w tym czasie instalowa- kim czasie nastąpi lepszf!, po'
te m pełni~isze, a wreszcie ob·
Ameryka i Funcia
mogłyby!
ły a,p arat wytwórczy na olbr~y
gdyby tylkO' chciały,
udzi ell 6
..... ;.. sJc~
K6le.ie i mosty, Dla- fite zaDpatrzenie kraJu w tO'wa
ry konsUlDcy,ine, a 6bok telCo
"pomO'cy ~ospodarczej"
kl'a.
~ fabl'yki chemi,j'ZIlł'
.io~ "potrzebuJącym kapitału"
'l', które posiada.ia OCl!ywiśeic dals~a rozbudowa
.iak An~l.ia, WłO'Chy l oczywl~.
czasie polw cel(llwych warsztatów pł'BCy.
de w pierwszym Fzędzle Niem'iow). SlwoA lVi4;lc w tym rosY.lskim sy·
cy. A tymc.,zasem ci mądrzy lu.
. zy, t. zw. stemie państwo nie powzebujt'
dzie p6winni przecież śmiać sle
, I Wf"- pieni~d.zy dla swoieh celów. z tegO', że te kraje .obciąża,lą 81~
l !U.'('zr
Pieniąd:.t spadł do
podrz~dnej
nDwem martwem brzemieniem
. '., roli pośl'.'ednika przy wymiani~
zapO'mO'cą któl'eJ;!o nie
można
't.
dysponuje bezpośred
nawet psa zachęcić do opnsz'\:cją f siłami kra.tu.
czenia ;zapiecka,. ponieważ ten
strDny tego systemu
ł)ie8 I'eflektowałby tylkO'
n,lI
v tym a'l 'tykule 6d.
..
KIEŁBASĘ,
na GOSPOQAłi' tronę:
okazał 6n
--śli choo,zj o USU· Ry~zard Wagner (na 16~o) ....... Cosima W allner-Franciszek Liszt CZĄ wartość!
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bdykacja F r

Cesarz austriacki Karol, dr!ac o wlasna skOre. odm6wil zdetronizowanemu az,lu
Na półkach ksi~~a.rskich w Niemcza('.h ukazało się obszerne rozpadła się arm.fa buntuilłe,ch
l ciekawe dzieło Henryka Rogera Madola "Ferdyna.nd Buł się bułgarów, miast do Sofjf., tu
garski". Poniżej podajemy wyjątek, opłsujący klęskę Bułgar szyli żołniel'Ze do chat rodzkl1rji w ostatniej fazie wojny światowej i abdykację Ferdynanda
do
OpiR ten oparł llIutor na oso bistych zwierzeniach ex-krMa Fer- nych. Ferdynand wrócił
swego
pałacu.
dyna.nda..
(Redakcja).
Liapczew,
przewodniczący
delegacJi
·
pokojowej,
spotkał sl-:
cze
w
/i(łównej
kwaterze
nieFerdynand pr.zewidział wyz
generałem
Franchct
d'EsJlco pomoc.
Iładki. JM 8 sierpnia 1918 roku mieckie.i, by prosić
rey.
Geuel'ał
powiedział:
- Le.
rząd Malinowa dał mu do zro- Powrócił jednak z niezem. 22
zu.mJ.enia, że tylko pokój może września zwołał radę koronną. piej się porozumiemy z n88tęp
Bulgarję uratować. Gabinet mi Malinow zażądał aby poprosi~ cą tronu, Borysem!
Llapczew od.parł, że jest to
na
nlstrów starał się zawrzeć po- Austrję i Niemcy o zJ(odę
kwest.ia
polityki wewnętrznej,
kój na podstawie orędzia Wil- zawarcie poko.iu. Jeśliby te pań
która
nic
wspólnego niema z
50na, które w zdumienie l w za- stwa odmówiły, Bułgarja mu
sytuacjq
zewnętl'zną. Prócz techwyt Wiprawiło dyplomatów siałaby sama starać ~ię o pogo .lest on (Liapczew)
minibułgarskich. Fel'dynand, pełen kój.
strcm
Ferdynanda.
-qłenfnoścl., żądał pewnych JlW8
W ten sposób dOS7.ło do za
- Jest pan pewien, że
jest
I'ane.i~ jako podstaw
przed- warcia poko.iu,
o który rada
pan
uim
.iesz.czc?
zapytał
wstępnych narad pokojowych. ministrów usUnie u koalic.ti laDnia 26 wmcśnia zakomuni- biegała, nie pyta.ląc naw~t Fel' J(enerał francuski.
Dnia 1 października wrócił
kował Ferdynand rządowi,
że dynanda o zgod~. Ten nie mógł
Liapczew
I złożył Ferdynando.eotaw je8t abdykować,
jeśli dokładnie
poznać
sytuac,li,
wi
sprawozdanie
ze swej mls.ii:
uważany jest za przeszkodę na zdany był .iedynie na raporty
zdziałał tyle, że armie oblężni
drodze do zawareia pokoju. dow()dców wO.tsk spuymierz~
cze, które koalicja do Bułgarji
Rząd pl'Zystał na to.
nyeh, których. zmuSzono
do
Dnia I) paidziernika ogłosił przedstawiania sytuac.il w .iak- wysłała, nie będą posiadały ani
serbskich, ani greckich oddziaMalJnow,
że sprzymierzeńcy na.Uepszcm świetle, i czynienia
łów. Faktycznie była to wielka
już od listopada 1917 roku bez wszystkiego, aby Ferdynand uzdobycz, gd)'ż zapobiegła nie·
wyjaśnienia powodów wstrzy- wierzył w powod-zenJe
swego
uniknionym
okrucielłStwom.
mali wypłaty umówione i mie- oręża.
A
o
mnie
nic nie mówioalPCZllej kwoty 50 mi l.ionów , a
Ferdynand liczył zawsze oa
no?
zapytał krół.
od lutego 1918 roku wstrzyma- pomoc woJsk niemieckich, aż
- O tern nic chciałem wcale
li dostawę malerJałów wO.ien- do abdykac.ii
wytrwał
},rt4y
mówić. AllP koalicja wyraża się
nych, poni~waż Bułgarja, jeS1)· gpl'Zymierzelicach i zapewniał.
eu za poprzednie dostawy nie że jeżeli .iego rząd b~dzle d~la ehlubnie o następcy tronu!
O postanowieniacb
Ferdy.a:apłaciła. Dnia 12 sierpnia rząd lał przeciwko Niemeom, on onanda nikt nic nie w1iedział;
bu,"&l'8kf zakomunikował nie- puści Sof.ię; Tymczasem nade
nikt nie odgadł myśli, które go
rn.łeeklemu, że jeśli 12 dywu.iJ ~zly 'Z Badomiru pierwsze wiaopanowały. Noce spędzał bezwojsk spmymierzonyeh
nie domości o rewolucJi;
szybko
sennie. W dniu 3 października
ruszy do Macedonji kata- r07..szerzała si~ po~łoska o utwo
Malinow usiłował dwukrotnie
Rrofa .j~t nieunikniona. Hin- rzeniu tam republiki pod Stam
dostać si~ do króla, lecz nada.
denburg jednak orzekł, że po- bulijskim.
Temnłe. Popołudniu te~oż dnia
lc).żeDie na fronci~ zachodnim
Ferdynand
ostatnie
noce
Ferdynand zawolał
do siebie
nle pozwala
na wysłanie ani wlUeśnia sp~ił w sypialnym
Ganczewa. Zwierzył mu się z
Jednej dywizji.
wagonie swego specjalnego puzamiaru abdykacJi. Nie cheiał
Zdezorganizowane
wojsko eią;(u, gdyż w palacu
w Sof.li
uchodzić za zdra.tcf;l. O ~odzhue
hułgarskie pOdążało w kierun- ni~ czul się .już bezpiecznie.
3 pop.ołudlliu podpisany został
ku Sofji. Ferdynand był .jeszPod Sof.ią, na wieść o poko.łu
przez króla i wydany manifest.
wal
•
IlA1!iiMMfFiiiJ!f&
Ksiąięta Borys l Cyryl
brU
przy tem obecni. O godzinie 8
poproszono Malinowa. Ferdynand, nadzwycza.lnłe zdenerwo
wany, nic nie Odpowiedział na
słowa pocieszenia. Szybko wr~
czył MaHnowowi pismo i rzekł
twardym "łosem:
- To moja abdykacja! Weź
pan!
Malinf)w był szybką decyzją
co do abtb'kacji zaakouony. Zrozumiał oflal'~ króla, który są
uli, że swem ustąpieniem spo·
woduje silne odpręienłe sytuacji, l powiedział doń:
- Slre, bIstor.fa Ci~ osądzI!
Ferdynand zwierzył mu się,
że pr~nle bardzo .leszcze tego
dnia o-lUśeić Bułgarję. Na dzłeń
na.-;tępny wyznaczone bylo .zebranie sobran.fa, na którem ~o

=

Król Nigerji

Około J(odz.
11 wi~ ..JJ'em
dworzec w Sof.li został oczyszczony. Malinow i Sawow przy·
byli otoczeni małym oddziałem
żołnierzy,
by powitać króla.
Ferdynand i Borys wrócili z
Vrany.
Pociąg
królcwski
powóli
pl'zemierzał kraj. Na dworcu w
Budapeszcie został zah'zymany
pl'zez komendanta placu, który
~wiadczył Ferdynandowi,
że
jeśli pragnie przedostać się do
swych węg.iel'skIch posiadłości
w Murany, to Oll ma
l'ozkaz
przeszkodzenia temu.
Ferdynand odpowiedział, że chce do.iechać (10 Ebentalu. 5 paździel'
nika zatrzymał się poci»~
na
grani,cy aush'.iacko- weg1erskic.l
w Marchegg, parę godzin
od
Ebentału, gdzie zamieszkiwały
córki Ferdynanda. Noc sp~dzo
no w wa~onie. Około gadziny
2 w nocy ohudzono Ganczewa,
najwiel'nh'.iszego
towarzysza
króla.
Kazano mu natychmiast si~
stawić pl'zt'd królem. Gancz('w
spełnił polecenie; zastał Fer.dynanda w łóżku. Przcd nim stal
hr. Berchtold i żądał od Ft'rdy
nanda, by natychmiast swym
pocią~iem opuścił Austr.i~. Nie
chciano mu wiec udzielić azylu
Czyż na to zasłużył?
Król rzekI do Berchłolda, któ
ry nań ironicznie spoglądaj:
- Tchórzostwem prawie .fesł
ta pańska mis,ia, skutkiem której hańba spada na me~o bl'lł
ta, Karola_
wpr~t
Niepodobiellstwem
było odmówić azylu carowi buł
gai<skiemu, który
dla sojuszu
Bułl(arji z państwami centralnemi poniósł ofiarę w postaci
ahdykac.ii. Tylko 7. h'udem uda
ło s(~ Ganczewowi
wyJednać
.1e§zcze jednonofUY pobyt
w
Austr.U. Jak ze słów hr. Berehłolda wynikało, Austrja uważa
la Ferdynanda za swego wi~ź
nia. Pól nocy spędził
l~erdy
naud w Ebentbaln, gdzie spotkał się z córkami.
Następnego dnia
wy.iechał
Gauczew do Wicdnia.
Chciał

•

sie

rózmówić

z RUI'ianem, doFerdynanda podczas jego pierwszych łat panowaniu.
Sądził, że pl"z~rna.imlliej on
jeden zrozumie los zdetronizowa
ne/i(o. Nie mógł sl~ iednak
z
Burianem spotkać. Został znów
przy,if,'t)· przez Berchtolda. kUł
ry mu
zakomunikował,
że
wszystkie waznie.isze tnvestic.
dotyczące kl'óla, dokładnie on,ó
wił .iuż z Burianem.
Mied:cv
obydwoma
znów doszło
do
gwałtowne.i wymiany zdań.
- Pogłoski o zdl'adzte Fel'dynanda są bezczelnem kłam
stwem - wołał
Ganc7.ew.Czyż nie za wjerno~ć SO.luszowl
musiał król tron OPłL.~cić. Ta·
kie oszczerstwa nie mogą by'
prz~'czyną, dla której
Ferdynandowi odmówiono scb!'oni~ .
nia.
Bel'chtołd wy,iaśnił wreszci,
powód sprzecIwu władz
au·
str.iaekicb: cesarz
Karoloba·
wiał się utracić b'on, gdyż lud
mógłby PÓ.iść
za pl'zykładt'1I1
radcą

bułgarów.

Na to odparł Ganczew:
- Bądź pan na to prrtygotow an v , TA) Fel'dynand ponie.;i~
nową ofial' ę.

Zgodzono się
wl'cazcie na
Coburg, Jako miejsce
pobyłu
ex ~ króla. Duia 6 października
wyruszono w tamte sfrrmy.

John Galsworthy

wybitny piRarz angielski auto'
,~agi rodu Forsytów"

•

we

a

Uroczystości gutenbergowskie w Moguncji
<.

I

.e ła się wywlapać ożywiona dy-

skusja co do je.eo osoby. Wotał
samowolnie ustąpić. Powozem
pojechał r~ je.lJzcze do Vrany,
by pożegnać się (t: rezydencją,
którą nnądzU

Czarny władca .Alafin Oyo mo~e się poszczyeić najliozniejezą
lodzIną: posiada 400 żon i 600 dzieci.

.I niebywałym

przepychem. Pełen SlDUtkU prze
mierzal sale zamku; głęboko za
myślony chodził pod obra.zaml,
bogato zdobiąooml ściany, Nie
otworzył żadnej $zaly, żadnej
gzullad)".
Z pobIIsklej stacji w czasie których międzynarodowe towarzystwo gutenberO'owakie
wrócił speeJalnym
pociągiem położyło kamień węgielny pod gmach światowego mu,eu~ sztu·
do Sofjt
ki drukarskiej

,
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sobą,

I

Mam przed
dwa wielkie
wydane wytwornrie prze'l
Jakólba Mor;bkownc'za w War&Za
,wie, o przeszło 700 stranicach
łącznie, z !~ wzo,rowenll maipami O'rjentacyjnelIll'i i 35 planami: "Pamiętni'ki" wojenne naczelnego wodza armji s.pr,zymi~
rzonych, marszał!ka Frarncji i
Po~'ski Fooha i Z!IlaC'znie skrOlIllniejszą, jeśli chodzi o O'bj~ść
i szaitę zewnętnzuą, k1siąJżtkę, wy
daną pr,zez wO,jskowy instytut
naukowo ~ wydawniczy, a zawierającą wSlpomnienia
marszalka Petailn'a p.t. "Bitwa pod
Verdun".
Oczywiście, co mn.ie może
w tyclh publikacjach talk fachowych i specjalnych zaintere:sować i uderzyć,
to zasadniC'zy
stOlSUIllek obu wicl.kich wo.jskO'wych do sp.raw cywilnych i ich
mniemrunie o wzajemnym sltosuIllku IIpraw wo,}skowych
i
SlprBW cywi'lnyeh. A trzeba jes'zeze i to. wziąć pod uwagę,
że
obaj mal'Szałkowde piszą swe
wspamruenia i wYIPowiadają w
nich swe sąJdy o 'zdal1zeniach,
rzeczach i ludziach już J)O'd koniec sweR<> życia, a w;ięc w tym
wie!ku, kiedy zUlPelnie
zrozu
miały byłby u nioh nd6g my'ślenia i sposób patrzenia
na
'świat «J)e'Cjalnie wojskowy, fachowy, a więc sillą r.leczy jedno
strOOlny i ograniczony
łomy,

Iniki Foch'a

pot.łlCeDiu świata obserwa~

na
cji i tworzeniu

pojęć
Czynią one

o świede
żywym.
przez to
wnysłowość bardzie.i giętką l
rozszerza.ią inteligencję,
tmymają ją
naog6l1:
w napięciu
cZy1Imem i płodnem w-obec dzie
dziny
Ni ewi a dometglo , którą
otwiera życie". Niechże poo.1lu.
chają dalej FocIha ci, talk liczni
u nas, przekładający
jeSZCIZt>
dziś równi.e
chebpliwie
jaJk
idjotycznie "koń'skie ogany" j
"szabelki ułańskie" nad pi6ro:
"PrzV1Szłość, dowodzi
marsza·
łe!k F och, ipodkreśffi ruewąJłlpJi
wie kanieczność
pOlSiadalIlia.
1.iwłaszc'za pl'ze,z O'fice'ra,' ku'lturJ ogólnej Obok wliedzy zawodo
wej. W mialrę, jll1k rozszerza się
dziedzina wO,jIlY, musi się rOzszerzyć umysł tych,
którzy .lą
prowadzą· Ofice.r prawdziwie
wartościowy nie. moie iuż zada
walniać sił) wiedzą fachowJ!, umiejętnością prowadzenia O'ddziałlu i zadooćulCzynienia ,~o
,J)Otrzebom, ani teli ~ralIliczać
się do życia w odrębnym świe
cle. WO,jsko w czasie pok-o,;u to roloda męska część narodu,
w czasie wojny - to naród pod
brOlIlią· W jaki,ż s'pos6h będzie
m~ł oficer wyzY'skać podobne
zasoDy, nie będąc w stałej stycz
ności z duchem na,rodu? W jaki Slpos~b będzie ()IIl mógł przewodlniozY'Ć 'z.iawi.Slkom społecznym, charakteryzującym wojMar.s'załek Fooh np. od 18-go ny narooowe,
nie posiadając
ł'oku życia ruoomaJ llIż do ŚilIlie.r L\llajomośd hiiISOOTlj-i, wyjaśnia
ci, czyli .P1"zez 1J).I1Zeszło 50 lat, iąlOOj życie narodu w przeszło
:pędził tycie koszarowe. A .je(!- ści i terai'Iliejszo-ści Raz jesznak, o dziwo, ani ś'ladu jakiej- cze: sam-o oprunowanie technikl()1wnek eksk)ru'ZY'Wlllości, za- czne;j strony !Zawodu nie wymknęcia się w przedmiocie, za starcoza",
bicia w hec'zee SlJ)ecjałn<llŚOi. 0I w na'stę!J)stwie c~o maT
baj oWOjskOlWi, !ZarównO'
Foch szałek Foch zaleca
oficerom
~3Jk Peta.in, m6twi,ą pro&tym języ niejako studjowan-ie filozofji,
k.iem. ludzi cywd-lnydh, dla któ- rozpraw naukowych, chodzenif'
rych ioh fach, ich Izawód był ni do teatrów, na kOlIlcerty, saleczem. iInnem, jllik tyiliko jednym wystaw plastycznych, czy1łarut'
z wielu równoważnych specjal
- , .
'_..1
•
IliOści łudikicll, .jaJk Ill!!p. zaw6d pOlwlle'S'Cl, krytyk, ll'leh:uW1e 1'0elZji, .gdyż "nie mając poddbne·
naJUczyeiellslki. lelkaMkd, li,terac- go poglądu, oficer sbUtwy c'zyn.
ki i,td., a który tyLko dzi'ę!ki ipl'lZy nej ryzykuje, mż ujrzy w dniu
ipa'd!kowej zbieżności
warun- wojny, jll1k zastępuje go pos,ia,
k6w społecz'nJcll stał się lIla nie dający bezwą.tpienia ni.eodIZOw,
0Jiu,gi dkres ma.su ~aWO'dem na- ną wiedzę o.ficer rezerwy, kt6
cze'l!n:vm. dominującym i Wpir'zy rego prod:utkcyjniejszy bieg ży
wilejowanym.. I tu się UlWydat- cia utrzymał w strunie płodniej.
nia to, 00 trzeba lIla~ać kuUu.. szej CI'lVlIlności".
r:ą·
Tym właśnie sw.sUlD!k:iem
Do jednego stopnia posumQę.
wojsk~wych do I'praw cywil ty jest u tych mal's'załJków kluli
nych, .c.tors'UJD!kiem. nie zarwiera- lite.Taturv szacUIlJt.u dla litera
'j.ąCY'JD, allli krzty
militaryzmu tów i noprostu pokazy wobec:
moź.nruhy
mierzyć w~ZO'ść twólI'lCzości arty:silvcJZlnej, niech
kultury 1':ac'hodl1.ll,
ści,ś[ej mó. że zaświadczy cytata z "BiIIlw\
wią.c, wytsrość k'lrliWry iran- pod VerdUlll"
marszal1ka p"
c'llIskiej od. res.zty euro.pejskich. tain'a. Otóż nadmienia Petain
.ozłowiek najbardziej UIPr'ledz0- w jednam miejsCIU swej }YllIhlika
ny do Francjd i jej ku~lbwry, nic cji, że wśród dowodów uznani:>
może iednaik nie dostrzec teRn. i pochwał, ja'kiemi go obdal'\Zał
czego d8lremnieby szu:kał w po naczelny
wód't, Joifre, ora,.
dobnyc.h pulblikacjach oIficerów wodzO'wie i wylbitni generalo.
niemiec:kioh, rosyjskich,
wło- wie innyoh armji spnz,ymierzo
skich, a zwła'szcza polls1kidh.
nych, najmillszą mU była
po
Pod tym W1~lędem puhlilka- chwała i uznmie
Akademji
cje obu mar.slZałlk6w Franc,ji są FrancUIskiej, wY'rażO'l1e w sne
popro.stu kO'(>ll1lniąJ
rewelacji. cia'lnym liście
do marszałlka
Ograniczę się do kUku chaJrllikte Petain'a za jego bohaterską !
ry:stycZID.ych pr·zyboczeń. Mar- bezprzyik.ładną w dziejach 'W po.
szalek Foch, wlSipomlnając
w święceniu
ob~tlI11ę
twierd'l,V
swO'jej autobiografj;i
o 51wem VerdulIl. Z nie'lllkrywa'ną rado
wykszŁal'ceniu również Masycz ścią, cytuje wyjątek z r02?kazu
nem, dodaje: "O ile istota na- do żoliUiel'lzy ;.;enerała NiveHe
uk matematycznych polega na któryoowO"łuje się w nim na
DrzYl1.wVlCzajeniu
umV'słu
dn ów list Akademji FrancUlSkiej
rozważania wielkości
i fmllD w wielce
charakterYlstycznv
mlłlŁerjalni. określanych, ora,z sposób: .. Będzie to na,jwię:ksza
na precyzowaniu ipojęt
w tej dUlIllą a,rmji z pod Verdum, żt>
dz,iedzinie,
na wiązalIliu icb zasł1.llŻY'ła 5vbie na takie świa
przy !pomocy nieUbłaganego rO'- dectwo Wy:soki,ego Zg'romadlt"
zUlIllowania i kształto-wamu w nia, ktÓlre wciela i uwiecmin
ten &pos6!b UIlllY'sbu w kierunku genj.UlSz języka i ra"sy fra:ncunajlbardzie.,ł ścisłeJ meto~y 1'0.- sklej".
zUlIllowania, o ty'le i,goota stuAż dziw bieNe, te w kTałn
djó'w humanistycznych 1Z'W'łasz-1 w którym tyle anegdot i d()~j·
cza fi]ozofdcmych i his,torYC'z- pów Z'łośl}jwych krąży na,. te"IJlQh, poIlega prze@wsizyMJkiem mat też właśnie AlkademJl l . "

Iiademilków, tyle satyrycmych
i ośmieszających ko
medji na'pisano na jej temat, utrzymu,ie się jednak i rpomimo
wszY'stko t....wa tak wysO'ki 'Prestige i szacUllleik dla twÓlre'Zo.śc i
i kultury . .zO'lnierz, którego się
posyła na śmierć pewną, ma ł!o
sobie mieć za "najwię,kSlZ,ą dumę, że zasłużył na takie świll
dectwo Wvsokiego Z~rOlIllad1.~
nia, które wciela i uwiecznia
genjlllsz języ!ka i rasy francu,
ski ej" i z tern ma mu być slo
dziej umierać. O, quam dulce
et decorum est pro pUlblioo bo·
no moriI
Oc'zywlście,
że Akademja
FrancUISka miała pełne prawo
moralne dO' podobnej pochwały
żolni.erza i wO'jny, gdy żołnier?:
francuski nie walozył o coś
mn.iej luh więcej
szczytn~o
ale bronił własnego kraiu,
co
jest rz,eczą na,lszczytnie.lszą w~
dle roz'UJlllienia ka:żdego nadu·
żytego i krzywdzOlIlego. Wszvst
kie rookazy generałów francu·
skich i arm.ii soprzymierz'OIIlvch
brzmią zgodnie, że bój się ' to.
czy o wya;wolenie Francji i wol
ność Śłwiata. Pozatem walki Z8chodnie toczyły się cały czas
na ziemi f'ra ncttsk i ej, co nadawało 'Specjalną moc i sug-estję
tym rOlz!kazom i rOlbiło z żo,l.nie
,flranOUlSkiego bohateQ"a w
wymiarach tra,gicznych.
Stąd
•
Ó.
k'
Jego uop r l pa ,ora, z .laką szedł
na śmierć. W takim też dudhu
utrzymany jest ostatni roz'ka'z
do arm,fi,
podpisany przez
Foch'a, jako marszaŁka Frruncji
i uac'zelnego wodza arm ii s'przy
mi.erzanyc.h". - który' brzmi:
"Oficerowie, podoficerowie.
żołnierze
arm.fi sprzym.ierzo.
nych!
Po zdecydowanem
po...n'"
,"'tr:''''y
•
maniu nieprzY.iaciela, atakowaliście go bez wyt~bnienia
w
ci~u szeregu mieSięcy
z niesłabnącą wiarą i ener",.I·q. Wy. ,.,
graliście największą bitwę
bistor.li i ocaliliście najwi ..tszą
złośliwo.ści

1', .

•

Zaś mal'szalek Petnin w swej
przedmowie do polski~o wydania "Bitwy pod Verden" pisze, wspomina.'ąc
Radzymin:
"Tak więc w odstępie kilku lat
oba wielkie kra.'e
(Francja ł
P.o~ska) sprzymierzone stanęły
w obronie wielkiej Sprawy Wol
ności. Ich zwycię8two ustaliło
losy świata i uratowało przysz.lo.ść cywilizacji".
Jakże inacze.i brzmla1y roz.
kazy i enuncjae,le tego rodzaju
po stronie niemieckie.t. Pisz~ to
bez spec"alnego uprzedzenia, al
bowiem cenię niemców i skądinąd nawet przenoszę
ponad
francuzów. Lecz tu muszę od·
dać francuzom sprawiedliwo~ć,
Niemcom teL Pr.zytaczam i('h

Je "pokrzywdwnych i

krzy""..
Niemcy
franeuzów z przed roku 1914, a .zaś
głosy wieszczące nowy wybucb
powtarza.ią się
coraz częściej.
Pl'Zytoczę tylko samych
101'·
dów. Lord Rothermere pued
kilku miesiącami 'I"Iisał w "Evening News" i w ,,Daily Mail",
że "obeeny pokó.i można porów
nać z beczką prochu, oczeku,iącą tylko iskry, aby wylecieć w
powietrze". Lord CecH potwieł'
dzil to samo publie.znie, a lord
Sydenham
pisze wprost,
że
"w obeene.l chwili istnieje warznie więce.t możliwości wywołania woJny w Europie
nit
przed rokiem 1914".
Ta niewielka dygresja miala
na celu wyl.azauie czysło,ści t
prawości
humanitarnej obu
wielkich marszałków Franc.ii,
tak VC'ch'a, .tak Petaio'a, któl'Zy w okresie takich
wła~nie
zbro.ień i pl'\Zepowiadanych ze...
wsząd możliwości
wo.1 enn ych
zalecaJą oficerom własnego kra
ju uczyć się·.· liteł'atUl'Y! J.iteratUl'Y, a przez nią
ludzkiego
stosunku do świata, a do wo.1ny, jako do koni('czno~ci tylko
w obronie :iUł~l'ożOfiych wartości duchowych. Jakżc pięknie
kOńczy swój pamiętnik mtmua
!!'k Petain, poświęca,ląc go uie
swe,i chwale, lecz
,.obrońcom
Yer(]unh ••
dzących" zmieniły się.
są nieomal w pozycji

ofic.ialną publikac.lę,
wysł~owaną przez niemieckie dowóÓz

two i rozlepioną w Łodzi. dnIa
27 Idyczoia 1915 roku, 9. więc
wielu z czytelników czytało tą
w!asnoo~nie.
Ta ,.Kreuzzel.
tung des Qstheeres" bl'7d1liala:
..W razie zwycięskie.t woJny
otrzymalibyśmy Kongo bel~ijside. Kongo francuskie i kolon.fe )lortugalskie we wschodniej
fifaz zachodnie., cz t>'ś ci Afrvk\.
Posiadalibyśmy wówczas kolouje. o jakip,h nawet nie marz~Ii
ojr.owie, któ1"Zy zwykle śmil"H

~ii~.i: :~~~kdz~~~!~e~~~:m~~~_
ki,e obSza.'y zamorskie ci ągn Iłłybv się 7atem od E~iptu (jcs~-

c:te narazie angielskie~ol _ elu
pohldniowo _ afl'ykańs:.lch k"'
{unii Anl(l,ii. od Oceanu lndvi
s!del!o po Atlantyk. Użyliśmy
tu wyrażenia _ ".ieszc1,!" naru
<ee angip.lskiego" _ I!dyż ni4"
wiadomo co się stanie. ieił-'li

..\Vszystkieh :\'as należalob)
wymienić, żołnierze z pod Ver
dun. i tych z front-, i tyeh zaiWllklwych. Bo jeżcl;i otg~~:ę
należną cześć tym, któ!'zy padli
w pierwszych sz,el'egach
podczas walki, to wiein, te leb o~w'a~a b~'!aby daremna, ~d~lbv
nie uparta i mozolna prara w
dzieli l· w noc'\.,', pusunipta
aż
"<
do ostatnich ~rałlic si:v l~··:'(kiej hch,
którzy Z3'Jewni:!1i

urzeczywistnią się poniższe sł/)wa proroka: ,.nadeldzle dziell.

';'e tlel'manizm b~l!zie uważany
za zbawcę świata".
ZaIĘ kuncIerz Betlsmann Holweg w se.imie R~eszy, dnia 4 sierpnia 1'0 . re~ularny do!}ływ posiłk(l-w, nkto
'. I mnnie,ii i żywno. ci, o.raz wvcu!m 1914 głosił, że
"
... ~a.,- f
.
.
h 'I k'· t
"
-..
d ywame
ramonye ...
ja Je] o
my... "alc~~ o ~aJwy~s:ze
o- 'staH był ukuły ten żołnierz I
•
"<
bro, ten me JIloze myslee o ni-,
"
"
.
Sprawę: wolność świata! Badź.~,. tylk
t'
. kb I pod 'erdun.
kbn'ego
Fr:mcls
c~em,].u..
o o Cm,]3 v
i
'b
ci e dnmni!! Sztandary swo,l·e o,· <:(lb'JC u. t orowa
. ć dl'oa~ ! Ch OLU
ł' znstaz a w samą
porę, łl :y st.a•
kryliście nieśmiertelną chwałą.
. ..,.,.
.
'-~'ić czoło wv ~"tkowo ~w:f.nemu
tu o usprawle~bwH:D1C na!azdn
. I
.
, t
- ,_.'"
b
P ołomność zachowa was w na Belg~(')",
I me
~e~p!~czens wu ~ li,,:r~
~z
swej wdzięczności".
' ! .zd'.znncma
pr~eclwst3wlł su~
Otóż widzimy, że I. enunci:l- na.igorszym P'l'ÓblHlI1? Czy był
'A4 ,
! !!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!M
di niemieckich płynie inna dU- ou obd&l'zony s7cze~ó!n3 htsiul
ta, niż z francuskich. Tu ioł- ·:v tern pl'zejęciu S!ę czysłcm bo
nie!'z niemiecki ma zadani,e wal !laterstwem'! Czyż mo:i.ua jstot
rocznicę
czyć o coś, zdobyW3~. Ił nIe bru nie wyObrazić wbIe, że żołnie 'z
nić. Łatw(l teraZl zrozumiemy. I ,"zniósłby sie tak wysoko w bo
I żc po kilku niepowodzeniach ł hatel'stwie. ~dyby nie czuł za
i "łrzedhiŻa,~ącej się z roku na rok sobą za)lału calc~o narodu? i ')ezowocnoś~i z.amiarów.
Pl'z!';c1eż to cały ~raj. • pl'Zyjął
"~er,z nienueckl upadł na du- walkę ze wszysłłueml ]e.l ma·
~nu stracił wial'ę w słus:mo4ć tei'jalnemi i mOl'aInemi następ
j
';!lr~wv. był skłonny (lo buntu Istwami. Żolnicl'z był zw.,veięzcą
I i 'l'e1-\'oluc,ii.., czego na,ibardz.ie,l w tej. bitwie, ]lOnie'Yaż zaczerpl , obawiało się naczelne dowód:t- nął mczb~dną podmetę w uczuI I two ni,emieckie, a od czego loU- ~iu narodowcm: nar,:uciJa mu
!)ełnie było wolne naczelne (lo- się wola kra.iu" .••
'1 wództwo armji
sp.I'zymicl'7,tlA wiec? W takim tylko wyl
nvch. Ten moment rzuca rów- padku można wO.lować.
KłÓo
nież charaktel'ystyczne światło ryŻ to IZ kra.łów dzisie,~szych ma
na ~enezę rewoluc.ii rosyjskie.t, stanowczą i .z~odną "woJę woj·
".0 przecież
w swych pocz·ąt- uy"'! Z "amięłników Petain'a
kach była buntem pobitego woj k.tór:v na każde,l karcie
swe}
ska przeciwko własnemu nicu-I ksiażki wzrusza się nad trupa!!oInemu dowództwu I przedłn- mi, nad którymi los ustanowił
ża.łące.' się wO.lnie. Skorzystał ~o dowódcą.
ze wspomnień
z tego Lenin i gen.ialnem posu- Foch'a, którego najw8Żnie.lszą
~ieciem wywrócił ówczesną Ro h'oską zawsze fest, aby "lmlzł
I się do góry no~ami. Był to fe- ua,ironie,l ginęło". wy.nilka, ie
I nomen, możliwy tylko przy ta, właściwymi militarvstaml. wIn
kim splocie warunków polih,'" ściwnni zwolenni!{ami l'7.ezi I
!lO - społecznych, jakie miały ich operatorami są cywilni j,ak
miejscc pad koniec wielkie,l wo.i np. dyploma!a
Lloyd Gefll'~e,
ny w Rosji l Niemczech. Foch który w cymczny sposób zapynn., kiedy go niemcy napieraJl tał Foch'a, po zamianowaniu
z przyśpieszeniem zawal'cia pll ~o naczelnym wodzem
a1'm ił
kO.iu,
grożąe możliwością rewo koa.Jicy.fnych: .,Na ko~o mam
wybitnego rzeźbiarza belgijskiego
lucii na tyłach armji fraDCu- stawiać: na Foch'a czy na IJuwzniesiono ku Clci artysty po- skleh. odpowiadał śmiechem. dendorfa?" - jakgdyby tu cito
wytszy pomnik w Ettel'beck pod Dziś trzeba mieć to szczególnie dziło o rozegl'anie Dali ii szana uwadze, gdyż zasadnicze rO clIów lub warcabów_
Bruksel"
oh.
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